OBJECTIUS DE
DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE 2015-2030

OBJECTIU 14

OCEANS I VIDA
SUBMARINA
Conservar i utilitzar de manera sostenible els oceans, els mars i els
recursos marins per al desenvolupament sostenible

2030

2015
ANIMACIÓ:

Els oceans del món, la seua temperatura, composició química, corrents i vida són el motor dels sistemes
globals que fan que la Terra siga un lloc habitable per als éssers humans. La manera com gestionem este
recurs vital és fonamental per a la humanitat i per a contrarestar els efectes del canvi climàtic.
Els mitjans de suport de més de 3.000 milions de persones depenen de la biodiversitat marina i costera. Malgrat
això, el 30% de les poblacions de peixos del món estan sobreexplotades fins a arribar a un nivell tal que
actualment es troben molt per baix del necessari per a produir un rendiment sostenible.
Els oceans també absorbixen al voltant del 30% del diòxid de carbó generat per les activitats humanes i s'ha
registrat un 26% d'augment en l’acidificació dels mars des de l'inici de la Revolució Industrial. La contaminació
marina, que prové en la seua major part de fonts terrestres, està aplegant a nivells alarmants: per cada
quilòmetre quadrat d'oceà es troben una mitjana de 13.000 trossos de residus plàstics.
Els Objectius de Desenvolupament Sostenible generen un marc per a ordenar i protegir de manera sostenible
els ecosistemes marins i costers de la contaminació terrestre, així com per a abordar els impactes de
l'acidificació dels oceans. Millorar la conservació i l’ús sostenible dels recursos oceànics a través del dret
internacional també ajudarà a mitigar alguns dels perills que enfronten els oceans.
Protegir els oceans és un dels 17 Objectius Globals de la nova http://www.undp.org/content/undp/es/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda
Un enfocament integral és fonamental per a avançar en els diversos objectius.
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