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 أدوات التنفيذ لبرنامج العمل وتحليل :  البحري والساحلي التنوع البيولوجي
 تبيض الشعب المرجانية 

 مذكرة من األمين التنفيذي

 موجز تنفيذي

األدوات الالزمة لتنفيذ برنامج العمل بشأن الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي البحري )1: (أن ه`ذه المذك`رة تع`الج موض`وعين هما         
وفيم`ا يتع`لق ب`األدوات، تتض`من ه`ذه المذك`رة وصفًا لألدوات المستعملة لتنفيذ برنامج العمل على  الصعيد        . تح`ليل عم`لية ت`بيض الم`رجان       ) 2. (والس`احلي 
 ويش̀`مل. وه̀`ذه األدوات مفي̀`دة كذل̀`ك ومتكام̀`لة م̀`ع األدوات واآللي̀`ات ال̀`تي تس̀`تعملها األط̀`راف ع̀`ند ت̀`نفيذها ب̀`رنامج العم̀`ل ع̀`لى الص̀`عيد الوط̀`ني   . الدول̀`ي

 .الوصف استعماالت األدوات، وكفاءتها، ومعايير النجاح، وحدود النجاح، والدراسات المستفادة من االستعمال

، الصادر عن مؤتمر األطراف 1، القسم الثاني، الفقرة 4/5أن تح`ليل ظاه`رة ت`بيض الم`رجان ق`د أعد لمساعدة هفمعتت على االستجابة للمقرر        
ذكورة أن تقوم بتحليل تلك الظاهرة وتقديم المعلومات عنها، إلى االجتماع الخامس لمؤتمر األطراف كي ينظر المؤتمر وال`ذي ط`لب م`ن الهي`ئة الفرعية الم     

والقس`م ذات الص`لة به`ذا الموض`وع م`ن ه`ذه المذك`رة يس`لط الض`وء أوًال ع`لى أهمي`ة الج`رف الم`رجانية وي`ناقش بع`د ذل`ك األس`باب المحتم`لة لتبيض                    . فيه`ا 
وقد استفادت هذه المذكرة من .  أن يح`دث م`ن خس`ارة ك`بيرة ف`ي الت`نوع ال`بيولوجي، وم`ا ي`نجم عن ذلك من وقع اجتماعي واقتصادي                 الم`رجان، وم`ا يمك`ن     

. مدخ`الت م`ن استش`ارات خ`برة بش`أن ت`بيض الم`رجان، نظمها األمين التنفيذي لتبين الجوانب الرئيسية من علمية وتقنية وتكنولوجية المتعلقة بهذه المشكلة              
̀`رة    وتض`̀`رب ̀`لك الظاه` ̀`ة ت` ̀`ة لمواجه` ̀`تدابير الجاري` ̀`لى ال` ̀`لة ع` ̀`ا أمث` ̀`رة أيض` ̀`ة     .  المذك` ̀`فه الوثيق` ̀`تاحا بوص` ̀`يكون م` ̀`برة س` ̀`ارة الخ` ̀`امل الستش` ̀`تقرير الك` وال`

UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/11. 

 توصيات مقترحة 

 :قد ترغب هفمعتت في أن توصي مؤتمر األطراف بما يلي  

 ذ برنامج العمل بشأن الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي البحري والساحلي؛ باألدوات التي استعملت لتنفيأن يحيط علما -1 

̀`لما كذل```̀`ك  -2 ̀`ة      ويحي```̀`ط ع``` ̀`ا وردت ف```̀`ي الوثيق``` ̀`بيض الم```̀`رجان كم``` ̀`أن ت``` ̀`برة بش``` ̀`ارة الخ``` ̀`تائج استش```  بن```
UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/11؛ 

 مج العمل؛من األمين التنفيذي أن يدمج موضوع تبيض المرجان إدماجًا كامًال في برناويطلب  -3

م`راعاة م`ا ج`اء م`ن مقترحات في      األط`راف والحكوم`ات األخ`رى إلى وض`ع وت`نفيذ تدابي`ر تس`تجيب لت`بيض الم`رجان م`ع                 ويدع`و    -4 
 .استشارة الخبرة، وهي واردة في المرفق الثاني بهذه المذكرة
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 المقدمة

نفيذي ه̀`ذه المذك`رة ع̀`لى س̀`بيل مس̀`اعدة عم̀`ل هفمع`تت ف̀`ي اج̀`تماعها الخ̀`امس ف̀`ي مج`ال الحف̀`ظ والص̀`يانة المس̀`تديمة للت̀`نوع     أع`د األمي̀`ن الت̀̀  -1
وع̀`لى وج̀`ه ال`تحديد كم̀`ا وافق̀`ت ع̀`لى ذل̀`ك هفمع`تت ف̀`ي اج̀`تماعها ال̀`رابع، س̀`وف تق`وم هفمع̀`تت بال̀`نظر ف̀`ي أدوات الت̀`نفيذ     . ال`بيولوجي ال̀`بحري والس̀`احلي 
 /1). ، المرفق 4/5المقرر (ل تفويض جاكرتا الخاصة بتنفيذ برنامج عم

 وتس̀`تمد دروس̀`ًا ج̀`ري تع̀`لمها م̀`ن وض̀`ع  4/5تس̀`تعرض ه̀`ذه المذك̀`رة ف̀`ي قس̀`مها ال̀`ثاني األدوات ال̀`تي يج̀`رى اس̀`تعمالها ف̀`ي س̀`ياق المق̀`رر   -2
 .مجاالت بموجب االتفاقيةوتطوير األدوات، ويمكن استعمال هذه الدروس في وضع مزيد من برامج العمل الموضوعية والخاصة بطائفة من ال

، الص`ادر عن مؤتمر األطراف من هفمعتت أن تقوم بتحليل لظاهرة  1، القس`م ال`ثاني، الفق`رة      4/5ف`ي مس`ألة ت`بيض الم`رجان، ط`لب المق`رر              -3
وبذلك يتضمن القسم الثالث /. 2ت`بيض الم`رجان، وتق`دم إلى االج`تماع الخ`امس لمؤتمر األطراف ما يكون تجمع لديها من معلومات كي ينظر فيها المؤتمر                 

 .من هذه المذكرة تحليًال لظاهرة تبيض المرجان

 أدوات التنفيذ لبرنامج العمل  -أوال

في تعاون مع الهيئات (أن األنش`طة المح`ددة داخ`ل ب`رنامج عم`ل تفوي`ض جاك`رتا يج`رى ت`نفيذها ف`ي الوق`ت الحاض`ر ب`نجاح على يد األمانة                          -4
وباإلض̀`افة إلى ذل̀`ك ق̀`امت األط̀`راف بإنش̀`اء آلي̀`ات وط̀`نية لت̀`نفيذ ال̀`تدابير ال̀`تي تكف̀`ل الحف̀`ظ   . 4/5ئل ال̀`تي تبي̀`نها المق̀`رر ، وفق̀`ا ل̀`لطرائق والوس̀`ا)المع̀`نية 

وم`ن األمث`لة ع`لى ه`ذه اآللي`ات الوطنية اللجان المنشأة لصياغة خطط وبرامج متكاملة إلدارة      . واالس`تعمال المس`تدام للت`نوع ال`بيولوجي ال`بحري والس`احلي           
 . بحرية والساحلية، ولجان من الخبراء معنية بالموضوعات مثل األنواع الغريبة البحرية والساحلية واألنماط الجينيةالشؤون ال

العناص`ر واأله`داف التش`غيلية ل`برامج العم`ل، ال`تي تش`كل أساس`ًا لل`تدابير ال`تي ت`تخذ ف`ي مجال الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي                -5
 . أدناه1من جانب األطراف والحكومات األخرى والهيئات ذات الصلة بالموضوع واألمانة وهي كلها ملخصة في إطار المربع البحري والساحلي، 

وه`ناك أدوات مس`تعملة للت`نفيذ تس`تعمل لل̀`تعزيز     . داخ`ل ك`ل ه`دف تش`غيلي س`يجرى ت`نفيذ أنش`طة مح`ددة م`ن خ`الل اس`تعمال األدوات المناس`بة             -6
عم`ل، وال`تي يمك`ن أن تفي`د وتكم`ل األدوات واآللي`ات ال`تي تستعملها األطراف في تنفيذ برنامج العمل البحري والساحلي الخاص        الدول`ي الش`امل ل`برنامج ال    

 . وتشمل األدوات المنتجات التي من شأنها أن تسهل تنفيذ األحكام المحددة الواردة في تفويض جاكرتا ككل. باالتفاقية على الصعيد الوطني

 المذك̀`رة، يتض̀`من الم̀`رفق األول، ع̀`لى ش̀`كل ج̀`دول، وص̀`فًا لك̀`ل أداة، ش̀`امًال بي̀`ان الط̀`ريقة ال̀`تي يقص̀`د به̀`ا اس̀`تعمال ت̀`لك    ط̀`بقا لم̀`دي ه̀`ذه -7
أو الحدود التي /وينطوي الجدول كذلك على تقييم الستعماالت األدوات، وكفاءتها، ومعايير النجاح و . األدوات لت`نفيذ النش`اطات وإنج`از األه`داف التش`غيلية          

 .ستعمال، وكذلك النتائج المتحصلة أو المتوقعة، والدروس المستفادة من التطبيقتحد من اال

 

                                                           
أن ب`رنامج العم`ل ي`بين األنش`طة والوس`ائل والط`رائق لت`نفيذ ت`لك األنشطة، واإلطارات الزمنية إلنجاز األهداف المحددة المشار إليها باعتبارها أهداف                 /  1

 .نشطة السابق وصفها ويشير برنامج العمل أيضا إلى األدوات التي يمكن استعمالها في تنفيذ األ. التشغيل 
أن هفمع`تت ف`ي اج`تماعها ال`رابع ق`د وافق`ت ع`لى أن التح`لل وال`تدمير الفي`زيقي لألج`راف الم`رجانية ي`نطوي ع`لى تهدي`د ك`بير للت`نوع البيولوجي لهذه                         /   2

، كي يشمل ذلك 4/5 جاء في المقرر األنظم`ة اإليكولوجي`ة ول`ذا أوص`ت هفمع`تت ب`أن يق`وم مؤتم`ر األط`راف بتوس`يع مج`ال طل`به إلى الهيئة الفرعية، كما                     
 .وهذا الجانب من تبيض المرجان تغطيه المذكرة الحالية . الطلب آثار تلك األنشطة باإلضافة إلى تحليل عملية تبيض المرجان 
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 1المربع 

 عناصر البرنامج واألهداف التشغيلية لبرنامج  
 عمل تفويض جاكرتا 

 ) إمكام(تنفيذ اإلدارة المتكاملة للمنطقة البحرية والساحلية  -1
  بإمكام استعراض األدوات الموجودة المتعلقة 
 تعزيز أيجاد وتنفيذ إمكام على األصعدة المحلي والوطني واإلقليمي  
 ).بما في ذلك المؤشرات( وضع مبادئ توجيهية لتقييم األنظمة اإليكولوجية وتقدير عناصرها  
 الموارد الحية البحرية والساحلية  
 .دام للموارد الحية البحرية والساحلية تعزيز النهج المتعلقة باألنظمة اإليكولوجية عند تناول االستعمال المست 
 .إتاحة البيانات الخاصة بالموارد الجينية البحرية والساحلية، بما فيها أعمال االستكشاف البيولوجية لألطراف  
 المجاالت المحمية البحرية والساحلية  
 أو المجاالت التي تقع تس`هيل أنش`طة ال`بحث والرص`د الخاص`ة بقيم`ة وآث`ار المج`االت المحمي`ة ال`بحرية والساحلية                

 عليها قيود مشابهة في إدارتها، بشأن االستعمال المستدام للموارد الحية البحرية والساحلية 
 وضع معايير إلنشاء وإدارة المجاالت المحمية والبحرية والساحلية 
 الزراعة البحرية 

يز التقنيات الرامية إلى تخفيض الوقع المناوئتقيي`م عواق`ب الزراعة البحرية على التنوع البيولوجي البحري والساحلي، وتعز        
. 
 األنواع الغريبة واألنماط الجينية  
 .تفهم أفضل ألسباب ووقع إدخال األنواع الغريبة واألنماط الجينية الغريبة  
ت`بين م`ا ه`و موج`ود م`ن فج`وات ف`ي الص`كوك القانوني`ة الموج`ودة أو المق`ترحة، والمبادئ التوجيهية واإلجراءات                 

 .المعلومات الخاصة بالتدابير الوطنية والدولية وتجميع 
 .إنشاء قائمة حوادث، خاصة بعمليات الدخول  
 نبذة عامة  
تجمي̀`ع ق̀`اعدة بيان̀`ات تتض̀`من الم̀`بادرات بش̀`أن عناص̀`ر ال̀`برنامج خصوص̀`ًا العناص̀`ر المتع̀`لقة ب̀`إدارة المج̀`االت      

 البحرية والساحلية المتكاملة 
لخبراء والموارد األخرى لتنمية وتنفيذ السياسات الوطنية المتعلقة بالتنوع     وض`ع ق`اعدة بيانات للخبراء من جدول ا         

 البيولوجي البحري والساحلي
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  تح`̀`ليل ظاه`̀`رة الت`̀`بيض الم`̀`رجاني، والخس`̀`ائر الش`̀`ديدة المحتم`̀`لة الناش`̀`ئة ع`̀`ن ذل`̀`ك ع`̀`لى الت`̀`نوع  -ثاني``ا  
 البيولوجي وما يعقب ذلك من وقع اجتماعي واقتصادي

I- الخلفية 

 أعرب عن قلق عميق بشأن ما حدث من تبيض واسع وخطير للمرجان في المحيط الهندي، وهو أمر نشأ 4/5 مقرره  أن مؤتم`ر األط`راف ف`ي       -8
وأعترف كذلك بالخسارة الكبيرة المحتملة الواقعة على التنوع . 1998ع`ن ارتف`اع غي`ر ط`بيعي لدرجات حرارة المياه، وهو االرتفاع الذي حدث منذ يناير           

 . من وقع اجتماعي واقتصادي لعملية تبيض المرجان، والحظ أن هذا الحدث قد يكون نتيجة محتملة للتسخن العالميالبيولوجي وما يعقب ذلك 

أوال طلب من هفمعتت ) 1: (ف`ي ض`وء ذل`ك وتمش`يا م`ع ال`نهج ال`تحوطي ف`ي ه`ذا الموض`وع، ق`رر مؤتمر األطراف اتخاذ نوعين من التدابير                     -9
وثانيا أصدر تعليماته إلى ) 2. (، وتقديم المعلومات المتصلة بهذا الموضوع إلى االجتماع الخامس لمؤتمر األطراف   القي`ام بتح`ليل لظاه`رة ت`بيض الم`رجان         

األمي`ن الت`نفيذي باألع`راب ع`ن ق`لقه لألمي`ن الت`نفيذي لالتفاقية اإلطارية لألمم المتحدة بشأن تغير المناخ، واألمين العام التفاقية األراضي الرطبة، لنقل هذا          
ودعي مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي االتفاقية اإلطارية إلى . لق إلى مؤتم`رات األطراف في االتفاقية اإلطارية واتفاقية األراضي الرطبة       الق̀ 

 بعد مدة وجيزة من االجتماع وقد أبلغ األمين التنفيذي هذه الرسالة إلى أمانات االتفاقيتين كتابًة. أن تع`الج ع`لى وج`ه الس`رعة ه`ذا الموض`وع ف`ي مداوالته`ا               
قام المؤتمر ). 1998بوينس ايرس، نوفمبر (ال`رابع لمؤتم`ر األط`راف، وك`رر ذل`ك بالنس`بة لمؤتم`ر األط`راف ف`ي االتفاقي`ة اإلطارية عند اجتماعها الرابع             

وقررت الهيئتان . ئة الف`رعية للتنفيذ على التوالي األخي`ر بإرس`ال الموض`وع إل`ي هي`ئاته الف`رعية للمش`ورة الع`لمية والتك`نولوجية، ك`ي ت`نظر في`ه، وإلى الهي̀              
الفرعي`تان ف`ي اج`تماعهما العاش`ر المش`ترك أن الط`لب الصادر عن مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي ينبغي أن تعالجه الهيئة الفرعية للمشورة                  

 .العلمية والتكنولوجية دون سواها

، إلى األمي`ن الت`نفيذي، ق`ام األمي`ن الت`نفيذي ب`إعداد ه`ذا القس`م من المذكرة، الذي يتضمن            4/5رار  تمش`يا م`ع ال`تفويض ال`ذي ص`در بموج`ب الق̀              -10
تلخيص`ًا لقض`ية ت`بيض الم`رجان وأس`بابه وم`ا يح`تمل م`ن خس`ارة ش`ديدة ع`لى الت`نوع ال`بيولوجي م`ن وق`ع ه`ذا الت`بيض، وم`ا يعق`ب ذلك من وقع اجتماعي                      

 . ند اجتماعها الخامس في مداوالتهاواقتصادي، وذلك في سبيل مساعدة هفمعتت ع

اس`تفاد ه`ذا القس`م م`ن المذك`رة م`ن مدخ`الت من الخبراء الذين أشركوا في استشارة للخبرة بشأن تبيض المرجان، وهي استشارة نظمها األمين            -11
6، الفقرة 4/1وكان ذلك متمشيا مع التوصية . مشكلةالت`نفيذي ف`ي سبيل مساعدته على تبين الجوانب الرئيسية من علمية وتقنية وتكنولوجية المتعلقة بهذه ال    

 .، الصادرة عن هفمعتت في اجتماعها الرابع، والتي طلبت من األمين التنفيذي أن يحرز تقدمًا سريعًا بشأن قضية التبيض المرجاني

ما إحدى الحكومات وإحدى المنظمات ، بإس`هام س`خي من طرفين ه  1999 أك`توبر  13 إلى   11حدث`ت استش`ارة الخ`برة ف`ي م`انيال بالفل`بين م`ن                -12
 ال`تي تتوس`ع ف̀`ي ع`لى بع`ض الجوان`ب المح̀`ددة م`ن المش`كلة، ول̀`ذا        UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/11وتقري`ر المش`اورة وارد ف̀`ي الوثيق`ة    . الدولي`ة 

 .ينبغي أن يقرأ هذا التقرير بارتباط بالقسم الحالي من هذه المذكرة

 قعة عليهاأهمية الجرف المرجانية واآلثار الوا -باء

وهي كثير ما تكون أهم . أن الج`رف الم`رجانية ه`ي م`ن أه`م األنظم`ة اإليكولوجي`ة ال`بحرية وأوس`عها انتش`ارا ف`ي الم`ناطق المداري`ة م`ن الع`الم                      -13
ال ذلك أن منطقة المحيط م`ث . األنظم`ة اإليكولوجي`ة، م`ن ال`نواحي اإليكولوجي`ة وال`ثقافية واالقتص`ادية، بالنس`بة لك`ثير م`ن ال`دول ال`نامية الج`زرية الص`غيرة                 

اله`ادئ فيه`ا ج`رف ذات أهمي`ة حيوي`ة ل`بقاء ب`لدان األط`واالت ألن ه`ذه الج`رف ه`ي أول خ`ط س`احلي يحم`ي الس`واحل، ف`ي الجزر المدارية ذات المستوي                            
رئيسي للغذاء والمعيشة لصائدي وهي كذلك المصدر ال. الم`نخفض، وال`تي تك`ون مص`درا ل`لرمال المس`تعملة في أعمال التشييد والتي تتكون منها البالجات              

األس`ماك ذوي الدخ̀`ل الم̀`نخفض، ولعائل`تهم ف̀`ي ك̀`ثير م̀`ن الب`لدان، وتوف̀`ر موائ̀`ل ش̀`ديدة األهمي`ة إلعاش̀`ة ك̀`ثير م̀`ن المخ`زون الس̀`مكي ذي القيم̀`ة ال̀`تجارية       
وهي كذلك .  بالخطر مثل سالحف البحر والدوغونغوهي توفر موئًال هاما جدًا لكثير من األنواع المهاجرة المهددة      . الك`بيرة، م`ثل أس`ماك ال`تونة والمك`ريل         

خ`زانات ل`بعض الت`نوع ال`بيولوجي ال`بحري الع`الي ج`دًا، بالع`الم كل`ه، وتشمل الموارد الجينية والمركبات ذات النشاط البيولوجي، التي تساند استنباط أدوية             
ثقافي واالقتص`ادي للم`ناطق المداري`ة ك`ان وم`ازال يعتمد على صحة      واالزده`ار االج`تماعي وال̀   . جدي`دة وتك`ون بم`ثابة مؤش`رات بي`ئية هام`ة ع`لى الص`حة              
 /3. الجرف المرجانية وما يتصل بها من أنظمة إيكولوجية

، ك`انت العوام`ل الرئيس`ية ال`تي ته`دد بق`اء الجرف المرجانية مرتبطة       89 /1997الن`نيا ذو الق`وة االس`تثنائية، ف`ي          /إلى أن ح`دث إعص`ار الني`نيو        -14
الت̀`لويث م̀`ن الم̀`وارد الم̀`نزلية، والص̀`ناعة وال̀`زراعة واالس̀`تغالل المف̀`رط لمص̀`ادر األس̀`ماك،     :  ب̀`العوامل ال̀`تي ه̀`ي م̀`ن ص̀`نع اإلنس̀`ان   ارت̀`باطا مباش̀`رًا

 في المائة من موارد الجرف العالمية يقع عليها 58وقد كان من المقدر أن هناك . خصوص`ًا باس`تعمال ممارس`ات تدمي`رية كالتفجير واستعمال مادة السيانيد        
 قد شددت تشديدًا هائال من مخاوفنا على مستقبل 1997/98واألح`داث الهام`ة المتص`لة بالمناخ في        / 4. هدي`د ش`ديد أو متوس`ط بح`دوث أض`رار ذات ش`أن             ت

 .األجراف المرجانية

غط إضافي شديد في كثير من أن الم`رجان الذي يبني األجراف والتي هي الكائنات الرئيسية التي تقوم بهيكلة األجراف المرجانية وقع عليها ض       -15
في درجة حرارة ماء البحر، فوق الحد األقصى الصيفي المعتاد للحرارة المائية، واستمر ذلك عدة )  درجة مئوية2 إلى 1من (أنح`اء الع`الم ن`تيجة لزيادات        

راري وعوامل االضطراب المباشرة الناشئة وق`د ك`ان ه`ناك في بعض المناطق تراكم بين هذه االرتفاع الح    . 98 /1997أس`ابيع أو ح`تى ع`دة أش`هر خ`الل            
وقد أسفر ذلك عن تبيضات على . بفع`ل البش`ر، بي`نما ف`ي م`ناطق واس`عة م`ن الع`الم، تأث`رت الش`عب الم`رجانية الكائ`نة ف`ي أج`راف قديم`ة بعيدة تأثرًا شديداً                       

 . جانب كثير من الكائنات الجرفية األخرىنطاق واسع، وفي كثير من الحاالت إلى هالك جسيم في التكوينات المرجانية الرئيسية، إلى

غير أن الوفاق . إن ت`بيض الش`عب الم`رجانية ه`و اس`تجابة للضغوط الواقعة على تلك الشعب، ويمكن أن يكون سببه طائفة واسعة من الضغوط            -16
جانية كذلك إذا تعرضت إلى قيم قصوى في معظم وستتبيض التكوين المر. بي`ن الع`لماء يق`ول أن أهم أسباب التبيض هو ارتفاع درجة حرارة الماء البحري     

 .الظروف البيئية المتغيرة مثل دراجات الحرارة القصوى في االنخفاض، والحدود القصوى في ملوحة الماء والتلوث وزيادة الترسب واإلضاءة المفرطة

                                                           
 1996 ،)أكري(مأخوذ مع التحوير من االستراتيجية اإلقليمية للمحيط الهندي الخاص بالمبادرة الدولية للجرف المرجانية   / 3
مؤش`ر ق`ائم ع`لى أس`اس الخ`رائط      : ، األج`راف المعرض`ة ل`لخطر    1998 ف`ي  Bryant, D., L . Burke, J. McManus and M. Spaldingورد ف`ي   /  4

  .معهد الموارد العالمية، في واشنطن العاصمـة. والخاص بالتهديدات لألجراف المرجانية في العالم 
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كن في األجراف وما يرتبط بها من طحالب سمبيوتكية ذات أن الت`بيض إنم`ا ه`و عم`لية تفك`ك ال`تالزم الحيوي بين الكائنات الالفتقارية، التي تس             -17
أو /وت`بدو ه`ذه الظاه`رة ع`لى ص`ورة تخفي`ض ال`لون ف`ي النس`يج الحيوان`ي، ن`تيجة النخفاض كثافات الطحالب السمبيوتكية، و              ). zooxanthellae(أس`واط   

لي`ات المح`ددة ع`ن كيفية حدوث التبيض المرجاني بفعل الضغط    أم`ا اآل . ن`تيجة لفق`د بع`ض درج`ات الك`ثافة الخ`لوية للخض`ب الناش`ئ ع`ن التخ`ليق الض`وئي                   
وه`ناك ب`راهين م`تزايدة على أن ارتفاع دراجات حرارة ماء البحر يؤدي إلى تقويض مقدرة التخليق الضوئي في    . الح`راري، فه`و أم`ر لي`س مفهوم`ًا تمام`اً          

ناشئًا عن ) زوزانتلي (zooxanthellaeوسواء كان هذا التفتيت في وظيفة . أو إلى زي`ادة ف`ي إن`تاج الش`ق الس`ام م`ن األكسـجين             /الطح`الب الس`مبيوتكية، و    
 . تخلي الطحالب عن المرجان، أو ناشئًا عن طرده بنشاط من الجسم المستضيف له، هو أمر يفتقر إلى اليقين

بيد أن األمثلة الحديثة العهد . ة عامأن ت`بيض الم`رجان لي`س ظاه`رة جدي`دة، وق`د ذك`ر حدوث`ه ف`ي األج`راف الم`رجانية ع`لى م`دى أك`ثر م`ن مائ                  -18
وبي`نما الت`بيض ع`لى نط`اق مح`لي قد لوحظ في الماضي، ويمكن أن يكون على هذا المقياس ظاهرة      . للت`بيض ب`لغت ح`دودًا أبع`د مم`ا ك`ان مع`روفًا م`ن ق`بل               

 .مثيلطبيعية عادية، إال أن المدى الحالي من الشدة الذي بلغه التبيض في العالم، هو مدى لم يسبق له 

األج`راف الم`رجانية ال`تي ج`رى تبيض`ها تخض`ع لض`غوط م`تزايدة إذ أنه`ا مح`رومة م`ن أه`م األنظم`ة المن`تجة ل`لطاقة فيها، التي هي زوزانتلي                      -19
zooxanthellae       زيد من وفي هذه الحالة، تكون معرضة بصفة خاصة لم.  ف`ي المائة من مركبات الكربون المولدة للطاقة 90 وال`تي تول`د ق`درًا يص`ل إلى

وفي بعض الظروف، تستعيد الشعب المرجانية وضعها السابق أما بإعادة تنشيط عشائرها المتبقية من زوزانتلي، أو تستحوذ على وسائل جديدة          . الض`غوط 
رات طوي̀`لة، وإذا ك̀`ان الض̀`غط التبيض̀`ي أو الض̀`غوط اإلض̀`افية ش̀`ديدة أو لف̀`ت .  الحي̀`ةdinoflagellates م̀`أخوذة م̀`ن الكائ̀`نات الس̀`وطة symbiontsم̀`ن 

 .ثم أن المرجان الذي تم تبيضه يكون عرضة لطائفة أوسع بكثير من األمراض البثوجينية ولضغوط أخرى. فعندئذ تموت معظم العناقيد المرجانية

 ;Goreau 1964; Egana and DiSalvo 1982)إن الت`بيض قد تزايدت شدته وانتشاره وتوزيعه الجغرافي خالل العقدين األخيريــــــــن   - 20
1999; Wilkinson, 1997, Brown 1995Guldberg and Salvat -; Hoegh1993Glynn  Guldberg,, - Hoegh  تح`ت الطبع؛ Reaser 

, .et al   وتبين . ، ال`تي ك`انت أس`وء س`نة مس`جلة ح`دث ضياع يكاد يكون كامًال للغطاء المرجاني الحي في بعض أجزاء العالم      1998وف`ي  / 5) تح`ت الط`بع
أن ه̀`ناك ت̀`نوعًا ك̀`بيرا ف̀`ي العوام̀`ل م̀`ثل ش̀`دة الت̀`بيض وع̀`دد األن̀`واع الم̀`تأثرة    ) Wilkinson, 1999( حدي̀`ث العه̀`د ل̀`تقارير عم̀`لية الت̀`بيض  م̀`ن تح̀`ليل

 . والتوزيع المحلي والجغرافي والتوزيع الغوري ثم على أكبر درجة من األهمية عدد الوفيات التي يسببها حدوث عملية التبيض

̀`لدًا، مم̀`ا يث̀`بت الط̀`ابع الع̀`المي لح̀`دوث الت̀`بيض          أن تقاري̀`ر الت̀`بيض   -21 (تغط̀`ي المحيط̀`ات ال̀`ثالثة الك̀`برى ف̀`ي الع̀`الم، ف̀`ي أك̀`ثر م̀`ن خمس̀`ين ب
Wilkinson , 1999 .(      ،والتس`جيالت الحدي̀`ثة تش̀`مل األح̀`داث ال`تي تق̀`ع ألول م̀`رة، كم̀`ا ح`دث ف̀`ي ج̀`زر م̀`لديف، وس`نغافورة، وف̀`ي ب̀`الو وف̀`ي الياب̀`ان

 في المائة أو أكثر من العشائر المرجانية الحجرية أو اللينة، وأدت إلى انخفاض رهيب في التنوع 85بق لها مثيل بلغت     فأس`فرت ع`ن وفي`ات بالجم`لة لم يس         
 et alLoya. ,(ال`بيولوجي ل`لمرجان، وانقراض بعض األنواع المرجانية التي كانت منتشرة من قبل، مع عدم وجود أي براهين على حلول غيرها محلها   

Wilkinson, 1999 تحت الطبع  .( 

).  ,et al; Wilkinson  1998Wilkinson. ,1999(ك`انت أش`ـد الم`ناطق تــأث`رًا تق`ع ف`ي المحي`ط اله`نـــدي وف`ي ج`نوب ش`ــرق آس`يـــا              -22
ها بالتصوير ومعظ`م األج`راف ف`ي المحي`ط اله`ندي األوس`ط والش`مالي ق`د ع`انت م`ن وفي`ات عدي`دة ج`دًا ع`ندما هاج`رت مسطحات من المياه الدافئة، تم تبين                  

وكان هذا موازيًا لحدوث إعصار النينيو . 1998باألقم`ار الص`ناعية، هاج`رت م`ن الج`نوب إلى الش`مال من المحيط الهندي خالل األشهر الستة األولي من          
شديد لكثير من األجراف في ، عندما حدث تبيض 1998الش`ديد ج`دًا، ال`ذي تح`ول إلى إعصار هو النينيا ال يقل عنه شدة، خالل األشهر الستة األخيرة من              

وتم اإلخطار عن حدوث تبيض محلي في ساموا، ويعزي . وف`ي معظ`م المحي`ط اله`ادئ، كان التبيض المرجاني أما ضعيفًا جدًا أو غير موجود أصالً             . آس`يا 
 ).منشورة معلومات غير  ,Skeleton and South(على األرجح إلى حدوث مد بالغ االنخفاض وقد حدثت إعادة انتعاش سريعة 

ف`ي م`نطقة الكاري`بي كانت هناك اخطارات كثيرة عن حدوث تبيض واسع االنتشار، ولكن في معظم الحاالت، حدث انتعاش ملحوظ ولم تحدث           -23
 Agariciaني بي`د أن`ه خ`الل تبيض حديث العهد في بليز، حدثت نسبة وفيات عالية في عشائر كانت سائدة من قبل من النوع المرجا   . أال آث`ار مت`بقية قلي`لة   

tenuifolia    1999(اس̀`تعيض ع̀`نها بالطح̀`البPrecht & Aronson ,  .(      ك̀`ان الت̀`بيض ش̀`ديدًا ومنتش̀`رًا ف̀`ي بورتوريك̀`و غي̀`ر أن جمي̀`ع نظم̀`ت
، قد استعادت نشاطها  hydrocorals و ,zoanthids, anemones, octocoralsمس`تعمـرات الم`رجــان ال`ـذي ح`دث فيهـا تبيض، وتشـمل المرجـان و    

 ). معلومات غير منشورة ,Weil.(وكان هذا االنتعاش يشمل مستعمرات ظلت مبيضة تبيضًا كامًال ألكثر من ستة أشهر. قريبات

وبي̀`نما يج̀`رى تجمي̀`ع مع̀`لومات ع̀`ن الوق̀`ع الفي̀`زيقي وال̀`بيولوجي ع̀`لى األج̀`راف الم̀`رجانية، أال أن̀`ه ل̀`م يح̀`دث بع̀`د تقيي̀`م ل̀`لعواقب االج̀`تماعية     -24
 . حدث الكبير، وهي عواقب لم تظهر بعد في كثير من الحاالتواالقتصادية لهذا ال

أن زي`ادة الش`دة والوتي`رة واالتس`اع الجغ`رافي ألح`داث التبيض الجامعة، أصبح معظم علماء األجراف يعدونها تحديًا كبيرا جدًا للحالة الصحية                   -25
وهناك اآلن كثير من العلميين الذين يعتقدون أن المرجان . تي يصنعها اإلنسانلألج`راف الم`رجانية ف`ي الع`الم، مم`ا ي`وازي أو ي`زيد ع`ن اآلث`ار المباشرة ال                  

يعي`ش ف`ي حال`ة تقارب حد القبول الحراري األعلى لها، وأن تغيرات صغيرة في درجات حرارة المياه، وهي تغيرات ناشئة عن التغير في المناخ العالمي،      
 درجة مئوية خالل األعوام 1ة س`طح ال`بحر ع`ند الخط`وط المداري`ة ق`د ت`زايدت بمقدار يبلغ        ق`د ت`ؤدي إلى عم`ليات ت`بيض واس`عة ال`نطاق، ودرج`ات ح`رار          

 Reaser تحت الطبع، Guldberg-Hoegh( درجة حرارة مئوية في كل قرن 2-1المائ`ة األخيرة، وهي أخذة في التزايد في الوقت الحالي بمعدل يناهز  
, .et al تحت الطبع .( 

التلوث واالستغالل (لض`غوط الرئيس`ية الناشئة بفعل اإلنسان، على األجراف المرجانية، وهي ضغوط مباشرة ومحلية        وبذل`ك توج`د فئ`تان م`ن ا         -26
والف`ئة األول`ي م`ن الض`غوط قاب`لة لإلدارة المحلية في مجالها، من جانب بلدان لديها      . والعوام`ل العالمي`ة غي`ر المباش`رة، بم`ا فيه`ا تغي`رات الم`ناخ         ) المف`رط   

ة، ك`الدول الج`زرية ال`نامية الص`غيرة، بي`نما العوام`ل األخي`رة ه`ي عوام`ل خارجية بالنسبة لتلك البلدان، وتتجاوز قدرتها على القيام بإدارة             أج`راف م`رجاني   
الم  في المائة من الع12فالب`لدان الج`زرية ف`ي المحي`ط اله`ادئ، ت`تحكم ف`ي م`ناطق اقتص`ادية خالص`ة ض`خمة وفي منطقة من المحيط تمثل حوالي                       . مباش`رة 

كل`ه، غير أن إسهامها في إحداث التغيرات المناخية هي إسهامات صغيرة إلى حد ال يعتد به، كما أن مقدرتها على تخفيف ما يحدث من تغيرات هي مقدرة         
 . لمجتمع الدولي كلهوبذلك فأن اهتمامات هذه البلدان الصغيرة جدًا هي اهتمامات تثير شاغال وقلقا خاصًا ل. ضعيفة إلى حد يجعلها أمرا ال يعتد به

V-  الفقدان الخطير المحتمل حدوثه في التنوع البيولوجي الذي سببه التبيض المرجاني 

                                                           
 . أدناه 3سم والتي تقدم هذا التقرير موجودة في المرفق أن قائمة المراجع الخاصة بهذا الق / 5
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أن الت`بيض الم`رجاني يم`ثل تهدي`دًا خطي`رًا ع`لى األج`راف الم`رجانية ع`لى ال`نطاق الع`المي، خصوص`ًا ع`ندما يك`ون ه`ذا الت`بيض ن`تيجة لنس`بة                    -27
وتنجم عن هذه الخسائر عواقب أتوماتيكية . ة ال`تي تب`ني األج`راف، وغي`رها م`ن الالفق`ريات الهام`ة التي ال ذيل لها        وفي`ات عالي`ة ج`دًا ف`ي الش`عب الم`رجاني           

وعندما تزداد وتيرة حدوث الوقع عن مقدرة . تتع`لق بتخفيض التنوع البيولوجي، وبإضرار تلحق بالمجتمعات الجرفية مع وجود آثار تسلسلية تنشأ عن هذا         
 .عاش، ستكون النتيجة حدوث وفيات محليةالنظام على االنت

الغطاء المرجاني الحي، عدد : أن الوفي`ات الناش`ئة ع`ن الت`بيض ت`ؤدي بال`تأكيد إلى تغي`رات كبيرة جدًا في التنوع البيولوجي فيما يتعلق بما يلي             -28
غير أن ).  et alLoya.,1999 (جديد للمرجان الذي يموت األن`واع وع`دد العش`ائر ف`ي الم`تر الم`ربع، الوفي`ات المح`لية لألن`واع الم`رجانية، عدم حدوث ت          

وباإلض`افة إلى ذل`ك ف`أن المع`رفة األساس`ية للت`نوع       . ض`ياع الت`نوع ال`بيولوجي أث`ناء عم`ليات ت`بيض الم`رجان ال تك`ون ف`ي المع`تاد مص`حوبة بوث`ائق كافي`ة             
وفي جزر المحيط الهادئ، جرت .  ضعيفة، وقد ال تكون موجودة أصًالال`بيولوجي ف`ي األج`راف الم`رجانية تك`ون ف`ي بع`ض المناطق معرفة بدائية جدًا أو            

 جزي̀`رة أو أك̀`ثر ف̀`ي الم̀`نطقة والدراس̀`ات الش̀`املة المتع̀`لقة بالت̀`نوع   8000دراس̀`ات ع̀`لى الت̀`نوع ال̀`بيولوجي ف̀`ي ع̀`دد ق̀`ليل ج̀`دًا م̀`ن الج̀`زر ال̀`بالغ عدده̀`ا    
وحتى في هذه المناطق المصحوبة بوثائق كافية، لم يجر وضع ).  في جزر فيجيمثًال في الغون سوفا،(ال`بيولوجي ف`ي مواق`ع مخ`تارة ه`ي دراسات نادرة        

 .الوثائق البيانية إال بالنسبة لقدر قليل من التنوع البيولوجي اإلجمالي

ص في التنوع زيادة في الغطاء الطحالبي الكبير وفي الكتلة الحيوية، تناق: أن مؤش`رات م`ا يح`دث من تغير عقب تبيض المرجان تشمل ما يلي            - 29
ال`بيولوجي الس`مكي، وزي`ادة ف`ي االزده`ار الن`باتي الس`ام وم`ا يس`تتبعه ه`ذا م`ن عواق`ب ع`لى الصحة البشرية، ثم مجموعة أخرى من اآلثار األقل وضوحًا                   

 .وغير المفهومة فهمًا جيدًا

وهذا . اختالفات في درجات التحمل الفيزيولوجيأن بع`ض األن`واع م`ن الم`رجان أش`د مقاومة للتبيض من غيرها، ويعود ذلك على الغالب إلى                  - 30
كانت  Acropora، حيث ظهر أن المتفرعات الشابة من نوع 1998ف`ي حال`ة م`ا ح`دث م`ن ت`بيض ف`ي أوكي`ناوا         )  et alLoya. ,1999م`ثًال بي`نه   (م`بين  

 .أكثر مقاومة للتبيض، بالقياس إلى التكوينات المرجانية البالغة العمر والضعيفة المقاومة جدًا

فيم`ا يتع`لق باآلث`ار ع`لى مس`توى األنظم`ة اإليكولوجي`ة، ف`أن المع`لومات الم`تاحة ح`تى الي`وم حول ما يحدث من تغير في المجتمعات المرجانية               - 31
كل عق`ب ح`دوث ت`بيض فيه`ا، إنم`ا ه`ي مع`لومات مح`دودة ج`دًا ول`م تك`ن ه`ناك اس`قاطات ع`ن اآلث`ار ع`لى الم`دى الطوي`ل ال`تي ت`ترتب على التبيض في هي                       

). ، تح`ت الط`بع    ,Brown and Suharsono , 1990; Gleason, 1993; Loya et al., 1999; Hoegh-Guldberg(المج`تمعات الم`رجانيـــــة   
 .وينبغي أن يبذل العلميون جهودًا أكبر نحو تضييق تلك الفجوة

على التنوع البيولوجي، يبدو من المهم عند هذه النقطة ف`ي ض`وء معرفت`نا الض`عيفة بم`ا يح`تمل وقوع`ه م`ن تأثي`رات ناشئة عن تبيض المرجان               -32
ت`نفيذ بع`ض الجه`ود لجم`ع مع`لومات كمي`ة ع`ن نس`بة ح`دوث تبيض`ات في المستعمرات المرجانية داخل عشائر من األنواع المختلفة، مع تبين نسبة حدوث               

 .  تلك الجوانبالوفيات وحدوث االنتعاش فيها، وكذلك معلومات عن التغيرات المحلية والجغرافية في

VIII-  اآلثار االجتماعية واالقتصادية التي تنشأ عن تبيض المرجان 

 50أن معظ`م األج`راف الم`رجانية ف`ي الع`الم تق`ع ف`ي الب`لدان ال`نامية وحوله`ا، حي`ث تك`ون غال`بية العش`ائر موج`ودة ع`لى مس`افة تقع في حدود                       -33
اد وتعتمد على الموارد الساحلية وعلى األجراف المرجانية للحصول على ضرورات   والمج`تمعات الس`احلية ض`عيفة ف`ي المع`ت         . كيلوم`ترا م`ن خ`ط الس`احل       

واألج̀`راف . وتك̀`ون األس̀`ماك مص̀`درًا رئيس̀`يًا لإلي̀`راد بالنس̀`بة للمج̀`تمعات الس̀`احلية، وه̀`ي مص̀`در ه̀`ام لل̀`بروتين الحيوان̀`ي ف̀`ي طع̀`ام اإلنس̀`ان     . معيش̀`تها
وتدهور .  م`ليون شخص من صائدي األسماك 30لس`مكي الم`داري، ويعي`ش ع`ليها حوال`ي       ف`ي المائ`ة م`ن اإلن`تاج ا    15-10الم`رجانية ه`ي مص`در لحوال`ي        

فم`ثًال على امتداد خط الساحل الجرفي في أفريقيا الشرقية، هناك ما يقدر من   . األنظم`ة اإليكولوجي`ة ل`لجرف الم`رجاني ق`د ي`ترتب ع`ليه تده`ور ه`ذه الحال`ة                   
ت، وع`دة آالف الم`ئات م`ن صائدي األسماك الذين يزاولون المهنة بعض الوقت فقط معرضون     ص`ائد أس`ماك ي`زاولون ه`ذه المه`نة ط`وال الوق̀          100 000

 ).  et alMoffat. ,1998(لضياع مصدر معيشتهم، إذا استمر االتجاه في تدهور الموئل وفي زيادة صيد األسماك عن الحد المقبول 

من مصادر اإليراد الناشئة عن األنظمة اإليكولوجية الصحية والتنوع أن الس`ياحة الس`احلية، وخصوص`ًا س`ياحة الغط`س ه`ي مص`در ه`ام آخ`ر                -34
 ف`ي المائ`ة م`ن إجم`الي ال`ناتج القوم`ي تنش`أ بص`فة مباشرة أو غير مباشرة عن         45م`ثًال ف`ي ج`زر الم`لديف، يوج`د         . ال`بيولوجي الس`ليم لألج`راف الم`رجانية       

وتقوم األجراف المرجانية أيضا بمثابة حواجز طبيعية لحماية خطوط السواحل   . لمجموعوالس`ياحة الغطس`ية تم`ثل ج`زءًا هام`ًا م`ن هذا ا             . إي`رادات الس`ياحة   
فف`ي س`ريالنكا، حدث`ت فع`ًال ح`تى اآلن ت`آكالت ش`ديدة ف`ي خط الساحل، في المناطق التي يحدث فيها إتالف المرجان، كما أن إحداث مزيد من             . م`ن ال`تآكل   

و تتكلف التكسيات وخطط حواجز . مي`ت الم`تآكل بيولوجيـ`ًا، يمك`ن أن تتس`بب ع`نه خسارة مالية كبيرة          اإلض`رار به`ذا ال`تكوين الم`رجاني بفع`ل الم`رجان ال            
وقد يؤدي تبيض المرجان أيضا ).  et alBerg. ,1998( مليون دوالر لحكومة سريالنكا 30المي`اه للحي`لولة دون ح`دوث م`زيد م`ن ال`تآكل تتك`لف حوالي        

وق̀`د تش̀`مل كذل̀`ك اآلث̀`ار ع`لى الص̀`حة الناش̀`ئة ع̀`ن ت̀`بيض الم`رجان س̀`وء ال̀`تغذية بس̀`بب ت̀`ناقص    ) Ciguatera (إلى ت`زايد ح̀`االت التس̀`مم بن̀`بات س`جواترا  
 . اإلنتاج السمكي وضياع مصادر اإليراد وفرص العمل

ناشئة عن آثار باإلض`افة إلى اآلث`ار المباش`رة الناش`ئة ع`ن ت`بيض الم`رجان وم`ا يرت`بط ب`ه م`ن وفي`ات م`رجانية، فق`د تؤدي التغيرات المناخية ال                      -35
وم`ن ش̀`أن الجف`اف وزي̀`ادة وتي̀`رة   . إعص`ار الني̀`نيو وت`زايد درج̀`ات ح`رارة س̀`طح ال`بحر إل̀`ي م`زيد م̀`ن الفق`ر وغي̀`ره م`ن العواق̀`ب االج`تماعية االقتص̀`ادية        

الساحلي، وضياع في العواص`ف واألعاص`ير، وال`تغيرات ف`ي أنم`اط الهج`رة لألس`ماك الج`زرية الناش`ئة عن تغيرات مناخية، قد تؤدي إلى زيادة في الحت              
م`وارد مي`اه الش`رب، وت`لويث ل`لمياه األرض`ية، م`ع م`ا ي`ترتب ع`لى ذل`ك م`ن مش`كالت تتعلق بالصحة العامة وتناقص الموارد السمكية، فضًال عن عواقب                    

لبشري المحلي غير المستدام، والوق`ع الم`تراكم الناش`ئ ع`ن مص`ادر من صنع اإلنسان، بما فيه تبيض المرجان، والتغيرات المناخية، واالستعمال ا              . أخ`رى 
 . كلها أمور قد تدفع كثيرا من المجتمعات الساحلية والعائالت إلى مزيد من الفقر وتعرقل الجهود التي تبذل لتحسين نوعية الحياة

 المحيطات المدارية، نظ`رًا له`ذا االع`تماد ع`لى وظ`ائف وخدم`ات ال`نظام اإليكولوجي للجرف المرجاني بالنسبة لمئات الماليين من البشر حول                   -36
وينبغي النظر في . ف`أن اآلث`ار االج`تماعية االقتص`ادية ال`تي ت`ترتب على تبيض واسع للتكوينات المرجانية قد تكون خطيرة خصوصًا بالنسبة للبلدان النامية          

وق̀`د تتض̀`من . س̀`ًا ع̀`ن األنش̀`طة البش̀`ريةت̀`لك العواق̀`ب ف̀`ي ض̀`وء عش̀`رات الس̀`نيين م̀`ن ال̀`تدهور الس̀`ريع لألج̀`راف الم̀`رجانية ف̀`ي الع̀`الم كل̀`ه، والناش̀`ئة أسا 
العواق`ب العام`ة وض`ياع اإلي`راد وف`رص العم`ل ف`ي ع`دة مج`تمعات وقطاع`ات تع`تمد على األنظمة اإليكولوجية لألجراف المرجانية، وكذلك زيادة تكاليف                 

الج`تماعية االقتص`ادية س`وف تك`ون رهنا بعدة     وش`دة ه`ذه العواق`ب ا   . ال`توقي وتخفي`ف العواق`ب والمس`اعدات ف`ي ح`االت الك`وارث وتك`اليف إع`ادة ال`تأهيل                   
 :عوامل ومنها ما يلي 

 .شدة العواقب اإليكولوجية واتساع مداها ووتيرة حدوثها، وهي العواقب المرتبطة بتبيض المرجان )أ( 
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(II) سرعة االنتعاش في األنظمة اإليكولوجية لألجراف المرجانية. 

(V) يكولوجية لألجراف المرجانيةمستوي اعتماد المجتمعات الساحلية على األنظمة اإل. 

(VIII) تنوع األنشطة اإلنتاجية في العائالت الساحلية. 

. أن العواق`ب المرت`بطة بت`بيض الم`رجان ق`د تش`مل بع`ض اآلث`ار غي`ر المرت`بطة ارت`باطا مباش`رًا ب`تدهور األج`راف الم`رجانية وحي`اة المرجان                         -37
 .سماك في الجزر، بسبب ارتفاع درجات الحرارة على سطح البحرواألمثلة على ذلك تشمل تناقصا قصير اآلجل في محاصيل صيد األ

ومرد ذلك إلى الشكوك التي تحيط بكثير من العالقات بين . م`ن الص`عب القي`ام ب`تقدير دقي`ق ل`لعواقب االج`تماعية االقتص`ادية ع`ند ه`ذه المرحلة               -38
واالفتقار إلى . م`ثل األس`ماك والسياحة وحماية السواحل، من ناحية أخرى  ت`بيض الم`رجان والوفي`ات الم`رجانية م`ن ناحي`ة وخدم`ات األنظم`ة اإليكولوجي`ة            

اليقي`ن فيم`ا يتع`لق ب`العواقب االج`تماعية االقتص`ادية ينش`أ كذل`ك ع`ن ع`دم مع`رفة االن`تعاش المرجاني المستقبلي وإمكانيات تكيف األجراف المرجانية، من                        
قتص̀`ادية ل̀`ن تظه`ر ع̀`لى الم`دى الزم̀`ني المتوس̀`ط، وس`يكون م̀`ن الص`عب تمي̀`زها ع̀`ن     وك̀`ثير م`ن العواق̀`ب االج`تماعية اال  . ض`من عوام̀`ل أخ`رى مجهول̀`ة  

وأخيرًا فمن . العواق`ب المترت`بة ع`ن االس`تعماالت المح`لية غي`ر المس`تدامة، فيم`ا ع`دا الم`ناطق ال`تي حدث`ت فيه`ا ك`وارث وح`دث فيه`ا تبيض شديد للمرجان                  
الش̀`دة، خ̀`الل عش̀`رات الس̀`نوات القادم̀`ة، وق̀`د ال يك̀`ون لألنظم̀`ة اإليكولوجي̀`ة لألج̀`راف    المح̀`تمل أن ي̀`تزايد ح̀`دوث الت̀`بيض الم̀`رجاني م̀`ن حي̀`ث الع̀`دد و  

وي`بدو م`ن ه`ذا الس`يناريو أن اآلث`ار ال`تراكمية من اجتماعية واقتصادية، الناشئة عن تبيض المرجان          . الم`رجانية الوق`ت الك`افي لالن`تعاش الك`امل م`ن جدي`د             
 . من حيث وتيرة الحدوث ومن حيث شدة األحداثوتزايد حرارة سطح البحر، سوف تحدث فيها زيادة

ال تك`ون األض`رار باألجراف شديدة   ) 1: (وم`ن المعق`ول أن يح`دث أح`د الس`يناريوهين اآلتيي`ن وكذل`ك أن تح`دث ع`دة مس`الك متوس`طة بي`نهما                    -39
و ال يحدث أصًال، وفي هذه الحالة تكون العواقب شديدة يك`ون الض`رر بالغًا وال يحدث االنتعاش إال ببطء شديد أ  ) 2. (ج`دًا، ويك`ون االن`تعاش س`ريعًا نس`بيا        

ليس من غير المرجح أن يحدث سيناريو العواقب المنخفضة في مواقع شتى يحدث فيها تبيض معتدل، بينما سيناريو العواقب الشديدة       . ع`لى الم`دى الطويل    
 .يحدث في كثير من المواقع التي يكون فيها التبيض بالغًا

 :اريو ذي العواقب المنخفضة، المشار إليه أعاله، تكون العواقب االجتماعية االقتصادية المحتملة على النحو اآلتي في حالة السين -40

(I)                      وقد يزيد . ح`دوث بع`ض ال`تغيير ف`ي تش`كيلة األن`واع، س`واء ف`ي الم`اء وف`ي المواق`ع ال`برية لص`يد األس`ماك
كلة لألعشاب، مع إمكان حدوث بعض االنخفاضات فيما يصاد من إن`تاج الس`مك ف`ي ال`بداية بوج`ود عش`ائر كبيرة من الحيوانات اآل            

وقد تتناقص بعض األسماك الجزرية بسبب . األس`ماك المس`تهدفة للتصريف في بعض األسواق المتقوقعة، مثل تجارة أسماك الزينة    
 .الهجرة بعيدا عن سطح الماء البحري العالي الحرارة

(II)         السياحة و ففي فرص العمل التي تولدها السيـاحة، حيث أن ق`د يح`دث انخف`اض قليل في اإليراد الناشئ عن 
بع`ض الس`ائحين ال`لذين يمارس`ون الغط`س ق`د يتخ`لون ع`ن الس`ياحة أو يذه`بون إلى أم`اكن أخـ`رى، ول`ن يغي`ر معظ`م السائحين من                     

حة الغطسية المتقوقعة وق`د تح`دث كذل`ك هج`رة مؤقتة في بعض األنواع البحرية الكبيرة والصغيرة والهامة لألسواق السيا         . مس`لكهم 
 .في أماكن معينة

ال تح`دث تغيي`رات ك`بيرة ف`ي الحماي`ة الس`احلية، حي`ث أن ال`تآكل البيولوجي لألجراف الميتة والنمو المرجاني لعشائر جديدة أمران           )ج(
 .يعادل أحدهما األخر

 .uateracigتحدث عواقب صحية بسيطة من جراء زيادات قليلة في التسمم الناشئ عن سيغوترا  )د(

 :في سيناريو العواقب الشديدة السابق اإلشارة إليها، قد تكون اآلثار االجتماعية واالقتصادية شديدة جدًا  -41

أن اإلن`تاجية القاب`لة للتحص`يل ق`د ته`بط هبوطًا شديدًا بينما يتحلل الهيكل الجرفي مما يؤدي إلى تخافض كميات األسماك للصيادين،                )أ(
ية، خصوصًا في المجتمعات الساحلية، وتدهور الحالة الصحية وتناقص القيمة الغذائية خصوصًا في القطاعات األشد فقرًا من وت`ناقص ال`بروتين ف`ي األغذ    

. وق`د يم`ني الص`يادون بخس`ارة ك`بيرة ف`ي اإلي`راد وض`ياع األعم`ال وض`ياع الم`وارد الغذائية السمكية، وتناقص المقدرة على شراء أغذية أخرى                . المج`تمع 
ثم أن األجراف . لطي`ن ب`لة ح`دوث بع`ض الخس`ارة ف`ي إن`تاج األس`ماك الج`زرية، إذا أن ه`ذا اإلن`تاج يع`تمد اعتمادًا جزئيًا على وجود األجراف             ومم`ا ي`زيد ا    

نواع والتناقص في هذه األ. الم`رجانية ه`ي أيض`ا موائ`ل ذات أهمي`ة قص`وى تس`اند األس`ماك الج`زرية ذات األهمي`ة ال`تجارية الك`بيرة، م`ثل التونة والمكريل              
 .السمكية له وقع على اقتصاد مصائد األسماك على النطاق العالمي

ويرجح حدوث ذلك بصفة خاصة عند اختفاء . ق`د تح`دث خس`ائر ك`بيرة مباشرة في إيرادات السياحة وما يرتبط بها من فرص عمل           )ب(
نب ذلك قد ينخفض انخفاضًا شديدًا الدخل الناشئ عن السياحة وإلى جا. الحيوان`ات ال`بحرية المفض`لة ن`تيجة لت`بيض الم`رجان وم`ا ينش`أ ع`ن ذلك من وفيات                

اإليكولوجي`ة ف`ي المواق`ع الس`ياحية الموج`ودة وكذل`ك ف`ي المواق`ع الس`ياحية االحتمالية التي لم تنشأ بعد، وقد يعني ذلك خسارة هائلة في المكاسب المستقبلية                  
 .االحتمالية في البلدان النامية

وقد يكون لذلك عواقب كبيرة على . يفة الحمائية للحاجز الجرفي، مما يؤدي إلى مزيد من التآكل السـاحليق`د يحدث انهيار في الوظ   )ج(
 . ومما يزيد الطين بلة ارتفاع سطح البحر. جزر األطوالت، والمناطق الساحلية المنخفضة المستوي

وقد . ه ذلك من عواقب وخيمة على الصحة البشرية مع ما يستتبع ،ciguateraال يمك`ن اس`تبعاد ح`دوث تس`مم ك`بير بفعل سجواترا               )د(
 .يؤدي تناقص اإلنتاج السمكي وضياع اإليراد أو فرص العمل إلى عواقب ثانوية على الصحة والتناقص في القيمة الغذائية لدي المجتمعات الساحلية

والتضرر البشري الكامل نتيجة . ني هي طائفة واسـعةنظ`رًا لوج`ود ه`ذه الش`كوك ف`أن طائف`ة الخس`ائر المحتم`لة ال`تي تنش`أ ع`ن التبيض المرجا              -42
لت`بيض الم`رجان وح`دوث الوفي`ات في`ه وه`ي أض`رار م`ردها إلى م`ا يح`دث م`ن س`وء ال`تغذية وزي`ادة الفقر والبطالة، أمر ال يمكن التعبير عنه تعبيرا كافيا                    

 ف`ي المحيط الهندي، عن تقدير الخسائر بحوالي  1998 الم`رجاني ف`ي   وق`د أس`فرت محاول`ة م`بدئية ل`تقدير القيم`ة االقتص`ادية لح`دوث الت`بيض                . ب`الدوالرات 
، وتم`ثل ه`ذه األرق`ام ل`بعض الب`لدان الج`زرية ش`طرًا كبيرًا من ناتجها القومي        ) et alWilkinson. ,1999( م`ليون دوالر  8200 م`ليون دوالر إلى  700

مات النظم اإليكولوجية وحول عواقبها االجتماعية االقتصادية، يحتاج األمر ونظ`رًا لم`ا يوج`د م`ن  ش`كوك ك`بيرة ح`ول عواقب التبيض على خد         . اإلجم`الي 
 .إلى مزيد من الرصد االجتماعي واالقتصادي ومزيد من البحوث التطبيقية، لتقييم ما يحدث من إضرار بالبشر واالقتصادات حول المحيطات المدارية
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 أمثلة على التدابير الجارية لمعالجة هذه الظاهرة  -ـه

 1998أن بع`ض الحكوم`ات والهي`ئات المش`تركة بي`ن الحكوم̀`ات والم`نظمات غي`ر الحكومي`ة، اع`ترافًا م̀`نها بش`دة أح`داث ت`بيض الم`رجان ف̀`ي               -43
 واتس`اعها، واع`ترافًا بالحاج`ة الم`لحة إلى اإلس`راع ف`ي االس`تجابة له`ذه العواق`ب، واح`تماالت ح`دوث م`ثل هذه األحداث في المستقبل، قد قدمت فعًال موارد             

 .ويحتاج األمر إلى موارد إضافية لكفالة نجاح البحوث األساسية الالزمة وعمليات الرصد وتدابير إدارة األمور. أولية لمعالجة هذه المشكلة

يش`مل تواف`ق اآلراء م̀`ن الب`لدان المش`اركة ع`ن كيفي̀`ة معالج`ة موض`وع حماي`ة أج̀`رافها         ) ICRI(إن ال`نداء المك`رر ل`لعمل الص`ادر ع̀`ن إك`ري       -44
ولألمر صلة . س`يكون ه`ذا الص`ك بم`ثابة مش`ورة مس`تمرة للب`لدان عن كيفية معالجة ظواهر مثل تبيض المرجان           . رجانية واس`تعمالها ع`لى نح`و مس`تدام        الم̀ 

 .كذلك بالسياق اإلقليمي والعالمي المحيط به، إذ أن األمر يشمل تدابير تعاونية

مهم`تها توثي`ق وض`ع األجراف المرجانية في العالم، بإصدار تقارير رئيسية    / 6، ، ش`بكة عالمي`ة لرص`د األج`راف الم`رجانية          1994أنش`ئت ف`ي      -45
 تجميعًا للمعلومات ولبيانات قصصية مجمعة من رسائل بالبريد 1998ويتض`من تقري`ر   . ك`ل س`نتين كأس`اس لتحس`ين عم`ليات ص`يانة األج`راف الم`رجانية              

ويدل ذلك على أن أمور كثيرة يمكن إنجازها من خالل وسائل غير . 1997/98ني، في اإللك`تروني ع`ن المواق`ع ال`تي ح`دث أو لم يحدث فيها تبيض مرجا             
 . مكلفة مثل االتصال اإللكتروني

وتق`وم الش`بكة ف`ي الوق`ت الحاض`ر ب`تحديث ذل`ك ال`تقرير، ووض`عه ع`لى اإلن`ترنت كمص`در إلعالم الجمهور يستعمله صناع القرار والعلميون                  -46
وقد أشارت التقارير .  ولك`ن سيركز أكثر على تقييمات أشد تفصيالً 1998م ع`لى دراس`ات ح`االت ت`م األخط`ار ع`نها ف`ي          وس`يركز ال`تقرير الق`اد     . وغي`رهم 

ومنذ ذلك الوقت تبين .  إل`ي أض`رار بالغ`ة ف`ي ك`ثير م`ن الم`ناطق، خصوصا المحيط الهندي وفي بحار شرق آسيا وأجزاء من الكاريبي       1998األولي`ة ع`ن     
اش ك`بير ج`دًا، بي`نما ه`ناك تقاري`ر أخ`رى ت`بين على وجه الدقة حدوث حاالت وفيات واسعة االنتشار في التكوينات المرجانية        بع`ض  ال`تقارير ح`دوث ان`تع       

 .وتالشي بعض األنواع األضعف مقاومة في بعض المواقع المحلية

شطة تبين الحقائق في الميدان وعلى األرض يمك`ن القي`ام برص`د الت`بيض الم`رجاني م`ن خ`الل طائف`ة واس`عة ج`دًا م`ن التق`نيات، ت`تراوح بين أن                    -47
وقد استدل على أن عمليات المسح الجوي هي وسيلة مجدية من . إلى األنش`طة األك`ثر تعقي`دًا م`ثل تك`نولوجيا االستش`عار عن بعد       ) ش`املة عم`ليات الغط`س     (

وه`ذه التق`نية تك̀`ون   .  ك م1000 ك م و10م`ا بي`ن   حي`ث ال`تكاليف للحص`ول ع`لى تقدي`رات تتع`لق ب`توزيع ح`االت الت`بيض وش`دتها ع`لى مس`احات ت`تراوح              
وقد تم استنباط مناهج متخصصة جدًا تعتمد على االستشعار عن بعد، وتستطيع . مناس`بة ج`دًا حي`ث يك`ون الت`بيض ش`ديدًا، فيك`ون م`نظره واض`حًا من الجو                

 قد يصبح من الممكن رصد ظاهرة التبيض من حيث الزمان فإذا كان من المستطاع تحسين هذه المنهجيات،.  أمتار10أن تت`بين ح`دوث الت`بيض إلى عم`ق      
 .والمكان، باستعمال التقاط الصور عن طريق األقمار الصناعية

أن اس`تعمال األقم`ار الص`ناعية لرص`د تط`ور درجات الحرارة على سطح البحار، إقليميا وعالميا، قد بلغ درجة من النضوج تسمح اليوم بمزيد            -48
 . ق بتوقع ورصد ظاهرة تبيض المرجانمن المساعدة فيما يتعل

تشمل كذلك توصيات تتعلق ) UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/11 (1999أن تقري`ر استش`ارة الخ`برة ال`تي انعقدت في مانيال في أكتوبر           -49
قترح الوثيقة كذلك اتخاذ تدابير لسد وت. ب`الذات بت`بيين الفج`وات الع`لمية الخطي`رة والش`كوك إذ توج`د فج`وات بالمع`لومات والمع`رفة المتعلقتين بهذه المشكلة             

وتم تبين أولويات كما تم تبين الخيارات المتاحة لالستجابة، وكذلك تطبيق نهج األنظمة . ه`ذه الفج`وات، وم`ن المق`ترح ج`دول أعم`ال يتع`لق بهذا الموضوع              
بهذه المسألة ووضع نهج متكامل بشأنها، يشمل الجوانب اإليكولوجي`ة ع`لى مش`كلة ت`بيض الم`رجان، وه`و أم`ر يش`ير إلى الحاج`ة إلى إيجاد معرفة متكاملة           

وكج`زء م`ن تدابي`ر االس`تجابة ال`تي ق`د يح`تاج األمر إليها، هناك حاجة شديدة إلى زيادة توعية الجمهور            . اإليكولوجي`ة والتق`ليدية واالج`تماعية واالقتص`ادية       
.بخط``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````̀`ورة ه``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````̀`ذه المش``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````̀`كلة 

                                                           
أن اللج`نة اإليكوجغ`رافية الحكومي`ة الدولي`ة، واليوني`ب، والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية واالتحاد الدولي للحفظ، قد ضمت جهودها في تبني الشبكة            /  6

وهذه الهيئات، مع أمانة المبادرة .  والمركز الدولي إلدارة الشؤون الموارد المائية الحية  المذك`ورة، ال`تي يستضيفها بالتشارك المعهد األسترالي لعلم البحار         
 .وتسدي المشورة الالزمة لجنة استشارية تقنية ذات صفة تمثيلية واسعة . الدولية لألجراف المرجانية، تكون مجموعة إدارة شؤون الشبكة 
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 المرفق األول 

 التنوع البيولوجي البحري والساحلي أدوات لتنفيذ تفويض جاكرتا بشأن 

النتائج المتحصلة أو المتوقعة  الدروس المستفادة
 / 1من استعمال األداة 

معايير النجاح 
والعوامل التي تحد 
 من النجاح

 األداة الهدف  السلطة التشريعية االستعماالت الكفاءة 

نق`````̀`ص  
̀`امل   ̀`تفهم الك`````` ال``````

 .لمهمة الجدول 

نق`````̀`ص  
 الحوافز للخبراء 

 

أس`````````````````اس  
 برنامج العمل 

أس`````````````````اس  
بش```````````̀`أن المع```````````̀`رفة 

 موضوعات محددة 

مش```````````̀`اورة  
خبرة مقدمة إلى األمين    

 التنفيذي

اس````̀`تعراض  
الوث```````ائق ع```````لى ي```````د    

 النظراء

  
ل`̀`لجدول وظيف`̀`ة 
رائ```دة ل```لجداول  
األخرى التفاقية   
̀`نوع  الت````````````````````````

 .البيولوجي 

إجاب`̀`ا 
ت ذات ج``````̀`ودة 

 .عالية

مق̀`در 
̀`دى   ̀`دودة ل` ة مح`
̀`براء   بع`̀`ض الخ`
̀`ل   ̀`ي العم``````` ف```````
بال``لغات العام``لة  

 ./7المقررة 

ري`ثما ي`تم وض`ع منهجية     
موح`دة الس`تعمال جدول     

 /8الخبراء 

̀`ن   � ̀`تعراض م`` اس``
ال`````نظراء ، توض````̀`يحات أو  
دراس``̀`ات للمس``̀`ائل الع``̀`لمية 
̀`نولوجية   ̀`نية والتك``````` والتق```````

 االقتصادية–واالجتماعية 

إس̀`هامات مح̀`ددة   
 .في وضع الوثائق 

مش``````̀`اركة ف``````̀`ي  
 .المية وإقليمية ورش ع

 

 

 

 2/10المق`̀`ررات 
 4/16 و 4/5و 

 ف```ي م```زيد م```ن تطوي```ر     اإلس```هام 
المس`````````ائل الع`````````لمية والتق`````````نية    

̀`تماعية   ̀`نولوجية واالج`````  –والتك`````
 االقتصادية 

ج``دول الخ``براء ف``ي    
الت````نوع ال```̀`بيولوجي  

 البحري والساحلي 

 

 

                                                           
 .بالضغوط على الميزانية تستعمل أساسا اللغة اإلنكليزية في االتصاالت المكتوبة بين األمانة والخبراء الواردة أسماؤهم في الجدول  ألسباب تتعلق  /7
 )UNEP/CBD/SBSTTA/5/15 (أنظر إلى الوثيقة /  8
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النتائج المتحصلة أو المتوقعة  الدروس المستفادة
 / 1من استعمال األداة 

معايير النجاح 
والعوامل التي تحد 
 من النجاح

 األداة الهدف  السلطة التشريعية االستعماالت الكفاءة 

̀`ا  االتص`
ل ع`````̀`لى أس`````̀`اس 
م```````̀`تكرر ال```````̀`ذي 
يح`تاج إلي`ه لتنشيط     

 الخبرة

̀`ة   الحاج```
̀`ات   ̀`اد آلي````` إلى إيج`````
ل̀`تمكين الخ̀`براء م̀`ن  
االتص`````ال بعض````̀`هم  

 البعض 

̀`تائج   نش``̀`ر ن``
تفوي``````````ض جاك`````````̀`رتا  
وإس````````هامات م```````̀`رتدة  

 مباشرة من الخبراء 

الح```̀`ا 
ج``````````````````````̀`ة إلى 
االس`````````````````تجابة  
̀`دار   ̀`ليمة لمق` الس`
واس`````````ع م`````````ن  

 الخبرة 

ري`ثما ي`تم وض`ع منهجية     
موح`دة الس`تعمال جدول     

 الخبراء

̀`ن     ̀`ل بي``` ̀`لى الوص``` ̀`اعدة ع``` المس```
 جاكرتا وما يتصل به من      تفوي`ض 

ب````رنامج عم````ل وبي````ن العم```̀`ليات    
الدولي``````ة واإلق``````ليمية والوط`````̀`نية   
والمح`لية ف`ي مج̀`ال الع`لم والتق̀`نية    

 .والتكنولوجيا

 2/10المق`̀`ررات 
 4/16 و 4/5و 

اإلس```هام ف```ي م```زيد م```ن تطوي```ر      
المس`````````ائل الع`````````لمية والتق`````````نية    

̀`نولوجية ̀`تماعية والتك`````  – واالج`````
 االقتصادية

ج``دول الخ``براء ف``ي    
الت````نوع ال```̀`بيولوجي  
 البحري والساحلي

ع`دد كبير من المبادرات     
̀`تفويض   ̀`ة ب```````` الخاص````````
جاكرتا جارية في الوقت    
الحاض`````````̀`ر غي`````````̀`ر أن 
المع``````````̀`لومات قلي``````````̀`لة 

 .والتنسيق محدود 

إتاح``````````````````````ة   
̀`لومات المت ̀`لة المع`````` ص``````

بالم̀`بادرات ع̀`لى الص̀`عيد 
 الدولي والموارد األخرى 

ال``̀`ترابط بي``̀`ن  
 .المبادرات

̀`ل   ̀`ة توص`````` محدودي``````
بع```ض األط```راف إلى  
̀`تاحة   ̀`لومات الم``` المع```
̀`ائل    ̀`الل الوس`` ̀`ن خ`` م``

 ).إنترنت(اإللكترونية 

 

 

̀`راف والحكوم```ات األخ```رى    9يجرى اختباره  األط`
̀`ئات والجمه̀`ور    والم̀`نظمات والهي
وغي```̀`رهم م```̀`ن المس```̀`تفيدين م```̀`ن 
ص`فحة ال̀`ـ وي`ب العالمي̀`ة الخاص̀`ة   

 .بتفويض جاكرتا

̀`رر   ، 4/5المق````````
الم̀`رفق ، اله̀`دف  

 1- 6لتشغيلي ا

̀`بادرات المتص̀`لة     اإلب̀`الغ ع̀`ن الم
̀`رامية إلى تعزي``ز    بالموض̀`وع ، ال
̀`بادل المع̀`لومات والخ̀`برات بي̀`ن    ت
̀`ع     ̀`تعاون م` ̀`ز ال` ̀`راف وتعزي` األط`

 .المنظمات والهيئات ذات الصلة 

ق```اعدة بيان```ات ع```ن    
̀`لقة   ̀`بادرات المتع` الم`
 بعناصر البرنامج ، 

م`̀`ع ال`̀`تركيز بص`̀`فة 
خاص̀`ة ع̀`لى اإلدارة 
المتكام`````لة لم````̀`نطقة  

 البحر والساحل

 

                                                           
 . 1999خالل أكتوبر ) html.jm/org.biodiv.www://http(ة لتفويض جاكرتا وسوف تنشر قاعدة البيانات على صفحة الـ ويب العالمي.  ، ستتاح المعلومات من خالل آلية غرفة المقاصة 4/5وفقا للمقرر  /  9
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النتائج المتحصلة أو المتوقعة  الدروس المستفادة
 / 1من استعمال األداة 

معايير النجاح 
والعوامل التي تحد 
 من النجاح

 األداة الهدف  السلطة التشريعية االستعماالت الكفاءة 

ط̀`ي الخ̀`براء يج`ب أن يع 
̀`راجعة   ̀`ة م`````````` فرص``````````
̀`لوماتهم   ̀`حيح مع```` وتص````

 .حسب مقتضى الحال 

يج```ب تقييم```ه ف```ي المس```تقبل    
ط`رح العم̀`ل به`ذه األداة ف̀`ي   (

 )1999سبتمبر 

̀`م   أه````
معي````ار لل````نجاح  
̀`يانة   ̀`و ص`````` ه``````
مع``````````````````لومات  

 الخبراء 

أن ط````````̀`ريقة  �
̀`اعدة   ̀`ل ق```````` عم````````
̀`بغي أن   ̀`بيانات ين ال
̀`من فرص`````ة   تتض```

ل````̀`تغذية الم````̀`رتدة ا
بش````````أن ط````````ريقة  
 تحسين القاعدة

̀`ك   � ̀`تمد كذل` يع`
̀`جيع   ̀`لى تش``````` ع```````
الب````لدان ال````تي ل````م   
ترش```̀`ح أي خ```̀`بير 
ع`````````̀`لى ال`````````̀`تقدم 

 .بترشيحاتها 

̀`دوى  � ج````````````````
الخ`````̀`براء ف`````̀`ريق 

 الصيانة ؟

مس`̀`اعدة األمان`̀`ة : داخ`̀`ليا �
ع```̀`لى االتص```̀`ال بالخ```̀`براء 
̀`تيارهم لالج``````تماعات   واخ````

. واألوراق إلى أخ````````````````̀`ره 
وس```̀`تكون ق```̀`اعدة ال```̀`بيانات 

ذل`̀`ك أساس`̀`ا لوض`̀`ع قوائ`̀`م ك
إرس`ال ب`ريدي وقوائم خدمة     

List servs 

إعط````````````اء  : خارجي````````````ا 
̀`راف والحكوم````````ات   األط``````
األخ```````رى والهي```````ئات ذات  
الص``لة إمكاني``ة مع``رفة م``ن     
ه`م الخبراء وأين يوجدون ،      
̀`ا ،   وأي``̀`ة مج``̀`االت يغطونه``
وأخي``̀`رًا إمكاني``̀`ة االتص``̀`ال  

 بهم 

̀`رر   ، 4/5المق````````
الم̀`رفق ، اله̀`دف  

 2-6التشغيلي 

̀`نفيذ    ̀`اد وت``` ̀`لى إيج``` ̀`اعدة ع``` المس```
اص``̀`ر مح``̀`ددة م``̀`ن السياس``̀`ات عن

̀`بيولوجي    ̀`نوع ال الوط̀`نية بش̀`أن الت
ال`بحري والس`احلي ، تنطوي على      
 اعتراف كامل بأهمية التصنيف

ق``````````اعدة بيان``````````ات  
الخ`براء من الجدول     
وم`ن مصادر أخرى    

10/ 

االف```̀`رقة العام```̀`لة غي```̀`ر 
الرس````̀`مية ه````̀`ي أنج````̀`ح  
̀`لها تك````لفة    ̀`ائل وأق`` الوس``

 .للتنفيذ 

يج``̀`ر  إنتاج الوثائق
ة ى ص``````````````̀`ياغ

̀`رجات  المخ````````````
المتع``````````````````````لقة  
بالموض````````````̀`وع 
̀`تقديمها إلى  ل``````````
̀`ر  مؤتم```````````````````````
األط```̀`راف ف```̀`ي 
̀`تماع  االج`````````````````

 الخامس 

الج``̀`د 
ول الزم````````````̀`ني 
للم```````````````̀`نظمات 
المش`اركة يك̀`ون  
 مختلفا أحيانا

̀`تاز    ̀`ال مم`` ̀`دث اتص`` يح``
خصوص```̀`ا م```̀`ن خ```̀`الل 
الوس`ائل اإللك`ترونية ف̀`ي   

̀`با الوق̀`ت الحقيق̀`ي    . تقري
وتق```وم االف```رقة العام```لة    
ع````لى خدم```̀`ة األه```̀`داف  
المش```̀`تركة بي```̀`ن جمي```̀`ع 
األعض``̀`اء ، وه``̀`و أم``̀`ر  

 يساعد على الكفاءة 

̀`رر  األمانة  ، 4/5المق````````
̀`رفق ،  الم````````````````````

̀`رتان   و 11الفق``````
 واأله````````̀`داف 14

 ، 1-1التش```̀`غيلية 
5، و   3-2 ،   2-1
-1 

 :مساعدة األمانة في 
̀`تعراض   اس````````````````````
 الصكوك ، 
ال`````````̀`تعامل م`````````̀`ع  

األس``̀`باب والعواق``̀`ب الم``̀`ناوئة  
على التنوع البيولوجي البحري  

 والساحلي 
ت``````````̀`بين ال``````````̀`نهج  

 المناسبة 
وض```````̀`ع م```````̀`بادئ  

 .توجيهية ومعايير 

أف```رقة عام```لة غي```ر   
 رسمية

                                                           
 UNEP/CBD/SBSTTA/5/15 أنظر الوثيقة /  10
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النتائج المتحصلة أو المتوقعة  الدروس المستفادة
 / 1من استعمال األداة 

معايير النجاح 
والعوامل التي تحد 
 من النجاح

 األداة الهدف  السلطة التشريعية االستعماالت الكفاءة 

تم```````̀`ثل  
أدوات تنس``````````````يق 

 مفيدة 

̀`بغي   ين````
أن تك````````````````````````̀`ون 

 بم`̀`رفق مص`̀`جوبة
̀`ا   تش``̀`غيلي أش``̀`د م``

 يكون تحديدًا

̀`ين   تحس`````````````
التنس`̀`يق ع`̀`لى مس`̀`توى 

 البرمجة 

واس``````̀`تعمال  
 افضل للموارد والخبرة 

 

درجة التحديد في 
التدابير المشتركة 

 المزمع اتخاذها 

 

̀`ا م```̀`ن   س```̀`يجرى تقييمه```
 خالل اآلليات المعنية 

 ، 3/21المقرر  األمانة
 2الفقرة 

الموافق```̀`ة رس```̀`ميا ع```̀`لى أه```̀`داف 
̀`غيلية  ̀`توى   تش` ̀`لى مس` ̀`تركة ع` مش`
 األمانات

 مذكرات تعاون

 

̀`لى   ليس هناك خبرة بعد ̀`تي تع`̀`رض ع` الوث`̀`ائق ال`
 مؤتمر األطراف 

الموا 
 : رد المتاحة 

جودة  
المخرج أو 
 المخرجات

ارتيا 
ح مؤتمر 

 .راف األط

̀`برة    ̀`لى الخ```` ̀`تمد ع```` يع````
المعب`ئة والوق`ت المعطي     

 للقيام بالمهام 

األط`راف وغي`رها من الحكومات      
 والهيئات ذات الصلة 

̀`رر   ، 4/5المق````````
̀`رفق ،  الم````````````````````
األه``````````````````````̀`داف 

 و 1-3التش``̀`غيلية 
  على التوالي4

اس````````````````̀`تعراض  
مق`ترحات بش`أن مشروعات     
̀`لقة   ̀`د المتع`` ̀`بحث والرص`` ال``
̀`ناطق    ̀`ار الم````` ̀`ة وآث````` بقيم`````

حمي̀`ة ال̀`بحرية والس̀`احلية الم
، وت̀`بين ال̀`روابط الموج̀`ودة  
بي``̀`ن الص``̀`يانة واالس``̀`تعمال 

 .المستدام 

تقيي`````̀`م الوض`````̀`ع  
̀`لمية   ̀`لمعرفة الع``` ̀`الي ل``` الح```
والتك`نولوجية بش`أن عواق̀`ب   
ال```زراعة ال```بحرية وتوفي```ر    
إرش`````̀`اد بش`````̀`أن المعايي`````̀`ر 
والم`نهجيات والتق̀`نيات ال̀`تي  
تتج````نب اآلث````ار الم````ناوئة ،   
̀`ة    ̀`ار اإليجابي`` ̀`ز اآلث`` وتعزي``

̀`بحرية  وتعزي`̀`ز ل`̀`لزراعة ال`
 .اآلواهل في تلك الزراعة 

 

 

 اف`̀`رقة م`̀`ن الخ`̀`براء 
التقنيين مخصصة لـ   

: 

̀`م  ال`
ن`اطق البحرية   
̀`احلية  والس``````````

 المحمية

̀`ز  ال
 راعة البحرية

أنظر كذلك الوثيقة   ( 
UNEP/CBD/ 

SBSTTA/5/15 
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النتائج المتحصلة أو المتوقعة  الدروس المستفادة
 / 1من استعمال األداة 

معايير النجاح 
والعوامل التي تحد 
 من النجاح

 األداة الهدف  السلطة التشريعية االستعماالت الكفاءة 

ين````````̀`بغي أن تتض````````̀`من 
̀`فحة نوعي```̀`ن م```̀`ن   الص```

للمن````تفعين  (المع````لومات  
̀`م   ̀`بق أعالمه``` الذي```̀`ن س```
̀`تفعين الذي̀`ن ليس̀`ت   وللمن

) له``̀`م دراي``̀`ة بالمس``̀`ائل 
ولك```̀`ن يج```̀`ب ع```̀`لى أي 
ح̀`ال أن يك̀`ون التوص``ل   

 .إلى المعلومات سـهًال 

̀`ين   تحس`````````````
 الوعي 

̀`ين   تحس`````````````
 التعليم والتثقيف 

̀`بين تس̀`هيل   ت
̀`تخذ   ̀`تي ت`` ̀`ادر ال`` المص``
أساس``````````̀`ًا الص``````````̀`دار 

 .المقررات عن علم 

إمكاني``````````ة توص``````````ل  
 محدودة لإلنترنت

م```````````̀`ن  
ال```̀`ناحية ال```̀`نظرية 
̀`دًا ، حي`̀`ث   ̀`د ج` جي`
أن المع```````````̀`لومات 
̀`ريقة   ̀`زة بط``` مرك```
م`````̀`نظمة ت`````̀`نظيمًا 
̀`هل   ̀`نطقيًا وس````` م`````
التوص`ل إليه`ا لمن     
̀`تعمال   ̀`نهم اس`` يمك``

 اإلنترنت
̀`ي   بق`````````

̀`راء  للمن``̀`تفعين إج``
 التقييم 

ق``̀`امت األمان``̀`ة بوض``̀`ع وتحدي``̀`ث 
الص`فحة ، م`ع مراعاة اإلسهامات       

ط``̀`راف والم``̀`نظمات ذات م``̀`ن األ
 الصلة 

ع````````̀`دة أحك````````̀`ام 
بموج```ب المق```رر  

4/10 

تعزي̀`ز تفوي̀`ض جاك̀`رتا وب̀`رنامج  
̀`نفيذه ، وتوزي````````̀`ع   العم````````̀`ل لت````````

 المعلومات ذات الصلة 

̀`ـ وي```̀`ب   ̀`فحة ال``` ص```
العالمي`````ة ل`````تفويض  

 جاكرتا

ه```ناك ع```دة مجموع```ات   
̀`توجيهية   ̀`بادئ ال` م`̀`ن الم`

م`ن ق`بل ولكنها     موج`ودة   
ال تع````̀`الج ع````̀`لى وج````̀`ه 
ال`تحديد الك`افي موضوع     
الت````````̀`نوع ال````````̀`بيولوجي 

 البحري والساحلي

ع````دد    مبادئ توجيهية ملموسة
الب`````̀`لدان ال`````̀`تي 
وج```````````````̀`دت أن 
الم`````````````````````̀`بادئ 
ال````````````````̀`توجيهية 

 مالئمة
مق̀`در 

ة مح`̀`دودة ع`̀`لى 
تط````````````````````````̀`بيق 

 اإلرشادات
الط````ا 

ب`ع غي`ر العالمي    
ل`````````````````````````بعض 

 اإلرشادات 

س̀`تقدم (س̀`يجرى تقييمه̀`ا 
̀`بادئ توجيهي```````ة إلى   م`````
̀`تماع الخ`````````امس   االج```````

 )لمؤتمر األطراف 

 ، 4/5المقرر  األطراف وغيرها من الحكومات
المرفق ، الهدف 

 2-1التشغيلي 

اإلرش`اد إلى كيفي̀`ة معالج̀`ة الحف̀`ظ  
̀`نوع   ̀`تدام للت```` ̀`تعمال المس```` واالس````
ال`بيولوجي من خالل تطبيق إدارة       
̀`ناطق ال````````بحرية    ̀`لة للم`````` متكام``````

̀`م  (والس``̀`احلية  ̀`راعاة تقاس`` م``̀`ع م``
 )المنافع 

̀`ة   ̀`بادئ توجيهي````` م`````
بش``````````````````̀`أن اإلدارة 

متكام``````̀`لة بش``````̀`أن ال
الم`````ناطق ال`````بحرية   

 والساحلية
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النتائج المتحصلة أو المتوقعة  الدروس المستفادة
 / 1من استعمال األداة 

معايير النجاح 
والعوامل التي تحد 
 من النجاح

 األداة الهدف  السلطة التشريعية االستعماالت الكفاءة 

̀`بادئ    ̀`دًا م`̀`ن الم` ̀`ليل ج` ق`
̀`تقييم وم`̀̀   ̀`توجيهية لل` ن ال`

المؤش`رات على مستوى    
 األنظمة اإليكولوجية

ع````دد    مبادئ توجيهية ومؤشرات
الب`````̀`لدان ال`````̀`تي 
وج```````````````̀`دت أن 
الم`````````````````````̀`بادئ 
ال````````````````̀`توجيهية 

 مالئمة

̀`تط  ال``
بي`````ق المح`````دود  
ل`````````````````````````بعض 
المؤش`رات على   
 الصعيد الوطني 

 4/5المقرر  األطراف وغيرها من الحكومات  ستكون موضع اختبار
المرفق ، الهدف 

 3-1التشغيلي 

تقيي`م شروط األنظمة اإليكولوجية      
وال````تمييز بي````ن اآلث````ار الط````بيعية    

 ع البشر واآلثار التي من صن

̀`ة   ̀`بادئ توجيهي````` م`````
̀`ة   ̀`تقييم األنظم``````` ل```````
اإليكولوجي````````````````````̀`ة 

انظر ( والمؤش`رات   
أيض`````````̀`ا الوثيق`````````̀`ة 
UNEP/CBD/S

BSTTA/5/12 

ه``````̀`ناك  
ك̀`ثير م̀`ن المعايي̀`ر 
موج`ودة من قبل ،     
ولك̀`ن ه̀`ناك حاج̀`ة 
̀`ّبية   إلى مجموع̀`ة ل

 منها 

̀`يقًا    ̀`لوب تنس```` مط````
 شديد

ع````دد    مبادئ عالمية ملموسة 
الب`````̀`لدان ال`````̀`تي 
وج```````````````̀`دت أن 
 المعايير مالئمة 

المق`̀`د 
رة المالي````````````````̀`ة 
والخ````````````````````̀`برة 
المحدودتي```````````̀`ن 

 للبلدان

̀`تماع  ̀`تقدم إلى االج````` س`````
 الخ```````````امس لمؤتم```````````ر  

 األطراف 

 ، 4/5المقرر  األطراف وغيرها من الحكومات
المرفق ، الهدف 

 2-3التشغيلي 

̀`ات   ̀`راف والحكوم``` ̀`اد األط``` إرش```
األخ̀`رى ف̀`ي عم̀`لية إنش̀`اء وإدارة  

 تلك المناطق 

معايي```````̀`ر إلنش```````̀`اء 
وإدارة م```````````````̀`ناطق 
بح`````̀`رية وس`````̀`احلية 

 محمية 

̀`دى    ̀`تاحة ل````` ̀`برة م````` خ`````
منظم̀`تين ش̀`ركتين ع̀`لى  

̀`ناك . األق```̀`ل  بي```̀`د أن ه```
̀`ق ع````لى ال````تعاون    عوائ``
بسبب عدم توفر الموارد    

 .الالزمة لتنفيذ النشاط 

الم``وا   دراسة مكتبية
رد المح````````̀`دودة 
̀`من إط``````ار   ض````
األمان`̀`ة إلج`̀`راء 

 الدراسة

الح``̀`د 
ود التك``̀`نولوجية 

 القطرية

̀`ة ،   ̀`تم الدراس``` ̀`ثما ت``` ري```
̀`تعد ̀`لى  س```` ̀`تائجها ع````  ن````

̀`لبية   تخفي`̀`ض اآلث`̀`ار الس`
وتعزي`ز اآلث`ار اإليجابية     
ل``̀`تعزيز اآلواه``̀`ل ع``̀`لى  
الت````````̀`نوع ال````````̀`بيولوجي 
ال```````̀`بحري والس```````̀`احلي 
معايي`ر النجاح والعوامل    

 التي تحد من النجاح

األط`راف وغي`رها من الحكومات      
س`وف تس`تعمل ن`تائج دراس`ة التي         

 ستقوم بها األمانة 

 ، 4/5المقرر 
المرفق ، الهدف 

 1-2التشغيلي 
 )و(النشاط 

تقيي̀`م اآلث̀`ار المترت̀`بة ع̀`لى تعزي̀`ز 
اآلواه````ل ع```̀`لى األن````واع وع```̀`لى   

 المستويات الجينية 

دراس```̀`ة ع```̀`ن آث```̀`ار 
̀`ل   ̀`ر اآلواه``` (تعزي```

stock ( وع على التن
ال`̀`بيولوجي ال`̀`بحري 

 والساحلي 
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معايير النجاح 
والعوامل التي تحد 
 من النجاح

 األداة الهدف  السلطة التشريعية االستعماالت الكفاءة 

̀`بير م``̀`ن   ̀`دد ك`` ه``̀`ناك ع``
̀`بادئ   ̀`كوك والم`````` الص``````
. ال̀`توجيهية واإلج̀`راءات

والفج`وات مح̀`دودة غي̀`ر  
أن األم`````̀`ر يح`````̀`تاج إلى 

 تنسيق 

 األطراف وإلى   إرش`ادات إلى  
الحكوم`ات األخرى والهيئات    

 ذات الصلة 

  
ليس`````̀`ت ه`````̀`ناك 
عوام̀`ل ح̀`د م̀`ن  
 .النجاح منظورة

̀`ن  الت`````
س`يق م`ع أنشطة     
أخ````̀`رى بش````̀`أن 
األن̀`واع الغري̀`بة  
̀`انب   م```````̀`ن ج```````
̀`تت  هفمع```````````````````
ومؤتم````````````````````̀`ر 

 . األطـراف 

ري`̀`ثما ت`̀`تم دراس`̀`ة تق`̀`وم 
̀`تماع    ̀`ة لالج`` ̀`ا األمان`` به``
الخ```````````امس لمؤتم```````````ر   

 األطراف 

̀`رر ال األطراف والحكومات األخرى   ، 4/5مق````````
الم̀`رفق ، اله̀`دف  

 2-5التشغيلي 

̀`بين الفج̀`وات ف̀`ي المع̀`رفة وف̀`ي     ت
 اللوائح 

 

̀`ليل الفج```````وات   تح`````
الموج````````̀`ودة ف````````̀`ي 
الص``̀`كوك القانوني``̀`ة 
̀`توجيهية   والم̀`بادئ ال
̀`أن   ̀`راءات بش` واإلج`
̀`بة   ̀`واع الغري````` األن`````

 واألنماط الجينية 

̀`لى   ̀`نظيمية ع```````` أداة ت````````
̀`ي   ̀`توى الدول````````` المس`````````

الم```وارد الجي```نية لق```اع   (
̀`بحر العمي````ق   غي````ر ) ال``

 .موجودة 

إرش`ادات إلى األطراف وإلى     
الحكوم`ات األخرى والهيئات    

 ذات الصلة

ج`دول أعم`ال السياسة    
 الدولية 

ري`̀`ثما ت`̀`تم دراس`̀`ة تق`̀`وم 
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 المرفق الثاني

 النتائج المستخلصة والتوصيات بشأن المجاالت

 /11اذ التدابير فيها ذات األولوية التخ

 أن مقدرت`نا على أ، نتوقع بدقة وبذلك نخفف من الوقع الذي يسببه التسخين العالمي على األنظمة اإليكولوجية للجرف المرجاني وعلى       :المس`ألة 
 :المجتمعات البشرية، التي تعتمد على خدمات ذلك الجرف، هي مقدرة محدودة بسبب قلة المعلومات عن

نيفية والجي`نية والفي`زيولوجية والفض`ائية والزم`نية ال`تي ت`تحكم في استجابة الشعب المرجانية وزوزانتلي           العوام`ل التص̀    )أ( 
(Zooxanthellee) وغي̀`ر ذل̀`ك م̀`ن األن̀`واع المرت̀`بطة بالج̀`رف الم̀`رجانية ل̀`زيادة درج̀`ة ح̀`رارة س̀`طح  – الزوزانت̀`لي –، وال̀`نظام الم̀`رجاني 

 .البحر

 .ئًال أساسيًا ألنواع بحرية وموارد طبيعية للمجتمعات البشريةدور األجراف المرجانية بوصفها مو )ب( 

(V) الوضع الحالي لصحة األجراف المرجانية وللتهديدات لتلك األجراف. 

في الشعب المرجانية وقدرة النظام اإليكولوجي على االنتعاش بعد الوفيات  / 12المق`درة االحتمالية على استرداد الصحة        )د(
 .الجماعية

 االستجابة 

(I) يذ وتنس̀`يق ب̀`رامج بح̀`ث ذات أه̀`داف، بم̀`ا ف̀`ي ذل̀`ك وض̀`ع نم̀`اذج تنب̀`ئية تق̀`وم بال̀`تحري ف̀`ي     ت̀`نف
ح`دود االح`تمال والقدرة على التكيف في أنواع األجراف المرجانية لألمراض الحادة والمزمنة عند     ) 1 (:األم`ور اآلتي`ة   

خن العالمي والتهديدات األكثر العالق`ة بي`ن األح`داث الك`بيرة ف`ي تبيض المرجان والتس     ) 2(درج`ة ح`رارة س`طح ال`بحر       
وتي`رة وم`دى تبيض المرجان وحوادث   ) 3(انحص`ار ف`ي مواق`ع معي`نة، وال`تي تحم`ل م`ع ذل`ك مخاط`ر ع`لى األج`راف               
  .الوفاة، وكذلك وقع ذلك على األنظمة اإليكولوجية واالجتماعية واالقتصادية

(II)            يل وتكوين أفرقة لالستجابة ت`نفيذ وتنس`يق ال`تقييمات األساس`ية والقي`ام بالرص`د على المدى الطو
الس̀`ريعة ت̀`تولى قي̀`اس الم̀`تغيرات ال̀`بيولوجية وم̀`تغيرات األلف̀`اظ الجوي̀`ة المتع̀`لقة بت̀`بيض الم̀`رجان، وبانتش̀`ار الوفي̀`ات   

 وسعيًا إلى هذه .واس`ترداد الص`حة، وكذل`ك البارام`ترات االج`تماعية االقتصادية المرتبطة بخدمات األجراف المرجانية            
دة والقي̀`ام بتوس`يع الش̀`بكة العالمي`ة لرص̀`د األج`راف الم̀`رجانية، والش`بكات اإلق̀`ليمية، ومس̀`تودعات     الغاي`ة إس̀`داء المس`ان  

 وكذلك فأن . قاعدة البيانات العالمية لألجراف المرجانية–ال`بيانات، وأنظم`ة نش`ر البيانات، بما في ذلك قاعدة األجراف         
بشأن تدهور األجراف المرجانية في المحيط الهندي،   وب`رنامج البنك الدولي      Sida-SARECال`توليفة الموج`ودة حالي`ًا       

 .، أمر يمكن استعماله كمثال1998باعتبار ذلك استجابة لما حدث من تبيض مرجاني في 

تهي`ئة الق`درة ع`لى االس`تجابة الس`ريعة ل`لقيام ب`توثيق أح`داث ت`بيض الم`رجان والوفي`ات في المرجان، في البلدان النامية                   )ج(
د ي`نطوي ذل`ك ع`لى ت`نظيم ب`رامج تدريبية، ووضع بروتوكوالت خاصة بالدراسات، وتوفر المشورة من الخبراء، وإنشاء            وق̀  .والم`ناطق ال`نائية   

 .صندوق طوارئ أو اإلفراج السريع عن التمويل المتعلق بمشروعات خاصة

ث ت̀`بيض تش̀`جيع ومس̀`اندة الب̀`لدان ف̀`ي وض̀`ع وتوزي̀`ع تقاري̀`ر ودراس̀`ات ح̀`االت بش̀`أن أوض̀`اع األج̀`راف، ع̀`ندما يح̀`د    )د(
 .مرجاني وتظهر آثار ذلك التبيض

ن`أي أي`ة أج`راف م`رجانية، وق`لة ال`تمويل والعام`لين لمس`اندة عم`ليات ال`تقييم ال`تي تج`رى في الموقع على األجراف المرجانية، أمر                    :المسألة
 .يقتضي تكنولوجيات االستشعار عن بعد، توضع وتطبق في تقييم أحداث تبيض المرجان

 :في استعمال أنظمة اإلنذار المبكر لتبيض المرجان، بما يلي  التوسع :االستجابة

 بزيادة األنشطة في NOAA AVHRRتعزي`ز م`ا ه`و موج`ود ف`ي الوق`ت الحاض`ر م`ن خ`رائط ت`بين المواقع الساخنة            )أ( 
 .المجاالت المستهدفة والقيام بممارسات لتبين الحقائق على األرض

مستقلة على الحفاظ على نشر أدوات االستشعار ذات الصلة، وعلى المبادرة إلى   تش`جيع الوكاالت الفضائية والكائنات ال      )ب( 
 .تصميم ونشر تكنولوجيا متخصصة لرصد المحيطات الضحلة

جع`ل من`تجات االستش`عار ع`ن بع`د م`تاحة بس`هولة للع`لميين العام`لين ف`ي مجال األجراف المرجانية وللمديرين في ذلك                    )ج( 
 .سبيل خدمة العلميين والمديرين الذين يتمركزون في البلدان الناميةالمجال على نطاق العالمي، في 

                                                           
 ).1999 أكتوبر 13-11مانيال ، الفلبين ، (استشارة الخبرة بشأن التبيض المرجاني : المصدر  /  11
الصحة هو عودة مستعمرة المرجان إلى حالة صحية بما في ذلك العالقة التكافلية مع زوزانتلي ، بعد أن تكون الصحة أو أن استرداد  / 12

أما استعادة الحيوية فهو . العالقة التكافلية قد أصيبت بتوترات واسترداد الصحة قد ينطوي على تغير في التكوين الجيني في األنواع زوزانتلي 
إلى حالة تلعب فيها التكوينات المرجانية الحية التي تبني األجراف دورًا وظيفيًا رئيسيًا ، بعد أن . جي لألجراف المرجانية عودة نظام إيكولو

ويدل تحول الطحالب السعافية إلى الدرجات العالية من السيطرة إذا كانت مصحوبة . يكون هذا الدور قد تقوض بفعل ضغط أو اضطراب 
 .في للمرجان ، يدل على حالة من الضعف فيما يتعلق باسترداد الصحة بتخفيض في الدور الوظي
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II-  بناء القدرات 

 . هناك نقص جسيم في العاملين المدربين للبحث في أسباب وعواقب أحداث تبيض المرجان:المسألة

بي`ئة وأعضاء الفروع العلمية   مس`اندة ال`تدريب وتهي`ئة ف`رص االنخ`راط ف`ي س`لًك عم`لي ألخص`ائي التص`نيف ال`بحري وأخص`ائي ال                   :االس`تجابة 
 .األخرى، خصوصًا على الصعيد الوطني واإلقليمي

 وتفهم أسباب وعواقب تلك الظاهرة أمر يقتضي المعرفة والمهارات والتكنولوجيات على مدى . أن ت`بيض الم`رجان ه`و ظاه`رة معقدة          :المس`ألة 
راعي نه`ج األنظم`ة اإليكولوجي`ة، ال`ذي يش`مل الجوانب اإليكولوجية       وك`ل تدبي`ر يس`تهدف معالج`ة ه`ذه المس`ألة، ين`بغي أن ي̀                .واس`ع م`ن الع`لوم     

 .واالجتماعية للمشكلة

 تش̀`جيع ومس̀`اندة ال̀`نهج المش̀`تركة بي̀`ن مخت̀`لف ف̀`روع الع̀`لم، ف̀`ي بح̀`وث األج̀`راف الم̀`رجانية وف̀`ي رص̀`دها وف̀`ي مج̀`ال الش̀`ؤون        :االس̀`تجابة
  .االجتماعية واالقتصادية وفي مجال اإلدارة

ر توعي`ة وت`ثقيف الجمه`ور إليج`اد المس`انـدة الالزم`ة ل`لقيام ب`بحوث وبرص`د وب`برامج إدارة فعال`ة، وكذلك يقتضي األمر               يقتض`ي األم̀    :المس`ألة 
 .تدابير تتعلق بالسياسة العامة

منتجات إعالمية   ب`ناء ش`راكات بي`ن أص`حاب المص`لحة ووض`ع ب`رامج إلش`راك المج`تمعات، وش`ن حمالت تثقيف الجمهور وإنتاج              :االس`تجابة 
 .ول األسباب والعواقب المرتبطة بتبيض المرجانتتنا

V- وضع السياسة العامة وتنفيذها 

 ف`ي المائ`ة م`ن األج`راف الم`رجانية ف`ي الع`الم تهدده`ا األنشطة البشرية المحلية، التي تسبب تفاقم وقع األحداث التي              60 ه`ناك حوال`ي      :المس`ألة 
 تدل على أن المناطق البحرية المحمية وحدها قد ال 1998ضات المرجان في  وعم`ليات ال`تقييم التي جرت على تبي   .ت`ؤدي إلى ت`بيض الم`رجان      

توف`ر الحماي`ة الالزم`ة بالنس`بة ل`بعض التكوي`نات الم`رجانية ع`لى األق`ل، ولغي`رها م`ن األن`واع المرت`بطة باألج`راف، عند ارتفاع درجة حرارة                      
 .سطح البحر

نفيذ التدابير الشتى الرامية إلى الحفظ والصيانة، والواردة خطوطها العريضة في النداء  أن الخط`ط الموج`ودة حاليًا للسياسة العامة لت        :االس`تجابة 
، ووض̀`ع وت`نفيذ خط`ط إدارة الش`ؤون ال`بحرية والس̀`احلية ع`لى أن تك`ون خط`ط ش`املة وع̀`لى         (ICRI)الم`تجدد إلى العم`ل الص`ادر ع`ن إك`ري      

  . البحرية المحميةالصعيد المحلي أو الوطني وتكون متكاملة، وتعتبر إضافة للمناطق

 أن معظ`م األج`راف الم`رجانية موجودة في البلدان النامية ومعظم الناس اللذين يعيشون قرب األجراف المرجانية كثيرا ما يكونون في       :المس`ألة 
كن أن يكون لها  وبذل`ك ح`تى االنخفاض`ات البس`يطة ف`ي إن`تاجية األنظم`ة اإليكولوجي`ة لألج`راف ال`ريفية، ن`تيجة تبيض المرجان، يم                 .فق`ر مدق`ع   

 .عواقب اجتماعية واقتصادية وخيمة جدًا على السكان المحليين اللذين يعتمدون على خدمات األجراف الريفية

 . تبين وإنشاء تدابير إضافية وتدابير بديلة لكفالة العيش للناس اللذين يعتمدون اعتمادًا مباشرًا على خدمات األجراف الريفية:االستجابة

بيض الم`رجان يم`ت بص`لة لي`س فق`ط إلى اتفاقي`ة الت`نوع ال`بيولوجي ولك`ن كذل`ك إلى االتفاقية االطارية لألمم المتحدة بشأن تغير                    أن ت̀    :المس`ألة 
 واله`دف األس`مى التفاقي`ة األم`م الم`تحدة اإلطاري`ة المذك`ورة هو تخفيض االنبعاثات بطريقة تسمـح لألنظمة        .الم`ناخ واتفاقي`ة األراض`ي الرط`بة      

 وتدع`و االتفاقي`ة اإلطاري`ة المذك`ورة األط`راف إلى اتخ`اذ تدابي`ر بش`أن التمويل         .أن ت`تكيف بش`كل ط`بيعي م`ع ال`تغيرات الم`ناخية            اإليكولوجي`ة ب̀   
 واتفاقي̀`ة األراض̀`ي الرط̀`بة تتض̀`من إرش̀`ادا بش̀`أن الص̀`يانة   .وال̀`تأمين ونق̀`ل التك̀`نولوجيا لمعالج̀`ة اآلث̀`ار الض̀`ارة ال̀`ناتجة ع̀`ن ال̀`تغير الم̀`ناخي    

 . لألراضي الرطبة بما فيها األجراف المرجانيةواالستعمال الحكيم

 الش`روع ف`ي جه`ود التخ`اذ تدابي`ر مش`تركة بي`ن اتفاقي`ة الت`نوع البيولوجي واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية             :االس`تجابة 
 :األراضي الرطبة في سبيل ما يلي

(I) مرجانية بالنسبة للتسخن العالميايجاد نهج لتقييم نقاط الضعف في أنواع األجراف ال. 

(II) بناء القدرات للتنبؤ بوقع التبيض الذي يحدث في المرجان ورصد هذه العواقب. 

(V) تبين النهج اليجاد تدابير استجابية لتبيض المرجان.  

 .إسداء االرشاد إلى المؤسسات المالية بما في ذلك المرفق العالمي للبيئة، في سبيل مساندة تلك األنشطة )د (

  يمك`ن لت`بيض الم`رجان أن يؤث`ر ف`ي مص`ائد األس`ماك المح`لية وكذل`ك في مصائد األسماك المحيطية ذات القيمة التجارية العالية وفي             :لمس`ألة ا
 األنظمة اإليكولوجية الساحلية 

 عن ارتفاع درجة الحرارة  تش`جيع الف`او وم`نظمات ص`يد األس`ماك اإلق`ليمية ع`لى وض`ع وت`نفيذ تدابي`ر ل`تقييم وتخفي`ف الوقع الناشئ                :االس`تجابة 
 .على سطح البحر على مصائد األسماك

 وإذا استمرت درجات حرارة ماء البحر في . أن ما يحدث من تبيض للمرجان إنما هو إنذار بحدوث عواقب أشد على األنظمة البحرية :المس`ألة 
 ولن .جاوز األمر العتبات الفيزيولوجية للكائنات األخرىه`ذا ال`تزايد غي`ر الط`بيعي، وينتش`ر م`دى ه`ذا االرتف`اع، أو ي`دوم لف`ترات طوي`لة، س`يت                  

يقتص`ر األم̀`ر ع̀`لى أض̀`رار ت̀`لحق بمص̀`ائد األس̀`ماك المح̀`لية، ولك`ن أيض̀`ا بمص̀`ائد األس̀`ماك المحيطي̀`ة ذات القيم̀`ة ال̀`تجارية العالي̀`ة واألنظم̀`ة    
  .اإليكولوجية الساحلية
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ره إنذارا مبكرًا لعواقب التسخن العالمي على األنظمة اإليكولوجية البحرية،   ال`تركيز ع`لى أن التبيض المرجاني يمكن رصده باعتبا          :االس`تجابة 
وق`د ي`ؤدي انهي`ار األنظم`ة اإليكولوجي`ة لألج`راف الم`رجانية إلى عواق`ب ع`لى العم`ليات اإليكولوجية للنظام البحري األوسع نطاقًا، التي تعتبر                

 .األجراف المرجانية جزءًا منهم

 أم`ر يوح`ي ب`أن ص`يانة األج`راف الم`رجانية ل`ن تتحقق بدون النظر إلى النظام        1998 م`ن ت`بيض ل`لمرجان ف`ي      أن مالحظ`ة م`ا ح`دث       :المس`ألة 
 .المناخي العالمي، وأن األمر يقتضي بذل جهود لتخفيف وقع التغيرات المناخية العالمية السريعة

  .ين األنظمة البحرية والبرية والمناخية التركيز على صالت الترابط وعلى االفتقار إلى اليقين في العالقات ب:االستجابة

VIII-  التمويل 

 لم`ا ك`انت مس`ألة تغي`ر الم`ناخ مس`ألة عالمي`ة وطوي`لة الم`دى، تح`تاج الحكوم`ات ف`ي الع`الم إلى أن تعم`ل مع`ًا ع`لى إتاح`ة أم`وال لتنفيذ                          :المس`ألة 
 .المبادرات الرامية إلى معالجة وأسباب وعواقب التبيض المرجاني

مج دولي`ة وآلي`ات دولي`ة ف`ي سبيل التمويل والمساعدة على التطور التقني، كالبنك الدولي، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي         تعب`ئة ب`را    :االس`تجابة 
 .والمرفق العالمي للبيئة و المصارف اإلقليمية للتنمية، وكذلك المصادر الوطنية والخاصة في سبيل مساندة تنفيذ هذه التدابير ذات األولوية
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