
دعونا نتعاون لجعل نبضات قلب األرض أقوى!



 •  يؤدي تغري املناخ إىل زيادة شدة وتواتر الظواهر الجوية القاسية 

التي تؤثر عىل إمداداتنا الغذائية وحياتنا وسبل عيشنا.

•  يشكل تلوث الهواء واملاء، فضالً عن ندرة املياه، تهديداً رئيسياً 

للصحة واملناخ.

•  يرتفع متوسط درجة حرارة األرض بشكل مضطرد.

يوم األرض يف 22 نيسان/ أبريل هو حدث سنوي  #EarthDay

لزيادة الوعي وتعزيز تغيري املواقف حول تحديات املناخ التي 

نواجهها.

حان وقت العمل!

يوم األرض 2022

كوكبنا ينادينا!

BeTheWave# دعونا نتعاون مًعا لنظهر أن قلوبنا تنبض 

موحدة من أجل الكوكب الذي نسميه وطننا! معاً نضمن أن 

نبضات قلب األرض تصبح أقوى - كل نبضة مهمة!



ميوت ما يقرب من مليوين طفل دون سن 

الخامسة كل عام بسبب عوامل بيئية مثل 

التلوث. إن تلوث الهواء هو مصدر قلق 

صحي عاملي رئييس مسؤول عن ما يقدر 

بنحو 9 ماليني حالة وفاة سنويا.

اليوم، يعيش شخص واحد من كل ثالثة 

أشخاص دون الحصول عىل مياه الرشب 

املأمونة. بحلول عام 2050، ميكن أن يعيش ما 

يصل إىل 5.7 مليار شخص يف مناطق تندر فيها 

املياه ملدة شهر واحد عىل األقل يف السنة.

إذا تم تحقيق جميع األهداف املناخية لعام 

2030، ستظل حرارة الكوكب ترتفع مبقدار 2.7 

درجة يف هذا القرن. يتسبب ارتفاع درجات 

الحرارة يف حدوث ظواهر جوية أكرث شدة 

وتطرفًا. كام ازداد تواتر الكوارث الطبيعية ثالث 

مرات عام كانت عليه قبل 50 عاًما، مام أدى إىل 

وفاة أكرث من 60 ألف شخص سنويًا.

تشكل املواد البالستيكية 85 ٪ عىل األقل 

من إجاميل النفايات البحرية وهي أكرب 

وأخطر جزء من النفايات البحرية. عىل 

مدار العرشين عاًما املاضية، زادت النفايات 

البالستيكية يف البحر بنسبة 49 ٪ مام أدى إىل 

نفوق آالف الحيوانات البحرية كل عام.

60 ٪ من النظم البيئية يف العامل متدهورة. من خالل 

اسرتاتيجيته للتنوع البيولوجي - وهي جزء أسايس من 

الصفقة األوروبية الخرضاء - يعمل االتحاد األورويب عىل 

حامية الطبيعة، وعكس اتجاه تدهور النظم البيئية، 

ووضع التنوع البيولوجي عىل طريق التعايف، ومضاعفة 

متويله الخارجي للتنوع البيولوجي، وال سيام للبلدان 

األكرث ضعًفا.

هل تعلم؟



نحتفل هذا العام بيوم األرض من خالل دعوتكم كيف ميكنك املشاركة
لتعظيم نبضات قلب األرض بصوتك، لتكن أنت املوجة!   
BeTheWave# وتنضم إىل هذه الحملة من أجل قضية 

أكرب. األمر سهل! انقر بيديك عىل طاولة، أو اعزف 
باملالعق، أو اقرع الطبول، أو قم بغناء نغمة - حّول أي 

صوت إىل نبضة قلب!

اتبع ثالث خطوات بسيطة:

 Instagram شاركه عىل 

 Facebook أو Twitter أو

 باستخدام هاشتاغ

# BeTheWave

2 سجل مقطع فيديو بصوتك 

1عىل هاتفك الذيك 

قم بزيارة www.earthcalling.eu و استلهم من كل ما ميكننا 

تحقيقه مًعا!

استمع إىل نبضات قلب األرض وهي تعلو مع 

تزايد عدد األشخاص يف جميع أنحاء العامل 

الذين يدافعون عن البيئة. لندع قلوبنا تنبض 

موحدة، من أجل كوكبنا. 

انضم إىل املوجة اآلن.

3
@eudiplomacy

ال تنىس وضع إشارة هاشتاغ 

الخاصة بنا! 

@eu_eeas

 European External
Action Service

  EEAS -     

حان الوقت السامع صوتنا!
#BeTheWave #EarthDay www.earthcalling.eu
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