
 

  المديرة العامة لليونسكورسالة 
 السيدة إيرينا بوكوفا

 للمحيطات العالميبمناسبة اليوم  

 احمليطات واملناخ

 ٢٠١٥ يونيو/حزيران ٨

 .ةسليم اتدون حميطبكوكب مستدام   يوجدال ميكن أن 

اتفاقية األمم  يف األطراف ملؤمتر والعشرين احلادية الدورة، قبل انعقاد هذه الرسالةتبليغ  لقد بات
بأشهر قليلة، إعداد خطة عاملية جديدة للتنمية املستدامة وقبل  املتحدة اإلطارية بشأن تغّري املناخ

 .كان عليه يف أي وقت مضىأكثر أمهية ممّا  

، ةأم غري ساحلي ساحلية تان، سواء أكانبلدال مجيعيف  احلياة أوجهمن  وجه كل  استدامةتتوقف و 
يف نظام املناخ مكان الصدارة احمليطات  وظيفتها يف الطبيعة، إذ حتتلسالمة احمليطات العاملية و على 

كسجني غاز األومنها الغازات يف الغالف اجلوي،  وتركيزم األحوال اجلوية واملناخ نظّ العاملي، فتُ 
 .ةهماملغذائية الواد املتوفري عملية تدوير املواد املغذية و تنّظم عملية و  ،نتنفسالذي 

هذه التغريات  لرصدعلماء احمليطات بالتكنولوجيات اجلديدة  بفضل استعانة، اآلن إننا لنعلمو 
واستنزاف  ثاين أكسيد الكربونغاز ما انبعاثات سيّ  ، والةالبشري األنشطة عواقب، أّن يةالدينام
يف دور احمليطات التنظيمي  جعلتظم اإليكولوجية البحرية و إىل تدهور النُ  والتلوث، أّدتاملوارد 
 وتزايد ،وحتّمض احمليطات ،الغطاء اجلليديوذوبان  ،مستوى سطح البحرارتفاع ويدّل  خطر.

م ظالنُ تدهور و  ،األمساك وتناقص ،املرجان ابيضاضو  ،وتكاثر الطحالب الضارة ،املناطق امليتة
 على الصعيدين احمللي والعاملي.من جرّاء ذلك اليت نشهدها  وخيمةالعواقب ال على ة،اإليكولوجي

الالزمة عن طريق  بدائلالاقرتاح إىل و  ةالبشري األنشطة عواقبتقييم إىل حتسني اليونسكو  ىسعتو 
 ،عوامل مضاعفة للتنمية باعتبارها ،ثقافة والعلوم واالتصالالتعليم والالرتبية و  تأثريعمل على تعزيز ال

وتضطلع التنمية املستدامة وتغّري املناخ. املتعلقة بعلى املعارف مجيع التمعات إطالع  من أجل
رباء شد اخلحت، و إدارة ُنظم رصد للمحيطات ذات قيمة فريدة للبحوث اخلاصة باملناخاليونسكو ب

دور احمليطات يف  تستكشفوحتّمضها، و لبحث النتائج واالجتاهات اجلديدة بشأن احرتار احمليطات 
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وتنّظم اليونسكو، . مية لعلوم احمليطاتالدولية احلكو  هاجلنتعن طريق ، التخفيف من وطأة تغري املناخ
فعالية ، تغّري املناخ بشأنوقبل حلول موعد املفاوضات العاملية  اليوم العاملي للمحيطاتهذا مبناسبة 
 .شركاءلايف مقّرها مبدينة باريس بدعم من بشأن دور احمليطات يف النظام املناخي مهمة 

التصدي مهما بلغت قوته،  ،أي بلديستطيع تغّري احمليطات، وال ب جوهرياً ويرتبط تغّري املناخ ارتباطًا 
والتمع املدين والقطاع دعو الدول األعضاء إنين أل. و مبفردهالنامجة عن تغّري املناخ  لتحدياتل

التوعية بأمهية دور احمليطات  من أجلاجلهود  توحيدإىل  اخلاص، يف هذا اليوم العاملي للمحيطات،
 .املتعلقة بذه املسألة وتعزيز اإلجراءات العاملية يف النظام املناخي العاملي

 .بذا األمرفمستقبلنا مرهون 
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