
ما الهدف هنا؟

واملوارد  والبحار  املحيطات  حفظ 
نحو  عىل  واستخدامها  البحرية 

مستدام.

ملاذا؟

الطبيعية  املوارد  املحيطات  توفر 
األساسية، بما يف ذلك املواد الغذائية 
وغريها  الحيوي  والوقود  واألدوية 
من املنتجات. وهي تساعد عىل تحلل 
وتعمل  والتلوث،  النفايات  وإزالة 
الساحلية  اإليكولوجية  نظمها 
الناجمة  األرضار  من  للحد  كحواجز 
عىل  والحفاظ  العواصف.  عن 
يدعم  صحية  حالة  يف  املحيطات 
والجهود  املناخ  تغري  آثار  تخفيف 
زرت  هل  معه.  للتكيف  املبذولة 
أيضا مكان رائع  إنه  البحر؟  شاطئ 

للسياحة واالستجمام.

واألكثر من ذلك أن املناطق البحرية 
الفقر  من  الحد  يف  تساهم  املحمية 
بزيادة املصيد من األسماك والدخل، 
تساعد  أنها  كما  الصحة.  وتحسني 
الجنسني،  بني  املساواة  تحسني  عىل 
من  كبريا  قدرا  النساء  تنجز  حيث 

العمل يف مصائد األسماك الصغرية.

موطن  أيضا  البحرية  والبيئة 
من  مذهلة  متنوعة  ملجموعة 
ترتاوح  التي  الجميلة،  املخلوقات 
أكرب  إىل  الخلية  الكائنات وحيدة  بني 
عىل  األرض  وجه  عىل  عاش  حيوان 
أنها  كما  األزرق.  الحوت   - اإلطالق 
موطن للشعاب املرجانية، واحدة من 
عىل  تنوعا  االيكولوجية  النظم  أكثر 

ظهر الكوكب.

تسهم املناطق 
البحرية املحمية 

 يف 
الحد من 

 الفقر 
عن طريق 
زيادة دخل 

الناس وتحسني 
صحتهم.

الحياة تحت املاء:

ملاذا هي مهمة؟

 الحياة 
14تحت املاء



يبدو ذلك وكأنه يشء 
الحماية.  يستحق 
فما هي املشكلة؟

يف  الحطام  مستويات  ازدياد  إن 
بيئيا  أثرا  يحدث  العالم  محيطات 
الحطام  ويؤثر  كبريا.  واقتصاديا 
البيولوجي  التنوع  عىل  البحري 
الحية  الكائنات  تشابك  خالل  من 
لها،  ابتالعها  أو  الحطام  مواد  مع 
الكائنات  تلك  تقتل  أن  يمكن  حيث 

أو تجعلها عاجزة عن التكاثر.

املرجانية  بالشعاب  يتعلق  وفيما 
يف العالم، فقد أصاب الدمار حوايل 
منها بشكل فعيل، وال  املائة  ٢٠ يف 
لتعافيها.  أية احتماالت  تبدو هناك 
من  املائة  يف   ٢٤ نحو  ويتعرض 
انهيار  لخطر  املتبقية  الشعاب 
البرشية،  للضغوط  نتيجة  وشيك 
أخرى  املائة  يف   ٢٦ يواجه  بينما 

خطر االنهيار يف أجل أطول.

اإلدارة  تؤدي  ذلك،  عىل  وعالوة 
الصيد  إىل  السليمة  غري  البحرية 
االقتصادية  الفوائد  الجائر. وتُقدر 
الضائعة من قطاع مصائد األسماك 
من  دوالر  بليون   ٥٠ بحوايل 
سنويا.  املتحدة  الواليات  دوالرات 
ويُقدِّر برنامج األمم املتحدة للبيئة 
لسوء  الرتاكمي  االقتصادي  األثر 
بمبلغ  املحيطات  إدارة  ممارسات 
عىل  سنويا  دوالر  بليون   ٢٠٠
للتخفيف  تدابري  غياب  ويف  األقل. 
إىل  املناخ  تغري  سيؤدي  اآلثار،  من 
لحقت  التي  األرضار  تكلفة  زيادة 
قدره  إضايف  بمبلغ  املحيطات 
بحلول  سنويا  دوالر  بليون   ٣٢٢

عام ٢٠٥٠. 

ما تكلفة تصحيح 
هذا الوضع؟

عىل  ستتحقق  التي  املكاسب  إن 
حد  إىل  ستعادل  الطويل  املدى 
إجراءات. فمن  اتخاذ  كبري تكاليف 
اتفاقية  تشري  االقتصادية،  الناحية 
التنوع البيولوجي إىل أن اإلجراءات 
محيطات  عىل  للحفاظ  املتدرجة 
دوالر  بليون   ٣٢ ستتطلب  العالم 
ثم  واحدة،  ملرة  عامة  كتكلفة 
لتغطية  سنويا  دوالر  بليون   ٢١

التكاليف املتكررة.

إذن، ماذا يمكننا 
أن نفعل؟

االستدامة  تتحقق  أن  يمكن  ال 
واملناطق  املفتوحة  للمحيطات 
خالل  من  إال  العميقة  البحرية 
لحماية  الدويل  التعاون  زيادة 
السعي  وينبغي  الضعيفة.  املوائل 
وتُدار  وفعالة  شاملة  نظم  إلنشاء 
التي  للمناطق  عادل  بشكل 
التنوع  لحفظ  الحكومات  تحميها 
مستقبل  وضمان  البيولوجي 

مستدام لصناعة صيد األسماك.

علينا  يجب  املحيل،  املستوى  وعىل 
تبني خيارات تراعي حالة املحيطات 
عند رشاء منتجات أو تناول األغذية 
املشتقة من املحيطات، وأال نستهلك 
سوى ما نحتاج إليه. ويمكن البدء 

باختيار املنتجات املعتمدة.

بإجراء  الطاقة  توفري  ويمكن 
تغيريات صغرية يف حياتنا اليومية، 

العام  النقل  وسائل  استخدام  مثل 
عن  االلكرتونية  األجهزة  وفصل 
تقلل  اإلجراءات  وهذه  الكهرباء. 
عامل  وهي  الكربونية،  بصمتنا 
سطح  مستويات  ارتفاع  يف  يسهم 

البحر.

استخدام  عىل  نقيض  أن  ويجب 
وتنظيم  اإلمكان،  بقدر  البالستيك 

حمالت لتنظيف الشواطئ.

يمكننا نرش رسالة  ذلك،  من  األهم 
البحرية  الحياة  أهمية  مدى  حول 

وملاذا يجب علينا حمايتها.

 ١٤ الهدف  حول  املزيد  ملعرفة 
وغريه من أهداف التنمية املستدامة، 

يمكنك زيارة املوقع الشبكي:

http://www.un.org/
sustainabledevelopment


