
تحديد األهداف و الغايات المشتركة للشعاب 
المرجانية

تحدي المحافظة لدينا، وفرصة السياسة

كما هو مفصل في التقييم العالمي الذي أجراه الفريق الحكومي الدولي المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 
،والتقرير الخاص للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ عن المحيطات والغالف الجليدي ،واتفاقية التنوع البيولوجي ،فإن 

النظم اإليكولوجية للشعاب المرجانية مهددة بشكل كبير نتيجة لتغير المناخ وغيره من آثار األنشطة البشرية.

في مؤتمر CoP15 التفاقية التنوع البيولوجي في عام 2021 ، ستعتمد األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي )CBD( إطاًرا 
عالميًا للتنوع البيولوجي لما بعد 2020 ،وتضع أهدافًا مشتركة وأهدافًا عملية المنحى لتوفير الزخم إلجراءات الحفظ على مستويات 

متعددة.  هذه لحظة سياسية حاسمة لتحسين الغايات واألهداف العالمية المتعلقة بالشعاب المرجانية ،بما في ذلك وضوحها 
والمؤشرات التي نستخدمها لقياس التقدم ، لدفع إجراءات الحفظ التي تحافظ بشكل فعال على التنوع البيولوجي للشعاب المرجانية 

وفوائدها االجتماعية واالقتصادية على النطاقات ذات الصلة.

توصية WCS بشأن اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي التفاقية التنوع البيولوجي

اتفاق الحكومات والخبراء من خالل المبادرة الدولية للشعاب المرجانية )ICRI( على ما هو مطلوب

تحدد المسودة الحالية إلطار اتفاقية التنوع البيولوجي لما بعد 2020 أهدافًا موجهة نحو النتائج، بما في ذلك 
حالة النظم البيئية الطبيعية ،و "أهداف فعلية" قابلة للقياس لعام 2030 بشأن أدوات مثل التخطيط المكاني 

وتدابير الحفظ على أساس المنطقة. سيتم تطبيق العديد من هذه األهداف والغايات على الشعاب المرجانية ، 
سيكون لها أماكن للمأوى واضحة للمؤشرات ذات الصلة بالشعاب المرجانية.

بعد نشر مسودة إطار العمل ، اتفقت جمعية الحفاظ على الحياة البرية WCS وأعضاء آخرون في المبادرة 
الدولية للشعاب المرجانية )ICRI( ، بما في ذلك 40 دولة تحتوي أراضيها على معظم النظم البيئية للشعاب 
 المرجانية في العالم، باإلجماع على التوصيات المهمة ألطراف اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن هذه المسودة. 

 تشمل التوصيات رفيعة المستوى ما يلي:

● "االعتراف الواضح والصريح بالنظم اإليكولوجية للشعاب المرجانية"، بما في ذلك من خالل مراجع 
واضحة في األهداف والغايات؛

● "االحتفاظ بلغة تتعلق بسالمة ومرونة النظم اإليكولوجية" في الغايات واألهداف ، للحفاظ على جميع قيم 
التنوع البيولوجي واالستفادة من دور الشعاب المرجانية؛ و

● "اإلدراج الصريح لمؤشرات الشعاب المرجانية ذات الصلة" ألهداف وغايات ما بعد 2020، بما في ذلك 
المؤشرات المدرجة في التوصية )انظر الصفحة التالية(
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أعضاء جمعية الحفاظ على الحياة البرية WCS و المبادرة الدولية للشعاب المرجانية )ICRI( متفقون على مؤشرات الشعاب المرجانية الحرجة

ستعتمد أطراف اتفاقية التنوع البيولوجي إطار عمل للمراقبة مع مؤشرات لألهداف والغايات المعتمدة في مؤتمر األطراف 15. تعمل جمعية الحفاظ على الحياة 
البرية WCS على الحفاظ على الشعاب المرجانية في العديد من البلدان ، وهي على استعداد لدعم األطراف لتوسيع نطاق الرصد واإلبالغ بما في ذلك من خالل 

األدوات عبر اإلنترنت مثل MERMAID.  أوصى أعضاء ICRI بمجموعة من المؤشرات ، بما في ذلك )على سبيل المثال ال الحصر(:

هذه ليست سوى بعض المؤشرات التي أقرتها ICRI.  هذا ويجري العمل لجلب المزيد من المؤشرات عبر اإلنترنت ، بما في ذلك مؤشرات الوكيل للشعاب المرجانية 
التي يمكن تحليلها باستخدام مجموعات البيانات العالمية ، مثل الوصول إلى الشعاب المرجانية وقربها من األسواق ، أو اإلجهاد الحراري المزمن. لقراءة المزيد حول العلم 

يرجى االطالع على هذه المؤشرات هنا: 

• Darling et al. “Social–environmental drivers inform strategic management of coral reefs in the Anthropocene.” Nature Ecology & Evolution ,2019.
• McClanahan et al. “Critical thresholds and tangible targets for ecosystem-based management of coral reef fisheries.” PNAS, 2011.
• McClanahan et al. “Global baselines and benchmarks for fish biomass: comparing remote reefs and fisheries closures.” MEPS, 2019
• Darling et al. “Relationships between structural complexity, coral traits, and reef fish assemblages.” Coral Reefs, 2017.

مالحظة حول احياء الشعاب املرجانية:  مل نثبت أنه ميكننا احياء النظم البيئية املعقدة مثل الشعاب املرجانية عىل نطاقات مكانية أو زمنية تسمح لنا بتحقيق أهداف التنوع البيولوجي املشرتكة.  املؤرشات لهذا 

 أيضا متخلفة. لذلك،

 نحث األطراف عىل الرتكيز عىل االحتفاظ بالشعاب املرجانية القامئة، والتخفيف من التهديدات الحالية.

المفاوضات جارية ، والشعاب المرجانية بحاجة إلى مؤيدين

انضم إلى WCS وشركائنا في ICRI في الدعوة إلى اعتماد توصيات ICRI في: االجتماع الرابع والعشرون للهيئة الفرعية 
التابعة التفاقية التنوع البيولوجي بشأن العلوم والمشورة الفنية والتكنولوجية )SBSTTA-24( - المقرر حاليًا في نوفمبر 
2020 في مدينة كيبيك، كندا.  الوثيقة الخاصة بمؤشرات إطار عمل ما بعد 2020 متاحة بالفعل الستعراض األقران هنا.

غطاء مرجاين حي

إن الغطاء المرجاني الحي هو بالفعل مؤشر عالمي لهدف أيشي 10. إن جمعية الحفاظ 
على الحياة البرية WCS وشركاؤنا يراقبون الغطاء المرجاني الحي ، ويظهر علمنا أن الشعاب 
المرجانية تحتاج إلى بداية احترازية تبلغ 30٪ تقريًبا من الغطاء المرجاني الحي لضمان النمو.

غطاء الطحالب اللحمية وغطاء املجموعات القاعية الرئيسية

جمع البيانات عن النسبة المئوية للطحالب اللحمية والمجموعات القاعية الرئيسية األخرى 
)مثل البكتيريا الزرقاء واألعشاب البحرية(، التي تم جمعها جنًبا إلى جنب مع الغطاء المرجاني 

الحي، يحسن فهم تكوين النظام اإليكولوجي ووظيفته.

وفرة ووزن أسامك الشعاب املرجانية 

إن تقييمات الكتلة الحيوية لألسماك تبين الوضع اإليكولوجي والسمكي للشعاب المرجانية. 
يوضح علم WCS أن ما ال يقل عن 500-600 كجم / هكتار مطلوب للحفاظ على إنتاجية 

مزارع األسماك، ووظيفة النظام البيئي، والتنوع البيولوجي.

التعقيد البنيوي للشعاب املرجانية

يرتبط التعقيد الهيكلي بشكل إيجابي بسمات مثل وفرة أسماك الشعاب المرجانية والتنوع 
البيولوجي.  تعمل جمعية )WCS( على تحسين جهود جمع البيانات وتحديد البداية ذات 

.)CBD( الصلة على الصعيد العالمي العتمادها من قبل اتفاقية التنوع البيولوجي
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