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المحيط المستدام
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جزيرة البالستيك العمالقة

ماذا تري؟ . أنظر حولك للحظة•

جزيرة بالستيكية ضخمة إكتشاف•
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العريضالمحيط العريض .1

من سطح الكرة األرضية % 71يشغل •

من مياه الكرة األرضية % 97يشّكل •

من األكسجين الموجود في الغالف الجوي % 70ينتج •

يعمل كمكيف الهواء بالنسبة للكرة األرضية •

مخزن لكمية مهولة من الموارد•

https://youtu.be/rM6txLtoaoc
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محيطنا يموت .2

لبية التلوث البحري يعني تدهور جودة المياه و آثار س•

التي أخرى على المحيط سببها الكيماويات و النفايات

دخلت المحيط بسبب النشاط البشري 

وف بعض العثور عليها في جالتركيزتمملّوثات عالية •

الكائنات البحرية 

ليف تنظيف مياه البحار عملية صعبة و باهظة التكا•
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إرتفاعدرجة حرارة مياه المحيط في 

محيطتلّوث المواد الغذائية الموجودة في مياه ال

ريةفقدان البيئات و المساكن و الموائل البح

الحياة البحرية إنقراض

محيطنا يموت 2.
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(  التلوث الذي يأتي من اليابسة)ما الذي يسبب موت المحيط؟ 3.

يط الحطام و األنقاض الضخمة التي تتدفق نحو المح•

المؤاد المؤذية التي تتدفق نحو المحيط •

كسيد التحّمض مياه المحيط الذي تسبب فيه غاز ثاني أ•

كربون 
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(ملّوثات من داخل المحيط)ما الذي يسبب موت المحيط؟ .3

داخل البترول الذي يتسرب من السفن إلى•

المحيط 

لذي الضوضاء التي تحت المياه و الضوء ا•

يعيق 

نمو األسماك •
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(  الصيد الجائر لألسماك)ما الذي يسبب موت المحيط؟ .3

صيد األسماك الجائر•

غير صيد األسماك غير القانوني وغير المنّظم و•

المبلّغ عنه 
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المحيط ليس هو سلّة مهمالت سكان الكرة األرضية

، العشبأعقاب السجائر، قوارير البالستيك، أغطية قوارير البالستيك" مثالً 

البالستيكي و اآلنية البالستيكية التي تستخدم لتعبئة األطعمة

من تلّوث البحار يأتي من سكان األرض % 80•

البحار؟شواطيءعلى ما هي أكثر النفايات التي يرميها الناس•

( )إولً •

( )ثانياً •

( )ثالثاً •

• ً ( )رابعا

( )خامساً •
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المحيط؟ إستدامةما هو السبب في أهميّة و ضرورة . 4

.  تناقص إمدادات الغذاء اآلمن•

المناخ فقدان القدرة على تنظيم •

%  40إمداد األكسجين بما نسبته إنخفاض•

أجسادنا تراكم المعادن الثقيلة في •
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كيف يمكننا حماية مستقبل المحيط؟. 5

و الموارد دائم و محافظ للبحار و المحيطاتإستخدام•

من 14الهدف رقم )البحرية من أجل تنمية مستدامة 

(  أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة

دعونا نحافظ على البيئة البحرية •

دعونا نستخدم الموارد البحرية على نحو مستدام •
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ايات و حماية البحار من التلّوث بإغراقها بالنفإتفاقية•

(  1972معاهدة لندن )أشياء أخرى 

من برنامج عالمي للعمل من أجل حماية البيئة البحرية•

(  ، المعّدل التراكمي1985)األنشطة التي تتم في اليابسة 

ة معاهدة أستوكهولم حول الملوثات العضوية المستمر•

(2001  )

العالمي عن المؤتمر( 2011)إستراتيجية هونولولو •

لألنقاض البحرية 

(  من المجتمع العالميإلتزام)مستدام لنظام بيئي بحري جهود 6.
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المحافظة على المحيط مجلس اإلشراف على البحار

(الحكوميةالمنظمات غير )لنظام بيئي بحري مستدام جهود 6.
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(  جهود األمم و الدول)لنظام بيئي بحري مستدام جهود 6.

تحديد محميّات بحريّة •

دعم تطوير بدائل البالستيك •

واتللنتجتشجيع و تشغيل نظام منح شهادات جودة •

الموارد البحرية
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(  الحمالت)جهود لنظام بيئي بحري مستدام 6.

اليوم العالمي لتنظيف السواحل •

(  يوم السبت الثالث من شهر سبتمبر في كل عام)

ية الدائم لألطعمة و المنتجات البحراإلستخدامحركة •

مستر السمك الجيّد، حملة يقودها الطهاة •
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؟ الذي يمكن أن نفعله لحفظ المحيط من التلّوثما 7.

تقليل استخدام البالستيك•

المشاركة في أنشطة حماية الحياة •

البحرية 

ية المستدام لألطعمة البحراإلستهالك•
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اآلن هو الوقت الحرج إلنقاذ المحيطات•

حان الوقت للعمل من أجل المحيطات •

أنقذوا المحيطات 
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ك ما الذي يحدث حقيقة لعبوات البالستي

الفارغة التي ترميها؟ 

https://youtu.be/_6xlNyWPpB8
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لنظافة المحيطات اليوم العالمي 

https://youtu.be/pgpfs6U3fOw



