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الغوص ضّد الّنفايات)، لجعل كّل غوصة) ®Dive Against Debris ،برنامج علوم المواطن الرّئيسّي

.وما بعده AWARE غوصة استقصاء أثناء أسبوع

.التي تدّرس أهمّية المحيط الّنظيف والصحّي AWARE دورات تخّصص

%تغذية خّطة الحفاظ من خالل (اختر وفقاً لما نّظمته) جمع األموال أو التبرّعات أو االلتزام بشراكة 100

AWARE.

AWARE Week نموذج – PADI AWARE Foundation مؤّسسة

(لالستخدام كعالقات عاّمة عىل موقعك أو قنوات الّتواصل االجتماعّي)

 

الّسنوّي الرّابع! من 18-26 سبتمبر 2021، سنقود أو نشارك في أنشطة AWARE إنّنا نشارك في أسبوع

ودورات الحفاظ المرّكزة عىل العمل المحلّي من أجل الّتأثير العالمّي. سيحشد هذا الحدث العالمّي مجتمع

PADI Torchbearer لتحقيق التقّدم في خّطة PADI للحفاظ التي تخّط عقداً من العمل من أجل

.المحيطات لمستقبل محيطّي أكثر استدامة

 

خّطة الحفاظ للعمل من أجل المحيطات))PADI’s Conservation Blueprint for Ocean Action إّن

تلتزم باألعمال التي تكافح الّنفايات البحريّة وتغّيرات المناخ، وتساعد في إنشاء المناطق المحمّية البحريّة

وحماية الفصائل المعرّضة لالنقراض، وتدعم علوم المواطن تحت المائّية، والّسياسات العاّمة وتعليم

.الحفاظ

.:(سوف ندعم حماية المحيط وخّطة الحفاظ من خالل (اختر وفقاً لما نّظمته ،AWARE أثناء أسبوع

 

هي مؤّسسة خيريّة ممّولة تمويالً عاّماً وتعتمد عىل المتبرّعين PADI AWARE Foundation مؤّسسة

PADI AWARE الفرديّين الكرماء. فكّر في التبرّع أو دعم حملتنا لجمع التبرّعات (الرّابط لتحّديك) من أجل

.لتعزيز استراتيجّيتهم للحفاظ وإحداث تغيير إيجابّي لمحيطاتنا

 

أداة البحث عن) PADI’s Conservation Activities Locator ستجد جميع إجراءات ودورات الحفاظ عىل

لعام AWARE وأحِدث فرقاً لصالح المحيطات في أسبوع PADI Torchbearer أنشطة الحفاظ). أصِبح

!2021 معنا

https://www.padi.com/aware/our-work
https://www.padi.com/conservation/activities/


(في (الموقع) يوم (الّتاريخ DiveAgainstDebris# الغوص ضّد الّنفايات

PADI AWARE دعم حملتنا لجمع التبرّعات من أجل

AWARE أخذ أحد تخّصصات

تخليص المحيطات من الّنفايات

مضاعفة أعداد المناطق البحريّة المحمّية

حماية الفصائل البحريّة المهّددة باالنقراض

تسريع تعافي الّشعاب المرجانّية

تقليص البصمة الكربونّية الّناجمة عن قطاع الغوص

رسائل مقترحة لوسائل الّتواصل االجتماعّي

 

هذا، من 18-26 سبتمبر، سوف ندعم AWARE من جديد! خالل أسبوع AWAREweek# لقد عاد

@padiaware لتحقيق التقّدم في خّطة الحفاظ من خالل قيادة أو المشاركة في أنشطة ودورات

 .الحفاظ إلحداث تأثيرات محلّية وعالمّية

@PADI #LocalActionGlobalImpact #SaveTheOcean

 

في تحّمل مسؤولّية صحّة المحيط. إّن دورة تخّصص ProjectAWARE# هل تعلم؟ يساعدك تخّصص

@PADI هذه المرّكزة عىل المحيطات هي مثالّية ألّي شخص مهتّم بالحفاظ عىل المحيط ويمكنك

.أخذها من منزلك وعبر اإلنترنت

!خذ هذا التخّصص وأحدث فرقاً معنا

#10Tips4Divers #SaveTheOcean 

 

لتحقيق الّتوازن بين اإلنسانّية والمحيط. في أسبوع PADI Torchbearer@ نحن جزء من حركة

#AWAREWeek هذا، انضّم إلينا لشفاء الكوكب فوق وتحت الّسطح.

#SavetheOcean #LocalActionGlobalImpact

 

هذا، سنّتخذ إجراءات محلّية إلحداث تأثيرات عالمّية عىل المحيط. انضّم AWAREWeek# في أسبوع

:إلينا في أحد أنشطتنا للحفاظ

:مثال (AWARE الئحة من أنشطة أسبوع)

ً LocalActionGlobalImpact# !معنا AWAREImpact# اكتشف كيف يمكنك أن تحدث تأثيرا

#TeamOcean

 

 

يدور أسبوع #AWAREWeek لعام 2021 حول تحقيق التقّدم في خّطة @PADI للعمل من أجل

ً لتحقيق خّطتهم للعمل من أجل المحيطات. في العقد القادم، ستعمل PADI و PADI AWARE معا

المحيطات #OceanAction، داعمين عقد عمل #OceanDecade األمم المّتحدة وأهداف الّتنمية

المستدامة #SDGs، والتي تشمل:

 

 

 



وجعل كّل غوصة غوصة استقصاء DiveAgainstDebris# الغوص ضّد الّنفايات·

#EveryDiveaSurveyDive من خالل جمع بيانات الّنفايات البحريّة والّتبليغ عنها،

للعب دور أساسّي في دعم برامجها التي تنقذ PADI AWARE جمع التبرّعات من أجل·

،المحيط

.محِدثين فرقاً مع كّل شهادة يتّم إصدارها ،AWARE %نحن شركاء 100·

 

فإنّنا نؤيّد تماماً أعمالهم في الحفاظ وجميع أنشطة ،PADI بصفتنا مراكز غوص/حملة شعلة

#AWAREWeek التي نقوم بها مرّكزة عىل مساعدتهم. انضّم إلينا إلحداث فرق من أجل المحيط!

#LocalActionGlobalImpact #SavetheOcean #SDG14  

 

للعمل من أجل المحيطات، حيث تنضّمان لدعم PADI خّطة padiaware@و PADI@ وضعت

وخاّصة ،SDGs# األمم المّتحدة لتحقيق أهداف الّتنمية المستدامة OceanDecade# عقد عمل

للّتغيير من PADI الحياة تحت الماء. إنّنا ندعم أعمدة – SDG14# دعم تطبيق الهدف الرّابع عشر

خالل أن نكون قدوة في اتّخاذ إجراءات محلّية إلحداث تأثير عالمّي من أجل المحيطات، ودعم رؤية

.تحقيق الّتوازن بين اإلنسانّية والمحيطات

#LocalActionGlobalImpact #SavetheOcean #SDG14  #AWAREImpact 

 

!SavetheOcean# إلنقاذ المحيط PADI إنّنا متحّمسون وفخورون بدعم خّطة

(نحن ملتزمون بكّل من (اختر الخيارات المالءمة لك

!انضّم إلينا وابدأ بإحداث فرق من أجل المحيطات معنا

#LocalActionGlobalImpact  #AWAREImpact #TeamOcean

إّن @PADIAWARE Foundation هي مؤّسسة خيريّة عاّمة غير ربحّية تدعم أعمال الحفاظ عىل

المحيط العالمّية من خالل اإلجراءات المحلّية. من خالل توسيع ووضع برامج حفاظ جديدة،

وحركات للّناشطين، وتوعية عاّمة، ودورات، وشراكات تتصّدى للّتهديدات الرّئيسّية المحدقة

PADI التزام PADI AWARE Foundation بالمحيطات في جميع أنحاء الكوكب، ستقّوي مؤّسسة

بإنقاذ المحيطات #SavetheOcean وتلعب دوراً محوريّاً في معالجة الّتهديدات الرّئيسّية التي

تواجهها البيئة البحريّة بما يشمل تغّير المناخ، وفقدان المساكن البحريّة وحماية الفصائل المعرّضة

للخطر.

تعتمد المؤّسسة عىل األفراد لتحقيق الّتوازن بين اإلنسانّية والمحيط. تبرّع أو ادعم حملتنا لجمع

التبرّعات من أجل المساعدة في تمويل الحلول للّتهديدات الرّئيسّية التي يواجهها المحيط ودعم

!أعمالهم في الحفاظ

www.padi.com/aware

#LocalActionGlobalImpact  #AWAREImpact #TeamOcean

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.padi.com%2Faware%3Ffbclid%3DIwAR1tS68xrcEwBNkJO2D9mh2XkokuS3pIMWZ9Q1IH8a11iK09xByrHwOlFa0&h=AT3yJXTMz5knzUAxDVvf3yAIKcR2JFppQepuTaMooFoATt8ORUoM3odhbynuyHUGZO7oDsDli5B318T7FgSt3v_7Kw8iE9iJ6IOtzD-cUAoTkQgOHiQqu0zEZMCGNkhWmnaGLCALK5iBRNq5cyQF&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1YrEyO1RwFbImDd89GErsM09Os0L7q-LF6w1_jDuPAFzQIUuwhj-i6qV_M4VL-NUTNaVO8RPHkijTjsCqr_Yg_Y27b6b4VNDLUyrndwQJkuv0TotVf3NRoX4mFP0Xm6hmhbPQ2XbuS_LEt_BegA8p4rdlz10mvdO0N2OVmKK0W4wAyER9AeJgZHFplU4Ls3NVA_piUF8NbK2QXoQ
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هي مؤّسسة خيريّة عالمّية معتمدة تنطوي مهّمتها عىل دعم™PADI AWARE Foundation إّن

اإلجراءات المحلّية من أجل الحفاظ العالمّي عىل المحيط. نحن ندعم مهّمتها من خالل اتّخاذ

إجراءات للحفاظ تشفي وتحمي كوكبنا المحيطّي كّالً من فوق الّسطح وتحته، مّما يزيد من االرتقاء

.برؤية تحقيق الّتوازن بين اإلنسانّية والمحيط ودعمها

من الّنفوذ الجماعّي للغواصين وقطاع الغوص للّتصّدي PADIAWARE@ مع مساعدتنا، ستستفيد

للّتهديدات الرّئيسّية التي تواجهها البيئة البحريّة بما يشمل تغّير المناخ، وفقدان المساكن البحريّة

.وحماية الفصائل المعرّضة للخطر

 !ادعم مهّمتها

www.padi.com/aware 

#LocalActionGlobalImpact  #AWAREImpact #TeamOcean
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