إرشادات توجيهية لمبادارات (حمالت) تنظيف
الشواطئ وقاع البحر
 .1إختر موقع الحملة:
• تأكد من أن يكون المكان آمن وسهل الوصول إليه وأنك متواجد بصورة قانونية
• قم بإبالغ السلطات المسؤولة عن أدارة المحميات الطبيعية إذا قمت بتنظيم حملة داخل منطقة تابعة للمحميات
الطبيعية ،فقد يتطلب ذلك ضرورة الحصول على تصريح

• قم بتحديد نقطة تجمع للمجموعة المشاركة بالحملة ونقطة تجميع النفايات من المشاركين للتخلص من أكياس
النفايات

• تأكد من تنظيم طريقة إلزالة النفايات التي تم جمعها

 .2أفضل ممارسات حمالت التنظيف:
• قم بتصور خطة تخيلية لمسار اليوم لمشاركتها مع المتطوعين قبل البدء

• قم بتنظيم المتطوعين في فرق من  4أشخاص وتعيينهم على منطقة محددة

• عين عضو من أعضاء الفريق مسؤول عن تسجيل البيانات في "نموذج جمع بيانات نفايات المحيط" من هيئة
حماية المحيطات وأن يقوم اآلخرون بتحمل مسؤولية جمع وفرز النفايات

• قم بتوفير المواد التالية :نموذج جمع بيانات نفايات المحيط ،أقالم رصاص لملء النموذج ،أكياس لجمع النفايات،
وقفازات

• إشرح للمتطوعين كيفية ملء نموذج جمع بيانات نفايات المحيط
• إطلب من المتطوعين وزن النفايات (إن أمكن)

• تأكد من إغالق أكياس النفايات وتركها في نقطة تجميع النفايات المخصصة
• تأكد من عدم ترك أي نفايات خاصة بالمشاركين خلفك

• عند تنظيم حمالت تنضيف تحت الماء ،تأكد من النظر داخل النفايات التي تقوم بإلتقاطها (زجاجات ،أكواب،
عبوات) للتأكد من عدم وجود حياة بحرية داخلها مثل (األسماك الصغيرة ،البيض ،الروبيان)

• إذا كان هناك حياة بحرية تعيش أو تنمو على سلة النفايات البالستيكية ،فاألفضل في هذه الحالة تركها تحت الماء

 .3قم بتوثيق الحدث:
• إلتقط بعض الصور للمنطقة قبل وبعد الحملة
• إستكمل "نموذج جمع بيانات نفايات المحيط" من هيئة حماية المحيطات
• تأكد من وزن النفايات وتسجيل بياناتها خالل الحدث

المجمعة في "نموذج جمع بيانات نفايات المحيط" على البريد األلكتوني األتي:
• شارك بياناتك
ّ
 environment@cdws.travelو cleanup@oceanconservancy.org

 .4ما الذي تحتاج إليه معك؟
• بطاقة إثبات الهوية أو جواز السفر
• قبعة ونظارات شمسية

• زجاجة مياه ،يفضل إستخدام الزجاجات متعددة اإلستخدام

• أدوات لتناول الطعام خاصة بك :طبق ،شوكة ،ملعقة ،كوب أو علب حفظ الطعام وعدم إصطحاب أدوات آحادية
اإلستخدام!

• عدة اإلسعافات األولية وأن يكون أحد المشاركين معتمد إلجراء لإلسعافات األولية
• إذا كان لديك قفازات أو أكياس قابلة إلعادة اإلستخدام خاصة بك ،قم بإحضارها

• للمشروبات والمواد الغذائية ،يفضل إحضار زجاجات مياه كبيرة (سعة  10جالونات) ومعبأة في عبوات قابلة
إلعادة اإلستخدام

 .4ما يجب أن تفعله وما يجب أن تتجنبه خالل حملة تنظيف:
• ذكر الجميع بشرب الكثير من الماء

• إجمع العناصر الغير قابلة للتحلل مثل :المواد البالستيكية ،عناصر الستايروفوم ،المواد المعدنية والمواد الزجاجية
• قم بجمع حتى أصغر القطع البالستيكية أو سلة النفايات الرغوية (الحبال الممزقة ،أعقاب السجائر ،القطع
البالستيكية المكسورة ،كرات الستايروفوم)...

• تخلص من النفايات في المناطق المخصصة لذلك

• تعاون مع رفيقك عند القيام بتنظيف الغوص تحت سطح الماء

• ال تجمع العناصر القابلة للتحلل مثل :األخشاب الطافية ،واألصداف ،والشعاب المرجانية ،واألعشاب البحرية،
والبذور أو غيرها من النباتات

• ال تحرق أي نفايات

• ال تلمس أو تكسر أي شعاب مرجانية أو نباتات مائية أثناء حملة التنظيف
تشجع غرفة سياحة الغوص واألنشطة البحرية على المساعدة في حماية بيئتنا الساحلية والبحرية من خالل تنظيم
أيضا المساعدة عن طريق ملء نموذج
حمالت تنظيف الشواطئ وحمالت الغوص للتنظيف تحت الماء .يمكنك ً
جمع بيانات نفايات المحيط .وتطبيق إرشادات التوجيهية ألفضل الممارسات .سيقوم قسم البيئة في غرفة سياحة

الغوص واألنشطة البحرية بتنظيم حمالت تنظيف للشواطئ .ويمكنك مشاركة الصور والبيانات الخاصة بك على:
environment@cdws.travel

شك اًر لجهودكم!
غرفة سياحة الغوص واألنشطة البحرية

