
 معا لحماية الحياة البحرية
 من قطرة في المحيط إلى موجة تغيير - EUBeachCleanupحملة #

 

رية حكل عام، ينتهي األمر بماليين األطنان من القمامة في المحيط مع تأثير مباشر ومميت على الحياة الب

المرجانية. إن التلوث البحري بما في ذلك الطيور البحرية والحيتان واألسماك والالفقاريات، وكذلك الشعاب 

 يبدأ على اليابسة وهو أحد العوامل الرئيسية للقضاء التنوع البيولوجي البحري.

 

رسميًا  2021. تم إطالق حملة EUBeachCleanupلهذا السبب، ينظم االتحاد األوروبي كل عام حملة #

، تم انوج اليوم العالمي لتنظيف السواحل. منذ الذي يصادفسبتمبر  18ذروتها في  تبلغو أوت 18في 

 .التنظيف في كل من البلدان الساحلية وغير الساحلية حول العالم، وستستمر حتى نهاية أكتوبر فعالياتتنظيم 

 

 على المحيطاتعمل المعني بالحفاظ الإلى تعزيز  الدوليةتوعوية ال EUBeachCleanup#تهدف حملة 

إجراءات ملموسة لحماية محيطاتنا. تحت عنوان "معًا لحماية الحياة وذلك ب يةالقاعدة الشعب مستوى من

 (CBDتماشيًا مع المؤتمر الخامس عشر لألطراف في اتفاقية األمم المتحدة للتنوع البيولوجي والبحرية"، 

COP15تواجد وجود قوي على وسائل التواصل االجتماعي و لها سيكونهذا العام إن نسخة ف ،أكتوبر ( في

بشكل خاص لتحفيز التغيير السلوكي وهي نشاطات مصممة ، على األرضواإلنترنت لألنشطة عبر مبتكر 

 طويل األجل.

 

حملة  حلق الوادي بلديةو جمعية تونس للرسكلة مع تونسفي االتحاد األوروبي  بعثة كتوبرأ 9ت اليوم نظم

#EUBeachCleanup  حلق الوادي شاطئفي. 

لحماية البيئة  نشطاءشخصا أغلبهم أطفال يصطحبهم كبار متطوعون و 150شارك في هذه التظاهرة قرابة 

في مرحلة تجميعها. فرز النفايات واألوروبي في تونس، قاموا بتنظيف الشاطئ و اإلتحاد عاملون ببعثةو

 .البعض اآلخر لةكرسوثانية سيقع إعادة استعمال بعض ما وقع تجميعه لصنع أشياء مختلفة 

 

 خلفية:
الزخم  بناءمن أجل وتطلق دعوة قوية للعمل  ،2017منذ عام  EUBeachCleanupحملة # يجري تنظيم

 العتماد تدابير طموحة لحماية المحيط على المستوى الدولي.

 

ما بدأ كبادرة رمزية في عدد قليل من البلدان، مع عدد قليل من المتطوعين، أصبح اآلن حركة عالمية، تضم 

مئات األشخاص وتجمع أطنانًا من النفايات على الشواطئ واألنهار والبحيرات في جميع أنحاء العالم، لتصل 

 2020في  جائحة كوروناللتصدي ل أوقفت اإلجراءات العالمية. 2019عام نسخة دولة في  80إلى أكثر من 

فرصة إلبراز أهمية اتخاذ اإلجراءات  وضعان. ومع ذلك، فقد أتاح هذا الفي معظم البلدعمليات التنظيف 

ع المواطنين على يفي حياتنا اليومية، من المنزل. منذ ذلك الحين، تعمل الحملة على زيادة الوعي وتشج

 كمصدر إلهام لآلخرين.إظهار التزامهم أيًضا عبر اإلنترنت، 

 


