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المحيطات ومقترح لتحديث خطة العمل المحددة  تحمضار االستعراض المنهجي آلث

 المرجان ابيضاضبشأن 
  مذكرة من األمين التنفيذي

 مقدمة   -أوال

المحيطات على التنوع البيولوجي البحري في  تحمضآثار بدراسة  المتعلقةالبحوث إجراء ساهم تزايد  -1
ومن المهم مواصلة بناء . النظم اإليكولوجية البحريةتحسين فهم آثاره وانعكاساته المحتملة الواسعة النطاق على 

المحيطات لتسترشد بها األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات  تحمضقاعدة المعارف المتعلقة بآثار 
إجراء مزيد من البحوث لخفض أوجه عدم اليقين المتعلقة  وينبغي. بيق تدابير السياسات ذات الصلةالصلة في تط

 .ستقبلية وتحسين إعداد وتطبيق استجابات مالئمة على مستوى السياساتباآلثار الم

المرجان من حيث تحسين  ل تنفيذ خطة العمل المحددة بشأن ابيضاضوقد تم إحراز تقدم هائل في سبي -2
المرجان، وتوفر المعلومات العلمية عن النظم  ابيضاضعلى التحمل، وتخطيط مواجهة  يةالمرجانالشعاب قدرة 
المرجان والخبرات المكتسبة حتى اآلن،  ابيضاضالمتعلقة ب بحوثبيد أنه في ضوء تزايد ال. وجية المرجانيةاإليكول

 مجهداتللتصدي لآلثار المركبة لبغية اخطة العمل، إلى إضافة ضميمة  عن طريقن المهم تحديث خطة العمل، فم
الطبيعية، من بين  مداريةد العواصف الالبحر، وتزايسطح المحيطات، وارتفاع مستوى  تحمضالمتعددة مثل 

أخرى جهداتم. 

                                                   
 .في المرفق الثاني) د(1- 8مع تغيير فني في الفقرة أعيد نشرها   **
*  UNEP/CBD/SBSTTA/18/1  
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من األنشطة لمواجهة اآلثار السلبية لألنشطة  ألف، أجرى األمين التنفيذي عدداً 11/18بالمقرر  وعمالً -3
 : ما يليابيضاض المرجان، تشمل المحيطات و تحمض ةًصاالبشرية على التنوع البيولوجي البحري والساحلي، وخ

 المحيطات على التنوع البيولوجي البحري؛ تحمضعن آثار  محدثتجميعي  إعداد تقرير  )أ (

 عن طريق إضافةالمرجان  ابيضاضوإعداد وتجميع مقترحات لتحديث خطة العمل المحددة بشأن    )ب (
 . خطة العملإلى ضميمة 

ة تحديدا من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي الوارد في الخط 10وتدعم هذه األنشطة تحقيق الهدف  -4
، الضغوط 2015تُخفَّض إلى أدنى حد، بحلول عام  ": ، والذي ينص على أناالستراتيجية، من بين أمور أخرى

المرجانية، والنظم اإليكولوجية الضعيفة األخرى التي تتأثر بتغير المناخ أو تحمض  شعبالبشرية المتعددة على ال
 ."المحيطات، من أجل المحافظة على سالمتها ووظائفها

 المحيطات تحمضاالستعراض المنهجي آلثار    -اثاني

 تحمضثار آلألف، أعد األمين التنفيذي وثيقة استعراض منهجي  11/18من المقرر  23بالفقرة  عمالً -5
تجميعا موجها النعكاسات التنوع البيولوجي  تضمنيكولوجية، تالمحيطات على التنوع البيولوجي ووظائف النظم اإل

غير  بحوث محيطات الحقبة القديمةى النظم البحرية والساحلية، بما في ذلك معلومات عن المحيطات عل تحمضل
بلغ عنها بشكل وافحمتا( 46، استنادا إلى التجميع الوارد في السلسلة التقنية التفاقية التنوع البيولوجي رقم الم 

  .)en.pdf-46-ts-http://www.cbd.int/doc/publications/cbdاإللكتروني  الرابطعلى 

6- األطراف والحكومات  قران مناأل الستعراضها من جانبمسودة لوثيقة االستعراض المنهجي  تمموع
المتحدة  األمم اللجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لمنظمةاألخرى والمنظمات ذات الصلة، ال سيما 

والمجتمعات األصلية  والمجموعات العلمية ذات الصلة والمنظمات ذات الصلة األخرى ةللتربية والعلم والثقاف
 10صادر في ال، )SCBD/SAM/DC/JL/JM/83041 المرجعي مزالر( 2014-004اإلخطار من خالل والمحلية، 

 .2014كانون الثاني /يناير

عملية استعراض األقران في المسودة المنقحة لوثيقة  في إطارمة المقد وتم دمج التعليقات والمالحظات -7
وترد الرسائل الرئيسية لوثيقة ، UNEP/CBD/SBSTTA/18/INF/6في الوثيقة الواردة واالستعراض المنهجي، 

 .األول أدناه المرفقاالستعراض المنهجي في 

 جانالمر ابيضاضمقترح لتحديث خطة العمل المحددة بشأن    -ثالثا

إلى إعداد وتجميع مقترحات لتحديث  ألف، عمد األمين التنفيذي 11/18من المقرر  13بالفقرة  عمالً -8
 .خطة العملإلى ضميمة  إضافةالمرجان عن طريق  ابيضاضخطة العمل المحددة بشأن 

http://www.cbd.int/doc/publications/cbd
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المناخ  قلقه العميق من ازدياد حدة تغير ألف، عن 11/18وقد أعرب مؤتمر األطراف، في مقرره  -9
وأحاط مؤتمر ). 7الفقرة (في القرن الحادي والعشرين المتوقعة المحيطات  تحمضالمرجان و ابيضاضدث واوح

 لمرفقل 1التذييل (المحيطات  ابيضاضبالحاجة الملحة لتحديث خطة العمل المحددة بشأن أيضا األطراف علما 
اآلثار  الناجمة عن تغير المناخ، ال سيماو، مع مراعاة اآلثار العالمية األخرى على المرجان )7/5األول بالمقرر 

ية وارتفاع مستوى سطح البحر، وأقر بضرورة دمج مدارآثار العواصف ال وكذاالمحيطات،  تحمضالمتوقعة ل
 . المحلية مجهداتالمع  التفاعل ضافة إلىإالمحيطات في أطر إدارية  تحمضاآلثار المتوقعة ل

ون مع األطراف طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي التعا ألف، 11/18من المقرر  13وفي الفقرة  -10
إعداد مقترحات لتحديث خطة من أجل والمنظمات ذات الصلة والمجتمعات األصلية والمحلية  والحكومات األخرى

دة خطة العمل تتناول االحتياجات المحدى لإالمحيطات عن طريق إضافة ضميمة  ابيضاضالعمل المحددة بشأن 
 :، على النحو التالي11فقرة في ال

 المتعددة؛ مجهداتال إزاء يةمرجانشعاب الالفهم هشاشة   )أ (

تطبيق عن طريق من آثار ثانوية،  االتخطيط االستباقي لمخاطر تغير المناخ وما يرتبط بهو   )ب (
 ؛م اإليكولوجياالنظقائمة على  كيفتدابير للت

في أغلب ناجما عية تشهد تغيرا تماإدارة الشعاب المرجانية باعتبارها نظم إيكولوجية اجو   )ج (
 ؛تغير المناخ عن حياناأل

مساعدة في للعلى التحمل النظم اإليكولوجية  قدرةتهدف إلى تعزيز  للتكيفاستراتيجيات  وضعو  )د (
 ؛التي توفرهاالسلع والخدمات استمرار 

11- إلى تقديم  عيت األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة والمجتمعات األصلية والمحليةود
المرجان، بما في ذلك  ابيضاضتسهم في إعداد مقترحات لتحديث خطة العمل المحددة بشأن  قدمعلومات 

المعلومات العلمية والتقنية ذات الصلة، ودراسات الحالة، واألدوات والتوجيهات اإلرشادية، والخطط اإلدارية ذات 
اقتراحات محددة إلدراجها في إعداد تقديم وكذا  ،ليميةالصلة على المستويات دون الوطنية أو الوطنية أو اإلق

 .المرجان عن طريق إضافة ضميمة إلى خطة العمل ابيضاضمقترحات لتحديث خطة العمل المحددة بشأن 

والمكسيك والمملكة كولومبيا وكوبا إسرائيل ووعمدت األمانة إلى تنقيح المساهمات المقدمة من حكومات  -12
والمفوضية األوروبية واليابان الواليات المتحدة األمريكية ووالنرويج ى وشمال أيرلندا لبريطانيا العظمالمتحدة 

المرجانية  الشعاب ةأمانة مبادرو، هيئة المتنزه البحري للحاجز المرجاني العظيم ووبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 
 .لصندوق العالمي للحياة البرية، وا)IFRECOR(المرجانية  شعابوالمبادرة الفرنسية لل، )ICRI( الدولية

من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي المتعلق  10فت األمانة بإعداد وثيقة مرجعية بشأن تحقيق الهدف وكلّ -13
المرجانية الضحلة  شعابهشاشة الل افتتضمن توصي، الوثيقة االرتباط بهاالمرجانية والنظم اإليكولوجية  شعاببال
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الرئيسية،  مجهداتالالمحيطات وغيرها من  تحمضتغير المناخ و إزاء ضةالعرض المنخفند خطوط الواقعة ع
، المرجانية شعابوتبرز انعكاسات هذه الهشاشة على النظم اإليكولوجية ذات الصلة والمجتمعات المعتمدة على ال

وستتاح هذه . ملعلى التح المرجانية شعابال قدرةالمتعددة وتحسين  مجهداتالج المختلفة إلدارة هوتتناول النُ
 .الوثيقة المرجعية للهيئة الفرعية في شكل مذكرة إعالمية

ى درجة حرارة سطح البحر المرجان عل ابيضاضبشأن  حاليةز خطة العمل المحددة ال           ّوفي حين ترك  -14
المحيطات      تحم ضعلى المستوى العالمي، فقد أصبح من الواضح منذ إعداد خطة العمل أن        م جهداتأهم ال باعتباره

من المالئم توسيع نطاق خطة  دومن ثم، يع. المرجانية شعابة للالتهديدات الرئيسية للنظم اإليكولوجي دحأ شكلي
لتنوع أيشي لمن أهداف  10، تمشيا مع الهدف المنشأ لضغوط البشريةلة للتصدي للطائفة الكاملة     محد ثالعمل ال

 .البيولوجي

والمنظمات ذات الصلة، والتقرير  كومات األخرىمة من األطراف والح                        وبمراعاة المساهمات المقد  -15
 شعابالمحيطات على التنوع البيولوجي البحري، والوثيقة المرجعية بشأن ال     تحم ضآلثار      محد ثالتجميعي ال

المرجانية،  شعابلتصدي للتهديدات التي تتعرض لها الالتي تهدف إلى االمرجانية، والمبادرات والبرامج القائمة 
من أهداف  10اإلجراءات ذات األولوية الرامية إلى تحقيق الهدف مانة إلى إعداد مقترح بشأن فقد عمدت األ

الثاني  المرفقوالواردة في ، الوثيقة االرتباط بهاالمرجانية والنظم اإليكولوجية  شعابأيشي للتنوع البيولوجي لل
 . المرجان ابيضاضضميمة مقترحة لخطة العمل القائمة بشأن كأدناه، 

 التوصيات المقترحة  -عاراب

قد تود الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في توصية مؤتمر األطراف، في اجتماعه  -16
 :الثاني عشر، باعتماد مقرر على غرار ما يلي

  إن مؤتمر األطراف،

 ساحليالبحري والالبيولوجي المحيطات على التنوع  تحمضآثار 

 ألف، 11/18من المقرر  23والفقرة  2910/من المقرر  67و 63بالفقرتين إذ يذكّر 

أعمال  هالحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا لدعم عن امتنانه يعرب  -1
إعداد وثيقة استعراض منهجية  تهم، من أجلوليين على مساهموللخبراء الد ،إلعداد والتنسيق والتجميع العلميا

محيطات على التنوع البيولوجي ووظائف النظم اإليكولوجية ال تحمضبشأن آثار 
)UNEP/CBD/SBSTTA/18/INF/6(ضها النعكاسات التنوع البيولوجي ل، تتضمن تجميعا موجالمحيطات  تحم

غ عنها معلومات عن بحوث محيطات الحقبة القديمة غير المبلّتوفير على النظم البحرية والساحلية، بما في ذلك 
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المحيطات على التنوع البيولوجي البحري  تحمضآلثار  محدثبهذا التجميع ال يرحبو، شكل وافب
)UNEP/CBD/SBSTTA/18/INF/6(؛ 

مثل (درجة الحموضة نسبيا بحكم طبيعتها  فيها نخفضبأن المسطحات المائية التي تيحيط علما  -2
، والمناطق الواقعة السطح الساحليةلى ناطق ارتفاع مياه القاع إ، ومالعرض المنخفضةخطوط المناطق الواقعة عند 

خالل واسع طاق على ناألراغونيت والكالسيت بتشبع ال، فإنه من المتوقع أن يزداد نقص )منحدر القاريالفي 
لمياه ا مرجانياتبين المجموعات المرجح تأثرها، إلى جانب  والعالقة، وأن تصبح الرخويات القاعية الحالي القرن

 ؛انيوية لموائلهباردة والسالمة البال

لدولية التابعة لمنظمة الحكومية ااألطراف والحكومات األخرى واللجنة األوقيانوغرافية  يحث -3
على تعزيز  والمنظمات ذات الصلة األخرى والمجموعات العلمية ذات الصلة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

محيطات، المرتبطة بصورة وثيقة بنظم رصد ال تحمضرصد نظم الدولي لتحسين على المستوى تعاونها 
محيطات ال تحمضلرصد  تكاملجيدة العالمية شبكة  إنشاءضرورة  اإلشارة إلىالمحيطات العالمية األخرى، مع 

 الظروف المستقبلية؛ عن عات وإعداد نماذج توفر توق الجاري التفاوتمن أجل تحسين فهم 

المحيطات على التنوع  تحمضآلثار  محدثالتجميعي الإلى األمين التنفيذي إرسال التقرير  يطلب -4
إلى األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات ) UNEP/CBD/SBSTTA/18/INF/6(البيولوجي البحري 

الصلة وإحالته إلى أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ؛ ومواصلة التعاون مع اللجنة األوقيانوغرافية 
والمجموعات العلمية المحددة والمنظمات ذات  الدولية التابعة لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الحكومية

ث دحج الرئيسية للتقرير التجميعي الموالمجتمعات األصلية والمحلية إلذكاء الوعي بشأن النتائ الصلة األخرى
لوطنية ذات الصلة المعنية بالحفظ واالستخدام المستدام وتيسير دمج هذه النتائج في االستراتيجيات وخطط العمل ا

للتنوع البيولوجي البحري والساحلي إضافة إلى إعداد برامج البحوث والرصد ذات الصلة على المستويات العالمية 
 واإلقليمية والوطنية؛

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

اإلجراءات ذات األولوية الرامية إلى تحقيق يعتمد ألف،  11/18من المقرر  9بالفقرة  إذ يذكّر  -5
 1،الوثيقة االرتباط بهاالمرجانية والنظم اإليكولوجية  شعابمن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي لل 10الهدف 

 ابيضاضمج عمل التنوع البيولوجي البحري والساحلي، بغية تحديث خطة العمل المحددة بشأن برنالكضميمة 
األطراف، بدعم  يحث، و)UNEP/CBD/SBSTTA/18/4 الثاني بالوثيقة المرفق(برنامج العمل في إطار  2المرجان

                                                   
 .UNEP/CBD/SBSTTA/18/6 الثاني بالوثيقة المرفقاستنادا إلى  1
 .7/5األول بالمقرر  لمرفقل 1التذييل  2
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ات والظروف الوطنية، من ووفقا للقدر انطبق حيثمامن المنظمات ذات الصلة، على تنفيذ األنشطة الواردة فيها، 
 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛  10أجل تحسين التنفيذ نحو تحقيق الهدف 

درجة حرارة سطح البحر يزيد أيضا من المخاطر التي تتعرض لها  رتفاعأن اإذ يدرك و  -6
هذه بين جميع وأن ثمة مزيد من التفاعالت، المتآزرة في أغلب األحيان،  ،مرضاتالمرجانية بسبب الم شعابال
والمنظمات ذات الصلة على تقوية وتعزيز الجهود الحالية على  والحكومات األخرى األطرافيحث ، مجهداتال

إيكولوجية  االمرجانية باعتبارها نظم شعابالمستويات المحلية والوطنية واإلقليمية والعالمية من أجل إدارة ال
مثل ارتفاع (العالمية  مجهداتالالمتعددة، بما في ذلك  مجهداتلية لاجتماعية تشهد تغيرات ناجمة عن اآلثار التفاعل

) المحيطات تحمض، وارتفاع مستوى سطح البحر، ومداريةدرجة حرارة سطح البحر، وآثار العواصف ال
، والتنمية يوالبحر البريتلوث الصيد المدمرة، واللألسماك، وممارسات  مفرطمثل الصيد ال(المحلية  مجهداتالو

على حد سواء، مع التركيز على اإلجراءات التي ) الساحلية، والسياحة واالستخدامات الترفيهية، وما إلى ذلك
 :ما يليلتتصدى بوجه خاص 

على  األشد وطأة مجهداتالمتعددة، وتحديدا عن طريق التصدي لل مجهداتالالحد من آثار   )أ (
 المستويات اإلقليمية والوطنية والمحلية؛ 

من خالل على التحمل  الوثيقة االرتباط بهاالمرجانية والنظم اإليكولوجية  شعابال قدرةتعزيز و   )ب (
 القائم على النظم اإليكولوجية للمساعدة في مواصلة توفير السلع والخدمات؛  كيفالت

على  التي تعتمدالمحافظة على استدامة سبل العيش واألمن الغذائي في المجتمعات الساحلية و   )ج (
 وتوفير سبل عيش بديلة قابل لالستمرار، حسب االقتضاء؛  المرجانية شعابال

لتنبؤ بمخاطر المناخ واآلثار الثانوية المرتبطة على ارة المديرين المحليين والوطنيين زيادة قدو   )د (
 قائمة على النظم اإليكولوجية؛ كيفتطبيق تدابير تعن طريق والتخطيط االستباقي لها،  ابه

ليمي دعما لتنفيذ اإلجراءات ذات األولوية على المستوى الوطني، تعزيز التعاون الدولي واإلقو   )ه (
 .استنادا إلى المبادرات الدولية واإلقليمية القائمة، وإقامة التآزر مع مختلف األعمال ذات الصلة في إطار االتفاقية

كذلك إلى األمين التنفيذي، بالتعاون مع  يطلبألف،  11/18من المقرر  14بالفقرة  إذ يذكرو  -7
تيسير تنفيذ اإلجراءات ذات األولوية من أجل تحقيق ت ذات الصلة، ألطراف والحكومات األخرى والمنظماا

 الوثيقة االرتباط بهاالمرجانية والنظم اإليكولوجية  شعابلالمتعلق بامن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  10الهدف 
المعلومات بشأن الخبرات والدروس المستخلصة  آليات لتبادل وتصميمتنظيم حلقات عمل لبناء القدرات  عن طريق

 من أنشطة التنفيذ المختلفة؛

 تالمحيطات، وإن تأثر تحمضآلثار  كذلكالعميقة  الشعاب المرجانية للمياههشاشة  وإذ يالحظ  -8
، إلى األمين التنفيذيطلب يالمرجانية للمياه الدافئة،  شعابعلى ال تختلف عن تلك التي تؤثرإضافية  مجهداتب
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الشعاب مسودة خطة عمل محددة بشأن إعداد بالتعاون مع األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة، 
 المرجانية شعابلل فيزيائين التدهور الأى العناصر الواردة في خطة عمل بشإل ستنادباالالباردة،  المرجانية للمياه

وباالرتباط الوثيق ) 7/5األول بالمقرر  لمرفقل 2التذييل (ة البارد الشعاب المرجانية للمياه، بما في ذلك وتدميرها
في إطار االتفاقية، مثل أعمال وصف المناطق المستوفية للمعايير العلمية للمناطق الجارية باألعمال ذات الصلة 

 والمنظمات المختصة ذات الصلة، مثل عمل منظمة األغذية ،ية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياالمناطق البحر
الباردة  لمياهمرجانيات اوالزراعة بشأن النظم اإليكولوجية البحرية الهشة، وتقديم مسودة خطة العمل المحددة بشأن 

  .نظر فيها خالل االجتماع المقبل للهيئة الفرعية قبل االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقيةلل
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 األول المرفق

 المحيطات على التنوع البيولوجي البحري تحمضآثار بشأن  ثمحدموجز تنفيذي للتقرير التجميعي ال

فتشير التقديرات إلى . الصناعية حقبةال منذ ما قبل %30بنحو ارتفاعا المحيطات  تحمضمستوى  شهد - 1
ة البشري نشطةعن األ جمةالكربون الناقرابة ثلث ثاني أكسيد  ،، على مدار القرنين الماضيينامتصاص المحيطات

. ياالمحيط العلطبقات ماثلة في بنسبة م) الهيدروجين اتتركيز أيون(مما أدى إلى زيادة حموضة المحيطات ، المنشأ
 50في غضون سيؤدي، من أن استمرار انبعاثات ثاني أكسيد الكربون البشرية المنشأ األمر شبه حتمي وأصبح 

على  ،غلباألومدمر في  ،واسعنطاق على ا إلى زيادة حموضة المحيطات لمستويات تنتشر آثاره ،عام 100إلى 
معرضة  يةتكلّسويبدو أن الكائنات البحرية ال. وفرهاوالسلع والخدمات التي ت ئنات البحرية والنظم اإليكولوجيةالكا

، وستتعرض األصداف والهياكل الطاقة لتكوين أصدافها وهياكلها من قدر أكبرللخطر بشكل خاص، إذ سيلزمها 
 .في العديد من مناطق المحيطات لغير المحمية إلى التحل

 التوعية الحالية

فهناك العديد من البرامج . زدياداللمحيطات وعواقبها المحتملة في اا تحمضبدأت التوعية العالمية ب - 2
المحيطات على التنوع البيولوجي البحرية وانعكاساتها األوسع،  تحمضوالمشروعات التي تعمل على تقصي آثار 

المحيطات،  تحمضحثت الجمعية العامة لألمم المتحدة الدول على دراسة قد و. بط دولية قويةروا معتمدةً على
 .العديد من هيئات األمم المتحدة في إيالء االهتمام لهذه القضايا وطفق 3.والحد من آثاره ومعالجة أسبابه

 المحيطات تحمضالحالة العالمية واالتجاهات المستقبلية ل

تتفاوت درجة حموضة مياه البحر ف. هائلتفاوت زماني ومكاني طبيعي ب لبحرياه امدرجة حموضة تتسم  - 3
وتشهد النظم . على أساس نهاري وموسمي، وعلى نطاق محلي وإقليمي، وكدالة لعمق المياه حكم الطبيعةب

 يةالفيزيائ بسبب العملياتائمة في المحيطات المفتوحة، أكبر من تلك الق تفاوتااإليكولوجية والموائل الساحلية 
 . على حد سواء والبيولوجية

ظهر تُف. في استجابات الكائنات للتغيرات في درجة الحموضة هائلالالبيولوجي الطبيعي  التفاوت يظهرو - 4
تائج من العديد من الدراسات التجريبية، وجود أنماط مختلفة، وإن كانت ، التي تجمع نالوصفيةالبيانات تحليالت 

ظهر يأن أيضا ويمكن . للمحيطات في المستقبل تحمضمحاكاة المختلفة ل عات التصنيفمتسقة، في استجابة مجمو
 .أخرىمع عوامل التي تحدث لتفاعالت وفقا لفي االستجابات داخل األنواع،  فاوتت

مخاطر متزايدة لومناطق ارتفاع مياه القاع إلى السطح  ر القطبيةوتتعرض المياه السطحية في البحا   - 5
في ف. تحلل األصداف والهياكل غير المحميةمما يؤدي إلى كاربونات الكالسيوم، بتشبع لل افتقارها بسبب

                                                   
 .A/RES/68/70و A/RES/65/37تان الوثيق 3
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خطوط الواقعة عند مناطق الفي (بحكم طبيعتها فيها المسطحات المائية التي تتسم بانخفاض درجة الحموضة 
، فإنه )منحدر القاريال فيالمناطق الواقعة السطح الساحلية، و، ومناطق ارتفاع مياه القاع إلى منخفضةالعرض ال

وتأتي الرخويات . الحالي من المتوقع أن يزداد نقص التشبع باألراغونيت والكالسيت على نطاق واسع خالل القرن
 .والسالمة البنيوية لموائلها الباردة للمياه ياتمرجانالقاعية والعالقة من بين المجموعات المرجح تأثرها، إلى جانب 

المحيطات، المرتبطة بصورة وثيقة بالنظم العالمية  تحمضرصد نظم حسين وثمة تعاون دولي جار لت - 6
لتحسين  يةهمبالغ األالمحيطات عامال  تحمضل إنشاء شبكة عالمية متكاملة لرصد يشكّف. األخرى لرصد المحيطات

الناشئة وتطور أجهزة وتسهم التكنولوجيات . يةالمستقبل حوالاألتنبؤات عن  لتوفيرالحالي وإعداد نماذج  غيرفهم الت
 .تطورخذة في الاآلاالستشعار في زيادة كفاءة هذه الشبكة 

 بحوث محيطات الحقبة القديمة: خبرات الماضي االستفادة من

7 -  ض حوادثإبان لالنقراض ية تكلّسالعديد من الكائنات البحرية ال ضتعرالمحيطات الطبيعية التي  تحم
الطبيعي  تحمضانبعاث ثاني أكسيد الكربون في طبقات الجو العليا إلى  ىأد فقد. في الماضي الجيولوجي وقعت

الظاهرة الحرارية القصوى "في أثناء و". المرجانية شعابكوارث ال"بحدوث  رتبطا، وهو ما لمحيطات في الماضيل
اض نواع لالنقرمن األ المزيد ، تعرض)مليون سنة 56قبل حوالي ( )PETM( "بين العصرين القديم والحديث

 . أبطأ بكثير مما عليه الحال اليومكانت آنذاك تلك التغيرات وتيرة بدرجة محدودة؛ غير أن 

توضح إذ . ويستغرق التعافي من أي انخفاض كبير في درجة حموضة المحيطات آالف السنوات  - 8
رة الحرارية الظاه منالتعافي استغرق  فمثالالمحيطات قد يحدث ببطء شديد؛  تحمضسجالت الحقبة القديمة أن 

  .سنة 100,000 حوالي قديمة والحديثةالقصوي للحقبتين ال

 المحيطات على التنوع البيولوجي ووظائف النظم اإليكولوجي تحمضأثر 

 االستجابات الفسيولوجية

للعديد من الكائنات  التمثيل الضوئيوعلى تنظيم القاعدة الحمضية  المحيطات تحمضظاهرة  ؤثرت - 9
المزيد من الطاقة توفر مستويات أيونات الهيدروجين الخارجية بصورة كبيرة، قد يلزم  تزداد عندماف. البحرية

 لياقةالبروتينات وانخفاض  بناءويمكن أن يؤدي ذلك إلى خفض . ةلقاعدة الحمضيالداخلي لتوازن الللحفاظ على 
فيفها في حالة توفر كميات كبيرة من مكن تخالم وإن كان منوتتعاظم هذه اآلثار على الحيوانات اآلبدة، . الكائنات

 .الغذاء

ة ، مما يشير إلى إمكانيةكبير بصورةالمحيطات على نجاح تخصيب الالفقاريات  تحمضوتتفاوت آثار  - 10
صوبة أن بعض األنواع تتسم المحيطات على الخ تحمضثر وتظهر الدراسات التجريبية أل. جيني فتكيحدوث 

داخل األنواع إلى نطاق االستجابة  فاوتشير التيو. على التحمل تهبقدرر ض اآلخ، في حين يتسم البعهاتأثربشدة 
 .بر أجيال متعددةالتطورية ع
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تبدو مراحل الحياة المبكرة لعدد من الكائنات ف. يةتكلّسال باليرقانات بوجه عامالمحيطات  تحمضيضر و - 11
 التعقيد تضاؤلو فاض حجم اليرقاناتثاره انخالمحيطات، حيث تشمل آ تحمض بسببمهددة بالخطر الشديد 

   .وانخفاض التكلّس المورفولوجي

. عض الالفقارياتر نظم وسلوك االستشعار في األسماك وبالمحيطات إلى تغي تحمضويمكن أن يؤدي  - 12
، أكثر نشاطا فرادى الكائناتصبح تقد ف. ين المثيرات الكيميائية المهمةوتشمل آثاره فقدان القدرة على التمييز ب

 .إلبداء سلوكيات أكثر جرأة ومجازفة تميلو

 قاعيةمجتمعات الكائنات ال

في   المتوقع تحمضالكثير من الالفقاريات القاعية التي تنخفض معدالت نموها وبقائها في ظل ال ثمة - 13
ائها نموها وبقمعدالت والشوكيات، أثبتت العديد من الدراسات انخفاض  فالبنسبة للمرجان والرخويات. المستقبل

يمكن لبعض األنواع أن تعيش في ظروف تتسم إذ ن ثمة تفاوت في هذه االستجابات، إال أ. المحيطات تحمض مع
 . بانخفاض درجة الحموضة

 تحمض لواألعشاب البحرية تحم) الطحالب الكبرى(يمكن للعديد من أنواع الطحالب البحرية و  - 14
على التمثيل الضوئي من  ةعتمدمية التكلّسقد تستفيد األنواع غير الف .هأو ربما االستفادة من المحيطات في المستقبل

 .ثاني أكسيد الكربونالطبيعي لتسرب المواقع المحيطات في المستقبل؛ وهي غالبا ما تنتشر بكثرة قرب  تحمض
البحرية ويمكن أن يؤدي ارتفاع كثافة األعشاب . ا بذلكيسلبتأثرا  الكبرىية تكلّسفي حين تتأثر الطحالب ال

بصورة كبيرة، مما قد يفيد النظم اإليكولوجية  لكربونات المحليةكيمياء اإلى تغير  الممتئلةوالطحالب الكبرى 
 .المجاورة

 مجتمعات الكائنات البحرية السطحية

يمكن أن يزداد إذ . المحيطات في المستقبل تحمض منأن يستفيد كثير من األنواع، وربما جلّها، يمكن  - 15
ظروف تتسم  في ظل هانموزيادة جانب إلى ، )المشطوراتمثل (ية تكلّسلضوئي للعوالق النباتية غير الالتمثيل ا

قدر أكبر من ب) لنباتية الصدفيةمثل الطحالب ا(ية تكلّسوتتسم استجابة العوالق النباتية ال. بزيادة ثاني أكسيد الكربون
ت المجتمعية التي التحوال عنرؤية متعمقة  القياس توسطةالموتوفر التجارب . سواء بين األنواع أو داخلها التفاوت

. تكلّسئي وانخفاض مستوى الالتوازن بين زيادة التمثيل الضو وعن، التنافسيةخالل التفاعالت  منيمكن أن تنشأ 
ع فمن المتوق، بشكل واف حتى اآلن المحيطات تحمضاستجابة العوالق النباتية ل على الرغم من أنه لم تتم دراسةو

  .على دورة المغذيات انعكاساتعلى تغير معدالت التحلل نطوي أن ي

 هاتكلّسدرجة انخفاضا في  وفراش البحر القشريالمنخربات العالقة تشهد أن فيما يبدو ومن المرجح  - 16
يمكن أن تشهد كائنات كال المجموعتين تحلل ف. في المستقبل لتحلل في ظل الظروف المتوقعةتتعرض لأو 
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وحجم  صدافمك األس تناقصوقد يؤدي . 1ها إذا انخفض التشبع بكربونات الكالسيوم إلى ما دون أصداف
 .الداخلية المحيط طبقاتإلى تراجع كفاءة نقل الكربون في المستقبل بين سطح البحر وأيضا المنخربات العالقة 

 األثر على الكيمياء الجيولوجية الحيوية

ى تغير العديد من الجوانب األخرى للكيمياء الجيولوجية الحيوية إل حيطاتالم تحمضيمكن أن يؤدي  - 17
قد يؤدي ارتفاع مستوى ثاني أكسيد الكربون إلى تغيير اإلنتاجية ف. لعمليات المناخيةا مما يؤثر علىللمحيطات، 

، سيماتالجتصدير و ئيةشبكات الغذاال، وانبعاثات غاز النزر، ومعدالت نيتروجين الكربون في الصافية األولية
 .جيدبشكل  يننطاق وأهمية هذه اآلثار غير مفهوم ه ال يزال أنإال. والتوفر البيولوجي للحديد

 األثر على خدمات النظم اإليكولوجية وسبل العيش

 تحمضيبدو أن إذ . اآلن جارية بالفعلالمحيطات على خدمات النظم اإليكولوجية  تحمضقد تكون آثار  - 18
كون تغرب المحيط الهادئ، حيث يمكن أن التأثير على االستزراع السمكي في شمال المحيطات بدأ بالفعل في 

أن ارتفاع  غير. بكربونات الكالسيوم ةير متشبعغقد أصبحت في هذه المنطقة مياه القاع المرتفعة إلى السطح 
 شعابرة تتهدد الوثمة مخاطر كبي. باستخدام تدابير للرصد واإلدارة خفضهالمحار يمكن  في مفاقسنفوق المعدل 

البحوث إجراء بدأ يولم . على هذه الموائل مليون شخص 400المرجانية االستوائية، حيث تعتمد سبل عيش نحو 
 .تتزايد بسرعةولكنها مؤخرا،  إالتحمض المحيطات المتعلقة باآلثار االجتماعية االقتصادية ل

 عدم اليقينتبديد 

احتماالت المحيطات، لتقييم  تحمضفي استجابة الكائنات ل القائم التفاوتينبغي زيادة التقصي بشأن  - 19
بعض ية أن تكلّسية وغير التكلّستظهر الدراسات المتعددة األجيال على زراعة الطحالب الف. التكيف التطوري

 توتزداد صعوبة إجراء هذه الدراسات على الكائنا. التكيف مع ارتفاع معدالت ثاني أكسيد الكربوناألنواع يمكنها 
تكوين فال يزال من المرجح أن  يتغير  حتى مع التكيف،و. فاوتالتكيفية بالت تهاأن تتسم قدر التي يرجحالمعمرة، 
 .يكولوجيةالنظم اإل ائفووظ المجتمعات

لمراعاة ما أخرى،  مجهداتالمحيطات  تحمضوثمة ضرورة متزايدة ألن تشمل البحوث المتعلقة ب - 20
أخرى كثيرة تغيرات مع  تحمضيمكن أن يتفاعل الف. وف الميدانية في المستقبلفي ظل الظر سيكون عليه الحال

. ات واألكسجيندرجة الحرارة والمغذيتغير " المتعددة مجهداتال"في البيئة البحرية المحلية والعالمية؛ وتشمل هذه 
أكسيد الكربون الطبيعي أو ثاني باستخدام انبعاثات (بأسرها  مجتمعاتالتي تجرى على  وتوفر التجارب الموقعية

المتعددة على  مجهداتفرصة جيدة لتقصي آثار ال) لتخصيب ثاني أكسيد الكربون القياس ةتوسطنماذج المال
 .المجتمعات، من أجل زيادة فهمنا لآلثار في المستقبل
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 خالصةال

 األمر الذيي، السجل الجيولوج هالمحيطات حاليا بمعدل أسرع بعشرة مرات مما يظهر تحمضيحدث    -21
وتظهر الدراسات التجريبية عدم استجابة جميع الكائنات . إلجهاد بيئي إضافي ومتفاقمالكائنات البحرية يخضع 

يتأثر  تأثر إيجابيا، وبعضها اليتأثر تأثرا سلبيا، وبعضها يبعضها ف: بنفس الطريقة لمحاكاة الظروف المستقبلية
أخرى، وتتفاوت  مجهداتالمحيطات مع  تحمضفاعل االستجابة لوفضال على ذلك، يمكن أن تت. على ما يبدو

تضفي أن  فاوتةويمكن لهذه النتائج البيئية المعقدة والمت. الزمن، مع وجود إمكانية لحدوث تكيف جيني بمرور
ات المحيطات في المستقبل على المجتمعات البحرية الطبيعية والشبك تحمضتقييم كيفية تأثير  صعوبة بالغة على

، وزيادة مخاطر انقراض هائلةالبيد أن التقلبات البيئية . وفرهاالتي تالغذائية والنظم اإليكولوجية والسلع والخدمات 
ويتعين إجراء . من المرجح حدوثه يبدو جميعها الشديدةاالقتصادية واألنواع شديدة الهشاشة، والعواقب االجتماعية 
زيادة : تتضمنالمتعلقة باآلثار المستقبلية بشأن جملة موضوعات  مزيد من البحوث للحد من أوجه عدم اليقين

جيدة السجل الجيولوجي والرصدات استخدام ، وثاني أكسيد الكربونلة الطبيعيتركيزات المرتفعة ال استخدام نظائر
 .متعددة عوامل والتي تنظر فيوالطويلة األجل  نطاق، إلى جانب الدراسات التجريبية الكبيرة الالتكامل
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 الثاني المرفق

المرجانية  شعابمن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي لل 10اإلجراءات ذات األولوية الرامية إلى تحقيق الهدف 
 4الوثيقة االرتباط بهاوالنظم اإليكولوجية 

بنود األعمال التالية لتحديث خطة ب المتعلقعد هذا المقترح ألف، ُأ 11/18من المقرر  13عمال بالفقرة  -1
إلى إضافة ضميمة  عن طريق) 7/5األول بالمقرر  لمرفقل 1التذييل (المرجان  ابيضاضالمحددة بشأن العمل 

مات التي قدمتها األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة استجابة اهسمخطة العمل، مع مراعاة ال
تشرين الثاني /نوفمبر 26صادر في ال ،)SCBD/SAM/DC/JL/JG/82124الرمز المرجعي ( 108-2013لإلخطار 

2013.5 

) 7/5األول بالمقرر  لمرفقل 1التذييل ( حاليةلى خطة العمل المحددة الهذا المقترح إ يستند عليه،و -2
لمقرر بااألول  المرفق(ل بشأن التنوع البيولوجي الساحلي لبرنامج العمل المفص 3-2تمشى مع الهدف التشغيلي يو

، بما في ذلك وتدميرها المرجانية شعابلل فيزيائيعلقة بالتدهور الإلى جانب عناصر خطة العمل المت) 8/5
 ). 7/5األول بالمقرر  لمرفقل 2التذييل (البادرة  لمياها مرجانيات

 الذي ينص على لتنوع البيولوجيأيشي لهداف أمن  10الهدف  بلوغسهم في من شأن هذا المقترح أن يو -3
المرجانية، والنظم  شعبالضغوط البشرية المتعددة على ال، 2015تُخفَّض إلى أدنى حد، بحلول عام " :أن

اإليكولوجية الضعيفة األخرى التي تتأثر بتغير المناخ أو تحمض المحيطات، من أجل المحافظة على سالمتها 
 .من أهداف التنوع البيولوجي 11و 6الهدفين  بلوغسر ييأن أيضا  من شأنهكما . ووظائفها

قوية وتعزيز الجهود الحالية على المستويات المحلية تحة لية الحاجة الملّالمقترح إلى تلبهذا ويهدف  -4
عن  اجماماعية إيكولوجية تشهد تغيرا نالمرجانية باعتبارها نظما اجت شعابوالوطنية واإلقليمية الرامية إلى إدارة ال

البحر، وآثار  درجة حرارة مثل ارتفاع(العالمية  مجهداتالمتعددة، بما في ذلك ال مجهداتآلثار التفاعلية للا
لألسماك، وممارسات  مفرطمثل الصيد ال(المحلية  مجهداتوال) ، وارتفاع مستوى سطح البحرمداريةالعواصف ال

ويقر ). والبحري، والتنمية الساحلية، والسياحة واالستخدام الترفيهي، وما إلى ذلك بريصيد المدمرة، والتلوث الال
 بسببالمرجانية  شعابؤدي إيضا إلى زيادة المخاطر التي تتعرض لها الية البحر رترح بأن ارتفاع درجة حراالمق
المجهداتيع هذه الاألحيان، بين جم أغلبرضات وأن ثمة تفاعالت إضافية، تآزرية في مم . 

                                                   
. برنامج عمل التنوع البيولوجي البحري والساحليإطار في مسودة ضميمة لتحديث خطة العمل المحددة بشأن ابيضاض المرجان  4
 ).7/5األول بالمقرر  لمرفقل 1التذييل (
 .)UNEP/CBD/SBSTTA/18/INF/7( ترد المساهمات المجمعة في الوثيقة المرجعية 5
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 : ويركز هذا المقترح تحديدا على اإلجراءات التي من شأنها المساعدة في ما يلي -5

األشد  مجهداتعن طريق التصدي لل ال سيماالمتعددة،  مجهداتتخلفها الالحد من اآلثار التي   )أ(
 وطأة على المستويات اإلقليمية والوطنية والمحلية؛ 

 عن طريقعلى التحمل  الوثيقة االرتباط بهاالمرجانية والنظم اإليكولوجية  شعابال قدرةتعزيز و  )ب(
 ؛ التي توفرها السلع والخدمات ستمرارافي  ةلمساعدل م اإليكولوجيام على النظالقائ التكيف

على  تي تعتمدلغذائي في المجتمعات الساحلية الالمحافظة على استدامة سبل العيش واألمن او  )ج(
 المرجانية وتوفير سبل عيش بديلة قابلة لالستمرار، حسب االقتضاء؛  شعابال

بطة المناخ واآلثار الثانوية المرتزيادة قدرة المديرين المحليين والوطنيين على التنبؤ بمخاطر و  )د(
 ؛م اإليكولوجياقائمة على النظ كيفتطبيق تدابير تعن طريق به والتخطيط االستباقي لها، 

 تعزيز التعاون الدولي واإلقليمي دعما لتنفيذ اإلجراءات ذات األولوية على المستوى الوطني،و  )ه(
  .وإقامة التآزر مع مختلف األعمال ذات الصلة في إطار االتفاقيةالدولية واإلقليمية القائمة،  استنادا إلى المبادرات

ما يعادلها من أو  ،المرجانية شعاباستراتيجيات عمل وطنية للوتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي لألطراف إعداد  -6
اكات ، لدعم المبادرات الوطنية القائمة، باعتبارها منابر لتعبئة الشربرامجسياسات أو استراتيجيات أو خطط أو 

بين الوكاالت وعبر القطاعات، إلى جانب دعم التعاون الوثيق بين الحكومات الوطنية ودون الوطنية والمجتمعات 
ويمكن . المشتركة مجهداتوينبغي تكميل االستراتيجيات الوطنية باستراتيجيات إقليمية من أجل التصدي لل. المحلية

 . في هذا التقرير نقاشها ناصر الواردأن تتضمن االستراتيجيات الوطنية واإلقليمية الع

خفض انبعاثات ثاني أكسيد ل الدعوةاألطراف أيضا على  ثحتُ، 11/20من المقرر  4بالفقرة  مع التذكيرو -7
، وزيادة التخلص مصدرالمن بشرية البعاثات نعن طريق خفض االة والمساهمة في ذلك، لاالكربون بصورة فع

أهمية إلى أيضا  اإلشارةإطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ، مع الدفيئة في أحواض غازات في منها 
 6.البيولوجي وغيرها من الصكوك وصلة اتفاقية التنوع

 :ع األطراف على اتخاذ اإلجراءات التاليةشجتُو

يد الجائر المحلية، مثل الص مجهداتمن أجل التصدي لل اإلدارة القائمة القطاعية وعبر القطاعيةتعزيز  -8
 :والبحري، والتنمية الساحلية، والسياحة واالستخدام الترفيهي بريصيد المدمرة، والتلوث الاللألسماك، وممارسات 

الوثيقة والنظم اإليكولوجية  المرجانية شعابلمناطق ا في اإلدارة المستدامة للمصايد السمكية   8-1
 ؛االرتباط بها

                                                   
 . en.pdf-20-dec-11-11/cop-http://www.cbd.int/doc/decisions/copلع الوثيقة طا 6

http://www.cbd.int/doc/decisions/cop
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ليالت ارتجاعية، للمصايد السمكية، بما في ذلك المصايد إجراء تقييمات وطنية شاملة، تتضمن تح  )أ (
ممارسات غير المستدامة الالسمكية التجارية والمصايد السمكية الصغيرة النطاق، لتحديد مستوى 

 ؛صيد األسماكل

 تعزيز اتخاذ تدابير مجتمعية إلدارة المصايد السمكية على أساس مستدام؛ و   )ب (

هج النظم ، بما في ذلك تطبيق نُمنها جديدة، أو تقوية القائمة استحداث نظم وطنية وتدابير إدارةو   )ج (
األسماك، صيد للممارسات غير المستدامة لإزاء مصايد األسماك، من أجل التصدي  ةاإليكولوجي

غ عنه وغير المنظم لألسماك، والصيد غير الشرعي وغير المبلّ مفرطبما في ذلك الصيد ال
ذات الصلة الفعال، باستخدام المبادئ التوجيهية  نفاذوممارسات الصيد المدمرة، وضمان اإل
 7لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة؛

 الشعاب المرجانيةأسماك  مصايدفي  لإلدارة القائمة على معدات الصيدتحديد وتنفيذ تدابير و   )د (
 ؛صيد األسماكلممارسات غير المستدامة الالمتعددة األنواع للحد من 

 شعاباألسماك الرئيسية وأنواع الالفقاريات التي تعيش في ال لمجموعاتمة اإلدارة المستداو   )ه (
األحياء المائية والكوري، عن  تجارةالتصدير أو  ألغراضوالتي تستهدفها مصايد األسماك 

 ت لعمليات صيد األسماك المستدامةوتحديد مؤشرا هدافاألريق اتخاذ تدابير تشمل وضع ط
 د األسماك ونتائج اإلدارة؛برامج لرصد أحوال مصاي وتصميم

وإدارتها التي تعيش في الشعاب المرجانية سماك العاشبة األ مجموعاتلتعافي ء األولوية إعطاو   )و (
 .على أساس مستدام، ال سيما األنواع ذات الوظائف اإليكولوجية الرئيسية

 إدارة مصادر التلوث البرية والبحرية  8-2

المرجانية ووضع  شعاببحرية المهمة التي تؤثر على التحديد جميع مصادر الملوثات البرية وال   )أ (
 برامج وطنية ومحلية شاملة لرصد جودة المياه؛

إلدارة جودة مستجمعات المياه والمياه الساحلية للحد من جميع أنواع التلوث شاملة تنفيذ خطط و   )ب (
 المرجان شبه قاتلة على اآثارتخلف و التي تسبب إفراطا في التغذيةالرئيسية، ال سيما تلك 

 الدنيا أو غير ذلك من اآلثار السلبية؛ في الطبقاتخفض درجة حموضة مياه البحر  وتؤدي إلى

تنفيذ سياسات إدارة مستجمعات المياه للتصدي إلعادة التشجير؛ ومراقبة التحات؛ وخفض و   )ج (
 والحد من استخدام السريان السطحي لألمطار؛ والزراعة والتعدين على أسس مستدامة؛معدالت 

                                                   
ي لمصايد وتوجيهات المنظمة وأدواتها بشأن نهج النظام اإليكولوج غذية والزراعة بشأن الصيد الرشيدمدونة سلوك منظمة األ 7

 .األسماك
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من االستخدامات الكيميائية الزراعية،  هاوغير مبيدات اآلفات ومبيدات األعشاب والمخصبات
 وإدارة ومعالجة مستجمعات المياه؛

مناطق "إعطاء األولوية لخفض تلوث المغذيات والرواسب من مستجمعات المياه، وإدارة و   )د (
 ؛ )كمية ملوثاتأعلى  تنتجالمناطق التي ( "التلوث الساخنة

في  السياحة أو العمليات الترفيهية لتربية األحياء البحرية أوالفضلى الممارسات  ذ معاييرتنفيو   )ه (
 المرجانية أو البيئات المجاورة لها؛ شعابال

فعاليتها في النظم تعزيز ومية والمدارة البحرية والساحلية زيادة التغطية المكانية للمناطق المح  8-3
  ة الوثيقة االرتباط بهام اإليكولوجيالمرجانية والنظ شعاباإليكولوجية لل

المرجانية والنظم اإليكولوجية ذات الصلة،  شعابتحسين إدارة المناطق القائمة التي تحمي ال  )أ (
 أهدافها اإلدارية واإليكولوجية األوسع؛ تحقيقموائل المانغروف واألعشاب البحرية، ل ومنها

القدرة و الصحةب تتسملقائمة التي المرجانية ا شعاباألولوية للحماية الكاملة لل وإعطاء  )ب (
 فعالة أووإدارتها إدارة مناطق محمية بحرية وساحلية  إنشاءعن طريق  على التحمل والمقاومة

 ؛المناطق البحرية المدارة محليا كجزء من

لوجية الوثيقة المرجانية والنظم اإليكو شعاباإليكولوجي واالجتماعي لل تحملودمج عوامل ال   )ج (
 البحرية؛ ةالمحميالمناطق ن شبكات تصميم وإدارة ضم االرتباط بها

لوجيـة  المرجانية والنظم اإليكو شعابإعطاء األولوية لتحسين التدابير المتعلقة بحفظ وإدارة الو   )د (
لمعايير العلمية للمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو ل ستوفيةفي المناطق الم الوثيقة االرتباط بها

 8بيولوجيا؛

المرجانية لتحسين قدرة  شعابالبحرية المرتبطة بال ةحميناطق المشبكات المتحسين تصميم و   )ه (
 المرجانية على التواكب مع آثار تغير المناخ والمحيطات في المستقبل؛ شعابال

                                                   
معايير المناطق البحرية المهمة ل التي ُأعلن حتى اآلن استيفاؤهامنطقة من المناطق  88 تناول الشعاب المرجانية في جرى، إجماال 8

 ية منغربال يةجنوبالمناطق ال: على النحو التالي ،حلقات العمل اإلقليمية التي عقدتها أمانة االتفاقيةفي إطار  ،و بيولوجياإيكولوجيا أ
المحيط الهندي والمناطق الجنوبية من ؛ )منطقة 16(وغرب وسط األطلسي األوسع الكاريبي ومناطق ؛ )منطقة 13(المحيط الهادئ 

المحيط الهادئ  ية منشمالالمناطق ال؛ و)مناطق 5( المحيط الهادئوالمناطق االستوائية الشرقية والمناطق المعتدلة من ؛ )منطقة 24(
 3(األطلسي  ية من المحيطغربال يةشمالالمناطق ال؛ و)منطقة 11(األطلسي  ية من المحيطشرقال يةجنوبالمناطق الو؛ )مناطق 4(

  ).منطقة 12(البحر المتوسط مناطق ؛ و)مناطق
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، تمشيا مع السياسات الوطنية لإلدارة البحرية هاودعم األهلية البحريةتشجيع المناطق المدارة و   )و (
 التشريعية، أو غيرها من التدابير؛ ية أووالساحلية، أو األطر الوطن

قدرتها المرجانية و شعابلضمان عدم تأثر صحة النظم اإليكولوجية للإدارة التنمية الساحلية   8-4
 تأثرا سلبيا على التحمل

المرجانية في التنمية الساحلية واإلدارة البرية  شعابإعطاء األولوية لحماية النظم اإليكولوجية لل  )أ (
المناطق المحمية ناطق الساحلية، عن طريق تطبيق تدابير إدارة مناطقية، مثل والبحرية للم

 ؛التخطيط المكاني البحريأو /والساحلية 

ضمان دمج مراعاة اآلثار ذات الصلة بتغير المناخ على المدى الطويل في تخطيط و  )ب (
  ؛التنمية الساحلية وفي التخطيط البري والبحري

فقدان الموائل  ما يترتب عليها منالنطاق و كبيرةالنمية السياحية الت نع الناجمةإدارة اآلثار و   )ج (
، ودعم السياحة المستدامة عن طريق ة المرتبطة بهاالمرجانية والنظم اإليكولوجي شعابير الوتغ

 .السياحة البيئية مباشرةاقتصادية، وتمكين المجتمعات الساحلية من وتقديم حوافز اجتماعية 

تحسين القدرة التكيفية للنظم االجتماعية اإليكولوجية القائمة على رمي إلى تحديد وتطبيق تدابير تو -9
األمر الذي من شأنه أن يضمن استدامة سبل عيش المجتمعات المعتمدة المرجانية داخل السياق المحلي،  شعابال

 سبل عيش بديلة قابلة لالستمرار؛ وفيرالمرجانية وت شعابعلى ال

 شعابال مناطقصد وتقييم الهشاشة االجتماعية اإليكولوجية في إعداد وتطبيق بروتوكوالت لر   )أ (
، بما في ذلك خرائط الهشاشة االجتماعية اإليكولوجية وتحديد المناطق شديدة الهشاشة المرجانية

نهج مرن قائم في إطار وإرشاد عمليتي التخطيط واإلدارة  يةجراءات اإلداراإللوضع أولواليات 
 م اإليكولوجي؛اعلى النظ

، المرجانية شعابعطاء األولوية لبرامج الحد من الفقر للمجتمعات المعتمدة على الإو  )ب (
استراتيجيات سبل العيش التي تتمتع بمرونة اجتماعية وإيكولوجية، والحد من االستغالل  شجيعوت

 .الناجم عن أسباب تتعلق بالفقرالمرجانية  شعابلل ةالمفرط للنظم اإليكولوجي

ضطالع بدور تشجيع المجتمعات الساحلية على االاقتصادية لوتماعية اج حوافزوضع وتنفيذ و   )ج (
عدة ، من خالل الوثيقة االرتباط بهاالمرجانية والنظم اإليكولوجية  شعابمحوري في حفظ ال

صيد األسماك تشجيع أو غيرها من الحوافز االقتصادية ل يبيةالضر المزايااستخدام أمور منها 
إنشاء تكافئ المستخدمين الذين يتجنبون األنشطة غير المستدامة، و ظلحفلاتفاقات عقد دام، ومستال

برسوم السياحة البيئية وغرامات االستخدام غير  مدعومةللحفظ أهلية استئمانية صناديق 
 م؛االمستد
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 شعابال مناطقالقائم على النظم اإليكولوجية الستخدامها في  تكيفتطبيق أدوات ومؤشرات الو   )د (
 شعابوممارساته في إدارة ال ةم اإليكولوجيالقائم على النظ كيفدئ التة ودمج مبايالمرجان

 المرجانية؛

المرجانية، مثل الزيادة المتوقعة في عدد  شعابلتدهور الالمسببة االجتماعية  عواملدمج الو  )ه (
 .المتعددة مجهداتتوقعات آثار ال في األمن الغذائي، متطلباتسكان العالم و

 شعابالمتعددة لل مجهداتلتصدي بفعالية للبغية اتنسيق الوالمتكاملة إلدارة لآليات إنشاء أو تعزيز و -10
المرجانية، على النحو الوارد  شعابخطط العمل الوطنية لل/تنفيذ استراتيجيات بما في ذلك من خاللالمرجانية 

 :أعاله

واألطر  في التخطيط اإلنمائي م اإليكولوجي لإلدارة والتكيفاعلى النظ ةهج القائمدمج النُ   )أ (
 التشريعية على المستويات المحلية ودون الوطنية والوطنية، وتحديد العوائق التي تعترض التنفيذ

 ؛تهاوإزال

هج التخطيط نُ بما في ذلك، عبر قطاعية بين الوكاالتمناطقية وت إدارة تطبيق أداواو  )ب (
الناجمة عن مصادر  المحلية مجهداتالمكانية للمستجمعات المائية والبحرية، للحد بفعالية من ال

 ؛الوثيقة االرتباط بهاالمرجانية والنظم اإليكولوجية  شعابوتخفيف آثارها على ال ةمتعدد

عن طريق تطبيق المرجانية  شعابهج اإلدارة القائمة على مستجمعات المياه في إدارة الدمج نُو   )ج (
 البحري؛-البريهج متكامل للتخطيط نَ

ة شعابة للخطط العمل الوطني/دمج استراتيجياتو   )د (  9المرجانية في اآلليات الوطنية القائم
بما في ذلك تلك (واألولويات الوطنية األوسع مثل استراتيجيات الحد من الفقر والتنمية المستدامة 

 ؛)بالسكان والصحة، والتنمية الساحلية، واألمن الغذائي ةعلقالمت

ون الوطني أو كليهما، حسب إنشاء لجنة توجيهية بين الوكاالت على المستوى الوطني أو دو  )ه (
 شعابخطط العمل الوطنية لل/االقتضاء، من أجل تنسيق ودعم ورصد تنفيذ استراتيجيات

 المرجانية؛

قاليم النائية أو ، ال سيما في األالمرجانية شعابإدارة ال في ميدانتمكين المجتمعات المحلية و   )و (
اء القدرات، وأيلولة المسؤوليات قدرات، عن طريق توفير الموارد الالزمة وبنالحيثما تنخفض 

 .دون الوطنية/تمشيا مع المبادئ التوجيهية لإلدارة الوطنية إليها اإلدارية

                                                   
 .(NBSAPs) واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية لحفظ التنوع البيولوجي ،(NAPAs) برامج العمل الوطنية للتكيف 9
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 شعابمبادرة المثل (وينبغي لألمين التنفيذي لالتفاقية، بالتعاون مع المبادرات العالمية واإلقليمية القائمة  -11 
يمي دعما لتنفيذ اإلجراءات ذات األولوية على المستوى الوطني، تعزيز التعاون الدولي واإلقل) المرجانية الدولية

الوعي وبناء القدرات والتمويل  وتكوين تبادل المعلومات والمعارفتيسير على النحو الوارد أعاله، عن طريق 
 :والرصد البحوثإجراء المستدام و

 وبناء الوعي والقدرات ثقيفالت  11-1 

المرجانية أو توسيع نطاقها من أجل تشجيع  شعابمديري ال شتىإنشاء شبكات وطنية وإقليمية ل   )أ (
 تبادل المعلومات والمعارف والممارسات الفضلى؛ 

المرجانية مرتبطة بالموقع اإللكتروني التفاقية التنوع  شعابعالمية للإلكترونية إعداد بوابة و   )ب (
الطوعي ني والتبادل البيولوجي والمبادرات العالمية واإلقليمية القائمة لتيسير التعاون التق

المرجانية والنظم اإليكولوجية ذات  شعاباإلدارة المستدامة لل بللمعلومات بشأن جميع جوان
 الصلة؛ 

 شعابج ذات األولوية إلدارة الهتيسير تنفيذ برامج التدريب القائمة المتعلقة باألدوات والنُو   )ج (
 ا لتنفيذ اإلجراءات ذات األولوية؛ إضافية دعم يةالمرجانية على نطاق واسع، وإعداد مواد تدريب

م اواإلدارة القائمة على النظ المرجانية والحفظ البيئي شعابدمج المعلومات المتعلقة بالو   )د (
 في المناهج التعليمية القائمة على جميع مستويات التعليم الوطني؛ اإليكولوجي

ة حول حلاب المصمتنوعة من أصح طائفةللتثقيف والتوعية لحمالت موجهة وتنفيذ إعداد و   )ه (
عن طريق الحد على التحمل المرجانية  شعابال قدرةكيفية زيادة المجتمعات وأصحاب المصلحة ل

 المرجانية؛ شعابمن التهديدات المباشرة التي تواجه ال

من فرص تنمية القدرات دعما لمبادرات اإلدارة المجتمعية التي  االتدريب وغيرهفرص توفير و   )و (
 . على المستوى المحلي أو دون الوطني ة على التحملاإليكولوجي ةاعياالجتم القدرةن تزيد م

 التمويل المستدام  11-2

المرجانية، وذلك من  شعابتأمين الموارد المالية الالزمة لتنفيذ استراتيجيات العمل الوطنية لل  )أ (
ف مع تغير مثل المصايد السمكية، والبيئة، وصندوق التكي(م الميزانية القطاعية الوطنية ظُخالل نُ

 ؛)المناخ، والتنمية الساحلية، والسياحة، وما إلى ذلك

المرجانية، واستكشاف فرص التمويل  شعابتطبيق خطط تمويل شاملة ومتنوعة إلدرة الو   )ب (
 المحلي؛على المستوى االبتكاري لدعم التنفيذ 
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ت وترشيد إزالة االختناقات الرئيسية وتحسين االستفادة من التمويل من خالل بناء القدراو   )ج (
 عمليات التمويل؛

اإليكولوجية م ظُالمرجانية والنُ شعاباالقتصادية للوعية إظهار وزيادة الوعي باألهمية االجتماو   )د (
 .لالقتصادات المحلية والوطنيةبالنسبة 

 البحوث وبرامج الرصد  11-3 

ستوى انية على مالمرج شعابالمتعددة وآثارها على ال مجهداتإجراء بحوث بشأن تفاعالت ال  )أ (
التي والمحلية األشد ضررا  مجهداتوالنظم اإليكولوجية من أجل تحديد ال مجموعاتاألنواع وال

 المرجانية على مستوى المواقع؛ شعابتؤثر على النظم اإليكولوجية لل

المرجانية مدمج  شعابإزاء إدارة ال القدرة على التحمل إجراء بحوث بشأن دعم نهج قائم علىو   )ب (
 ؛م اإليكولوجياظالقائمة على النالمتكاملة في إطار لإلدارة 

ها ابيضاضالمرجانية مثل  شعابإعداد وتنفيذ نظم لإلنذار المبكر بالحوادث الصحية الكبرى للو   )ج (
 ؛الفيضاناتأعمدة ، ومداريةاض، والعواصف الأو إصابتها باألمر

ة لتحديد التغير احلية والشاطئيللمسطحات المائية الس المائيةكيمياء الرصد لإعداد برامج و   )د (
 المكاني والزمني لكيمياء الكربون في المحيطات والكشف عن االتجاهات السائدة؛ 

لمرجانية إزاء ا شعابال داخلإجراء بحوث عن حساسية األنواع والموائل والمجتمعات و   )ه (
مع  المرجانية كائنات الشعابتكيف كربون وما إذا كان ثمة إمكانية لالتغيرات في كيمياء ال

؛المحيطات ضتحم 

في إطار اإلجراءات  القابلة للتطبيق على نطاق واسعو الثابتةت دمج مجموعة من المؤشراو   )و (
، واستخدام هذه المؤشرات لدعم إجراء مجهداتاإلدارية ألغراض تقييم القدرة على التحمل وال

 تقييمات منتظمة لفعالية اإلدارة؛

ية واالجتماعية االقتصادية الستخدامها في يرات اإليكولوجغالمعايير والمت إعدادمواصلة و   )ز (
 المرجانية، استنادا إلى األعمال القائمة؛ شعابتقييمات  الهشاشة في مناطق ال

 شعابالبيانات المتعلقة بالوضع الحالي للبين جمع تعمل على الرائط وإعداد أدوات لرسم الخ   )ح (
للخروج بسيناريوهات مستقبلية  جهداتمنماذج للتنبؤ بآثار الو ،نية وجهود اإلدارة وفعاليتهاالمرجا

 . وتوفير خدمات النظم اإليكولوجيةالمرجانية  شعابعن أحوال ال

----- 


