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بوستر للتوعية البيئية يصدر مع مجلة البيئة والتنمية  

www.afedonline.org   يمكن تنزيل تقارير املنتدى العربي للبيئة والتنمية من املوقع اإللكتروني

البحرية  البيئة  حلماية  الإقليمية  املنظمة  اأن�شئت   ■

يف  وت�شم  الكويت.  ومقرها   ،1982 عام   )ROPME(

وال�شعودية  الكويت  هي:  بلدان  ثمانية  ع�شويتها 

واإيران.  والعراق  والبحرين  وقطر  وُعمان  والإمارات 

وهي تعمل على حماية نوعية املياه يف منطقتها من 

التلوث النفطي اأوًل ومن جميع م�شادر التلوث الأخرى.

■ تعترب املنطقة البحرية للمنظمة، اأي اخلليج العربي 

اأو الفار�شي، بحرًا �شغرياً يقع على طرف املحيط الهندي. 

تقدر م�شاحتها بنحو 249  األف كيلومرت مربع،  ويبلغ 

اجلانب  يت�شف  �شواحلها نحو 3340 كيلومرتًا.  طول 

الذي يرتاوح من 90 مرتًا اىل  الإيراين بعمقه  ال�شرقي 

100 مرت. اأما اجلانب العربي فيمتاز ب�شحالته وبوجود 

جتمعات املرجان والتالل والقباب امللحية.

■ بحر عمان جزء من املنطقة البحرية للمنظمة، وهو 

ميثل حو�شًا وا�شعًا ي�شل عمق املياه فيه اىل اأكرث من 

2500 مرت.

طبيعيًا  موردًا  للمنظمة  البحرية  املنطقة  تعترب   ■

مهمًا، اإذ متثل امل�شدر الأ�شا�شي للمياه العذبة يف غالبية 

الدول الأع�شاء التي تعتمد على حمطات لتحلية مياه 

البحر.

التي  البحرية  الأحياء  العديد من  املنطقة  حتت�شن   ■

توفر ن�شبة كبرية من الغذاء لل�شكان، مثل الأ�شماك 

من  كبرية  اأعداد  عن  ف�شاًل  )اجلمربي(،  والروبيان 

ال�شقر  منقار  و�شالحف  واملهاجرة  املقيمة  الطيور 

اإىل  اإ�شافة  لالنقرا�ض،  املعر�شة  اخل�شراء  وال�شالحف 

غابات املنغروف )القرم( وال�شعاب املرجانية.

اقت�شاديًا  �شريانًا  للمنظمة  البحرية  املنطقة  متثل   ■

األف   50 نحو  �شنويًا  يعربها  اذ  الأع�شاء،  للدول  هامًا 

ناقلة نفط وباخرة.

الوزراء  من  للمنظمة  الوزاري  املجل�ض  يتكون   ■

امل�شوؤولني عن �شوؤون البيئة يف الدول الأع�شاء، ويعقد 

واأمانة  تنفيذية،  جلنة  وللمنظمة  �شنتني.  كل  مرة 

البيئة،  �شوؤون  عن  امل�شوؤولني  لكبار  وجلنة  عامة، 

وجلنة ق�شائية.

للطوارئ  املتبادلة  امل�شاعدة  مركز  املنظمة  يتبع   ■

البحرية، ومقره البحرين. وهو ي�شاعد الدول الأع�شاء 

البحري  التلوث  ملكافحة  الذاتية  قدراتها  بناء  يف 

امل�شتوى  على  الطارئة  احلالت  يف  والتعاون  بالنفط 

القليمي.

املنظمة اإلقليمية 
لحماية البيئة

البحرية )روبمي(

السلحفاة الخضراء

من  نوعني  اأحد  هي   )Chelonia mydas( اخل�شراء  ال�شلحفاة 

جانب  اإىل  اخلليج،  مياه  يف  �شيوعًا  الأكرث  البحرية  ال�شالحف 

�شلحفاة منقار ال�شقر. اأطلق عليها هذا ال�شم ب�شبب لون الدهون 

املختزنة حتت جلدها، ولي�ض لون �شدفتها. وقد ي�شل طولها اىل 

1.5 مرت ووزنها اإىل 300 كيلوغرام.

اأربع  اإىل  �شنتني  كل  مرة  الرملية  ال�شواطئ  على  الإناث  تبي�ض 

�شنوات، وت�شع يف الع�ض ما بني 100 و200 بي�شة، تفق�ض بعد نحو 

�شهرين. تزحف ال�شغار من ال�شاطئ اىل البحر يف رحلة حمفوفة 

اأعدادًا  اأخرى  الطيور وال�شرطانات ومفرت�شات  اإذ تلتهم  باخلطر، 

كبرية منها. اأما ال�شغار التي تنجو فقد تعي�ض حتى 80 �شنة.

مل يبق من ال�شالحف البحرية حول العامل اإل �شبعة اأنواع، جميعها 

وبيع  حلومها  لأكل  �شيدها  نتيجة  وذلك  لالنقرا�ض.  معر�شة 

بع�ض  يف  توؤكل  حيث  الأع�شا�ض  من  بيو�شها  وجمع  اأ�شدافها، 

البلدان، اإ�شافة اىل تلوث مياه البحر وتدمري مواطن ال�شالحف.

أكثر من ٪60
من �شكان العامل يعي�شون يف املناطق ال�شاحلية، وتقع عليها ٪75 

ة يف البحار  من املدن الكربى.  ويعي�ض نحو 80٪ من الأنواع احليَّ

واملحيطات.

3 باليين شخص
وكم�شدر  رزقهم  لك�شب  واملحيطات  البحار  على  يعتمدون 

رئي�شي لطعامهم.

٪80
من تلوث البحار واملحيطات ياأتي من م�شادر على الرب.

حقائق وأرقام

1   التخل�ض من النفايات باإلقائها يف البحر هو اأجراء �شليم، مبا اأنها �شتتحلل ب�شرعة؟

2   تتدهور املوارد ال�شاحلية والبحرية ب�شرعة يف اأنحاء كثرية من العامل ب�شبب اأن�شطة 
الن�شان املتزايدة؟

3   »املناطق امليتة« يف البحار واملحيطات هي مناطق تعاين من نفاد الأوك�شيجني ب�شبب 
ارتفاع ن�شبة املغذيات، الناجمة ب�شكل خا�ض عن ال�شرف ال�شحي والأ�شمدة الزراعية ومنو 

الطحالب؟

4    ارتفاع احلرارة ي�شاعد ال�شعاب املرجانية على النمو؟

5   تعاين البحار العربية من التلوث الناجت عن الزحف العمراين واملياه املبتذلة والت�شريف 
ال�شناعي والنقل البحري للنفط؟

6   80٪ من اإجمايل التلوث يف البحار واملحيطات �شببه الت�شربات النفطية من ال�شفن؟

7   ل م�شكلة يف ا�شطياد كميات كبرية من الأ�شماك مهما يكن نوعها؟

8   الأ�شمدة الكيميائية واملبيدات ال�شامة جتد طريقها اإىل البحر بوا�شطة الأنهار
واملياه اجلوفية؟

9   النبعاثات ال�شامة يف الهواء ل توؤثر على مياه البحار واملحيطات؟

10   الن�شبة الأكرب من التلوث يف البحار واملحيطات تاأتي من ن�شاطات على الياب�شة؟

اختبر
معلوماتك
حول البحار

صح أو خطأ:

www.afed-ecoschool.org   )امل�صدر:  »البيئة يف املدر�شة: دليل املعلومات والن�شاطات البيئية« )اأفد

المجلة البيئية العربية األولى

عشرات آالف الصفحات
من املعلومات البيئية

www.afedmag.com     املوقع اإللكتروني
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حروب على السماء
... ودمار في األرض

الطبيعة أفلست
في 19/ 8/ 2014

نفط لألكل
األمن الغذائي في الخليج

مصطفى كمال طلبه
يكتب تاريخ البيئة

مذكرات مهندس البيئة العالمية
حصرياً في »البيئة والتنمية«

هل نجح »يونيب« باختياره نيروبي مقراً؟

الحلقة السابعة

اإلرث النووي الفرنسي
يف صحراء الجزائر

التفجيرات النووية في الستينات 
تلقي أهوالها على البشر والبيئة

صحة البحار
الجريدة الخضراء

شارك في أهم ملتقى بيئي عربي عالمي سنة 2014

األمن الغذائي

info@afedonline.org      www.afedonline.org

التحديات  والتوقعات

عّمان  x  26 ـ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014

المؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية

www.ropme.org
املنظمة االقليمية حلماية البيئة البحرية

تقوم املنظمة الإقليمية حلماية البيئة البحرية بتنفيذ برامج الر�شد البيئي من 

الأقمار  ا�شتخدام  باأخذ عينات وحتليلها و�شوًل اىل  اأدوات متنوعة، بدءًا  خالل 

ال�شطناعية.

الرصد من الفضاء: مت ان�شاء حمطة ال�شت�شعار عن بعد يف مقر املنظمة لر�شد 
العمليات  الناجتة عن  امللوثات  البحرية ومتابعة  البيئة  الطارئة على  التغريات 

املحطة مرتني يوميًا �شورًا يبثها قمران ا�شطناعيان هما   النفطية. وت�شتقبل 

Terra وAqua اللذان اأطلقتهما وكالة الف�شاء الأمريكية )نا�شا( لدرا�شة الغالف 
اجلوي والظواهر الطبيعية لالأر�ض واملحيطات.

للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  بالتعاون  املنظمة  تقوم  الساحل:  من  الرصد 
اأخذ  الأع�شاء، عن طريق  للدول  ال�شاحلية  املناطق  للملوثات يف  الذرية مب�شح 

عينات للر�شوبيات والكائنات احلية من مواقع خمتلفة وحتليلها ملعرفة ن�شبة 

امللوثات فيها.

بيئة  لر�شد  بالأبحاث رحالت علمية  �شفن خا�شة  البحر: جتري  الرصد من 
النفطية  وغري  النفطية  امللوثات  بدرا�شة  فتقوم  للمنظمة.  البحرية  املنطقة 

ور�شد  احلـرارة،  ودرجة  الكلوروفيـل  وتركيز  امللوحـة  درجة  وقيا�ض 

جمموعات الكائنات احلية النباتية واحليوانية وتوزعها يف مياه املنطقة.

رصد البيئة البحرية

�شفينة الأبحاث الإيرانية »قد�ض« قامت بثالث رحالت علمية 

للم�شح البحري  ودرا�شة امللوثات النفطية وغري النفطية يف منطقة عمل »رومبي«

اأحد الر�شوم الفائزة يف م�شابقة »القت�شاد الأخ�شر والبيئة البحرية«

احتفاًل  الأع�شاء  الدول  مع  بالتعاون  البحرية  البيئة  حلماية  الإقليمية  املنظمة  تقيم 

الكويت  اتفاقية  التوقيع على  )اأبريل(، ذكرى  الإقليمي يف 24 ني�شان  البيئة  بيوم 

الإقليمية للتعاون يف حماية البيئة البحرية من التلوث عام 1978. يت�شمن الحتفال 

اأن�شطة متنوعة، مثل م�شابقات الر�شوم واملقالت البيئية والندوات والإ�شدارات البيئية.

على مدى ال�شنوات الع�شرين املا�شية، اختارت املنظمة �شعارات �شملت م�شببات التلوث 

البحري والأنظمة البيئية البحرية، كالتلوث النفطي وال�شرف ال�شحي وتلوث ال�شواطئ 

“القت�شاد  م�شابقة 2014  �شعار  املنغروف وغريها. وكان  واأ�شجار  املرجانية  وال�شعاب 

الأخ�شر والبيئة البحرية”، الذي ركز على ا�شتخدام الطاقة املتجددة، واحلد من التلوث 

وا�شتنزاف املوارد الطبيعية، وخلق فر�ض العمل اخل�شراء يف جمالت الزراعة وال�شناعة 

والطاقة واملياه والعمارة والنقل والنفايات وال�شياحة وغريها.

يوم البيئة اإلقليمي ومسابقة لتالميذ املدارس

التلوث بالبالستيك
ي�شكل البال�شتيك نحو 90 يف املئة من جميع النفايات الطافية على �شطح املحيطات والبحار. 

اأنواع اأخرى من النفايات، البال�شتيك ل يتحلل بيولوجيًا، بل يتحلل �شوئيًا بفعل  وبخالف 

اأ�شعة ال�شم�ض، فيتفكك اىل قطع اأ�شغر فاأ�شغر لكنها ل تختفي مطلقًا.

جترف التيارات النفايات البال�شتيكية بعيداً، فتحط رحالها يف دوامات ملتفة يف املحيطات. 

وقد �شكلت دوامة بني هاواي وكاليفورنيا ما يدعى »رقعة النفايات الكربى يف املحيط 

الهادئ«، وهي اأكرب موقع للنفايات يف املحيطات، اإذ تزيد م�شاحتها على 1.5 مليون كيلومرت 

مربع، واأح�شى علماء البحار نحو 750 األف قطعة بال�شتيك يف كيلومرت مربع واحد.

ي�شكل البال�شتيك تهديدًا كبريًا ل�شحة الكائنات البحرية و�شالمتها. وينفق اأكرث من 

اأو  100 األف من الثدييات البحرية ومليون طائر بحري كل �شنة ب�شبب ابتالع البال�شتيك 

الوقوع يف �شراكه.

ماذا نفعل بنفايات البالستيك؟
التقليل من  املمار�شات  اأف�شل  البال�شتيكية غري قابلة للتحلل، فمن  املنتجات  اأن معظم  مبا 

النفايات البال�شتيكية التي متالأ املطامر ويلقى بع�شها يف مكبات ع�شوائية اأو يف الطبيعة، 

ويجد جزء منها طريقه اىل البحر.

واإعادة تدويرها. فتتم تعريتها  البال�شتيكية  النفايات  وثمة تكنولوجيات متطورة لفرز 

وغربلتها وتقطيعها وغ�شلها وجتفيفها وتذويبها وحتويلها اىل حبيبات ت�شتخدمها �شناعات 

البال�شتيك ل�شنع منتجات جديدة.

وهناك و�شيلة اأخرى لإزالة بع�ض املواد التي ت�شكل جزءًا كبريًا من

م�شمون النفايات عامليًا، وال�شتفادة ب�شكل اأف�شل من النفايات البال�شتيكية.

اإنها عملية التدوير ذات القيمة امل�شافة )upcycling( التي تنتج مواد جديدة

ذات نوعية اأف�شل من املادة الأ�شلية ومبردود بيئي واقت�شادي اأكرب.

تم إعداد هذه المعلومات بالتعاون مع

مناذج للحبيبات التي يتم اإنتاجها من نفايات بال�شتيكية يف م�شنع Recyclo التابع ل�شركة »اأفريدا«. وت�شتعمل هذه احلبيبات يف �شنع منتجات بال�شتيكية جديدة

الأجوبة ال�صحيحة:  1.خطاأ،  2.�شح،  3.�شح،  4.خطاأ،  5.�شح،  6.خطاأ،  7.خطاأ،  8.�شح،  9.خطاأ،  10.�شح


