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 الخطر يحدق بالمحيطات
توفر حميطات العامل نصف أوكسجني كوكب األرض، وتقدر خدمات النظم اإليكولوجية 

وقد زودت مصائد األمساك  .يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف العامل 6إىل  5حبوايل 
مبا ال  -أي حوايل نصف سكان العامل  -باليني شخص  3ما يقارب  8002يف عام 

 540كما شغلت ما يقارب  .تني يف نظامهم الغذائييف املائة من الربو  55يقل عن 
ويف غرب أفريقيا وجزر احمليط اهلادئ،  (.يف املائة من سكان العامل 2)مليون شخص 

إيرادات الصادرات السنوية،  من يف املائة 30تعد مصائد األمساك مصدر ما يزيد على 
وباإلضافة  .احلو يف السالف من األسر اليت تعيش وتوفر سبل املعيشة احمللية ملئات اآل

مبيعات األمساك والنبات املائي،  منبليون دوالر  500إىل توفري دخل سنوي قدره 
من السلع واخلدمات  تريليونات دوالر 3توفر املوارد البحرية والساحلية ما يقارب 
ن دوالر سنويا من خدمات النظم و تريلي 85االقتصادية السنوية، زيادة على ما تقديره 

وأخريا وليس آخرا، تعد احمليطات أكرب بالوعة كربون يف  .غري السوقية اإليكولوجية
 . يف املائة من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون يف العامل 30العامل، إذ متتص ما يقارب 

  وبالنسبة للعديد من الدول اجلزرية الصغرية، يعد حتسني اإلدارة الساحلية هو التطوير
بالنسبة للمجتمعات احمللية الساحلية سواء  لكن .للتكيف مع تغري املناخال بد منه الذي 

الغنية أو البلدان الفقرية، تعد احمليطات أمرا أساسيا للمعيشة والثقافة والتقاليد  يف البلدان
 .اهلويةو

 
وهلذه األسباب وغريها، تتطلب عمليات االنتقال الوطنية إىل التنمية املستدامة أن تكون 

تواجه يف الوقت  غري أن حميطات العامل .احمليطات يف صحة جيدة ومفعمة باحليوية
 :عددا من التهديدات اخلطرية منها الراهن

  فتآكل رصيد األمساك يف العامل  -املمارسات غري املستدامة يف صيد األمساك
 سنويا؛ بليون دوالر من اخلسائر 50يفضي إىل ما ال يقل عن 

  القرم البحري  بنباتضياع املوئل الساحلي وحتوله، السيما فيما يتعلق ،
إذا  ،8050قد تندثر حبلول عام يت لا)واألعشاب البحرية، والشعاب املرجانية 

 ؛(استمر الوضع على ما هو عليه

  فقد أصبحت احمليطات أكثر )املناخ  طبقات والتحمض، بسبب تغريالنشوء
يف املائة منذ بدء الثورة الصناعية؛ وقد تزيد محوضة احمليطات  30محوضة مبقدار 

 ؛(8050يف املائة حبلول عام  550ضايف معدله إبقدر 

 السيما باملواد املغذية والبالستيك؛  التلوث 

 ة التوسعية، السيما منها تلك احملمولة يف مياه ليختتسبب األنواع املائية الد
بليون دوالر من األضرار اليت تلحق  500السفن وهياكلها يف ما تقديره  اتصابور 

 .ساسية والنظم البيئية وسبل املعيشة سنويااهلياكل األ

فاحمليطات مورد من موارد : السوق قصور آلياتومعظم هذه املشاكل ميكن أن تعزى إىل 
امللكية املشرتكة، ال ميكن امتالك مساحاته الشاسعة، وال يسهل استبعاد املوردين 

 . واملستهلكني منه

 :غري أن .السيما يف البلدان النامية -موارد احمليطات أساسية يف معيشة املاليني من البشر 

 اإلدارة غري املستدامة ملصائد األمساك العاملية تكبد االقتصادات واجملتمعات احمللية
 بليون دوالر،  50املعتمدة على األمساك خسائر سنوية تقدر حبوايل 

يف املائة من مساحة البيئة  1من  حتتل أكثر وإذا كانت الشعاب املرجانية املدارية ال
 .يف املائة من كافة األنواع البحرية املعروفة 25البحرية، فإهنا توفر موئال ملا تقديره 

 وتساعد أيضا على ختفيف أثر األعاصري وأمواج التسونامي، واألمواج العاتية وغريها
ولألسف، تعرض للتلف مخس  .من خماطر الكوارث الساحلية املرتبطة باملياه

ولعل بقاء كافة  .لشعاب املرجانية يف العامل بدرجة تستعصي على كل عالجا
، إذا استمر الوضع على ما هو 2050الشعاب املرجانية معرض للخطر حبلول عام 

 .عليه
 30وتشري األحباث احلديثة إىل أن حميطات العامل قد أصبحت أكثر محوضة مبقدار 

استمر هذا االجتاه، فإن محوضة احمليطات قد وإذا  .يف املائة منذ بدء الثورة الصناعية
وقد جتد العديد من  .2050يف املائة حبلول عام  150ضايف معدله إتزيد بقدر 

مسبوقة يف التكيف يف غري النظم اإليكولوجية اهلشة نفسها يف مواجهة حتديات 
 وقد ال تقوى كل هذه النظم اإليكولوجية على التصدي هلذه .العقود القادمة

 .ياتالتحد
 الربية يف العامل مشمول  يف املائة من املناطق 11.5وإذا كان التنوع البيولوجي يف

 تيبات من ذل  القبيل البرت  ةمياحملاحملمية، فإن املوائل البحرية  برتتيبات املناطق
 . يف املائة 0.5ما يقل تتعدى 

http://siteresources.worldbank.org/EXTARD/Resources/336681-1224775570533/SunkenBillionsFinal.pdf


  

 ما العمل؟
حتسني احلوكمة الوطنية وعرب  تتمثل يف –حلول هلا هذه املشاكل فإن حلسن احلظ 

 . الوطنية ملوارد احمليطات واملياه

واألمر يتوقف على مدى رغبة املؤسسات العامة وقدرهتا على االستعاضة عن السياسات 
تسمح باالستغالل املفرط ملوارد احمليطات بسياسات تشجع اإلدارة املستدامة هلذه  اليت

 : بالغة ال سيما يف ثالثة جماالت ويكتسى إحراز تقدم يف هذا الصدد أمهية .املوارد
 ستغالل املفرط ملوارد احمليطات بسياسات انات اليت تشجع االاالستعاضة عن اإلع

 تشجع حفظ املوارد وجتديدها؛

 واحمللية والوطنية املؤسسية للهيئات عرب الوطنية  ةقوية لتعميق القدر  جهودل بذ
 املكلفة برسم وتنفيذ هذه السياسات؛ 

  احلكومات، والشركات اخلاصة، ومنظمات  -توعية كافة األطراف ذات املصلحة
 خبطورة -اجملتمع املدين، واجملتمعات احمللية، والدوائر األكادميية، وعامة الناس 

 .التصديالتهديدات احملدقة مبحيطات العامل وتوعيتها أيضا جبهود 

 :ما يلي جهود التصدي هذهومن العناصر املهمة للغاية يف 

  إحراز تقدم سريع يف تصميم وتنفيذ اسرتاتيجيات إمنائية وطنية منخفضة
 االنبعاثات ومقاومة للمناخ؛

 انات مصائد األمساك، سوق من قبيل إعلالقضاء على تشوهات ا إحراز تقدم حنو
القيام يف آن واحد بتوسيع نطاق  ، معختفيضا ملموسا على األقل ختفيضها أو

استخدام األدوات االقتصادية اليت ثبتت جناعتها من قبيل ضرائب التلويث، 
ورخص التلويث القابلة للتداول التجاري، واحلصص الفردية لصيد األمساك القابلة 

 . ت النظم البيئيةللتحويل، وأداء مقابل خدما

  مبادرات جديدة للمحيطات، للتشجيع على إصالح شؤون احمليطات الشروع يف
مبا يف ذلك عن )وحتسني البيئة التمكينية الستثمار القطاع العام والقطاع اخلاص 

 (‘الكربون األزرق’ مبادرة طريق

  احلكومات،  -السياسية وااللتزام لدى كافة األطراف ذات املصلحة تعزيز اإلرادة
 -والشركات اخلاصة، واملنظمات الدولية، واجملتمع املدين، والدوائر األكادميية 

 .للمعاجلة اجلدية هلذه القضايا

 ؟‘02+ مؤتمر ريو ’ما الذي سيحدث في 
الذي يصادف  -‘ 80+ مؤمتر ريو ’ستتاح للدول األعضاء وغريها من املشاركني يف 

 :فرصة لتحسني - اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحارالذكرى السنوية العشرين العتماد 
  اعية ممن حيث أبعادها االجت -فهم أسباب التهديدات احملدقة باحمليطات وآثارها

 وكذا اإليكولوجية واالقتصادية، والسيما بالنسبة للبلدان اجلزرية الصغرية النامية؛ 

  طنية واإلقليمية والعاملية لتحسني إدارة و االعرتاف بأمهية إصالح احلوكمة احمللية والو
موارد احمليطات وحفز القطاع اخلاص والقطاع العام على توفري التمويل الالزم 

 .يداتذه التهدهل للتصدي

املشاركة واملسامهة يف عدد من  الدول األعضاء  ونتيجة لذلك، سيكون بإمكان
املبادرات  وأ سواء منها املبادرات القائمة ،البالغة األمهية بشأن احمليطاتاملبادرات 

 :اجلديدة، ومنها

 ؛ خمطط استدامة احمليطات والسواحل 

  ؛الكربون األزرقمبادرة 

 ملرفق البيئة العاملية؛التابع  برنامج املياه الدولية 

 للبنك الدويل؛التابعة  الشراكة العاملية من أجل احمليطات 

 ؛املنتدى العاملي إلدارة املغذيات 

 بشأن القمامة البحرية؛  التزام واسرتاتيجية هونولولو 

 برنامج حوكمة شؤون المياه والمحيطات التابع للبرنامج اإلنمائي
 اإلمنائي اإلمنائي، من خالل ملف املياه الدولية املشرتك بني الربنامجقام الربنامج 

 :ومرفق البيئة العاملية
 امها يف أفريقيا؛ تأول جلنتني للنظم البيئية البحرية الكبرية، وكلبدعم 

 11برجمة اإلدارة املتكاملة للسواحل اليت تغطي يف الوقت الراهن ما يقارب و 
حبلول عام  يف املائة 20هبدف بلوغ )يف املائة من سواحل شرق آسيا 

 ؛ (2015
 اعتماد اسرتاتيجية التنمية املستدامة لبحار شرق آسيا؛ و 
 ذوي املصلحة من القطاع الذي يساعد  الربنامج العاملي ملياه الصابورةودعم

 العام والقطاع اخلاص لتطوير القدرة املؤسسية اليت هم حباجة إليها لالمتثال
 . ذاليت دخلت حيز النفا لالتفاقية العاملية املعنية مبياه صابورة السفن ورواسبها

الربامج مستويات كبرية من التمويل من القطاع العام والقطاع وقد استقطبت هذه 
 . اخلاص على السواء

حوض البحر األسود، والبحر األصفر، وحبار شرق /في منطقة الدانوبف
آسيا األخرى، عبئت الباليني من الدوالرات للحد من التلوث واإلفراط يف 

ي يتم فيه تشجيع استغالل املوارد السمكية، وضياع املوائل، يف الوقت الذ
 .تربية األحياء املائية

 ومجع يف إطار هذه الربامج متويل بباليني الدوالرات لالستثمار يف البحث
 . والتطوير املتعلق بتكنولوجيات جديد ملعاجلة مياه الصابورة

الربجمة الدولية والوطنية يف جمال املياه واليت يدعمها  أظهرتويف قيامها بذل ، 
قوة التغيري النامجة عن إصالح حوكمة شؤون احمليطات للتصدي  الربنامج اإلمنائي

وأثبتت أن باإلمكان توظيف ماليني  .للتهديدات اليت تواجهها احمليطات يف العامل
ني الدوالرات املقدمة يف الدوالرات من املساعدة اإلمنائية الرمسية إىل جانب بالي

إطار التمويل املشرتك بني القطاع العام والقطاع اخلاص لتمكيني اجملتمعات احمللية 
 .يف املناطق الساحلية، مع احلفاظ على سبل املعيشة وحتسني الظروف البيئية

 

http://bluecarbonportal.org/
http://www.unclos.com/
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/interagency_blue_paper_ocean_rioPlus20.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/interagency_blue_paper_ocean_rioPlus20.pdf
http://bluecarbonportal.org/
http://www.thegef.org/gef/node/1294
http://www.thegef.org/gef/node/1294
http://www.globalpartnershipforoceans.org/
http://www.globalpartnershipforoceans.org/
http://www.gpa.depiweb.org/gpnm.html
http://www.gpa.depiweb.org/gpnm.html
http://www.unep.org/pdf/PressReleases/Honolulu_Commitment-FINAL.pdf
http://www.unep.org/pdf/PressReleases/Honolulu_Commitment-FINAL.pdf
http://www.beta.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/environmentandenergy/focus_areas/water_and_ocean_governance.html
http://www.beta.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/environmentandenergy/focus_areas/water_and_ocean_governance.html
http://globallast.imo.org/index.asp?page=gef_interw_project.htm
http://globallast.imo.org/index.asp?page=mepc.htm
http://globallast.imo.org/index.asp?page=mepc.htm


  

  حدةالتابعة لألمم املت االقتصاد األخضر يف عامل أزرقمبادرة. 

أندرو هدسن، رئيس برنامج حوكمة شؤون املياه واحمليطات التابع : معلومات جهة االتصال
 للربنامج اإلمنائي ومنسق األمم املتحدة لشؤون احمليطات، مكتب الربنامج اإلمنائي للسياسات

 .g.wnpd.uHwod.uH.we.dnA اإلمنائية،

http://www.unep.org/pdf/green_economy_blue.pdf

