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Lecture 62

الهدف العام للمحاضرة

فهم االطار القانوني الدويل للتعامل مع البيئات اخلاصة

االهداف التعليمية التي تسهم في تحقيقها المحاضرة

الهدفكود

PS3
لمواجهة يتقن  بلورة واقتراح السياسات واالستراتيجيات وخطط العمل المناسبة

المشكالت التخطيطية

PS9bيتقن  ويوظف الخبرات المهنية  في مجال التخصص

GS3يتواصل ويعبر عن األفكار بأساليب متقدمة ومتعددة



المحتويات

خصائص النظم البيئية واالتفاقيات الدولية لكال منها:

االراضي الرطبة

الغابات

المناطق الساحلية

الجبال

المناطق الصحراوية
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النظم البيئية االيكولوجية
4

األراضي الرطبة

على الحياة العامل المسيطر على البيئة والمياةالمناطق التي تمثل فيها 

ين يحدث النباتية والحيوانية المرتبطة بها وتتواجد األراضي الرطبة ح

.رضالضحلة سطح األالمياةالتشبع قرب سطح األرض او حين تغمر 

الجبال

ان العالم ، تغطي الجبال جزًءا كبيًرا من مساحة األراضي في العديد من بلد

الغاباتوتلعب مواردها دوراً متزايد األهمية في التنمية المستدامة

يها يمكن تعريف الغابة كمجموعة بيولوجية تهيمن عل

.األشجار والنباتات الخشبية األخرى
الواحات

افة الجواحة هي منطقة خصبة جعلت من مصدر للمياه العذبة في المنطقة 

ادر بالينابيع الطبيعية أو مص( أكثر من واحة)تروى الواحات . اوالقاحلة

.  المياه الجوفية األخرى
النظم األيكولوجية البحرية

عضهاب.المحيطداخلمحددةمناطقالبحريةاإليكولوجيةالنظمتحتل

اتوالمستنقعاألنهارمصباتذلكفيبما،قريبةإنتاجيةمناطق

قاعلمثتماًماقاحًل يبدواآلخرالبعض.المنغروفوغاباتالمالحة

المحيط

الصحراء

مياههاوندرةالقاسيبمناخهلوتتميزالقاحلةالجافةالمناطقهي
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:األراضي الرطبة

عاتوالمستنقالبركمثلالموائلمنواسعةمجموعةتشملالرطبةاألراضيانرامساراتفاقيةفيذكر

والحشائشوالمانجروفالملحيةالمستنقعاتمثلالساحليةوالمناطقوالبحيراتواالنهارالفيضيةوالسهول

وكذلكامتارستةالمدعندعمقهايتجاوزالالتيالبحريةالمياهفيوغيرهاالمرجانيةالشعابوكذلكالبحرية

.الجةالمعوالمياهالمياهتخزينومناطقوالبركالصناعيةالبحيراتاالنسانصنعمنالرطبةاألراضي

بهاالمرتبطةوالحيوانيةالنباتيةالحياةوعلىالبيئةعلىالمسيطرالعاملالمياهفيهاتمثلالتيالمناطق

حسطالضحلةالمياهتغمرحيناواألرضسطحقربالتشبعيحدثحينالرطبةاألراضيوتتواجد

.األرض
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األراضي الرطبة
6

األراضي الرطبة الطبيعية

األراضي الرطبة الصناعية

البحيرات الصناعية

مناطق الزراعة

مناطق تربية االحياء المائية

مناطق تخزين المياه وحصاد االمطار

المصبات

أراضي المستنقعات

األراضي النهرية الفيضية 

البحيرات الطبيعية
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وظائف األراضي الرطبة 7

المغذياتتدوير 

منع تسرب المياه المالحة

تغذية المياه الجوفية وتصريفها

وظائف األراضي الرطبة

التخفيف من حدة –تنظيم التدفق 

الفيضان

رياح مصدات

خزان مياه

حماية الشاطئ والحماية من 

العواصف والتعرية

تنقية المياه من الرواسب وإزالة 

السموم

الموائل الحرجة للنباتات  والحيوانات 

والطيور
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المانجروفوظائف أشجار 

2

4

6

1

3

5

.المانجروفاحد األمثلة على األراضي الرطبة الموجودة بالعالم وسوف نعرض  أهم وظائف أشجار المانجروفتعد أشجار 

ون تمتص الملوثات ، وأحواض الكرب–مرشحات بيولوجية 

، ومخازن عزل الكربون

راألعاصي/ العواصف العاتية -حماية الشريط الساحلي 

التأثير األرضي عليها-حماية النظم اإليكولوجية البحرية  مصدر طاقة

ذيات إزالة الرواسب واالحتفاظ بالمغ-صيانة نوعية المياه 

والتحويل وإضافة األكسجين

نات المهاجرة ، الكائ/ النباتات والحيوانات )الموئل 

(المستقرة

:مثال على قيمة األراضي الرطبة واهميتها النسبية للعالم
.ألف دوالر لكل كيلومتر من الجمبري والقشريات واألسماك األخرى95في خليج بنما عن روف جالمانأشجار شاطئ أسفر خط •

مليون دوالر في 100مليين دوالر من األخشاب والفحم و 10في ماليزيا روف جالمنهكتار من غابات 40،000أنتجت •

.األسماك والروبيان
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الفوائد والمنافع االقتصادية لألراضي الرطبة 9

2

8 1

6 4

35
النقل

موارد الحياه البرية

بما في ذلك االدوية العشبية

ةالترفيه والسياح

موارد الطاقة 

ةمثل الخث والموارد النباتي

توفير األخشاب مواد 

البناء األخرى 

أمدادات المياه من حيث 

الكم والنوع 

الزراعة

من خالل الحفاظ على منسوب المياه 

هولالجوفية واستبقاء المغذيات في الس

مصائد األسماك

الم أكثر من ثلثي محصول الع)

من األسماك يرتبط بصحة 

المناطق الرطبة

7 3333
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المنظمات التي تهتم باألراضي الرطبة

الصندوق العالمي لحماية الطبيعة-1

الرابطة الدولية لتقيم األثر-2

منظمة شبكة البحيرات-3

جمعية علماء األراضي الرطبة-4

منظمة حفظ الطبيعة-5

المبادرة الدولية للشعب المرجانية-6

فريق حفظ المستنقعات الدولية-7

ة للبيئةالمركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج األمم المتحد-8

معهد الموارد العالمية-9
Lecture 6
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الرطبهحماية المناطق 
.وهذه جزء من االتفاقيات الدولية التي تم صياغتها لحماية األراضي الرطبة

11

19711972199219941999
رامساراتفاقية 

ي اتفاقية األراض)

الرطبة ذات 

األهمية الدولية 

ا وخاصة بوصفه

موائل للطيور 

المائية

اتفاقية باريس

المبرمة في إطار

منظمة 

(  اليونسكو)

بشأن حماية 

التراث الطبيعي

والثقافي

اتفاقية التنوع

البيولوجي

اتفاقية األمم 

ة المتحدة لمكافح

التصحر 

(UNGGD)

االتفاقية 

االرواسيوية

وهي اتفاقيات 

تهتم بالمحافظة

على طيور الماء 

المهاجرة 

االفريقية
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(يةاألراضي الرطبة ذات األهمية الدول)رامساراتفاقية 

األهمية التعريف

المعايير  األهداف

ي وقف الزيادة التدريجية لفقدان األراضي الرطبة ف•

الحاضر والمستقبل 

األساسية لألراضي الرطبة اإليكولوجيةتدارك المهام•

تها وتنمية دورها االقتصادي، الثقافي، العلمي و قيم

.  الترفيهية

نتاج تهتم باألراضي الرطبة أخصب النظم البيئية لإل•

ةاالحيائي فهي تمدنا بالطعام والمواد الخام المتنوع

ذجيةمعايير لألراضي الرطبة الفريدة أو النادرة أو النمو•

معايير دعم األنواع المعرضة للخطر أو المعرضة •

عات للنقراض أو المعرضة للنقراض الشديد أو المجتم

.البيئية المهددة

معايير خاصة بالمواقع المهمة دوليا من اجل المحافظة •

أو /أعداد األنواع النباتية و )على التنوع البيولوجي 

(.الحيوانية المهمة

ي أو الحيوانية في مرحلة حرجة ف/ األنواع النباتية و •

.دورات حياتها

ي هي معاهدة دولية حكومية تم التوقيع عليها ف

اإليرانية وهذهرامساربمدينة 1971فبراير عام 

دام االتفاقية معنية بتحقيق االستخدام المست

فاقية ووصفت االتوالحفاظ على الموارد الطبيعية 

األراضي الرطبة بأنها موئال  للطيور المائية 

سات تسهيل التنمية على المستوى الوطني ووضع السيا•

.واإلجراءات من أجل االستخدام الحكيم لألراضي الرطبة

كومي تقديم فرصة لبلد ما لالستماع إليه في المنتدى الح•

الدولي الرئيسي المعني بالحفظ واالستخدام الحكيم 

.لألراضي الرطبة

.جلب الدعاية والمكانة لألراضي الرطبة•

جلب يشجع التعاون الدولي في قضايا األراضي الرطبة وي•

.إمكانية الدعم

اختيييييييار األراضييييييي ينبغييييييي 

الرطبييييية لقائمييييية األراضيييييي 

الرطبية ذات األهميية الدولييية

بسييبب أهميتهييا الدولييية ميين

ات حيث البيئية ، أو عليم النبي

، أو علييم الحيييوان ، أو علييم 

البيئييية ، أو الهييييدرولوجيا ،

وتشييير إلييى أنييه فييي المقييام

األول ،

األراضي الرطبة ذات 

األهمية الدولية لطيور 

الماء في أي موسم يجب

.أن يتم تضمينها
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(الجبال)النظم البيئية الجبلية 

لجبال في المياه نصف السكان على ا، ويعتمد أكثر من يعيش حوالي مليار شخص في المناطق الجبلية . ويجب إدراج الجبال بالكامل في العملية التنموية

قدرة البيئات رفاه المجتمعات الجبلية وويهدد تغير المناخ وتدهور األراضي والكوارث الطبيعية . ومع ذلك الجبال تحت الضغط. والغذاء والطاقة النظيفة

.  الجبلية على توفير سلع وخدمات النظم اإليكولوجية األساسية ، بما لها من عواقب بعيدة المدى ومدمرة بالنسبة لبقية العالم

ات المتعلقة بالمناخ تشكل العلقة بين الصدم. الوقت نفسه ، فإن معدالت الجوع وسوء التغذية والهجرة الخارجية في المناطق الجبلية آخذة في االرتفاعوفي 

يف مع تغير إن زيادة االستثمارات ، وتعزيز اإلدارة المستدامة للموارد ، وتقاسم نهج التك. وانعدام األمن الغذائي وأنماط الهجرة في الجبال تحديات كبيرة

.المناخ ، وتعزيز المؤسسات والشراكات يمكن أن يساعد في بناء قدرة الشعوب والبيئات الجبلية على الصمود
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(الجبال)أهمية النظم البيئية الجبلية 
ستخدام المنزلي فهي توفر المياه العذبة لنصف سكان العالم للري والصناعة واال. هي أبراج المياه في العالمالجبال للتنمية الجبلية ، مورد رئيسي المياه 1.

.األكثر حساسية لتغير المناخبين المناطق لكن الجبال أيًضا من . والطاقة المائية
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(الجبال)أهمية النظم البيئية الجبلية 
األنهار المختارة في جميع أنحاء العالممساهمة المساحة الجبلية في إجمالي التفريغ وحجم المساحة الجبلية مقارنة بالمجموع الكلي للحوض في 

الجبلالمساهمة السنوية النسبية لتصريف

الجبليةالحجم النسبي للمنطقة 
Lecture 6
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ة هي أبرز األنهار الجليدية الجبلية كمؤشرات رئيسية لتغير المناخ الجبال الجليدي•
يات عالمات تغير المناخ العالمي ؛ يمكن للجميع رؤية تطورهم وفهم نوعي للعمل

.تساقط الثلوج وذوبانها نتيجة لظروف الطقس: الرئيسية المعنية

ت المخاطر يمكن أن يسبب الضرر والدمار والمو. المناطق الجبلية هي مناطق عالية المخاطر•
2005ومن األمثلة على ذلك الزلزال الذي وقع في كشمير في باكستان عام . في أي وقت

، 1985في كولومبيا عام الطمييةألف شخص ، وكولومبيا 80والذي أسفر عن مقتل نحو 
.شخص21000التي نجمت عن انفجار بركاني ، أودت بحياة 

هّدد تراث طبيعي م: التنوع البيولوجي في الجبال•
بتغير المناخ

3

يف إن جبال العالم هي نقاط محورية للتنوع البيولوجي العالمي ، حيث تستض•
لكبير ويرجع ذلك إلى التنوع ا. حوالي نصف مناطق التنوع البيولوجي في العالم

في الموائل ضمن مسافات قصيرة، والتي هي نتيجة لتدرجات االرتفاعات،
.والتغيرات في المعرض، ومتفاوتة الجيولوجيا والتربة

4

5

6

(الجبال)أهمية النظم البيئية الجبلية 
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نباتات عدد أنواع ال: التنوع البيولوجي العالمي والمناطق الجبلية
من منظور إقليمي 
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المياه ، ولكن تغير المناخ يهدد قدرتها على توفيرموارد المياه العذبة من % 80-60توفر الجبال ما بين 
تراجع ت. العذبة وسلع وخدمات النظام اإليكولوجي األخرى لمليين البشر ، في مجرى النهر والمصب

األنهار الجليدية في سلسل الجبال حول العالم وتختفي بسبب زيادة درجة الحرارة 

ين ، مما أثر على تخزبحيرة جليدية على األقل خلل العقود الماضية 600اختفت . الغلف الجويفي 
.  المياه وازدياد مخاطر حدوث الفيضانات الجليدية في مياه البحيرة

عندما . واحد من كل ثلثة من سكان الجبال في البلدان النامية عرضة النعدام األمن الغذائي
.  ن الجباليتم اعتبار المناطق الريفية فقط ، يزداد هذا الرقم إلى واحد من كل اثنين من سكا

لمتطرفة ويزيد تغير المناخ ، وتقلب المناخ ، والكوارث الناجمة عن المناخ واألحوال الجوية ا
مام ، إلى جانب التهميش السياسي واالقتصادي واالجتماعي ، من ضعف سكان الجبال أ

.  نقص الغذاء والفقر المدقع

رية ومع ازدياد هشاشة سكان الجبال ، تزداد الهجرة مع انتقال المهاجرين إلى المراكز الحض
بال هم من العديد من المهاجرين من الج. التي غالباً ما تواجه بالفعل ضغوطاً سكانية عالية

ا إلدارة نساء الجبال الذين تركو. الرجال الذين يتركون وراءهم النساء واألطفال والمسنين
لى المزارع واألسر في كثير من األحيان لم يكن لديك حقوق حيازة األراضي والحصول ع

.  االئتمان والتعليم

تأثير تغير 

المناخ على 

الجبال

انعدام االمن 

الغذائي 

هجرة

(الجبال)التهديدات التي تتعرض لها النظم البيئية الجبلية 
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عبر مة المعرفة واالستراتيجيات المتراكلدى المجتمعات الجبلية ثروة من 

ن تسهم يمكن لممارساتهم أ. األجيال حول كيفية التكيف مع تقلبية المناخ

لمناخية في مواجهة التغيرات ااستراتيجيات اإلدارة الفعالة في الجبال في 

.السريعة

ثروة المرتفع للمحاصيل والالتنوع البيولوجي الزراعي إن الحفاظ على 

تغير عالحيوانية في الجبال والترويج له يوفر إمكانات كبيرة للتكيف م

.ويسهم في األمن الغذائي ويمكنه تحسين سبل المعيشةالمناخ 

روف أن تخفف من الظيمكن لالستثمارات والسياسات المتعلقة بالجبال 

الجبلية المعيشية القاسية للمجتمعات الجبلية ، وأن تزيد رفاه المجتمعات

.وتبطيء اتجاهات الهجرة إلى الخارج من المناطق الجبلية

بعض أوجه مواجهة 

تحديات النظم البيئية 

الجبلية
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(الجبال)االتفاقيات الخاصة بالنظم البيئية الجبلية
ة المحيطة المياه الجبلية على جدول األعمال العالمي أهمية الجبال في دورها المنابع ومصادر المياه بالنسبة لألراضي المنخفض

ذات الكثافة السكانية المرتفعة غالباً ما تم االعتراف بها

تم االعتراف بأهمية الجبال ودورها من قبل المجتمع العالمي 

األرض ريودي جنيرفي قمة 

بشأن 62/196اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة القرار 
الجمعية"التنمية المستدامة للجبال ، حيث أشارت إلى أن 

ن العامة لألمم المتحدة تالحظ مع التقدير أن شبكة متنامية م
الحكومات والمنظمات والمجموعات الرئيسية واألفراد حول 

أجل العالم تدرك أهمية التنمية المستدامة المناطق الجبلية من
كمصدر القضاء على الفقر ، وتعترف باألهمية العالمية للجبال

.لمعظم مياه األرض العذبة

وما بعدها السنة الدولية 2002السنة الدولية للجبال في عام 

.2003للمياه العذبة في عام 

بالتنمية هي معاهدة دولية إقليمية تعنىاتّفاقية جبال األلب

المستدامة .لجبال األلب من المعاهدة هو حماية البيئة والهدف 

الطبيعية لجبال األلب مع تعزيز تنميتها

ناطق المأن ذكر الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ 

ن الجبلية سوف تتأثر بشكل خاص بالتغير المناخي ، وأ

ل لوحظت بالفعالتغييرات في دورة المياه يمكن أن تكون 

داع التراث الثقافي كمحرك لإلب: االتفاقية االوربية للجبال

قبل واالبتكار والتنمية االجتماعية واالقتصادية من أجل مست

الجبلية  المناطق 

1991

2002

2003

2008

1992

2007

2018

2002

2003
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الغابات وأهميتها

.يمكن تعريف الغابة كمجموعة بيولوجية تهيمن عليها األشجار والنباتات الخشبية األخرى: الغابات

٪ من إجمالي اإلنتاج 75تمثل الغابات . الغابات هي النظام البيئي األرضي السائد لألرض ، ويتم توزيعها حول العالم

وط تشكل الغابات على خط. ٪ من الكتلة الحيوية النباتية لألرض80، وتحتوي على األولي للمحيط الحيوي لألرض 

:  العرض واالرتفاعات المختلفة ومناطق اقتصادية مختلفة بوضوح

شمالية بالقرب من القطبين غابات •

االستوائية بالقرب من خط االستواء الغابات •

.المعتدلة عند خطوط العرض الوسطىالغابات •

.تؤثر كمية األمطار على تكوين الغاباتكما 
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الغابات
مزروعةالجزء األكبر من غابة العالم هو الغابات الطبيعية تتزايد حصة الغابات ال
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دامةأهمية الغابات للناس والتنمية المست

ة بليين هكتار ، وهي ضرورية لرفاهية اإلنسان والتنمية المستدامة وصح4، أو ما يقرب من مساحة األرض من % 30تغطي الغابات 1.

من أجل الكفاف ، وسبل العيش ، والعمالة ٪ من سكان العالم على الغابات 25-مليار شخص 1.6ويعتمد ما يقدر بنحو . الكوكب

.وتوليد الدخل

وى ، وكذلك ، مثل الخشب والغذاء والوقود واألعلف والمنتجات غير الخشبية والمأتوفر الغابات خدمات النظام اإليكولوجي األساسية 2.

هيارات وتمنع الغابات تدهور األراضي والتصحر وتقلل من مخاطر الفيضانات واالن. الحفاظ على التربة والمياه والهواء النظيف

٪ من 80الغابات هي موطن لما يقدر ب . األرضية واالنهيارات الجليدية والجفاف والغبار والعواصف الرملية وغيرها من الكوارث

.االحياء البريةجميع 

ية تتم إدارة جميع أنواع الغابات بشكل مستدام ، فهي أنظمة صحية ومنتجة ومرنة ومتجددة توفر السلع والخدمات األساسعندما 3.

.تمتلك الغابات أيًضا قيًما ثقافية وروحية هامةفي العديد من المناطق ، . لألشخاص في جميع أنحاء العالم
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دامةأهمية الغابات للناس والتنمية المست

2010خريطة توضح مساحة الغابات من مجموع مساحة األراضي حسب القطر لعام 
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1

2

3

.  لمطالب الخشب والغذاء والوقود واألليافكثيرة كاستجابة ما زالت مستمرة في مناطق إزالة الغابات وتدهورها 

األوسع دوافع نزع الغابات خارج قطاع الغابات وهي متجذرة في القضايا االجتماعية واالقتصادية تقع العديد من 

مات استخدانطاقا ، بما في ذلك التحديات المتعلقة بالحد من الفقر ، والتنمية الحضرية والسياسات التي تفضل 

.، مثل الزراعة والطاقة والتعدين والنقلاألراضي التي تنتج أعلى وذات عوائد مالية سريعة

ائق غير أو غير المستدام ، والحرلخطر قطع األشجار غير القانوني تتعرض الغابات أيضا 

اع المدارة ، والتلوث ، والغبار ، والرمال ، وعواصف الرياح ، والمرض ، واآلفات ، واألنو

ية التي تهدد الغريبة الغازية ، والتجزؤ وآثار تغير المناخ ، بما في ذلك األحوال الجوية القاس

.صحة الغابات وقدرة الغابات على العمل كنظام بيئي منتج ومرن

المي على استمرار النمو السكاني السريع ، وكذلك ارتفاع نصيب الفرد من الدخل ، إلى تسارع الطلب العيؤدي 

مليار 9.6متوقع وصول سكان العالم إلى . الغاباتالمنتجات والخدمات الحرجية واستهلكها ووضع الضغوط على 

العاجل تلبية الطلب المستقبلي على المنتجات والخدمات الحرجية يتوقف على العمل، فإن 2050بحلول عام 

حفظ الغابات ، بما في ذلكوتنسيق السياسات عبر القطاعات على جميع المستويات لضمان إدارة الغابات المستدامة 

.وترميمها وتوسيعها

التهديدات التي تواجه الغابات
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دامةأهمية الغابات للناس والتنمية المست

(سنة/هكتار( )2010-2005)خريطة توضح التغيير الصافي في مساحة الغابات حسب القطر 
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المحيطات كنظام بيئي 
من حيز العيش % 99الموجودة على سطح األرض، وتمثل من المياه % 97تغطي المحيطات ثلثة أرباع سطح الكرة األرضية، وتحتوي على •

.على الكوكب بحسب الحجم

.معايشهميعتمد أكثر من ثلثة بليين شخص على التنوع البيولوجي البحري والساحلي فيما يتعلق بسبل •

من الناتج المحلي % 5الدوالرات سنوياً، أو نحو تريليونات من 3عالمياً، تُقدر القيمة السوقية للموارد والصناعات البحرية والساحلية بمبلغ •

.اإلجمالي العالمي

.ألف نوع محدد، ولكن األعداد الفعلية قد تكون بالمليين200تحتوي المحيطات على زهاء•

.من ثاني أكسيد الكربون الذي ينتجه البشر، مما يحد من تأثيرات االحترار العالمي% 30تستوعب المحيطات نحو •

.المحيطات كمصدر رئيسي للبروتين بالنسبة لهممليار شخص على 2.6تمثل المحيطات أكبر مصدر في العالم للبروتين، حيث يعتمد أكثر من •

.مليون شخص200يعمل في مصائد األسماك البحرية، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أكثر من •

اك العالمية جهود إلنقاذ وإعادة مصائد األسمتساهم اإلعانات التي تُقدم لصيد األسماك في سرعة استنفاد أنواع سمكية كثيرة وتحول دون بذل •

.يمكن أن تحققهمليار دوالر كل سنة كانت مصائد األسماك المحيطية 50بمبلغ قدره وفرص العمل المتعلقة بها، مما يتسبب في خسائر 

منذ بدء الثورة الصناعية% 26تظهر مواقع المحيطات المفتوحة زيادة مستويات الحموضة بنسبة •

اإليكولوجية من النظم% 20تتدهور المياه الساحلية بسبب التلوث، وبدون تضافر الجهود فمن المتوقع أن يزيد تخثث المناطق الساحلية بنسبة •

.2050البحرية الكبيرة بحلول عام 
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وظائف النظام البيئي للمحيطات

.المنتجاتالحيوي وغريها من في ذلم المواد الغذائية واألدوية والوقود ، بما األساسيةالطبيعية المحيطات الموارد توفر •

.والتلوثعىل تحلل وإزالة النفايات تساعد •

.  عن العواصفمن األضرار الناجمة الساحلية كحواجز للحد االيكولوجية نظمها تعمل •

.  معهتغير المناخ والجهود المبذولة للتكيف صحية يدعم تخفيف آثار الحفاظ على المحيطات في حالة •

.واالستجمامأيضا مكان رائع للسياحة إنها •

.  بزيادة المصايد من األسماك مما يؤدي الى زيادة الدخلمن الفقر المناطق البحرية المحمية تساهم في الحد •

.توفير البروتين الذي يعتبر عنصر مهم جدا في صحة االنسان•

امطار تلعب دور مهم جدا في دورة حياة المياه وتوفير المياه العذبة حيث تتبخر مياهها وتنزل الى األرض مرة أخرى على هيئة•

.تغذي المياة الجوفية واالنهار وتوفر المياه العذبة
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إجراءات لتخفيف التأثيرات السلبية على المحيطات

.ذياتالمغمنع التلوث البحري بجميع أنواعه والحد منه بدرجة كبيرة، وال سيما من األنشطة البرية، بما في ذلك الحطام البحري، وتلوث •

ريق تعزيز إدارة النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية على نحو مستدام وحمايتها، من أجل تجنب حدوث آثار سلبية كبيرة، بما في ذلك عن ط•

.للمحيطاتقدرتها على الصمود، واتخاذ اإلجراءات اللزمة من أجل تحقيق الصحة واإلنتاجية 

.المستوياتالتعاون العلمي على جميع تعزيز تقليل تحمض المحيطات إلى أدنى حد ومعالجة آثاره، بما في ذلك •

رة، وتنفيذ خطط المنظم وممارسات الصيد المدمالمبلغ عنه وغيرتنظيم الصيد على نحو فعال، وإنهاء الصيد المفرط والصيد غير القانوني وغير•

كانت عليه في أقرب وقت ممكن،إدارة قائمة على العلم، من أجل إعادة األرصدة السمكية إلى ما
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:المنظمات التي اختصت بالمحيطات 

إدارة مصايد األسماك وتربية األحياء المائية: منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة•

اإليكولوجيإدارة النظام : برنامج األمم المتحدة للبيئة•

للمحيطاتاألمم المتحدة شبكة •

والمحيطاتإدارة شؤون المياه : برنامج األمم المتحدة اإلنمائي•

الدوليةالمنظمة البحرية •

شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار لدى األمم المتحدة•

االتفاقيات ذات الصلة

(ISA)السلطة الدولية لقاع البحار •

(CBD)اتفاقية التنوع البيولوجي •
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محليوالالدوليالقانونيلالطاربوربوينتعرض

الخاصةالبيئاتألحد

Homework
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Thanks
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