
 

  تفاقية المؤتمر األطراف في ا
  التنوع البيولوجيالمتعلقة ب

 االجتماع الثاني عشر
 2014تشرين األول /أكتوبر 17–6 بيونغ شانغ، جمهورية كوريا،

  من جدول األعمال 21البند 
  

  رر اعتمده مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجيمق
على التنوع البيولوجي البحري ثار اآل: التنوع البيولوجي البحري والساحلي  -  12/23المقرر 

وتحمض الضوضاء تحت الماء الناجمة عن األنشطة البشرية من والساحلي 
من  10 اإلجراءات ذات األولوية الرامية إلى تحقيق الهدف، والمحيطات

أهداف أيشي للتنوع البيولوجي للشعاب المرجانية والنظم اإليكولوجية الوثيقة 
 االرتباط بها، والتخطيط المكاني البحري ومبادرات التدريب

  إن مؤتمر األطراف،
  آثار الضوضاء تحت الماء الناجمة عن األنشطة البشرية على التنوع البيولوجي البحري والساحلي

لمفوضية األوروبية على تقديم الموارد المالية، ولحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا ل يعرب عن امتنانه - 1
يرلندا الشمالية على استضافة، وللمنظمة البحرية الدولية على التعاون في تنظيم حلقة عمل الخبراء بشأن أالعظمى و

 27-25نظمة البحرية الدولية، لندن، مقر الم(الضوضاء تحت الماء وآثارها على التنوع البيولوجي البحري والساحلي 
 ؛)2014شباط /فبراير

أن هناك كمية كبيرة من البحوث في مجال آثار الضوضاء تحت  ويالحظ 1بتقرير حلقة العمل يرحب - 2
ية خالل العقود القليلة الماضية، ولكن ما زالت أسئلة مهمة تتطلب مزيدا من الدراسة، وأن أكبر مائالماء على الحياة ال

المتعلقة ، والسالحف والطيور، وأن الفجوات اإلضافية في المعارف تفي المعارف تتعلق باألسماك، والالفقاريا الفجوات
مصادر الصوت الرئيسية، واالتجاهات في انتشار وحجم، وكذلك الكثافة والتوزيع المكاني للضوضاء تحت الماء بخصائص 

ولوجية ومجموعات الحيوانات، بما في ذلك اآلثار التراكمية واآلثار المحتملة للضوضاء تحت الماء على النظم اإليك
 والتآزرية لمصادر متعددة من الضوضاء وعوامل اإلجهاد األخرى؛

مجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة اآلخرين الوكذلك األخرى الحكومات واألطراف  شجعي - 3
التدابير المالئمة لتجنب  قا للقوانين الوطنية والدولية،ووف ،تهاواليعلى أن تتخذ، حسب االقتضاء وفي حدود المعنيين، 
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ثار الضارة الجسيمة المحتملة للضوضاء تحت الماء الناجمة عن األنشطة البشرية على التنوع وخفض وتخفيف اآل

 :البيولوجي البحري والساحلي؛ مثل ما يلي

لتي بها آثار ضارة، وتحديد خصائص تحديد وتمييز أنواع الضوضاء تحت الماء أو كثافتها في المواقع ا  )أ(
 الضوضاء حسب المصدر؛

  أعاله؛ 2إجراء المزيد من البحوث بشأن الفجوات المهمة في المعارف المتبقية والمشار إليها في الفقرة   )ب(
  جميع األنشطة ذات الصلة؛وتطبيق أفضل الممارسات المتاحة في  ،تطوير ونقل تكنولوجيات أقل ضجيجا  )ج(
لدى رسم خرائط التوزيع المكاني والزماني  مستويات مختلفة من الضوضاءبالمناطق التي تتأثر إدراج   )د(

  ؛للصوت
فيما يتعلق بتقييمات  الحساسة للضوضاءالجمع بين وضع الخرائط الصوتية وخرائط موائل األنواع   )ه(

  آلثار الضوضاء؛ ن تتعرض فيها تلك األنواعأالمخاطر المكانية من أجل تحديد المناطق التي يمكن 
ل استخدام اإلدارة المكانية تخفيف وإدارة الضوضاء تحت الماء الناجمة عن األنشطة البشرية من خال  )و(

نية لألنشطة، مع االعتماد على المعارف الزمنية والمكانية التفصيلية بدرجة كافية ألنماط توزيع األنواع أو والزم
  ء في المنطقة في تلك األوقات؛مع القدرة على تجنب توليد ضوضا مجموعاتال

على األنواع جسيمة ة ضارنشطة التي قد تترك آثارا لألر، عند االقتضاء، األثإجراء عمليات تقييم   )ز(
  عمليات رصد، حسب االقتضاء؛الحساسة للضوضاء، وإجراء 

واليات في إعداد وتطوير خطط إدارة المناطق المحمية البحرية ضمن ال إدراج اعتبارات الضوضاء  )ح(
  الوطنية والخطط األخرى ذات الصلة، حسب االقتضاء؛ القضائية

خالل  هاة لحماية األنواع الحساسة للضوضاء، مع األخذ في االعتبار مواقعأدامراعاة الحدود الدنيا ك  )ط(
  لة بالبحوث والمعلومات اإلضافية؛دورة الحياة الحساسة وكذلك النتائج ذات الصمراحل 

س وقياسات الضوضاء، حتى تكون هناك تدابير ونُهج مماثلة لجميع أنواع الضوضاء وفي توحيد المقايي  )ي(
  كل األماكن؛
بناء القدرات في المناطق النامية حيث لم يتم بعد تعزيز التوعية والقدرات العلمية على معالجة هذه   )ك(

  القضية؛
القوات البحرية والتعدين،  تقطاعاإشراك قطاع الصناعة والقطاعات األخرى ذات الصلة، بما في ذلك   )ل(

  عند إعداد المبادئ التوجيهية من أجل زيادة ملكيتها ومشاركتها في تنفيذ المبادئ التوجيهية؛
التشجيع على التعاون والتواصل بين مختلف الهيئات الدولية ذات الصلة لتعزيز أوجه التآزر في معالجة   )م(

  هذه القضية؛
عن اآلثار الضارة للضوضاء تحت الماء على األنواع الحساسة للضوضاء  ربط المعلومات ذات الصلة  )ن(

 عندما يتم تنسيق العمليات المختلفة المتعلقة بالتخطيط المكاني البحري واإلدارة القائمة على أساس المناطق؛

اع نوأحفظ واتفاقية  ،المنظمة البحرية الدولية هاالمختصة، بما في الحكومية الدولية المنظمات يدعو - 4
حسبما ، ضمن والية كل منها الالزمة، إلى اتخاذ التدابير صيد الحيتانشؤون اللجنة الدولية لو ،الحيوانات البرية المهاجرة

ضمن واليات المنظمات الحكومية الدولية  ندرجعلى تلك التي ت المقتصرةومساعدة الدول في اتخاذ التدابير،  ينطبق األمر،
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البشرية  ضوضاء تحت المياه الناجمة عن األنشطةة المحتملة للجسيمة الضاراآلثار ال تخفيفلتجنب وتقليص و، المختصة
 من دة في الفقراتمحدلألنشطة ال ، حسب االقتضاء،إيالء االعتبار بما في ذلك ،على التنوع البيولوجي البحري والساحلي

  أعاله؛) ن(3إلى ) أ(3
  :إلى األمين التنفيذي االضطالع بما يلي يطلب - 5
المشار  تدابيربشأن الواصلة تيسير التعاون بين األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية، م  )أ(

  أعاله؛ 3في الفقرة  اإليه
أعاله،  3العناصر المحددة في الفقرة ب فيما يتعلقتجميع وتوليف المعلومات العلمية والتقنية ذات الصلة   )ب(

وإتاحة هذا والحكومات األخرى والمنظمات المختصة،  ،األطرافتي تتخذها الالتدابير ذات الصلة  عنوكذلك المعلومات 
التجميع كمعلومات الجتماع للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية يعقد قبل االجتماع الثالث عشر لمؤتمر 

ية غرفة تبادل المعلومات أو وسائل آل ، وذلك من خاللنشر نتائج التوليف، بما في ذلك التجارب الناجحة غيةباألطراف، 
  أخرى؛

  ثار تحمض المحيطات على التنوع البيولوجي البحري والساحليآ
  ألف، 11/18من المقرر  23والفقرة  10/29من المقرر  67إلى  63إلى الفقرات  إذ يشير

 علجمامال أع هالدعمالشمالية لحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا  عن امتنانه يعرب - 6
إعداد وثيقة استعراض منهجي بشأن آثار تحمض  تهم فيوللخبراء الدوليين على مساهم ،العلمي جميعوالتنسيق والت

من التنوع البيولوجي  لآلثار علىها تتضمن تجميعا موج 2ة،المحيطات على التنوع البيولوجي ووظائف النظم اإليكولوجي
غ عنها الساحلية، بما في ذلك معلومات عن بحوث محيطات الحقبة القديمة غير المبلّتحمض المحيطات على النظم البحرية و

 بهذا التجميع المحدث آلثار تحمض المحيطات على التنوع البيولوجي البحري؛ يرحب، وبشكل واف

المناطق مثل (درجة الحموضة نسبيا بحكم طبيعتها  فيها نخفضالتي ت مياهبأن ال عن قلقه ويعربيالحظ  - 7
 منحدر القاريالفي ، والمناطق الواقعة ية ذات التيارات الصاعدةمناطق الساحلال، وعلياخطوط العرض الالواقعة عند 

األراغونيت بتشبع ال، فإنه من المتوقع أن يزداد نقص )ومناطق الماء األجاج ذات الحموضة المنخفضة، مثل بحر البلطيق
 المشبعة بالكالسيوم القاعية والعالقة كائناتال من المحتمل تأثر، ووالعشرينالحادي  واسع خالل القرنعلى نطاق والكالسيت 

 ؛المياه الباردة والسالمة البنيوية لموائلها مرجانيات وكذلك، كائنات الحيةبين ال

لدولية لمنظمة األمم الحكومية اواللجنة األوقيانوغرافية  ،الحكومات األخرى يدعواألطراف و يحث - 8
على لى تعزيز تعاونها إ ،ذات الصلةاألخرى والمنظمات  ،والمجموعات العلمية ذات الصلة ،العلم والثقافةالمتحدة للتربية و

الدولي لتحسين رصد تحمض المحيطات، المرتبط بصورة وثيقة بنظم رصد المحيطات العالمية األخرى، مع المستوى 
الجاري  التفاوتض المحيطات من أجل تحسين فهم تحملرصد تكامل جيدة الشبكة عالمية  إنشاءضرورة اإلشارة إلى 

 الظروف المستقبلية؛عن وإعداد نماذج توفر توقعات 

التقرير التجميعي المحدث آلثار تحمض المحيطات على التنوع  رسالإلى األمين التنفيذي إ يطلب - 9
لى أمانة اتفاقية األمم المتحدة والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة وإحالته إ ،إلى األطراف 2البيولوجي البحري

تغير المناخ؛ ومواصلة التعاون مع اللجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدولية لمنظمة األمم المتحدة للتربية بشأن اإلطارية 
لزيادة والمجتمعات األصلية والمحلية  ،ذات الصلةاألخرى والمنظمات  ذات الصلة،والمجموعات العلمية  ،والعلم والثقافة

ث وتيسير دمج هذه النتائج في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية ذات دحبالنتائج الرئيسية للتقرير التجميعي الم التوعية
                                                 

2  UNEP/CBD/SBSTTA/18/INF/6. 
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إعداد برامج البحوث والرصد ذات الصلة  فضال عنواستخدامه المستدام لتنوع البيولوجي البحري والساحلي احفظ بالصلة 
 ؛والوطنييمي واإلقل العالميكل من الصعيد على 

األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات المعنية،  يدعو، 11/21من المقرر  2إلى الفقرة  وإذ يشير - 10
والمجتمعات األصلية والمحلية إلى النظر في المعلومات الواردة في التجميع المحدث آلثار تحمض المحيطات على التنوع 

الصلة، بما فيها تلك التي تندرج ضمن إطار اتفاقية األمم المتحدة  في أعمالها في إطار العمليات ذات 2البيولوجي البحري
 3اإلطارية بشأن تغير المناخ؛

من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي للشعاب المرجانية والنظم  10اإلجراءات ذات األولوية الرامية إلى تحقيق الهدف 
  اإليكولوجية الوثيقة االرتباط بها

اإلجراءات ذات األولوية الرامية إلى تحقيق الهدف يعتمد ألف،  11/18قرر من الم 9الفقرة  إلى شيرإذ ي - 11
، على النحو الوارد في من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي للشعاب المرجانية والنظم اإليكولوجية الوثيقة االرتباط بها 10

حديث خطة العمل المحددة بشأن برنامج عمل التنوع البيولوجي البحري والساحلي، بغية تلة إضاف، كمرفق هذا المقرر
تنفيذ األنشطة  إلى المنظمات ذات الصلةو الحكومات األخرى ويدعو األطراف يحثبرنامج العمل، وفي  4المرجان ابيضاض

من أهداف  10انطبق ووفقا للقدرات والظروف الوطنية، من أجل تحسين التنفيذ نحو تحقيق الهدف  حيثماالواردة فيها، 
 ولوجي؛البيأيشي للتنوع 

على  الجراءات ذات األولويةا تنفيذدعم لوتعزيز التعاون الدولي واإلقليمي  تيسيراألمين التنفيذي إلى يطلب  - 12
لالتفاقية ي شبكعالمية للشعاب المرجانية مرتبطة بالموقع الإلكترونية بوابة إنشاء في المرفق، و واردعلى النحو ال، الصعيد الوطني

مبادرة مثلث الشعاب المتعلقة مثل ( اإلقليميةالمبادرات و) الشعاب المرجانيةبشأن المبادرة الدولية مثل (ة القائم مبادرات العالميةوال
اإلدارة  بن جميع جوانعوالتبادل الطوعي للمعلومات التعاون التقني  يسيرلت )د األسماك واألمن الغذائييبالشعاب المرجانية ومصا

 يكولوجية ذات الصلة؛المستدامة للشعاب المرجانية والنظم اإل

لفريق العامل ا(للهيئة الحكومية الدولية بشأن تغير المناخ  5الخامس تقرير التقييمإلى نتائج عمل يشير  - 13
الكثير من األنواع والنظم ذات القدرة المحدودة على فإن  ،زيادة االحترار بدرجتين مئويتينمع  ،هالذي ينص على أن )الثاني

أهمية  ويالحظ، وخصوصا في النظم القطبية الشمالية وجليد البحار والشعاب المرجانية، يةستتعرض لمخاطر عالالتكيف 
 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في هذا الصدد؛ 10الهدف 

درجة حرارة سطح البحر يزيد أيضا من المخاطر التي تتعرض لها الشعاب  رتفاعأن اإذ يدرك و - 14
، عوامل اإلجهاد هذه، متآزرة في أغلب األحيان، بين جميع إضافية تفاعالتوأن ثمة  مسببات األمراض، منالمرجانية 

على المستويات  المبذولة حالياوتعزيز الجهود  وحيدلى تإالحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة  يدعواألطراف ويحث 
إيكولوجية تشهد تغيرات اجتماعية  االمحلية والوطنية واإلقليمية والعالمية من أجل إدارة الشعاب المرجانية باعتبارها نظم

مثل ارتفاع درجة حرارة سطح (العالمية  عوامل اإلجهادمتعددة، بما في ذلك  إجهادلعوامل التفاعلية  التأثيراتناجمة عن 
المحلية  عوامل اإلجهادو) تحمض المحيطاتفضال عن ، وارتفاع مستوى سطح البحر، مداريةالعواصف ال تأثيراتالبحر، و

الساحلية، والسياحة واالستخدام  ، والتنميةيوالبحر البريتلوث الصيد المدمرة، واللألسماك، وممارسات  مفرطالصيد المثل (
 :ما يليلعلى حد سواء، مع التركيز على اإلجراءات التي تتصدى بوجه خاص ) ، وما إلى ذلكالترفيهي

                                                 
 .30822، العدد 1771، المجلد سلسلة المعاهداتاألمم المتحدة،   3
 .1التذييل ، المرفق األول، 7/5المقرر   4
متاح على الموقع ( اآلثار، والتكيف ومواطن الضعف: 2014تغير المناخ في عام تغير المناخ، بشأن الفريق الحكومي الدولي   5

 ).https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2الشبكي 

https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2
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التي يمكن تتبعها  لعوامل اإلجهادلتصدي المتعددة، وتحديدا عن طريق ا عوامل اإلجهادالحد من آثار   )أ(
 ، مع مالحظة ما سينطوي عليه هذا اإلجراء من منافع متعددة؛على المستويات اإلقليمية والوطنية والمحلية بصورة أسهل

 كيفلشعاب المرجانية والنظم اإليكولوجية الوثيقة االرتباط بها من خالل التل القدرة على الصمودتعزيز   )ب(
 توفير السلع والخدمات؛ االستمرار في لتمكينالنظم اإليكولوجية  القائم على

على الشعاب  التي تعتمدعلى استدامة سبل العيش واألمن الغذائي في المجتمعات الساحلية  فاظحال  )ج(
 لالستمرار، حسب االقتضاء؛ ةوتوفير سبل عيش بديلة قابل ، بما في ذلك المجتمعات األصلية والمحلية،المرجانية

 االثانوية المرتبطة به تأثيراتلتنبؤ بمخاطر المناخ والعلى االمديرين المحليين والوطنيين  اتزيادة قدر  )د(
 ؛ةقائمة على النظم اإليكولوجيال كيفتالتطبيق تدابير عن طريق والتخطيط االستباقي لها، 

ى المستوى الوطني، استنادا إلى تعزيز التعاون الدولي واإلقليمي دعما لتنفيذ اإلجراءات ذات األولوية عل  )ه(
 ؛ذات الصلة في إطار االتفاقية ةمختلفمجاالت العمل الالتآزر مع أوجه المبادرات الدولية واإلقليمية القائمة، وإقامة 

 ،إلى األمين التنفيذي، بالتعاون مع األطراف يطلبألف،  11/18من المقرر  14الفقرة  إلىشير إذ يو - 15
من أهداف  10ات ذات الصلة، تيسير تنفيذ اإلجراءات ذات األولوية من أجل تحقيق الهدف والحكومات األخرى والمنظم

مرفق ال، على النحو الوارد في لشعاب المرجانية والنظم اإليكولوجية الوثيقة االرتباط بهاالمتعلق باأيشي للتنوع البيولوجي 
 فادةن الخبرات والدروس المستعالمعلومات  شاركيات لتآل وإعدادتنظيم حلقات عمل لبناء القدرات  عن طريق هذا المقرر،ب

 من أنشطة التنفيذ المختلفة؛

وكذلك الكائنات األخرى الكثيرة في المياه الباردة لمياه العميقة في اهشاشة الشعاب المرجانية  وإذ يالحظ - 16
لمياه في االشعاب المرجانية على  إضافية تختلف عن تلك التي تؤثر عوامل إجهادب تآلثار تحمض المحيطات، وإن تأثر

بالحاجة إلى مواصلة العمل من أجل تحديد موقع وحالة الشعاب المرجانية في المياه العميقة ولفهم آثار  وإذ يقر الدافئة،
والحكومات األخرى والمنظمات  ،إلى األمين التنفيذي، بالتعاون مع األطرافطلب ي األنشطة البشرية على هذه المرجانيات،

ستناد إلى باال، التنوع البيولوجي والتحمض في مناطق المياه الباردةخطة عمل محددة بشأن  مشروعلة، إعداد ذات الص
لمياه في ا، بما في ذلك الشعاب المرجانية وتدميرها لشعاب المرجانيةل مادين التدهور الأعمل بشالالعناصر الواردة في خطة 

معايير العلمية ال ستوفيتي تلة في إطار االتفاقية، مثل وصف المناطق الوباالرتباط الوثيق باألعمال ذات الص 6الباردة
مم المتحدة منظمة األمثل  ،واألعمال ذات الصلة في المنظمات المختصة ،أو بيولوجياً للمناطق البحرية المهمة إيكولوجياً

خطة العمل المحددة بشأن  شروعم، وتقديم (VMEs) بشأن النظم اإليكولوجية البحرية الهشةوعملها غذية والزراعة لأل
إلى اجتماع قادم تعقده الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية  التنوع البيولوجي والتحمض في مناطق المياه الباردة

 ؛نظر فيه قبل االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطرافوالتكنولوجية لل

 التخطيط المكاني البحري ومبادرات التدريب

األمم المتحدة للبيئة، بما في ذلك المساهمات المقدمة من منظمات  ذي يضطلع به برنامجبالعمل اليرحب  - 17
فضال والفريق االستشاري العلمي والتقني لمرفق البيئة العالمية،  المختصة،البحار اإلقليمية وغيرها من المبادرات اإلقليمية 

إلى األمين التنفيذي  يطلبط المكاني البحري، ويي للتخططائفة من الشركاء المساهمين، من أجل تعزيز االستخدام العملعن 
غذية والزراعة منظمة األمم المتحدة لألالمبادرات األخرى ذات الصلة، السيما و مع هذه المنظمات توسيع نطاق التعاون

البحرية شديدة المناطق في مجال ة، والمنظمة البحرية الدولية وعملها هشالنظم اإليكولوجية البحرية الفي مجال وعملها 

                                                 
 .2التذييل ، المرفق األول، 7/5المقرر   6
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قيانوغرافية الحكومية الدولية لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وعملها بشأن و، واللجنة األ(PSSA) الحساسية

 ؛أدوات للتخطيط المكاني البحري

إلدارة البحرية على ابأن التخطيط المكاني البحري أداة مفيدة لتطبيق نهج النظام اإليكولوجي  سلميوإذ  - 18
إلى المنظمات ذات الصلة  ويدعوإلى األمين التنفيذي  يطلبتنفيذه، بالتحديات المرتبطة  وإذ يضع في اعتبارهالساحلية، و

 واألدوات، بما في ذلك تدابير الرصد، من أجل التخطيط المكاني البحري؛ الطرائقتعزيز  بشأنعملها ب المضي قدماً

المناطق البحرية المهمة عن المعلومات  بادلتالتقني وآلية إلى األمين التنفيذي، من خالل التدريب يطلب  - 19
لمعايير العلمية للمناطق ا التي تستوفيعة لوصف المناطق ، تيسير استخدام المعلومات العلمية المجمأو بيولوجياً إيكولوجياً

الوطني، بشأن استخدام األطراف لدعم الجهود المبذولة، على المستوى اإلقليمي أو  أو بيولوجياً البحرية المهمة إيكولوجياً
 ة للتخطيط المكاني البحري؛ختصوالمنظمات الحكومية الدولية الم

توفير الموارد على لحكومة اليابان، من خالل صندوق اليابان للتنوع البيولوجي،  عن امتنانه يعرب - 20
غذية والزراعة، وبرنامج األمم ة لألمم المتحداستضافة حلقتي العمل، ولمنظمة األ علىالصين و السنغال لحكومتيو ،المالية

المتحدة للبيئة، وأمانة اتفاقية أبيدجان، والشراكات في اإلدارة البيئية لبحار شرق آسيا، ومنظمة الكومنولث للبحوث العلمية 
متها من على تعاونها وعلى المساهمات العلمية والتقنية التي قد ،، ومختلف المنظمات الشريكة األخرى)أستراليا(والصناعية 

شباط /فبراير 8إلى  4من (بناء القدرات في إطار مبادرة المحيطات المستدامة لبلدان غرب أفريقيا  أجل تنظيم حلقتي عمل
بمبادرات بناء يرحب ، و)2013 ولكانون األ/ديسمبر 13إلى  9من (سيا آولبلدان شرق وجنوب وجنوب شرق ) 2013

والمنظمات  طرافها من خالل مبادرة المحيطات المستدامة بالتعاون مع األالقدرات التي يقوم األمين التنفيذي بتيسير
 ؛المعنية

 20من المادة  7وإذ يراعي أيضا، حسب االقتضاء، الفقرة ، 10/29من المقرر  20الفقرة إلى  يشيروإذ  - 21
لبناء قدرات البلدان النامية، الجهات المانحة ووكاالت التمويل، حسب االقتضاء، إلى مواصلة تقديم الدعم  يدعومن االتفاقية، 

، بغية مواصلة تسريع الجهود التحول االقتصاديبلدان  فضال عنسيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، ال
 أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في المناطق البحرية والساحلية؛ بلوغالقائمة من أجل 

عمل إضافية لبناء القدرات وأنشطة شراكات، بالتعاون مع  إلى األمين التنفيذي تنظيم حلقاتيطلب  - 22
األطراف والمنظمات المعنية، في إطار مبادرة المحيطات المستدامة، من أجل التصدي للقضايا ذات األولوية المحددة لكل 

 .منطقة فيما يتعلق بتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في المناطق البحرية والساحلية

  مرفق
بشأن من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  10ات ذات األولوية الرامية إلى تحقيق الهدف اإلجراء

 لشعاب المرجانية والنظم اإليكولوجية الوثيقة االرتباط بهاا

التالية لتحديث خطة العمل المحددة بشأن ابيضاض  إلجراءاتا تعدألف، ُأ 11/18من المقرر  13لفقرة لعمال  - 1
التي قدمتها  7ماتاهسمخطة العمل، مع مراعاة الإلى إضافة  عن طريق) 7/5لمرفق األول بالمقرر با 1التذييل (المرجان 
 108،8-2013والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة استجابة لإلخطار  ،األطراف

مشى مع تتو) 7/5لمرفق األول بالمقرر من ا 1التذييل ( حاليةلى خطة العمل المحددة الاإلجراءات إ ستندت عليه،و - 2
) 7/5لمقرر باالمرفق األول (الساحلي البحري والتنوع البيولوجي المتعلق بل لبرنامج العمل المفص 3- 2الهدف التشغيلي 

                                                 
 .UNEP/CBD/SBSTTA/18/INF/7وثيقة الرد في ي  7
 .2013تشرين الثاني /نوفمبر 26صادر في ال ،SCBD/SAM/DC/JL/JG/82124المرجع رقم   8
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ة دلمياه البارا مرجانيات، بما في ذلك وتدميرها لشعاب المرجانيةل ماديبالتدهور ال تتعلقإلى جانب عناصر خطة عمل 
 ).7/5رر لمرفق األول بالمقمن ا 2التذييل (

الذي ينص  لتنوع البيولوجيأيشي لهداف أمن  10الهدف  بلوغسهم في من شأن اإلجراءات ذات األولوية أن تو - 3
المرجانية، والنظم اإليكولوجية  الشعاب، الضغوط البشرية المتعددة على 2015تُخفَّض إلى أدنى حد، بحلول عام  :على أن

 اكما من شأنه. تحمض المحيطات، من أجل المحافظة على سالمتها ووظائفها الضعيفة األخرى التي تتأثر بتغير المناخ أو
 .لتنوع البيولوجيأيشي لمن أهداف  11و 6الهدفين  بلوغسر يتأن أيضا 

وتعزيز الجهود الحالية على المستويات إلى توحيد حة الحاجة الملّ معالجةإلى اإلجراءات ذات األولوية هدف تو - 4
 تالرامية إلى إدارة الشعاب المرجانية باعتبارها نظما اجتماعية إيكولوجية تشهد تغيراوالعالمية يمية المحلية والوطنية واإلقل

سطح مثل ارتفاع درجة حرارة (العالمية  عوامل اإلجهادمتعددة، بما في ذلك  عوامل إجهادالتفاعلية ل عن التأثيرات ةاجمن
المحلية  عوامل اإلجهادو) ، وكذلك تحمض المحيطاتطح البحر، وارتفاع مستوى سمداريةالعواصف ال تأثيراتالبحر، و

والبحري، والتنمية الساحلية، والسياحة واالستخدام  بريصيد المدمرة، والتلوث الاللألسماك، وممارسات  مفرطمثل الصيد ال(
البحر يزيد أيضا من  درجة حرارة سطح رتفاعبأن ااإلجراءات ذات األولوية قر تو. على حد سواء )الترفيهي، وما إلى ذلك

، متآزرة في أغلب األحيان، إضافية وأن ثمة تفاعالت مسببات األمراض، منالمخاطر التي تتعرض لها الشعاب المرجانية 
 .عوامل اإلجهاد هذهبين جميع 

 :على اإلجراءات التي من شأنها المساعدة فيما يلي اإلجراءات ذات األولوية بصفة خاصةركز هذا تو - 5

التي يمكن تتبعها  عوامل اإلجهادعن طريق التصدي ل وتحديداالمتعددة،  عوامل اإلجهادآثار  الحد من  )أ(
ة، مع مالحظة ما سينطوي عليه هذا اإلجراء من منافع متعددة، والمحلي ةوالوطني ةعلى المستويات اإلقليمي بصورة أسهل

 ؛يمكن توقع المنافع بغض النظر عن آثار تحمض المحيطات أنهو

 كيفلشعاب المرجانية والنظم اإليكولوجية الوثيقة االرتباط بها من خالل التل القدرة على الصموديز تعز  )ب(
 توفير السلع والخدمات؛ االستمرار في لتمكينالقائم على النظم اإليكولوجية 

على الشعاب  التي تعتمد على استدامة سبل العيش واألمن الغذائي في المجتمعات الساحلية ظافحال  )ج(
 لالستمرار، حسب االقتضاء؛ ةوتوفير سبل عيش بديلة قابل ، بما فيها المجتمعات األصلية والمحلية،المرجانية

 االثانوية المرتبطة به تأثيراتلتنبؤ بمخاطر المناخ والعلى االمديرين المحليين والوطنيين  اتزيادة قدر  )د(
 ؛ةة على النظم اإليكولوجيقائم كيفتطبيق تدابير تعن طريق والتخطيط االستباقي لها، 

تعزيز التعاون الدولي واإلقليمي دعما لتنفيذ اإلجراءات ذات األولوية على المستوى الوطني، استنادا إلى   )ه(
  ؛ذات الصلة في إطار االتفاقية ةمختلفمجاالت العمل الالتآزر مع أوجه المبادرات الدولية واإلقليمية القائمة، وإقامة 

ما يعادلها من ألطراف استراتيجيات عمل وطنية للشعاب المرجانية، أو أن تعد ا، ينبغي رضالغ اوتحقيقا لهذ - 6
سياسات أو استراتيجيات أو خطط أو برامج، لدعم المبادرات الوطنية القائمة، باعتبارها منابر لتعبئة الشراكات بين 

األصلية المجتمعات مع نية ودون الوطنية والوكاالت وعبر القطاعات، إلى جانب دعم التعاون الوثيق بين الحكومات الوط
ويمكن . المشتركة عوامل اإلجهادوينبغي تكميل االستراتيجيات الوطنية باستراتيجيات إقليمية من أجل التصدي ل. المحليةو

 .اإلجراءات المعروضة أدناهأن تتضمن االستراتيجيات الوطنية واإلقليمية 

خفض انبعاثات ثاني أكسيد إلى  الدعوةث األطراف أيضا على ح، ت11/20ُمن المقرر  4الفقرة وباإلشارة إلى  - 7
مصدر، وزيادة البشرية من الناجمة عن األنشطة البعاثات نلة والمساهمة في ذلك، عن طريق خفض االاالكربون بصورة فع
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 مالحظةر المناخ، مع تغيبشأن غازات الدفيئة في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية  عن طريق بالوعاتالتخلص منها 

 9.أهمية اتفاقية التنوع البيولوجي وغيرها من الصكوكأيضا 

 :ع األطراف على اتخاذ اإلجراءات التاليةشجتُ

 مفرطالمحلية، مثل الصيد ال عوامل اإلجهادتعزيز اإلدارة القائمة القطاعية وعبر القطاعية من أجل التصدي ل - 8
 :والبحري، والتنمية الساحلية، والسياحة واالستخدام الترفيهي بريتلوث الصيد المدمرة، والاللألسماك، وممارسات 

 :لشعاب المرجانية والنظم اإليكولوجية الوثيقة االرتباط بهامناطق ا في سماكاإلدارة المستدامة لمصايد األ  1- 8

 ؛صيد األسماكلممارسات غير المستدامة الإجراء تقييمات وطنية لتحديد مستوى   -أ

 سماكإلدارة مصايد األ ، بما في ذلك اإلدارة القائمة على الحقوق المجتمعية،اتخاذ تدابير مجتمعيةتعزيز   - ب
 مستدام؛ نحوعلى 

م ا، بما في ذلك تطبيق نهج النظمنها وطنية وتدابير إدارة جديدة، أو تقوية القائمة قواعداستحداث   - ج
صيد األسماك، بما في لغير المستدامة  لممارساتلمصايد األسماك، من أجل التصدي  علىاإليكولوجي 
غ عنه وغير المنظم وممارسات الصيد وغير المبلّ مشروعلألسماك، والصيد غير ال مفرطذلك الصيد ال

غذية مم المتحدة لأللمنظمة األذات الصلة الفعال، باستخدام المبادئ التوجيهية  نفاذالمدمرة، وضمان اإل
 10والزراعة؛

المتعددة األنواع للحد من الشعاب مصايد أسماك اإلدارية المناسبة والعملية على ر تدابيال طبيقتحديد وت  -د
 صيد األسماك؛لممارسات غير المستدامة ال

األسماك الرئيسية وأنواع الالفقاريات التي تعيش في الشعاب والتي  لمجموعاتاإلدارة المستدامة   - ه
تدابير الاتخاذ  من خاللحياء المائية والكوري، األ تجارةالتصدير أو  ألغراضتستهدفها مصايد األسماك 

 المناسبة والعملية؛

، وظائف إيكولوجية رئيسيةالتي تؤدي مستدام  على نحواب شعتحديد أولويات تعافي وإدارة أنواع ال  - و
 .آكلة األعشابالسيما مجموعات األسماك 

 :إدارة مصادر التلوث البرية والبحرية  2- 8

ملوثات البرية والبحرية المهمة التي تؤثر على الشعاب المرجانية ووضع برامج تحديد جميع مصادر ال  -أ
 ؛مياهة النوعيرصد برامج محلية شاملة ل/ وطنية 

من جميع أنواع التلوث  التي تخفضة مستجمعات المياه والمياه الساحلية نوعيإلدارة شاملة تنفيذ خطط   - ب
 ، وتؤدي إلىشبه قاتلة على المرجان تخلف تأثيراتتغذية والرئيسية، السيما تلك التي تسبب إفراطا في ال

 الدنيا أو غير ذلك من اآلثار السلبية؛في الطبقات خفض درجة حموضة مياه البحر 

معدالت ة التحات؛ وخفض كافحإعادة التشجير؛ ومالتي تشمل تنفيذ سياسات إدارة مستجمعات المياه   - ج
دين على أسس مستدامة؛ والحد من استخدام مبيدات اآلفات السريان السطحي لألمطار؛ والزراعة والتع

                                                 
9   http://www.cbd.int/doc/decisions/cop-11/cop-11-dec-20-en.pdf. 

مدونة سلوك منظمة األغذية والزراعة بشأن الصيد الرشيد وتوجيهات المنظمة وأدواتها بشأن نهج النظام اإليكولوجي   10
 .(EAF) لمصايد األسماك

http://www.cbd.int/doc/decisions/cop-11/cop-11-dec-20-en.pdf
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 من االستخدامات الكيميائية الزراعية، وإدارة ومعالجة المياه هاوغير سمدةومبيدات األعشاب واأل
 ؛العادمة

 "مناطق التلوث الساخنة"إعطاء األولوية لخفض تلوث المغذيات والرواسب من مستجمعات المياه، وإدارة   -د
 ؛)كمية ملوثاتأعلى  تنتجالتي المناطق (

تربية األحياء البحرية أو السياحة أو في النوادي البحرية والمراسي، وفي الممارسات أفضل  تنفيذ معايير  - ه
  العمليات الترفيهية في الشعاب المرجانية أو البيئات المجاورة لها؛

ية للمناطق المحمية البحرية والساحلية زيادة التغطية المكانالعمل، من خالل االختصاصات الوطنية، على   3- 8
 :لشعاب المرجانية والنظم اإليكولوجية الوثيقة االرتباط بهاافعاليتها في تعزيز المدارة و

 هابما فيتحسين إدارة المناطق القائمة التي تحمي الشعاب المرجانية والنظم اإليكولوجية ذات الصلة،   -أ
 ؛نطاقا أهدافها اإلدارية واإليكولوجية األوسع يقتحقف واألعشاب البحرية، لالمنغروموائل 

 صمودالقدرة على الو الصحةب تتسماألولوية للحماية الكاملة للشعاب المرجانية القائمة التي  إعطاء  - ب
المناطق  كجزء من فعالة أووإدارتها إدارة مناطق محمية بحرية وساحلية  إنشاءعن طريق  والمقاومة

 ؛(LMMAs) البحرية المدارة محليا

اإليكولوجي واالجتماعي للشعاب المرجانية والنظم اإليكولوجية الوثيقة االرتباط بها  لصموددمج عوامل ا  - ج
 ؛البحرية ةالمحميالمناطق شبكات تصميم وإدارة  في

إعطاء األولوية لتحسين التدابير المتعلقة بحفظ وإدارة الشعاب المرجانية والنظم اإليكولوجية الوثيقة   -د
 لمعايير العلمية للمناطق البحرية المهمة إيكولوجياًتي تم وصفها بأنها تستوفي اتباط بها في المناطق الاالر

 ؛أو بيولوجياً

المرتبطة بالشعاب المرجانية لتحسين قدرة الشعاب  البحرية ةحميالمناطق تحسين تصميم شبكات الم  - ه
 ت في المستقبل؛تغير المناخ والمحيطا تأثيراتالمرجانية على التواكب مع 

من أجل المساعدة في تحسين مرونة النظم اإليكولوجية، البحرية إعداد خطط التكيف للمناطق المحمية   - و
  مع إعطاء األولوية للشعاب المرجانية والنظم اإليكولوجية ذات الصلة؛

الوطنية لإلدارة ، تمشيا مع السياسات هاودعم من جانب المجتمع المحليالمدارة البحرية تشجيع المناطق   -ز
 غيرها من التدابير؛ التشريعية، أو البحرية والساحلية، أو األطر الوطنية أو

 صمودقدرتها على الإدارة التنمية الساحلية لضمان عدم تأثر صحة النظم اإليكولوجية للشعاب المرجانية و  4- 8
 :تأثرا سلبيا

استخدام إدارة في انية في التنمية الساحلية وإعطاء األولوية لحماية النظم اإليكولوجية للشعاب المرج  -أ
، على أساس المناطقدارة اإلتطبيق تدابير  من خالللمناطق الساحلية، األراضي واستخدام البحار في ا

 ؛التخطيط المكاني البحريأو /والساحلية البحرية والمناطق المحمية مثل 

المدى الطويل في تخطيط التنمية الساحلية وفي  ج مراعاة اآلثار ذات الصلة بتغير المناخ علىادمإضمان   - ب
 استخدام األراضي واستخدام البحار؛تخطيط 
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الشعاب في فقدان الموائل وتغير  ما يترتب منالنطاق و واسعةة تنمية السياح نع الناجمةإدارة اآلثار   - ج

طريق تقديم حوافز  ، ودعم السياحة المستدامة عنة الوثيقة االرتباط بهاالمرجانية والنظم اإليكولوجي
 .السياحة البيئية مباشرةاجتماعية اقتصادية، وتمكين المجتمعات الساحلية من 

تحديد وتطبيق تدابير ترمي إلى تحسين القدرة التكيفية للنظم االجتماعية اإليكولوجية القائمة على الشعاب المرجانية  - 9
، المعتمدة على الشعاب المرجانية الساحلية المجتمعات ضمن استدامة سبل عيشتأن  اشأنه التي منداخل السياق المحلي، 

 :سبل عيش بديلة قابلة لالستمرار وفيروتوالمحلية،  بما فيها المجتمعات األصلية

، المرجانية الشعاب مناطقإعداد وتطبيق بروتوكوالت لرصد وتقييم الهشاشة االجتماعية اإليكولوجية في   -أ
 أولوياتوتحديد المناطق شديدة الهشاشة لوضع  ،ية اإليكولوجيةبما في ذلك خرائط الهشاشة االجتماع

ويستند إلى  قادر على الصمودنهج كجزء من وإرشاد عمليتي التخطيط واإلدارة  يةجراءات اإلداراإل
 م اإليكولوجي؛االنظ

ما فيها ، بالمعتمدة على الشعاب المرجانية الساحلية لبرامج الحد من الفقر للمجتمعات إعطاء األولوية  - ب
اجتماعية  قدرةاستراتيجيات سبل العيش التي تتمتع ب شجيعتمن أجل والمحلية،  المجتمعات األصلية

للشعاب الناجم عن أسباب  ة، والحد من االستغالل المفرط للنظم اإليكولوجيعلى الصمود وإيكولوجية
 ؛تتعلق بالفقر

، بما فيها المجتمعات األصلية الساحليةاجتماعية اقتصادية لتشجيع المجتمعات  حوافزوضع وتنفيذ   - ج
ضطالع بدور محوري في حفظ الشعاب المرجانية والنظم اإليكولوجية الوثيقة االرتباط على اال والمحلية،

أو غيرها من الحوافز  يبيةالضر المزايااستخدام عدة أمور منها ، من خالل واستخدامها المستدام بها
لحفظ تكافئ المستخدمين الذين يتجنبون لاتفاقات عقد دام، وستمصيد األسماك التشجيع االقتصادية ل

برسوم السياحة البيئية وغرامات  مدعومةللحفظ أهلية صناديق استئمانية إنشاء األنشطة غير المستدامة، و
 م؛ااالستخدام غير المستد

ة يالشعاب المرجان مناطقالستخدامها في  القائم على النظم اإليكولوجية تكيفتطبيق أدوات ومؤشرات ال  -د
 وممارساته في إدارة الشعاب المرجانية؛ ةالقائم على النظم اإليكولوجي كيفودمج مبادئ الت

 احتياجاتاالجتماعية لتدهور الشعاب المرجانية، مثل الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم و دوافعدمج ال  - ه
 .المتعددة عوامل اإلجهادتوقعات آثار  في األمن الغذائي،

لشعاب على االمتعددة  عوامل اإلجهادلتصدي بفعالية لبغية اتنسيق الوالمتكاملة إلدارة لإنشاء أو تعزيز آليات  - 10
في وصفه خطط العمل الوطنية للشعاب المرجانية، على النحو الوارد /ستراتيجياتالتنفيذ ا بما في ذلك من خالل ،المرجانية

 :أعاله 6الفقرة 

م اإليكولوجي لإلدارة والتكيف في التخطيط اإلنمائي واألطر التشريعية على االنظعلى  ةهج القائمدمج النُ  -أ
  ؛تهاالمستويات المحلية ودون الوطنية والوطنية، وتحديد العوائق التي تعترض التنفيذ وإزال

لمستجمعات اني هج التخطيط المكنُ بما في ذلك، حسب المناطقو قطاعيةالعبر دارة اإل أدواتتطبيق   - ب
وتخفيف آثارها على  ةالمحلية الناجمة عن مصادر متعدد عوامل اإلجهاد، للحد بفعالية من والبحري اهيالم

 الشعاب المرجانية والنظم اإليكولوجية الوثيقة االرتباط بها؛

تطبيق نهج متكامل  من خاللالمرجانية هج اإلدارة القائمة على مستجمعات المياه في إدارة الشعاب دمج نُ  - ج
 ؛األراضي والبحارلتخطيط 
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واألولويات  11خطط العمل الوطنية للشعاب المرجانية في اآلليات الوطنية القائمة/ستراتيجياتالدمج ا  -د
بما في ذلك تلك (التنمية المستدامة  اتاستراتيجيالحد من الفقر و اتالوطنية األوسع مثل استراتيجي

 ؛)الغذائيوالصحة، والتنمية الساحلية، واألمن  )بالسكان ةالمتعلق

أو دون الوطني، حسب االقتضاء، من أجل /وإنشاء لجنة توجيهية بين الوكاالت على المستوى الوطني   - ه
 خطط العمل الوطنية للشعاب المرجانية؛/ستراتيجياتالتنسيق ودعم ورصد تنفيذ ا

، السيما المرجانية إدارة الشعاب على ،المحليةو الساحلية، بما فيها المجتمعات األصلية تمكين المجتمعات  - و
 تفويضقدرات، عن طريق توفير الموارد الالزمة وبناء القدرات، والفي األقاليم النائية أو حيثما تنخفض 

  ؛دون الوطنية/تمشيا مع المبادئ التوجيهية لإلدارة الوطنية مسؤوليات اإلدارة
المرجانية وتحسين مستوى قدرات لشعاب الثقافية والبيئية ل –لقيم االجتماعيةباالتوعية العامة  تعزيز  -ز

المجتمع الوطني على المساهمة في عملية الرصد، بما في ذلك من خالل استخدام تطبيقات البيانات أثناء 
 .التنقل

والتمويل  ،وبناء القدرات ،الوعي وتكوين ،المعارف شاركتو ،تبادل المعلوماتبتشجيع األنشطة فيما يتعلق   - 11 
 :والرصد البحوثإجراء و ،المستدام

  :القدراتبناء و والتوعية ثقيفالت  1- 11 
تبادل على تشجيع الإنشاء شبكات وطنية وإقليمية لمديري الشعاب المرجانية أو توسيع نطاقها من أجل   -أ

 الممارسات؛أفضل المعلومات والمعارف و

الشعاب المرجانية على  ج ذات األولوية إلدارةهاألدوات والنُ بشأنتيسير تنفيذ برامج التدريب القائمة   - ب
 إضافية دعما لتنفيذ اإلجراءات ذات األولوية؛ يةنطاق واسع، وإعداد مواد تدريب

م اإليكولوجي في اعلى النظ والحفظ البيئي واإلدارة القائمة ،دمج المعلومات المتعلقة بالشعاب المرجانية  - ج
 ؛ةيالوطننظم التعليم ة على جميع مستويات حاليية الدراسالمناهج ال

ة حول كيفية زيادة حمتنوعة من أصحاب المصل طائفةحمالت موجهة للتثقيف والتوعية لوتنفيذ إعداد   -د
عن طريق الحد من التهديدات  صمودعلى الالشعاب المرجانية  قدرةالمجتمعات وأصحاب المصلحة ل

 المباشرة التي تواجه الشعاب المرجانية؛

مية القدرات دعما لمبادرات اإلدارة المجتمعية التي تزيد من من فرص تن االتدريب وغيرهفرص توفير   - ه
 .على المستوى المحلي أو دون الوطني صمودة على الاإليكولوجي ةاالجتماعي القدرة

 :التمويل المستدام  2- 11

م ظُتأمين الموارد المالية الالزمة لتنفيذ استراتيجيات العمل الوطنية للشعاب المرجانية، وذلك من خالل نُ  -أ
، والبيئة، وصندوق التكيف مع تغير المناخ، والتنمية سماكمثل مصايد األ(الميزانية القطاعية الوطنية 

 ؛)الساحلية، والسياحة، وما إلى ذلك

رة الشعاب المرجانية، واستكشاف فرص التمويل االبتكاري لدعم اتطبيق خطط تمويل شاملة ومتنوعة إلد  - ب
 المحلي؛على المستوى التنفيذ 

                                                 
 .(NBSAPs) لتنوع البيولوجيلواالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية  ،(NAPAs) برامج العمل الوطنية للتكيف  11
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 عمليات التمويل؛ بسيطالتمويل من خالل بناء القدرات وت الوصول إلىإزالة االختناقات الرئيسية وتحسين   - ج

اإليكولوجية المرتبطة بها م ظُإظهار وزيادة الوعي باألهمية االجتماعية االقتصادية للشعاب المرجانية والنُ  -د
 .لالقتصادات المحلية والوطنيةبالنسبة 

  :الرصد البحوث وبرامج  3- 11 
 ياتها على الشعاب المرجانية على مستوتأثيراتالمتعددة و عوامل اإلجهادإجراء بحوث بشأن تفاعالت   -أ

التي والمحلية األشد ضررا  عوامل اإلجهادمن أجل تحديد  ،والنظم اإليكولوجية مجموعاتاألنواع وال
 تؤثر على النظم اإليكولوجية للشعاب المرجانية على مستوى المواقع؛

 امدمجيكون إزاء إدارة الشعاب المرجانية  صمودالقدرة على ال إجراء بحوث بشأن دعم نهج قائم على  - ب
 م اإليكولوجي؛االقائمة على النظالمتكاملة في إطار لإلدارة 

إعداد وتنفيذ نظم لإلنذار المبكر بالحوادث الصحية الكبرى للشعاب المرجانية مثل ابيضاضها أو إصابتها   - ج
 الفيضانات؛أعمدة ، ومداريةض، والعواصف الباألمرا

الطبيعي الساحلية والشاطئية لتحديد التغير المكاني والزمني  للمياه المائيةكيمياء الرصد لإعداد برامج   -د
 لكيمياء الكربون في المحيطات والكشف عن االتجاهات السائدة؛

لشعاب المرجانية إزاء التغيرات في ا داخلإجراء بحوث عن حساسية األنواع والموائل والمجتمعات   - ه
مع تحمض  المرجانية وما إذا كان ثمة إمكانية لتكيف كائنات الشعابفي المحيطات كيمياء الكربون 

 المحيطات؛

في إطار اإلجراءات اإلدارية  القابلة للتطبيق على نطاق واسعو دمج مجموعة من المؤشرات الثابتة  - و
، واستخدام هذه المؤشرات لدعم إجراء تقييمات عوامل اإلجهادو صمودألغراض تقييم القدرة على ال

 منتظمة لفعالية اإلدارة؛

يرات اإليكولوجية واالجتماعية االقتصادية الستخدامها في تقييمات الهشاشة غالمعايير والمت إعدادمواصلة   -ز
 إلى األعمال القائمة؛ ستنادمع االفي مناطق الشعاب المرجانية، 

 ،للشعاب المرجانية بالحالة الراهنةالبيانات المتعلقة  التي تعمل على جمعت لرسم الخرائط إعداد أدوا  - ح
للخروج بسيناريوهات مستقبلية عن  عوامل اإلجهاد تأثيراتنماذج للتنبؤ بمع  ،وجهود اإلدارة وفعاليتها

  .الشعاب وتوفير خدمات النظم اإليكولوجية حالة
  

______  


