حقائق عن احمليطات

حيث نعيش

يعيش  %60من سكان العالم على بعد 60
كيلومترا من الساحل .ويتوقع أن ترتفع هذه
النسبة إلى  %75بحلول عام .2030

املجهول األكبر

مازال  %95من احمليطات غير مكتشف .ونحن نعرف عن
اجلانب املظلم من القمر أكثر مما نعرفه عن احمليطات.

ما الذي يحدث
في احمليطات

يحدث ما يزيد على  %80من تلوث
البحار نتيجة لألنشطة على األرض.

املواد الكيميائية السامة
وتطلق األنشطة الصناعية نحو
 400- 300مليون من أطنان الفلزات
الثقيلة واملذيبات واحلمأة السامة وغير ذلك
من النفايات في مياه العالم كل سنة.

مخلفات اللدائن

تتجمع املخلفات في الدوامات التي حتدث في
احمليطات مما يشكل رقع النفايات الكبرى في
احمليطات ،والتي قد تبلغ فيها تكتالت القمامة لغاية
مليون جزيء من اللدائن في كل كيلومتر مربع.
ويغطس  %70من القمامة البحرية ليبلغ قاع البحر،
حيث تتراكم نحو  690 000من قطع اللدائن في
ّ
كل كيلومتر مربع.
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احمليطات واالقتصاديات

ُينقل  %90من التجارة العاملية عن طريق البحر.
تتيح مصائد األسماك والزراعة املائية سبل العيش والدخل ملا ُقدر عددهم
 54,8مليون شخص يعملون في القطاع األولي إلنتاج األسماك في عام
 ،2010ويعمل ما يناهز سبعة ماليني من بينهم بشكل عرضي في صيد أو
تربية األسماك.

الدوافق

يجري تصريف ما يزيد على
 %80من مياه املجاري في
البلدان النامية في األجسام
املائية دون معاجلة.

االنسكابات النفطية

الشعب املرجانية
املعرضة للخطر

بلغت نسبة الشعب املرجانية املفقودة
ما يقارب  %20من مجموع الشعب املرجانية
في العالم .وتدهورت حالة  %20أخرى من
الشعب املرجانية و %35من األعشاب البحرية
في العقود القليلة املاضية.

تعتبر االنسكابات النفطية مسؤولة عن  %12فقط من النفط
الذي ينفذ إلى البحر كل سنة .ويأتي  %36من النفط الذي
ينفذ إلى البحر من اجلريان الصادر عن املدن والصناعات .5
وتترتب على انسكابات النفط العرضية عواقب مدمرة،
كالعواقب التي شوهدت في عام  2010نتيجة النفجار بئر
النفط ديبووتر هوريزون في خليج املكسيك.

اإلدارة الوطنية لدراسة احمليطات والغالف اجلوي ; أطلس األمم املتحدة اخلاص باحمليطات
الفاو :حالة مصايد األسماك وتربية األحياء املائية في العالمhttp://www.fao.org/docrep/016/i2727e/i2727e.pdf .2012 ،
http://www.un.org/Depts/los/reference_files/wod2011-pessoa-oceans_and_the_environment.ppt
’http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=314&page=R1 ‘Oil in the Sea

مجلس البحوث الوطني في الواليات املتحدة:
نهج خدمات النظم اإليكولوجية لتقييم آثار انسكابات النفط العرضية في خليج املكسيك ()2013
http://worldoceanreview.com/en/wor-1/pollution/oil/

UN WWAP 2009, “Clearing the Waters A focus on water quality solutions”, http://www.unwater.org/Clearing_the_Waters.pdf

االستعراض العاملي للمحيطات 2010
http://www.un.org/Depts/los/reference_files/wod2011-pessoa-oceans_and_the_environment.ppt
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