
التقييم العالمي الثاني 
للمحيطات

المجلد األول

األمم المتحدة



التقييم العالمي الثاني 

للمحيطات
المجلد األول

األمم المتحدة



صورة الغالف: يونغ - سني وو

مسابقة التصوير الفوتوغرايف يف يوم األمم املتحدة العاملي للمحيطات 

منشورات األمم املتحدة

eISBN: 978-92-1-604009-3

حقوق التأليف والنرش 2021 © األمم املتحدة

جميع الحقوق محفوظة

ُطبع يف األمم املتحدة، نيويورك



ج

 تصدير
بقلم األمين العام

بقلم األمني العام

طرحت السنة املاضية تحديات غري مسبوقة. فقد عطلت جائحة مرض فريوس كورونا )كوفيد-19( حياة كثري من 
الناس وسبل عيشهم وكشفت عن هشاشة مجتمعاتنا. ولألسف، ليست هذه الجائحة األزمة الوحيدة التي تواجهها 
التنمية املستدامة وقدرتنا  البيولوجي مستمرين بال هوادة، مما يهدد  التنوع  املناخ وفقدان  البرشية. فال يزال تغري 
كجنس عىل البقاء. ويتضح هذان التحديان بوجه خاص عندما ننظر إىل حالة نظام حفظ الحياة عىل كوكبنا، املحيطات.

ويف عام 2015، حذر التقييم العاملي األول للمحيطات من أن العديد من مناطق املحيطات قد تدهورت بشكل خطري، 
وأن أكرب تهديد للمحيطات هو عدم التصدي للضغوط العديدة الناجمة عن األنشطة البرشية. والرسالة يف التقييم 
ويشري  املحيطات يف خطر.  توفرها  التي  العديدة  املنافع  وأن  تتحسن  لم  الحالة  أن  للمحيطات هي  الثاني  العاملي 
التقييم إىل أنه يتعني، لضمان  االستدامة، أن نعمل جميعا عىل تحسني اإلدارة املتكاملة للمحيطات، بما يف ذلك من 

خالل إجراء البحوث املشرتكة وتنمية القدرات وتبادل البيانات واملعلومات والتكنولوجيا. 

وتؤدي املحيطات دورا حاسما يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة وتأمني سبل عيش باليني البرش. ونحن بحاجة 
ماسة إىل تغيري كيفية تفاعلنا معها. ويوفر عقد األمم املتحدة املقبل لعلوم املحيطات من أجل التنمية املستدامة وعقد 
أن  ويمكن  بالفعل.  الذي حدث  الرضر  فهمنا وإصالح  لزيادة  لنا  اإليكولوجية فرصة  النظم  املتحدة إلصالح  األمم 
تساعد املعلومات الواردة يف التقييم العاملي الثاني يف هذه العملية، ويمكن كذلك أن توجه املؤتمرات الحكومية الدولية 

ذات الصلة املقرر عقدها يف عام 2021.  

وإني أحث القيادات وجميع الجهات صاحبة املصلحة عىل مراعاة التحذيرات الواردة يف التقييم بينما نعمل عىل حفظ 
البيئة البحرية لكوكبنا وإدارتها عىل نحو مستدام. فلنعزز ليس فقط االنتعاش األخرض ولكن أيضا االنتعاش األزرق 

من جائحة كوفيد-19.

أنطونيو غوترييش





ه

موجز
قررت الجمعية العامة، يف قراريها 141/57 و 240/58، أن تنشئ عملية منتظمة يف إطار األمم املتحدة لإلبالغ عن 
حالة البيئة البحرية وتقييمها عىل الصعيد العاملي، بما يف ذلك الجوانب االجتماعية - االقتصادية، يف الوقت الراهن 
واملستقبل املنظور، مع االستعانة يف ذلك بالتقييمات اإلقليمية القائمة. وأشارت الجمعية، يف قرارها 257/71، إىل أن 
نطاق الدورة األوىل من العملية املنتظمة ركز عىل إرساء خط لألساس وقررت أن يمتد نطاق الدورة الثانية ليشمل 
تقييم االتجاهات السائدة وتحديد الثغرات. ويتضمن برنامج العمل للفرتة 2017-2020 من الدورة الثانية للعملية 
املنتظمة إعداد فريق الخرباء للعملية املنتظمة لإلبالغ عن حالة البيئة البحرية وتقييمها عىل الصعيد العاملي، بما يف 
ذلك الجوانب االجتماعية - االقتصادية، للتقييم العاملي الثاني للمحيطات، استنادا إىل خطوط األساس التي أرساها 
التقييم البحري املتكامل العاملي األول )التقييم العاملي األول للمحيطات(. وقررت الجمعية العامة، يف قرارها 73/72، 
أن يميض فريق الخرباء ُقدما يف عمله عىل أساس إعداد تقييم شامل وحيد. وقد أعد فريق الخرباء هذه الوثيقة وفقا 

لتلك املقررات.

إخالء مسؤولية 

هذه الوثيقة هي نتاج عمل فريق الخرباء للعملية املنتظمة لإلبالغ عن حالة البيئة البحرية وتقييمها عىل الصعيد العاملي، بما يف ذلك الجوانب 

االجتماعية - االقتصادية، وهو املسؤول عن محتويات هذا املنشور. وساهم أعضاء فريق الخرباء ومجموعة الخرباء الذين شاركوا يف صياغة 

التقييم العاملي الثاني للمحيطات بصفتهم الشخصية. وال يمثل أعضاء الفريق واملجموعة أي حكومة أو أي سلطة أو منظمة أخرى.

وال تنطوي التسميات املستخدمة، بما فيها األسماء الجغرافية، وطريقة عرض املواد الواردة يف هذا املنشور، بما يف ذلك االقتباسات والخرائط 

 والبيبليوغرافيا، عىل تعبري األمم املتحدة عن أي رأي كان بشأن االسم واملركز القانوني ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو لسلطات 

أي منها أو بشأن تعيني تخومها أو حدودها، وال تنطوي عىل أن األمم املتحدة تقرها أو تقبلها رسميا. واملعلومات الواردة يف هذا املنشور 

والنابعة عن اإلجراءات والقرارات التي تتخذها الدول ال تنطوي عىل إقرار األمم املتحدة أو قبولها لهذه اإلجراءات والقرارات أو اعرتافها بها 

رسميا، وتُدرج هذه املعلومات دون املساس بموقف أي دولة عضو يف األمم املتحدة.





ز

تمهيد
املنتظمة  العملية  إنشاء  من  العامة  الجمعية  هدف  كان 
الصعيد  عىل  وتقييمها  البحرية  البيئة  حالة  عن  لإلبالغ 
العاملي، بما يف ذلك الجوانب االجتماعية - االقتصادية، هو 
ضمان وجود ملحة عامة شاملة عن املحيطات والعالقات بني 
املحيطات والبرش، تشمل جميع الجوانب البيئية واالجتماعية 
توفر  أن  العامة  اللمحة  هذه  شأن  فمن  واالقتصادية. 
معلومات أساسية لالستناد إليها يف القرارات العديدة التي 
والوطني  الدويل  الُصعد  عىل  امليدان  هذا  يف  اتخاذها  يجب 
واملحيل سعيا لتحقيق التنمية املستدامة. وقد أُنجز التقييم 
عام  يف  األول(  العاملي  )التقييم  للمحيطات  األول  العاملي 
2015، وهو يمثل خطوة رئيسية نحو تحقيق هذا الهدف.

ومع هدف طموح كهذا، فإنه ليس فقط أن بعض الجوانب لم 
تكن مشمولة بالكامل يف الناتج األول للعملية املنتظمة، بل إن 
التقييم الذي أُجري للفرتة حتى عام 2015 كان يحتاج أيضا، 
مع مرور الوقت، إىل تحديث. ولذلك، رتبت الجمعية العامة 
إلجراء مزيد من التقييمات البحرية املتكاملة العاملية لتسجيل 
التطورات من خط األساس الذي أرساه التقييم العاملي األول، 
ولبيان االتجاهات حيثما أمكن. ويف عام 2016، قررت إعداد 

تقييم شامل ثان بحلول نهاية عام 2020.

ويتضمن هذا املجلد التقييم العاملي الثاني للمحيطات. وهو 
يقدم املزيد من املعلومات عن جوانب املحيطات وعالقاتها 
السحيقة  للسهول  منفصلة  تقييمات  ذلك  يف  بما  بالبرش، 
والهيدرات البحرية، ويجمع يف فصول محددة مسائل كان 
قد جرى تناولها يف فروع مختلفة من التقييم العاملي األول، 

من قبيل حالة أنواع األسماك والبنى األساسية البحرية.

وكما كان حال التقييم العاملي األول، شكل إعداد هذا التقييم 
ملئات  الطوعية  الجهود  عىل  أساسا  اعتمد  إذ  كربى،  مهمة 
امليزانية  بدعم من  املجاالت، وحظي  العديد من  الخرباء يف 
العادية لألمم املتحدة. وكما يف السابق، حظي فريق الخرباء 
للعملية املنتظمة لإلبالغ عن حالة البيئة البحرية وتقييمها 
 - االجتماعية  الجوانب  ذلك  يف  بما  العاملي،  الصعيد  عىل 
فيه  واملساهمة  التقييم  هذا  تنظيم  برشف  االقتصادية، 

وإنجازه. وقد قدمت األمانة العامة، بما فيها شعبة شؤون 
الدولية  املنظمات  من  والعديد  البحار،  وقانون  املحيطات 
وعدد من الدول األعضاء يف األمم املتحدة دعما بالغ األهمية 
مرة أخرى، عىل النحو املبنيَّ بالتفصيل يف الفصل 2. ويعرب 
األشخاص  هؤالء  لجميع  امتنانه  عن  الخرباء  فريق 
واملؤسسات، ولكنه، يف إطار االختصاصات وأساليب العمل 
التي أقرتها الجمعية العامة، هو املسؤول يف نهاية املطاف 

عن النص النهائي.

ن الجزء األكرب من النص قبل تفيش جائحة مرض  وقد ُدوِّ
فريوس كورونا )كوفيد-19(. وقد أُدرجت بعض اإلشارات 
إىل آثار هذه الجائحة )عىل سبيل املثال، يف الفروع الواردة يف 
الفصل 8 ألف التي تتناول مصائد األسماك والنقل البحري 
والسياحة(، ولكن التداعيات الكاملة للجائحة عىل تفاعالت 
البرش مع املحيطات ال تزال قيد البحث وسيتعني دراستها 
بالكامل يف الدورة الثالثة من العملية املنتظمة. ومع ذلك، 
يف  هام  دور  توفرها  التي  والخدمات  للمحيطات  سيكون 
عملية التعايف من هذه الجائحة. ويُؤَمل أن تساعد املعلومات 

الواردة يف هذا التقييم يف تلك العملية.

األول، ال تتضمن هذه  العاملي  التقييم  الحال يف  وكما كان 
مع  تمشيا  توصيات،  أو  للسياسات  تحليل  أي  الوثيقة 
فإن عىل  ولذلك،  العامة.  الجمعية  أقرتها  التي  التوجيهات 
تقرر  أن  املختصة  الدولية  والسلطات  الوطنية  الحكومات 
اإلجراءات التي ينبغي اتخاذها يف ضوء التقييمات املضطلع 

بها يف إطار العملية املنتظمة.

رينيسون ُروا وآالن سيمكوك

املنسقان املشرتكان لفريق خرباء العملية املنتظمة

يورن ْشِميْدت

 عضو فريق خرباء العملية املنتظمة، 
مساعد املنسَقني املشرتَكني
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 الفصل 1
موجز عام

سوتو،   - غارسيا  وكارلوس  إيفانز،  وكارين  شيبة،  وسناء  كالومبونغ،  وهيلكونيدا  بيبيانو،  جواو  ماريا  املساهمون: 
وعثمان كيه كامارا، وإنريكي مارشوف، وعصام ياسني محمد، وهني أوجافري، وتشول بارك، ويلينيا راندرياناريسوا، 
ورينيسون روا، وجورن شميدت، وآالن سيمكوك، وأناستازيا سرتاتي، وجوشوا توهومواير، وكا ثانه فو، وجوينغ وانغ، 
العاملي،  الصعيد  عىل  وتقييمها  البحرية  البيئة  حالة  عن  لإلبالغ  املنتظمة  للعملية  الخرباء  )فريق  زايلنيسكي   وتايمون 

بما يف ذلك الجوانب االجتماعية - االقتصادية(.





5    

الفصل 1: موجز عام

النقاط الرئيسية

 United Nations, The First Global Integrated Marine Assessment: World Ocean Assessment I )Cambridge, Cambridge  1 
.)University Press, 2017

التي  	 فاالبتكارات  يتحسن.  املحيطات  فهم  يزال  ال 
تحققت يف مجال أجهزة االستشعار ومنصات الرصد 
عمليات  نطاق  كبري  بقدر  وسعت  التشغيل  الذاتية 
رصد املحيطات. واتسع نطاق برامج الرصد اإلقليمية 

ن التنسيق والتكامل. مع تََحسُّ

تخفيف  	 إىل  الرامية  االستجابات  بعض  تحسنت 
املرتبطة  املحيطات والتأثريات  الواقعة عىل  الضغوط 
األول  العاملي  التقييم  منذ  وذلك  منها  الحد  أو  بها 
للمحيطات1. وهذه االستجابات تشمل توسيع وتنفيذ 
بما  البحرية،  البيئة  حفظ  إىل  الرامية  اإلدارة  أطر 
يشمل إنشاء مناطق بحرية محمية، والعمل يف بعض 
املناطق عىل تحسني إدارة التلوث ومصائد األسماك. 
األنشطة  عن  الناجمة  الضغوط  من  كثريا  أن  غري 
البرشية ال تزال تتسبب يف تدهور املحيطات، بما يف 
املانغروف  أشجار  مثل  الهامة،  املوائل  تدهور  ذلك 
تلك  الضغوط  هذه  وتشمل  املرجانية.  والشعاب 
يف  بما  املستدام،  غري  والصيد  املناخ؛  بتغري  املرتبطة 
تنظيم؛  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غري  الصيد  ذلك 
الذي  الجوي  الغالف  وتلوث  امُلغرية؛  األنواع  وإقحام 
يسبب التحمض وفرط املغذيات؛ واملدخالت املفرطة 
من املغذيات واملواد الخطرة، التي تشمل البالستيك، 
البالستيك  وجزيئات  الدقيقة،  البالستيك  وجزيئات 

املتناهية الدقة؛ وتزايد َكّم الضوضاء البرشية املنشأ؛ 
الساحلية واستخراج  املناطق  تنمية  اإلدارة يف  وسوء 

املوارد الطبيعية منها.

ال يزال هناك نقص يف التقدير الَكّمّي للتأثريات الناجمة  	
الفشل  الرتاكمية. وما فتئ  عن هذه الضغوط وآثارها 
لالستخدامات  املتكاملة  اإلدارة  تحقيق  يف  عام  بوجه 
التي  املخاطر  يزيد من  للسواحل واملحيطات  البرشية 
تهدد املنافع التي يستمدها البرش من املحيطات، ومنها 
املواد،  وتوفري  الغذائيني،  واألمن  بالسالمة  يتعلق  ما 
وصون  السواحل،  وسالمة  ورفاهه،  اإلنسان  وصحة 

خدمات النظم اإليكولوجية الرئيسية.

للمحيطات  	 البرشية  االستخدامات  إدارة  تحسني  إن 
والتعاون  التنسيق  ن  تََحسُّ سيتطلب  االستدامة  لكفالة 
إليها،  تفتقر  التي  املناطق  يف  القدرات  تنمية  إلتاحة 
البحرية،  التكنولوجيا  مجال  يف  االبتكارات  وتحقيق 
وتنفيذ  التخصصات،  املتعددة  الرصد  نظم  وإدماج 
ن سبل الوصول إىل  اإلدارة والتخطيط املتكاملني، وتََحسُّ

املعارف والتكنولوجيات املتعلقة باملحيطات وتبادلها.

ترتتب عىل جائحة مرض فريوس كورونا )كوفيد-19(  	
البرشية املضطلع  العديد من األنشطة  آثار جسيمة عىل 
بها يف املحيطات. ولم تُقيَّم حتى اآلن بشكل تام التداعيات 

الكاملة للجائحة عىل تفاعالت البرش مع املحيطات. 

مقدمة  - 1

تغطي املحيطات أكثر من 70 يف املائة من سطح كوكب 
الحيوي.  الغالف  من  املائة  يف   95 وتشكل  األرض 
التي تشهدها املحيطات تُحرِّك نظم الطقس  والتغيريات 
التي تؤثر يف النظم اإليكولوجية الربية والبحرية عىل حد 
 سواء. وتوفر املحيطات ونظمها اإليكولوجية أيضا منافع 

املناخ، وحماية  العاملي، من بينها تنظيم  كبرية للمجتمع 
السواحل، والغذاء، والعمالة، واالستجمام، والرفاه الثقايف. 
ويتوقف تحصيل هذه املنافع، إىل حد كبري، عىل استمرار 
البيولوجي  والتنوع  املحيطات،  يف  الجارية  العمليات 

البحري، وخدمات النظم اإليكولوجية ذات الصلة.
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ومن منطلق القلق بشأن تدهور حالة املحيطات، أنشأت 

الجمعية  خالل  من  املتحدة،  األمم  يف  األعضاء  الدول 

العامة، العملية املنتظمة لإلبالغ عن حالة البيئة البحرية 

الجوانب  ذلك  بما يف  العاملي،  الصعيد  عىل  وتقييمها 

العملية  من  الهدف  ويتمثل  االقتصادية.   - االجتماعية 

العالم،  يف  املحيطات  لحالة  تقييم  توفري  يف  املنتظمة 

والخدمات التي توفرها واألنشطة البرشية التي تؤثر عىل 

العاملي األول للمحيطات يف عام  التقييم  حالتها. وأُنِجَز 

2015. وخلص التقييم إىل أن أجزاء كثرية من املحيطات 

تدهورت بشكل خطري وأن املشاكل التي وصفها، إن لم 

تُعاَلج، ستؤدي إىل حلقة مدمرة من التدهور تفقد فيها 

التي  املنافع  من  العديد  توفري  عىل  قدرتها  املحيطات 

يعتمد عليها البرش. ويف إطار العمل املحدد للدورة الثانية 

من العملية املنتظمة، أُعدت ثالث خالصات تقنية بشأن 

األول  العاملي  التقييم  محتوى  توجز  محددة  عمليات 

للمحيطات فيما يتعلق بتغري املناخ، والتنوع البيولوجي 

يف املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية، وهدف 

التنمية املستدامة 14 بشأن الحياة تحت املاء )انظر قرار 

الجمعية العامة 1/70(.

ويتضمن التقييم العاملي الثاني للمحيطات تحديثاً للتقييم 

ُعِلَم  التي  والتغيريات  التطورات  يراعي  األول  العاملي 

من  املزيد  بوصف  له  ويُكمِّ  ،2015 عام  منذ  بحدوثها 

تفاعالت البرش مع املحيطات. وقد ُدّون الجزء األعظم من 

نص التقييم قبل تفيش جائحة كوفيد-19 التي سيستغرق 

االقتضاء،  وحسب  الوقت.  بعض  الكاملة  آثارها  ظهور 

مساهمة  لكيفية  تقييماً  الثاني  العاملي  التقييم  يقدم 

التقييم  صدور  منذ  حدثت  التي  والتغريات  التطورات 

ذات  املستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  يف  األول  العاملي 

الصلة. وتُبنَيَّ فيه أيضا التطورات والتغريات ذات الصلة 

املحيطات  لعلوم  املتحدة  األمم  لعقد  املجتمعية  باألهداف 

من أجل التنمية املستدامة )انظر القرار 73/72(.

العوامل املحرِّكة   - 2

يصف التقييم العاملي الثاني للمحيطات العوامل املحركة 
والديمغرافية  االجتماعية  التطورات  باعتبارها 
فيها  بما  املجتمعات،  يف  تحدث  التي  واالقتصادية 
التغريات التي تطرأ يف أنماط العيش وأنماط االستهالك 
واإلنتاج املرتبطة بها التي تفرض ضغوطاً عىل املحيطات 

املحركة  العوامل  بني  العالقات  وتتسم   .)4 )الفصل 
والضغوط )وتأثرياتها( بالتعقيد والدينامية، حيث تؤدي 
أوجه الرتابط بينها إىل تفاعالت تراكمية. وتتمثل العوامل 

املحركة التي ُحدََّدت يف الفصل 4 فيما ييل:

النمو السكاني والتغريات الديمغرافية - إذ  )أ( 
يستمر تزايد عدد سكان العالم، وإن كان معدل 

هذه الزيادة قد تباطأ مقارنة باملعدالت املسجلة 

يف أواخر ستينيات القرن املايض، وذلك بموازاة 
ويتباين  الدولية.  الهجرة  معدالت  تزايد  مع 
سكان  عدد  تزايد  يفرضه  الذي  الضغط  حجم 

من  ملجموعة  وفقا  البحرية  البيئة  عىل  العالم 

الناس  فيه  يعيش  الذي  املكان  منها  العوامل، 
وأنماط  بها،  يعيشون  التي  والطريقة 
يف  املستخدمة  والتكنولوجيات  استهالكهم، 
وسائل  وتوفري  واملواد  واألغذية  الطاقة  إنتاج 

النقل وإدارة النفايات؛

االقتصادات  زالت  فما   - االقتصادي  النشاط  )ب( 
وترية  كانت  وإن  العاملي،  الصعيد  عىل  تنمو 

املبلغ  الوترية  مع  باملقارنة  تباطأت  قد  نموها 
العاملي األول للمحيطات نتيجة  التقييم  عنها يف 
أن  والتجارة. وبما  التحويلية  الصناعات  تراجع 
عدد سكان العالم قد ارتفع، فقد زاد الطلب عىل 

يف  بزيادات  ذلك  واقرتن  والخدمات،  السلع 

استهالك الطاقة واستخدام املوارد. وقد وضعت 
االقتصادات  لتنمية  اسرتاتيجيات  كثرية  بلدان 
القائمة عىل املحيطات )االقتصاد األزرق(، أو هي 

بصدد وضعها. غري أن ثمة معوقا هاما يعرتض 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/72/73
https://undocs.org/ar/A/RES/72/73
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الفصل 1: موجز عام

نمو اقتصادات املحيطات وهو التدهور الحايل يف 
صحة املحيطات والضغوط التي تتعرض لها؛

التقدم التكنولوجي - فما زال التقدم يف مجال  )ج( 
وتوسيع  الكفاءة  زيادة  يف  يسهم  التكنولوجيا 
أتاحت  االقتصادي. وقد  النمو  األسواق وتعزيز 
االبتكارات تحقيق نتائج متعلقة بالبيئة البحرية 
منها اإليجابي )مثل زيادة أوجه الكفاءة يف توليد 
الصيد  قدرات  )مثل  السلبي  ومنها  الطاقة( 

املفرطة يف مصائد األسماك(؛

االستقرار  وعدم  املتغرية  الحوكمة  هياكل  )د( 
الدويل  الصعيدين  فعىل   - السيايس  الجغرايف 
ن أساليب التعاون وتنفيذ  والوطني، أسهم تََحسُّ
سياسات فعالة عرب بعض املناطق يف التقليل من 
لكن  املحيطات.  املفروضة عىل  الضغوط  بعض 
النزاعات التي تشهدها بعض املناطق عىل سبل 
أن  البحرية يمكن  املوارد والحدود  إىل  الوصول 
التي  واالتفاقات  السياسات  تقويض  إىل  تؤدي 

تركز عىل االستدامة؛

غازات  انبعاثات  ارتفاع  تواصل   - املناخ  تغري  )ه( 
يف  تسبب  الذي  األمر  املنشأ،  البرشية  الدفيئة 
حدوث املزيد من التغريات املناخية الطويلة األمد 
التي ستبقى آثارها الواسعة االنتشار لعدة قرون 
يف جميع أنحاء املحيطات وستؤثر عىل املحيطات. 
األمم  اتفاقية  يف  األطراف  مؤتمر  اعرتف  وقد 

انظر FCCC/CP/2015/10/Add.1، املقرر 1/م أ-21، املرفق.  2

ما لم يُذكر خالف ذلك، تُستخدم صفة “مستدام” و “االستدامة” باإلشارة إىل جميع الجوانب البيئية واالجتماعية واالقتصادية.  3

تغري  بآثار  املناخ  تغري  بشأن  اإلطارية  املتحدة 
املناخ يف مقرره 1/م أ-21 الذي اعتمد بموجبه 
االستجابة  تعزيز  إىل  الرامي  باريس2  اتفاق 

العاملية للتهديدات الناجمة عن تغري املناخ. 

وتأثري هذه العوامل املحركة الخمسة تأثري متفاوت عىل 
منترشة  غري  البرشية  فاملجتمعات  العاملي.  الصعيد 
فيما  يتفاوت  السكاني  النمو  ومعدل  منتظمة،  بصورة 
بني  التفاوت  أوجه  ظلت  وقد  واملناطق.  البلدان  بني 
منذ  تتزايد  االقتصادي  النمو  يف  الجغرافية  املناطق 
ثمانينيات القرن املايض. واالختالفات املرتبطة بذلك يف 
بعض  بإمكان  أن  تعني  التكنولوجي  التقدم  مجال 
البلدان استخراج املوارد من مناطق كان يتعذر الوصول 
إليها يف السابق، ومن ثم احتمال تزايد الضغوط يف هذه 
املناطق. وال تزال مناطق كثرية، ال سيما تلك التي توجد 
إىل  الوصول  سبل  إىل  تفتقر  نموا،  البلدان  أقل  فيها 
التكنولوجيات التي يمكن أن تساعد يف استخدام املوارد 
البحرية بصورة مستدامة3. وقد تؤدي النزاعات اإلقليمية 
عرقلة  إىل  السيايس  الجغرايف  االستقرار  عدم  وحاالت 
تنفيذ املعاهدات واالتفاقات العاملية واإلقليمية، وبالتايل 
تؤثر عىل النمو االقتصادي ونقل التكنولوجيات وتنفيذ 
األطر القائمة إلدارة استخدام املحيطات. واآلثار املرتتبة 
ترتفع  حيث  متفاوتة،  آثار  أيضا  هي  املناخ  تغري  عىل 
معدالت االحرتار عن املتوسط العاملي يف بعض املناطق، 

منها املحيط املتجمد الشمايل )الفصل 5(. 

تنظيف املحيطات  - 3

الصحي  الرصف  ملياه  املناسبة  املعالجة  غياب  يزال  ال 
وانبعاث امللوثات الناجمة عن قطاعات الصناعة التحويلية 
البحري  والنقل  األسماك  ومصائد  والسياحة  والزراعة 
يشكالن ضغطا عىل املحيطات، مما يؤثر سلبا عىل األمن 
البحري.  البيولوجي  والتنوع  األغذية  وسالمة  الغذائي 

فالقمامة البحرية، من مواد متناهية الدقة إىل مواد جهرية، 
تمثل مشكلة أخرى، فهي، إىل جانب ما يسببه وجودها من 
أرضار، يمكن أن تنقل أيضا امللوثات واألنواع غري األصلية 

عىل مدى مسافات طويلة )الفصول 10 إىل 12(.

https://undocs.org/ar/FCCC/CP/2015/10/Add.1
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أوجه الرتابط مع أهداف التنمية   - 1-3
املستدامة وعقد األمم املتحدة 

لعلوم املحيطات من أجل التنمية 
املستدامة

الغاية 14-1 من أهداف التنمية املستدامة: 

كبري،  بقدر  منه  والحد  أنواعه  بجميع  البحري  التلوث   منع 
ذلك  يف  بما  الربية،  األنشطة  عن  الناجم  التلوث  سيما  وال 

الحطام البحري، والتلوث باملغذيات، بحلول عام 2025

النتيجة املتوخاة يف إطار عقد علوم املحيطات:

محيطات نظيفة يتم فيها كشف مصادر التلوث والحد منها 
أو إزالتها

امللوثات  )مثل  امللوثات  بعض  تركيزات  تنخفض 
أن  غري  املناطق،  بعض  يف  والفلزات(  الثابتة  العضوية 
مكانيا.  متجانسة  غري  بالرتكيزات  املتعلقة   املعلومات 
فال تزال هناك ثغرات معرفية، ليس فيما يتعلق بامللوثات 
بامللوثات  يتعلق  فيما  أيضا  بل  فحسب،  بها  املعرتف 
يف  قائمة  الثغرات  تزال  ال  مناطق،  عدة  ويف  الناشئة. 
متسقة  سياسات  وإنفاذ  لتطبيق  الالزمة  القدرات 
املحيطات  إىل  امللوثات  ملنع وصول مدخالت  ومتماسكة 

والحد منها )الفصول 10 إىل 12 و 20(. 

بها  سيساعد  التي  املحددة  الطرق   1 الجدول  يف  ويرد 
التنمية  أهداف  من  أخرى  أهداف  تحقيق  نحو  التقدم 
 2 الجدول  يف  وترد   .1-14 الغاية  بلوغ  يف  املستدامة 
يف  الغاية  هذه  بلوغ  بها  التي سيساعد  املحددة  الطرق 
أهداف  من  أخرى  أهداف  تحقيق  نحو  تقدم  إحراز 

التنمية املستدامة.

التلوث باملغذيات  - 2-3

والفوسفور  النيرتوجني  مدخالت  تزايد  عموما  استمر 
النظم  إىل  تصل  التي  البرشية  األنشطة  عن  الناجمة 
املبارش،  الترصيف  عمليات  من  الساحلية  اإليكولوجية 
الجوي،  والغالف  واألنهار،  للمياه،  السطحي  والجريان 
وصول  من  يقلل  ترصيفها  مراقبة  تحسني  كان  وإن 

.United Nations, Treaty Series, vol. 2256, No. 40214  4

املدخالت  وبسبب  املائية.  الكتل  بعض  إىل  املدخالت 
يمثل  املغذيات  فرط  أصبح  املغذيات،  هذه  من  املفرطة 
املنقوصة  املناطق  أعداد  وزادت  متزايدة  مشكلة 
من  امليتة”(  “املناطق  أحياناً  تسمى  )التي  األوكسجني 
أكثر من 400 منطقة يف العالم يف عام 2008 إىل حوايل 
700 منطقة يف عام 2019. وتشمل النظم اإليكولوجية 
وبحر  املكسيك،  خليج  من  الشمايل  الجزء  تأثرا  األكثر 
الصني  وبحر  البنغال،  وخليج  الشمال،  وبحر  البلطيق 
مدخالت  أنَّ  ر  ويُقدَّ الرشقي.  الصني  وبحر  الجنوبي 
املنشأ ستتضاعف خالل  البرشية  الساحلية  النيرتوجني 
النصف األول من القرن الحادي والعرشين. وباإلضافة 
من  األكسجني  تناقص  يتفاقم  أن  املتوقع  من  ذلك،  إىل 
املناخ من زيادات يف درجات  خالل ما يرتتب عىل تغري 
التيارات  املياه ويف  تطبق  وتغريات يف  املحيطات  حرارة 
البحرية )الفصل 5(، وال سيما يف املناطق الساحلية من 
وجنوبها  آسيا  وجنوب  الجنوبية،  وأمريكا  أفريقيا، 

الرشقي، وأوقيانوسيا )الفصل 10(. 

املواد الخطرة  - 3-3

مما  الزراعة،  وكثافة  الصناعية  التنمية  تزايد  استمر 
من  جديدة  وأخرى  قائمة  أنواع  إىل  املحيطات  عّرض 
من  الجديدة  األنواع  وتشمل  الخطرة.  املواد  مدخالت 
العناية  ومنتجات  الصيدالنية  املستحرضات  املدخالت 
إزالتها  يمكن  ال  التي  الدقة  املتناهية  واملواد  الشخصية 
أنحاء  من  العديد  يف  الرصف  مياه  معالجة  طريق  عن 
الصيدالنية  املستحرضات  اكتشاف  ويتزايد  العالم. 
ومنتجات العناية الشخصية يف مختلف املحيطات، بما يف 
الجنوبي.  واملحيط  الشمايل  املتجمد  املحيط  يف  ذلك 
ولوحظ أن عددا من هذه املنتجات يسبب رضرا للنباتات 
والحيوانات، ولكن نطاق هذا التأثري يف الكائنات البحرية 
رصدها  عدم  إىل  أساسا  يعزى  ما  وهو  معروف،  غري 

بشكل عام )الفصل 11(.

امللوثات  بشأن  استكهولم  اتفاقية  أن  من  الرغم  وعىل 
العضوية الثابتة4 لها عموماً تأثري إيجابي عىل الرتكيزات 
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العاملية، فإن امللوثات العضوية الثابتة ال تزال تُكتَشف 
يف املناطق البحرية ويف األنواع البحرية بعيدا عن مصادر 
الرتكيزات  حتى  أن  ثبت  وقد  واستخدامها.  إنتاجها 
األنواع  يف  اإلنسال  نجاح  فرص  من  تقلل  املنخفضة 
البحرية، بما فيها الفقمة التي تعيش يف القطب الشمايل. 
املعلومات  يف  نقص  ثمة  املحيطات،  مناطق  معظم  ويف 

املتاحة بشأن االتجاهات )الفصل 11(. 

يف  الزئبق5 عموماً  بشأن  ميناماتا  اتفاقية  ساهمت  وقد 
الحد من تركيزات الزئبق العاملية، حيث تشري األدلة يف 
يف  الزئبق  تركيزات  مستوى  أن  إىل  املناطق  معظم 
زيادة  عن  أُبلغ  فقد  ذلك،  ومع  يستقر.  بدأ  املحيطات 
طفيفة يف تركيزات بعض الفلزات يف كائنات املستويات 
اتجاهات  الغذائية. ومن أجل تقييم  السلسلة  العليا من 
تحليالت  إجراء  يلزم  أفضل،  نحو  عىل  الفلزات  تركيز 
موسعة للسالسل الزمنية الساحلية عىل الصعيد العاملي، 
يف  الدقة  املتناهية  الفلزية  املواد  مستويات  يشمل  بما 

املحيطات )الفصل 11(.

وال تزال تركيزات معظم املواد املشعة تتناقص من خالل 
نووية  حوادث  أي  تقع  فلم  القديمة.  املدخالت  تحّلل 
الترصيف من  كربى منذ عام 2011، وال تزال عمليات 
منشآت إعادة املعالجة النووية يف أوروبا تتناقص بشكل 
املشعة بكميات أصغر  النويدات  انبعاث  كبري. ويستمر 

من مفاعالت الطاقة النووية يف 30 بلدا )الفصل 11(.

حوادث  عدد  انخفاض  استمر  العاملي،  الصعيد  وعىل 
النقل البحري: ففي الفرتة ما بني عامي 2014 و 2018، 
تزيد  التي  املفقودة  السفن  لعدد  السنوي  املتوسط  بلغ 
مقارنًة  88 سفينة،  طن   100 عن  اإلجمالية  حمولتها 
الخمس  السنوات  خالل  املسجل  السنوي  باملتوسط 
يف  تقدم  حاليا  ويتحقق  سفينة.   120 والبالغ  السابقة 
عدد  وظل  السفن.  عن  الناجم  الهواء  تلوث  من  الحد 
املتوسط  بلغ  فقد  النفطي منخفضا:  االنسكاب  حوادث 
عن  تزيد  كميات  فيها  انسكبت  التي  للحوادث  السنوي 
 سبعة أطنان من ناقالت نفطية فيما بني عامي 2010 

UNEP)DTIE(/Hg/CONF/4، املرفق الثاني. دخلت االتفاقية حيز النفاذ يف 16 آب/أغسطس 2017.  5
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و 2018 ما عدده ستة حوادث، مقارنًة باملتوسط السنوي 
املسجل يف العقد السابق والبالغ 18 حادثا. وتُطِلق منشآت 
يف  هيدروكربونية  انبعاثات  أيضا  البحرية  والغاز  النفط 
لهذه  األمد  الطويلة  التأثريات  ولكن  البحرية،  البيئة 

االنبعاثات ما زالت غري معروفة )الفصالن 11 و 19(.

النفايات الصلبة  - 4-3

ال يوجد تقدير كمي عىل مستوى العالم ملعظم مدخالت 
فيها  )بما  املحيطات  يف  تصب  التي  الصلبة  النفايات 
املتعمد  غري  الترصيف  جراء  من  البحرية(  القمامة 
ما  البالستيك  ويشكل  لها.  املتعمد  واإلغراق  للنفايات 
تقدر  البحرية، حيث  القمامة  املائة من  إىل 80 يف  يصل 
املدخالت البالستيكية التي تصل سنوياً إىل املحيطات من 
األنهار بما يرتاوح بني 1,15 و 2,41 مليون طن. وقد 
َل وجود البالستيك يف أكثر من 400 1 نوع بحري.  ُسجِّ
البالستيك  جزيئات  آثار  عن  أقل  معلومات  وتتوافر 
ملم(   5 عن  حجمها  يقل  التي  القطع  )أي  الدقيقة 
وجزئيات البالستيك املتناهية الدقة )أي القطع التي يقل 
جزئيات  أن  لوحظ  وإن  نانومرت(،   100 عن  حجمها 
البالستيك املتناهية الدقة تدخل إىل خاليا الكائنات الحية. 
وتنتج هاتان الفئتان من البالستيك عن انحالل جزيئات 
املثال،  سبيل  )عىل  املتعمد  التصنيع  وعن  البالستيك 
يزال  وال  الشخصية(.  العناية  منتجات  يف  كمكونات 
مستوى إغراق حمأة مياه املجارير والنفايات العضوية 
وغري العضوية محدودا، حيث يستمر إغراق حمأة مياه 
تلوث  منع  اتفاقية  تنفيذ  نتيجة  االنخفاض  يف  املجارير 
البحار الناجم عن رمي النفايات ومواد أخرى فيها، لعام 
امللحق  عام 1996  وبروتوكول  لندن(6  )اتفاقية   1972
بها7والعديد من االتفاقيات اإلقليمية. غري أن نقص اإلبالغ 
مما  مستمرا،  يزال  ال  االتفاقات  هذه  إطار  يف  الواجب 
النفايات. وال  يرتتب عليه عدم يقني بشأن نطاق إغراق 
منخفضة  مخاطر  يشكل  البحر  يف  الذخائر  إغراق  يزال 
للنظام اإليكولوجي البحري، وللصيادين )عند اصطيادها 
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يف الشباك(. غري أن البحوث التي أجريت مؤخرا تشري إىل 
أن انبعاث ُمركَّبات من الذخائر قد يسبب آثارا جينية أو 

أيضية شبه مميتة يف الكائنات البحرية )الفصل 12(.

الضوضاء  - 5-3

املحيطات  يف  تؤثر  التي  املنشأ  البرشية  الضوضاء  تأتي 
من مصادر عديدة )منها السفن، واستكشاف واستخراج 
بالصدى(،  والسرب  الصناعية،  واألنشطة  والغاز،  النفط 
األكثر  واملناطق  واملكان.  الزمان  باختالف  وتختلف 
ترضرا هي تلك التي تشهد استخداماً صناعياً كثيفاً، مثل 
خليج املكسيك وبحر الشمال واملحيط األطليس. وخالفا 
تستمر  ال  البحري،  للتلوث  األخرى  املصادر  من  للعديد 
الضوضاء بعد إزالة مصدر الصوت من البيئة. وقد ازداد 
التنوع  عىل  املنشأ  البرشية  الضوضاء  تأثريات  فهم 
حيث  املاضيني،  العقدين  خالل  البحري  البيولوجي 
لوحظت مجموعة من التأثريات املبارشة وغري املبارشة يف 
إىل  الحيوانية  العوالق  من  ترتاوح  التي  األنواع  من  عدد 
الثدييات البحرية. وقد تحّسن فهم هذه التأثريات بموازاة 
التي  الضوضاء  رصد  إىل  بالحاجة  االعرتاف  تزايد  مع 
ولنئ  وتقليلها.  تأثرياتها  وتحديد  البحرية  البيئة  تدخل 
كانت بعض الجهود تُبذَل لتقليل الضوضاء الناتجة عن 
من  متنوعة   مجموعة 

املصادر، فإن االستخدام املتزايد للمحيطات من املرجح 
أن يقّوض هذه الجهود )الفصل 20(.

الثغرات الرئيسية يف املعارف   - 6-3
ومجال بناء القدرات

رصد  عمليات  لتوحيد  طرق  إيجاد  عاجلة  بصفة  يلزم 
وإعداد مجموعات  الضوضاء،  فيها  بما  امللوثات، 
املكانية  االختالفات  تقييم  يتسنى  حتى  البيانات، 
بناء  ويلزم  األولويات.  وتحديد  امللوثات  يف  والزمانية 
املحيطات،  إىل  امللوثات  القدرات من أجل تقليل وصول 
نظافة،  أكثر  إنتاج  أنماط  اعتماد  خالل  من  سيما  وال 
وتكنولوجيات  للضوضاء،  إحداثا  أقل  وتكنولوجيات 
وسهلة  أرخص  تكون  الصحي  الرصف  مياه  ملعالجة 
الجهود، سيكون من  ازدواجية  الحد من  وبغية  للنرش. 
املواد  بشأن  عامة  بيانات  قاعدة  إنشاء  املستصوب 
من  البيئية  للضوضاء  مرجعي  أساس  ووضع  الخطرة 
أجزاء  يف  وهناك  ونمذجتها.  املخاطر  تقييم  دعم  أجل 
البحري  التلوث  نطاق  فهم  يف  قصور  العالم  من  كثرية 
املحمولة  بامللوثات  للحدود، وخاصة فيما يتعلق  العابر 
جوا؛ ومن ثّم يلزم توفري بيانات أكثر دقة عن انبعاثاتها 
وكيفية نقلها. وأخريا، يلزم التوصل إىل فهم أفضل بكثري 
آلثار امللوثات، بما يف ذلك الضوضاء البرشية املنشأ، عىل 

البيئة البحرية )الفصول 10 إىل 12 و 20(.

حماية النظم اإليكولوجية البحرية  - 4

البحرية  اإليكولوجية  للنظم  الرئيسية  التهديدات  تنبع 
األحياء  وتربية  األسماك،  صيد  مثل  برشية  أنشطة  من 
واملعادن،  الرمال  واستخراج  البحري،  والنقل  املائية، 
واستغالل النفط والغاز، وتشييد البنية التحتية للطاقة 
املتجددة، وتطوير البنية التحتية الساحلية، والتلوث، بما 

يشمل انبعاث غازات الدفيئة.

أوجه الرتابط مع أهداف التنمية   - 1-4
املستدامة وعقد األمم املتحدة لعلوم 
املحيطات من أجل التنمية املستدامة

الغاية 14-2 من أهداف التنمية املستدامة:

نحو  عىل  والساحلية  البحرية  اإليكولوجية  النظم  إدارة 
مستدام وحمايتها، من أجل تجنب حدوث آثار سلبية كبرية، 
واتخاذ  الصمود،  قدرتها عىل  تعزيز  ذلك عن طريق  بما يف 
اإلجراءات الالزمة إلعادتها إىل ما كانت عليه من أجل تحقيق 

الصحة واإلنتاجية للمحيطات، بحلول عام 2020
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الغاية 14-5 من أهداف التنمية املستدامة:

حفظ 10 يف املائة عىل األقل من املناطق الساحلية والبحرية، 
أفضل  إىل  واستنادا  والدويل  الوطني  القانون  مع  يتسق  بما 

املعلومات العلمية املتاحة، بحلول عام 2020

النتيجة املتوخاة يف إطار عقد علوم املحيطات:

نظمها  فهم  يتسنى  الصمود  عىل  وقادرة  صحية  محيطات 
اإليكولوجية البحرية وحمايتها واستعادتها وإدارتها 

سلباً  تتأثر  البحرية  واملوائل  األنواع  من  العديد  يزال  ال 
بالضغوط البرشية املنشأ اآلخذة يف التزايد. )الفصول 6 
ألف – زاي، و 7 ألف - فاء؛ وانظر أيضا الفرع 5 أدناه(. 
وحالتها  واملوائل  األنواع  توزيع  فهم  يف  تحسن  وثمة 
وكيفية تأثرها بالضغوط البرشية املنشأ. ويف عام 2020، 
تغطي املناطق البحرية املحمية 18 يف املائة من مساحة 
املحيطات الواقعة ضمن نطاق الواليات القضائية الوطنية، 
الكلية  املساحة  من  تقريبا  تمثل 8 يف املائة  والتي 
للمحيطات، يف حني أن نسبة 1 يف املائة تقريبا من املناطق 
البحرية الواقعة خارج نطاق الواليات القضائية الوطنية 

أصبحت مشمولة بإجراءات الحماية )الفصل 27(.

بها  سيساعد  التي  املحددة  الطرق   1 الجدول  يف  وترد 
أهداف  من  أخرى  أهداف  تحقيق  نحو  املحرز  التقدم 
 .5-14 و   2-14 الغايتني  بلوغ  يف  املستدامة  التنمية 
بها  سيساعد  التي  املحددة  الطرق   2 الجدول  يف  وترد 
بلوغ هاتني الغايتني يف إحراز تقدم نحو تحقيق أهداف 

أخرى من أهداف التنمية املستدامة.

وحماية النظم اإليكولوجية البحرية مضّمنة يف العديد من 
لقانون  املتحدة  األمم  اتفاقية  مثل  الدولية،  االتفاقات 
البحار8 واتفاقية التنوع البيولوجي9، وكذلك يف االتفاقيات 
أهداف  من  الرغم  وعىل  الوطنية.  والترشيعات  اإلقليمية 
هذه االتفاقات واالتفاقيات، ال تزال حالة العديد من األنواع 
واملوائل البحرية تتدهور عىل الصعيد العاملي، األمر الذي 
إىل  وباإلضافة  للخطر.  اإليكولوجية  النظم  أداء  يعرض 
املحيطات وتحمضها  احرتار  إىل  املناخ  تغري  يؤدي  ذلك، 
وحدوث تغريات يف دورانها ووجود تركيزات من األكسجني 
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املذاب فيها وتضخيم دورة املاء بها. ونتيجة لذلك، بات 
املياه  من  األولية  باإلنتاجية  املرتبطة  املغذيات  نقل 
الصعيد  وعىل  تراجع.  يف  البحار  أعماق  إىل  السطحية 
العاملي، ُجِلَب حوايل 000 2 نوع من األنواع البحرية إىل 
البرشية  األنشطة  نتيجة  الطبيعي  نطاقها  مواقع خارج 

)الفصول 5 و 6 ألف – زاي، و 7 ألف - فاء، و 22(.

وينصب تركيز العديد من أطر اإلدارة الرامية إىل حماية 
ثم  ومن  معني،  قطاع  عىل  البحرية  اإليكولوجية  النظم 
يمكن أن تتباين أهدافها املتعلقة بحماية البيئة البحرية 
اإلدارة  أدوات  تختلف  أن  ويمكن  آخر.  إىل  قطاع  من 
البحرية  املناطق  )مثل  املناطق  إىل  استنادا  املستخدمة 
االستناد  أو دون  األسماك(  توقف صيد  وحال  املحمية، 
العاملية، وضوابط  االنبعاثات  املناطق )مثل ضوابط  إىل 
كمية املصيد والجهد املبذول يف الصيد، والقيود التقنية(. 
وتبتعد نهج اإلدارة أكثر فأكثر عن الرتكيز عىل االستخدام 
الجوانب  إدماج روابط متنوعة بني  إىل  لتتجه  القطاعي 
واالقتصادية  االجتماعية  والجوانب  اإليكولوجية 
الجوانب  يدمج  اإليكولوجية  النظم  فنهج  والثقافية. 
البيئية واالجتماعية واالقتصادية عىل الصعيد العاملي أو 
اإلقليمي أو الوطني أو املحيل. واملعلومات الثقافية بدأت 
سياق  يف  سواء  اإلدارة،  أطر  من  يتجزأ  ال  جزءا  تشكل 
اإلدارة القائمة عىل املجتمعات املحلية، أو من أجل حماية 
هذه  تكون  أن  ويمكن  البحرية.  للبيئة  الثقايف  البعد 
املوارد  استخدام  مثل  ملموسة،  متنوعة وغري  املعلومات 
واملهارات  البحرية،  واملسارات  التقليدية،  البحرية 
واألساطري،  البحرية،  والهويات  القديمة،  املالحية 
والطقوس، واملعتقدات واملمارسات، والصفات الجمالية 
وامللهمة، والرتاث الثقايف، واألماكن ذات األهمية الروحية 

واملواقع املقدسة و/أو الدينية )الفصل 27(.

ويف بعض املناطق، وخاصة يف جنوب رشق آسيا، يجري 
األخذ بنهج “تنمية البنية التحتية الزرقاء”، وكذلك نُهج 
ملواءمة  محاولة  يف  الطبيعة،  عىل  القائمة  الحلول  مثل 
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والنظم  املوائل  حماية  مع  وحمايتها  السواحل  تنمية 
اإليكولوجية )الفصول 8 ألف و 13 و 14(.

النظم اإليكولوجية الساحلية  - 2-4

عىل الرغم من الزيادات يف عدد املناطق البحرية املحمية 
اتفاقية  ضمن  تندرج  التي  املواقع  قائمة  وتوسيع 
رامسار10، فإن أشجار املانغروف )عدا يف البحر األحمر( 
ومروج األعشاب البحرية )ال سيما يف جنوب رشق آسيا( 
من  املائة  يف   19 تحديد  تم  حيث  انخفاض،  يف  تزال  ال 
األعشاب  أنواع  من  و 21 يف املائة  املانغروف  أشجار 
البحرية باعتبارها شبه معرضة لالنقراض. وتؤثر آثار 
بشكل  مجتمعًة  البرشية  واألنشطة  املحيطات  احرتار 
املدارية  وشبه  املدارية  املرجانية  الشعاب  عىل  متزايد 
وغابات طحالب الكيلب عىل الصعيد العاملي. ويف السنوات 
تبييض  لظواهر  املرجانية  الشعاب  تعرضت  األخرية، 
جماعي عىل أساس سنوي، يف حني تأثرت غابات طحالب 
الكيلب بموجات الحر البحرية )الفصل 9(، مما تسبب يف 

خسائر متسارعة )الفصول 6 زاي و 7 دال و 7 حاء(. 

وإجماال، فإن نحو 6 يف املائة من أنواع األسماك املعروفة، 
ُصفيحيات  من  األسماك  أنواع  من  املائة  يف   30 وحوايل 
الخياشيم، مصنفة باعتبارها شبه معرضة لالنقراض أو 
معرضة لالنقراض. وعىل الصعيد العاملي، تتباين حالة 
يف  األنواع  من  املائة  يف   75 إن  البحرية، حيث  الثدييات 
بعض املجموعات )الخيالنيات، والدالفني يف املياه العذبة، 
مصنفة  أنواع  هي  البحر(  وقضاعة  القطبية،  والدببة 
أو  باالنقراض  أو مهددة  لالنقراض  باعتبارها معرضة 
مهددة بشدة باالنقراض. وثمة العديد من أنواع الحيتان 
الكبرية التي تتعاىف حاليا من ممارسات الصيد املاضية 
نتيجة لتدابري الحظر واألنظمة املفروضة يف مجال الصيد 
التجاري وخطط اإلنعاش الوطنية. وتتفاوت حالة حفظ 
إجراءات  ساهمت  فقد  كبريا:  تفاوتا  البحرية  الزواحف 
بعض  مجموعات  تزايد  يف  معينة  مناطق  يف  الحماية 
أخرى  مناطق  يف  املجموعات  تناقصت  بينما  األنواع؛ 

.)United Nations, Treaty Series, vol. 996, No. 14583( انظر: اتفاقية األرايض الرطبة ذات األهمية الدولية وخاصة بوصفها موئاًل للطيور املائية  10

.)deep sea( ”و “البحار العميقة )open ocean( ”انظر الفصل 2، الفرع 4، لالطالع عىل تعريف مصطلحي “املحيطات املفتوحة  11

حالة  ساءت  وقد  التهديدات.  تزايد  أو  استمرار  بسبب 
حفظ الطيور البحرية عىل الصعيد العاملي، حيث أصبح 
أكثر من 30 يف املائة من األنواع اآلن مصنفة باعتبارها 
مهددة  أو  باالنقراض  مهددة  أو  لالنقراض  معرضة 

بشدة باالنقراض )الفصل 6 جيم - واو(. 

النظم اإليكولوجية يف املحيطات   - 3-4
املفتوحة وأعماق البحار11

املحيطات،  باحرتار  تتأثر  املفتوحة  املحيطات  تزال  ال 
والتلوث  فيها،  األكسجني  كمية  وتناقص  وتحمضها، 
البحري بها. ويبدو أن املدخالت من املغذيات املستمدة 
إىل  مياه القاع  ارتفاع  حملها  والتي  األمازون  نهر  من 
غذت  قد  أفريقيا  غرب  ساحل  قبالة  السطحية  املياه 
التكاثر الطحلبي الضخم من الرسغس العائم: فقد بدأ 
التكاثر الطحلبي البالغ 20 مليون طن يف التكّون يف عام 
عام  وبحلول  االستوائي،  األطليس  املحيط  يف   2011
كيلومرتا   8 ليغطي مساحة 850  امتد  قد  كان   ،2018

عرب تلك املنطقة )الفصول 7 نون و 10 و 12(.

وقد ازداد فهم توزيع الشعاب املرجانية يف املياه الباردة، 
القارية،  الحواف  امتداد  أنها تتكون عىل  املعروف  ومن 
والجبال  املحيطات،  منتصف  يف  املتطاولة  واملرتفعات 
البحرية يف جميع أنحاء العالم. وال تزال هي وغريها من 
والقمم  البحرية  )الجبال  البحار  أعماق  يف  املعالم 
واملرتفعات والخنادق واملنافث الحرارية املائية وفتحات 
التنقيب  وعمليات  الصيد  جراء  من  مهددة  البارد(  النز 
عن النفط يف البحار والتعدين يف أعماق البحار والتلوث، 
بما يف ذلك النفايات البالستيكية، وبدرجة أقل من جراء 
كبح  إىل  الرامية  الجهود  بعض  أدت  وقد  املناخ.  تغري 
مناطق  وإنشاء  البحار،  قاع  يف  الجر  شباك  استخدام 
إىل  الباردة،  املياه  شعاب  توجد  حيث  محمية  بحرية 
املرجانية  التجمعات  استعادة بعض  التمكن جزئيا من 
املترضرة يف املياه الباردة. ومع ذلك، يمكن أن يستغرق 
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تعايف هذه املوائل عقودا أو حتى قرونا، مما يجعل من 
الصعب تحديد اتجاهات التحسن )الفصول 7 هاء و 7 

الم و 7 سني و7 عني(.

الثغرات الرئيسية يف املعارف   - 4-4
ومجال بناء القدرات

الجديدة بمعدل  األنواع  يجري منذ عام 2015، تحديد 
نوع جديد واحد من األسماك يف األسبوع، وهو ما يربز 
حجم األنواع املتبقية التي يتعني اكتشافها. وعىل الرغم 
اإليكولوجية  النظم  تكوين  بشأن  املعرفة  تحسن  من 
وأدائها منذ إصدار التقييم العاملي األول، ال تزال هناك 
ثغرات، ال سيما فيما يتعلق بالنظم اإليكولوجية يف أعماق 
املحيطات  يف  والقاعية  البحرية  العوالق  وأنواع  البحار 
الحالة  فهم  يف  أيضا  ثغرات  هناك  تزال  وال  املفتوحة. 
البيولوجية واإليكولوجية لألنواع الساحلية، وال سيما يف 
جيد  هيكل  يوجد  وال  النامية.  للبلدان  اإلقليمية  املياه 
غري  األنواع  من  نوع   2  000 حوايل  لدراسة  التنظيم 
األصلية التي انترشت يف مناطق جديدة نتيجة لألنشطة 

الطبيعية.  اإليكولوجية  النظم  عىل  وتأثرياتها  البرشية 
أنواع  املائة من  أقل من 1 يف  تقييم حالة حفظ  وجرى 
الطحالب البحرية الكبرية )الفصول 6 ألف - جيم و 6 

زاي و 7 نون و 22(. 

اإليكولوجي عىل  النظام  الرغم من االعرتاف بنهج  وعىل 
البرشية،  اآلثار  إطارا فعاال إلدارة  نطاق واسع بوصفه 
القدرات  وبناء  البحوث  من  مزيد  إىل  حاجة  هناك  فإن 
العديد  العالم. ويف  إمكاناته يف محيطات  لتحقيق كامل 
لتحديد  الالزمة  املعلومات  يف  نقص  هناك  املناطق،  من 
أجل  من  اإليكولوجية  واآلثار  األسباب  بني  الروابط 
موازنتها عىل أساس األولويات االجتماعية واالقتصادية 
التعاون يف  القرارات. وسيساعد تعزيز  اتخاذ  يف سياق 
القطاعات  عرب  القدرات  تقاسم  عىل  الرصد  مجال 
واملؤسسات، وسيحقق أيضا املزيد من الكفاءة يف الرصد 
عىل  القدرة  زيادة  فإن  ثم  ومن  واملعلومات.  والبيانات 
الحكومات  يدعم  سوف  وتنفيذها  اإلدارة  نُهج  فهم 
املتاحة  الخيارات  فهم  يف  اآلخرين  املصلحة  وأصحاب 

إلدارة املناطق البحرية وحوكمتها )الفصل 27(.

فهم املحيطات من أجل اإلدارة املستدامة  - 5

قبل  للمحيطات  املستدام  االستخدام  تحقيق  يمكن  ال 
اكتساب فهم عميق لعمليات املحيطات وأدائها، وكذلك 
املحيطات  عىل  البرشية  األنشطة  بآثار  املتسقة  املعرفة 

)الفصالن 8 ألف و 27(. 

أوجه الرتابط مع أهداف التنمية   - 1-5
املستدامة وعقد األمم املتحدة 

لعلوم املحيطات من أجل 
التنمية املستدامة

الغاية 14-3 من أهداف التنمية املستدامة:

تقليل تحمض املحيطات إىل أدنى حد ومعالجة آثاره، بما يف 
ذلك من خالل تعزيز التعاون العلمي عىل جميع املستويات

الغاية 14-أ من أهداف التنمية املستدامة:

ونقل  البحث،  قدرات  وتطوير  العلمية،  املعارف  زيادة 
اللجنة  معايري  مراعاة  مع  البحرية،  التكنولوجيا 
التوجيهية  ومبادئها  الدولية  الحكومية  األوقيانوغرافية 
املتعلقة بنقل التكنولوجيا البحرية، من أجل تحسني صحة 
يف  البحري  البيولوجي  التنوع  إسهام  وتعزيز  املحيطات، 
الصغرية  الجزرية  الدول  سيما  وال  النامية،  البلدان  تنمية 

النامية وأقل البلدان نموا

النتيجة املتوخاة من عقد علوم املحيطات:

إيجاد محيطات يمكن التنبؤ بحالتها بحيث تفهم املجتمعات 
ظروفها املتغرية وتستطيع أن تستجيب لها
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النتيجة املتوخاة من عقد علوم املحيطات:

إيجاد محيطات يسهل الوصول إليها، مع إمكانية الحصول 
بشكل  واالبتكارات  والتكنولوجيا  واملعلومات  البيانات  عىل 

مفتوح ومنصف

النتيجة املتوخاة من عقد علوم املحيطات:

إيجاد محيطات ملهمة وجذابة بحيث تفهمها املجتمعات وتثمن 
قيمتها من حيث تحقيق الرفاه البرشي والتنمية املستدامة

يتواصل إدخال ثاني أكسيد الكربون إىل املحيطات، وإن 
تحمض  إىل  يؤدي  مما  منتظمة،  غري  بطريقة  ذلك  كان 
املحيطات. وإىل جانب الضغوط األخرى، يؤثر ذلك سلبا 
عىل طائفة واسعة من الكائنات الحية، وال سيما تلك التي 
أن  يمكن  ما  وهو  الكالسيوم،  كربونات  أصداف  تشكل 
النظام  وهيكل  البيولوجي  التنوع  تغيري  إىل  يؤدي 
مع  باالقرتان  املحيطات،  تحمض  ويزيد  اإليكولوجي. 
ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع مستويات سطح البحر، 
وتناقص األكسجني يف املحيطات، وتزايد األحداث املناخية 
التي  والخدمات  بالسلع  اإلمداد  تهديد  من  القصوى، 

توفرها النظم اإليكولوجية الساحلية )الفصالن 5 و 9(. 

وأدائها  للمحيطات  العلمي  الفهم  أكرب  برسعة  ويزداد 
يف  ثغرات  هناك  تزال  ال  أنه  غري  عليها.  املرتتبة  واآلثار 
من  كثرية  أجزاء  يف  القدرات  بناء  ومجال  املعارف 
نطاق  خارج  الواقعة  املناطق  يف  سيما  وال  املحيطات، 
الرتاكمية  لآلثار  الكمي  والتحديد  الوطنية.  الوالية 
وكذلك  النشأة،  حديث  أمٌر  املحيطات  عىل  للضغوط 
لصحة  واملوحدة  الشاملة  للمؤرشات  الكمي  التحديد 
املحيطات. وال تزال القدرة عىل تمكني الناس من الوصول 
أجل  من  رضوري  رشط  واستخدامه  العلمي  الفهم  إىل 
تطبيق نُهج متكاملة إلدارة اآلثار البرشية عىل املحيطات 

)الفصول 3 و 25 و 27(.

بها  سيساعد  التي  املحددة  الطرق   1 الجدول  يف  وترد 
أهداف  من  أخرى  أهداف  تحقيق  نحو  املحرز  التقدم 
التنمية املستدامة يف بلوغ الغايتني 14-3 و 14-أ، وترد 
بلوغ  بها  سيساعد  التي  املحددة  الطرق   2 الجدول  يف 
هاتني الغايتني يف إحراز تقدم نحو تحقيق أهداف أخرى 

من أهداف التنمية املستدامة. 

الفهم العلمي عىل الصعيد العاملي  - 2-5

التكنولوجيا  مجايل  يف  تحققت  التي  االبتكارات  أتاحت 
ومنصات  االستشعار  بأجهزة  يتعلق  فيما  والهندسة 
املحيطات بدرجة  بيانات  التشغيل جمع  الذاتية  الرصد 
نطاق  ووسعت  والزمنية،  املكانية  االستبانة  من  عالية 
وبدورها  نائية.  مناطق  لتشمل  تلك  الرصد  عمليات 
تساهم أجهزة االستشعار التي تتسم بالفعالية من حيث 
تطبيقات  جانب  إىل  االستخدام،  وبسهولة  التكلفة 
ونرش  املواطنني  مشاركة  وتعزيز  املحمولة،  األجهزة 
يف  العلمية،  غري  السفن  متن  عىل  االستشعار  أجهزة 
املتعلقة  املالحظات  جمع  عمليات  نطاق  توسيع 
باملحيطات. وقد أدت تلك التطورات إىل زيادة فهم النظم 
يف املحيطات،  األحيائية  األرضية  والكيميائية  الفيزيائية 
وكيفية تغري املحيط تبعا لتغري املناخ، وكذلك إىل تعزيز 
القدرات يف مجال نمذجة املحيطات عىل النطاقني العاملي 

واإلقليمي )الفصالن 3 و 5(.

وقد ساهم تعزيز الربط الشبكي وتنسيق برامج الرصد 
العاملية  الرصد  عمليات  تطوير  زيادة  يف  اإلقليمية 
وضع  أيضاً  ويجري  متكامل.  نظام  ضمن  للمحيطات 
معايري أساليب الرصد و/أو مواءمتها من خالل مبادرات 
دولية. وأنشئت أيضا منابر لتبادل أفضل املمارسات يف 
الحوارات  وإقامة  البيانات  وتشاطر  املحيطات  رصد 
لبيانات  الفعال  االستخدام  تحسني  بهدف  املجتمعية 

املحيطات ملا فيه صالح املجتمع )الفصل 3(.

اإلدارة املستدامة  - 3-5

عىل مدى العقدين املاضيني، ُوضع العديد من األطر من 
واألحداث  البرشية  األنشطة  بني  التفاعالت  تقييم  أجل 
نُهج  باستخدام  الرتاكمية”(،  )“اآلثار  الطبيعية 
عىل نطاقات  تطبيقها  وجرى  مختلفة،  ومصطلحات 
مختلفة. وهي تشمل، إىل جانب تقييمات أخرى للبيئة، 
البيئية االسرتاتيجية،  والتقييمات  البيئي  األثر  تقييمات 
وتشكل أدوات مفيدة يُسرتشد بها يف التخطيط املكاني 

البحري وإدارة املوارد البحرية )الفصول 25 إىل 27(.
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ويشمل كل من التخطيط املكاني البحري وأطر اإلدارة 
يف  يتمثل  املوحد  هدفهما  ولكن  العمليات،  من  طائفة 
ألنشطة  والتخطيط  البحرية،  البيئة  مستخدمي  تحديد 
هؤالء املستخدمني، وتنفيذ شكل من أشكال التنظيم لهذا 
تطوير  تم  عام،  وبوجه  االستدامة.  لضمان  االستخدام 
الفعالية  من  قدر  بأقىص  البحري  املكاني  التخطيط 
املصلحة،  وأصحاب  املعنية  السلطات  جميع  بمشاركة 
وشمل منظورات اقتصادية وبيئية واجتماعية. ويُعرتف 
االجتماعية  باملنظورات  اإلدارة  أطر  يف  متزايدة  بصورة 
القيم  بني  التوفيق  ولكن  والثقافية،  االجتماعية  والقيم 
املتعددة وغري املتجانسة يشكل تحديا. وتتسنى معالجة 
املجتمعات  بإرشاك  وجه  أفضل  عىل  املتعددة  القيم 
املترضرة، ومن ثم الحاجة إىل االعرتاف باإلدارة املجتمعية 
التي تراعي األبعاد الثقافية للبحار يف إطار نُهج النظام 
للحقوق  املتزايد  الفهم  أدى  اإلدارة. وقد  اإليكولوجي يف 
األصلية  والعرفية  التقليدية  واالستخدامات  والحيازات 
لبيئات البحار الشاطئية إىل حفز االعرتاف بنقاط القوة 
يف اإلدارة املجتمعية. والثقافة يمكن أن يكون لها تأثري 
أو  ورصده،  إدارته  يتعني  عامالً  بوصفها  سواء  قوي، 
اإليكولوجي  النظام  نهج  إليه  تستند  أن  يمكن  كأساس 
التي تُدمج اإلدارة يف سياق التنمية املستدامة )الفصالن 

26 و 27(. 

الثغرات الرئيسية يف املعارف   - 4-5
ومجال بناء القدرات

املعارف  العاملي يف  الصعيد  تفاوتات عىل  تزال هناك  ال 
النظم  عىل  القائمة  اإلدارة  دعم  شأنها  من  التي 
املتاحة  واملعلومات  البحوث  ومعظم  اإليكولوجية. 

املحيط  بشمال  تتعلق  املنشورات(  عدد  إىل  )استنادا 
األطليس وشمال املحيط الهادئ واملحيط املتجمد الشمايل. 
وتحد التفاوتات يف البنى األساسية والقدرات املهنية من 
تفاوتات  إىل  يؤدي  مما  باملحيطات،  املتعلقة  البحوث 
تحسني  أجل  ومن  العلمي.  الفهم  يف  ووطنية  إقليمية 
الفيزيائية  البيئات  يف  تطرأ  التي  الهامة  التغريات  رصد 
النظم  عىل  وتأثرياتها  األحيائية  األرضية  والكيميائية 
نظم  بني  التكامل  تعزيز  يلزم  واملجتمع،  اإليكولوجية 
ويلزم  النماذج.  وتحسني  التخصصات  املتعددة  الرصد 
أيضا االبتكار يف اسرتاتيجيات التمويل للحفاظ عىل هذه 

النظم )الفصل 3(.

وتركز تقييمات اآلثار الرتاكمية يف معظمها عىل األنشطة 
القائمة والسابقة يف البيئة البحرية. وباملثل، نُفذ قدر كبري 
التي  املناطق  يف  البحري  املكاني  التخطيط   من 
ال تزال األنشطة فيها جارية، كما أن العديد من أطر اإلدارة 
املوارد  باستخراج  املتعلقة  الحالية  األنشطة  عىل  تطبق 
بطبيعتها.  رجعي  ذات أثر  يجعلها  مما  واستخدامها، 
وهناك حاجة إىل تقييمات تسمح باستطالع املستقبل، من 
أجل االسرتشاد بها يف تخطيط األنشطة املستقبلية ودعم 
اإلدارة التي تتكيّف مع الظروف املستقبلية، وتحافظ عىل 
النُهج  هذه  وتطوير  البرشي.  والرفاه  اإليكولوجية  النظم 
الرضوري  ومن  كبرياً.  جهداً  ويتطلب  بسيطاً،  أمراً  ليس 
وتعزيز  الحدود،  عرب  التعاون  مجال  يف  القدرات  زيادة 
القدرة عىل وضع السياسات العلمية، وزيادة التنسيق بني 
العلوم االجتماعية والطبيعية، وبني العلم واملجتمع املدني، 
بما يف ذلك الصناعة واالعرتاف بأهمية املعارف التقليدية 
والثقافة والتاريخ االجتماعي لدعم اإلدارة الكلية )الفصول 

25 إىل 27(. 

تعزيز السالمة من أخطار املحيطات  - 6

هناك مجموعة واسعة من األحداث التي تجري يف   
يعيشون  الذين  أولئك  تهدد  وفوقها،  املحيطات  أعماق 
من  عليها  يعتمدون  أو  فوقها  يعملون  أو  منها  بالقرب 
األحداث  هذه  أمثلة  ومن  الغذاء.  عىل  الحصول  أجل 

العاتية،  واألمواج  العاصفي،  واملد  السنامية،  األمواج 
والفيضانات  املدارية،  واألعاصري  واألعاصري،  والزوابع، 
وتكاثر  البحرية،  الحر  وموجات  والتحات،  الساحلية، 
الطحالب الضارة. وتؤدي املحيطات دورا هاما يف دفع 
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التقلبات الهيدرولوجية، مثل فرتات الجفاف واملطر فوق 
داخل  فرتات  بني  ترتاوح  زمنية  مقاييس  عىل  األرض، 
املوسم الواحد وفرتات تمتد من سنة إىل أخرى )وفرتات 
أطول من ذلك( )الفصل 9(. وهذه األحداث، إىل جانب 
املفرطة، تنطوي  الخطرة واملغذيات  املواد  آثار  مختلف 
التنمية  وإعاقة  الغذائي  األمن  تهديد  إمكانية  عىل 

االقتصادية املستدامة.

أوجه الرتابط مع أهداف التنمية   - 1-6
املستدامة وعقد األمم املتحدة 

لعلوم املحيطات من أجل 
التنمية املستدامة

الغاية 14-1 من أهداف التنمية املستدامة:

كبري،  بقدر  منه  والحد  أنواعه  بجميع  البحري  التلوث   منع 
ذلك  يف  بما  الربية،  األنشطة  عن  الناجم  التلوث  سيما  وال 

الحطام البحري، والتلوث باملغذيات، بحلول عام 2025

الغاية 14-3 من أهداف التنمية املستدامة:

تقليل تحمض املحيطات إىل أدنى حد ومعالجة آثاره، بما يف 
ذلك من خالل تعزيز التعاون العلمي عىل جميع املستويات

النتيجة املتوخاة من عقد علوم املحيطات:

إيجاد محيطات آمنة تكون فيها الحياة وسبل كسب العيش 
محمية من األخطار املتصلة باملحيطات

املدارية  واألعاصري  البحرية  الحر  موجات  تزداد 
نتيجة  وشدتها  تواترها  حيث  من  والزوابع  واألعاصري 
الزيادة بفضل  الحد من هذه  املناخ، ولكن يمكن  لتغري 
الجهود املبذولة للتخفيف من آثار تغري املناخ. وكما ذكر 
أعاله، فإن املحيطات تدفع أيضا التقلبات الهيدرولوجية 
فوق األرض. ويؤدي بناء السدود والخزانات، يف بعض 
املناطق، إىل خفض إمدادات الرواسب إىل الساحل بأكثر 
من 50 يف املائة، مما يؤدي إىل تحات الدلتات والسواحل 
تكاثر  أصبح  باملغذيات،  للتلوث  ونتيجة  املتالصقة. 
عدد  يتزايد  يزال  وال  تواترا.  أكثر  الضارة  الطحالب 
التي  الخالئط  فتئت  ما  وبالتايل  املحيطات،  يف  امللوثات 
النظم  يف  تندمج  والتي  الحية  الكائنات  لها  تتعرض 

الغذائية تزداد تعقيدا )الفصول 9 إىل 11 و 13(.

بها  سيساعد  التي  املحددة  الطرق   1 الجدول  يف  وترد 
أهداف  من  أخرى  أهداف  تحقيق  نحو  املحرز  التقدم 
 ،3-14 و   1-14 الغايتني  بلوغ  يف  املستدامة  التنمية 
بها  سيساعد  التي  املحددة  الطرق   2 الجدول  يف  وترد 
بلوغ هاتني الغايتني يف إحراز تقدم نحو تحقيق أهداف 

أخرى من أهداف التنمية املستدامة.

األخطار الناجمة عن املحيطات  - 2-6

ظواهر  تشكلها  التي  املستمرة  التهديدات  إىل  باإلضافة 

بشكل  يؤثر  املناخ  تغري  فإن  السنامية،  األمواج  مثل 

متزايد عىل املناطق واملجتمعات املحلية املرتبطة بها التي 

البحر.  سطح  مستوى  الرتفاع  قبل  من  تتعرض  لم 

ويمكن أن تؤدي هذه الزيادات أيضا إىل تفاقم التحات 

التهطال  نسبة  ازدادت  األخرية،  العقود  ويف  الساحيل. 

والرياح واألحداث القصوى ذات الصلة بمستوى سطح 

البحر واملرتبطة باألعاصري املدارية، كما ازدادت النسبة 

السنوية العاملية من األعاصري املدارية من الفئة 4 أو 5. 

تتعرض  لم  التي  املواقع  تهدد  متزايدة  مخاطر  وهناك 

تاريخيا للعواصف بسبب سلك العواصف مسارات غري 

تغري  الناجمة عن  املخاطر  إدارة  أن  ثبت  مسبوقة. وقد 

بسبب  صعبة  مهمة  وشدتها  العواصف  مسارات 

صعوبات اإلنذار املبكر وعزوف السكان املترضرين عن 

االستجابة )الفصالن 9 و 13(.

وعىل مدى العقدين املاضيني، أثرت موجات الحر البحرية 

سلبا عىل الكائنات البحرية والنظم اإليكولوجية يف جميع 

أحواض املحيطات. ومن املتوقع أن تزيد هذه األحداث من 

املكاني وكثافتها يف ظل  حيث تواترها ومدتها ونطاقها 

قدرة  سيستنفد  ما  وهو  املستقبل،  يف  العاملي  االحرتار 

والنظم  األسماك  ومصائد  البحرية  الكائنات  بعض 

اإليكولوجية عىل الصمود، مع ما يرتتب عىل ذلك من تأثي 

مشاكل  وتنشأ  واملجتمعات.  االقتصادات  عىل  متتالية 

سبيل  عىل  يدفعه،  الذي  الساحيل،  التحات  عن  متزايدة 

الساحل  إىل  النهرية  الرواسب  إمدادات  انخفاض  املثال، 

املناطق  يف  الرميل  والتعدين  األنهار،  إدارة  تغري  بسبب 
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الهياكل  بواسطة  الشاطئية  الرواسب  وحجز  الساحلية، 

الساحلية. وتتفاقم هذه املشاكل من جراء التغيريات التي 

أشجار  تدمري  بعد  الساحلية  املناطق  مالمح  يف  تطرأ 

املانغروف واملستنقعات املالحة والجزر الحاجزة. وزادت 

اإليكولوجية  النظم  يف  والفوسفور  النيرتوجني  مدخالت 

الساحلية عن طريق الجريان السطحي النهري والرتسب 

واحرتاق  االصطناعية  األسمدة  استخدام  بسبب  الجوي 

البلدية.  للنفايات  املبارشة  واملدخالت  األحفوري  الوقود 

ويؤدي ذلك إىل زيادة يف تكاثر الطحالب الضارة، بما يف 

ذلك ظواهر تكاثر الطحالب السامة، التي يمكن أن تؤدي، 

واألسماك،  الصدفيات  تسمم  أن  إىل  أمور،  جملة   يف 

 مما يسبب الشلل وأمراض أخرى لدى البرش )الفصول 9 

و 10 و 13(.

قرار الجمعية العامة 283/69، املرفق الثاني.  12

الثغرات الرئيسية يف املعارف   - 3-6
ومجال بناء القدرات

إن تحسني فهم املحيط وترابطه مع الغالف الجوي من 
الظواهر  اإلنسان من  األمور الرضورية لتحسني سالمة 
الجوية القصوى. وباملثل، يلزم فهم أفضل لحجم التلوث 
والديناميات الساحلية ومدى تطورها وتوزيعها. ويحدد 
إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفرتة 2015-
للحد  اإلنذار  نظم  تعزيز ومواءمة  إىل  الحاجة   12

 2030
من املخاطر املرتبطة بأخطار املحيطات. وينبغي إحراز 
تقدم يف نظم التنبؤ باألخطار، وتوسيع نطاق التخطيط 
التأهب  أطر  وتنفيذ  الطوارئ،  حاالت  يف  واإلنذارات 
ويلزم  املترضرة.  للمجتمعات  رسيعة  استجابة  لكفالة 
املتعددة  باألخطار  بالتنبؤ  تسمح  متكاملة  نظم  وجود 

وكشفها والتصدي لها )الفصول 9 إىل 14(. 

الغذاء املستدام املستمد من املحيطات  - 7

يوفر الربوتني الحيواني املستمد من البحار نحو 17 يف 
التي يستهلكها  الحيوانية  الربوتينات  جميع  من  املائة 
البرش، ويدعم نحو 12 يف املائة من سبل عيش اإلنسان. 
ويُستمد هذا الربوتني إىل حد كبري من مصائد األسماك 
يف  املائية  األحياء  تربية  مساهمة  كانت  وإن  الطبيعية، 
األمن الغذائي تتزايد برسعة، وهي تنطوي عىل إمكانات 
األسماك.  مصائد  عليها  تنطوي  التي  تلك  تفوق  للنمو 
البيئة  عىل  متعددة  ضغوطا  الصيد  ممارسات  وتضع 
البحرية يف العديد من املناطق، كما أن التوسع يف تربية 
عىل  متزايدة  أو  جديدة  ضغوطا  يفرض  املائية  األحياء 
النظم اإليكولوجية البحرية، ال سيما يف املناطق الساحلية 

)الفصول 15 إىل 17(. 

أوجه الرتابط مع أهداف التنمية   - 1-7
املستدامة وعقد األمم املتحدة لعلوم 
املحيطات من أجل التنمية املستدامة

الغاية 14-4 من أهداف التنمية املستدامة:

تنظيم الصيد عىل نحو فعال، وإنهاء الصيد املفرط والصيد 
الصيد  وممارسات  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غري 
املدمرة، وتنفيذ خطط إدارة قائمة عىل العلم، من أجل إعادة 
ممكن،  وقت  أقرب  يف  عليه  ما كانت  إىل  السمكية  األرصدة 
إنتاج  تتيح  أن  يمكن  التي  املستويات  إىل  األقل  عىل  لتصل 
أقىص غلة مستدامة وفقا ملا تحدده خصائصها البيولوجية، 

بحلول عام 2020

الغاية 14-6 من أهداف التنمية املستدامة:

التي  األسماك  ملصائد  املقدمة  اإلعانات  أشكال  بعض  حظر 
تسهم يف اإلفراط يف قدرات الصيد ويف صيد األسماك، وإلغاء 
إبالغ  دون  القانوني  غري  الصيد  يف  تساهم  التي  اإلعانات 
ودون تنظيم، واإلحجام عن استحداث إعانات جديدة من هذا 

https://undocs.org/ar/A/RES/69/283
https://undocs.org/ar/A/RES/69/283
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القبيل، مع التسليم بأن املعاملة الخاصة والتفضيلية املالئمة 
البلدان نموا ينبغي أن تكون  النامية وأقل  للبلدان  والفعالة 
جزءا ال يتجزأ من مفاوضات منظمة التجارة العاملية بشأن 

اإلعانات املخصصة ملصائد األسماك13، بحلول عام 2020

الغاية 14-7 من أهداف التنمية املستدامة:

الجزرية  للدول  تتحقق  التي  االقتصادية  الفوائد  زيادة 
املستدام  االستخدام  نموا من  البلدان  وأقل  النامية  الصغرية 
املستدامة  اإلدارة  خالل  من  ذلك  يف  بما  البحرية،  للموارد 
بحلول  والسياحة،  املائية،  األحياء  وتربية  األسماك،  ملصائد 

عام 2030

الغاية 14-ب من أهداف التنمية املستدامة:

توفري إمكانية وصول صغار الصيادين الحرفيني إىل املوارد 
البحرية واألسواق

النتيجة املتوخاة: عقد علوم املحيطات:

املستدامة  الغذائية  اإلمدادات  تدعم  منتجة  محيطات  إيجاد 
واقتصاد املحيطات املستدام

بها  سيساعد  التي  املحددة  الطرق   1 الجدول  يف  وترد 
التنمية  أهداف  من  أخرى  أهداف  تحقيق  نحو  التقدم 
 7-14 و   6-14 و   4-14 الغايات  بلوغ  يف   املستدامة 
التي  املحددة  الطرق   2 الجدول  يف  وترد  14-ب،  و 
نحو  املحرز  التقدم  يف  الغايات  هذه  بلوغ  بها  سيساعد 

تحقيق أهداف أخرى من أهداف التنمية املستدامة.

صيد األسماك البحرية   - 2-7

زادت الكمية التقديرية لعمليات تفريغ مصائد األسماك 
لتصل  املائة  يف   3 بنسبة  العاملي  الصعيد  عىل  البحرية 
إىل 80,6 مليون طن، بقيمة 127 بليون دوالر )بأسعار 
عام 2017( بني عامي 2012 و 2017. ويصنف نحو 
33 يف املائة من األرصدة السمكية يف العالم، وال سيما يف 
املستويات العليا من السلسلة الغذائية، عىل أنها مصيدة 
مع  البيولوجية،  الناحية  من  مستدامة  غري  بمستويات 
السمكية  األرصدة  من  املائة  يف   60 من  يقرب  ما  صيد 
بأقىص قدر من االستدامة14 وال تزال استدامة العديد من 

مع مراعاة املفاوضات الجارية يف إطار منظمة التجارة العاملية، وخطة الدوحة للتنمية، والوالية املنصوص عليها يف اإلعالن الوزاري لهونغ كونغ.  13

تُستخدم عبارة “الصيد بأقىص قدر من االستدامة” هنا باملعنى املوضح يف الفصل 15.  14

.Food and Agriculture Organization of the United Nations, document C 2009/REP and Corr.1–3, appendix E  15

االستغالل  بسبب  متعثرة  العالم  يف  األسماك  مصائد 
الفعالة،  غري  واإلدارة  املفرطة،  الصيد  وقدرات  املفرط، 
األنواع  وال سيما  العريض،  والصيد  الضارة،  واإلعانات 
غري  والصيد  واملحمية،  لالنقراض  واملعرضة  املهددة 
تدهور  استمرار  مع  تنظيم،  إبالغ ودون  دون  القانوني 
الضغوط  من  مزيدا  يفرض  مما  األعتدة  وفقدان  املوائل 
إىل  أدى  املفرط  الصيد  أن  ويقدر  البحرية.  البيئة  عىل 
خسارة سنوية قدرها 88,9 بليون دوالر يف صايف األرباح. 
وال تزال أسواق األسماك تشهد عوملة متسارعة، مما يزيد 
من هشاشة مصائد األسماك الصغرية النطاق يف مواجهة 
املحيل.  الصعيد  عىل  الهامة  السمكية  األرصدة  استنفاد 
منظمة  رعاية  تحت  الجارية  املفاوضات  واستمرت 
التجارة العاملية بشأن تخفيض اإلعانات الضارة املقدمة 
اتفاق  إىل  بعد  التوصل  يتم  لم  وإن  األسماك،  ملصائد 
قاطع. ووقع أقل من 40 يف املائة من الدول عىل االتفاق 
التي تتخذها دولة امليناء ملنع الصيد غري  التدابري  بشأن 
القانوني دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه15 
لعام 2009. وقد حددت منظمة األغذية والزراعة لألمم 
مصائد  لتأمني  الطوعية  التوجيهية  املبادئ  يف  املتحدة 
األمن  سياق  يف  النطاق  الصغرية  املستدامة  األسماك 
تكنولوجيا  تطبيق  سبل  الفقر  عىل  والقضاء  الغذائي 
املتاحة  الفرص  نطاق  توسيع  عىل  للمساعدة  املعلومات 
ملصائد األسماك الصغرية النطاق يف مجاالت مثل السالمة، 
والحوكمة،  القدرات،  وبناء  املحلية،  املعارف  وتبادل 
يتيح  اإلنسان  حقوق  لنُهج  املتزايد  االستخدام  كما أن 

فرصا لتمكني هذه املصائد )الفصل 15(.

العلمية  التقييمات  أن  من  تبني  ما  الواعدة  األمور  ومن 
لألرصدة وأساليب إدارتها تؤدي إىل نتائج أكثر استدامة 
يف عدد من املناطق. ويجري حاليا تطبيق نُهج جديدة يف 
إبالغ  القانوني دون  الصيد غري  لتحديد  املناطق  بعض 
ودون تنظيم. وقد أظهرت البحوث التي أجريت مؤخرا 
أنه يف حال توافر هياكل الحوكمة املالئمة، يمكن أن يقل 
تعرضت  التي  األرصدة  لتجديد  الالزم  الوقت  متوسط 



19    

الفصل 1: موجز عام

للصيد املفرط عن 10 سنوات، وإذا ما نُفذت اإلصالحات 
يف  أُفرط  التي  األرصدة  من  املائة  يف   98 فإن  الالزمة، 
القرن  منتصف  بحلول  سليمة  تُعترب  أن  يمكن  صيدها 

الحادي والعرشين. 

حدة  يف  زيادة  املناخ  تغري  آثار  تشمل  أن  املتوقع  ومن 
األخطار الطبيعية ويف تواترها، وهو ما يؤثر عىل توزع 
الدول  تتأثر  وقد  محليا.  ووفرتها  السمكية  املجموعات 
النامية املعتمدة عىل مصائد األسماك تأثرا شديدا، ونظرا 
للتغريات املتوقعة يف توّزع األنواع وما يرتتب عىل ذلك من 
زيادات متوقعة يف عمليات هجرة األرصدة السمكية عرب 
الحدود، قد تحتاج اإلدارة الدولية يف املستقبل إىل مراعاة 

عمليات إعادة التوّزع هذه )الفصل 15(.

تربية األحياء املائية  - 3-7

يستمر نمو قطاع تربية األحياء املائية بوترية أرسع من 
الرغم  عىل  األخرى،  الرئيسية  الغذائي  اإلنتاج  قطاعات 
من تباطؤ هذا النمو عىل مدى العقد املايض. وقد بلغت 
 .2017 عام  يف  دوالر  بليون   249,6 القطاع  هذا  قيمة 
وهو يدعم سبل عيش 540 مليون شخص، بلغت نسبة 
املائة يف عام 2014. وتكمن أهمية  النساء منهم 19 يف 
من  محتواه  ارتفاع  يف  األغذية  إنتاج  من  النمط  هذا 
الربوتني واملغذيات الدقيقة الرضورية العالية واألحماض 
الدهنية. وانخفض اعتماد تربية األحياء املائية عىل دقيق 
 3,35 إىل   2005 عام  يف  طن  4,20 ماليني  من  السمك 
ماليني طن يف عام 2015. ومن املرجح أن تكون استدامة 
وثيقاً  ارتباطاً  مرتبطة  املائية  األحياء  تربية  قطاع 
والنباتية  الحيوانية  الربوتينات  من  اإلمدادات  باستمرار 
األرضية والزيوت ومصادر الكربوهيدرات لتوفري العلف 
املائي. وال تزال األمراض تشكل تحدياً يف تربية األحياء 
املائية عىل الصعيد العاملي، وهي من العوامل الرئيسية 
الرادعة لتطوير تربية األحياء املائية بالنسبة للعديد من 
األنواع. وعىل العموم، تحسن األداء البيئي لرتبية األحياء 
وتشمل  املايض.  العقد  خالل  ملحوظ  بشكل  املائية 
التحديات التي يتعني مواجهتها يف توسيع نطاق اإلنتاج 
النظم  عىل  املرتتبة  التأثريات  من  الحد  القطاع  هذا  يف 

املانغروف،  أشجار  مثل  القيّمة  الساحلية  اإليكولوجية 
خارجية،  مصادر  من  مستدامة  بصورة  العلف  وتوفري 
عىل  الهاربة  األسماك  وآثار  األسماك،  أمراض  وإدارة 

األنواع األصلية )الفصل 16(. 

إنتاج األعشاب البحرية  - 4-7

تصل نسبة األعشاب البحرية املوجهة لالستهالك البرشي 
املبارش 80 يف املائة من مجموع حصاد األعشاب البحرية. 
ومنذ عام 2012، ارتفع معدل الحصاد العاملي لألعشاب 
قطاع  من  معظمه  2,6 يف املائة سنوياً،  بحوايل  البحرية 
عام  يف  طن  مليون   32 إىل  ليصل  املائية،  األحياء  تربية 
2017، بقيمة تقدر بمبلغ 12 بليون دوالر. وإضافة إىل 
تستخدم  فإنها  البحرية،  لألعشاب  الغذائي  االستخدام 
بشكل متزايد يف التطبيقات الصناعية، مثل مستحرضات 
املعززة،  واملغذيات  الصيدالنية  واملستحرضات  التجميل 
نسبة  الكبرية  الطحالب  زراعة  وتبلغ  للماشية.  وكعلف 
96 يف املائة من إجمايل إنتاج قطاع تربية األحياء املائية. 
عالية  أغذية  توفري  اإلنتاج  من  املتأتية  الفوائد  وتشمل 
الدخل  وزيادة  جديدة،  عمل  فرص  وإيجاد  الجودة، 
لسكان املناطق الساحلية. وباإلضافة إىل ذلك، يدعم هذا 
من  ويقلل  األكسجني،  وإنتاج  الكربون  احتجاز  اإلنتاج 

فرط املغذيات )الفصل 17(.

الثغرات الرئيسية يف املعارف   - 5-7
ومجال بناء القدرات

ثمة فهم محدود ملدى إسهام الظروف املتغرية يف حدوث 
وأدائها،  البحرية  اإليكولوجية  النظم  هياكل  يف  تحوالت 
أُدخلت  وقد  البحري.  اإلنتاج  عىل  الالحقة  والتأثريات 
األسماك  مصائد  تقييم  يف  املتبعة  النُّهج  عىل  تحسينات 
وحرص مساهماتها يف البيئات التي ال تتوافر فيها البيانات 
لسد  العمل  من  بمزيد  القيام  يلزم  ولكن  الكايف،  بالقدر 
الثغرات يف مجال بناء القدرات الالزمة ملصائد األسماك 
املتعلقة  العلوم  تزال  وال  النامية.  املناطق  يف  الساحلية 
بإنسال األرصدة السمكية يف مراحلها األوىل، ولكنها تبني 
ما  تتجاوز  نسبة  إىل  الصيد  غلة  زيادة  إمكانية  ثمة  أن 
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الطبيعية  األرصدة  استغالل  خالل  من  تحقيقه  يمكن 
العواقب  فهم  يف  نقص  هناك  ذلك،  ومع  وحدها. 
القدرات  بناء  مجال  يف  الثغرات  وتشمل  اإليكولوجية. 
بتحديد  املرتبطة  تلك  األسماك  مصائد  إلدارة  الالزمة 
اآلثار  وإدراج  املستهدفة  األنواع  عىل  املرتتبة  التأثريات 
املرتتبة عىل األنواع األخرى كجزء من أطر اإلدارة. وتعوق 
النامية  البلدان  قدرات  بناء  مجال  يف  املستمرة  الثغرات 
اإلقليمية  املفاوضات  يف  املشاركة  عىل  أيضا  قدرتها 
بشأن  اآلراء  يف  توافق  إىل  التوصل  أجل  من  والدولية 
األرصدة  عىل  الحفاظ  أجل  من  اإلدارية  املمارسات 

السمكية السليمة.

األحياء  تربية  لقطاع  املستدامة  التنمية  حفز  أجل  ومن 
اإلرشادية.  الخدمات  تحسني  إىل  حاجة  هناك  املائية، 
اإلرشاد  خدمات  مقدمي  تدريب  يشمل  أن  وينبغي 
الزراعة  تقنيات  عن  فضال  املعلومات،  إيصال  أساليب 

العملية، ملساعدتهم يف تعزيز دعمهم للمزارعني من أجل 
تحسني ممارساتهم اإلنتاجية. وال بد من تضافر جهود 
ورابطات  اإلعالم  ووسائط  املعلومات  تكنولوجيا  دوائر 
الخاص  القطاع  وموردي  التنمية  ووكاالت  املزارعني 
من  وسيكون  القطاعي.  التدريب  لتعزيز  وغريهم 
الرضوري دعم إنشاء هياكل تربية األحياء املائية وتربية 
األحياء البحرية يف أعايل البحار من خالل توفري خدمات 
وسالمتها.  العمليات  استدامة  لضمان  كافية   بحرية 
وال تزال هناك ثغرات معرفية كثرية فيما يتعلق بإنتاج 
األعشاب البحرية عىل نطاق واسع واآلثار املحتملة لتغرّي 
املناخ. ويجري بذل بعض الجهود لسد هذه الثغرات يف 
الرتكيب  يزال  وال  القدرات.  بناء  مجال  ويف  املعارف 
غري  البحرية  األعشاب  أنواع  من  للعديد  البيولوجي 
حاليا  يجري  التي  لألنواع  بالنسبة  حتى  معروف، 

حصادها أو زرعها )الفصول 15 إىل 17(.

االستخدام االقتصادي املستدام للمحيطات  - 8

يدعم املحيط مجموعة واسعة من األنشطة االقتصادية، 
العاملية،  التجارة  من  كجزء  البحري  النقل  ذلك  يف  بما 
مثل  الطبيعية  املوارد  واستخراج  والرتفيه،  والسياحة 
الطاقة  وتوفري  األخرى،  واملعادن  الهيدروكربونات 

املتجددة، واستخدام املوارد الجينية البحرية.

أوجه الرتابط مع أهداف التنمية   - 1-8
املستدامة وعقد األمم املتحدة 

لعلوم املحيطات من أجل التنمية 
املستدامة

الغاية 14-2 من أهداف التنمية املستدامة:

نحو  عىل  والساحلية  البحرية  اإليكولوجية  النظم  إدارة 
مستدام وحمايتها، من أجل تجنب حدوث آثار سلبية كبرية، 
واتخاذ  الصمود،  قدرتها عىل  تعزيز  ذلك عن طريق  بما يف 
اإلجراءات الالزمة إلعادتها إىل ما كانت عليه من أجل تحقيق 

الصحة واإلنتاجية للمحيطات، بحلول عام 2020؛

الغاية 14-7 من أهداف التنمية املستدامة:

الجزرية  للدول  تتحقق  التي  االقتصادية  الفوائد  زيادة 
املستدام  االستخدام  نموا من  البلدان  وأقل  النامية  الصغرية 
املستدامة  اإلدارة  خالل  من  ذلك  يف  بما  البحرية،  للموارد 
بحلول  والسياحة،  املائية،  األحياء  وتربية  األسماك،  ملصائد 

عام 2030

الغاية 14-ج من أهداف التنمية املستدامة:

استخداما  واستخدامها  ومواردها  املحيطات  حفظ  تعزيز 
يف  الواردة  بصيغته  الدويل  القانون  تنفيذ  طريق  عن  مستداما 
اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار التي تضع اإلطار القانوني 
لحفظ املحيطات ومواردها واستخدامها عىل نحو مستدام، كما 
تشري إىل ذلك الفقرة 158 من وثيقة “املستقبل الذي نصبو إليه”

عىل  زيادة  للمحيطات  االقتصادي  االستخدام  شهد  لقد 
تعكف  التي  البلدان  من  العديد  وثمة  العاملي.  الصعيد 
لزيادة  اسرتاتيجيات  بالفعل  وضعت  أو  وضع،  عىل 
وتربية  املتجددة  البحرية  الطاقة  مثل  بحرية  أنشطة 
األحياء املائية والتكنولوجيا األحيائية البحرية والسياحة 
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يف  )قطاعات النمو  البحار  قاع  يف  والتعدين  الساحلية 
يشمل  أن  يمكن  مصطلح  وهو   - األزرق”  “االقتصاد 
وسائل النقل البحري ومصائد األسماك املستدامة بيئيا(. 
ومع ذلك، يظل هناك تفاوت كبري جدا يف توزيع الفوائد 
أنحاء  مختلف  بني  املحيطات  من  املستمدة  االقتصادية 

العالم )الفصول 4 و 8 ألف و 18 و 28(.

بها  سيساعد  التي  املحددة  الطرق   1 الجدول  يف  وترد 
أهداف  من  أخرى  أهداف  تحقيق  نحو  املحرز  التقدم 
 7-14 و   2-14 الغايات  بلوغ  يف  املستدامة   التنمية 
 2 الجدول  يف  وترد  أخرى.  غايات  جملة  يف  14-ج  و 
الطرق املحددة التي سيساعد بها بلوغ هذه الغايات يف 
أهداف  من  أخرى  أهداف  تحقيق  نحو  تقدم  إحراز 

التنمية املستدامة.

التعدين يف قاع البحار  - 2-8

الرمال  الستخراج  تجري  التي  التعدين  أنشطة  زادت 
والحىص يف قاع البحار داخل حدود الوالية الوطنية بغية 
تكملة املصادر الربية املتناقصة. ويمكن أن يكون لحجم 
كما  املحلية  البحرية  البيئة  عىل  كبرية  آثار  االستخراج 
يمكن أن يسبب تحات السواحل. وال يزال حجم أنشطة 
عن  التنقيب  )مثل أنشطة  األخرى  الرئيسية  التعدين 
إىل  ثابتا  والقصدير(  الحديد  وركاز  والفوسفات  املاس 
املناطق  يف  البحار  يف أعماق  التعدين  وأصبح  ما.  حد 
الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية عىل وشك أن يتحول 
املوارد  من  الكثري  غري أن استغالل  تجاري،  واقع  إىل 
املعدنية يتطلب تكنولوجيا متقدمة، وبالتايل يقترص إىل 
حد كبري عىل من تتوافر لديه إمكانية الحصول عىل هذه 

التكنولوجيا )الفصل 18(.

استخراج الهيدروكربونات البحرية  - 3-8

يشهد قطاع النفط والغاز يف املناطق البحرية توسعا عىل 
الصعيد العاملي ليمتد إىل املياه العميقة والبالغة العمق. 
ومن املرجح أن يرتكز النمو خالل العقد القادم يف مناطق 
مثل رشق البحر األبيض املتوسط واملناطق الواقعة قبالة 
ساحل غيانا والساحل الغربي ألفريقيا. وتشهد املناطق 
وخليج  الشمال  بحر  مثل  النضج  مرحلة  بلغت  التي 

من  ذلك  عن  ينتج  وما  املوارد  بعض  استنفاد  املكسيك 
زيادة يف وقف تشغيل املنشآت البحرية، وإن كان يمكن 
البحرية  الطاقة  إنتاج  ألغراض  بعضها  استخدام 
من  للحد  االستخراج  تقنيات  تطور  ويستمر  املتجددة. 

تأثريها يف البيئة البحرية )الفصل 19(.

النقل البحري  - 4-8

تعكس الزيادة املسجلة يف حمولة البضائع التي تنقلها 
رشكات الشحن البحري الدولية نموا يف التجارة العاملية 
بعد  العاملي  االقتصاد  شهده  الذي  االنتعاش  أعقاب  يف 
خلفية  ظل  يف  حدث  النمو  هذا  أن  غري   .2012 عام 
الحمولة  من  كبرية  نسبة  تزال  وال  ضعيفة.  تنافسية 
العاملية مدرجة يف عدد صغري نسبيا من نظم التسجيل، 
وال تزال ملكية أنشطة الشحن البحري ومقاليد التحكم 
فيها ترتكز يف أيدي رشكات تنتمي إىل عدد صغري نسبيا 
عىل  هامة  آثار  الرتكيز  هذا  عىل  ويرتتب  البلدان.  من 
إىل  يؤدي  أن  إذ يمكن  املستقبل،  يف  املوانئ  تطوير 
كمراكز  تعمل  التي  الرئيسية  املوانئ  عدد  انخفاض 
املوانئ  عىل  ذلك  واقتصار  القارات  بني  للتجارة  توزيع 
العدد  يف  طفيف  انخفاض  ُسجل  وقد  حجما.  األكرب 
القرصنة  وأعمال  بمحاوالت  املتعلقة  للحوادث  اإلجمايل 
والسطو املسلح ضد السفن بني عامي 2015 و 2019 

)الفصل 8 ألف(.

السياحة والرتفيه  - 5-8

به  املرتبطة  السياحة  وأنشطة  الدويل  السفر  يتسم 
من  كثرية  أجزاء  يف  االقتصادية  الناحية  من  باألهمية 
العالم، وال سيما فيما يتعلق بنوع السياحة القائمة عىل 
املناطق  يف  ترتكز  والتي  والرمال”  والبحر  “الشمس 
السياحية، يكون  املناطق  الساحلية. ويف جميع  البحرية 
ناجما  البحرية  البيئة  عىل  املرتتب  الرئييس  التأثري 
التي  األرايض  نسبة  ذلك  يف  بما  الساحلية،  عن التنمية 
البيع  ومحالت  واملطاعم  الفنادق  مثل  املنشآت،  تغطيها 
املطارات  ذلك  يف  بما  للنقل،  التحتية  والبنية  بالتجزئة 
ساحلية  دفاعات  إىل  والحاجة  القطارات،  ومحطات 
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تزال  وال  الصحي.  والرصف  الشوارع  وإنارة  “مدرعة” 
أنشطة الغطس والغوص ومشاهدة الحياة الربية تشكل 
 8 )الفصل  الساحلية  السياحة  قطاع  يف  مهمة  عنارص 

ألف(.

املوارد الجينية البحرية  - 6-8

طائفة  تركيز  محور  البحرية  الجينية  املوارد  تزال  ال 
متنامية من التطبيقات التجارية وغري التجارية. وقد أدى 
الجينية  املتواليات  االنخفاض الرسيع يف تكاليف ترتيب 
التمثيل  التطورات الرسيعة يف هندسة  وتوليفها، وكذلك 
الغذائي والبيولوجيا الرتكيبية، إىل الحد من االعتماد عىل 
اإلسفنج  يزال  وال  املحيطات.  من  املادية  العينات  أخذ 
والطحالب موضع اهتمام كبري بسبب الخصائص النشطة 

حيوياً ملكوناتها الطبيعية )الفصل 23(.

الطاقة البحرية املتجددة  - 7-8

الرياح  )طاقة  املتجددة  البحرية  الطاقة  قطاع  يشهد 
البحرية، وطاقة املد والجزر والتيارات البحرية، وطاقة 
األمواج، والطاقة الحرارية للمحيطات، وطاقة التناضح، 
وطاقة الكتلة األحيائية البحرية( تطورا ونموا بمعدالت 
متفاوتة. ومن بني مصادر الطاقة هذه، بلغت تكنولوجيا 
من  متقدمة  وأصبحت  النضج  مرحلة  البحرية  الرياح 
الناحية التقنية. وعىل الرغم من أنها لم تكن تمثل يف عام 
الطاقة  مصادر  إجمايل  من  املائة  يف   1 سوى   2018
 2017 عامي  فبني  برسعة:  تنمو  فإنها   املتجددة، 

و 2018، شكلت 4 يف املائة من إجمايل النمو يف مجال 
الطاقة املتجددة. ومن عام 2017 إىل عام 2018، سجلت 
نموا بنسبة 59 يف املائة يف آسيا وبنسبة 17 يف املائة يف 
أوروبا. ويف العقد القادم، يمكن أن تكون آسيا والواليات 
املتحدة األمريكية محركني رئيسيني لتنمية قطاع الطاقة 
الريحية البحرية ومنشآتها. وقد بلغت محوالت طاقة املد 
والجزر مرحلة تحقيق الجدوى التجارية، يف حني يجري 
املتجددة  البحرية  الطاقة  تكنولوجيات  تطوير  حاليا 
املتجددة  البحرية  الطاقة  مصادر  بني  ومن  األخرى. 
املصادر  أكثر  البحرية  الشمسية  الطاقة  تعد  الناشئة، 
متطورة  الصلة  ذات  التكنولوجيا  مكونات  ألن  الواعدة 

بشكل جيد )الفصل 21(.

الثغرات الرئيسية يف املعارف   - 8-8
ومجال بناء القدرات

عىل  كبري  بشكل  البحرية  الصناعات  جميع  تعتمد 
بالبيئة  اإلرضار  ودون  بأمان  تعمل  لكي  التكنولوجيا 
البحرية. وفيما يتعلق باملوارد الجينية البحرية، ال يزال 
إن معظم  حيث  مشكلة،  يطرح  القدرات  بناء  مجال 
العمل املضطلع به يف هذا املجال يجري يف عدد قليل من 
من  يف العديد  املهارات  لبناء  رضورة  وهناك  البلدان. 
البلدان لتمكينها من تخطيط وتطوير قطاع “االقتصاد 
األزرق” فيها عىل نحو مستدام، وإدارة األنشطة البرشية 
ذات الصلة )الفصول 8 ألف، و 14، و 18، و 19، و 21، 

و 23، و 25، و 27(.

التنفيذ الفعال للقانون الدويل عىل النحو املبني يف اتفاقية األمم   - 9
املتحدة لقانون البحار

إن التنفيذ الفعال للقانون الدويل كما يتجىل يف اتفاقية 
األمم املتحدة لقانون البحار )التي تحدد اإلطار القانوني 
الذي يجب أن تُنفذ يف حدوده جميع األنشطة التي تجري 
املحيطات  لحفظ  أمر أسايس  والبحار(،  املحيطات  يف 
ولحماية  مستدام،  نحو  عىل  واستخدامها  ومواردها 

توفرها  التي  اإليكولوجية  النظم  خدمات  من  العديد 
املحيطات لألجيال الحالية واملقبلة عىل حد سواء.
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الفصل 1: موجز عام

أوجه الرتابط مع أهداف التنمية   - 1-9
املستدامة وعقد األمم املتحدة لعلوم 
املحيطات من أجل التنمية املستدامة

الغاية 14-ج من أهداف التنمية املستدامة:

استخداما  واستخدامها  ومواردها  املحيطات  حفظ  تعزيز 
مستداما عن طريق تنفيذ القانون الدويل بصيغته الواردة يف 
اإلطار  تضع  التي  البحار  لقانون  املتحدة  األمم  اتفاقية 
القانوني لحفظ املحيطات ومواردها واستخدامها عىل نحو 
مستدام، كما تشري إىل ذلك الفقرة 158 من وثيقة “املستقبل 

الذي نصبو إليه”

لقد اتُخذت بالفعل خطوات عىل جميع املستويات لتعزيز 
األمم  الوارد يف اتفاقية  النحو  الدويل عىل  القانون  تنفيذ 
زيادة  خالل  من  ذلك  يف  بما  البحار،  لقانون  املتحدة 
مستوى مشاركة الدول يف العديد من املعاهدات العاملية 
عىل  األمثلة  وتشمل  أحكامها.  تكمل  التي  واإلقليمية 
لندن  اتفاقية  مثل  الدولية  االتفاقيات  العاملي  الصعيد 
وبروتوكول لندن، واالتفاقية الدولية ملنع التلوث الناجم 
بموجب  املعدلة  بصيغتها   ،1973 لعام  السفن  عن 
عام وبروتوكول  بها  امللحق   1978 عام   بروتوكول 

بخفض  املتعلق  السادس  مرفقه  ذلك  يف  )بما   16  1997
انبعاثات الكربيت من السفن، الذي دخل حيز النفاذ يف 
التدابري التي تتخذها  الفاو بشأن  عام 2020(، واتفاق 
إبالغ ودون  القانوني دون  الصيد غري  امليناء ملنع  دولة 
تنظيم وردعه والقضاء عليه، والذي دخل حيز النفاذ يف 
عام 2016 )الفصول 8 ألف و 11 و 21 و 15 و 28(.

ضمان  دون  تحول  رئيسية  تحديات  هناك  تزال  وال 
املوارد  نقص  ومعالجة  الدولية،  الصكوك  يف  املشاركة 
وكفالة  القطاعات،  بني  التعاون  وتعزيز  والقدرات، 
التنسيق وتبادل املعلومات عىل جميع املستويات، ووضع 
الوقت  يف  الناشئة  للتحديات  للتصدي  جديدة  صكوك 

املناسب )الفصل 28(.

https://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollu- انظر  16

.tion-from-Ships-)MARPOL(.aspx
االتفاق املتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عرش من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار املؤرخة 10 كانون األول/ديسمرب 1982، واتفاق تنفيذ ما تتضمنه اتفاقية   17

األمم املتحدة لقانون البحار املؤرخة 10 كانون األول/ديسمرب 1982 من أحكام بشأن حفظ وإدارة األرصدة السمكية املتداخلة املناطق واألرصدة السمكية 
الكثرية االرتحال.

بها  سيساعد  التي  املحددة  الطرق   1 الجدول  يف  وترد 
من أهداف  أخرى  أهداف  تحقيق  نحو  املحرز  التقدم 
التنمية املستدامة يف بلوغ الغاية 14-ج. وترد يف الجدول 
2 الطرق املحددة التي سيساعد بها بلوغ هذه الغاية يف 
أهداف  من  أخرى  أهداف  تحقيق  نحو  تقدم  إحراز 

التنمية املستدامة.

تنفيذ القانون الدويل عىل النحو   - 2-9
املبني يف اتفاقية األمم املتحدة 

لقانون البحار

يندرج إدماج األبعاد البيئية واالجتماعية واالقتصادية يف 
وتقيم  البحار.  لقانون  املتحدة  األمم  اتفاقية  صميم 
االتفاقية توازناً دقيقاً بني الحاجة إىل التنمية االقتصادية 
ومواردها  املحيطات  استخدام  طريق  عن  واالجتماعية 
ورضورة حفظ هذه املوارد وإدارتها عىل نحو مستدام، 
بالنهج  واألخذ  عليها.  والحفاظ  البحرية  البيئة  وحماية 
املتكامل إلدارة املحيطات، عىل النحو املبني يف االتفاقية، 
تفتقر  حيث  املستدامة،  التنمية  لتعزيز  أسايس  رشط 
إىل  تؤدي  وقد  االتساق،  إىل  واملجزأة  القطاعية  النهج 
املحيطات  لها فائدة محدودة فيما يتعلق بحفظ  حلول 

ومواردها واستخدامها املستدام.

امليادين، تكمل االتفاقية صكوك قطاعية  العديد من  ويف 
أكثر تخصصا. وباإلضافة إىل اتفاَقيها التنفيذيني17، هناك 
صكوك قانونية عاملية وإقليمية عديدة تغطي العديد من 
جوانب استخدام املحيطات. ولن تتحقق الفعالية يف حفظ 
املحيطات ومواردها واالستدامة يف استخدامها إال من خالل 
نصوص  من  املجموعة  لهذه  والفعال  الكامل  التنفيذ 
يف  والجهود  اإلجراءات  تركز  أن  وينبغي  الدويل.  القانون 
تنظيمية،  ثغرات  أي  أو  التنفيذ  ثغرات  عىل  األول   املقام 

ال سيما يف املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية.

https://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-(MARPOL).aspx
https://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-(MARPOL).aspx
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الثغرات التنفيذية والتنظيمية  - 3-9

القدرات  ذلك  يف  بما  باملوارد،  املتعلقة  القدرات  تزال  ال 
البيئة البحرية  املالية، تشكل عائقا كبريا يعرقل حماية 
والحفاظ عليها وجهود البحث العلمي البحري، يف حني 
أن القيود التكنولوجية كثريا ما تشكل عائقا أمام التنفيذ 
الفعال اللتزامات الدول. وهناك أيضا ثغرات فيما يتعلق 
بتحديد أنواع املواد املشمولة بالصكوك ذات الصلة )مثال 
غياب قواعد شاملة بشأن البالستيك وجزيئات البالستيك 
ذات  الصكوك  لتطبيق  الجغرايف  النطاق  أو  الدقيقة( 
املنظمات  من جانب  الجغرافية  التغطية  )مثل  الصلة 
األسماك(  مصائد  بإدارة  املعنية  اإلقليمية  والرتتيبات 
)الفصالن 27 و 28(. ويفتقر العديد من الدول الجزرية 
الصغرية النامية وأقل البلدان نموا إىل سبل الوصول إىل 
املعارف املوسعة واملوارد البرشية املاهرة الالزمة إلدارة 

املحيطات، وكثريا ما تكون املوارد الالزمة إلدارة املناطق 
الواسعة الخاضعة لواليتها محدودة. وسيكفل  البحرية 
الفوائد  من  قدر  أقىص  تحقيق  الثغرات  هذه  سد 
تحديات  وهناك  بيئيا.  مستدامة  بطريقة  االقتصادية 
خاصة يف مجال إنفاذ التدابري اإلدارية يف املناطق الواقعة 
التنظيمية  الثغرات  الوطنية بسبب  الوالية  نطاق  خارج 
حاليا  وتجري  القطاعات.  بني  التنسيق  إىل  واالفتقار 
مناقشة هذه املسائل يف األمم املتحدة يف سياق املفاوضات 
الحكومية الدولية بشأن وضع صك دويل ملزم قانونا يف 
بشأن حفظ  البحار  لقانون  املتحدة  األمم  اتفاقية  إطار 
خارج  الواقعة  املناطق  يف  البحري  البيولوجي  التنوع 
مستدام  نحو  عىل  واستخدامه  الوطنية  الوالية  نطاق 

)الفصالن 27 و 28(.

 الجدول 1
مساهمة أهداف أخرى من أهداف التنمية املستدامة يف تحقيق الهدف 14 من أهداف التنمية املستدامة

الغايات املدرجة يف إطار الهدف 14 
من أهداف التنمية املستدامة

أهداف التنمية املستدامة التي تساهم يف 
اآلليةتحقيق الهدف 14

تنظيف املحيطات

الغاية 14-1: منع التلوث البحري 
 بجميع أنواعه والحد منه بقدر كبري، 
وال سيما التلوث الناجم عن األنشطة 
الربية، بما يف ذلك الحطام البحري، 

والتلوث باملغذيات، بحلول عام 2025

الهدف 6: ضمان توافر املياه وخدمات الرصف 
الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة

تحسني إدارة مياه الرصف الصحي

الهدف 7: ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة 
عىل خدمات الطاقة الحديثة املوثوقة واملستدامة

تحسني مصادر الطاقة وأوجه كفاءتها وما 
يرتبط بذلك من خفض يف مستوى االنبعاثات

الهدف 11: جْعل املدن واملستوطنات البرشية شاملة 
للجميع وآمنة وقادرة عىل الصمود ومستدامة

تحقيق االستدامة يف التوسع الحرضي والحد 
من األثر البيئي للمدن

الهدف 12: ضمان وجود أنماط استهالك 
وإنتاج مستدامة

اإلدارة السليمة بيئيا للمواد الكيميائية وجميع 
النفايات، بما يف ذلك الحد من توليد النفايات

الهدف 17: تعزيز وسائل التنفيِذ وتنشيُط 
الرشاكة العاملية من أجل تحقيق التنمية املستدامة

تحسني فرص الحصول عىل العلم 
والتكنولوجيا واالبتكار، وتعزيز تبادل املعارف 

ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات
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الفصل 1: موجز عام

الغايات املدرجة يف إطار الهدف 14 
من أهداف التنمية املستدامة

أهداف التنمية املستدامة التي تساهم يف 
اآلليةتحقيق الهدف 14

حماية النظم اإليكولوجية البحرية

الغاية 14-2: إدارة النظم اإليكولوجية 
البحرية والساحلية عىل نحو مستدام 

وحمايتها، من أجل تجنب حدوث آثار 
سلبية كبرية، بما يف ذلك عن طريق 
تعزيز قدرتها عىل الصمود، واتخاذ 

اإلجراءات الالزمة إلعادتها إىل ما كانت 
عليه من أجل تحقيق الصحة واإلنتاجية 

للمحيطات، بحلول عام 2020

الغاية 14-5: حفظ 10 يف املائة عىل 
األقل من املناطق الساحلية والبحرية، بما 

يتسق مع القانون الوطني والدويل، 
واستنادا إىل أفضل املعلومات العلمية 

املتاحة، بحلول عام 2020

الهدف 6: ضمان توافر املياه وخدمات الرصف 
الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة

تحسني إدارة مياه الرصف الصحي وحماية 
األرايض الرطبة وإصالحها

الهدف 7: ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة 
عىل خدمات الطاقة الحديثة املوثوقة واملستدامة

تحسني مصادر الطاقة وأوجه كفاءتها وما 
يرتبط بذلك من خفض يف مستوى االنبعاثات

الهدف 9: إقامة بُنى تحتية قادرة عىل 
الصمود، وتحفيز التصنيع املستدام الشامل 

للجميع، وتشجيع االبتكار

استخدام التكنولوجيات النظيفة وما يرتبط 
بها من خفض يف مستوى االنبعاثات

الهدف 11: جْعل املدن واملستوطنات البرشية شاملة 
للجميع وآمنة وقادرة عىل الصمود ومستدامة

تحقيق االستدامة يف التوسع الحرضي والحد 
من األثر البيئي للمدن

الهدف 12: ضمان وجود أنماط استهالك 
وإنتاج مستدامة

إدارة املوارد الطبيعية واستخدامها بصورة 
مستدامة والحد من النفايات عىل طول سالسل 

اإلمداد

الهدف 13: اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي 
لتغرّي املناخ وآثارهأ

تنفيذ تدابري للتخفيف من آثار تغري املناخ 
والتكيف معه والحد من آثاره

الهدف 15: حماية النظم اإليكولوجية الربّية 
وترميمها وتعزيز استخدامها عىل نحو مستدام، 

وإدارة الغابات عىل نحو مستدام، ومكافحة 
التصحر، ووقف تدهور األرايض وعكس مساره، 

ووقف فقدان التنوع البيولوجي

الحد من تدهور املوائل الطبيعية ومن فقدان 
التنوع البيولوجي، ومنع انقراض األنواع

الهدف 17: تعزيز وسائل التنفيِذ وتنشيُط 
الرشاكة العاملية من أجل تحقيق التنمية 

املستدامة

تحسني فرص الحصول عىل املوارد العلمية 
والتكنولوجية واالبتكار، وتعزيز تبادل املعارف 

ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات

فهم املحيطات من أجل اإلدارة املستدامة

الغاية 14-3: تقليل تحمض املحيطات إىل 
أدنى حد ومعالجة آثاره، بما يف ذلك من خالل 

تعزيز التعاون العلمي عىل جميع املستويات

الهدف 9: إقامة بُنى تحتية قادرة عىل 
الصمود، وتحفيز التصنيع املستدام الشامل 

للجميع، وتشجيع االبتكار

تعزيز البحث العلمي، ورفع مستوى القدرات 
التكنولوجية للقطاعات الصناعية يف جميع البلدان، 

وال سيما البلدان النامية، وتشجيع االبتكار

الغاية 14-أ: زيادة املعارف العلمية، 
وتطوير قدرات البحث، ونقل 

التكنولوجيا البحرية، مع مراعاة معايري 
اللجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدولية 

ومبادئها التوجيهية املتعلقة بنقل 
التكنولوجيا البحرية، من أجل تحسني 

صحة املحيطات، وتعزيز إسهام التنوع 
البيولوجي البحري يف تنمية البلدان 

النامية، وال سيما الدول الجزرية 
الصغرية النامية وأقل البلدان نموا

الهدف 13: اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي 
لتغري املناخ وآثارهأ

تنفيذ تدابري للتخفيف من آثار تغري املناخ 
والتكيف معه والحد من آثاره

الهدف 17: تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط 
الرشاكة العاملية من أجل تحقيق التنمية 

املستدامة

تحسني فرص الحصول عىل العلم 
والتكنولوجيا واالبتكار، وتعزيز تبادل املعارف 

ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات
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التقييم العاملي الثاني للمحيطات: املجلد األول

الغايات املدرجة يف إطار الهدف 14 
من أهداف التنمية املستدامة

أهداف التنمية املستدامة التي تساهم يف 
اآلليةتحقيق الهدف 14

تعزيز السالمة من أخطار املحيطات

الغاية 14-1: منع التلوث البحري 
 بجميع أنواعه والحد منه بقدر كبري، 
وال سيما التلوث الناجم عن األنشطة 
الربية، بما يف ذلك الحطام البحري، 

والتلوث باملغذيات، بحلول عام 2025

الهدف 1: القضاء عىل الفقر بجميع أشكاله يف 
كل مكان

الحد من التعرض لألحداث املناخية القصوى 
الناجمة عن املناخ والتأثر بها، وبناء القدرة 

عىل الصمود أمام الصدمات والكوارث البيئية

الهدف 2: القضاء عىل الجوع وتوفري األمن 
الغذائي والتغذية املحسنة وتعزيز الزراعة 

املستدامة

تعزيز القدرة عىل التكيف مع تغري املناخ، 
والظواهر الجوية القصوى، وغريها من 

الكوارث

الهدف 6: ضمان توافر املياه وخدمات الرصف 
الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة

الحد من التلوث وتحسني إدارة مياه الرصف 
الصحي وحماية النظم اإليكولوجية ذات الصلة 

باملياه وترميمها

الهدف 11: جعل املدن واملستوطنات البرشية 
شاملة للجميع وآمنة وقادرة عىل الصمود 

ومستدامة

خفض عدد األشخاص املترضرين من 
الكوارث، وتعزيز التخطيط اإلنمائي عىل 

الصعيدين الوطني واإلقليمي وتنفيذ سياسات 
وخطط متكاملة للتخفيف من آثار تغري املناخ 
والتكيف معه، وضمان القدرة عىل الصمود يف 
مواجهة الكوارث، ووضع وتنفيذ إدارة شاملة 

ملخاطر الكوارث

الهدف 12: ضمان وجود أنماط استهالك 
وإنتاج مستدامة

اإلدارة السليمة بيئياً للمواد الكيمائية وجميع 
النفايات

الهدف 13: اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي 
لتغري املناخ وآثارهأ

تعزيز القدرة عىل الصمود والقدرة عىل التكيف 
يف مواجهة الكوارث الطبيعية املتصلة باملناخ 
وغريها من الكوارث، وتقديم الدعم ألغراض 

الحد من اآلثار واإلنذار املبكر

الهدف 15: حماية النظم اإليكولوجية الربّية 
وترميمها وتعزيز استخدامها عىل نحو مستدام، 

وإدارة الغابات عىل نحو مستدام، ومكافحة 
التصحر، ووقف تدهور األرايض وعكس مساره، 

ووقف فقدان التنوع البيولوجي

حفظ النظم اإليكولوجية األرضية والنظم 
اإليكولوجية للمياه العذبة الداخلية وترميمها 

واستخدامها عىل نحو مستدام، والحد من 
تدهور املوائل

الغذاء املستدام املستمد من املحيطات

الغاية 14-4: تنظيم الصيد عىل نحو 
فعال، وإنهاء الصيد املفرط والصيد غري 

القانوني دون إبالغ ودون تنظيم 
وممارسات الصيد املدمرة، وتنفيذ خطط 

إدارة قائمة عىل العلم، من أجل إعادة 
األرصدة السمكية إىل ما كانت عليه يف 
أقرب وقت ممكن، لتصل عىل األقل إىل 

املستويات التي يمكن أن تتيح إنتاج أقىص 
غلة مستدامة وفقا ملا تحدده خصائصها 

البيولوجية، بحلول عام 2020

الهدف 2: القضاء عىل الجوع وتوفري األمن 
الغذائي والتغذية املحسنة وتعزيز الزراعة 

املستدامة

زيادة اإلنتاجية الزراعية )بما يف ذلك تربية 
األحياء املائية وتربية األحياء البحرية(، وضمان 

اإلنتاج الغذائي املستدام، والحفاظ عىل النظم 
اإليكولوجية وعىل التنوع الجيني لألنواع الربية

الهدف 8: تعزيز النمو االقتصادي املطرد 
والشامل للجميع واملستدام، والعمالة الكاملة 

واملنتجة، وتوفري العمل الالئق للجميع

تحسني كفاءة استخدام املوارد يف االستهالك 
واإلنتاج
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الفصل 1: موجز عام

الغايات املدرجة يف إطار الهدف 14 
من أهداف التنمية املستدامة

أهداف التنمية املستدامة التي تساهم يف 
اآلليةتحقيق الهدف 14

الغاية 14-6: حظر بعض أشكال 
اإلعانات املقدمة ملصائد األسماك التي 
تسهم يف اإلفراط يف قدرات الصيد ويف 

صيد األسماك، وإلغاء اإلعانات التي 
تساهم يف الصيد غري القانوني دون إبالغ 

ودون تنظيم، واإلحجام عن استحداث 
إعانات جديدة من هذا القبيل، مع 

التسليم بأن املعاملة الخاصة والتفضيلية 
املالئمة والفعالة للبلدان النامية وأقل 
البلدان نموا ينبغي أن تكون جزءا ال 
يتجزأ من مفاوضات منظمة التجارة 

العاملية بشأن اإلعانات املخصصة ملصائد 
األسماك)ب( بحلول عام 2020

الغاية 14-7: زيادة الفوائد االقتصادية التي 
تتحقق للدول الجزرية الصغرية النامية 

وأقل البلدان نموا من االستخدام املستدام 
للموارد البحرية، بما يف ذلك من خالل 

اإلدارة املستدامة ملصائد األسماك، وتربية 
األحياء املائية، والسياحة، بحلول عام 2030

الغاية -14ب: توفري إمكانية وصول 
صغار الصيادين الحرفيني إىل املوارد 

البحرية واألسواق

الهدف 9: إقامة بُنى تحتية قادرة عىل 
الصمود، وتحفيز التصنيع املستدام الشامل 

للجميع، وتشجيع االبتكار 

تعزيز البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا 
والبحث واالبتكار يف البلدان النامية 

الهدف 12: ضمان وجود أنماط استهالك 
وإنتاج مستدامة

اإلدارة املستدامة واالستخدام الفعال للموارد 
الطبيعية، والحد من الخسائر يف األغذية عىل 

امتداد سالسل اإلنتاج واإلمداد، بما يف ذلك 
الفاقد بعد الصيد، وتعزيز القدرات العلمية 

والتكنولوجية للميض قدما نحو أنماط 
استهالك وإنتاج أكثر استدامة، وتنفيذ أدوات 
لرصد تأثريات التنمية املستدامة عىل استدامة 

السياحة التي توفر فرص العمل وتعزز الثقافة 
واملنتجات املحلية، والتخلص تدريجيا من 
اإلعانات الضارة، حيثما وجدت، عىل نحو 

يعكس آثارها البيئية

الهدف 13: اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي 
لتغرّي املناخ وآثارهأ

تنفيذ تدابري للتخفيف من آثار تغري املناخ 
والتكيف معه والحد من آثاره

الهدف 17: تعزيز وسائل التنفيِذ وتنشيُط 
الرشاكة العاملية من أجل تحقيق التنمية 

املستدامة

تحسني فرص الحصول عىل العلم 
والتكنولوجيا واالبتكار، وتعزيز تبادل املعارف 

ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات

االستخدام االقتصادي املستدام للمحيطات

الغاية 14-2: إدارة النظم اإليكولوجية 
البحرية والساحلية عىل نحو مستدام 

وحمايتها، من أجل تجنب حدوث آثار 
سلبية كبرية، بما يف ذلك عن طريق 
تعزيز قدرتها عىل الصمود، واتخاذ 

اإلجراءات الالزمة إلعادتها إىل ما كانت 
عليه من أجل تحقيق الصحة واإلنتاجية 

للمحيطات، بحلول عام 2020

الغاية 14-7: زيادة الفوائد االقتصادية التي 
تتحقق للدول الجزرية الصغرية النامية 

وأقل البلدان نموا من االستخدام املستدام 
للموارد البحرية، بما يف ذلك من خالل 

اإلدارة املستدامة ملصائد األسماك، وتربية 
األحياء املائية، والسياحة، بحلول عام 2030

الهدف 6: ضمان توافر املياه وخدمات الرصف 
الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة

تحسني إدارة مياه الرصف الصحي وحماية 
األرايض الرطبة وإصالحها

الهدف 7: ضمان حصول الجميع بتكلفة 
ميسورة عىل خدمات الطاقة الحديثة املوثوقة 

واملستدامة

تحسني مصادر الطاقة وأوجه كفاءتها وما 
يرتبط بذلك من خفض يف مستوى االنبعاثات

الهدف 11: جعل املدن واملستوطنات البرشية 
شاملة للجميع وآمنة وقادرة عىل الصمود 

ومستدامة

تحقيق االستدامة يف التوسع الحرضي والحد 
من األثر البيئي للمدن

الهدف 12: ضمان وجود أنماط استهالك 
وإنتاج مستدامة

إدارة املوارد الطبيعية واستخدامها بصورة 
مستدامة
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التقييم العاملي الثاني للمحيطات: املجلد األول

الغايات املدرجة يف إطار الهدف 14 
من أهداف التنمية املستدامة

أهداف التنمية املستدامة التي تساهم يف 
اآلليةتحقيق الهدف 14

الغاية 14-ج: تعزيز حفظ املحيطات 
ومواردها واستخدامها استخداما 

مستداما عن طريق تنفيذ القانون الدويل 
بصيغته الواردة يف اتفاقية األمم املتحدة 

لقانون البحار التي تضع اإلطار القانوني 
لحفظ املحيطات ومواردها واستخدامها 

عىل نحو مستدام، كما تشري إىل ذلك 
الفقرة 158 من وثيقة “املستقبل الذي 

نصبو إليه”

الهدف 13: اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي 
لتغري املناخ وآثارهأ

تنفيذ تدابري للتخفيف من آثار تغري املناخ 
والتكيف معه والحد من آثاره

الهدف 15: حماية النظم اإليكولوجية الربّية 
وترميمها وتعزيز استخدامها عىل نحو مستدام، 

وإدارة الغابات عىل نحو مستدام، ومكافحة 
التصحر، ووقف تدهور األرايض وعكس مساره، 

ووقف فقدان التنوع البيولوجي

الحد من تدهور املوائل الطبيعية ومن فقدان 
التنوع البيولوجي، ومنع انقراض األنواع

الهدف 16: التشجيع عىل إقامة مجتمعات مساملة 
ال يُهّمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية 

املستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إىل 
العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة 

للمساءلة وشاملة للجميع عىل جميع املستويات

تعزيز سيادة القانون عىل الصعيدين الوطني 
والدويل

الهدف 17: تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط 
الرشاكة العاملية من أجل تحقيق التنمية 

املستدامة

تحسني فرص الحصول عىل العلم 
والتكنولوجيا واالبتكار، وتعزيز تبادل املعارف 

ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات

التنفيذ الفعال للقانون الدويل عىل النحو املبني يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار

الغاية 14-ج: تعزيز حفظ املحيطات 
ومواردها واستخدامها استخداما 

مستداما عن طريق تنفيذ القانون الدويل 
بصيغته الواردة يف اتفاقية األمم املتحدة 

لقانون البحار التي تضع اإلطار القانوني 
لحفظ املحيطات ومواردها واستخدامها 

عىل نحو مستدام، كما تشري إىل ذلك 
الفقرة 158 من وثيقة “املستقبل الذي 

نصبو إليه”

الهدف 2: القضاء عىل الجوع وتوفري األمن 
الغذائي والتغذية املحسنة وتعزيز الزراعة 

املستدامة

كفالة استدامة نظم اإلنتاج الغذائي، وحفظ النظم 
اإليكولوجية، وتعزيز القدرة عىل التكيّف مع تغري 

املناخ وعىل مواجهة الظواهر الجوية القصوى 
وحاالت الجفاف والفيضانات وغريها من الكوارث

الهدف 3: ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش 
صحية وبالرفاهية يف جميع األعمار 

الحد من املواد الكيميائية الخطرة والتلوث 
والتلويث

الهدف 6: ضمان توافر املياه وخدمات الرصف 
الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة

الحد من التلوث وتحسني إدارة مياه الرصف 
الصحي وحماية النظم اإليكولوجية ذات الصلة 

باملياه وترميمها

الهدف 11: جعل املدن واملستوطنات 
البرشية شاملة للجميع وآمنة وقادرة عىل 

الصمود ومستدامة

حماية الرتاث الثقايف والطبيعي وصونه

الهدف 12: ضمان وجود أنماط استهالك 
وإنتاج مستدامة

اإلدارة السليمة بيئياً للمواد الكيميائية وجميع 
النفايات طيلة مراحل وجودها، وفقاً لألطر 

الدولية املتفق عليها

الهدف 13: اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي 
لتغري املناخ وآثارهأ

إدماج التدابري املتعلقة بتغري املناخ يف 
السياسات واالسرتاتيجيات والخطط الوطنية

الهدف 17: تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط 
الرشاكة العاملية من أجل تحقيق التنمية املستدامة

تعزيز اتساق السياسات من أجل تحقيق 
التنمية املستدامة

مع اإلقرار بأن اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ هي املنتدى الحكومي الدويل األسايس للتفاوض بشأن االستجابة العاملية لتغري املناخ. أ  

مع مراعاة املفاوضات الجارية يف إطار منظمة التجارة العاملية، وخطة الدوحة للتنمية، والوالية املنصوص عليها يف اإلعالن الوزاري لهونغ كونغ. ب  
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الفصل 1: موجز عام

 الجدول 2
مساهمة الهدف 14 من أهداف التنمية املستدامة يف إحراز تقدم نحو تحقيق أهداف أخرى من أهداف 

التنمية املستدامة

الغايات املدرجة يف إطار الهدف 14 
من أهداف التنمية املستدامة

أهداف التنمية املستدامة التي تساهم 
اآلليةيف تحقيق الهدف 14

الغاية 14-1: منع التلوث البحري 
 بجميع أنواعه والحد منه بقدر كبري، 
وال سيما التلوث الناجم عن األنشطة 
الربية، بما يف ذلك الحطام البحري، 

والتلوث باملغذيات، بحلول عام 2025

الهدف 3: ضمان تمتّع الجميع بأنماط 
عيش صحية وبالرفاهية يف جميع األعمار

الحد من املواد الكيميائية الخطرة والتلوث والتلويث

الهدف 6: ضمان توافر املياه وخدمات 
الرصف الصحي للجميع وإدارتها إدارة 

مستدامة

الحد من التلوث ومن ترسب املواد الكيميائية واملواد 
الخطرة ومياه الرصف الصحي

الهدف 11: جعل املدن واملستوطنات 
البرشية شاملة للجميع وآمنة وقادرة عىل 

الصمود ومستدامة

تحقيق االستدامة يف التوسع الحرضي والحد من 
األثر البيئي للمدن

الهدف 12: ضمان وجود أنماط 
استهالك وإنتاج مستدامة

اإلدارة السليمة بيئيا للمواد الكيميائية وجميع 
النفايات، بما يف ذلك الحد من توليد النفايات

الهدف 17: تعزيز وسائل التنفيِذ 
وتنشيُط الرشاكة العاملية من أجل تحقيق 

التنمية املستدامة

تحسني فرص الحصول عىل العلم والتكنولوجيا 
واالبتكار، وتعزيز تبادل املعارف ونقل التكنولوجيا 

وبناء القدرات

الغاية 14-2: إدارة النظم اإليكولوجية 
البحرية والساحلية عىل نحو مستدام 

وحمايتها، من أجل تجنب حدوث آثار 
سلبية كبرية، بما يف ذلك عن طريق 
تعزيز قدرتها عىل الصمود، واتخاذ 

اإلجراءات الالزمة إلعادتها إىل ما كانت 
عليه من أجل تحقيق الصحة واإلنتاجية 

للمحيطات، بحلول عام 2020

الهدف 1: القضاء عىل الفقر بجميع 
أشكاله يف كل مكان

الحد من التعرض لألحداث املناخية القصوى 
الناجمة عن املناخ والتأثر بها، وبناء القدرة عىل 

الصمود أمام الصدمات والكوارث البيئية

الهدف 2: القضاء عىل الجوع وتوفري 
األمن الغذائي والتغذية املحسنة وتعزيز 

الزراعة املستدامة

زيادة اإلنتاجية الزراعية )بما يف ذلك تربية األحياء 
املائية وتربية األحياء البحرية(، وضمان اإلنتاج 

الغذائي املستدام، والحفاظ عىل النظم اإليكولوجية 
وعىل التنوع الجيني لألنواع الربية

الهدف 8: تعزيز النمو االقتصادي املطرد 
والشامل للجميع واملستدام، والعمالة الكاملة 

واملنتجة، وتوفري العمل الالئق للجميع

توفري الفرص لتحقيق النمو االقتصادي املستدام 
والسياحة املستدامة

الهدف 11: جْعل املدن واملستوطنات 
البرشية شاملة للجميع وآمنة وقادرة عىل 

الصمود ومستدامة

حفظ ودعم النظم اإليكولوجية التي توفر الحماية 
للمجتمعات الساحلية يف مواجهة الكوارث

الهدف 13: اتخاذ إجراءات عاجلة 
للتصدي لتغرّي املناخ وآثارهأ

املساهمة يف تعزيز القدرة عىل الصمود أمام املخاطر 
املتصلة باملناخ
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الغايات املدرجة يف إطار الهدف 14 
من أهداف التنمية املستدامة

أهداف التنمية املستدامة التي تساهم 
اآلليةيف تحقيق الهدف 14

الغاية 14-3: تقليل تحمض املحيطات 
إىل أدنى حد ومعالجة آثاره، بما يف ذلك 

من خالل تعزيز التعاون العلمي عىل 
جميع املستويات

الهدف 1: القضاء عىل الفقر بجميع 
أشكاله يف كل مكان

الحد من التعرض للصدمات والكوارث البيئية وبناء 
القدرة عىل مجابهتها

الهدف 2: القضاء عىل الجوع وتوفري 
األمن الغذائي والتغذية املحسنة وتعزيز 

الزراعة املستدامة

كفالة استدامة نظم إنتاج األغذية، والحفاظ عىل 
النظم اإليكولوجية، وتعزيز القدرة عىل التكيف مع 

تغري املناخ، وتعزيز التعاون يف مجال البحث 
والتطوير التكنولوجي

الهدف 12: ضمان وجود أنماط 
استهالك وإنتاج مستدامة

دعم البلدان النامية يف تعزيز قدراتها العلمية 
والتكنولوجية

الهدف 13: اتخاذ إجراءات عاجلة 
للتصدي لتغرّي املناخ وآثارهأ

تنفيذ تدابري للتخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف 
معه والحد من آثاره

الهدف 17: تعزيز وسائل التنفيِذ 
وتنشيُط الرشاكة العاملية من أجل تحقيق 

التنمية املستدامة

تحسني فرص الحصول عىل العلم والتكنولوجيا 
واالبتكار، وتعزيز تبادل املعارف ونقل التكنولوجيا 

وبناء القدرات

الغاية 14-4: تنظيم الصيد عىل نحو 
فعال، وإنهاء الصيد املفرط والصيد غري 

القانوني دون إبالغ ودون تنظيم 
وممارسات الصيد املدمرة، وتنفيذ خطط 

إدارة قائمة عىل العلم، من أجل إعادة 
األرصدة السمكية إىل ما كانت عليه يف 
أقرب وقت ممكن، لتصل عىل األقل إىل 

املستويات التي يمكن أن تتيح إنتاج أقىص 
غلة مستدامة وفقا ملا تحدده خصائصها 

البيولوجية، بحلول عام 2020

الهدف 2: القضاء عىل الجوع وتوفري 
األمن الغذائي والتغذية املحسنة وتعزيز 

الزراعة املستدامة

زيادة اإلنتاجية الزراعية )بما يف ذلك تربية األحياء 
املائية وتربية األحياء البحرية(، وضمان اإلنتاج 

الغذائي املستدام، والحفاظ عىل النظم اإليكولوجية 
وعىل التنوع الجيني لألنواع الربية

الهدف 8: تعزيز النمو االقتصادي املطرد 
والشامل للجميع واملستدام، والعمالة الكاملة 

واملنتجة، وتوفري العمل الالئق للجميع

دعم األنشطة اإلنتاجية

الهدف 12: ضمان وجود أنماط 
استهالك وإنتاج مستدامة

تحقيق اإلدارة املستدامة واالستخدام الفعال للموارد 
الطبيعية، والحد من الخسائر يف األغذية عىل امتداد 

سالسل اإلنتاج واإلمداد، بما يف ذلك الفاقد بعد الصيد، 
وتعزيز القدرات العلمية والتكنولوجية للميض قدما 

نحو أنماط استهالك وإنتاج أكثر استدامة، والتخلص 
تدريجيا من اإلعانات الضارة

الهدف 17: تعزيز وسائل التنفيذ 
وتنشيط الرشاكة العاملية من أجل تحقيق 

التنمية املستدامة

تعزيز الرشاكات من أجل التنمية املستدامة

الغاية 14-5: حفظ 10 يف املائة عىل 
األقل من املناطق الساحلية والبحرية، بما 

يتسق مع القانون الوطني والدويل 
واستنادا إىل أفضل املعلومات العلمية 

املتاحة، بحلول عام 2020

الهدف 2: القضاء عىل الجوع وتوفري 
األمن الغذائي والتغذية املحسنة وتعزيز 

الزراعة املستدامة

الحفاظ عىل النظم اإليكولوجية، وتعزيز القدرة عىل 
التكيف مع تغري املناخ، وتعزيز التعاون يف مجال 

البحث والتطوير التكنولوجي

الهدف 11: جعل املدن واملستوطنات 
البرشية شاملة للجميع وآمنة وقادرة عىل 

الصمود ومستدامة

حفظ ودعم النظم اإليكولوجية التي توفر الحماية 
للمجتمعات الساحلية يف مواجهة الكوارث
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الفصل 1: موجز عام

الغايات املدرجة يف إطار الهدف 14 
من أهداف التنمية املستدامة

أهداف التنمية املستدامة التي تساهم 
اآلليةيف تحقيق الهدف 14

الهدف 15: حماية النظم اإليكولوجية 
الربّية وترميمها وتعزيز استخدامها عىل 
نحو مستدام، وإدارة الغابات عىل نحو 

مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف 
تدهور األرايض وعكس مساره، ووقف 

فقدان التنوع البيولوجي

الحد من تدهور املوائل الطبيعية ومن فقدان التنوع 
البيولوجي، ومنع انقراض األنواع

الهدف 17: تعزيز وسائل التنفيِذ 
وتنشيُط الرشاكة العاملية من أجل تحقيق 

التنمية املستدامة

تحسني فرص الحصول عىل العلم والتكنولوجيا 
واالبتكار، وتعزيز تبادل املعارف ونقل التكنولوجيا 

وبناء القدرات

الغاية 14-6: حظر بعض أشكال 
اإلعانات املقدمة ملصائد األسماك التي 
تسهم يف اإلفراط يف قدرات الصيد ويف 

صيد األسماك، وإلغاء اإلعانات التي 
تساهم يف الصيد غري القانوني دون إبالغ 

ودون تنظيم، واإلحجام عن استحداث 
إعانات جديدة من هذا القبيل، مع 

التسليم بأن املعاملة الخاصة والتفضيلية 
املالئمة والفعالة للبلدان النامية وأقل 
البلدان نموا ينبغي أن تكون جزءا ال 
يتجزأ من مفاوضات منظمة التجارة 

العاملية بشأن اإلعانات املخصصة ملصائد 
األسماكب بحلول عام 2020

الهدف 8: تعزيز النمو االقتصادي املطرد 
والشامل للجميع واملستدام، والعمالة 

الكاملة واملنتجة، وتوفري العمل الالئق 
للجميع

دعم األنشطة اإلنتاجية

الهدف 12: ضمان وجود أنماط 
استهالك وإنتاج مستدامة

تحقيق اإلدارة املستدامة واالستخدام الفعال للموارد 
الطبيعية، والحد من الخسائر يف األغذية عىل امتداد 

سالسل اإلنتاج واإلمداد، بما يف ذلك الفاقد بعد 
الصيد، وتعزيز القدرات العلمية والتكنولوجية 
للميض قدما نحو أنماط استهالك وإنتاج أكثر 

استدامة، والتخلص تدريجيا من اإلعانات الضارة

الهدف 17: تعزيز وسائل التنفيِذ 
وتنشيُط الرشاكة العاملية من أجل تحقيق 

التنمية املستدامة

تعزيز الرشاكات من أجل التنمية املستدامة

الغاية 14-7: زيادة الفوائد االقتصادية 
التي تتحقق للدول الجزرية الصغرية 

النامية وأقل البلدان نموا من االستخدام 
املستدام للموارد البحرية، بما يف ذلك من 
خالل اإلدارة املستدامة ملصائد األسماك، 
وتربية األحياء املائية، والسياحة، بحلول 

عام 2030

الهدف 1: القضاء عىل الفقر بجميع 
أشكاله يف كل مكان 

الحد من التعرض للصدمات والكوارث البيئية وبناء 
القدرة عىل مجابهتها

الهدف 2: القضاء عىل الجوع وتوفري 
األمن الغذائي والتغذية املحسنة وتعزيز 

الزراعة املستدامة

زيادة يف اإلنتاجية الزراعية )بما يف ذلك تربية األحياء 
املائية وتربية األحياء البحرية(، وضمان اإلنتاج 

الغذائي املستدام، والحفاظ عىل النظم اإليكولوجية 
وعىل التنوع الجيني لألنواع الربية

الهدف 8: تعزيز النمو االقتصادي املطرد 
والشامل للجميع واملستدام، والعمالة الكاملة 

واملنتجة، وتوفري العمل الالئق للجميع

توفري الفرص لتحقيق النمو االقتصادي املستدام 
والسياحة املستدامة

الهدف 9: إقامة بُنى تحتية قادرة عىل 
الصمود، وتحفيز التصنيع املستدام 

الشامل للجميع، وتشجيع االبتكار

تعزيز البحث العلمي، ورفع مستوى القدرات 
التكنولوجية للقطاعات الصناعية يف جميع البلدان، 

وال سيما البلدان النامية، وتشجيع االبتكار

الهدف 12: ضمان وجود أنماط 
استهالك وإنتاج مستدامة

تحقيق اإلدارة املستدامة واالستخدام الفعال للموارد 
الطبيعية، وتعزيز القدرات العلمية والتكنولوجية

الهدف 13: اتخاذ إجراءات عاجلة 
للتصدي لتغرّي املناخ وآثارهأ

تنفيذ تدابري للتخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف 
معه والحد من آثاره
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الغايات املدرجة يف إطار الهدف 14 
من أهداف التنمية املستدامة

أهداف التنمية املستدامة التي تساهم 
اآلليةيف تحقيق الهدف 14

الهدف 17: تعزيز وسائل التنفيِذ 
وتنشيُط الرشاكة العاملية من أجل تحقيق 

التنمية املستدامة

تحسني فرص الحصول عىل العلم والتكنولوجيا 
واالبتكار، وتعزيز تبادل املعارف ونقل التكنولوجيا 

وبناء القدرات

الغاية 14-أ: زيادة املعارف العلمية، 
وتطوير قدرات البحث، ونقل 

التكنولوجيا البحرية، مع مراعاة معايري 
اللجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدولية 

ومبادئها التوجيهية املتعلقة بنقل 
التكنولوجيا البحرية، من أجل تحسني 

صحة املحيطات، وتعزيز إسهام التنوع 
البيولوجي البحري يف تنمية البلدان 

النامية، وال سيما الدول الجزرية 
الصغرية النامية وأقل البلدان نموا

الهدف 9: إقامة بُنى تحتية قادرة عىل 
الصمود، وتحفيز التصنيع املستدام 

الشامل للجميع، وتشجيع االبتكار

تعزيز البحث العلمي، ورفع مستوى القدرات 
التكنولوجية للقطاعات الصناعية يف جميع البلدان، 

وال سيما البلدان النامية، وتشجيع االبتكار

الهدف 12: ضمان وجود أنماط 
استهالك وإنتاج مستدامة

تحقيق اإلدارة املستدامة واالستخدام الفعال للموارد 
الطبيعية، وتعزيز القدرات العلمية والتكنولوجية

الهدف 17: تعزيز وسائل التنفيِذ 
وتنشيُط الرشاكة العاملية من أجل تحقيق 

التنمية املستدامة

تحسني فرص الحصول عىل العلم والتكنولوجيا 
واالبتكار، وتعزيز تبادل املعارف ونقل التكنولوجيا 

وبناء القدرات

الغاية 14-ب: توفري إمكانية وصول 
صغار الصيادين الحرفيني إىل املوارد 

البحرية واألسواق

الهدف 2: القضاء عىل الجوع وتوفري 
األمن الغذائي والتغذية املحسنة وتعزيز 

الزراعة املستدامة

زيادة اإلنتاجية الزراعية )بما يف ذلك تربية األحياء 
املائية وتربية األحياء البحرية(، وضمان اإلنتاج 

الغذائي املستدام، والحفاظ عىل النظم اإليكولوجية 
وعىل التنوع الجيني لألنواع الربية

الهدف 8: تعزيز النمو االقتصادي املطرد 
والشامل للجميع واملستدام، والعمالة الكاملة 

واملنتجة، وتوفري العمل الالئق للجميع

تحسني كفاءة استخدام املوارد يف االستهالك واإلنتاج

الهدف 9: إقامة بُنى تحتية قادرة عىل 
الصمود، وتحفيز التصنيع املستدام 

الشامل للجميع، وتشجيع االبتكار

تعزيز البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا والبحث 
واالبتكار يف البلدان النامية

الهدف 12: ضمان وجود أنماط 
استهالك وإنتاج مستدامة

اإلدارة املستدامة واالستخدام الفعال للموارد 
الطبيعية، وتنفيذ أدوات لرصد تأثريات التنمية 

املستدامة عىل السياحة املستدامة التي توفر فرص 
العمل وتعزز الثقافة واملنتجات املحلية

الهدف 17: تعزيز وسائل التنفيذ 
وتنشيط الرشاكة العاملية من أجل تحقيق 

التنمية املستدامة

تحسني فرص الحصول عىل العلم والتكنولوجيا 
واالبتكار، وتعزيز تبادل املعارف ونقل التكنولوجيا 

وبناء القدرات

الغاية 14-ج: تعزيز حفظ املحيطات 
ومواردها واستخدامها استخداما مستداما 

عن طريق تنفيذ القانون الدويل بصيغته 
الواردة يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون 

البحار التي تضع اإلطار القانوني لحفظ 
املحيطات ومواردها واستخدامها عىل نحو 

مستدام، كما تشري إىل ذلك الفقرة 158 
من وثيقة “املستقبل الذي نصبو إليه”

الهدف 2: القضاء عىل الجوع وتوفري 
األمن الغذائي والتغذية املحسنة وتعزيز 

الزراعة املستدامة

كفالة استدامة نظم اإلنتاج الغذائي، وحفظ النظم 
اإليكولوجية، وتعزيز القدرة عىل التكيّف مع تغري 

املناخ وعىل مواجهة الظواهر الجوية القصوى 
وحاالت الجفاف والفيضانات وغريها من الكوارث

الهدف 3: ضمان تمتّع الجميع بأنماط 
عيش صحية وبالرفاهية يف جميع األعمار

الحد من املواد الكيميائية الخطرة والتلوث والتلويث

الهدف 6: ضمان توافر املياه وخدمات 
الرصف الصحي للجميع وإدارتها إدارة 

مستدامة

الحد من التلوث وتحسني إدارة مياه الرصف 
الصحي وحماية النظم اإليكولوجية ذات الصلة 

باملياه وترميمها
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الفصل 1: موجز عام

الغايات املدرجة يف إطار الهدف 14 
من أهداف التنمية املستدامة

أهداف التنمية املستدامة التي تساهم 
اآلليةيف تحقيق الهدف 14

الهدف 7: ضمان حصول الجميع بتكلفة 
ميسورة عىل خدمات الطاقة الحديثة 

املوثوقة واملستدامة

تحسني مصادر الطاقة وأوجه كفاءتها وما يرتبط 
بذلك من خفض يف مستوى االنبعاثات

الهدف 11: جعل املدن واملستوطنات 
البرشية شاملة للجميع وآمنة وقادرة عىل 

الصمود ومستدامة

تحقيق االستدامة يف التوسع الحرضي والحد من 
اآلثار البيئية للمدن وحماية وصون الرتاث الثقايف 

والطبيعي

الهدف 12: ضمان وجود أنماط 
استهالك وإنتاج مستدامة

إدارة املوارد الطبيعة واستخدامها بصورة مستدامة، 
واإلدارة السليمة بيئياً للمواد الكيميائية وجميع 

النفايات طيلة مراحل وجودها، وفقاً لألطر الدولية 
املتفق عليها

الهدف 13: اتخاذ إجراءات عاجلة 
للتصدي لتغري املناخ وآثارهأ

تنفيذ تدابري للتخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف 
معه والحد من آثاره وإدماج تدابري تغري املناخ يف 

السياسات واالسرتاتيجيات والخطط الوطنية

الهدف 15: حماية النظم اإليكولوجية 
الربّية وترميمها وتعزيز استخدامها عىل 
نحو مستدام، وإدارة الغابات عىل نحو 

مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف 
تدهور األرايض وعكس مساره، ووقف 

فقدان التنوع البيولوجي

الحد من تدهور املوائل الطبيعية، وفقدان التنوع 
البيولوجي، ومنع انقراض األنواع

الهدف 16: التشجيع عىل إقامة 
مجتمعات مساملة ال يُهّمش فيها أحد من 

أجل تحقيق التنمية املستدامة، وإتاحة 
إمكانية وصول الجميع إىل العدالة، وبناء 

مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة 
وشاملة للجميع عىل جميع املستويات

تعزيز سيادة القانون عىل الصعيدين الوطني 
والدويل

الهدف 17: تعزيز وسائل التنفيِذ 
وتنشيُط الرشاكة العاملية من أجل تحقيق 

التنمية املستدامة

تعزيز اتساق السياسات من أجل تحقيق التنمية 
املستدامة

مع اإلقرار بأن اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ هي املنتدى الحكومي الدويل األسايس للتفاوض بشأن االستجابة العاملية لتغري املناخ. أ 

مع مراعاة املفاوضات الجارية يف إطار منظمة التجارة العاملية، وخطة الدوحة للتنمية، والوالية املنصوص عليها يف اإلعالن الوزاري لهونغ كونغ. ب 
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رسم بياني باألهداف الفرعية يف إطار الهدف 14 من أهداف التنمية املستدامة والفصول 
ذات الصلة

تنظيف املحيطات

التلوث باملغذيات الفصل 10  
املواد الخطرة الفصل 11  

النفايات الصلبة الفصل 12  
الضوضاء الفصل 20 

االستخدام االقتصادي
الفصل 8  املجتمع البرشي

البنية التحتية البحرية الفصل 14 
التعدين يف قاع البحار الفصل 18 
املواد الهيدروكربونية الفصل 19 

الطاقة املتجددة الفصل 21 
األنواع الغازية الفصل 22 

املوارد الجينية البحرية الفصل 23 
الهيدرات البحرية الفصل 24 

 حماية النظم 
اإليكولوجية البحرية

الفصل 25  اآلثار الرتاكمية

الحالة

التنوع البيولوجي الفصل 6  
املوائل الفصل 7  

 

الفصل 28  الفوائد اإلجمالية

القانون الدويل للبحار

الفوائد اإلجمالية الفصل 28 

اإلدارة

تخطيط الحيز البحري  الفصل 26 
نهج اإلدارة الفصل 27 

فهم املحيطات

الفهم العلمي الفصل 3 
الحالة الفيزيائية والكيميائية الفصل 5 

تغري املناخ الفصل 9 

ضغط

ضغط

 تعزيز السالمة من
أخطار املحيطات

الحالة الفيزيائية والكيميائية الفصل 5 
تغري املناخ الفصل 9 

التلوث باملغذيات الفصل 10 
التحات والرتسب الفصل 13  

 األغذية املستدامة 
)واالستخدام االقتصادي(

مصائد األسماك الفصل 15  
األحياء املائية الفصل 16  

حصاد األعشاب البحرية الفصل 17  

ضغط

ضغط

 العوامل 
املحركة

الفصل 4   العوامل املحركة

استجابة

الفوائد املجتمعية
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 الجزء الثاني
مقدمة
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 الفصل 2
نهج التقييم

- سوتو،  غارسيا  وكارلوس  إيفانز،  وكارين  كالومبونغ، وسناء شيبة،  وهيلكونيدا  بيبيانو،  ماريا جواو  املساهمون: 
وعثمان كيه كامارا، وإنريكي مارشوف، وعصام ياسني محمد، وهني أوجافري، وتشول بارك، ويلينيا راندرياناريسوا، 
ورينيسون ُروا، ويورن شميدت، وآالن سيمكوك، وأناستازيا سرتاتي، وجوشوا توهومواير، وكا ثانه فو، وجوينغ وانغ، 
وتايمون زيلنيسكي )فريق الخرباء للعملية املنتظمة لإلبالغ عن حالة البيئة البحرية وتقييمها عىل الصعيد العاملي، بما يف 

ذلك الجوانب االجتماعية - االقتصادية(.
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الفصل 2: نهج التقييم

النقاط الرئيسية

هو  	 للمحيطات  الثاني  العاملي  التقييم  من  الغرض 
خالل  من  للمحيطات  األول  العاملي  التقييم  تحديث 
يف  املحيطات  يف  حدثت  التي  للتغريات  فهم  إيجاد 

العالم منذ عام 2010 واالتجاهات املرتبطة بها.

يقدم التقييم أيضا ملحة عامة عن فهم بعض الجوانب  	
مثل  األول،  العاملي  التقييُم  بالكامل  يشملها  لم  التي 
والهيدرات  املنشأ،  البرشية  الضوضاء  من  املدخالت 

املكاني  والتخطيط  الرتاكمية،  واآلثار  البحرية، 
البحري، ونهج اإلدارة. 

يتبع التقييم نهجا معدَّال إزاء إطار العوامل املحرِّكة  	
- الضغوط - الحالة - التأثري - االستجابة، بدعم من 
تحديد  إىل  الهادفة  العمل  حلقات  من  سلسلة 
املعلومات واملدخالت الخاصة بكل منطقة يف التقييم، 
وعملية استعراض األقران، وعملية االستعراض من 

جانب الدول.

الغرض من التقييم العاملي الثاني للمحيطات  - 1

يُستَمد الغرض من التقييم العاملي الثاني للمحيطات من 
حالة  عن  لإلبالغ  املنتظمة  العملية  توجه  التي  املبادئ 
البيئة البحرية وتقييمها عىل الصعيد العاملي، بما يف ذلك 
الجوانب االجتماعية – االقتصادية، وهدفها ونطاقها عىل 
النحو املبني يف املقررات ذات الصلة التي اتخذتها الجمعية 
العامة لألمم املتحدة، والفريق العامل املخصص الجامع 
التابع للجمعية العامة املعني بالعملية املنتظمة، ومكتبه. 
بشأن  العامل  الفريق  توصيات  يف  العام  الهدف  د  ويُحدَّ
اإلطار املقرتح للعملية املنتظمة )A/64/347، املرفق(: 

من شأن العملية املنتظمة أن تحظى باالعرتاف 
العاملية  اآللية  بوصفها  املتحدة  األمم  إطار  يف 
ذلك  يف  بما  البحرية،  البيئة  حالة  الستعراض 
أساس  عىل  واالقتصادية،  االجتماعية  الجوانب 
تقييمات  توفري  خالل  من  ومنهجي،  مستمر 
منتظمة عىل الصعيدين العاملي وفوق اإلقليمي 
البيئية  الجوانب  بشأن  متكاملة  رؤية  وتوفري 
هذه  شأن  ومن  واالجتماعية.  واالقتصادية 
وأن  املستنري  القرار  اتخاذ  تدعم  أن  التقييمات 
لألنشطة  املستدامة  اإلدارة  يف  بالتايل  تسهم 
البرشية التي تؤثر عىل املحيطات والبحار، وفقا 
للقانون الدويل، بما يف ذلك اتفاقية األمم املتحدة 

لقانون البحار وغريها من الصكوك واملبادرات 
الدولية السارية.

الفريق  توصيات  العامة  الجمعية  أيدت  وقد 
الجمعية  وأعادت   ،71/64 قرارها  يف  العامل 
املنتظمة  العملية  توجه  التي  املبادئ  تأكيد 

وهدفها ونطاقها يف قرارها 257/71.

وفيما يتعلق باملبادئ التي توجه العملية املنتظمة، 
يفيد الفريق العامل يف توصياته بما ييل:

بالقانون  املنتظمة  العملية  تسرتشد  سوف 
الدويل، بما يف ذلك اتفاقية األمم املتحدة لقانون 
البحار وغريها من الصكوك واملبادرات الدولية 

السارية، وستتضمن إشارة إىل املبادئ التالية:

من  جزءا  بوصفها  املحيطات  إىل  النظر  )أ( 
املنظومة األرضية برمتها؛

نفسها  والعملية  التقييم  نواتج  تقييم  )ب( 
بانتظام من جانب الدول األعضاء لدعم 

اإلدارة التكيفية؛

السليمة  العلمية  األسس  استخدام  )ج( 
وتشجيع التفوق العلمي؛
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يف  الكشف  لكفالة  منتظم  تحليل  إجراء  )د( 
الناشئة  املسائل  عن  مبكرة  مرحلة 
والتغريات والثغرات الكبرية يف املعارف؛

العلمية  القدرات  تعزيز  مواصلة  )هـ( 
والتقييمية، بما يف ذلك تشجيع وتطوير 
أنشطة بناء القدرات ونقل التكنولوجيا؛

واضعي  مع  فعالة  صالت  إقامة  )و( 
السياسات وغريهم من املستخِدمني؛

ضم جميع أصحاب املصلحة يف أنشطة  )ز( 
التماس  طريق  عن  واملشاركة  االتصال 
الوسائل املناسبة التي يمكنهم املشاركة 
املالئم  التمثيل  ومنها  خاللها،  من 

والتوازن اإلقليمي عىل جميع األصعدة؛

التقليدية  واملبادئ  باملعارف  االعرتاف  )ح( 
واألصلية واستغاللها؛

الشفافية واملساءلة عن العملية املنتظمة  )ط( 
ونواتجها؛

تبادل املعلومات عىل جميع األصعدة؛ )ي( 

التقييم  عمليات  مع  فعالة  صالت  إقامة  )ك( 
عىل  وبخاصة  عليها،  والبناء  القائمة 

الصعيدين اإلقليمي والوطني؛

يف  العادل  الجغرايف  بالتمثيل  االلتزام  )ل( 
جميع أنشطة العملية املنتظمة. 

العملية  نطاق  تَمثَّل  األوىل،  الدورة  وخالل 
يف  للمحيطات  األول  العاملي  والتقييم  املنتظمة 
وضع تقييم أسايس لجميع جوانب املحيطات - 
واالقتصادية.  واالجتماعية  البيئية  الجوانب  أي 
 ،73/72 قرارها  يف  العامة،  الجمعية  وقررت 
تقييَم  ليشمل  الثانية  الدورة  نطاق  توسيع 

االتجاهات السائدة وتحديد الثغرات. 

ويهدف هذا التقييم، الذي هو أول متابعة للتقييم 
العاملي  األول، إىل تقديم ملحة عامة عىل الصعيد 
عن االتجاهات السائدة منذ عام 2010 يف جميع 
يتضمن  ذلك،  إىل  وإضافة  املحيطات.  جوانب 
تقارير عن بعض جوانب املحيطات التي لم تكن 
مشمولة بالكامل يف التقييم العاملي األول، بما يف 
املنشأ،  البرشية  الضوضاء  من  املدخالت  ذلك 
والهيدرات البحرية، واآلثار الرتاكمية، والتخطيط 

املكاني البحري، ونهج اإلدارة. 

الجمهور الرئييس املستهدف بالتقييم العاملي الثاني للمحيطات   - 2
وإطار التقييم

العامة  الجمعية  أمام  أساسا  مسؤولة  املنتظمة  العملية 
)انظر A/65/358(. ويف ضوء هدف العملية املنتظمة 
تسهم  وأن  املستنري  القرار  اتخاذ  تدعم  “أن  يف  املتمثل 
بالتايل يف اإلدارة املستدامة لألنشطة البرشية التي تؤثر 
الرئييس  الجمهور  فإن  والبحار”،  املحيطات  عىل 
جميع  يف  األشخاص  يف  يتمثل  التقييم  بهذا  املستهدف 
البيئة  عىل  ستؤثر  قرارات  يتخذون  الذين  القطاعات 
الجمهور قادرا  أن يكون هذا  البحرية. ومن الرضوري 
عىل الحصول عىل ملحة عامة عن البيئة البحرية برمتها، 

فضال عن الرتكيز عىل الجوانب األكثر صلة بمجال عمل 
كل فئة من فئات هذا الجمهور.

وقد اتبع هذا التقييم إطار العوامل املحرِّكة - الضغوط - 
جرى  الذي  النحو  عىل  االستجابة،   - التأثري   - الحالة 
تناوله يف الفصل 3 من التقييم العاملي األول، مع إدخال 
عن  املعدَّل  النهج  ذلك  نتج  وقد  التعديالت.  بعض 
املناقشات التي دارت يف الجولة األوىل من حلقات العمل 
وبالتايل،  التقييم.  هيكل  بشأن  أدناه(  )املبينة  اإلقليمية 

يرد يف هذا التقييم:
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يف  للتغري  الصلة  ذات  املحرِّكة  للعوامل  تحديد  )أ( 
املحيطات )الجزء 3(؛

للعنارص  الراهنة  الحالة  يف  لالتجاهات  وصف  )ب( 
الرئيسية للبيئة البحرية، مثل مجموعات األنواع، 
ذلك  يف  بما  البرشي،  واملجتمع  املوائل  وأنواع 

الصناعات البحرية )الجزء 4(؛

تحديد للضغوط وآثارها عىل املحيطات، بما يف  )ج( 
ذات  االقتصادية   - االجتماعية  العنارص  ذلك 

الصلة )الجزء 5(؛

املعتمدة  اإلدارة  تدابري  يف  للتطورات  وصف  )د( 
استجابًة لتلك الضغوط واآلثار )الجزء 6(. 

الفهم  عن  عامة  ملحة  إيراد  يتم  الجزء،  هذا  بقية  ويف 
األساسية  املعلومات  لتقديم  للمحيطات،  الحايل  العلمي 

إلجراء التقييم.

إعداد التقييم العاملي الثاني للمحيطات  - 3

وفقا الختصاصات وطرائق عمل فريق الخرباء للعملية  
البحرية وتقييمها عىل  البيئة  املنتظمة لإلبالغ عن حالة 
 - االجتماعية  الجوانب  ذلك  يف  بما  العاملي،  الصعيد 
املنتظمة،  العملية  من  الثانية  للدورة  االقتصادية، 
فريق  أعدها  التي  املساهمني  إىل  املقدمة  والتوجيهات 
الخرباء، أعد هذا التقييم فريق الخرباء وأفرقة الصياغة 

املختارة من مجموعة الخرباء.

الالزم  العمل  عىل  لإلرشاف  الخرباء  فريق  ُشكِّل  وقد 
خرباء  من  الخرباء  فريق  ويتألف  التقييم.  هذا  إلجراء 
للدول  اإلقليمية  املجموعات  من  مجموعة  كل  ترشحهم 
األعضاء يف األمم املتحدة. أما الخرباء الذين كتبوا فرادى 
التقييم واستعرضوا مشاريع تلك الفصول فقد  فصول 
اختريوا من كل من فريق الخرباء ومجموعة من الخرباء. 
الخرباء  مجموعة  يف  عملوا  خرباء  املجموعة  هذه  وتضم 
إضافيني  وخرباء  املنتظمة  للعملية  األوىل  الدورة  خالل 

رشحتهم الدول خصيصا للدورة الثانية.

الخرباء  فريق  بقيام  التقييم  هذا  إعداد  عملية  وبدأت 
إىل  يستند  أويل،  هيكل  وتألف  التقييم.  هيكل  بتحديد 
هيكل التقييم العاملي األول، من موجز تليه أربعة أجزاء 
ودورانها؛  املحيطات  املحيطات:  عنارص  عىل  تركز 
والجرفية  الساحلية  والبحار  الغذائية؛  والشبكة 
واملحيطات املفتوحة. ونوقش هذا الهيكل املقرتح يف جولة 
أوىل من خمس حلقات عمل إقليمية ُعقدت يف عام 2017، 

جرى فيها بيان نتائج التقييم العاملي األول، واستعراض 
التقييمات اإلقليمية األخرية، وتحديد األولويات اإلقليمية 
من  مدخالت  إىل  واستنادا  التقييم.  هذا  يف  إلدراجها 
الهيكَل  الخرباء  فريُق  ح  نقَّ العمل،  حلقات  يف  املشاركني 
تمت  رئيسيتني  مسألتني  يعالج  لكي  للتقييم  املقرتح 
إثارتهما وهما: أن يتبع بشكل أكثر وضوحا إطار العوامل 
االستجابة   - التأثري   - الحالة   - الضغوط   - املحرِّكة 
 )Smeets and Weterings, 1999( املعرتف به دوليا
د  وأن يشمل تغطية محددة للمسائل اإلدارية. وقد تَجسَّ
الذي  التقييم،  لهذا  العام  املخطط  ح يف  املنقَّ الهيكل  هذا 
املخصص  العامل  الفريق  عليه  ووافق  له  وعدَّ فيه  نظر 

الجامع يف اجتماعه العارش. 

حلقات  من  ثانية  ُعقدت جولة  الفصول،  لوضع  ودعما 
فريق  أعضاء  حرضها   ،2018 عام  يف  اإلقليمية  العمل 
الخرباء  مجموعة  أعضاء  فيهم  )بمن  وخرباء  الخرباء 
الدول،  واألعضاء املقرتحون ألفرقة الصياغة( رشحتهم 
وال سيما تلك املوجودة يف املناطق املعنية. وركزت حلقات 
إبراز  مع  التقييم  من  محددة  فصول  وضع  عىل  العمل 
املشاركني للمدخالت اإلقليمية، واالحتياجات اإلقليمية يف 

مجال بناء القدرات، ومسائل أخرى. 

وكفل فريق الخرباء وجود قوائم مناسبة بأعضاء أفرقة 
املخصص  العامل  الفريق  مكتب  إىل  وقدمها  الصياغة، 
الجامع للموافقة عليها. واعتُمدت مجموعة من األساليب 
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الصياغة: فقد كان  أفرقة  املحتملني يف  لتحديد األعضاء 
املجال  يف  بالخربة  يتمتعون  الذين  الخرباء  من  العديد 
عىل  ووافقوا  الخرباء  مجموعة  يف  بالفعل  موجودين 
املشاركة يف الصياغة عندما اتصل بهم الفريق؛ وشارك 
العمل  حلقات  من  واحدة  حلقة  يف  األعضاء  بعض 
الخرباء؛  حوا فيما بعد لعضوية مجموعة  اإلقليمية وُرشِّ
خربة  عىل  للحصول  طلب  عىل  بناء  بعضهم  وأُضيف 
محددة من جانب الفريق أو برتشيح ذاتي. واضطلعت 
أفرقة الصياغة يف املقام األول بأعمالها من خالل التداول 

عن بُعد واملراسالت.

وقد وضع فريُق الخرباء التوجيهاِت املقدمة إىل املساهمني 
التي أشارت إىل جملة أمور منها الحاجة إىل السعي إىل 
وصف  وكيفية  العاملي،  الصعيد  عىل  عامة  ملحة  تقديم 
اليقني، واألخالقيات  التعامل مع عدم  املخاطر، وكيفية 
 UNGA,( الواجبة يف إعداد وتقييم املواد للعملية املنتظمة
الرئييس  العضو  وقدم   .)UNGA, 2018 و  2017b؛ 
فصل  كل  عن  الفريق  من  املشارك  الرئييس  والعضو 
توجيهات بشأن األنواع املقبولة من املعلومات والتوازن 
أعضاء  من  املتوقع  من  وكان  الفصل.  داخل  املطلوب 
االهتمام  يولوا  أن  فصل  بكل  الخاص  الصياغة  فريق 
قدر  يكفلوا،  وأن  الفصل،  ملرشوع  العام  للتوازن 

أفضل  إىل  مستندا  فصل  كل  يكون  أن  استطاعتهم، 
االستنتاجات  تكون  وأن  املتاحة،  واملعلومات  البيانات 

الواردة يف الفصل سليمة ومدعومة جيدا باألدلة. 

وقد أُرسل مرشوع كل فصل، بعد االنتهاء منه واعتباره 
من  لالستعراض  ليخضع  األقران،  الستعراض  مناسبا 
جانب ما ال يقل عن اثنني من املستعرضني األقران من 
األقران  املستعرضون  ترصف  وقد  الخرباء.  مجموعة 
الفصل  صياغة  يف  يشاركوا  ولم  تماما  مستقلة  بصفة 
إليهم تقييم كل فصل من  الذي استعرضوه. وقد ُطلب 
أفضل  كانت  إذا  فيما  والنظر  العام،  التوازن  حيث 
إذا  وفيما  استُخدمت،  قد  املتاحة  واملعلومات  البيانات 

كانت االستنتاجات سليمة ومدعومة جيدا باألدلة. 

وبعد استعراض األقران وتنقيح فرادى الفصول الحقا من 
الفصول وتحريرها من  تم تجميع  الصياغة،  أفرقة  جانب 
كي  الدول  إىل  لتقديمها  متكاملة  وثيقة  إعداد  أجل 
تستعرضها. وبعد ذلك االستعراض، واصلت أفرقة الصياغة 
تنقيح الفصول، وجرى تجميع مرشوع تقييم نهائي. وقد 
قدم فريق الخرباء ذلك املرشوع إىل الفريق العامل املخصص 

الجامع كي يأذن بتقديمه إىل الجمعية العامة. 

املصطلحات  - 4

من الهام التمييز بني املصطلحات املستخدمة يف الوصف 
املستخدمة  القانونية  واملصطلحات  للمحيطات  العلمي 
لوصف حقوق الدول وواجباتها يف املحيطات. فباستثناء 
بعض الجوانب املتعلقة بالجرف القاري الواقع عىل بُعد 
املناطق  حدود  فإن  بحري،  ميل   200 تتجاوز  مسافة 
لقانون  املتحدة  األمم  اتفاقية  حددتها  التي  البحرية 

البحار ال تستند إىل معايري جيومورفية.

ويف هذا التقييم، ما لم يُذكر خالف ذلك، يشري مصطلح 
“الجرف القاري” إىل الجرف القاري الجيوموريف، وليس 
إىل الجرف القاري عىل النحو املحدد يف االتفاقية )انظر 
عىل وجه الخصوص الفصول 7 ياء، و 7 ميم، و7 نون(. 

من حيث  الجيوموريف  القاري  الجرف  يُعرَّف  ما  وعادة 
نقطة  أبعد  حتى  ما  جزيرة  أو  لقارة  املغمور  االمتداد 
يبدأ  وحيث  املنحدر،  يف  ملحوظ  انقطاع  عندها  يوجد 
املنحدر القاري يف انحداره نحو املرتفع القاري أو السهل 

.)Hobbs, 2003( السحيق

وباملثل، يشري مصطلح “املحيطات املفتوحة” إىل العمود 
الجرف  وراء  تقع  التي  العميقة  املياه  مناطق  يف  املائي 
تغطي  وهي  البحر(.  باتجاه  )أي  الجيوموريف  القاري 
املناطق  البحار( يف  أعايل  بأكمله )منطقة  املائي  العمود 

الواقعة وراء الجرف القاري الجيوموريف.
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ويشري مصطلح “أعماق البحار” إىل قاع البحار يف مناطق 
املياه العميقة التي تقع وراء الجرف القاري الجيوموريف 
يف  تقع  التي  القاعية  املنطقة  وهي  البحر(.  باتجاه  )أي 

املياه العميقة )عموما مياه بعمق يتجاوز 200 مرت(. 

وعالوة عىل ذلك، يشري مصطلح “املناطق الواقعة خارج 
نطاق الوالية الوطنية” إىل أعايل البحار واملنطقة )أي قاع 
الوالية  البحار واملحيطات وباطن أرضها، خارج حدود 

الوطنية( عىل النحو املحدد يف االتفاقية. 

شكر وتقدير  - 5

امليزانية  املوارد وفرت من  أن  املهم جدا اإلشارة إىل  من 
العادية لألمم املتحدة إلجراء هذا التقييم. وقد أحدث ذلك 

فرقا كبريا يف سياق االضطالع بهذا العمل.

مجموعة  أو  الخرباء  فريق  أعضاء  من  أي  يحصل  ولم 
الخرباء عىل أي أجر لقاء عملهم. 

لكل من أسرتاليا  امتنانها  املنتظمة عن  العملية  وتعرب 
وإستونيا وإكوادور وأملانيا وإندونيسيا وأوكرانيا وباالو 
تنزانيا  وتايلند وجمهورية  وبولندا  والربتغال  والربازيل 
املتحدة وجمهورية كوريا وغانا وقطر ومالطة واململكة 

املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ونيوزيلندا 
والواليات املتحدة األمريكية واليابان واليونان عىل الدعم 
أيضا  للتقييم  الدعم  وقدمت  التقييم.  لهذا  قدمته  الذي 
واللجنة  املحيطات  لعلوم  الحكومية  الدولية  اللجنة 
خاصة  مانحة  وجهة  الهادئ  املحيط  لجنوب  الدائمة 
مجهولة الهوية. كما تعرب العملية املنتظمة عن امتنانها 
إلستونيا وأيرلندا وجمهورية كوريا وهولندا ونيوزيلندا 
عىل التربعات التي قدمتها للصندوق االستئماني للعملية 

املنتظمة خالل الدورة الثانية. 
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املساهمون: بينغ تشاو )منظم االجتماعات(، وباولو أنتونس هورتا، ونيني بي تريس بونيفاس، وسناء شيبة )عضوة 
وكارين  ناتايل،  دي  وأنطونيو  أندرادي،  فرانسيسكو  وكارلوس  شودري،  رحمان  زهيدور  ومحمد  مشاركة(،  رئيسية 
مبيمبا  وجوسلني  موفات،  وكولن  مارشوف،  ر.  وإنريكي  مشارك(،  رئييس  )عضو  غارسيا-سوتو  وكارلوس  إيفانز، 
كازادي، وهني أوجافري، ورينيسون روا )عضو رئييس(، ويورن شميدت )عضو رئييس مشارك(، وهوينسود سينيابتو، 

وسيكو تيديان بانغورا، وكيدونغ يني، وتايمون زيلنيسكي )عضو رئييس مشارك(، وتشانغ- إيك جانغ.
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النقاط الرئيسية

.www.biodiversa.org انظر  1

.http://jpi-oceans.eu انظر  2

.www.belmontforum.org انظر  3

.https://allatlanticocean.org/main انظر  4

.https://meetings.pices.int انظر  5

التكنولوجيا  مجايل  يف  تحققت  التي  االبتكارات  أدت 
ومنصات  االستشعار  بأجهزة  يتعلق  فيما  والهندسة 
الرصد الذاتية التشغيل إىل زيادة كبرية يف عمليات رصد 
من  عالية  بدرجة  املالحظات  جمع  وأتاح  املحيطات، 

االستبانة املكانية والزمنية.

الرصد  لربامج  والتنسيق  الشبكي  الربط  تعزيز  جرى 
الجهود  تنسيق  من  أفضل  بشكل  مكن  مما  اإلقليمية، 

وتكاملها وتوحيد أساليب الرصد ومواءمتها. 

ال تزال هناك تفاوتات يف الفهم عىل الصعيد العاملي وثغرات 
يف  سيما  وال  القاري،  اإلقليمي  املستوى  عىل  املعارف  يف 

جميع أنحاء أفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا.

االقتصادية  الجوانب  تغطي  ال  الرصد  شبكات  معظم 
توجد  ال  لذلك،  ونتيجة  للمحيطات،  والثقافية  واالجتماعية 
بصيغ  الجوانب  هذه  عىل  تركز  للجمهور  متاحة  مالحظات 
هذه  تتوفر  وقد  والعاملي؛  اإلقليمي  الصعيدين  عىل  موحدة 
املالحظات من خالل العمل عىل الحسابات القومية التكميلية.

مقدمة  - 1

بالقاعدة  املتصلة  للتغريات  وصٌف  الفصل  هذا  يف  يرد 
عىل  القائم  العلم  ويُعترب  البحرية.  البيئة  لفهم  العلمية 
وللعلوم  العالم.  جوانب  جميع  لفهم  األساس  األدلة 
واالرتقاء  البيئة  الكتشاف  خاصة  أهمية  الطبيعية 
بفهمها، يف حني أن للعلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية 
والسلوك  البحرية  للبيئة  املمنوحة  القيم  لفهم  أهميًة 
املحيطات وتقدير قيمتها عىل حد  البرشي يف استخدام 
بينها،  الجمع  حال  التخصصات،  لهذه  ويكون  السواء. 
دور أسايس يف فهم التحديات التي تواجه البرشية، من 
تحقيق  محلية ومجتمعات، يف مجال  أفراد ومجتمعات 
االستخدام املستدام للبيئة البحرية بما يحافظ عىل تلك 
ويجري  البيئة البحرية.  عىل  الحفاظ  ويكفل  القيم 
املتعدد  بالنهج  األخذ  عىل  متزايد  نحو  عىل  التشجيع 
التخصصات والنهج املشرتك بني التخصصات يف مجال 
العلوم البحرية، وهناك خطط تمويل جديدة تدعم هذين 
مثل  دولية،  تمويل  هيئات  عدة  قبل  من  تنفذ  النهجني 
2 ومنتدى 

 JPI Ocean 1 ومبادرة
 BiodivERsA شبكة

ومبادرات  جهود  إطار  ويف  وطنية،  ووكاالت  بلمونت3، 
الدبلوماسية العلمية4، 5.

ويقدم هذا الفصل ملحة عامة عن أوجه التقدم املحرز يف 
وكذلك  املحيطات،  فهم  عليها  يقوم  التي  العلوم  مجال 
التغريات يف القدرات العلمية منذ صدور التقييم العاملي 
 .)United Nations, 2017c( للمحيطات  األول 
ويلخص هذا الفصل التطورات الجديدة يف مجال العلوم 
ويستند  العلمية،  بالقدرات  يتعلق  فيما  املحرز  والتقدم 
بالفهم  املتعلق  األول،  العاملي  التقييم  من   3 الفصل  إىل 
 United Nations,( العلمي لخدمات النظم اإليكولوجية
العلمية  بالبحوث  املتعلق  منه   30 والفصل   ،)2017a
هذا  أن  غري   .)United Nations, 2017b( البحرية 
خدمات  مفهوم  عن  محّدثة  معلومات  يقدم  ال  الفصل 
الجديد  املفهوم  بشأن  تفاصيل  أو  اإليكولوجية  النظم 
للبرش،  الطبيعة  تقدمها  التي  اإلسهامات  يف  املتمثل 
الحكومي  املنرب  عن  الصادر  األخري  التقرير  يف  والوارد 
البيولوجي  بالتنوع  املعني  والسياسات  للعلوم  الدويل 
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 Pascual and others,( اإليكولوجية  النظم  وخدمات 
2017(، حيث تدرج يف الفصل 28 من هذا التقييم.

ويتناول هذا الفصل أيضا التطورات األعم الحاصلة منذ 
بتخصصات  يتعلق  فيما  األول  العاملي  التقييم  صدور 
يف  التطورات  تلك  بها  أسهمت  التي  والكيفية  محددة 
يلخص  وهو   .)2 الفرع  )انظر  املحيطات  فهم  تغيري 

الفرع  )انظر  منطقة  بكل  الخاصة  الرئيسية  التغريات 
3(، ويتناول التغريات التي قد يُتوقع حدوثها يف السنوات 
القادمة )انظر الفرع 4(، ويقدم ملحة عامة عن الثغرات 
القائمة يف املعارف )انظر الفرع 5( والثغرات يف مجال 

بناء القدرات )انظر الفرع 6(.

وصف التغريات التي طرأت عىل البيانات والتكنولوجيا والنماذج   - 2 
منذ صدور التقييم العاملي األول للمحيطات وآثارها عىل الفهم 

العام، بما يف ذلك اآلثار االجتماعية واالقتصادية

 International( وآخرين  فالديس  تقرير  صدور  بعد 
 Oceanographic Commission )UNESCO-IOC(,
2017a(، جرى تحديد التغريات ومدى الزيادة يف الفهم 
البحوث  تخصصات  من  عاملية  فئات  ثماني  يف  العلمي 
النظم  وعمليات  وظائف  )أ(  هي:  البحرية،  العلمية 
)ج(  واملناخ؛  واملحيطات  )ب(  البحرية؛  اإليكولوجية 
)د(  البحرية؛  الجيولوجية  واملخاطر  املحيطية  والقرشة 
وصحة  )و(  املحيطات؛  وصحة  )ه(  األزرق؛  والنمو 
املحيطات؛  وهندسة  وتكنولوجيا  )ز(  ورفاهه؛  اإلنسان 
البحرية.  والبيانات  املحيطات  رصد  وعمليات  )ح( 
التكنولوجيا  التي تحققت يف مجايل  االبتكارات  وأتاحت 
 Wang والهندسة فيما يتعلق بأجهزة االستشعار )مثال
and others, 2019( ومنصات الرصد الذاتية التشغيل 
البيانات بدرجة  )Zolich and others, 2019( جمع 
نطاق  ووسعت  والزمنية،  املكانية  االستبانة  من  عالية 
 Camus and( عمليات الرصد تلك لتشمل مناطق نائية
others, 2019(. وتيرس أجهزة االستشعار التي تتسم 
إىل  االستخدام،  وبسهولة  التكلفة  حيث  من  بالفعالية 
مشاركة  وتعزيز  املحمولة،  األجهزة  تطبيقات  جانب 
 )Simoniello and others, 2019 )مثال  املواطنني 
العلمية،  غري  السفن  متن  عىل  االستشعار  أجهزة  ونرش 
املتعلقة  املالحظات  جمع  عمليات  نطاق  توسيع 
باملحيطات )Jiang and others, 2019(. وأدى ذلك 
إىل زيادة فهم األنظمة الفيزيائية والبيوجيوكيميائية يف 

املحيطات )مثال Moore and others, 2019( وأفاد يف 
مواصلة تطوير القدرات يف مجايل اإلنذار املبكر والتنبؤ 
وجرى   .)Luther and others, 2017( باألخطار 
بالتقييم  تتعلق  وأساليب  بيانات  مجموعات  تطوير 
عن  الناجمة  الكربون  أكسيد  ثاني  النبعاثات  الدقيق 
الجوي  الغالف  يف  توزيعها  وإعادة  البرشية  األنشطة 
 Le Quéré and( واملحيطات والغالف الحيوي األريض

.)others, 2018

ويف  الحوسبة  تكنولوجيا  يف  املحرز  التقدم  أوجه  وأدت 
البيانات  مجموعات  تحليل  يف  املتبعة  اإلحصائية  النُّهج 
التعلم اآليل والذكاء االصطناعي عىل  الكبرية، من خالل 
سبيل املثال، إىل إحراز تقدم يف االستشعار عن بعد ويف 
فائدة مجموعات البيانات املتعلقة باملحيطات، وال سيما 
 Toonen and( ومراقبتها  األسماك  مصائد  رصد  يف 
 Koerich( األحيائي  الغزو  إدارة  ويف   )Bush, 2020
املحرز يف  التقدم  أوجه  and others, 2020(. وتؤدي 
طرق  خالل  من  املحيطات،  لرصد  الجينومية  النُّهج 
 Ruppert( املثال  سبيل  عىل  البيئي  النووي  الحمض 
األنواع  توزيع  فهم  تعزيز  إىل   ،)and others, 2019
يف   )Canonico and others, 2019( وتكوينها 
الغذائية  الشبكات  عن  أفضل  رؤى  وتوفري  املحيطات، 
والروابط الغذائية والربط بني األنواع يف جميع املناطق. 
التأثري  وتقيم  تحدد  جديدة  وأدوات  أطر  واستُحِدثت 
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اإليكولوجية  النظم  عىل  املتعددة  للضغوط  الرتاكمي 
البحرية )Stelzenmüller and others, 2018؛ انظر 
أيضا الفصل 25( وتتيح استكشاف خيارات اإلدارة من 
 Halpern( البرشي  للمجتمع  املستدامة  التنمية  أجل 
 Audzijonyte and others, ؛ وand others, 2017
البحار  قاع  مرشوع  مثل  مشاريع،  وأُطلقت   .)2019
ومجموعة  نيبون  مؤسسة  بني  املشرتك   6

 2030 لعام 
كهدف  يحدد  الذي  املحيطات،  ألعماق  العامة  الخريطة 
طموح رسم خريطة لقيعان املحيطات بالكامل بحلول 

عام 2030. 

للمحيطات يف  العاملية  الرصد  وملواصلة تطوير عمليات 
املتعلقة  البيانات  قابلية  ولضمان  متكامل،  نظام  إطار 
باملحيطات للمقارنة، يجري التشجيع عىل الربط الشبكي 
 Moltmann and( اإلقليمية  الرصد  لربامج  والتنسيق 

.https://seabed2030.gebco.net انظر  6

أساليب  ومواءمة  توحيد  ويجري   .)others, 2019
الرصد من خالل مبادرات دولية، مثل مبادرة املتغريات 
املناخ  لرصد  العاملي  للنظام  األساسية  املناخية 
املتغريات  ومبادرة   )Bojinski and others, 2014(
املحيطات  لرصد  العاملي  للنظام  للمحيطات  األساسية 
واقرُتحت   .)Miloslavich and others, 2018(
للمحيطات خدمات ومبادئ بيانات يمكن العثور عليها، 
وإعادة  متبادل،  بشكل  واستعمالها  عليها،  واالطالع 
استخدامها )Tanhua and others, 2019a(، وأنشئت 
أيضا منصات لتبادل أفضل املمارسات يف مجاالت رصد 
املجتمعي  والحوار  البيانات  وتبادل  املحيطات 
تحسني  بغية   ،)Pearlman and others, 2019(
االستخدام الفعال للبيانات املتعلقة باملحيطات بما يعود 

بالنفع عىل املجتمع. 

التغريات والنتائج الرئيسية الخاصة بكل منطقة  - 3

املحيط املتجمد الشمايل   - 1-3

رصد  برنامج  ذلك  يف  بما  الشمايل،  القطب  مجلس  ينرش 
وتقييم القطب الشمايل وبرنامج رصد التنوع البيولوجي 
النباتية  الثروة  عىل  الحفاظ  لربنامج  التابع  القطبي 
والحيوانية للمنطقة القطبية الشمالية، بانتظام تقارير عن 
حالة البيئة األرضية وبيئة املياه العذبة والبيئة البحرية يف 
القطب الشمايل. وقدمت التقارير األخرية عن حالة التنوع 
 Conservation of Arctic( البيولوجي يف القطب الشمايل
تحمض  وعن   )Flora and Fauna )CAFF(, 2017
 Arctic Monitoring and Assessment( املحيطات 
املناخ  تغري  آثار  Programme )AMAP(, 2018( وعن 
)AMAP, 2019( معلومات جديدة عن التغريات الرسيعة 
التي تشهدها البيئة البحرية يف القطب الشمايل، بما يف ذلك 
التغطية  بانخفاض  املرتبطة  األنهار  ترصيفات  تزايد 
واملغذيات،  الكربون  يف  زيادة  إىل  أدت  والتي  الجليدية، 

ولهذه  الساحلية.  املناطق  يف  األويل  اإلنتاج  يف  وبالتايل 
الطحالب  تكاثر  وكثافة  توقيت  ويف  اإلنتاج  يف  التغريات 
وأدى  بأكملها.  الغذائية  الشبكة  عىل  عميقة  آثار  البحرية 
احرتار القطب الشمايل أيضا إىل إدخال 20 نوعاً وحدوث 
تغريات يف نطاق توزيع 59 نوعاً أخرى جرى التأكد منها 
الـخمس  السنوات  يف  بوفورت  وبحر  تشوكيش  بحر  يف 
عرشة املاضية. وتفيد بيانات الرصد أن تحمض املحيطات 
يؤثر بشدة عىل الشبكة الغذائية يف القطب الشمايل، بما يف 
 .)AMAP, 2019( القد  مثل سمك  التجارية  األنواع  ذلك 
وعىل الرغم من التغريات الكبرية يف املحيط املتجمد الشمايل، 
هناك العديد من املناطق وعنارص النظام اإليكولوجي التي 
للرصد  تخضع  وال  الكايف  بالقدر  مدروسة  غري  تزال  ال 

.)CAFF, 2017( الطويل األجل



   50

التقييم العاملي الثاني للمحيطات: املجلد األول

شمال املحيط األطليس وبحر   - 2-3
البلطيق والبحر األسود والبحر 
األبيض املتوسط وبحر الشمال

أحرز الربنامج املشرتك للبحث والتطوير لبحر البلطيق7 
ولوحظت  البلطيق.  بحر  فهم  تحسني  يف  كبريا  تقدما 
مثل  االتجاهات،  يف  الكربى  االنعكاسات  بعض  مؤخرا 
األرصدة  بعض  واستعادة  العليا  املفرتسات  عودة 
واملواد  املغذيات  من  املدخالت  وانخفاض  السمكية 
 Reusch and others,( البلطيق  بحر  يف  الضارة 
2018(. واستُحدث مؤخراً لبحر البلطيق نموذج حيزي 
أتالنتيس،  إطار  يف  اإليكولوجي  للنظام  شامل  رصيح 
األنشطة  عن  الناشئة  الضغوط  آثار  تقييم  إىل  يهدف 
 Bossier and( البرشية عىل النظام اإليكولوجي البحري
لصحة  الثاني  الشامل  التقييم  ويف   .)others, 2018
حماية  لجنة  بينت  البلطيق،  لبحر  اإليكولوجي  النظام 
البيئة البحرية يف منطقة بحر البلطيق أنه عىل الرغم من 
البلطيق،  بحر  حالة  يف  محدودة  تحسن  عالمات  وجود 
فإن أهداف خطة عمل بحر البلطيق وغاياتها اإليكولوجية 
النتائج  أيضا  التقييم  يف  وأُدرجت  بعد.  تتحقق  لم 
املستمدة من التحليالت االقتصادية واالجتماعية بالنسبة 
للمواضيع التي تتوافر فيها معلومات عىل املستوى دون 

.)Helsinki Commission, 2018( اإلقليمي

وتنرش لجنة حماية البيئة البحرية لشمال رشق املحيط 
حالة  عن  مستكملة  معلومات  آلخر  وقت  من  األطليس8 
 Commission( اللجنة  لتقييم  ووفقا  البحرية.  البيئة 
 for the Protection of the Marine Environment
توسعت   ،)of the North-East Atlantic, 2017
مستوى  يف  انخفاض  وحدث  املحمية،  البحرية  املناطق 
منشآت  من  سيما  وال  املشعة،  املواد  وترصيف  امللوثات 
النفط والغاز. ومع ذلك، ظل فرط املغذيات يمثل مشكلة، 
املواد  وخاصة  البحرية،  القمامة  يف  زيادة  ولوحظت 
البالستيكية. وعىل الرغم من تزايد أعداد بعض الثدييات 

.www.bonusportal.org انظر  7

.www.ospar.org انظر  8

.www.unep.org/unepmap انظر  9

 )Phoca vitulina( الشائعة  الفقمة  مثل  البحرية، 
تتناقص   ،)Halichoerus grypus( الرمادية  والفقمة 
مثل  األخرى،  البحرية  الثدييات  لبعض  بالنسبة  األعداد 
الكبرية  والدالفني   )Phocoena( الشائع  البحر  خنزير 
)Tursiops truncatus(. ويتناقص أكثر من ربع أنواع 
قاع  موائل  تزال  وال  تقييمها،  تم  التي  البحرية  الطيور 

البحار تتأثر بالصيد بشباك الجر القاعية.

واملنطقة  البحرية  البيئة  حماية  اتفاقية  وبموجب 
الساحلية للبحر األبيض املتوسط9، يجري وضع عدد من 
لة جيدا التي تستهدف القضايا ذات  خطط العمل املفصَّ
األولوية بالنسبة للبحر األبيض املتوسط. ومن بني هذه 
املناخ،  وتغري  واألنواع،  املوائل  وحفظ  التلوث،  القضايا 
واالستخدام  الساحلية،  للمناطق  املتكاملة  واإلدارة 

املستدام للموارد. 

“املناطق  دوامات  من  كبرية  أعداد  مؤخرا  واكتُشفت 
الجزء  يف  األكسجني  نقص  تشهد  التي  املحلية  امليتة” 
الرشقي للمنطقة املدارية من شمال املحيط األطليس. ويف 
شمال خط عرض 12 درجة شماال، تجلب هذه الدوامات 
مياه البحر املنخفضة امللوحة من منطقة املجرى الصاعد 
للحدود الرشقية لشمال املحيط األطليس إىل أعايل البحار، 
أما يف جنوب خط عرض 12 درجة شماال، فيبدو أن هذه 
 Schütte and( املفتوح  املحيط  يف  تتولد  الدوامات 
others, 2016a(. وتؤدي زيادة تركيزات الكلوروفيل 
املرتبطة بزيادة استهالك األكسجني يف جوف الدوامات 
إىل زيادة يف االستهالك الكيل لألكسجني يف رشق املنطقة 
املدارية املفتوحة من شمال املحيط األطليس. ويُعتقد أن 
يسهم ذلك يف تشكيل منطقة الحد األدنى من األكسجني 
.)Schütte and others, 2016b( الضحلة يف املنطقة
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جنوب املحيط األطليس ومنطقة   - 3-3
البحر الكاريبي الكربى

املناخية  التغريات  آثار  وفهم  كبري يف رصد  تقدم  أُحرز 
املتقارنة املتعددة يف املنطقة املدارية من املحيط األطليس 
ونشاط  القارية،  األمطار  هطول  مثل  بها،  التنبؤ  ويف 
األعاصري، واإلنتاجية البيولوجية البحرية، وموجات الحر 
الشديد، ودوران الغالف الجوي مع املنطقة االستوائية 
االجتماعية  بالظواهر  واالرتباط  الهادئ،  املحيط  من 
األمازون  من  العذبة  املياه  ومدخالت  فيها،  والتأثري 
 Rodrigues and و  )Foltz and others, 2019؛ 
والبحوث  التنبؤ  محطات  وانتقلت   .)others, 2019
العائمة املثبتة يف املنطقة املدارية من املحيط األطليس10 
نطاق  لتوسيع  املثبتة  العوامات  من  التايل  الجيل  إىل 
قدرتها عىل إجراء البحوث والتنبؤات املتعلقة باملحيطات 
بيانات  املزيد من  الحصول عىل  وتم  واملناخ وتعزيزها. 
الهيدروغرايف  املسح  عمليات  خالل  من  املوقعي  الرصد 
ارتفاع  وشهد  السفن.  باستخدام  املتكررة  والتطوعي 
املناطق  يف  األمد  طويل  تراخيا  السطح  إىل  القاع  مياه 
طحالب  تكاثر  إىل  أدى  مما  السنغال،  من  الساحلية 
الدياتوم. ومن املتوقع أن يؤدي ذلك إىل نقص األكسجني 
 Machu and others,( وفقدان النيرتوجني يف املنطقة
طحالب  تكاثر  أسباب  فهم  تحسني  ويلزم   .)2019
البحر  يف  اإليكولوجية  وآثارها  وحركتها  الرسغس 

.)Wang and Hu, 2017( الكاريبي

املرجانية،  للشعاب  املبكر  اإلنذار  نظم  يف  تقدم   وأُحرز 
ذلك  بما يف  إقامة رشاكات جديدة،  وال سيما من خالل 
واإلدارة  املناخ  لتغري  الكاريبية  الجماعة  مركز  رشاكة 
وبموجب  الجوي.  والغالف  املحيطات  لدراسة  الوطنية 
املحيطات  لعلوم  األطليس  املخترب  يقدم  االتفاق،  هذا 
واألرصاد الجوية، الذي يمول جزئيا من برنامج الحفاظ 
نظم  ودعم  املشورة  خدمات  املرجانية،  الشعاب  عىل 
البيانات  جمع  عوامات  برمجة  ذلك  يف  بما  املعلومات، 

ونقل البيانات إىل املخترب.

.http://pirata.ccst.inpe.br/en/home انظر  10

املحيط الهندي وبحر العرب   - 4-3
وخليج البنغال والبحر األحمر 
وخليج عدن والخليج الفاريس

ونظمه  الهندي  املحيط  فهم  يف  املحرز  التقدم  يُعزى 
بدرجة  األول  العاملي  التقييم  صدور  منذ  اإليكولوجية 
كبرية إىل البعثة الدولية الثانية لدراسة املحيط الهندي، 
عام  ُمدِّدت يف  والتي  عام 2015  منذ  بدأت عملها  التي 
 Hood and others,( 2020 ملدة خمس سنوات أخرى
والحظت   .)Hood and others, 2019 و  2015؛ 
نطاق  اتساع  الجنسيات  املتعددة  التعاونية  املبادرة 
االستنفاد الجويف لألكسجني عىل امتداد الحدود الغربية 
النظم  يف  كبري  تحول  إىل  أدى  مما  العرب،  لبحر 
البنغال  وخليج  العرب  بحر  من  كل  يف  اإليكولوجية 
 Bristow and و  )Gomes and others, 2014؛ 
أخاديد  أيضا  البعثة  واكتشفت   .)others, 2017
القاعية  املوائل  فهم  تحسني  وأتاحت  جديدة  مغمورة 
الهندي  املحيط  حوض  يف  السحيقة  العقيدات  لحقل 
األوسط، والحافة القارية الغربية لبحر العرب، واملناطق 
 Hood and others,( البنغال  خليج  من  الغربية 
2019(. ولوحظت أيضا يف إطار البعثة التغريات الهائلة 
يف الحالة البيوجيوكيميائية والنظم اإليكولوجية للخليج 
والقياسات  البرشية،  األنشطة  عن  والناجمة  الفاريس 
النيرتوجني  وامتصاص  األويل  لإلنتاج  عنها  املبلغ  األوىل 
املناطق  جميع  نطاق  عىل  النباتية  العوالق  وتنوع 
املغذيات  القليلة  الوسطى  املنطقة  يف  البيوجيوكيميائية 

.)Hood and others, 2015( من املحيط الهندي

إىل  الهندي  املحيط  نظام رصد  أجراه  استعراض  وأدى 
الراسية  البحثية  العوامات  مرايس شبكة  تصميم  إعادة 
لتحليل الرياح املوسمية األفريقية واآلسيوية واألسرتالية 
والتنبؤ بها لتشمل مواقع جديدة يف بحر العرب وثمانية 
االقتصادية  املنطقة  خارج  مقررة  إضافية  مواقع 
الخالصة للهند مبارشة. وتوفر املرايس بيانات شبه آنية 
متاحة  وهي  الجوية  واألرصاد  املحيطات  علم  مجال  يف 
نمذجة  والطقس ألغراض  باملناخ  التنبؤ  ملراكز  مبارشة 
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 Hermes and others,( بالطقس  والتنبؤ  املناخ 
2019(. وتوفر أعداد متزايدة من عوامات آرغو املزودة 
التي تستخدم يف  البيوجيوكيميائية  االستشعار  بأجهزة 
املرتبطة  الرئيسية  العمليات  بشأن  رؤى  النظام  إطار 
األكسجني  من  األدنى  الحد  وبمناطق  العوالق  بتكاثر 

.)Hermes and others, 2019(

ويشكل تيار التدفق املبارش اإلندونييس، وهو ترسب ملياه 
املنطقة  إىل  الهادئ  للمحيط  الغربية  املدارية  املنطقة 
خالل  من  الهندي  للمحيط  الرشقية  الجنوبية  املدارية 
البحار اإلندونيسية، مسارا مهما لنقل اإلشارات املناخية 
 Fan and others,( العالم  محيطات  يف  واختالالتها 
 Iwatani و  Feng and others, 2017؛  و  2018؛ 
Lee and others, 2019؛  و   and others, 2018؛ 
 Zhou and others, ؛ وMaher and others, 2018 و
2016(. وال يزال هناك قدر كبري من عدم اليقني حول 
والبيوجيوكيميائية  الفيزيائية  التقلبات  ونمذجة  قياس 

داخل البحار اإلندونيسية.

شمال املحيط الهادئ  - 5-3

وسعت عنارص شمال املحيط الهادئ من النظام املتكامل 
املناطق  قدرتها يف مجال رصد  نطاق  املحيطات  لرصد 
الساحلية وبدأت يف إدماج تخصصات العلوم االجتماعية. 
الحر  موجة  حدوث  آلية  فهم  تحسني  إىل  ذلك  وأفىض 
 2016-2014 الفرتة  يف  أالسكا  يف  وقعت  التي  الشديد 

.)Yang and others, 2019( وآلثارها اإليكولوجية

العلوم  تعزز منظمة  األول،  العاملي  التقييم  ومنذ صدور 
البحرية لشمال املحيط الهادئ11 دورها يف تنسيق شبكات 
الرصد اإلقليمية يف شمال املحيط الهادئ وتعمل بوصفها 
منربا لتبادل املعارف فيما بني العلماء وهمزة الوصل بني 
صدور  تلت  التي  الفرتة  ويف  السياسات.  ومقرري  العلم 
العاملي األول، أصدرت منشورين خاصني: األول  التقييم 
شمال  يف  األكسجني  وتناقص  املحيطات  تحمض  بشأن 
املحيط الهادئ )Christian and Ono, 2019( واآلخر 

.https://meetings.pices.int انظر  11

.www.marinehotspots.org انظر  12

أمواج تسونامي  الناجم عن  البحري  الحطام  آثار  بشأن 
 Clarke Murray( التي وقعت يف عام 2011 يف اليابان
فهم  تحسني  عىل  أيضا  وعملت   .)and others, 2019
والعوامل  اإليكولوجية،  والنظم  باملناخ  التنبؤ  إمكانية 
والنظم  البحر،  وقناديل  الطحالب  لتكاثر  املحركة 
ورفاه  تقدمها،  التي  والخدمات  البحرية  اإليكولوجية 
 Watanuki and others,( العليا  واملفرتسات  اإلنسان، 
 Trainer, و  Makino and Perry, 2017؛  و  2016؛ 
 Zhang and ؛ وUye and Brodeur, 2017 2017؛ و
 .)Jang and Curchitser, 2018 و  others, 2015؛ 
النظم  حالة  عن  تقريرا  دورية  بصفة  املنظمة  وتصدر 
استعراض  بهدف  الهادئ  املحيط  لشمال  اإليكولوجية 
وتلخيص حالة واتجاهات النظم اإليكولوجية البحرية يف 
شمال املحيط الهادئ تراعي فيه العوامل التي تؤدي، أو 
القريب.  املستقبل  يف  تغري  حدوث  إىل  تؤدي،  أن  يُتوقع 
سيتضمن  الذي  الثالث،  التقرير  إعداد  حاليا  ويجري 
والكيميائية  الفيزيائية  الخواص  اتجاهات  تفاصيل 
الثاني  العقد  طوال  الهادئ  املحيط  لشمال  والبيولوجية 

من القرن الحادي والعرشين.

ووسعت الصني بصورة كبرية نطاق قدراتها وإمكاناتها 
يف مجال البحوث البحرية، بما يف ذلك منصات االستشعار 
عن بعد ومنصات الرصد املوقعي والبنى األساسية الربية 
)Chen and Lei, 2019(، مما أدى إىل تحسني قدرة 
هذا  وأسهم  آسيا.  رشق  جنوب  ُقبالة  املياه  يف  الرصد 
يف  اإلقليمي  التعاون  يف  املحرز  التقدم  دعم  يف  النظام 
مجال التنمية املستدامة ويف البحوث البحرية واملناخية. 

جنوب املحيط الهادئ  - 6-3

ساعد الفهم الجديد آلثار تغري املناخ واحرتار املحيطات 
املحيط  جنوب  يف  الرئيسية  الساخنة  النقاط  تحديد  يف 
جزر  وغرب  أسرتاليا  رشق  جنوب  ذلك  يف  بما  الهادئ، 
غاالباغوس ورشق ميكرونيزيا وممر دريك، حيث تشهد 
املناطق احرتارا بمعدالت أعىل من املتوسط العاملي12. ويف 
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الحر  وفهم موجات  تقدم يف وصف  أُحرز  ذاته،  الوقت 
البحرية  اإليكولوجية  النظم  عىل  وآثارها  البحرية 
 Fordyce and و  )Oliver and others, 2018؛ 
others, 2019(. ولم تكشف تقييمات الجزر املرجانية 
التي أجريت يف جميع أنحاء املنطقة عن وجود أي دالئل 
الناحية  من  االستقرار  زعزعة  عىل  النطاق  واسعة 
الفيزيائية يف مواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، مع 
بقاء مساحة اليابسة مستقرة )Duvat, 2018(. وتجمع 
نظم الرصد يف املنطقة حاليا سالسل زمنية لطائفة من 
الفيزيائية  البيئة  ذلك  يف  بما  املحيطات،  رصد  عمليات 
البحرية  البيولوجية والحيوانات  والكيميائية واإلنتاجية 

التي يجري اإلبالغ عن اتجاهاتها وتغرياتها13. 

اللجنة  أعضاء  بني  جديدة  إقليمية  رشاكات  وأقيمت 
الدائمة لجنوب املحيط الهادئ )إكوادور، وبريو، وشييل، 
األوقيانوغرافية  التقلبات  رصد  بهدف  وكولومبيا( 
نظام  عن  األخري  التقرير  ويف  بها14.  والتنبؤ  واملناخية 
بشأن  توصيات  قدمت  املداري15،  الهادئ  املحيط  رصد 
تحسن  أن  يمكن  مثبتة16  عائمة  محطة  تصميم  إعادة 

عمليات الرصد يف املناطق املدارية يف املحيط الهادئ.

وتصدر حكومة أسرتاليا تقريرا كل خمس سنوات عن 
 2016 عام  يف  آخرها  وصدر  األسرتالية،  البيئة  حالة 
 Evans and و  )Clark and Johnston, 2016؛ 
 ،)Evans and others, 2018 و  others, 2016؛ 
باملناطق  املتعلقة  املواضيعية  التقارير  يف  واستنتج 
البحرية والساحلية أن الحالة العامة للبيئات الساحلية 
والبحرية األسرتالية يمكن اعتبارها جيدة. غري أن اآلثار 
تلك  لها  تعرضت  التي  الضغوط  من  لعدد  التاريخية 
والضغوط  والرتفيهي،  التجاري  الصيد  مثل  البيئات، 
املستمرة الناجمة عن األنشطة التي تدار حاليا بطريقة 
غري مالئمة، مثل تغري املناخ والحطام البحري، أدت إىل 
حدوث تدهور يف تلك البيئات وال تزال تؤثر تأثريا سلبيا 

.www.imosoceanreport.org.au انظر  13

.http://met.igp.gob.pe/elnino/enfen/index.html انظر  14

.http://tpos2020.org انظر  15

.www.pmel.noaa.gov/gtmba/mission انظر  16

 .www.mfe.govt.nz انظر  17

.http://soos.aq/activities/cwg/soflux انظر  18

بالبيئة  املتعلقة  التوقعات  اعتربت  لذلك،  عليها. ونتيجة 
عىل  كبري  حد  إىل  وتعتمد  متباينة  والبحرية  الساحلية 
تصاعد مسار الضغوط املتصلة باملناخ والتوسع املستمر 

يف نطاق التنمية الساحلية والبحرية.

وتصدر نيوزيلندا أيضا بانتظام تقريرا عن حالة البيئة 
التقييم  صدور  منذ  تقريرين،  وأصدرت  فيها،  البحرية 
سلط  وقد   .17

 2019 و   2016 عامي  يف  األول،  العاملي 
الجارية، بما يف ذلك  التقرير األخري الضوء عىل املسائل 
وتزايد  واملوائل،  األنواع  من  العديد  يهدد  الذي  الخطر 
مدخالت التلوث، شأنها يف ذلك شأن تراكم الرواسب يف 
البيئة البحرية، وتزايد أنشطة القوارب والنقل البحري، 
مما يؤدي إىل انتشار األنواع غري املحلية وانتشار التلوث، 
يف  مسبوق  غري  تغري  وحدوث  السواحل،  تنمية  وزيادة 
البيئة البحرية يرتبط بتغري املناخ. وتجدر اإلشارة إىل أن 
التقرير سلط الضوء عىل أن األثر الرتاكمي لهذه الضغوط 

هو املشكلة األكثر إلحاحا التي تواجه املحيطات.

املحيط الجنوبي  - 7-3

املحيط  يف  الرصد  نظام  يقوم  الجنوبي،  املحيط  يف 
الجنوبي، وهو مبادرة مشرتكة بني اللجنة العلمية املعنية 
لبحوث  العلمية  واللجنة  بأنتاركتيكا  الخاصة  بالبحوث 
بيانات  جمع  بتيسري   ،2011 عام  يف  أنشئت  املحيطات 
والكيميائية  الفيزيائية  األوقيانوغرافية  الرصد  عمليات 
الرصد  أنشطة  شبكات  وتيرس  األساسية.  والبيولوجية 
اإلقليمية العاملة يف إطار نظام الرصد يف املحيط الجنوبي 
تبادل املعلومات، ونقل التكنولوجيا، وتوحيد القياسات 
هذا  طورها  التي  األدوات  بني  ومن  البيانات18.  وتبادل 
شبكة  عىل  لالستخدام  متاحة  تفاعلية  منصة  النظام 
مجموعات  استكشاف  للمستخدمني  تتيح  اإلنرتنت 
تبادل  وتيسري  القطبية  باملنطقة  املتصلة  البيانات 
املعلومات العلمية. وهناك قاعدة بيانات تتعلق بالبعثات 

http://www.imosoceanreport.org.au
http://met.igp.gob.pe/elnino/enfen/index.html
http://tpos2020.org
http://www.pmel.noaa.gov/gtmba/mission
http://www.mfe.govt.nz
http://soos.aq/activities/cwg/soflux
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التعرف  للمستخدمني  تتيح  الجنوبي  املحيط  إىل  املقبلة 
عىل البعثات، مثل األسفار أو الرحالت الجوية أو الرحالت 
البحرية، التي من املقرر القيام بها للمساعدة يف تيسري 
 Newman and others,( امليدانية  األنشطة  تنسيق 
بيانات  عدد  يف  املحرز  التقدم  يدعم  والنظام   .)2019
العاملي  التقييم  صدور  منذ  جمعها  يتم  التي  الرصد 
درجة  يف  الزيادات  برصد  يتعلق  فيما  سيما  ال  األول، 
 ،)Roemmich and others, 2015( املحيط  حرارة 
املجرى  فوق  تهب  التي  الغربية  الرياح  يف  والزيادات 
القطبي ألنتاركتيكا )Gent, 2016(، وانخفاض درجة 
 Schmidtko( ملوحة املحيط، وال سيما بالقرب من القارة
االستشعار  أجهزة  نرش  وأدى   .)and others, 2014
أ  الكلوروفيل  قياسات  زيادة  إىل  األحيائية  الكيميائية 
البرصية  والخواص  والضوء  واألكسجني  والنيرتات 
الجنوبي  املحيط  أنحاء  جميع  يف  الحموضة  ودرجة 
حاليا  وتجمع   .)Newman and others, 2019(
عوامات آرغو الحيوية املجهزة للعمل يف الجليد معلومات 

.www.oceandecade.org انظر قرار الجمعية العامة 73/72؛ وانظر أيضا  19

.www.oceanobs19.net/sessions انظر  20

التغطية  فرتات  خالل  البيوجيوكيميائية  الدورات  عن 
وتسهم   ،)Briggs and others, 2017( بالجليد 
رصد  عمليات  بيانات  جمع  يف  االنسيابية  املراكب 
ومع   .)Newman and others, 2019( املحيطات 
عىل  متفاوتة  آثار  لوحظت  اإليكولوجية،  النظم  تغري 
املفرتسات البحرية؛ وانخفضت بعض مجموعات طيور 
بطريق آدييل )Pygoscelis adeliae( وطيور البطريق 
الرشيطي الذقن )Pygoscelis antarcticus(، يف حني 
جنتو  بطريق  طيور  بعض  مجموعات  زادت 
 Pygoscelis papua( )Trivelpiece and others,(
أيضا  انظر  Hinke and others, 2017؛  و  2011؛ 
األجل  الطويل  بالرصد  االضطالع  ويستمر   .)7 الفصل 
لألنواع البحرية، بما يف ذلك طيور البطريق والفقم، يف 
ألنتاركتيكا،  الحية  البحرية  املوارد  حفظ  اتفاقية  إطار 
كجزء من إدارة مصائد الكريل، بما يزيد فهم سلوكها يف 
 Newman( البحث عن املأكل وخصائصها الديمغرافية

 .)and others, 2019

التوقعات فيما يتعلق بالفهم العلمي للمحيطات  - 4

سيساعد إجراء املزيد من البحوث العلمية يف تقييم مدى 
تحقيق الغايات املحددة يف إطار الهدف 14 من أهداف 
املتحدة  األمم  عقد  خالل  سيما  وال  املستدامة،  التنمية 
لعلوم املحيطات من أجل التنمية املستدامة19. ويف إطار 
هذا العقد، يعترب اتباع نُهج مبتكرة للعلوم، تشمل العديد 
أمرا  املجتمع،  قطاعات  من  والعديد  التخصصات  من 
لعام 2030.  املستدامة  التنمية  لتحقيق خطة  رضوريا 
عامة،  بصفة  والسواحل  املحيطات  برصد  يتعلق  وفيما 
 2019 لعام  املحيطات  رصد  مؤتمر  قدم 
التي  التوصيات  من  مجموعة   20)OceanObs’19(
رصد  عمليات  استمرار  عىل  أمور،  جملة  يف  تركز، 
وأصحاب  املستخدمني  مع  والتواصل  املحيطات؛ 
عىل  العائدة  الرصد  عمليات  منافع  وتحديد  املصلحة؛ 

املجتمع؛ ومواصلة تطوير املؤرشات املتعلقة باملحيطات؛ 
مجال  يف  التخصصات  املتعددة  النُّهج  اتباع  وتعزيز 
البحث. وقد بدأ العمل عىل وضع خرائط طريق ملواصلة 
عمليات  يشمل  املحيطات  لرصد  عاملي  نظام  تطوير 
ويتجاوز  ويدمجها  واألحيائية  الالأحيائية  الرصد 
 Speich and others,( تكنولوجيات الرصد التقليدية
2019(. وإىل جانب التقدم املحرز يف مجايل تكنولوجيا 
دراسات  نواتج  ستساعد  التحليلية،  والطرق  الحوسبة 
رصد  عمليات  تحليل  يف  البيئي  النووي  الحمض  طرق 
إدخال  تحسني  عنه  ينتج  بما  البيولوجي،  التنوع 
يف  اإليكولوجية واستخدامها  النظم  نماذج  املعلومات يف 

اإلدارة القائمة عىل النظم اإليكولوجية. 

http://www.oceandecade.org
http://www.oceanobs19.net/sessions
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ودخلت االتفاقية الدولية ملراقبة وترصيف مياه صابورة 
21. وتهدف 

التنفيذ يف عام 2017  السفن ورواسبها حيز 
من  الضارة  املائية  الكائنات  انتشار  منع  إىل  االتفاقية 
وإجراءات  معايري  وضع  طريق  عن  أخرى  إىل  منطقة 
لترصيف ومراقبة مياه صابورة السفن ورواسبها. ويلزم 

https://www.imo.org/en/About/ :املرفق؛ انظر أيضا الرابط التايل ،BWM/CONF/36 املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة  21

Conventions/Pages/International-Convention-for-the-Control-and-Management-of-Ships’-Ballast-Water-and-
.Sediments-)BWM(.aspx 

واملعارف  األدلة  لتوليد  العلمي  العمل  من  بمزيد  القيام 
الرصد وتطوير  إىل عمليات  الالزمة، بما يف ذلك استناداً 
التكنولوجيا، ملساعدة املديرين وأصحاب املصلحة، بما يف 

ذلك السلطات الحكومية، عىل تنفيذ االتفاقية.

الثغرات الرئيسية املتبقية يف املعارف  - 5

تتصل التحديات العلمية التي ستواجه يف املستقبل القريب 
بمواضيع من قبيل فهم وتوقع األحداث املتصلة بظاهرة 
النظم  يف  التحول  ونقاط  الجنوبي  النينيو/التذبذب 
الرتاكمية  لآلثار  الكمي  والتحديد  البحرية،  اإليكولوجية 
البحرية،  البيئات  لها  تتعرض  التي  املتعددة  للضغوط 
أكرب  عميل  طابع  وإضفاء  التكيفية  لإلدارة  نُهج  ووضع 
والتقليدية  املحلية  املعارف  يف  النظر  وتشجيع  عليها، 
أوسع  نطاق  عىل  وإدماجها  األصلية  الشعوب  ومعارف 

لدى تقييم النظم اإليكولوجية البحرية وإدارتها.

العاملي  الصعيد  عىل  الفهم  يف  تفاوتات  هناك  تزال  وال 
وثغرات يف املعارف عىل املستوى اإلقليمي القاري. فغالبية 
البحوث واملعلومات املتيرسة )استنادا إىل عدد املنشورات( 
الهادئ  املحيط  وشمال  األطليس  املحيط  بشمال  تتصل 
املناطق األخرى، وال سيما  أما  املتجمد الشمايل.  واملحيط 
UNESCO-( وأوقيانوسيا  الجنوبية  وأمريكا  أفريقيا 

IOC, 2017b(، فاملعلومات املتاحة عنها أقل.

ا  ويعد نرش القياسات املجمعة يف الوقت املناسب أمًرا هامًّ
ا لالستخدام الفعال للبيانات يف إطار النظم املرتابطة  جدًّ
الحالية للرصد والتنبؤ فيما يتعلق باملحيطات. ويعد هذا 
مراقبة  وبرنامج  البيانات  إتاحة  جوانب  من  الجانب 
الجودة عنرصين أساسني لالستفادة عىل أفضل وجه من 

عمليات رصد املحيطات.

الرصد  شبكات  معظم  تغطي  ال  الحايل،  الوقت  ويف 
والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  الجوانَب  العاملية 
متواصلة  معاينات  توجد  ال  لذلك،  ونتيجة  للمحيطات، 
النظم  من  الجوانب  هذه  عىل  تركز  للجمهور  متاحة 
البحرية بصيغ موحدة عىل املستويني اإلقليمي والعاملي 
تجميع  ويتطلب   .)Evans and others, 2019(
صيغ  يف  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  املعلومات 
بغرض  للتقييم  إطار  يف  لإلدراج  استخدامها  يمكن 
يف  يتجاوز،  كبرياً  جهداً  العاملي  املستوى  عىل  التجميع 
األفراد  مجموعات  أو  األفراد  قدرة  األحيان،  من  كثري 
مجال  وهذا  التقييم.  هذا  يف  املساهمة  يف  املنخرطني 
لتشمل  الحالية  الرصد  أطر  نطاق  توسيع  فيه  سيؤدي 
الرصد املستمر واملوحد للجوانب االقتصادية واالجتماعية 
التقييمات  يف  كبري  تحسن  إىل  للمحيطات،  والثقافية 
 Evans and( العاملي  التقييم  إطار  يف  بها  املضطلع 
الدويل  الحكومي  املنرب  أوضح  وقد   .)others, 2019
للعلوم والسياسات املعني بالتنوع البيولوجي وخدمات 
ليس عىل  القدرة،  زيادة  إىل  الحاجة  اإليكولوجية  النظم 
فهم  عىل  أيضا  بل  فحسب،  البيولوجي  التنوع  رصد 
تغري  ذلك  يف  بما  عليه،  البرشية  األنشطة  وأثر  وظائفه 
التي  املتغريات  أهداف  ومن   .)IPBES, 2019( املناخ 
يجري تطويرها يف إطار النظام العاملي لرصد املحيطات 
توسيع نطاق عمليات رصد الضغوط التي تتعرض لها 
البرشية  األنشطة  البحرية من جراء  اإليكولوجية  النظم 

https://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/International-Convention-for-the-Control-and-Management-of-Ships’-Ballast-Water-and-Sediments-(BWM).aspx
https://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/International-Convention-for-the-Control-and-Management-of-Ships’-Ballast-Water-and-Sediments-(BWM).aspx
https://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/International-Convention-for-the-Control-and-Management-of-Ships’-Ballast-Water-and-Sediments-(BWM).aspx


   56

التقييم العاملي الثاني للمحيطات: املجلد األول

لتشمل الضوضاء يف املحيطات والحطام البحري، بما يف 
ذلك املواد البالستيكية. ويمكن أن تساعد نواتج التقييم 
العاملي يف توجيه عملية تحديد هذه املتغريات، ويمكن أن 

.http://soos.aq/activities/cwg/soflux :انظر  22

من  مزيد  إلدخال  مشرتكا  مساراً  ذلك،  إطار  يف  توفر، 
إعداد  يف  تسهم  التي  الرصد  عمليات  عىل  التحسينات 

التقييمات املقبلة.

الثغرات الرئيسية املتبقية يف مجال بناء القدرات  - 6

يتوقف التقدم املحرز يف الفهم العاملي للمعارف العلمية 
يف  البحوث  يف  للمشاركة  املبذولة  الجهود  توحيد  عىل 
ويتوقف  العاملي.  الصعيد  عىل  القارية  املناطق  جميع 
كذلك توحيد الجهود البحثية املبذولة عىل الصعيد العاملي 
املتقدمة  األساسية  الهياكل  وتبادل  نرش  مدى  عىل 
والقدرات البرشية العلمية املتخصصة والتكنولوجيا عن 
طريق الرشاكات. ويتطلب العديد من تخصصات العلوم 
الفيزيائية  األوقيانوغرافيا  علوم  مثل  الطبيعية، 
سفناً  البحرية،  والجيولوجيا  والبيولوجية  والكيميائية 
للبحوث أو معدات متخصصة أخرى وتكنولوجيا حديثة 
متطورة وتلقي الدعم من مختربات برية مجهزة بمعدات 
يف  البحثية  االستقصائية  الدراسات  دعم  بهدف  حديثة 
العاملي. وثمة  كامل نطاق عمق املحيطات عىل الصعيد 
استخدام  خالل  من  الدعم  من  مزيد  تقديم  إىل  حاجة 
السواتل يف دراسات املحيطات التي تجرى باالستشعار 
عن بعد. وثمة حاجة أيضا إىل االبتكار الستحداث أدوات 
وأساليب تتسم بفعالية التكلفة لعمليات الرصد املوقعية. 

ويف الوقت الراهن، هناك اختالل يف مستوى الفهم العلمي 
عىل الصعيد اإلقليمي نظرا للتفاوتات يف قدرات الهياكل 
املهنية  البرشية  القدرات  ويف  اإلقليمية  األساسية 
املتخصصة. وتؤثر هذه التفاوتات بالتايل عىل إمكانيات 
املشاركة يف بحوث املحيطات التنافسية، وتؤدي بدورها 
إىل التفاوتات امللحوظة يف الفهم العلمي للمحيطات عىل 

الصعيد اإلقليمي.

النينيو/التذبذب  بظاهرة  التنبؤ  قدرات  ولتحسني 
يلزم  املحيطات،  يف  املناخ  تقلبات  من  وغريها  الجنوبي 
الرشاكات  إقامة  وتشجيع  املحيطات  رصد  نظم  تعزيز 

املحلية22.  القدرات  املناطق من أجل تعزيز  البلدان يف  مع 
البيئات  عىل  تطرأ  التي  الهامة  التغريات  رصد  أجل  ومن 
النظم  عىل  وآثارها  والبيوجيوكيميائية  الفيزيائية 
اإليكولوجية واملجتمع، هناك حاجة إىل مزيد من التكامل يف 
عمليات الرصد املتعددة التخصصات، وتقليل مستوى عدم 
يف  باالبتكار  التحيل  أيضا  ويلزم  التنبؤ.  نماذج  يف  اليقني 

اسرتاتيجيات التمويل للحفاظ عىل نظم الرصد املتكاملة.

للعقد  عمل  خطط  املحيطات  علوم  أوساط  واقرتحت 
املقبل )Speich and others, 2019( تتضمن جهوداً 
تهدف إىل زيادة كفاءة سلسلة القيمة للمعلومات املتعلقة 
 .)Tanhua and others, 2019b( باملحيطات 
ولتعظيم قيمة بيانات املحيطات لالستخدام املجتمعي، 
واملالحظة  خدمة،  لكل  البينية  الواجهة  تبسيط  ينبغي 
العامة،  البيانات وإدارتها، والسياسة  العلمية، وتجميع 
بطريقة سلسة. فعىل سبيل املثال، يجب أن يتم عىل نحو 
متسق تنفيذ التكامل بني نظم الرصد ومبادئ البيانات 
واستعمالها  عليها،  واالطالع  عليها،  العثور  يمكن  التي 
بشكل متبادل، وإعادة استخدامها. ويتمثل الهدف من 
العلمية  املعارف  نقل  إتاحة  يف  العاملي  التقييم  هذا 
بالنسبة  وفهمها  استخدامها  يمكن  معلومات  بوصفها 
تكون  أن  بالتايل  ويمكن  األكاديميني  غري  للمستعملني 

حلقة هامة يف سلسلة القيمة لبيانات املحيطات.

والتقليدية  املحلية  املعارف  إدماج  مواصلة  وينبغي 
املتعلقة  للمفاهيم  وينبغي  األصلية،  الشعوب  ومعارف 
التآزر  بأوجه  االعرتاف  فرص  إلتاحة  التعاون  بتيسري 
 Wright and others,( املعلومات  وتبادل  وتقاسم 

2019( أن تصبح ضمن أفضل املمارسات.
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النقاط الرئيسية

العوامل املحركة ذات التأثري األكرب عىل البيئة البحرية  	
والتغريات  السكاني  النمو  )أ(  هي:  واستدامتها 
الديمغرافية؛ )ب( والنشاط االقتصادي؛ )ج( والتقدم 
وعدم  املتغرية  الحوكمة  وهياكل  )د(  التكنولوجي؛ 

االستقرار الجغرايف السيايس؛ )ه( وتغري املناخ.

والضغوط  	 املحركة  العوامل  بني  العالقات  تتسم 
أوجه  تؤدي  والدينامية، حيث  بالتعقيد  )وتأثرياتها( 
وآثار  تفاعالت  إىل  املحركة  العوامل  بني  الرتابط 

تراكمية للضغوط.

تتفاوت العوامل املحركة إقليمياً نتيجة للتباين العاملي  	
ودرجة  الديمغرافية  والخصائص  السكان  توزيع  يف 

التنمية االقتصادية والقدرة التكنولوجية واآلثار غري 
األنشطة  بالتايل  وتتفاوت  املناخ،  لتغري  املتكافئة 
والضغوط البرشية عىل الصعيد العاملي. وتوجد أبرز 
وبني  واملدارية  املعتدلة  املناطق  بني  االختالفات 

املناطق املتقدمة النمو واملناطق األقل نموا.

االستخدام  	 تحديد  املتكاملة  النمذجة  أطر  تتيح 
املستدام للمحيطات، إذ يمكن من خاللها استكشاف 
البرش  صعيد  عىل  التغريات  تشمل  سيناريوهات 
واالقتصادات، وهياكل اإلدارة، وآثار تغري املناخ عىل 
متعددة  وتكون  والبيئة،  البحرية  الصناعات 

القطاعات، وتوفر بالتايل نُهجا شاملة للمنظومة.

مقدمة  - 1

اإلطار املفاهيمي للعوامل املحركة - الضغوط - الحالة – 
 )Smeets and Weterings, 1999( التأثري – االستجابة
هو نهج يُستخدم عىل نطاق واسع لتقييم أسباب ونتائج 
تنفيذها  التي يمكن  اإليكولوجي واإلجراءات  النظام  تغري 
منذ  املفاهيمي،  اإلطار  وخضع  التغيري.  لذلك  استجابًة 
إنشائه، ملزيد من التنقيح، وصيغت عدة نصوص مستمدة 
بيئات  اإلطار عىل  املطروحة وتطبيق  القيود  ملعالجة  منه 
وعىل   .)Patricio and others, 2016 )مثال  محددة 
الرغم من وجود عدة صيغ بديلة، يساعد اإلطار األسايس 
يف وصف أثر األنشطة البرشية عىل البيئة ويمكن استخدامه 
 Maxim( لتوجيه عمليتي صنع القرار وتقرير السياسات
and others, 2009(. واستخدم اإلطار يف هيكلة التقييم 

العاملي الثاني، ويرد وصف مفصل له يف الفصل 2.

ويركز هذا الفصل عىل العوامل املحركة للتغيري يف البيئة 
األول  العاملي  التقييم  صدور  منذ  وتطورها  البحرية، 
املتوقع  والتغريات   ،)United Nations, 2017a(
حدوثها يف املستقبل. ولم تكن العوامل املحركة للتغيري يف 
التقييم  يف  التحديد  وجه  عىل  مفصلة  البحرية  البيئة 
العاملي األول، عىل الرغم من النظر فيها يف بعض الفصول. 

متفق  املحركة  العوامل  من  محددة  مجموعة  توجد  وال 

عليها عامليا بالنسبة للبيئة البحرية. فالربامج وعمليات 

التقييم املختلفة قد حددت العوامل املحركة بطرق شتى، 

ويف بعض الحاالت، يُستخدم مصطلحا العوامل املحركة 

املنشأ،  برشية  أو  طبيعية  كانت  سواء  والضغوط، 

األلفية،  يف  اإليكولوجية  النظم  تقييم  ويف  كمرتادفني. 

يعرف العامل املحرك بأنه أي عامل طبيعي أو ناجم عن 

إىل  أو غري مبارش  البرشي يؤدي بشكل مبارش  النشاط 

 Millennium( اإليكولوجي  النظام  يف  تغيري  حدوث 

املنرب  ويتبع   .)Ecosystem Assessment, 2003

بالتنوع  املعني  والسياسات  للعلوم  الدويل  الحكومي 

البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية نهجا مماثال يف 

بأنها  املحركة  العوامل  يعرِّف  حيث  العاملي،  تقييمه 

التأثريات البرشية املبارشة عىل الطبيعة والعوامل الكامنة 

الطبيعة  عىل  تؤثر  التي  البرشية  االختيارات  وراء 

الوكالة  وترى   .)Balvanera and others, 2019(

األوروبية للبيئة أن العوامل املحركة هي العوامل الناجمة 

 Environment Agency,( فقط  البرشي  النشاط  عن 

2005(، يف حني تعرِّف الهيئة الحكومية الدولية املعنية 
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االنبعاثات  سياق  يف  املحركة،  العوامل  املناخ  بتغري 
العاملية، بأنها العنارص التي تسهم بشكل مبارش أو غري 
 Blanco and( الدفيئة  غازات  انبعاثات  يف  مبارش 

.)others, 2014

املحركة  العوامل  توصيف  يتم  التقييم،  هذا  سياق  ويف 
واالقتصادية  والديمغرافية  االجتماعية  للتطورات  وفقا 
التي تشهدها املجتمعات، بما يف ذلك التغريات املقابلة يف 
أنماط الحياة وأنماط االستهالك واإلنتاج العامة املرتبطة 
 ،)European Environment Agency, 2019( بها 
والتي تضع ضغوطا عىل البيئة البحرية، وذلك عىل النحو 
العوامل  هي  والضغوط  الخامس.  الجزء  يف  املفصل 
املبارشة التي تؤدي إىل تغريات يف حالة البيئة البحرية، 
العمليات  عن  الناتجة  التغريات  إىل  إضافة  وتحدث 
 United Nations Environment( الطبيعية 
Programme, 2019(. والعوامل املحركة التي لها أكرب 

تأثري عىل البيئة البحرية واستدامتها هي:

النمو السكاني والتغريات الديمغرافية؛ )أ( 

النشاط االقتصادي؛ )ب( 

التقدم التكنولوجي؛ )ج( 

االستقرار  وعدم  املتغرية  الحوكمة  هياكل  )د( 
الجغرايف السيايس؛

تغري املناخ1. )ه( 

النمو  جانب  إىل  العالم،  سكان  عدد  يف  الزيادات  وأدت 
يف  تغريات  إىل  التكنولوجي،  والتغري  العاملي  االقتصادي 
أسلوب الحياة، وبالتايل إىل زيادة الطلب عىل املوارد، بما 

باملعنى الدقيق للعبارة، يتمثل هذا العامل املحرك يف زيادة انبعاثات غازات الدفيئة التي تسبب تغريا يف املناخ. بيد أن مصطلح “تغري املناخ” يستخدم عىل   1

نطاق واسع لوصف النشاط البرشي الذي يغري، بشكل مبارش أو غري مبارش، تكوين الغالف الجوي العاملي.
انظر قرار الجمعية العامة 1/70.  2

يف ذلك الغذاء والطاقة واملوارد الطبيعية، مثل العنارص 
النمو  ويتسبب  واملعادن.  والرمال  النادرة  األرضية 
زيادات يف  به من طلب يف حدوث  يرتبط  السكاني وما 
ذلك  يف  بما  النفايات،  وإنتاج  الدفيئة،  غازات  انبعاثات 
اإلنتاج  يف  الكيميائية  املواد  واستخدام  البالستيك، 

الزراعي، وإنتاج الطاقة، واستخراج املوارد. 

وتتسم العالقات التي تربط العوامل املحركة والضغوط 
ترابط  أوجه  مع وجود  والدينامية،  بالتعقيد  وتأثرياتها 
بني العوامل املحركة. فعىل سبيل املثال، يمكن أن يؤثر 
أن  ويمكن  االقتصادي،  النمو  عىل  التكنولوجي  التقدم 
عىل  الحصول  إمكانية  عىل  الحوكمة  نظم  تغري  يؤثر 
التكنولوجيات واستخدامها. ومع زيادة الثراء وإمكانية 
الحصول عىل التكنولوجيات، يمكن تحقيق أوجه كفاءة 
املوارد، مما يؤدي إىل زيادة الضغوط عىل  يف استخراج 

املحيطات )انظر أيضا الفرع 2(.

تطلعات  لبلورة  املستدامة2  التنمية  أهداف  وُوضعت 
البرش إىل مستقبل مستدام وعادل يف شكل أهداف إنمائية 
اإليكولوجية  بالتهديدات  رصاحة  االعرتاف  مع  محددة، 
منها  للتخفيف  الالزمة  واالسرتاتيجيات  الضارة 
)United Nations, 2017b(. ويف حني يتناول الهدف 
املاء(  تحت  )الحياة  املستدامة  التنمية  أهداف  من   14
التنمية  أهداف  فإن  مبارشة،  بصورة  البحرية  البيئَة 
أحد  يف  املحرز  التقدم  يؤثر  حيث  مرتابطة،  املستدامة 
يتوقف  لذلك،  ووفقا  األخرى.  األهداف  عىل  األهداف 
تحقيق االستخدام املستدام للبيئة البحرية عىل معالجة 
 International( جميع أهداف التنمية املستدامة بنجاح

 .)Council for Science, 2017
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.https://population.un.org/wpp/Graphs/DemographicProfiles/Line/900 انظر  3

.https://ourworldindata.org/economic-growth انظر  4

النمو السكاني والتغريات   - 1-2
الديمغرافية

العالم قد ارتفع من 7  البرش يف  الرغم من أن عدد  عىل 
باليني نسمة يف عام 2011 إىل 7,7 باليني نسمة يف عام 
3، فإن معدل النمو آخذ يف االنخفاض باطراد، إذ 

 2019
يف   1,08 إىل   1968 عام  يف  املائة  يف   2,1 من  انخفض 
املائة يف عام 2019. وتشري اإلسقاطات املتعلقة بالنمو 
ولكنها  متفاوتة  زيادة  حدوث  إىل  العاملي  السكاني 
مستمرة، بمعدل تغيري أقل، ليصل متوسط عدد السكان 
ويرتبط   .2050 عام  بحلول  نسمة  باليني   9,7 إىل 
املواليد،  أعداد  بانخفاض  النمو  معدل  يف  االنخفاض 
وطول  الوفيات  معدالت  انخفاض  جانب  إىل  ويعني، 
أن  الصحية،  املعايري  بتحسن  املرتبط  املتزايد  العمر 
 Baxter( االزدياد  يف  آخذ  العالم  سكان  عمر  متوسط 

 .)and others, 2017

وزاد عدد املهاجرين الدوليني من 2,8 يف املائة من سكان 
 2019 عام  يف  املائة  يف   3,5 إىل   2000 عام  يف  العالم 
 United Nations, Department of Economic(
 and Social Affairs, Population Division
معظم  يف  الهجرة  وحدثت   .))UNDESA(, 2019a
الحاالت بني بلدان تقع يف نفس املنطقة، باستثناء أمريكا 
الشمالية وأوقيانوسيا، حيث إن 97,5 يف املائة و 87,9 
يف املائة، عىل التوايل، من املهاجرين الدوليني قد ُولدوا يف 

 .)UNDESA, 2019a( منطقة أخرى

املناطق  يف  شخص  مليون   600 من  أكثر  ويعيش 
الساحلية التي تقع عىل ارتفاع يقل عن 10 أمتار فوق 
مستوى سطح البحر، ويعيش ما يقرب من 2,5 بليون 
الساحل  من  كيلومرت   100 مسافة  ضمن  شخص 
معدالت  املناطق  هذه  وتشهد   .)UNDESA, 2019b(
التي  املعدالت  من  أعىل  حرضي  وتوّسع  سكاني  نمو 

 Neuman and others,( الداخلية  املناطق  تشهدها 
الفوائد  من  العديد  إىل  النمو  هذا  وأدى   .)2015
االقتصادية للمناطق الساحلية، بما يف ذلك تحسني النقل 
عن  فضال  الغذاء،  وإنتاج  والسياحة،  التجارة،  وزيادة 
 Clark and( والثقافية  والرتفيهية  االجتماعية  الفوائد 
هذه  سكان  تزايد  مع  أنه  بيد   .)Johnston, 2017
النظم  عىل  أكثر  ضغوط  يف  يتسببون  فإنهم  املناطق 
التي  الساحلية. ويتباين مستوى الضغوط  اإليكولوجية 
البحرية  البيئة  عىل  العالم  سكان  عدد  تزايد  يسببها 
بينها  من  العوامل،  من  متنوعة  مجموعة  عىل  ويعتمد 
معيشتهم،  وكيفية  الناس  فيها  يعيش  التي  األماكن 
إلنتاج  املستخدمة  والتكنولوجيات  املستهلكة  والكميات 
النفايات  النقل، وإدارة  الطاقة واألغذية واملواد، وتوفري 
وصف  الخامس  والجزء   8 الفصل  يف  ويرد  املنتجة. 
تفصييل آلثار التغريات يف عدد سكان العالم عىل املناطق 

الساحلية واستخدام املوارد البحرية وتوليد النفايات. 

النشاط االقتصادي  - 2-2

شهد النمو االقتصادي، مقيساً بنصيب الفرد من الناتج 
املحيل اإلجمايل، زيادة مطردة عىل الصعيد العاملي4، عىل 
الرغم من تباطؤه نتيجة النخفاض حجم التجارة. وبلغ 
معدل النمو يف النصف األول من عام 2019 نسبة 1 يف 
 2012 عام  منذ  يسجل  مستوى  أضعف  وهو  املائة، 
قياس  عند  االقتصادي،  النمو  وأدى   .)IMF, 2019(
العالم )يف ظل وجود تباين  متوسطه عىل نطاق سكان 
املشار  النحو  عىل  االقتصادي،  النمو  يف  شاسع  جغرايف 
السنوي  الدخل  متوسط  زيادة  إىل   ،)3 الفرع  يف  إليه 
للفرد من 300 3 دوالر يف عام 1950 إىل 574 14 دوالرا 
يف عام 2016. ويرتبط تباطؤ النمو إىل حد كبري بضعف 
الصناعة التحويلية والتجارة. ويف املقابل، حدث نمو يف 

 .)IMF, 2019( صناعات الخدمات مثل السياحة

https://population.un.org/wpp/Graphs/DemographicProfiles/Line/900
https://ourworldindata.org/economic-growth


   68

التقييم العاملي الثاني للمحيطات: املجلد األول

ومع ارتفاع عدد سكان العالم وزيادة الطلب عىل السلع 
استهالك  يف  بذلك  مرتبطة  زيادة  سجلت  والخدمات، 
الطاقة واستخدام املوارد. ويعد فهم العالقة بني زيادة 
أمرا  الطبيعية  املوارد  واستخدام  االقتصادي  النشاط 
من  والحد  املستقبل  يف  االستدامة  لتحديد  رضوريا 
واإلنتاج  االستخراج  بأنشطة  املرتبطة  التأثريات 

.)Jackson, 2017( واالستهالك وتوليد النفايات

بماليني  مقيساً  الطاقة،  عىل  الطلب  إجمايل  وارتفع 
مليون طن  من 267 13  النفطي،  املكافئ  من  األطنان 
النفطي يف عام 2014 إىل 978 13 مليون  من املكافئ 
الوقت  ويف   .5

 2018 عام  يف  النفطي  املكافئ  من  طن 
مؤرش  وهو  األولية،  الطاقة  كثافة  معدل  تباطأ  نفسه، 
لكمية الطاقة املستخدمة يف االقتصاد العاملي، من 1,7 يف 
 IEA,( 2019 املائة يف عام 2017 إىل 1,2 يف املائة يف عام
2019a(. والتباطؤ يف الكفاءة )أي مقدار الناتج املحيل 
الطاقة املستخدمة( ناتج  بالنسبة لكمية  املولَّد  اإلجمايل 
عن عدد من العوامل القصرية األجل، مثل النمو يف مجال 
توليد الكهرباء القائم عىل الوقود األحفوري، والتغريات 
صناعات  إىل  االنتقال  بطء  مثل  أجال،  األطول  الهيكلية 
ظل  نفسه،  الوقت  ويف  الطاقة.  استخدام  يف  كثافة  أقل 
مستوى االستثمارات التي تستهدف تحقيق الكفاءة يف 
وأسفرت   .2014 عام  منذ  ثابتا  الطاقة  استخدام 
انبعاثات  خفض  عن  التقنية  الكفاءة  يف  التحسينات 
من  جيغاطن   3,5 بمقدار  بالطاقة  املرتبطة  الكربون 
 IEA,( 2018 ثاني أكسيد الكربون بني عامي 2015 و
2019a(. وباإلضافة إىل ذلك، زاد إنتاج الطاقة املتجددة 
الطاقة  اسرتاتيجيات  إىل  البلدان  من  الكثري  تحول  مع 
املعتمدة عليها يف إطار الجهود الرامية إىل خفض انبعاث 
من  جزء  هو  البحرية  الطاقة  وإنتاج  الدفيئة.  غازات 
ترياواط   1 من  نما  وقد  عديدة،  اسرتاتيجية  تطورات 
ساعة يف عام 2014 إىل 1,2 ترياواط ساعة يف عام 2018 
)IEA, 2019b(. وترد يف الفصلني 19 و 21 تفاصيل 
الطاقة  ذلك  يف  بما  الطاقة،  إنتاج  مجال  يف  التغريات 

.https://yearbook.enerdata.net/total-energy/world-consumption-statistics.html انظر  5

البيئة  عىل  تولدها  التي  والضغوط  املتجددة  البحرية 
البحرية. 

والنشاط االقتصادي املرتبط باستخراج املوارد البحرية 
وكان  العالم.  عدد سكان  تزايد  مع  أيضا  النمو  يف  آخذ 
مصدرا  العذبة  املياه  وأغذية  البحرية  األغذية  إنتاج 
الدخل  مصادر  من  ومصدرا  الربوتني  لتوفري  رئيسيا 
عام  العالم يف  مليون شخص عىل مستوى  لنحو 59,6 
2016، بما يمثل زيادة عن العدد املسجل يف عام 2014 
أن مصائد  الرغم من  مليون شخص. وعىل   56,6 وهو 
 80 حوايل  عند  ثابتا  إنتاجها  يزال  ال  البحرية  األسماك 
مليون طن، تشهد تربية األحياء البحرية زيادة مطردة، 
إذ ارتفعت كمياتها من 26,8 مليون طن يف عام 2014 
 Food and(  2016 عام  يف  طن  مليون   28,7 إىل 
 Agriculture Organization of the United
Nations, 2018(. ويرد يف الفصول 15 إىل 17 وصف 
إنتاج  عىل  الطلب  زيادة  عىل  املرتتبة  لآلثار  تفصييل 
والصيد  املفرط،  الصيد  ذلك  يف  بما  البحرية،  األغذية 
أو تدهور  املهددة باالنقراض، وفقدان  العريض لألنواع 

املوائل بسبب الصيد وتربية األحياء املائية. 

وتضع بلدان كثرية، أو وضعت بالفعل، اسرتاتيجيات من 
أنشطة  مثل  البحرية،  األنشطة  املحتملة يف  الزيادة  أجل 
والتكنولوجيا  املائية  األحياء  وتربية  البحرية  الطاقة 
قاع  والتعدين يف  الساحلية  والسياحة  البحرية  األحيائية 
بني  من  أن  بيد  األزرق(.  االقتصاد  نمو  )أي  البحار 
املعوقات الهامة التي تعرتض نمو اقتصادات املحيطات، 
التدهور الحايل لصحة املحيطات والضغوط التي تتعرض 
 Organization for Economic( لها املحيطات بالفعل
والتي   ،)Cooperation and Development, 2016

يتم تناول الكثري منها بالتفصيل يف الجزء الخامس. 

التقدم التكنولوجي  - 3-2

عىل  الطلب  وتزايد  البحرية  األنشطة  نطاق  اتساع  مع 
املوارد، أصبح للتقدم التكنولوجي دور أسايس يف زيادة 

https://yearbook.enerdata.net/total-energy/world-consumption-statistics.html
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أوجه الكفاءة وتوسيع األسواق وتعزيز النمو االقتصادي 
نتائج  إىل  االبتكارات  هذه  وأدت  باألنشطة.  املرتبط 
البحرية.  للبيئة  بالنسبة  السواء  عىل  وسلبية  إيجابية 
صيد  تكنولوجيات  يف  التقدم  أوجه  بعض  وأسفرت 
زيادة  وعن  عامة  بصفة  القدرات  زيادة  عن  األسماك 
وأمريكا  آسيا  مناطق  من  العديد  يف  للقدرات  مفرطة 
 .)Eigaard and others, 2014( وأوروبا  الشمالية 
عن  تولدت  التي  الكفاءة  أوجه  زيادة  أيضا  وأسفرت 
التكنولوجيات )املعروفة أيضا باسم “الزحف  استخدام 
التكنولوجي”(، من قبيل السماح باستهداف املصيد عىل 
يف  مكاسب  تحقيق  عن  مثال،  ودقة  كفاءة  أكثر  نحو 
الجهود املبذولة يف مصائد األسماك، مما أسهم يف الصيد 
 Finkbeiner and others,( املفرط لألرصدة السمكية
يف  التقدم  أوجه  فإن  ذلك،  من  العكس  وعىل   .)2017
مجال االستشعار عن بعد، وتكنولوجيات آالت التصوير، 
األنواع،  لتحديد  الجينية  للنهج  امليداني  والتطبيق 
اآليل، تسهم  التعّلم  الذكاء االصطناعي ونُهج  واستخدام 
حاليا يف تحسني رصد حاالت الصيد غري القانوني دون 
 ،)Detsis and others, 2012( تنظيم  ودون  إبالغ 
 Ruiz and others,( املصيد  بكميات  اإلبالغ  وتحسني 
 Lewis and Boyle,( بما يسمح بتتبع املنتجات ،)2014
اإلمداد  سالسل  طول  عىل  الهدر  من  والحد   ،)2017
هذه  وتساعد   .)Hafliðason and others, 2012(
أساطيل  أيضاً يف تحسني رصد تحركات  التكنولوجيات 
نحو  املحمية عىل  املناطق  إدارة  وبالتايل ضمان  الصيد، 

.)Rowlands and others, 2019( أكثر فعالية

وتؤدي أوجه التقدم التكنولوجي، بما يف ذلك الرقمنة، إىل 
خفض  طريق  عن  الطاقة  كفاءة  تحقيق  سبل  تحديث 
استخدام الطاقة، وتحويل الطلب من فرتات الذروة إىل 
فرتات الالذروة، وزيادة االتصال، وتوفري األحمال املرنة 

.United Nations, Treaty Series, vol. 1833, No. 31363  6

املرجع نفسه، املجلد 1046، الرقم 15749.  7

املرجع نفسه، املجلد 2167، الرقم 37924.  8

املرجع نفسه، املجلد 1760، الرقم 30619.  9

انظر قرار الجمعية العامة 1/70.  10

انظر برنامج األمم املتحدة للبيئة، الوثيقة UNEP/CBD/COP/10/27، املرفق، املقرر 10/2.  11

انظر قرار الجمعية العامة 1/70.  12

يف  للطاقة  املتقطع  التوليد  حصص  تزايد  تراعي  )التي 
إيجابية من  نتائج  املتجددة(، مع تحقيق  الطاقة  قطاع 
حيث انبعاثات غازات الدفيئة )IEA, 2019a(. وتساعد 
التحسينات يف محركات املركبات لحرق الوقود األحفوري 
الطاقة  تسخري  مجال  يف  واالبتكارات  أكرب  بكفاءة 
الشمسية والريحية إلنتاج الطاقة النظيفة عىل الحد من 

انبعاثات غازات الدفيئة.

هياكل الحوكمة املتغرية وعدم   - 4-2
االستقرار الجغرايف السيايس

إن العديد من املعاهدات واالتفاقات الدولية، بما يف ذلك 
منع  واتفاقية  البحار6،  لقانون  املتحدة  األمم  اتفاقية 
التلوث البحري الناجم عن رمي النفايات ومواد أخرى يف 
اتفاقية  تتضمنه  ما  تنفيذ  واتفاق   ،7

لعام 1972  البحر 
األمم املتحدة لقانون البحار املؤرخة 10 كانون األول/
ديسمرب 1982 من أحكام بشأن حفظ وإدارة األرصدة 
الكثرية  السمكية  واألرصدة  املناطق  املتداخلة  السمكية 
التنمية  البيولوجي9، وخطة  التنوع  االرتحال8، واتفاقية 
الضغوط  من  الحد  إىل  تهدف   10

 2030 لعام  املستدامة 
يف  النتائج  وتحسني  البحرية  البيئة  لها  تتعرض  التي 
مع  باالقرتان  املحددة  الغايات  أدت  وقد  الحفظ.  مجال 
االتفاقات الدولية، مثل أهداف آيتيش للتنوع البيولوجي11 
وأهداف التنمية املستدامة12، إىل زيادة يف إنشاء املناطق 
البحرية املحمية وإىل زيادة مرتبطة بها يف حماية البيئة 
بإدارة  املعنية  اإلقليمية  املنظمات  وتضطلع  البحرية. 
مصائد األسماك بتنسيق الجهود الرامية إىل إدارة موارد 
 ،)Haas and others, 2020( مصائد األسماك املشرتكة
أطر  بتنفيذ  املناطق،  بعض  يف  املنظمات،  هذه  وقامت 
فعالة إلعادة بناء األرصدة السمكية عقب الصيد املفرط 

 .)Hillary and others, 2016(
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الصعيد  عىل  تنفذ  التي  الداعمة  السياسات  وحّسنت 
الوطني أيضا إدارة األنشطة البحرية يف بعض املناطق 
عدم  أوجه  أن  غري   .)Evans and others, 2017(
املرتبطة  تلك  ذلك  بما يف  العاملي،  الصعيد  املساواة عىل 
والحصول  والحقوق  والجغرافيا  الجنس  ونوع  بالثروة 
عىل املوارد، يمكن أن تؤثر عىل فعالية السياسات الرامية 
 Balvanera and others,( البحرية  البيئة  إدارة  إىل 
2019(. وعالوة عىل ذلك، يؤدي توحيد ملكية الرشكات 
وتركيزها إىل سيطرة عدد قليل من الرشكات أو املمولني، 
يف كثري من األحيان، عىل أنصبة كبرية من التدفقات يف أي 
 .)Bailey and others, 2018 سوق من األسواق )مثال
مع  مبارشًة  التفاوض  إمكانات  الرشكات  وزادت 
الحكومات، وهو ما يمكن أن يعوق إحراز التقدم نحو 
تحقيق نتائج مستدامة بالنسبة للبيئة البحرية. ويف حال 
وحقوق  املوارد  عىل  الحصول  بشأن  نزاعات  وجود 
تقويض  إىل  النزاعات  هذه  تؤدي  أن  يمكن  امللكية، 
االستدامة  عىل  تركز  التي  واالتفاقات  السياسات 
 Suárez-de Vivero and Rodríguez Mateos,(
عدم  يؤدي  أن  يمكن  ذلك،  إىل  وباإلضافة   .)2017
يف  الفعالية  عدم  أو  البطء  إىل  الحكومات  يف  االستقرار 
إعداد السياسات وأطر اإلدارة، مما ينتج عنه االستغالل 

املفرط للموارد بشكل مستمر أو متزايد. 

تغري املناخ  - 5-2

مع وجود  البحرية،  البيئة  عىل  كبري  تأثري  دائما  للمناخ 
تقلبات طبيعية كبرية من سنة إىل أخرى وتقلبات أطول 
أجال ترتبط بالظواهر املناخية عىل الصعيدين اإلقليمي 
يتغري  املناخ  أن  عىل  قوية  أدلة  هناك  أن  بيد  والعاملي. 
بمعدل لم يسبق له مثيل يف السجل الجيولوجي. وتلخص 
الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، يف تقريرها 
مناخ  ظل  يف  الجليدي  والغالف  املحيطات  عن  الخاص 
 Intergovernmental Panel on Climate( متغري 
التاريخية  األنماَط   ،)Change )IPCC(, 2019

.www.iea.org/articles/global-co2-emissions-in-2019 انظر  13

14  انظر FCCC/CP/2015/10/Add.1، املقرر 1/م أ-21، املرفق.

يف  للتغريات  توقعات  وتقدم  العاملي  املناخ  يف  والحديثة 
إطار سيناريوهات مختلفة النبعاثات غازات الدفيئة. 

خالل  الدفيئة  غازات  انبعاث  معدالت  ارتفاع  واستمر 
الفرتة التي تلت صدور التقييم العاملي األول، مع زيادة 
 30,4 من  العالم  يف  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات 
عام  يف  جيغاطن   33,3 إىل   2010 عام  يف   جيغاطن 
تقليص  إىل  االنبعاثات  يف  الزيادة  هذه  وأدت   .13

 2019
واسع النطاق للغالف الجليدي )أجزاء املياه املجمدة من 
املحيطات،  حرارة  درجة  ارتفاع  واستمرار  الكوكب(، 
األكسجني  ومستوى  الحموضة  درجة  وانخفاض 
وزيادة  التيارات،  يف  تحوالت  وحدوث  للمحيطات، 
الحر  موجات  مثل  الشدة،  البالغة  املناخية  األحداث 
لهذه  تفصييل  وصف  ويرد   .)IPCC, 2019( الشديد 
للضغوط  تفصييل  ويرد وصف   ،5 الفصل  يف  التغريات 
التي تولدها هذه التغريات، بما يف ذلك اآلثار االجتماعية 

واالقتصادية، يف الفصل 9.

بشأن  اإلطارية  املتحدة  األمم  اتفاقية  متابعة  إطار  ويف 
 )1994 عام  يف  النفاذ  حيز  دخلت  )التي  املناخ  تغري 
عام  يف  النفاذ  حيز  دخل  )الذي  كيوتو  وبروتوكول 
دورته  االتفاقية، يف  يف  األطراف  مؤتمر  اعتمد   ،)2005
األول/ كانون  يف  باريس  اتفاَق  والعرشين،  الحادية 
التصدي  تعزيز  إىل  االتفاق  ويهدف   .14

 2015 ديسمرب 
عىل الصعيد العاملي لخطر تغري املناخ عن طريق اإلبقاء 
عىل ارتفاع متوسط درجة الحرارة العاملية يف حدود أقل 
قبل  ما  مستويات  فوق  مئويتني  درجتني  من  بكثري 
الحقبة الصناعية ومواصلة الجهود الرامية إىل الحد من 
فوق  مئوية  درجة   1,5 عند  الحرارة  درجة  ارتفاع 
االتفاق  يف  ويُسلم  الصناعية.  الحقبة  قبل  ما  مستويات 
بأن تغري املناخ يشكل تهديداً ملحاً للمجتمعات البرشية 
وكوكب األرض يُحتمل أن يكون ال رجعة فيه، وبالتايل 

يتطلب تعاون جميع البلدان عىل أوسع نطاق ممكن. 

وحددت الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، يف 
العاملي بمقدار 1,5 درجة مئوية  تقريرها عن االحرتار 

http://www.iea.org/articles/global-co2-emissions-in-2019
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)IPCC, 2018(، مسارات التخفيف املتوافقة مع احرتار 

املناخ العاملي بمقدار 1,5 درجة مئوية، واآلثار املحتملة 

التي ترتبط بمثل هذا االحرتار، وما سوف يلزم للتصدي 

ملثل هذا التغري. وأبرزت أن االحرتار الناجم عن االنبعاثات 

املنشأ سيستمر لفرتة تمتد من قرون إىل آالف  البرشية 

طويلة  أخرى  تغيريات  إحداث  يف  وسيستمر  السنني، 

األجل يف النظام املناخي، بما يف ذلك يف املحيطات.

تضم مجموعة أقل البلدان نموا 47 بلدا عىل النحو التايل: 32 بلدا يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى؛ وبلدان اثنان يف شمال أفريقيا وغرب آسيا؛ وأربعة بلدان   15

يف وسط وجنوب آسيا؛ وأربعة بلدان يف رشق وجنوب رشق آسيا؛ وبلد واحد يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛ وأربعة بلدان يف أوقيانوسيا. ولالطالع 
.http://unohrlls.org/about-ldcs :عىل مزيد من املعلومات، انظر الرابط التايل

املحركة  والعوامل  املناخ  تغري  بني  التفاعل  أوجه  ومن 
ينتقل  حيث  العالم،  سكان  توزيع  عىل  التأثري  األخرى، 
الناس من املناطق غري الصالحة للسكن بشكل متزايد، 
واآلثار االقتصادية، بما فيها تلك املرتبطة بإنتاج الغذاء 
األسماك(،  ومصائد  املائية  األحياء  تربية  قبيل  )من 
والحاجة التي زادت أكثر من أي وقت مىض إىل االبتكارات 
والحلول التكنولوجية لخفض غازات الدفيئة، بما يف ذلك 

زيادة االعتماد عىل الطاقة املتجددة البحرية. 

املسائل أو الجوانب الرئيسية الخاصة بكل منطقة واملرتبطة   - 3
بالعوامل املحركة

تؤدي التفاوتات الجغرافية يف توزيع السكان، والتنمية 
التكنولوجي،  التقدم  أوجه  من  واالستفادة  االقتصادية، 
تغري  وآثار  واإلدارة،  الحوكمة  أطر  تنفيذ  عىل  والقدرة 
مناطق  بني  كبري  تباين  إىل  له،  التصدي  وسبل  املناخ 
املحيطات يف تأثري كل عامل من العوامل املحركة املبينة 

يف الفرع 2. 

النمو السكاني والتغريات   - 1-3
الديمغرافية

عن  الدخل  املرتفعة  املناطق  يف  الخصوبة  معدالت  تقل 
معدالتها يف املناطق املتوسطة الدخل واملناطق املنخفضة 
الدخل )Baxter and others, 2017(. ويطرح تفاوت 
معدالت الخصوبة تحديات بالنسبة للبلدان التي تشهد 
النمو  ومعدل  الخصوبة  معدالت  من  كل  يف  ارتفاعا 
بالنسبة  وكذلك   ،)UNDESA, 2019c( السكاني 
الخصوبة  معدالت  يف  انخفاضا  تشهد  التي  للبلدان 
وزيادة يف عنرص املسنني من السكان )انظر أيضا الفرع 
4(. وتعد مناطق أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ووسط 
وجنوب آسيا ورشق وجنوب رشق آسيا جميعها مناطق 
متوسط  وبلغ  السكاني.  للنمو  مرتفعة  معدالت  ذات 

معدل النمو السكاني يف أقل البلدان نموا15 2,3 يف املائة 
خالل الفرتة 2015-2020، أي أكثر من ضعف املعدل 
البلدان يف  لهذه  بالنسبة  العاملي. ويطرح ذلك تحديات 
الساحلية  املناطق  وحفظ  املستدامة  التنمية  تحقيق 
والبحرية، ويزيد من تفاقمه قابليتها للتأثر بتغري املناخ 
 UNDESA,( وتقلب املناخ وارتفاع مستوى سطح البحر

.)2019c

النمو االقتصادي  - 2-3

املناطق  بني  االقتصادي  النمو  يف  التفاوتات  ظلت 
الجغرافية تتزايد منذ ثمانينيات القرن املايض، مجسدًة 
مناطق  يف  املناطق وركوداً  اقتصادية يف بعض  مكاسب 
أخرى. ولنئ شهدت معظم البلدان نموا إيجابيا بني عامي 
جمهورية  مثل  أخرى،  بلدان  شهدت  و 2016،   1950
أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية، نموا 
السيايس  االستقرار  عدم  إىل  كبري  حد  إىل  يُعزى  سلبيا 
)Karnane and Quinn, 2019(. والجدير بالذكر أن 
تتزايد  البلدان  داخل  واإلنتاجية  العمالة  يف  التفاوتات 
أيضا، مع وجود اختالفات كبرية يف مدى التفاوتات عىل 
يزيد  وقد   .)IMF, 2019( املتقدمة  االقتصادات  نطاق 

http://unohrlls.org/about-ldcs
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تغري املناخ من تفاقم هذه التفاوتات، وخصوصاً عندما 
يكون هناك تباين جغرايف يف توزيع القطاعات املعرضة 
للخطر مثل الزراعة )بما يف ذلك مصائد األسماك وتربية 
االقتصادي  النشاط  يتأثر  عام،  وبوجه  املائية(.  األحياء 
بالزيادات غري الخطية يف درجات الحرارة، التي قد تعود 
الشديدة  املناطق  يف  االقتصادية  األنشطة  عىل  بالفائدة 
النقل  أمام  الشمايل  املتجمد  املحيط  فتح  )مثل  الربودة 
تتجاوز  ولكن حني  التجارة(،  إمكانات  وزيادة  البحري 
درجة الحرارة املثىل مستوى معينا، تنشأ آثار سلبية عىل 

 .)IMF, 2019( الناتج االقتصادي وطاقات العمل

التقدم التكنولوجي  - 3-3

تتزايد إمكانية الوصول إىل املناطق الواقعة خارج الوالية 
تسهل  التي  التكنولوجية  التطورات  بفضل  الوطنية 
استكشاف موارد أعماق البحار واستغاللها، بما يف ذلك 
ويتطلب  والغاز.  والنفط  واملعادن  البيولوجي  التنوع 
ضمان التنمية املستدامة لهذه املناطق تعاوناً دولياً من 
وضع  بشأن  املفاوضات  وتركز  بفعالية.  إدارتها  أجل 
املتحدة  األمم  اتفاقية  إطار  يف  قانوناً  ملزم  دويل  صك 
لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري يف 
املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية واستغالله 
عىل نحو مستدام16 عىل كفالة تحقيق التنمية املستدامة 
وحفظ هذه املناطق )انظر أيضا الفصل 28(. والسلطة 
يف  تتمثل  مزدوجة  بوالية  مكلفٌة  البحار  لقاع  الدولية 
تعزيز تنمية املعادن املوجودة يف أعماق البحار، وضمان 
أال تكون هذه التنمية ضارة بالبيئة يف الوقت ذاته. ويف 
سيلزم  الوطنية،  الوالية  نطاق  خارج  الواقعة  املناطق 
إىل  البحرية  البيئة  عىل  اآلثار  لتقليل  املالئم  التخطيط 
أدنى حد. وال يوجد تكافؤ عىل الصعيد العاملي يف مدى 
إىل  للوصول  التكنولوجي  التقدم  أوجه  من  االستفادة 
املوارد البحرية واستخدامها، وتنمية الصناعات البحرية 
االستخدامات.  لتلك  الفعالة  واإلدارة  نحو مستدام،  عىل 
وال يزال العديد من املناطق، وال سيما تلك التي تقع فيها 
عىل  الحصول  إمكانية  إىل  تفتقر  نموا،  البلدان  أقل 

انظر قرار الجمعية العامة 249/72.  16

.www.eiu.com/topic/democracy-index انظر  17

االستخدام  يف  تساعد  أن  يمكن  التي  التكنولوجيات 
املستدام للموارد البحرية. 

هياكل الحوكمة املتغرية وعدم   - 4-3
االستقرار الجغرايف السيايس

عىل  الحمائية  والنزعة  القومية  النزعة  يف  زيادة  حدثت 
مدى العقد املايض، ما ساهم يف تغيري االتفاقات التجارية، 
وساهم، يف اآلونة األخرية، يف تطبيق التعريفات الجمركية 
مؤرش  وانخفض  محددة.  بلدان  بني  السلع  عىل 
الديمقراطية17 من 5,55 يف عام 2014 إىل 5,44 يف عام 
2019، مدفوعا إىل حد كبري بتدهور األوضاع يف منطقتي 
الكربى.  الصحراء  جنوب  وأفريقيا  الالتينية  أمريكا 
حساب  لدى  الصارخة  اإلقليمية  الفروق  وتتضح 
يف  املؤرشات  أعىل  وُسجلت  البلدان.  لفرادى  املؤرشات 
الشمالية  أمريكا  شمال  وأقىص  االسكندنافية  البلدان 
أدنى  ُسجلت  بينما  الهادئ،  املحيط  غرب  وجنوب 
والرشق  الكربى  الصحراء  جنوب  أفريقيا  يف  املؤرشات 
عىل  تأثري  االختالفات  ولتلك  آسيا.  من  وأجزاء  األوسط 
تنفيذ املعاهدات واالتفاقات العاملية واإلقليمية، مما يؤثر 
عىل النمو االقتصادي، ونقل التكنولوجيات، وتنفيذ أطر 
سياسات  وضع  ذلك  يف  بما  املحيطات،  استخدام  إدارة 
عىل  ذلك  يؤثر  وبالتايل،  باملحيطات.  تتصل  وطنية 
اإليكولوجية  النظم  وحماية  البرشية  األنشطة  استدامة 

البحرية يف هذه املناطق.

تغري املناخ  - 5-3

العالم.  محيطات  بني  متماثلة  املناخ  تغري  آثار  ليست 
فهناك عدد من املناطق التي تشهد احرتاراً بمعدالت أعىل 
بحرية  مناطق  باعتبارها  د  وتحدَّ العاملي،  املتوسط  من 
ساخنة )Hobday and Pecl, 2014(. ويوجد عدد من 
هذه النقاط الساخنة يف األماكن التي يعظم فيها االعتماد 
آسيا  رشق  جنوب  مثل  البحرية،  املوارد  عىل  البرشي 
وغرب أفريقيا، مع ما يرتتب عىل ذلك من آثار كبرية عىل 
األمن الغذائي مقارنة باملناطق األخرى. ومنطقة القطب 

http://www.eiu.com/topic/democracy-index
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الشمايل هي منطقة أخرى تشهد احرتار املحيط بمستوى 

إىل  ضعفني  بني  ترتاوح  بنسبة  العاملي  املتوسط  يفوق 

فإن  وباملثل،   .)IPCC, 2018( أضعاف  ثالثة 

أيونات  وتركيزات  الحموضة  درجة  يف  االنخفاضات 

الكربونات يف املحيطات، واملرتبطة بتحمض املحيطات، 

األكسجني  تناقص  مثل  املناخ،  تغري  آثار  من  وغريها 

آثار  هي  البحر،  سطح  مستوى  وارتفاع  املياه  وتطبق 

متفاوتة إقليميا، مع وجود تباين كبري يف التأثريات عىل 

لالختالفات  تفصييل  وصف  ويرد  البحرية.  البيئة 

وصف  ويرد   ،  5 الفصل  يف  التغريات  هذه  يف  اإلقليمية 

التأثريات  ذلك  يف  بما  تولدها،  التي  للضغوط  تفصييل 

االجتماعية واالقتصادية، يف الفصل 9. 

آفاق املستقبل   - 4

يف املناطق الساحلية، تشري تقديرات اإلسقاطات يف إطار 

اقتصادية مشرتكة إىل زيادة بنسبة  مسارات اجتماعية 

71 يف املائة يف إجمايل عدد السكان يف الفرتة املمتدة من 

عام 2000 إىل عام 2050 ليزيد العدد عن بليون نسمة، 

هذه  إىل  والهجرة  عموما  العاملي  السكاني  النمو  نتيجة 

ظل  ويف   .)Merkens and others, 2016( املناطق 

عدد  ينخفض  أن  املتوقع  من  السيناريوهات،  نفس 

السكان يف املناطق ذات الكثافة املنخفضة إىل املتوسطة 

)أي أقل من 000 1 شخص يف كل كيلومرت مربع(، يف 

حني من املتوقع أن يزيد عدد السكان يف املناطق املرتفعة 

حدوث  مع   ،)Jones and O’Neill, 2016( الكثافة 

املرتفعة  املناطق  يف  الحرضية  اآلثار  نطاق  يف  اتساع 

املرتبطة  التحتية  البنية  الضغط عىل  الكثافة وزيادة يف 

وما  العالم  سكان  عيش  وأماكن  كيفية  وستتأثر  بها. 

بطرق  املناخ  بتغري  البيئة  عىل  تأثريات  من  بها  يرتبط 

للسكن  املناطق أصبحت غري صالحة  إن  كثرية. وحيث 

الحرارة  درجات  وارتفاع  التساقطات  النخفاض  نتيجة 

وخدمات  سلع  وفقدان  البحر  سطح  مستوى  وارتفاع 

عىل  أنفسهم  توزيع  الناس  سيُعيد  اإليكولوجية،  النظم 

مناطق أكثر صالحية للسكن، بما من شأنه زيادة اآلثار 

الحرضية يف تلك املناطق. 

ويف ظل شيوخة سكان العالم وتباطؤ النمو العام، من 

يرتتب  ما  مع  العاملة،  القوة  ينخفض حجم  أن  املتوقع 

عىل ذلك من تأثري عىل االقتصاد العاملي. ومن املتوقع أن 

يزداد سكان العالم الذين ترتاوح أعمارهم بني 20 و 64 

النسبة  يضمون  أنهم  عىل  إليهم  يُنظر  والذين  عاماً، 

برسعة  العاملية،  االقتصادات  يف  املساهمني  من  الكربى 

تقل عن النصف يف الفرتة 2015-2040 مقارنًة برسعة 

زيادة عددهم يف السنوات الخمس والعرشين السابقة، يف 

 65 أعمارهم  تتجاوز  الذين  السكان  عدد  حني سيزداد 

عاماً بوترية أرسع خمس مرات من السكان الذين هم يف 

وكيفية   .)Baxter and others, 2017( العمل  سن 

استجابة االقتصادات العاملية لتأثري تغري النمو السكاني 

والخصائص الديمغرافية تتوقف عىل سياساتها العامة، 

من قبيل األخذ بالسياسات لتذليل العقبات التي تعوق 

عمالة املرأة، وقدرة هذه االقتصادات عىل االستفادة من 

اإلنتاجية.  عىل  للحفاظ  التكنولوجيات  يف  التقدم  أوجه 

وستؤثر هذه التغريات يف النمو السكاني وتوزيع وكثافة 

البحرية  البيئة  املتغرية، عىل  االقتصادات  السكان، وكذا 

بطرق لم تحدد بعد. 

ويتسع النشاط االقتصادي يف املحيطات برسعة، إذ تشري 

إىل  يزيد  أن  يمكن  املحيطات  اقتصاد  أن  إىل  التوقعات 

أكثر من الضعف، بحلول عام 2030، يف ظل السيناريو 

الذي يفرتض بقاء األمور عىل حالها، لتزيد قيمته عىل 3 

وظيفة  مليون   40 حوايل  توفري  مع  دوالر،  تريليونات 

 Organization for Economic( كامل  بدوام 

 .)Cooperation and Development, 2016

دور  التكنولوجية  واالبتكارات  التقدم  ألوجه  وسيكون 

تنمية  تتيح  التي  املستدامة  املسارات  تحديد  يف  حاسم 

االقتصادات العاملية، بما يف ذلك اقتصاد املحيطات، مع 

التصدي يف الوقت ذاته للعديد من التحديات التي تواجه 

املحيطات يف الوقت الحارض. 
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أن  الصعب  من  الرسيع، سيكون  التغري  هذا  ويف سياق 
الصناعات  إدماج  وسيحد  واإلدارة.  التنظيم  يواكب 
الناشئة املرتبطة باملحيطات يف األطر التنظيمية املجزأة 
تولدها  التي  الضغوط  معالجة  عىل  القدرة  من  القائمة 
الصناعات بطريقة فعالة ويف الوقت املناسب. وستكون 
هناك حاجة إىل إدارة متكاملة وأكثر فعالية للمحيطات 
املحركة  العوامل  لها يف ضوء  لضمان مستقبل مستدام 
يف  وكذلك  الفصل  هذا  يف  بالتفصيل  الواردة  للتغيري 

الفصل 27(. 

ويف حال استمرار إطالق انبعاثات غازات الدفيئة باملعدل 
السطح  حرارة  درجة  ترتفع  أن  املقدر  فمن  الحايل، 
بمقدار 1,5 درجة مئوية يف وقت ما بني عامي 2030 
العديد  بالفعل  لوحظ  وقد   .)IPCC, 2018( و 2052 
من التغريات يف النظم اإليكولوجية البحرية نتيجة لتغري 
املناخ، وسيتوقف التغري املتصل باملناخ يف املستقبل وما 
يرتبط به من مخاطر عىل ما إذا وصل صايف انبعاثات 
يرتبط  وما  )ومتى(  الصفر  مستوى  إىل  الدفيئة  غازات 
القصوى  ومستوياته  السطح  احرتار  معدل  من  بذلك 
صايف  وصول  حال  يف  وحتى   .)IPCC, 2018( ومدته 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون البرشية املنشأ إىل مستوى 
مستمرا  االحرتار  سيظل  العاملي،  الصعيد  عىل  الصفر 
لفرتة تمتد من قرون إىل آالف السنني وسيظل يتسبب يف 
املزيد من التغريات الطويلة األمد يف النظام املناخي، ومن 
ثم، يف املحيطات، بما يف ذلك ارتفاع مستوى سطح البحر 

.www.carbonbrief.org/analysis-coronavirus-has-temporarily-reduced-chinas-co2-emissions-by-a-quarter انظر  18

.www.ices.dk/news-and-events/news-archive/news/Pages/wgsocialCOVID.aspx انظر  19

االرتقاء  ويلزم   .)IPCC, 2018( املحيطات  وتحمض 
من  للحد  وتريتها  وترسيع  والتكيف  التخفيف  بنُُهج 
املستقبل  يف  لها  يتعرض  التي  باملناخ  املتصلة  املخاطر 
األمن الغذائي والصناعات البحرية واملجتمعات الساحلية 

والتي ترتبط بالتغريات التي تطرأ عىل البيئة البحرية.

يف  وتتسبب  كوفيد-19،  جائحة  حاليا  العالم  وتجتاح 
ويف  الناس.  ولحياة  الوطنية  لالقتصادات  كبري  تعطيل 
املبذولة  التخفيف  جهود  وبفضل  املناطق،  من  العديد 
تقليل  مؤقتة  بصورة  تم  الفريوس،  انتشار  من  للحد 
الضغوط التي تؤثر عىل املحيطات مبارشًة، مثل الصيد، 
غازات  وانبعاثات  والتلوث،  السياحية،  واألنشطة 
وعىل  الناس  حركة  عىل  قيود  فرض  ومع  الدفيئة18. 
يؤثر  الحدود،  إغالق  جانب  إىل  التجارية،  العمليات 
من  عدد  عىل  األسواق  وتراجع  اإلمداد  سالسل  تعطيل 
الصناعات البحرية، وال سيما مصائد األسماك19. غري أن 
الطويل  التغري  عىل  الضغوط  لتقليل  املحتملة  التأثريات 
املناخ،  تغري  مثل  املحركة،  العوامل  تحدثه  الذي  األجل 
هي  ما  حاليا  واضحا  وليس  ضئيلة،  تكون  أن  يتوقع 
اإليكولوجية  النظم  بها  تحظى  أن  يمكن  التي  الفوائد 
البحرية. وقد أبرزت حاالت تعطل سالسل اإلمداد العاملية 
اإلمداد  سالسل  تعزيز  إىل  البلدان  من  العديد  حاجة 
خيارات  استكشاف  إىل  الخصوص،  وجه  وعىل  املحلية، 

التجارة اإللكرتونية لدعم سالسل اإلمداد بوجه عام.

الثغرات الرئيسية املتبقية يف مجايل املعارف وبناء القدرات  - 5

الواردة  الخمسة  املحركة  العوامل  جميع  تتفاعل 
بطرق  البعض  بعضها  مع  الفصل  هذا  يف  بالتفصيل 
مختلفة. ويتفاوت فهم هذه التفاعالت، ويعد فهم اآلليات 
التي تؤثر بها التفاعالت بني العوامل املحركة عىل البيئة 
عىل  ناشئا،  بحثيا  مجاال  التحديد،  وجه  عىل  البحرية، 
الرغم من التسليم بأنه رضوري لوضع نُهج كلية شاملة 

إلدارة املحيطات. ومن شأن اإلدارة املتكاملة التي تراعي 
والثقافية،  واالقتصادية  االجتماعية  واالحتياجات  القيم 
بتبني نهج شامل  اإليكولوجية –  بالنظم  املتعلقة  وتلك 
تدعم  مستدامة  مسارات  تحديد  تتيح  أن   - للمنظومة 

االقتصادات الوطنية ورفاه اإلنسان. 

http://www.ices.dk/news-and-events/news-archive/news/Pages/wgsocialCOVID.aspx
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ومن الرضوري تطوير أطر للنمذجة يمكن من خاللها 
بالسكان  املتعلقة  التغريات  تشمل  سيناريوهات  بحث 
البيئية  واآلثار  اإلدارة  هياكل  استكشاف  وسبل 
حالياً  ويجري  املناخ.  تغري  عن  الناجمة  واالقتصادية 
إيكولوجية  اجتماعية  لنماذج  األويل  التطوير  تنفيذ 
يف  األسماك  ومصائد  البحرية  البيئة  تدمج  متكاملة 
بغرض  املشرتكة،  واالقتصادية  االجتماعية  املسارات 
يف  األسماك  ملصائد  املستقبلية  الهيكلة  استكشاف 
 Bograd ؛ وMaury and others, 2017( املحيطات
نُهج  استخدام  أيضا  ويجري   .)and others, 2019
النظم  حالة  الستكشاف  املتكاملة  للنماذج  بديلة 
املستقبل  يف  األسماك  ومصائد  البحرية  اإليكولوجية 
إىل  حاجة  وثمة   .)Tittensor and others, 2018(
نُهج  نطاق  لتوسيع  فقط  ليس  الجهود،  بهذه  النهوض 
املتعددة  املحركة  العوامل  آثار  الستكشاف  النمذجة 
وآثارها الرتاكمية عىل النظم اإليكولوجية البحرية، وإنما 
إلتاحة األدوات التي توفر حلقة وصل بني نُهج النمذجة 
نُُهج  وتنفيذ  بتخطيط  تسمح  التي  القرار  صنع  وأطر 

مستدامة الستخدام املحيطات.

يف  تسهم  التي  الرئيسية  املكونات  قياس  عىل  والقدرة 
أي  الفصل،  هذا  يف  املبينة  للتغيري  املحركة  العوامل 
التطورات االجتماعية والديمغرافية واالقتصادية الحاصلة 
يف املجتمعات، بما يف ذلك التغريات املقابلة يف أنماط الحياة 
عموما،  واإلنتاج  االستهالك  أنماط  من  بها  يرتبط  وما 
وبالتايل القدرة عىل فهم تلك املكونات، ليست متساوية يف 
القدرات،  تنمية  إىل  حاجة  وثمة  املعمورة.  أنحاء   جميع 
ال سيما يف أقل البلدان نموا، يف مجال جمع بيانات عمليات 
التي  الرئيسية  املحركة  العوامل  فهم  تتيح  التي  الرصد 
تؤثر يف البيئة البحرية وفهم تفاعالتها ونتائج التغيري يف 
حاجة  هناك  وباملثل،  البحرية.  للبيئة  بالنسبة  منها  كل 
أيضا إىل تنمية القدرة عىل تسجيل التغريات الناجمة عن 
الضغوط املرتبطة بالعوامل املحركة للتغيري، وبالتايل فهم 
 Evans and others,( البحرية  البيئة  عىل  التأثريات 
ألنشطة  التخطيط  عىل  القدرة  فإن  وأخريا،   .)2019
املحيطات وتقييمها وإدارتها عىل نحو فعال ضمن أطر 
تقر بالعوامل الرئيسية املحركة للتغيري وتفاعالتها، هي 
أمر رضوري، وال سيما يف املناطق التي توجد فيها حاليا 

قدرة ضئيلة عىل تنفيذ هذه األطر.
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النقاط الرئيسية

املحيطات  	 احرتار  عن  الناجم  الحراري  التمدد 
الرئيسيان  السببان  هما  الربي  الجليد  وذوبان 
لتسارع وترية ارتفاع متوسط مستوى سطح البحر 

عىل الصعيد العاملي. 

أنظمة  	 من  العديد  عىل  أيضا  العاملي  االحرتار  يؤثر 
الجنوبي  التقلبي  التيار  بالفعل  فرت  وقد  الدوران. 
يف  فتوره  يستمر  أن  املرجح  ومن  األطليس  للمحيط 
يف  الحاصلة  التغريات  تأثريات  بني  ومن  املستقبل. 
ارتفاع يف مستويات سطح  دوران املحيطات حدوث 
توزيع  يف  وتغريات  اإلقليمي،  الصعيد  عىل  البحر 
املغذيات وامتصاص الكربون يف املحيطات، وتفاعالت 
مع الغالف الجوي، من قبيل تغيري توزيع التساقطات. 

يخزَّن أكثر من 90 يف املائة من الحرارة الناجمة عن  	
وعكست  العالم.  محيطات  يف  العاملي  االحرتار 
احرتارا  املايض،  القرن  خمسينيات  منذ  املحيطات، 
قويا من السطح نزوال إىل عمق 000 2 مرت. وزادت 
نسبة املحتوى الحراري للمحيطات بأكثر من الضعف 
باالتجاهات  مقارنة  املايض  القرن  تسعينيات  منذ 
معظم  يف  االحرتار  مالحظة  ويمكن  األجل.  الطويلة 
تظهر  مناطق  بضع  وجود  مع  العالم،  محيطات 

انخفاضا طويل األجل يف درجة الحرارة. 

تُظهر املحيطات نمطاً ملحوظاً لتغريات درجة امللوحة  	
التي تجرى عىل مدى عدة عقود،  الرصد  يف عمليات 
حيث توفر األنماط السطحية والجوفية أدلة واضحة 
عىل تضخيم دورة املاء فوق املحيط. ويتجىل ذلك يف 
امللوحة  ذات  املدارية  شبه  املناطق  يف  امللوحة  زيادة 
العالية القريبة من السطح، وانخفاض درجة امللوحة 
يف املناطق ذات امللوحة املنخفضة مثل املنطقة الدافئة 

يف غرب املحيط الهادئ والقطبني. 

يف  	 الكربون  أكسيد  ثاني  مستويات  يف  الزيادة  أدت 
يف  الكربون  زيادة  من  تالها  وما  الجوي،  الغالف 
املحيطات، إىل حدوث تغري يف كيمياء املحيطات يشمل 
التغريات يف درجة الحموضة ودرجة تشبع األراغونيت. 

أن  امليدانية  والتجارب  الدراسات  خالل  من  وثبت 
البيئة البحرية إذا زاد فيها الكربون أكثر، وخاصة إذا 
اقرتن ذلك بعوامل إجهاد بيئي أخرى، ينتج عنها آثار 
الحية،  الكائنات  من  واسعة  طائفة  عىل   سلبية 
كربونات  أصداف  تشكل  التي  تلك  سيما  وال 
البيولوجي  التنوع  يف  تغيريا  وتحدث  الكالسيوم، 

وهيكل النظام اإليكولوجي.

من  	 عقود  مدار  عىل  األكسجني  رصد  عمليات  تتيح 
وأظهرت  لالتجاهات.  تحليالت رصينة  إجراء  الزمن 
تركيزات  يف  انخفاضات  األجل  الطويلة  القياسات 
عاً  األكسجني املذاب يف معظم مناطق املحيطات، وتوسُّ
يف املناطق املستنفدة لألكسجني. ويعود فقدان معظم 
القابلية  األكسجني بالقرب من السطح إىل انخفاض 
أن  من  الرغم  عىل  الحرارة،  درجة  بفعل  للذوبان 
انخفاض األكسجني ال يقترص عىل الطبقات العلوية 
يف  املائي  العمود  أجزاء  جميع  يف  ويوجد  للمحيطات 

العديد من املناطق. 

تتناقص مساحة الجليد البحري اإلجمالية يف منطقة  	
يف  االتجاهات  لكن  رسيعا،  تناقصا  الشمايل  القطب 
القطب الجنوبي اتجاهات يستهان بها. ففي منطقة 
يف  الصيفية  االتجاهات  أبرز  تظهر  الشمايل،  القطب 
املتجمد  للمحيط  املتاخم  الهادئ  املحيط  قطاع 
الشمايل، يف حني تُظهر االتجاهاُت الصيفية يف املحيط 
املتجمد الجنوبي زياداٍت يف بحر ودل وانخفاضات يف 
الجنوبي.  للمحيط  املتاخم  أنتاركتيكا  غرب  قطاع 
عن  البحري  الجليد  مساحة  يف  االختالفات  وتنجم 

التغريات يف الرياح والتيارات البحرية.
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مقدمة  - 1

يرد يف هذا الفصل تحليل للحالة الفيزيائية والكيميائية 
سبعة  إىل  استنادا  واتجاهاتها،  للمحيطات  الراهنة 

مؤرشات رئيسية لتغري املناخ هي: 

مستوى سطح البحر - يدمج مؤرش مستوى سطح  	
البحر التغريات التي تحدث يف النظام املناخي لألرض 
وللمؤثرات  الداخيل،  املناخي  للتقلب  استجابًة 
املؤرشات  أحد  بذلك  وهو  املنشأ.  والبرشية  الطبيعية 

الرئيسية لتغري املناخ العاملي وتقلبه. 

دوران املحيطات - لدوران املحيطات دور محوري  	
يف تنظيم مناخ األرض ويؤثر عىل الحياة البحرية من 
واملواد  واألكسجني  والكربون  الحرارة  نقل  خالل 
الغذائية. وتتمثل العوامل املحركة لدوران املحيطات 
يف الرياح السطحية وتدرجات الكثافة )التي تحددها 
املحيط(،  ملوحة  ودرجة  البحرية  الحرارة  درجة 
ويمكن ألي تغريات تطرأ عىل هذه العوامل املحركة أن 

تستحث تغريات يف دوران املحيطات.

درجة حرارة البحر واملحتوى الحراري للمحيطات  	
- يؤثر االحرتار الرسيع ملحيطات العالم خالل العقود 
القليلة املاضية عىل الطقس واملناخ والنظم اإليكولوجية 
 Intergovernmental( واملجتمع البرشي واالقتصادات
وتتجىل   .)Panel on Climate Change, 2019
زيادة الحرارة يف املحيطات بطرق عديدة، بما يف ذلك، 
الحرارة  درجة  ارتفاع  الحرص،  ال  املثال  سبيل  عىل 
 ،)Cheng and others, 2019b( الداخلية للمحيطات
التمدد  عن  الناجم  البحر  سطح  مستوى  وارتفاع 
املائية  والدورة  الجليدية،  الصفائح  وذوبان  الحراري، 
املحيطات،  ودوران  الجوي  الدوران  وتغري  املكثفة، 
األمطار  غزارة  زيادة  مع  األقوى  املدارية  واألعاصري 

.)Trenberth and others, 2018(

امللوحة - مع ظهور املنتجات املحسنة لرصد امللوحة،  	
تم إيالء املزيد من االهتمام مللوحة املحيطات يف تقارير 
املعنية  الدولية  الحكومية  الهيئة  تعدها  التي  التقييم 
 fourth report, Bindoff and( املناخ  بتغري 
 fifth report, Rhein andو others, 2007؛ 
others, 2013( ويف التقييم العاملي األول للمحيطات 

ملوحة  يف  والتغريات   .)United Nations, 2017(
العالم  يف  املحيطات  أن  إىل  بالنظر  هامة  املحيطات 
عىل  وتحتوي  األرض  من سطح  املائة  يف   71 تغطي 
 Durack,( لألرض  الحرة  املياه  من  املائة  يف   97
عنها  سيُعربَّ  العاملية  املياه  يف  تغريات  وأي   .)2015
من  معلم  وهي  املحيطات،  مللوحة  متغرية  بأنماط 

معالم دورة املاء ألكرب مستودع للنظام املناخي.

أكسيد  	 ثاني  تركيزات  الرتفاع   - املحيطات  ض  تحمُّ
الكربون يف الغالف الجوي أيضاً أثر مبارش عىل كيمياء 
الكربون.  أكسيد  ثاني  امتصاص  خالل  من  املحيطات 
جميع  من  املائة  يف   30 قرابة  املحيطات  وامتصت 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يف الفرتة املمتدة من عام 
 Le Quéré and others,(  2015 عام  إىل   1870
وتؤدي   ،)Gruber and others, 2019و 2016؛ 
تقليل  إىل  املاء  يف  الكربون  أكسيد  ثاني  مستوى  زيادة 
درجة الحموضة فيه من خالل تكوين حمض الكربونيك.

األكسجني املذاب - تؤثر التغريات يف أكسجني املحيطات  	
دورة  من  انطالقا  البحرية،  الحياة  عىل  عميقاً  تأثرياً 
املغذيات ووصوال إىل حدود موائل األسماك غري القاعية 
 Diaz and و  Worm and others, 2005؛  )مثال 
 Stramma and others, و  Rosenberg, 2008؛ 
تغري  عىل  تؤثر  أن  ويمكن   )Levin, 2018 و  2012؛ 
املناخ من خالل انبعاثات أكسيد النيرتوز، وهو غاز قوي 
 .)Voss and others, 2013 من غازات الدفيئة )مثال

الجليد البحري - يغطي الجليد البحري يف املناطق  	
القطبية نحو 15 يف املائة من محيطات العالم ويؤثر 
عىل  تأثريه  خالل  من  العاملي  املناخي  النظام  عىل 
التوازن الحراري والدوران املدفوع بالتباين الحراري 
ذلك،  إىل  وباإلضافة  العاملي.  الصعيد  عىل  وامللحي 
ويعكس  مرتفعة،  بوضاءة  البحري  الجليد  يتسم 
أشعة الشمس بقدر أكرب من املحيط السائل، ويطلق 
البحري  الناقل  الحزام  تبطئ  عذبة  مياهاً  ذوبانه 
تيارات  لدوران  الحركة  الدائم  النظام  )وهو  العاملي 

أعماق املحيطات املدفوع بدرجة الحرارة وامللوحة(.
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ويتضمن هذا الفصل، استنادا إىل هذه املؤرشات، تفاصيل 
والكيميائية  الفيزيائية  الحالة  عىل  املناخ  تغري  آثار 
للمحيطات وتطورها وأنماطها املكانية. وينبغي أن يُقرأ 
هذا الفصل باالقرتان مع الفصل 9، الذي يرد فيه تحليل 
البحرية  الحر  )موجات  القصوى  املناخية  لألحداث 
النينيو،  بظاهرة  املتصلة  القصوى  واألحداث  الشديدة، 

انظر قرار الجمعية العامة 1/70.  1

للضغوط  تفصيال  أكثر  ووصف  املدارية(  واألعاصري 
الفيزيائية والكيميائية عىل  التغريات  الناجمة عن بعض 
النظم اإليكولوجية البحرية والسكان. ويتم تناول بعض 
منطقة  يف  بالجليد  املتعلق  الفرع  يف  اإلضافية  الجوانب 
خطوط العرض العليا من الفصل 7 املتعلق باالتجاهات 

يف حالة التنوع البيولوجي يف املوائل البحرية.

الحالة الفيزيائية والكيميائية للمحيطات  - 2

مستوى سطح البحر  - 1-2

منذ أوائل تسعينيات القرن املايض، يجري رصد مستوى 
العاملي  الصعيدين  عىل  روتينية  بصورة  البحر  سطح 
واإلقليمي عن طريق سلسلة من بعثات قياس االرتفاع 
 ،Jason-1 و ،TOPEX/POSEIDON( العالية الدقة
SARAL/ و ،Envisat و ،Jason-3 و ،Jason-2 و

 .)Sentinel-3B و ،Sentinel-3A و ،AltiKa

للمتوسط  تحديث  آخر  منحنى  يف  األول  الشكل  ويبني 
االرتفاع  قياس  خالل  من  البحر  سطح  ملستوى  العاملي 
 Legeais and others, )تحديث  الساتل  بواسطة 
العاملي  املتوسط  ارتفع   ،1993 عام  ومنذ   .))2018
ملستوى سطح البحر بمعدل متوسط قدره 3,1 ± 0,3 
مليمرت يف السنة، مع تسارع مضاف واضح يبلغ حوايل 
)Chen and others, 2017؛  السنة  يف  مليمرت   0,1 
 Yi and others, و  Dieng and others, 2017؛  و 
Nerem and others, 2018؛  و   2017؛ 
 World Climate Research Programme Global و
Sea Level Budget Group, 2018(1. وكشف أيضا 
قياس االرتفاع بواسطة الساتل عن تباين إقليمي شديد 
تصل  حيث  البحر،  سطح  مستوى  تغري  معدالت  يف 
العاملي  املتوسط  أعىل من  إىل مستوى  اإلقليمية  املعدالت 
مدار  املناطق عىل  ثالثة أضعاف يف بعض  إىل  بضعفني 

حقبة قياس االرتفاع )انظر الشكل الثاني(. 

الشكل األول 

من  البحر  سطح  ملستوى  العاملي  املتوسط  تطور 
خالل قياس االرتفاع بواسطة الساتل املتعدد املهام
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بيانات مبادرة وكالة الفضاء األوروبية حول تغري املناخ

دائرة رصد البيئة البحرية التابعة لربنامج االتحاد األوروبي لرصد األرض (كربنيكوس)

نظام جايسون-3 للتحقق من مستوى ارتفاع سطح البحر 

رت)
يم

نت
س

بال
) 

حر
لب

ح ا
ط

س
ى 

تو
س

 مل
ي

امل
لع

ط ا
س

تو
امل

8

6

4

2

0

10

20
14

20
12

20
10

20
08

20
06

20
04

20
02

20
00

19
98

19
96

19
94

19
92

20
16

السنة

.Legeais and others, 2018 )updated( :املصدر



   86

التقييم العاملي الثاني للمحيطات: املجلد األول

الشكل الثاني

أنماط االتجاهات اإلقليمية ملستوى سطح البحر من خالل قياس االرتفاع بواسطة الساتل

 صفر درجة 
مئوية جنوبا 

50 درجة 
مئوية جنوبا

50 درجة 
مئوية شماال

50 درجة مئوية رشقا 100 درجة مئوية رشقا 150 درجة مئوية رشقا 160 درجة مئوية غربا 110 درجات مئوية غربا 60 درجة مئوية غربا 10 درجة مئوية غربا

االتجاهات اإلقليمية ملستوى سطح البحر (مليمرت/سنة)

-5 50-10 10

املصدر: دائرة رصد البيئة البحرية التابعة لربنامج االتحاد األوروبي لرصد األرض )كربنيكوس(.

.www.argo.net انظر  2

توجد يف الوقت الحارض نظم رصد مختلفة تتيح التحديد 
الكمي للمساهمات املختلفة للتغريات العاملية واإلقليمية 
لعوامات  آرغو  نظام  ويقيس  البحر.  يف مستوى سطح 
البحر  مياه  حرارة  درجة  التشغيل2  الذاتية  التنميط 
إىل عمق 000 2 مرت، مع تغطية شبه  وامللوحة وصوال 
عاملية. وتتيح البعثة الساتلية التجريبية للمناخ وقياس 
رصد  الجاذبية،  لقياس  فضائية  بعثة  وهي  الجاذبية، 
كتل  فقدان  عن  الناجمة  املحيطات  كتلة  يف  التغريات 
التغري  الجليدية، فضال عن  الجليدية والصفائح  األنهار 
يف تخزين املياه األرضية. وتقيس أيضا التغريات الفردية 
الجليدية  والصفائح  الجليدية  األنهار  يف  املياه  كتلة  يف 
والكتل املائية األرضية. وتستخدم أيضا تقنيات أخرى، 
بقياس  الخاص  االصطناعية  الفتحة  ذي  الرادار  مثل 
التداخل، وقياس االرتفاع باستخدام الرادار وباستخدام 

الليزر، لتقدير توازن كتلة الصفيحة الجليدية.

تغري مستوى سطح  يف  املساهمات  ميزان  دراسة  وتعد 
البحر أمرا مهما إذ تفرض قيودا عىل املساهمات املفقودة 
ال  التي  املحيطات،  أعماق  مثل  جيدا،  املعروفة  غري  أو 
تأخذ منها نظم الرصد الحالية عينات كافية. فاملتوسط 
تغري  ليعكس  ح  املصحَّ البحر،  سطح  ملستوى  العاملي 
كتلة املحيطات، يساعد بشكل مستقل يف تقدير التغريات 
الزمن،  مر  عىل  للمحيطات  الكيل  الحراري  املحتوى  يف 
يف  الطاقة  توازن  اختالل  منها  يُستنتج  أن  يمكن  التي 
األرض. ويعرض الشكل الثالث املتوسطات السنوية منذ 
البحر  سطح  ملستوى  العاملي  للمتوسط   2005 عام 
كتلة  وزيادة  للمحيطات  الحراري  التمدد  ومجموع 
يف  والتغريات  الربي  الجليد  ذوبان  بسبب  املحيطات 
 World Climate Research( األرضية  املياه  تخزين 
 Programme Global Sea Level Budget Group,
2018(. ويبني الشكل أن النسب السنوية املتبقية تظل 
فإن  االتجاهات،  حيث  ومن  مليمرت.   2 مستوى  دون 
حاصل ميزان املساهمات يف تغري مستوى سطح البحر 

http://www.argo.net
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السنة، وهو  منذ عام 2005 يقرتب من 0,3 مليمرت يف 
يماثل متوسط ارتفاع مستوى سطح البحر غري املؤكد. 
 وهناك دراسات أخرى )Dieng and others, 2017؛ 
إغالق  أيضا  تبني   )Nerem and others, 2018 و 
ميزان املساهمات يف تغري مستوى سطح البحر عىل مدى 

حقبة قياس االرتفاع بأكملها )منذ عام 1993(. 

الشكل الثالث

املتوسط  تغري  يف  للمساهمات  السنوي  امليزان 
العاملي ملستوى سطح البحر منذ عام 2005 
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املتوسط العاملي املرصود ملستوى سطح البحر

 مجموع التمدد الحراري وكتلة املحيطات
وفقا لبعثة غريس

النسبة املتبقية

10

 World Climate Research Programme Global Mean Sea :املصدر
.Level Budget Group, 2018

الساحلية،  املناطق  يف  سيما  وال  املحيل،  النطاق  وعىل 
املتوسط  إىل  النطاق  صغرية  أخرى  عمليات  تضاف 
العاملي والعنارص اإلقليمية ملستوى سطح البحر، ويمكن 
الساحلية  املناطق  يف  البحر  سطح  مستوى  تجعل  أن 
ينحرف بشكل كبري عن ارتفاع مستوى سطح البحر يف 
 .)Woodworth and others, 2019( املحيط املفتوح
واألمواج  الرياح  يف  للتغريات  يمكن  املثال،  سبيل  وعىل 
والتيارات الصغرية النطاق القريبة من الساحل، فضال 
تغري  أن  األنهار،  َمصاّب  يف  العذبة  املياه  مدخالت  عن 
هيكل كثافة مياه البحر، ومن ثم مستوى سطح البحر يف 

املناطق الساحلية. 

يهدف برنامج RAPID إىل تحديد مدى التقلب يف التيار التقلبي الجنوبي للمحيط األطليس وارتباطه باملناخ. وهو مصفوفة نرشت يف   3

عام 2004 ترصد باستمرار قوة الدوران عند خط عرض 26 درجة شماال تقريبا. 

دوران املحيطات  - 2-2

تحدث التغريات امللحوظة يف نظام دوران املحيطات عىل 
الصعيد العاملي وتستمد من مجموعة متنوعة من مصادر 
مستوى سطح  ارتفاع  يف  التغريات  أن  ويبدو  البيانات. 
بواسطة  االرتفاع  قياس  باستخدام  املقيسة  البحر، 
اتساع  إىل  تشري   ،1993 عام  منذ  الدقة  العايل  الساتل 
يف  قوتها  وازدياد  املدارية  شبه  املائية  الدوامات  رقعة 
 )Qiu and Chen, 2012( الهادئ  املحيط  شمال 
 Hill and و  )Cai, 2006؛  الهادئ  املحيط  وجنوب 
البيانات  تُظهر  ذلك،  عىل  وعالوة   .)others, 2008
حركة يف اتجاه القطب للعديد من التيارات البحرية، بما 
يف ذلك التيار املحيط بالقطب الجنوبي والدوامات املائية 
 ،)Gille, 2008( شبه املدارية يف نصف الكرة الجنوبي
أحواض  جميع  يف  الغربية  الحافة  تيارات  عن  فضال 

 .)Wu and others, 2012( املحيطات

فمن  األطليس.  املحيط  يف  التغريات  أشد  تاُلحظ  ذلك،  ومع 
املتوقع منذ فرتة طويلة أن يتباطأ واحد من نظم التيارات 
للمحيط  الجنوبي  التقلبي  التيار  وهو  الرئيسية،  البحرية 
 Intergovernmental( العاملي  االحرتار  بفعل  األطليس، 
Panel on Climate Change, 2013(. وبما أن النظام 
واملنطقة  الجنوبي  الكرة  نصف  من  الحرارة  ينقل  الحايل 
املدارية إىل شمال املحيط األطليس، يمكن استنتاج تطوره 
ربط  بالفعل  وتم  البحر.  سطح  حرارة  درجة  تطور  من 
االنخفاض امللحوظ لدرجة الحرارة يف منطقة شمال املحيط 
األطليس دون القطبية منذ نهاية القرن التاسع عرش بتباطؤ 
 Dima and( األطليس  للمحيط  الجنوبي  التقلبي  التيار 
Latif and others, 2006؛  و   Lohmann, 2010؛ 
ذلك،  و Rahmstorf and others, 2015(. وعالوة عىل 
تشري مؤرشات بديلة مختلفة ومستقلة بشكل كبري نرشت 
يف  التيار  أن  إىل  الدوران  تطور  عن  األخرية  السنوات  يف 
أضعف حاالته منذ مئات السنني )انظر الشكل الرابع( وأنه 
 ما فتئ يضعف خالل القرن املايض )انظر الشكل الخامس؛ 
و Caesar and others, 2018(. ويمكن أيضاً مالحظة 
البحوث   لربنامج  املبارشة  القياسات  يف  الضعف  هذا 
مدار  عىل   3RAPID )Smeed and others, 2018( 

العقد املايض. 
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الشكل الرابع

اتجاه قوة التيار التقلبي الجنوبي للمحيط األطليس يف بيانات الرصد املستقاة من قياسات مختلفة غري 
مبارشة منذ عام 1400
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 يُظهر الشكل التطور الطويل األمد لدرجات حرارة سطح البحر واألرض يف منطقة شمال املحيط األطليس )بظالل مختلفة من اللون األزرق )Caesar and others, 2018؛ 
و Rahmstorf and others, 2015؛ و Thornalley and others, 2018(، واملحتوى الحراري للمحيط األطليس )باللون األحمر، )Zanna and others, 2019((، والبيانات 
وباللون   ،)Sherwood and others, 2011( الداكن  األخرض  وباللون   ،)Thornalley and others, 2018( الفاتح  األخرض  )باللون  البحار  أعماق  جوف  من  املستقاة 

.))Smeed and others, 2018( ،باللون الربتقايل( RAPID واالتجاه الخطي للرصد املوقعي للدوران من خالل مرشوع ))Thibodeau and others, 2018( األرجواني

هذا برنامج دويل وضع لتوفري سجل مستمر للتدفقات الحرارية والكتلية وتدفقات املياه العذبة إىل منطقة شمال املحيط األطليس دون القطبية.  4

الشكل الخامس

اتجاه قوة التيار التقلبي الجنوبي للمحيط األطليس 
يف بيانات الرصد 
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يُظهر الشكل القياسات غري املبارشة الطويلة األمد لدرجة حرارة سطح البحر )تم 
ترشيحها عىل مدد 20 سنة يف منحنيات سلسة مبعثرة مرجحة محليا، والخطوط 
إعادة  ملنتج  الرتبيعي  واالتجاه  األزرق(،  )باللون  السنوية(  القيم  تمثل  الرفيعة 
 Meteorological Office Global Seasonal Forecasting( تحليل املحيطات
System, version 5؛ و Jackson and others, 2016(، وإعادة البناء من خالل 
 Frackja-Williams,( الكابالت  وقياسات  الساتل  بواسطة  االرتفاع  قياس 

.RAPID 2015(، واالتجاه الخطي للرصد املوقعي للدوران من خالل مرشوع
.Caesar and others, 2018 :املصدر

ويمكن االستدالل عىل املعلومات املتعلقة بعمليات دوران 
املحيطات وتغرياتها من القياسات املبارشة أو القياسات 
غري املبارشة أو نماذج املحاكاة. وتنشأ أوجه عدم اليقني 
من  املحيطات  دوران  باتجاهات  يتعلق  فيما  الرئيسية 
واملستمرة،  املبارشة  للقياسات  القصرية  الزمنية  املدد 
باستخدام  الدوران  تمثيل  عند  املعلومات  اكتمال  وعدم 
يف  املتأصلة  اليقني  عدم  وأوجه  مبارشة،  غري  قياسات 
البحوث  برامج  تستمر  أن  املهم  من  ولذلك،  النماذج. 
ملراقبة  العاملي  الربنامج  مثل  الرصد،  مجال  يف  القائمة 
املحيطات بالعوامات الطافية )Dohan, 2010( وبرنامج 
آرغو )Freeland and others, 2010(. وتندرج يف هذا 
التقلبي  التيار  لرصد  الرئيسية  املشاريع  أيضا  اإلطار 
 RAPID مصفوفة  أي  األطليس،  للمحيط  الجنوبي 
)Smeed and others, 2014( التي تقيس قوة الدوران 
منذ عام 2004 عند خط عرض 26 درجة شماال تقريبا، 
دون  األطليس  املحيط  شمال  منطقة  يف  التقلب  وبرنامج 
يقيس  الذي   )Lozier and others, 2017( القطبية4 
ومرصد   ،2014 عام  منذ  الدوران  يغذي  الذي  التقلب 
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التقلب عرب السنوات والعقود يف شمال املحيط األطليس5 
الذي يقيس بارامرتات املحيط عىل طول خط فاصل بني 

 .)Mercier and others, 2015( غرينالند والربتغال

املحيطات.  دوران  نظام  يف  التغريات  تأثريات  وتتفاوت 
ويكتيس التيار التقلبي الجنوبي للمحيط األطليس أهمية 
وبالتايل  للحرارة،  الشمايل  الجنوبي  االنتقال  يف  حاسمة 
يؤثر بقوة عىل املناخ يف منطقة شمال املحيط األطليس. 
من  الحد  إىل  التيار  هذا  يف  التباطؤ  يؤدي  أن  ويمكن 
 Zickfeld and others,( امتصاص الكربون يف املحيط
عىل  البحر  سطح  مستوى  ارتفاع  وسيزيد   ،)2008
األمريكية  املتحدة  للواليات  الرشقي  الساحل  امتداد 
الدوامة  أن  غري   .)Goddard and others, 2015(
الهادئ  املحيط  شمال  يف  األقوى  املدارية  شبه  املائية 
تؤدي إىل ارتفاع مستوى سطح البحر إقليميا يف املنطقة 
 Timmermann( املدارية الغربية لشمال املحيط الهادئ
and others, 2010(. وهذه هي االستجابات الدينامية 
دوران  يف  للتغريات  البحر  سطح  مستوى  الرتفاع 
يف  الغربية  الحافة  تيارات  انزياح  ويؤدي  املحيطات. 
التي لم تتأثر من  املناطق  القطب إىل االحرتار يف  اتجاه 
التمدد  ويتسبب  والقوية.  الدافئة  التيارات  بهذه  قبل 
الحراري الناجم عن ذلك يف ارتفاع مستوى سطح البحر 
يف املناطق الساحلية املجاورة، كما هو الحال يف املحيط 
الجنوبي واملحيط الهندي )Alory and others, 2007؛ 
و Gille, 2008(. ومن التأثريات املحتملة األخرى التي 
تحتاج إىل مزيد من البحث التغريات يف النظم اإليكولوجية 
تنقل  التيارات  أن  إىل  بالنظر  األويل،  واإلنتاج  البحرية 
املغذيات، واآلثار املرتتبة عىل نظم الطقس، مثل حدوث 
موجات الحر الشديد أو حاالت الجفاف أو الفيضانات، 
أنماط  عىل  كبريا  تأثريا  املحيطات  لدوران  إن  حيث 
الدوران، ومن ثم عىل أنماط التهطال، يف الغالف الجوي 

.)Duchez and others, 2016(

يوثق املرشوع تقلب الدوران وخصائص الكتلة املائية يف املنطقة الشمالية من شمال املحيط األطليس.  5

درجة حرارة البحر واملحتوى   - 3-2
الحراري للمحيطات

درجة حرارة سطح البحر

يرد  التي  البحر  سطح  حرارة  درجة  تحليالت  تُستمد 
تقييمها هنا من أربع مجموعات بيانات منشورة )انظر 
البيانات  مجموعات  جميع  وتكشف  السادس(.  الشكل 
عن زيادة يف املتوسط العاملي لدرجة حرارة سطح البحر 
منذ أوائل القرن العرشين. وتُظهر بيانات متوسط درجة 
حرارة سطح البحر يف العالم، املحددة باستخدام اتجاه 
خطي خالل الفرتة 1900-2018، ارتفاًعا ال جدال فيه 
 centennial in( مئوية  درجة   0,07±0,60 بمقدار 
 situ observation-based estimates of sea
 surface temperature, version 1, COBE1(
 0,11±0,62 وبمقدار   ،)Ishii and others, 2005(
centennial in situ observation-( مئوية  درجة 

 based estimates of sea surface temperature,
 version 2, COBE2( )Hirahara and others,
 Hadley( وبمقدار 0,56±0,07 درجة مئوية ،)2014
 Centre sea ice and sea surface temperature
 data set, HadISST( )Rayner and others,
مئوية  درجة   0,10±0,72 وبمقدار   ،)2003
 extended reconstructed sea surface(
 temperature, ERSST( )Huang and others,
2017( يف القرن، يف ظل كفالة نطاق ثقة بنسبة 90 يف 
املائة. وبالنظر إىل جميع مجموعات البيانات، فإن معدل 
 0,12±0,62 هو  البحر  سطح  حرارة  درجة  متوسط 
درجة مئوية خالل الفرتة نفسها. وتعزى االختالفات بني 
كل  تعامل  كيفية  إىل  أساساً  هذه  البيانات  مجموعات 
منهجية مع املناطق التي تتوفر عنها بيانات قليلة أو ال 
تتوفر عنها أي بيانات وكيفية مراعاة كل تحليل للتغريات 
يف أساليب القياس. ومن بني جميع مجموعات البيانات، 
شهدت  التي  سنوات  العرش   1997 عام  من  بدًءا  حلت 
الخمس  حلول  مع  اإلطالق،  عىل  حرارة  درجات  أعىل 
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عام  من  بدءا  درجات حرارة  أعىل  التي شهدت  سنوات 
معدل   )2018-2009( األخري  العقد  ويُظهر   .2014
األجل:  الطويل  االتجاه  من  بكثري  أعىل  احرتار 
2,41±1,79 درجة مئوية )COBE1(، و 1,81±2,97 
درجة مئوية )COBE2(، و 2,05±1,85 درجة مئوية 
 )ERSST( و 2,81±1,98 درجة مئوية ،)HadISST(
 0,68±2,56 هو  املتوسط  واملعدل  القرن.  إىل  استنادا 
إىل  استنادا   2018-2009 الفرتة  خالل  مئوية  درجة 
القرن. وباإلضافة إىل بيانات الرصد املوقعي هذه، تشري 
البيانات الساتلية إىل تغريات ثابتة يف درجة حرارة سطح 
 Good( 2016 البحر يف الفرتة من عام 1981 إىل عام

and others, 2020؛ انظر الشكل السادس(.

حول  املحيطات  مناطق  معظم  حرارة  درجة  وترتفع 
السادس )ب((. ويشكل االحرتار  الشكل  األرض )انظر 
الواسع النطاق لسطح املحيطات يف العالم دليال مبارشا 
 Bindoff and( املناخي  النظام  يف  البرشي  التأثري  عىل 
منطقة  مثل  قليلة،  مناطق  وشهدت   .)others, 2013
يف  انخفاضا  القطبية،  دون  األطليس  املحيط  شمال 
درجات الحرارة خالل القرن املايض )ويسمى ذلك غالبا 
املحيط  شمال  يف  االحرتار  “ثقب  أو  الباردة”  “النقطة 
هذه  أن  إىل  الدراسات  من  عدد  ويشري  األطليس”(. 
التيار  يف  ضعف  حدوث  عىل  تدل  الباردة”  “النقطة 
زيادة  بفعل  ربما  األطليس،  للمحيط  الجنوبي  التقلبي 
الجوي  الغالف  يف  الكربون  أكسيد  ثاني  تركيزات 
أخرى،  ناحية  ومن   .)Caesar and others, 2018(
واملنطقة  الهادئ  املحيط  يف  االستوائية  املنطقة  اتسمت 
أدنى.  الهادئ بمعدالت احرتار  املحيط  املدارية يف رشق 
ففي جنوب رشق املحيط الهادئ، يف املنطقة املمتدة من 
وسط بريو إىل شمال شييل، اكتُشف اتجاه متعدد العقود 
النخفاض حرارة السطح استمر حتى أواخر العقد األول 
 Gutiérrez and( والعرشين  الحادي  القرن  من 
others, 2016، واملراجع الواردة فيه(، ومن املحتمل أن 
املياه  إىل  مياه القاع  ارتفاع  يف  بزيادة  مرتبطا  يكون 
السطحية الساحلية أو بتغريات يف الدوران مدفوعة عن 

.)Dewitte and others, 2012( بعد

املحتوى الحراري للمحيطات

يعزى تغري املناخ الناجم عن األنشطة البرشية أساسا إىل 
النظام  عرب  للطاقة  الطبيعية  التدفقات  يف  التدخل 
بسبب  الطاقة  توازن  يف  اختالال  يحدث  مما  املناخي، 
الحراري  لالحتباس  املسببة  )الدفيئة(  غازات  زيادة 
 Trenberth and ؛ وHansen and others, 2011(
من  أكثر  ويرتاكم  الجوي.  الغالف  يف   )others, 2018
املحيطات  يف  الطاقة  توازن  اختالالت  من  املائة  يف   90
)Rhein and others, 2013(. ويتجىل اختالل درجة 
وعىل  للمحيطات.  الحراري  املحتوى  زيادة  يف  الحرارة 
الصعيد املحيل، يمكن تقدير املحتوى الحراري للمحيط 
عن طريق دمج درجة حرارة البحر )T( من عمق املحيط 

:z
2
z إىل 

1

OHC = cρ ∫z1

z2 ρTdz

C هي السعة الحرارية 
P
حيث ρ هي كثافة مياه البحر و

املحددة ملياه البحر.

الشكل السادس - ألف

انحرافات املتوسط العاملي لدرجة حرارة سطح 
البحر )درجة مئوية، متوسط سنوي(
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 ،COBE2 و ،COBE1 مالحظة: يُظهر الشكل التقديرات املستقاة يف املوقع من
.GMPE2 و ،HadISST و ،ERSST5 و
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الشكل السادس - باء 

النمط املكاني لالتجاه الطويل األمد يف درجة حرارة 
سطح البحر )درجة مئوية لكل قرن( للفرتة من عام 
 ERSST ببيانات  الخاص   2018 عام  إىل   1854

60 درجة 
مئوية جنوبا

180 درجة 
ً مئوية غربا

60 درجة 
ً مئوية غربا

صفر درجة 
مئوية

30 درجة 
مئوية جنوبا

60 درجة 
مئوية جنوبا

صفر درجة 
مئوية

0.75

0.50

0.25

0.00

-0.25

-0.75

-0.50

60 درجة 
مئوية شماال

30 درجة 
مئوية شماال

مالحظة: تستخدم جميع البيانات خط أساس مشرتك للفرتة من عام 1981 إىل 
عام 2010. وتشري عالمات النقطة السوداء يف الشكل )ب( إىل الخاليا الشبكية 
التي تكون فيها االتجاهات ذات شأن )أي أن اتجاه الصفر يقع خارج نطاق الثقة 

الذي نسبته 90 يف املائة(

الحراري  واملحتوى  األرض  يف  الطاقة  توازن  واختالل 
االحرتار  لظاهرة  األساسيان  القياسان  هما  للمحيطات 
 Trenberth ؛ وHansen and others, 2011( العاملي
 Von Schuckmann and و  and others, 2018؛ 
 )Cheng and others, 2018 و  others, 2016؛ 
بالتقلب  للمحيطات  الحراري  املحتوى  سجل  ويتأثر 
الداخيل يف النظام املناخي بدرجة أقل من سجالت درجة 
أكثر  األكثر استخداماً، ولذلك فهو  البحر  حرارة سطح 
التأثريات  عن  للكشف  األخرى  القياسات  من  مالءمة 

.)Cheng and others, 2018( البرشية وإسنادها

الحكومية  للهيئة  الخامس  التقييم  تقرير  صدور  ومنذ 
 Rhein and others,( املناخ  بتغري  املعنية  الدولية 
2013(، أُحرز تقدم كبري يف تحسني السجالت الطويلة 
عدد  تحديد  وتم  للمحيطات،  الحراري  للمحتوى  األجل 
من مصادر عدم اليقني يف القياسات والتحليالت السابقة، 
 Abraham and others,( ويتم حرصها بشكل أفضل
 Cheng and ؛ وBoyer and others, 2016 2013؛ و
 Ishii and others, و  others, 2016, 2017a؛ 
2017(. ويف الوقت نفسه، بذلت جهود لتحسني كيفية 
درجات  قياسات  يف  الزمنية  أو  املكانية  الثغرات  حرص 
اقرُتح  املثال،  سبيل  فعىل  التاريخية.  البحرية  الحرارة 

 Cheng and( أسلوب جديد الستكمال البيانات املكانية
others, 2017a(، وأتيح تصحيٌح للتقديرات املوجودة 
)Ishii and others, 2017(. وأصبح من الواضح أن 
العديد من االسرتاتيجيات التقليدية لسد الثغرات انطوت 
عىل تحيز محافظ نحو التغريات املنخفضة الحجم. ومن 
التحيز  من  أقل  قدر  عىل  تنطوي  التي  االسرتاتيجيات 
 Domingues and ؛ وCheng and others )2017a(

 .Ishii and others )2017( ؛ وothers )2008(

الحراري  للمحتوى  الحديثة  الثالثة  التقديرات  وتُظهر 
احرتار  أن  الرصد  بيانات  إىل  استناداً  للمحيطات 
أواخر  منذ  للغاية  ثابتة  بوترية  يحدث  املحيطات 
خمسينيات القرن املايض )انظر الشكل السابع(. وتشري 
إىل معدل خطي قدره 0,36±0,06 واط لكل مرت مربع 
)Ishii and others, 2017( و 0,33±0,10 واط لكل 
)بحساب   )Cheng and others, 2017a( مربع  مرت 
-1955 الفرتة  يف  األرض(  سطح  امتداد  عىل  املتوسط 
لكل  واط   0,08±0,34 قدره  متوسط  بمعدل   ،2018
والتقديرات  البيانات.  مجموعات  جميع  بني  مربع  مرت 
 Rhein( الجديدة أعىل يف مجملها من التقديرات السابقة
and others, 2013( وأكثر اتساقاً مع بعضها البعض 
احرتار  معدل  وزاد   .)Cheng and others, 2019a(
املحيطات يف طبقة الـ 2000 مرت العليا يف العقود التي 
تلت تسعينيات القرن املايض، مع اتجاهات خطية قدرها 
 Cheng and( مربع  مرت  لكل  واط   0,06±0,58
others, 2017a( و 0,61±0,08 واط لكل مرت مربع 
)Ishii and others, 2017(، و 0,66±0,02 واط لكل 
)Domingues and others, 2008؛  مربع   مرت 
و Levitus and others, 2012( يف الفرتة بني عامي 
 0,05±0,62 هو  املتوسط  واملعدل   .2018 و   1999
واط لكل مرت مربع. ويف العقد األخري )2018-2009(، 
للمحيطات:  الحراري  املحتوى  يف  الزيادة  معدل  بلغ 
 Cheng and( مربع  مرت  لكل  واط   0,06±0,56
others, 2017a(، و 0,66±0,09 واط لكل مرت مربع 
)Ishii and others, 2017(، و 0,66±0,03 واط لكل 
)Domingues and others, 2008؛  مربع   مرت 
و Levitus and others, 2012(. واملعدل املتوسط هو 
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للمحتوى  وبالنسبة  مربع.  مرت  لكل  واط   0,07±0,65
هي  املاضية  العرش  السنوات  فإن  للمحيطات،  الحراري 
عىل  حرارة  درجات  أعىل  شهدت  التي  سنوات  العرش 
كان  حيث   ،)Cheng and others, 2019a( اإلطالق 
املحتوى الحراري للمحيطات أقل تأثًرا بالتقلب الطبيعي.

محيطات  جميع  يف  الحراري  املحتوى  زيادات  وتالحظ 
الشكل  )انظر  مرت   2  000 عمق  حتى  تقريبا،  العالم 
للتغري  املثرية لالهتمام  األنماط  السابع(. وتظهر بعض 
-1960 الفرتة  يف  الحراري  املحتوى  يف  األمد  الطويل 
بمعدل  الحرارة  درجة  يف  ارتفاع  حدوث  وهي:   2018
أكرب يف املحيط الجنوبي )70 درجة مئوية جنوباً تقريبا 
األطليس  واملحيط  تقريبا(  جنوبا  مئوية  درجة   40 إىل 
مئوية  درجة   50 إىل  تقريبا  جنوبا  مئوية  درجة   40(
يف  وارتفاع  األخرى،  باملناطق  مقارنة  تقريبا(  شماالً 
درجة الحرارة بمعدل أقل يف جميع أنحاء املحيط الهادئ 
واملحيط الهندي )30 درجة مئوية جنوباً تقريبا إىل 60 
درجة مئوية شماالً تقريبا( )انظر الشكل السابع(. وتم 
تحديد االحرتار الطويل األجل للمحيط الجنوبي، وُعزي 
 Cheng and others,( يف املقام األول إىل غازات الدفيئة
2017a؛ و Swart and others, 2018(، املدفوعة يف 
الغالب بتغريات تدفق الهواء عىل سطح البحر املرتبطة 
 Swart and( بالدوران التقلبي والخلط يف أعايل املحيط
others, 2018(. ولالحرتار يف املحيط الجنوبي عواقب 
هامة بسبب تأثريه عىل الخزان الجليدي يف نصف الكرة 
الجنوبي. وللمحتوى الحراري للمحيط الجنوبي بالقرب 

املوسمية  التطورات  من  الحد  يف  هام  دور  السطح  من 
للجليد البحري، وبالتايل يمكن لالحرتار أن يصب مجددا 
األرض.  وضاءة  من  الحد  خالل  من  العاملي  املناخ  يف 
بذوبان  املحيطات  احرتار  يعجل  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
استقرار  يهدد  مما  أنتاركتيكا،  يف  الجليدية  الجروف 
الصفيحة الجليدية يف أنتاركتيكا، مع ما يرتتب عىل ذلك 
البحر  سطح  مستوى  ارتفاع  حيث  من  عاملية  آثار  من 

.)Sallée and others, 2018(

الشكل السابع - ألف 

الحراري  الرصد يف املحتوى  التغريات املستمدة من 
للمحيطات  
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مرت  الـ 000 2  طبقة  يف  سنوي(  متوسط  جوال،   21
 10 )زيتاجول:  مالحظة: 

 Domingues and others, و  )Cheng and others, 2017a؛  العليا 
 .)Ishii and others,. 2017 ؛ وLevitus and others, 2012 2008؛ و
ليفيتوس  وتقدير  مرت(   700 )صفر-  دومينغيس  تقدير  بني  الجمع   ويتم 
تبعا  مرت،   2  000 - للعمق صفر  زمنية  إلنتاج سلسلة  مرت(   2  000-700(
 Rhein( لتقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ

.)and others, 2013
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الشكل السابع - باء 

للمحتوى  األجل  الطويل  لالتجاه  املكاني  النمط 
يف  مربع(  مرت  لكل  )بالواط  للمحيطات  الحراري 

الفرتة 2018-1955
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مالحظة: تستخدم جميع البيانات خط أساس مشرتك للفرتة من عام 1981 إىل 
عام 2010. وتشري عالمات النقطة السوداء يف الشكل )ب( إىل الخاليا الشبكية 
التي تكون فيها االتجاهات ذات شأن )أي أن اتجاه الصفر يقع خارج نطاق 

الثقة الذي نسبته 90 يف املائة(.

.Cheng and others, 2017a :املصدر

يف  تباطؤ  حدوث  أدى   ،2013-1998 الفرتة  وخالل 
الحرارة  ودرجة  البحر  سطح  حرارة  درجة  زيادة 
السطحية العاملية إىل العديد من التأكيدات بشأن وجود 
ويُظهر   .)Hartmann, 2013( مناخية”  “فجوة 
عام  حتى  البحر  سطح  حرارة  لدرجة  املحدث  السجل 
الخطي  االتجاه  أن  الخامس(  الشكل  )انظر   2018
هو   2018-1998 للفرتة  البحر  سطح  حرارة  لدرجة 
1,25 درجة مئوية ± 0,52 استنادا إىل القرن، وهو أكرب 
–1982( املرجعية  الفرتة  خالل  الخطي  االتجاه  من 

2018( )1,00 درجة مئوية ± 0,46(. وهذا يشري فعلياً 
مع  السطح  حرارة  درجة  زيادة  يف  التباطؤ  نهاية  إىل 
 2016/2015 للفرتة  القصوى  النينيو  ظاهرة  ظهور 
من  ذلك،  عىل  وعالوة   .)Hu and Fedorov, 2017(
الواضح أن معدل الزيادة يف املحتوى الحراري للمحيطات 
ارتفع منذ أواخر تسعينيات القرن املايض )انظر الشكل 
السابع(. والزيادة املستمرة يف معدل درجة حرارة سطح 
مفهوم  تدحض  للمحيطات  الحراري  واملحتوى  البحر 

تباطؤ االحرتار العاملي الناجم عن النشاط البرشي.

امللوحة  - 4-2

الرابع  التقييم  تقريري  يف  املبينة  الدراسات  وثّقت 
املناخ  املعنية بتغري  الدولية  الحكومية  للهيئة  والخامس 
وتحت  السطح  قرب  امللوحة  درجة  يف  املكانية  األنماط 
 Bindoff and( األجل  طويل  تغرياً  تمثل  التي  السطح 
 .)Rhein and others, 2013 و  others, 2007؛ 
 United( للمحيطات  األول  العاملي  التقييم  ووثق 
األجل  الطويلة  امللحوظة  التغريات   )Nations, 2017
املرصودة عىل مدى عدة عقود يف درجة ملوحة محيطات 

العالم خالل الفرتة التاريخية. 

ووفرت الدراسات املشار إليها أعاله أدلة واضحة عىل أن 
مناطق املحيطات شبه املدارية القريبة من السطح وذات 
العالية وحوض املحيط األطليس بأكمله أصبحا  امللوحة 
أكثر ملوحة، وأن املناطق املنخفضة امللوحة، مثل املنطقة 
الدافئة يف غرب املحيط الهادئ، ومناطق خطوط العرض 
البيانات  مقارنة  عند  عذوبة  أكثر  أصبحت  العليا 
القرن  من  الخمسينيات  عقد  )منذ  السابقة  التاريخية 
ااملايض تقريبا( بدرجات امللوحة يف الوقت الحارض )مثال 
 Hosoda and others, ؛ وBoyer and others, 2005
 Helm ؛ وDurack and Wijffels, 2010 2009؛ و
 .)Skliris and others, 2014 ؛ وand others, 2010
امللوحة  متوسط  يف  تضخماً  التغريات  نمط  ويكشف 
)مثال  املحاكاة  نماذج  خالل  من  ربطه  وتم  املناخية، 
 Terray and ؛ وDurack and others, 2012, 2013
 Vinogradova and Ponte, و  others, 2012؛ 
 Levang and Schmitt, ؛ وDurack, 2015 2013؛ و
إىل  لإلشارة   )Zika and others, 2015 و  2015؛ 
الجوي  الغالف  يف  املاء  لدورة  متزامن  تضخم  حدوث 

.)Held and Soden, 2006 مثال(

األجل  الطويلة  التاريخية  التقييمات  تتسم  حني  ويف 
التي  الضعيفة  الرصد  شبكة  بسبب  بالتشعب  للتغري 
التقييمات  فإن  العرشين،  القرن  منتصف  إىل  تعود 
يف  للمحيطات  الشاملة  التغطية  من  تستفيد  الحديثة 
إطار  يف  املوجزة  الدراسات  بيانات  توفرها  التي  العالم 
أن  إىل وقت قريب. وبما  منذ عام 2008  آرغو  برنامج 
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املالحظات الحديثة ال توفر سوى 10 سنوات من التغطية 
فإن  الحارض(،  الوقت  حتى   2008 عام  )منذ  الزمنية 
التقلبات غري  بأنساق  أشد  تأثرا  تتأثر  املقدرة  التغريات 
ملوحة  يف  تؤثر  التي  خارجية،  مؤثرات  عن  املتأتية 
التقديرات  من  أكثر  املناطق  مستوى  عىل  املحيطات 
الطويلة األجل، ولكن تغطيتها الجغرافية والزمنية تتيح 
تقديرات أدق للتغري. وقد أظهرت أحدث التحليالت التي 
أجراها برنامج آرغو وحده ألول مرة أن جميع االختالالت 
تقريبا يف امللوحة يف عام 2017 يف املحيط األطليس بني 0 
إيجابية )<0.05 مقياس  اختالالت  و 500 1 مرت هي 
الطويلة  االتجاهات  يعكس  مما  العملية-78(،  امللوحة 
املحيط  منطقة  تظهر  حيث  أعاله،  إليها  املشار  األجل 
غرار  عىل  العذوبة،  درجة  يف  عاًما  ارتفاعا  الهادئ 

االتجاهات الطويلة األجل. 

عمليات  اكتسبت  األول،  العاملي  التقييم  صدور  ومنذ 
املعنية  البعثة  سواتل  من  امللوحة  درجة  استخالص 
أكواريوس،  وبعثة  املحيطات،  وملوحة  الرتبة  برطوبة 
السلبية  النشطة  الرتبة  رطوبة  بدراسة  املعنية  والبعثة 
 Lagerloef و  Berger and others, 2002؛  )مثال 
 )Tang and others, 2017 ؛ وand others, 2008
أهمية أكرب. وعىل الرغم من أن البيانات املتعلقة بدرجة 
منذ  إال  تتوفر  لم  السواتل  من  املستخلصة   امللوحة 
عام 2010 فحسب، والعمل ال يزال جارياً عىل مقارنة 
منصات  كافة  يف  وتوحيدها  بينها  فيما  البيانات  نواتج 
تباين  عن  هامة  رؤى  توفر  بدأت  فإنها   السواتل، 
درجات ملوحة املحيطات بسبب أحداث التهطال )مثال 
 Drushka و 2014؛ و Boutin and others, 2013
and others, 2016(. وباإلضافة إىل ذلك، فإن التغطية 
الزمنية والجغرافية العالية القابلة للمقارنة فيما يتعلق 
بدرجة امللوحة املستخلصة من السواتل، عندما تُضاهى 
مع املنصات املوقعية )عىل سبيل املثال آرغو(، توفر ألول 
الدورات  مع  املائية  الدورة  لتفاعالت  متعمقا  فهما  مرة 
املائية يف اليابسة واملحيطات، مثل االنبعاث العمودي من 
.)Grodsky and others, 2014( مصّب نهر األمازون

وبالنظر إىل جميع التحليالت املتاحة، من املرجح جداً أن 
امللوحة قرب السطح وتحت السطح  التغريات يف  تكون 
قد حدثت يف جميع أنحاء العالم منذ خمسينيات القرن 
املايض. وتضخم نمط امللوحة جيل، حيث أضحت املناطق 
أكثر  املالحة  املناطق  وأصبحت  عذوبة  أكثر  العذبة 
الرصد  دراسات  جميع  تدعمه  تضخم  وهو  ملوحة، 
املتاحة التي نظرت يف تغري امللوحة منذ ظهور السجالت 
أظهرت  املثال،  سبيل  فعىل  األجهزة.  من  تستقى  التي 
العليا  العرض  خطوط  مستوى  يف  الواقعة  املحيطات 
معدالت كبرية من العذوبة. والتقييمات األكثر حداثة لم 
تبلغ حاليا درجة تتيح تأكيد التغريات املستمرة عىل مدى 
أن  إىل  تشري  التحليالت  أحدث  أن  غري  املايض.  العقد 
أنماطا متسقة بدأت تظهر فيما يتعلق باملحيط األطليس، 
وبدرجة أقل، فيما يتعلق بأحواض املحيط الهادئ العليا.

تحمض املحيطات  - 5-2

السطحية  للطبقات  الهيدروجيني  الرقم  انخفض 
للمحيطات يف العالم يف املتوسط بحوايل 0,1 منذ الثورة 
أي   ،)Caldeira and others, 2003( الصناعية 
ومن  املائة.  يف   30 قرابة  بلغت  الحموضة  يف  بزيادة 
للمحيطات،  الهيدروجيني  الرقم  ينخفض  أن  املتوقع 
املقبل  القرن  خالل  املائة  يف   0,3 إىل   0,2 بقرابة 
 Feely andو )Caldeira and others, 2003؛ 
الكربون  انبعاثات  تُخفض  لم  ما   )others, 2009
العاملية بدرجة كبرية. ويمكن مالحظة هذه التغريات يف 
سالسل زمنية ممتدة للمحيطات )انظر الشكل الثامن(، 
يف  له  مثيل  ال  معدال  التغري  معدل  يكون  أن   ويرجح 
 Hönisch and( الـ 66 مليون سنة املاضية عىل األقل
 .)Zeebe and others, 2016 و  others, 2012؛ 
الخصائص  باختالف  الكربونات  كيمياء  وتختلف 
الواسعة النطاق للمحيطات بما يف ذلك العمق واملسافة 
الفاصلة عن القارات بسبب تأثري اليابسة، ونظام ارتفاع 
العذبة  املياه  من  واملدخالت  السطح،  إىل  القاع  مياه 
 Jewett and Romanou,( العرض  واملغذيات، وخط 
تحددها  ما  نحو  عىل  التقلبات،  لتلك  ونظرا   .)2017
الخصائص املختلفة، فإن السالسل الزمنية للرصد عىل 
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املدى الطويل فقط يمكن أن تكشف عن الزيادة املتوقعة 
بسبب  فردية  مواقع  يف  الحموضة  يف  األجل  الطويلة 
الغالف  يف  الكربون  أكسيد  ثاني  مستويات  ارتفاع 
الجوي. وترتاوح مدة نشوء العالمة الدالة عىل التغري بني 
8 سنوات و15 سنة للمواقع يف عرض املحيطات، وبني 
 Sutton and( الساحلية للمواقع  16 سنة و 41 سنة 
االلتزام  الرضوري  من  يجعل  مما   ،)others, 2019
املنطقة  يف  سيما  وال  األجل،  طويلة  رصد  بسجالت 
الهامة  البحرية  املوارد  معظم  توجد  حيث  الساحلية 

تجاريا وثقافيا.

من  يجعل  املحيطات  تحمض  أن  حاليا  الوثائق  وتثبت 
املرجان  مثل  البحرية،  الكائنات  بعض  عىل  الصعب 
واملحار وجناحيات األقدام أن تشكل صدفاتها وهياكلها 
 Hoegh-Guldberg( الكالسيوم  بكربونات  العظمية 
 Lemasson and others,و and others, 2017؛ 
 Feely ؛ وBednarsek and others, 2016 2017؛ و
 .)Orr and others, 2005 و and others, 2004؛ 
املحيطات  تحمض  أن  أيضا  ثبت  الحاالت،  بعض  ويف 
مثل  األنواع  بعض  لدى  التكيف  عىل  القدرة  يوهن 
وقنافذ  البحر  ورسطانات  الصدفية  النباتية  الطحالب 
 Dodd و  )Campbell and others, 2016؛  البحر 
 Riebesell and others, و  and others, 2015؛ 
2017؛ و Munday and others, 2009(. وعىل الرغم 
من  تترضر  اختبارها،  عند  الفردية،  األنواع  أن  من 
كيفية  فإن  املختربية،  البيئات  يف  املحيطات  تحمض 
الفعلية  اإليكولوجية  النظم  يف  تغيريات  يف  ذلك  تجسيد 
ومجموعات األنواع ال تزال غري واضحة وغري موثقة يف 
الجهود  بدأت  وقد   .)McElhany, 2017( الغالب 

املايض يف رسم صورة توضح  العقد  البحثية عىل مدى 
كيف يمكن أن تتأثر األنواع البحرية والنظم اإليكولوجية 
املحيطات وحده،  البيوجيوكيميائية بتحمض  والدورات 
وكيف يمكن أن تتأثر به باالقرتان مع العوامل األخرى 
واالحرتار  املغذيات  فرط  ذلك  يف  بما  لإلجهاد،  املسببة 
 Murray, و  )Baumann, 2019؛  األكسجني  ونقص 
يف  املحيطات  تحمض  تفاعالت  أصبحت  وقد   .)2019
ارتفاع  مثل  الساحلية،  العمليات  مع  الساحلية  املناطق 
مياه القاع غري املشبعة بالقدر الكايف وتدفقات املغذيات 
الربية إىل السطح، مجاالً من مجاالت البحث ذات األولوية 
 Feely و  )Borgesa and Gypensb, 2010؛  العليا 
يف  الطبيعية  التقلبات  وتتفاقم   .)and others, 2008
املياه  إىل  القاع  مياه  ارتفاع  مثل  الكربونات،  كيمياء 
اإلنتاجية  يف  املوسمية  والتقلبات  الساحلية  السطحية 
ظروفاً  لتُسبب  املنشأ  البرشية  التغريات  بفعل  األولية، 
شديدة التحمض يف املحيطات يف بعض مناطق املحيطات 
 Cross and ؛ وFeely and others, 2008( يف العالم
others, 2014(. أما الجهود املكثفة الوطنية والدولية 
واملالحظات  الكربونات،  كيمياء  رصد  عىل  تركز  التي 
أو  البيوجيوكيميائية  التنبؤات  ونمذجة  البيولوجية، 
الضوء عىل  فتلقي  املايض،  العقد  اإليكولوجية عىل مدى 
حالة تحمض املحيطات وآثاره انطالقا من النطاق املحيل 
ووصوال إىل النطاق العاملي. ويتم العمل حالياً عىل سد 
طريق  عن  املحيطات  لكيمياء  الحايل  الفهم  يف  الثغرات 
العاملي،  الرصد  عىل  القدرات  بناء  مجال  يف  بذل جهود 
املحيطات، وزيادة  لرصد تحمض  العاملية  الشبكة  مثل 
ونمذجة  البيولوجية،  باآلثار  املتعلقة  الدراسات  عدد 

النظم اإليكولوجية البيوجيوكيميائية. 
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الشكل الثامن

االتجاهات يف كيمياء كربونات املحيطات السطحية 
)> 50 مرتاً( املحسوبة انطالقا من املالحظات التي 
هاواي  سالسل  برنامج  يف  عليها  الحصول  تم 
املحيط  شمال  يف  باملحيطات  املتعلقة  الزمنية 

الهادئ خالل الفرتة 2018-1988 
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 غاز ثاني أكسيد الكربون يف الغالف الجوي املقيس يف محطة مونا لوا (أجزاء من املليون)

 الضغط الجزئي لثاني أكسيد الكربون يف مياه البحر املقيس موقعيا يف محطة ألوها (وحدة ضغط جوي)

 الرقم الهيدروجيني ملياه البحر املقيس (موقعيا) يف محطة ألوها

160
ً  درجة مئوية غربا

158
ً  درجة مئوية غربا

156 
ً  درجة مئوية غربا

22 درجة مئوية شماال

21 درجة مئوية شماال

20 درجة مئوية شماال

23 درجة مئوية شماال

 محطة مونا لوا19 درجة مئوية شماال

محطة ألوها

الغالف  يف  الكربون  أكسيد  ثاني  تركيزات  يف  املرتبطة  الزيادة  الشكل  يبني 
الكربون  أكسيد  لثاني  الجزئي  الضغط  الحمراء(، وتركيزات  )النقاط  الجوي 
البحر  ملياه  الهيدروجيني  الرقم  يف  املقابل  واالنخفاض  الخرضاء(،  )النقاط 
)النقاط الزرقاء، املحور العمودي الثانوي(. وتم الحصول عىل البيانات املتعلقة 
البيانية لبيانات سالسل  بكيمياء املحيطات من منظومة املخططات والرسوم 

هاواي الزمنية املتعلقة باملحيطات. 
املصدر: برنامج االنبعاثات الكربونية ملخترب البيئة البحرية يف املحيط الهادئ 

التابع لإلدارة الوطنية لدراسة املحيطات والغالف الجوي. 

األكسجني املذاب  - 6-2

تغريا جوهريا  تتغرّي  لم  الكيميائّي  التحليل  أّن طرق  بما 
)Carpenter, 1965؛ و Wilcock and others, 1981؛ 
و Knapp and others, 1991(، فيمكن تقدير اتجاهات 
الطويل،  املدى  عىل  مقبولة  بدقة  املحيطات  يف  األكسجني 
حيث توجد تغطية كافية بالبيانات. ويجري تحليل عينات 
 ،)Winkler( وينكلر  معايرة  بواسطة  املذاب  األكسجني 
الحني  ذلك  منذ  واستخدمت   1903 عام  يف  أنشئت  التي 
املذاب  لقياس األكسجني  املعتمدة  الوسائل  ملعايرة جميع 
قوي  تحليل  إجراء  املعايرة  تلك  وتتيح  املحيطات.  يف 

تغطية  مع  املجاالت  جميع  يف  األجل  الطويلة  لالتجاهات 
الحديثة  وينكلر  معايرة  وتستعني  بالبيانات.  كافية 
بالحاسوب، وتوفر تحليالت ذات دقة عالية، عىل الرغم من 
القياسات  يف  املنهجي  الخطأ  إظهار  تستطيع  ال  أنها 
وقد   .)Schmidtko and others, 2017( التاريخية 
لتغريات  املحتمل  املنهجي  الخطأ  إمكانية  اختبار  جرى 
 Knapp and others,( املائة  يف   0,5 بنسبة  الكاشف 
1991( عىل مجموعة من البيانات املتعلقة باألكسجني عىل 
ألن  للغاية،  محتمل  غري  أنه  عىل  وُعثر  العاملي  الصعيد 
النمط املرسوم فيما يتصل بتغري األكسجني من أجل تبني 
نمط  أي  يتطابق مع  ال  أُدرج عمداً  الذي  املنهجي  الخطأ 

.)Schmidtko and others, 2017( مالحظ

اإلقليمية  البيانات  معظم  تُظهر  املحيطات،  عرض  ويف 
األجل  طويل  انخفاضاً ضئيالً  األجل  الطويلة  للسالسل 
الجداول  العديد من  الزمنية يف  التغريات  الرغم من  عىل 
ولم   .)Keeling and others, 2010 )مثال  الزمنية 
سالسل  يف  إال  األكسجني  مستويات  يف  زيادة  عىل  يعثر 
 .)Keeling and others, 2010( ًزمنية محدودة جدا
وقد غذى امتزاُج مياه األنهار باألسمدة معظم التغريات 
الساحلية، ولكن لعلها تأثرت، يف بعض الحاالت، بتغريات 
هذه  تؤدي  أن  ويمكن  أوسع.  نطاق  عىل  األكسجني 
التغريات الساحلية إىل زيادة نشوء مناطق ميتة، مع ما 
واالقتصاد  اإليكولوجيا  عىل  عواقب  من  ذلك  عىل  يرتتب 

.)Diaz and Rosenberg, 2008( اإلقليميني

وعىل الصعيد العاملي، ما فتئت املحيطات تفقد األكسجني 
بمقارنة  الطريقتني،  كلتا  وتظهر  األخرية.  العقود  يف 
وتحليالت  العقود  مدى  عىل  األكسجني  بيانات  لقطات 
)Schmidtko and others, 2017؛  املحلية   االنحدار 
انخفاض واسعة  و Ito and others, 2017(، حاالت 
النطاق يف األكسجني )انظر الشكلني التاسع )أ( والتاسع 
تتطابق  الطريقتني،  اختالف  من  الرغم  وعىل  )ب((. 
وحاالت  نفسها  املياه  طبقات  ضمن  املستمدة  املعدالت 
عدم اليقني املحددة. وتتفاوت معدالت تناقص األكسجني 
بتفاوت العمق واملنطقة، فتماثل األنشطة املتعددة األوجه 
املناطق  تظهر  حيث  األكسجني،  محتوى  تعدل  التي 



97    

الفصل 5: االتجاهات يف الحالة الفيزيائية والكيميائية للمحيطات

امليزان  انخفض  وقد  األكسجني.  يف  زيادة  املعزولة 
اإلجمايل لألكسجني بنسبة 2 يف املائة يف العقود الخمسة 
املاضية، أي بخسارة قدرها 4,8±2,1 بيتامول منذ عام 
ويف   .)Schmidtko and others, 2017(  1960
العمود املائي العلوي، يهيمن انخفاض القابلية للذوبان 
بفعل درجات الحرارة )انظر الشكل التاسع )ج((. ففي 
يف  األكسجني  تركيز  انخفض   ،2010-1970 الفرتة 
 0,047±0,046 بمقدار  العليا  مرت   1 000 الـ  طبقة 
تغيري  عىل  ذلك  وانطوى  السنة-1،  يف   1-1 ميكرومول 
القابلية للذوبان بمعدل 0,025 ميكرومول 1-1 يف السنة-1 
تحليل  ويزيد   .)Schmidtko and others, 2017(
للذوبان  بالقابلية  املرتبط  التغري  من  الضحلة  الطبقات 
لزيادة  التاسع )ج((، وفقاً  الشكل  بدرجة كبرية )انظر 
التاسع  الشكل  )انظر  العلوي  املائي  العمود  الحرارة يف 
القابلية  بفعل  التغريات  أن  بيد  العلوي(.  الجزء  )ج(، 
للذوبان، فيما يتعلق بعمود املحيط الكامل، يف الفرتة من 
1970 إىل 2010، هي تغريات طفيفة، إذ تبلغ 0,006- 
األكسجني  بفقدان  مقارنة  السنة-1  يف   1-1 ميكرومول 
يف   1-1 ميكرومول   0,031±0,063 البالغ  اإلجمايل 
درجة  تكون  أن  استبعاد  يمكن  ال  ذلك،  ومع  السنة-1. 
الحرارة هي املصدر الرئييس لهذه التغريات، عن طريق 
آليات أخرى غري آلية تغري القابلية للذوبان. وتشمل هذه 
اآلليات زيادة تطبق املياه، وتغريات الدوران، والتأثريات 
 Keeling الحرارية عىل الدورات البيوجيوكيميائية )مثال
and others, 2002؛ وBianchi and others, 2013؛ 

.)Stendardo and Gruber, 2012 و

الشكل التاسع - ألف

متوسط تركيز األكسجني املذاب يف العمود املائي. 

25020015010050 3000

األكسجني املذاب  [بامليكرومول كلغ1-] 

الشكل التاسع - باء 

لكل  املئوية  بالنسبة  املذاب  األكسجني  يف  التغريات 
عقد من الزمن

420-2-4 6-6

تغري األكسجني املذاب  [بالنسبة املئوية يف العقد] 

إىل  تشري  )باء(  و  )ألف(  يف  واملتقطعة  واملنقطة  املتصلة  الخطوط  مالحظة: 
وجود انخفاض يف األكسجني بمقدار 40 و80 و120 ميكرومول 1-1 يف عمق 

معني داخل العمود املائي. 
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الشكل التاسع - جيم 
التوزيع الرأيس لفقدان األكسجني يف العقد الواحد 
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مالحظة: وترجع التغريات يف القابلية للذوبان التي تتجاوز 100 يف املائة إىل 
للمحيطات  العليا  الطبقة  يف  األكسجني  محتوى  من  تزيد  التي  العمليات 

وتتصدى لالحرتار.
.Schmidtko and others, 2017 :املصدر

األكسجني  من  األدنى  الحد  مناطق  مساحة  ظلت  وقد 
من وجود  الرغم  عىل  األخرية،  العقود  يف  عموما  تتوسع 
 .)Diazand Rosenberg, 2008( إقليمي كبري تباين 
ويحتمل أن ترتتب عىل مناطق الحد األدنى من األكسجني 
آثار عىل تغري املناخ ألن كميات كبرية من أكسيد النيرتوز، 
وهو غاز دفيئة قوي، تنبعث منها بسبب عمليات نزع 
 Codispoti, النيرتات يف حاالت نقص األكسجني )مثال
2010؛ وSantoro and others, 2011(. وقد اتسعت 
رقعة مناطق الحد األدنى من األكسجني بوجه خاص يف 

املحيط الهادئ واملحيط الهندي.

الجليد البحري  - 7-2

مثّل الجليد البحري يف القطب الشمايل أحد أبرز املؤرشات 
يصل  الشمايل،  الشتاء  فصل  فخالل  املناخ.  تغري  عىل 
الشمايل  القطب  البحري يف منطقة  الجليد  امتداد رقعة 
إىل مساحة قصوى تبلغ 15,4 × 106 كم مربع يف آذار/

مساحة  إىل  يتقلص  الشمايل،  الصيف  وخالل  مارس، 
أيلول/سبتمرب.  شهر  يف  مربع  كم   106  ×  6,4 تبلغ 
منطقة  يف  البحري  الجليد  رقعة  مساحة  وتنخفض 
القطب الشمايل بنسبة – 2,7 ± 0,4 يف املائة يف العقد 
 ،)2019-1979 )آذار/مارس  الشتاء  فصل   خالل 
و - 12,8 ± 2,3 يف املائة يف العقد خالل فصل الصيف 
)أيلول/سبتمرب 1979-2018( )انظر الشكل العارش؛ 
تتوزع  حني  ويف   .)Feterrer and others, 2017
االتجاهات املتناقصة خالل فصل الشتاء بالتساوي حول 
منطقة القطب، فإن اتجاهات الصيف تكاد تبلغ الضعف 
الشمايل  املتجمد  املحيط  من  الهادئ  املحيط  قطاع  يف 
)أعىل يمني الخرائط، الشكل العارش(. ويف هذه املنطقة، 
بظاهرة  املتصلة  الرياح  هبوب  اتجاه  تغريات  فإن 
أكثر  الجليد  تحمل  الشمايل  القطب  منطقة  يف  التذبذب 
فأكثر بعيدا عن املناطق الساحلية وصوب شمال املحيط 
األطليس )Rigor and others, 2002(، فتخلف وراءها 
 Rigor and( بكثري  وأرق  أصغر  الجليد  من  طبقات 
others, 2004(. وقد انخفض سمك الجليد البحري يف 
 Rothrock( القطب الشمايل بنسبة 40 يف املائة عىل األقل
and others, 1999(، مقارنة ببيانات عمليات الرصد 
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إىل   1958 من  املمتدتني  الفرتتني  من  املستقاة  البحرية 
 Kwok( ويبني كووك ،))1976 ومن 1993 إىل 1997
)2018(( أن هذه التغريات ال تزال مستمرة حتى اليوم. 
البحري  الجليد  مساحة  يف  امللحوظة  االتجاهات  وتشري 
يف  البحري  الجليد  حجم  أن  إىل  معا  وسمكه  )الرقعة( 
املائة  يف   75 عىل  تزيد  بنسبة  انخفض  الشمايل  القطب 
من  العديد  مع  التقدير  هذا  ويتطابق   .1979 عام  منذ 
نمذجة  نظام  املثال،  سبيل  عىل  النمذجة،  دراسات 
 Zhang( ومحاكاة جليد املحيط يف القطب الشمايل كله
 Schweiger and others, ؛ وand Rothrock, 2003
2011(، الذي يقدر أن متوسط حجم الجليد البحري يف 
أيلول/ يف  كم3   310  ×  11,5 البالغ  الشمايل  القطب 

سبتمرب انخفض بني عامي 1979 و 2017 بمقدار 2,8 
يف  قيايس  أدنى  حد  تسجيل  مع  العقد،  كم3 يف   310  ×

مجموع حجم الجليد يف عام 2010.

ويف أنتاركتيكا، يتمدد الجليد البحري ليصل إىل مساحة 
أيلول/ يف  مربع  كم   610  ×  20-199 تبلغ  قصوى 

الجنوبي(  الكرة  نصف  يف  الشتاء  )فصل  سبتمرب 
ويتقلص إىل أدنى مساحة تصل إىل 3 × 610 كم مربع 
الكرة  نصف  يف  الصيف  )فصل  شباط/فرباير  يف 
يف  البحري  الجليد  مساحة  واتّجاهات  الجنوبي(. 
أنتاركتيكا هي 0,6 ± 0,6 يف املائة يف العقد خالل فصل 
الصيف )شباط/فرباير 1979-2019( و 1,1 ± 3,7 
)أيلول/سبتمرب  الشتاء  فصل  خالل  العقد  يف  املائة  يف 
للجليد  الصافية  املساحة  وأظهرت   .)2018-1979
يف  إحصائية  داللة  ذات  زيادة  أنتاركتيكا  يف  البحري 
الفرتة من 1979 إىل 2015. ومنذ عام 2016 فصاعداً، 
كانت أقل من املتوسط باستمرار وسجلت قيماً منخفضة 
قياسية جديدة. ونظرا ألن هذا التقلب املفاجئ يف الغطاء 
إىل  كبري  إىل حد  يعزى  أنتاركتيكا  يف  البحري  الجليدي 
من  فإن  املحيطية،  السطحية  املياه  طبقة  يف  التغريات 
املهم للغاية توسيع نطاق هذا التفسري. وكانت التغريات 
البحري متباينة  اإلجمالية الصافية يف الغطاء الجليدي 
كثريا إقليميا. وتُعزى هذه الثنائية بني الجليد البحري يف 
إىل  أنتاركتيكا  يف  البحري  والجليد  الشمايل  القطب 
الحدود التي تفرضها الجغرافيا. فخالل فصل الشتاء، 

وقياس  الجنوبي  بالقطب  املحيطة  التيارات  تفرض 
مساحة  امتداد  الجنوبي  املحيط  يف  األسايس  األعماق 
 Nghiem and others,( الجليد البحري إىل أقىص حد
يتجاوز  أن  يمكن  ال  الصيف،  فصل  وخالل   ،)2016
أنتاركتيكا. ومع  البحري يف تراجعه حافة قارة  الجليد 
أن  يبني  األسفل(،  )الصف  العارش  الشكل  فإن  ذلك، 
فصل  وخالل  وضوحا.  أكثر  إقليميا،  االتجاهات، 
ودل  بحر  يف  البحري  الجليد  مساحة  تتزايد  الصيف، 
وأموندسن  بلينغهاوزن  بحري  يف  تتناقص  ولكنها 
)غرب أنتاركتيكا(، حيث تكون الصفيحة الجليدية أكثر 
االتجاهات  هذه  ارتبطت  وقد  املحيط.  بأنشطة  تأثرا 
اتجاه  بتغريات  البحري  الجليد  مساحة  يف  اإلقليمية 
بالنمط  املتعلقة  املحيطات(،  يف  )والتيارات  الرياح 
الجنوبي  التذبذب   - النينيو  وتيار  الجنوبي  الحلقي 
)Parkinson, 2019؛ واملراجع الواردة فيه(. ويكشف 
الرقم القيايس يف 40 سنة عن زيادات تدريجية يف الجليد 
البحري يف أنتاركتيكا تليها انخفاضات بمعدالت تتجاوز 

بكثري املعدالت التي لوحظت يف القطب الشمايل.
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الشكل العارش

اتجاهات تركز الجليد البحري يف القطب الشمايل وأنتاركتيكا )بالنسبة املئوية لكل عقد(
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تظهر اتجاهات القطب الشمايل يف الصف األعىل، واتجاهات أنتاركتيكا يف الصف األسفل، فيما يتعلق بشهر أيلول/سبتمرب للفرتة 1979-2018 يف العمود األيرس، 
وفيما يتعلق بشهر آذار/مارس للفرتة 1979-2019 يف العمود األيمن. 

.Fetterer and others, 2017املصدر: املركز الوطني لبيانات الثلوج والجليد، جامعة كولورادو بولدر، و

وبما أن الجليد البحري يطفو عىل سطح املحيطات، فإن 
مساهمة ذوبان الجليد البحري يف ارتفاع مستوى سطح 
البحر ال تكاد تذكر. بيد أن الجليد البحري يؤدي وظيفة 
الدرع الذي يمنع حرارة الشمس من تسخني املحيطات، 
املحيط،  يمتد حتى  الذي  الربي،  للجليد  السند  ووظيفة 
مياه  بسبب  الجليدية  الصفيحة  تآكل  دون  يحول  مما 

املحيط الدافئة وأمواجه. وقد أدى فقدان الجليد البحري 
هشاشة،  أكثر  الجليدية  الصفائح  من  العديد  جعل  إىل 
بسبب  البحر  سطح  مستوى  ارتفاع  معدل  من  وزاد 
 Stewart and ذوبان الصفائح الجليدية األرضية )مثال

.)others, 2019
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الثغرات يف املعارف   - 3

مستوى سطح البحر  - 1-3

البحر  سطح  ملستوى  العاملي  املتوسط  خالف  عىل 
قياسهما  تولت  اللذين  اإلقليمي  البحر  سطح  ومستوى 
بعثات قياس االرتفاع بواسطة الساتل، ال تزال التغريات 
يف مستوى سطح البحر يف املناطق الساحلية غري معروفة 
جيدا. والواقع أن املناطق الساحلية تشهد نقصا كبريا يف 
أخذ العينات بواسطة مقاييس املد والجزر، وهي مناطق 
التقليدية بمسحها حالياً  االرتفاع  بعثات قياس  تقم  لم 
)عىل بعد 10 كيلومرتات من الساحل( بسبب التشويش 
الرادار  إشارات  عىل  الربي  التلوث  يحدثه  الذي 
فإن  ذلك،  ومع   .)Cipollini and others, 2018(
تلك  من  املستقاة  البيانات  معالجة  إعادة  عىل  التوفر 
البحر  بتقدير تغري مستوى سطح  اآلن  البعثات يسمح 
 Marti and others,( عىل مقربة شديدة من الساحل
2019(. ويف املستقبل القريب، سيتيح أيضا االستخدام 
املنهجي للتكنولوجيا الجديدة املتعلقة بالرادارات ذوات 
بعثات  يف  نفذت  تكنولوجيا  وهي  االصطناعية،  الفتحة 
 CryoSat-2 )مثل  األوروبية  الفضاء  لوكالة   حديثة 
سطح  مستوى  يف  التغريات  تقدير   ،)Sentinel-3 و 

البحر عىل مقربة شديدة من الساحل.

دوران املحيطات  - 2-3

ال تزال هناك بعض القيود فيما يتعلق بالشبكة الحالية 
لرصد املحيطات، ال سيما فيما يتصل باملناطق الساحلية 
الواقعة  العميقة  املحيطات  ومناطق  الحافية  والبحار 
ألعماق  نظام  إنشاء  املهم  ومن  مرت.   2  000 تحت 
املحيطات يف املستقبل لرصد التغريات يف املحيطات تحت 
يف  لالختالل  كامل  تقدير  تقديم  أجل  من  مرت،   2  000
 Johnson and others,( األرض  يف  الطاقة  توازن 
2015(. ويف الوقت الحايل، ليست تيارات الحافة ممثلة 
تمثيال كامال يف نظام آرغو، إذ يمكن أن تمر العوامات 
برسعة عرب املناطق النشطة، مثل مناطق تيارات الحافة 

يف  الجنوبي  بالقطب  املحيط  التيار  ومناطق  الغربية 
املحيط األطليس، مما يمكن أن يستحث سلسلة عكسية 
من الطاقة الحركية ويؤثر يف التقلبات الواسعة النطاق 
 .)Wang and others, 2017( الرتدد  املنخفضة 
وسيتطلب كفالة أخذ عينات كافية تصميم نظام رصد 
تتكيف  التي  الرصد  تكنولوجيات  من  مزيج  إىل  يستند 
مع بيئات التشغيل املختلفة. وتدعو الحاجة إىل استحداث 
ألغراض  متعددة  منصات  من  رصد  عمليات  ومواصلة 
 Meyssignac( واملعايرة  البيانات  صحة  من  التحقق 
من صحة  التحقق  ذلك  يف  بما   ،)and others, 2019

النماذج املناخية.

درجة حرارة سطح البحر   - 3-3
واملحتوى الحراري للمحيطات 

الظواهر  أنماط  تحكمها  الحرارة  درجات  سجالت 
املناخية الطبيعية، من قبيل التذبذب العقدي يف املحيط 
 Kosakaو )England and others, 2014؛  الهادئ 
الجنوبي  التذبذب   - النينيو  وتيار   ،)and Xie, 2013
املتعدد  والتذبذب   ،)Cheng and others, 2018(
 Garcia-Soto and( األطليس  شمال  يف  العقود 
التحليالت  من  االحرتاس  ويتمثل   .)Pingree, 2012
القائمة عىل الرصد يف أن السجل ال يزال قصريا جدا: أي 
يف شمال  العقود  املتعدد  للتذبذب  النموذجية  الفرتة  أن 
فرتة  الهادئ هي  املحيط  يف  العقدي  والتذبذب  األطليس 
ترتاوح بني 30 و70 سنة تقريبا، عىل غرار طول سجل 
املحتوى الحراري للمحيطات املوثوق به )قرابة 60 سنة 
والتحليالت  املايض(.  القرن  خمسينيات  أواخر  منذ 
املقرتح  الطريق  الرصد هي  للنماذج وعمليات  املشرتكة 
 Liu و  )Cheng and others, 2018؛  قدماً  للميض 
and others, 2016( من أجل فهم التغيري والتباين يف 
درجة حرارة سطح البحر واملحتوى الحراري للمحيطات 
عىل جداول زمنية مختلفة فهما أفضل. ويعد االفتقار إىل 
عمليات الرصد املتعلقة بتدفق الطاقة السطحية الطويل 
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األجل يف العالم تحديًا إضافيًا يحول دون فهم التغريات 
واملحتوى  البحر  سطح  حرارة  درجة  عىل  تطرأ  التي 
املتصلة  فاملعارف  كامال.  فهما  للمحيطات  الحراري 
وتأثرياته  الجنوبي  التذبذب   - النينيو  تيار  بآليات 
العاملي،  التفاعلية، وكذلك بتنوعه فيما يتعلق باالحرتار 

هي معارف غري كافية.

امللوحة  - 4-3

تظهر  امللوحة  يف  املالحظة  التغريات  أن  من  الرغم  عىل 
بقوة يف جميع التحليالت القائمة عىل الرصد حتى اآلن، 
فإن ثمة ثغرات معرفية يف املصدر املحدد لهذه التغريات، 
املرتبطة  السواحل،  من  القريبة  املناطق  يف  سيما  وال 
بخزانات املياه األرضية وخزانات مياه الغالف الجليدي. 
وقد ربطت دراسات كثرية للرصد والنمذجة ربطا قاطعا 
املاء قرسا يف  بتغري دورة  املحيطات  التغريات يف عرض 
والتهطال  التبخر  ألنماط  متزامنة  زيادة  مع  السطح، 
للتغريات  وسيكون  للتغري.  الرئييس  املحرك  باعتبارها 
املستمرة تأثريات كبرية عىل النظم اإليكولوجية البحرية، 
األنواع  وقدرة  الحياة،  دورة  مدة  عىل  آثار  ذلك  يف  بما 

الهامة عىل التكيف والبقاء إيكولوجيا واقتصاديا. 

تحمض املحيطات  - 5-3

النماذج  إثراء  لزيادة  البحوث  من  مزيد  إجراء  يلزم 
لتحمض  األريض  النظام  باستجابة  التنبؤات  وتحسني 

.https://biogeochemical-argo.org انظر  6

انظر قرار الجمعية العامة 1/70.  7

واملجتمعات  املجموعات  عىل  وتأثرياته  املحيطات، 
االبحرية، وقدرة الكائنات الحية عىل التأقلم أو التكيف 
مع التغريات يف كيمياء املحيطات الناجمة عن تحمضها. 
يف  نطاقا  أوسع  رصد  إىل  ماسة  حاجة  ثمة  تزال  وال 
الجودة  الساحلية، وإىل أجهزة استشعار عالية  املناطق 
زيادة  وإىل  الرصد،  بهذا  للقيام  التكلفة  ومنخفضة 
يف  والبحث  الساتلية  البيانات  عىل  الحصول  إمكانية 
التي  املحيطات  كيمياء  يف  األجل  الطويلة  االتجاهات 
قديما(.  املحيطات  )تحمض  الرصد  سجالت  تتجاوز 
ومن األمثلة الجيدة عىل ذلك تمديد برنامج آرغو ليشمل 
الرقم  ذلك  يف  بما  البيوجيوكيميائية،  املعايري 

الهيدروجيني6.

الجليد البحري  - 6-3

املناطق  يف  املوقعي  الرصد  شبكات  عىل  الحفاظ  يمثل 
القطبية تحدياً نظراً إىل البيئة القاسية وإمكانية الوصول 
التي ال تتأتى عادة إال يف فصيل الربيع والصيف. وتتحسن 
بواسطة  الجيوفيزيائية  املعايري  استخالص  عمليات 
السواتل، ولكن يلزم إجراء عمليات رصد موقعي للتحقق 
وجه  وعىل  تلك.  االستخالص  عمليات  صحة  من 
الجليد  عىل  للثلوج  املوقعية  القياسات  فإن  الخصوص، 
مفيدة  قياسات  هي  البحري،  الجليد  وسمك  البحري، 
املناطق  يف  الفيزيائية  العمليات  فهم  لتعزيز  للغاية 
القطب  منطقة  يف  نادرة  القياسات  وهذه  القطبية. 

الشمايل، وأشد ندرة يف أنتاركتيكا.

موجز  - 4

السببان  هما  الربي  الجليد  وذوبان  املحيطات  احرتار 
الرئيسيان لتسارع وترية ارتفاع املتوسط العاملي ملستوى 
العاملي  فاملتوسط  الحارض.  الوقت  يف  البحر  سطح 
 1993 عام  منذ  يرتفع  فتئ  ما  البحر  سطح  ملستوى 

 ±  3,1 قدره  متوسط  بمعدل  االرتفاع(  قياس  )تاريخ 
يبلغ  واضح  تسارع مضاف  مع  السنة،  يف  مليمرت   0,3
االرتفاع  قياس  أن  كما  السنة7.  يف  مليمرت   0,1 قرابة 
بواسطة الساتل كشف أيضا عن تفاوت إقليمي شديد يف 
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املعدالت  تصل  إذ  البحر،  سطح  مستوى  تغري  معدالت 
اإلقليمية إىل ضعفي املتوسط العاملي أو ثالثة أضعافه يف 
العديد  تشهد  العاملي،  االحرتار  وبسبب  املناطق.  بعض 

من أنظمة الدوران أيضا تغريات. 

املقيسة  البحر،  سطح  مستوى  ارتفاع  يف  والتغريات 
بواسطة  الدقة  العالية  االرتفاع  قياس  أجهزة  بواسطة 
شبه  املائية  الدوامات  رقعة  اتساع  إىل  تشري  الساتل، 
املدارية يف شمال املحيط الهادئ وجنوبه وازدياد قوتها. 
وعالوة عىل ذلك، تبني الدراسات وجود تحرك للعديد من 
التيار  ذلك  يف  بما  القطب،  باتجاه  البحرية  التيارات 
املحيط بالقطب الجنوبي والدوامات املائية شبه املدارية 
الحافة  تيارات  عن  فضال  الجنوبي،  الكرة  نصف  يف 
الغربية يف جميع أحواض املحيطات. وقد فرت فعال أحد 
التيار  نظام  وهو  الرئيسية،  البحرية  التيارات  نظم 
التقلبـي الجنوبي للمحيط األطليس، ومن املرجح جداً أن 
تعقب  التي  اآلثار  وتشمل  مستقبال.  الفتور  يف  يستمر 
عىل  البحر  سطح  مستوى  يف  ارتفاعا  التغريات  هذه 
الصعيد اإلقليمي، وتغريات يف توزيع املغذيات وامتصاص 

الكربون، وتفاعالت مع الغالف الجوي.

وتشري بيانات متوسط درجات حرارة سطح املحيطات 
عىل مستوى العالم إىل ارتفاع درجة الحرارة بما مقداره 
الفرتة  خالل  القرن  يف  مئوية  درجة   0,12±0,62
1900-2018. ويف العقد األخري )2009-2018(، بلغ 
معدل ارتفاع درجة حرارة سطح املحيطات 0,68±2,56 
درجة مئوية يف القرن. ويحدث االحرتار يف معظم مناطق 
املحيطات، مع ظهور انخفاض طويل األمد يف الحرارة يف 
بعض املناطق، كما هو الحال يف شمال املحيط األطليس. 
ومنذ عام 1955، ظهرت أيضاً عالمات احرتار قوية يف 
طبقة الـ 000 2 مرت العليا من املحيطات، كما يدل عىل 

ذلك زيادة املحتوى الحراري للمحيطات. 

عدة  مدى  عىل  امللوحة  لتغريات  املكانية  األنماط  وتوفر 
نطاق  عىل  املائية  الدورة  تغري  عىل  مقنعا  دليال  عقود 
عاملي يف محيطات العالم بتزامن مع االحرتار خالل هذه 
التحليالت  جميع  يف  امللحوظة  التغريات  وتُثبت  الفرتة. 
أُعيد  وقد  األجل،  الطويلة  امللوحة  لتغريات  املالحظة 

النماذج  محاكاة  عمليات  يف  األخرية  اآلونة  يف  إثباتها 
املناخية القرسية. وتتجىل هذه التغريات يف زيادة امللوحة 
يف املناطق شبه املدارية ذات امللوحة العالية القريبة من 
املناطق  امللوحة يف  السطح، وانخفاض مقابل يف درجة 
غرب  يف  الدافئة  املنطقة  مثل  املنخفضة  امللوحة  ذات 
املحيط الهادئ والقطبني. وتُشاهد أيضا تغريات مماثلة 
انخفاض  من  مماثلة  أنماط  مع  املحيطات،  جوف  يف 
يف  وازديادها  امللوحة  املنخفضة  املياه  يف  امللوحة  درجة 
أحواض  من  املمثلة يف كل حوض  امللوحة  العالية  املياه 
واملحيط  الهادئ  واملحيط  األطليس  املحيط  املحيطات، 

الهندي، ويف كافة أنحاء املحيط الجنوبي. 

السطحية  للطبقات  الهيدروجيني  الرقم  وانخفض 
للمحيطات يف العالم يف املتوسط بحوايل 0,1 منذ الثورة 
الصناعية، أي بزيادة يف درجة الحموضة بنسبة 30 يف 
املائة تقريبا. ومن املتوقع أن ينخفض الرقم الهيدروجيني 
خالل  تقريباً   0,3 مقدارها  إضافية  بنسبة  للمحيطات 
العاملية  الكربون  انبعاثات  تُخفض  لم  ما  املقبل  القرن 
السالسل  يف  التغريات  مالحظة  ويمكن  كبرية.  بدرجة 
معدل  يكون  أن  ويرجح  للمحيطات،  املمتدة  الزمنية 
التغري معدال ال مثيل له يف الـ 66 مليون سنة املاضية 
عىل األقل. وترتاوح مدة نشوء العالمة الدالة عىل التغري 
املحيطات،  للمواقع يف عرض  8 سنوات و15 سنة  بني 
وبني 16 سنة و 41 سنة للمواقع الساحلية، مما يجعل 
األجل،  طويلة  رصد  بسجالت  االلتزام  الرضوري   من 
وال سيما يف املنطقة الساحلية، حيث توجد معظم املوارد 

البحرية الهامة تجاريا وثقافيا. 

وانخفضت مستويات األكسجني يف املحيطات يف العقود 
حني  ففي  شديدة.  إقليمية  تباينات  وجود  مع  األخرية، 
انخفض املحتوى اإلجمايل لألكسجني بحوايل 2 يف املائة 
يف خمسة عقود، فإن األكسجني يف املناطق الساحلية أو 
يظهر  األكسجني  من  األدنى  الحد  مناطق  من  بالقرب 
تفاوتات أكرب. ويغذي جريان األنهار يف الغالب التغريات 
الساحلية، ويرجح أن تكون التغريات يف عرض املحيطات 
املحيطات  دوران  يف  التغريات  من  بمزيج  مرتبطة 
والدورات البيوجيوكيميائية. ويتسبب انخفاض القابلية 
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للذوبان بفعل درجة الحرارة يف معظم الفاقد يف كميات 
عمليات  تتسبب  بينما  السطح،  من  بالقرب  األكسجني 
أخرى يف فقدان األكسجني يف أعماق املحيطات. ويمكن 
األكسجني يف مناطق  االنخفاض يف  املزيد من  يؤدي  أن 
تفاعالت  إىل  منها  وبالقرب  األكسجني  من  األدنى  الحد 
مناخية من خالل ما ينجم من انبعاثات غازات الدفيئة. 

يف  املحيطات  من  املائة  يف   15 البحري  الجليد  ويغطي 
املدفوع  والدوران  الحراري  التوازن  يف  ويؤثر  العالم 
بالتباين الحراري وامللحي عىل الصعيد العاملي. وقد أخذ 
يف  برسعة  ينخفض  البحري  الجليد  مساحة  إجمايل 
يف  شأن  ذات  غري  االتجاهات  ولكن  الشمايل،  القطب 
أنتاركتيكا. وتنخفض مساحة الجليد البحري يف منطقة 
العقد  يف  املائة  يف   0.4  ±  -2,7 بنسبة  الشمايل  القطب 
العقد  يف  املائة  يف   2,3  ± و2,8-  الشتاء،  فصل  خالل 

فإن  ذلك،  من  النقيض  وعىل  الصيف.  فصل  خالل 
االتجاهات يف إجمايل مساحة الجليد البحري يف أنتاركتيكا 
غري ذات شأن، حيث تبلغ 0,6 ± 0,6 يف املائة يف العقد 
خالل الصيف و1,1 ± 3,7 يف املائة يف العقد خالل فصل 
الجغرايف  التوزيع  فإن  اإلقليمي،  الصعيد  وعىل  الشتاء. 
الشمايل،  القطب  منطقة  ففي  هائل.  االتجاهات  لهذه 
تظهر أبرز االتجاهات الصيفية يف قطاع املحيط الهادئ 
املتاخم للمحيط املتجمد الشمايل، بينما تظهر االتجاهات 
الصيفية يف أنتاركتيكا زيادات يف بحر ودل وانخفاضات 
الجنوبي.  للمحيط  املتاخم  أنتاركتيكا  غرب  قطاع  يف 
ويعزى التوزيع املكاني للتغريات يف الجليد البحري إىل 
التغريات يف الرياح والتيارات البحرية املتصلة بالتذبذب 
القطبي الشمايل يف نصف الكرة الشمايل، والنمط الحلقي 

الجنوبي، والنينيو يف نصف الكرة الجنوبي.
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مقدمة

عام  يف  نرُش  الذي  للمحيطات  األول  العاملي  التقييم  يف 
2017، ُدرس التنوع البيولوجي من ثالث وجهات نظر: 
حسب املنطقة الجغرافية، وحسب املجموعة التصنيفية، 
ويف  للقلق.  مثرية  باعتبارها  املحددة  املوائل  وحسب 
التنوع  يُدرس  للمحيطات،  الثاني  العاملي  التقييم 
 )6 )الفصل  التصنيفية  املجموعة  حسب  البيولوجي 
وحسب املوائل )الفصل 7( يف جميع املناطق التي تتوفر 
التصنيفية  باملجموعات  يتعلق  ففيما  بيانات.  بشأنها 
التي أدرجت يف التقييم العاملي األول، ينصب الرتكيز عىل 
ذلك  يف  بما  التقييم،  نرش  منذ  حدثت  التي  التغريات 
املعلومات الجديدة. وفيما يتعلق باملجموعات التصنيفية 
الرتكيز  ينصب  األول،  العاملي  التقييم  يف  تدرج  لم  التي 
عىل املعلومات العامة، من أجل وضع خط أساس بشأن 

الحالة الراهنة. 

املتعلقة  املعلومات  عرض  يف  ألف   6 الفصل  ويتوسع 
خالل  من  األول  العاملي  التقييم  يف  الواردة  بالعوالق 
عىل  ويقدم،  املجموعة،  لهذه  البيولوجي  التنوع  وصف 
وجه الخصوص، معلومات عن العوالق النباتية الوحيدة 
الحيوانية  والعوالق  والفريوسات  والبكترييا  الخلية 
بالالفقاريات  املتعلقة  املعلومات  وترد  الخاليا.  املتعددة 

التقييم  يف  مستقل  نحو  عىل  تناقش  لم  التي  القاعية، 
بني  ومن  باء.   6 الفرعي  الفصل  يف  األول،  العاملي 
الفصل  يف  العوالق  أشكال  ترد  اليميّة،  الالفقاريات 
)رأسيات  اليميّة  الالفقاريات  وتظل  ألف.   6 الفرعي 
األرجل( ثغرة تحتاج إىل تدارك يف تقييم مقبل وإن قدمت 
بعض املعلومات عن هذه الالفقاريات يف إضافة للفصل 
الفرعي 6 باء من جانب فريق الخرباء للعملية املنتظمة 
الصعيد  وتقييمها عىل  البحرية  البيئة  لإلبالغ عن حالة 
العاملي، بما يف ذلك الجوانب االجتماعية – االقتصادية. 
عن  ووافية  جديدة  معلومات  جيم   6 الفصل  يف  وترد 
لم  التي  باألنواع  يتعلق  فيما  سيما  وال  األسماك،  تنوع 
تُدرس يف التقييم العاملي األول. ويتضمن الفصل 6 أيضا 
البيولوجي  التنوع  يف  األخرية  التغريات  عن  معلومات 
الفرعي 6 دال(، والزواحف  )الفصل  البحرية  للثدييات 
البحرية  والطيور  هاء(،   6 الفرعي  )الفصل  البحرية 
)الفصل الفرعي 6 واو(، والنباتات البحرية والطحالب 
الكبرية )الفصل الفرعي 6 زاي(. ويتضمن هذا الفصل 
الفرعي األخري االتجاهات يف حالة غابات طحالب الكيلب 
يف  البحرية  للنباتات  وصف  ويرد  الطحالب.  ومنابت 

الفصول الفرعية 7 زاي إىل طاء حسب املوائل.
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النقاط الرئيسية

الحياة  	 أشكال  أكثر  هي  الخلية  الوحيدة  امليكروبات 
البحرية وفرة وتنوعا. فشبكات األغذية القائمة عليها 

تحافظ عىل معظم التنوع البيولوجي للمحيطات. 

من  	 املائة  يف   50 قرابة  البحرية  النباتية  العوالق  تمثل 
ومن  األكسجني،  إمدادات  ومن  لألرض،  األويل  اإلنتاج 
عمليات تثبيت النيرتوجني. وتمثل الدياتومات والعوالق 
املجهرية )>2 ميكرومرت( معظم اإلنتاج األويل البحري. 

الرأيس  	 االنقسام  يف  زيادات  تؤدي  أن  املرجح  من 
لطبقات املياه )تطبق املياه( وانخفاضات يف مدخالت 
املغذيات غري العضوية إىل الجزء الذي يمكن أن يحدث 
فيه التمثيل الضوئي )املنطقة املضاءة(، بفعل ارتفاع 

درجة حرارة الطبقة العليا للمحيطات، إىل ما ييل:

انخفاضات يف إنتاجية العوالق النباتية وحجم  	
الخاليا؛

زيادات يف تدفق الطاقة عرب الشبكات الغذائية  	
الشبكات  بذلك من خالل  املتعلقة  امليكروبية 

)العوالق  الخاليا  املتعددة  لألنواع  الغذائية 
التي يفوق حجمها 20 ميكرومرتا(؛

إىل  	 األحيائي  اإلنتاج  تصدير  يف  انخفاضات 
املحيط السحيق. ومن شأن هذه االنخفاضات 
أن تقلل قدرة املحيطات عىل امتصاص ثاني 
احرتار  وترية  يرسع  مما  الكربون،  أكسيد 

الغالف الجوي لألرض؛

مستوى  	 يف  األحيائي  اإلنتاج   انخفاض 
غذائي أعىل. 

إىل  	 املناخ  بفعل  املحيطات  تحمض  يؤدي  قد 
الحد من وفرة العوالق الجريية وتوزعها. 

الحالية للمحيطات  	 العاملية  ال ترصد عمليات الرصد 
إقامة نظام  الحاجة  العوالق. وتقتيض  تنوع  تحديدا 
باعتباره  املحيطات،  يف  الحياة  لرصد  متكامل  دويل 
عنرصا من عنارص النظام العاملي لنظم رصد األرض.

مقدمة  - 1

الفريوسات  من  البحرية  العوالق  مجتمعات  تتألف 
وبدائيات النوى )العتائق والبكترييا( وحقيقيات النوى 
كلتا  وتشمل  الخاليا(.  املتعددة  والكائنات  )األوالنيات 
بدائيات النوى وحقيقيات النوى الكائنات املنتجة األولية 
البحرية  العوالق  وتمثل  االغتذاء،  املتباينة  واملستهلكة 
النشوء  تاريخ  تنوعا يف  األكثر  الحية  الكائنات  مجموعة 
)Colomban and others, 2015؛  األرض  عىل 
الرتكيز يف هذا  United Nations, 2017a(. وينصب 
العليا  الطبقة  يف  العوالق  تجمعات  عىل  الفرعي  الفصل 
الناجمة  والتغريات  إىل 000 1 مرت(  للمحيطات )صفر 
عن املناخ يف العوالق التي من املرجح أن يكون لها تأثري 

عىل خدمات النظم اإليكولوجية. 

الكتلة  بمعظم  الخلية  الوحيدة  امليكروبات  وتستأثر 
يف  األييض  والنشاط  البيولوجي  والتنوع  األحيائية 
 Azam and؛ وGasol and others, 1997( املحيطات
Malfatti 2007؛ و Salazar and Sunagawa, 2017؛ 
وBar-On and others, 2018( وتؤدي أدواراً حاسمة 
 Palumbi( يف توفري خدمات النظم اإليكولوجية البحرية
 .)Liquete and others, 2013؛ وand others, 2009
وعىل وجه الخصوص، تمثل العوالق النباتية قرابة 50 يف 
املائة من صايف اإلنتاج األويل لألرض الذي يدعم شبكات 
األغذية البحرية، وقرابة 50 يف املائة من إمدادات األكسجني 
 Westberry ؛ وField and others, 1998( عىل األرض
and others, 2008(؛ وتدعم شبكات العوالق الغذائية 
 Blanchard and others,( األسماك  مصائد  معظم 
2012؛ وBoyce and others, 2015(، وتعزز املضخة 
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وتحافظ   ،)Honjo and others, 2014( البيولوجية1 
 Beaugrand and others,( البيولوجي  التنوع  عىل 
2013؛ وVallina and others, 2014(. ويسهم صايف 
اإلنتاج األويل للعوالق النباتية وتدفقات املغذيات من خالل 
شبكات العوالق الغذائية إسهاما كبريا يف ما ال يقل عن 14 
 Wood and others,( هدفا من أهداف التنمية املستدامة
املحيطات  )حفظ   14 الهدف  مقدمتها  ويف   ،)2018
والبحار واملوارد البحرية واستخدامها عىل نحو مستدام 

لتحقيق التنمية املستدامة(2. 

وتتمثل أهداف هذا الفصل الفرعي فيما ييل: )أ( وصف 
الرتكيبة الحالية لتجمعات العوالق واالتجاهات السابقة 
العاملي واإلقليمي؛  يف تنوعها وإنتاجيتها عىل املستويني 

تصدير بوساطة بيولوجية للمواد العضوية الجسيمية وكربونات الكالسيوم إىل املحيط السحيق )أدنى من 000 1 م(.  1

انظر قرار الجمعية العامة 1/70.  2

يشري تحمض املحيطات إىل تناقص الرقم الهيدروجيني للمحيطات عىل مدى فرتة زمنية طويلة، نظرا أساساً المتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغالف الجوي.  3

املنطقة املضاءة هي الطبقة العليا للمحيطات التي يخرتقها ضوء كاف يتيح حدوث عملية التمثيل الضوئي.   4

فيها  يتسبب  التي  املتوقعة  االتجاهات  وتلخيص  )ب( 
وتحديد  )ج(  العوالق؛  من  التجمعات  هذه  يف  املناخ 
الثغرات يف املعارف الحالية. والتغريات التي يتسبب فيها 
املناخ يف بيئة الطبقة العليا للمحيطات املشمولة بالتحليل 
املحيطات وتحمضها3. وهذه  احرتار  الفرع هي  هذا  يف 
 5 للفصلني  بالنسبة  خاصة  أهمية  لها  املعلومات 
)االتجاهات يف الحالة الفيزيائية والكيميائية للمحيطات( 
و10 )التغريات يف مدخالت املغذيات يف البيئة البحرية(. 
الفصل  هذا  يف  تناولها  جرى  التي  املواضيع  وتشمل 
الفرعي والتي لم يتناولها تحديدا الفصل 6 من التقييم 
 )United Nations, 2017b( العاملي األول للمحيطات

االتجاهات السابقة واملتوقعة يف تنوع العوالق. 

موجز الفصل 6 من التقييم العاملي األول للمحيطات   - 2

األويل  اإلنتاج  لصايف  والعاملية  اإلقليمية  األنماط  ُدرست 
القاعية،  العيانية  والنباتات  النباتية  العوالق  بحسب 
وتدوير املغذيات يف الطبقة العليا للمحيطات، والتأثريات 
البرشية املنشأ عىل هذه العمليات، وأفضت الدراسة إىل 

النتائج التالية: 

باستثناء املياه الساحلية الخاضعة للمدخالت النهرية  	
املنخفضة  املغذيات  العالية  واملناطق  املغذيات  من 
العاملي  النمط  يعكس  )الكلوروفيل(،  اليخضور 
مدخالت  نمط  النباتية  للعوالق  األويل  اإلنتاج  لصايف 
املغذيات من املياه العميقة )النيرتوجني والفوسفور( 

إىل املنطقة املضاءة من الجسم املائي4.

يف  	 النباتية  للعوالق  األويل  اإلنتاج  صايف  انخفض 
الدوامات املائية شبه املدارية يف الفرتة من عام 1998 
الطبقة  حرارة  درجة  ارتفاع  نتيجة   2006 عام  إىل 
من  بذلك  يرتبط  وما  املناخ  بفعل  للمحيطات  العليا 
صايف  ازداد  بينما  املغذيات،  إمدادات  يف  انخفاض 

نتيجة  الساحلية  اإليكولوجية  النظم  يف  األويل  اإلنتاج 
ذلك  أدى  الربية. وقد  املغذيات  الزيادات يف مدخالت 
إىل انتشار نقص األكسجني يف املحيطات عىل الصعيد 
ملنابث  الجغرافية  املساحة  انخفاض  وإىل  العاملي، 
التسمم  حوادث  وقوع  وزيادة  البحرية،  األعشاب 

بالعوالق النباتية. 

ينزع تنوع أنواع العوالق النباتية إىل أن يكون يف أدنى  	
حيث  القطبية،  وشبه  القطبية  املياه  يف  له  مستوى 
اإلنتاج  صايف  معظم  النمو  الرسيعة  األنواع  تشكل 
وشبه  املدارية  املياه  يف  له  مستوى  أعىل  ويف  األويل، 
املدارية، حيث تمثل العوالق النباتية الصغرية )> 10 

ميكرومرتات( معظم صايف اإلنتاج األويل.

للمحيطات  	 العليا  الطبقة  حرارة  درجة  ارتفاع  مع 
أنواع  تشكل  أن  يرجح  فيها،  املياه  تطبق  وزيادة 
من  متزايداً  كبرياً  جزءاً  الصغرية  النباتية  العوالق 
يف  انخفاض  إىل  يؤدي  مما  األويل،  اإلنتاج  صايف 
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إىل  العضوي  الكربون  وتصدير  السمكية  األرصدة 
أعماق البحار.

مع ارتفاع درجات حرارة الطبقة العليا للمحيطات يف  	
املساحات  رقعة  اتسعت  العليا،  العرض  خطوط 

الجغرافية ألنواع مجدافيات األرجل يف شمال املحيط 
األطليس لتشمل خطوط العرض العليا وباتت الذروات 
املعتدلة  املياه  تعيش يف  التي  األنواع  لوفرة  املوسمية 

تحل يف وقت أبكر من العام.

املناطق املشمولة بالتحليل يف هذا التقييم  - 3

متوسط تركيزات الكلوروفيل أ )Chlorophyll a( يف سطح البحر )1997-2010( واملناطق الست املستهدفة 
يف هذا التقرير
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القطبية؛ 5 - املناطق الساحلية التي ترتفع فيها مياه القاع إىل املياه السطحية؛ 6 - املناطق االستوائية التي ترتفع فيها مياه القاع إىل املياه السطحية )األزرق: >0,1 

ملغم/م-3؛ واألخرض: 0,1 – 1,0 ملغم/م-3؛ واألصفر: 1 – 3 ملغم/م-3؛ واألحمر: <3 ملغم/م-3(. 

يتفاوت صايف اإلنتاج األويل للعوالق النباتية من منطقة 
 Uitz ؛ وBehrenfeld and others, 2006( إىل أخرى
 ،)United Nations, 2017c and others, 2010؛ 
املناخ  بتغري  املعنية  الدولية  الحكومية  الهيئة  وقسمت 
Hoegh-( لذلك  وفقاً  مناطق  إىل  العالم  محيطات 

بني  ومن   .)Guldberg and Poloczanska, 2017

املناطق  تمثل  الفريق،  حددها  التي  السبع  املناطق 
العرض  خطوط  نظم  الفرع  هذا  يف  بالتحليل  املشمولة 
تتأتى  نظم  وهي  العرض املنخفضة،  وخطوط  العليا 
فيها املدخالت األساسية من املغذيات من املياه العميقة 
من خالل الخلط الرأيس أو ارتفاع مياه القاع إىل السطح 
الحاالت  من  واسعة  مجموعة  تظهر  التي  والنظم 
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التغذوية5 )التي ال تعكس املدخالت الربية من املغذيات(. 
وفيما ييل املناطق الست املشمولة بالتحليل )مرقمة كما 

هو الحال يف الشكل أعاله(: 

الدوامات املائية شبه املدارية الخمسة الوسطى،   - 1
العليا  الطبقة  األحيائية يف  املجتمعات  أكرب  وهي 
مساحة  من  املائة  يف   40 )قرابة  للمحيطات 
املحيطات، و22 يف املائة من صايف اإلنتاج األويل 

السنوي للمحيطات(؛

خطوط  يف  للعوالق  الربيعي  التكاثر  مناطق   - 2
مساحة  من  املائة  يف   25 )قرابة  العليا  العرض 
املحيطات، و43 يف املائة من صايف اإلنتاج األويل 

السنوي للمحيطات(؛

املنطقة املحيطة بأنتاركتيكا يف املحيط الجنوبي   - 3
)قرابة 12 يف املائة من مساحة املحيطات، وقرابة 
السنوي  األويل  اإلنتاج  صايف  من  املائة  يف   9

للمحيطات(؛ 

باملغذيات ذات  الغنية  املناطق  إىل  املنخفض )> 0,1 ملغم/م-3(  السنوي  أ(  )الكلوروفيل  اليخضور-أ  املغذيات ذات متوسط تركيزات  القليلة  املناطق  من   5

متوسط تركيزات عال نسبياً )1 – 30 ملغم/م-3(.
املقاييس قليلة جداً من حيث الزمان واملكان بحيث ال يمكن تقدير التنوع البيولوجي للعوالق بدقة عىل الصعيدين اإلقليمي والعاملي.  6

األنواع املتميزة وراثيا )استنادا إىل الوحدات التصنيفية التشغيلية( التي ال تظهر اختالفات مورفولوجية واضحة. وتستخدم هذه الوحدات لتقدير غزارة األنواع   7

.)Caron and others, 2009( عىل أساس االختالفات الجينية

املتجمد  املحيط  يف  القطبية  الجليدية  املناطق   - 4
الشمايل واملحيط الجنوبي )قرابة 4 يف املائة من 
مساحة املحيطات، وبني 1 و2 يف املائة من صايف 

اإلنتاج األويل السنوي للمحيطات(؛ 

املناطق الساحلية التي ترتفع فيها مياه القاع إىل   - 5
مساحة  من  املائة  يف   2 )قرابة  السطحية  املياه 
األويل  اإلنتاج  صايف  من  املائة  يف  و7  املحيطات، 

السنوي للمحيطات(؛ 

املناطق االستوائية التي ترتفع فيها مياه القاع إىل   - 6
مساحة  من  املائة  يف   8 )قرابة  السطحية  املياه 
األويل  اإلنتاج  صايف  من  املائة  يف  و9  املحيطات، 

السنوي للمحيطات(.

من  املائة  يف   90 مجتمعة  الست  املناطق  هذه  وتشمل 
مساحة املحيطات وتمثل 90 يف املائة من صايف اإلنتاج 

األويل للمحيطات.

تقدير تنوع العوالق   - 4

تنوع األنواع  - 1-4

ال يمكن يف الوقت الحارض إجراء تقديرات دقيقة لتنوع 
استناداً  والعاملي  اإلقليمي  املستويني  عىل  العوالق  أنواع 
النقص  بسبب  املحيطات  لعينات  املجهري  الفحص  إىل 
 ،)Appeltans and others, 2012( 6الحاد يف العينات
)املتشابهة  املسترتة  األنواع  من  برسعة  املتزايد  والعدد 
غري املتزاوجة(7 التي كشف عنها علم الجينوميات البيئية 
 Lindequeو وGoetze, 2010؛  )Delong, 2009؛ 
 ،Harvey and others, 2017 ؛ وand others, 2013
إىل  تفتقر  التي  الحيوانية  العوالق  من  الريقات  ومراحل 

 Bucklin and others,( خصائص تشخيصية واضحة
2016، وعدم التوافق يف اآلراء بني علماء األحياء املجهرية 
 Amaral-Zettler and others,( بشأن تعريف األنواع
2010(. وال يمكن معالجة مشكلة النقص يف العينات إال 
بزيادة االستبانة الزمنية واملكانية لعمليات أخذ العينات. 
توسيع  أهمية  عىل  التشديد  يجب  الصدد،  هذا  ويف 
ومواصلة دعم التحالف العاملي للمسوح بنظام التسجيل 
 )Batten and others, 2019( للعوالق  املستمر 
املحيطات  يف  الحياة  لرصد  متكامل  نظام  وإنشاء 

 .)Canonico and others, 2019(
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التنوع الوظيفي   - 2-4

مجموعات  يف  الحية  الكائنات  تصنيف  يكون  أن  يمكن 
وظيفية تشرتك يف خصائص مشرتكة )الحجم واألدوار 
من  اإليكولوجية  الناحية  من  فائدة  أكثر  اإليكولوجية( 
 Litchman and others,( التصنيفية  املجموعات 
فالعوالق   .)Mitra and others, 2016و 2010؛ 
تنترش يف رقعة يمتد طيفها عىل أكثر من سبعة أضعاف 
 Sommerو )Boyce and others, 2015؛  املساحة 
and others, 2017( وينعكس ذلك يف املسارات التي 
األويل  اإلنتاج  صايف  تدوير  إعادة  خاللها  من  يجري 
للعوالق النباتية يف الطبقة العليا للمحيطات، أو توجيهها 
إىل مصائد األسماك أو تصديرها إىل باطن املحيطات عن 
 Ward and others,( البيولوجية  املضخة  طريق 
 .)Acevedo-Trejos and others, 2018و 2012؛ 
عوالق  إىل  الحجم  حيث  من  العوالق  تقسيم  وجرى 
مجهرية )0,2 إىل 2 ميكرومرت(، وعوالق متناهية الصغر 
 200 إىل   20( دقيقة  وعوالق  ميكرومرت(،   20 إىل   2(
إىل ميكرومرت   200( متوسطة  وعوالق   ميكرومرت(، 

20 مم(، وعوالق كبرية )20 مم إىل 200 مم(، وعوالق 
ضخمة )<200 مم( )Sieburth and others, 1978؛ 
مستوى  وعىل   .)Sommer and others, 2017 و 
األحيائية  الكتلة  تزداد  الرئيسية،  املحيطات  أحواض 
للعوالق النباتية وجزء العوالق النباتية الكبرية عموماً مع 
نمط  وهو  املذابة،  العضوية  غري  املغذيات  توافر  تزايد 
اإلنتاج  لصايف  كمعيار  املغذيات  إمدادات  أهمية  يعكس 
 Mousing( املجتمعات  وتكوين  النباتية  للعوالق  األويل 

.)and others, 2018

الغذائية  الشبكات  تقسيم  يمكن  وظيفي،  منظور  ومن 
البحرية إىل فئتني عىل أساس الحجم )Fenchel, 1988؛ 

Pomeroy and others, 2007(، هما:

فيها  تتكاثر  التي  امليكروبية  الغذائية  الشبكات  )أ( 
النباتية  والعوالق  املجهرية  النباتية  العوالق 
االغتذاء  امُلتباينة  والبكترييا  الصغر،  املتناهية 
وملتقمات األوايل التي تتزود يف املقام األول من 
املجهرية  النباتية  للعوالق  األويل  اإلنتاج  صايف 
من  املذابة  العضوية  املواد  إطالق  ذلك  يف  )بما 

قبل الكائنات املنتجة واملستهلكة األولية(؛ 

الشبكات الغذائية لألنواع املتعددة الخاليا التي  )ب( 
والعوالق  الدقيقة  النباتية  العوالق  فيها  تتكاثر 
من  األول  املقام  يف  تتزود  التي  الخاليا  املتعددة 
إنتاجية العوالق النباتية الدقيقة ومن الشبكات 

الغذائية امليكروبية. 

وتمثل الشبكات الغذائية امليكروبية معظم الكتلة األحيائية 
 Del Giorgio and( وإعادة تدوير املغذيات يف املحيطات
 ،)Sunagawa and others, 2015؛ وDuarte 2002
الخاليا  املتعددة  لألنواع  الغذائية  الشبكات  تدعم  بينما 
 Legendre( معظم مصائد األسماك واملضخة البيولوجية
 Sommer and others, و  and Michaud, 1998؛ 
2002(. وهكذا، من املرجح أن يكون للتغريات يف التوازن 
تأثريات كبرية عىل توفري  الغذائيتني  الشبكتني  بني هاتني 
 Müren and others,( اإليكولوجية  النظم  خدمات 
 Sommer و  وWorm and others, 2006؛  2005؛ 

.)and others, 2016
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العوالق امليكروبية  - 5

العوالق النباتية  - 1-5

تشمل األصنوفات الرئيسية من حيث مساهمتها يف صايف 
النوى ودياتوميات  َزراِقم بدائيات  العاملي  اإلنتاج األويل 
حقيقيات النوى، والطحالب النباتية الصدفية والطحالب 
 Simon and ؛ وNot and others, 2007( الخرضاء
Uitz and others, 2010؛  و   others, 2009؛ 

 .)Flombaum and others, 2013و

تنوع العوالق النباتية ومجموعاتها   - 1-1-5
الوظيفية

النباتية  العوالق  من  وظيفية  مجموعات  بخمس  اعرُتف 
استنادا إىل حجمها وأدوارها يف الشبكات الغذائية اليميّة 
 Le Quéréو )Chisholm, 1992؛  املغذيات  ودورات 
 Marañón and others, و  and others, 2005؛ 
التمثيل  عىل  القادرة  املجهرية  العوالق  هي:   ،)2012
الضوئي، والعوالق الدقيقة املتسلكتة، والعوالق املتناهية 
للنيرتوجني،  املثبتة  املتوسطة  والعوالق  املتكلسة،  الصغر 
والعوالق املتناهية الصغر املفرزة لكربيتيد ثنائي امليثيل. 
الدقيقة  العوالق  أضيفت  الفرعي،  الفصل  هذا  وألغراض 
السامة إىل هذه القائمة. وللتغرّيات يف وفرة هذه املجموعات 
كبرية  تداعيات  النسبية  وسميتها  وإنتاجيتها  الوظيفية 

عىل قدرتها عىل دعم خدمات النظم اإليكولوجية.

العوالق املجهرية  - 1-1-1-5

البكترييا  أجناس  من  جنسني  املجهرية  العوالق  تشمل 
واملتعاقبة   )Prochlorococcus( )اليخضورية  الزرقاء 
من  متنوعة  ومجموعة   ،))Synechococcus( الحبيبية 
 Not( حقيقيات النوى املجهرية املتأتية من شعب عديدة
 Kirkham and others,و and others, 2007؛ 
وتمثل  العالم،  يف  مكان  كل  يف  منترشة  وهي   .)2013
للمحيطات  األويل  اإلنتاج  صايف  من  املائة  يف   50 قرابة 
الشبكات  وتدعم   )Agusti and others, 2019(
 Marañón and others, 2001,( الغذائية امليكروبية

2015(. وتشري التقديرات إىل أن البكترييا اليخضورية 
الكتلة  من  املائة  يف  و39   17 بني  ترتاوح  نسبة  تمثل 
البكترييا  وأن  العالم،  يف  املجهرية  للعوالق  األحيائية 
يف  12 و15  بني  ترتاوح  نسبة  تمثل  الحبيبية  املتعاقبة 
نسبة  تمثل  املجهرية  النوى  حقيقيات  وأن  منها،  املائة 
 Buitenhuis and( ترتاوح بني 49 و62 يف املائة منها
عىل  اليخضورية  البكترييا  وتهيمن   .)others, 2012
مئوية(،  درجة   15>( الدافئة  املياه  يف  النباتية  العوالق 
 .)Chisholm, 2017( واملياه التي تشح فيها املغذيات
بينما تحظى البكترييا املتعاقبة الحبيبية بانتشار أوسع 
البكترييا  من  وفرة  وأشد  اتساقا،  وأكثر  نطاقا، 
والغنية  برودة  األشد  الظروف  ظل  يف  اليخضورية 
)Follows and others, 2007؛   باملغذيات 
و Flombaum and others, 2013(. وتنزع حقيقيات 
زيادة مستويات  مع  بوفرة  التكاثر  إىل  املجهرية  النوى 
عند  النباتية  العوالق  عىل  تهيمن  ما  وغالباً  املغذيات، 
 Worden and و )Li, 1994؛  العليا  العرض  خطوط 
 .)Kirkham and others, 2013و Not, 2008؛ 
وتظهر هذه الكائنات تنوعا مجينيا غزيرا جدا يقوم عليه 
)Vaulot, 2008؛  النطاق  الواسع  الجغرايف  توزيعها 

.)Kent and others, 2016

العوالق الدقيقة املتسلكتة: الدياتومات  - 2-1-1-5

الباردة  املياه  يف  الدقيقة  العوالق  الدياتومات عىل  تهيمن 
)Malone, 1980؛  باملغذيات  والغنية   واملضطربة 
و Rousseaux and Gregg, 2015(. وهي تمثل ما بني 
عىل  البحري  األويل  اإلنتاج  صايف  من  املائة  يف  و50   40
الصعيد العاملي، وتدعم الشبكات الغذائية لألنواع املتعددة 
الخاليا، وتمثل قرابة 40 يف املائة من صادرات الكربون 
 Honjo and others,( البيولوجية  املضخة  طريق  عن 
تعد  ولذلك   .)Tréguer and others, 2018و 2014؛ 

الدياتومات عوامل هامة يف دورة الكربون العاملية.
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العوالق املتناهية الصغر املتكلسة8  - 3-1-1-5

عليها  تهيمن  )التي  الصدفية  النباتية  الطحالب  تنترش 
مكان يف  كل  الهكسلية( يف  اإلميليانية  املتكلسة  العوالق 
أكسيد  ثاني  تمتص  التي  البالوعة  دور  وتؤدي  العالم، 
أكسيد  لثاني  واملصدر  الضوئي(  )التمثيل  الكربون 
الكربون )التكلس(، وبالتايل، فهي عوامل هامة يف دورة 
)Sarmiento and others, 2002؛  العاملية   الكربون 
من  العوالق  وتشكل   .)Balch and others, 2016 و 
الكالسيت  “حزام  الهكسلية  اإلميليانية  العوالق  جنس 
املجاورة  الجبهة  بني  بأنتاركتيكا  يحيط  الذي  الكبري” 
 Balch and others,( القطبية  والجبهة  ألنتاركتيكا 
2016؛ وNissen and others, 2018(. وثمة أدلة عىل 
أن العوالق اإلميليانية الهكسلية تنتج كمية من كربونات 
عىل  آخر  كائن  أي  ينتجه  ما  تفوق  الحيوية  الكالسيوم 
 Iglesias-Rodríguez and others,( األرض  وجه 
تكاثر  فرتات  بعد  الحدوث  إىل  التكاثر  ويميل   .)2002
)Brown and Yoder, 1994؛  املوسمية   الدياتومات 
العوالق  وتستقبل   .)Smith and others, 2017 و 
ذات  للمورثات  الكاملة  املجموعة  الهكسلية  اإلميليانية 
توزيعها  تدعم  التي  النطاق  الواسعة  الجينية  التقلبات 
العاملي وقدرتها عىل التكاثر يف ظل مجموعة واسعة من 

 .)Read and others, 2013( الظروف البيئية

العوالق املتوسطة املثبتة للنيرتوجني9  - 4-1-1-5

تقوم البكترييا الزرقاء العالقة بما يقارب نصف عمليات 
 Karl and others,( تثبيت النيرتوجني يف الكرة األرضية
2002؛ و Landolfi and others, 2018( وهي أكرب 
 Galloway( مصدر للنيرتوجني املثبت يف محيطات العالم
وتشمل   .)Gruber, 2004و and others, 2004؛ 
بني  )ترابط  الخلية  األحادية  املتكافالت  املجموعة 
واألجناس  للنيرتوجني(  املثبتة  والكائنات  الدياتومات 

تشمل العوالق املتكلسة أصنوفات تنمو لها صدفات أو هياكل عظمية أو هياكل أخرى من كربونات الكالسيوم. وتشكل هذه العوالق مجموعة متنوعة تصنيفيا تشمل   8

عوالق نباتية مثل الطحالب النباتية الصدفية، وعوالق حيوانية مثل جناحيات األقدام ومراحل الريقات من الرخويات ثنائيات الصدفة القاعية وشوكيات الجلد.
يف  والعتائق(  )البكترييا  الزرقاء  البكترييا  للنيرتوجني خالف  مثبتات  أدلة عىل وجود  فثمة  املتوسطة.  الحيوانية  العوالق  عىل  النيرتوجني  تثبيت   يقترص  ال   9

.)Benavides and others, 2018( املحيطات
ثنائي ميثيل بروبيونات السلفونيوم هو من السالئف األحيائية املنشأ لكربيتيد ثنائي امليثيل، وهو يمثل مصدرا هاما للكربيت الذي ينترش يف الغالف الجوي   10

لألرض، حيث يساعد عىل دفع تراكم السحب الذي يحول دون تسلل اإلشعاع الشميس إىل سطح األرض ويعكسه إىل الفضاء.

املستعمرة )عىل سبيل املثال، الرتيكوديزميوم أو نشارة 
 Trichodesmium(( )Delmont and others,( البحر
2018؛ وWhite and others, 2018(. وتحدث معظم 
املائية  الدوامات  يف  البحري  النيرتوجني  تثبيت  عمليات 
نشارة  تتكاثر  حيث   )Gruber, 2019( املدارية  شبه 
البحر بوفرة يف درجات حرارة أعىل من 20 درجة مئوية 
 Monteiro و  )Breitbarth and others, 2007؛ 

 .)and others, 2010

العوالق املتناهية الصغر املفرزة لثنائي   - 5-1-1-5
ميثيل بروبيونات السلفونيوم10

تنجم نسبة تربو عىل 90 يف املائة من انبعاثات كربيتيد 
ميثيل  ثنائي  من  الجوي  الغالف  يف  امليثيل  ثنائي 
املحيطات،  يف  يفرز  الذي  السلفونيوم  بروبيونات 
الخلية  األحادية  الطحالب  تفرزه  ومعظمه 
أو  نوعان  املثال،  )عىل سبيل   Prymnesiophyceae((
 ،)Phaeocystis( فيوسيستيس  طحالب  من  أكثر 
الدوارة  والطحالب  الهكسلية(  اإلميليانية  والعوالق 
طحالب  املثال،  سبيل  )عىل   )Dinophyceae(
 ))Prorocentrum minimum( الدنيا  بروروسنرتوم 
)Keller and others, 1989؛  التكاثر  فرتة   خالل 
والفيوسيستيس   .)Bullock and others, 2017 و 
)Phaeocystis( هو جنس عاملي من الطحالب ذو دورة 
حياة تتناوب عىل طور العوالق املتناهية الصغر الطليقة 
الهالمية  املستعمرات  وطور  ميكرومرتات(   9 إىل   3(
 .)Schoemann and others, 2005( )الكبرية )<2 مم
الصيفي  التكاثر  فرتة  خالل  املستعمرات  هذه  وتتطور 
العرض  الربيعي يف خطوط  التكاثر  الزاخرة يف مناطق 
الجليد  مناطق  يف  الصيفي  التكاثر  فرتة  وخالل  العليا 
البحري القطبي ويف املنطقة القطبية املحيطة بأنتاركتيكا 
 Vogt andو )Schoemann and others, 2005؛ 
others, 2012(. ويحدث تكاثر طحالب بروروسنرتوم 
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من  نسبياً  مرتفعة  مدخالت  بها  التي  املناطق  يف  الدنيا 
نطاق  يتسع  أن  املتوقع  ومن  املنشأ،  البرشية  املغذيات 
تزيد  أن  املنتظر  من  أنه  إىل  نظراً  العاملي،  انتشارها 
املدخالت من املغذيات البرشية املنشأ بأكثر من الضعف 
بحلول عام 2050، ما لم يتم التحكم يف املدخالت بفعالية 
.)Glibert and others, 2008( أكرب عىل نطاق عاملي

العوالق الدقيقة املفرزة للسموم  - 6-1-1-5

البحرية  النباتية  العوالق  من  نوع   5  000 بني  من 
املوجودة )Sournia and others, 1991(، لزهاء 80 
نوعا أو نحو ذلك القدرة عىل إفراز سموم )توكسينات( 
البرش  إىل  األسماك والصدفيات  قوية تترسب من خالل 
)Hallegraeff and others, 2004(. ومعظم األنواع 
تسمم  يف  تتسبب  التي  ياط  السِّ َدوَّاِميّات  هي  السامة 
أو  نوعان  املثال،  سبيل  )عىل  للشلل  املسبب  الصدفيات 
اإلسكندرانية  ياط  السِّ َدوَّاِميّات  من  أكثر 
)Alexandrium((، وتسمم الصدفيات املسبب لإلسهال 
ياط  َدوَّاِميّات السِّ )عىل سبيل املثال، نوعان أو أكثر من 
الصدفيات  وتسمم   ،))Dinophysis( الطباع  الرشسة 
العصبي )عىل سبيل املثال، نوعان أو أكثر من َدوَّاِميّات 
الصدفيات ذات  ياط كارينيا )Karenia((، وتسمم  السِّ
املثال،  سبيل  )عىل   )Azaspiracid( القاتل  التكسني 
الغليظة  السيقان  ذات  األولية  ياط  السِّ َدوَّاِميّات 
)Protoperidinium crassipes((، والتسمم باألسماك 
َدوَّاِميّات  املثال،  سبيل  )عىل  )السيكواتريا(  املدارية 
غامبيي  جزر  إىل  املنسوبة  السمية  ياط  السِّ
)Gambierdiscus toxic((. ويتسبب جنس واحد من 
النيتشية  الدياتومات  من  أكثر  أو  )نوعان  الدياتومات 
الصدفيات  تسمم  يف   ))Pseudo-nitzschia( الزائفة 
 .)Lelong and others, 2012( املسبب لفقدان الذاكرة
عامليا  للسموم  املفرزة  الدقيقة  العوالق  وتنترش 

.)Hallegraeff and others, 2004(

ملتقمات األوايل  - 2-5

االغتذاء  وامُلتباينة  الخِليّة  الوحيدة  األوايل  معظم  تنتمي 
الصغر  املتناهية  الحيوانية  العوالق  حجم  فئتي  إىل 

يف  الرئيسية  امللتقمة  الكائنات  من  وهي  والدقيقة 
هامة  صالت  وتمثل  امليكروبية  الغذائية  الشبكات 
 Landry( الخاليا  املتعددة  لألنواع  الغذائية  بالشبكات 
 .)Mitra and others, 2016؛ وand Calbet, 2004
أساسية  خطط  ثالث  حيث  من  تنوعها  وصف  ويمكن 
اإليكولوجية  أدوارها  ألجسامها تحدد عىل نطاق واسع 
والهدبية  والسياطية  األميبية  شبه  األشكال  هي: 

.)Fuhrman and Caron, 2016(

مناطق  يف  أكرب  بوفرة  األميبية  شبه  املنخربات  وتوجد 
التكاثر الربيعي يف خطوط العرض العليا، وهي أقل وفرة 
يف الدوامات املائية شبه املدارية )Berger, 1969(. وهي 
التي  الجريية  لألصداف  الرئيسية  املنتجة  الكائنات  من 
 Schiebel and Hemleben,( ترتسب يف قاع املحيطات
من  املضاءة  املناطق  يف  الشعاعيات  وتنترش   .)2005
املناطق املدارية وشبه املدارية يف العالم وهي أقل وفرة يف 
مناطق ارتفاع مياه القاع إىل املياه السطحية الساحلية، 
العليا  العرض  خطوط  يف  الربيعي  التكاثر  ومناطق 

.)Caron and Swanberg, 1990( واملناطق القطبية

فهي  االغتذاء  املتباينة  الصغر  املتناهية  السوطيات  أما 
أكثر ملتقمات األوايل وفرة وهي تتحكم يف وفرة العوالق 
 Massana andو )Fenchel, 1982؛  البكتريية 
السوطيات  أن  من  الرغم  وعىل   .)Jürgens, 2003
العوالق  عىل  كثريا  تتغذى  كائنات  الصغر هي  املتناهية 
فإن  املغذيات،  القليلة  املوائل  يف  املجهرية  النباتية 
املثال،  )عىل سبيل  االغتذاء  املتباينة  الدقيقة  السوطيات 
ياط( يمكن أن تكون ملتقمة هامة للعوالق  َدوَّاِميّات السِّ
النباتية الدقيقة، بما يف ذلك الدياتومات يف فرتة التكاثر 

 .)Calbet, 2008؛ وSherr and Sherr, 2007(

الدقيقة  الحيوانية  العوالق  أن  إىل  التقديرات  وتشري 
من  أكثر  عىل  تتغذى  والهدبيات(  ياط  السِّ )َدوَّاِميّات 
النباتية عىل  للعوالق  اليومي  األويل  اإلنتاج  نصف صايف 
تكاثر  يف  كبريا  تنازليا  تحكما  وتتحكم  العالم  صعيد 
العوالق النباتية يف النظم اإليكولوجية بداية من املحيط 
الجنوبي )Swalethorp and others, 2019( وغرب 
 )Sherr and others, 2009( املحيط املتجمد الشمايل
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املعتدلة  الساحلية  اإليكولوجية  النظم  إىل  ووصوال 
.)Pierce and Turner, 1992(

البكترييا امُلتباينة االغتذاء والعتائق  - 3-5

عادة ما يهيمن عدد قليل من األنواع الفينية11 عىل التجمعات 
البكتريية )Yooseph and others, 2010(، والتي تُصنف 
العرشون األكثر وفرة منها ضمن واحدة من أربع مجموعات 
 Luo and و  )Amaral-Zettler and others, 2010؛ 
املتقلبات-ألفا  هي:   )Moran, 2014 
الوردية  البكترييا   ،α-Proteobacteria )SAR 11
 ،)SAR 86( واملتقلبات-غاما   ،)Rhodobacteraceae(
الصيفرية(،  )نظريات   )Bacteroidetes( والعصوانيات 
هي  واملتقلبات-ألفا   ،)Actinobacteria( والشعاويات 
 Giovannoni, ؛ وLefort and Gasol, 2013( األكثر وفرة
املناطق  يف  االنخفاض  إىل  األنواع  غزارة  وتنزع   .)2017
الحيوانية  اململكتني  من  كل  لدى  القطبني  قرب  الواقعة 

.)Wietz and others, 2010( والنباتية

)املجموعات  العتائق  أربع مجموعات رئيسية من  وتوجد 
املحيطات  يف  بوفرة  الرابعة(  إىل  األوىل  من  البحرية 
 Danovaro and )Church and others, 2003؛ 
بني  من  األوىل  املجموعة  عتائق  وتعد   .others, 2017
األكثر وفرة واألكثر انتشاراً عىل نطاق واسع بدءا من املياه 
 Karner and others,( القطبية ووصوال إىل املياه املدارية
الرغم  وعىل   .)Santoro and others, 2019و 2001؛ 
العتائق، فإن  إىل تجاوز عدد  يميل  البكترييا  أن عدد  من 

مجموعة من الكائنات التي تتشابه جينياً ويمكن تجميعها عىل مستويات تصنيفية مختلفة، مثل النوع أو الفصيلة أو الطائفة أو الشعبة.   11

األنواع التي تعيش دورة حياتها بأكملها كعوالق.  12

العتائق تسهم إسهاما كبريا يف الكتلة األحيائية امليكروبية 
.)Danovaro and others, 2015( يف املياه العميقة

الفريوسات  - 4-5

الغذائية  الشبكات  يف  هامة  بأدوار  الفريوسات  تقوم 
البحرية وإعادة تدوير املغذيات عن طريق التحكم يف 
العضوية  املواد  وإطالق  امليكروبات  مجموعات  وفرة 
 Rohwer and( الخاليا  انحالل  بواسطة  املذابة 
 Sieradzki and others, و  Thurber, 2009؛ 
الجسيمات  ذلك  يف  بما  الفريوسات،  وتعد   .)2019
يف  وفرة  البيولوجية  الكيانات  أكثر  الطليقة،  الحموية 
للتنوع  رئيسيا  احتياطيا  تشكل  وهي  املحيطات، 
 Simmonds and و  )Suttle, 2007؛  الجيني 
ملتهمات  هي  الفريوسات  وغالبية   .)others, 2017
للبكترييا )Coutinho and others, 2017(، وترتبط 
وفرة هذه الفريوسات بوفرة البكترييا عىل نطاق يرتاوح 
 Fuhrman and Caron,( والعاملي  اإلقليمي  بني 
أنه  إىل  البيئية  الجينوميات  تحليالت  وتشري   .)2016
توجد آالف من الجسيمات الحموية املختلفة يف بضعة 
ممثلة  وفرًة  الجينية  األنماط  أكثر  كون  مع  لرتات، 
 Breitbart( بنسبة صغرية نسبياً من التجمع بأكمله
 Angly and others, و  and others, 2004؛ 
2006(. ومع ذلك، وعىل الرغم من التطورات األخرية 
يف علم الجينوميات البيئية مثل هذه، فمن الواضح أن 
البيولوجي  التنوع  حيث  من  فيض”  من  “غيض  هذا 

.)Paez-Espino and others, 2019( الفريويس

العوالق الحيوانية املتعددة الخاليا  - 6

الهوائم الحيوانية الدائمة12  - 1-6

املنتمية  املتعددة الخاليا  الدائمة  الحيوانية  الهوائم  وصفت 
 Wiebe؛ وBucklin and others, 2010( إىل 15 شعبة

and others, 2010(. وباعتبارها مجموعة، فإنها تظهر 
بني  ترتاوح   ،)Kiørboe, 2011( متنوعة  تغذية  أنواع 
األرجل،  مجذافيات  املثال،  سبيل  )عىل  الغذاء  مرّشحات 
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 ،)euphausiids( بالقريدس  الشبيهة  والقرشيات 
الكمائن  بنصب  املفرتسة  والحيوانات  والَقِميِصيّات( 
 )ctenophores( املشطيات  املثال،  سبيل  )عىل  الساكنة 
والحيوانات   ))pteropods( األقدام  جناحيات  وبعض 
املفرتسة بنصب الكمائن الفعالة )عىل سبيل املثال، الديدان 
األرجل(.  مزدوجات  وبعض   )chaetognaths( السهمية 
تنوع  يميل  الحيوانات،  من  أخرى  مجموعات  غرار  وعىل 
القطبني  نحو  االنخفاض  إىل  الدائمة  الحيوانية  الهوائم 
 Burridge andو )Lindley and Batten, 2002؛ 
أعىل  يكون  أن  إىل  أيضا  التنوع  ويميل   .)others, 2017
املثال،  الكتلة األحيائية منخفضة )عىل سبيل  عندما تكون 
الكتلة  تكون  عندما  وأدنى  املدارية(  شبه  املائية  الدوامات 
مياه  ارتفاع  مناطق  املثال،  سبيل  )عىل  مرتفعة  األحيائية 
القاع إىل املياه السطحية الساحلية ومناطق التكاثر الربيعي 
.)United Nations, 2017a( )يف خطوط العرض العليا

القرشيات   - 1-1-6

تمثل القرشيات قرابة نصف األنواع املعروفة من الهوائم 
)Verity and Smetacek, 1996؛  الدائمة  الحيوانية 
مجذافيات  وتشكل   .)United Nations, 2017a
حلقة  وتمثل  بعيد،  حد  إىل  وفرة  األكثر  األنواع  األرجل 
الوصل الغذائية الرئيسية بني العوالق النباتية واألسماك 
و Möllmann and others, 2003؛  )مثال 

وفرة  أن  من  الرغم  وعىل   .)Beaugrand, 2005
التي  املناطق  يف  عموما  أعىل  تكون  األرجل  مجذافيات 
يكون فيها صايف اإلنتاج األويل عاليا موسميا، فإن التنوع 
الدافئة  املياه  مناطق  يف  عموماً  أعىل  يكون  البيولوجي 
نسبياً  منخفضاً  األويل  اإلنتاج  صايف  يكون  حيث 
 )Rombouts and others, 2009؛ 

 .)Valdés and others, 2017 و

 Baker and( نوع   100 من  يقرب  ما  توثيق  ومع 
others, 1990(، تتكاثر القرشيات الشبيهة بالقريدس 
غرار  وعىل  العالم،  محيطات  جميع  يف  )الكريل( 

رتبة بحرية حرصا من مزدوجات األرجل.  13

عىل الرغم من أن قناديل البحر تمر خالل دورة حياتها بمرحلة الزائدات القاعية ثم طور العوالق الهالمية، فإنها تعترب هائمات دائمية ألن مرحلة التكاثر   14

الجنيس )مرحلة العوالق الهالمية( هي مرحلة ذات صلة بالعوالق.

التي  مجذافيات األرجل، فهي أكثر وفرة خالل الفرتات 
 Baker and( النباتية  العوالق  إنتاجية  فيها  ترتفع 
املحيط  يف  أخص  بوجه  وفرية  وهي   .)others, 1990
الجنوبي، حيث تؤدي دورا حاسما يف الشبكة الغذائية، 
 Mangel and Nicol,( األسماك  ملصائد  هدف  وهي 

 .)Boopendranath, 20132000؛ و

وثمة قرابة 200 نوع موصوف من الصدفيات العالقة 
نوع من  وقرابة 300   )Angel and others, 2007(
 Vinogradov,( الهابريياوية13  األرجل  مزدوجات 
1996؛ وBoltovskoy and others, 2003(. وتنزع 
غزارة أنواع الصدفيات إىل أن تكون أعىل يف منطقة طبقة 
املنخفضة )> 50  العرض  املتوسطة عند خطوط  املياه 
عند  السطحية  املياه  طبقة  منطقة  ويف  شماال(  درجة 
الهابريياويات  غالبية  وتقيض  العليا.  العرض  خطوط 
جزءا عىل األقل من دورة حياتها ككائنات متعايشة مع 
أو  املشطيات  أو  البحر،  قناديل  أو  السالب  أسماك 
)Madin and Harbison, 1977؛  اريَّات  حَّ  السَّ
أنواعها  وغزارة   ،)Gasca and Haddock, 2004 و 
العوالق  التي تكون فيها  تبلغ أعىل درجاتها يف املناطق 

الحيوانية الهالمية أكثر وفرة.

العوالق الحيوانية الهالمية  - 2-1-6

البحر14،  قناديل  املتنوعة  املجموعة  هذه  تشمل 
)سمك  والَقِميِصيّات  السهمية،  والديدان  واملشطيات، 
والزائديات(،   ،)doliolids( الدوليوليد  وسمك  السالب، 
ساللة  من  والقرشيات  األقدام  )جناحيات  والرخويات 
)heteropods(( )Alldredge, 1984؛   الحلزونات 
وتتكيف   .)Jennings and others, 2010 و 
املحيطات  يف  الحياة  مع  كمجموعة،  جيدا،  الَقِميِصيّات 
أعىل  األحيان  من  كثري  يف  تكون  حيث  املغذيات  القليلة 
 Alldredge and( تنوعا ووفرة من القرشيات العالقة
 .)Madin and Harbison, 2001؛ وMadin, 1982
وتكون غزارة األنواع أعىل لدى قناديل البحر )أكثر من 



129    

الفصل 6 ألف: العوالق )العوالق النباتية، والعوالق الحيوانية، وامليكروبات، والفريوسات(

 Pitt )Purcell and others, 2007؛  نوع(   1  000
نوًعا(   250( الرخويات  تليها   ،)and others, 2018
)Jennings and others, 2010(، فاملشطيات )200 
 Madin and Harbison, ؛ وHarbison, 1985( )نوع
 Deibel and( نوعا(   145( الَقِميِصيّات  ثم   ،)2001
Lowen, 2012( وأخريا الديدان السهمية )100 نوع( 

 .)Daponte and others, 2004(

العوالق املؤقتة  - 2-6

الناضجة  للكائنات  يرقية  أطوار  هي  املؤقتة  العوالق 
ثمة  ومن  واألسماك(  الصدفيات  )مثل  واليمية  القاعية 

يحدث التطبق الرأيس يف عمود املاء عندما يتكون جسم ماء أقل كثافة )بسبب ارتفاع درجة الحرارة أو انخفاض امللوحة أو كليهما( عىل املياه األكثر عمقاً   15

وكثافة. وتحد هذه العملية من االختالط بني طبقة التجانس السطحي وأعماق املحيط السحيقة. 
“United States National Office for Harmful Algal Blooms, ”Distribution of HABs throughout the World. وهو متاح عىل الرابط التايل:   16

.www.whoi.edu/website/redtide/regions/world-distribution

يحدث  العوالق  تنوع  يف  وإسهامها  مؤقتة.  عوالق  فهي 
عرضيا أو موسميا، وتتناقص وفرتها قياسا إىل الهوائم 
خط  يف  واإليغال  العمق  زيادة  مع  الدائمة  الحيوانية 
)Silberberger and others, 2016؛   العرض 
ويرتبط   .)Costello and Chaudhary, 2017 و 
تمر  التي  الناضجة  الكائنات  وخصوبة  وتنوع  توزع 
بطور الريقة العالقة ارتباطاً وثيقاً بوفرة وتنوع يرقات 
التوزع  يف  بدورهما  يؤثران  اللذين  املؤقتة  عوالقها 
 Miron and( النضج  سن  بلوغها  طور  يف  والتنوع 

.)Hughes and others, 2000؛ وothers, 1995

االتجاهات املوثقة  - 7

عىل الصعيد العاملي  - 1-7

الساتلية  الزمنية  السالسل  دراسة  بعد  تكشف  لم 
)1998-2015( لليخضور أ يف سطح البحر عن اتجاه 
عاملي  نطاق  عىل  األويل  اإلنتاج  لصايف  األجل  طويل 
فقد  ذلك،  ومع   .)Gregg and others, 2017(
الدقيقة  العوالق  لدياتومات  األحيائية  الكتلة  انخفضت 
املناطق  معظم  يف  املجهرية  النباتية  بالعوالق  مقارنة 
 Rousseaux and( االستعراض  قيد  الفرتة  خالل 
Gregg, 2015؛ وGregg and others, 2017(، وهو 
الطبقة  حرارة  درجة  بارتفاع  مرتبط  أنه  يبدو  اتجاه 
العليا للمحيطات، والزيادات يف التطبق الرأيس للمياه15، 
أعماق  من  املتأتية  املغذيات  إمدادات  يف  واالنخفاضات 
 Basu و  )Daufresne and others, 2009؛  البحار 

.)and Mackey, 2018

عام  يف  املعروفة  التسمم  حوادث  بني  مقارنة  وتشري 
16 إىل أن 

1970 والحوادث التي لوحظت يف عام 2017 
واالقتصاد  العامة  الصحة  عىل  التسمم  حوادث  تأثريات 

 Hallegraeff( ازدادت تواتراً وانترشت عىل صعيد العالم
and others, 2004(، عىل النحو التايل: 

زاد عدد حوادث تسمم الصدفيات املسبب للشلل التي  	
الَدوَّاِميّات  جنيس  من  ياط  السِّ َدوَّاِميّات  إىل  تعزى 
 )Alexandrium tamarense( اإلسكندرانية التامارنسية
 )Alexandrium catenella( الكاتينيلية واإلسكندرانية 
أمريكا  يف  موقعا   12 )منها  ساحليا  موقعا   19 من 
الشمالية، و4 مواقع يف أوروبا الغربية( إىل 118 موقعا 
ساحليا )منها 26 موقعا يف أمريكا الشمالية، و25 موقعا 
يف أوروبا الغربية، و36 موقعا يف غرب املحيط الهادئ، 
أمريكا  أسرتاليا ونيوزيلندا، و7 مواقع يف  و9 مواقع يف 

الجنوبية، و7 مواقع يف أفريقيا، و4 مواقع يف الهند(.

لإلسهال  	 املسبب  الصدفيات  تسمم  حوادث  عدد  زاد 
ياط  السِّ َدوَّاِميّات  أكثر من  أو  إىل نوعني  الذي يعزى 
)منها  ساحليا  موقعا   15 من  الطباع  الرشسة 
13 موقعا يف أوروبا الغربية( إىل 71 موقعا ساحليا 
)8 مواقع يف أمريكا الشمالية، و37 موقعا يف أوروبا 

http://www.whoi.edu/website/redtide/regions/world-distribution
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الغربية، و9 مواقع يف أمريكا الجنوبية، و7 مواقع يف 
أسرتاليا ونيوزيلندا، و6 مواقع يف اليابان، و4 مواقع 

يف الهند(.

لفقدان  	 املسبب  الصدفيات  تسمم  حوادث  عدد  زاد 
الذاكرة التي تعزى إىل نوعني أو أكثر من الدياتومات 
أمريكا  يف  واحد  ساحيل  موقع  من  الزائفة  النيتشية 
الشمالية إىل 31 موقعا ساحليا )منها 12 موقعا يف 
و9  الغربية،  أوروبا  يف  مواقع  و9  الشمالية،  أمريكا 

مواقع يف أسرتاليا ونيوزيلندا(. 

املتضافرة  اآلثار  أن  يف  لالشتباه  يدعو  ما  هناك  حني  ويف 
ودرجة  الساحلية،  املناطق  يف  املغذيات  فرط  يف  للزيادات 
حرارة سطح البحر، والتطبق الرأيس للمياه قد تشجع نمو 
ياط، فإن األسباب الكامنة وراء هذه االتجاهات  َدوَّاِميّات السِّ

 .)Wells and others, 2015( تبقى مجرد تخمينات

الجغرافيا  يف  للمحيطات  العليا  الطبقة  احرتار  ويؤثر 
 Hays( الفينولوجية  العوالق وجوانبها  ألنواع  األحيائية 
 Thackeray and others, و  and others, 2005؛ 
ويف   .)Mackas and others, 2012 و  2010؛ 
الكتلة  يف  املوسمية  الربيع  ذروات  تقدمت  املتوسط، 
األحيائية بمقدار 4,4 أيام يف العقد، يف ظل خطأ معياري 
لتوزيع  املتقدمة  الحواف  يوم، واتسع نطاق  قدره 0,7 
العقد  يف  كيلومرتا   72 بمقدار  القطب  باتجاه  األنواع 
 Hoegh-Guldberg and others,( )2010-1920(
تظهر  الدائمة  الحيوانية  الهوائم  أن  حني  ويف   .)2014
تحوالت كبرية من حيث الجغرافيا األحيائية والفينولوجيا 
العليا  الطبقة  حرارة  درجة  ارتفاع  بفعل  كليهما 
ضئيلة  تحوالت  تظهر  املؤقتة  العوالق  فإن  للمحيطات، 
أكرب يف جانب  تغريات  تظهر  ولكنها  االنتشار  يف  نسبيا 
 ،)Edwards and Richardson , 2004( الفينولوجيا
آثار مرتدة عىل  لها  يكون  أن  املرجح  تغريات من  وهي 

وفرة العوالق التي تبلغ سن النضج. 

.Michon Scott and Kathryn Hansen, ”Sea ice“, Earth Observatory, 16 September 2016 انظر  17

مناطق الجليد البحري القطبي  - 2-7

املحيط الجنوبي  - 1-2-7

لم يُوثق اتجاه كبري عرب السنني لصايف اإلنتاج األويل يف 
 Arrigo and others,( بكامله  الجنوبي  املحيط 
لصايف  املتعارضة  االتجاهات  فإن  ذلك،  ومع   .)2008
اإلنتاج األويل يف بحر روس )املتزايد( وشبه جزيرة غرب 
أنتاركتيكا )املتناقص( تزامنت مع زيادات )بحر روس( 
وانخفاضات )شبه جزيرة غرب أنتاركتيكا( يف مساحة 
 Montes-Hugo and others,( البحري17  الجليد 
وارتبط   .)Ducklow and others, 2013و 2009؛ 
االنخفاض يف صايف اإلنتاج األويل بتحول يف طيف أحجام 
العوالق النباتية انطالقا من تجمعات )الدياتومات( التي 
العوالق  إىل  ووصوال  الدقيقة  العوالق  عليها  تهيمن 
النوى املجهرية مع ارتفاع  املتناهية الصغر وحقيقيات 
 Moline and others,( البحر  سطح  حرارة  درجة 
 .)Montes-Hugo and others, 2009و 2004؛ 
النباتية  العوالق  إىل  والتحول  االحرتار  أن  أيضا  وتبني 
اإلميليانية  للعوالق  نطاقي  بامتداد  يرتبط  األصغر 
املحيط  يف  بأنتاركتيكا  املحيطة  املنطقة  من  الهكسلية 
 Cubillos( الجنوبي إىل منطقة الجليد البحري القطبي

.)and others, 2007

ويبدو أيضا أن التباينات عرب السنني يف مساحة الجليد 
البحري قبالة شبه جزيرة أنتاركتيكا تنعكس يف الوفرة 
وهما:  املهيمنة  امللتقمة  الكائنات  من  لنوعني  النسبية 
وأسماك   )Euphausia superba جنس  )من  الكريل 
السالب )من جنس Salpa thompsoni(. فتزايد رصيد 
الكريل، الذي يعتمد عىل بقاء يرقات الكريل خالل فصل 
الشتاء، هو معيار األعداد الذي سيتغري بفعل تغري املناخ 
)Flores and others, 2012(. وقد ُعثر عىل أن الكريل 
)من جنس E. superba( أكثر وفرة بعد فصول الشتاء 
ذات الغطاء الجليدي البحري املمتد بينما تكون أسماك 
تكون  عندما  الشتاء  فصل  عقب  وفرة  أكثر  السالب 
نسبيا  منخفضة  البحري  للجليد  الجغرافية  املساحة 
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)Loeb and others, 1997(. وهكذا، ففي حني ربما 
الجليد  مساحة  تناقص  من  عانت  الكريل  أعداد  تكون 
ارتفاع  استفادت من  السالب  أسماك  أن  يبدو  البحري، 
العرشين  القرن  خالل  السطحية  املياه  حرارة  درجة 
)Loeb and Santora 2012(. فاالنخفاض امللحوظ يف 
من  األجل  طويل  بتحول  ينذر  البحري  الجليد  مساحة 
 E. جنس  )من  الكريل  عليها  يهيمن  غذائية  شبكة 
مع  السالب  أسماك  عليها  تهيمن  إىل شبكة   )superba
آثار متداعية غري معروفة عىل وفرة الحيوانات املفرتسة 

.)Henschke and others, 2016( الفقارية

املحيط املتجمد الشمايل  - 2-2-7

سيصبح  انتقالية  بمرحلة  الشمايل  املتجمد  املحيط  يمّر 
 Buchholz and others, )راجع،  دفئاً  أكثر  إثرها 
2010(. وعىل عكس أنتاركتيكا، تقلصت مساحة الجليد 
القطب  نطاقات  جميع  يف   )2015-1998( البحري 
البحر  سطح  حرارة  درجات  زيادة  بفعل  الشمايل 
يرتبط  اتجاه  وهو   ،)Kahru and others, 2016(
 Arrigo and van( األويل  اإلنتاج  صايف  يف  بزيادات 
 ،)Hill and others, 2017و Dijken, 2011؛ 
وبزيادات يف الكتلة األحيائية لحقيقيات النوى املجهرية 
زيادة  بسبب  الدقيقة  العوالق  دياتومات  حساب  عىل 

 .)Li and others, 2009( تطبق مياه العمود املائي

غرب  جزيرة  لشبه  الساحلية  املياه  يف  الحال  هو  وكما 
أنتاركتيكا ، يمثل الكريل فريسة هامة لعدد من األنواع 
بما يف ذلك أسماك الهف. ويف الفرتتني من عام 1984 إىل 
ازدادت   ،2015 عام  إىل   2007 عام  ومن   1992 عام 
وفرة الكريل يف جنوب غرب بحر بارنتس ووسطه، عىل 
التهامه بكثرة، ربما  الهف عىل  إقبال أسماك  الرغم من 
التيار  حركة  وحمل  الحرارة،  درجات  الرتفاع  نتيجة 
 Slagstad and( بارنتس  بحر  إىل  أكرب  بقوة  للكريل 
others, 2011(، والزيادة يف صايف اإلنتاج األويل للعوالق 
النباتية )Dalpadado and others, 2014(. وقد أثر 

طبقة تغري الكثافة هي منطقة رأسية تفصل زيادة الكثافة فوقها طبقة سطحية من الكثافة املنخفضة نسبيًا عن طبقة أعمق من الكثافة العالية نسبيًا. وتبدأ   18

طبقة تغري الكثافة املوسمية يف التشكل يف منطقة التكاثر الربيعي يف خطوط العرض العليا لشمال املحيط األطليس حني تبدأ التدفئة الشمسية يف تدفئة الطبقة 
السطحية خالل أواخر فصل الشتاء وأوائل فصل الربيع، وهي عملية تزيد من توافر الطاقة الشمسية لعملية التمثيل الضوئي.

مع  الكريل  ألنواع  النسبية  الوفرة  عىل  أيضا  االحرتار 
 Meganyctiphanes زيادة األنواع الشمالية من جنس
جنس  من  الباردة  املياه  أنواع  وتناقص   norvegica

.Thysanoeassa raschii )Rasmussen, 2018(

منطقة التكاثر الربيعي يف   - 3-7 
 خطوط العرض العليا 

لشمال املحيط األطليس

يف مياه منطقة التكاثر الربيعي يف خطوط العرض العليا 
موسميا،  باملغذيات  الغنية  األطليس  املحيط  لشمال 
يتضافر االحرتار يف الطبقة العليا للمحيطات مع تكّون 
طبقة تغري الكثافة18 املوسمية يف وقت أبكر لزيادة طول 
لذلك،  ونتيجة  الشمس.  أشعة  وتوافر  التكاثر   موسم 
األخرية  العقود  يف  يتزايد  األويل  اإلنتاج  صايف  فتئ  ما 
)Dalpadado and others, 2014( )2010-1979؛ 
اقرتن  اتجاه  وهو   ،)Raitsos and others, 2014 و
بزيادات يف حقيقيات النوى املجهرية والطحالب النباتية 
 Li and others,( بالدياتومات  مقارنة  الصدفية 
النباتية  العوالق  حجم  متوسط  يف  وانخفاض   ،)2009
البيولوجي  التنوع  يف  وزيادة  الحيوانية،  والعوالق 
 Hoegh-Guldberg and Bruno,( لتجمعات العوالق

 .)Edwards and others, 20132010؛ و

باتجاه  العوالق  ألنواع  نطاقية  توسعات  ُوثقت  وقد 
للمحيطات  العليا  الطبقة  احرتار  بفعل  القطب 
يف  سيما  وال   )Poloczanska and others, 2013(
العوالق  هي:  العوالق  وهذه  األطليس،  املحيط  شمال 
 Smyth and( بارنتس  بحر  يف  الهكسلية  اإلميليانية 
 Calanus جنس  من  والعوالق  others, 2004(؛ 
 C. التي تحل محل العوالق من جنس helgolandicus
 Edwards and( الشمال  بحر  يف   finmarchicus
نطاقات  يف  القطب  باتجاه  وتوّسع  others, 2013(؛ 
النباتية  والطحالب  )املنخربات  املتكلسة  العوالق  أنواع 
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 Beaugrand and( األقدام(  وجناحيات  الصدفية 
.)Winter and others, 2014؛ وothers, 2013

النباتية  للعوالق  الفينولوجية19  املظاهر  أيضا  وتتغري 
العليا  الطبقة  يف  االحرتار  بفعل  الحيوانية  والعوالق 
يف  املثال،  سبيل  فعىل   .)2002-1958( للمحيطات 
الوفرة  بدأت   ،2002 عام  إىل   1958 عام  من  الفرتة 
 Calanus جنس  من  األرجل  ملجدافيات  املوسمية 
finmarchicus يف شمال املحيط األطليس تبلغ ذروتها 
يف وقت أبكر من السنة، بحيت أنه، بحلول نهاية القرن، 
يف  تقريبًا  أيام   10 قبل  ذروتها  تبلغ  الوفرة  هذه  بدأت 
)دياتومات  غذاؤها  يبلغ  بينما  بالسابق،  مقارنة  السنة 
ياط( ذروته قبل 30 يوًما  العوالق الدقيقة وَدوَّاِميّات السِّ
 .)Edwards and Richardson, 2004( تقريبًا 
وباملثل، فإن تكاثر الدياتومات يف بحر الشمال يحدث يف 
امللتقمة  الكائنات  بلوغ  إىل  قياسا  السنة  من  أبكر  وقت 
 Hays and( وفرتها  ذروة  الكبرية  الحيوانية  للعوالق 
others, 2005(. ووثّق مثل هذا االنفصال يف املستويات 
موسم  فرتة  ازدادت  حيث  البلطيق  بحر  يف  الغذائية 
التكاثر طوال خالل الفرتة من عام 1988 إىل عام 2017 
التكاثر  وقوع  إىل  أدى  مما  السنة،  يف  أيام   4,5 بمعدل 
الربيعي يف وقت أبكر، وإطالة فرتة الحد األدنى للكتلة 
التكاثر  إطالة  وزيادة  وتأخر  الصيف،  يف  األحيائية 

.)Wasmund and others, 2019( الخريفي

مناطق ارتفاع مياه القاع إىل السطح  - 4-7

يف   )2011-1996( يزداد  الدياتومات  توالد  فتئ  ما 
 Kahru and( أنظمة املجرى الصاعد يف الحافة الرشقية
يف  األويل  اإلنتاج  صايف  ارتفع  بينما   ،)others, 2012
املنطقة االستوائية التي ترتفع فيها مياه القاع إىل السطح 
يف املحيط الهادئ )Chavez and others, 2011(، عىل 
ما يبدو بسبب الزيادات يف ارتفاع مياه القاع إىل السطح 
تحمض  فإن  ذلك،  ومع   .)Tim and others, 2016(
املحيطات يف أنظمة املجرى الصاعد الساحلية يثبت أنه 
جنس  )من  األقدام  جناحيات  أصداف  تآكل  يف  يتسبب 
 Limacina helicina( )Bednaršek and others,
األقدام،  لجناحيات  املوئل  مالءمة  تدهور  ومع   .)2014

تشري الفينولوجيا إىل توقيت األحداث البيولوجية يف حياة النباتات والحيوانات )مثل التكاثر والهجرة( يف عالقتها بالتغريات يف املواسم واملناخ.  19

يرجح أن تتأثر الشبكات الغذائية لألنواع املتعددة الخاليا 
 Lischka and ؛ وBednaršek and others, 2012(
others, 2011(، ويرجح أن تكون لتحمض املحيطات 
املتجمد  واملحيط  الجنوبي  املحيط  عىل  مماثلة  تأثريات 
)Comeau and others, 2009؛   الشمايل 

.)Negrete-García and others, 2019 و

الدوامات املائية شبه املدارية  - 5-7

ُوثِّق اتجاه تنازيل كبري يف اليخضور أ )2013-1998( 
والطحالب  الدياتومات  انخفاض  إىل  أساسا  يعزى 
يف  وذلك   ،)Gregg and others, 2017( الخرضاء 
جميع الدوامات املائية، ما عدا يف جنوب املحيط الهادئ 
معدالت  وكانت   .)Signorini and others, 2015(
االنخفاض أعىل يف نصف الكرة الشمايل وأدنى يف جنوب 
املحيط األطليس واملحيط الهندي، وهي اتجاهات تتوافق 
مع توسعات الدوامات يف املحيط األطليس وشمال املحيط 

 .)Polovina and others, 2008( الهادئ

ولوحظت اتجاهات تنازلية يف صايف اإلنتاج األويل يف جميع 
العليا  الطبقة  احرتار  مع  تزامنت  التي  الخمس  الدوامات 
النباتية  العوالق  خاليا  حجم  وانخفاض  للمحيطات 
)Polovina and Woodworth, 2012(. وهذا االنخفاض 
للعوالق  النسبية  الوفرة  امللحوظة يف  الزيادات  يتسق مع 
اليخضورية  البكترييا  جنس  من  املجهرية 
الحبيبية  واملتعاقبة   )Prochlorococcus(
 Synechococcus( )Flombaum and others,(
اتجاهات  وهي   ،)Agusti and others, 20192013؛ و
الحرارة  درجات  زيادة  من  كال  األرجح  عىل  تعكس 
 Morán andو )Daufresne and others, 2009؛ 
تصبح  إذ  املغذيات  إمدادات  وانخفاض   )others, 2010
الغنية  العميقة  املياه  عن  أكثر  منعزلة  املضاءة  املنطقة 
 Sommerو )Marañón and others, 201؛  باملغذيات 

.)and others, 2016
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آفاق املستقبل  -  8

الحادي  القرن  املناخ خالل  أن يستمر تغري  املتوقع  من 
والعرشين يف إحداث تغريات يف الطبقة العليا للمحيطات 
عىل  وإنتاجيتها  العوالق  تجمعات  تنوع  عىل  تؤثر 
النطاقني اإلقليمي والعاملي. وتشمل هذه التغريات اتساع 
 Polovina and( املدارية  شبه  املائية  الدوامات  رقعة 
وتحمضها،  املحيطات  واحرتار   ،)others, 2011
للمياه،  الرأيس  التطبق  وزيادة  امللوحة،  وانخفاض 
املنطقة  إىل  العضوية  املغذيات غري  إمدادات  وانخفاض 
 Bopp and others,( املفتوح  املحيط  يف  املضاءة 
2013(. وتشمل االستجابات البيولوجية املتوقعة لهذه 

التغريات عىل النطاق العاملي ما ييل:

من املرجح أن ينخفض صايف اإلنتاج األويل وأن  )أ( 
املجهرية  النباتية  للعوالق  النسبية  الوفرة  تزيد 
 Morán )Daufresne and others, 2009؛ 
دياتومات  حساب  عىل   )and others, 2010
العوالق الدقيقة )Bopp and others, 2005؛ 

و Moore and others, 2018(؛ 

من املرجح أن تعم هذه االتجاهات عرب الشبكات  )ب( 
الغذائية بما يؤدي إىل انخفاض يف قدرة املحيطات 
 Worm and( األسماك  مصائد  استيعاب  عىل 
 )Chust and others, 2014؛ وothers, 2006
طريق  عن  الكربون  احتجاز  عىل  قدرتها  ويف 

املضخة البيولوجية )Boyd, 2015(؛

املدارية  شبه  املائية  الدوامات  توسع  يعزز  قد  )ج( 
 Boatman and( النيرتوجني  تثبيت  يف  الزيادات 
 ،)Follett and others, 2018 ؛ وothers, 2017
دورة  اضطراب  من  يزيد  أن  يمكن  اتجاه  وهو 
النيرتوجني العاملية )Jiang and others, 2018(؛

ستكون الشبكات الغذائية للعوالق يف املحيطني  )د( 
فيها  ترتفع  التي  الساحلية  واملناطق  القطبيني 
تأثراً  األكثر  السطحية  املياه  إىل  القاع  مياه 
ثاني  قابلية  ارتفاع  بسبب  املحيطات  بتحمض 

الباردة  املياه  يف  للذوبان  الكربون  أكسيد 
)Bednaršek and others, 2014؛ 

 .)Gardner and others, 2018 و

القرن  إقليمية خالل  أن تحدث استثناءات  املتوقع  ومن 
شبه  املائية  الدوامات  منطقة  يف  والعرشين  الحادي 
املدارية باتجاه القطب نتيجة للتغريات البيئية يف املنطقة 
أشعة  توافر  يف  زيادات  حدوث  ذلك  يف  بما  املضاءة، 
الشمس مع زيادة ضحالة طبقة التجانس السطحي يف 
الزيادات يف صايف  يعزز  )بما  باملغذيات  الغنية  البيئات 
اإلنتاج األويل(، وحدوث زيادة يف درجة حرارتها، وحدوث 
النباتية  العوالق  نمو  يعزز  )بما  ملوحتها  يف  انخفاض 
ومن   .)Tréguer and others, 2018( الصغرية( 

األمثلة البارزة عىل ذلك ما ييل:

يف  واالنخفاض  األويل  اإلنتاج  صايف  يف  الزيادة  )أ( 
حجم العوالق النباتية يف املحيط املتجمد الشمايل 
 Kahruو )Mueter and others, 2009؛ 
 Dalpadado andو and others, 2011؛ 

others, 2014(؛ 

واإلنتاج  األويل،  اإلنتاج  صايف  يف  الزيادة  )ب( 
النصف  للدياتومات ووفرتها خالل  التصديري 
البحري  الجليد  منطقة  يف  القرن  من  األول 
 Bopp and others,( أنتاركتيكا  يف  القطبي 
وKaufman and others, 2017؛   2001؛ 

و Moore and others, 2018(؛

توّسع نطاق انتشار العوالق اإلميليانية الهكسلية  )ج( 
 Winter and others,( القطبيني  املحيطني  يف 
الطحالب  تكاثر  فرتات  تواتر  وزيادة   ،)2014
يف  الربيعي  التكاثر  مناطق  يف  الصدفية  النباتية 
 Bopp and others,( العليا  العرض  خطوط 
2013؛ و Rivero-Calle and others, 2015(؛
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يف  واالنخفاض  األويل  اإلنتاج  صايف  يف  الزيادة  )د( 
الوفرة النسبية للدياتومات يف منطقة التكاثر يف 
خطوط العرض العليا يف شمال املحيط األطليس 
)Bopp and others, 2005, 2013؛ 

 .)Sundby and others, 2016 و

األويل يف  اإلنتاج  املستقبلية لصايف  االتجاهات  إن توقعات 
مناطق ارتفاع مياه القاع إىل املياه السطحية الساحلية غري 
مضمونة نظرا للشكوك التي تحوم حول ما سيؤول إليه 
مياه  الرتفاع  املواتية  الرياح  هبوب  ازدياد  بني  التفاعل 
إىل  القاع  مياه  ارتفاع  يف  )الزيادات  السطح  إىل  القاع 

السطح، وصايف اإلنتاج األويل، والوفرة النسبية للدياتومات( 
وارتفاع حرارة الطبقة العليا للمحيطات )االنخفاضات يف 
األويل،  اإلنتاج  وصايف  السطح،  إىل  القاع  مياه  ارتفاع 
 Chavez and others,( للدياتومات(  النسبية  والوفرة 

.)García-Reyes and others, 2015 2011؛ و

ويف هذا السياق، يجب التأكيد عىل أن هذا التحليل آلثار 
االعتبار  يف  يأخذ  ال  العوالق  مجتمعات  عىل  املناخ  تغري 
التكيف عرب األجيال مع التغريات التي تحدث بفعل املناخ 
 Schlüter and يف بيئة الطبقة العليا للمحيطات )مثال

 .)Thor and Dupont, 2015 ؛ وothers, 2014
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النقاط الرئيسية

حتى عام 2019، تم وصف 434 153 نوعاً من أنواع  	
الالفقاريات البحرية القاعية عىل صعيد العالم.

نوعاً  	  10  777 الباحثون  وصف   ،2012 عام  منذ 
ويف  القاعية؛  البحرية  الالفقاريات  أنواع  من  جديداً 
الصعيد  عىل  البيولوجي  التنوع  يتغري  نفسه،  الوقت 
العاملي بمعدالت لم يسبق لها مثيل يف تاريخ البرشية، 
مما يخلق إمكانية انقراض أنواع قبل أن يتم وصفها.

تغطي أعماق البحار 43 يف املائة من سطح األرض،  	
ويقدر أن 95 يف املائة من أنواع الالفقاريات البحرية 

ال تزال غري موصوفة.

البحرية  	 الالفقاريات  عىل  الرئيسية  الضغوط  تشمل 
زيادة درجة الحرارة، واآلثار املادية لتحمض املحيطات 

الحية،  الحية وغري  املوارد  البحر، واستخراج  عىل قاع 
واستخدام السواحل، واألنواع امُلغرية، والتلوث.

ال تزال مناطق شاسعة من الكرة األرضية، بما يف ذلك  	
إىل  الوطنية، تفتقر  الوالية  مناطق تقع خارج نطاق 
لالفقاريات  األجل  الطويلة  اإليكولوجية  النظم  رصد 

البحرية وحمايتها بطريقة فعالة ومالئمة.

عىل الرغم من البحوث الجديدة املتعلقة بالعديد من  	
الهامة  والخدمات  والسلع  والوظائف  العمليات 
ثغرات  هناك  تزال  ال  اإليكولوجية،  بالنظم  املتصلة 
التنوع  يف  التخفيضات  تأثري  فهم  يف  هائلة  معرفية 
البرش  رفاه  عىل  القاعية  لالفقاريات  البيولوجي 

وديناميات النظم اإليكولوجية. 

مقدمة  -  1

يركز هذا الفصل الفرعي عىل أنواع القريدس والديدان 
القاعية وغريها من  الصدفتني  األقدام وذوات  وبطنيات 
الالفقاريات التي تعيش فوق قاع البحر أو داخله وتمثل 
البحرية  والثدييات  لألسماك  هامة  غذائية  مصادر 
الالفقاريات  أنواع  البحرية والبرش، فضال عن  والطيور 
التي تستهدفها بعض مصائد األسماك التجارية. وتشكل 
اإليكولوجية  النظم  أكثر  بعض  أساس  األصنوفات  هذه 
إنتاجية عىل كوكب األرض )مثل مصاب األنهار والشعاب 
 )Valiela, 1995( وتنافس الغابات املدارية ،)املرجانية
تفوق  األرض  من سطح  مساحة  تغطي  موائل  وتنشئ 
املساحة التي تتألف منها جميع املوائل األخرى مجتمعة 
يف  والتغريات   .)Snelgrove and others, 1997(
وتغري  الحية،  الكائنات  واصطياد  املحيطات،  استخدام 

املناخ، والتلوث، واألنواع امُلغرية، تسهم يف حدوث تغريات 
عاملية يف الطبيعة بمعدالت لم يسبق لها مثيل يف تاريخ 
الساحلية  الحية  الكائنات  شهدت  وتاريخياً،  البرشية. 
ضغوطاً وتأثريات أكرب من أعماق البحار، ولكن استنفاد 
الجديدة  والتكنولوجيات  الساحلية  البحرية  املوارد 
يوفران القدرات والحوافز التي تدفع إىل الصيد والتعدين 
 McCauley( املحيطات  أجزاء  أعمق  بعض  يف  والحفر 
يف  التغريات  تؤدي  ما  وكثرياً   .)and others, 2015
العيش  وسبل  االقتصادات  تآكل  إىل  البيولوجي  التنوع 
واألمن الغذائي والصحة ونوعية الحياة يف جميع أنحاء 
 Intergovernmental Science-Policy( العالم 
 Platform on Biodiversity and Ecosystem

.)Services )IPBES(, 2019

موجز الحالة املسجلة يف التقييم العاملي األول للمحيطات  - 2

 United Nations,( للمحيطات  األول  العاملي  التقييم  يف 
2017b(، ُحددت العوامل املحركة واألنماط الرئيسية للتنوع 
اإلقليمي  النطاقني  عىل  البحرية،  لالفقاريات  البيولوجي 

والعاملي. والتفاعالت املعقدة بني العوامل املحركة، فضال عن 
البحري  البيولوجي  التنوع  عىل  والجماعية  الفردية  تأثرياتها 
تحد  البيولوجيني،  والرصد  التنظيم  من  متعددة  نطاقات  عىل 
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من القدرة الحالية عىل التنبؤ بثقة بالتنوع اإلقليمي. وتختلف 
وغزارة  العاملي،  الصعيد  عىل  واملحيطية  الساحلية  األنماط 
األنواع القاعية الساحلية تبلغ ذروتها عموما بالقرب من خط 
االستواء وتنخفض باتجاه القطب، عىل النقيض من الذروات يف 
خطوط العرض الوسطى يف األنواع التي تعيش يف املحيطات. 
األنماط  تعقد  الطول  خط  عىل  القوية  امليل  درجات  أن  غري 
الساحلية، مع وجود بؤر محلية للتنوع البيولوجي عرب العديد 
بني  الواقعة  املدارية  املنطقة  مثل  مناطق  يف  األصنوفات  من 

املحيط الهادئ واملحيط الهندي ومنطقة البحر الكاريبي. 

استقرار  وعدم  األكسجني،  املنخفضة  املناطق  وتؤدي 
املوائل،  وتباين  املحيطات،  كيمياء  واختالف  القيعان، 

ال تتوفر معلومات التوزيع عن جميع األنواع املوصوفة يف السجل العاملي لألنواع البحرية. ويتلقى نظام املعلومات عن التنوع البيولوجي للمحيطات باستمرار   1

البحرية  العاملي لألنواع  السجل  توثيق  البحرية. ونظرا ألن  األنواع  فيها  التي سجلت  البحرية  املواقع  بدقة  البيانات ويبني  العديد من مقدمي  مدخالت من 
إىل تسميات  تفتقر  تزال  ال  للمحيطات  البيولوجي  التنوع  املعلومات عن  نظام  الالفقاريات يف  أنواع  فإن حوايل 000 11 من  القاعية مستمر،  للخصائص 

املجموعات الوظيفية، ولذلك فإن اللمحة العامة تغفل تلك األنواع من الالفقاريات البحرية القاعية.

يف  التنوع  بأنماط  التنبؤ  تعّقد  إىل  البحرية،  واألنشطة 
العوامل  إن  ثم  وزمانيا.  مكانيا  البحرية  الالفقاريات 
إىل  جنباً  تعمل  ما  غالباً  التي  للتغري،  املتعددة  املحركة 
جنب، تجعل من الصعب للغاية فصل التغريات الطبيعية 
عن الضغوط البرشية املنشأ. وغالبا ما تجتذب بؤر التنوع 
التي يمارسها  األنشطة االستخراجية  الشديد  البيولوجي 
البيولوجي  التنوع  بني  مبارشة  وتربط  وتدعمها،  البرش 
للمحيطات وخدمات النظم اإليكولوجية. وعالوة عىل ذلك، 
النظام  يف  هامة  وظائف  البؤر  تلك  تدعم  ما  كثريا 
اإليكولوجي، مثل إعادة تدوير املغذيات، ودعم الشبكات 
التي تسهم بدورها يف خدمات  الغذائية، وإنشاء املوائل، 
النظم اإليكولوجية التي تعود بفائدة مبارشة عىل البرش. 

وصف التغريات البيئية )2020-2010(  - 3

التنوع البيولوجي لالفقاريات البحرية  - 1-3

لألنواع  العاملي  السجل  يف  املودعة  السجالت  تشري 
)Vandepitte and others, 2018؛  البحرية 
تم  أنه  إىل   ،)WoRMS Editorial Board, 2019 و
الالفقاريات  من  موثقا  جديًدا  نوًعا   10  777 وصف 
ليصل  و2019،   2012 عامي  بني  القاعية  البحرية 
مجموع عدد هذه األنواع املوصوفة عامليًا إىل 434 153 
من  عدد  أعىل  عىل  الرخويات  أصنوفة  وتحتوي  نوعا. 
الالفقاريات القاعية البحرية املوصوفة )31 يف املائة(، 

تليها مفصليات األرجل )24 يف املائة(. 

البيولوجي  التنوع  عن  املعلومات  نظام  ويحتوي 
للمحيطات عىل معلومات توزيع 372 124 نوعا بحريا، 
هذه  ومن  توزيع.  سجل  مليون   56,4 يمثل  ما  وهو 
األنواع، يحدد السجل العاملي لألنواع البحرية حاليا 132 
وهو  قاعية،  بحرية  الفقاريات  باعتبارها  نوعا   80

ما يمثل 8,1 ماليني سجل توزيع. 

التنوع  عن  املعلومات  نظام  يف  املتاحة  للبيانات  ووفقاً 
البيولوجي للمحيطات والسجل العاملي لألنواع البحرية 

يف عام 2019 )انظر الشكل أدناه(، فإن شمال املحيط 
األطليس الذي أخذت منه عينات جيدة يحتوي عىل أعىل 
املسجلة  القاعية  البحرية  الالفقاريات  أنواع  من  عدد 
)214 24 نوعا(، يليه جنوب املحيط الهادئ الذي أخذت 
منه عينات قليلة نسبيا )245 23 نوعا(، بما يف ذلك بحر 
كورال )224 18 نوعا(، الذي ال ريب أنه سيتيح التعرف 

عىل العديد من األنواع التي لم تكتشف بعد. 

وتكشف دراسة تستند إىل مناطق قياس األعماق )انظر 
الشكل أدناه( أن بحر كورال يحتوي عىل أكرب عدد من 
مرت   200 عن  تقل  التي  األعماق  يف  املسجلة   األنواع 
)353 11 نوعا(، يليها املحيط الهندي )971 9 نوعا(، 
وشمال املحيط األطليس )915 9 نوعا(، وجنوب املحيط 
بحر  )مثل  الحاالت  بعض  نوعا(. ويف   7  498( الهادئ 
النرويجي(،  والبحر  الشمايل  املتجمد  واملحيط  برينغ 
املماثلة.  العرض  خطوط  عند  القاعي  التنوع  يختلف 
فتحت 000 1 مرت، يحتوي شمال املحيط األطليس الذي 
األخرى(  باألحواض  )مقارنة  أفضل  عينات  منه  أخذت 

عىل أكرب عدد من األنواع )027 8 نوعا(1.
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200 مرت،   <( العمق  فئات من  لثالث  املمثلة  املسجلة  القاعية  البحرية  الالفقاريات  أنواع  أعداد  مجموع 
و200-000 1 مرت، و< 000 1 مرت(
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املصدر: نظام املعلومات عن التنوع البيولوجي للمحيطات )2019( فيما يتعلق بظهور األنواع؛ والسجل العاملي لألنواع البحرية فيما يتصل باملعلومات املتعلقة 
 Provoost and Bosch و   )2015( املحيطات  ألعماق  العامة  والخريطة   ،)2016( بالبحار  املتعلقة  والبيانات  للرصد  األوروبية  والشبكة  األنواع؛  بمجموعات 
)2018( فيما يتعلق ببيانات قياس األعماق؛ ومقتبس من )Claus and others, 2014( Marineregions.org؛ و )Flanders Marine Institute )2018 فيما 

يتعلق باملناطق البحرية.
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تقييم التنوع البيولوجي لالفقاريات   - 2-3
البحرية وحالته 

الالفقاريات  تؤثر ضغوط وعوامل محركة متعددة عىل 
البحرية القاعية يف آن واحد عىل الصعيد العاملي )انظر 
موضوع  كانت  التأثريات  هذه  أن  حني  ويف  الجدول(. 
العديد من الدراسات يف جميع أنحاء العالم، فإن الفرع 
والجدول أدناه ال يسلطان الضوء إال عىل بعض الدراسات 
تدل  التي  الزمنية  للسالسل  القيمة  أو  املحددة  الحديثة 

عىل زيادة يف الفهم منذ التقييم األول.

احرتار املناخ  - 1-2-3

العالم  محيطات  حرارة  درجة  أن  إىل  قوية  أدلة  تشري 
ترتفع دون هوادة منذ عام 1970، وهو ما شكل أكثر 
من 90 يف املائة من الحرارة الزائدة يف النظام املناخي. 
ومنذ عام 1993، ربما زاد معدل احرتار املحيطات بأكثر 
 Intergovernmental Panel on( الضعف  من 
Climate Change )IPCC(, 2019(. والتأثريات عىل 
للمناطق  بالنسبة  للغاية  شديدة  البحرية  القاعيات 
يف  البحري  الجليد  فتقلص  القطبية.  ودون  القطبية 
إىل  السفن  وصول  إمكانية  من  سيزيد  الشمايل  القطب 
املنطقة، مما قد يؤدي إىل زيادة الضغط املحيل البرشي 

املنشأ عىل املجتمعات القاعية، وال سيما يف املرافئ. 

النتائج الحديثة

	  Jørgensen and( يف القطب الشمايل2، وبحر بارنتس
من  الشمال  إىل  أخرى  وبحار   ،)others, 2019
أوراسيا وبحار الرشق األقىص يف شمال املحيط الهادئ 
)Lobanov and others, 2014(، تتنقل الالفقاريات 
البحرية شماالً نتيجة الرتفاع درجة حرارة املياه )انظر 
األحيائية  الكتلة  انخفضت  وقد  أعاله(.  الجدول 
لالفقاريات يف مناطق من بحار أالسكا )انظر الجدول 
ما  مع   )Grebmeier and others, 2015( أعاله( 
الغذائية  املستويات  عىل  عواقب  من  ذلك  عىل  يرتتب 

.www.arcticbiodiversity.is/index.php/findings/benthos انظر  2

انظر FCCC/CP/2015/10/Add.1، املقرر 1/م أ-21 ، املرفق.  3

العليا )Grebmeier, 2012(؛ ويعزو شيوخ السكان 
الجليد  غطاء  انخفاض  إىل  التغيري  هذا  األصليني 
يف  والتغريات  الرملية  الحواجز  وحركة  البحري، 
 Metcalf and Behe, in( البحرية  التيارات 

 .)Jørgensen and others, 2017

يف شمال املحيط األطليس، مّكن االحرتار املناخي من  	
يف  الشاطئية  املناطق  إىل  الدافئة  املياه  أنواع  وصول 
الشمالية  العظمى وأيرلندا  املتحدة لربيطانيا  اململكة 
 Birchenough( متأثرة بتيار الخليج )انظر الجدول(

 .)and others, 2015

إىل  	 البحرية  الحر  موجات  أدت  الهادئ،  املحيط  يف 
تبييض شديد واندثار جماعي للشعاب حول أسرتاليا 
 Hughes and ؛ وLe Nohaïc and others, 2017(
 Stuart-Smith and,  2018 و  others, 2018؛ 
 Cruz and( الوسطى  أمريكا  وساحل   ،)others
)انظر  الجنوبي  الصني  وبحر   ،)others, 2018

الجدول(.

ويتوقع بعض الباحثني زيادة وترية وشدة موجات الحر 
يف   )Frölicher and Laufkötter, 2018( البحرية 
العقود املقبلة، حتى لو تحققت أهداف خفض االنبعاثات 
هذا  يؤدي  أن  ويمكن  باريس3.  اتفاق  إطار  يف  املحددة 
االحرتار إىل القضاء عىل املوائل األحيائية املنشأ الرئيسية 
والشمالية  املعتدلة  البحار  من  الساحلية  املناطق  يف 
 Krumhansl and others,( العالم  حول  القطبية 
للشعاب  اإليكولوجية  النظم  يف  يؤثر  وأن   )2016
املوجودة يف املياه التي ال تخضع لرصد جيد مع ما يرتتب 
 Genevier and( معلومة  غري  أرضار  من  ذلك  عىل 

.)others, 2019

صيد األسماك بشباك الجر القاعية  - 2-2-3

موائل  يف  املنشأ  البرشية  املادية  القلقلة  مصادر  أكثر 
قيعان البحار العاملية انتشارا هي أنشطة صيد األسماك 
هذه  استخدمت  فقد  القاعية،  الجر  عىل شباك  املعتمدة 

http://www.arcticbiodiversity.is/index.php/findings/benthos
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البحرية  األغذية  املنزلة من  الكميات  الشباك لصيد ربع 
العاملية تقريباً يف الفرتة املمتدة من عام 2011 إىل عام 
وتزيل   .)Hiddink and others, 2017(  2013
معدات الجر نسبة ترتاوح بني 6 و41 يف املائة من الكتلة 
متوسط  ويبلغ  مرور،  عملية  لكل  الحيوانية  األحيائية 
مدد التعايف بني 1,9 سنة و6,4 سنوات )باستثناء أعماق 
البحار(، تبعاً للسياق السمكي والبيئي )املرجع نفسه(. 
وتبني دراسات تأثري الصيد بشباك الجر أن االنخفاضات 
يف الوفرة النسبية للحيوانات املعمرة )< 10 سنوات( يف 
املناطق التي يمارس فيها الصيد بشباك الجر أكرب من 
االنخفاضات يف وفرة الحيوانات األقرص عمرا )بني سنة 
.)Hiddink and others, 2019( )واحدة و3 سنوات

النتائج الحديثة

يؤدي الصيد بشباك الجر القاعية إىل تغري املجتمعات  	
بأنها  توصف  تأثريات  حدوث  مع  األصلية،  القاعية 
وتفيد  الشمال.  بحر  يف  التغريات”  “بعض  بمثابة 
الدراسات التي أجريت يف أماكن أخرى يف منطقة شمال 
يف  مماثلة  تغريات  عن  وخارجها  األطليس  املحيط 
 Cooper( املجتمعات القاعية ناجمة عن التجريف الكيل
and others, 2017(، والصيد بشباك الجر التجريبي 
وفرض   ،)Kenchington and others, 2006(
وحدات  من  وحدة  لكل  اإلصابة  مناطق  أكرب  “إحدى 
للربتغال  الغربي  الجنوب  يف  املنزلة”  األحيائية  الكتلة 
السلبي  والتأثري   )Ramalho and others, 2018(
جنوب  يف  العيانية  القاعية  شبه  الكائنات  تركيبة  عىل 

 .)Yesson and others, 2016( غرينالند

الهادئ،  	 املحيط  اللجية يف جنوب  البحرية  الجبال  يف 
رشق نيوزيلندا، سيستغرق تعايف مجتمعات الشعاب 
األرجح  عىل  الثقيلة  األرضية  املعدات  استخدام  بعد 

.)Clark and others, 2019( عقوداً عديدة

سلبية  	 تأثريات  عن  أُبلغ  الهادئ،  املحيط  شمال  يف 
لشباك الجر القاعية عىل تركيبة الكائنات شبه القاعية 

./www.invasivesnet.org/news   4

 Wang and( الرشقي  الصني  بحر  يف  العيانية 
 .)others, 2018

عىل  	 كبرية  تأثريات  املفقود  أو  املهمل  الصيد  لعتاد 
 Deidun and( الباردة  املياه  يف  الشعاب  تجمعات 
others, 2015( يف عمق يبلغ عدة مئات من األمتار.

أيضا  	 )انظر  الالفقاريات  األسماك من  زادت مصائد 
الفصل 15( برسعة عىل صعيد العالم لتصل إىل أكثر 
إسهاما كبريا يف  من 10 ماليني طن سنويا، وتسهم 
توفري األغذية البحرية العاملية، وتصديرها، والتجارة 
يمكن  املتوسط،  ويف  املحلية.  العيش  سبل  ويف  فيها، 
بمعدل  الالفقاريات  صيد  من  املائة  يف   90 تحقيق 
استنزاف قدره 25 يف املائة، مما يتطلب بذل جهد أقل 
لصيد األسماك، ومن ثمة يزيد من األرباح، بينما يقلل 
الغذائية األخرى  التأثريات عىل املجموعات  بشدة من 

.)Eddy and others, 2017(

)من  	 املروحي  املحار  صيُد  األحيائية  املوائَل  يغري 
 Chlamys( اآليسلندية  الرخويات  فصيلة 
بارنتس(  )بحر  الشمايل  القطب  يف   ))islandica
البحر  وخيار   )Nosova and others, 2018(
واملحار املروحي وسلطعون البحر يف البحار الرشقية 
 .)Lysenko and others, 2015( لالتحاد الرويس

األنواع املغرية  - 3-2-3

تصبح األنواع املغرية )انظر أيضا الفصل 22 والرابطة 
الدولية للمعرفة املفتوحة بشأن األنواع الدخيلة امُلغرية(4 

أحيانا عنرص ضغط مهيمن عىل القاعيات األصلية.

النتائج الحديثة

وفًقا لدراسات بشأن اتساع نطاق انتشار سلطعون  	
الثلج التجاري املفرتس )Chionoecetes opilio( يف 
من  الفصيلة  هذه  سنويًا  تستهلك  الشمايل،  القطب 
الحية  الكائنات  من  طن   30  000 قرابة  السالطيع 
)انظر  الرشقي  بارنتس  بحر  يف  العيانية  القاعية 
 .)Zakharov and others, 2018( )الجدول أعاله
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البحر  	 لسلطعون  كان  األطليس،  املحيط  شمال  يف 
عىل  تأثري   )Carcinus maenas( املغري  األخرض 
قاع  يف  تعيش  التي  والالفقاريات  البحرية  األعشاب 
)انظر  الكندية5  الساحلية  املناطق  بعض  يف  البحر 
)Garbary and others, 2014؛  أعاله(   الجدول 
و Matheson and others, 2016(. وتغطي حاليا 
طحالب الرسغس املغرية عىل نطاق واسع )انظر أيضا 
الساحلية  واملوائل  الشواطئ  وزاي(  هاء   6 الفصل 
الشاطئية يف ترينيداد وتوباغو وغريها من جزر البحر 
الكاريبي )Gobin, 2016(. ويمكن أن تغري طبقات 
طحالب الرسغس املنترشة وفرة العديد من الالفقاريات 
غري  ألنواع  مناسبًا  موئاًل  توفر  وقد  األصلية  البحرية 

ممثلة سابقا ضمن املجتمع القاعي املحيل.

يف البحر األبيض املتوسط، ُسجل أكثر من 500 نوع  	
 Tsiamis and( من الالفقاريات البحرية غري األصلية
املغرية  األنواع  من  الكثري  أصبح   ،)others, 2019

منها متوطنا يف العديد من املواقع عىل األقل محليا.

البحر  	 قنافذ  ظهور  حاالت  تتسبب 
)Centrostephanus rodgersii( يف تدهور غابات 
 Ling( طحالب الكيلب قبالة ساحل تسمانيا، أسرتاليا

 .)and Keane, 2018

يف جنوب املحيط األطليس، تهيمن األنواع املغرية يف كثري  	
الربازيلية  الساحلية  الشعاب  بعض  عىل  األحيان  من 
 Mantelatto and ؛ وCreed and others, 2016(

others, 2018( )انظر الجدول أعاله(. 

عواقب التلوث عىل مجتمعات   - 4-2-3
الكائنات التي تعيش يف قاع البحر

ُوثِّقت آثار التلوث عىل مجتمعات الكائنات التي تعيش يف 
قاع البحر توثيقا جيدا يف التقييم العاملي األول للمحيطات 
ووثقها جيدا املنرب الحكومي الدويل للعلوم والسياسات 
النظم اإليكولوجية  البيولوجي وخدمات  املعني بالتنوع 
لالفقاريات  البيئية  الحالة  ولتقييم   .)IPBES, 2019(
سلوكها  دراسة  ينبغي  الصمود  عىل  وقدرتها  القاعية 

.https://www.dfo-mpo.gc.ca/species-especes/ais-eae/about-sur/index-eng.html :متاح يف املوقع التايل  5

 Neves( البيئة  مع  املتعددة  وتفاعالتها  ودينامياتها 
.)Pessoa and others, 2019 ؛ وand others, 2013

النتائج الحديثة

النفايات  	 من  والتخلص  الزراعي  الرصف  يضيف 
تكاثر  إىل  تؤدي  مغذيات  املحيطات  يف  البلدية 
الطحالب، التي تغوص يف نهاية املطاف إىل القاع، مما 
درجة  وانخفاض  األكسجني  نقص  ظروف  يولد 
الحموضة التي تقلل عادة من تنوع األنواع القاعية. 
ومنذ صدور التقييم العاملي األول، أبلغ الباحثون عن 
املحيط  يف  للطحالب  إضافية  تكاثر  حاالت  حدوث 
 Kibria and( الهندي، عىل طول ساحل بنغالديش
others, 2016؛ و Mallick and others, 2016؛ 
و Molla and others, 2015(، ويف جنوب املحيط 
 Cruz and( الربازيل  ساحل  طول  عىل  األطليس، 

others, 2018( )انظر الجدول أعاله(. 

الدفق )الرتسيب(  	 املحيط األطليس، يؤدي  ويف شمال 
من نهر أورينوكو )ترينيداد وتوباغو( )انظر الجدول 
يف  والنفوق  التلوث  حدوث  احتمال  زيادة  إىل  أعاله( 
 ،)Gobin, 2016( القاعية  الالفقاريات  مجتمعات 
الحالة  تدني  يف  الفلزات  ترصيف  تسبب  بينما 
مدى  عىل  القاعية  الكائنات  ملجتمعات  اإليكولوجية 
 Simboura( اليونان  عدة سنوات عىل طول ساحل 

and others, 2014( )انظر الجدول أعاله(. 

العواصف وحركة األمواج  - 5-2-3

تعد األعاصري وأمواج تسونامي من بني أهم املتغريات يف 
البحرية  القاعية  للمجتمعات  البيولوجي  الثراء  تشكيل 
الصمود  عىل  لقدرتها  كبريا  تحديا  وتشكل  وبنيتها، 
واستقرارها )Betti and others, 2020(. وقد ازدادت 
األخرية عىل  العقود  يف  املدارية وشدتها  األعاصري  وترية 
طول املحيط األطليس املداري، يف ارتباط وثيق بالتأثريات 
املرجع  يف  الواردة  املراجع  )انظر  املناخ  بتغري  املتصلة 

.)Hernández-Delgado and others, 2020
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التعدين يف املياه العميقة  - 6-2-3

أيضا  )انظر  العميقة  املياه  يف  املوجودة  املعادن  تعدين 
الفصل 18( هو قطاع جديدة محتمل يمكن أن يساعد يف 
دعم وتوسيع االقتصاد “األخرض” استنادا إىل تكنولوجيا 
وتوربينات  الكهربائية،  للمركبات  الجديدة  البطاريات 
والالسلكية  السلكية  االتصاالت  وتكنولوجيا  الرياح، 
والحوسبة املحسنة )Hein and others, 2013(. وعىل 
الرغم من عدم إجراء أي تعدين يف قاع البحار العميقة 
حاليا يف أعايل البحار، فإن السلطة الدولية لقاع البحار 
تدير 30 رخصة استكشاف )تغطي مساحة قدرها 1,5 
مليون كيلومرت مربع( يف املحيط الهادئ واملحيط الهندي 
ويف  األطليس.  املحيط  وسط  مرتفع  منطقة  طول  وعىل 
عمليات التعدين، من املحتمل أن تؤثر يف البيئات القاعية 
واآلثار  البحر  قاع  لحيوانات  املبارشة  املادية  اإلزالُة 
أو  للرواسب  العمودية  االنبعاثات  عن  الناجمة  الثانوية 
إجراء  تتطلب  وسوف  بالبيئة،  مرضة  تكسينات  إطالق 
ويشكل   .)Miller and others, 2018( دقيق  تقييم 
أعماق  يف  البيولوجي  بالتنوع  املتعلقة  املعارف  نقص 
البيئية  االستدامة  ضمان  أمام  رئيسياً  عائقاً  البحار 

.)Glover and others, 2018(

األنشطة الرتفيهية البرشية وتطوير   - 7-2-3
البنى التحتية الساحلية ورسو 

السفن وتزويدها بالوقود 

ال تزال األنشطة الرتفيهية البرشية وتطوير البنى التحتية 
الساحلية ورسو السفن وتزويدها بالوقود تؤثر يف املوائل 
عىل  الالفقاريات،  تجمعات  من  بها  يرتبط  وما  الهشة 
النحو الذي نوقش يف التقييم العاملي األول، مع سجالت 
إضافية من مناطق قرب مالطة )انظر الجدول أعاله( يف 
 García-March and others,( البحر األبيض املتوسط
وباإلضافة   .)Mifsud and others, 2006 و  2007؛ 
إىل ذلك، أدت أنشطة تخريد السفن عىل ساحل بنغالديش 
)انظر الجدول أعاله(، يف خليج البنغال، إىل خفض تنوع 

.)Hossain, 2010( األنواع القاعية

االستغالل اإلجرامي  - 8-2-3

يحدث االستغالل اإلجرامي لألنواع البحرية عىل الصعيد 
العاملي، وهو ما يتبني من قيام جماعات إجرامية بتهريب 
أذن البحر من جنوب أفريقيا. وقد يمثل طلب املساعدة 
من وكاالت إنفاذ القانون يف البلدان املستقبلة حالً لهذه 

.)Warchol and Harrington, 2016( املشكلة

عواقب التغريات يف التنوع البيولوجي   - 9-2-3
لالفقاريات البحرية عىل املجتمعات 
واالقتصادات البرشية ورفاه البرش 

لتغرّيات التنوع البيولوجي آثار مبارشة وغري مبارشة عىل 
رفاه اإلنسان )IPBES, 2019(. ولألسف، هناك نقص 
يف الرصد الطويل األجل وعىل نطاق واسع ملناطق بحرية 
القطب  بلدان  بعض  أن  من  الرغم  عىل  وذلك  شاسعة، 
األجل  أنشأت رصدا طويل  قد  األطليس  الشمايل وشمال 
شباك  باستخدام  العريض  والصيد  الالفقاريات  ملصائد 
الوطنية  العلمية  االستقصائية  الدراسات  إطار  يف  الجر 

 .)Jørgensen and others, 2017( لتقييم األسماك

كيفية  الخصوص  وجه  عىل  محدودة  منشورات  وتوثق 
إسهام الالفقاريات البحرية القاعية يف رفاه البرش )مثال 
 Snelgrove and و  Officer and others, 1982؛ 
العامليني  التقييمني  فإن  ذلك،  ومع   .)others, 1997
األول والحايل يوثقان أهمية الالفقاريات القاعية لشبكات 
القاعية  الكائنات  أنواع  من  والعديد  البحرية  األغذية 
املشكلة أو املهنِدسة للموائل. ويرد موجز لبعض املسائل 

الرئيسية أدناه.

يتعلق  	 فيما  حالها  عىل  األمور  بقاء  سيناريو  ظل  يف 
للرتبية  املتحدة  األمم  منظمة  تتوقع  باالنبعاثات، 
يف  الكبري  املرجاني  الحاجز  أن  والثقافة  والعلم 
أسرتاليا، إىل جانب الشعاب املرجانية األخرى املصنفة 
إيكولوجي  كنظام  ستنقرض  العاملي،  الرتاث  ضمن 
 Heron( 2100 نشط للشعاب املرجانية بحلول عام

 .)and others, 2017
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والشعاب  	 واملحار  املرجانية  الشعاب  تبدد  أن  يمكن 
الحية األخرى )انظر أيضا الفصل 7 واو( ما يصل إىل 
97 يف املائة من طاقة األمواج التي تبلغها، مما يحمي 
 Ferrario and others,( البرشية  واألرواح  البنى 
عوامل  من  عامال  هذا  يكون  أن  ويحتمل   .)2014
البحر.  سطح  مستوى  ارتفاع  مع  الهامة  التخفيف 
لحماية  االصطناعية  الساحلية  الحواجز  وستكلف 
من  البرشية  واملجتمعات  الساحلية  التحتية  البنى 
ارتفاع مستوى سطح البحر املرتبط باملناخ ما يقدر 
األخرية  العقود  بحلول  الدوالرات  من  الباليني  بمئات 

.)IPCC, 2019( من القرن الحادي والعرشين

تختلف املخاطر املتزايدة عىل األمن الغذائي املرتبطة  	
عىل  كبريا  اختالفا  البحرية  األغذية  توافر  بانخفاض 
الصعيدين املحيل والثقايف. ومع ذلك، فلدى العديد من 
الساحلية،  املحلية  واملجتمعات  األصلية  الشعوب 
األنواع  سيما  وال  القاعية،  الالفقاريات  جني  يسهم 
التي تتكاثر يف مناطق الجزر، إسهاما كبريا يف ثقافتها 
 IPBES,( ويف األمن الغذائي عىل نطاق املجتمع املحيل

 .)IPCC, 2019 2018؛ وa, b

أسهم ارتفاع درجات حرارة سطح البحر يف حدوث  	
العاملي،  الصعيد  األنواع عىل  انتشار  نطاق  توّسع يف 
بما يف ذلك يف مياه تسمانيا يف جنوب املحيط الهادئ 
)Pecl and others, 2014(، وهو ما يرجح أن يؤثر 
املنطقة،  يف  السياحة  يف  وربما  األسماك  مصائد  يف 

وكذلك يف خدمات النظم اإليكولوجية. 

يمكن أن تتسبب التغريات املستحثة مناخيا يف توزع  	
العديد من الالفقاريات القاعية يف زيادة األنواع التي 
ذلك  يف  بما  انخفاضها،  يف  أو  غذائية،  موارد  تشكل 
ظهور  إىل  حتى  تؤدي  أن  ويمكن  محلياً،  انقراضها 
للمجتمعات  تتاح  القبيل  هذا  من  جديدة  أنواع 

.)IPCC, 2019( الساحلية التي تعتمد عليها

صوب  	 النطاق  يف  تغريات  بحدوث  دراسات  عدة  تفيد 
معدل  من  أبطأ  بمعدل  الالطئة  لالفقاريات  القطب 
أن  أكثر  املرجح  من  أن  أيضاً  ترى  ولكنها  األسماك، 
تستجيب الالفقاريات القاعية استجابة مبارشة للتغريات 

.)IPCC, 2019( يف درجتي الحرارة والحموضة

زيادة  	 الثلج،  سلطعون  مثل  املغرية،  األنواع  تدعم 
بالقطب  بارنتس  بحر  يف  التجارية  الجني  عمليات 
الشمايل )Jørgensen and others, 2019(، بينما 
يتغذى سلطعون البحر Portunus segnis، وهو من 
الكائنات التي هاجرت من البحر األحمر وانترشت يف 
والرخويات  األسماك  عىل  املتوسط،  األبيض  البحر 
الصدفية والقرشيات واملواد العضوية، مما يكون له 
تأثري كبري عىل العمليات الغذائية يف النظم اإليكولوجية 
األصلية، إضافة إىل كونه يستضيف مجموعة متنوعة 

.)Rabaoui and others, 2015( من الطفيليات

تزيد  	 الهادئ،  املحيط   - وآسيا  أفريقيا  منطقتي  يف 
مخاطر  من  املغرية  القاعية  الالفقاريات  تأثريات 
الغذائي  األمن  احتياجات  تلبية  عن   العجز 

.)IPBES 2018b, c(

يف منطقة البحر األبيض املتوسط، يؤدي تطوير البنى  	
التحتية )مثل تعديل املوائل من أجل السفن(، الذي له 
املرجان  )مثل  املحمية  األنواع  عىل  مبارش  تأثري 
 ))Cladocora caespitosa( الشكل  الوسادي 
واألنواع املهمة تجاريا، إىل خفض قيمة خدمات النظم 

اإليكولوجية البحرية. 

وعىل الرغم من إحراز بعض التقدم، ال تزال الحاجة  	
املتعلقة  الهائلة  املعرفية  الثغرة  سد  إىل   تدعو 
املجتمعات  عىل  البيولوجي  التنوع  فقدان  بآثار 
فهم  ويتطلب  البرش.  ورفاه  واالقتصادات  البرشية 
األسباب الكامنة وراء التغري إجراء دراسات متكررة 

للسالسل الزمنية.
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تبني عدة مبادرات جارية األولوية املتزايدة التي تُعطى 
الواقعة  املناطق  يف  البحري  البيولوجي  التنوع  لحماية 
داخل الوالية الوطنية وخارجها عىل السواء. وتشمل هذه 
العاملي  التقييم  قبيل  من  علمية،  عمليات  املبادرات 
للمحيطات، وعمليات قانونية، من قبيل املؤتمر الحكومي 
اتفاقية  إطار  يف  قانوناً  ملزم  دويل  صك  لوضع  الدويل 
التنوع  حفظ  بشأن  البحار  لقانون  املتحدة  األمم 
نطاق  خارج  الواقعة  املناطق  يف  البحري  البيولوجي 
وكذلك  مستدام،  نحو  عىل  واستغالله  الوطنية  الوالية 
قبيل  من  دولية،  منظمات حكومية  بها  قامت  مبادرات 

السلطة الدولية لقاع البحار.

وكان لقرار الجمعية العامة 105/61 املؤرخ 8 كانون 
األسماك  استدامة مصائد  األول/ديسمرب 2006 بشأن 
تأثري شديد عىل مصائد األسماك البحرية، ويف هذا القرار 
معدات  تستخدم  التي  األسماك  مصائد  الجمعية  دعت 
اإليكولوجية  النُظم  تعريض  تجنب  إىل  القاعية  الصيد 
اإلرشادات  ووفرت  كبرية.  ضارة  آلثار  الهشة  البحرية 
املتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  املتخصصة من منظمة 
واملنظمات  للدول  الدعم   )FAO, 2009( )الفاو( 
النظم  تحديد  يف  األسماك  مصائد  إلدارة  اإلقليمية 
األسماك  مصائد  وتشغيل  الهشة  البحرية  اإليكولوجية 

بطرق تمتثل للقرار.

وعززت اإلجراءات املتخذة وفقا للقرار 105/61 الجهود 
مصائد  إلدارة  اإلقليمية  املنظمات  تبذلها  التي  الجارية 
األسماك من أجل إدارة آثار مصائد األسماك عىل التنوع 
محددة  إغالق  عمليات  حاليا  تطبق  وباتت  البيولوجي. 
مكانية وزمنية وقواعد ابتعاد، تنشأ عن مؤرشات تنبئ 
مع  باالقرتان  هشة،  بحرية  إيكولوجية  نظم  بوجود 
ملستويات  املكانية  اإلدارة  نُُهج  من  متنوعة  مجموعة 
التنظيمية  والقواعد  واملقيد  األهداف  املحدد  الصيد 
هذه  من  والهدف  الصيد.  وبنشاط  باملعدات  املتعلقة 

األنواع  عىل  األسماك  مصائد  آثار  إبقاء  هو  الجهود 
املستهدفة، واألنواع املصيدة بشكل عريض، وموائل قاع 
مستويات  ضمن  اإليكولوجية  واملجتمعات  البحار، 
آمنة )Garcia and others, 2014(. وقد  إيكولوجية 
يف  األسماك  مصائد  إلدارة  اإلقليمية  املنظمات  أداء  كان 
تنفيذ والية حماية املوائل واألنواع يف قاع البحار متفاوتاً 
 Gianni and( املنظمات  بني  وفيما  الوقت  مرور  مع 
ويجري  سليمة  تعترب  األطر  ولكن   ،)others, 2016

.)Bell and others, 2019( إحراز تقدم

اإلجراءات الحكومية األخرية  - 1-4

املحيط  	 الشمايل وشمال  القطب  بلدان  أنشأت بعض 
حيث  من  وفعالة  األمد  طويلة  رصد  آلية  األطليس 
بشباك  لالفقاريات  العريض  للصيد  والتكلفة  الوقت 
التقييمية  االستقصائية  الدراسات  إطار  يف  الجر 
القريدس  أو  لألسماك  القائمة  الوطنية  العلمية 

 .)Jørgensen and others, 2017(

حكومة  	 سياسات  تحظر  الهادئ،  املحيط  جنوب  يف 
وتجريف  القاعية  الجر  بشباك  الصيد  نيوزيلندا6 
يف  البحار  أعماق  بيئة  عىل  الحفاظ  بهدف  القيعان 
الحماية  ومناطق  البحرية  الجبال  إغالق  مناطق 
القاعية، وهناك أدلة عىل أن األنواع القاعية التي تثري 
 Kelly( القلق قد استفادت من إجراءات الحظر تلك

 .)and others, 2000

عام  	 يف  النرويج  حكومة  أغلقت  الشمايل،  القطب  يف 
2019 مساحة 022 442 كيلومرتاً مربعاً أمام الصيد 
 Jørgensen( بارنتس  بحر  يف  القاعية  الجر  بشباك 

.)and others, 2020

يف شمال املحيط الهادئ وبحر بوهاي، جرى، يف عام  	
اإليكولوجي  لإلصالح  تدابري صارمة  اعتماد   ،2018

وحفظ موارد مصائد األسماك7.

http://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/7242-compliance-fact-sheet-7-benthic-protection-areas-and-seamount-closu
http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk03/201812/t20181211_684232.html
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يف خليج املحيط الهندي، ال يزال التنفيذ الفعيل متدنيا،  	
النظام  التي تحمي  واألنظمة  القواعد  الرغم من  عىل 

اإليكولوجي البحري من األخطار واألنشطة املدمرة.

يف البحر األبيض املتوسط، جرى مؤخراً تقييم حالة  	
حفظ اإلسفنج محلياً يف منطقة بحر إيجه اإليكولوجية 

.)Gerovasileiou and others, 2018(

تقوم السلطات املختصة يف الدول األعضاء يف االتحاد  	
األوروبي بتنفيذ التوجيه املتعلق بإطار االسرتاتيجية 
البحرية8. ويف املناطق املعنية، يجب أن تبقى سالمة 
النظم  هيكل  يحمي  مستوى  عند  البحر  قاع 
النظم  يف  سلبا  يؤثر  وال  ووظيفتها  اإليكولوجية 
اإليكولوجية القاعية. وتزيد الدورة الثانية من خطط 
قاع  تضاريس  حماية  من  التوجيه9  بموجب  التنفيذ 
مصائد  آثار  من  القاعية  للالفقاريات  الهامة  البحر 
حظر  أخرى،  أمور  بني  من  ذلك،  ويشمل  األسماك. 
الضحلة  األعماق  يف  املتنقلة  القاعية  الصيد  معدات 
من  الهشة،  املوائل  لحماية  مرتا،   50 عن  تقل  التي 

قبيل طبقات األعشاب البحرية.

ويكتيس الهدف 11 من أهداف آيتيش للتنوع البيولوجي 
عاملية  مبادرة  وهي  البيولوجي10،  التنوع  اتفاقية  يف 
رئيسية أخرى يف مجال السياسات، أهمية مبارشة بالنسبة 
وضع  إىل  املبادرة  هذه  وتدعو  القاعية.  لالفقاريات 
منظومة  عىل  تقوم  الطبيعة  لحفظ  محكمة  اسرتاتيجية 
وتكون  وعادلة  فعالة  بطريقة  تدار  املحمية  للمناطق 
ممثلًة للنظم اإليكولوجية ومرتابطة عىل نحو جيد )انظر 
أيضا Kenchington and others, 2019( وغريها من 
املناظر  يف  ودمجها  املناطق،  لحفظ  الفعالة  التدابري 
البحرية األوسع نطاقا )انظر أيضا الفصلني 26 و27(. 
ويشمل الهدف 11 التعرف عىل مناطق الحماية وتحديدها 

.https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX: 32008L0056 :متاح عىل الرابط التايل  8

https://mcc.jrc.ec.europa.eu/main/dev.py?N=24&O=202&titre_chap=D6%20Sea-floor%20integrity&titre_ :انظر  9

.page=Implementation#2016331103713
.www.cbd.int/sp/targets/rationale/target-11/ :انظر  10

مكانيا، وضمان املقاييس التي تالئم االحتياجات املكانية 
والزمانية لخصائص التنوع البيولوجي. 

ويهدف هذا النهج إىل تحقيق نتائج إيجابية ومستدامة 
طويلة األجل لحفظ التنوع البيولوجي، وال سيما تنوع 
الالفقاريات القاعية وما يرتبط به من وظائف وخدمات 
الثقافية  القيم  االقتضاء،  وعند  اإليكولوجية،  النظم 
القيم  من  وغريها  واالقتصادية  واالجتماعية  والروحية 

ذات األهمية محليا.

ويمكن للتنوع البيولوجي لالفقاريات القاعية أن يستفيد 
موائل  أن  إىل  نظراً  التطورات،  تلك  من  خاصة  بصورة 
قاع البحار، كما هو موثَّق يف هذا الفصل الفرعي، تعاني 
من ضغوط وتأثريات من قطاعات كثرية ومن األنشطة 
املرتبطة بها، وهي متنوعة إىل حد أن فعالية أنواع محددة 
للظروف  وفقا  كبرياً  اختالفاً  تختلف  الحفظ  تدابري  من 
البيئية املحددة والتاريخ ومزيج من الضغوط البرشية، 

بما يف ذلك تغري املناخ.

املحمية  املناطق  شبكة  تغطية  زيادة  فإن  العموم،  وعىل 
البحرية من شأنها أن تقلل من الضغوط عىل الالفقاريات 
ويسهم  سلبا.  املتأثرة  املناطق  تعايف  تيرس  وأن  القاعية 
الهدف 11 من أهداف آيتيش للتنوع البيولوجي يف زيادة 
الوعي بأن اسرتاتيجيات الحفظ تحتاج إىل تجاوز حماية 
فرادى املناطق البحرية املعزولة )CBD, 2011(. وشبكات 
املناطق البحرية املحمية هي أدوات أساسية لحفظ التنوع 
البيولوجي  التنوع  حماية  لتحسني  مصممة  البيولوجي 
تعكس  التي  املكانية  النطاقات  إدراج  من خالل  البحري 
عىل نحو أفضل تطور توزيع األنواع. ويعزز الهدف 11 
بالدور  االعرتاف  خالل  من  الحدود  خارج  الحفظ  أيضا 
واالجتماعية  االقتصادية  والعوامل  للحوكمة  الحاسم 
يف  للتأثري  متضافرة  بطريقة  تعمل  التي  واإليكولوجية 

.)Meehan and others, 2020( النتائج اإليكولوجية

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX: 32008L0056
https://mcc.jrc.ec.europa.eu/main/dev.py?N=24&O=202&titre_chap=D6%20Sea-floor%20integrity&titre_page
https://mcc.jrc.ec.europa.eu/main/dev.py?N=24&O=202&titre_chap=D6%20Sea-floor%20integrity&titre_page
http://www.cbd.int/sp/targets/rationale/target-11/
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تحقيق أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة11 واملساهمة يف   - 5
الهدف 11 من أهداف آيتيش للتنوع البيولوجي

انظر قرار الجمعية العامة 1/70.  11

ستقوض االتجاهات السلبية الحالية يف التنوع البيولوجي 
الهدف  تحقيق  نحو  املحرز  التقدم  اإليكولوجية  والنظم 
يشمل  الذي  البيولوجي،  للتنوع  آيتيش  أهداف  من   11
حفظ نسبة 10 يف املائة من املناطق الساحلية والبحرية 
ذات األهمية الخاصة للتنوع البيولوجي وخدمات النظم 

اإليكولوجية بحلول عام 2020 من خالل منظوماٍت من 
املناطق املحمية تدار بطريقة فعالة وعادلة وتكون ممثلًة 
للنظم اإليكولوجية ومرتابطة عىل نحو جيد، ومن خالل 
تدابري حفظ فعالة أخرى متخذة حسب املناطق، ودمجها 

يف املناظر الطبيعية الربية والبحرية األوسع نطاقا.

الثغرات الرئيسية املتبقية يف املعارف ويف مجال بناء القدرات  - 6

الثغرات يف املعارف   - 1-6

ال تزال الدراسات املتعلقة بتأثري املناطق املحمية محدودة. 	

املناخ،  	 تغرّي  )مثل  اآلثار  تصنف  ال  االستعراضات 
التنوع  عىل  املرتتبة  والتلوث(  املوارد،  واستغالل 
البيولوجي البحري بحسب مجموعات األنواع. ويحد 
ذلك من املعارف املتعلقة بقيمة الالفقاريّات وأهميتها 

بالنسبة لرفاه اإلنسان. 

التنوع  	 لحالة  األساس  دراسات خط  يف  نقص  هناك 
البيولوجي )بالنسبة للمناطق اإليكولوجية أو للموائل 
فيما  البيولوجي(  التنوع  شديدة  مناطق  هي  التي 
يتعلق باملناطق املتوسطة اإلضاءة والكهوف املغمورة 
والكثري من الجبال البحرية التي يقدر عددها باآلالف 

عىل صعيد العالم.

الثغرات يف مجال بناء القدرات يف امليدان  - 2-6

يجب أن تستمر الحماية الواسعة النطاق لقاع البحار،  	
من  سواء،  حد  عىل  والدويل  الوطني  الصعيدين  عىل 
القاعي وتجنب  البيولوجي  التنوع  الحفاظ عىل  أجل 
االنقراض املحيل لألنواع من قبل حتى أن يتم توثيقها.

إلحاحا يف وضع قوائم لألنواع ذات  	 األشد  الحاجة  تتمثل 
الناجم يف كثري من األحيان عن  التوزع الجغرايف املحدود 
احتياجات املوائل املتخصصة. والواقع أنه حتى لو جرى 

املقبل وصف عدد 100 وحدة تصنيفية  العقد  عىل مدى 
كل عام، لن يضيف ذلك سوى 000 1 نوع فقط قبل البدء 
املتوقع، حسب بعض الخرباء، ألنشطة التعدين التجارية 

.)Glover and others, 2018( يف أعماق البحار

وفهم  	 البيولوجي  بالتنوع  املتعلقة  املعارف  لزيادة 
النظم اإليكولوجية، ينبغي أن تبلغ الرحالت البحرية 
الوطنية التي تتم ألغراض التقييم املنتظم عن املصيد 

العلمي املستهدف وغري املستهدف عىل حد سواء. 

ينبغي إعطاء األولوية لإلدارة املتكاملة للمحيطات من  	
أجل تنسيق الحفظ واإلدارة فيما بني جميع األنشطة 

ذات الصلة. 

تدابري مشرتكة  	 أن يضعوا وينفذوا  للمديرين  ينبغي 
ومحددة جيدا لتبنيُّ املوائل القاعية املتدهورة يف املياه 

الوطنية والدولية والتصدي لهذا التدهور.

تناقص  	 آثار  لتحديد  دراسات  إجراء  إىل  حاجة  ثمة 
القاعيات أو فقدانها عىل النظام اإليكولوجي، ال سيما 

يف سياق تفاعالت الشبكة الغذائية.

ثمة حاجة إىل إجراء دراسات لتحديد مدى تأثر اإلمدادات  	
الغذائية يف حالة اختفاء املجتمعات القاعية املجتناة. 

املحركة  	 للعوامل  الرتاكمي  األثر  تقييم  ينبغي 
التنوع  تؤثر مجتمعًة عىل  أن  التي يمكن  والضغوط 

البيولوجي البحري.
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إضافة من فريق الخرباء للعملية املنتظمة لإلبالغ عن حالة البيئة البحرية 
وتقييمها عىل الصعيد العاملي، بما يف ذلك الجوانب االجتماعية- االقتصادية

حالة الالفقاريّات املحيطية: رأسيات األرجل

الطبيعة  لحفظ  الدويل  االتحاد  قام  التي  األنواع  بني  من 
واملوارد الطبيعية بدراستها، وعددها 750 نوعاً، يصنف 
أنه مهدد بشدة باالنقراض واثنان  نوٌع واحد فقط عىل 
عىل أنهما مهددان باالنقراض وآخران عىل أنهما معرضان 
مظلية  األخطبوطيات  نوع  من  وجميعها  لالنقراض، 

 .)IUCN, 2020( األرجل التي تعيش يف أعماق البحار

ومع ذلك، فإن أكثر من 419 نوعاً تعترب أنواعاً ناقصة 
البيانات، وهي تشمل العديد من كائنات أعماق البحار 
عرشة   2017 عام  يف  أُضيفت  وقد   .)IUCN, 2020(
الثاني  التذييل  إىل  البحرية  النُوتي  حيوانات  من  أنواع 
والنباتات  الحيوانات  بأنواع  الدويل  االتجار  التفاقية 

الربية املهددة باالنقراض لتنظيم االتجار الدويل بها. 

وعىل الرغم من أن املعلومات املتوافرة عن كثري من كائنات 
البحار ما زالت نادرة، فإن التطورات األخرية يف  أعماق 
بحوث أعماق البحار زادت من فهم إيكولوجيا وبيولوجيا 
رأسيات األرجل التي تعيش يف أعماق البحار. ففي وسط 
املحيط الهادئ، تم تسجيل عملية رصد نادرة لسلوكيات 
البحار  أعماق  حبار  من  أنواع  لدى  والتكاثر  التزاوج 
 .)Vecchione, 2019( Chiroteuthis تنتمي إىل جنس
املكسيك تصوير حبار  عام 2019، جرى يف خليج  ويف 
عمالق من أضخم أنواع الحبار )قد يصل طوله إىل 13 
مرتاً( وأكثرها غموضا، وكانت تلك هي املرة الثانية فقط 
للمرة  ُرصد  أن  منذ  النوع  هذا  فيها وجود  يُسجل  التي 
النووي  للحمض  تحليل  وأجري   .2012 عام  يف  األوىل 
املحيط  مناطق شمال  من  عينة  لعدد 43  امليتوكوندري 
الفرضية  يدعم  وأوقيانوسيا  األطليس  واملحيط  الهادئ 
القائلة بأن الحبابري العمالقة تنتمي إىل نوع واحد )هو 
 Architeuthis dux( )Winkelmann and others,
اسرتاتيجية  النشأوية يف  التغريات  تحديد  وتم   .)2013
 Vampyroteuthis( الدماء  مصاص  الحبار  تغذية 

املستقرة  النظائر  تحليالت  باستخدام   )infernalis
.)Golikov and others, 2019(

معدالت صيد  أن  مؤخرا  أجريت  دراسات  من  تبنّي  وقد 
عقود  لعدة  شهدت  األرجل  رأسيات  أنواع  من  العرشات 
اتجاها تصاعديا مشرتكا اقرتن باسرتاتيجيات بيولوجية 
وإيكولوجية مختلفة )فوق قاعية، ومحيطية قاعية، ويف 
متنوعة  محيطية  مناطق  يف  املفتوحة(  البحار 
هذا  ويعزى   .)Doubleday and others, 2016(
االنتشار إىل قدرة تلك األنواع العالية عىل التكيف والصمود 
البيئية بفضل نموها الرسيع ومرونتها يف  التقلبات  إزاء 
التطور. ويف مثال عىل ذلك، يُعتقد أن ضيق منطقة الحد 
إىل  أدى  كاليفورنيا  تيار  نظام  يف  األكسجني  من  األدنى 
همبولت  لحبار  بالنسبة  التغذية  ظروف  تحسني 
النوع  لهذا  ذلك  سمح  وقد   .)Dosidicus gigas(
بالتنامي والتوّسع يف نطاق توّزعه باتجاه الشمال حتى 
خليج أالسكا )Stewart and others, 2014(. ويف بحر 
من  امتد  الذي  االحرتاري  االتجاه  أن  يُعتقد  الشمال، 
منتصف عقد الثمانينيات من القرن املايض حتى منتصف 
العقد الثاني من القرن الحادي والعرشين كان السبب يف 
الزيادة املشهودة يف وفرة عدة أنواع من الحبار عموماً ويف 
 van der Kooij and( الشمال  نحو  توّزعها  اتساع 
املستقبيل  االحرتار  يؤدي  أن  ويمكن   .)others, 2016
للمحيط املتجمد الشمايل إىل تسهيل توّسع الحبار القاعي 
الشمايل  القطب  عرب   )Sepia officinalis( األوروبي 
 2300 عام  بحلول  الكندية  املياه  شمال  إىل  ليصل 
األسرتالية،  املياه  ويف   .)Xavier and others, 2016(
تؤدي املياه الدافئة املرتبطة بامتداد تيار رشق أسرتاليا 
املعتم  األخطبوط  انتشار  تيسري  إىل  القطب  باتجاه 
.)Octopus tetricus( )Ramos and others, 2018(
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النقاط الرئيسية

األدوات  	 وتطوير  القائمة  البيانات  تعبئة  خالل  من 
الحصول عىل  يمكن  املفتوحة،  العاملية  واملستودعات 
بأنواعها  البحرية  األسماك  تنوع  عن  عاملية  صورة 
البالغ عددها 762 17 نوعا معروفا، بما يف ذلك 238 
نوعاً تم وصفها منذ التقييم العاملي األول للمحيطات 

.)United Nations, 2017e(

رغم أن املعارف املتعلقة بالتنوع البيولوجي لألسماك  	
من  بالعديد  املتعلقة  املعارف  تتجاوز  البحرية 
الالزم  من  سيكون  األخرى،  البحرية  األصنوفات 
التحتية  البنى  عىل  ال  التحسينات  من  مزيد  إدخال 
البيولوجية  ونظامياتها  األحياء  بتصنيف  املتعلقة 
أيضا  املحيطات  استكشاف  طرق  وعىل  بل  فحسب 
عىل  الحصول  أجل  من  وذلك  خصائصها،  وتحديد 

معارف وافية.

قام االتحاد الدويل لحفظ الطبيعة بتقييم حالة حفظ  	
أكثر من النصف من أنواع األسماك البحرية املعروفة، 
صدور  بعد  تقريبا  التقييمات  هذه  ثلث  أُجري  وقد 

التقييم العاملي األول للمحيطات.

من بني أنواع األسماك التي أجريت تقييمات لحفظها،  	
كان نحو 6 يف املائة من األسماك العظمية وحوايل 50 
يف املائة من ُصفيحيات الخياشيم و 10 يف املائة من 
أسماك الكايمريا إضافة إىل سمك السيالكانت بنوعيه 

مهدداً أو شبه معرض لالنقراض.

ال تزال القدرة عىل توثيق وفهم تنوع األسماك البحرية  	
يف ازدياد، ولكن تتبقى ثغرات كبرية بالنسبة ملجموعات 
املنطقة  أسماك  )مثل  اإليكولوجية  النظم  من  معينة 
الالزمة  التنبؤ بسبل االستجابة  العمق( ويف  الوسيطة 

ملعالجة عوامل اإلجهاد الخارجية املتعددة املتزامنة.

مقدمة  - 1

البحرية  األسماك  تصنيف  الفرعي  الفصل  هذا  يغطي 
وتوزيعها وموائلها وحالة حفظها، مع الرتكيز عىل كيفية 
تغري الحالة العامة للمعارف منذ صدور التقييم العاملي 
األول. ويُنظر بإيجاز يف عواقب التغري يف تنوع األسماك 
بمناطق  منظورات خاصة  تُقدم  كما  للبرشية،  بالنسبة 
املتعلقة  التوقعات  بإيراد  الفصل  ويختتم  محددة. 
الثغرات  ذلك  يف  بما  لألسماك،  البيولوجي  بالتنوع 
املستمرة يف املعارف والقدرات. ويُنظر يف جميع األنواع 
لألسماك  الرئيسية  الطائفة  من  املعتمد  التصنيف  ذات 
 WoRMS,( البحرية العاملي لألنواع  السجل  الواردة يف 
األسماك  ذلك  يف  بما  نوعا،   17  762 وعددها   ،)2019
العظمية )طائفة األسماك الشعاعية الزعانف، 503 16 
)طائفة  البحري  والشفنني  القرش  وأسماك  أنواع( 
الكايمريا  الخياشيم، 202 1 نوعا( وأسماك  ُصفيحيات 
)طائفة كامالت الرؤوس، 55 نوعا( واألسماك الشوكية 

الجوف )طائفة شوكيات الجوف، نوعان(.

البحرية حوايل  العاملية لألسماك  األحيائية  الكتلة  وتبلغ 
أربعة أضعاف الكتلة األحيائية اإلجمالية لجميع الطيور 
وتشّكل   ،)Bar-On and others, 2018( والثدييات 
البحري.  البيولوجي  التنوع  من  هاما  جزءا  األسماك 
األحيائية  الكتلة  من  املائة  يف  يقرب من 70  ما  ويتألف 
العمق،  الوسيطة  املنطقة  أسماك  البحرية من  لألسماك 
أعماق  إذ توجد يف  التقدير واسعة،  نطاقات  كانت  وإن 
 Irigoien and others,( ترتاوح بني 200 و 000 1 مرت
2014؛ و Hidalgo and Browman, 2019(. وتعيش 
أعماق  ويف  العالم  محيطات  أنحاء  جميع  يف  األسماك 
األسماك  أن  املثال،  سبيل  عىل  ويُذكر،  التنوع.  شديدة 
التي ُرصدت حية يف أقىص األعماق هي أسماك الحلزون 
من نوع Pseudoliparis swirei، التي ُوضع وصفها 
رسميا يف عام 2017 وُعثر عليها يف أعماق تزيد عن 000 
 Linley and( 8 مرت يف أخدود ماريانا يف املحيط الهادئ
 .)Gerringer and others, 2017 ؛ وothers, 2016
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الغذائية  الشبكات  يف  رئيسياً  دوراً  األسماك  وتلعب 
سواء،  حد  عىل  وكفرائس  مفرتسة  ككائنات  البحرية 
الشبكات  يف  مختلفة  مستويات  عرب  تتنقل  ما  وكثريا 
طور  من  مثال  كانتقالها  حياتها  دورة  خالل  الغذائية 
الريقة العالقة إىل طور السمكة البالغة املفرتسة. ويختلف 
التنوع البيولوجي لألسماك بني املوائل. وتبني املعلومات 
نظام  يف  ترد  التي  لألسماك  املوئيل  باالنتماء  املتعلقة 
ُسّجلت  والتي  البيولوجي،  التنوع  ملعلومات   FishBase
األنواع  جميع  من  املائة  يف   97( نوعاً   17  246 لعدد 
املعروفة( أن معظم األسماك العظمية ترتبط بمنطقة ما 
قبل القاع أو بالشعاب البحرية، يف حني أن أغلب أنواع 
القرش والشفنني البحري والكايمريا وشوكيات الجوف 
تعترب أسماكا تعيش يف منطقة ما قبل القاع أو املنطقة 

األقرب من القاع )انظر الجدول 1(.

والتنوع البيولوجي لألسماك يف تغري، واألسماك حساسة 
الخارجية  الضغوط  تسببها  التي  البيئية  للتغريات 
املتعددة )Comte and Olden, 2017( كما أنها تتأثر 
باالستغالل الذي يتم عن طريق مصائد األسماك )انظر 
اإلنسان  رفاه  عىل  هامة  آثار  له  ما  وهو   ،)15 الفصل 
 Food and Agriculture Organization of the(
تضمن  وقد   .)United Nations )FAO(, 2018
التي  الحفظ  تحديات  عن  فصوالً  األول  العاملي  التقييم 
ُصفيحيات  من  وغريها  القرش  أسماك  لها  تتعرض 
 United Nations,(  1  088 الـ  بأنواعها  الخياشيم 
 25 الـ  بأنواعها  والخرمان  التونة  وأسماك   )2017c
)ibid., 2017d(. وباإلضافة إىل ذلك، كشفت الفصول 
املجموعات  أشهر  بني  األسماك من  أن  العامة  التوليفية 

البحرية )ibid., 2017a, b(، مع تدرجات واضحة من 
حيث التنوع يف التوزيع حسب خطوط العرض والعمق. 
وهي  بالتعقيد،  األسماك  لتنوع  املسببة  اآلليات  وتتسم 
وتقسيم  وعمره،  اإليكولوجي  النظام  استقرار  تشمل 
املفرتسة  األنواع  بواسطة  الهيمنة  وكبح  امَلكاِمن، 

.)Rabosky and others, 2018(

وقد تم مؤخرا تحديد االستغالل املفرط وفقدان املوائل 
وتدهورها كتهديدات كربى للتنوع البيولوجي لألسماك 
أكثر  أصبحت  املناخ  تغري  آثار  أن  حني  ويف  البحرية؛ 
 Arthington( وضوحا، فإن التلوث لم يُعترب تهديدا كبريا
أدلة عىل أن  and others, 2016(. وظهرت فيما بعد 
يمكن  األسماك  ملصائد  الفعالة  واإلدارة  العلمي  التقييم 
إىل  يؤدي  نحو  املفرط، عىل  االستغالل  تأثري  يعكسا  أن 
زيادة يف متوسط الوفرة بالنسبة لألرصدة املدارة جيدا 
املبلغ عنه، وإن كان  العاملي  امَلصيد  التي تشكل نصف 
االستغالل املفرط ال يزال يشكل تهديدا كبريا يف املناطق 
 Hilborn( التي تتسم بإدارة أقل تطورا ملصائد األسماك
املناخ  تغرّي  آثار  حدة  وزادت   .)and others, 2020
سيما  ال  البحرية،  األسماك  عىل  الحراري  واإلجهاد 
 Robinson and( مجتمعات أسماك الشعاب املرجانية
others, 2019(، يف حني أصبحت التهديدات الجديدة 
البالستيكية  املواد  عن  الناجم  التلوث  مثال  ومنها  اآلن، 
عىل  الباحثني  قبل  من  متزايد  اهتمام  موضع  الدقيقة، 
بشأن  اليقني  عدم  من  كبري  قدر  استمرار  من  الرغم 
Villarrubia-( تأثريها عىل صعيد املجموعات السمكية

.)Gómez and others, 2018
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 الجدول 1
عدد األنواع البحرية ذات التصنيف املعتمد يف كل فئة تصنيفية لألسماك وفق تصنيف السجل العاملي 

لألنواع البحرية، موزعًة حسب فئات املوائل الكربى

املوئل

الطائفة

 شوكيات الجوف كامالت الرؤوس ُصفيحيات الخياشيم شعاعيات الزعانف

عدد األنواع 
)النسبة املئوية 

من الطائفة(

عدد األنواع 
املوصوفة منذ 

عام 2015

عدد األنواع 
)النسبة املئوية 

من الطائفة(

عدد األنواع 
املوصوفة منذ 

عام 2015

عدد األنواع 
)النسبة املئوية 

من الطائفة(

عدد األنواع 
املوصوفة منذ 

عام 2015

عدد األنواع 
)النسبة املئوية 

من الطائفة(

عدد األنواع 
املوصوفة منذ 

عام 2015

املوائل القريبة من 
القاع 

 1 785 
)11 يف املائة(

4 314 
)26 يف املائة(

2 38 
)69 يف املائة(

–––

 املوائل فوق 
القاعية

 5 691 
)34 يف املائة(

11 449 
)37 يف املائة(

5 11 
)20 يف املائة(

3 2 
)100 يف املائة(

–

املوائل املحيطية 
القاعية

 1 422 
)9 يف املائة(

18 131 
)11 يف املائة(

13 4 
)7 يف املائة(

–––

املوائل املحيطية 
العميقة

 1 346 
)8 يف املائة(

3 33 
)3 يف املائة(

1 2 
)4 يف املائة(

–––

املوائل املحيطية التي 
تعلو الجرف القاري

 807 
)5 يف املائة(

38 34 
)3 يف املائة(

10––––

املوائل املحيطية 
املفتوحة 

 378 
)2 يف املائة(

1 83 
)7 يف املائة(

11––––

املوائل املرتبطة 
بالشعاب البحرية

 4 618 
)28 يف املائة(

93 98 
)8 يف املائة(

1––––

 456 موائل غري معروفة
)3 يف املائة(

22 60 
)5 يف املائة(

2––––

–202455532 5031901 16املجموع

.Froese and Pauly )2019( ؛ و)WoRMS( )2019( املصدر: هيئة التحرير التابعة للسجل العاملي لألنواع البحرية

التغريات املوثقة يف حالة التنوع البيولوجي لألسماك   - 2

يتطلب توثيق التغريات يف التنوع البيولوجي لألسماك أن 
يف  بما  لألسماك،  األحيائي  التصنيُف  االعتبار  يف  يؤخذ 
الذي  املكاني،  والتوّزع  الجديدة؛  األنواع  وصف  ذلك 
عن  للكشف  االنتشار  باستخدام سجالت  تقييمه  يمكن 
التقلص أو التوسع يف نطاقات توّزع األنواع؛ والتقييمات 
الرسمية لحالة الحفظ التي يراد بها تسليط الضوء عىل 

األنواع التي تثري القلق من حيث الحفظ. ومن الرضوري 
أيضا تلخيص النتائج عىل صعيد املجموعات التصنيفية 
يف  توجد  التي  األنواع  مجموعات  صعيد  وعىل  األعىل 
مناطق موئلية مماثلة. وترد يف الجدول 2 املصادر األولية 
للبيانات التي تُستخدم يف القياس الكمي لجميع جوانب 

التغري تلك.
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 الجدول 2
األنواع الرئيسية للتجميعات العاملية للبيانات املتعلقة باألسماك البحرية

املرجعاملصدرنوع البيانات

 التصنيف األحيائي 
والنظاميات الحيوية

 )WoRMS( السجل العاملي لألنواع البحرية 

أكاديمية كاليفورنيا للعلوم

)Eschmeyer’s Catalog of Fishes( فهرس إيشماير لألسماك

هيئة تحرير السجل العاملي لألنواع 
 )WoRMS( )2019( البحرية

van der Laan and others, 2019

 ricke and others, 2020

بيانات مدى االنتشار عىل 
الصعيد العاملي

)OBIS( نظام معلومات التنوع البيولوجي للمحيطاتOBIS, 2018

Froese and Pauly, 2019نظام FishBase االنجذاب للموائل

القائمة الحمراء لألنواع املهددة الصادرة عن االتحاد الدويل حالة الحفظ
 )IUCN( لحفظ الطبيعة

IUCN, 2019

التصنيف األحيائي  - 1-2

من  جديداً  نوعاً   238 وصف   ،2015 عام  منذ  جرى، 
العاملي  السجل  إىل  وإضافتها  البحرية  األسماك  أنواع 
لألنواع البحرية )انظر الجدول 1(. وكان ما يقرب من 
نصف األسماك العظمية )49 يف املائة( التي تم وصفها 
غالبية  كنت  حني  يف  البحرية،  بالشعاب  مرتبطا  حديثا 
األسماك الُصفيحية الخياشيم املوصوفة حديثا من النوع 
الوصف هذا  الجدول 1(. ويقل معدل  )انظر  املحيطي 
بنحو 6 إىل 7 مرات عن معدل نوع واحد موصوف يف 
 United(  2013 و   1999 عامي  بني  املسجل  اليوم، 
التصنيفي  الجهد  هذا  ويُستكمل   .)Nations, 2017a
العظمية  األسماك  وتطور  لنشوء  حديثة  بدراسات 
القرش  وأسماك   )Rabosky and others, 2018(
 Stein and( الكايمريا  وأسماك  البحري  والشفنني 

.)others, 2018

مدى االنتشار  - 2-2

ال تزال األسماك ممثلة تمثيال جيدا يف قواعد بيانات مدى 
االنتشار العاملية، مما يوفر نظرة متعمقة عىل التوزيعات 
وعىل الجغرافيا األحيائية والتحليالت الكلية اإليكولوجية. 
البيولوجي  التنوع  معلومات  نظام  يتضمن  وإجماال، 
للمحيطات )OBIS, 2018( عدد 222 302 20 سجال 
األسماك  من  نوعا   15  101 مجموعه  ملا  االنتشار  ملدى 

جميع  ثلث  من  أكثر  األسماك  تشّكل  حيث  البحرية، 
التنوع  معلومات  نظام  يف  وتتوافر  االنتشار.  سجالت 
البيولوجي للمحيطات اآلن سجالت انتشار لنسبة 85 يف 
املائة من األسماك العظمية، و 84 يف املائة من ُصفيحيات 
وأحد  الكايمريا  أسماك  من  املائة  يف   78 و  الخياشيم، 
نوعي األسماك شوكية الجوف. وقد أضيف ما مجموعه 
913 306 من سجالت مدى االنتشار هذه بعد صدور 
أنواع  من  نوعاً   4  099 وشملت  األول،  العاملي  التقييم 
األسماك )23 يف املائة(، بما يف ذلك 857 3 )23 يف املائة( 
سجل   241  385 مجموعه  )ما  العظمية  األسماك  من 
انتشار جديدا( و 233 )19 يف املائة( من أسماك القرش 
والشفنني البحري )480 65 سجال جديدا( و 8 )15 يف 
وأحد  جديدا(  سجال   46( الكايمريا  أسماك  من  املائة( 
جديدان(.  )سجالن  الجوف  الشوكية  األسماك  نوعي 
وُسّجلت يف نظام معلومات التنوع البيولوجي للمحيطات، 
االنتشار  ملدى  اإلطالق  عىل  أول رصد   ،2015 عام  منذ 
 68( نوعا  لعدد 76  انتشار(  )ما مجموعه 153 سجل 
الُصفيحية  األسماك  من   8 و  العظمية  األسماك  من 
الخياشيم(. وهذه األنواع تعيش يف املقام األول يف منطقة 
ما قبل القاع )32 نوعا( أو هي ترتبط بالشعاب البحرية 
بالفعل  املذكور  املعلومات  نظام  وُضّمن  نوعا(.   13(
نوعاً  مما مجموعه 238  أنواع  لخمسة  انتشار  سجالت 
أضيفت إىل السجل العاملي لألنواع البحرية منذ صدور 

التقييم العاملي األول.
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حالة الحفظ  - 3-2

التصنيفية  املجموعات  من  واحدة  البحرية  األسماك 
الحفظ  حالة  حيث  من  جيداً  تقييمها  تم  التي  البحرية 
)Webb and Mindel, 2015(. وقد قيّم االتحاد الدويل 
من  نوعاً(   9  372( املائة  يف   53 نسبة  الطبيعة  لحفظ 
جميع األسماك البحرية يف القائمة الحمراء لعام 2019 
)IUCN, 2019(1، وصنفت نسبة 44 يف املائة )756 7 
نوعاً( يف فئات غري فئة “ناقصة البيانات”. وأجريت نسبة 
تقييم  عمليات  جميع  من  أنواع(   3  008( املائة  يف   32
األول  العاملي  التقييم  صدور  بعد  البحرية  األسماك 
)2015(. وحتى اآلن لم يَُعد تقييم أي نوع من األسماك 
ال  وبالتايل  األول،  العاملي  التقييم  صدور  منذ  البحرية 
لحفظ  الدويل  لالتحاد  الحمراء  القائمة  استخدام  يمكن 
الطبيعة بعُد لتقييم التغريات يف حالة فرادى األنواع. ومع 
ذلك، فإن نسبة األنواع يف كل فئة من الفئات املهددة ترد 
يف الجدول 3 موزعة حسب الفئة التصنيفية ويف الجدول 
األساليب  وتشري  املوئيل.  االنتماء  حسب  موزعة   4
بها  املستعان  السمات  عىل  القائمة  وتلك  اإليكولوجية 
للتنبؤ بحالة حفظ األنواع الناقصة البيانات إىل أنه ينبغي 
والشفنني  القرش  ألسماك  بالنسبة  األقل  عىل  أيضا، 
حوايل  اعتبار  األوروبية،  املياه  يف  توجد  التي  البحري 
النصف إىل الثلثني من األنواع املدرجة يف هذه الفئة أنواعاً 
 .)Walls and Dulvy, 2019( معرضة لخطر االنقراض
وتشري األدلة الحديثة إىل أن نسبة 24 يف املائة من متوسط 
الحيز الشهري الذي تستخدمه أسماك القرش تقع تحت 
تأثري مصائد األسماك بالخيوط الطويلة يف موائل البحار 
املفتوحة، وإىل أن أسماك القرش املحيطية ال يتوافر لها 
املستويات  من  فيه  تحتمي  محدود  مالذي  حيز  سوى 
الحالية لجهد الصيد يف املناطق البحرية التي توجد خارج 
.)Queiroz and others, 2019( حدود الوالية الوطنية

رّكز البحث عىل األنواع املندرجة ضمن طوائف شعاعيات الزعانف وأشباه مدرعات الرؤوس والغرضوفيات واملاخطات ولحميات الزعانف يف املوائل البحرية   1

املحيطية، والبحرية القاعية العميقة، واملديّة البحرية، والبحرية الساحلية، وفوق املديّة أو البحرية الضحلة عىل النطاق العاملي، وذلك من أجل كفالة تغطية 
www.iucnredlist.org/search?perma- )انظر: البحرية  لألنواع  العاملي  السجل  يف  ترد  التي  الرئيسية  األسماك  بطائفة  املشمولة  األنواع   جميع 

.)link=c53bbf34-fec3-4549-8a83-d7630d2bc6bd

والقدرات  املعارف  يف  التقدم  أوجه   - 4-2
ومساهمتها يف تقييم تغريات الحالة

أصبح من املمكن تقييم تغريات الحالة منذ صدور التقييم 
املستمدة من برامج  الجديدة  البيانات  األول بفضل  العاملي 
الرصد الطويلة األجل الجارية )مثل املسوح الدولية للموارد 
يجريها  التي  القاعية  الجر  شبكات  باستخدام  السمكية 
جهات  ومساهماِت  البحار(،  الستكشاف  الدويل  املجلس 
رصد مصائد األسماك يف جمع البيانات العلمية، والتصنيفات 
بيانات  قاعدة  )مثل  السمكية  األرصدة  لتقييمات  العاملية 
الحفظ  حالة  وتقييمات  السمكية(  األرصدة  لتقييم   RAM
لعام  الطبيعة  الدويل لحفظ  الحمراء لالتحاد  القائمة  )مثل 
تسمح  التي  التكنولوجيا  يف  التحسينات  وكذلك   ،)2019
 Linley and others,( جديدة  بيئات  يف  العينات  بأخذ 
2016(، وعمليات رصد فرادى التحركات عن طريق التعقب 
 Curtis and others,( االصطناعية  األقمار  بواسطة 
املعارف  يف  هائلة  زيادات  تحقيق  أيضا  وأمكن   .)2018
املتعلقة بتنوع األسماك بفضل زيادة الصيد يف املياه العميقة 
والسفن  التجارية  السفن  بواسطة  مرت(   1  200 )حتى 
البحثية، إىل جانب تحقيق زيادة يف أخذ عينات املياه الضحلة 
مما مّكن يف بعض املناطق من اكتشاف العديد من األنواع 
 Gordon and( املتشابهة الخفية ألسماك الشعاب البحرية
others, 2010(. أما البنية التحتية للبيانات )مثل السجل 
العاملي لألنواع البحرية، ونظام معلومات التنوع البيولوجي 
الستكشاف  الدويل  املجلس  بيانات  وبوابة  للمحيطات، 
فقد  للتقييمات،  الفقري  العمود  تشّكل  وهي  البحار(، 
من  مستخدميها  تمّكن  جديدة  تحليلية  بأدوات  استُكملت 
الربمجة  مستوى  عىل  البيانات  مصادر  مع  التفاعل 
 Chamberlain, و  )Boettiger and others, 2012؛ 
Chamberlain and Salmon, 2018؛  و   2018؛ 
 Millar and others, ؛ وProvoost and Bosch, 2019 و
2019(. ويرست تلك التطورات واألدوات استخدام منتجات 
البيانات املتعلقة باألسماك البحرية كمؤرشات لحالة النظم 

 .)ICES, 2018, 2019( اإليكولوجية البحرية

http://www.iucnredlist.org/search?permalink=c53bbf34-fec3-4549-8a83-d7630d2bc6bd
http://www.iucnredlist.org/search?permalink=c53bbf34-fec3-4549-8a83-d7630d2bc6bd
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 الجدول 4 
عدد أنواع األسماك البحرية يف كل فئة من فئات االتحاد الدويل لحفظ الطبيعة، موزعة حسب االنتماء املوئيل 

مهددةغري مهددةناقصة البياناتغري مقيّمة

 عدد
 األنواع

النسبة املئوية 
من جميع 

األنواع املعروفة
 عدد

 األنواع

النسبة املئوية 
من جميع 

األنواع املعروفة
 عدد 
األنواع

النسبة املئوية 
من جميع 

األنواع املعروفة
 عدد 
األنواع

النسبة املئوية 
من جميع 

األنواع املعروفة

32561,928534,949160,1415,0 1املوائل القريبة من القاع 

16969,931710,2 06049,761719,92 3املوائل فوق القاعية

93660,012419,844070,4619,8املوائل املحيطية القاعية

59442,714017,645281,940,5املوائل املحيطية العميقة

املوائل املحيطية التي 
35141,612024,433568,1377,5تعلو الجرف القاري

18740,54114,920273,53211,6املوائل املحيطية املفتوحة 

 املوائل املرتبطة 
71285,51986,2 56133,02628,32 1بالشعاب البحرية

42582,22729,35559,81010,9موائل غري معروفة

مالحظة: النسب املئوية لألنواع املصنفة بوصفها “غري مقيّمة” هي النسب املئوية من جميع األنواع املعروفة ذات االنتماء املوئيل التي لم يقم االتحاد الدويل لحفظ 
الطبيعة بتقييمها. والنسب املئوية الواردة يف األعمدة األخرى هي النسب املئوية من جميع األنواع التي قام االتحاد الدويل بتقييمها يف كل فئة تصنيفية. والفئتان 
التصنيفيتان لالتحاد الدويل، “أقل إثارة للقلق” و “معرضة للخطر بدرجة أقل/أقل إثارة للقلق”، ُجمعتا ضمن العمود املعنون “غري مهددة” يف حني ُجمعت الفئات 
التصنيفية “شبه معرضة لالنقراض” و “معرضة لالنقراض” و “مهددة باالنقراض” و “مهددة بشدة باالنقراض” و “منقرضة يف الربية” و “منقرضة” ضمن 

العمود املعنون “مهددة”. 

عواقب تغري التنوع البيولوجي عىل املجتمعات واالقتصادات   - 3
البرشية ورفاه البرش

انظر قرار الجمعية العامة 1/70.  2

لألسماك  البيولوجي  التنوع  يف  التغريات  عىل  ترتتب 
البرشية  املجتمعات  تطال  وفورية  مبارشة  عواقب 
واالقتصادات ورفاه البرش من خالل آثارها عىل مصائد 
عىل  وكذلك  واملعيشية،  والرتفيهية  التجارية  األسماك 
اإليكولوجية  النظم  املعتِمدة عىل  البديلة  الدخل  مصادر 
وتشكل   .)FAO, 2018( السياحة  ومنها  البحرية 
األسماك جزءا ال يتجزأ من تحقيق الهدف 14 من أهداف 
البحرية  املوارد  حفظ  يف  املتمثل  املستدامة  التنمية 
عدة  يتضمن  والذي  مستدام2،  نحو  عىل  واستخدامها 
مؤرشات تتصل مبارشة بالدور الذي تؤديه األسماك يف 
 .)15 الفصل  )انظر  مستدامة  بصورة  األغذية  توفري 
املتعلقة  املعارف  تحسني  يعترب  الخصوص،  وجه  وعىل 

لرصد  أساسيا  أمرا  ووفرتها  البحرية  األسماك  بتوّزع 
التقدم املحرز نحو تحقيق الغاية 14-4 )تنظيم الصيد 
االقتصادية  الفوائد  زيادة  فعال(. وستستلزم  نحو  عىل 
وأقل  النامية  الصغرية  الجزرية  للدول  تتحقق  التي 
فهم   )7-14 )الغاية  السياحة  خالل  من  نمواً  البلدان 
توّزع وحالة أنواع األسماك الجذابة، مثل أسماك شيطان 
تجمعات  أو   ،)Kessel and others, 2017( البحر 
 Wabnitz and( األسماك مثل أسماك الشعاب املرجانية

 .)others, 2018
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التغريات والعواقب الرئيسية الخاصة بكل منطقة  - 4

شمال املحيط األطليس   - 1-4

أن  يتبني  املجاورة،  واملناطق  األطليس  املحيط  شمال  يف 
الضغط عىل األرصدة السمكية أدى إىل اتجاه تنازيل عام 
متوسط  استقرار  مع   ،2017-2003 الفرتة  مدى  عىل 
مؤرش  وظل   .1,0 عند  للصيد  نتيجة  األسماك  نفوق 
الضغط )املعدل الفعيل لنفوق األسماك قياساً إىل املستوى 
البحر  يف   ))F/Fmsy(مستدامة غلة  أقىص  يكفل  الذي 
األبيض املتوسط والبحر األسود عند معدل 2,2. وتضاعف 
البيولوجية  الحدود  املوجودة داخل  عدد األرصدة  تقريباً 
اآلمنة، من 15 يف عام 2003 إىل 29 يف عام 2017، وكانت 
أكرب زيادة مشهودة هي تلك املالَحظة يف خليج بيسكاي 
 .8 إىل   2 من  األرصدة  عدد  زاد  حيث  اإليبريية  واملياه 
التنامي  يف  األحيائية  للكتلة  اإلجمايل  الحجم  واستمر 
بزيادة بلغت نحو 36 يف املائة. ويف البحر األبيض املتوسط 
والبحر األسود، لم تشهد الكتلة األحيائية املرصودة يف عام 
2016 لألرصدة السمكية يف فرتة التكاثر أي زيادة كبرية 
مقارنة بعام 2003. وشهد شمال غرب املحيط األطليس 
انهيار  مع  السمكية  املجتمعات  بنية  يف  ملحوظا  تغريا 
أرصدة سمك الُقد وسمك األسقمري نتيجة للصيد املفرط 
 Van Beveren و  )Shelton and Sinclair, 2008؛ 

 .)and others, 2020

 1971 عامي  بني  الفرتة  يف  لوحظ  البلطيق،  بحر  ويف 
عوضاً  األجل  طويلة  تدرجية  اتجاهات  ظهور  و 2013 
تكوين  ويف  الوظيفي  التنوع  يف  مفاجئة  تغريات  عن 
 Törnroos and others,( املجتمعات املتعددة السمات
َممال  طول  عىل  فرعية  تجمعات  ثالثة  وهناك   .)2018
ملوحٍة قوي يمتد من الغرب إىل الرشق، مع وجود فائض 
البلطيق  بحر  من  الرئييس  الجزء  يف  منخفض  وظيفي 
مقارنة باملناطق الفرعية األخرى، مما يشري إىل أن النظام 
 Frelat( الخارجية  للضغوط  عرضة  أكثر  اإليكولوجي 
and others, 2018(. ويف بحر الشمال، توفر املؤرشات 
جديدة  أدلة  السمات  عىل  القائمة  واملؤرشات  التصنيفية 

عىل بنية تجمعات األسماك وتربز اآلثار املتعددة الجوانب 
للعوامل املحركة لتلك التغريات. وعىل وجه التحديد، تبنّي 
يف املنطقة الوسطى من بحر الشمال حدوث انخفاض يف 
بنية أحجام املجتمعات ارتبط بالتغريات يف صيد األسماك، 
وتبنّي يف منطقة األخدود النرويجي حدوث زيادة يف بنية 
أحجام املجتمعات ارتبطت يف املقام األول بتغري املناخ يف 
الساحل االسكتلندي  حني لم يالحظ أي تغري عىل طول 
بقوة  املجتمعات  أحجام  بنية  ارتبطت  حيث  الرشقي 
 .)Marshall and others, 2016( بصايف اإلنتاج األويل
ويف منطقة البحر األبيض املتوسط، يتبني من ديناميات 
أرصدة األسماك الصغرية واملتوسطة الحجم التي توجد 
يف البحر املفتوح وجود تزامن مع التقلبات املناخية: ففي 
حني يؤثر تذبذب شمال األطليس عىل ديناميات أرصدة 
األبيض  البحر  ووسط  غرب  يف  والرسدين  األنشوفة 
املتوسط، تتبع هذه األرصدة إشارَة تذبذب شمال األطليس 
األبيض  البحر  ووسط  رشق  من  كل  يف  العقود  املتعدد 
يف  قوية  إقليمية  دون  أنماط  تتواجد  وهكذا  املتوسط. 
الديناميات الزمنية ألسماك عرض البحر يف البحر األبيض 

.)Tsikliras and others, 2019( املتوسط

جنوب املحيط األطليس  - 2-4

تنوع  ذات  منطقة  الكربى  الكاريبي  البحر  منطقة 
التوطُّن  بيولوجي شديد وهي منطقة هامة من مناطق 
السمكي، حيث أن ما يقرب من 50 يف املائة من أسماكها 
 Linardich and( آخر أي مكان  العظمية ال توجد يف 
األوقيانوغرافية  املعالم  وتسفر   .)others, 2017
املوائل  من  متنوعة  طائفة  عن  املتنوعة  والهيدروغرافية 
الشعاب  من  املائة  يف   8 تشمل  واملدارية،  املدارية  شبه 
البحرية  الجبال  من  املائة  يف   6 و  العالم  يف  املرجانية 
ويتأثر   .)Oxenford and Monnereau, 2018(
صيد  يف  باإلفراط  سلباً  لألسماك  البيولوجي  التنوع 
املرجانية(  الشعاب  سيما  )ال  املوائل  وتدمري  األسماك 
)Jackson and others, 2014؛  املناخ   وتغري 
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وقد   .)Oxenford and Monnereau, 2018 و 
أصبحت عدة أنواع من األسماك الكبرية الحجم منقرضة 
 Linardich and( أو مهددة بشدة باالنقراض تجارياً 
البيولوجي  التنوع  انخفاض  ويؤثر   .)others, 2017
لألسماك عىل الوظيفة التي تؤديها الشعاب املرجانية يف 
 Lefcheck and others,( الكاريبي  البحر  منطقة 
اجتماعية  عواقب  من  ذلك  عىل  يرتتب  ما  مع   )2019
الصغرية  الجزرية  للدول  بالنسبة  سيما  ال  واقتصادية، 
النامية، حيث يعمل ما يصل إىل 22 يف املائة من القوى 
 Edwards and( األسماك  مصائد  قطاع  يف  العاملة 

.)Yarde, 2019

املسبوق  غري  التكاثُر  الهامة  الناشئة  الظواهر  ومن 
لطحالب الرسغس يف عرض البحر يف املنطقة االستوائية 
من املحيط األطليس، التي بدأت تنترش يف البحر الكاريبي 
 Wang and others,( 2011 ق منذ عام عن طريق التأفُّ
2019(. وقد أثر ذلك سلبا عىل املوائل السمكية الحرجة 
قرب  لألسماك  بيولوجي  تنوع  من  بها  يرتبط  وما 
الشواطئ )van Tussenbroek and others, 2017؛ 
 ،)Rodríguez-Martínez and others, 2019 و 
لكن آثاره عىل بعض األنواع التي توجد يف البحر املفتوح 
زادت  حيث  إيجابية  كانت  البحرية  بالشعاب  وترتبط 
)مثل  األسماك  مصائد  تدعم  اآلن  وأصبحت  أعدادها 
 Carangoides bartholomaei البياض  سمك  نوعي 
 Seriola rivoliana( )Ramlogan and others, و
 .)Monnereau and Oxenford, 2017 و  2017؛ 
عرض  يف  تعيش  التي  األنواع  صيد  عمليات  أن  ويبدو 
البحر قد تعطلت بسبب وجود طحالب الرسغس، حيث 
توافرا ولكن يف كثري من  أكثر  األنواع  تلك  يكون بعض 
املعروف  الشائع  الدلفني  )مثل  السمك  كفراخ  األحيان 
البعض  أن  باسم Coryphaena hippurus(، يف حني 
 Hirundichthys نوع  من  الطائر  السمك  )مثل  اآلخر 
 Oxenford( صعوبة  أكثر  اصطياده  أصبح   )affinis
 Caribbean Regional و  and others, 2019؛ 
 Fisheries Mechanism-Japan International

 .)Cooperation Agency, 2019

جنوب املحيط الهادئ   - 3-4

يضم جنوب املحيط الهادئ عدة نظم إيكولوجية بحرية 
مدارية وشبه مدارية ومعتدلة شديدة التنوع البيولوجي، 
التذبذب   - النينيو  ظاهرة  بسبب  مبارشة  تشّكلت 
الجنوبي والرياح املوسمية. وهناك تباينات عالية بني كل 
األسماك  يف  غني  تنوع  إىل  تؤدي  األويل  اإلنتاج  يف  سنة 
البحرية، واألنواع  الشعاب  أسماك  بما يف ذلك  البحرية، 
املحيطية، واألنواع الكثرية االرتحال )مثل أسماك التونة 
البيولوجي  التنوع  ويتأثر  البحر(.  وشيطان  والقرش 
ذلك  يف  )بما  الصيد  بأنشطة  املنطقة  هذه  يف  لألسماك 
املحيطية  األسماك  تستهدف  التي  العريض(  املصيد 
الصغرية والقرش والتونة، وكذلك بتغري املناخ والتلوث، 
وهو ما يهدد موائل الحضانة ويدفع باألنواع إىل االرتحال 
يؤدي  أن  ويمكن  املعتدلة.  املياه  إىل  املدارية  املياه  من 
املانغروف، إىل  املوائل االسرتاتيجية، مثل أشجار  تدمري 
تلك  تستخدم  التي  األسماك  أنواع  ووفرة  توّزع  تغيري 

املناطق ألغراض التكاثر والتغذية.

تم  التي  الهادئ  املحيط  غرب  جنوب  مناطق  وتعزز 
وسالسل  املحيطية  األحياد  ذلك  يف  بما  استكشافها، 
لألسماك  غني  تنوع  وجود  فرص  البحرية،  الجبال 
 Roberts ؛ وClark and Roberts, 2008( البحرية
الجزر  السمكية يف  and others, 2015(. فالحيوانات 
املدارية ملنطقتي ميالنيزيا وبولينيزيا يف الجزء الشمايل 
من  الغالب  يف  أصلها  الهادئ  املحيط  غرب  جنوب  من 
تتسم  وهي  الهندي،  الغربي-  الهادئ  املحيط  منطقة 
نسبيا.  منخفضة  توّطن  بمستويات  ولكن  كبري  بتنوع 
وعىل النقيض من ذلك، فإن كاليدونيا الجديدة )فرنسا( 
أنواع من  لتوطن األسماك، حيث يوجد بها 107  مركز 
االقتصادية  املنطقة  يتوطن  نوعا مسجال   2 أصل 341 
 .)Fricke and others, 2011; 2015( الخالصة 
وقبالة ساحل نيوزيلندا، زاد عدد أنواع األسماك البحرية 
املعروفة من حوايل 000 1 نوع يف عام 1993 إىل أكثر 
 Roberts and Paulin,( 2019 من 294 1 نوعا يف عام
 ،)Roberts and others, 2015, 2019 و  1997؛ 
األنواع متوّطنة يف منطقة  املائة من هذه  ونسبة 22 يف 
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نيوزيلندا بينما ال يزال نصف األنواع اإلضافية مستجدا 
وينبغي إخضاعه للبحث العلمي. أما أسرتاليا التي تقع 
يف  أعاله  املذكورة  املدارية  األرخبيالت  غرب  جنوب  يف 
نقطٍة يتالقى فيها محيطان رئيسيان، فهي موطن لنحو 

000 2 نوع من األسماك البحرية املعروفة.

شمال املحيط الهادئ  - 4-4

تتنوع بشدة أنواع األسماك التي تعيش يف منطقة شمال 
إىل  الشمايل  القطب  منطقة  من  املمتدة  الهادئ  املحيط 
املياه املدارية والتي تضم أكثر من 000 6 نوع، إذ إنها 
املنطقة األشد تنوعا يف أنواع األسماك عىل الصعيد العاملي. 
مائية  تيارات  من  ومدعوم  مستمد  الغني  التنوع  وهذا 
القاري  الجرف  طول  عىل  وجنوبا  شماال  تتدفق  قوية 

التيارات عىل نقل األسماك  الغربي. وتعمل هذه  الشمايل 
وكذلك عىل عزل مجموعات أخرى من األسماك، مما يسهل 
واملنطقة   .)Motomura, 2019( جديدة  أنواع  نشوء 
نحو  يف  تسهم  إذ  رئيسية،  صيد  منطقة  هي  الشمالية 
أساساً  فيها  وتُستهدف  العاملي،  املصيد  من  املائة  30 يف 
وتشمل  واألنشوفة.  والرسدين  والتونة  البلوق  أسماك 
املنطقة الجنوبية الجزَء الشمايل من املثلث املرجاني، الذي 
يُعرف بأنه بؤرة للتنوع البيولوجي البحري الشديد، وهي 
تتسم بثراء يف أنواع األسماك الشاطئية يفوق أي منطقة 
 Roberts and others,( بحرية كبرية أخرى يف العالم
الجنوبي  الجزء  يف  األسماك  معظم  وترتبط   .)2002
أعدادها  يف  انخفاضاً  شهدت  وقد  املرجانية،  بالشعاب 
املوائل  وتدهور  الصيد  ألنشطة  الشديد  الضغط  بسبب 

.)Nañola and others, 2011(

آفاق املستقبل  - 5

التوقعات اإليجابية للتنوع البيولوجي لألسماك مستمدة 
من األدلة التي تشري إىل أن فرادى املجموعات السمكية 
تستجيب بشكل إيجابي لإلدارة الفعالة ملصائد األسماك 
األسماك  تنوع  وأن   )Hilborn and others, 2020(
والكتلة األحيائية يزدادان داخل املناطق البحرية املحمية 
ذلك،  ومع   .)Sala and Giakoumi, 2017( بفعالية 
نوع  من  األملس  الشص  سمك  انقراض  فإن 
العاملي  الصعيد  عىل   Sympterichthys unipennis
التنوع  بأن  لنا  تذكرة   )Last and others, 2020(
البيولوجي لألسماك ال يزال يواجه تهديدات كبرية أيضا. 
إن  إذ  معروف،  كالهما  والسلبية  اإليجابية  والنتائج 
األسماك ال تزال من بني أكثر مكونات النظم اإليكولوجية 
ويرجع  املنهجيني،  والرصد  للدراسة  خضوعا  البحرية 
يزال  ال  ولكن  االقتصادية.  قيمتها  إىل  معظمه  يف  ذلك 
هناك قسط كبري من التنوع يف األسماك يتعني اكتشافه: 
فتقديرات الخرباء تشري إىل أن ما ال يقل عن 700 نوع 
آخر من األسماك )أي بزيادة تبلغ حوايل 50 يف املائة عن 
عدد األنواع املعروفة حاليا( لم يتم بعد وصفه يف املنطقة 

االقتصادية الخالصة لنيوزيلندا وجرفها القاري املوّسع 
 Roberts and و  )Gordon and others, 2010؛ 
مجايل  يف  القدرة  زيادة  شأن  ومن   .)others, 2019
 Taxonomy( الحيوية  والنظاميات  األحياء  تصنيف 
والعمل   )Decadal Plan Working Group, 2018
التنوع  مجموعات  من  املستمدة  البيانات  إدماج  عىل 
 )Nelson and others, 2015( القائمة  البيولوجي 
أن   )Edgar and others, 2016( أخرى  ومصادر 
شموالً  أكثر  تركيبية  تحليالت  إلجراء  الطريق  يمهدا 
القريب  املديني  عىل  لألسماك  البيولوجي  للتنوع 
للتنوع  فهمنا  تحسني  إىل  وباإلضافة  واملتوسط. 
إىل تحسني تقديرات  البيولوجي لألسماك، هناك حاجة 
املحيطية،  املناطق  بعض  يف  لألسماك  األحيائية  الكتلة 
مثل منطقة البحر املفتوح. ويف حني تشري التقديرات إىل 
الكتلة  عىل  تهيمن  العمق  الوسيطة  املنطقة  أسماك  أن 
الكتلة  تقديرات  فإن  العالم،  يف  السمكية  األحيائية 
الضخامة  من  األسماك  من  املجموعة  لتلك  األحيائية 
يف  ملساهمتها  الدقيق  الحجم  يزال  ال  بحيث  والتنوع 
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 Irigoien and( األنماط العاملية غري مفهوم بشكل جيد
 Hidalgo and Browman, و  others, 2014؛ 
توافر  عدم  رغم  أنه  ذلك  إىل  إضافة  ويُذكر   .)2019
الكتلة  بشأن  أو  األنواع  ثراء  بشأن  حالية  تقديرات 
التي تعيش  العميقة  املحيطية  املوائل  األحيائية ألسماك 
العالم )من حيث الحجم(، فمن املرجح  يف أكرب بيئة يف 
الكتلة  من  كبرياً  جزءاً  األسماك  هذه  تشكل  أن  جداً 
 Sutton and others,( العاملية  السمكية  األحيائية 

2017(. ومنذ صدور التقييم العاملي األول، برز التخلص 
إزالة  بعد  العميقة،  البحار  قاع  يف  التعدين  مياه  من 
املحيطية  املوائل  يف  لألسماك  كبري  كتهديد  الركاز، 
ويمكن   .)Drazen and others, 2019( العميقة 
املعارف  يف  الرئيسية  للثغرات  موجز  عىل  االطالع 
يف  لألسماك  البيولوجي  بالتنوع  يتعلق  فيما  والقدرات 

الجدول 5.

 الجدول 5 
الثغرات الرئيسية التي تعرتي فهم التنوع البيولوجي لألسماك البحرية

أمثلة عىل الخطوات التصحيحية املتخذة لسد الثغراتالثغرات يف املعارف والقدرات

البنية التحتية والقدرات يف مجايل تصنيف األحياء 

والنظاميات الحيوية

وضع خطط وطنية ودولية لدعم وتطوير األنشطة والقوى العاملة والبنى التحتية الرئيسية يف مجال 

)Taxonomy Decadal Plan Working Group, 2018 تصنيف األحياء )مثال

إتاحة البيانات املتوافرة بوضعها يف مستودعات 

عاملية مفتوحة 

 إنقاذ البيانات التاريخية ورقمنة عينات املتاحف وأدبيات التنوع البيولوجي التاريخية 

)Faulwetter and others, 2016 مثال(

فهم التنوع السمكي يف املنطقة الوسيطة العمق ويف 

أعماق البحار

 Linley and others, اعتماد نظم أكثر وأفضل ألخذ العينات تُستخدم فيها تقنيات جديدة )مثال

 )Hidalgo and Browman, 2019 2016؛ و

تحسني الربط بني البيانات ذات الصلة عرب التخصصات املختلفة )مثال Hodgson and others, 2019(استجابة األسماك لعوامل اإلجهاد املتزامنة املتعددة
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النقاط الرئيسية

النظم  	 يف  رئيسياً  دوراً  البحرية  الثدييات  تؤدي 
األحيائية  الكتلة  حيث  من  البحرية  اإليكولوجية 
تقديم مساهمات  الطاقة، وتواصل  واالستهالك ونقل 
اقتصادية وثقافية كبرية للمجتمعات املحلية الساحلية. 

حالة  	 عن  معلومات  تتوافر  التي  األنواع  عدد  ازداد 
حفظها، بعد أن ُرفعت ثمانية أنواع من حالة نقص 
عنها.  جديدة  معلومات  لتوافر  نتيجة  البيانات 
الحيتان  أنواع  املائة من  وتزايدت وفرُة نسبة 36 يف 
وخيالنيات  دالفني  حالة  عموماً  وتتدهور  البالينية. 
املناطق البحرية الساحلية وكذلك القضاعات البحرية 
بنوعيها، ويقرتب خنزير البحر من نوع “فاكيتا” من 

االنقراض. وال توجد معلومات عن الكثري من األنواع 
من حيث وفرة أعدادها.

الذي  	 املهيمن  الخطر  العريض يشّكل  املصيد  يزال  ال 
يتهدد حفظ العديد من األنواع. وتنترش بشكل متزايد 
املوائل والصيد  املبارشة، مثل تحوير  التهديدات غري 
والضوضاء  املنشأ  الربي  والتلوث  للفرائس  املفرط 
السفن  عن  الناجمة  واإلصابات  املنشأ  البرشية 

واالضطرابات، ال سيما يف املناطق الساحلية.

البحرية  	 للثدييات  ملحوظ  متزايد  استهالك  هناك 
صيدها  يجري  أو  اصطيادها  يتم  التي  الصغرية 

عرضيا يف بعض البلدان النامية الساحلية. 

مقدمة  - 1

)الحوتيات،  البحرية  الثدييات  من  نوعاً   132 هناك 
والدببة  والقضاعات،  والخيالنيات،  األقدام،  وزعنفيات 
االنتشار  ذات  باألنواع  بدءا  عاداتها،  تتنوع  القطبية( 
العاملي وتلك التي تتألف من مجموعات سمكية منفصلة 
ومتعددة ذات انتشار محيل )مثل بعض أنواع الدالفني( 
ووصوال إىل األنواع املتوطنة يف مناطق إيكولوجية محددة 
)مثل دالفني املياه العذبة(. وقد اعرُتف يف التقييم العاملي 
بأن   )United Nations, 2017( للمحيطات  األول 
واملعييش(  التجاري  الجني  ذلك  يف  )بما  املبارش  الصيد 
العلوق  ذلك  يف  )بما  األسماك  مصائد  مع  والتفاعالت 
بالشباك واملصيد العريض( وتحوير املوائل )بما يف ذلك 
وتغري  والنهرية،  الساحلية  واإلنشاءات  االضطرابات، 
املناخ( عوامل تشكل ضغوطا رئيسية مرتبطة باتجاهات 

وفرة الثدييات البحرية. 

العاملية  الحالة  يف  التغريات  عن  الفصل،  هذا  يف  ويُبلغ، 
األول،  العاملي  التقييم  صدور  منذ  البحرية  للثدييات 
لالتحاد  الحمراء  القائمة  تقييمات  أساس  عىل  وذلك 
املتخصصة  األفرقة  التي أجرتها  الطبيعة  الدويل لحفظ 
املعنية بالثدييات البحرية واملنبثقة عن لجنة بقاء األنواع 

التقييمات  وهذه   .)IUCN, 2019( لالتحاد  التابعة 
الرئيسية.  األدبيات  باستخدام  االقتضاء،  عند  تُستكمل، 
 IUCN,( ويُبلغ أيضا عن التغريات يف تهديدات الحفظ
مدى  عىل  محسوبة  األنواع،  لها  تتعرض  التي   )2019
عقدين من الزمن أي يف 1999-2008 و 2018-2009. 

البحرية  الثدييات  وقد انخفض، بشكل عام، عدد أنواع 
املصنفة يف فئة “ناقصة البيانات” وذلك بفضل الزيادة 
األول(.  )الشكل  مجموعاتها  عن  املتوافرة  املعلومات  يف 
ومنذ صدور التقييم العاملي األول، تحسنت حالة ثمانية 
أنواع من الثدييات البحرية، يف حني تراجعت حالة أربعة 
االتجاهات  هذه  وتعطي  األول(.  )الشكل  أخرى  أنواع 
صورة تبعث عىل التفاؤل الحذر، حيث تبني أن فرادى 
تدابري اإلدارة التي وضعت من أجل التقليل من تهديدات 
لجمع  املتزايدة  الجهود  جانب  إىل  املعروفة،  الحفظ 
تبدي  البحرية،  الثدييات  أنواع  البيانات واملعلومات عن 

بوادر فعالية عىل الصعيد العاملي. 

فهم  تقدم يف  أُحرز  األول،  العاملي  التقييم  ومنذ صدور 
دور الثدييات البحرية يف حالة النظم البحرية وإنتاجيتها 
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)Roman and others, 2014(، بما يف ذلك فيما يتعلق 
 Doughty and( الكربون  وتخزين  املغذيات  بدورة 
 Estes and( الغذائية  والشالالت   )others, 2016
others, 2016؛ و Burkholder and others, 2013؛ 
النظم  وهندسة   )Kiszka and others, 2015 و 
البحر  قضاعِة  أعداد  النخفاض  كان  فقد  اإليكولوجية. 
رشق  يف  الساحلية  اإليكولوجية  النظم  عىل  عميقة  آثار 
 Estes ؛ وEstes and others, 1998( املحيط الهادئ
and others, 2016(. ومن املرجح أن يكون الستمرار 
تعايف الحيتان البالينية، بعد استغاللها املفرط يف القرنني 
الغذائية  الشبكات  عىل  أثره  والعرشين،  عرش  التاسع 
البحرية بطرق متعددة، ال من خالل االستهالك فحسب، 
بل وعن طريق النقل الرأيس للمغذيات )بواسطة العمود 
ومناطق  االقِتيات  مناطق  )بني  األفقي  ونقلها  املائي( 
غرار  وعىل   .)Roman and others, 2014( الوالدة( 
تتأثر  البحرية،  النظم  يف  املفرِتسة  الكائنات  جميع 
ومواقع  توقيت  باختالف  البحرية  الثدييات  مجموعات 
اإلنتاجية يف األحواض املحيطية. ومن املرجح أن تكون 
أمام  الصمود  عىل  غريها  من  قدرة  أكثر  األنواع  بعض 
عن  الناجمة  البحرية  اإلنتاجية  ديناميات  يف  التغريات 
التباعها  نتيجة  وذلك  املفرط،  واالستغالل  املناخ  تغري 

 Sydeman and others,( مرونة  أكثر  سلوكيات 
 .)Moore and Reeves, 2018 2015؛ و

وال يزال الصيد املقصود، سواء كان معيشيا أم تجاريا، 
بمعدات  والعلوق  العريض  املصيد  جانب  إىل  يشّكل، 
بالنسبة  بالحفظ  املحدقة  الرئيسية  التهديدات  الصيد، 
االتحاد  يقيّم  التي  البحرية  الثدييات  مجموعات  لكافة 
 IUCN, الدويل لحفظ الطبيعة حالتها )الشكل الثاني؛ و
2019(. ويطرح تنويع األنشطة البرشية يف املحيطات، 
بما يف ذلك إنتاج الطاقة والتعدين كجزء من “االقتصاد 
األزرق” اآلخذ يف التوسع يف العديد من املناطق البحرية 
جديدة  تحديات   ،)Eikeset and others, 2018(
لحفظ الثدييات البحرية. وأصبح تغري املناخ وما يرتبط 
به من تغريات يف ديناميات النظم اإليكولوجية البحرية، 
عن  الناجمة  واإلصابات  املنشأ،  البرشية  والضوضاء 
عوامل  السلوكية،  واالختالالت  املوائل،  وتحوير  السفن، 
)الشكل  األنواع  أوسع من  تأثريها عىل طائفة  اآلن  يربز 
هذه  أن  ذلك  من  واألهم   .)IUCN, 2019 و  الثاني؛ 
آثار  إىل  أن تتفاعل فيما بينها وتؤدي  التهديدات يمكن 
 National( تراكمية، مما يضاعف من آثارها عىل األنواع
 Academies of Sciences, Engineering and

Medicine, 2017؛ وانظر أيضا الفصل 25(. 
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 الشكل األول - ألف
التغري يف حالة حفظ الثدييات البحرية عىل مدى 

ثالث فرتات تقييم )قبل عام 1999، والفرتة 1999-
2008 والفرتة 2009-2018(، عىل أساس تقييمات 

 القائمة الحمراء لالتحاد الدويل 
لحفظ الطبيعة

 الشكل األول - باء 
تشكيلة حالة الحفظ الحالية ألنواع الثدييات 

البحرية، موزعة حسب املجموعات

قبل عام
1999

1999−2008 2008−2018

ناقصة البيانات أقل إثارة للقلق شبه معرضة لالنقراض معرضة لالنقراض مهددة باالنقراض مهددة بشدة باالنقراض منقرضة

صفر

25

50

75

100

ذبة
الع

اه 
املي

ني 
الف

د

نية
الي

الب
ن 

يتا
الح

سنان
ت األ

ذوا

عة
ضا

الق
 

دام
ألق

ت ا
فيا

زعن

طبي
الق

ب 
الد

نيات
خيال

ال

ية
ئو

امل
ة 

سب
لن

ا

املجموعة

 الشكل الثاني - ألف 
تهديدات الحفظ الرئيسية املحددة حالياً بالنسبة 
لجميع الثدييات البحرية، مصنفة حسب توقيت 

تأثريها عىل تلك األنواع 

 الشكل الثاني - باء 
تهديدات الحفظ بالنسبة ملجموعات محددة

استخدام املوارد البيولوجية الزراعة وتربية األحياء املائية تغري املناخ والطقس البالغ الشدة

األنواع والجينات واألمراض امُلغرية واملسببة للمشاكل

إنتاج الطاقة والتعدين األحداث الجيولوجية التدخالت واالضطرابات البرشية املنشأ

تحوير النُظم الطبيعية خيارات أخرى التلوث اإلنشاءات السكنية والتجارية ممرات النقل والخدمات

صفر

25

50

75

100

ية
ئو

امل
ة 

سب
لن

ا

تهديدات مستقبلية تهديدات راهنة  تهديدات ماضية
غري محتمل عودتها

توقيت التهديدات

صفر

25

50

75

100

ية
ئو

امل
ة 

سب
لن

ا

دالفني املياه العذبة الحيتان البالينية ذوات األسنان زعنفيات األقدام

األصنوفات

مالحظة: فئات التهديدات هي تلك املحددة يف نظام تصنيف التهديدات الذي وضعه االتحاد الدويل لحفظ الطبيعة، والذي تُصنف فيه الضوضاء البرشية املنشأ عىل 
.)IUCN, 2019( أنها تلوث ويُصنف صيد وجني املوارد املائية عىل أنه استخدام للموارد البيولوجية
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)Cetaceans( الحوتيات  - 2

يالحظ أنه من املرجح أن يكون هذا التهديد قد انخفض مع توقف عمليات صيد الحيتان يف املحيط الجنوبي.   1

)Mysticetes( الحيتان البالينية  - 1-2

التنوع  - 1-1-2

غري  البالينية  الحيتان  من  معروفا  نوعا   14 حاليا  يوجد 
 ،Balaenidae( املنقرضة. وهي موزعة عىل أربع فصائل 
 ،Neobalaenidae و  ،Balaenopteridae  و 

.)Eschrichtiidae و

الوفرة والتهديدات الرئيسية  - 2-1-2

الحوت  يُقيّم   ،Balaenidae الـ  فصيلة  أنواع  بني  من 
والحوت   )Balaena mysticetus( الرأس  املقوس 
أنهما  الجنوبي )Eubalaena australis( عىل  األصيل 
اتجاهات  ما يعكس  للقلق، وهو  إثارة  األقل  األنواع  من 
األصيل  الحوت  مجموعات  ولكن  أعدادهما.  يف  التزايد 
جميعها  تشهد  ال  تواجدها  مناطق  املحدَّدة  الجنوبي 
 .)George and others, 2018( األعداد  يف  تزايدا 
األصيل  األطليس  شمال  حوت  حالة  تقييم   وأسفر 
كنوع  تصنيفه  عن  األخرية  اآلونة  يف   )E. glacialis(
مهدد باالنقراض. وعىل الرغم من أن أعداد هذا النوع قد 
التقديرات  فإن   ،2010 و   1990 بني  األعوام  يف  زادت 
يف  املائة  يف   16 بنسبة  انخفضت  أنها  إىل  اآلن  تشري 
 .)Pettis and others, 2018( التالية   السنوات 
معلومات عن حجم مجموعات حوت شمال  تتوافر  وال 
الهادئ األصيل )E. japonica( )املهدد باالنقراض( أو 

االتجاهات فيها. 

ومن بني أنواع فصيلة الـ Balaenopteridae، أدى توافر 
الجنوبي  القطبي  املنك  حوت  عن  جديدة  معلومات 
برايد  وحوت   )Balaenoptera bonaerensis( 
)B. edeni( إىل تغيري يف حالتيهما من أنواع ناقصة البيانات 
إىل نوٍع شبه معرض لالنقراض بالنسبة لألول ونوٍع أقل 
ألف(. وعىل   - الثالث  )الشكل  للثاني  بالنسبة  للقلق  إثارة 

اتجاهات  وجود  إىل  التقديرات  أشارت  العاملي،  الصعيد 
تزايدية يف أعداد الحوت األزرق )B. musculus، املصنف 
ساي  وحوت  باالنقراض(،  مهدد  أنه   عىل 
باالنقراض(،  مهدد  أنه  عىل  املصنف   ،B. borealis(
والحوت األحدب )Megaptera novaeangliae، املصنف 
عىل أنه أقل إثارة للقلق(، بالنظر إىل تعايف هذه املجموعات 
 .)IUCN, 2019( للحيتان  الصناعي  االستغالل  من 
الزعنفية  الحيتان  أعداد  يف  زيادة  أيضا   ولوحظت 
مهددة  من  تصنيفها  تغيري  إىل  أدت   )B. physalus(
الحوت  ويُصنَف  لالنقراض.  معرضة  إىل  باالنقراض 
إثارة  أقل  أنه  الرمادي )Eschrichtius robustus( عىل 
األصيل  الحوت  يُصنف  حني  يف  مستقرا،  ويعترب  للقلق 
القزمي )Caperea marginata( عىل أنه أقل إثارة للقلق 

وال تتوافر معلومات عن وفرة مجموعاته أو اتجاهاتها.

البالينية،  للحيتان  الراهنة  الرئيسية  التهديدات  وتشمل 
لالتحاد  الحمراء  القائمة  تقييمات  ما حددتها  نحو  عىل 
)الحوت  الصيد  بمعدات  العلوَق  الطبيعة،  لحفظ  الدويل 
وحوت  األحدب،  والحوت  الرمادي،  والحوت  الزعنفي، 
الشائع  املنك  )حوت  والجني  األصيل(،  األطليس   شمال 
الجنوبي1،  القطبي  املنك  وحوت   ،)B. acutorostrata
)الحوت  السفن  عن  الناجمة  واإلصابات  ساي(،  وحوت 
والحوت  الرمادي،  والحوت  الزعنفي،  والحوت  األزرق، 
شمال  وحوت  األصيل،  األطليس  شمال  وحوت  األحدب، 
 IUCN,( الجنوبي(  األصيل  والحوت  األصيل،  الهادئ 
2019(. ومن دواعي القلق آثار تغري املناخ عىل اإلنتاجية 
 Cabrera and( البيولوجية، وبالتايل عىل توافر الفرائس
others, 2018(. غري أن عمليات الرصد الخاصة ببعض 
فالحوت  بها.  الصلة  التوقعات ذات  األنواع ال تتسق مع 
سبيل  عىل  الشمايل،  القطب  يف  املتوطن  الرأس  املقوس 
الرسيع  الذوبان  من  الرغم  عىل  أعداده  تتزايد  املثال، 
 )Moore and Reeves, 2018( للجليد يف الوقت الحايل
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وما يرتبط بذلك من انخفاض متوقع يف أعداد الفرائس. 
واألهم من ذلك أن التغريات البيئية يمكن أن تتفاعل مع 
مؤاِزرة  آثارا  لتسبب  املنشأ  البرشية  األخرى  التهديدات 
 Seyboth ؛ وMoore and others, 2019( غري متوقعة
استخدام  يف  مثال  فالتحوالت   .)and others, 2016
تغري  عن  الناجمة  األصيل  األطليس  شمال  حوت  موائل 
املناخ كمناطق شحن وصيد تجاري غري محمية أدت إىل 
بالشباك  بالعلوق  املرتبط  النفوق  معدل  يف  زيادة 
 Corkeron and( السفن  عن  الناجمة  واإلصابات 
 Meyer-Gutbrod and Greene, ؛ وothers, 2018
2018(. ويذكر أن الصيد املبارش للحيتان البالينية، من 
خالل أنشطة الصيد التجاري واملعييش، هي عموما ضمن 

الحدود املستدامة. 

الحيتان والدالفني وخنازير البحر   - 2-2
)Odontocetes( ذوات األسنان

التنوع  - 1-2-2

هناك 75 نوعا من الحوتيات ذوات األسنان معرتفا بها عامليا، 
الدلفينيات  فصيلة  وتعد  فصائل.   10 عىل  موزعة  وهي 
بعض  وتشمل  تنوعا،  الفصائل  هذه  أكثر   )Delphinidae(
األنواع األكثر عرضة لخطر االنقراض )الشكل الثالث-جيم(. 

الوفرة والتهديدات الرئيسية  - 2-2-2

الحيتان والدالفني وخنازير البحر ذوات األسنان 
التي تعيش يف البحار املفتوحة

املفتوحة،  البحار  حوتيات  توّزعات  نطاق  التساع  نظراً 
وفرة  يف  االتجاهات  تقييم  األحيان  من  كثري  يف  يصعب 
مجموعاتها والتهديدات التي تتعرض لها. ونتيجة لذلك، 
ال تزال معظم األنواع املحيطية تصنف عىل أنها أقل إثارة 
 Physeter( العنرب  حوت  باستثناء  للقلق، 
macrocephalus؛ املصنف عىل أنه معرض لالنقراض( 
والحوت شبيه األُركة )Pseudorca crassidens؛ انتقل 
لالنقراض(.  معرض  شبه  إىل  البيانات  ناقص  فئة  من 
أو  املجموعات  حجم  بشأن  حديثة  تقديرات  وال توجد 
بالنسبة  العاملي  الصعيد  عىل  بها  املتعلقة  االتجاهات 

العنرب. وتتكون فصيلة الحوت املنقاري من 22  لحوت 
نوعا من حيتان البحار املفتوحة الغواصة التي ال تزال 
غري معروفة بشكل كبري، وقد اقرُتح أن يضاف إليها نوع 
يف  النظر  ويجري   )Berardius minimus( جديد 
املقرتح حاليا )Yamada and others, 2019(. وتبقى 
يف  مصنفة  املجموعة  هذه  ضمن  املدرجة  األنواع  جميع 
فئة ناقصة البيانات، باستثناء الحوت الجنوبي القاروري 
كوفييه  وحوت   )Hyperoodon planifrons( األنف 
مصنف  وكالهما   ،)Ziphius cavirostris( املنقاري 
القاتل  األُركة  حوت  ويُصنف  للقلق.  إثارة  أقل  أنه  عىل 
أنه  عىل  االنتشار،  عاملي  نوع  وهو   ،)Orcinus orca(
املجموعة  ولكن  العالم،  صعيد  عىل  البيانات  ناقص 
باملنطقة  الجنوبية  السواحل  يف  املتوطنة  الصغرية 
أنها  عىل  مصنفة  الهادئ  املحيط  شمال  من  الرشقية 
وكندا  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  باالنقراض  مهددة 
الفرائس،  توافر  بمدى  املرتبطة  للتهديدات  نتيجة 
وتراكم  والضوضاء،  السفن  عن  الناجمة  واالضطرابات 
 .)Southern Resident Orca Taskforce, 2019( امللوثات

من  للعديد  كتهديد  الصيد  بمعدات  العلوق  ُحدد  وقد 
تؤدي  أن  ويمكن   .)IUCN, 2019( املحيطية  األنواع 
استيالء  مثل  األسماك،  مصائد  مع  أخرى  تفاعالت 
الحيتان شبيهة األُركة وحيتان األُركة وحيتان العنرب عىل 
املصيد ورسقتها الُطعم، إىل اتخاذ إجراءات رادعة، مثل 
 Tixier and( األنواع  هذه  نفوق  ثم  ومن  النار  إطالق 
Werner and others, 2015؛  و   others, 2019؛ 
الضوضاء  وتشكل   .)Hamer and others, 2012 و 
استخدام  عن  خاص  بشكل  الناجمة  املنشأ  البرشية 
أجهزة السونار النشطة عىل الرتددات املتوسطة مصدَر 
الحوت  مثل  األعماق،  يف  الغواصة  لألنواع  بالنسبة  قلق 
املنقاري وأنواع من حوت الكوجيا إضافة إىل حوت العنرب 
 Harris and و  )Pirotta and others, 2018؛ 
البحري  الجليد  انحسار  أدى  وقد   .)others, 2018
التفاعالت بني األنواع التي  إىل زيادة  واملياه األكثر دفئاً 
 Monodon( النَروال  حوت  مثل  الجليد  يف  تعيش 
املناطق  يف  تعيش  الثدييات  من  وأنواع   )monoceros
الشمالية مثل حوت األُركة، وقلل من إمكانية الوصول إىل 

.)Breed and others, 2017( موائل االقتيات
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 الشكل الثالث
التغري يف حالة الحفظ عىل مدى ثالث فرتات تقييم )قبل عام 1999، والفرتة 1999-2008، والفرتة 

2009-2018( عىل أساس تقييمات القائمة الحمراء لالتحاد الدويل لحفظ الطبيعة

قبل عام
1999

1999−2008 2008−2018

ألف- الحيتان البالينية

جيم- الدلفينيات

قبل عام
1999

1999−2008 2008−2018

باء- الحيتان ذوات األسنان

 دال- دالفني املياه العذبة

ناقصة البيانات أقل إثارة للقلق شبه معرضة لالنقراض معرضة لالنقراض مهددة باالنقراض مهددة بشدة باالنقراض منقرضة

الدالفني وخنازير البحر التي تعيش عىل 
السواحل واملصاب 

تتشكل هذه املجموعة يف الغالب من أنواع أو مجموعات 
محصورة يف املناطق القريبة من الشاطئ أو يف مناطق 
 ،)Möller, 2012( بعينها، بما يف ذلك األنواع املتوطنة
وهي لذلك األكثر قابلية للتأثر بالتفاعالت مع اإلنسان. 
وتتجىل قابلية التأثر هذه يف االتجاه التنازيل ألعداد 10 
أنواع من األنواع الـ 35، مع تصنيف نوعني منها يف فئة 
مهددة بشدة باالنقراض، و 4 يف فئة مهددة باالنقراض، 
باء(.  الثالث -  و 4 يف فئة معرضة لالنقراض )الشكل 
ويمكن أن يؤدي انحصار املجموعات يف مناطق بعينها 
إىل حاالت حفظ متباينة عىل الصعيد املحيل. ففي حني أن 
 ،)Tursiops truncatus( األنف  القارورية  الدالفني 
مثال، تُقيّم حالتها باعتبارها أقل إثارة للقلق عىل مستوى 
فيوردالند،  يف  اإلقليمية  مجموعاتها  تُصنف  العالم، 
باالنقراض،  بشدة  مهدد  أنها  عىل  حالياً  نيوزيلندا، 
ومجموعاتها يف البحر األبيض املتوسط عىل أنها معرضة 
لالنقراض، ومجموعاتها يف البحر األسود عىل أنها مهددة 

باالنقراض. وغالبية مجموعات الدالفني التي تعيش عىل 
السواحل واملصاب مهددة من جراء املصيد املتعمد وغري 
أدى  اإلدارة،  خطط  من  الرغم  وعىل  لألسماك.  املتعمد 
الفشل يف تقليل عمليات الصيد إىل مستويات مستدامة 
لخنزير  بالنسبة  خاصة  الوفرة،  يف  حاد  انخفاض  إىل 
 )Phocoena sinus( “فاكيتا”  نوع  من  البحر 
 )Jaramillo-Legorreta and others, 2019(
 )Cephalorhynchus hectori maui( ودلفني ماوي
)Baker and others, 2016(. وعىل وجه الخصوص، 
بشدة  معرض  “فاكيتا”  نوع  من  البحر  خنزير  فإن 
Rojas-( املقبلة  العرش  السنوات  يف  االنقراض  لخطر 

التهديدات  وتشمل   .)Bracho and others, 2019
الساحلية  البحر  وخنازير  الدالفني  تواجه  التي  األخرى 
تغريَ املناخ وما يرتبط به من تغريات يف ديناميات النظم 
الناجمة عن  والتلوَث، واإلصاباِت  البحرية،  اإليكولوجية 
الناجمة عن  الجديدة، واالضطرابات  السفن، واألمراض 

األنشطة البرشية الصناعية والرتفيهية.
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دالفني املياه العذبة

تشمل دالفني املياه العذبة )الشكل الثالث - دال( دالفني 
التي تصنف حالياً عىل   )Lipotes vexillifer( بايجي
 IUCN,( )أنها مهددة بشدة باالنقراض )ربما انقرضت
 Inia( األمازون  نهر  دالفني  إىل  إضافة   ،)2019
geoffrensis( التي انخفض عددها بنسبة 70 يف املائة 
جيل  من  أقل  مدى  عىل  الربازيل  يف  مامرياوا  محمية  يف 
 ،)da Silva and others, 2018( الدالفني  من  واحد 
ودالفني نهر الغانج )Platanista gangetica( ودالفني 
أنها  عىل  حاليا  تصنف  وكلها   ،)P. g. minor( السند 

تقديرات ملدى وفرة هذه  توجد  باالنقراض. وال  مهددة 
الدالفني عىل مستوى األنواع. وتشمل التهديدات الرئيسية 
لجميع األنواع مشاريع تنمية املوارد املائية التي تجزئ 
املوائل، والتلوث الناجم عن الجريان السطحي، والصيد 
التغيريات  من  ذلك  وغري  املبارش،  والصيد  العريض، 
إىل  تؤدي  وكلها  املوائل،  تصيب  التي  املنشأ  البرشية 
وتنتمي   .)IUCN, 2019( األعداد  يف  مستمر  تناقص 
إىل فصائل فردية  العذبة  املياه  الدالفني يف  أنواع  معظم 
األنواع، وبالتايل فإن فقدانها هو بمثابة فقدان لسالالت 

تطورية بأكملها.

)Pinnipeds( زعنفيات األقدام  - 3

التنوع  - 1-3

ونوعان  املنقرضة  غري  األنواع  من  معروفا  نوعاً   33 هناك 
انقرضا حديثاً ينتمي جميعها إىل ثالث فصائل من زعنفيات 
والفقميات   ،)Otariidae( األذنية  الفقميات  )هي  األقدام 
 .))Odobenidae( والفظيات ،)Phocidae( عديمة األذن
 7 تقترص  إذ  النطاق،  محدودة  األقدام  زعنفيات  ومعظم 
أنواع منها عىل املياه املعتدلة الباردة ومياه القطب الشمايل 
يف نصف الكرة الشمايل يف حني تقترص 4 أنواع أخرى عىل 
أنواع   4 الجنوبي. وهناك  الكرة  أنتاركتيكا يف نصف  مياه 
بايكال  وبحرية  قزوين  بحر  عىل  منها  كل  يقترص  أخرى 

وجزر هاواي والبحر األبيض املتوسط.

الوفرة والتهديدات الرئيسية  - 2-3

)Phocidae( الفقميات عديمة األذن  - 1-2-3

الفقميات  من  أنواع  لثمانية  العاملية  االتجاهات  تتوافر 
عديمة األذن: فهناك 4 أنواع تتزايد يف الوفرة، بما يف ذلك 
 Monachus( املتوسط  األبيض  البحر  يف  الراهب  فقمة 
إذ  أدنى  مرتبة  إىل  القائمة  يف  انتقلت  التي   ،monachus
مهددة  إىل  باالنقراض  بشدة  مهددة  من  تصنيفها  تغري 
الراهب  فقمة  وهو  تناقص،  يف  واحد  ونوع  باالنقراض(؛ 

 ،Neomonachus schauinslandi( هاواي  بمنطقة 
مصنفة باعتبارها مهددة باالنقراض(؛ و 3 أنواع مستقرة 
)الشكل الرابع- ألف(. وتعترب الفقمة آكلة رسطان البحر 
يف  وفرة  األنواع  أكثر   )Lobodon carcinophaga(
حسب  الجنوبية  املتجمدة  القارة  يف  توجد  إذ  أنتاركتيكا، 
القطب  منطقة  يف  أما  بالغة.  فقمة  ماليني   4 التقديرات 
القيثارية  الفقمة  هو  وفرة  األنواع  أكثر  فإن  الشمايل، 
أعدادها  تبلغ  التي   )Pagophilus groenlandicus(
.)IUCN, 2019( حسب التقديرات 4,5 ماليني فقمة بالغة

عديمة  الفقميات  لها  تتعرض  التي  التهديدات  وتتسق 
وتحويرها  املوائل  فقدان  وتشمل  األنواع،  عرب  األذن 
)فقدان مناطق الوالدة والراحة(، والتفاعالت مع مصائد 
والتنافس(،  بالشباك  والعلوق  املتعمد  )القتل  األسماك 
األليفة  الحيوانات  من  املحتمل  األمراض  وانتقال 
 IUCN, والثدييات الربية الوحشية )الشكل الرابع- باء؛ و
2019(. وقد يرجع التغري األخري يف اتجاهات أعداد فقمة 
املحلية  التكيّفات  إىل  املتوسط  األبيض  بالبحر  الراهب 
الناجحة لألنواع، ويعزى ذلك جزئياً إىل تجنب التفاعالت 
مع البرش )مثل استخدام املالذات، والتغريات يف اإلرشاف 
 Notarbartolo di( التفاعل  حاالت  وتراجع  البيئي، 

.))Sciara and Kotomatas, 2016
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)Otariidae( الفقميات األذنية  - 2-2-3

يستمر تراجع وفرة أنواع الفقميات األذنية املهددة حاليا 
 Phocarctos( النيوزيلندي  البحر  أسد  )مثال، 
 Neophoca( األسرتايل  البحر  وأسد   ،)hookeri
 Zalophus( غاالباغوس  يف  البحر  وأسد   ،)cinerea
باعتبارها  املصنفة  األنواع  أن  حني  يف   ،))wollebaeki
أقل إثارة للقلق يف تزايد )مثال، فقمة الفراء النيوزيلندية 
)Arctocephalus forsteri(، وأسد البحر الكاليفورني 
البحر  أسد  ويشكل   .))Zalophus californianus(
ستيلر )Eumetopias jubatus( االستثناء، إذ تحّسن 
تصنيف هذا النوع يف عام 2012 من مهدد باالنقراض 
هذا  ويرجع   .)IUCN, 2019( للقلق  إثارة  أقل  إىل 
التحسن إىل حد بعيد إىل تضاعف أعداد نَُويْع أسد البحر 
 )Eumetopias jubatus monteriensis( ستيلر الفلني
من  بالحماية  شموله  بعد  املايض  القرن  ثمانينات  منذ 
 ،)E. j. jubatus( الصيد. أما أسد البحر ستيلر الغربي
نطاقه،  من  أجزاء  يف  مجموعاته  زيادة  من  الرغم  فعىل 
فإن أعداده يف انخفاض متواصل يف جزر ألوتيان. وتميل 
أنواع الفقميات األذنية التي ُحّددت حاليا عىل أنها مهددة 
فهي  ولذلك  أكثر،  محدودة  نطاقات  لها  تكون  أن  إىل 
الناجمة  البحري  التكاثر  الرسيعة يف  للتغريات  حساسة 
)Atkinson and others, 2008؛  املناخ  تغري  عن 
)الشكل   )McClatchie and others, 2016 و
الرابع - باء(. وتشمل التهديدات األخرى التفاعالت مع 
عىل  والتنافس  العريض  )املصيد  األسماك  مصائد 
 Hamer and others, ؛ وChilvers, 2012( )الفرائس
قد  العريض  املصيد  إدارة  أن  من  الرغم  وعىل   .)2013
خفضت معدل النفوق املرتبط بمصائد األسماك بالنسبة 
تهديد  مع  أخرى  عوامل  تتفاعل  فقد  األنواع،  لبعض 
يف  البقاء  معدالت  انخفاض  إىل  يؤدي  مما  هذا،  الحفظ 
مراحل حياة معينة وتجمعات معينة ومن ثم عدم التعايف 

.)Hamilton and Baker, 2019(

)Odobenidae( الفظيات  - 3-3-3

وهو  الفظيات،  فصيلة  يف  الوحيد  النوع  حالياً  يصنف 
الفظ )Odobenus rosmarus(، عىل أنه نوع معرض 
فظ،   225  000 بنحو  أفراده  عدد  ويقدر  لالنقراض. 
 .)IUCN, 2019( معروفة  غري  االتجاهات  كانت  وإن 
يف  مستدام  غري  نحو  عىل  اصطيد  أنه  من  الرغم  وعىل 
كميات  تنتج  الحالية  اإلدارة  نُهج  أصبحت  املايض، 
املناخ،  املتوقع أن يؤثر تغري  مستدامة من الصيد. ومن 
وما يرتبط به من تعديالت موئلية، عىل مستويات الصيد 
ما  مع   ،)MacCracken, 2012( النوع  لهذا  املستدام 
البرشي.  الغذائي  يرتتب عىل ذلك من عواقب عىل األمن 
منطقة  يف  البرشية  الصناعية  األنشطة  تطور  ويؤدي 
القطب الشمايل، التي تُربط بذوبان الجليد البحري، إىل 
النوع  هذا  تواجه  التي  الحفظ  تهديدات  تفاقم  زيادة 

 .)Moore and Reeves, 2018(
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 الشكل الرابع - ألف 
التغري يف حالة حفظ زعنفيات األقدام عىل مدى ثالث 
فرتات تقييم )قبل عام 1999، والفرتة 2008-1999 

والفرتة 2009-2018(، عىل أساس تقييمات 
القائمة الحمراء لالتحاد الدويل لحفظ الطبيعة 

قبل عام
1999

1999−2008 2008−2018

ناقصة البيانات أقل إثارة للقلق شبه معرضة لالنقراض

معرضة لالنقراض مهددة باالنقراض مهددة بشدة باالنقراض منقرضة

مالحظة: فئات التهديدات هي تلك املحددة يف نظام تصنيف التهديدات الذي 
البرشية  الضوضاء  الطبيعة، والذي تُصنف فيه  الدويل لحفظ  االتحاد  وضعه 
استخدام   أنه  عىل  املائية  املوارد  وجني  صيد  ويُصنف  تلوث  أنها  عىل  املنشأ 

.)IUCN, 2019( للموارد البيولوجية

 الشكل الرابع - باء 
توزيع التهديدات الراهنة واملستقبلية التي 

تتعرض لها فصائل زعنفيات األقدام الثالث 
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الفظيات الفقميات األذنية الفقميات العديمة األذن

استخدام املوارد البيولوجية الزراعة وتربية األحياء املائية تغري املناخ والطقس البالغ الشدة

إنتاج الطاقة والتعدين األحداث الجيولوجية التدخالت واالضطرابات البرشية املنشأ

األنواع والجينات واألمراض امُلغرية واملسببة للمشاكل تحوير النُظم الطبيعية خيارات أخرى

التلوث اإلنشاءات السكنية والتجارية ممرات النقل والخدمات

)Sirenians( الخيالنيات  - 4

التنوع  - 1-4

الخيالنيات  رتبة  يف  منقرضة  غري  أنواع  أربعة  هناك 
 ،)Trichechus senegalensis( خروف البحر األفريقي(
 ،)Trichechus manatus( األمريكي  البحر  وخروف 
البحر  وخروف   ،)Dugong dugon( األطوم  وحيوان 
األمازوني )Trichechus inunguis((، مع بعض األدلة 
مدى  عىل  املجموعات  بني  جيني  تقسيم  وجود  عىل 

 .)Hunter and others, 2010( نطاقاتها

الوفرة والتهديدات الرئيسية  - 2-4

ال يزال هناك نقص يف تقديرات وفرة النوع بالنسبة لألنواع 
اتجاهات  انخفاض  إىل  املبارشة  األدلة غري  األربعة. وتشري 
أنها  عىل  جميعها  األنواع  وتصنف  املجموعات،  يف  األعداد 
معرضة لالنقراض )IUCN, 2019(. وبشكل عام، تمثلت 
فقدان  يف  األعداد  بانخفاض  املرتبطة  الرئيسية  العوامل 
واالصطدام  العريض  واملصيد  املبارش  والصيد  املوئل 
الربازيل،  رشق  شمال  ويف   .)IUCN, 2019( بالقوارب 
ارتبط ارتفاع معدل نفوق حديثي الوالدة والعجول بتناقص 
وتطّمي  الجمربي  مزارع  بتنمية  املرتبط  الوالدة  موائل 

 .)Balensiefer and others, 2017( مصاب األنهار
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القضاعة والدب القطبي   - 5

التنوع  - 1-5

غري  نوعني   )Mustelidae( العرسيات  فصيلة  تشمل 
)القضاعة  البحرية  القضاعة  أنواع  من  منقرضني 
 Enhydra(وقضاعة البحر )Lontra felina( الربمائية
نوعا   )Ursidae( الدبيات  فصيلة  وتشمل   .))lutris
 Ursus( القطبي  الدب  واحدا غري منقرض، هو  بحريا 

 .)maritimus

الوفرة والتهديدات الرئيسية  - 2-5

القضاعة الربمائية وقضاعة البحر  - 1-2-5

متاحة  غري  العاملية  الوفرة  تقديرات  أن  من  الرغم  عىل 
عام  بشكل  تناقص  يف  يُعتربان  أنهما  إال  النوعني،  لكال 
املفرط يف  االستغالل  من  الكامل  تعافيهما  لعدم  نتيجة 
املايض من أجل الفراء. ونتيجة لذلك، يُصنف كال النوعني 
حالياً باعتبارهما مهددين باالنقراض. غري أن العديد من 
لربامج  نتيجة  اآلن  تزايد  يف  صارت  املتبقية  املجموعات 
إدارة الحفظ. وتشمل التهديدات الجديدة التي تحد من 
التعايف األمراض، واستغالل النفط ونقله يف عرض البحر 
املرشوع،  غري  والصيد  انسكابه(،  حاالت  ذلك  يف  )بما 
واملصيد العريض، والقتل املتعمد، واالضطرابات الناجمة 
 Duplaix and Savage,( الرتفيهية  األنشطة  عن 

2018(. وقد ُعزي التباين يف الوفرة إىل أحداث ظاهرة 
اإليكولوجية  النظم  آثار عىل  النينيو وما يرتبط بها من 
الساحلية يف املحيط الهادئ. ورغم أن التغريات املتوقعة 
النينيو غري واضحة، فإن  الجنوبي لظاهرة  التذبذب  يف 
عىل  تؤثر  قد  والكثافة  االنتشار  مدى  يف  تغريات  أي 

.)Vianna and others, 2010( القضاعة الربمائية

الدب القطبي   - 2-2-5

ال يزال الدب القطبي مصنفا باعتباره معرضاً لالنقراض، 
حيث ال تتوافر معلومات عن اتجاهات الوفرة يف أعداده. 
أن  إىل  األخرية  اآلونة  يف  ُوضعت  عاملية  تقديرات  وتشري 
قطبي  دب   31  000 إىل   16  000 بني  ما  هناك 
)Hamilton and Derocher, 2019(. ويتمثل أخطر 
منطقة  يف  الجليدي  موطنه  ذوبان  يف  النوع  لهذا  تهديد 
الديمغرافية  للوظائف  الرضوري  الشمايل،  القطب 
 Regehr and others,( املناخ  تغري  بسبب  الرئيسية، 
األمراض  مسببات  عن  الناجمة  والضغوط   .)2016
الجديدة التي ظهرت بسبب انحسار الجليد البحري وعن 
تكثيف األنشطة الصناعية والرتفيهية مع تزايد إمكانية 
الوصول إىل املنطقة لها تأثريٌ متزايد عىل املجموعات يف 

.)Hamilton and Derocher, 2019( هذا النوع

عواقب التغريات عىل املجتمعات واالقتصادات البرشية ورفاه البرش   - 6

االستهالك والتنافس  - 1-6

البحرية  الثدييات  مجموعات  من  العديد  تعايف  يطرح 
إمكانية التضارب يف بعض املناطق وسنوح الفرص يف 
أن  تتعلم  أن  البحرية  للثدييات  ويمكن  أخرى.  مناطق 
أنشطة الصيد ترتبط بتوافر الغذاء، مما يؤدي إىل تطوير 

 Tixier and( سلوكيات رسقة املصيد من سفن الصيد
تربية  عمليات  مع  تضارب  وخلق   )others, 2019

 .)Guerra, 2019( األحياء املائية

الصيد  واستئناف  املنك  حوت  مصيد  يف  زيادة  وعقب 
األول،  العاملي  التقييم  قبل  الزعنفي  للحوت  التجاري 
املحيط  شمال  يف  التجاري  املصيد  مستويات  انخفضت 
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األطليس من حوت املنك واستقرت2، وجرى تعليق أنشطة 
الصيد التجاري للحوت الزعنفي يف عامي 2019 و 2020 
)اصطيدت أعداد صغرية منذ التقييم العاملي األول كجزء 
ظلت  نفسها،  الفرتة  وخالل  املنظم(.  املعييش  الصيد  من 
كميات املصيد من زعنفيات األقدام وغريها من الحوتيات 
 North( عموماً  نسبياً  مستقرة  الشمايل  الكرة  نصف  يف 
 Atlantic Marine Mammal Commission
 International Whaling و  NAMMCO(, 2019(؛ 
Commission )IWC(, 2019(. وظلت الكميات املصيدة 
من الحيتان البالينية يف غرب املنطقة الشمالية من املحيط 
األول  العاملي  التقييم  منذ  عام  بشكل  مستقرة  الهادئ 
ُعلقت  )IWC, 2019، مصيد برتخيص خاص(، يف حني 
 IWC,( 2019 أنتاركتيكا يف عام الصيد يف مياه  أنشطة 
2019(. وال يزال الصيد املعييش املنظم للثدييات البحرية 
مستقراً )NAMMCO, 2019؛ و IWC, 2019(. وتواصل 
منظمتان حكوميتان دوليتان توفري منتدى ملناقشة املصيد 
اللجنة  وهما:  وإدارته،  وتقييمه  البحرية  الثدييات  من 
الدولية لشؤون صيد الحيتان )IWC( التي أنشئت يف عام 
البحرية  للثدييات  األطليس  املحيط  شمال  ولجنة   ،1946

)NAMMCO( التي أنشئت يف عام 1992. 

ويمكن للثدييات البحرية التي يجري اصطيادها عرضا أن 
البرشي.  لالستهالك  املوجه  األسماك  من  املصيد  ل  تكمِّ
ويمكن أن تُستكَمل هذه املمارسة أيضا بالصيد أو استخدام 
 Robards and( البلدان  بعض  يف  الشاردة  الحيوانات 
Reeves, 2011(. وقد اصُطلح عىل تسمية هذا االستخدام 
الوحشية  الحيوانات  “لحوم  بعبارة  البحرية  للثدييات 
الطرائد  “لحوم  أو   3)aquatic wild meat( البحرية” 
البحرية” )marine bushmeat(. والعبارة األخرية تشبيه 
لهذا النوع من اللحوم بلحوم حيوانات األدغال التي تستخدم 
 Cosentino( املحرومة  املناطق  يف  الغذائي  األمن  دعم  يف 
 Clapham and Van و  and Fisher, 2016؛ 
املصيد  يكون  أن  املرجح  ومن   .)Waerebeek, 2007
واالستهالك من األنواع الساحلية يف خطوط العرض السفىل 

 .https://nammco.no :انظر  2

انظر القرار 15-12 املنبثق عن معاهدة املحافظة عىل األنواع املهاجرة من الحيوانات الفطرية والصادر بشأن لحوم الحيوانات الوحشية البحرية.  3

انظر القرار 29-11 املنبثق عن معاهدة املحافظة عىل األنواع املهاجرة والصادر بشأن مشاهدة األحياء البحرية الوحشية بشكل مستدام عىل متن السفن.   4

يف  سيما  ال   ،)Robards and Reeves, 2011( زاد  قد 
جنوب رشق آسيا وغرب أفريقيا )Porter and Lai, 2017؛ 
 Mintzer and others, و  و Liu and others, 2019؛ 
2018؛ و Van Waerebeek and others, 2017(، حيث 
غالباً ما تكون استدامة هذه املمارسات غري معروفة. وبما 
أن تغري املوائل املرتبط بتغري املناخ يعيد توزيع األنواع ومن 
 Moore and Reeves,( املحتمل أن يؤثر عىل وفرة األعداد
2018(، فمن املرجح أن تتأثر أيضا املجتمعات املحلية التي 
تعتمد عىل اصطياد الثدييات البحرية من أجل الغذاء، مما 
املستقبل  يف  الغذائي  األمن  يف  تحديات  ظهور  إىل  يؤدي 

.)Brinkman and others, 2016(

حيث  ثقافية،  أهمية  ذات  البحرية  الثدييات  تزال  وال 
تصور  من  جزء  أنها  كما  أجسامها  من  املواد  تُصنع 
هو  الثقايف  الرتاث  وهذا  الساحلية.  والثقافات  التقاليد 
مفتاح تماسك املجتمعات املحلية وهويتها، وهو يشمل 
عنارص فريدة مثل الصيد التعاوني بني الناس والدالفني 

.)Daura-Jorge and others, 2012( يف الربازيل

األنشطة غري املهِلكة  - 2-6

من  رئيسياً  ملمحاً  تشّكل  البحرية  الثدييات  تزال  ال 
ويتنوع  يتزايد4  فتئ  ما  البحرية،  السياحة   مالمح 
)Hoyt, 2018(. وهناك أدلة غري مؤكدة عىل التوسع يف 
مواقع  يف  البحرية  الثدييات  عىل  تركز  التي  السياحة 
جديدة وعىل زيادة معدالت املشاهدة يف املواقع التقليدية 
لألنشطة السياحية نتيجة للتحوالت التوزيعية املرتبطة 
 Accardo and )مثال،  املناخ  وتغري  التجمعات  بتعايف 
 .)Halliday and others, 2018 ؛ وothers, 2018
 11 لحفظ  تهديدا  بوصفها  اآلن  السياحة  أُدرجت  وقد 
األقدام  زعنفيات  من  نوعا   13 و  الحوتيات  من  نوعا 
)الشكل الثاني؛ و IUCN, 2019(. واألنشطة السياحية 
تتيح للمجتمعات املحلية الساحلية فرصا لتوليد الدخل 
املناسبة  لإلدارة  وضعت  قد  الخطط  تكون  أن  رشيطة 
البحرية  الثدييات  استغالل  يف  اإلفراط  عدم  تكفل  التي 

https://nammco.no
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 Pirotta و  )Christiansen and Lusseau, 2015؛ 
االستثمار متسما  يكون  وأن   ،)and Lusseau, 2015
املحيل  املجتمع  يد  يف  األرباح  تظل  وأن  باملسؤولية، 
جهود  إطار  ويف   .)Higham and others, 2016(
لدعم املديرين وواضعي التنظيمات ومشغيل العمليات، 
وضعت اللجنة الدولية لشؤون صيد الحيتان باالشرتاك 
مع القائمني عىل معاهدة املحافظة عىل األنواع املهاجرة 

من الحيوانات الفطرية كتيباً عن مشاهدة الحيتان يوفر 
ويراَجع  الحيتان.  مشاهدة  أنشطة  إلدارة  إرشادات 
د بعد  الكتيب كل عام ويجري تحديثه بانتظام. ولم يحدَّ
تقدمها  التي  اإليكولوجية  االجتماعية  املساهمة  حجم 
املجتمعات  إىل  البحرية  بالثدييات  املتصلة  السياحة 

املحلية الساحلية عىل الصعيد العاملي.

آفاق املستقبل  - 7

تشمل النجاحات التي تحققت يف حفظ الثدييات البحرية 
واملصيد  الكبرية  الحيتان  لإلفراط يف اصطياد  وضع حد 
العريض غري املستدام باستخدام الشباك البحرية العائمة 
املنتظر  ومن   .)Reeves and others, 2013( الكبرية 
تنقطع  أال  رشيطة  األرصدة،  يف  تحسن  حدوث  استمرار 
وأال   )Bejder and others, 2016( اإلدارة  جهود 
 .)Tulloch and others, 2019( تعوقها آثار تغري املناخ

ويبني عدد األنواع املصنفة عىل أنها مهددة باالنقراض أو 
التحدياِت  بوضوح  نوعاً(   22( باالنقراض  بشدة  مهددة 
والتجمعات  واألنواع  والحفظ.  باإلدارة  يتعلق  فيما  امللحة 
ذلك  يف  بما  باالنقراض،  بشدة  املهددة  لألنواع  الفرعية 
األحدب  والدلفني  ماوي  ودلفني  بيجي  ودلفني  الفاكيتا 
األطليس )Sousa teuszii(، جميعها تقريبا له نطاق توّزع 
محدود جدا. وعىل الرغم من املعرفة التفصيلية باملخاطر 
التي تتعرض لها هذه األنواع، فإن عقودا من التدخل عىل 
صعيد اإلدارة لم تحّسن حالة تجمعاتها )الشكل الثالث - 
من  الحد  إىل  األنواع  هذه  إدارة  تدابري  تؤِد  لم  وما  جيم(. 
يف  أنه،  تقدر  الحالية  التقييمات  فإن  الراهنة،  التهديدات 
غضون عرش سنوات، ستتدهور األنواع/التجمعات الفرعية 
 Comité( املهددة بشدة باالنقراض وقد تصبح منقرضة
 Internacional para la Recuperación de la

.)IUCN, 2019 ؛ وVaquita, 2019

ويلزم اتخاذ مبادرات عاملية لوضع خطط إدارة شاملة 
صدور  ومنذ  واسعة.  نطاقات  عىل  تنترش  التي  لألنواع 
التقييم العاملي األول، أنشأت لجنة حفظ املوارد البحرية 
الحية يف أنتاركتيكا منطقًة محمية بحرية يف بحر روس 

لهذه  املتعددة  األهداف  وتشمل   .)CCAMLR, 2016(
املنطقة حماية مناطق االقتيات األساسية بالنسبة لفقمة 
ويدل )Leptonychotes weddellii( والنوع جيم من 
حوت األُركة القاتل. وتُعترب اإلدارة املكانية الثابتة، مثل 
األنواع  حفظ  يف  فعالة  أداة  البحرية،  املحمية  املناطق 
التحوالت  أن  غري   .)Gormley and others, 2012(
الثاني-  )الشكل  لوحظت  التي  التهديدات  يف  الحالية 
ألف(، إىل جانب التغريات الرسيعة يف النظم اإليكولوجية 
هذه  مثل  تجعل  املناخ،  تغري  يحركها  التي  البحرية 
بكفالة  يتعلق  فيما  سيما  ال  مرونة،  أقل  أداة  املناطق 
الحفاظ عىل األنواع الكثرية التنقل واستخدامها املستدام 

)Pinn, 2018؛ انظر أيضا الفصل 27(. 

أن  الواضح  من  أصبح  األول،  العاملي  التقييم  صدور  ومنذ 
اآلثار الرتاكمية من قطاعات متعددة )انظر الفصل 25( تؤثر 
البحرية  الثدييات  حفظ  حالة  مسارات  عىل  متزايد  بشكل 
 National Academies of Sciences, Engineering(
and Medicine, 2017(. ويف العقود القادمة، سيؤثر تغري 
املناخ عىل الثدييات البحرية بطرق متعددة )الشكل الثاني(، 
إىل  وباإلضافة  الغذائية.  والشبكات  املوائل  تحوير  بينها  من 
بها  يرتبط  البرشية وما  التعرض لألنشطة  ذلك، فإن زيادة 
يف  يؤثر  قد  مما  الرتاكمية،  اآلثار  يف  ستساهم  ضغوط  من 
 Tulloch and others,( حاالت التعايف التي ُسجلت مؤخرا
تغري  آثار  تعزيز  إىل  الغذائي  التضخم  يؤدي  وقد   .)2019
املناخ يف املستويات األعىل للشبكة الغذائية، مع تأثريات أقوى 
الثدييات  تحتلها  التي  األعىل  الغذائية  املستويات  عىل  نسبياً 

 .)Lotze and others, 2019( البحرية
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وقد ساعدت التطورات التكنولوجية والتحليلية الجديدة 
أُطر  بتصميم  الرصد،  بيانات  إىل  استنادا  القيام،  عىل 
التجمعات عىل عوامل  املرتتبة يف  الكمي لآلثار  للتحديد 
إجهاد متعددة )انظر الفصل 25(. وبذلك يسهل وضع 
املهلكة  غري  اإلجهاد  بعوامل  الحفظ  حالة  لتأثر  تقدير 
وغري املبارشة مثل الضوضاء البرشية املنشأ، والسياحة، 
النظم  نُهج  وتُستخدم  املتجددة.  البحرية  الطاقة  ونظم 

 .www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/12/natures-solution-to-climate-change-chami.htm :انظر  5

 Holsman and( املخاطر  لتقييمات  اإليكولوجية 
يف  حاسمة  كعنارص  متزايد  بشكل   )others, 2017
أيضا  )انظر  اإليكولوجية  للنظم  املتكاملة  التقييمات 
السياق  يف  املخاطر  النُهج  هذه  وتطرح   .)27 الفصل 
االجتماعي اإليكولوجي األوسع للمجتمعات املحلية التي 

تستخدم الثدييات البحرية. 

الثغرات الرئيسية املتبقية يف املعارف  - 8

تحدياً  ما يشكل  بوترية رسيعة، وهو  اليوم  عالم  يتغري 
وأنماط  البحرية  الثدييات  بحالة  التنبؤ  عىل  لقدرتنا 
الرجعي.  األثر  ذات  التحليالت  إىل  استناداً  استغاللها 
ميكانيكية  نُهجاً  الرسيعة  التغريات  هذه  وتتطلب 
بكيفية  التنبؤ  من  تمكن  جديدة  فيزيائية  كيميائية- 
استجابة األنواع والتجمعات لتغري املناخ واستدامة اآلثار 
البرشية املبارشة وغري املبارشة الحالية واملستقبلية. وعىل 
نُهج  وضع  )أ(  ييل:  ما  إىل  حاجة  هناك  التحديد،  وجه 
البحرية  الثدييات  بها  تستجيب  التي  الكيفية  لتقييم 
إيكولوجية  نظم  من  بها  يرتبط  وما  املناخ،  لتغريات 
فهم  زيادة  )ب(  معها؛  تكيفها  وكيفية  متغرية،  بحرية 

عىل  املتعددة  املنشأ  البرشية  للضغوط  الرتاكمية  اآلثار 
الثدييات البحرية، بما يف ذلك أنشطة االستغالل الجارية 
إجراءات  لتحديد وتنفيذ  والجديدة؛ )ج( وضع عمليات 
الثدييات  أنواع  تأمني  تكفل  اإلدارة  مجال  يف  ناجحة 
فهم  زيادة  )د(  باالنقراض؛  بشدة  املهددة  البحرية 
كمي  بتحديد  يسمح  بما  البيانات  الناقصة  التجمعات 
ناقصة  فئة  من  ورفعها  تصنيفها  يسهل  مما  لوفرتها، 
من  بمزيد  القيام  يلزم  ذلك،  إىل  وباإلضافة  البيانات. 
يف  البحرية  الثدييات  لدور  أفضل  فهم  أجل  من  العمل 
عمليات املحيطات، بما يف ذلك يف النقل املكاني للمغذيات 

والكربون5. 

الثغرات الرئيسية املتبقية يف مجال بناء القدرات  - 9

اإلنسانية  لألبعاد  واسع  فهٌم  الحايل  الوقت  يف  يوجد  ال 
أو  ناجحة،  وغري  ناجحة  إدارة  تدخالت  إىل  تؤدي  التي 
تكون  وحيثما  لتنفيذها.  الالزمة  واملوارد  للقدرات 
الثدييات البحرية وفرية، تكون هناك يف الغالب فجوة يف 
هذه  إىل  الوصول  فرص  تعظيم  عىل  املؤسسية  القدرة 
املوارد ذات القيمة العالية واستخدامها عىل نحو مستدام. 
ويُفتقر إىل األدوات املرتبطة بتقييم عمليات املفاَضلة بني 
خالل  من  البحرية  الثدييات  تستخدم  التي  القطاعات 
الصيد العريض أو اآلثار الرتاكمية غري املهلكة والصناعات 
التقليدية التي تستغل تلك األنواع )مثل مصائد األسماك 

فيما  تحفيزية  أساليب  تطوير  ويجري  والسياحة(. 
يتعلق باملوارد الطبيعية األخرى، مثل الغابات، من أجل 
تنويع كيفية استخدامها بشكل مستدام، وكذلك تحسني 
باألسواق  بالطبيعة”  “الغنية  املحلية  املجتمعات  ربط 
النائية املحتملة )Dao, 2018(. ويمكن تطبيق ذلك عىل 
الثدييات البحرية. وثمة حاجة إىل تقييم كيفية استخدام 
البحرية  للثدييات  الحايل  االستغالل  لتنويع  النُهج  هذه 

وإتاحة الفرص لتطوير املشتقات. 
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النقاط الرئيسية

حالة  	 يف  حدثت  التي  التغريات  كبري  بقدر  تتفاوت 
حفظ السالحف البحرية منذ صدور التقييم العاملي 
األول للمحيطات )United Nations, 2017a(، فقد 
يف  إيجابية،  نمو  معدالت  املجموعات  بعض  شهدت 

حني شهدت أخرى انخفاضاً كارثياً.

الثعابني  	 مجموعات  معظم  حفظ  حالة  تتغري  لم 
البحرية واإليغوانا البحرية منذ صدور التقييم العاملي 

األول، وإن كانت هناك ثغرات ضخمة يف البيانات.

تبقى التهديدات الرئيسية للزواحف البحرية مماثلة  	
الصيد  ويشكل  األول.  العاملي  التقييم  يف  ُسجل  ملا 
الصيد  أنشطة  كانت  وإن  تهديد،  أكرب  العريض 
املوائل  وفقدان  البحري  والتلوث  لألنواع  املستهِدف 
املناخ  وتغري  واألمراض  الساحلية  املناطق  وتطوير 

تعترب أيضا عمليات تشّكل تهديدات رئيسية.

مقدمة  - 1

حالة  األول  العاملي  التقييم  من   39 الفصل   أوجز 
التي  الرئيسية  والتهديدات  البحرية  الزواحف  حفظ 
تواجهها هذه األصنوفات، واالحتياجات األكثر إلحاحاً 
 United(  2012 عام  من  اعتباراً  بحفظها  املتصلة 

 .)Nations, 2017b

نطاق  عىل  للحالة  مستكمالً  تقييماً  الفصل  هذا  ويقدم 
حفظ  حالة  يف  اإلقليمية  االتجاهات  ويحدد  عاملي 
عىل  الرتكيز  مع  البحرية،  والثعابني  البحرية  السالحف 
وهو  األول.  العاملي  التقييم  منذ  حدثت  التي  التغريات 
سيما  ال  الحايل،  التقييم  يف  ترد  أخرى  بفصول  مرتبط 

الفصول 4 و 7 و 15. 

أطر التقييم  - 1-1

التقييم  يف  املستخدمة  الرئيسية  التقييم  أطر  تمثلت 
العاملي األول لتقييم حالة الزواحف البحرية يف تصنيفات 
القائمة الحمراء لالتحاد الدويل لحفظ الطبيعة، وحافظة 
أولويات الحفظ التي اعتمدها فريق األخصائيني املعني 
 Wallace( الدويل  لالتحاد  التابع  البحرية  بالسالحف 
and others, 2010(. ويتَّبع هذا الفصل نهجاً مماثالً 
حالة  عن  مستجدة  بيانات  تتوافر  ال  حيثما  ويتضمن، 
الحفظ، معلومات محّدثة مستمدة من التقارير اإلقليمية 
البحرية  بالسالحف  املعني  األخصائيني  لفريق 

واملنشورات التي تخضع للتحكيم من ِقبل األقران. 

حالة حفظ الزواحف البحرية  - 2

السالحف البحرية  - 1-2

تم، منذ صدور التقييم العاملي األول، تحديث حالة اثنتني 
من املجموعات عىل صعيد العالم و 4 مجموعات فرعية 
الحالة  تحسنت  وقد   .)1 )الجدول  البحرية  للسالحف 
 ،)Caretta caretta( العاملية للسالحف الضخمة الرأس
استنادا إىل بيانات مستقاة من 90 يف املائة من إجمايل 

)تشمل 6 من  العاملي  الصعيد  التعشيش عىل  تجمعات 
من  تصنيفها  وانتقل  مصنفة(،  فرعية  تجمعات   10
مهددة باالنقراض إىل معرضة لالنقراض )الجدول 1(. 
ومع ذلك، فإن حالة كل من التجمعات الفرعية تختلف 
اختالفا كبريا، بدءا مما ُصنف باعتباره أقل إثارة للقلق 
والبحر  غربه،  وجنوب  األطليس  املحيط  غرب  )شمال 
األبيض املتوسط، وشمال املحيط الهادئ( إىل ما ُصنف 
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باعتباره شبه معرض لالنقراض )جنوب غرب املحيط 
مهدداً  باعتباره  ُصنف  وما  رشقه(  وجنوب  الهندي 
باالنقراض )شمال رشق املحيط األطليس( وصوال إىل ما 
غرب  )شمال  باالنقراض  بشدة  مهدداً  باعتباره  ُصنف 
املحيط الهندي وشمال رشقه، وجنوب املحيط الهادئ( 

.)Casale and Tucker, 2017(

 Lepidochelys( كيمب  ريديل  سالحف  نوع  وانتقل 
مهدد  من  الحمراء،  القائمة  يف  أعىل  فئة  إىل   )kempii
باالنقراض إىل مهدد بشدة باالنقراض، عقب انخفاض يف 
األعداد اإلجمالية تجاوز 80 يف املائة مقارنة باملستويات 
التاريخية. ويشكل ذلك انتكاسة يف التعايف الذي لوحظ يف 
تسعينات القرن املايض والعقد األول من القرن الحادي 
تكون مرتبطة  قد  أسبابها، ولكنها  تُعرف  ال  والعرشين 
باملصيد العريض يف مصائد األسماك وانسكاب النفط يف 
 Wibbels( ”النفط “ديب واتر هورايزن حادثة منصة 
and Bevan, 2019(. وباملثل، انتقلت املجموعة الفرعية 
األطليس  املحيط  الظهر بشمال غرب  الجلدية  للسالحف 
)Dermochelys coriacea( إىل فئة أعىل يف القائمة، من 
باالنقراض  مهددة  فئة  إىل  للقلق  إثارة  أقل  فئة 
 Northwest Atlantic Leatherback Working(
Group, 2019(. وهذا التغري هو يف املقام األول نتيجة 

لتحديث تحليالت إقليمية عن اتجاهات التعشيش. 

الفرعية  املجموعات  حالة  تقييم  مرة  ألول  وجرى 
شمال  يف   )Chelonia mydas( الخرضاء  للسالحف 
املحيط الهندي )معرضة لالنقراض( ويف جنوب املحيط 
 Mancini and others,( للقلق(  إثارة  )أقل  األطليس 
2019؛ و Broderick and Patricio, 2019(، يف حني 
أعيد تقييم املجموعة الفرعية الكائنة يف هاواي وظلت يف 
 Chaloupka and Pilcher,( للقلق  إثارة  أقل  فئِة 
2019(. وعىل الرغم من أن االتحاد الدويل لحفظ الطبيعة 
العاملي  الصعيد  عىل  الخرضاء  السالحف  تقييم  يُعد  لم 
منذ صدور التقييم العاملي األول، فقد صنف تقييم عاملي 
أجري بموجب قانون الواليات املتحدة األمريكية لحماية 
الفرعية،  املجموعات  معظَم  باالنقراض  املهددة  األنواع 
وخلص إىل أن احتمال وصولها إىل حالة أشبه باالنقراض 
جداً  ضئيل  احتمال  املقبلة  املئة  السنوات  غضون  يف 
)Seminoff and others, 2015(. ومن بني املجموعات 

البحر  مجموعة  ُصنفت  تقييمها،  جرى  التي  الفرعية 
األبيض املتوسط عىل أنها األكثر عرضة لخطر االنقراض.

الثعابني البحرية  - 2-2

جرى، منذ صدور التقييم العاملي األول، تحديث حالة 26 نوعاً 
من أنواع الثعابني البحرية من أصل 71 نوعاً معرتفاً به حالياً، 
حديثاً.  وصفها  تم  أنواع   4 أصل  من   3 حالة  ذلك  يف   بما 
 Aipysurus apraefrontalis( نوعني  تصنيف   وأعيد 
بشدة  مهددين  قبل  من  اعترُبا   ،)A. foliosquama و 
البيانات  ناقصة  أنواع  فئة  يف  تصنيفهما  ليصبح  باالنقراض، 
 D’anastasi( املعروف  نطاقهما  يف  تغريات  إىل  ذلك  ويعزى 

 .)Udyawer and others, 2020 ؛ وand others, 2016

الداكنة  البحرية  الثعابني  وفرة  يف  الرتاجع  وأدى 
إىل  البحرية  أشمور  شعاب  يف   )Aipysurus fuscus(
انحسار نطاقها املعروف إىل ثالثة نظم للشعاب البحرية 
يف بحر تيمور. وقد أثارت املعدالت املرتفعة لتهجني هذا 
النوع، املصنف حالياً عىل أنه مهدد باالنقراض، مع النوع 
النطاق  أنحاء  يف   )Aipysurus laevis( شيوعا  األكثر 
املنحرِس للنوع األول مخاوَف من ارتفاع مستويات تداخل 

.)Sanders and others, 2014( هذا النوع

وبصورة أعم، وفرت زيادة توثيق حالة الثعابني البحرية 
سجالٍت محدثة عن تجمعات األنواع وتوّزعها عىل الصعيد 
Rezaie- ؛ وRasmussen and others, 2014( العاملي

 Sarker and ؛ وAtagholipour and others, 2016
Buzás and others, 2018؛  و  others, 2017؛ 
و Ganesh and others, 2019(. وأدى التقييم الجيني 
املوّسع لألنواع عرب نطاقها العاملي إىل إعادة هيكلة نشوء 
 )Hydrophiinae( البحر  ثعابني  ُفَصيْلة  وتطور 
تصنيف  وإعادة   ،)Sanders and others, 2013(
 Sanders and others,( الخفية  املتشابهة  األنواع 
 Ukuwela ؛ وUkuwela and others, 2013 2013؛ و
and others, 2014؛ و Lukoschek, 2018(، ووصف 
األول  العاملي  التقييم  صدور  منذ  جديدة  أنواع   4
 Sanders and و  )Ukuwela and others, 2012؛ 

.)Nankivell and others, 2020 ؛ وothers, 2012
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اإليغوانا البحرية  - 3-2

 Amblyrhynchus( البحرية  اإليغوانا  تقييم  أعيد 
لالتحاد  الحمراء  القائمة  تقييمات  إطار  يف   )cristatus
حالتها  تزال  وال   ،2020 عام  يف  الطبيعة  لحفظ  الدويل 
 MacLeod( االنقراض  لخطر  معرضة  أنها  عىل  تصنف 

استعراض  مؤخرا  وأجري   .)and others, 2020
مورفولوجية  معلومات  إىل  استنادا  لألنواع  تصنيفي 
وجينية، أسفر عن إعادة تصنيف نَُويْعني ليُدمجا يف نُويْع 
واحد وعن إضافة 5 نَُويْعات جديدة، وبذلك أصبح مجموع 

.)Miralles and others, 2017( النَُويْعات 11 نَُويعا

 الجدول 1 
أنواع السالحف البحرية والثعابني البحرية التي تغري تصنيف حالتها يف القائمة الحمراء لالتحاد الدويل 

لحفظ الطبيعة منذ صدور التقييم العاملي األول

التغري يف تصنيف الحالة يف القائمة الحمراء لالتحاد الدويل لحفظ الطبيعةاالسم الشائعاألصنوفة

ية
حر

لب
ف ا

الح
س

ال

انتقلت إىل مرتبة أدنى يف عام 2015، من مهددة باالنقراض إىل معرضة لالنقراض )يرتاوح السلحفاة الضخمة الرأس

تصنيف املجموعات الفرعية بني مهددة بشدة باالنقراض وأقل إثارة للقلق(

ُقيّمت املجموعة الفرعية الكائنة يف هاواي وظلت يف عام 2019 مصنفة يف فئة أقل إثارة للقلق. وُصنفت السلحفاة الخرضاء

يف عام 2019 املجموعتان الفرعيتان الكائنتان يف شمال املحيط الهندي وجنوب املحيط األطليس 

بوصفهما معرضتني لخطر االنقراض وأقل إثارة للقلق عىل التوايل. أما بقية املجموعات العاملية، 

.)Seminoff and others, 2015 :فتصنف عىل أنها مهددة بخطر االنقراض )ال تغرّي، ولكن انظر

رفع تصنيفها يف عام 2019 من فئة مهددة باالنقراض إىل فئة مهددة بشدة باالنقراضسلحفاة ريديل كيمب

رفع تصنيف املجموعة الفرعية الكائنة يف شمال غرب املحيط األطليس يف عام 2019 من فئة أقل السلحفاة الجلدية الظهر

إثارة للقلق إىل فئة مهددة باالنقراض. ولم يُجر تقييم للمجموعات العاملية منذ عام 2013، ومن ثم 

ظل تصنيفها يف فئة معرضة لالنقراض، وإن كان سائر املجموعات الفرعية يصنف باعتباره إما 

مهددا بشدة باالنقراض أو ناقص البيانات )ال تغري(

ية
حر

لب
ني ا

عاب
لث

ا

نُقح تصنيفه يف عام 2018 من فئة مهدد بشدة باالنقراض إىل فئة ناقص البياناتثعبان البحر قصري األنف

نُقح تصنيفه يف عام 2018 من فئة مهدد بشدة باالنقراض إىل فئة ناقص البيانات.ثعبان البحر املوِرق الحراشيف

تم تقييمه عىل أنه من فئة ناقص البيانات يف عام 2018ثعبان البحر الفسيفسائي

تم تقييمه عىل أنه من فئة ناقص البيانات يف عام 2018ثعبان خليج شارك

تم تقييمه عىل أنه من فئة ناقص البيانات يف عام 2018ثعبان البحر خشن الحراشيف

مالحظة: لم يَُعد تقييم أنواع السالحف البحرية األخرى منذ صدور التقييم العاملي األول.
وأعيد تقييم 26 نوعا من أنواع الثعابني البحرية األسرتالية يف إطار تقييمات القائمة الحمراء لالتحاد الدويل لحفظ الطبيعة يف عام 2018. وبرصف النظر عن 
التحديثات املتعلقة باألنواع الخمسة املدرجة يف الجدول أعاله، لم تتغري تصنيفات األنواع األسرتالية الـ 21 املتبقية. ولم يَُعد تقييم سائر األنواع التي يُعثر عليها 

خارج أسرتاليا )45 نوعا( منذ صدور التقييم العاملي األول.

االتجاهات اإلقليمية  - 3

عن  معلوماٍت  املصادر  من  متنوعة  مجموعة  توفر 
االتجاهات املحلية واإلقليمية يف أعداد السالحف والثعابني 
يف  كبرياً  اختالفاً  تختلف  املصادر  هذه  وألن  البحرية. 

يف  يرد  باألعداد،  املتعلقة  االتجاهات  عن  اإلبالغ  كيفية 
الجدول 2 ملخص موجز مشفوع بمراجع محددة يمكن 
التقييم  أساليب  عن  تفاصيل  عىل  الحصول  خاللها  من 
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اتجاهات  بيانات عن  واإلبالغ املستخدمة. وحيثما توجد 
إقليمية ككل، ترد إحاالت إىل  إدارة  املجموعات يف وحدة 
تقارير عن املناطق األصغر داخل وحدة اإلدارة اإلقليمية. 
ويف بعض الحاالت، قد تحيد شواطئ أو مناطق التعشيش 
األصغر حجماً عن منحى االتجاه امللحوظ يف وحدة اإلدارة 
اإلقليمية؛ ويبلغ عن تلك الحاالت عىل حدة. وال يتضمن 
منذ  امللحوظة  االتجاهات  عن  بيانات  سوى   2 الجدول 

املصادر  عىل  يعتمد  فهو  األول،  العاملي  التقييم  صدور 
الثاني/يناير  كانون  حتى   2015 عام  من  املنشورة 
2020. وقد تؤدي أي بيانات إضافية تكون غري معروفة 
للمصنِّفني أو نرشت بعد كانون الثاني/يناير 2020 إىل 

تغيري االتجاهات املبلغ عنها أدناه.

 الجدول 2 
االتجاهات اإلقليمية يف وفرة وتوّزع السالحف البحرية والثعابني البحرية 

الثعابني البحريةالسالحفاملنطقة

يس،
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األ
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حي
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ح
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اتجاهات تزايدية )التعشيش(

السلحفاة الضخمة الرأس )Caretta caretta(: وحدة اإلدارة اإلقليمية بشمال غرب املحيط األطليس 
)Ceriani and Meylan, 2017؛ و Mazaris and others 2017؛ و Nalovic and others, 2018(؛ 

ووحدة اإلدارة اإلقليمية بالبحر األبيض املتوسط )Casale, 2015a؛ و Mazaris and others, 2017؛ 
)Caesar and others, 2018 و

 Mazaris( وحدة اإلدارة اإلقليمية بشمال غرب املحيط األطليس :)Chelonia mydas( السالحف الخرضاء
 National ؛ وValdivia and others, 2019 ؛ وNalovic and others, 2018 ؛ وand others, 2017

 Valdivia( ؛ والجزء التجمعي املستقل بجنوب املحيط األطليس)Marine Fisheries Service, 2019
)Casale and others, 2018( ؛ والبحر األبيض املتوسط)and others, 2019

السالحف الصقرية املنقار )Eretmochelys imbricate(: وحدة اإلدارة اإلقليمية بغرب املحيط األطليس 
)Valdivia and others, 2019 ؛ وNalovic and others, 2018 ؛ وMazaris and others, 2017(

اتجاهات مستقرة )التعشيش(

السلحفاة الضخمة الرأس )Caretta caretta(: وحدة التعايف بشبه جزيرة فلوريدا )الواليات املتحدة( 
.)Valdivia and others, 2019(

سالحف ريديل كيمب )Lepidochelys Kempii(: بعد تعاف قوي منذ التقييم العاملي األول ، استقر 
)Wibbels and Bevan, 2019( منحنى االتجاهات إىل حد كبري

اتجاهات تناقصية )التعشيش(

السالحف الجلدية الظهر )Dermochelys Coriacea(: وحدة اإلدارة اإلقليمية بشمال غرب املحيط 
)Northwest Atlantic Leatherback Working Group, 2019( األطليس

)Valdivia and others, 2019( املكسيك :)Eretmochelys imbricate( السالحف الصقرية املنقار
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الثعابني البحريةالسالحفاملنطقة
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اتجاهات تزايدية )التعشيش(

السلحفاة الضخمة الرأس )Caretta caretta(: وحدة اإلدارة اإلقليمية بجنوب غرب املحيط األطليس 
)Casale and Marcovaldi, 2015(

 Mazaris and( وحدة اإلدارة اإلقليمية بجنوب املحيط األطليس :)Chelonia mydas( السالحف الخرضاء
)Broderick and Patricio, 2019 ؛ وothers, 2017

)Colman and others, 2019( الربازيل، ولكنها متباينة :)Dermochelys Coriacea( السالحف الجلدية الظهر

سالحف ريديل الزيتونية )Lepidochelys Olivacea(: وحدة اإلدارة اإلقليمية بغرب املحيط األطليس 
)Mazaris and others, 2017(

اتجاهات مستقرة )التعشيش(

 Nalovic and( )(: غويانا الفرنسية )فرنساLepidochelys Olivacea( سالحف ريديل الزيتونية
)others, 2018

اتجاهات تناقصية )التعشيش(

سالحف ريديل الزيتونية )Lepidochelys Olivacea(: وحدة اإلدارة اإلقليمية برشق املحيط األطليس 
)Mazaris and others, 2017(

توسع محتمل للتوزيع يف ظل 
الظروف املناخية املتغرية 

)Lillywhite and others, 2017(
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اتجاهات تزايدية )التعشيش(

السلحفاة الضخمة الرأس )Caretta caretta(: وحدة اإلدارة اإلقليمية بجنوب غرب املحيط الهندي 
)Mazaris and others, 2017(

 Mazaris( وحدة اإلدارة اإلقليمية بجنوب غرب املحيط الهندي :)Chelonia mydas( السالحف الخرضاء
)and others, 2017

سالحف ريديل الزيتونية )Lepidochelys Olivacea(: وحدة اإلدارة اإلقليمية بشمال رشق املحيط الهندي 
)Mazaris and others, 2017(

اتجاهات مستقرة )التعشيش(

)Phillott and Rees, 2018( مرص والكويت :)Chelonia mydas( السالحف الخرضاء

)Phillott and Rees, 2018( الهند :)Dermochelys Coriacea( السالحف الجلدية الظهر

)Phillott and Rees, 2018( السالحف الصقرية املنقار: الكويت وقطر

سالحف ريديل الزيتونية )Lepidochelys Olivacea(: الهند، موقعان رئيسيان للتعشيش إضاىف إىل موقع 
)Phillott and Rees, 2018( صغري، إما مستقرة أو تزايدية

اتجاهات تناقصية )التعشيش(

السلحفاة الضخمة الرأس )Caretta caretta(: وحدة اإلدارة اإلقليمية بشمال غرب املحيط الهندي 
)Casale, 2015b(

 Mancini and( وحدة اإلدارة اإلقليمية بشمال املحيط الهندي :)Chelonia mydas( السالحف الخرضاء
)others, 2019
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الثعابني البحريةالسالحفاملنطقة

ل 
ما

ش
 

ئ
اد

له
ط ا

حي
امل

اتجاهات تزايدية )التعشيش(

 Casale( وحدة اإلدارة اإلقليمية بشمال املحيط الهادئ :)Caretta caretta( السلحفاة الضخمة الرأس
)and Matsuzawa, 2015

السالحف الخرضاء )Chelonia mydas(: وحدة اإلدارة اإلقليمية بشمال املنطقة الوسطى من املحيط 
الهادئ )Mazaris and others, 2017؛ و Chaloupka and Pilcher, 2019( وجزر ماريانا الشمالية 

)Summers and others, 2018(

اتجاهات تناقصية )التعشيش(

 Mazaris( وحدة اإلدارة اإلقليمية بشمال غرب املحيط الهادئ :)Chelonia mydas( السالحف الخرضاء
.)and others, 2017

السالحف الجلدية الظهر )Dermochelys Coriacea(: وحدة اإلدارة اإلقليمية بغرب املحيط الهادئ 
)Tiwari and others, 2013؛ و Mazaris and others, 2017( ووحدة اإلدارة اإلقليمية برشق املحيط 

)Mazaris and others, 2017 ؛ وWallace and others, 2013( الهادئ

ال يوجد اتجاه )األفراد(

)Valdivia and others, 2019( غوام، فرادى األعداد يف املحيط :)Chelonia mydas( السالحف الخرضاء

توسع التوزيع إىل الشمال من 
نطاقها الجغرايف بحسب سجالت 

 Park and( البيانات الجديدة
)others, 2017

اتجاهات تناقصية يف مصائد 
األسماك غري املنظمة يف خليج تايلند 

)Van Cao and others, 2014(

ب
نو

ج
 

ئ
اد

له
ط ا

حي
امل

 

اتجاهات تزايدية )التعشيش(

)Limpus and others, 2013( أسرتاليا :)Caretta caretta( السلحفاة الضخمة الرأس

اتجاهات مستقرة )التعشيش(

)Groom and others, 2017( شمال أسرتاليا :)Natator depressus( السالحف املسطحة الظهر

اتجاهات تناقصية

السالحف الخرضاء )Chelonia mydas(: جزيرة راين )أسرتاليا(، قد يشري التحليل الجيني إىل انخفاض 
)Jensen and others, 2016( هائل يف نجاح عملية التفريخ

)Bell and others, 2020( أسرتاليا، التعشيش :)Eretmochelys imbricate( السالحف الصقرية املنقار

السالحف املسطحة الظهر )Natator depressus(: وحدة اإلدارة اإلقليمية بجنوب غرب املحيط الهادئ 
.)Mazaris and others, 2017(

اتجاهات غري محددة )التعشيش(

)Limpus and others, 2017( رشق أسرتاليا :)Natator depressus( السالحف املسطحة الظهر

توسع يف النطاق بعد ورود بيانات 
 D’anastasi and( جديدة

 Udyawer ؛ وothers, 2016
)and others, 2020

التهديدات   - 4

مشمولة  البحرية  الزواحف  من  العديد  أن  من  الرغم  عىل 
يف  تُبذل  الحفظ  جهود  وأن  القوانني  بمقتىض  بالحماية 
لها  تتعرض  التي  التهديدات  تزال  ال  املناطق،  من  العديد 
الزواحف البحرية عىل الصعيد العاملي مشابهة إىل حد بعيد 
لتلك التي وردت يف التقييم العاملي األول. وال تزال معدالت 
األسماك  مصائد  يف  العريض  املصيد  عن  الناجمة  النفوق 
)سواء كانت منظمة أم كانت غري قانونية تتم دون إبالغ أو 
والثعابني  البحرية  للسالحف  كبرياً  تهديداً  تشكل  تنظيم( 

 Rees and ؛ وLewison and others, 2014( البحرية
و Riskas and others, 2018(. ومن  others, 2016؛ 
الزواحف  عىل  تؤثر  التي  األخرى  الرئيسية  التهديد  عوامل 
البحرية الصيُد غري املنظم، والتلوث البحري، وفقدان املوائل، 
ولنئ  املناخ.  وتغري  واألمراض،  الساحلية،  املناطق  وتطوير 
الزواحف  عىل  البحري  والتلوث  املناخ  تغري  آثار  فهم  كان 
التأثريات  العاملي األول، فإن  التقييم  ازداد منذ  البحرية قد 

عىل مستوى املجموعات ال تزال مجهولة إىل حد بعيد.



209    

الفصل 6 هاء: الزواحف البحرية

السالحف البحرية  - 1-4

املصيد العريض واالحتفاظ بالحيوانات هما عىل األرجح 
أنحاء  جميع  يف  السالحف  تجمعات  يتهدد  خطر  أكرب 
العالم، غري أن األبحاث التي أجريت منذ صدور التقييم 
العاملي األول وفرت فهما ناشئا للتهديدات الناجمة عن 

تغري املناخ والتلوث. 

للسالحف  بالنسبة  املفرتضة  املناخ  تغري  آثار  أهم  ومن 
البحرية تأنيُث التجمعات، والزيادة يف معدل موت األجنة 
التعشيش  منطقة  يف  الحرارة  درجات  ارتفاع  بسبب 
)Fuentes and Cinner, 2010(. ويف حني تشري نسب 
شواطئ  من  عدد  يف  الجنسني  بني  األساس  خطط 
إناثاً  خ  تفرِّ منها  العظمى  الغالبية  أن  إىل  التعشيش 
 Jensen and others, ؛ وLaloë and others, 2016(
أن  يمكن  التأنيث  أن  إىل  النماذج  2018(، تشري بعض 
املدى  عىل  اإلنسال  نجاح  زيادة  إىل  الواقع  يف  يؤدي 
اإلناث  من  أكثر  يتناسلوا  أن  للذكور  يمكن  إذ  القصري، 
)Hays and others, 2014(. وعىل الرغم من أن األجنة 
الحرارة  درجات  يف  الصمود  عىل  قدرة  أكثر  تكون  قد 
 Howard and others,( املرتفعة مما كان يعتقد سابقا
2014(، يؤدي ارتفاع درجات الحرارة يف نهاية املطاف 
 Laloë and others,( التفريخ أثناء  إىل موت الصغار 
أن  يمكن  املناخ  تغري  أن  إىل  البعض  ويذهب   .)2017
اإلقليمي،  النطاق  عىل  املجموعات  اتجاهات  عىل  يؤثر 
يف  اإلنسال  نجاح  يف  الزيادة  تسهم  أن  يُحتمل  حيث 
املناطق املعتدلة يف موازنة انخفاض مستويات التفريخ 
 .)Montero and others, 2018( يف املناطق املدارية
ومع ذلك، فإن تأثريات تغري املناخ، من ارتفاع مستوى 
سطح البحر )وما يرتبط به من فقدان املوائل( إىل زيادة 
األعشاش وتحات  إىل غمر  تؤدي  التي  األعاصري  حدوث 
السواحل، تشكل أيضا مصدر قلق فيما يتعلق بتجمعات 

.)Fuentes and Cinner, 2010( السالحف

منصة  حادث  يف  النفط  انسكاب  أدى   ،2010 عام  ويف 
من  اآلالف  مئات  تعرض  إىل  هورايزن”  واتر  “ديب 
الرأس  الضخمة  والسالحف  الخرضاء  السالحف 
للتلوث  متفاوتة(  )بمستويات  كيمب  ريديل  وسالحف 

 Deepwater Horizon Natural Resource( النفطي
 Damage Assessment Trustees, 2016؛ 
و Putman and others, 2015(. ويف حني أن اآلثار 
لم  املجموعات  الحادث عىل مستوى  لهذا  املدى  البعيدة 
من  كل  أعشاش  أعداد  أن  يبدو  بعد،  كمياً  قياسها  يتم 
قد  كيمب  ريديل  وسالحف  الرأس  الضخمة  السالحف 
انخفضت نتيجة لنفوقها )أي نفوق السالحف البالغة( 
بينها  للحيلولة  نتيجة  بالحادث وكذلك  املرتبط مبارشة 
وبني استخدام شواطئ التعشيش بسبب أنشطة تنظيف 
)Gallaway and others, 2016؛   الشواطئ 
َقدرت  وقد   .)Lauritsen and others, 2017 و 
السالحف  بني  للتفاعالت  العاملية  املخاطر  تقييمات 
البحرية والحطام البحري أن أكثر من 50 يف املائة من 
ابتلعت  قد  تكون  أن  املرجح  من  البحرية  السالحف 
حطاما )Schuyler and others, 2016(، مع مالحظة 
أن السالحف الصقرية املنقار قد تكون ابتلعت ما يصل 
إىل 8,8 غرامات من البالستيك لكل كيلوغرام من وزن 
البحري،  الحطام  ويتسبب   .)Lynch, 2018( جسمها 
شأنه شأن امللوثات األخرى، يف آثار ضارة واضحة عىل 
فرادى الكائنات، ولكن آثار امللوثات عىل مستوى النظام 
ال  البحرية  السالحف  بالنسبة  والتجمعات  اإليكولوجي 
 Nelms and( الدراسة  من  مزيد  إىل  بحاجة  تزال 

 .)Wilcox and others, 2018 ؛ وothers, 2016

وثمة تهديد محتمل جديد يربز يف منطقة البحر الكاريبي 
التي  الرسغس  لطحالب  الساحيل  الرتاكم  يف  يتمثل 
انترشت بشكل بغري مسبوق. وعىل الرغم من أن طبقات 
الرسغس الطافية يف عرض املحيط توفر مناطق حضانة 
الدراسات  تشري  البحرية،  للسالحف  األهمية  بالغة 
يمنع  قد  الشاطئ  عىل  الرسغس  تراكم  أن  إىل  الحديثة 
أن  حني  يف  السالحف،  فراخ  تفُرق  ويعوق  التعشيش 
األكوام املتحللة قد تغري مستويات األكسجني والظروف 
الحرارية )Maurer and others, 2015(. وبما أن هذا 
االنتشار الواسع للطحالب البحرية هو ظاهرة جديدة، ال 
سيما يف رشق البحر الكاريبي، فإن آثارها املبارشة عىل 
تعشيش السالحف البحرية ال تزال مجهولة إىل حد كبري. 
الناجم عن  الشاطئية  التعشيش  وال يزال تدهور موائل 
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العاملي  التقييم  يف  املحدد  النحو  عىل  السواحل،  تطوير 
األول، يقلل من كمية ونوعية مناطق التعشيش املتاحة 
 Casale ؛ وBroderick and Patricio, 2019( لإلناث

.)and Tucker, 2017

الثعابني البحرية  - 2-4

املصيد  من  عالية  مستويات  توثيق  تم  تايلند،  خليج  يف 
العريض للثعابني البحرية يف مصائد الحبار املحلية. وتعد 
الثعابني البحرية منتَجا تجاريا هاما يف املصيد العريض 
للصيادين الفييتناميني الذين ينشطون يف خليج تايالند، 
وغري  منظم  غري  الحايل  الوقت  يف  يزال  ال  الصيد  حيث 
 .)Van Cao and others, 2014( إىل حد كبري موثق 
انخفاض يف  األساس عن  استقصاءات خط  وقد كشفت 
عامي  بني  الفرتة  يف  املصيدة  البحرية  الثعابني  كميات 
2008 و Van Cao and others, 2014( 2012(. وقد 
يف  العريض،  املصيد  من  للحد  أجهزة  استحداث  يساعد 
صناعة الصيد بشباك الجر األسرتالية مثالً، يف التخفيف 
البحرية يف  للثعابني  العالية  العريض  املصيد  من كميات 
الحد من  تدابري  التي تستخدم  املدارية  األسماك  مصائد 
املصيد العريض، ولكن قد تكون فائدة ذلك محدودة يف 
مصائد األسماك التي تعتمد عىل املصيد العريض التجاري 

 .)Lobo and others, 2010( كمصدر للدخل

يف  املسجلة  الثقيلة  للمعادن  العالية  الرتكيزات  وأبرزت 
عمليات  من  مقربة  عىل  تعيش  التي  البحرية،  الثعابني 
استخراج املعادن عرب نطاقها، أن التلوث البحري يشكل 
Rezaie-( البحرية  الثعابني  لتجمعات  ناشئاً  تهديداً 

 Sereshk و  Atagholipour and others, 2012؛ 
 Gillett and others, و  and Bakhtiari, 2015؛ 

.)Goiran and others, 2017 2017؛ و

اإليغوانا البحرية  - 3-4

يف التقييم العاملي األول، اعترُبت ظواهر النينيو املناخية 
املتطرفة والسياحة واألنواع الدخيلة التهديداِت الرئيسية 
 Wikelski and( لإليغوانا البحرية، باإلضافة إىل التلوث
others, 2002(. ومع ذلك، لم تنرش أي معلومات عن 

األعداد  عىل  تلك  اإلجهاد  عوامل  من  ألي  املبارش  التأثري 
املجموعات  حجم  تقديرات  وتشري  الحني.  ذلك  منذ 
النَُويعات  يف  األعداد  أن  إىل  الجزيئية  النهج  إىل  استنادا 
إمكانات  ولها  عموما  صغرية  تكون  مؤخرا  املقرتحة 
التهديدات  حيال  ضعيفة  يجعلها  مما  أقل،  تطورية 
 MacLeod و  )Frankham and others, 2014؛ 

.)and Steinfartz, 2016

تتعرض  التي  التهديدات  أخرى بشأن  أبحاث  وأظهرت 
تسبب  السياحية  األنشطة  أن  البحرية  اإليغوانا  لها 
 French( املناعي الجهاز  الفسيولوجي وتقمع  اإلجهاد 
املتزايد  الطلب  من  الرغم  and others, 2017(. وعىل 
السكانية  التجمعات  يف  النمو  مع  لتتناسب  املوارد  عىل 
 Benitez-Capistros and( واالقتصاد  والسياحة 
Walsh and Mena, 2016؛  و   others, 2014؛ 
و Pizzitutti and others, 2017(، وهو ما قد يشكل 
تهديدات محتملة لإليغوانا البحرية، لم تجر منذ صدور 
التلوث  تأثري  لتقييم  دراسات  أي  األول  العاملي  التقييم 
الزراعية  واملبيدات  النفطية  االنسكابات  عن  الناجم 

والبالستيك عىل تجمعات اإليغوانا البحرية.

الدخيلة  األنواع  مراقبة  برامج  أن  من  الرغم  وعىل 
والتخلص منها ظلت جارية منذ ثمانينيات القرن املايض 
 ،)Carrión, 2016 ؛ وBarnett and Rudd, 1983(
بتجمعات  يتعلق  فيما  الربامج  هذه  فعالية  تقيَّم  لم 

اإليغوانا البحرية. 

والسياحة  الهجرة  ومراقبة  إدارة  تحسني  فإن  وعموما، 
واسترياد السلع منذ صدور التقييم العاملي األول يمكن أن 
اإليغوانا  تجمعات  عىل  الرتاكمية  الضغوط  من  يقلل 
والسياحة  والتلوث  املناخ  تغري  عن  الناجمة  البحرية 
اهتماما  تتطلب  أمور  ولكنها  الدخيلة،  املفرتسة  واألنواع 
 Dirección( الرتاجع املستمر لألعداد مستمرا للحد من 
 del Parque Nacional Galápagos, 2014؛ 
 Asamblea Nacional de la República del و 
.)McQueen and others, 2020 ؛ وEcuador, 2015
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اآلثار االقتصادية واالجتماعية للتغريات التي تطرأ عىل مجموعات   - 5
الزواحف البحرية

لم ينرش سوى القليل عن اآلثار االقتصادية واالجتماعية 
وهناك  البحرية،  الزواحف  مجموعات  يف  األعداد  لتغري 
واالجتماعي  االقتصادي  الدور  عن  محدودة  معلومات 
يف  تدخل  كثرية  مناطق  يف  سيما  ال  البحرية،  للثعابني 
النمو  بني  التوازن  تحقيق  يزال  وال  العاملي.  نطاقها 
مجموعات  وحماية  السياحة  خالل  من  االقتصادي 
خصوصا  رئيسيا،  تحديا  يشكل  البحرية  الزواحف 

بالنسبة لحالة اإليغوانا البحرية.

السالحف  مجموعات  من  العديد  يف  الزيادات  وأدت 
الخرضاء إىل زيادة االهتمام باستكشاف ما إذا كان من 
فيها  التوسع  أو  قانونية  صيد  عمليات  إجراء  املمكن 
التي  للجماعات  بالنسبة  سيما  ال  مستدامة،  بطريقة 
 Chaloupka( أو معيشية للصيد لديها أسباب ثقافية 
 .)Rees and others, 2016 ؛ وand Balazs, 2007

وليست هناك معلومات كافية تكفل فهماً جيداً العتماد 
من  املتأتي  الدخل  عىل  النامية  البلدان  من  الصيادين 

 Van ،الثعابني البحرية التي تُجمع كمصيد عريض )مثال
معدالت  ارتفاع  أن  غري   .)Cao and others, 2014
مصدرا  يكون  قد  البحرية  للثعابني  العريض  الصيد 
التي أصبحت غري  الساحلية  للدخل يف مصائد األسماك 
آسيا  رشق  وجنوب  جنوب  يف  متزايد  نحو  عىل  مربحة 

.)Lobo and others, 2010(

وأدى تزايد تسليط الضوء عىل الثعابني البحرية وإجراء 
إىل  األول  العاملي  التقييم  صدور  منذ  بشأنها  البحوث 
املواقع، مما أدى  العديد من  تنامي اهتمام الجمهور يف 
الثعابني  بيانات  لجمع  األجل  طويلة  برامج  إنشاء  إىل 
 Goiran )مثال،  التشاركي  العلم  عىل  قائمة  البحرية، 
بالغات  زيادة  سمحت  وقد   .)and Shine, 2019
الجمهور عن الثعابني البحرية الشاردة بجمع البيانات 
يوفر  أن  يمكن  ما  وهو  البحرية،  الثعابني  سالمة  عن 
يف  والتغريات  الرشود  حاالت  أسباب  عن  متعمقة  نظرة 

 .)Udyawer and others, 2018( التوزيعات

الثغرات الرئيسية يف املعارف ويف مجال بناء القدرات   - 6

السالحف البحرية  - 1-6

كما أتى يف التقييم العاملي األول، فإن التباين يف الجوانب 
السالحف  من  الفرعية  املجموعات  ملختلف  الديمغرافية 
عىل  تؤثر  التي  تهديد  املنطوية عىل  والعمليات  البحرية 
مستمرة  تقييمات  إجراء  إىل  الحاجة  مدى  يربز  األعداد 
لألنواع وكذلك للمجموعات الفرعية اإلقليمية. وقد خلص 
يف  الرئيسية  الثغرات  أن  إىل  مؤخرا  أُجري  استعراض 
املعارف التي يُسرتشد بها يف إدارة مجموعات السالحف 
 .)Rees and others, 2016( قائمة تزال  البحرية ال 
يتعلق  فيما  ناقصة  املعارف  تزال  ال  عام،  وبوجه 
ببيولوجيا التناسل، بما يف ذلك اختيار األعشاش، ومدى 

اللياقة البدنية للفراخ وإنتاجها؛ وموائل االقتيات، بما يف 
ذلك الربط بني املوائل؛ والخصائص الديموغرافية؛ وتولد 
تنتج  التي  التجمعات  مستوى  عىل  واملخاطر  األمراض؛ 
وتغري  العريض،  واملصيد  التلوث،  مثل  تهديدات  عن 
املناخ، والعواقب غري املقصودة املحتملة لتدابري التخفيف 

ذات الصلة.

الثعابني البحرية  - 2-6

الطويل  والرصد  األساسية  املعلومات  يف  نقص  هناك 
وقد  العاملي.  نطاقها  معظم  يف  البحرية  للثعابني  األجل 
حدد استقصاء أجري مؤخراً بني الخرباء ثغرات معرفية 



   212

التقييم العاملي الثاني للمحيطات: املجلد األول

رئيسية يف وضع خطوط األساس وتعزيز اإلدارة بالنسبة 
 Udyawer and others,( لتجمعات الثعابني البحرية
2018(. وبوجه عام، ال تزال املعارف ناقصة فيما يتعلق 
واالنتشار  التنقل  ذلك  يف  بما  الجغرافية،  بالتوزيعات 
وإمكانية الرتابط؛ وتحديد املوائل الرئيسية، ال سيما يف 
املناطق الساحلية؛ والتحديد الكمي للقدرة عىل الصمود 
أمام االضطرابات البيئية )مثل موجات الحرارة البحرية 
وابيضاض املرجان(؛ واالستجابة لتهديدات مثل املصيد 
)Fry and others, 2001؛  املناخ  وتغري   العريض 
 Heatwole and و و Gillett and others, 2014؛ 

.)others, 2016

ومن غري الواضح حالياً أيضاً كيف يمكن أن تؤثر التهديدات 
Rezaie-( التجمعات  صحة  عىل  امللوثات  مثل  الناشئة 
 Sereshk and ؛ وAtagholipour and others, 2012

 .)Goiran and others, 2017 ؛ وBakhtiari, 2015

البحرية  الثعابني  املتزايدة عن نفوق  التقارير  أبرزت  وقد 
 )Emydocephalus annulatus( الرأس  سلحفائية 
الجديدة،  كاليدونيا  يف  املحمية  الشاطئية  البحريات  داخل 
فرنسا، دون وجود سبب واضح للنفوق، مدى الحاجة إىل 
والتفاعل  تجاهها  والحساسية  األمراض  انتشار  فهم 
 .)Udyawer and others, 2018( املحتمل مع تغري املناخ

ونظراً لتنوع الجهات الفاعلة التي يحتمل أن يكون لها 
املختلفة  الصناعات  )مثل  البحرية  بالثعابني  اتصال 
ومستخدمي األنشطة الرتفيهية يف الشواطئ واملحيطات( 
واملخاطر املمكن وقوعها )مثال، التعرض لسم الثعابني(، 
هناك فرص يمكن أن تُغتنم لتثقيف الجمهور وللرصد. 
وترتاوح عملية جمع البيانات التي يقوم بها الجمهور، 
إما عن طريق انتهاز الفرص التي تسنح لذلك أو كجزء 
الثعابني  التشاركي، ما بني اإلبالغ عن  العلم  من برامج 
)Gillett and others, 2017؛  الشاردة   البحرية 
و Gillett, 2017( واالستبيانات األكثر تنظيماً وتكرارا 
املشاركة  يف  الرغبة  من  أكرب  قدر  فيها  يتضح  التي 

 .)Goiran and Shine, 2019(

اإليغوانا البحرية  - 3-6

يحّد عدم وجود بيانات حديثة عن وفرة نَُويْعات اإليغوانا 
البحرية من أي إمكانية لتقييم اتجاهات األعداد من حيث 
صلتها بالتهديدات وإجراءات اإلدارة. ويمكن أن يسرتشد 
والتصنيف  السكانية  الوراثيات  يف  األخرية  بالتطورات 
األحيائي لإليغوانا البحرية لتحديد أهداف البحث واإلدارة 
املستقبلية يف مجال الحفظ. وعالوة عىل ذلك، يمكن لبناء 
يف  الشامل  للرصد  املوارد  وتخصيص  املحلية  القدرات 
املدى البعيد أن ييرّسا تقييم اتجاهات املجموعات وقابلية 

اإليغوانا البحرية للتأثر بالتهديدات يف املستقبل.
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النقاط الرئيسية

	  United( منذ صدور التقييم العاملي األول للمحيطات
الطيور  حفظ  حالة  ساءت   ،)Nations, 2017
استمراراً  مثَّل  فيما  العاملي،  الصعيد  عىل  البحرية 

التجاه مالحظ منذ أمد طويل. 

لخطر  	 اآلن  األنواع  من  املائة  يف   31 نسبة  تتعرض 
االنقراض، بعد أن كانت 28 يف املائة يف عام 2010. 

)الصيد  	 األسماك  بصيد  املتصلة  الضغوط  أصبحت 
أكرب من  تُؤثّر عىل عدد  الفرائس(  العريض وتناقص 
األنواع  من  أقل  عدد  عىل  التلوث  يؤثر  بينما  األنواع، 

)رغم أن الحطام البحري، وال سيما املواد البالستيكية، 
يشكل تهديدا ناشئا ال تُفهم عواقبه كثريا(. 

انتشار األنواع الدخيلة امُلغرية وتغري املناخ يظالن أيضا  	
من األسباب الرئيسية لتدهور الطيور البحرية ويؤثران 

عىل أعداد مماثلة من األنواع كما يف عام 2010.

تقييم  	 القدرة عىل  الحالية من  القدرات واملوارد  تحد 
مستوى  عىل  والناشئة  الحالية  التهديدات  عواقب 

املجموعات وآثارها عىل خدمات النظم اإليكولوجية.

مقدمة  - 1

الطيور  من  أنواع  بأنها  تعرَّف  )التي  البحرية  الطيور 
من  لجزء  البحرية  البيئة  عىل  منها  ٌكبرية  نسبة  تعتمد 
السنة عىل األقل )Croxall and others, 2012( تؤدي 
دورا هاما يف النظم اإليكولوجية البحرية يف العالم، حيث 
كمية  نفس  تستهلك  التي  العليا  املفرِتسات  من  أنها 
مصائد  جميع  تستهلكها  التي  تقريباً  األحيائية  الكتلة 
الطيور  وتوجد   .)Brooke, 2004( مجتمعة  األسماك 
البحرية يف جميع املحيطات وتنترش يف مناطق عدة من 
شديد  أنواعها  من  والعديد  البحار،  أعايل  إىل  السواحل 
االرتحال، يربط بني مختلف النظم البحرية أو أحواض 
 Shaffer ؛ وCroxall and others, 2005( املحيطات
 Egevang and others, و  and others, 2006؛ 

.)Dias and others, 2011 2010؛ و

ويورد التصنيف األحيائي الحايل ما مجموعه 359 نوعا، 
كروكسال  لخص  وقد  فصيلة.   12 و  ُرتَب  ست  تمثل 
التوزيع   ))Croxall and others )2012( وآخرون 
العاملي لألنواع )حسب البلدان( معتمداً عىل ثراء األنواع، 
والطيور  املهددة.  األنواع  وعدد  املتوِطنة،  األنواع  وعدد 
األنواع  بمعظم  مقارنًة  نسبيا  جيدا  مدروسٌة  البحرية 
البحرية األخرى، وقد أجريت منذ صدور التقييم العاملي 
تصنيفية  مجموعات  حالة  توثّق  تقييمات  عدة  األول 

 Trathan( بها  يتعلق  فيما  األخرية  بعينها واالتجاهات 
 Phillips and others, و  and others, 2015؛ 

.)Rodríguez and others, 2019 2016؛ و

الطيور  من  نوعا   97 بأن  األول  العاملي  التقييم  وأفاد 
البحرية ُصنفت عىل أنها مهددة، بدرجات متفاوتة )هي 
بشدة  مهددة  أنها  عىل  ُصنفت  التي  األنواع  تحديداً 
باالنقراض أو مهددة باالنقراض أو معرضة لالنقراض 
يف القائمة الحمراء لألنواع املهددة الصادرة عن االتحاد 
يمثل  ما  وهو   ،)2010 عام  يف  الطبيعة  لحفظ  الدويل 
نوعا   346 عددها  البالغ  األنواع  من  املائة  يف   28 نسبة 
التي كانت قد ُقيِّمت آنذاك. وأبرز التقييم العاملي األول 
البحار  يف  تعيش  التي  البحرية  الطيور  أنواع  أّن  أيضا 
املفتوحة كانت مهددة بشكل خاص وأنَّ طيور القطرس 
النُعرية  النوء  وطيور   )Diomedeidae فصيلة  )من 
من   Pseudobulweria و   Pterodroma )جنسا 
فصيلة Procellariidae( وطيور البطريق )من فصيلة 
املئوية  النسب  Spheniscidae( كانت املجموعاِت ذات 
القائمة  املهددة حسب  الفئات  املدرجة يف  لألنواع  األعىل 
الطبيعة.  لحفظ  الدويل  االتحاد  عن  الصادرة  الحمراء 
وخلص التقييم العاملي األول إىل أن االنخفاض يف أعداد 
رئيسية  ضغط  عوامل   10 إىل  يُعزى  البحرية  الطيور 
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)يف  العريض  املصيد  ييل:  ما  البحار  صعيد  عىل  شملت 
وشباك  الخيشومية  والشباك  الطويلة  الخيوط  مصائد 
الجر(؛ والتلوث )من جراء االنسكابات النفطية والحطام 
البحري، بما يف ذلك املواد البالستيكية(؛ وتناقص أنواع 
يف  والتعدين  الطاقة  وإنتاج  الصيد؛  بسبب  الفرائس 
هي  الرئيسية  التهديدات  كانت  الرب،  ويف  البحر.  عرض 

)عىل  اإلشكالية  املحلية  واألنواع  امُلغرية؛  الدخيلة  األنواع 
بشدة(؛  أعدادها  تزادت  التي  األنواع  املثال،  سبيل 
والتنمية  البرشي؛  النشاط  عن  الناشئة  واالضطرابات 
الصناعية والسكنية؛ والقنص والصيد بالرشاك. واعترُب 
يؤثران  تهديدين  القاسية  الجوية  واألحوال  املناخ  تغري 

عىل الطيور البحرية يف الرب والبحر عىل حد سواء.

وصف التغريات البيئية بني عامي 2010 و 2020   - 2

يبني الجدول 1 عدد األنواع املدرجة يف كل فئة من فئات 
لحفظ  الدويل  االتحاد  عن  الصادرة  الحمراء  القائمة 
الطيور  ُرتَب  حسب  موزعة   ،2018 عام  يف  الطبيعة 
كمي  استعراض  أُجري  الحني،  ذلك  ومنذ  البحرية. 
البحرية  الطيور  أنواع  تؤثر عىل جميع  التي  للتهديدات 
من  جمعها  تم  بيانات  باستخدام  العاملي  الصعيد  عىل 
موحد  تقييم  نهج  إىل  واستنادا  منشور   900 من  أكثر 
القائمة  يف  الوارد  التهديدات  تصنيف  نظام  عىل  يقوم 

.)IUCN, 2019( الحمراء لالتحاد الدويل

 ،)Dias and others, 2019( وقد اعتمد دياس وآخرون
الذي  للنهج  مماثالً  نهجاً  أجروه،  الذي  االستعراض  يف 
 Croxall and others,( استخدمه كروكسال وآخرون
يتوصلون  التي  النتائج  استخدام  يمكن  حتى   )2012
إليها من أجل تقييم التغريات الحاصلة يف حالة الطيور 
والتهديدات  األول  العاملي  التقييم  صدور  منذ  البحرية 
التي تتعرض لها. ومنذ صدور التقييم األول، انتقل 28 

نوعا من أنواع الطيور البحرية املدرجة يف القائمة إىل فئة 
أعىل )أي أن حالة حفظ تلك األنواع ساءت( وانتقل 11 
تحسنت(  حفظها  حالة  أن  )أي  أدنى  فئة  إىل  نوعاً 
)الجدول 2(. وكان ملحوظا بشكل خاص تدهور حالة 
البحري(  )البط   Anseriformes ُرتبة إىل  تنتمي  أنواع 
أعىل،  فئة  إىل  نوعاً   18 أصل  من  أنواع   5 انتقلت  حيث 
وأخرى تنتمي إىل رتبة Procellariiformes )أنبوبيات 
املنقار( حيث انتقل 11 نوعا من أصل 131 إىل فئة أعىل 
رتبة  من  الطيور  وتظل  أدنى.  فئة  إىل   4 وانتقل 
Procellariiformes )وال سيما طيور القطرس وطيور 
النوء النُعرية( والبطاريق املجموعاِت التي لها أعىل نسب 
األنواع املهددة )انظر الجدول 1(. وقد كانت عملية إعادة 
تصنيف األنواع يف فئات أدنى منذ صدور التقييم العاملي 
اكتشاف  خالل  )من  املعارف  لتحّسن  نتاجاً  األول 
مستعمرات جديدة مثال أو تنقيح التصنيف األحيائي( ال 

نتيجة لتحّسن حقيقي يف حالتها. 
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 الجدول 1
عدد أنواع الطيور البحرية )346(، موزعة حسب رتبتها، يف كل فئة من فئات القائمة الحمراء التي 
 Croxall and( أصدرها االتحاد الدويل لحفظ الطبيعة يف عام 2018 ونظر فيها كروكسال وآخرون

 )Dias and others )2019(( ودياس وآخرون )others )2012(

مهددة بشدة منقرضةرتبة الطيور البحرية
باالنقراض

مهددة 
باالنقراض

معرضة 
لالنقراض

شبه معرضة 
لالنقراض

أقل إثارة 
للقلق 

ناقصة 
البيانات

املجموع

Procellariformes213202719473131 )أنبوبيات املنقار(

Sphenisciformes005535018 )البطاريق( 

Charadriiformes1141011930120 )طيور النورس واألوك( 

Anseriformes0004212018 )البط البحري(

Suliformes0258326044 )األطيش بأنواعه(

Gaviiformes00001405)طائر الغواص(

Phaethontiformes 00000303 )الطيور املدارية(

Pelecaniformes00001203 )البجع(

Podicipediformes 00010304 )طائر الغطاس(

3163455401953346املجموع

أجراها  التي  االستعراضات  مقارنة  من  أيضاً  ويتبني 
دياس وآخرون )2019( وكروكسال وآخرون )2012( 
أن عوامل التهديد من قبيل انتشار األنواع الدخيلة امُلغرية 
وتغري املناخ والطقس القايس ال تزال تؤثر عىل عدٍد من 
األنواع املهددة عامليا يماثل نظريه يف عام 2010 )الشكل 
املصيد   )2019( وآخرون  دياس  حّدد  وقد  األول(. 
الناجم  الفرائس  وتناقص  األسماك  مصائد  يف  العريض 
عام  يف  يؤثران  عاملني  بوصفهما  األسماك  صيد  عن 
2018 عىل عدد أكرب من أنواع الطيور البحرية مقارنًة 
العاملي من  الصعيد  مهددا عىل  نوعا   50( بعام 2010 
جراء املصيد العريض يف مصائد األسماك بزيادة قدرها 
من  عامليا  مهددا  نوعا  و22  عام 2010،  عن  أنواع   10
جراء تناقص الفرائس الناجم عن صيد األسماك بزيادة 

قدرها 12 نوعاً عن عام 2010(. وتُعزى هذه الزيادات 
املصيد  آلثار  أفضل  لفهم  التوصل  إىل  األقل  عىل  جزئيا 
مصائد  يف  سيما  وال  البحرية،  الطيور  عىل  العريض 
الشباك الخيشومية )Crawford and others, 2015؛ 
األسماك  مصائد  تنافس  وآثار  أدناه(،  أيضا  انظر 
 Crawford and( الفرائس  عىل  البحرية  والطيور 
others, 2015؛ و Grémillet and others, 2018؛ 
أن  أيضا  ويمكن   .)Trathan and others, 2015 و 
يكون سبب االنخفاض يف أنواع الفرائس عوامل أخرى 
 Mitchell( املناخ  بما يف ذلك تغري  األسماك،  غري صيد 
تؤثر  التي  الرئيسية  واملخاطر   .)and others, 2020
عىل األنواع املهددة هي نفسها التي تؤثر عىل جميع أنواع 

.)Dias and others, 2019( الطيور البحرية
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 الشكل األول
عدد أنواع الطيور البحرية املهددة عاملياً التي تبنيَّ 

بالتقييم يف عامي 2010 و 2018 أنها متأثرة 
بالعمليات البحرية واألرضية والتهديدات العامة
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العمليات البحرية
التهديدات العامة
العمليات األرضية

 Dias and و  الرمادية؛  األعمدة   ،Croxall and others )2012( املصدر: 
)others )2019، األعمدة السوداء.

نها كال التقييمني. مالحظة: ال تُعرض إال العمليات التي تضمَّ

وأُفيد بأن تغري املناخ تسبّب بالفعل يف تدهور ما يقرب 
 Dias and others,( من 100 نوع من الطيور البحرية
2019(. فعىل سبيل املثال، ارتبطت التغريات يف درجة 
حرارة سطح البحر خالل أواخر فصل الشتاء بانخفاض 
الجبني  ذات  القطرس  طيور  مجموعات  نمو  معدل 
 ،)Thalassarche melanophris( نوع  من  األسود 
ويرجع ذلك يف املقام األول إىل اآلثار التي تتعلق بتوافر 

 Jenouvrier and( الحقا  الصغار  وبقاء  الفرائس 
وآخرون  كارول  وجد  وباملثل،   .)others, 2018
التزاوج يف  نجاح  أن   )Carroll and others, 2015(
11 مستعمرة لنوارس الكيتيويك ذات السيقان السوداء 
واململكة  أيرلندا  يف   )Rissa tridactyla( نوع  من 
أعىل  كان  الشمالية  وأيرلندا  العظمى  لربيطانيا  املتحدة 
التزاوج  قبل  أضعف  الطبقية  التقسيمات  كانت  عندما 
خالل  أقل  البحر  سطح  حرارة  درجات  كانت  وعندما 

موسم التزاوج. 

 73 لـ  تهديداً  تشكل  امُلغرية  الدخيلة  األنواع  تزال  وال 
العدد املسجل يف عام 2010، وتشّكل  نوعاً، وهو نفس 
الصغرية  النوء  لطيور  خاصاً  تهديداً  والقطط  الجرذان 
العاصفية  النوء  وطيور  النُعرية  النوء  طيور  قبيل  من 
جونز  وحدد   .)Rodríguez and others, 2019(
يف   ،))Jones and others )2016( وآخرون 
من  مجموعة(   202( نوعا   122 العاملي،  استعراضهم 
الطيور البحرية التي استفادت )من حيث زيادة األعداد 
الثدييات  عىل  القضاء  من  ما(  ملوقع  شغلها  توسيع  أو 
الربامج  أن  أيضا  وتبنيَّ  الجزر.  من  امُلغرية  الدخيلة 
الطيور  موائل  تحسني  أو  استعادة  إىل  الرامية  األخرى 
وإعادة  الزراعة  ذلك  يف  بما  مفيدة،  كانت  البحرية 
التحريج، ومكافحة األعشاب الضارة، وتعزيز أو توفري 
 Beck and( التحات  ومكافحة  التعشيش،  فرص 
Bried and Neves, 2015؛  و   others, 2015؛ 

.)Buxton and others, 2016 و

 الجدول 2
ملخص التغريات يف حالة الطيور البحرية حسب القائمة الحمراء الصادرة عن االتحاد الدويل لحفظ 

الطبيعة بني عامي 2010 و 2018)أ(

املجموع ناقصة البياناتانتقلت إىل فئة أدنىال تغريانتقلت إىل فئة أعىلرتب الطيور البحرية

Procellariiformes1111244131

Sphenisciformes1152018

Charadriiformes810840120

Anseriformes5130018

Suliformes2411044
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املجموع ناقصة البياناتانتقلت إىل فئة أدنىال تغريانتقلت إىل فئة أعىلرتب الطيور البحرية

Gaviiformes05005

Phaethontiformes03003

Pelecaniformes03003

Podicipediformes13004

28303114346املجموع

املصدر: )2012( Croxall and others بالنسبة لعام 2010؛ و )Dias and others )2019 بالنسبة لعام 2018.
مالحظة: يعني “االنتقال إىل فئة أعىل” ازدياد سوء حالة الحفظ يف عام 2018 عما كانت عليه يف عام 2010، يف حني يعني “االنتقال إىل فئة أدنى” تحسن حالة 
الحفظ. وتعترب األنواع ناقصة البيانات إذا ُصنفت يف هذه الفئة يف القائمة الحمراء الصادرة عن االتحاد الدويل لحفظ الطبيعة يف عام 2010 أو عام 2018 ألنه لم 

يتسن إجراء تقييم جدي لتغري الحالة. 
تقترص املقارنة عىل أنواع الطيور البحرية الـ 346 التي قيّمها املؤلفان. )أ( 

انظر قرار الجمعية العامة 1/70.  1

وال يزال الصيد العريض يف مصائد األسماك يشّكل أكرب 
رتبة  من  البحرية  الطيور  له  تتعرض  تهديد 
الغالب  يف  يؤثر  حيث  البحر،  يف   Procellariiformes
جَلم  وطيور  الكبرية  النوء  وطيور  القطرس  طيور  عىل 
 Rodríguez و  )Phillips and others, 2016؛  املاء 
التنمية  أهداف  من   2-14 الغاية  وتنص   .)2019
املستدامة1 عىل أن النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية 
ينبغي أن تتم إدارتها عىل نحو مستدام وحمايتها بحلول 
وضع  وسيلزم  كبرية؛  سلبية  آثار  لتجنب   2020 عام 
التأثريات التي تطال التنوع البيولوجي يف االعتبار إلحراز 
تقدم يف تنفيذ الهدف 12 من أهداف التنمية املستدامة. 
والجهود الرامية إىل الحد من املصيد العريض من الطيور 
البحرية يف مصائد األسماك ما فتئت تتزايد، بما يف ذلك 
الوطنية من  العمل  أو تحديث خطط  اعتماد  من خالل 
جانب بعض الدول التي تعتمد أساليب الصيد بالخيوط 
الطويلة أو شباك الجر أو الشباك الخيشومية التي تكثر 
تدابري  أيضا  واتُخذت  العريض.  املصيد  مشكلة  فيها 
إلزامية للتخفيف من اآلثار يف بعض املناطق الخاضعة 
للوالية الوطنية وبعض أجزاء أعايل البحار، بما يف ذلك 
واستخدام  اللييل،  والصيد  الصيد،  خيوط  إثقال  مثال 
 Brothers( خطوط صيد تخيف الطيور، وإغالق املناطق
 Abraham and others, و  and others, 1999؛ 
2017(. وهناك أدلة عىل أن عدد أنواع الطيور البحرية 
املهددة التي تتأثر باستنفاد مصائد األسماك لفرائسها 

 Croxall( األخري  العقد  يف  الضعف  من  بأكثر  زاد  قد 
 ،)Dias and others, 2019 ؛ وand others, 2012
وإن كانت هذه الزيادة عائدة جزئياً عىل األقل إىل زيادة 

فهم هذا املجال.

أن  التقييمات  أحدث  من  تبنّي  ذلك،  من  النقيض  وعىل 
حيث  انخفضت،  البحري  بالتلوث  املرتبطة  التهديدات 
يؤثر التلوث اآلن عىل 23 نوعا مهدداً عىل الصعيد العاملي 
)سبعة أنواع أقل مما كان عليه الحال يف عام 2010(. 
االنخفاضات  إىل  األول  املقام  االنخفاض يف  ويعزى هذا 
اإلجمالية يف التلوث املرتبط بانسكابات النفط يف العقود 
األخرية )Roser, 2013(. وقد تم توثيق التلوث باملواد 
أنواع  عىل  يؤثر  عامال  بوصفه  البحرية  البالستيكية 
 Wilcox and مثال( واسع  نطاق  البحرية عىل  الطيور 
others, 2015(. وعىل الرغم من أن الغاية 14-1 من 
أهداف التنمية املستدامة تنص عىل منع التلوث البحري 
عام  بحلول  كبرية  بدرجة  منه  والحد  أنواعه  بجميع 
2025، فمن املتوقع أن يستمر تأثري البالستيك يف البيئة 
البحرية عىل العديد من أنواع الطيور البحرية يف العقود 
 Ryan and و  )Kühn and others, 2015؛  املقبلة 
 .)Wilcox and others, 2015 و  others, 2009؛ 
بعد  يُحّدد  لم  التلوث  أشكال  من  الشكل  هذا  أن  ورغم 
األنواع  من  الكثري  أعداد  لرتاجع  مبارشا  سببا  باعتباره 
 Auman and others )1997( ذلك،  مع  )انظر، 
و )Lavers and others )2014(، فإن األنواع الصغرية 
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التي توجد يف الغالب يف منطقة البحر املفتوح مثل طيور 
 Roman and( واألُويكات  والربيونات  العاصفية  النوء 
others, 2019؛ و Wilcox and others, 2015( هي 
األكثر عرضة للخطر. والتلوث الضوئي، يف املستعمرات 
 Rodríguez و  )Rodríguez and others, 2017؛ 
and others, 2019( وذاك الناجم عن منصات النفط 
عرض  يف  االصطناعية  الهياكل  من  وغريها  والسفن 
الصغرية  النوء  لطيور  تهديدا  يشّكل  البحر، 
 Rodríguez and( و  )Montevecchi, 2006؛ 
غري  األعداد  عىل  آثاره  كانت  وإن   ،others, 2019
مفهومة بالشكل الكايف بعد. ولم يُنظر يف هذا التهديد يف 

التقييم العاملي األول.

دياس  التي حددها  األخرى  الناشئة  التهديدات  وتشمل 
وآخرون ))Dias and others )2019( إنتاَج الطاقة، 
الرياح،  طاقة  لتوليد  البحرية  املحطات  يف  سيما  ال 
 Green and others,( البحار  أعماق  يف  والتعدين 
2016(، والتلوث الضوئي بما يف ذلك الناجم عن البنية 
 Rodríguez( والسفن  املنصات  مثل  البحرية  التحتية 
 Rodríguez and others, و  and others, 2017؛ 
عىل  التهديدات  هذه  عواقب  فهم  يزال  وال   .)2019
صغار  أن  يبدو  ولكن  محدوداً،  املجموعات  مستوى 
املستعمرات  من  القريبة  والطيور  البحرية  الطيور 
 Rodríguez( الضوئي  للتلوث  خاص  بشكل  معرضة 
and others, 2015(. وجرى وصف اآلثار الضارة مثل 
االصطدام بالسفن والنفوق بالنسبة إىل ما ال يقل عن 21 
نتيجة  ذلك  يف  بما   ،Procellariforms رتبة  من  نوعا 

النجذاب الطيور إىل اإلضاءة االصطناعية ملرافق الصيد 
 Montevecchi,( البحرية  والغاز  النفط  ومرافق 
وثيقة  صلٌة  املجاالت  بهذه  الدراية  ولتحسني   .)2006
بتحقيق الغاية 15-9 من أهداف التنمية املستدامة التي 
تنص عىل رضورة إدماج قيم النظم اإليكولوجية والتنوع 
واملحيل  الوطني  التخطيط  عمليات  يف  البيولوجي 
اإلشارة  )مع   2020 عام  بحلول  اإلنمائية  والعمليات 
أيضاً إىل أهمية أهداف التنمية املستدامة 7 و 9 و 11 يف 

هذا املجال(.

البطريق  طيور  أنواع  بعض  أعداد  أن  من  الرغم  وعىل 
تهديداً  املناخ بوصفه  تغري  فقد حدِّد  االزدياد،  آخذة يف 
ويُعزى  املجموعة،  هذه  يف  األنواع  من  للعديد  رئيسياً 
ظروف  يف  التغريات  إىل  األول  املقام  يف  األعداد  تراجع 
ودرجات  والعواصف  الفيضانات  تواتر  وزيادة  املوائل 
)Trathan and others, 2015؛  الفائقة  الحرارة 
 2-13 الغاية  وتنص   .)Dias and others, 2019 و
من أهداف التنمية املستدامة عىل رضورة إدماج التدابري 
واالسرتاتيجيات  السياسات  يف  املناخ  بتغري  املتعلقة 
والتخطيط عىل الصعيد الوطني، وإن كانت ال تتضمن 
تاريخاً مستهدفاً لتحقيق ذلك. وأصبح من املعروف اآلن 
مع  الغذاء  عىل  والتنافس  العريض،  املصيد  أن  أيضا 
الدخيلة  األنواع  وانتشار  والتلوث،  األسماك،  مصائد 
امُلغرية، واالضطرابات يف املستعمرات من عوامل اإلجهاد 
 Trathan( الهامة التي تتعرض لها أنواع طيور البطريق
 Crawford and others, و  and others, 2015؛ 

.)Dias and others, 2019 2017؛ و

عواقب التغريات يف أعداد الطيور البحرية عىل املجتمعات   - 3
واالقتصادات البرشية ورفاه البرش 

سيما  وال  البحرية،  الطيور  أعداد  يف  التغريات  تؤثر 
التناقص الكبري فيها، عىل التنوع البيولوجي وما يرتبط 
خدمات  ومن  البحرية  النُظم  تؤديها  وظائف  من  بذلك 
 Wenny and( النظم  هذه  توفرها  اإليكولوجية  للنظم 
Burdon and others, 2017؛  و  others, 2011؛ 
املثال،  سبيل  فعىل   .)Tavares and others, 2019 و

يمكن للطيور البحرية التي تتغذى يف البحر وتعشش عىل 
الشاطئ أن تسهم بنسبة كبرية من املغذيات التي تدخل 
يف النظام اإليكولوجي األخري، فتعزز اإلنتاجية الحيوانية 
الساحلية  النظم  وإنتاجية  املحيل  الصعيد  عىل  والنباتية 
املجاورة )Graham and others, 2018(. والتغريات يف 
نمط نقل املغذيات هذا من شأنه أن يؤثر تأثريا عميقا عىل 
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املحتملة  العواقب  تكون  أن  املرجح  ومن  النظم.  تلك 
النظم  خدمات  عىل  البحرية  الطيور  أعداد  يف  للتغريات 
اإليكولوجية متباينة ومعقدة، ولو كانت غري مفهومة بعد 
املرتتبة عىل خدمات  التأثريات  فإن  وبالتايل،  فهما جيدا. 
مجموعات  يف  التغري  عن  والناجمة  اإليكولوجية  النظم 
أهداف  من  بالعديد  مبارشة  صلة  لها  البحرية  الطيور 

الطاقة  )توفري   7 الهدف  ذلك  يف  بما  املستدامة،  التنمية 
)الصناعة،   9 والهدف  معقولة(،  وبأسعار  النظيفة 
)املدن   11 والهدف  التحتية(،  والبنى  واالبتكار، 
واملجتمعات املستدامة(، والهدف 12 )االستهالك واإلنتاج 
والهدف 14  املناخي(،  )العمل   13 والهدف  املسؤوالن(، 

)الحياة تحت املاء(، والهدف 15 )الحياة يف الرب(.

آفاق املستقبل  - 4

حالة  يف  األمد  الطويل  التنازيل  االتجاه  استمرار  يوفر  ال 
التي  لألنواع  بالنسبة  خاصة  البحرية،  الطيور  مجموعات 
تعيش يف البحار املفتوحة كما يتبنّي يف العقد املايض )الشكل 
إيجابية  نظرًة  الرئيسية  التهديدات  واستمرار  الثاني(، 

للتوقعات املتعلقة بالطيور البحرية يف املستقبل القريب.

إىل  الرامية  الحالية  الجهود  تستمر  أن  املرجح  ومن 
بمصائد  املتصل  العريض  الصيد  آثار  من  التخفيف 
األسماك واألنواع امُلغرية، وال سيما يف املوائل الجزرية، مع 
التنوع  لحفظ  بالنسبة  بأهميتها  االعرتاف  تزايد 
البيولوجي والطيور البحرية ووضعها ضمن األولويات 
 Jones and و  )Buxton and others, 2016؛ 
others, 2016(. ومع ذلك، إذا اشتد ضغط الصيد عىل 
األسماك العلفية، قد يزداد التنافس بني مصائد األسماك 
ضارة  آثار  من  بذلك  يرتبط  ما  مع  البحرية  والطيور 
وإن  البحرية،  الطيور  مجموعات  بعض  عىل  محتملة 
إىل  تشري  التي  التجربة  واقع  من  املتوافرة  األدلة  كانت 
 Hilborn and others,( وجود تأثرٍي ثابت ليست قوية
املحتملة  املتزايدة  املنافسة  آثار  تتفاقم  وقد   .)2017
بفعل أي انخفاض يف وفرة الفرائس يتصل بالتغريات يف 
املناخ  تغري  عن  الناجمة  األوقيانوغرافية  الظروف 
هذا  ويف   .)Grémillet and Boulinier, 2009(
مستويات  إىل  األسماك  مصائد  انتقال  فإن  السياق، 
املناطق  يف  تعيش  التي  األنواع  أدنى، وال سيما  تغذوية 
املتوسطة العمق )St. John and others, 2016(، قد 
املتوسطة  املناطق  أسماك  ألن  كبرية  إشكالية  يطرح 
العمق تشّكل جزءاً هاماً من النظام الغذائي للعديد من 

الطيور البحرية التي تقيض وقتا طويال يف منطقة البحر 
.)Watanuki and Thiebot, 2018( املفتوح

ومن املتوقع أن يكون لتغري املناخ آثار عميقة عىل العديد 
من مجموعات الطيور البحرية من خالل إعادة التوزيع 
املجتمعات  تكوين  يف  والتغريات  للفرائس  املحتملة 
آثار مبارشة عىل تغري  أن ترتتب  املرجح  البحرية. ومن 
الحراري يف مستعمرات  اإلجهاد  زيادة  ييل:  كما  املناخ، 
مستعمرات  يف  االضطرابات  وزيادة  واملجاِثم؛  التزاوج 
التزاوج واملجاِثم بفعل زيادة تواتر العواصف وشدتها، 
وخاصة يف مناطق املستعمرات املنخفضة؛ وزيادة غمر 
ارتفاع  بفعل  املنخفضة  والتغذية  التعشيش  مناطق 
 Grémillet and Boulinier( البحر  سطح  مستوى 
البطريق  طيور  مثل  مجموعات  وتتعرض   .)2009
 Dias and( بشكل خاص للعواقب السلبية لتغري املناخ
عىل  تعتمد  التي  األنواع  سيما  وال   ،)others, 2019
أن  املرجح  من  معينة  موئلية  ظروف  أو  الطايف  الجليد 
 Ainley and others,( املناخ  تغري  ظل  يف  تتدهور 
2010(. وعىل الرغم من أنه من املتوقع أن تتأثر أنواع 
 BirdLife( املناخ  بتغري  سلباً  كثرية  أخرى 
 International and National Audubon Society,
بشكل  األنواع  بعض  تتأثر  أن  أيضا  يتوقع   ،)2015
فيها  تنترش  التي  النطاقات  زيادة  خالل  من  إيجابي 
وزيادة أعدادها. فمن املنتظر، عىل سبيل املثال، أن تزداد 
 Aptenodytes( البطريق امللكي من نوع أعداد طيور 
األسود  الجبني  ذات  القطرس  وطيور   )patagonicus
هريد  جزيرة  يف  أعشاشها  أو  تجمعاتها  توجد  التي 
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املتاحة  التزاوج  أماكن  نطاق  التساع  نتيجة  )أسرتاليا( 
لها مع تراجع األنهار الجليدية. 

الطاقة  تكنولوجيا  استخدام  يف  التوسع  استمرار  ومع 
املتجددة )الرياح واملياه واألمواج( عىل الصعيد العاملي، 
مع  البحرية  الطيور  تفاعل  يزداد خطر  أن  املرجح  من 
هذه الهياكل. ومن املرجح أن تتعرض لهذه التفاعالت يف 
وطيور  الغواصة  الطيور  مثل  الساحلية  األنواُع  الغالب 
 Garthe and( والغاق  البحر  وخطاف  القطبي  البط 
بالنسبة  إشكالية  أكثر  تكون  وقد   ،)Hüppop, 2004
 Busch and( لألنواع شديدة التنقل مثل طيور جَلم املاء
Garthe, 2018(. ويمكن الحد من احتمال وقوع آثار 
جذبا  األقل  املناطق  يف  املرافق  إنشاء  طريق  عن  أوسع 
للطيور البحرية، التي يمكن تحديدها باستخدام بيانات 
 Busch الرصد والتتبع املتعلقة باستخدام املوائل )مثال
 Winship and others, و  and others, 2013؛ 
النفطية  االنسكابات  عدد  أن  من  الرغم  2018(.وعىل 
الكربى قد انخفض عىل مدى العقود املاضية، من املرجح 
أن تزداد أوجه تلوث أخرى، بما يف ذلك الحطام البحري، 
ال سيما يف ضوء التنبؤات بحدوث زيادة كبرية يف كمية 
 Jambeck( البحرية  البيئة  يف  البالستيكية  النفايات 
تتزايد  أن  أيضاً  املتوقع  ومن   .)and others, 2015
بقدر  مرتبطة  وهي  الضوئي،  بالتلوث  املرتبطة  اآلثار 
كبري بالنمو املستمر يف حركة النقل البحري التي تتوسع 
 United Nations( سنوياً  املائة  يف   4 بمعدل 
 .)Conference on Trade and Development, 2018
باالنقراض  املهددة  األنواع  تكون  أن  املرجح  ومن 
املخاطر  لهذه  تعرضا  أكثر  العدد  الصغرية  أو األنواع 
)Rodríguez and others, 2019(. وقد تزيد حركة 
املرور البحري املتنامية أيضا من خطر جلب مفرِتسات 
دخيلة أو مسببات ألمراض غازية إىل مواقع إضافية لم 
الطيور  يؤثر عىل مجموعات  قد  قبل، مما  بها من  تكن 

.)Renner and others, 2018( البحرية

والتكنولوجيا الجديدة لتتبع الطيور البحرية )انظر، عىل 
 Zhang ؛ وSansom and others, 2018 ،سبيل املثال
والتحليل  املسح  وبرامجيات   )and others, 2019

مجموعات  تعرض  ملدى  تقدير  إجراء  ستتيح  املتطورة 
الطيور البحرية لكل تهديد من التهديدات بدقة متزايدة. 
ومراحل  األنواع  بتحديد  ذلك  يسمح  أن  املفرتض  ومن 
ق فيها  الحياة والتهديدات واألماكن واألوقات التي ستحقِّ
ملجموعات  فائدة  أكربَ  التهديدات  من  التخفيف  جهوُد 
الثغرات الحرجة يف  البحرية، فضال عن تحديد  الطيور 
املعارف. وقد استخدمت نُهج التداخل املكاني الكميّة يف 
األغلب لتقييم اآلثار واملخاطر التي يشكلها صيد األسماك 
املثال، Tuck and others, 2011؛  )انظر، عىل سبيل 
 Clay and و  و Abraham and others, 2017؛ 
استخدامها  املمكن  من  أنه  غري   ،)others, 2019
ذات  التهديدات  لجميع  املجراة  التقييمات  يف  مستقبال 
 Currey and others, البُعد املكاني )كما ذكر، مثال، يف

.)Redfern and others, 2013 2012؛ و

 الشكل الثاني
مؤرش القائمة الحمراء لبقاء أنواع الطيور 

البحرية يف الفرتة 2017-1988
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القائمة  يف  ترد  التي  املعلوماِت  الحمراء  القائمة  مؤرش  يستخدم  مالحظة: 
البقاء  معدالت  ليقيس  الطبيعة  لحفظ  الدويل  االتحاد  عن  الصادرة  الحمراء 
 Butchart and others,( املجموعات  داخل  لألنواع  املتوقعة  اإلجمالية 
2007(. وهو يستند إىل التغري يف نسبة األنواع املدرجة يف كل فئة من الفئات 
التصنيفية للتهديدات الذي يُعزى إىل تحسن أو تدهور حقيقيني يف حالة كل 
نوع. وقد جرت معالجة مؤرش القائمة الحمراء املنقح بحيث تشري القيمة 1، 
بالنسبة ألي مجموعة بعينها، إىل أن جميع األنواع مصنفة عىل أنها أقل إثارة 

للقلق، يف حني تشري القيمة صفر إىل أن جميع األنواع قد انقرضت.
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الثغرات الرئيسية املتبقية يف املعارف  - 5

عىل الرغم من أن الطيور البحرية مدروسة بشكل جيد 
يتعلق  فيما  معرفية  ثغرات  عدة  هناك  تزال  ال  نسبياً، 
بالجوانب الديمغرافية لحياة األنواع الصغرية مثل طيور 
والربيونات  النُعرية  النوء  وطيور  العاصفية  النوء 
املفتوح  البحر  يف  وتوّزعها  وحالتها،  واألُويكات، 
ذلك،  إىل  وباإلضافة  ملجموعاتها.  العددية  واالتجاهات 
البحر  يف  البحرية  الطيور  أنواع  معظم  توزعات  فإن 
جيدا  مفهومة  غري  املبكرة  حياتها  دورة  يف  املفتوح 
الثغرات  أكرب  أن  غري  البالغة.  الطيور  مع  باملقارنة 

املحتمل  بالعواقب  تتعلق  التي  تلك  تكون  قد  املعرفية 
حدوثها عىل مستوى املجموعات من جراء آثار التهديدات 
املواد  )وخاصة  البحري  الحطام  مثال  ومنها  الناشئة، 
البالستيكية( واملرافق الساحلية والبحرية لتوليد الطاقة 
من الرياح ومن حركة املد والجزر وأنشطة التعدين يف 
قاع البحار العميقة والتلوث الضوئي، وما ينتج عن هذه 
العواقب من تغريات يف خدمات النظم اإليكولوجية )ويف 
إطار  يف  املحددة  الغايات  تحقيق  نحو  املحرز  التقدم 

أهداف التنمية املستدامة(. 

الثغرات الرئيسية املتبقية يف مجال بناء القدرات  - 6

الثغرات الرئيسية املتبقية فيما يتعلق بالقدرات ترتبط 
القدرات  وتحد  أعاله.  املحددة  املعارف  يف  بالثغرات 
واملوارد املتوافرة حالياً من قدرتنا عىل رصد االتجاهات 
البحر  يف  توّزعها  وفهم  الطيور  مجموعات  أعداد  يف 
تقديرات  ووضع  حياتها  مراحل  مختلف  يف  املفتوح 
لجميع  باإلنتاجية  املتعلقة  وتلك  الديمغرافية  للجوانب 

األنواع، فيما عدا ما يتعلق من ذلك باألنواع التي خضعت 
إىل  الثغرات  املكثفة. وتقيّد هذه  الدراسة  ألكرب قدر من 
الحالية  التهديدات  عواقب  تقييم  عىل  قدرتَنا  بعيد  حد 
تطال  التي  واآلثار  املجموعات  مستوى  عىل  والناشئة 

خدمات النظم اإليكولوجية.
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النقاط الرئيسية

اعترُب بعد التقييم نحو 90 يف املائة من أنواع أشجار  	
املستنقعات  ونباتات  البحرية  واألعشاب  املانغروف 
أنواعا مهددة باالنقراض؛ وترد نسبة 19 يف املائة من 
أنواع  من  املائة  يف  و21  املانغروف  أشجار  أنواع 
أنواع  من  واحد  نوع  إىل  إضافة  البحرية  األعشاب 
نباتات املستنقعات يف القائمة الحمراء لألنواع املهددة 

الصادرة عن االتحاد الدويل لحفظ الطبيعة.

نوع  	 القائمة  يف  يُصنف  الكبرية،  الطحالب  بني  من 
 Vanvoorstia( واحد من الطحالب الحمراء يف أسرتاليا
bennettiana( عىل أنه منقرض، و 10 أنواع )6 من 
فئة  يف  البنية(  الطحالب  من   4 و  الحمراء  الطحالب 
من  واحد  ونوع  باالنقراض،  بشدة  املهددة  األنواع 
الطحالب البنية يف فئة األنواع املهددة باالنقراض، و 4 
من  واحد  ونوع  الحمراء  الطحالب  من   3( أنواع 
البنية( يف فئة األنواع املعرضة لالنقراض.  الطحالب 
وعدد أنواع الطحالب الكبرية التي تم تقييمها وأفيد 
االتحاد  عن  الصادرة  الحمراء  القائمة  يف  بحالتها 
األنواع  عدد  مجموع  من  املائة  يف   1 من  أقل  الدويل 

البيولوجي  التنوع  معلومات  نظام  يف  املدرجة 
للمحيطات. وجميع األنواع املهددة البالغ عددها 15 
نوعاً   47 ويوجد  غاالباغوس،  جزر  يف  متوطنة  نوعاً 
املتوسط.  األبيض  البحر  يف  التقييم مهدداً  اعترُب بعد 
فيما  املعارف  يف  الثغرات  عىل  الضوء  ذلك  ويسلط 

يتعلق بالطحالب الكبرية.

الكبرية، تحتل  	 الطحالب  توّطن  بمناطق  يتعلق  فيما 
أنتاركتيكا املرتبة األوىل حيث تبلغ نسبة التوطن فيها 
املائة(  يف   22( الجنوبية  أمريكا  تليها  املائة،  يف   27
األحمر  للبحر  الكبري  البحري  اإليكولوجي  والنظام 

)9 يف املائة(.

استُحدثت أساليب جديدة مثل األساليب املتعلقة بعلم  	
النشوء  الجينوميات لتحديد األنواع وإيضاح عالقات 
والتطور فيما يتصل بها. ومن املتوقع نتيجة لذلك أن 
يرتفع عدد األنواع، وال سيما أنواع الطحالب الكبرية؛ 
البنية  البرشية وقدرات  القدرات  لتفاوت  ولكن نظرا 
التحتية فيما بني املناطق، لن ينال بعضها حظه من 

الدراسة كغريه. 

مقدمة  - 1

يتناول هذا الفصل التصنيَف األحيائي للنباتات البحرية 
بوجه  ويرّكز  مجموعاتها،  واتجاهات  حفظها  وحالة 
املستنقعات  ونباتات  املانغروف  أشجار  عىل  خاص 
)أو  الكبرية  والطحالب  البحرية  واألعشاب  املالحة 
الكبرية  الطحالب  من  تتألف  التي  البحرية(  الطحالب 
أشجار  أن  من  الرغم  وعىل  والبنية.  والخرضاء  الحمراء 
األعشاب  ومروج  املالحة  املياه  ومستنقعات  املانغروف 
البحرية جرى النظر فيها، كل عىل حدة، يف الفصول 48 
األول  العاملي  التقييم  من  التوايل  عىل   47 و   49 و 

وسيتناولها   )United Nations, 2017( للمحيطات 
الفصول 7 حاء و 7 طاء و 7 زاي عىل  التقييم يف  هذا 
التوايل، فقد تمت دراستها عىل نطاق النظام اإليكولوجي، 
التقييم العاملي األول  ال عىل مستوى األنواع. كما تناول 
للغذاء  مصدرا  باعتبارها  ولكن  الكبرية،  الطحالب 
)يف الفصل 14( وباعتبارها نُظما إيكولوجية )يف الفصل 
47 املتعلق بغابات طحالب الِكيلب، والفصل 50 املتعلق 

ببحر سارغاسو(. 
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أشجار املانغروف  - 2

.B. gymnorhiza و Bruguiera cylindrica يف عام 2016، توصل أونو وآخرون بواسطة الواِسمات الجزيئية إىل أن هذا النوع  هجني بني  1

تتألف أشجار املانغروف من شجريات وأشجار تنمو يف 
يف  املدارية  وشبه  املدارية  املناطق  يف  الساحيل  الحزام 
جميع أنحاء العالم. وقد اكتسبت بمر الوقت خصائص 
مميّزة تتيح لها البقاء يف املوائل البحرية املائلة إىل امللوحة 
ِجذرية  امتدادات  )أ(  املثال:  منها عىل سبيل  والضحلة، 
الهوائية  املكّورات  تسمى  قصرية،  جانبية 
)pneumatophores(، تنمو من أسفل إىل أعىل مخرتقًة 
بامتصاص  وتسمح  األكسجني  وعديمة  املوحلة  الركائز 
فروع،  ذو  جذعي  نظام  )ب(  الهواء؛  من  األكسجني 
االرتكازية،  الجذور  أو  الهوائية  الجذور  باسم  يعرف 
ل  وجذور داعمة لتثبيت األشجار يف الركائز الناعمة وتحمُّ
بها  عصارية  أوراق  )ج(  العاتية؛  األمواج  أو  الرياح 
أنسجة داخلية لتخزين املياه؛ )د( آليات إلفراز امللح أو 
استبعاده، مثل الغدد امللحية التي توجد يف أوراق بعض 
األنواع، من أجل التوازن التناُضحي؛ )ه( تكاثر َولُود، أي 
اسم  عليها  يُطلق  بادرات  إىل  وتتحول  تنبت  البذور  أن 
“وحدات التكاثر النثور”، تظل عىل األشجار األم وتنتج 
الركيزة  عىل  املطاف  نهاية  يف  تسقط  طويلة  قروناً 
األرضية مبارشة، وبالتايل فهي “تنِبت” نفسها. وتُقّسم 
منها  كٍل  تهيمن عىل  إىل مناطق مختلفة  البكر  الغابات 

أنواع ذات خصائص مميزة.

املعالجة التصنيفية  - 1-2

املانغروف  ألشجار  العاملية  البيانات  قاعدة  تورد 
“معتمداً”  اسماً   Dahdouh-Guebas, 2020( 65(
أو صحيحاً ألصنوفات أشجار املانغروف موزعًة عىل 14 
فصيلة، بما يشمل 5 فصائل هجينة وفيما عدا ثالثة أنواع 
جنس  من  الرسخسية  املانغروف  أشجار  من 
Acrostichum واثنني من أنواع املانغروف البقولية من 
من  جديد  نوع  أي  يوصف  ولم   .Cynometra جنس 
أشجار املانغروف طوال العقد املايض عىل الرغم من أنه 
تم التعرف عىل أنواع هجينة جديدة باستخدام التقنيات 
 Ragavan and( الجزيئية ليصل العدد الحايل إىل ثمانية
 .)Ono and others, 2016 و  others, 2017؛ 

أو  الرساخس  مثل  أخرى  نباتية  ملجموعات  وبالنسبة 
ولكن أصنوفات  األنواع كبرياً  قد ال يعترب عدد  األعشاب، 
أشجار املانغروف لها وجود واسع النطاق يف 16 فصيلة 
من فصائل النباتات املزِهرة، باستثناء ثالثة أنواع تنتمي 
إىل فصيلة الرسخسية. ومن بني الفصائل الـ 16 املذكورة، 
اثنتني فقط  الخالصة يف فصيلتني  البحرية  األنواع  توجد 

 .)Rhizophoraceae و Pellicieraceae هما(

الحالة واالتجاهات الحالية   - 2-2

التقييم العاملي األول بأنه، اعتمادا  أفيد يف الفصل 48 من 
أو  الدقيقة  األنواع  تعريف  يف  املستخدمة  املعايري  عىل 
بني  األنواع  عدد  يرتاوح  املانغروف،  ألشجار  “الحقيقية” 
70 و 73 نوعا، بما يف ذلك األنواع الهجينة. وجرى التأكيد 
أيضا عىل أن تصنيفات األنواع تغريت نتيجة للدراسات التي 
الـ  فجنس  األحيائي.  التصنيف  مجال  يف  بها  اضُطلع 
Sonneratia، عىل سبيل املثال، الذي كان ينتمي إىل فصيلة 
فصيلة  من  كجزء  يُصنف  اآلن  أصبح   Sonneratiaceae
حني  يف   ،Lythraceae )Little and others, 2004(
ُخفضت مرتبة َفصيلة Sonneratiaceae لتصبح ُفَصيْلة.

وقد قام االتحاد الدويل لحفظ الطبيعة، بني عامي 1998 
انقراضها.  مخاطر  لتبني  نوعاً   64 بتقييم   ،2018 و 
الثاني/نوفمرب 2019، ُصنفت ثالثة  وحتى 19 ترشين 
)نوع  باالنقراض  بشدة  مهددة  باعتبارها  أنواع 
 Sonneratia griffithii )Duke and others,
 Bruguiera hainesii 1)Duke and 2010(، ونوعa
 Sonneratia hainanensis ونوع ،)others, 2010b
 )World Conservation Monitoring Centre,
مهددة  باعتبارها  أخرى  أنواع  وثالثة  )1998(؛ 
 Malvaceae فصيلة  إىل  جميعها  وينتمي  باالنقراض، 
 Camptostemon philippinensis )Duke )نوع 
 Heritiera fomes ونوع   ،)and others, 2010c
ونوع   ،)Kathiresan and others, 2010(
أنواع  وخمسة  )H. globosa )Sukardjo, 2010(؛ 



237    

الفصل 6 زاي: النباتات البحرية والطحالب الكبرية

 Aegialitis )نوع  لالنقراض  معرضة  شبه  باعتبارها 
 ،)rotundifolia )Ellison and others, 2010a
 Aegiceras floridum )Ellison and others، ونوع
 Ceriops decandra )Duke and ونوع   ،)2010b
 Sonneratia ovata ونوع   ،)others, 2010d
 Rhizophora ونوع ،)))Salmo and others, 2010
samoensis )Ellison and Duke,2010((؛ و5 أنواع 
 Avicennia lanata باعتبارها معرضة لالنقراض )نوع
 ،)A. integra )Duke, 2010a ونوع ،))Chua, 1998
 ،)A. rumphiana )Duke and others, 2010e ونوع
 Pelliciera ونوع ،)A. bicolor )Duke, 2010b ونوع
rhizophorae )Ellison and others, 2010c((؛ 
باعتبارها أقل إثارة للقلق؛ ونوع واحد فقط  و47 نوعاً 
 Excoecaria indica( البيانات  ناقص  باعتباره 

 .))Ellison and others, 2010d(

ويبني الشكل األول توّزع هذه األنواع يف املناطق البحرية 
لحفظ  الدويل  االتحاد  حدده  الذي  النحو  عىل  املختلفة 
املحيط  شمال  يف  مانغروف  أشجار  توجد  وال  الطبيعة. 
باالنقراض  بشدة  املهددة  األنواع  جميع  وتوجد  األطليس. 
شمال  ويف  الهندي  املحيط  رشق  يف  العاملي  الصعيد  عىل 
رشق املحيط الهادئ ورشق املنطقة الوسطى منه، يف حني 
توجد جميع األنواع املهددة باالنقراض عىل الصعيد العاملي 
يف رشق املحيط الهندي وغرب املنطقة الوسطى من املحيط 
الهادئ. وتوجد األنواع شبه املعرضة لالنقراض يف رشق 
املحيط الهندي وغرب املنطقة الوسطى من املحيط الهادئ. 
وتتمثل التهديدات الرئيسية يف التطوير لألغراض السكنية 
واستخدام  والزراعة،  املائية  األحياء  وتربية  والتجارية، 
الحصول  أجل  األشجار من  البيولوجية مثل قطع  املوارد 
عىل مواد البناء والوقود، وتغري املناخ الذي يسبب انزياح 
وحلول  الرمال،  واستخراج  والتلوث،  وتغريها،  املوائل 

األنواع امُلغرية محل األنواع املحلية.

للقلق  إثارة  األقل  األنواع  بعض  تكون  ربما  ذلك،  ومع 
اإلقليمي.  املستوى  عىل  مختلفة  عوامل  بفعل  مهددة 
النظام  يف  املوجود   Avicennia marina فنوع 
 Sherman( األحمر  للبحر  الكبري  البحري  اإليكولوجي 
معرضٌّ  املثال،  سبيل  عىل   ،)and Hempel, 2008
وألنه  بكثافة  عليه  تتغذى  الحيوانات  ألن  شديد  لتهديٍد 

املوايش  تستسيغ  حيث  كعلف،  نفسها  بالوترية  يُجمع 
 )Nawata, 2013( طعَمه  والبقر  واملاعز  اإلبل  مثل 
القابل  التانني  جزيئات  من  محتواه  انخفاض  بسبب 
يف  والتغريات  والخدمات  السلع  عولجت  وقد  للذوبان. 
يف  بالتفصيل  املانغروف  ألشجار  اإليكولوجية  النظم 

الفصل 48 من التقييم العاملي األول.

وتنوعها  املانغروف  ألشجار  العاملي  التوّزع  ويتأثر 
ووفرتها بتغري املناخ، مثل التغريات يف درجات الحرارة 
 Donato and others,( األمطار  سقوط  وأنظمة 
 Friess and ؛ وWard and others, 2016 2011؛ و
األكثر  الشتاء  يسمح  أن  املتوقع  ومن   .)Webb, 2013
اتجاه  يف  بالتوسع  البحر  سطح  مستوى  وارتفاع  دفئا 
أن  غري  املالحة.  املياه  مستنقعات  حساب  عىل  القطب 
تعوق  قد  املوائل  توافر  ومدى  بالتناثر  املتعلقة  القيود 
طول  وعىل  معينة.  نطاقية  حدود  قرب  ليقف  التوّسع 
يؤدي  أن  املتوقع  من  القاحلة،  وشبه  القاحلة  السواحل 
االنخفاض أو الزيادة يف تساقط األمطار إىل انكماش أو 

توّسع عىل التوايل يف رقعة انتشار أشجار املانغروف. 

 الشكل األول
توّزع أنواع أشجار املانغروف، مصنفا حسب فئات 

االتحاد الدويل لحفظ الطبيعة واملناطق البحرية
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نباتات املستنقعات املالحة  - 3

تشّكل نباتات املستنقعات املالحة الغطاء النباتي الرئييس 
املناطق  يف  الداخلية  املالحة  واملناطق  املّدية  املناطق  يف 
أو  ية”  املدِّ املنطقة  “مراعي  تعترب  وهي  املعتدلة. 
مستنقعات املياه املالحة املعروفة بخصوبتها وإنتاجيتها 
العالية، مع تقسيم إىل مناطق مختلفة استجابة لتدرجات 
 500 تتجاوز  التي  امللح  تركيزات  مثل  حادة،  فيزيائية 
ميّل/مول )Yuan and others 2019(. ولهذه النباتات 
قدرة عالية عىل تصفية املغذيات، مما يحّسن نوعية املياه 
يف النظم الساحلية القريبة التي تترضر من رصف املناطق 
الحرضية ومرافق تربية األحياء املائية واملناطق الزراعية، 
وعىل تخزين الكربون. وهي تحمي املجتمعات الساحلية 
خالل  من  اإلنسان  رفاه  وتعزز  والتحات  العواصف  من 
من  وغريها  األسماك  لحضانات  حيوية  كموائل  العمل 
الغذاء.  توفري  ألغراض  تُجنى  التي  البحرية  الكائنات 
ويستفيد ماليني الناس من السلع والخدمات اإليكولوجية 
والتي  املالحة  املياه  مستنقعات  توفرها  التي  األساسية 
تقدر قيمتها بـ 000 10 دوالر للهكتار الواحد يف السنة 
 Hopkinson and ؛ وBarbier and others, 2011(

.)Möller and others, 2014 ؛ وothers, 2012

عليها  تهيمن  التي  املانغروف  مجتمعات  عكس  وعىل 
األشجار، عادة ما تكون نباتات املستنقعات املالحة عبارة 
عن أعشاب أو شجريات. وقد تطورت وتكيّفت، عىل غرار 
امللوحة،  العالية  البيئات  مع  املانغروف،  أشجار 
والفيضانات وحاالت الجفاف، وظروف انعدام األكسجني. 

املعالجة التصنيفية  - 1-3

يف  توجد  التي  النباتات  أنواع  تتسم  العاملي،  الصعيد  عىل 
من  أكثر  فهناك  مدهش،  بشكل  شديد  بثراء  املستنقعات 
أن  املعروفة. غري  املستنقعات  نباتات  أنواع  نوع من   500
معظمها يوجد يف بحريات املياه العذبة واألنهار، ويمتد إىل 
بيئات مائية تميل إىل امللوحة، ويحتل رقعًة تقدر بـ 000 
 Greenberg( العالم  أنحاء  جميع  يف  مربع  كيلومرت   45
عىل  القدرة  ذات  األنواع  وتنتمي   .)and others, 2006
ثالث  إىل  املالحة  املستنقعات  تسكن  التي  امللوحة  تحمل 
التي   ،Chenopodiaceae فصيلة  هي:  رئيسية،  فصائل 
و   Salicornia veneta( الرَسمق  أنواع  من  نوعني  تضم 

Salicornia rubra(؛ وفصيلة Poaceae، التي تضم ثالثة 
 Spartina )S. جنس  من  الحبيل  العشب  من  أنواع 
alterniflora، و S. gracilis، و S. maritima( والعديد 
 Juncaceae وفصيلة  )Phragmites(؛  الغاب  أنواع  من 
)العديد من األنواع(. لكن املعروف أن نوعني فقط يوجدان 
نوع  من  الرسَمق  وهما:  حرصاً،  الساحلية  املنطقة  يف 
 Spartina والعشب املنتمي إىل نوع Salicornia veneta
املياه  بحريات  يف  فتوجد  األنواع،  بقية  أما   .alterniflora
العذبة واألنهار واملستنقعات التي تكسوها الغابات، وتمتد 
مثل  وبحرية  امللوحة  إىل  مائلة  “اصطناعية”  موائل  إىل 
رسَمق  ويوجد  املائية.  األحياء  تربية  وقنوات  أحواض 
أمريكا  أنحاء  جميع  يف   Spartina وعشب   Salicornia
 Salicornia الشمالية ذات الحرارة املعتدلة، ويمتدد رسَمق
بعض  يف  أيضا   Salicornia رسمق  ويوجد  املكسيك.  إىل 

أنحاء أوروبا ويف األجزاء الشمالية من آسيا. 

الحالة واالتجاهات الراهنة   - 2-3

ُفقد، عىل الصعيد العاملي، ما يصل إىل نصف األرايض الرطبة 
الساحلية بسبب أنشطة الزراعة وتربية األحياء املائية وتغريات 
 Pendleton( اإلنسان  من صنع  األرايض  استخدام  يف  أخرى 
نوعية  وتدهور  املناخ  تغري  يزال  وال   .)and others, 2012
بالنشاط  املرتبط  الرواسب  إيصال  معدالت  يف  والتغري  املياه 
البرشي عوامل تؤثر عىل األرايض الرطبة املتبقية يف العالم، مثل 

.)Kirwan and Megonigal, 2013( املستنقعات املالحة

ونوع Salicornia veneta هو النوع املهدد الوحيد املدرج 
لحفظ  الدويل  االتحاد  عن  الصادرة  الحمراء  القائمة  يف 
مصنف  وهو   ،)Foggi and others, 2011( الطبيعة 
ساحل  طول  عىل  يوجد  وهو  لالنقراض.  معرَّضا  بوصفه 
تقل  رقعة  ويحتل  األدرياتيكي،  البحر  عىل  املطل  إيطاليا 
هذا  شيوع  من  الرغم  وعىل  مربع.  كم   500 مساحتهاعن 
حسب  تتناقص  أعداده  فإن  توزعه،  منطقة  يف  النوع 
واملستوطنات  السواحل  تطوير  أنشطة  بسبب  التقارير 
بموجب  بالحماية  مشمول  وهو  الساحلية.  والسياحة 
منطقة  عن  عبارة  مواقعه  وأحد  الوطنية،  الترشيعات 
فهو مصنف   ،Spartina alterniflora نوع  أما  محمية. 

.)Maiz-Tome, 2016( باعتباره أقل إثارة للقلق
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األعشاب البحرية  - 4

تسكن  مزِهرة  بحرية  نباتات  هي  البحرية  األعشاب 
إىل  تحتاج  وهي  املّدية.  ودون  املّدية  البحرية  البيئات 
بوفرة يف  تتواجد  ما  الضوء، وعادة  عالية من  مستويات 
البيئات  يف  منتجة  عنارص  تكون  حيث  الضحلة  املياه 
القريبة من الشاطئ باعتبارها توفر الغذاء واملأوى لكثري 
 .)Heck and Orth, 1980( من األنواع الهامة اقتصاديا

واألعشاب البحرية من أقدم النباتات عىل وجه األرض، إذ 
العرص  إىل  أنها تعود  يُعتقد  أحفورية  توجد يف رواسب 
مرت  وقد   .)Tuya and others, 2017( البليوسيني 
البيئي  تتكيف مع ظروف مكمنها  لكي  بمراحل تطور 
ومن   .)Papenbrock, 2012( بقاءها  يضمن  بما 
أشكال هذا التكيُّف األوراق التي تكون يف الغالب رفيعة 
أو أشبه باألرشطة والتي تسمح  أو طويلة  أو مسّطحة 
املوجات  ذات  املياه  يف  بمرونة  بالتمايل  لألعشاب 
والتيارات القوية وبتوزيع الغازات )ألنها ال تحتوي عىل 
مسام(؛ ونظام الجذور والجذامري الواسع النطاق الذي 
ذلك،  عىل  مثال  )يف  والرملية  املوحلة  الركائز  يف  يثبتها 
يف  توجد  التي   Phyllospadix جنس  من  األنواع  لدى 
بالتشبث  لها  تسمح  خطافية  زوائد  املعتدلة  املناطق 
امللوحة  ظروف  لتحمل  التكيّف  وقابلية  بالصخور(؛ 
العالية واملختلفة يف كثري من األحيان؛ ووجود اللقاح يف 
التلقيح  لتسهيل  عائمة  أكياس  يف  أو  جيالتينية  أنابيب 
تحت املاء أو عىل سطح املاء؛ ويف بعض األنواع، التكاثر 
األنواع  مع  التنافس  من  يمكنها  الذي  الخفي  أو  الَولود 

.)Green and Short, 2003( األخرى

ويعتمد توّزع األعشاب البحرية جزئيا عىل انتثار الفاكهة 
بواسطة  النباتي  اإلكثار  ووحدات  والباِدرات  والبذور 
التيارات البحرية. وباستخدام مزيج من إجراءات تعيني 
األصل الجيني للمجموعات وتنبؤاِت االنتثار انطالقاً من 
نموذج هيدرودينامي، جرى التنبؤ بأن 60 يف املائة من 
تتناثر يف نطاق 20   Posidonia australis ثمار نوع 
تلك  كم )Sinclair and others, 2018(. وقد وفرت 
يتعلق  فيما  املادي  النقل  لدور  ثاقبة  رؤية  الدراسة 

الهيكلة  عىل  ذلك  وأثر  طويلة  ملسافات  الثمار  بانتثار 
الوراثية املكانية ملروج األعشاب البحرية. 

املعالجة التصنيفية  - 1-4

طائفة  إىل  تنتمي  مزِهرة  نباتات  هي  البحرية  األعشاب 
نوعا   72 هناك  كان   ،2011 عام  وحتى   .Liliopsida
 Short and others,( موزعاً عىل 6 فصائل و 15 جنسا
2011(. وتوجد األعشاب البحرية يف جميع أنحاء العالم، 
باستثناء أنتاركتيكا. وقد تم حتى اآلن وصف نوعني عىل 
النوع  وهما:  الجزيئية،  الخصائص  باستخدام  األقل 
 Thalassodendron johnsonii املسمى  الجديد 
آخر  ونوع   ))Duarte and others, 2012
 Halophila ع  مجمَّ عن  ُفصل   )Halophila major(
وتحددت   .)ovalis )Nguyen and others, 2014
التشفري  تقنيات  باستخدام  فرعية  تجمعات  أيضا 

.)Nguyen and others, 2015( الرشيطي

الحالة واالتجاهات الراهنة   - 2-4

أفيد يف الفصل 47 من التقييم العاملي األول بأنه، يف عام 
2011، كانت أعداُد 31 يف املائة )22 نوعاً من أصل 72( 
من مجموع األنواع يف العالم آخذًة يف التناقص وأعداد 5 
حني  يف  تزايدية،  اتجاهات  تشهد  األنواع  من  املائة  يف 
التقرير  وأتى يف  املائة غري معروفة.  كانت حالة 22 يف 
نفسه أن األعشاب البحرية تختفي بمعدل 110 كم مربع 
من  املائة  يف   29 نسبة  وأن   1980 عام  منذ  السنة  يف 
األعشاب  مناطق  تسجيُل  بَدأ  منذ  املعروفة  رقعتها 
البحرية يف عام 1879 قد زالت، وصاحب ذلك تسارع يف 
معدالت الرتاجع من متوسط قدره 0,9 يف املائة يف السنة 
قبل عام 1940 إىل 7 يف املائة يف السنة منذ عام 1990.

أي   2011 عام  منذ  تُجَر  لم  العاملي،  الصعيد  وعىل 
األنواع. ومن مجموع  انقراض  أخرى ملخاطر  تقييمات 
أنواع، جميعها من  بقيت ثالثة  نوعا،  البالغ 72  األنواع 
فصيلة Zosteraceae، يف فئة األنواع املهددة باالنقراض 
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حسب تصنيف االتحاد الدويل لحفظ الطبيعة، وشهدت 
 Short and Waycott,(( األعداد  يف  تناقصاً  كلها 
 Phyllospadix هي  األنواع  وهذه   .)2010a, b, c
 .Z. geojeensis و ،Zostera chilensis و ،japonicus
ويوجد نوعا P. japonicus و Z. geojeensis يف شمال 
 Z. chilensis غرب املحيط الهادئ، يف حني يوجد نوع

يف جنوب رشق املحيط الهادئ )انظر الشكل الثاني(.

لالنقراض،  معرضة  شبه  كأنواع  أنواع  خمسة  وتُصنف 
 Short and Waycott,( أعداُده  تتناقص  وجميعها 
 Posidonia australis نوع  ويوجد   .)2010d, e, f
)Short and others, 2010a( يف كل من رشق املحيط 
الهندي وجنوب غرب املحيط الهادئ، يف حني يوجد نوع 
Zostera asiatica )Short and Waycott, 2010d( يف 
شمال غرب املحيط الهادئ ورشق املنطقة الوسطى منه. 
واألنواع األخرى يوجد كلٌّ منها يف منطقة بحرية واحدة: 
 Halophila engelmanni )Short and others, نوع
2010b( يف غرب املنطقة الوسطى من املحيط األطليس، 
ونوعا H. nipponica )Short and others, 2010c( و 
 Zostera caulescens )Short and Waycott,
2010e( يف شمال غرب املحيط الهادئ )الشكل الثاني(. 

وهناك سبعة أنواع مصنفة باعتبارها معرضة لالنقراض 
مع تناقص أعدادها. وتنتمي هذه األنواع إىل ثالث فصائل، 
 Posidonia )نوع   Posidoniaceae فصيلة  هي: 
وفصيلة  sinuosa )Short and others, 2010d((؛ 
 Halophila baillonii )أنواع   Hydrocharitaceae
 H. beccarii )Short و ،))Short and others, 2010e
 H. hawaiiana )Short andو ،)and others, 2010f
)أنواع   Zosteraceae وفصيلة  others, 2010g((؛ 
 Zostera caespitosa و   ،Phyllospadix iwatensis
 Z. capensis و   ،))Short and Waycott, 2010f, g
نوعي  وباستثناء   .)))Short and others, 2010h 
يف  كالهما  يوجد  اللذين   Z. capensis و   H. beccarii
الهادئ  واملحيط  الهندي  املحيط  هما  بحريتني،  منطقتني 
األطليس  واملحيط  الهندي  واملحيط  األول  للنوع  بالنسبة 
مناطق  يف  األنواع  سائر  توّزع  ينحرص  للثاني،  بالنسبة 

محدودة عىل نحو ما ييل: Posidonia sinuosa يف رشق 
املحيط الهندي، و Zostera caespitosa يف شمال رشق 
وسط  يف   Halophila hawaiiana و  الهادئ،  املحيط 
املحيط الهادئ، و Phyllospadix iwatensis يف شمال 
رشق املحيط الهادئ، و Halophila baillonii يف جنوب 

غرب املحيط األطليس وغرب منطقته الوسطى. 

واألخطار الرئيسية التي تهدد األعشاب البحرية هي،كما 
السكنية  لألغراض  التطوير  الحمراء،  القائمة  يف  ورد 
والتجارية، وتعديل النظم الطبيعية الذي يؤدي إىل فقدان 
املائية، والتلوث، وإنتاج  املوائل، والزراعة وتربية األحياء 
امُلغرية  واألنواع  والخدمات،  النقل  وممرات  الطاقة، 
واألمراض الغازية، وتغري املناخ، واألحوال الجوية القاسية 
 Posidonia التي تؤدي إىل تغري املوائل وانزياحها. ونوع
oceanica، وهو متوطن يف البحر األبيض املتوسط، مثال 
انتشار  أيضا  ولوحظ  التهديدات.  بتلك  سلباً  تأثر  لنوع 
األنواع املدارية باتجاه القطب يف جنوب املحيط األطليس، 
 Halophila decipiens كما كان الحال بالنسبة لنوعي
 Halodule و   )Gorman and others, 2016(

 .wrightii )Ferreira and others, 2015(

وحتى اآلن، لم تتناول أيُّ دراسات تسعَة أنواع مصنفة 
الطبيعة  لحفظ  الدويل  لالتحاد  الحمراء  القائمة  يف 
 Short and Waycott,( البيانات  ناقصة  باعتبارها 
2010n, o, p, q, r, s, t, u, v(، وهي تحديدا: نوعان من 
 ،Zannichelliaceae )Lepilaena australis فصيلة
األول يف  يوجد   ،))L. Marina )Short, 2010a, b و 
رشق املحيط الهندي وجنوب غرب املحيط الهادئ وغرب 
الهندي  املحيط  رشق  يف  والثاني  الوسطى،  منطقته 
 Cymodoceaceae فصيلة  من  أنواع  وأربعة  فقط(؛ 
 Halodule beaudettei )Short and others, هي(
 H. emarginata )Short and others, و   )2010i
 H. bermudensis 2010( يف رشق املحيط الهادئ، وj
Coates and others, 2010(( يف جنوب غرب املحيط 
األطليس وغرب منطقته الوسطى ورشق املحيط الهندي، 
املنطقة  رشق  يف   )H. ciliata )Short, 2010c و 
فصيلة  من  ونوعان  الهادئ(؛  املحيط  من  الوسطى 
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 Halophila euphlebia )هما   Hydrocharitaceae
 H. sulawesii و   ))Short and others, 2010k
املحيط  غرب  شمال  يف  يوجدان   )))Short, 2010d
ونوع  التوايل؛  عىل  الوسطى  منطقته  غرب  ويف  الهادئ 
 Ruppia )هو   Ruppiaceae فصيلة  من  واحد 
filifolia( يوجد يف جنوب رشق املحيط الهادئ وجنوب 

غرب املحيط األطليس )الشكل الثاني(.

 الشكل الثاني
توّزع أنواع األعشاب البحرية حسب فئات االتحاد 

الدويل لحفظ الطبيعة واملناطق البحرية
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ناقصة البيانات أقل إثارة للقلق شبه معرضة لالنقراض

معرضة لالنقراض مهددة باالنقراض مهددة بشدة باالنقراض

األنواع  بعض  تكون  أن  يُحتمل  اإلقليمي،  الصعيد  وعىل 
 ،Enhalus acoroides مهددة بسبب عوامل عدة. فنوع
النظام  يف  جدا  محدود  توّزع  له  املثال،  سبيل  عىل 
 El Shaffai,( اإليكولوجي البحري الكبري للبحر األحمر
2016(، وقد يكون عرضة لتغذي األحياء البحرية عليها، 
األطوم  لحيوان  هاما  موطنا  تمثل  املنطقة  وأن  خاصة 
 .)Nasr and others, 2019 و  )Shawky, 2019؛ 
حالة  يغري  مما  انتقائي،  بشكل  األطوم  حيوان  ويتغذى 
مروج األعشاب البحرية ال من حيث مجتمعاتها وهيكل 
فيها  األنواع  تركيبة  ومن حيث  بل  فحسب،  مجموعاتها 
أيضا. ويف سواحل كندا املطلة عىل املحيط األطليس، يؤثر 
 ،)Carcinus maenas( رسطان البحر األخرض األوروبي
وهو من األنواع امُلغرية غري املحلية يف املنطقة، تأثريا سلبيا 
 .)Matheson and others, 2016( عىل عشبة األنقليس

وقد أفيد بحدوث انحسار أو تزايد عاَمنْي يف رقعة مروج 
فيها،  تتوزع  التي  األجزاء  بعض  يف  البحرية  األعشاب 
 Zostera فأبلغ مثال بحدوث انحساٍر يف األعشاب من نوع
marina يف نوفا سكوشيا وخليج سانت لورانس وتزايٍد 
 .)Bernier and others, 2018( )يف نيوفاوندالند )كندا
املحيل  غري   Halophila stipulacea نوع  بأن  وأفيد 
املتوسط  األبيض  البحر  رشق  من  الغرب  إل  يتوسع 
)Sghaier and others, 2011( يف حني ُسجل حديثاً 
ظهور نوع H. decipiens يف إحدى مناطق بحر إيجة 

 .)Gerakaris and others, 2020(

الطحالب الكبرية  - 5

“الطحالب  أو  الكبرية”  “الطحالب  مصطلح  يشري 
الشبيهة  املزِهرة  غري  الحية  الكائنات  إىل  البحرية” 
من  القريبة  املناطق  يف  راسية  تنمو  والتي  بالنباتات 
الشواطئ، باستثناء بعض أنواع طحالب الرسغس التي 
)انظر  سارغاسو  بحر  يف  أغلبها  ويوجد  عائمة  تنمو 
الفصل 7 فاء(. وقد تكيّفت هذه الكائنات البحرية مرات 
من  مختلفة،  موائل  تستوطن  لكي  الوقت  بمر  عديدة 
املناطق  ومن  االستوائية،  املناطق  إىل  القطبية  املناطق 
الضحلة إىل املناطق الشديدة العمق حتى حدود املنطقة 

أصباغ  تكّون  هذه  التكيف  أشكال  وتشمل  املضاءة. 
الحياة  دورة  أنماط  وتنوع  الضوء،  اللتقاط  مختلفة 
والخصائص املورفولوجية لزيادة فرص البقاء، وإنتاج 
املركبات املضادة آلكالت األعشاب من أجل تاليف التحول 
إىل غذاء لألحياء البحرية. وتُستخَدم أشكال التكيف هذه 

لتوصيف املجموعات واألنواع وتحديدها.

النباتية  الساحلية  املوائل  البحرية  الطحالب  وتشّكل 
الِكيلب وغريها  إن طحالب  إذ  وإنتاجية،  امتدادا  األكثر 
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الساحلية  البيئات  يف  توجد  التي  الطحلبية  القيعان  من 
البحرية  والشعاب  الصخرية  الشواطئ  مثل  العاملية 
مربع،  كم  ماليني   3,4 بحوايل  رقعتها  تقدر  الحيوية 
العاملي  الصعيد  عىل  يناهز  صافيا  أوليا  إنتاجا  وتدعم 
Krause-( سنة  كل  الكربون  من  ترياغرام   173 نحو 

حصادها  ويتم   ،)Jensen and Duarte, 2016
االستخدامات  من  وغريها  األغذية  أجل  من  وزراعتها 
ما  وكثريا  التفاصيل(.  من  ملزيد   17 الفصل  )انظر 
وسالمة  املياه  لنوعية  كمؤرشات  الطحالب  تستخدم 
الشعاب البحرية. فعىل سبيل املثال، تُستخَدم أنواع من 
باملعادن  للتلوث  كمؤرشات   Ulva الخرضاء  الطحالب 

.)Alp and others, 2012( الثقيلة وفرط املغذيات

عىل  تحتوي  التي  الحمراء  الطحالب  ملجموعات  ويمكن 
كربونات الكالسيوم يف جدران خالياها )تسمى الُطحلبيات 
املرجانية ألنها تشبه املرجان الصلب( أن تغطي من الركائز 
الصخرية دون الشاطئية أنواعاً أكرب مما يمكن أن تغطيه 
أي مجموعة أخرى من الكائنات الحية التي يمكن رؤيتها 
بالعني املجردة والتي تعيش يف املنطقة املضاءة، وذلك من 
بني  تتميز  وهي  مرتا،   270 عمق  وحتى  ية  املدِّ املوائل 
الطحالب الكبرية األخرى بأنها النوع الذي ُسّجل وجوده يف 
أبعد أعماق. ويغِلف معظُم هذه الطحالب الحمراء الشديدة 
التكلس الركائَز الصخرية أو غري الصخرية، ولكن بعض 
ترتاكم  هامة  معقدة  موائل  وتشّكل  منفصلة  تنمو  األنواع 
أو  املارل”  “مروج  باسم  وتُعرف  السنني  آالف  مدى  عىل 
 .)Riosmena-Rodríguez, 2017( ”مروج الرودوليث“
مساحات  الثابتة  غري  املرجانية  الطحالب  هذه  وتغطي 
شاسعة من قاع البحر الساحيل ويكثر وجودها يف رواسب 
عرب  مستمر  توّزع  وأكرب  األحفورية.  البحرية  الكربونات 
الربازيل،  قبالة  يوجد  الرودوليث  ملروج  العرض  خطوط 
وهو يساهم يف تكوين شعاب بحرية يف املناطق املتوسطة 
وقمم  القاري  الجرف  من  اإلضاءة عىل مساحات شاسعة 
البحرية وحول الجزر املحيطية والجزر املرجانية  الجبال 
)Amado-Filho and others, 2017(. وتنمو الطحالب 
بطيئة  بوترية  التالويس  النوع  من  الثابتة  غري  املرجانية 
رة )ألكثر  )بضعة مليمرتات يف السنة( ويمكن أن تكون معمِّ
األبعاد  ثالثي  كلسيا  موئالً  توفر  وهي  سنة(.   100 من 
يجتذب صغار الكائنات القابلة لالستغالل إىل القاع ويوفر 

مالذاً لصغار الصدفيات ذات األهمية التجارية. 

املعالجة التصنيفية  - 1-5

طالئعيات  أنها  عىل  حالياً  الكبرية  الطحالب  تُصنَف 
بالنشوء  تتعلق  دراسات  أن  غري   .)Protista )مملكة 
والتطور أجريت حديثاً باستخدام البالستيدات تشري إىل 
أن الطحالب الحمراء والخرضاء تشرتك يف سلف مشرتك 
تشرتك  حني  يف   ،)Plantae( النباتات  مملكة  من 
الطحالب البنية يف سلف مشرتك من مملكة الطالئعيات 
وهي   .)Chromista( )Delwiche, 2007( الصبغية 
مجموعة متنوعة تتكون من ثالث ُشعب رئيسية موزعة 
الحمراء  الطحالب  املهيمن:  تصبّغها  أساس  عىل 
)Rhodophyta(؛ والطحالب البنية التي كانت مصنفة 
يف  مؤخرا  أُدرجت  ولكنها   Phaeophyta ُشعبة  تحت 
والطحالب  Ochrophyta؛  شعبة  تحت  الخاصة  فئتها 
الطحالب  هذه  وتحتوي   .)Chlorophyta( الخرضاء 
التمثيل  عملية  فيها  وتحدث  الكلوروفيل  مادة  عىل 
الضوئي. وكثري منها “شبيه بالنباتات” يف املظهر ولكن 
إىل  ويفتقر  التالوس،  باسم  تعرف  بسيطة  أجسام  له 
نظام ترصيف املياه املالحظ يف النباتات األرضية. وهي، 

عىل عكس األعشاب البحرية، ال تزِهر. 

وحتى عام 2012، كان غويري ))Guiry )2012( قد 
الشعب  إىل  تنتمي  الطحالب  من  12نوعا   471 صنّف 
الحمراء  الطحالب  من  نوعاً   6  131 منها  الثالث، 
من   4  548 و  البنية  الطحالب  من  نوعاً  و 792 1 
الطحالب الخرضاء، ولكنه يقدر أن هناك نحو 000 27 
نوع لم يجر وصفه بعد، تشمل طحالب كبرية وطحالب 
نظام  ويحيص  بحرية.  غري  موائل  يف  تعيش  دقيقة 
معلومات التنوع البيولوجي للمحيطات )OBIS, 2020؛ 
األنواع  إال  يورد  ال  الذي  أدناه(،  الجدول  أيضا  انظر 
الحمراء  الطحالب  من  نوعا   3  065 عدده  ما  البحرية، 
البنية  الطحالب  من  نوعا   879 و   )Rhodophyta(
)Phaeophyceae( و 844 نوعا من الطحالب الخرضاء 
األدنى  باألصنوفات  يتعلق  وفيما   .)Chlorophyta(
معروفة  غري  األصنوفات  أو  النَُويعات  )أي  مرتبة 
 3  406 تبلغ  إذ  سبق،  ما  األرقام  تفوق  التصنيف(، 
و 070 1 و 164 1 عىل التوايل )انظر الجدول أدناه(. 
من  أقل  وسجالتها  الخرضاء  الطحالب  أنواع  وعدد 
مثيلتها يف الطحالب الحمراء والبنية ألن غالبية الطحالب 

الخرضاء موجودة يف بيئات املياه العذبة. 
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 )Chlorophyta( والخرضاء )Phaeophyceae( والبنية )Rhodophyta( سجالت انتشار الطحالب الحمراء
الواردة يف نظام معلومات التنوع البيولوجي للمحيطات

RhodophytaPhaeophyceaeChlorophytaالبيان

594 806392 096568 614سجالت االنتشار 

396 331209 392477 449سجالت مستوى األنواع

065879844 3األنواع

164 0701 4061 3األصنوفات األدنى 

266234371مجموعات البيانات

1778–18692019–18652019–2019النطاق الزمني

.OBIS, 2020 :املصدر

الحالة واالتجاهات الراهنة  - 2-5

)Rhodophyta( الطحالب الحمراء  1-2-5

أكرب  عدداً   )Rhodophyta( الحمراء  الطحالب  تضم 
)انظر  البنية والخرضاء  بالطحالب  األنواع مقارنة  من 
الجدول أعاله(. وهي موزعة أساساً يف مناطق تتفاوت 
املعتدلة  البحرية  املياه  إىل  املدارية  البحرية  املياه  من 
من  جدا  قليال  عددا  أن  غري  ألف(،   - الثالث  )الشكل 
العذبة.  للمياه  اإليكولوجية  النظم  يف  يوجد  األنواع 
وتوجد الطحالب الحمراء يف مناطق ترتاوح فيها درجة 
حرارة سطح البحر بني 5 إىل 30 درجة مئوية وتبلغ 
ويعيش  عملية،  ملوحة  وحدة   35-5 امللوحة  نسبة 
معظمها عىل عمق يرتاوح بني صفر و 20 مرتا )الشكل 
الثالث - باء(، وإن كان بعض أنواع الرودوليث ُسّجل 

وجوده يف أعماق أبعد بكثري.

)Phaeophyceae( الطحالب البنية  2-2-5

تضم الطحالب البنية أقل عدد من األنواع )انظر الجدول 
أعاله(، وهي ال توجد إال يف املناطق البحرية ولها توزيع 
واسع النطاق، ال سيما يف املياه الباردة واملعتدلة للمحيط 
املحيط  ويف  الهندي  واملحيط  األطليس  واملحيط  الهادئ 
يف  عموماً  تنمو  ألف(. وهي   - الرابع  )الشكل  الجنوبي 
املناطق التي ترتاوح فيها درجة حرارة سطح البحر بني 
تحّمل  عىل  قادرة  كانت  وإن   - مئوية  درجة   30 إىل   5

درجات الحرارة املنخفضة )من -5 إىل 5 درجات مئوية( 
ملوحة  وحدة   35-5 امللوحة  درجة  فيها  تبلغ  والتي 
عملية، ويوجد معظمها عىل عمق يرتاوح بني صفر و 20 

مرتا )الشكل الرابع - باء(.

 )Chlorophyta( الطحالب الخرضاء  3-2-5

يف  األنواع  عدَد  الخرضاء  الطحالب  أنواع  عدُد  يتوسط 
وهي  أعاله(.  الجدول  )انظر  والبنية  الحمراء  الطحالب 
النصف  يف  أساساً  توجد  ولكنها  واسع،  نطاق  موزعة عىل 
الشمايل من الكرة األرضية )الشكل الخامس - ألف(. وهي 
تنمو يف بيئات مختلفة، فتوجد عىل اليابسة ويف املحيطات 
ويف بحار ترتاوح درجة حرارة سطحها بني 5 إىل 30 درجة 
الحرارة  درجات  تحّمل  عىل  قادرة  كانت  وإن   - مئوية 
نسبة  وتبلغ  مئوية(  درجات   5 إىل   5- )من  املنخفضة 
عملية،  ملوحة  وحدة  صفر-35  فيها   امللوحة 
مرتا   30 و  صفر  بني  يرتاوح  عمق  عىل  معظمها   ويوجد 

)الشكل الخامس - باء(.
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 الشكل الثالث - ألف 
توّزع الطحالب الحمراء )Rhodophyta( عىل الصعيد العاملي

 الشكل الثالث - باء
الظروف البيئية )درجة الحرارة، وملوحة سطح البحر، والعمق( التي توجد فيها الطحالب الحمراء 
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 الشكل الرابع - ألف
توّزع الطحالب البنية )Phaeophyceae( عىل الصعيد العاملي
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 الشكل الخامس - ألف
توّزع الطحالب الخرضاء )Chlorophyta( عىل الصعيد العاملي

 الشكل الخامس - باء 
الظروف البيئية )درجة الحرارة، وملوحة سطح البحر، والعمق( التي توجد فيها الطحالب الخرضاء 
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عام  يف  الطحالب  انقراض  ملخاطر  تقييم  أجري  وقد 
Guiry and Guiry, 2020( 2007( ولم يشمل سوى 
عدد قليل من األنواع )125 نوعا(. وهذا الرقم ال يغطي 
تم  التي  األنواع  مجموع  من  املائة  يف   1 نسبة  حتى 

تصنيفها حتى اآلن. 

وهناك نوع من الطحالب الحمراء مصنف باعتباره منقرضاً 
و 15 نوعاً من الطحالب الحمراء والبنية مدرجة يف قائمة 
األنواع املهددة ، وكلها يوجد يف جنوب رشق املحيط الهادئ 

 .)IUCN, 2019( ومتوطن يف جزر غاالباغوس

2، وهي 
 Vanvoorstia bennettiana وُصنفت طحالب

 ،Delesseriaceae )Rhodophyta( فصيلة  من 
ويليام  وكان   .)Millar, 2003( منقرضة  باعتبارها 
بميناء  جاكسون  بورت  يف  اكتشفها  من  أول  هاريف 
سيدني، أسرتاليا، يف عام 1855. وقد ُجمعت مرة أخرى 
إىل  كيلومرتات  ثمانية  حوايل  بعد  عىل   1886 عام  يف 
 .)Millar, 2001( األوىل  اكتشافها  منطقة  من  الرشق 
وعىل الرغم من البحث املكثف، لم تُشاهد أو تجَمع أي 
عينات طوال أكثر من قرن من الزمان، ويُعتقد أن فقدان 
املوئل بسبب األنشطة البرشية هو الذي أدى إىل انقراض 

 .)Guiry and Guiry, 2020( هذا النوع

وُصنفت عرشة أنواع باعتبارها مهددة بشدة باالنقراض 
)Miller and others 2007a-o(، وهي كما ييل: ستة 
 Galaxaura barbata( Rhodophyta أنواع من شعبة
 Laurencia و   Gracilaria skottsbergii و 
 Myriogramme kylinii و   oppositocladia
 Schizymenia و   Phycodrina elegans و
طائفة  من  أنواع  وأربعة  ecuadoreana(؛ 
 Bifurcaria galapagensis(  Phaeophyceae
  Dictyota galapagensis و Desmarestia tropica و
و Spatoglossum schmittii(. وتنتمي أنواع الطحالب 
فصائل  إىل  باالنقراض  بشدة  املهددة  الحمراء 
 Delesseriaceae و Gracilariaceae و Galaxauraceae
الطحالب  أنواع  تنتمي  حني  يف   ،Schizymeniaceaeو

http://www.algaebase.org/search/ :التايل الرابط  يمكن االطالع عىل صور لطحالب Vanvoorstia bennettiana ومعلومات تصنيفية عنها يف   2
  .species/detail/?species_id=23738

 Desmarestiaceae و Sargassaceae البنية إىل فصائل
تغريات  وقعت   ،1970 عام  ومنذ   .Dictyotaceae و 
كبرية يف مجموعات الطحالب الكبرية يف غاالباغوس تعود 
إىل ظاهرة النينيو التي حدثت يف الفرتة -1982 1983 
نوع  الطحالب من  أثر عىل  مما  والفرتة 1998-1997، 
Bifurcaria galapagensis، وهي طحالب بنية كبرية 
ية  املدِّ الضحلة  املوائل  يف  تعيش  غاالباغوس  يف  متوطنة 

.)Garske 2002( ية ودون املدِّ

هو  البنية،  الطحالب  أنواع  من  واحد  نوٌع  وُصنف 
 ،Sargassaceae من فصيلة Sargassum setifolium

.)IUCN, 2019( باعتباره مهدداً باالنقراض

منها  لالنقراض،  معرضة  باعتبارها  أنواع  أربعة  وُصنفت 
 Austrofolium( الحمراء  الطحالب  من  أنواع  ثالثة 
 ،Acrosorium papenfussii و   ،equatorianum
و Pseudolaingia hancockii(، ونوع واحد من الطحالب 

.)IUCN, 2019( )Eisenia galapagensis( البنية

الحمراء،  الطحالب  من  جميعها  أنواع،  أربعة  وُصنفت 
باعتبارها أقل إثارة للقلق، و 54 نوعا باعتبارها ناقصة 
من  نوع  أي  يُدرج  ولم   .)IUCN, 2019( البيانات 
األنواع  قائمة  يف  تقييمها  تم  التي  الخرضاء  الطحالب 
 Rhizoclonium robustum املهددة، ويرد فقط نوع

ياعتباره ناقص البيانات. 

وتتمثل التهديدات الرئيسية التي أتت يف تقارير االتحاد 
الدويل لحفظ الطبيعة يف “تغري املناخ والظروف الجوية 
األنواع  من  وغريها  امُلغرية  “األنواع  تليهما  القاسية”، 
“التطوير  يف  املتمثلة  التهديدات  وكانت  اإلشكالية”. 
النقل  “ممرات  و  والتجارية”  السكنية  لألغراض 
البيولوجية”  املوارد  “استخدام  و  والخدمات” 

و “التلوث” هي األقل ذكرا.

وعىل الصعيد اإلقليمي، أجريت تقييمات مختلفة النوع 
واملستوى للتنوع البيولوجي للطحالب البحرية. 

http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=23738
http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=23738
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تقييم  أجري  املتوسط،  األبيض  البحر  منطقة  ففي 
األبيض  البحر  عمل  خطة  إطار  يف  االنقراض  ملخاطر 
البحرية  البيئة  حماية  اتفاقية  عن  املنبثقة  املتوسط 
واملنطقة الساحلية للبحر األبيض املتوسط3 )التي أدرج 
فيها 47 نوعاً باعتبارها أنواعا مهددة(. ومن بني األنواع 
 Cystoseira أنواع أمثلة نموذجية منها  املهددة، هناك 
 ،C. compressa التي تشّكل املوائل”، باستثناء نوع“
 Mancuso( التي تتناقص بل وتتعرض لالنقراض محليا
 Thibaut and others, و  and others, 2018؛ 
 Verlaque( ومع ذلك، يويص فريالك وآخرون .)2015
and others )2019(( بأْن تراَجع هذه القائمة بالنظر 
يف كل حالة عىل حدة، ألنها تشمل أنواعا أبعد ما تكون 
ُمغرية )مثل  أنواعا  للتهديد بل هي تعترب  التعرض  عن 
جديد  تقييم  إجراء  ويُقرتح   ،)Caulerpa prolifera
لها. ومعظم الطحالب البحرية يف البحر األبيض املتوسط، 
بفعل  مهددة  النمو،  البطيئة  رة  املعمِّ األنواع  سيما  وال 
 United( والصناعية  التجارية  لألغراض  التطوير 
و  Nations Environment Programme, 2015؛ 
 Husain and و  Mansour and others, 2007؛ 
 Mohorjy and( والترصيف الساحيل ،)Khalil, 2013
 Peña-García and others, و  Khan, 2006؛ 
وتغري   ،)Fabbrizzi and others, 2020 و  2014؛ 
 ،)Piñeiro-Corbeira and others, 2018( املناخ 
السويس  قناة  عرب  وامُلغرية  املحلية  غري  األنواع  ودخول 
)Galil and others, 2019(. وأفادت إرسائيل وآخرون 
يف  البحرية  النباتات  من  املائة  يف   16 بأن   )2020(

إرسائيل تعترب ُمغرية أو غري محلية.

 Miloslavich and( وآخرون  ميلوسالفيتش  وقام 
)others )2011( بتحليل التنوع البيولوجي البحري يف 
أمريكا الجنوبية، ووجدوا أن ثراء األنواع أشد يف املنطقة 
املدارية الواقعة يف رشق املحيط الهادئ مما هو عليه يف 
املنطقة املدارية يف غرب املحيط األطليس، وأن نظام تيار 
وأظهرت  الباتاغوني.  الجرف  من  ثراء  أكثر  همبولت 
أمريكا  يف  األنواع  من  املائة  يف   22 أن  التوّطن  تحليالت 

.United Nations, Treaty Series, vol. 1102, No. 16908   3

الجنوبية هي أنواع متوطنة وأن 75 يف املائة من األنواع 
يُبلَّغ عنها يف منطقة دون إقليمية واحدة فقط يف أمريكا 
عوامل  تتسبب  األطليس،  املحيط  جنوب  ويف  الجنوبية. 
يف  الساحيل  الحرضي  التوّسع  وعملية  املحلية  اإلجهاد 
للطحالب  البيولوجي  التنوع  من  كبري  جزء  فقدان 
املناطق  يف  البحرية  الطحالب  ثراء  ويقل  البحرية. 
املناطق  يف  عليه  هو  عما  املائة  يف   26 بنسبة  الحرضية 
 Scherner and others,( األعىل  النباتي  الغطاء  ذات 
2013(. ومن بني عوامل اإلجهاد العاملية، يجدر توجيه 
أكرب قدر من االهتمام للموجات الحارة، حيث إنها تشكل 
الطحالب  مثل  للحرارة  الحساسة  لألنواع  كبريا  تهديدا 
التي   Laurencia catarinensis نوع  من  الحمراء 
والتكنولوجيا  اإليكولوجيا  مجايل  يف  بأهميتها  تتسم 
من  املائة  يف   50 حوايل  النوع  هذا  فقد  وقد  الحيوية. 
إجمايل كتلته األحيائية خالل موجة حارة استمرت من 8 
الثاني/نوفمرب  ترشين   13 إىل  األول/أكتوبر  ترشين 
العتبة  عن  الحرارة  درجات  خاللها  وزادت   2014
درجة   2,66 بمقدار  التقويمية  األيام  لتلك  املحسوبة 

 .)Gouvêa and others, 2017(

ويف البحر األحمر، يناهز مستوى توطن الطحالب الكبرية 
أن  املرجح  ومن   )Persga, 2003( املائة  يف   9 نسبة 
يزداد مع استمرار إجراء البحوث يف املستقبل، حيث إن 
الطحالب الكبرية التي توجد يف البحر األحمر هي حالياً 
التاريخ  من  الرغم  عىل  للدراسة  خضوعاً  األنواع  أقل 
القرن  إىل  يعود  الذي  العلمي  االستكشاف  من  الطويل 
السابع عرش )Sheppard and others, 1992(. وتبني 
السجالت السابقة )Walker, 1987( أن البحر األحمر 
الطحالب  أنواع  من  نوعاً   485 حوايل  عىل  يحتوي  كان 
دون  املناطق  ويف  املدارية  املناطق  تتوزع حول  الكبرية 
املحيط  منطقة  من  كبرية  أجزاء  يف  وتوجد  املدارية 
األبيض  البحر  ومنطقتي  الهادئ  املحيط  الهندي- 
الطحالب  تكوين  أن  ويبدو  الكاريبي.  والبحر  املتوسط 
تدرج  يتبع  وتنوعها  وتوّزعها  األحمر  البحر  يف  الكبرية 
ودرجة  امللوحة  حيث  من  الطبيعي  العرض  خطوط 
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 Kurten and others,( باملغذيات  والثراء  الحرارة 
الشمالية  األجزاء  يف  أشد  التنوع  ويكون   ،)2014
)Walker, 1987؛  األوسط  بالجزء  مقارنة  والجنوبية 

.)Sheppard, 1992 و

منخفض  بثراء  أنتاركتيكا  يف  الكبرية  الطحالب  وتتميز 
بلغ  حيث  العالم،  من  أخرى  بمناطق  مقارنًة  لألنواع 
معدل التوطن حسب التقديرات األولية نسبة 33 يف املائة 
 Wiencke ؛ وWiencke and Clayton, 2002( تقريبا
and others, 2014( ولكنه انخفض بعد ذلك إىل 27 
يف املائة )Oliveira and others, 2020(. وتوجد أعىل 
نسبة للتوطن يف الطحالب البنية )35,3 يف املائة(، تليها 
الطحالب الحمراء )29,4 يف املائة( والطحالب الخرضاء 

.)Oliveira and others, 2020( )12,5 يف املائة(

وخط  األنواع  تنوع  بني  عكسية  عالقة  وجود  ويالَحظ 
أنتاركتيكا  يف  الكبرية  البحرية  الطحالب  يف  العرض 
)Wiencke and Clayton, 2002(. فقد تم تحديد ما 
الجنوبية  شتالند  جزر  يف  أصنوفات   104 مجموعه 

)Pellizzari and others, 2017(، وهو رقم أعىل مما 
هو عليه يف جزيرة أدياليد التي ُوجدت بها 41 أصنوفة 
نوفا  تريا  وخليج   )Cormaci and others, 1992(
)بحر روس، فوق 70 درجة جنوباً( الذي ُوجدت به 17 

 .)Mystikou and others, 2014( أصنوفة

وجرى تقييم أثر االحرتار املحيطي عىل توزع الطحالب 
 Müller( البحرية يف أنتاركتيكا من ِقبل مولر وآخرين
and others )2009((، وخلص التقييم إىل أن ارتفاع 
درجة الحرارة قد ال يؤثر تأثريا مبارشا عىل توزع بعض 
العرض.  خطوط  عرب  أنتاركتيكا  يف  البحرية  الطحالب 
 Pellizzari and( وآخرون  بيليزاري  أشار  ذلك،  ومع 
يف  الكبرية  الطحالب  تنوع  أن  إىل   ))others )2020
أنتاركتيكا، وال سيما يف املناطق املحيطة بشبه الجزيرة 
املنطقة عرضة  إىل رصد ألن  الجنوبية، يحتاج  القطبية 
الجوية  أنواع غريبة عنها وللتغريات يف األحوال  لدخول 

 .)Hughes and Ashton, 2017( واألوقيانوغرافية

عواقب التغريات عىل املجتمعات واالقتصادات البرشية ورفاه البرش  - 6

اإليكولوجية  النُظم  منها  تتكون  التي  األنواع  فقدان 
املانغروف  أشجار  مثل  الكربى،  واملحيطية  الساحلية 
البحرية  واألعشاب  املالحة  املستنقعات  ونباتات 
التي تُجنى الستخدامها أو  أو تلك  البحرية،  والطحالب 
واقتصادية  صحية  تداعيات  له  أمٌر  أخرى  لتطبيقات 

كبرية عىل املجتمع. 

االقتصادات  عىل  األنواع  لفقدان  املبارش  األثر  ويتضح 
وهي  الِكيلب،  طحالب  أنواع  فقدان  خالل  من  والرفاه 
ن غابات ضخمة يف املناطق املحيطية  طحالب بنية تكوِّ
الغذاء  توفري  ألغراض  األنواع  هذه  وتُجنى  املعتدلة. 
مستحرضات  وصناعة  الصناعية  التطبيقات  وألغراض 
طحالب  وتتأثر  وغريها.  الطبية  واألغراض  التجميل 
ألنها  املحيطات  حرارة  درجات  بارتفاع  بشدة  الِكيلب 
هذا  ويتجىل  والنمو.  للتكاثر  الباردة  املياه  إىل  تحتاج 

التأثر يف أوضح أشكاله عىل الحدود الشمالية والجنوبية 
 Reed and others,( الطحالب  هذه  لتوزع  القصوى 
أزيح  املحيطات،  حرارة  درجات  ارتفاع  فمع   .)2016
توّزع بعض مجموعات طحالب الكيلب نحو الجنوب يف 
خطوط  يف  الشمال  ونحو  الجنوبية  العرض  خطوط 
العرض الشمالية، وانتقلت معها يف العقود األخرية كذلك 
مجموعات الكائنات البحرية املرتبطة بها والتي تتغذى 
 .)Wahl and others, 2015( عليها مثل قنافذ البحر
 Wernberg and others( وآخرون  فرينربغ  وبنّي 
طحالب  وفرة  يف  التغري  مساراِت  وغريهم   )))2019
للكتلة  األجل  الطويلة  السجالت  إىل  استنادا  الِكيلب 

األحيائية )الشكل السادس(. 
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الشكل السادس

مسار التغري يف سجالت وفرة طحالب الِكيلب 
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املصدر: Wernberg, and others, 2019، الشكل أعاله مستنسخ بموافقة املؤلف.

والخسارة التي تلحق بمصائد األسماك نتيجة آلثار تغري 
املناخ عىل الطحالب املرجانية الباِنية للشعاب وطحالب 
وبعض  كبرية.  املارل  مروج  تشكل  التي  الرودوليث 
)Barberá and others, 2003؛  املنشورات 
 )Riosmena-Rodríguez and others, 2010 و
التي تتناول حالة حفظ موائل املارل والرودوليث يف مياه 
وخليج  املتوسط  األبيض  والبحر  األطليس  املحيط 
كاليفورنيا تبني أن سالمة هذه املوائل آخذة يف الرتاجع يف 
أنشطة  تنال  أن  ويمكن  العالم.  من  كثرية  أجزاء 
كالتجريف )من أجل الحصول عىل مخصبات الرتبة مثال 
ر  املدمِّ والصيد  البحري(  الشحن  مسالك  تنظيف  أو 
وتربية  الجّر(  شباك  أو  مثال  الجرافات  )باستخدام 
األسماك من الهياكل املعقدة لهذه املوائل وأن تقلل من 
التنوع البيولوجي فيها، وهو األثر الذي يمكن أن يحدثه 
 Crepidula نوع  مثل  املغرية  األنواع  انتشار  أيضا 
 Peña( الذي ينتمي إىل طائفة بْطِنيات القَدم fornicata
and others, 2014(. وإىل جانب هذه اآلثار املبارشة، 
عن  ناجمة  لضغوط  تتعرض  املارل  مروج  بأن  أفيد 
الطحالب  ألن  نظراً  وتحمضها،  املحيطات  احرتار 

ثاني  بانبعاثات  بشدة  تتأثر  النمو  البطيئة  املرجانية 
Martin and Hall-( املنشأ  البرشية  الكربون  أكسيد 

 Cornwall and others, و  Spencer, 2017؛ 
املارل األوروبية بالحماية ألنها  2019(. وتتمتع مروج 
اإليكولوجية  املكامن  من  ومتنوعة  كبرية  مجموعة  توفر 

للنباتات والحيوانات املرتبطة بها.

 Halophila ovalis وتُستخَدم اآلن األنواع الرائدة مثل
 Cymodocea rotundata و Halodule uninervis و
التقييمات  البحرية يف  كمؤرشات ملرونة مروج األعشاب 
املجراة لتبنّي القابلية للترضر. وتستخدم عدة أنواع من 
باملعادن  للتلوث  بيولوجية  البحرية كمؤرشات  األعشاب 
 H. minor و   Halophila ovalis كنوعي  الثقيلة 
أنواع  Ahmad and others, 2015((، يف حني تعترب 
Enhalusa coroidesو  و   Thalassia hemprichii
Cymodocea rotundata مؤرشاٍت بيولوجية محتملة 
ملحتوى الكادميوم يف الرواسب ومحتوى الزنك يف مياه 

.)Li and Xiaoping, 2012( البحر

https://www.researchgate.net/profile/Carmen_Barbera
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الثغرات الرئيسية املتبقية يف املعارف ويف مجال بناء القدرات   - 7

انظر قرار الجمعية العامة 1/70.  4

.www.fisheries.noaa.gov/national/climate/climate-vulnerability-assessments :انظر  5

األساليب  مثل  تقنيات جديدة  استحداث  من  الرغم  عىل 
وإيضاح  األنواع  لتحديد  الجينوميات  بعلم  املتعلقة 
عالقات النشوء والتطور بينها، ال تزال القدرات البرشية 
من  العديد  يف  متوافرة  غري  التحتية  البنية  وقدرات 
املناطق. وال يتخصص يف علم النظاميات الحيوية سوى 
عدد قليل من األشخاص، ويدرس عدٌد أقل علم الطحالب 
البحرية )علم التصنيف األحيائي للطحالب(. والدراسات 
أدوات  الحيوية  بالنظاميات  املتعلقة  وتلك  التصنيفية 
مهمة لرصد التنوع البيولوجي البحري، الذي هو أساس 
والبلدان  الصغرية  الجزرية  الدول  يف  سيما  ال  التنمية، 

املستدامة  التنمية  هدف  تلبي  أدوات  وهي  األرخبيلية. 
14، وتحديداً الغاية -14أ منه4. ومع استحداث تقنيات 
جديدة لتحديد األنواع، من املتوقع أن يرتفع عدد األنواع، 
وال سيما أنواع الطحالب الكبرية. غري أن بعض املناطق 
الباحثني  اهتمام  من  نفسه  بالقدر  تحظى  ال  ستظل 
فيها.  املتاحة  القدرات  حسب  وذلك  بغريها،  مقارنًة 
ويضاف إىل ذلك أن قابلية التأثر بتغري املناخ والظروف 
أنواع  غالبية  يف  بعد  تُقيّم  لم  املحيطات  يف  السائدة 

النباتات، بما فيها الطحالب الكبرية5. 

آفاق املستقبل  - 8

من املسلم به اآلن أن تغرّي املناخ يشّكل ضغطا شديدا عىل 
الفرصة  يتيح  أن  املمكن  فمن  األحيائية.  املجموعات 
لبعض األنواع لتوسيع نطاق توزعها، كما هو الحال يف 
بعض أنواع أشجار املانغروف أو نباتات املستنقعات، أو 
أن يسبب انحساراً يف أنواع أخرى بل ويؤدي إىل انقراضها 
الِكيلب.  طحالب  أنواع  لبعض  بالنسبة  الحال  كان  كما 
 Pergent( ويُذكر، عىل سبيل املثال، أن بريجنت وآخرون
البحر  عشب  نوع  أن  توقعوا   and others )2014((
باسم  املعروف  املتوسط  األبيض  البحر  يف  املتوطن 
عىل  قدرته  تنخفض  والذي   ،Posidonia oceanica
ستتدهور  الحرارة،  ودرجة  امللوحة  يف  التغريات  تحّمل 
حيث  الشام،  بحر  يف  خصوصا  األرجح،  عىل  مجموعاته 
من املتوقع أن ترتفع درجة حرارة سطح البحر وملوحته. 
ويمكن أن يتأثر نوع Zostera marina، الذي ينمو يف 
انحسارا  أكثر  أوال  فيصبح  برودة،  أكثر  درجات حرارة 
وانعزاال يف يف أقىص شمال البحر األبيض املتوسط، ومن 
ثم ينقرض. ويمكن أيضا أن تتفوق عىل هذين النوعني 
 Halphila و   Cymodocea nodosa نوعي مثل  أنواع 
األكثر  املناخ  اللذين ينموان بشكل جيد يف   stipulacea
دفئاً، وهو ما من شأنه أن ينال من الهيكل املعّقد للموائل.

وقد ُوضعت بعض التقديرات املتعلقة باحتماالت فقدان 
وذلك   ،2100 عام  بحلول  البحرية  الطحالب  أنواع 
باالستعانة بأسلوب نمذجة املوائل واستناداً إىل مسارات 
الدفيئة. وتشري هذه  التمثيلية النبعاثات غازات  الرتكيز 
نوعا رئيسياً  لعدد 15  الحايل  التوزع  أن  إىل  التقديرات 
من  املعتدلة  املناطق  وأنواع  الِكيلب  طحالب  أنواع  من 
الطحالب البحرية املشكِّلة للُظَلل التي توجد يف أسرتاليا 
ستنخفض بنسبة 62 يف املائة )مع انخفاض يف النطاق 
يرتاوح بني 27 يف املائة و 100 يف املائة( وفق سيناريو 
حني  يف  تحفظا،  األكثر   RCP 2.6 االنبعاثات  معدل 
يُتوقع أن تفقد ثمانية أنواع من طحالب الِكيلب يف شمال 
ناحية  ومن  نطاقها.  من  املائة  يف   50 األطليس  املحيط 
أخرى، من املتوقع أن توّسع بعض األنواع حدود توّزعها، 
ومثال ذلك توّسع ثالثة من األنواع الثمانية املوجودة يف 
أن تحل  أو  الشمايل،  القطب  إىل  األطليس  املحيط  شمال 
ومن  جديدة.  غابات  تشّكل  أن  أو  أخرى  أنواع  محل 
األعشاب  آكالت  أعداد  يف  التغري  يؤثر  أن  أيضا  املتوقع 
الناتج عن تغري املناخ عىل مجموعات الطحالب الكبرية 

.)Wernberg and others, 2019 :انظر(
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الفصل ا: اا يل لج السلئاة ه تللة الح وف الليولو ت ه اتوائل اللصفلة

مقامة 

حالة  تفّصل  فرعيا  فصال   17 من  الفصل  هذا  يتكون 
املوائل الساحلية والبحرية، من الساحل إىل أعمق السهول 
منذ  الحاصل  التغري  عن  معلومات  فيه  وترد  السحيقة. 
صدور التقييم العاملي األول للمحيطات يف حالة كل من 
ومصاب  املالحة،  املياه  ومستنقعات  املانغروف،  غابات 
ومرجان  البحرية،  األعشاب  ومروج  والدلتات،  األنهار 
املياه الباردة، والشعاب املرجانية املدارية وشبه املدارية، 
وبحر سارغاسو، وجليد خطوط العرض العليا، واملنافث 
البحرية  واملوائل  البارد،  النز  وفتحات  املائية  الحرارية 
مثل الجبال البحرية واألخاديد املغمورة والخنادق. وقد 
باألخاديد  املتعلق  الفرعي  الفصل  يف  التوّسع  جرى 
الفصُل  يشمل  كما  القارية،  املنحدرات  ليشمل  املغمورة 
الصخرية  القمَم  البحرية  بالجبال  الخاص  الفرعي 
من  كال  الخنادق  يتناول  الذي  الفرعي  الفصُل  ويشمل 

األحياد والهضاب. وغابات طحالب الكيلب التي أُدمجت 
أصبحت  األول  العاملي  التقييم  يف  البحرية  األعشاب  مع 
البحرية  النباتات  يتناول  فرعي  فصل  يف  تِرد  اآلن 
والطحالب الكبرية. ويتضمن هذا الفصل أيضا تقييمات 
واملناطق  واملوحلة،  الرملية  الركائز  حالة  عن  جديدة 
الجزرية،  الشاطئية  املرجانية والبحريات  املِديّة، والجزر 

والسهول السحيقة، واملحيط املفتوح.

وحيثما توافر خط أساس لحالة املوئل يف التقييم العاملي 
الحاصل  التغري  يف  للنظر  كأساس  هذا  استُخدم  األول، 
عىل مدى العقد املايض. وتم تحديد التهديدات الرئيسية 
للموائل، ونوقشت تأثرياتها عىل التغريات التي لوحظت. 
لوحظ  متى  بعينها،  إقليمية  تغريات  عىل  الضوء  وُسلط 
عىل  باملوائل  املتصلة  للتوقعات  عرٌض  وقدم  حدوثها، 

املدى القريب إىل املتوسط.
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  الفصل 7 ألف
المنطقة 

المِدّية

الفصل(، ورونالدو  كالومبونغ )عضوة رئيسية عن  االجتماعات(، وهيلكونيدا  )منظِّمة  جوليا سيغوارت  اتسل مون: 
أدريانو كريستوفوليتي، وكارين إيفانز )عضوة رئيسية عن الفصل الفرعي(، وجوديث غوبني، وباتريشيا ميلوسالفيتش.
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ال قلط الفئيسية

عىل  	 املختلفة  املوائل  من  العديد  املِديّة  املنطقة  تضم 
سواحل العالم.

تعيش نسبة كبرية من البرش عىل مقربة من املنطقة املِديّة. 	

تؤثر األنشطة البرشية عىل املنطقة املِديّة مبارشًة من  	
خالل التعديالت التي تصيب السواحل، وبصورة غري 

مبارشة من خالل تغري املناخ.

عىل الرغم من عالقاتنا الوثيقة مع املوائل يف املنطقة  	
وثمة  رئيسية  معرفية  ثغرات  هناك  تزال  ال  املِديّة، 
حاجة يف البلدان النامية إىل وضع بنى تحتية يف مجال 
التصنيف األحيائي لالتفاق عىل بيانات خط األساس.

مقامة  - 1

عىل  البرشي  التأثري  طليعة  يف  املِديّة  املنطقة  تقع 
وتشمل  باليابسة.  البحار  تلتقي  حيث   - املحيطات 
املنطقة املِديّة يف جميع أنحاء العالم املوائل املتنوعة التي 
صفات  يف  البيئات  تلك  وتشرتك  الشاطئ،  عىل  توجد 
خاصة من حيث أنها ليست مغمورة باملياه عىل الدوام، 
املد.  انحسار  بسبب  بانتظام  عنها  املاء  يرتاجع  إذ 
فالتداخل بني العوامل الربية والبحرية يخلق طيفاً من 
األنواع  فيه  تحتل  املالحة،  للمياه  املتزايدة  التأثريات 
التدرج. ويمكن  واملوائل نقاطا مختلفة عىل طول خط 
دة فوق  رؤية ذلك بوضوح يف النطاقات أو املناطق املنضَّ
املِديّة  املنطقة  يف  الصخرية  الشواطئ  عىل  بعضها 
من  الجغرافية  املعالم  تعاقب  يف  أو  األول(،  )الشكل 
إىل  املالحة  املياه  مستنقعات  إىل  الرملية  الكثبان 
مسطحات املد والجزر )الشكل الثاني(. وتشمل املنطقة 
املانغروف  وأشجار  الرملية  الشواطئ  أيضا  املِديّة 
والركام املرجاني والشعاب البحرية الضحلة )الشكالن 
الرئيسية  املوائل  املِدية  املناطق  الثالث والرابع(، وتوفر 
أهمية  ذات  تعترب  التي  العيانية  الحيوانية  للمجموعة 
خاصة، مثل الزواحف البحرية )انظر الفصل 6 دال(. 
بتكيفات  املدية  املناطق  تسكن  التي  األنواع  وتتميز 

خاصة تمّكنها من تحمل عمليات االنتقال الدورية بني 
إىل  األقرب  الجزء  هي  املِديّة  واملنطقة  واملاء.  الهواء 
اليابسة، ومن ثم فهي ذات أهمية خاصة بالنسبة لكسب 
وجمع  النطاق  الصغرية  األسماك  ومصائد  العيش 
املصيد. وبسبب تيّس إمكانية الوصول إىل هذه األماكن، 
ارتباطا  األكثر  البحري  املجال  هي  املدية  املنطقة  فإن 

باألنشطة والتفاعالت البرشية.

 الشكل األول 
للة مكشوفة عىل م كشن صخفي  ُظهف  م فقة ماص

نفلقلج قفقية مكونة من بلح اللصف )ال فلق 
األسود، األقفب إىل الفمل( والربنقيل واألُش ة

املصدر: الصورة من ج. سيغوارت.
مالحظة: يوكلوليت، مقاطعة كولومبيا الربيطانية، كندا.
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 الشكل الثاني 
م فقة ماِّلة مكشوفة  حكون من سهول طي ية 

 يلور ل إنشلءاج رلفية وتل ز صخفي

املصدر: الصورة من ج. سيغوارت.
مالحظة: نيوتوناردز، أيرلندا الشمالية، اململكة املتحدة.

 الشكل الثالث
م فقة ماِّلة  غفيهل نلل لج من قشيلر 

اتلنغفوف اتحلخمة لفكلئز صخفلة

املصدر: الصورة من ج. سيغوارت.
مالحظة: فوكيت، تايلند.

 الشكل الرابع 
مف لن تت ه ات فقة اتالة، لظهف  صت سفح 
اتلء، ه م فقة ضصلة من الشعلب اتف لنية 

والفكلم اتف لنت الحت قللمل ل صرس ع هل اتلء ه 
تلاج اتا واليزر الفليعية القصوى

املصدر: الصورة من ج. سيغوارت.
مالحظة: بورت ديكسون، ماليزيا.

العاملي  التقييم  صدور  منذ  انقضت  التي  الفرتة  وخالل 
كانت   ،)United Nations, 2017( للمحيطات  األول 
ية هي  أهم التغريات التي طرأت عىل املوائل يف املنطقة املدِّ
عىل  طرأت  التي  والتبدالت  املناخ  تغري  عن  الناجمة  تلك 
السواحل بفعل العامل البرشي. وبحسب التقييم العاملي 
“املنطقة  أو  املدية”  “املنطقة  فإن  للمحيطات،  الثاني 
الساحلية” ليست موئال واحدا، بل هي تشمل جوانب من 
العديد من املوائل األخرى التي يغطيها الفصالن 6 و 7  
الرملية  الشواطئ  ذلك  يف  بما  أدناه(،  الجدول  )انظر 
وأشجار  العليا  العرض  خطوط  وجليد  والصخور 
املانغروف والركام املرجاني والشعاب البحرية الضحلة. 
وباملثل، فمن املهم إيضاح أن املوائل واملجتمعات األحيائية 
أساسية،  بصورة  بالقاع  مرتبطٌة  الساحلية  املنطقة  يف 



ا26

للة الفصل ا قلن: ات فقة اتاص

ولكن القاعيات فئة من فئات قاع البحر ذات نطاق أوسع 
تمتد من املنطقة املِديّة إىل أعماق البحار. 

ويختلف عمل املد والجزر اختالفا كبريا بني مناطق العالم، 
وعىل  والحيوانات،  النباتات  عىل  الديناميات  هذه  وتؤثر 
األنشطة البرشية يف املحيطات. ويف العديد من الكتل املائية 
املد  دفق  يكون  املتوسط،  األبيض  البحر  مثل  املغلقة، 
املد  التي يكون فيها دفق  والجزر شبه معدوم. واملناطق 
الستغالل  مستهدفة  مواقع  هي  االرتفاع  شديد  والجزر 
الحال يف سرتانغفورد الك يف  املد والجزر، كما هو  طاقة 
يف  سيهوا  وبحرية  املتحدة،  اململكة  يف  الشمالية  أيرلندا 

 .)Leary and Esteban, 2009( كوريا  جمهورية 
املد  تيارات  فيها  تنخفض  التي  املناطق  تكون  ما  وكثريا 
إلنشاء  مواقع  املحمية،  األنهار  مصاب  فيها  بما  والجزر، 
املوانئ التي ترتبط باملدن الرئيسية يف العالم ومراكز النقل 
االصطناعية  الركائز  استخدام  ويتزايد  العاملية.  البحري 
والهياكل البحرية املبنية مع تطوير املناطق الساحلية يف 
جميع أنحاء العالم. وتوجد الركائز االصطناعية عىل جميع 
املستصلحة  األرايض  عامة  بصورة  وتشمل  السواحل، 
التي  واملوائل  البحرية،  التحتية  والبنى  املبنية،  والجزر 

أنشأها اإلنسان مثل الشعاب البحرية االصطناعية.  

للة  اول مصلدر اتعلوملج عن اتوائل الحت  و ا بهل معللم ذاج صلة بلت فقة اتاص

اتصارالحغرياج واألخفلر الفئيسيةاتعللم ذاج الصلة بلت فقة اتالةنوف اتوئل

 الركائز الرملية والطينية 
)القاع الناعم(

الشواطئ الرملية والسهول 
الطينية

استخراج الرمل لبناء الجزر االصطناعية؛ والتحات وإعادة 
توزيع الرواسب نتيجة زيادة حركة األمواج

الفصل 7 باء

الركائز الصخرية والشعاب 
البحرية

زيادة النطاق الحراري وتأثريات األمواج بسبب العواصف، الشواطئ الصخرية
واألنواع امُلغرية، التي تقلل جميعها من التنوع البيولوجي املحيل

الفصل 7 باء

البحريات الشاطئية املرجانية 
والبحريات الشاطئية 

الجزرية

الشعاب الهدابية الضحلة، 
والركام املرجاني

ارتفاع مستويات سطح البحر، واحرتار املحيطات، وازدياد 
ارتفاع األمواج، والتحات الساحيل

الفصل 7 جيم

 الشعاب املرجانية املدارية 
وشبه املدارية

الركام املرجاني واملرجان الصلب 
والرخو يف املنطقة املدية

ابيضاض املرجان واالستجابات الفسيولوجية الحرتار املحيطات؛ 
والتحات الساحيل والجريان السطحي للمغذيات

الفصل 7 دال

مصاب األنهار الخاضعة لتأثري مصاب األنهار والدلتات
املد والجزر

 ارتفاع مستويات سطح البحر، وامللوثات األرضية، 
والجريان السطحي

الفصل 7 واو

غابات طحالب الِكيلب 
والقيعان الطحلبية

زيادة النطاق الحراري وتأثريات األمواج بسبب العواصف، الطحالب يف املنطقة املدية
واألنواع املغرية، التي تقلل جميعها من التنوع البيولوجي املحيل

الفصل 6 زاي

 األعشاب البحرية مروج األعشاب البحرية
يف املنطقة املدية

االضطراب املادي الناجم عن رسو السفن أو أنشطة التنمية؛ 
وارتفاع درجة حرارة البحر

الفصل 7 زاي

الفصل 7 حاءقطع األشجار وإزالتهاأشجار املانغروف الساحليةأشجار املانغروف

 املستنقعات املتأثرة بحركة  مستنقعات املياه املالحة
املد والجزر

 ارتفاع مستويات سطح البحر، وامللوثات األرضية، 
والجريان السطحي

الفصل 7 طاء

يزيد فقدان الغطاء الجليدي الشتوي املتصل بتغري املناخ من البيئات الساحلية القطبيةجليد خطوط العرض العليا
االضطراب الناجم عن تقلبات درجات الحرارة، واألثر املادي 

لتكس الجليد البحري وانجراف جبال الجليد؛ وفقدان الجليد 
يفتح أيضا مسارات لألنواع لغزو مناطق جديدة

الفصل 7 كاف

 الركائز االصطناعية 
والبيئة املبنية

هذا الفصلاألنواع املغرية وامللوثات
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وصن الحغرياج الليئية بني علمت 2010 و 2020  - 2

البيئات البحرية الساحلية واملجاورة للساحل هي املوائل 
 Hoegh-Guldberg( البحرية األكثر تأثرا بتغري املناخ
and Bruno, 2010(. ويجري حصاد العديد من األنواع 
ية أو تربيتها يف جميع أنحاء  التي تعيش يف املنطقة املدِّ
املوائل  إىل  الوصول  إمكانية  عىل  ذلك  ويعتمد  العالم، 
األنواع،  توزع  سياق  يف  املوائل  تلك  وحالة  الساحلية 
املرور،  وحركة  التنمية،  وأنشطة  املادية،  واالضطرابات 
املناطق  بيئات  تدهور  آثار  تكون  ما  وأسوأ  والتلوث. 
تمثل  والساحلية، حيث  الجزرية  البلدان  حالة  ية يف  املدِّ
املِدية نسبة أكرب من مساحتها اإلقليمية، ولكن  املنطقة 
مبارش  غري  أو  مبارش  بشكل  تتأثر،  الدول  جميع 
)Curran and others, 2002(. وأدت أعمال تطوير 
السواحل إىل إزالة املناطق املدية املكسوة بالنباتات، بما 
أو  املانغروف،  وأشجار  املالحة  املياه  مستنقعات  فيها 
من  املائة  يف   50 من  أكثر  أزيل  حيث  بشدة،  تدهورها 
األرايض الرطبة وأشجار املانغروف خالل القرن املايض 
البيئات  وتتأثر   .)Burke and others, 2000(
األرضية.  املصادر  من  التلوث  بجريان  أيضا  الساحلية 
يف  تغيري  إحداث  إىل  مجتمعة  اآلثار  تؤدي  أن  ويمكن 
األنشطة  البحرية. وتستمر  واملوارد  العذبة  املياه  موارد 
بصورة  للسواحل  املادي  الشكل  تعديل  يف  البرشية 
يغرّي  الذي  التشييد  خالل  من  مبارشة  وغري  مبارشة 
تعديالت  من  ذلك  عىل  يرتتب  وما  ينشئها  أو  الشواطئ 
عىل الديناميات املائية ونقل الرواسب، وكلها عوامل تغري 

ظروف املوائل. 

يف  الساحلية  البيئات  يف  للتغريات  العام  التأثري  ويتمثل 
املوائل  نوعية  وتخفيض  املتاحة  ية  املدِّ املوائل  من  الحد 
والنظم  الحية  الكائنات  تكون  ما  وعادة  املتبقية. 
اإليكولوجية يف املناطق املدية عند أقىص درجات التحّمل 
ألحد عوامل اإلجهاد وقد يكون لها ردود فعل غري متوقعة 
إزاء اإلجهاد اإلضايف الناجم عن التغري البيئي، مما يعني 
من  كثري  يف  بها  التنبؤ  يمكن  ال  املحلية  االستجابات  أن 
األحيان )Hewitt and others, 2016(. ويحد ذلك من 

آثار  وتشمل  صيدها.  يتم  التي  األنواع  واستدامة  توزع 
أيضا  تتضمن  ولكنها  الحرارة،  درجة  تغري  املناخ  تغري 
األمواج  ارتفاع  وتغريات  البحر  سطح  مستوى  ارتفاع 
ارتفاع مستوى سطح  ويحد  العواصف.  وتزايد ظواهر 
البحر من توافر املوائل املدية حيث تواجه البيئة الطبيعية 
إنشاء  قبيل  من  املناخ  تغري  آثار  من  التخفيف  جهود 
جدران بحرية ودفاعات ساحلية. ويؤدي هذا إىل نوع من 
“الضغط الساحيل” تنتقل فيه التأثريات البحرية، عندما 
أماكن  إىل  الداخل  نحو  البحر،  سطح  مستوى  يرتفع 

 .)Pontee, 2013( تشغلها بالفعل األنشطة البرشية

التوّسع  برشية  عوامل  بفعل  السواحل  تغيري  ويشمل 
التحتية  البنى  وإنشاء  التنمية،  وأنشطة  الحرضي 
الحرضية والبحرية، وإقامة األنشطة الرتفيهية. وتشمل 
البنى التحتية املادية الجسور والطرق والجدران البحرية 
املتصلة  التحتية  والبنى  الفيضانات،  وبوابات  والسدود 
بالطاقة مثل محوالت طاقة الرياح واملد والجزر. وتنشئ 
مثل هذه البنى ركائَز، وهي قاع صلب محتمل التشّكل 
األنواع  فيه  تعيش  أن  ويمكن  البحرية،  الشعاب  يشبه 
يسبّب  أن  يمكن  األمر  هذا  كان  ولنئ  الصخرية.  ية  املدِّ
األثر  فإن  املحيل،  النطاق  عىل  األنواع  تنوع  يف  زيادة 
اإلجمايل مع ذلك هو فقدان املوائل. ويف السنوات األخرية، 
برشية  عوامل  بفعل  السواحل  تغيري  وترية  تسارعت 
جزر  لبناء  كربى  مشاريع  ونُّفذت  كبريا،  تسارعا 
املساكن  لزيادة  جزرية  شبه  وهياكل  اصطناعية 
الساحلية. وتؤثر تلك املشاريع عىل املجتمعات األحيائية 
يف املنطقة املدية بطرق غري معروفة حتى اآلن، حيث إن 
وهي  املحلية،  املنطقة  خارج  من  تُجلب  التي  املواد 
الصخور والرمل، ستُدِخل مواد بيولوجية غريبة إضافية. 
وبناء جزر جديدة يخنق املوئل الذي كان يشغل املكاَن 
ذاته يف السابق، ويغري ظروَف الديناميات املائية املحلية 
إن  ثم  املجاورة.  املوائل  كذلك  التي ستخنق  والرتسبات 
البنى الجديدة تسكنها مجموعاٌت برشية عالية الكثافة 

تسبب آثارا بيئية إضافية. 
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العواقب ااقحصلدلة واا حملعية  - 3

جميع  عىل  الساحلية،  املناطق  سيما  وال  املحيط،  يؤثر 
األمثلة  املدية  املوائل  وتوفر  املستدامة.  التنمية  أهداف 
النظم  تقدمها  التي  والخدمات  املواد  عىل  األكثر شيوعا 
اإليكولوجية البحرية، وللموائل الساحلية قيمٌة بالنسبة 
للبرشية.  تقدمها  التي  والخدمات  البيولوجي  للتنوع 
املوارد  استغالل  يف  قوي  جنساني  عنرص  أيضا  وهناك 
البحرية، ولكن بعض منظمات النساء العامالت يف صيد 
القرن  تسعينيات  من  ابتداء  أوروبا  يف  أنشئت  األسماك 

 .)Frangoudes and others, 2014( املايض

وقد ال تكون األنواع املالئمة ألحد السياقات املحلية أكثر 
ذلك  من  األهم  ولكن  معينة،  خدمة  عىل  كفاءًة  األمثلة 
كونها تسهم يف التنوع البيولوجي اإلقليمي. فعىل سبيل 
كما  املياه  تنقية  خدمة  واملحار  البحر  بلح  يوفر  املثال، 
تلك  يف  نوع   300 من  أكثر  هناك  ولكن  الغذاء،  يوفران 
 World( الصدفتني  لذوات  التصنيفية  الطوائف 
 Register of Marine Species )WoRMS(
Editorial Board, 2017(، يشغل العديد منها مكامن 
النظام  يف  مختلفة  وظائف  يؤدي  أو  منفصلة  بيئية 
األنواع  هذه  من  العديد  تربية  وتجري  اإليكولوجي. 
عىل  املستدام  من  وليس  واسع.  نطاق  عىل  واستهالكها 
املدى الطويل اختيار نوع واحد لرتبية األحياء املائية عىل 
نطاق واسع عىل جميع السواحل العاملية. وتدعم األنواع 
البيولوجي  التنوع  املحلية  األصلية  موائلها  يف  اإلضافية 

وتنويع املوارد البرشية. 

بفعل  السواحل  لتغيريات  الحالية  العواقب  عن  وينجم 
عوامل برشية آثار إيجابية وسلبية عىل التنوع البيولوجي 

ملختلف  النسبية  اآلثار  وتختلف  ية.  املدِّ املنطقة  يف 
بني   2 الفرع  يف  املذكورة  املنشأ  البرشية  الضغوط 
والحواجز  والنامية.  النمو  املتقدمة  االقتصادات 
تبنى  هياكل صلبة  الحجرية، هي  الِدكك  أو  الصخرية، 
هياكل  املواد  وتشمل  السواحل.  تحات  عىل  للسيطرة 
مصممة لدعم حيز املوئل للكائنات الحية املدية يمكن أن 
املحيل من  النطاق  التخفيف عىل  يف  مهم  أثر  لها  يكون 
للبرش  إضافية  فوائد  إيصال  وتحسني  املوائل  فقدان 
وتسمى   .)Chapman and Underwood, 2011(
الهياكل املصممة لزيادة مساحة املوائل أحيانا “الجدران 
البحرية الحية”، ويمكن أن تقلل من بعض آثار تصلُب 
توفر  االصطناعية  الركائز  أن  كذلك  ويبدو  السواحل. 
ظروفا مؤاتية لألنواع البحرية غري املتوطنة واملغرية التي 
الركائز  يف  املتوطنة  الحيوانات  عىل  املنافسة  يف  تتفوق 
أن  الصخرية )Tyrrell and Byers, 2007(. ويمكن 
املوائل  فقدان  من  هذه  اإليكولوجية  الهندسة  نُهج  تحد 
يف  تنجح  لم  إن  العشوائي،  الساحيل  التوسع  إىل  املعزو 
التخفيف من آثاره. وثمة شكل آخر من أشكال التغيري 
“املستصلحة”(  )األرض  األرض  إعمار  هو  الساحيل 
الذي، وإن كان مفيدا للبرش يف األجل القصري، يقلل من 
قدرة النظم الطبيعية عىل تقديم فوائد أخرى، بما يف ذلك 
الدفاعات الطبيعية ضد األمواج والعواصف. واملجتمعات 
األحيائية الساحلية معرضٌة للخطر من جراء التغريات يف 
عىل  يرتتب  وما  الغذاء،  عىل  والحصول  املادية  السالمة 
بأهداف  األهمية تتصل  بالغة  آثار عىل مسائل  ذلك من 

التنمية املستدامة مثل الفقر والتعليم وتوافر الغذاء. 

الحغرياج والعواقب الفئيسية الخلصة بكل م فقة  - 4

املوائل بصورة أكرب يف بعض  أنواع محددة من  تتواجد 
املناطق، تبعا ملورفولوجيا السواحل املحلية. فعىل سبيل 
بيولوجي  بتنوع  الصخرية  املدية  املوائل  تتمتع  املثال، 
املحيط  شمال  يف  املعتدلة  العرض  خطوط  يف  جدا  عاٍل 

ساحل  يعترب  حني  يف  الهادئ،  املحيط  وشمال  األطليس 
للطحالب  مركزا  األطليس  املحيط  جنوب  يف  الربازيل 
الكبرية )Miloslavich and others, 2016(. وأشجار 
املانغروف وأنواع املرجان )التي تمتد إىل القاع يف املنطقة 



         0ا2

الحقييم العلتت الثلنت للمصيفلج: اتيلا األول

وشبه  املدارية  السواحل  تميز  موائل  هي  ية(  املدِّ دون 
فيها  البحر  سطح  مستوى  ارتفاع  يكون  التي  املدارية 

أكرب األخطار.

ونحن نعرف عن املوائل املِديّة أكثر مما نعرف عن املوائل 
باستثناء   - تقريبا  العالم  يف  مكان  كل  يف  املِديّة  دون 
الحاالت التي تكون فيها السواحل غري مؤاتية أو تنطوي 
عليها  تهيمن  التي  املناطق  )مثل  كبرية  مخاطر  عىل 
تماسيح املياه املالحة( ويف خطوط العرض العليا حيث 
وهناك  معدومة.  أو  ضئيلة  البرشية  السكانية  الكثافة 
مناطق يف القطب الجنوبي والقطب الشمايل ال تزال غري 
والحيوانات  النباتات  حيث  من  اإلطالق  عىل  مخترَبة 
الساحلية. وتحتوي مناطق مدارية، وال سيما يف جنوب 
رشق آسيا، عىل أعداد غري متناسبة من األنواع الجديدة 
بشكل  بها  االعرتاف  يجري  ولكن  توصف،  لم  التي 
الجزيئي.  الجيني  التحليل  خالل  من  سيما  ال  متزايد، 
نالت  التي  املناطق  يف  للضغط  تتعرض  التي  واألنواُع 
االنقراض  لخطر  عرضة  أكثُر  الدراسة  من  أقل  حظاً 

املحتمل، إذ ال يمكن تقييم تدابري الحفظ املالئمة. 

وفقا  توزعها  يف  أيضا  االصطناعية  املوائل  وتختلف 
موجودة  معالم  هي  املبنية  فالجزر  املحلية.  للظروف 

الخليج  يف  املحمية  الضحلة  البحار  يف  رئييس  بشكل 
الحواجز الصخرية  العربي وجنوب رشق آسيا. وتوجد 
يف جميع أنحاء العالم، ولكن إسهامها يف مساحة املوائل 
وأمريكا  أسرتاليا  يف  الدراسة  من  قدر  بأكرب  حظي 
عنفات  مثل  الطاقة  محوالت  وتوجد  وأوروبا.  الشمالية 
يف  متزايد  وبشكل  أوروبا  يف  خاصة  البحرية  الرياح 
أمريكا الشمالية )انظر الفصل 21(. وهناك طلب متزايد 
عىل تنمية السواحل، سواء من أجل اإلسكان أو التنمية 
الحرضية، وكذلك حتى عىل املوارد الساحلية مثل تربية 
األحياء املائية ومحوالت الطاقة، مع ما يستتبعه ذلك من 
آثار ضارة متزايدة عىل املوائل ذات الغطاء النباتي. ويف 
املناطق التي شهدت توسعا حرضيا ساحليا مكثفا، مثل 
والواليات  وأوروبا  وآسيا  األوسط  والرشق  أسرتاليا 
املتحدة، أُدخلت تعديالت عىل أكثر من نصف الشواطئ 
الهندسة  أعمال  خالل  من  املناطق  بعض  يف  املتاحة 
 Dafforn and others,( املبنية  الساحلية  والهياكل 
مما  السواحل،  تحات  من  املناخ  تغري  ويزيد   .)2015
يدفع إىل بناء املزيد من الدفاعات الهندسية الصلبة مثل 
السواحل  تعديل  وترية  من  ويسع  البحرية،  الجدران 

 .)Asif and Muneer, 2007(

5 -  آفلق اتسحقلل

تبدو التوقعات املتعلقة بقاعدة املعارف املتصلة باملوائل 
املديّة جيدًة من جوانب عديدة، وتركز البحوث البحرية 
الساحلية  واملناطق  املدية  املناطق  عىل  طبيعي  بشكل 
وأهميتها  املناطق  معظم  يف  إليها  الوصول  لتيّس  نظرا 
ضمن  املِديّة  املناطق  أُدرجت  وقد  البرشية.  لألنشطة 

بعض املناطق البحرية املحمية.

واالقتصادية  االجتماعية  العواقب  تكون  أن  ويمكن 
الناجمة عن استمرار التغري يف املوائل املدية وخيمة. ويف 
الكبرية  املد والجزر  التي تكون فيها مسّطحات  البلدان 
كبريا  اعتمادا  املحليون  السكان  ويعتمد  التشكل  كاملَة 
عىل خدمات النظم اإليكولوجية البحرية، كما هو الحال 

سيكون  اآلسيوية،  الساحلية  املناطق  من  العديد  يف 
آثار  الساحيل  الضغط  خالل  من  املّدي  الحيز  النحسار 
شديدة تحّد من املساحة ومن اإلمداد باملوارد. وسيعِصف 
باالقتصادات  املناخ  تغري  بفعل  املادي  السواحل  تدهور 
املحلية. وللتدهور األحيائي الناجم عن تغرّي الديناميات 
آثاٌر  املفرط  واالستغالل  املغرية  األنواع  ودخول  املائية 
والشعاب  املانغروف  أشجار  فإزالة  ومعقدة.  كبرية 
الطبيعية  الساحلية  الدفاعات  تلغي  الحيوية  البحرية 
املغرية  األنواع  البرشية. وتقلل  املستوطنات  التي تحمي 
من التنوع البيولوجي املحيل. واإلفراط يف صيد األسماك 
األحياء  من  وحيدة  أنواع  تربية  عىل  املفرط  االعتماد  أو 
املائية، تُربى بصورة رئيسية يف املناطق املدية، يخفض 
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للخطر.  البرشي  الرخاء  ويعرض  التغذية  نوعية  من 
البنى  من  رئيسية  الساحلية وحدات  املناطق  يف  وتوجد 
التحتية العامة مثل مرافق الطاقة ومعالجة مياه الرصف 
لخطر  أيضا  تتعرض  التي  )كاملطارات(  النقل  ومرافق 

املناطق  حماية  وتكتيس  البحر.  سطح  مستوى  ارتفاع 
الساحلية املحلية الطبيعية والتنوع البيولوجي يف املناطق 

املِديّة أهمية بالغة من أجل االستدامة البرشية. 

الثغفاج الفئيسية اتحلقية ه اتعلرف  - 6

استدامة  لضمان  بالغا  اهتماما  مواضيع  عدة  تتطلب 
عىل  التعرف  األحيان  من  كثري  يف  يتم  وال  املدية.  املوائل 
إال بعد أن يصبح  البطيئة والرتاكمية  البنيوية  التحوالت 
التغيري كارثيا. وتحدد تقييماُت البيئات املترضرة أهداَف 
الحفظ، مما يعني أن البيئة لن تعود أبدا إىل حالة قوية 
 .)Plumeridge and Roberts, 2017( ومستدامة حقا
وحتى يف البحار األوروبية، التي شهدت ربما أطول فرتة 
متواصلة من عمليات املراقبة املسجلة، فإن بيانات “خط 
الصناعية تأثرت بالفعل  الحقبة  األساس” املسجلة قبل 
لم  التي  النظم  يف  بكثري  أسوأ  واملشكلة  البرشية،  باآلثار 

تُدرس بالقدر الكايف ويف العديد من البلدان النامية. 

وثمة حاجة إىل إجراء دراسات إضافية بشأن البارامرتات 
الفيزيائية والتغريات الساحلية املرتبطة باآلثار البرشية 
املنشأ وارتفاع مستوى سطح البحر حتى يتسنى وضع 
نماذج تنبؤية لآلثار املتعلقة بالديناميات املائية ونماذج 
صغرية عىل نطاق محيل باستخدام نظم مماثلة، يمكن 

مادي  لنظام  السلوكي  النمط  عىل  االعتماد  خاللها  من 
مدروس جيدا من أجل التنبؤ باآلثار يف مكان آخر. وقد 
سلط التقييم العاملي األول للمحيطات الضوء عىل الحاجة 
إىل مزيد من املعلومات عن تعاقب أنواع املوائل ونطاقات 
األنواع مع حدوث تغريات يف السواحل، ولكن ذلك املجال 
ال يزال يشكل ثغرًة معرفية رئيسية. وأخريا، تنشأ كلُّ 
هذه املسائل من الحاجِة امللحة إىل إجراء دراسات أكثر 
تُدرس  لم  التي  املناطق  يف  البيولوجي  للتنوع  تفصيال 
فيها  يالحظ  التي  املناطق  يف  سيما  وال  الكايف،  بالقدر 
التحتية  البنى  وتكون  كبرية  معرفية  ثغرات  وجود 
العلمية فيها أقل تطورا، ولكن يوجد بها تنوع شديد يف 
 .)Lira-Noriega and Soberón, 2015( األنواع 
وثمة أنواع كثرية لم يقدم لها العلم حتى اآلن تسميًة ولم 
املدروسة جيدا. وبدون  املدية  املناطق  يصفها، حتى يف 
تحديد األنواع، ال يمكن قياس التنوع البيولوجي للموائل 

أو رصده بدقة. 

الثغفاج الفئيسية اتحلقية ه ميلل ب لء القاراج ا - 

ية، مع ارتفاع  يحد “الضغط الساحيل” من البيئات املدِّ
التوسع  وأنشطة  جانب  عىل  البحر  سطح  مستوى 
الحرضي البرشية عىل الجانب اآلخر. وينبغي أن تشمل 
التخطيَط  اإلنسان  بها  يقوم  التي  التطوير  أنشطُة 
واملّدية  الساحلية  للموائل  حيز  لتوفري  املستقبيل 
لالحتماء بها من ظواهر العواصف واضطرابات املناخ 
الحواجز  هذه  عىل  الحفاظ  بغية  تواترها،  يزداد  التي 

الواقية الهامة.

حيث  من  التنوع  درجات  بأقىص  تتسم  التي  والبلدان 
األنواع هي يف  وثراء  البيولوجي  للتنوع  الهامة  املجاالت 
 Lira-Noriega and( نامية  اقتصادات  معظمها 
دعم  إىل  ملحة  حاجة  وهناك   .)Soberón, 2015
لكي  األساس  املتصلة بخط  الرصد  الدراسات وعمليات 
مجموعات  من  نفسه  النوع  النامية  البلدان  يف  ننشئ 
البيانات الطويلة األجل املتاحة يف البلدان املتقدمة النمو 
وال سيما يف أوروبا وأمريكا الشمالية، ونحقق استدامته. 
ويف البلدان املتقدمة النمو، يمكن أن تكون النُهج القائمة 
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عىل العلم التشاركي أدوات فعالة لتوسيع نطاق الرصد؛ 
ومع مواصلة تنمية القدرات يف مجال التصنيف األحيائي، 

يمكن تطبيق ذلك النهج عىل نطاق أوسع.

وهناك حاجة ملحة أيضا إىل وضع بنى تحتية يف مجال 
التصنيف األحيائي تدعم التكنولوجيات الناشئة من قبيل 
جمع  خالل  من   ،)eDNA( البيئي  النووي  الحمض 
تطوير  وإىل  الرشيطية،  الشفرة  وفهارس  العينات 
التكنولوجيا  ونقل  التدريب  خالل  من  البرشية  القدرات 
والبيانات  العلمية  املوارد  أحدث  إىل  الوصول  وإتاحة 
استخدام  يمكن  فال  املنشأ.  بلد  يف  العلمية  واملؤلفات 
الرشيطية  بالشفرة  الوسم  مثل  الناشئة،  التكنولوجيات 
استناداً إىل الحمض النووي البيئي، حيثما ال توجد بنى 
للشفرة  يمكن  وال  األحيائي.  التصنيف  مجال  يف  تحتية 
الرشيطية التعرف إال عىل ما هو موجود بالفعل يف قاعدة 
البيانات. ويجب كذلك أن تشمل البنى التحتية يف مجال 
إىل  إضافة  واألدبيات  املتخصصة  املهارات  التصنيف 
األمور  فهذه  األساسية.  العلوم  لدعم  الالزمة  املوارد 

األثر  لتقييم  إجراء عمليات فعالة  للتمكني من  رضورية 
البيئي، ال سيما يف البلدان النامية. وعالوة عىل ذلك، فإن 
هذه األنواع من العلوم األساسية تدعم القدرة عىل مواصلة 
تنمية القدرات عىل إجراء تقييمات لقابلية الترضر بتغري 

املناخ فيما يتعلق باألنواع واملوائل البحرية الرئيسية.

وعىل الرغم من أن املنطقة املّدية تشمل املوائل األقرب إىل 
اليابسة )واألكثر قابلية للترضر(، فإن نسبًة عالية من 
يف  تعيش  املوصوفة  غري  والطحالب  الالفقارية  األنواع 
واالفتقار  الضحلة.  املدارية  البحرية  اإليكولوجية  النظم 
يطمس  املحلية  األنواع  لتحديد  التصنيفية  القدرة  إىل 
املتغرية  النطاقات  ذات  األنواع  وزحَف  فقدانها  احتمال 
التعرف  الصعب  من  ويجعل  االضطراب،  ومؤرشاِت 
بشكل صحيح عىل األنواع املغرية واتخاذ التدابري املناسبة 
لحماية املوارد املحلية )Sigwart, 2018(. وتدعم البنى 
النهائية  املراحل  يف  االقتصادي  النمو  العلمية  التحتية 

وحماية املوارد البيئية.
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رونالدو كريستوفوليتي وجوديث غوبني )منظِّما االجتماعات(؛ وفريديريك غيشار، وسريغي ميديِنتس،  اتسل مون: 
وإيفانجيلينا شوينت، وجوليا سيغوارت.
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ال قلط الفئيسية

انظر قرار الجمعية العامة 1/70.  1

الرملية  	 والشواطئ  الحيوية  البحرية  الشعاب  تدعم 
التنوع  من  عاٍل  مستوى  والصخرية  واملوحلة 
النظم  خدمات  من  واسعة  ومجموعًة  البيولوجي 

اإليكولوجية التي تفيد التجمعات البرشية.

بفعل  	 للضغط  والشواطئ  الشعاب  هذه  تتعرض 
عوامل إجهاد عديدة ناتجة عن تغري املناخ والتوسع 
العواصف  برزت  وقد  املوارد؛  واستخدام  الحرضي 
وامللّوثات  والشوائُب  األرايض  استصالح  وعمليات 

بوصفها العوامل املحركة الرئيسية.

التخصصات  	 املتعددة  البحوث  يف  نقص  هناك 
القدرة  تعزيز  إىل  ترمي  التي  التشاركية  والحوكمة 
للتنمية  املواتية  الظروف  وتوفري  الصمود  عىل 

املستدامة لهذه املوائل.

نظراً ملا لهذه املوائل من مغزى ثقايف وأهمية بالنسبة  	
فريد  فإنها يف وضع  العالم،  أنحاء  للسياحة يف جميع 
دور  تعزيز  مجال  يف  رائدة  موائل  يجعلها  أن  يمكن 
املحيطات يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 2030، 

بما يف ذلك الهدف 14 من أهداف التنمية املستدامة1.

مقامة  - 1

البيئات الساحلية هي موطن ملجموعة متنوعة من املوارد 
الطبيعية القيّمة التي تشمل الشواطئ الرملية واملوحلة 
والصخرية والشعاب البحرية. وتمثل جميع هذه املوائل 
تنوعاً بيولوجياً شديداً )انظر الفصل 6 من هذا التقييم(، 
األنماط  تتناول  التي  الدراسات  من  متزايد  عدد  وثمة 
والعمليات واآلثار املرتبطة بها. وقد تم مؤخراً استعراض 
الشواطئ  يف  البرشي  والتأثري  البيولوجي  التنوع 
 Hawkins and( اإلقليمية  النطاقات  عىل  الصخرية 
others, 2019(. ومع ذلك، ال تزال هناك ثغرات يف فهم 
العاملي.  النطاق  عىل  واملوحلة  الصخرية  الشواطئ 
الحديثة  االتجاهات  تُظِهر  الرملية،  للشواطئ  وبالنسبة 
باملناطق  يرتبط  العالم  أنحاء  جميع  يف  األنواع  ثراء  أن 
وخط  الحرارة  درجة  من  كل  يُعترب  حيث  اإليكولوجية، 
العرض مؤرشاً ينبئ بزيادة يف ثراء األنواع من الشواطئ 
 Barboza and( االستوائية  الشواطئ  إىل  املعتدلة 
الشعاب  وتشّكل  األول(.  )الشكل   )Defeo, 2015
األنظمة  يف  االنتشار  واسعة  حيوية  موائل  البحرية 
الساحلية يف جميع أنحاء العالم ولكنها تختلف يف املدى 
 Firth( وتكوين األنواع عرب املناطق الجغرافية الحيوية
يف  عادة  تتشكل  أنها  حني  ويف   .)and others, 2016

تفرزها  التي  الكالسيوم  كربونات  من  املدارية  املناطق 
الباِنية للشعاب والطحالب الحمراء الجريية  املرجانيات 
 ،)Huang and Roy, 2015( الضحلة املياه  بيئات  يف 
فإنها تتشكل يف املناطق املعتدلة بواسطة الالفقاريات، 
الحلقية  والديدان  البحر  وبلح  املحاريات  ذلك  يف  بما 
 Dubois and و  )Barbier and others, 2008؛ 
 )Firth and others, 2016 و  others, 2009؛ 

)الشكل الثاني(. 

ويقدم هذا الفصل نظرة عامة متكاملة للشعاب البحرية 
يف  والصخرية،  واملوحلة  الرملية  والشواطئ  الحيوية 
يرتبط  التي  السواء،  عىل  ية  املدِّ ودون  ية  املدِّ املناطق 
البحرية  الواجهة  عىل  موقعها  بحكم  ببعض  بعضها 
جميع  يف  السواحل  كافة  املوائل  هذه  وتغطي  والربية. 
)Firth and others, 2016؛  العالم   أنحاء 
و Luijendijk and others, 2018؛ والفصل 7 ألف 
من هذا التقييم(، وترتبط بنظم إيكولوجية مختلفة، بما 
والبحريات  املرجانية  الشاطئية  البحريات  ذلك  يف 
الشاطئية الجزرية )الفصل 7 جيم( والشعاب املرجانية 
والدلتات  األنهار  ومصاب  هاء(   7 و  دال   7 )الفصالن 
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والقيعان  الكيلب  طحالب  وغابات  واو(   7 )الفصل 
البحرية  األعشاب  ومروج  زاي(   6 )الفصل  الطحلبية 
حاء(   7 )الفصل  املانغروف  وأشجار  زاي(   7 )الفصل 
ومستنقعات املياه املالحة )الفصل 7 طاء(. وهي تتأثر 
بالعديد من العوامل املحركة والديناميات األوقيانوغرافية 
التي تنبثق عىل النطاقات من املحلية إىل العاملية )الفصول 
عىل  الضوء  وتسليط  التداخل  ولتقليل   .)22 و   5 و   4

التفاعالت، سوف يركز هذا الفصل الفرعي عىل الشعاب 
البحرية الحيوية والشواطئ الرملية واملوحلة والصخرية. 
وينبغي، بموازاة ذلك، مالحظة الصلة بينه وبني الفصول 
)الفصالن  القريبة  املوائل  تناول  فيها  يتم  التي   األخرى 
7 ألف و 7 زاي مثال(، وال سيما الشعاب املرجانية التي 
تُدرس يف الفصل 7 دال )املنطقة املدارية وشبه املدارية( 

ومرجان املياه الباردة الذي يغطيه الفصل 7 هاء.

 الشكل األول
 ثفاء الشواطي الفملية بلألنواف ه ات لطق اإللكولو ية اتعحالة واتاارلة

100 درجة 
ً مئوية غربا

50 درجة 
ً مئوية غربا

صفر درجة 
مئوية 

50 درجة 
ً مئوية رشقا

100 درجة 
ً مئوية رشقا

50 درجة 
مئوية شماال

صفر درجة 
مئوية 

50 درجة 
مئوية جنوبا

Te1

Te2

Te3

Te4
Te5

Te6

Te7

Tr3

Tr2

Tr1

Te8

Te9

معدل عدد األنواع

10-214-1120-1533–21

Tr4

Tr5

Tr6

Tr7

Tr8

Te11
Te18

Te10
Te12

Te15

Te16

Tr9

Te13
Te14

Te17

 Barboza and Defeo, 2015; Spalding, M.D. and others,”Marine ecoregions of the world: a bioregionalization  املصدر: الشكل أعاله مستنسخ من
.of coastal and shelf areas“, Bioscience, vol. 57 )2007(, pp. 573–583

مالحظة: جرى تنزيل الخريطة التي تحتوي عىل املناطق اإليكولوجية من الرابط http://maps.tnc.org/gis_data.html. وأُعدت الخريطة النهائية باستخدام 
.gvSIG 1.12 )http://www.gvsig.org(

االختصارات: Te= منطقة معتدلة؛ Tr= منطقة مدارية؛ Te1= الساحل والرصيف القاري يف أوريغون وواشنطن وفانكوفر؛ Te2= أروكانيان؛ Te3= تشيلونيس؛ 
Te4= جنوب رشق الربازيل؛ Te5= ريو غراندي؛ Te6= ريو دو ال بالتا؛ Te7= الرصيف القاري أوروغواي - بوينس آيرس؛ Te8= بحر الشمال؛ Te9= الرصيف 
القاري األطليس لجنوب أوروبا؛ Te10= ناماكوا؛ Te11= ناتال؛ Te12= هوتمان؛ Te13= تويد - مورتون؛ Te14= مانينغ هوكسربي؛ Te15= ويسرتن باسيان؛ 
Te16= شمال رشق نيوزيلندا؛ Te17= وسط نيوزيلندا؛ Te18= رأس أغوالس؛ Tr1= خليج بنما؛ Tr2= غواياكيل؛ Tr3= رشق الربازيل؛ Tr4= خليج عمان؛ 

Tr5= بحر العرب الغربي؛ Tr6= ديالغوا؛ Tr7= غرب وشمال مدغشقر؛ Tr8= جنوب رشق مدغشقر؛ Tr9= وسط وجنوب الحاجز املرجاني العظيم. 

الرملية  والشواطئ  الحيوية  البحرية  الشعاب  وتتميز 
 )6 )الفصل  بيولوجي شديد  بتنوع  املوحلة والصخرية 
 8 )الفصالن  اإليكولوجية  النظم  خدمات   وبتوفريها 
املغذيات  وتدوير  املياه  ترشيح  ذلك  يف  بما   ،)21 و 

خدمات  بني  قوية  صلة  وهناك   .)11 و   10 )الفصالن 
الحرضي  والتوّسع  تقدمها  التي  اإليكولوجية  النظم 
املائة من سكان  60 يف  8(، حيث يعيش نحو  )الفصل 
العالم يف مناطق ساحلية ويستمدون سبل العيش منها 

http://maps.tnc.org/gis_data.html
http://www.gvsig.org/
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البيئات  وهذه   .)Nicholls and others, 2007(
اإلبحار  منها  رئيسية  أنشطة  تشهد  التي  الساحلية، 
الطيور  ومشاهدة  والسباحة  األمواج  وركوب  والصيد 
Rodríguez- و  )Everard and others, 2010؛ 
Revelo and others, 2018(، لها أهميتها االقتصادية 
الرتفيهي  الصيد  وأنشطة  السياحة،  لصناعة  بالنسبة 
والرتفيهية  الجمالية  القيَم  وكذلك  والتجاري،  والحريف 
)الفصالن 8 و 15(. وترتبط هذه البيئات أيضاً بصالت 
متشابكة بالعديد من جوانب التنمية، بما يف ذلك التوسع 
الحرضي وتربية األحياء املائية والبنى التحتية )الفصول 

8 و 14 و 16(. 

التي توفرها  النظم اإليكولوجية  لتنوع خدمات  ونتيجة 
الساحيل  الحرضي  بالتوسع  وارتباطها  املوائل  هذه 
عن  الناجمة  لآلثار  عرضة  فإنها  السواحل،  وحماية 
العديد من عوامل اإلجهاد )الفصل 25(. وال تزال تتأثر 
سلباً بالشوائب وامللوثات، مثل فرط املغذيات الناتج عن 
واملعادن  السامة  الكيميائية  واملواد  األسمدة،  استخدام 
الثقيلة، ومياه املجارير، والنفايات، والبالستيك )الفصول 
10 و 11 و 12(، وكذلك بأنشطة التعدين والتنقيب عن 
النفط والغاز واستغاللهما )الفصول 11 و 18 و 19(، 
امُلغرية  األنواع  تمثلها  التي  حديثاً  املوثقة  والتهديدات 
)الفصل 22(. ويف الوقت نفسه، فإن الرتسيب والتغري يف 
طويلتا  عمليتان  وهما   ،)13 )الفصل  السواحل  تحات 
األجل، يتزايدان تحت ضغط آثار تغري املناخ )الفصل 9( 
السواحل  تكوين  يف  تغريات  إحداث  يف  تسهم   التي 

Rangel-( وقد تشكِّل أيضا تهديدا لألرواح واملمتلكات
 Le Duff and و  Buitrago and Anfuso, 2009؛ 

 .)others, 2017

الحرضي  التوّسع  ذات  املنطقة  هي  الساحلية  واملنطقة 
املدن  من  مدينة   15 فيها  تقع  إذ  العالم،  يف  األكثف 
 10 العرشين الكربى )وهي مدن يزيد عدد سكانها عن 
ماليني نسمة(، التي تستفيد بطائفة متنوعة من خدمات 
بها  ويوجد  املوائل  توفرها  التي  اإليكولوجية  النُظم 
تضارب مع االتجاه املتزايد نحو الحرضنة، كما ذُكر يف 
 United Nations,( للمحيطات  األول  العاملي  التقييم 
2017(. وسيغطي هذا الفصل التغريات التي اعرُتف بها 
التقدم  ذلك  يف  بما  األول،  العاملي  التقييم  صدور  منذ 
املحرز يف مجال اكتساب املعارف أو عىل مستوى السياسة 
العاملي  التحليل  عىل  أيضا  الضوء  وسيسلط  العامة. 
للشواطئ الرملية وعىل االفتقار إىل املعلومات عىل الصعيد 
العاملي فيما يتعلق بالشعاب البحرية الحيوية والشواطئ 
املوحلة والصخرية، وهي املعلومات التي يتعني توافرها 
لدعم إدارة السواحل وتخطيط الحيز البحري )الفصالن 
26 و 27(. وعىل الرغم من املنافع والفوائد االقتصادية 
الدراسات  املحرز يف  التقدم  السواحل ومن  التي توفرها 
الرملية،  الشواطئ  تتناول  التي  العاملي  النطاق   ذات 
ال يوجد تقييم موثوق يتناول عىل نطاق عاملي االتجاهات 
الصخرية  للركائز  الساحلية  التغريات  يف  التاريخية 
نظمها  عن  تتوافر  ال  مناطق  هناك  تزال  وال  واملوحلة 

اإليكولوجية سوى معلومات وبيانات قليلة جدا.
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 الشكل الثاني
الحوزف العلتت للشعلب اللصفلة الصيولة السلتلية )اتف لن، بلح اللصف، اتصلرللج، الالاان(

املحاريات بلح البحر الشعاب املرجانية
الشعاب البحرية ذات الديدان 
(من جنس Sabellaria مثال)

 ،www.gbif.org/ والبيانات مستمدة من املرفق العاملي ملعلومات التنوع البيولوجي، املتاح عىل الرابط .Firth and others, 2016 املصدر: الشكل أعاله مستنسخ من
.https://data.unep-wcmc.org/ ومن مرصد بيانات املحيطات باملركز العاملي لرصد حفظ البيئة التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة، واملتاح عىل الرابط

م الخرائط شون لوين، من جامعة بليموث. مالحظة: صمَّ

الحغرياج اتوثقة ه تللة الشعلب اللصفلة الصيولة وركلئز   - 2
الشواطي الفملية واتوتلة والصخفلة

الشعاب  لها  تتعرض  التي  التهديدات  تنشأ  أن  يمكن 
البحرية الحيوية والشواطئ الرملية واملوحلة والصخرية 
املّد  مثل  شديد،  )بعضها  متعددة  بيئية  عوامل  عن 
السنامية  واألمواج  والزالزل  واألعاصري  العاصفي 
وموجات الحر والفيضانات( وعن عوامل محركة برشية 
عن  العوامل  هذه  وتنشأ  املقدمة.  يف  جاء  كما  املنشأ، 
تهيمن  حني  يف  وعاملية،  إقليمية  إىل  محلية  نطاقات 
متعددة  مستويات  عىل  التغري  عىل  البرشية  العوامل 

 .)Mentaschi and others, 2018(

وتتأثر التغريات يف الشعاب البحرية الحيوية والشواطئ 
للمعالم  مختلفة  بمكونات  والصخرية  واملوحلة  الرملية 

وطحالب  املانغروف  أشجار  تستجيب  حيث  البحرية، 
العميقة  واملناطق  الطحلبية  والقيعان  الرودوليث 
لعوامل  البحرية  األعشاب  ومروج  املرجانية  والشعاب 
يف  جوي  ترسب  أيضاً  وهناك  مختلفة.  بصورة  اإلجهاد 
 Medinets and Medinets, 2010,( املناطق الساحلية
للرواسب  وترصيف   )Medinets, 2014 و  2012؛ 
واملغذيات يف النظم البحرية الساحلية عن طريق مصاب 
 األنهار واملياه العذبة )Teixeira and others, 2018؛ 
الصالت  وهذه   .)Oelsner and Stets, 2019 و 
الضوء  تسّلط  طاء(   7 إىل  ألف   7 )الفصول  الطبيعية 
 Elliott( بوضوح عىل تشابك األنظمة الساحلية وتعّقدها

https://data.unep-wcmc.org/
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 Kermagoret and others, و  and others, 2019؛ 
دينامية  عىل  تؤثر  املوائل  أحد  يف  فالتغريات   ،)2019
اإليكولوجية  النظم  خدمات  ذلك  يف  بما  األخرى،  املوائل 
)Narayan and others, 2016؛  بها   املرتبطة 

 .)Osorio-Cano and others, 2019 و

وقد تأثرت الشعاب البحرية الحيوية والشواطئ الرملية 
العقد  املناخ يف  واملوحلة والصخرية بشكل متزايد بتغرّي 
والتنوع  البيئية  األنماط  عىل  وقعه  له  كان  مما  املايض، 
أن  املتوقع  ومن  اإليكولوجية.  النظم  وأداء  البيولوجي 
الشدة وتواترها )طاقة  البالغة  الظواهر  تستمر ضخامة 
األمواج، وموجات الحر، ودرجات الحرارة، واألمطار( يف 
)Herring and others, 2018؛   التصاعد 
 Intergovernmental Panel on Climate و 
Change )IPCC(, 2018(. ويمكن أن تؤدي التغرياُت 
يف عدد األيام التي تتجاوز فيها درجاُت الحرارة العتباِت 
أنظمة  يف  التغرياُت  أو  األنواع  من  نوع  بكل  الخاصة 
التغريات  بسبب  قاتل  شبه  إجهاٍد  إىل  والجفاف  األمطار 
الفسيولوجية والسلوكية يف الكائنات الحية، وال سيما تلك 
 Pinsky and( والضحلة  ية  املدِّ املناطق  يف  املوجودة 
others, 2019؛ و Rilov and others, 2019(. ويمكن 
أن تفيض التغريات يف تواتر وشدة الظواهر إىل مستويات 
الكائنات  يزيد من معدالت موت  مما  قاتلة،  فسيولوجية 
توزع  البيولوجي ونطاق  التنوع  تبدال يف  الحية ويحِدث 
الكائنات الحية وخدمات النظم اإليكولوجية التي توفرها 

 .)Poloczanska and others, 2013( هذه املوائل

ية  املدِّ الصخرية  الركائز  تتأثر  البيئي،  السياق  ويف 
الجليدي  بالحّت  العليا  العرض  خطوط  عىل  املوجودة 
ألف   7 والفصالن   )Scrosati and Ellrich, 2018؛ 
واملوحلة  الرملية  الشواطئ  وتتعرض  كاف(.   7 و 
متزايدة  العالم الضطرابات  أنحاء  والصخرية يف جميع 
 Mentaschi( ناجمة عن حركة األمواج و غزارة األمطار
الرواسب،  ديناميات  عىل  تؤثر   ،)and others, 2018
والتحات، وحركات الصخور، واالنهياالت األرضية التي 
الشواطئ  يف  البيولوجية  املجتمعات  تغري  أن  يمكن 
لألمواج  املعرضة  املناطق  يف  والصخرية  الرملية 
 Castelle و  )Petrovic and Guichard, 2008؛ 

ديناميات  يف  التغريات  وتسفر   .)and others, 2018
الشدة  البالغة  الجوية  املتزايد للظواهر  األمواج والتواتر 
 Masselink and( عن تغريات أيضاً يف تكوين الرواسب
 Mazzuco( ونقل الريقات إىل الشاطئ )others, 2016
and others, 2015(. وباإلضافة إىل ذلك، تؤثر زيادة 
املدارية  املناطق  يف  الشديدة  األمطار  تساقط  ظواهر 
ونقل  الساحل  من  القريبة  امللوحة  عىل  املدارية  وشبه 
وامللوثات  املغذيات  مدخالت  عن  فضالً  الرواسب، 
العذبة  املياه  وبيئات  األرضية  البيئات  من  والشوائب 
األثر  رؤية  ويمكن   .)Lana and others, 2018(
من  بدءا  هذه  اإلجهاد  لعوامل  الرتاكميني  واملفعول 
الكائنات الحية وانتهاء باملجتمعات األحيائية، مما يؤدي 
أداء  يف  تغريات  وحدوث  البيولوجي  التنوع  فقدان  إىل 
 O’Gorman( الساحلية  املناطق  يف  اإليكولوجية  النظم 
 ،)Ellis and others, 2017 ؛ وand others, 2012
التجارية  والقيَم  اإليكولوجية  النظم  خدمات  تأثر  مع 

والرتفيهية والجمالية.

األوقيانوغرافية  الديناميات  يف  التغريات  إىل  وباإلضافة 
الساحلية وزيادة وترية الظواهر املناخية البالغة الشدة 
بسبب آثار تغري املناخ )الفصل 9(، تؤثر عوامل محركة 
 ،)18 )الفصل  البحار  قاع  استكشاف  مثل  أخرى 
والتوسع الحرضي )الفصالن 8 و 14( والبنى التحتية 
عىل   )14 و  ألف   7 )الفصالن  االصطناعية  الساحلية 
الشعاب البحرية والشواطئ الرملية واملوحلة والصخرية 
بفعل الشوائب )الفصول 10 و 11 و 12( والتغريات يف 
وتوَجد   .)13 )الفصل  والرتسيب  التحات  عمليتي 
العالم،  أنحاء  جميع  يف  السواحل  يف  الرملية  الشواطئ 
يف   66 إىل  أوروبا  يف  املائة  يف   22 من  نسبتها  وتتفاوت 
املناطق شبه  فيها يف  تزايد نسبي  أفريقيا، مع  املائة يف 
 40-20( الدنيا  الوسطى  العرض  وخطوط  املدارية 
درجة مئوية( وتناقصها مع ذلك )أقل من 20 يف املائة( 
الطني  كميات  تكثر  حيث  الرطبة  املدارية  املناطق  يف 
الحرارة  درجات  الرتفاع  نتيجة  املانغروف  وأشجار 
 Luijendijk and( الثالث(  )الشكل  األمطار  وتساقط 
الرملية  الشواطئ  تحات  تزايد  وقد   .)others, 2018
الدفيئة  غازات  انبعاثات  كثافة  ومع  الوقت  بمرور 
وتشابكت   .)Vousdoukas and others, 2020(
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االتجاهات التحاتية والتضايفية بني املناطق وعىل طول 
 Vousdoukas and( القريبة  الساحلية  القطاعات 
من  املائة  يف   50 من  أكثر  تأثر  مع   ،)others, 2020
الشواطئ الرملية يف العالم بمعدالت تغري مزمنة وحادة 
من  املائة  يف   24 وتآكل   ،2016-1984 الفرتة  خالل 
حني  يف  سنة،  كل  مرتا   0,5 يتجاوز  بمعدل  الشواطئ 
 Luijendijk and( تضايُفاً  منها  املائة  يف   27 تشهد 
قاري،  منظور  ومن  الرابع(.  الشكل  others, 2018؛ 
تشهد أوقيانوسيا وأفريقيا تحاتاً صافياً، يف حني تظِهر 
جميع القارات األخرى تضايُفاً صافياً، مع حدوث أعىل 
 Luijendijk( يف آسيا )معدل تضايُف )1,27 م/سنة
and others, 2018(، ومن املرجح أن يكون ذلك بسبب 
 Luijendijk( استصالح األرايض والهياكل االصطناعية
الصعيد  وعىل   .)14 والفصل  and others, 2018؛ 
العاملي، يطال التحاُت معدال عاليا نسبياً من الشواطئ 
املناطق  العاملية عن  البيانات  قاعدة  املسجلة يف  الرملية 
الشواطئ  جميع  من  املائة  يف   32 بأن  علماً  املحمية، 
البحرية املحمية رملية و 37 يف املائة من تلك الشواطئ 
يف  مرتا   0,5 عىل  يزيد  بمعدل  تتآكل  املحمية  الرملية 
يف  آخذة  منها  املائة  يف   32 نسبة  أن  حني  يف  السنة، 

 .)Luijendijk and others, 2018( التضايُف

ووجود  والرتسب  التحات  يف  التغريات  تؤثر  أن  ويمكن 
الهياكل االصطناعية تأثرياً مبارشاً عىل التنوع البيولوجي 
مختلفة.  نطاقات  عىل  اإليكولوجية  النظم  وخدمات 
الرامية إىل  الساحلية  التحتية  البنية  الزيادة يف  وتتطلب 
إزاء  الزرقاء  الهندسية  النُهج  تعزيَز  التحات  تجنب 
)Firth and others 2016؛  املستدامة   التنمية 
و Strain and others, 2018(. وعىل الرغم من اقرتاح 
البحرية  التحتية  البنية  لتطوير  مرجانية  خرسانة 
)Wang and others, 2018؛  األرايض   واستصالح 
و Liu and others, 2018(، من الرضوري ألغراض 
تحقيق التنمية املستدامة أن يُفهم مصدر املواد املرجانية 
ملا  البيئة،  من  استخراجها  وتأثري  وكمياتها  الالزمة 
للشعاب املرجانية من أهمية بيولوجية وكيميائية ومادية 
يف ديناميات املناطق الساحلية ويف سيناريو تغري املناخ 

)الفصالن 7 دال و 7 هاء(. 

وتستدعي آثار التوسع الحرضي عىل املناطق الساحلية 
النظر يف العديد من عوامل اإلجهاد الرئيسية، بما يف ذلك 
املنطقة  يف  املوجودة  املنشأ،  البرشية  املحركة  العوامل 
يف   )22 )الفصل  امُلغرية  األنواع  ازدادت  وقد  الساحلية. 
 ،)Seebens and others, 2017( جميع أنحاء العالم
مما يؤثر عىل جميع أنواع الركائز. ومن املتوقع أن تزداد 
اإلغارة البيولوجية نتيجة ألنشطة النقل البحري وكذلك 
الزيادة يف البنية التحتية الساحلية يف املناطق الساحلية 
والشعاب  الصخور  ألنواع  جديدة  ركيزة  باعتبارها 
 Sardain و  )Ivkić and others, 2019؛  البحرية 
تظِهر  ذلك،  عىل  وعالوة   .)and others, 2019
مجموعات البيانات الحديثة يف جميع أنحاء العالم تلوثاً 
الكيميائية  واملواد  باملغذيات،  )التلوث  املنشأ  بري 
الكيميائي  والتلوث  املجارير،  مياه  وترصيف  الزراعية، 
املستحرضات  شكل  يف  الثابتة  العضوية  بامللوثات 
وتوّسعاً  الثقيلة(  واملعادن  اآلفات  ومبيدات  الصيدالنية 
حرضيا ساحليا واستصالحاً لألرايض وانسكاباٍت نفطية 
تغري املوائل وتزيد من التلوث وتسبب عمليات شبه قاتلة 
إىل قاتلة تؤثر عىل التنوع البيولوجي يف الشواطئ املوحلة 
اإليكولوجي  النظام  وسالمة  والصخرية  والرملية 
 Snigirov and ؛ وKovalova and others, 2010(
 Environmental Monitoring و  others, 2012؛ 
 Martinez ؛ وof the Black Sea )EMBLAS(, 2019
 .)Zhai and others, 2020 ؛ وand others, 2019
والعديد من اآلثار التي تطال الشواطئ منشؤه يف عرض 
)Escobar, 2019؛  النفطية  االنسكابات  مثل  البحر 
Soares and others, 2020(، أو يف الرب مثل مخلفات 
املناجم، مع حدوث ترصيف عريض يف املنطقة الساحلية، 
البيولوجي  التنوع  يطال  النهرية،  املدخالت  خالل  من 
وخدمات النظم اإليكولوجية للشواطئ الرملية واملوحلة 
وزمنية  مكانية  نطاقات  عىل  فيها  ويؤثر  والصخرية 
 ،)Queiroz and others, 2018( السواحل  يف  كبرية 
الشعوب  ومجتمعات  املحلية  املجتمعات  عىل  ويؤثر 
األصلية التي تعتمد عىل خدمات النظم اإليكولوجية هذه 

 .)Dadalto and others, 2019( لتأمني بقائها

الساحيل  الحرضي  للتوسع  أخرى  نتيجة  هناك  وأخرياً، 
تتعلق باآلثار السلبية للسياحة واالستغالل البرشي عىل 
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واملوحلة  الرملية  والشواطئ  الحيوية  البحرية  الشعاب 
 Mendez and( املحلية  املستويات  عىل  والصخرية 
يف  االصطناعي  الضوء  أن  تبني  فقد   .)others, 2017
عىل  الكبرية  الالفقاريات  مجتمعات  هيكل  يغرّي  الليل 
 )Garratt and others, 2019( الرملية  الشواطئ 
الصخرية  الشواطئ  الغذائية عىل  التفاعالت  ويؤثر عىل 
 Maggi and و   Underwood and others, 2017(
Benedetti-Cecchi, 2018(. وباملثل، يمكن للتظليل 
بواسطة البنى التحتية االصطناعية أن يؤثر عىل التنوع 
الشواطئ  عىل  اإليكولوجي  النظام  وأداء  البيولوجي 
 .)Pardal-Souza and others, 2017( الصخرية 
التنوع  عىل  سلباً  يؤثر  باألقدام  الَدعس  أن  وتبنّي 

والصخرية  واملوحلة  الرملية  الشواطئ  عىل  البيولوجي 
 Schlacher and و  )Leite and others, 2012؛ 
 )Kim and others, 2018 و  Thompson, 2012؛ 
باإلضافة إىل عوامل أخرى مثل بعثرة القمامة والضوضاء 
التلوث  أصبح  وقد   .)EMBLAS, 2019( واالستخراج 
عامليا  تهديدا  يشّكل  والكيميائية  البالستيكية  باملواد 
حيث  الرملية،  الشواطئ  عىل  وخاصة  البحرية،  للبيئة 
زادت املدخالت البالستيكية نتيجة للنقل أثناء الظواهر 
 Krelling and( األوقيانوغرافية وتلك املتعلقة بالطقس
السكان  قبل  من  املبارش  والتلّوث   )Turra, 2019

.)EMBLAS, 2019( املحليني والسياح

 الشكل الثالث
الحوزف العلتت للشواطي الفملية

خط الطول (درجة)

رمل (نسبة مئوية)

ة)
وي

مئ
ة 

سب
(ن

ل 
رم

 (
ية

ئو
 م

بة
س

(ن
ة 

ملي
 ر

حل
سوا

.Luijendijk and others, 2018 املصدر: الشكل أعاله مستنسخ من
مالحظات: تمثل النقاط امللونة عىل طول خط الشاطئ يف العالم النسبَة املئوية املحلية من الشواطئ الرملية )يرمز األصفر للرمل، والبني الداكن لغري الرمل(. 
ويعرض الرسم البياني الفرعي إىل اليمني التوزع النسبي للشواطئ الرملية يف كل درجة من خطوط العرض، حيث يُظهر الخط املتقطع توّزع الشواطئ الرملية 
 Hayes, M.O.,”Relationship between coastal climate and bottom sediment type on the inner( حسب خطوط العرض وفق ما أورده هايز
continental shelf“, Marine Geology, vol. 5, No. 2 )1967(, pp. 111–132(. ويعرض الرسم البياني الفرعي السفيل التوزع النسبي للشواطئ الرملية 
يف كل درجة من خطوط الطول. وتمثل الخطوط الرمادية املتقطعة املنحنية يف الرسم الرئييس حدود الشواطئ الخالية من الجليد التي جرت دراستها يف التحليل. 
وتشري النسب املئوية التي ُوضع تحتها خط إىل النسب املئوية ملتوسط الشواطئ الرملية يف كل قارة. أعدت الخريطة من خالل Python 2.7.12، املتاح عىل الرابط 
https://pypi.python.org/ الخاص بمكتب األرصاد الجوية يف اململكة املتحدة، املتاح عىل الرابط .Cartopy, v.0.15.1 باستخدام تطبيق ،www.python.org

 Matplotlib )Hunter, J.D.,”Matplotlib: a 2D graphics environment“. Computing in Science & ونظام   ،pypi/Cartopy/0.15.1
.Engineering vol. 9, No. 3 )2007((



284         

الحقييم العلتت الثلنت للمصيفلج: اتيلا األول

 الشكل الرابع
بؤر  صلج الشواطي و ضللُفهل عىل الصعيا العلتت

خط الطول (درجة)

0.5–2 م/السنة 2–5 م/السنة 5–10 م/السنة >20 م/السنة

تحات (نسبة مئوية)
تضايف (نسبة مئوية)

ة)
وي

مئ
ة 

سب
(ن

ت 
حا

ت
ة)

وي
مئ

ة 
سب

(ن
ف 

ضاي
ت

0.12+ م/السنة
1.27+ م/السنة

0.26+ م/السنة

0.09+ م/السنة

0.07- م/السنة

0.20 م/السنة

.Luijendijk and others, 2018 املصدر: الشكل أعاله مستنسخ من
مالحظات: تشري الدوائر الحمراء )الخرضاء( إىل التحات )التضايُف( وفق التصنيفات الديناميكية األربعة ذات الصلة للشواطئ )انظر مفتاح الرسم(. والرسمان 
البيانيان املكونان من أعمدة اللذان يردان إىل يمني الشكل البياني الرئييس وأسفله يعرضان التوزع النسبي للشواطئ الرملية املتحاتّة )املتضاِيفة( يف كل درجة من 
خطوط العرض وخطوط الطول، عىل التوايل. وتمثل األرقام الواردة يف الرسم البياني الرئييس متوسط معدل التغري بالنسبة لجميع الشواطئ الرملية يف كل قارة. 
www.python.org، باستخدام تطبيق Cartopy, v.0.15.1. ملكتب األرصاد الجوية يف اململكة  الرابط  Python 2.7.12، املتاح عىل  أُعدت الخريطة من خالل 
 Matplotlib )Hunter, J.D.,”Matplotlib: a 2D graphics ونظام ،https://pypi.python.org/pypi/Cartopy/0.15.1 الرابط املتاح عىل  املتحدة، 

.environment“, Computing in Science & Engineering, vol. 9, No. 3 )2007((

عواقب الحغرياج عىل اتيحمعلج وااقحصلداج اللرشلة ورفله اللرش  - 3

الساحلية هي نقطة االتصال األوىل بني املجتمع  املوائل 
الخدمات  من  العديد  توفر  وهي  واملحيط.  البرشي 
للرتفيه  حيز  توفري  ذلك  يف  بما  املبارشة،  وغري  املبارشة 
الفيزيائية   - الكيميائية  والعمليات  الرياضة،  وممارسة 
باألرصدة  املتصلة  واملوارد  البيولوجية  واملوارد  البيئية، 
التجمعات  وتستكشف  السواحل.  وحماية  السمكية، 
الرملية واملوحلة  البحرية والشواطئ  الشعاب  السكانية 
املّدية،  دون  املناطق  إىل  املّدية  املناطق  من  والصخرية، 
بطرق عديدة مما يقيم عالقًة تأثرت بالتغريات عىل مر 
األخرية  العقود  يف  متسارعة  بوترية  ولكن  القرون، 
 Zhai and و  )Biedenweg and others, 2016؛ 

.)others, 2020

وموارد  مساحات  والصخرية  الرملية  الشواطئ  وتوفر 
وإجراء  الرياضة  وممارسة  الرتفيه  ألغراض  طبيعية 
املمارسات  وألغراض  والعلمية  التعليمية  الدراسات 
األصلية  للشعوب  والثقافية  والدينية  التقليدية 
واملجتمعات املحلية التقليدية، وتُعترب مقصداً للمقيمني 
 Everard and others,( يف املناطق الحرضية والسياح
البدنية  الصحية  الفوائد  من  العديد  وهناك   .)2010
يمضيه  الذي  بالوقت  ترتبط  التي  والروحية  والذهنية 
 Gascon( الناس يف البيئات الساحلية وبصحة تلك البيئة
 Marselle and others, و  and others, 2017؛ 
2019(. ويتطور الرابط بني اإلنسان والبيئة نفسياً من 
بالطبيعة  والصلة  والهوية،  باملكان  الشعور  خالل 



285

الفصل ا بلء: الشعلب اللصفلة الصيولة، وركلئز الشواطي الفملية واتوتلة والصخفلة

عن  وكذلك  املرء،  ببيئة  بالفخر  إحساس  مع  واالنتماء، 
املجدِّدة  الجمالية وخصائصها  الطبيعية  املناظر  طريق 
الناحية  من  الناس  يف  تؤثر  البيئة  أن  للحيوية، يف حني 
املادية أيضا من خالل تقديم خدمات ملموسة من قبيل 
وأخرياً،   .)Biedenweg and others, 2016( الغذاء 
املجتمَع  والصخرية  والرملية  املوحلة  الشواطئ  تفيد 
بالروابط  املتصلة  االقتصادية  للجوانب  نتيجة  أيضاً 
التجارية والصناعية يف املناطق الساحلية الحرضية، من 
خالل توفري فرص العمل وتعزيز املشاركة يف الحوكمة، 
ومشاركة  االتصاالت  إىل  الوصول  إمكانية  وبالتايل 
 Biedenweg and( اإلدارة  يف  والثقة  املحيل  املجتمع 

 .)others, 2016

الرملية  والشواطئ  البحرية  الشعاب  أهمية  وتتشابه 
يف  البرشية  للمجتمعات  بالنسبة  والصخرية  واملوحلة 
العالم. وهي ذات صلة غري مبارشة برفاه  جميع أنحاء 
املجتمعات البرشية من خالل العديد من خدمات النظم 
اإليكولوجية، من قبيل ترشيح املياه، والتنوع البيولوجي، 
وبالوعات  املغذيات،  ودورة  الحيوية،  والتكنولوجيا 
الكربون، وحماية السواحل، واآلثار املرتتبة عىل اإلنتاج 
األويل البحري )Hoerterer and others, 2020(. وقد 
ذات  األنواع  من  العديد  دراسة  األخرية  اآلونة  يف  جرت 
يدل عىل  مما  الحيوية،  التكنولوجيا  األهمية عىل صعيد 
 Park and( واالقتصادية  العلمية  التنمية  إمكانية 
 .)Girão and others, 2019 و  others, 2019؛ 
الرملية  والشواطئ  الحيوية  البحرية  الشعاب  وتعترب 
واملوحلة والصخرية أنواعا ذات أهمية اقتصادية، خاصة 
بأهمية  تتسم  التي  واألسماك،  والقرشيات  الرخويات 
للربوتينات  كمصادر  التقليدية  للمجتمعات  خاصة 
)مثال  التقليدية  الصيد  أنشطة  إىل  استنادا  والدخل، 

 .)Gelcich and others, 2019

الرملية  الشواطئ  توفرها  التي  الخدمات  أهمية  وتشّكل 
تفسرياً  واالقتصاد  اإلنسان  لرفاه  والصخرية  واملوحلة 
املناطق  التوسع الحرضي والسياحة يف  الرتفاع معدالت 
باألهمية  االقتصادية  مساهمتها  تتسم  التي  الساحلية 
)Nitivattananon and Srinonil, 2019(. ومع ذلك، 

اآلثار  كانت  الساحل،  عىل  السكان  عدد  ارتفع  كلما 
الساحلية أكرب. ويغري التناقض بني املناطق األكثر نقاًء 
الرتفيهي  والصيد  السياحة  قيم  تلوثا  األكثر  واملناطق 
وتُعترَب   .)Qiang and others, 2019( والحريف 
التأثر  ذات  الطبيعية  والصخرية  الرملية  الشواطئ 
أو  للرتفيه  سواء  مهمة،  سياحي  جذب  نقطة  املنخفض 
وتجذب   .)Drius and others, 2019( الغطس 
مما  السياح،  من  العديد  والصحية  النظيفة  الشواطئ 
يؤدي إىل تطوير القطاع السياحي يف املنطقة املعنية. ويف 
والصخرية  الرملية  الشواطئ  تصبح  نفسه،  الوقت 
الرتفيهية  األنشطة  ضغط  تحت  للغاية  ضعيفًة 
والسياحية، نتيجة للتلوث وتبدُّل املوائل الطبيعية للعديد 
التحتية  البنى  استحداث  بسبب  الحية  الكائنات  من 
 Drius و  )Strain and others, 2018؛  االصطناعية 
and others, 2019(. وتؤدي التناقضات بني الشواطئ 
األكثر نقاًء والشواطئ األكثر تلوثاً إىل نشوء معالم بحرية 
ووجهات سياحية متغرية عىل طول الساحل. ويمكن أن 
تغري  إىل  املعزوة  السواحل،  يف  املتزايدة  التغريات  تؤدي 
املناخ وغريه من اآلثار البرشية املنشأ والتحات، إىل تغري 
ديناميات السياحة عن طريق خفض السياحة يف املناطق 
املنخفض.  التأثر  ذات  املناطق  يف  وزيادتها  املتأثرة 
وستؤثر هذه التغيريات اجتماعيا وثقافيا ونفسيا، وكذلك 
املحليني  والسكان  الساحلية  املجتمعات  عىل  اقتصاديا، 
 Jarrat and( والدعم  السياحة  قطاعي  يف  العاملني 

 .)You and others, 2018 ؛ وDavies, 2019

للمناطق  املستدامة  التنمية  االستثمار يف خطط  ويجلب 
متعددة.  وبيئية  واجتماعية  اقتصادية  فوائد  الساحلية 
إىل  الناس  تطلع  مع  الحرضي  التوسع  ضغط  ويتزايد 
تحسني رفاههم واالستفادة من فوائد البيئات الساحلية. 
ويف العادة، ال تُستغل الشواطئ الصخرية استغالال كبريا 
حولها  تنمو  املحلية  املجتمعات  ولكن  مبارشة  بصورة 
باعتبارها واحدة من املناطق الطبيعية األبرز التي تتمتع 
بقبول كبري، حيث تُبنى املساكن يف كثري من األحيان عىل 
بعد 100 مرت من الشاطئ. أما الشواطئ املوحلة، فهي 
مناطق تطرح تحديات ولكنها مربحة بالنسبة ملطوري 
القطاع  من  بالبناء  واملشتغلني  واملستثمرين  العقارات 
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يف  إفراط  هناك  يكون  ما  كثريا  السبب،  ولهذا  الخاص. 
العديد من  املناطق، ويتم تجاهل  البناء يف هذه  أنشطة 
قوانني ومعايري البناء القائمة. ومن ثم تترضر الشواطئ 
الطبيعية، بما يف ذلك نتيجة لالنهياالت األرضية الضخمة 
التي تؤثر سلباً عىل النظام اإليكولوجي البحري. وتتأثر 
إزالة  بسبب  الحرضي سلباً  بالتوسع  الرملية  الشواطئ 
والتحات  األرايض  وتنظيف  الساحيل  النباتي  الغطاء 
الشدة،  البالغة  الظواهر  خالل  االستقرار  عدم  وزيادة 
 Defeo and( السواحل  حماية  ضعف  إىل  يؤدي  مما 
الجزر  بناء  وراء  الدافع  وكان   .)others, 2009
االصطناعية هو الطلب عىل املساكن الساحلية. ومع ذلك، 
تسارعت وترية تطوير هذه املواقع يف العديد من املناطق 
دون أي دراسة تفصيلية لآلثار اإليكولوجية، سواء عىل 
مناطق املصدر التي يتم فيها استخراج الرمال عىل نطاق 
املحلية  اإليكولوجية  النظم  عىل  أو  للبناء،  كمادة  واسع 
التي يطالها االضطراب أو تزاح بعيدا عن موائلها بسبب 

.)Rahman, 2017a, 2017b( أنشطة البناء

سطح  مستوى  وارتفاع  السواحل  يف  التغريات  وتؤدي 
إىل  السياحية  واألنشطة  الشدة  البالغة  والظواهر  البحر 
النزاعات  زيادة  وإىل  للبيئة  البرش  نظرة  يف  تغري 

 Robinson and( الساحلية  املنطقة  يف  االجتماعية 
 .)Whitney and Ban, 2019 و  others, 2019؛ 
ويمكن القول إن ارتفاع املوج مفيٌد للكهرباء املولدة من 
الزيادة  ولكن  متزايدة،  طاقة  توفر  ألنها  األمواج  طاقة 
للبنية  تهديدا  تشكل  املوج  ارتفاع  متوسط  يف  املستمرة 
التحتية املادية للمولدات التي تثِقل بالفعل حدود التحّمل 

 .)Penalba and others, 2018( ًاملقبولة هندسيا

خدمات  تعّقد  ضوء  يف  املستدامة  التنمية  أهميُة  وتربز 
الرملية  الشواطئ  توفرها  التي  اإليكولوجية  النظم 
عىل  تؤثر  التي  املحركة  والعوامل  والصخرية  واملوحلة 
مع  والحفظ،  االستخدام  بني  والتنازع  البيئات   تلك 
ما يصاحب ذلك من فوائد وتداعيات تتأثر بها التجمعات 
املوائل  يدمج  الذي  املعّقد  النظام  من  وتتبني  البرشية. 
واإلمكانات والتحديات التي تطرحها حوكمة هذا النظام 
استخدام  وتنظيم  لدعم  البحري  الحيز  تخطيط  أهميُة 
تلك البيئات، وأهمية تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 
أهداف  من   14 الهدف  ذلك  يف  بما  وأهدافها،   2030
التنمية املستدامة، ودمج األهداف من أجل تقليل اآلثار 
 Kidd and( عىل الشواطئ الرملية واملوحلة والصخرية

.)Borja and others, 2020 ؛ وothers, 2020

الحغرياج والعواقب الفئيسية الخلصة بكل م فقة  - 4

ال تتوافر سوى معلومات محدودة عن املناطق القطبية 
أخرى  مناطق  هناك  ولكن  املحيطات،  من  والجنوبية 
غرب  شمال  شواطئ  فعىل طول  تغريات.  فيها  ُسجلت 
وبحر  الهادئ  املحيط  رشق  وشمال  األطليس  املحيط 
املحركة  العوامل  تمثل  األسود،  والبحر  الشمال 
االضطرابات  بسبب  مهمة  مسألة  األوقيانوغرافية 
 ،)Voorhies and others, 2018( الناجمة عن األمواج
 ،)Scrosati and Ellrich, 2018( الجليدي  والحّت 
 Smale( والتواتر املتزايد للظواهر الجوية البالغة الشدة
الشواطئ  تطال  التي   )and Wernberg, 2013
ية فتغري أنماط نقل الرواسب،  الصخرية يف املناطق املدِّ
 Masselink( مما يؤثر عىل الشواطئ املوحلة والرملية

and others, 2016(، وبسبب تزايد التحات وحركات 
املجتمعات  يف  تغرياً  يحدث  أن  يمكن  الذي  الصخور 
 Petrovic and( األحيائية يف املناطق املعرضة لألمواج
 Castelle and others, و  Guichard, 2008؛ 
2018(. وتؤثر التغريات يف ديناميكيات األمواج يف تلك 
وأداء  القاعي   - املحيطي  الرتابط  عىل  أيضاً  املناطق 
 )Griffiths and others, 2017( النظام اإليكولوجي
 Mazzuco and( الريقات  توافر  التأثري عىل  من خالل 
 Massé Jodoin( العضوية  واملواد   ،)others, 2018
and Guichard, 2019(، والظواهر املتعلقة بدرجات 
 Vaquer-Sunyer and( األكسجني  ونقص  الحرارة 

 .)Duarte, 2011
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أصبحت  األسود،  البحر  من  الغربي  الشمايل  الجزء  ويف 
معظم  يف  األخرية  السنوات  يف  أضيق  الرملية  الشواطئ 
 ،)Allenbach and others, 2015( الساحل  أجزاء 
 Allenbach and others,( حيث توّسع الغطاء النباتي
فوق  املياه  عمق  انخفض  نفسه،  الوقت  ويف   .)2015
الجرف القاري بالقرب من مصب نهري الدانوب ودنيسرت 
 Anton and others,( بسبب مدخالت الرواسب النهرية
يف  شاطئية  كثبان  تشكيل  إىل  أيضا  أدى  مما   ،)2017
بعض املناطق. ومع ذلك، يرتبط تحات السواحل يف الجزء 
الرواسب يف ترصيفات  البحر األسود بنقص  الرشقي من 
 Kosyan( املياه النهرية نتيجة للسدود واألعمال الهندسية
يف  كبري  تحات  حدث  وقد   .)and Velikova, 2016
األرضية  لالنهياالت  نتيجة  والصخرية  املوحلة  الشواطئ 
مدى  عىل  املنشأ  والبرشية  املناخية  العوامل  عن  الناجمة 
العقود املاضية )Freiberg and others, 2010, 2011؛ 
 Tătui and others, و  Goryachkin, 2013؛  و 
املناطق  يف  متزايدة  تحات  معدالت  وُسجلت   .)2019
الساحلية املتاخمة للمناطق الريفية، حيث ال توجد حواجز 
 Cherkez and( الثعبان  جزيرة  حول  وكذلك  أمواج، 
others, 2006, 2020؛ و Goryachkin, 2013(. وقد 
كان لتأثريات كل هذه العوامل، مقرتنًة بالعوامل املحركة 
استغالل  يف  باإلفراط  املتصلة  واالقتصادية  االجتماعية 
الشواطئ يف البناء واألنشطة الرتفيهية والسياحية من أجل 
كثرية  نواح  من  الساحل  عىل  أثرها  اإليرادات،  زيادة 
 Stanchev and others, و  )Goryachkin, 2013؛ 
 .)Kucuksezgin and others, 2019 2018 ,2013؛ و

تحات  أيضا  األوقيانوغرافية  املحركة  العوامل  وتسبب 
عىل  الرملية  الشواطئ  مساحة  وانخفاض  السواحل 
املحيط  غرب  جنوب  يف  والربازيل  األرجنتني  سواحل 
وتوافر  األمواج  طاقة  عىل  أيضاً  يؤثر  مما  األطليس، 
الشدة  البالغة  الظواهر  وترية  الزدياد  نتيجة  الريقات 
 Mazzuco and others, 2015,( الباردة  والجبهات 
2018(. وتؤثر التغريات يف آثار التحات والسواحل عىل 
تنظر  التي  الطريقة  وتغري  املحلية  املجتمعات  اقتصاد 
بها إىل النظم اإليكولوجية الساحلية الطبيعية عىل ساحل 
 Bunicontro( ككل  الجنوبية  ألمريكا  األطليس  املحيط 

and others, 2015(. وباإلضافة إىل العوامل املحركة 
الديناميات  يف  تحدث  التي  التغريات  مثل  الدائمة 
كانت  الساحلية،  املوائل  عىل  وتأثريها  األوقيانوغرافية 
الكوارث البيئية مشكلة رئيسية يف جنوب غرب املحيط 
 Marcovecchio ؛ وGil and others 2019( األطليس
and others, 2019(. ففي السنوات الخمس املاضية، 
وقعت كارثتان تتعلقان بمخلفات املناجم املوجودة عىل 
الرّب أدتا إىل ترصيٍف وَصل إىل املنطقة الساحلية، مما أثر 
والشواطئ  البحرية  الشعاب  منها  مختلفة  موائل  عىل 
يف  األحيائية  واملجتمعات  والصخرية  واملوحلة  الرملية 
الربازيل، ووقع انسكاب نفطي أثّر عىل أكثر من 000 3 
 Soares و  )Escobar, 2019؛  السواحل  من  كيلومرت 
زماني  أثر  الكوارث  ولهذه   .)and others, 2020
اإليكولوجية  النظم  وخدمات  البيئة  عىل  كبري  ومكاني 
واملجتمعات البرشية، ال سيما بالنظر إىل اآلثار الرتاكمية 
الناجمة عن العوامل املناخية - املحيطية التي قد تعيد 
تعليق املواد الكيميائية يف الرواسب من الشواطئ الرملية 
 Dadalto ؛ وQueiroz and others, 2018( واملوحلة

 .)and others, 2019

ويف منطقة املحيط الهندي، أدى بناء الجزر االصطناعية 
املحيل  الصعيد  عىل  جديدة  مالحية  مخاطر  نشوء  إىل 
التحات  منع  منها  املراد  املثبتة  غري  باملنشآت  تتصل 
قانوني  غري  بشكل  النفايات  بإلقاء  كذلك  وتتصل 
هياكل جديدة غريت  إنشاء  مع   ،)Rahman, 2017a(
 .)Rahman, 2017b( املسالك املؤدية إىل مناطق الصيد
وأدت نتائج التقييم األويل التفصييل لألثر البيئي ملرشوع 
يُنفذ يف ماليزيا إىل إعادة النظر يف التخطيط املقرر للجزر 
الجديدة بغية منع اختناق مرٍج لألعشاب البحرية يتسم 
)Williams, 2016؛  تدمريه  تاليف  ثم  ومن  بالتنوع 
األخرى  البيئية  اآلثار  تبنيُّ  أن  غري  زاي(.   7 والفصل 

والطويلة األجل يتطلب استعراضاً مستمراً.

الهادئ  املحيط  غرب  سواحل  أن  عاملي  مسح  وأظهر 
ملوثات  لعدة  تركيز  بؤر  هي  األطليس  املحيط  ورشق 
 .)Lu and others, 2018( وأنها تتأثر باحرتار املناخ
وعىل الرغم من أن العديد من العوامل املحركة الناشئة 
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عن مناطق أخرى تؤثر أيضاً عىل ساحل املحيط الهادئ، 
تربز  املناخية   - املحيطية  والظواهر  املناخ  تغري  فإن 
 Xiu and( الهادئ  املحيط  رشق  يف  رئيسية  كقضية 
هو  الهادئ  املحيط  رشق  وساحل   .)others, 2018
واحد من أكثر النظم اإليكولوجية البحرية إنتاجية بسبب 
وهي  السطح،  إىل  القاع  مياه  لصعود  أنظمة  وجود 
يف  للتغريات  محرك  عامل  أهم  تعترب  التي  األنظمة 
 Randall and( الشواطئ الرملية واملوحلة والصخرية
others, 2020(. ويف شمال املحيط الهادئ، من املتوقع 
أن تؤدي الزيادة يف كثافة صعود مياه القاع إىل السطح 
يف  الشاطئ  بمحاذاة  أقوى  رياح  بهبوب  ترتبط  التي 
املنطقة الساحلية )Xiu and others 2018( إىل تغرّي 
يف أداء النظام اإليكولوجي يف الشواطئ الرملية واملوحلة 
املغذيات  مدخالت  يف  التغريات  بسبب  والصخرية 
الهادئ،  املحيط  جنوب  ويف  األوقيانوغرافية.  والظروف 
تؤثر التغريات يف نظام تيار همبولت عىل بلدان مختلفة 

املؤاتية  الرياح  يف  الزيادة  خالل  )من  مختلفة  بطرق 
لصعود مياه القاع إىل السطح قبالة تشييل مثال وقّلتها 
قبالة بريو( )Bertrand and others, 2019(. ويتأثر 
ساحل املحيط الهادئ بشدة بظاهرة النينيو وبالظواهر 
الجوية البالغة الشدة التي يمكن أن تصبح أكثر تواتراً 
اإليكولوجية  النظم  وخدمات  السواحل  عىل  تؤثر  وأن 
واملوحلة  الرملية  الشواطئ  توفرها  التي  الساحلية 
والصخرية )Bertrand and others, 2019(. ويؤثر 
الديناميات  عىل  تأثريات  من  به  يرتبط  وما  املناخ  تغري 
والصخرية  الرملية  للشواطئ  الطبيعية  الساحلية 
املائية  األحياء  وتربية  الصيد  ذلك  يف  بما  وخدماتها، 
الظواهر  وترية  تزايد  بسبب  وذلك  والسياحة،  والتحات 
البالغة الشدة التي ال يمكن التنبؤ بها استنادا إىل التجربة 

 .)Aguilera and others, 2019( الحالية

5 -  آفلق اتسحقلل

البحرية  الشعاب  ستتأثر  حالها،  عىل  األمور  بقيت  إذا 
أنحاء  والصخرية يف جميع  واملوحلة  الرملية  والشواطئ 
النظم  خدمات  يف  كبرية  خسارة  وستحدث  العالم 
اإليكولوجية. ويُتوقع يف األجل املتوسط )20 عاما تقريبا( 
أن تتفاقم جميع املشاكل بشكل كبري ويُحتمل أن تُفَقد 
يرتتب عىل  ما  مع  الطبيعية،  الشواطئ  من  كبرية  أجزاء 
سلبية.  وثقافية  واقتصادية  اجتماعية  عواقب  من  ذلك 
السواحل،  عىل  السكانية  التجمعات  عدد  يف  زيادة  وثمة 
والعوامل  والنفايات  امللوثات  يف  زيادة  ذلك  عن  وينجم 
واملوحلة  الرملية  الشواطئ  عىل  تؤثر  التي  األخرى 
التحتية  البنى  يف  الزيادة  شأن  ومن  والصخرية. 
واستصالح األرايض يف املناطق الساحلية أن تعجل بتلك 
اآلثار  عن  القليل  سوى  اآلن  حتى  يُعرف  وال  العملية، 
يف  التغريات  بفعل  السواحل  تطال  التي  األجل  الطويلة 
الديناميات املائية ويف التنوع البيولوجي ومصادر املواد 
التي تُستخدم لبناء تلك البنى التحتية. ومن ناحية أخرى، 

إذا استند التوسع الحرضي الساحيل إىل الهندسة املراعية 
املبادرات  لالقتصاد األزرق، فسيتيح ذلك فرصة لزيادة 
 Strain and others, و  ألف؛   7 )الفصل  املستدامة 
اإليكولوجية  النظم  بقيمة  العام  الوعي  وزيادة   )2018
االجتماعية  اإليكولوجية  الساحلية  والنظم  الساحلية 
باملحيطات  الصلة  ذات  باملسائل  اإلملام  عىل  القائمة 
 Fleming and و  )Santoro and others, 2017؛ 

.)others, 2019

وهناك صلة مبارشة بني سكان السواحل وخدمات النظم 
الحيوية  البحرية  الشعاب  من  املستمدة  اإليكولوجية 
والشواطئ الرملية واملوحلة والصخرية، حيث قد تكون 
الزيادة يف عدد السكان واستخدام املوارد البيئية أكرب من 
سيزيد  نفسه،  الوقت  ويف  التكيف.  عىل  الشواطئ  قدرة 
إىل  تصل  التي  العواصف  وشدة  تواتر  من  املناخ  تغري 
الساحل )IPCC, 2018(. ومن منظور املحيطات، هناك 
تغريات متوقعة يف العوامل املحركة املحيطية - املناخية 
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األمواج،  طاقة  زيادة  خالل  من  الساحل  عىل  تؤثر  التي 
والتحات، ونقل الرواسب، وارتفاع مستوى سطح البحر، 
بما يف ذلك انخفاض نطاق املنطقة املّدية لبعض الشواطئ 
مياه  منظور  ومن   .)Herring and others, 2018(
املناطق الداخلية، فإن زيادة تساقط األمطار ستعيق نقل 
الرواسب وتزيد مدخالت املغذيات وامللوثات من البيئات 
 Lana( األرضية وبيئات املياه العذبة إىل املوائل الساحلية
and others, 2018(. ومن املتوقع أن 13,6-15,2 يف 
املائة )097 36-511 40 كم( من الشواطئ الرملية يف 
العالم يمكن أن تواجه تحاتا شديدا بحلول عام 2050، 
كم(   131  745-95  061( املائة  يف   49,5-35,7 و 
من  عدد  يواجه  أن  يمكن  ولذلك،  القرن.  نهاية  بحلول 
الشواطئ  بتحات  يتصل  فيما  كبرية  مشاكل  البلدان 
 Vousdoukas and( القرن  نهاية  بحلول  الرملية 

.)others, 2020

وستظل اآلثار الرتاكمية الناجمة عن تغري املناخ وسائر 
البيولوجي  التنوع  عىل  تؤثر  املنشأ  البرشية  التأثريات 
وسوف  البيئة.  وسالمة  اإليكولوجية  النظم  وخدمات 
تؤثر عوامل اإلجهاد املتعددة املستمرة هذه، وفقا ملفهوم 
العاملية،  الصحة  الذي وضعته منظمة  واحدة”  “صحة 

 Fleming and others,( وصحته  اإلنسان  رفاه  عىل 
2019(. ويمكن أيضا توقع أن تؤدي زيادة عدد السكان 
والبنى التحتية يف املناطق الساحلية إىل تصاعد يف النزاع 
الشعوب  ومجتمعات  التقليدية  املجتمعات  بني  الثقايف 
الصناعية.  واألنشطة  الكبرية  املدن  ظهور  مع  األصلية 
املوارد،  تلوث  لزيادة  سيكون  املجاالت،  مختلف  ويف 
عىل  تطرأ  التي  والتغريات  البيولوجي،  التنوع  وفقدان 
املعارف  فقدان  مع  النزاعات،  وتصاعد  السواحل، 
نتيجة  اقتصادٌي سلبي  أثٌر  واملحلية،  األصلية  والتقاليد 
يف  الالزمة  االستثمارات  وزيادة  السياحة  النخفاض 
ملواطني  التحتية  والبنى  واالقتصاد  الصحة  قطاعات 
املنطقة. ومن ناحية أخرى، أظهرت الدراسات يف بعض 
اإليكولوجية  املعارف  إلدراج  املمكنة  النتائَج  املناطق 
التقليدية يف عمليات الحوكمة من أجل الحد من النزاعات 
 Stori and( اإليجابية  املستدامة  التنمية  وتعزيز 
 Van Assche and others, و  others, 2019؛ 
2019(. وهناك أيضا إمكانية الستخدام اإلدارة املتكاملة 
يف  للمساعدة  رئيسية  أداة  بوصفها  املياه  ملستجمعات 
 Henderson and( الساحلية  البحرية  النظم  إدارة 

.)others, 2020

الثغفاج الفئيسية اتحلقية ه اتعلرف وه ميلل ب لء القاراج  - 6

العقود األخرية تطورات يف املعارف املتصلة  تحققت يف 
الرملية واملوحلة  البحرية الحيوية والشواطئ  بالشعاب 
والصخرية، تتيح لنا أن نفهم عىل نحو أفضل أهميتها 
التصوير  عمليات  وتوفر  األهمية.  البالغة  وآثارها 
بيانات هامة لتصور  الجديدة أيضا  الساتلية  والنمذجة 
بما  كبرية،  ملخاطر  املعرضة  املناطق  وتحديد  التغري 
 Sagar and others,( متعددة  علمية  مجاالت  يشمل 
ومع   .)Mentaschi and others, 2018 و  2017؛ 
وعىل  املعارف.  يف  الثغرات  بعض  هناك  تزال  ال  ذلك، 
فإن  مؤخرا،  تحقق  الذي  العلمي  التقدم  من  الرغم 
املعلومات املتاحة لدينا قليلة جدا بحيث ال يمكن التنبؤ 
األجل.  طويلة  أو  األجل  متوسطة  بسيناريوهات  بدقة 

اإلقليمية  للمعارف  بالنسبة  توازن  عدم  أيضا  وثمة 
وحجم البيانات املتاحة يف مناطق كثرية من العالم، مثل 
جنوب املحيط األطليس ومنطقة البحر الكاريبي الكربى 
عىل  املتاحة  البيانات  ومعظم  الهادئ.  املحيط  وغرب 
وإقليمية،  محلية  تحليالت  من  مستمدة  العالم   نطاق 
العاملي  الصعيد  عىل  جداً  قليلة  نتائج  سوى  تسمح  وال 
املوائل  لحالة  النقدي  املنحى  ينحو  استعراض  بإجراء 
الساحلية. ومع ذلك، فهناك يف هذا السياق تقييم عاملي 
أوضح للشواطئ الرملية، ولذلك يمكن وضع خطط عمل 
 Luijendijk and others,( اآلثار  من  للتخفيف 
ولم   .)Vousdoukas and others, 2020 و  2018؛ 
ينَجز بعد تحليل عاملي للتنوع البيولوجي واآلثار املتعلقة 
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املوحلة  والشواطئ  الحيوية  البحرية  بالشعاب 
هذه  عىل  املتزايدة  اآلثار  إىل  وبالنظر  والصخرية. 
املهم  من  البيانات،  مجموعات  إىل  واالفتقار  الشواطئ 
وقواعد  القدرات  وبناء  العلمية  الربوتوكوالت  تحسني 
التنوع  ملؤرشات  املوحد  الرصد  أجل  من  البيانات 
املحركة  والعوامل  اإليكولوجية  النظم  وأداء  البيولوجي 
بالشعاب  يتعلق  فيما  تطبيقها  يتعني  التي  البيئية، 
البحرية الحيوية والشواطئ الرملية واملوحلة والصخرية 
الراهن، يجري جمع  الوقت  العالم. ويف  أنحاء  يف جميع 
املحلية  املستويات  عىل  العلمية  البيانات  من  الكثري 
باستخدام بروتوكوالت مختلفة، مما يحول دون إجراء 

أي تحليل إقليمي أو عاملي متكامل. 

أجل  من  التخصصات  املتعددة  العلوم  تشجيع  ويجب 
تعزيز التطور املشرتك للعلوم الطبيعية واالجتماعية من 
للبيئة  البرشي  البعد  عن  علمية  بيانات  توفري  أجل 
فيما  وخاصة   ،)McKinley and others, 2020(
الرملية  والشواطئ  الحيوية  البحرية  بالشعاب  يتعلق 
التخصصات  نطاق  إىل  وبالنظر  والصخرية.  واملوحلة 
الرملية  والشواطئ  الحيوية  البحرية  بالشعاب  املتصلة 
بسبب  بينها،  فيما  واالرتباطات  والصخرية  واملوحلة 
غزارة تنوعها البيولوجي وخدماتها اإليكولوجية، بما يف 
ية، وجميع  ذلك الوجود البرشي عىل شواطئ املنطقة املدِّ
فمن  الصلة،  ذات  والصحية  االقتصادية  الخدمات 
الطبيعية  العلوم  بني  التكامل  تحقيق  الرضوري 
الطبيعة،  عىل  القائمة  الحلول  لتعزيز  واالجتماعية 
النظم  وقدرة  األزرق،  لالقتصاد  املراعية  والهندسة 
 McKinley( اإلنسان  ورفاه  التكيف،  عىل  اإليكولوجية 
 Stepanova and others, و  and others, 2020؛ 
عوامل  بشأن  املعارف  زيادة  الرضوري  2020(.ومن 
اإلجهاد املتعددة يف هذه املوائل من أجل دعم فهم أفضل 
لتأثري مثل هذه األخطار عىل تلك املوائل، سواء بوصفها 
عوامل  بني  التآزر  حيث  من  أو  فردية  محركة  عوامل 

اإلجهاد املتعددة. ومن شأن زيادة املعارف بشأن تأثري 
عوامل اإلجهاد املتعددة أن تدعم تحسني اتخاذ القرارات 

عىل أسس علمية. 

ومن املهم بناء القدرات يف مجال تطوير العلوم من خالل 
املسائل  يف  يُنظر  بحيث  القطاعات،  املتعدد  التعاون 
العلمية ليس فقط عىل أساس وجود ثغرات علمية ولكن 
وإدارية  اجتماعية  ثغرات  وجود  حاالت  يف  أيضا 
)Lubchenco and others, 2019؛  واقتصادية 
صانعو  ويحتاج   .)Urban and others, 2020 و
لحل  سليمة  بحوث  إىل  السياسات  وواضعو  القرارات 
البيولوجي.  والتنوع  املوارد  إدارة  عند  العملية  املشاكل 
وتخطيط الحيز البحري مسألة رئيسية ومثال ممتاز عىل 
وآثارها عىل  الساحلية  املنطقة  يف  النزاعات  إدارة  كيفية 
واملوحلة  الرملية  والشواطئ  الحيوية  البحرية  الشعاب 
يضم  التخصصات  متعدد  نهج  أساس  عىل  والصخرية 
أصحاب املصلحة املتعددين بما يصب يف صالح التنمية 
املستدامة )Kidd and others, 2020(. ونحن بحاجة 
أيضا إىل محاولة فهم البُعد البرشي وإدراجه يف البحوث 
الرملية  والشواطئ  الحيوية  البحرية  بالشعاب  املتعلقة 
واملوحلة والصخرية، وزيادة التواصل والوعي من خالل 
 .)Santoro and others, 2017( باملحيطات  املعرفة 
ويمكن استخدام املوائل لتكون يف طليعة الجهود الرامية 
املستدامة  التنمية  خطة  تنفيذ  يف  العلم  دور  تعزيز  إىل 
2030، بما يف ذلك الهدف 14 من أهداف التنمية  لعام 
بشأن  العلمية  املعارف  زيادة  خالل  ومن  املستدامة. 
الدراسات  يف  والطبيعية  البرشية  األبعاد  إدماج  كيفية 
الحيوية  البحرية  الشعاب  تصيب  التي  باآلثار  املتصلة 
والشواطئ الرملية واملوحلة والصخرية والحفاظ عليها، 
املمارسات  أفضل  تدعم  أن  يمكن  التي  العلوم  ستتعزز 
أصحاب  بني  رشاكة  عىل  تقوم  التي  السواحل  إلدارة 
واملوائل  املحيطات  ألهمية  وفهم  املتعددين  املصلحة 

الساحلية وعوامل اإلجهاد املتعددة التي تتعرض لها. 
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 الفصل 7 جيم
البحيرات الشاطئية 

المرجانية والبحيرات 
الشاطئية الجزرية

وديفيد  الفرعي(،  الفصل  عن  رئيسية  )عضوة  إيفانز  وكارين  االجتماعات(؛  )منظم  د. وودروف  كولني  اتسل مون: 
أوبورا، وفرناندا دي أوليفريا النا، وآرثر ب. ويب. 
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ال قلط الفئيسية

تتعرض سالمُة الشعاب املرجانية الحلقية والبحريات  	
الشاطئية الجزرية واستدامُة املجتمعات املحلية التي 
تعتمد عليها يف كسب معيشتها لتحديات ناشئة عن 
العديد من القيود وعوامل اإلجهاد البيئية التي كثريا 

ما تتفاقم بفعل األنشطة البرشية. 

والشعاب  	 الحلقية  الشعاب  عىل  القائمة  الجزر 
كبرية  بدرجة  ومعرضة  منخفضة  األخرى  املرجانية 
سطح  مستوى  ارتفاع  سيما  وال  املناخ،  تغري  آلثار 
البحر؛ ومن املرجح أن تستجيب كل جزيرة بطريقة 

مختلفة عن غريها.

يهدد تغري املناخ النُظَم اإليكولوجية للشعاب املرجانية  	
مع ما يرتتب عىل ذلك من آثار عىل قابلية الجزر للسكن. 
وغمرها،  الجزر  وتحات  املرجان،  ابيضاض  ويكتيس 
وانحالل الكربونات، وآثار الظواهر البالغة الشدة مثل 

العواصف املدارية، أهمية خاصة يف هذا السياق.

الجزر املرجانية الحرضية املتقدمة النمو تعتمد بشكل  	
تدمج  أن  ينبغي  التي  الهندسية  الحلول  عىل  متزايد 
لتجنب  و “الخرضاء/الزرقاء”  “الصلبة”  الخيارات 
اآلثار غري املقصودة، يف حني تعتمد املجتمعات الجزرية 
اإليكولوجية  النظم  سالمة  عىل  كثافة  األقل  الريفية 

البحرية والساحلية املحيطة وإنتاجيتها ووظائفها.

مقامة  - 1

املدارية  املرجانية  والجزر  املرجانية  الشعاب  تعد 
بها،  املرتبطة  الشاطئية  البحريات  نظم  مع  املنخفضة، 
األلفيات  مدى  عىل  تشكلت  جيولوجيا  حديثة  ظواهر 
عىل  واستمرارها  تشكلها  ويتوقف  املاضية.  القليلة 
لرواسب  البيولوجي  واإلنتاج  البحر،  سطح  مستوى 
الجوي  والغالف  املحيط  الكالسيوم، وظروف  كربونات 
التي تعيد تكوين هذه الرواسب وتنقلها وتعيد ترسيبها. 
وتتناثر هذه الجزر عىل امتداد البحار التي تتكون فيها 
وهي  جدا.  معزولة  تكون  ما  وغالبا  البحرية،  الشعاب 
وصغرية  منخفضة،  كونها  يف  تتمثل  سمات  يف  تشرتك 
وتوفر  املحيطة.  البحرية  للظروف  ومعرضة  املساحة، 
هذه الجزر إمكانات زراعية ضئيلة وموارد محدودة من 
تعيش  التي  الكفاف  ملجتمعات  العذبة  الجوفية  املياه 
عليها، والتي تعتمد اعتمادا شديداً عىل الشعاب البحرية 
والنظم  اليومي.  الغذائي  األمن  أجل  من  املحيطة 
اإليكولوجية البحرية والساحلية املرتبطة بها، بما يف ذلك 
النباتي  والغطاء  املانغروف  وأشجار  البحرية  األعشاب 
اإليكولوجية  والخدمات  لالستقرار  أيضا  مهمة  الربي، 

الزراعية التي تعتمد عليها املجتمعات املحلية.

ولم تقيَّم الجزر املرجانية والبحريات الشاطئية املرجانية 
للمحيطات  األول  العاملي  التقييم  يف  التحديد  وجه  عىل 
)United Nations, 2017b(، عىل الرغم من أن الفصل 
إنتاج  وَصف   )United Nations, 2017a( منه   7
وذُكرت  الساحلية  الرواسب  يف  وإسهامها  الكربونات 
يف  أما  أخرى.  فصول  يف  الحلقية  املرجانية  الشعاب 
الشعاب  املعنون  دال،   7 الفصل  فإن  الحايل،  التقييم 
املرجانية املدارية وشبه املدارية، يتناول مواضيع وثيقة 
الصلة، كما توجد مادة مكملة يف الفصل 7 زاي املتعلق 

بمروج األعشاب البحرية.

 439 هناك  أن  إىل  مؤخرا  أجري  استعراض  وخلص 
تشكيال يمكن تصنيفها عىل أنها شعاب مرجانية حلقية 
وهناك   .)Goldberg, 2016( العالم  أنحاء  جميع  يف 
تقوم  التي  الحلقية  املرجانية  الشعاب  من  ِشعباً   268
عليها جزر ِشعابية، ولكن هذا الفصل يتضمن النظر يف 
تتشكل  التي  حىص  من  املكونة  والجزر  الرملية  الجزر 
نمطها  يتشابه  والتي  األخرى،  املرجانية  الشعاب  عىل 
عىل  تتشكل  التي  بالجزر  الخاص  ذاك  مع  السلوكي 
حواف الشعاب املرجانية الحلقية. ويتواجد أكرب عدد من 
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الشعاب املرجانية الحلقية يف املحيط الهادئ )يقع 84 يف 
املائة من الشعاب املرجانية الحلقية يف املحيط الهادئ، 
واألرخبيل  والفلبني  الجنوبي  الصني  بحر  ذلك  يف  بما 
يف  منها  املائة  يف   13 من  يقرب  ما  ويقع  اإلندونييس(؛ 
املحيط الهندي، ويقع أقل من 3 يف املائة يف منطقة البحر 
بولينيزيا  وتضم   .)Goldberg, 2016( الكاريبي 
الحلقية  املرجانية  الشعاب  من  ِشعباً   83 الفرنسية 
وتشمل  العاملي(.  املجموع  من  املائة  يف   20 )قرابة 
املرجانية،  الجزر  من  واحدة  منظومة  وهي  تابيتيوا، 
الرشقية.  حافتها  طول  عىل  مسماة  جزيرة   50 قرابة 
املرجانية  الجزيرة  هي  املرجانية  روكاس  وجزيرة 
الوحيدة يف جنوب املحيط األطليس، وهي تتمتع بالحماية 
 Pereira( الربازيل  يف  الحفظ  سياسة  إطار  يف  الكاملة 
 .)Soares and others, 2011 ؛ وand others, 2010
تشكيالت  معظم  والكشادويب  ملديف  أرخبيال  ويضم 
بينما  الهندي،  املحيط  يف  الحلقية  املرجانية   الشعاب 
أماكن أخرى سوى شعاب مرجانية حلقية  ال توجد يف 

معزولة )مثل ألدابرا وغلوريوز(.

الشعاب  عن  أول من قدم رشحاً  وكان تشارلز داروين 
بها  املتصلة  الجزر  وتشكيالت  الحلقية  املرجانية 
فوق  البارزة  الربكانية  فالجزيرة   .)Darwin, 1874(
سطح البحر التي تهدأ بعد ذلك، لتصبح تحت مستوى 
سطح البحر يف نهاية املطاف، تنشأ لها حافة مرجانية 
املرتبطة  والكائنات  املرجان  من  مكونة  الكربونات  من 
من  حافة  سوى  املطاف  نهاية  يف  وراءها  ترتك  وال  به، 
أن  الحلقية وبحرية مركزية. ويمكن  املرجانية  الشعاب 
الشعاب  حواف  تكون  عندما  الِشعابية  الجزر  تتشكل 

للمد  مستوى  أعىل  فوق  بارزًة  الحلقية  املرجانية 
الهياكل  من  بالكامل  تتألف  وهي  مؤاتية.  والظروُف 
البحرية،  الشعاب  يف  الحية  للكائنات  الكلسية  العظمية 
صخور  إىل  تفكيكه  جرى  الذي  املرجان  ذلك  يف  بما 
بات  املثقَّ مثل  األخرى  الحية  والكائنات  ورمل،  وحىص 
والرخويات والطحالب املرجانية. ويعتمد توّسع الجزيرة 
واستمرارها عىل استمرار إنتاج رواسب الشعاب البحرية 
ملوازنة التحات املستمر بفعل األمواج والتيارات والرياح.

ويبدو أن الجزر الِشعابية تكونت عىل العديد من الشعاب 
املرجانية الحلقية نتيجة حدوث هبوط طفيف يف مستوى 
سطح البحر بعد ارتفاعه يف منتصف الحقبة الهولوسينية 
مما أتاح تراكم رواسب الشعاب البحرية. وعادة ما تكون 
التي  حجما،  األكرب  الجزر  هي  املأهولة  الِشعابية  الجزر 
تضم مناطق داخلية تكونت فيها تربة وغطاء نباتي أكثر 
أكثر  العذبة  الجوفية  للمياه  موارد  بها  وتوجد  تعقيدا 
ثباتا. ويمكن أن يكون استيطان الناس للجزر قد حدث 
 Allen ؛ وNunn, 2016( بعد فرتة وجيزة من تشّكلها
and others, 2016(. ويؤدي االستخدام البرشي املكثف 
تدهورها.  إىل  املعقدة  اإليكولوجية  النظم  هذه  ملثل 
والشعاب املرجانية الحلقية التي ال تتشكل عليها جزر أو 
تتشكل عليها جزر غري صالحة للسكن لها قيمة إيكولوجية 
املرجانية سالمة  الشعاب  موائل  أكثر  تمثل  وهي  كبرية، 
وأقلها تأثرا بعوامل االضطراب وأكثرها قدرة عىل التكيف 
 Donner and Carilli, ؛ وRiegl and others, 2012(
أو  البحرية  الشعاب  تدهور يف سالمة  2019(. وحدوث 
اإليكولوجية  النظم  هذه  مثل  استمرار  يهدد  إنتاجيتها 

واملجتمعات املحلية التي تعتمد عليها.

الحغرياج اتوثقة ه تللة اليزر اتف لنية واللصرياج الشلطئية اليزرلة  - 2

وصن الحغرياج الليئية بني علمت   - 1-2
2010 و 2020

 صلج اليزر - كثريا ما يعزى تحات الشواطئ الجزرية 
إىل ارتفاع مستوى سطح البحر، وإن كان إثبات وجود 

البحر يشّكل  التحات وارتفاع مستوى سطح  صلة بني 
تحديا. وتظِهر الدراسات تباين ردود الفعل حول فرادى 
الجزر وعىل نطاق مجموعات كاملة من الجزر املرجانية 
)Ford and Kench, 2015(، وغالبا ما تخفي التقلبات 
 Mann( القصرية األجل أي إشارات حقيقية طويلة األجل
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 and others, 2016؛ و Ryan and others, 2016؛ 
جزر  ففي   .)Nunn and others, 2017, 2019 و 
أخرى  جزر  انزياح  ولكن  جزر،  عدة  اختفت  سليمان، 
مجرد  ليس  هذا  أن  إىل  يشري  األمواج  لنشاط  استجابة 
البحر  سطح  مستوى  ارتفاع  عن  ناجمة  إغراق  عملية 
ُسجلت  وقد   .)Albert and others, 2016, 2017(
تباينات يف موقع الشاطئ يف العديد من الجزر يف املحيط 
 Purkis و  )Hamylton and East, 2012؛  الهندي 
 )Testut and others, 2016 ؛ وand others, 2016
وازداد حجم العديد منها، ويبدو من املرجح أن تستمر 
 Beetham and others,( املستقبل  يف  الزيادة  هذه 
طفيفة  تغريات  لوحظت  الهادئ،  املحيط  ويف   .)2017
دور  أن  يبدو  حيث  املرجانية  تواموتو  جزر  يف  نسبيا 
بدور  البحر كان ضئيال نسبيا، مقارنة  مستوى سطح 
البرشية  واآلثار  الرواسب  وإمدادات  املناخي  النظام 
 Le Cozannet and( الشواطئ  استقرار  عىل  املنشأ 
others, 2013؛ و Duvat and Pillet, 2017(. ويف 
عىل  املتشكلة  الِشعابية  الجزر  مساحة  زادت  توفالو، 
شعاب فونافوتي املرجانية الحلقية، ويرجع ذلك جزئيا 
)Kench and others, 2015؛  املدارية  األعاصري   إىل 
خط  تغري  ودل   ،)McLean and Kench, 2015 و 
ازدياد  عىل  توفالو  يف   101 الـ  الجزر  لجميع  الشاطئ 
مساحة األرض يف ثمان من الجزر املرجانية التسعة عىل 
 Kench and others,( املاضية  األربعة  العقود  مدى 
2018(. ومع ذلك، أدت اآلثار التي أصابت خط الشاطئ 
يف الفرتة األخرية يف أعقاب إعصار بام املداري يف آذار/
مارس 2015 إىل حدوث انحسار كبري للشاطئ يف بعض 
آثار  يف  الكبري  التباين  أبرز  مما  توفالو،  يف  الجزر 
االضطرابات املدارية عىل الجزر. وكشف تحليل للبيانات 
املتوفرة، شمل 30 ِشعبا من الشعاب املرجانية الحلقية 
 709 ذلك  يف  بما  الهندي،  واملحيط  الهادئ  املحيط  يف 
يفقد  لم  الحلقية  املرجانية  الشعاب  من  أيا  أن  جزر، 
مساحة أرضه اإلجمالية وأن مساحة 88,6 يف املائة من 
أو  مستقرة  كانت  الشعاب  هذه  بني  املوجودة  الجزر 
منها  املائة  يف   11,4 سوى  يشهد  لم  حني  يف  ازدادت، 

.)Duvat, 2018( تقلصا يف املساحة

علبية - يقل الرتكيز بشكل غري متناسب  غمف اليزر الشص
 Ford( العايل  املد  فيضانات  تكرار  وزيادة  الغمر  عىل 
نموذج  طريق  عن  تيّس  وقد   .)and others, 2018
املرجانية  الشعاب  تضاريس  الرتفاعات  مفصل  رقمي 
باالعتماد عىل  املرجانية،  مايورو  لجزيرة  ُصمم  الحلقية 
التصوير الفوتوغرايف باستخدام طائرات مسرية من دون 
عند  املحتملة  األخطاء  يف  شامل  نحو  عىل  النظُر  طيار، 
إجراء مسوح لقابلية تعرض الشعاب املرجانية الحلقية 
 .)Gesch and others, 2020( للفيضانات يف املستقبل

 غري ال مط ات لخت لألمواج - قد تتغري ظروف األمواج 
 Esteban and( البحر  سطح  مستوى  ارتفاع  مع 
 .)Esteban and others, 2018 و  others, 2018؛ 
ويُتوقع زيادة غمر األمواج للشواطئ يف العديد من الجزر 
الِشعابية )Storlazzi and others, 2015(، وقد خلص 
قد  املرجانية  الجزر  معظم  أن  إىل  مؤخرا  أجري  تحليل 
تكون غري صالحة للسكن بحلول الخمسينيات من القرن 
 .)Storlazzi and others, 2018( الحادي والعرشين
ومن املرجح أن تصبح الجزر الِشعابية أقل عرضا وأكثر 
الداخلية  والفيضانات  األمواج  ارتفاع  زيادة  مع  طوال، 
أن  ويمكن   .)Shope and others, 2016, 2017(
وأنماط  املجاورة  البحرية  الشعاب  بأبعاد  النتائج  تتأثر 
 Quataert and( الشواطئ  طول  عىل  الرواسب  نقل 
 ،)Shope and Storlazzi, 2019 و others, 2015؛ 
.)Oberle and others, 2017( مع تملح املياه الجوفية

 ا ور الشعلب اللصفلة - يقدر أن الشعاب املرجانية 
يعادل  ما  أي  املحيطات،  من  املائة  يف   0,5  تغطي 
 Leão and others,( 000 500 1 كيلومرت مربع تقريبا
2008(. وتشري التقديرات أيضا إىل أن أكثر من 30 يف 
املائة من الشعاب البحرية قد ترضر بشدة بالفعل، وأن 
البحرية  املائة من مناطق الشعاب  60 يف  ما يقرب من 
لألنشطة  نتيجة  القادمة،  العقود  يف  تماما  سيتدهور 
البرشية، وال سيما اإلفراط يف صيد األسماك وتلوث البحر 
 Gherardi and Bosence,( العاملي  املناخ  وتغري 
ويتسبب   .)Pereira and others, 2010 و  2005؛ 
ارتفاع درجة حرارة املياه السطحية املدارية يف ابيضاض 
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عىل  تواترا  أكثر  وبمعدل  واسع  نطاق  عىل  املرجان 
وهو   ،)Eakin and others, 2019( العاملي  الصعيد 
الفرتة  واتسمت  دال.   7 الفصل  يف  يناقش  موضوع 
2014-2017 بتعاقب غري مسبوق من السنوات الحارة 
التي حطمت األرقام القياسية، وتزامنت مع أشد الحاالت 
وأوسعها  املرجان  البيضاض  اإلطالق  عىل  املسجلة 
 Eakin and( انتشارا وأطولها أمدا عىل الصعيد العاملي
املرجانية  الشعاب  ابيضاض  ل  others, 2019(. وُسجِّ
 Marshall and( املدارية  املناطق  امتداد  عىل  الحلقية 

 .)Head and others, 2019 ؛ وothers, 2017

 لوث اللصرياج الشلطئية - يؤدي االستخدام املكثف 
إىل  الشاطئية  بالبحريات  الخاصة  اإليكولوجية  للنظم 
من  تبنّي  وقد  اإليكولوجية.  النظم  وتدهور  املياه  تلوث 
املستعملة  املياه  أن  توفالو  يف  أجريت  التي  الدراسات 
هذه  وسجلت  للتلوث،  الرئييس  املصدر  هي  املنزلية 
 Fujita( الثقيلة  باملعادن  الرواسب  تلوث  الدراسات 

.)and others, 2013, 2014

اآلثلر اإللكولو ية - يمكن أن تكون الجزر املرجانية 
النائية غري املأهولة أو القليلة السكان مواقع ذات قيمة 
تغري  عن  الناجمة  الضغوط  وتهدد  فريدة.  إيكولوجية 
املناخ وارتفاع مستوى سطح البحر بقاء مثل هذه الجزر 
ونظمها اإليكولوجية الفريدة، واألنواع املهددة باالنقراض 
االنقراض  لخطر  تتعرض  أن  يحتمل  التي  وتلك 
)Gillespie and others, 2008(. ففي جزر فينيكس 
قد  املثال،  سبيل  عىل  معظمها  يف  املأهولة  وغري  النائية 
تفشل يف نهاية املطاف دورات موت واستعادة املرجان 
الرغم من  تزداد شدتها، عىل  التي  الحر  نتيجة ملوجات 
 Rotjan and others,( إلدارتها  الحثيثة  الجهود 
املوائل  عىل  مدمرة  آثار  لألعاصري  يكون  وقد   .)2014
يشكل  مما  الصغرية،  الجزر  يف  الحيوية  األهمية  ذات 
تحدياً حاسماً لألنواع املعرضة للخطر عىل املدى الطويل 
)Huang and others, 2017(. ويمكن كذلك أن تزيد 
التهديدات املناخية من حدة الضغوط املحلية عىل الجزر 
هذا  يؤدي  أن  البرشية، ويمكن  للضغوط  األكثر عرضة 
إىل ضعُف املقاومة التي تواجهها األنواع املغرية املتأثرة 

بتغري املناخ )Russell and others, 2017( وانتشاُر 
األمراض كمرض فقدان األنسجة يف املرجان الحجري يف 
 .)Aeby and others, 2019( منطقة البحر الكاريبي

العوامل اتف لفة بللحغرياج:   - 2-2
العوامل اتصفكة وعوامل الضغط 

واآلثلر وااسحيلبة

واألمواج  التيارات  ونظم  الجزر  بني  التفاعالت  تفرض 
الخصائص  جانب  إىل  عليها،  تؤثر  التي  السائدة 
ضوابط  االرتفاع،  و/أو  لالنخساف  الجيومورفولوجية 
شاملة عىل مورفولوجيا الجزر وتغريها. وتشري دراسات 
حركة  زيادة  أن  إىل  املرجانية  روكاس  لجزيرة  النمذجة 
يف  طفيف  ارتفاع  عن  الناجم  االنكسار  بسبب  األمواج 
مستوى سطح البحر قد تفس تغريات السطح والحجم يف 
.)Costa and others, 2017, 2019( الجزر الِشعابية

الدافئة  الضحلة  البحار  يف  املرجانية  الشعاب  وتنمو 
بالتضايُف العمودي مع بعضها بعضا، ويمكن يف بعض 
الظروف أن تتجاوز معدالت التضايُف املعدالِت الحالية 
 Perry and others,( البحر  سطح  مستوى  الرتفاع 
2015a, 2015b(. بيد أن االنخفاض التدريجي ملستوى 
سطح البحر عىل مدى األلفي عام املاضية أدى إىل توقف 
املحيطني  يف  البحرية  الشعاب  سطح  عىل  املرجان  نمو 
 .)Harris and others, 2015( والهادئ  الهندي 
وستخضع كل جزيرة عىل حدة لنمط التغري يف املستوى 
النسبي لسطح البحر يف ذلك املوقع، مع وجود اختالفات 
األوقيانوغرافية  املحركة  العوامل  بسبب  طفيفة 
 .)Pfeffer and others, 2017( والجيوفيزيائية 
ويجري العمل حاليا عىل إتاحة وضع تصورات لعمليات 
وفق  والبيئية  املناخية  البحرية  الظروف  تشكيل  إعادة 
املرجانية  الشعاب  جداول زمنية مختلفة، باالعتماد عىل 
أرشيفية  ذاكرًة  تشكل  التي  العمر  الطويلة  الضخمة 
 Dassié and Linsley,( لألحداث الجيوكيميائية املاضية

.)Evangelista and others, 2018 2015؛ و

إىل  الكربونات،  إنتاج  ملعدالت  الكمي  التحديد  ويوفر 
جانب تقديرات التحات وإزالة الرواسب، رؤيًة متعمقة 
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 Perry and others,( مليزان رواسب الشعاب البحرية
2017a ,2016؛ و Hamylton and others, 2016؛ 
إنتاج  ويسهم   .)Morgan and Kench, 2017 و 
فعندما  تدريجياً.  الشاطئية  البحريات  الرواسب يف ملء 
تتغذى أسماك الببغاء عىل الشعاب البحرية، عىل سبيل 
 Perry and others,( املثال، ينِتج ذلك رواسب دقيقة
تزداد   )Yarlett and others, 2018 و  2015b؛ 
الرواسب  بفعل  القارية  الشواطئ  من  بالقرب  كميتها 
 .)Perry and others, 2017b( اليابسة  من  الناتجة 
للجزر  بالنسبة  الرواسب  ميزان  يُحسب  ما  ونادرا 
الِشعابية؛ وهو يعتمد عىل اإلنتاج الحيوي الذي تقوم به 
 Morgan( طائفة من الكائنات الحية يف الشعاب البحرية
and Kench, 2016(. ويمكن أن تكون الجزر الِشعابية 
املختلفة يف واحدٍة من مراحل تطور عدة، هي إما التنّوي 
ككائنات  البقاء  أو  التدهور  أو  االستقرار  أو  النمو  أو 
 Garcin( رة متبقية أو أن تكون مهددة باالنقراض معمِّ
and others, 2016(. وتفتقر الجزر الرملية الصغرية 
املؤلفة من قطع مرجانية مرتسبة حديثاً إىل الرتبة، وهي 
بالجزر  اإلنسان مقارنة  أقل قدرة عىل دعم سبل عيش 

.)Connell, 2015( األقدم األكثر رسوخا

للدمار بفعل  الِشعابية هي نظم هشة معرضة  والجزر 
العواصف  سيما  وال  الشدة،  البالغة  املناخية  الظواهر 
2017، تسبّب إعصارا ماريا وإيرما  املدارية. ففي عام 
البحر  جزر  من  العديد  يف  كبرية  وإصابات  أرضار  يف 
إيوا  جزيرتي  رضب   ،2018 عام  ويف  الكاريبي، 
وتونغاتابو يف املحيط الهادئ إعصار غيتا املداري الذي 
ترضر منه 80 يف املائة من سكان تونغا وألحق الدمار 
 Magnan and( التحتية  والبنى  واملحاصيل  باملباني 
املحيط  إيداي يف غرب  إعصار  others, 2019(. وكان 
الهندي من أقوى األعاصري التي سجلت يف املنطقة عىل 
وترتك  القتىل.  من  عدد  أكرب  ثاني  عن  وأسفر  اإلطالق، 

هذه األحداث التي تتميز بطاقة كبرية آثارا مورفولوجية 
 Jeanson( الِشعابية  الجزر  عىل  سنوات  لعدة  دائمة 
 Kayanne and others, و  and others, 2014؛ 
منذ  الشدة  البالغة  األعاصري  نسبة  زادت  وقد   .)2016
 Holland and( عام 1975، وهو ما يعزى إىل االحرتار
املستقبل  يف  يستمر  أن  ويُتوقع   )Bruyere, 2014
ذلك  إىل  أضفنا  وإذا   .)Walsh and others, 2016(
نمو عدد السكان والتوسع يف البنى التحتية عىل الجزر، 
وبالتايل ارتفاع درجة التعرض للمخاطر، ال بد أن تزيد 
معرضة  والجزر  الجزر.  عىل  لألعاصري  الشديدة  اآلثار 
أيضا الرتفاع غري عادي يف املد والجزر ومستويات املياه، 
كما  املصدر،  بعيدة  رياح  عن  ناجمة  أمواج  إىل  يعزى 
 Wadey and others,( حدث يف عام 1987 يف ملديف
2017( ويف عدة جزر يف املحيط الهادئ يف كانون األول/

)Hoeke and others, 2013؛   2008  ديسمرب 
.)Smithers and Hoeke, 2014 و

ويمكن أن تؤدي التغريات الجيوكيميائية يف املحيطات، 
وال سيما تحمض املحيطات، إىل ذوبان رواسب البحريات 
لتجديد  الالزمة  الرمال  توافر  وانخفاض  الشاطئية، 
البحرية عىل  الِشعابية، وإضعاف قدرة الشعاب  الجزر 
 Perry( مواكبة ارتفاع مستوى سطح البحر يف املستقبل
and others, 2018(. وقد أظهرت الدراسات الحديثة 
ارتباطا  يرتبط  البحرية  الشعاب  رواسب  ذوبان  أن 
البحر باألراغونيت وأن تأثره  عكسيا بحالة تشبع مياه 
بتكلس  تأثره  يزيد عرش مرات عن  املحيطات  بتحّمض 
 Eyre and ؛ وCyronak and Eyre, 2016( املرجان

.)others, 2018
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عواقب الحغرياج عىل اتيحمعلج وااقحصلداج اللرشلة ورفله اللرش  - 3

الجزر  عىل  تعيش  التي  املحلية  املجتمعات  تواجه 
عوامل  نتائج  تزال  وال  الضغوط،  من  العديد  الِشعابية 
وعىل  بعيد.  حد  إىل  مؤكدة  غري  هذه  املتعددة  اإلجهاد 
الرغم من التصور الواسع النطاق لقابلية التأثر بمختلف 
تداعيات تغري املناخ، ال يوجد سوى القليل من األدلة التي 
يمكن أن تعزى إليه مبارشة. وتنتج العديد من املشاكل 
التي تواجه الجزر الِشعابية الصغرية عن ضغوط أخرى 
 Duvat and ؛ وBirk, 2014( كانت موجودة من قبل
others, 2017(، وال سيما األسباب البرشية املنشأ التي 
)Connell, 2015؛  للترضر  قابليتها  من   زادت 

 .)McCubbin and others, 2015 و

وتنظر الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، يف 
التقرير الخاص عن املحيطات والغالف الجليدي يف ظل 
مناخ متغري الصادر عنها مؤخرا، يف عواقب تغري املناخ 
 Oppenheimer and others,( عىل الجزر املنخفضة
عن  الحرضية  املرجانية  الجزر  الهيئُة  وتميز   .)2019
جزر  ذلك  ويشمل  النائية،  الصغرية  الجزر  من  العديد 
)توفالو(  توفايل  مثل  الجزر(،  مجموعات  )أو  العواصم 
)ملديف(. ومستقبل  تاراوا )كرييباس( وماليه  وجنوب 
)قرابة  السكان  لرتكُّز  مهم  الحرضية  املرجانية  الجزر 
200 3 نسمة يف الكيلومرت املربع يف جنوب تاراوا؛ وقرابة 
700 65 نسمة يف الكيلومرت املربع يف ماليه( واألنشطِة 
االقتصادية والبنى التحتية الحيوية )املطارات وواجهات 
للفيضانات  فيها يف مناطق منخفضة معرضة  املوانئ( 
املكتظة  الجزر  وتعتمد  الساحيل.  والتحات  البحرية 
بالسكان عىل األغذية املستوردة أكثر من الزراعة املحلية 
أيضا  وهناك   .)McCubbin and others, 2017(
الهندسة  حلول  توفرها  التي  الحماية  عىل  كبري  اعتماد 
نقل  يف  النظر  يجري  الحاالت،  بعض  ويف  الصلبة. 
أخرى  جزيرة  إىل  الحيوية  التحتية  والبنى  األشخاص 
ذلك،  ومع   .)Oppenheimer and others, 2019(
 Birk and( الهجرة  تعيق  عديدة  حواجز  هناك 
يف  الرغبة  عدم  ذلك  يف  بما   ،)Rasmussen, 2014

.)Jamero and others, 2017, 2019( االنتقال

ويمكن استخدام مجموعة من خيارات الهندسة الصلبة 
 Wong,( واللينة لحماية شواطئ الجزر املعرضة للخطر
2018(، ويمكن اعتبار العديد من تلك الخيارات تدابري 
للتكيف. وقد أثبتت الدفاعات الصلبة املستخدمة لحماية 
ماِليه نجاحها يف منع وقوع املزيد من األرضار. غري أن 
آثار الدفاعات الساحلية التي تستخدم الهندسَة الصلبة 
اإليكولوجية  النظم  وعمليات  الطبيعية  الشواطئ  عىل 
مع  التكيف،  بسوء  تتسم  وأن  شديدة  تكون  أن  يمكن 
اقرتانها بآثار سلبية طويلة األجل قد تطغى عىل الفوائد 
 David و )Donner and Webber, 2014؛  السابقة 
املرتبطة  التكاليف  أدت  وقد   .)and others, 2019
بتدابري  االهتمام  زيادة  إىل  الصلبة  الهندسة  بخيارات 
 Naylor,( تكيف “لينة” قائمة عىل النظام اإليكولوجي
2015(. ومع تزايد الخربات يف مجال التحات الساحيل 
واألحداث البالغة الشدة منذ عام 2004 ووقوع تسونامي 
املحيط الهندي، باتت القيَم املتصلة بالنظم اإليكولوجية 
الساحيل  األخرض  والغطاء  البحرية  للشعاب  الطبيعية 
الهياكل  تسخر  مبادئ  عن  وتمخضت  وضوحا  تزداد 
الطبيعية واالصطناعية للحد من قابلية ترضر السواحل.

املناخ بوصفه  تغري  إىل  املرجانية  الجزر  ينظر سكان  وال 
املثال،  سبيل  فعىل  لهم.  بالنسبة  الرئييس  القلق  مصدر 
املستطَلعة  املائة من سكان ملديف  50 يف  أكثر من  يرى 
آراؤهم أن ارتفاع مستوى سطح البحر يف املستقبل يشكل 
الثقافية  العوامل  من  العديد  ولكن  خطرياً،  وطنياً  تحدياً 
أيضا  تؤدي  األخرى  واالجتماعية  واالقتصادية  والدينية 
عدمها  أو  الهجرة  بشأن  القرارات  اتخاذ  يف  هاماً  دوراً 
يتوقع  ال  وباملثل،   .)Stojanov and others, 2017(
معظم سكان توفالو أن يضطروا إىل الهجرة إىل الخارج 
)Mortreux and Barnett, 2009(. ويف كرييباس، أدى 
القرار  صنع  عملية  تسييس  إىل  الغارقة”  األمة  “نموذج 
بحيث أصبح تعبري “التكيف” يُستخدم كناية عن التنمية 
املضاد  الخطاب  أن  كما   ،)Mallin, 2018( االقتصادية 
سكان  هجرة  أفكار  يفند  االجتماعية  بالعلوم  للمشتغلني 
 Kelman, و  )Barnett, 2017؛  الخارج  إىل  الجزيرة 
2018؛ و Yamamoto and Esteban, 2017(. وتقلل 
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التقييمات املجَملة من أهمية التباين يف تجارب املجتمعات 
 Leon( البيئي  بالتغري  املتصلة  املحلية  واملعرفة  املحلية 
 .)Owen and others, 2016 ؛ وand others, 2015
الجزر  من  االنتقال  عن  عزوف  هناك  يكون  ولربما 
فضل  وقد  القوية،  الثقافية  التقاليد  منبُعه  املنخفضة 
اسرتاتيجيات  اعتماد  املنخفضة  الجزر  بعض  يف  السكان 
عىل  تُنشأ  التي  املرتفعة  املنازل  مثل  املوقع،  يف  للتكيّف 
ركائز، لتجنب الفيضانات وذلك بدالً من الهجرة إىل الرب 
إىل  ويُنظر   .)Jamero and others, 2017( الرئييس 
بدا  لو  حتى  أفضل  خياراً  باعتبارها  االسرتاتيجيات  هذه 
قد  الظروف  هذه  مثل  يف  العيش  سبل  أن  املرجح  من 
 Duce and others,( ال تكون مستدامة عىل املدى الطويل

.)McNamara and others, 2017 2010؛ و

وكثريا ما يشار إىل ارتفاع مستوى سطح البحر بوصفه 
التفسري الرئييس للتغريات البيئية الضارة أو غري العادية 
أو غري املسبوقة يف الجزر الصغرية، يف الوقت الذي تكون 
فيه عوامل أخرى تقف يف الحقيقة وراء هذا التغري. ومن 
األرجح أن تكون التغريات البيئية املعارصة يف معظم جزر 
املحيط الهادئ استجابة لعوامل إجهاد محلية، بما يف ذلك 
األعاصري، وتشييد الجدران البحرية، والتلوث، واإلفراط يف 
وقد  الرمال.  واستخراج  املوائل،  وتدهور  األسماك،  صيد 
أشار البعض إىل أن الجزر الصغرية توفر مواقع يمكن أن 
وأن  ملموسا وواضحا  العاملي  املناخ  تغري  تجعل خطاب 

.)Connell, 2015( تنسبه إىل مصادر بعيدة

الحغرياج والعواقب الفئيسية الخلصة بكل م فقة   - 4

عىل الرغم من أن معظم الجزر املرجانية تقع يف املحيط 
الهادئ، مع وجود عدة أرخبيالت يف املحيط الهندي وعدد 
 Intergovernmental( قليل جداً منها يف املحيط األطليس
 Science-Policy Platform on Biodiversity and
Ecosystem Services )IPBES(, 2018(، لم تظهر 
أي اختالفات جسيمة عىل أساس حوض املحيط يف دراسة 
 Duvat,( املرجانية  الجزر  حجم  يف  للتغريات  حديثة 
2018(. وأشارت الدراسة إىل أن جزر ملديف يف املحيط 
الهندي تبدو أكثر تأثرا بالتحات من جزر املحيط الهادئ، 
حيث بلغت نسبة التناقص 23,3 يف املائة يف األوىل مقارنة 

بنسبة 7,5 يف املائة يف الثانية. وجدير بالذكر أن الدراسة 
واألرخبيالت  املرجانية  الجزر  داخل  كبرياً  تبايناً  وجدت 
وفيما بينها. ولوحظ وجود اختالفات بني الجزر املرجانية 
االتجاهات  حيث  من  النائية،  الريفية  وتلك  الحرضية 
مستوى  وارتفاع  املناخ  لتغري  واستجابتها  الديمغرافية 
سطح البحر وغري ذلك من األخطار. وتشري التباينات بني 
الجزر إىل رضورة إيالء االهتمام للسياق املحدد لفرادى 
التغيري  فهم  يف  والجزر  املرجانية  والجزر  األرخبيالت 

وعواقبه، التي يبدو أنها تخفي أنماطا إقليمية. 

5 -  آفلق اتسحقلل

الجزرية  الشاطئية  والبحريات  املرجانية  الجزر  تظل 
عرضة ألخطار بيئية متنوعة، ولكن أوجه التآزر والتفاعل 
بني تلك األخطار والخصوصية التي تتفرد بها من حيث 
املحلية  والجيومورفولوجية  الجغرافية  البيئة  يف  تمثُلها 
إىل جانب تفاعالتها مع العوامل االجتماعية واالقتصادية 
هي التي يمكن أن تحدد آفاق املستقبل بالنسبة للجزر 
)Duvat and Magnan, 2019b(. ونظرا لصغر حجم 

هذه الجزر وقابليتها للترضر، يمكن أن يؤثر تغري املناخ 
عليها من خالل زيادة حجم التذبذبات يف النظم املناخية 
كما  الجنوبي،  التذبذب   - النينيو  تيار  مثل  الرئيسية، 
الحراري  اإلجهاد  ازدياد شدة ومدة ظواهر  من  يتضح 
الِشعابية  الجزر  نظم  امتداد  عىل  املرجان   وابيضاض 
)Eakin and others, 2019؛  العاملي  الصعيد  عىل 

 .)Hughes and others, 2018 و
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املتعلقة بتغري  املحلية وتلك  الرئيسية  الضغوط  وتشمل 
املناخ ما ييل: 

احرتار املحيطات الذي يزيد من ابيضاض املرجان؛ )أ( 

ارتفاع مستوى سطح البحر، الذي يهدد بإغراق  )ب( 
من  يزيد  وقد  تحاتها،  من  يزيد  وربما  الجزر 

حركة األمواج عرب الشعاب البحرية؛

ضعف  إىل  يؤدي  قد  الذي  املحيطات،  تحّمض  )ج( 
الهياكل العظمية الكلسية، ويبدو من املرجح أن 
والجزر  الشاطئية  البحريات  رواسب  من  يقلل 

الِشعابية بسبب التغريات الَقَلويّة؛

التي تؤدي  النادرة،  األمواج  العواصف وأحداث  )د( 
دورا هاما يف نقل الرواسب، حيث أن أي زيادة 
لها  تكون  قد  شدتها  أو  العواصف  تواتر  يف 

عواقب عىل الشعاب البحرية والجزر الِشعابية؛

املوارد  إدارة  وسوء  األسماك  صيد  يف  اإلفراط  )ه( 
دورا  تؤدي  التي  املوارد  سيما  وال  الطبيعية، 
الشعاب  مثل  واملوائل،  الجزر  هيكل  يف  رئيسيا 

املرجانية وأشجار املانغروف؛

السكان  وكثافة  الديموغرافية  الخصائص  )و( 
وتأثريهما عىل التلوث وآثارهما عىل نظم الجزر 
التحتية  والبنى  الناس  تعرض  وعىل  املحلية، 
للمخاطر البيئية واملناخية وقابلية ترضرهم بها.

)Duvat and Magnan )2019a خمسُة  وتُحدَّد يف 
التحديات  هذه  ملواجهة  رئيسية  تكيّف  مسارات 
املتفاعلة مع بعضها بعض يف الجزر املرجانية، وهذه 
املسارات هي: الرتكيز عىل قدرة النظم اإليكولوجية عىل 
وتسهيل  التكيف؛  سوء  خطر  من  والتقليل  الصمود؛ 
االنتقال داخليا؛ وضمان الحماية الكافية للشاطئ فيما 
الدولية  الهجرة  يف  والنظر  األرض؛  بارتفاع  يتعلق 

الدائمة ودعمها.

أبعاد  عىل  كبريا  اعتمادا  الجزر  مستقبل  آفاق  وتعتمد 
بني  الوطني  املستوى  عىل  سواء  العامة،  السياسات 
فرادى الدول الجزرية والبلدان األخرى، أو عىل املستوى 
األخرى.  واملحافل  املتحدة  األمم  خالل  من  العاملي 
الخيارات  تحديد  يف  أسايس  دوٌر  األول  وللمستوى 
املستقبلية الخاصة بجزيرة محددة، سواء كانت تنطوي 
عىل االستثمار يف البنى التحتية التي تساعد عىل التكيف 
)مثل بناء القدرة عىل التكيف مع ارتفاع مستوى سطح 

البحر( أو انتقال السكان.

الثغفاج الفئيسية اتحلقية ه اتعلرف  - 6

ليس هناك فهم كاف الستجابة الشعاب البحرية وموائل 
التهديدات  اللتقاء  الِشعابية  والجزر  الشاطئية  البحريات 
سوى  توجد  وال  اآلن.  تواجهها  التي  والعاملية  املحلية 
الشعاب  عمليات  استجابة  كيفية  عن  قليلة  معلومات 
البحرية للتغريات الحاصلة يف العوامل املحركة املناخية، 
عليها.  تطرأ  التي  التغريات  مع  واملجتمعة،  املنفردة 
ويالَحظ تباين جغرايف يف تحات الشواطئ وغمرها، ولكن 
مما  املكانية،  األنماط  هذه  فهم جيد ألسباب  هناك  ليس 
ستكون  التي  بالحال  تنبؤ  أي  دون  كبري  حد  إىل  يحول 
عليها مواقع بعينها. ويجري تعزيز التحليالت الرصدية 
العقود  مدى  عىل  الشواطئ  عىل  طرأت  التي  للتغريات 
أن  يمكن  التي  للكيفية  نماذج  لوضع  بمحاوالت  املاضية 

تستجيب بها الجزر الِشعابية. وتشمل املحاوالت األخرية 
 Tuck( لألمواج  كبرية  لخزانات  تجارَب  النماذج  لوضع 
 Masselink and و  and others, 2018, 2019؛ 
الديناميات  الستجابة  ونماذَج   )others, 2019, 2020
 Ortiz ؛ وCosta and others, 2019( املائية والشواطئ
 Shope and Storlazzi, و  and Ashton, 2019؛ 
الصغرية  الجزر  ترضر  قابلية  دراسة  ويمكن   .)2019
الحيوية  والُفتاتية  الكلسية  والحىص  الرمال  من  املكونة 
التي تتواجد عىل حواف الشعاب املرجانية الحلقية، أو يف 
الشاطئية،  والبحريات  البحرية  للشعاب  أخرى  بيئات 
أحدث  أساليب  باستخدام  التفصيل  من  بمزيد 
لتكنولوجيات االستشعار عن بعد املتطورة لرصد شواطئ 
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الدقة  ذات  السواتل  صور  ذلك  يف  بما  الِشعابية،  الجزر 
العالية، وأجهزة كشف املدى وتحديده بالضوء املحمولة 
من  املسرية  الطائرات  بواسطة  املأخوذة  والصور  جوا، 
 Lowe و  )Casella and others, 2016؛  طيار  دون 
.)Gesch and others, 2020 ؛ وand others, 2019

وعىل الرغم من أن معظم الجزر املرجانية ال تعاني من 
املادي  البقاء  عىل  قدرتها  فإن  صاف،  إجمايل  تحات 
املرجانية  الشعاب  وتنتُج  متزايدة.  لضغوط  تتعرض 
والبحريات  بها  املحيطة  الِشعابية  والجزر  الحلقية 
التي  املتكلسة  الحية  الكائنات  عن  داخلها  الشاطئية 
تسهم يف ميزان الرواسب الذي يحدد مسار كل جزيرة 
إنتاجية  بشأن  كافية  معارف  توجد  وال  حدة.  عىل 
الكائنات الحية الرئيسية التي تسهم يف الرواسب الُفتاتية 
ونقلها،  املتشّكلة  والحىص  الرمال  تركيبة  الحيوية، ويف 

وتحلل تلك املادة وانزياحها. 

وثمة جانب آخر يتطلب بحثا أكثر تفصيال، وهو مصري 
عدسة املياه الجوفية الواقعة تحت الجزر الصغرية التي 
يعتمد عليها السكان، إذ يبدو من املرجح أنها ستتقلص 
عن  األمواج  ارتفاع  أو  للشواطئ  تحات  حال حدوث  يف 
 Gulley ؛ وTerry and Chui, 2012( مستوى الجزر
and others, 2016؛ و Bailey and others, 2016؛ 

انظر قرار الجمعية العامة 1/70.  1

قرار الجمعية العامة 15/69، املرفق.  2

انظر قرار الجمعية العامة 73/72.  3

 Ford and others, ؛ وDeng and Bailey, 2017 و
2018(. ولم تصبح قابليُة عدسة املياه الجوفية العذبة 
املتغرية  والديمغرافية  الطبيعية  العوامل  مع  للتكيف 
للبحوث النشطة سوى مؤخرا، ال سيما خالل  موضوعاً 
)Werner and others, 2017؛  الجفاف   ظروف 
و Oberle and others, 2017(، ويحتاج هذا املوضوع 
يبدو  فيما  يرتهن  وأنه  سيما  ال  الدراسة،  من  ملزيد 
بالتغريات املورفولوجية للجزر التي ال تتوافر معلومات 

كافية لفهمها. 

مع  الجزرية  والدول  املجتمعات  تكيّف  سبل  وتكتيس 
استجابات نظم الجزر لألخطار املذكورة أعاله، وتأثريها 
إيكولوجي  منظور  من  أهميًة  االستجابات،  تلك  عىل 
 .)Duvat and Magnan, 2019b( اجتماعي 
والحكوماُت واملواطنون واملجتمعات املحلية والرشكاُء يف 
مجايل املعونة واالستثمار األجنبيَّني والجهاُت الفاعلة غري 
كيفية  تحديد  يف  بدور  جميعها  يضطلع  الحكومية 
األزمات  توقع  ويف  املقبلة،  للتحديات  الجزر  استجابة 
املستدامة1 التنمية  أهداف  وتوفر  لها.   والتصدي 

للتخطيط  وكذلك  والدولية،  الوطنية  للسياسات  إطارا   
والعمل املتكاملني اللذين ستكون هناك حاجة إليهما عىل 

.)Obura, 2020( مستويات متعددة

الثغفاج الفئيسية اتحلقية ه ميلل ب لء القاراج ا - 

من الواضح أن املجتمعات املحلية للجزر الصغرية تعاني 
واملزودين  جيداً  تدريباً  املدربني  املوظفني  يف  نقص  من 
باملوارد الكافية لرصد التغريات عىل الصعيد املحيل وإجراء 
البحوث والتقييم يف مواقع محددة وتنفيذ برامج التكيف 
التي  الجهود  من  الرغم  عىل  وذلك  الربامج،  من  وغريها 
تبذلها الوكاالت الدولية لبناء القدرات داخل الدول الجزرية 
الالزمة  املهارات  إىل  حاجة  هناك  وستكون  الصغرية. 
املذكورة  الناشئة  واملشاكل  املتعددة  للتهديدات  للتصدي 
أعاله. ويبدو أن قدرة املجتمعات املحلية للجزر الصغرية 

عىل التكيف محدودة، ويعتمد العديد منها اعتماداً مفرطاً 
عىل املعونة الدولية لرعاية املشاريع الكربى. وتوفر األطر 
العمل  وإجراءات  املستدامة  التنمية  أهداف  مثل  العاملية، 
النامية )مسار ساموا(2  الصغرية  الجزرية  للدول  ل  املعجَّ
التنمية  أجل  من  املحيطات  لعلوم  املتحدة  األمم  وعقد 
لتحديد  متعددة  فرصا   ،3)2030-2021( املستدامة 
االحتياجات الحيوية وتوجيه املوارد لبناء القدرات الالزمة 

لتلبية تلك االحتياجات.
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ال قلط الفئيسية

يستمر تراجع الغطاء املرجاني عىل الصعيد العاملي،  	
حرارة  درجات  ارتفاع  إىل  أساساً  ذلك  ويرجع 
األنشطة  وإىل  املناخ،  بتغري  املرتبط  املحيطات 
واألمراض  والرتسيب،  والتلوث  االستخراجية، 
املرجانية الجديدة، والتدمري املادي للشعاب املرجانية.

الحر  	 موجات  عن  الناجمة  االضطرابات  تواتر  ازداد 
والعواصف والفيضانات وتفيش نجم البحر ذي التاج 
الشوكي، مما أدى إىل انخفاض الوقت املتاح للتعايف 

بني االضطرابات.

توفرها  	 التي  اإليكولوجية  النظم  خدمات  قيمة  فهم 
من  فقط  ليس  التحسن،  يف  آخذ  املرجانية  الشعاب 

االستخدام  )قيمة  املبارشة  االقتصادية  الفوائد  حيث 
أقل  استخدامات  خالل  من  أيضا  ولكن  السوقية(، 

مادية، مثل القيمة الجمالية.

فيما  	 سيما  ال  كبرية،  معرفية  ثغرات  هناك  تزال  ال 
يتعلق باستجابات مجتمعات الشعاب املرجانية لتغري 
عىل  االستجابات  تلك  تؤثر  أن  يمكن  وكيف  املناخ، 

استخدام اإلنسان للشعاب املرجانية.

استمرار  	 إىل  املستقبلية  الحالة  توقعات  تشري 
املرتبطة  األسماك  ويف  املرجان،  وفرة  يف  االنخفاض 
بالشعاب البحرية، والتشكيل املعماري املركب لهياكل 

الشعاب البحرية.

مقامة  - 1

يعرض هذا الفصل تحديثا للنتائج الواردة يف الفصل 43 
 United Nations,( من التقييم العاملي األول للمحيطات
2017b( بشأن الشعاب املرجانية املدارية وشبه املدارية. 
مع  تفاعل  أو  تداخل  حاالت  التحديث  هذا  يتضمن  وقد 
املثال  التقييم )عىل سبيل  محتوى فصول أخرى يف هذا 
الفصول 4 إىل 10، و 13 إىل 15، و 25 إىل 27(. ولذلك، 

يجب أن تُقرأ تلك الفصول باالقرتان مع هذا الفصل.

التقييم العاملي األول تغطيًة  لقد تناول الفصل 43 من 
يف  املرجانية  الشعاب  حالة  جوانب  من  للعديد  شاملة 
العالم حتى عام 2010، حيث ُقّدر أن الشعاب املرجانية 
 284  300 و   249  713 بني  ترتاوح  مساحة  تغطي 
كيلومرت مربع ولكن تبني أنها انخفضت باستمرار عىل 
 United Nations,( األخرية  املائة  السنوات  مدى 
وشبه  املدارية  املرجانية  الشعاب  واعترُبت   .)2017a
للمخاطر  األكثر عرضة  اإليكولوجية  النظم  املدارية من 
انبعاثات  بقاء  سيناريو  ظل  يف  التوقعات،  وأشارت 

الكربون عىل حالها، إىل احتمال انقراضها وظيفيا بحلول 
 Intergovernmental Panel on(  2050 عام 
Climate Change )IPCC(, 2014(. وأشري إىل اآلثار 
بفعل  واملتفاقمة  املنشأ  برشية  عوامل  عن  الناجمة 
الذي  األسايس  التهديد  بوصفها  السكانية  الضغوط 
تغري  اآلثار  تلك  وشملت  البحرية.  الشعاب  له  تتعرض 
املحيطات،  وتحمض  املحيطات،  احرتار  )مثل  املناخ 
وارتفاع مستوى سطح البحر(؛ واألنشطة االستخراجية 
والرتسيب؛  والتلوث  األسماك(؛  صيد  يف  اإلفراط  )مثل 
والتدمري املادي. ومن عوامل اإلجهاد األخرى التي ُحّددت 
املناخ  )تغري  أعاله  املذكورة  اإلجهاد  بعوامل  واملرتبطة 
عىل وجه التحديد( األمراض التي تصيب املرجان والنمُط 
السلوكي االفرتايس لنجم البحر ذي التاج الشوكي. وذُكر 
أن درجة تأثري كل عامل من عوامل اإلجهاد عىل الشعاب 
واملناطق  األنواع  بني  كبريا  اختالفا  تختلف  املرجانية 

الجغرافية املختلفة.
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وصن الحغرياج الليئية بني علمت 2010 و 2020  - 2

لم تتحسن حالة الشعاب املرجانية عىل الصعيد العاملي 
منذ وصفها يف التقييم العاملي األول. وقد تسببت موجات 
بحاره  صعيد  عىل  العالم  شهدها  التي  الشديد  الحر 
 Eakin and مثال؛   2017-2014 الفرتة  )يف  مؤخرا 
واسع  نطاق  عىل  املرجان  موت  يف   )others, 2019
به، وعدم  املتصل  الحراري واالبيضاض  اإلجهاد  بسبب 
 Leggat and( األحداث  هذه  مثل  من  التعايف  تأكد 
 .)Hughes and others, 2017a ؛ وothers, 2019
حاالت  عن  تقارير  أفادت  األول،  العاملي  التقييم  ومنذ 
التنوع  يف  العاملي  الصعيد  عىل  مستمرة  انخفاض 
مثال(  )األسماك،  املرجانية  للشعاب  البيولوجي 
)Johnson and others, 2017(، وعن تغريات إقليمية 
)مثل  املرجان  أنواع  من  البحرية  الشعاب  تركيبة  يف 
 Porites( )Moritz and جنس  من  املرجان  هيمنة 
أدناه(. وحدث   5 الفرع  أيضا  )انظر   )others, 2018
تناقص بنسبة 50-75 يف املائة يف الغطاء املرجاني عىل 
الصعيد العاملي عىل مدى السنوات الثالثني إىل األربعني 
املاضية )Bruno and others, 2019(. ولم تسلم من 
)وهي  املرجانية  الشعاب  من  قليلة  مناطق  سوى  ذلك 
مناطق لم تتأثر إىل حد كبري باألنشطة البرشية املبارشة(، 
وكان معظمها يف مناطق تتمتع بدرجة عالية من الحماية 

.)Jones and others, 2018(

جميع  يف  املرجانية  للشعاب  املطرد  التدهور  يزال  وال 
السكاني  بالنمو  وثيقا  ارتباطا  يرتبط  العالم  أنحاء 
وتزايد الضغوط البرشية املنشأ، مع تفاقم تداعيات تغري 
املناخ التي تؤثر حتى عىل املناطق النائية )مثل جزيرة 
 .)Vargas-Ángel and others, 2019 جارفيس؛ 
االستخراجية،  األنشطة  الرئيسية  التهديدات  وتشمل 
واملواد  السطحي  الجريان  ذلك  يف  )بما  والتلوث 
الكيميائية(، والرتسيب، والتدمري املادي، والتغري املناخي 
البرشي املنشـأ. وعىل الرغم من أن الجهود اإلقليمية أو 
الغطاء  تناقص  آثار  من  التخفيف  يف  ستساعد  املحلية 

املرجاني، فمن غري املرجح أن تعوض عن فقدان املرجان 
.)Bruno and others, 2019( الناجم عن تغري املناخ

وعىل الصعيد العاملي، ارتفعت مستويات غازات الدفيئة 
بشكل مطرد )IPCC, 2018؛ انظر أيضا الفصل 5 من 
)مثل  املحيطات  الحرتار  بؤر  وتظهر  التقييم(.  هذا 
والهند(  ومدغشقر  أفريقيا  وجنوب  والربازيل  أسرتاليا 
 Kerr and others, ؛ وFordyce and others, 2019(
2018؛ و Popova and others, 2016(، مما يؤدي 
إىل تغري كبري يف النظم اإليكولوجية، كما حدث يف أسرتاليا 
عىل سبيل املثال، حيث حّل املرجان محل طحالب الِكيلب 
عىل  وتاُلَحظ   .)Wernberg and others, 2016(
 )Hughes and others, 2018b( العاملي  الصعيد 
أو  تأخر  ذلك  يف  بما  املرجانية،  املجتمعات  يف  تغريات 
وهيمنة   ،)Birkeland, 2019( التكاثر  تناقص 
أو   )Johns and others, 2018( الكبرية  الطحالب 
 )de Bakker and others, 2017( الزرقاء البكترييا 
زيادة  مع  وبالتوازي  املرجانية.  الشعاب  مناطق  عىل 
 Smale and( البحرية  الشديد  الحر  موجات  حدوث 
معدالت  مطردة  بصورة  تتزايد   ،)others, 2019
 Lough( املرجان  له  يتعرض  الذي  الحراري  اإلجهاد 
عىل  شديد  حر  موجة  وأدت   .)and others, 2018
الصعيد العاملي دامت 36 شهرا من عام 2014 إىل عام 
2017 إىل تعرض 75 يف املائة من الشعاب املرجانية يف 
الشعاب  من  املائة  يف   30 وموت  لالبيضاض،  العالم 
 Babcock and others,( املرجانية نتيجة لالبيضاض
وبالنسبة   .)Eakin and others, 2019 و  2019؛ 
التي  األوىل  املرة  تلك  كانت  البحرية،  الشعاب  لبعض 
الجنوبي  الجزء  )مثل  ابيضاض  حدوث  فيها  يسجل 
 Hughes املقابل للشاطئ من الحاجز املرجاني العظيم؛
ازدادت  العاملي،  الصعيد  وعىل   .)and others, 2017
وترية أحداث االبيضاض لدرجة أن التعايف بات غري مؤكد 

 .)Hughes and others, 2018a(
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عىل  تراكمي  بشكل  تؤثر  كثرية  أخرى  عوامل  وهناك 
العاملي.  الصعيد  املرجانية وكميتها عىل  الشعاب  نوعية 
باطراد،  للمحيطات  الهيدروجيني  الرقم  انخفض  فقد 
وحدثت خسائر صافية يف الكربونات يف هياكل الشعاب 
 Kuffner ؛ وAlbright and others, 2016( املرجانية
 Steiner and others, و  and others, 2019؛ 
2018(. ويتزايد التدمري املادي للشعاب املرجانية نتيجة 
للعواصف الكربى من الفئة 4 و 5 )مثل املحيط األطليس؛ 
آثار  وكانت   .)Murakami and others, 2014
ومتكررة  شديدة  بالعواصف  املرتبطة  الفيضانات 
)Butler and others, 2015(، أما معدل التعايف فهو 
)Adjeroud and others, 2018؛  إقليمياً   متباين 
و Holbrook and others, 2018(. وحدثت زيادة يف 
 Ruiz-Moreno( أمراض املرجان عىل الصعيد العاملي
and others, 2012(، ويعزى ذلك إىل اإلجهاد الحراري 

 Randall and ؛ وAnyamba and others, 2019(
 .)van Woesik, 2015

وهناك بعض املناطق التي تزدهر فيها الشعاب املرجانية 
الزاهية(؛  )البقاع   ”bright spots“ سمي  ما  )مثل 
 Flower Garden و  Cinner and others, 2016a؛ 
 National Oceanic الزهور(؛  حدائق  )شعاب   Reefs
 and Atmospheric Administration )NOAA(,
2020( وتحل محل املوائل األخرى )مثل غابات طحالب 
التيارات،  قوة  وازدياد  االحرتار  زيادة  ومع  الِكيلب(. 
توسعت الشعاب املرجانية لتصل إىل خطوط عرض أعىل 
كما حدث، عىل سبيل املثال، يف اليابان عىل مدى السنوات 
الثمانني املاضية تقريبا )Yamano and others, 2011؛ 
أسرتاليا  و Kumagai and others, 2018( ويف رشق 
 Baird and( عىل مدى السنوات العرشين املاضية تقريبا

 .)Booth and Sear, 2018 ؛ وothers, 2012

وصن العواقب ااقحصلدلة واا حملعية و/قو الحغرياج   - 3
ااقحصلدلة قو اا حملعية األخفى 

هناك ما يقرب من 79 دولة من الدول األعضاء يف األمم 
البحرية.  مناطقها  يف  مرجانية  شعاب  لديها  املتحدة 
مصدرا  بوصفها  أهمية  املرجانية  الشعاب  وتكتيس 
للدخل والربوتني ملاليني الناس من خالل أنشطة الصيد؛ 
وأساسا  السياحة؛  خالل  من  للدخل  رئيسيا  ومصدرا 
 Cinner and others,( والثقافية  االجتماعية  للهوية 
2016b؛ و Kittinger and others, 2012(. وُقدرت 
املرجانية  الشعاب  املستمدة من  والخدمات  السلع  قيمة 
 Costanza( 2012 بمبلغ 9,9 تريليونات دوالر يف عام
الوقت  يف  التقديرات  وتشري   .)and others, 2014
الحايل إىل أن ما يصل إىل 500 مليون شخص يف العالم 
 Bruno and( يستفيدون من خدمات الشعاب املرجانية
others, 2019(، بمن فيهم ستة ماليني صياد يعتمدون 
 Teh and others,( بشكل مبارش عىل الشعاب املرجانية
االقتصادية  القيمة  تقدر  املثال،  سبيل  وعىل   .)2013
امتداد  عىل  السواحل  وتنمية  األسماك  وصيد  للسياحة 

 20,1 بمبلغ  املرجاني  واملثلث  الوسطى  أمريكا  بلدان 
 United Nations Environment( بليون دوالر سنويا
Programme )UNEP( and others, 2018(. وعىل 
من  هكتار  لكل  السياحة  قيمة  تقدر  العاملي،  الصعيد 
الشعاب املرجانية بأكثر من 000 400 دوالر، وتصل يف 
للهكتار  دوالر  ماليني   7 إىل  املرجانية  الشعاب  بعض 

 .)Spalding and others, 2017( الواحد

والشعاب املرجانية مهمة لحماية السواحل )بقيمة تبلغ 
السنة(، ويمكن  الواحد يف  للهكتار  205 170 دوالرات 
استغاللها للحصول عىل الصخور والرمال )بقيمة تبلغ 
 Costanza( )السنة الواحد يف  للهكتار  000 22 دوالر 
and others, 2014(. وتقدر القيمة السنوية للحماية 
التي توفرها الشعاب املرجانية من مخاطر الفيضانات 
يف الواليات املتحدة بما يزيد عن 000 18 حياة و 1,805 
بليون دوالر )Storlazzi and others, 2019(. وعىل 
املرتبطة  اإلضافية  التكاليف  تقدر  العاملي،  الصعيد 
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الفيضانات  لزيادة  نتيجة  املرجانية  الشعاب  بفقدان 
دوالر  بليون   272 بمبلغ  كربى  عواصف  عن  الناجمة 
املتحدة،  الواليات  ويف   .)Beck and others, 2018(
تمنع الشعاب املرجانية حدوث أرضار غري مبارشة تزيد 
قيمتها عن 699 مليون دوالر سنويا فيما يتعلق بالنشاط 
فيما  دوالر  مليون   272 من  وأكثر  لألفراد  االقتصادي 
األعمال  بتوقف  املرتبطة  الخسائر  بدرء  يتعلق 

.)Storlazzi and others, 2019(

الصحة  مجال  يف  املرجانية  الشعاب  قيمة  وتتجاوز 
 UNEP( والرفاه بكثري التقييماِت االقتصادية التقليدية
and others, 2018(. ومع ذلك، فإن للشعاب املرجانية 
 Cinner and( املجتمع  مع  التفاعل  يف  معقدا  أسلوبا 
others, 2016b(، مما يجعل من الصعب وضع قيمة 
مالية لفوائدها يف مجال الصحة والرفاه. وقد أحرز تقدم 
الشعاب  لحفظ  الفعالة  الحوكمة  ترتيبات  فهم  يف 
مستدامة  بصورة  استخدامها  وأهمية  املرجانية 
 Turner and و  )Aswani and others, 2015؛ 
others, 2018(، ال سيما عندما يتسع نطاق استغاللها 
 Eriksson and( الحوكمة  ترتيبات  تتجاوز  بسعة 
others, 2015(. وينشأ تضارب بني اإلدارة املجتمعية 
للشعاب املرجانية وتلك املستندة إىل أطر اإلدارة الوطنية 
تويل  املحلية  املعارف  زيادة  دعمت  وقد  الدولية.  أو 

بالرقابة  األمور واضطالعها  املجتمعية مقاليد  العنارص 
يف  املثال  سبيل  )عىل  وإدارتها  املرجانية  الشعاب  عىل 
وجزر  Schemmel and others, 2016؛  هاواي؛ 

 .)Shaver and others, 2018 سليمان؛

وتسهم الشعاب املرجانية يف حياة املاليني من البرش عىل 
الصعيد العاملي، وتؤثر سالمة الشعاب املرجانية يف القدرة 
التنمية  خطة  يف  املستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  عىل 
املستدامة لعام 2030. وقد يتعرض تحقيق أي هدف من 
نتيجة  للخطر  جميعها،  أو  املستدامة،  التنمية  أهداف 
التحديد،  وجه  وعىل  السليمة.  املرجانية  الشعاب  لفقدان 
 3 2 و  1 و  تسهم الشعاب املرجانية يف تحقيق األهداف 
و 12 من أهداف التنمية املستدامة من خالل إدرار الدخل 
والتغذية، وكذلك األهداف 3 و 6 و 11 و 12 و 13 و 14 
الجمالية  قيمها  خالل  من  املستدامة  التنمية  أهداف  من 
البيئية الصحية، وإعداد املنتجات  والطبيعية، والظروف 
سالمة  عىل  السليمة  املرجانية  الشعاب  وتحافظ  الطبية. 
األرايض الجزرية والساحلية وموارد املياه والبنى التحتية، 
وبذلك تسهم يف تحقيق األهداف 6 و 9 و 11 و 13 من 
عىل  البلدان  بقدرة  وترتبط  املستدامة،  التنمية  أهداف 
عليها  والحفاظ  املاهرة  املحلية  املجتمعات  اجتذاب 

)األهداف 3 و 4 و 10 من أهداف التنمية املستدامة(. 

الحغرياج والعواقب الفئيسية الخلصة بكل م فقة  - 4

اللصف األبيض اتحوسط  - 1-4

مناطق الشعاب املرجانية يف البحر األبيض املتوسط هي 
ومحدودة  طبيعتها  يف  معتدلة  مدارية  شبه  مناطق 
الشعاب  التقييم  هذا  من   7 الفصل  ويتناول  النطاق، 
املرجانية التي توجد يف املناطق املعتدلة. وبعض أنواع 
املرجان، مثل Oculina patagonica، آخذ يف التوسع 
الحرارة  درجة  زيادة  مع  والوفرة  النطاق  حيث  من 
 .)Serrano and others, 2018( الضوء  وكمية 
يف  الرتاجع  من  حالة  املرجان  من  أخرى  أنواع  وتشهد 
 Chefaoui Cladocora caespitose؛  )مثل  رقعتها 

الشعاب  من  االنتقال  بسبب   )and others, 2017
املنتجة للمرجان إىل الشعاب التي تهيمن عليها الطحالب 
 Caulerpa و Womersleyella setacea مثل نوعي(

.)cylindracea( )Gatti and others, 2015

اتصيط األطليس، وعىل و د الحصالا   - 2-4
م فقة اللصف الكلرللت الكربى

الشعاب  من  املائة  يف   43 نسبة  تتعرض  عام،  بشكل 
البحرية يف منطقة البحر الكاريبي لتهديد كبري أو كبري 
 International Coral( جدا من جراء األنشطة البرشية
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والتهديدات   .)Reef Initiative )ICRI(, 2018a
الرئيسية للشعاب البحرية يف منطقة البحر الكاريبي هي 
العالم  أنحاء  البحرية يف  الشعاب  تؤثر عىل  التي  نفسها 
التفيش  ذلك  يف  بما   ،)Mumby and others, 2014(
 van Woesik and Randall,( السيع ألمراض املرجان
الحجري”  املرجان  أنسجة  فقدان  2017( مثل “مرض 
 .)Alvarez-Filip and others, 2019( املستجد 
 )Pterois volitans( املغرية  األسد  أسماك  اآلن  وتعترب 
املرتبطة  املتوطنة  األسماك  بتجمعات  يحدق  تهديداً 
العام  البيولوجي  التنوع  ويطال  البحرية  بالشعاب 

.)Chagaris and others, 2017( للشعاب البحرية

وقد خفضت موجاُت الحر الشديد البحرية التي تحدث 
الكاريبي منذ سبعينيات  البحر  أنحاء منطقة  يف جميع 
خصوصا   2016 و   2015 عامي  ويف  املايض،  القرن 
)Banon and others, 2018(، الغطاَء املرجاني الحي 
املائة  املائة إىل ما يقرب من 14 يف  70 يف  من أكثر من 
عىل  كبري  تباين  هناك  كان  وإن   ،)ICRI, 2018a(
)Jackson and others, 2014؛  اإلقليمي   الصعيد 
 Muniz-Castillo ؛ وCortés and others, 2018 و
and others, 2019(. ويتوقع فان هويدونك وآخرون 
معظم  أن   )Van Hooidonk and others )2014(
ستعاني  الكاريبي  البحر  منطقة  يف  املرجانية  الشعاب 
 ،2050-2045 الفرتة  بحلول  سنوي  ابيضاض  من 
انخفاض  إىل  املحيطات  تحمض  يؤدي  أن  ويمكن 
املطلوبة  تلك  دون  ما  إىل  الكربونات  تشبع  مستويات 
عام  بحلول  املرجانية  الشعاب  تضايُف  عىل  للحفاظ 
 Perry and others( وآخرون  بريي  ويفيد   .2050
يف  املرجانية  الشعاب  من  املائة  يف   37 بأن   )2013(
وأن  التحات،  يف  آخذة  الكربى  الكاريبي  البحر  منطقة 
وأفادت  منها.  املائة  يف   26 يف  إال  يحدث  ال  التضايُف 
معدالت  يف  كبري  انخفاض  حاالت  تسجيل  عن  تقارير 
 Orbicella مثل  ألنواع  الهيكل  وكثافة  التكلس 
 Seaflower Biosphere“ محمية  يف   faveolata
 Reserve“ )Lizcano-Sandoval and others,
الشعاب  أن  عىل  قوية  مؤرشات  وجود  مع   ،)2019
عام  بشكل  التحات  يف  آخذة  فلوريدا  يف  البحرية 

)Kuffner and others, 2019(. ويُعتقد أن العواصف 
املدارية الكربى يف غرب وسط املحيط األطليس )خمسة 
أعاصري من الفئة 5 وثالثة أعاصري من الفئة 4 يف األعوام 
هائلة  أرضار  يف  تسببت   )2019 و   2018 و   2017
للشعاب املرجانية يف جميع أنحاء املنطقة، عىل الرغم من 

أن البيانات الرسمية لم تنرش بعد. 

وأحرز تقدم فيما يتعلق بتوحيد إجراءات الرصد واإلبالغ 
أنحاء  جميع  يف  املرجانية  الشعاب  بسالمة  يتصل  فيما 
منطقة البحر الكاريبي )يُذكر منها مثال الشبكة املعروفة 
 Global Coral Reef Monitoring Network باسم 
بطاقات  وتشري   .))GCRMN(-Caribbean, 2016
يف  الشعاب  سالمة  يف  تحسن  إىل  البحرية  الشعاب  تقييم 
الوسطى  أمريكا  يف  املرجاني  الحاجز  نظام  أنحاء  جميع 
 McField and( املاضية  العرش  السنوات  مدى  عىل 
others, 2018(. وقد تم تعزيز الجهود الرامية لتحسني 
واالستخدام  الساحلية  والبيئات  املرجانية  الشعاب  حفظ 
 Caribbean( املنطقة  أنحاء  جميع  يف  لها  املستدام 
بذلت  كما   ،)Challenge Initiative )CCI(, 2019
)ICRI, 2013؛  األعشاب  آكالت  الستعادة  تهدف   جهود 
جهود  وتوسعت   .)Vallès and Oxenford, 2018 و 
تجديد وإصالح الشعاب البحرية يف منطقة البحر الكاريبي 
الكربى، وهي تستفيد من األبحاث الجديدة وتحسن تقنيات 
 Lirman and Schopmeyer,( الحضانة والزرع الخارجي

.)Baums and others, 2019 2016؛ و

اتصيط اله اي  - 3-4

أنحاء  جميع  يف  مستقرًة  املرجانية  الشعاب  وفرة  ظلت 
الشعاب  باستثناء   ،2010 عام  منذ  الهندي  املحيط 
بشكل  تناقصت  التي  موزامبيق  من  القريبة  املرجانية 
كبري )Obura and others, 2017(. وتسببت موجات 
اتساع  يف  العاملي  الصعيد  عىل  البحرية  الشديد  الحر 
 Cowburn and ملديف؛  )مثل  االبيضاض  نطاق 
 Keesing and ؛ وشمال غرب أسرتاليا؛others, 2019
others 2019( يف جميع أنحاء املنطقة. وجرى تحديد 
املحيط  يف  املرجانية  الشعاب  من  املائة  يف   65 من  أكثر 
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لتهديدات  نتيجة  للخطر  معرضة  بوصفها  الهندي 
محلية، واعترُبت نسبة 33 يف املائة منها معرضة لخطر 
كبري أو كبري جدا )ICRI, 2018b(. ويوجد ما يقارب 
19 يف املائة من الشعاب املرجانية داخل مناطق بحرية 
محمية. ومع ذلك، فإن 25 يف املائة فقط من إجمايل عدد 
 ،)ICRI, 2018c( املناطق البحرية املحمية تعترب فعالة
 Obura and( اإلدارة  خطط  إىل  يفتقر  منها  وكثري 

 .)others, 2017

والخليج  األحمر  البحر  يف  املرجانية  الشعاب  وتبدي 
العربي مرونًة يف وجه درجات الحرارة املرتفعة واملوت 
 Howells and others,( االبيضاض  عن  الناجم 
2016(، عىل الرغم من أن معدالت التكلس تبدو آخذة يف 
االنخفاض )Steiner and others, 2018(. ويرتاجع 
الضارة،  الصيد  ممارسات  استخدام  الهندي  املحيط  يف 
 Obura and( والديناميت  السم  استخدام  ذلك  يف  بما 
others, 2017(، مع استثناءات ملحوظة مثل جمهورية 
اآلثار  وتتزايد   .)Chevallier, 2017( املتحدة  تنزانيا 
الرضر  مثل  املرجانية،  الشعاب  عىل  األخرى  املبارشة 
السياحية  والقوارب  الصيد  قوارب  رسو  عن  الناجم 
نجم  انتشار  وحاالت   )Obura and others, 2017(
 Saponari and others,( الشوكي  التاج  ذي  البحر 

 .)Keesing and others 2019 2018؛ و

اتصيط الهلدئ  - 4-4

املرجانية  الشعاب  لها  التي تتعرض  التهديدات  تتشابه 
املرجاني  املثلث  منطقة  ذلك  يف  بما  الهادئ،  املحيط  يف 
عىل  القائمة  التهديدات  مع  البيولوجي،  التنوع  ذات 
تناقص  عن  وأُبلغ   .)ICRI, 2018c( العاملي  الصعيد 
بنسبة 3 يف املائة يف الغطاء املرجاني من عام 1999 إىل 
عام ICRI, 2018c( 2016(، وحدثت حاالت ابيضاض 
 2015 واسعة النطاق يف جميع أنحاء املنطقة منذ عام 
 Hughes and و  )Moritz and others, 2018؛ 
 Gorospe( لم يبَلغ عن آثارها إال اآلن )others, 2019

 .)and others, 2018

الشوكي  التاج  ذي  البحر  نجم  انتشار  حاالت  تزال  وال 
تناقص  مسبِّبًة  الهادئ  املحيط  أنحاء  جميع  يف  تحدث 
بولينيزيا  يف  املثال،  سبيل  عىل  ذلك،  يف  بما  املرجان، 
واملكسيك   ،)Kayal and others, 2012( الفرنسية 
 Rodríguez-Vilalobos and Ayala-Bocos,(
وأسرتاليا   ،)Yasuda, 2018( واليابان   ،)2018
يف  أخرى  وجزر   ،)MacNeil and others, 2017(

 .)Moritz and others, 2018( املحيط الهادئ

جميع  يف  املرجانية  لألنواع  البيولوجي  التنوع  ويتغري 
أنحاء املحيط الهادئ نتيجة لالضطرابات، حيث تتزايد 
جنس  من  كاألنواع  املرجان  من  معينة  أنواع  هيمنة 
املرجان من جنس  من  أنواع  Porites، يف حني شهدت 
 Moritz and others,( كبريا  تراجعا   Pocillopora
املرجان  نطاق  توسع  عن  اليابان  أبلغت  وقد   .)2018
البحرية  للطحالب  سابقة  موائل  إىل  القطب  باتجاه 
 Kumagai and و  )Yamano and others, 2011؛ 
املرجانية  الشعاب  غطاء  وتناَقص   .)others, 2018
من  هاواي  جزيرة  من  الغربي  الشمايل  الجانب  حول 
 2002 عامي  بني  املائة  يف   31 إىل  املائة  يف   44  قرابة 
املتصلة  األنشطة  إىل  أساساً  ذلك  ويرجع   ،2014 و 
وتطوير  الحيواني؛  اإلنتاج  )مثل  البرشي  باالستخدام 
العشوائي؛  الحرضي  والزحف  الغابات  وإزالة  األرايض 
والصيد والرتفيه( وموجات الحر الشديد املتصلة بتغري 

.)Gove and others, 2016( املناخ

البحرية  الشعاب  من  املائة  يف   88 يقارب  ما  ويتعرض 
سيما  وال  البرشية،  األنشطة  عن  الناجمة  للتهديدات 
يقارب  ما  ويقع   .)ICRI, 2018c( املحلية  التهديدات 
مناطق  من  مربعا(  كيلومرتا   8  960( املائة  يف   13
الشعاب املرجانية عىل امتداد املحيط الهادئ يف مناطق 
ذ خطط إدارة رسمية يف 20 يف املائة منها  محمية، وتنفَّ
الشعاب  بني  ومن   .)Moritz and others, 2018(
املوجودة يف مناطق بحرية محمية يف منطقة  املرجانية 
جنوب رشق آسيا، ال تطبَّق تدابري فعالة لإلدارة واالمتثال 

 .)ICRI, 2018c( سوى يف 30 يف املائة منها
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آفلق اتسحقلل  - 5

تناقصت وفرة الشعاب املرجانية والغطاء الذي تشّكله 
من عام 2010 إىل عام 2019، ومن املتوقع أن يستمر 
 Graham and others,( ذلك التناقص يف العقود املقبلة
إىل   2015 عام  منذ  االبيضاض  أحداث  وأدت   .)2017
األرصدة،  الريقات وتراجع يف تعزيز  إنتاج  انخفاض يف 
 Hughes( التعايف  تأخر  أو  انخفاض  إىل  سيؤدي  مما 
املناخية  التوقعات  وتشري   .)and others, 2018b
)انظر أيضا الفصلني 5 و 9( إىل أن العديد من الشعاب 
يرتبط  سنويا  ابيضاضا  ستشهد  العالم  يف  املرجانية 
القرن  منتصف  بحلول  الحرارة  درجات  بارتفاع 
التحات  وزيادة   .)Hughes and others, 2018b(
شدة  بتزايد  ترتبط  التي  املغذيات،  وتدفق  والرتسيب 
 Vitousek ؛ وWalsh and others, 2016( العواصف
املرجان  موت  معدل  وزيادة  and others, 2017(؛ 
 Nelson and Altieri,( بانخفاض األكسجني  املرتبط 
وغرق  Altieri and others, 2017(؛  و  2019؛ 
البحر  سطح  مستويات  زيادة  مع  املرجانية  الشعاب 
 Storlazzi and و  )Perry and others, 2018؛ 
إىل  التوقعات  أشارت  أمور  كلها   ،)others, 2019
حدوثها. وتبدو مناطق املياه العميقة خيارا أقل مواتاة 
لتشكيل ملجأ للمرجان من الحرارة ألن املتنفس الحراري 
أوقات معينة  إال يف  العميقة ال يتوفر  املياه  الذي تتيحه 
من السنة، وليس هناك إال أنواع معينة قادرة عىل تحمل 
بيئة املياه العميقة )Frade and others, 2018(. ومن 
املرجح أن تهيمن عىل املجتمعات املرجانية يف املستقبل 
لدرجات  املقاِومة  املرجان  أنواع  من  عددا  أقل  أنواٌع 
 Moritz and others,( واالبيضاض  املرتفعة  الحرارة 
2018؛ و Birkeland, 2019(. وستصبح آثار تحمض 
املقبلة، مع استمرار  العقود  أكثر وضوحا يف  املحيطات 
)Eyre and others, 2018؛  الشعاب   تحلل 

 .)Birkeland, 2019 و

ومن املتوقع أن تمتد الشعاب املرجانية إىل خطوط عرض 
 Wilson( أعىل نتيجة الحرتار املحيطات والتيارات الدافئة

and others, 2016, 2018(. ومع ذلك، من املتوقع أن 
أنواعه محصورة  توزع  نطاق  أو  املرجان  موائل  تكون 
بني خطوط العرض األعىل حيث تنخفض حالة التشبع 
باألراغونيت، وخطوط العرض األدنى حيث يؤدي ارتفاع 
 Matz and( حراري  إجهاد  إىل  املياه  حرارة  درجات 

 .)Yara and others, 2012 ؛ وothers, 2018

الشعاب  بدراسة  املختصني  العلماء  من  العديد  ويعترب 
البحرية غازاِت الدفيئة وتغريَ املناخ الخطر الرئييس عىل 
 Beyer and )مثل  املستقبل  يف  املرجانية  الشعاب 
وللتصدي   .)Rinkevich, 2019 و  others, 2018؛ 
تقنيات  تحسني  يجري  املرجانية،  الشعاب  لفقدان 
 van Oppen and others,( استعادة الشعاب املرجانية
تحقق  وهي  واسع،  نطاق  عىل  واستخدامها   )2017
)Bayraktarov and others, 2019؛  النجاح   بعض 
و Rinkevich, 2019(. ويتواصل إجراء البحوث لفهم 
تساعد  طرائق  ووضع  املناخ  لتغري  املرجان  استجابة 
املرجان عىل التكيف مع ظروف املستقبل )مثل التعديالت 
 Rinkevich, التكافلية؛  الدقيقة  الطحالب  تنوع  عىل 
أطر  تحدد  التي  النمذجة  نُهج  تساعد  وقد   .)2019
املخاطر التي تهدد الشعاب املرجانية يف تحديد أولويات 
التي تتمتع  الجهود بحيث ترّكز عىل الشعاب املرجانية 
بأكرب قدر من املرونة وتتوافر لها أقىص مقومات البقاء 
اآلليات  وتكتسب   .)Beyer and others, 2018(
املوارد  حفظ  لدعم  املقدم  املستدام  للتمويل  املبتكرة 
الشعاب  سيما  وال  املستدام،  واستخدامها  البحرية 
 Deutz األزرق )مثال االقتصاد  املرجانية، زخما يف ظل 

.)and others, 2018

وبشكل عام، سيؤدي استمرار فقدان الشعاب املرجانية 
الفوائد  تراجع  إىل  القادمة  العقود  يف  حدوثه  املتوقع 
املرجانية  للشعاب  العديدة  واالقتصادية  االجتماعية 

السليمة أيضا. 
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الثغفاج الفئيسية اتحلقية ه اتعلرف  - 6

يف  عنها  أُبلغ  التي  الرئيسية  املعرفية  الثغرات  شملت 
استجابات  بفهم  املتعلقة  تلك  األول  العاملي  التقييم 
لتغري  األسماك(  )مثل  عليه  املعتمدة  واألنواع  املرجان 
املنطقة  يف  املرجانية  للشعاب  املكاني  واالمتداد  املناخ، 
يف  املوجودة  املرجانية  )الشعاب  اإلضاءة  املتوسطة 
مرتا   30 بني  ترتاوح  أعماق  عند  أقل  إضاءة   ظروف 
و 150 مرتا(. ومع ذلك فقد أحرز تقدم يف معالجة هاتني 
املعارف  يف  اليوم  املتبينة  الثغرات  وأصبحت  الثغرتني، 
يف  تندرج  تزال  ال  كانت  وإن  اليشء،  بعض  مختلفًة 
طرق  )أ(  هي:  الثغرات  وهذه  نفسها.  العامة  املجاالت 
املناخ؛  لتغري  املرجانية  الشعاب  مجتمعات   استجابة 
)ب( القيمة االجتماعية واالقتصادية للشعاب املرجانية؛ 
)ج( توزع وإيكولوجيا الشعاب املرجانية التي توجد يف 

املناطق املتوسطة اإلضاءة. 

وال يزال يلزم فهٌم أكرب الستجابات مجتمعات الشعاب 
املرجانية لتغري املناخ، وإن كان هناك تقدم فيما يتعلق 
 Dziedzic and others, بتكيف املرجان مع التغري )مثل
2019(. وال يزال فهم طرق استجابة الشعاب املرجانية 
 )Morais and others, 2018( املحيطات  لتحمض 
محدوداً، وثمة لبس يف الفهم الحايل بسبب عدم الدقة يف 
وجه  وعىل  الشعاب.  وتحات  نمو  صايف  قياسات 
درجات  ارتفاع  آثار  فهم  يف  نقص  هناك  الخصوص، 
الشعاب  أصنوفات  حياة  دورات  عىل  املحيطات  حرارة 
البحرية، والتغريات يف الوظيفة الحسية العصبية واأليض 
املرتبطة  الرئيسية  األصنوفات  من  متنوعة  مجموعة  يف 
نظم  تطال  التي  الرتاكمية  واآلثار  البحرية،  بالشعاب 
اإلجهاد  وعوامل  املناخ  تغري  بسبب  املرجانية  الشعاب 
حمل  وزيادة  املغذيات  تركيز  ازدياد  مثل  األخرى 
الرواسب واإلفراط يف الصيد. ويوجد حاليا فهم محدود 
واملجتمعات  املرجانية  الطحالب  تؤديه  الذي  للدور 
وسالمتها  البحرية  الشعاب  إيكولوجيا  يف  امليكروبية 

 Ricci and و  )Cornwall and others, 2019؛ 
موسمية  روابط  هناك  كانت  وإن   ،)others, 2019
 Glasl( واضحة بني امليكروبيوم ووفرة الطحالب الكربى
جغرافية  ثغرات  أيضا  وهناك   .)and others, 2020
لتغري  واستجاباتها  املرجانية  للشعاب  فهمنا  يف  كبرية 
املناخ وعوامل اإلجهاد األخرى، مثل انخفاض األكسجني 
املتوفر  والوصف  الناشئة.  وامللوِّثات  املحيطات  يف 
املحيط  غرب  جنوب  يف  املرجانية  الشعاب  ملجتمعات 
األطليس ومجتمعات الشعاب املرجانية يف املياه العميقة 
 Morais ؛ وLoya and others, 2016( ينقصه الكثري
من  مزيد  عىل  الحصول  ويلزم   .)and others, 2018
وكيفية  املرجانية  األمراض  آليات  لتحديد  املعلومات 
املرجان  ابيضاض  بحاالت  عالقتها  سيما  وال  انتقالها، 

وسوء نوعية املياه. 

للشعاب  واالقتصادية  االجتماعية  للقيمة  وبالنسبة 
االقتصادية  للقيمة  دقيقة  تقييمات  توجد  ال  املرجانية، 
الشعاب  توفرها  التي  اإليكولوجية  النظم  لخدمات 
وبالتايل  والوطني،  املحيل  الصعيدين  عىل   املرجانية 
تحليالت  يف  الصحيح  النحو  عىل  قيمتها  ل  تسجَّ ال 
ثغرات  وهناك  اإلنمائية.  للمشاريع  والفوائد  التكاليف 
معرفية أخرى فيما يتعلق بفعالية أدوات اإلدارة والجهود 
الرامية إىل تحسني قدرة الشعاب البحرية عىل التكيف، 
 Boström-Einarsson( املرجان  استعادة  ذلك  يف  بما 

.)and others, 2020

وأخريا، هناك أدلة جديدة تشري إىل أن الشعاب املرجانية 
واسع  نطاق  عىل  تتواجد  اإلضاءة  متوسطة  املنطقة  يف 
املحيط  خارج   )Baker and others, 2016 )مثال 
حاجة  وهناك   ،)Loya and others, 2016( األطليس 
البيولوجي  تنوعها  بشأن  املعلومات  من  مزيد  إىل 

ووظيفتها اإليكولوجية.
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الثغفاج الفئيسية اتحلقية ه ميلل ب لء القاراج ا - 

حدد التقييم العاملي األول ثغرات يف مجال بناء القدرات 
عىل املستويات املحلية والوطنية واإلقليمية. وال تزال هذه 
الثغرات قائمة يف معظم البلدان النامية، ويحد االفتقار 
إىل الفنيني والباحثني املؤهلني تحديدا من رصد وإدارة 
الشعاب املرجانية، وبالتايل من القدرة عىل تحديد التغري 
أجريت  وقد  للتغريات.  واالستجابة  الوقت  مرور  مع 
لرصد  جديدة  تكنولوجيات  تطوير  يف  كبرية  تحسينات 
نظم الشعاب املرجانية )Bayley and Mogg, 2019؛ 
قدرة  هناك  ولكن   ،)Hedley and others, 2016 و 
هذه  مثل  وتطبيق  استخدام  عىل  محدودة  محلية 
Díaz and others, 2015؛  )مثال   التكنولوجيا 
إىل  حاجة  وهناك   .)Timpte and others, 2018 و 

زيادة القدرة عىل تنفيذ اسرتاتيجيات التكيف للتصدي 
وبناء   )Cinner and others, 2018( املناخ  لتغري 
 ،)Hoegh-Guldberg, 2018( قدرات اإلدارة التكيفية
عىل الصعيدين املحيل والعاملي. ويمثل الوعي العام وبناء 
يف  اآلخذة  املرجانية  الشعاب  إدارة  أجل  من  القدرات 
ناشئة  مسألة  مستدام  نحو  عىل  واستخدامها  التوسع 
العليا.  العرض  خطوط  عىل  الواقعة  للمناطق  بالنسبة 
حاليا،  محدودة  املرجانية  الشعاب  إصالح  وقدرات 
املرجان  استزراع  مجال  يف  القدرات  تنمية  ويتعني 
 Van و  )Kittinger and others, 2016؛  وتربيته 

Oppen and others, 2017( وتعهده.
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ال قلط الفئيسية

انظر قرار الجمعية العامة 1/70.  1

الباردة  	 املياه  وإسفنج  ملرجان  اإليكولوجية  النظم 
معالم شائعة تنترش عىل طول الحواف القارية وأحياد 
جميع  يف  البحرية  الجبال  وعىل  املحيطات  أواسط 
أنحاء العالم، وهي توفر موائل ألنواع عديدة وتسهم 

يف احتجاز الكربون.

ال تزال املعارف األساسية املتصلة ببيولوجيا مرجان  	
القليلة  املناطق  عىل  مقصورًة  وتوزعه  الباردة  املياه 
من األعماق املحيطية السحيقة التي تم استكشافها. 

األسماك،  	 صيد  عن  الناجمة  التهديدات  تزال  ال 
قاع  يف  والتعدين  البحار،  يف  النفط  عن  والتنقيب 
البحار العميقة، وترُسب النفايات، وتغري املناخ تشّكل 
املبذولة  الجهود  بعض  وأثبتت  مستمرة.  تهديدات 
للحد من الصيد بشباك الجر يف القاع وإنشاء مناطق 
بحرية محمية فعاليتها. ومع ذلك، وألنها بطبيعتها 

بطيئة النمو وطويلة العمر، فقد يستغرق التعايف من 
اآلثار البرشية املنشأ وقتاً يمتد من عقود إىل قرون. 

يتسم مرجان املياه الباردة بدرجة عالية من الحساسية  	
األكسجني،  وتناقص  املرتفعة  الحرارة  درجات  إزاء 
أنه  إىل  تشري  مؤخراً  أجريت  التي  الدراسات  ولكن 
يتمتع بقدرة نسبية عىل الصمود يف مواجهة تحمض 
املحيطات، ال سيما عندما تكون املوارد الغذائية وفرية. 

املياه  	 مرجان  وفرة  يف  املتوقعة  االنخفاضات  ستؤدي 
املتاحة ألنواع  املوائل  الحد من  الباردة يف املستقبل إىل 
ذات أهمية تجارية والحد من احتجاز الكربون يف املياه 
العميقة والقضاء عىل املوارد الجينية املحتملة، وسيكون 
املستدامة،  التنمية  أهداف  من  العديد  عىل  تأثري   لها 
وال سيما الهدف 14، ولكنها ستؤثر أيضا عىل األهداف 

2 و 10 و 12 من أهداف التنمية املستدامة1.

مقامة ومو ز للملدة الحت وردج ه الحقييم العلتت األول للمصيفلج   - 1

ينترش مرجان املياه الباردة عىل الصعيد العاملي )الشكل 
من  عالياً  مستوى  تدعم  هامة  موائل  ويشكل  األول(، 
وعمال  به.  املرتبطة  للكائنات  األحيائية  والكتلة  التنوع 
باإلطار الذي أنشئ يف التقييم العاملي األول للمحيطات 
عىل  الفصل  هذا  يرّكز   ،)United Nations, 2017(
ويوجد  مرت.   200 عىل  يزيد  عمق  عىل  املوجود  املرجان 
مرجان املياه الباردة يف األماكن التي توجد فيها الركائز 
املحيطات  أواسط  وأحياد  القارية  الحواف  عىل  الصلبة 
يف  الم(   7 )الفصل  البحرية  والجبال  سني(   7 )الفصل 
سفوح  مكونات  من  املوائل  وهذه  العالم.  أنحاء  جميع 
جيم(،   7 الفصل  يف  ذكرها  )الوارد  الربكانية  الجزر 
واألخاديد املغمورة )الفصل 7 ياء(، والخلجان البحرية 
الضيقة، والجبال البحرية والقمم الصخرية )الفصل 7 
سني(.   7 )الفصل  البحرية  والهضاب  واألحياد  الم(، 

فتحات  أطراف  عىل  املرجان  موائل  عىل  العثور  ويمكن 
النز البارد واملنافث الحرارية املائية الهامدة )الفصل 7 
واألنواع  الباردة  املياه  وإسفنج  مرجان  ويتفاعل  عني(. 
املرتبطة بهما أيضاً بصورة مبارشة مع املحيط املفتوح 
الذي يعلوهما )الفصل 7 نون( من خالل عمليات الرتابط 
السطح  من  املستمدة  فاإلنتاجية  والقاع.  السطح  بني 
شبكات  من  العظمى  للغالبية  النشط  األساس  تشّكل 
الغذاء يف أعماق البحار، وتعيد نظم مرجان املياه الباردة 
تدوير املغذيات التي يمكن أن تحفز إنتاجية السطح من 
املغذيات  ونقل  السطح  إىل  القاع  مياه  ارتفاع  خالل 

بواسطة األنواع التي تقوم بالهجرة الرأسية اليومية. 

وترِجح نمذجُة املوائل العاملية أن يتواجد املرجان الصلب 
الثاني(  )الشكل  الباردة  املياه  يف  للهياكل  ن  املكوِّ الكبري 

بأكرب كمياته يف: 
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الستقرار  الرضورية  الصلبة  الركائز  مناطق  )أ( 
يرقات املرجان؛ 

املياه شديدة التشبع باألراغونيت؛  )ب( 

األعماق التي تقل عن 500 1 مرت؛  )ج( 

تركيزات  عىل  تحتوي  التي  املائية  الكتل  )د( 
لألكسجني املذاب تزيد عىل 4 ملم/لرت؛ 

املياه التي يرتاوح فيها نطاق امللوحة بني 34 و  )ه( 
37 وحدة ملوحة عملية؛ 

مئوية  درجات   10 و   5 بني  الحرارة  درجات  )و( 
 .)Davies and Guinotte, 2011(

ومع ذلك، تحتل مجموعة متنوعة من أنواع مرجان املياه 
املحيطات  أعماق  يف  نطاقا  أوسع  مكاِمن  الباردة 
ويحصل   .)Quattrini and others, 2013, 2017(
املياه  َغْور  خالل  من  الغذاء  عىل  الباردة  املياه  مرجان 
وتيارات   ،)Davies and others, 2009( السيع 
الدوران األريض، واملوجات الداخلية، واملد والجزر، وأعمدة 
السطح  إىل  القاع  مياه  ارتفاع  تسبب  )دوامات  تايلور 
 ،)White and others, 2005 الغذاء؛  تركيز  وتعزز 
 Mienis and( وطبقات املاء القاعية املتوسطة والسفىل
الرأسية  بالهجرة  تقوم  التي  واألنواع   ،)others, 2007

 .)Maier and others, 2019( اليومية

الباردة خدمات  وتوفر النظم اإليكولوجية ملرجان املياه 
أيضا  )انظر  ورفاهها  البرشية  للمجتمعات  أساسية 
الفرع 3(. ومن الخدمات التي ثبت أن النظم اإليكولوجية 
جديدة  بحرية  جينية  موارد  اكتشاف  توِفرها  املذكورة 
23(، واحتجاز الكربون، وتوفري قيمة جمالية  )الفصل 
كبرية )انظر Thurber and others, 2014، لالطالع 
عىل استعراض لهذه املسألة(. ويتجسد أوضح مثال عىل 
ذلك يف كون مرجان املياه الباردة يوفر موئال يمثل ملجأ 
القابلة  أو  املستغلة  السمكية  لألرصدة  حضانة  و/أو 
)Baillon and others, 2012؛  تجاريا   لالستغالل 
 Roberts and ؛ وQuattrini and others, 2012 و
others, 2009(. وتعترب منظمة األغذية والزراعة لألمم 
 Food and Agriculture Organization of( املتحدة

أصناف   )the United Nations )FAO(, 2009
اإليكولوجية  للنظم  مؤرشات  الباردة  املياه  مرجان 
قراريها  يف  العامة  الجمعيُة  ودعت  الهشة،  البحرية 
لحماية  حفظ  تدابري  اتخاذ  إىل   61/105 و   59/25
البرشية  اآلثار  من  الهشة  البحرية  اإليكولوجية  النظم 
مرجان  فيها  ينمو  التي  البيئية  املكاِمن  وغزارة  املنشأ. 
كبرية،  بكميات  األغذية  توافر  جانب  إىل  الباردة،  املياه 
تجعل بعض شعاب مرجان املياه الباردة “بؤرا” للتنوع 
األنواع  مئات  ذلك  يف  بما  األحيائية،  والكتلة  البيولوجي 
 Cordes and others,( واملتنقلة  الالعنقية  األخرى 
2008؛ و Henry and Roberts, 2007(، وللكربون 
)Cathalot and others, 2015؛  املغذيات   ودورة 

 .)van Oevelen and others, 2009 و

الشكل األول 
خفلفة الحوزف العلتت تف لن قعملق اللصلر، بمل ه 
ذلك طولئفة Octocorallia )مفاوح اللصف القفنية، 
ر لة  من  واتف لن  ال لعمة(  اتف لنية  والشعلب 

Scleractinia )اتف لن الصلب(

 Octocorallia املرجان من طويئفة Scleractinia املرجان من رتبة

 Freiwald and others, من  املستمدة  املرجان  انتشار  سجالت  املصادر: 
https://data.unep-wcmc.org/ :2017، وهي متاحة عىل الرابط التايل

عىل  املتاح  للمحيطات،  البيولوجي  التنوع  معلومات  ونظام   ،datasets/3
يف  واإلسفنج  املرجان  بيانات  وقاعدة   ،/https://obis.org التايل:  الرابط 
أعماق البحار التابعة لإلدارة الوطنية لدراسة املحيطات والغالف الجوي، وهي 
www.ncei.noaa.gov/maps/deep-sea- التايل:  الرابط  عىل  متاحة 

corals/mapSites.htm. الخريطة مقدمة من الدكتور جاي لوندن.
الخريطة األساسية بواسطة ArcGIS Pro v.2.3، باستخدام  مالحظة: أنشئت 
بيانات تم جمعها من العديد من املصادر والجهات املقدِّمة للبيانات، بما يف ذلك 
شبكة الخريطة العامة لقياس أعماق املحيطات )GEBCO_08 Grid(، واإلدارة 
 ،Garmin الوطنية لدراسة املحيطات والغالف الجوي، وناشيونال جيوغرافيك، و

و Here، و Geonames.org، و Esri، وعدد من املساهمني اإلضافيني. 
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تعاني مرجانيات املياه الباردة، باعتبارها كائنات الطئة 
التي  الهياكل  وكذلك  البطء،  شديدة  بمعدالت  تنمو 
تنشؤها )سواء كانت حية أو ميتة( من هشاشة شديدة 
شباك  عن  الناجمة  املبارشة  وغري  املبارشة  اآلثار  أمام 
الجر يف قاع البحار وأنشطة التنقيب عن النفط والغاز 
أن  من  الرغم  وعىل  العميقة.  البحار  قاع  يف  والتعدين 
عوامل اإلجهاد الحالية التي تتعرض لها مرجانيات املياه 
الباردة ال تختلف اختالفا كبرياً عن تلك التي كشف عنها 
التقييم العاملي األول، فقد حدث تغيري يف توزيع عوامل 
األسماك  صيد  أنشطة  استمرار  ومع  وحدتها.  اإلجهاد 
التنقيب  أنشطة  وامتداد  األعمق  املياه  يف   )15 )الفصل 
عرض  إىل   )19 )الفصل  والغاز  النفط  احتياطيات  عن 
حدائق  عىل  األنشطة  هذه  تأثري  وترية  تزداد  البحر، 
وشعاب مرجانيات املياه الباردة. وعالوة عىل ذلك، فإن 
 )11 )الفصل  الهيدروكربونية  للمواد  العريض  التسب 
آثاراً  يُحدث  أن  والغاز يمكن  النفط  باستخراج  املرتبط 
ذلك حادثة  ومثال عىل  املوائل،  تلك  الرضر عىل  شديدة 
“ديبواتر  منصة  من   2010 عام  يف  النفطي  االنسكاب 
هورايزن” )Deepwater Horizon( يف خليج املكسيك 
 White and others, ؛ وFisher and others, 2014(
2012a(. ففي املناطق املجاورة ملوقع االنسكاب النفطي 
حيث ترضرت نسبة 50 يف املائة من فرادى املرجانيات 
حجم  وتراجع  صحتها  تدهور  استمر  الثُّمانية، 
مستعمراتها )Hsing and others, 2013(. وقد لوحظ 
يغطها  لم  التي  املرجانية  املستعمرات  يف  التعايف  بعض 
املائة،  50 يف  إال بنسبة تقل عن  املنسكبة  النفط واملواد 
الفروع  يف  الخسائر  بعض  مالحظة  من  الرغم  عىل 
تخّلفها  التي  (. واآلثار  Hsing and others, 2013(
الباردة  املياه  مرجانيات  عىل  األسماك  صيد  أنشطة 
معروفة جيدا، إذ تُحدث شباك الجر يف قاع البحار، عىل 
تكس  )مثل  شديدة  مبارشة  مادية  آثاراً  الخصوص، 
املستعمرات أو تفتيتها( وكذلك آثار ترسب ثانوية )مثل 
خنق فرادى املرجانيات أو املستعمرات بأكملها( )انظر 
 Clark and( االستعراض الذي أنجزه كالرك وآخرون

others, 2016((. وتبني الدراسات االستقصائية التي 
البحرية  الجبال  يف  املرجانية  املجموعات  عىل  أجريت 
قبالة سواحل أسرتاليا ونيوزيلندا عالمات تعاف ضئيلة 
بعد 15 عاما من وقف الصيد بشباك الجر، لكن الشعاب 
املرجانية كانت كثيفة يف الجبال البحرية املحمية التي لم 
)Clark and others, 2019؛  صيد  أنشطة   تشهد 
البحوث  وتشري   .)Williams and others, 2010 و 
اإلمرباطور  جبال  سلسلة  عىل  ركزت  التي  الحديثة 
البحرية يف هاواي إىل احتمال عودة نمو مرجانيات املياه 
الباردة التي تعيش عىل عمق يرتاوح بني 300 و 600 
مرت بنسبة معينة بعد 30 إىل 40 عاما من توقف الصيد 
تشري  عام،  وبوجه   .)Baco and others, 2019(
الصيد  نشاط  انتشار  مدى  انخفاض  إىل  التقديرات 
)مثل،  األخرية  العقود  البحار يف  أعماق  الجر يف  بشباك 

 .)Victorero and others, 2018

املياه  مرجانيات  مجموعات  بتعامل  التنبؤ  أجل  ومن 
معرفة  ينبغي  املنشأ،  البرشية  االضطرابات  مع  الباردة 
أسفرت  وقد  الصمود.  عىل  وقدرتها  الحايل  توزيعها 
النماذج التنبؤية الحديثة للموائل عن اكتشاف مجموعات 
تكرارية  عملية  يف  الباردة  املياه  مرجانيات  من  جديدة 
مثمرة )مثل، Georgian and others, 2020(، وعن 
 Robert and( للنمذجة  جديدة  تقنيات  استحداث 
 .)Diesing and Thorsnes, 2018 ؛ وothers, 2016
مرجانيات  من  مجموعات  الحديثة  االكتشافات  وتشمل 
الجرف  يف  الثالث(  )الشكل  موائل  تكّون  التي  الثُمانية 
 Ambroso and( الجنوبية  القطبية  للمنطقة  القاري 
others, 2017(، وحيْداً للشعاب املرجانية الحجرية يف 
املياه ذات الرقم الهيدروجيني املنخفض يف شمال املحيط 
 Gómez and ؛ وBaco and others, 2017( الهادئ
الباردة  املياه  others, 2018(، وآالَف تالل مرجانيات 
مستوى  فيها  ينخفض  بيئة  يف  العيش  تقاوم  التي 
األطلسية  القارية  الحافة  طول  عىل  املذاب  األكسجني 

 .)Wienberg and others، 2018( املغربية
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 الشكل الثاني 
مف لن اتيله الللردة الصلب الشلئع

B مقدمتان من برنامج استكشاف األعماق )Deep Search programme(، ومكتب الواليات املتحدة املعني بإدارة الطاقة البحرية،  A و  املصادر: الصورتان 
هول  وودز  ملؤسسة  محفوظة  والنرش  الطبع  حقوق  الجوي؛  والغالف  املحيطات  لدراسة  الوطنية  واإلدارة  الجيولوجي،  للمسح  املتحدة  الواليات  ومؤسسة 
األوقيانوغرافية. والصورة C مقدمة من مالكولم كالرك، من املعهد الوطني لبحوث املياه والغالف الجوي يف نيوزيلندا. والصورة D مقدمة من إريك كورديس ومعهد 

شميدت للمحيطات.
مالحظات: الصورة A - مرجان من نوع Lophelia pertusa؛ الصورة B - مرجان من نوع Madrepora oculata ومرجان ثُماني لني من ساحل املحيط األطليس 
 Enallopsamia مرجان من نوع - D من املحيط الهادئ قبالة نيوزيلندا؛ الصورة Solenosmilia variabilis مرجان من نوع - C للواليات املتحدة؛ الصورة

profunda من جزر فينيكس يف وسط املحيط الهادئ.
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 الشكل الثالث
تاائق  مثيلية للمف لنيلج الثُّملنية ه اتيله الللردة

B - صورة تفضل بتقديمها إريك كورديس، وبرنامج البحث يف املرتشحات  A - صورة تفضل بتقديمها إريك كورديس ومعهد شميدت للمحيطات.  املصادر: 
الباردة وكيفية تأثريها عىل البحر، واملؤسسة الوطنية للعلوم يف الواليات املتحدة، ومعهد شميدت للمحيطات. C - صورة تفضل بتقديمها مالكولم كالرك، معهد 

نيوزيلندا الوطني لبحوث املياه والغالف الجوي. D - صورة تفضل بتقديمها ج. موراي روبرتس وبعثة املحيطات املتغرية، 2012. 
مالحظات: A - مجموعة متنوعة جداً من املرجانيات الثُمانية )عىل وجه الخصوص املرجانيات من فصيلتي Primnoidae و Plexauridae( واملرجان األسود من 
رتبة اليُْسيات )Antipatharia( يف جزر فينيكس يف وسط املحيط الهادئ. B – أنواع مستعمرات مرجانية بحرية ثمانية مروحية الشكل صفراء وبنفسجية اللون 
من جنس Paramuricea، وتعيش عليها أنواع ملحقة بسطان البحر الربتقايل اللون من جنس chirostylidea، وأنواع إسفنجيات سداسية )زجاجية( من جنس 
كلسية  وإسفنجيات   ،stylasteridea فصيلة  من  مائية  ومرجانيات   ،Paragorgia من جنس  ثمانية  مرجانيات  أنواع   –  C الصورة.  يسار  إىل   ،Euplectella
 Leiopathes glaberrima املرجان األسود من نوع D - مستعمرة كبرية من  نيوزيلندا.  البحري ماكواري،  الحيد  الشويكات )hexactinellid( من   سداسية 

يف شمال رشق املحيط األطليس. 

تؤثر  التي  التكاثرية  العوامل  فهم  إىل  أيضاً  وثمة حاجة 
تحديد  أجل  من  الباردة  املياه  مرجانيات  توزيع  عىل 
إمكانية إعادة توطينها. وتشري الدراسات الحديثة إىل أن 
يرقات املرجان الصلب Lophelia pertusa تتغذى عىل 
إىل  تصل  ملدة  العلوي  املائي  العمود  يف  وتعيش  العوالق 

 Larsson and others,( خمسة أسابيع قبل االستقرار
2014؛ و Strömberg and Larsson, 2017(. وتشري 
الكوبي الشكل  الجينية للمرجان  البنية  التشابه يف  أوجه 
 Desmophyllum dianthus القرنفل  جنس  من 
Miller and Gunasekera, 2017(( عىل امتداد مناطق 

https://en.wikipedia.org/wiki/Plexauridae
https://en.wikipedia.org/wiki/Primnoidae
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 Holland and( شاسعة إىل وجود ترابط واسع النطاق
البنية  تشري  ذلك،  من  العكس  وعىل   .)others, 2019
للشعاب  الباني  الصخري  املرجان  يف  املتغرية  الجينية 
الالجنيس  التكاثر  أن   Solenosmilia variabilis
 Miller( وااللتحام بالشعاب املحلية قد يكونان سائدين
وآخرون  تسنغ  ويفيد   .)and Gunasekera, 2017
)Zeng and others )2017(( بوجود تمايز جيني بني 
سواحل  قبالة  الباردة  املياه  مرجانيات  من  أنواع  ثالثة 
واملحلية  اإلقليمية  التيارات  أساساً  تحددها  نيوزيلندا، 
 Holland and و  )Dueñas and others, 2016؛ 
الدراسات  من  املحدود  العدد  ويشري   .)others, 2019
العميقة  املياه  الثمانية يف  املرجانيات  الوراثية ملجموعات 
عىل  يقترص  املجموعات  بني  الجينات  تدفق  أن  إىل 
تنشئ  حيث  متماثلة،  أعماق  يف  تعيش  التي  املجموعات 
الكتل املائية حواجز أمام تشتت الريقات والتبادل الجيني 
 Quattrini and و  )Baco and Shank, 2005؛ 

.)others, 2015

وقد أبرزت زيادة استخدام املراصد الطويلة األجل، التي 
بناء  يف  رئيسية  ثغرة  أنها  األول  العاملي  التقييم  أوضح 
 Pierdomenico( القدرات، تأثريَ عدم تجانس قاع البحار
 Mienis( املائية  والديناميات   ،)and others, 2017
املوقع  يف  النمو  وديناميات   )and others, 2019
)Lartaud and others, 2017( عىل االنتشار املكاني 
النطاقات  يف  وشكلها  الباردة  املياه  مرجانيات  ملوائل 
وعىل   ،)De Clippele and others, 2018( املحلية 
الحية  والكائنات  الباردة  املياه  مرجانيات  تركيبة 
 van Soest and de( اإلسفنجية يف النطاقات اإلقليمية
 .)Radice and others, 2016 و  Voogd, 2015؛ 
وتالل  املدية  التيارات  بني  التفاعالت  نمذجة  وتشري 
مرجانيات املياه الباردة إىل تحسني نزول جزيئات الغذاء 
 Cyr( القاعية  املجتمعات  انتشار  تعزز  التي  السطحية 
 Soetaert and others, و  and others, 2016؛ 
املحيط  مرصد  من  الواردة  البيانات  وأسهمت   .)2016
2 يف الكشف 

 Lofoten-Vesterålen املوصول بالكابالت

.http://love.statoil.com 2  متاح عىل املوقع

جانب  إىل  والربيع  الشتاء  فصيل  يف  عنيف  تمازج  عن 
الهجرة العمودية للعوالق الحيوانية يف املياه الطبقية يف 
مرجانيات  إمداد  آليات  باعتبارها  دفئاً  األكثر  األشهر 
النرويجي،  القاري  الجرف  يف  بالغذاء  الباردة  املياه 
املحيطات  مراصد  فوائد  عىل  البيانات  هذه  وأكدت 

 .)Van Engeland and others, 2019( املستدامة

وال يزال تغري املناخ تهديدا مستمرا ومتفشيا تتعرض له 
العاملي  االحرتار  يف  ويتجىل  الباردة،  املياه  مرجانيات 
كمية  وتناقص  املحيطات،  وتحمض  للمحيطات، 
)الشكل  الغذائية  اإلمدادات  وانخفاض  األكسجني، 
 Hebbeln( واآلثار الرتاكمية لعوامل اإلجهاد هذه ،)الرابع
 Sweetman and others, و  and others, 2019؛ 
 .)Wienberg and Titschack, 2017 و  2017؛ 
وحاليا، يبدو أن العديد من مرجانيات املياه الباردة التي 
تعيش يف مياه أكثر ضحالة قد اقرتبت من حدود درجات 
 Georgian and( تتحملها  أن  يمكن  التي  الحرارة 
 .)Morato and others, 2020 و  others, 2016b؛ 
التي تشهد  املناطق  أهمية خاصة يف  وربما يكتيس ذلك 
 Levin and( التغريات األرسع يف درجة حرارة املحيطات
Le Bris, 2015؛ وانظر أيضاً الفصل 5 من هذا التقييم(. 
األكسجني  من  األدنى  الحد  مناطق  اتساع  يمثل  وربما 
 Fink and( مزيداً من التهديد املبارش للمرجانيات الحية
Lunden and others, 2014؛  و   others, 2012؛ 

 .)Tamborrino and others, 2019 و

ويبدو أن وجود املرجانيات، يف أعمق املناطق التي تتوزع 
باألراغونيت  التشبع  بدرجات  محدوداً  يكون  فيها، 
التقارير  من  عدد  حاليا  هناك  ذلك،  ومع  والكالسيت. 
للعيش  تقاوم  صلبة  مرجانيات  وجود  إىل  تشري  التي 
 Baco and( باألراغونيت  التشبع  حد  تحت  وتنمو 
 ،)Gómez and others, 2018 و  others, 2017؛ 
قريبة  أعماق  للبقاء يف  تقاوم  ثُمانية  وكذلك مرجانيات 
من حد التشبع بالكالسيت أو يف مستوى أدنى من هذا 
الحد )Quattrini and others, 2017(. ويف املياه غري 
تستمر  أن  املرجانية  للمستعمرات  يمكن  املشبعة، 
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بالتكلس يف التجارب املختربية، عىل الرغم من مالحظة 
)أي  أنواع ومجموعات مختلفة  لدى  استجابات متباينة 
 Georgian and ؛ وGammon and others, 2018
استجابة  يف  االختالفات  وتشري   .)others, 2016a
مرجانيات املياه الباردة لتحمض املحيطات إىل حساسية 
وأهمية  البيئية  التغريات  تجاه  األنواع  بني  متباينة 
يف  عليها  املتحصل  الطاقة  وكمية  الغذائية  اإلمدادات 
 Kurmann and others,( االستجابة  هذه  طبيعة 

2017؛ و Glazier and others, 2020(. وانخفاض 
قد  للمرجانيات  البنيوية  للهياكل  النسيجي  الغطاء 
يجعلها أكثر هشاشة أمام التحمض، حيث إن انخفاض 
الرقم الهيدروجيني يمكن أن يزيد من اإلذابة الكيميائية 
معدل  من  وحتى   )Hennige and others, 2015(
 )Schönberg and others, 2017( الحيوي  التآكل 
البنيوي للمرجان امليت الذي يشكل جزءا كبرياً  للهيكل 

من بنية حيد الشعاب املرجانية القائم. 

 الشكل الرابع
 مصلكلة نموذ ية للحغرياج الليئية ه قلف اللصلر العميقة )< 200 مرت( 

)ه علم 2100 بللح لسب مع الظفوف الصللية(

صفر درجة 
مئوية 

50 درجة 
مئوية جنوبا

50 درجة 
مئوية شماال

100 درجة مئوية غربا صفر درجة مئوية  100 درجة مئوية جنوبا

2.52.01.51.00.5 3.00 3.5
الحرارة (بالدرجة املئوية)

-0.015-0.020-0.025-0.030-0.035 -0.010-0.040 0.000-0.05

األكسجني املذاب (ملم/ل)

-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30-0.35 -0.05
الرقم الهيدروجيني تدفق الكربون العضوي الجسيمي يف قاع البحر (ملغ كربون/م2/يوم)

-0-2-4-6-8 2

100 درجة مئوية غربا صفر درجة مئوية  100 درجة مئوية غربا100 درجة مئوية جنوبا صفر درجة مئوية  100 درجة مئوية جنوبا

100 درجة مئوية غربا صفر درجة مئوية  100 درجة مئوية جنوبا

صفر درجة 
مئوية 

50 درجة 
مئوية جنوبا

50 درجة 
مئوية شماال

صفر درجة 
مئوية 

50 درجة 
مئوية جنوبا

50 درجة 
مئوية شماال

صفر درجة 
مئوية 

50 درجة 
مئوية جنوبا

50 درجة 
مئوية شماال

.Sweetman and other، )2017( :املصدر

املياه  مرجانيات  قدرة  أن  املختربية  التجارب  أثبتت  وقد 
ودرجة  العالية،  الحرارة  درجات  تحمل  عىل  الباردة 
الحموضة املنخفضة، ومستوى األكسجني املذاب املنخفض 
الغذائية. فعىل  املوارد  تتحسن عندما تكون هناك وفرة يف 

املرجان  إمداد  أهمية  عىل  الضوء  تسليط  تم  املثال،  سبيل 
 Lophelia pertusa املرجانية  للشعاب  الباني  الصلب 
معدل  عىل  الحفاظ  أجل  من  باألغذية  منتظمة  لفرتات 
 Georgian and others,( املرجان  هذا  لدى  االستقالب 
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وكشفت   .)Maier and others, 2019 و  2016a؛ 
موطن   L. pertusa املرجاني  النوع  أن  حديثة  دراسات 
لكائنات دقيقة متنوعة شكلتها عىل األرجح الحالة التغذوية 
نوع  من  املرجان  أن  حني  يف  البيئية،  الظروف  أو 
مرجانيات  من  آخر  نوع  وهو   ،Madrepora oculata
املياه الباردة البانية للشعاب املرجانية، يوفر بيئة لكائنات 
ظروف  عن  النظر  بغض  واتساقا  استقرارا  أكثر  دقيقة 
ومع   .)Meistertzheim and others, 2016( العيش 
الكائنات  يف  التباين  هذا  تأثري  درجة  تحديد  يتم  لم  ذلك، 
يف  املرجانية  لألنواع  االستقالبية  املرونة  عىل  امليكروبية 
بيئتها الطبيعية. ومكنت األعمال التجريبية من الكشف عن 
وهي  اإلسفنجيات،  بها  تتكاثر  أن  يمكن  التي  الكيفية 
املياه  ملرجانيات  اإليكولوجية  النظم  يف  الرئييس  املساهم 

 Kazanidis and( الباردة، يف ظل ظروف محدودية الغذاء
 .)Kazanidis and others, 2018 ؛ وWitte, 2016

حيث  البحرية،  القمامَة  تشمل  ناشئة  تهديدات  وثمة 
يف   )12 الفصل  أيضا  )انظر  بالستيكية  لوحظت جزيئات 
املحيطات  عمق  مستويات  جميع  يف  املوجودة  املرجانيات 
املادي  واالضطراَب   ،)Taylor and others, 2016(
الفصل  أيضا  )انظر  البحار  أعماق  يف  بالتعدين  املرتبط 
18(، وال سيما يف الجبال البحرية وعىل مقربة من الرواسب 
لبذل  إمكانية  وهناك  والخامدة.  النشطة  املائية  الحرارية 
أعماق  يف  املرجانية  املجموعات  الستعادة  مبارشة  جهود 
البحار من أجل تسيع التعايف من االضطرابات، عىل الرغم 
من محدودية عدد الدراسات التجريبية التي تتفحص تلك 

.)Boch and others, 2019 ،التقنيات )مثل

العواقب ااقحصلدلة واا حملعية  - 3

تتداخل مرجانيات املياه الباردة مع املصالح االقتصادية 
واالجتماعية لإلنسان عىل نحو متزايد مع اتساع نطاق 
األنشطة البرشية يف أعماق البحار. وسيتأثر العديد من 
أهداف التنمية املستدامة بالتغريات يف توزيع مرجانيات 
عىل  املتمايزة  قدرتها  أو  إلزالتها  نتيجة  الباردة،  املياه 
البقاء، والتغريات يف صحة هذه املرجانيات ويف عملياتها 
الواضحة  التغريات  عن  النظر  وبغض  االستقالبية. 
التنمية  أهداف  من   14 بالهدف  الصلة  ذات  واملبارشة 
واإلسفنجيات  الباردة  املياه  مرجانيات  فإن  املستدامة، 
لتطوير  جينية  موارد  بوصفها  متزايد  باهتمام  تحظى 
املنتجات الصيدالنية )Molinski and others, 2009؛ 
Rocha and others, 2011(، وهو مجال سيتأثر  و 
بفقدان األنواع واملوائل. وتحتجز موائل مرجانيات املياه 
الباردة واإلسفنجيات بنشاط الكربون من خالل التغذية 
 Kahn and( املحيطات  أعماق  يف  الكربون  وترسيب 
 .)Soetaert and others, 2016 others, 2015؛ و 
لهذه  قليلة  تجريبية  تقديرات  وجود  من  الرغم  وعىل 
للكربون  الباردة  املياه  مرجانيات  فاحتجاز  العمليات، 
العاملي  املناخ  تغري  من  التخفيف  يف  يسهم  أن  يمكن 

13 من أهداف التنمية املستدامة(، بما يف ذلك  )الهدف 
تحمض املحيطات )الغاية 3-14(.

أنواع  من  للعديد  موئال  الباردة  املياه  وتوفر مرجانيات 
األسماك  أنواع مصائد  العديد من  ذلك  بما يف  األسماك، 
ومجموعة  الرويف،  وسمك  سيف،  أبو  سمك  مثل  الهامة 
 Ross and Quattrini,( أنواع السمك النهاش والهامور
والنظم   .)Morato and others, 2020 و  2009؛ 
تدوير  أيضاً  تعيد  الباردة  املياه  ملرجانيات  اإليكولوجية 
إىل  إعادتها  عىل  تعمل  إذ  البحار  أعماق  يف  املغذيات 
تعزيز  أجل  من  السطح  إىل  املياه  ارتفاع  مع  السطح 
 White and others,( الضحلة  املياه  يف  اإلنتاجية 
2012b؛ و Soetaert and others، 2016(. ولذلك، 
فالتغريات يف توزيع مرجانيات املياه الباردة ووظيفتها 
يف النظام اإليكولوجي ستؤثر عىل الهدف 2 من أهداف 
التنمية املستدامة وما يرتبط به من أمن غدائي مستدام 
12 من أهداف  البحرية )الهدف  املوارد  وعىل استخدام 
التنمية املستدامة(. ومن شأن التغريات يف توافر املوارد 
الغذائية أو الجينية املستمدة من مرجانيات املياه الباردة 
أن تؤثر بشكل غري متناسب عىل املنافع االقتصادية التي 



343

الفصل ا  لء: مف لن اتيله الللردة

البلدان  وأقل  النامية  الصغرية  الجزرية  الدول  تجنيها 
أهداف  10 من  الهدف  نمواً، ومن ثم تؤثر عىل تحقيق 

التنمية املستدامة. 

حماية  عن  حديثا  املبذولة  الحفظ  جهود  أسفرت  وقد 
النظم اإليكولوجية ملرجانيات املياه الباردة واالسفنجيات، 
بما يف ذلك اتخاذ االتحاد األوروبي تدابري لحظر أنشطة 

الصيد واتخاذ تدابري حظر الصيد يف املناطق القريبة من 
املحيط  وجنوب  شمال  يف  البحرية  الجبال  من  العديد 
النصب  مثل  محمية  مناطق  إنشاء  وكذلك  الهادئ، 
الشمالية  البحرية  والجبال  لألخاديد  البحري  الوطني 
والنصب  فينكس،  لجزر  املحمية  واملنطقة  الرشقية، 

الوطني البحري لجزر املحيط الهادئ النائية.

الحغرياج والعواقب الفئيسية الخلصة بكل م فقة  - 4

عىل الرغم من أن األنشطة البرشية تؤثر عىل مرجانيات 
املياه الباردة عىل الصعيد العاملي، يوجد تباين إقليمي 
أنشطة  تنترش  املثال،  سبيل  فعىل  اآلثار.  هذه  حدة  يف 
خليج  يف  أكرب  بدرجة  البحار  أعماق  يف  والغاز  النفط 
املكسيك )Cordes and others, 2016(، ويؤدي ذلك 
املنطقة.  تلك  يف  حدة  أكثر  مشاكل  وقوع  احتمال  إىل 
يف  والغاز  النفط  عن  التنقيب  عمليات  نطاق  ويتسع 
جنوب  ويف  الكاريبي،  البحر  منطقة  يف  العميقة  املياه 
املحيط األطليس )قبالة سواحل الربازيل وجنوب أفريقيا 
جنوب  سواحل  )قبالة  الهندي  املحيط  ويف  وناميبيا(، 
األنشطة  هذه  نطاق  ويتسع  وموزامبيق(.  أفريقيا 
واآلثار املحتملة املرتبطة بها يف املناطق التي تقل فيها 
البحار  ألعماق  البيئية  التقييمات  إجراء  عىل  القدرة 
واستعراضها، لذا ينبغي تركيز الجهود يف املستقبل عىل 
زيادة هذه القدرة )انظر أيضا الفرع 8(. وثمة ميل إىل 
يف  مكثف  بشكل  البحار  قاع  يف  الجر  شباك  استخدام 
غرب  جنوب  )مثل  غريها  دون  العالم  مناطق  بعض 
املحيط الهادئ واملحيط الهندي(. وعىل الرغم من تراجع 
األسلوب  بهذا  املترضرة  البحر  قاع  أرايض  مساحة 
فإن  األخرية،  العقود  يف  عموما  النشاط  هذا  وتراجع 
التوزيع املحدود لهذه املصائد يركز تأثريها عىل فرادى 
القمم  يف  الباردة  املياه  مرجانيات  وحدائق  شعاب 

والجبال البحرية املستهدفة. 

وستؤدي االختالفات اإلقليمية يف تداعيات تغري املناخ إىل 
حسب  الباردة  املياه  مرجانيات  عىل  اآلثار  اختالف 

املناطق. فعىل سبيل املثال، يف مناطق ارتفاع مياه القاع 
إىل السطح )مثل شمال املحيط الهادئ(، يحدث التشبع 
باألراغونيت والكالسيت يف عمق ضحل نسبيا. وبناء عىل 
الصلبة  املرجانيات  تعيش  حيث  املناطق،  هذه  يف  ذلك، 
األنواع  تعرض  احتمال  يزيد  التشبع،  حد  من  بالقرب 
لخطر تحمض املحيطات عىل مدى فرتات زمنية قصرية 
وتشمل   .)Gómez and others, 2018 )مثل  نسبيا 
التغريات املتوقعة يف دوران املحيطات يف ظل سيناريوهات 
األطليس  الجنوبي  التقلبي  التيار  تباطَؤ  املناخ  تغري 
 Thornalley and ؛ وBryden and others, 2005(
عىل  تأثري  له  يكون  أن  يُتوّقع  مما   ،)others, 2018
درجة الحرارة وامللوحة واإلمدادات الغذائية للمرجانيات 

يف شمال املحيط األطليس. 

الناشئة  اآلثار  أيضا  اإلقليمي  الصعيد  عىل  وتختلف 
أعماق  يف  والتعدين  البالستيكية  بالجزيئات  املرتبطة 
البحار. ومن املتوقع أن تكون اآلثار املرتبطة بالجزئيات 
البالستيكية أكثر حدة يف املناطق ذات األخاديـد البحرية 
ألن هذه الهياكل تيس حرص و “توجيه” املادة املغمورة 
 Pham and others, ؛ وFabri and others, 2019(
البحرية  والهضاب  البحرية  الجبال  2014(. وتوجد يف 
ويُحفز  بالكوبالت،  الغنية  الحديدي  املنغنيز  قشور 
املتصلة  التعدين  أنشطة  البطاريات  تكنولوجيا  تطوير 
بها. ويف السنوات األخرية، أصدرت السلطة الدولية لقاع 
غرب  شمال  يف  مناطق  استكشاف  تراخيص  البحار 
املحيط الهادئ وجنوب املحيط األطليس بها جبال بحرية 



344         

الحقييم العلتت الثلنت للمصيفلج: اتيلا األول

ذات مرجانيات حجرية ومرجانيات ثمانية. وقد صدرت 
عقود استئجار الستخراج العقيدات املتعددة املعادن يف 
منطقة صدع كالريون - كليربتون، ومن املحتمل أن يبدأ 
قاع  يف  الضخمة  الكربيتيدية  املرتسبات  تعدين  قريبا 
وتحتوي  الجديدة.  غينيا  بابوا  سواحل  قبالة  البحر 

املنطقتان عىل مرجانيات املياه الباردة، بما يف ذلك أنواع 
 Boschen( اليُْسيات  رتبة  من  األسود  املعمر  املرجان 
 Molodtsova and Opresko, ؛ وand others, 2013
هذه  آثار  من  التعايف  فرتات  تطول  وبذلك   ،)2017

األشكال من األنشطة املزيلة للمرجانيات. 

آفلق اتسحقلل  - 5

البرشية وآثار  األنشطة  أن  إىل  الحالية  االتجاهات  تشري 
العاملي ستظل يف تزايد يف  الصعيد  املحيطات عىل  تغري 
املياه العميقة. ويمكن أن تتجسد استجابات مرجانيات 
تغري  أو  توّزعها،  نطاق  يف  تحوالت  يف  الباردة  املياه 
أو  فيسيولوجيتها  يف  تغري  أو  االستقالبية  عملياتها 
أن  يحتمل  والذي  محلياً  الجيني  التنوع  يف  انخفاض 
يكون واسع النطاق، بل وحتى انقراض األنواع. وسيكون 

هذه  ولجميع  املذكورة  االستجابة  أشكال  من  ألي 
النظم  خدمات  وحجم  توزيع  عىل  أثر  االستجابات 
اإليكولوجية التي توفرها مرجانيات املياه الباردة. ومن 
التنمية  أهداف  غايات  من   5-14 الغاية  تحقيق  شأن 
املناطق  من  املائة  يف   10 عىل  الحفاظ  وهي  املستدامة، 
اآلفاق  كبري  بشكل  يحسن  أن  والبحرية،  الساحلية 

بالنسبة ملرجانيات املياه الباردة. 

الثغفاج الفئيسية اتحلقية ه اتعلرف  - 6

مبدئيا، ال يزال جزء كبري من قاع املحيطات غري محدد 
لعام  البحار  قاع  مرشوع  أن  من  الرغم  عىل  بخرائط، 
العمليات  وأن  الصدد  هذا  يف  كبرياً  تقدما  أحرز   2030
الحديثة ملسح األعماق البحرية بتقنية الشعاعات املتعددة 
 General( البحار  قاع  من  املائة  يف   20 حالياً  تغطي 
 Bathymetric Chart of the Oceans )GEBCO(
البحار  لبعد  ونظراً   .)Compilation Group, 2020
بشأن  جداً  محدودة  الحالية  املعارف  تزال  ال  العميقة، 
وكذلك  تشكلها،  التي  والبنى  الباردة  املياه  مرجانيات 
بشأن التباين يف العوامل املحركة البيئية الرئيسية. وهناك 
درجة  )مثل  البيئية  املتغريات  لرصد  واضحة  حاجة 
وال  الحموضة(،  ودرجة  املذاب،  واألكسجني  الحرارة، 
األنواع  مكامن  حافة  من  القريبة  املناطق  يف  سيما 
املرجانية، مثل األماكن املحيطة بمناطق الحد األدنى من 
التشبع  حد  من  بالقرب  أو  النطاق،  الواسعة  األكسجني 
درجة  فيها  تكون  التي  األحواض  يف  أو  باألراغونيت، 

األبيض  البحر  أعماق  )مثل  أصالً  مرتفعة  الحرارة 
النظم  فيها  تتعرض  التي  املناطق  يف  وكذلك  املتوسط(، 
بسبب  للتهديد  الباردة  املياه  ملرجانيات  اإليكولوجية 

عوامل اإلجهاد الرتاكمية الناتجة عن األنشطة البرشية.

قدرة  بشأن  املعلومات  يف  كبرية  ثغرة  هناك  تزال  وال 
مرجانيات املياه الباردة عىل مقاومة التغريات يف الظروف 
توجد  ال  الخصوص،  وجه  وعىل  باملحيطات.  املتصلة 
مقارنة  األكسجني  كمية  تناقص  آثار  عن  بحوث 
 Levin and Le( املحيطات  تحمض  عن  بالدراسات 
يتعني  يزال  ال  األنواع،  ملعظم  وبالنسبة   .)Bris, 2015
تحديد الطاقة التي تُنفق عىل املدى الطويل فيما يتعلق 
املرجانيات  هذه  تكيف  بإمكانية  أو  املرجانيات،  بتأقلم 
أو  املحيطات  بتغري  املرتبطة  اإلجهاد  أي من عوامل  مع 
معها كلها، ومع مزيج من هذه العوامل. ولم يحظ إطار 
املرجانيات امليتة إال بقدر ضئيل من الدراسات، وثمة فهم 
محدود لعمليات التآكل الحيوي وآثار تحمض املحيطات. 
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بشأن  األساسية  البيولوجية  املعلومات  غياب  ويستمر 
ما يؤكد  املرجانيات، وباملثل، ال يوجد  أنواع  العديد من 
“بدائل  أنها  عىل  األخرى  األنواع  استخدام  إمكانية 
أجريت  التي  التجريبية  الدراسات  فمعظم  تمثيلية”. 
 Lophelia النموذجي”  “الكائن  بـ  اهتمت  اآلن  حتى 
pertusa. ومن األهمية بمكان إجراء دراسات تجريبية 
فئة  الباردة يف  املياه  األخرى من مرجانيات  األنواع  عىل 
املرجانيات  )أي  التصنيفية  املجموعات  من  متنوعة 
وعىل  اليُسيات(  رتبة  من  األسود  واملرجان  الثمانية، 
االسفنجيات،  مثل  العميقة،  املياه  يف  أخرى  مجموعات 
بهدف اختبار مدى شمولية االستنتاجات التي استندت 
الدراسات  وتحظى  النموذجي.  الكائن  هذا  دراسة  إىل 
اهتمام  من  بمزيد  والنمو  والعمر  بالتكاثر  املتعلقة 
الباحثني )مثل، Larcom and others, 2014( ويمكن 
املشهد  يف  الوراثة  “علم  استخدام  تزايد  يساعد  أن 
 )Miller and Gunasekera, 2017 )مثل  البحري” 
املكلفني باإلدارة عىل اعتماد خيارات إدارة أكثر تكامال 
تحسني  إىل  حاجة  ثمة  ذلك،  ومع  واسع.  نطاق  عىل 
التوسيم يف علم الوراثة من أجل دعم البحوث املستقبلية 
املتعلقة بالرتابط املرجاني و/أو التصنيف األحيائي عىل 

.)Quattrini and others, 2017( أساس جزيئي

كما أن أوجه التقدم املحرزة يف نُهج النمذجة، مثل وضع 
 Robert( املوائل  مالءمة  ومدى  األنواع  توزيع  نماذج 
and others, 2016(؛ واستخدام التكنولوجيا الناشئة، 
)Osterloff and others, 2016(؛  اآليل  التعلم  مثل 
 Murray and others،( والتعاون فيما بني القطاعات
قواعد  يف  مناسب  نحو  عىل  البيانات  وأرشفة  2018(؛ 
البيانات املتاحة عىل اإلنرتنت، ستؤدي إىل تحسني توافر 
يحّسن  أن  يمكن  مما  املعالجة،  مدة  وتقليص  البيانات 
املرتبطة الباردة والهياكل  املياه   تقييم حالة مرجانيات 

3  تعني “املنطقة” قاع البحار واملحيطات وباطن أرضها خارج حدود الوالية الوطنية )اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، املادة 1(.

بها. وبالتغلب عىل التحديات املتصلة بمحدودية توحيد 
بروتوكوالت  واستخدام  وضع  طريق  عن  الدراسات 
ستتحسن  وتحليلها،  الفيديو  تسجيالت  القتناء  موحدة 
إمكانية مقارنة البيانات، ومن ثم يمكن االرتقاء باملقارنة 
اإلقليمي  املستوى  إىل  املحيل  املستوى  من  املناطق  بني 
 Girard and و  )Davies and others, 2017؛ 

 .)Fisher, 2018

يف  مطلوبة  األساسية  املسح  عمليات  أن  من  الرغم  وعىل 
كثري من األحيان قبل الرشوع يف أي نشاط صناعي برشي 
تسب  حادثة  فإن   ،)Cordes and others, 2016(
نقص  أبرزت  هورايزن  ديبووتر  منصة  من  النفط 
املعلومات املحلية عن مرجانيات املياه الباردة وعن أعماق 
لحالة هذه  أساسية  تقييمات  ولم توضع  البحار عموماً. 
خطوط  أوىل  ُوضعت  إذ  حديثا،  إال  اإليكولوجية  النظم 
اكتشاف  ويستمر  املايض،  القرن  ثمانينيات  يف  األساس 
العديد من موائل مرجانيات املياه الباردة حتى يف املناطق 
نسبيا. وعالوة  اكتشاف شاملة  عمليات  فيها  التي جرت 
املعلومات  تكون  املسح،  عمليات  إجراء  عند  ذلك،  عىل 
تتاح  وال  امللكية  مسجلة  األحيان  من  كثري  يف  املوّلدة 
األساسية  املعلومات  نقل  من  يحد  وذلك  للجمهور، 
وإدماجها يف مزيد من الدراسات االستقصائية ويف جهود 
تُصمم  قد  ذلك،  إىل  وباإلضافة  نطاقا.  األوسع  النمذجة 
لتوصيف  ال  املخاطر،  يف  البحث  ملجرد  املسح  عمليات 
قد  فإنها  ثم  ومن  الحيوانية،  الكائنات  توثيق  أو  البيئة 
تفتقر إىل القدرة عىل تحسني فهم موائل مرجانيات املياه 
املرتبطة  املوائل  توثيق  إىل  الحاجة  أن  غري  الباردة. 
باألنشطة الصناعية آخذة يف االزدياد. فعىل سبيل املثال، 
املتعاقدين  املفصلة عىل  األساسية  البيانات  يُشرتط جمُع 
يف  البحار  أعماق  معادن  استكشاف  يعتزمون  الذين 
التي  البحار،  لقاع  الدولية  السلطة  املنطقة3 تحت رعاية 
الثغرات  بعض  ملعالجة  الالزمة  بالسبل  تزّودهم  قد 

املعرفية الحالية املرتبطة بهذا املوائل يف املياه العميقة.
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الثغفاج الفئيسية اتحلقية ه ميلل ب لء القاراج ا - 

إن جمع البيانات الالزمة لتقييم حالة النظم اإليكولوجية 
ومكلفة  صعبة  مهمة  واتجاهاتها  البحار  أعماق  يف 
تطوير  إىل  ملحة  حاجة  وثمة  طويال.  وقتا  وتستغرق 
القدرة عىل إجراء عمليات املسح هذه، وال سيما يف البلدان 
هو  الدراسات  هذه  يف  األسايس  والعنرص  النامية. 
البحث،  التي يشملها  املالئم لألنواع  األحيائي  التصنيف 
املستعمرات وتوزيعها  لتقييم أحجام  أمر مطلوب  وهو 
تقييماً صحيحاً، ولعزو اآلثار ذات الصلة إىل مسبباتها 
الفعلية. فعىل سبيل املثال، إن النوع املرجاني املميِّز يف 
أعماق البحار، Lophelia pertusa، مدرج حاليا تحت 
تسمية Desmophyllum pertusum يف قاعدة بيانات 
التي  األدلة  إىل  استناًدا  البحرية  لألنواع  العاملي  السجل 
 Addamo and others( وآخرون  آدمو  أوردها 
النوع  هذا  تسمية  إعادة  فإن  ذلك،  ومع   .))2016( 
املجموعات  من  كبري  عدد  ثمة  إذ  جدل،  محط  تزال  ال 
حول العالم ال يتوفر بشأنه سوى عدد قليل من البيانات 
الجينية أو الجينومية، وجنس Desmophyllum يتألف 
باألحرى من األنواع االنفرادية فقط. وإن التحديد الدقيق 
يف  ثغرة  ذاته  حد  يف  ينطوي  الباردة  املياه  ملرجانيات 
التصنيف  خرباء  أعداد  انخفاض  إىل  بالنظر  القدرات، 
سيما  وال  األخرية،  السنوات  يف  مناسباً  تدريباً  املدربني 

فيما يتعلق باملرجانيات الثمانية. 

موائل  لدراسة  الالزمة  األدوات  عىل  الحصول  ويشكل 
يف  املناسبة  الخربة  واكتساب  الباردة  املياه  مرجانيات 
الشعاعات  بتقنية  الصدى  مسبارات  )مثل  استخدامها 
املياه  يف  املأهولة  وغري  املأهولة  واملركبات  املتعددة، 
تكثر  التي  املناطق  من  العديد  يف  كبرية  ثغرة  العميقة( 
مع  توزيعها  ويتداخل  الباردة  املياه  مرجانيات  فيها 
األدوات  إتاحة  وينبغي  املقرتحة.  الصناعية  األنشطة 
املناسبة  األساسية  البيانات  لجمع  الالزمني  والتدريب 
التي تتيح تقييم آثار النشاط الصناعي عىل مرجانيات 
املياه الباردة يف البلدان التي تجري فيها هذه األنشطة، 
ومن األفضل أن يكون موقع هذه األدوات والتدريب يف 
تلك البلدان. وعالوة عىل ذلك، حيثما حدثت بالفعل آثار، 
ال توجد يف أي مكان من العالم قدرة تذكر عىل استعادة 
املرجان يف أعماق البحار. ويشّكل تطوير تقنيات فعالة 
تركيز  محور  تكون  أن  ينبغي  القدرات  يف  كبرية  ثغرٌة 
رئييس يف الجهود املستقبلية، وستزداد أهميته تدريجيا 
يف املستقبل. وعىل الرغم من أن الفجوة يف بناء القدرات 
أشد وضوحا يف الدول النامية، فإن أعماق البحار بعيدة 
وغري مستكشفة إىل درجة استمرار وجود ثغرات عديدة 

يف القدرات واملعلومات حتى يف الدول املتقدمة النمو. 
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ال قلط الفئيسية

والنقل  	 األسماك،  وصيد  البرشية،  املجتمعات  إن 
البحري، واألنشطة الهندسية، بما يف ذلك السدود 
كلها  والسياحة،  واالستجمام  األنهر،  منابع  يف 
األنهار  مصاّب  موارد  عىل  ضغطا  تحدث  عوامل 

والدلتات وصحتها.

للتفاعالت بني عوامل اإلجهاد  	 ليس هناك فهم كامل 
املتعددة عىل موائل مصاّب األنهار والدلتات.

ال تزال هناك فجوة رئيسية يف تحديد املؤرشات القابلة  	
ورفاه  اإليكولوجي  النظام  صحة  بشأن  للقياس 

اإلنسان يف مختلف نظم مصاّب األنهار والدلتات.

مقامة  - 1

إن مصاب األنهار والدلتات، حيث تلتقي األنهار الرئيسية 
البحر، نظٌم عالية اإلنتاجية توفر بيئة لكائنات حية  مع 
امللوحة  يف  زمنيا  متغرية  تدرجاٌت  بنيتَها  تحدد  متنوعة 
من  كال  التباين  هذا  ويعكس  أخرى.  وعوامل  واملغذيات 
والحركات  التهطال  )مثل  الطبيعية  املحركة  العوامل 
التنمية  )مثل  املنشأ  البرشية  املحركة  والعوامل  املدية( 
األنهار  مصاب  أن  من  الرغم  وعىل  امللوثات(.  وحمولة 
والدلتات غالبا ما تكون يف حالتها الطبيعية موطنا للكثري 
تحافظ  فهي  لالضطراب،  وتتعرض  الحية  الكائنات  من 
متنوعة من  داخل مجموعة  البيولوجي  التنوع  عادة عىل 
أخرى  فصول  تشمله  منها  والعديد  اإليكولوجية،  النظم 
من هذا التقييم، مثل أشجار املانغروف )الفصل 7 حاء(، 
األعشاب  7 طاء(، ومروج  )الفصل  املالحة  واملستنقعات 
واملوحلة  الرملية  والركائز  زاي(،   7 )الفصل  البحرية 
تكون  ما  غالبا  التي  املّدية  واملنطقة  ألف(،   7 )الفصل 
7 ألف(. فمصاّب األنهار مواقُع  واسعة النطاق )الفصل 
فهي  ثم  ومن  املحيط،  بمياه  العذبة  املياه  فيها  تختلط 
وامللوثات  والرواسب  املغذيات  يستقبل  وعاء  بمثابة 
ما  وغالبا   ،)13 إىل   10 )الفصول  اليابسة  من  القادمة 
تستضيف أنواعا مغرية، وال سيما تلك القادمة من مياه 
الصابورة )الفصل 22(. وتحمل مصاّب األنهار والدلتات 
قيمة ثمينة بالنسبة للكائنات الحية املتأصلة فيها ومصائد 
األسماك التجارية واملعيشية التي تدعمها )الفصل 15(، 
وُقدرت  تجتذبها.  التي  والرتفيهية  السياحية  واألنشطة 
6,1 تريليون  قيمتها االقتصادية اإلجمالية بما يزيد عىل 

دوالر يف عام 2014، عىل النحو املبني يف التقييم العاملي 
.)United Nations, 2017( األول للمحيطات

تحوالت  والدلتات  األنهار  مصاب  معظم  شهدت  وقد 
اقتصاديا  هامة  فأصبحت  البرشية،  التدخالت  بفعل 
وشهدت تطوراً حرضياً وصناعياً. وتتأثر بشكل متزايد 
ارتفاع مستوى سطح  العاملي، بما يف ذلك  التغري  بآثار 
البحر، والتغريات يف التهطال وما يتصل بها من مخاطر 
 Renaud( العاتية  والعواصف  األعاصري  مثل  طبيعية 
and others, 2013(. ومعظم املدن الكربى هي مدن 
ساحلية، مع ما يصاحب ذلك من صناعة ثقيلة وتوسع 
حرضي وأنشطة ترفيهية يمكن أن ترض بهذه املناطق 
)Todd and others, 2019(. وتضمن التقييم العاملي 
األنهار  مصاب  لحالة  أوليا  متكامال  عامليا  تقييما  األول 
والدلتات. واستناداً إىل بيانات محدودة، تَبني من التقييم 
حالة  يف  كان  منها  قليالً  عدداً  أن  املائية  للكتل  النوعي 
جيدة جداً، يف حني اعترُبت حالة 62 يف املائة منها سيئة 
أو سيئة جداً، وكانت نوعية معظمها آخذة يف االنخفاض. 

ويقدم هذا الفصل تحديثا ملا جاء يف التقييم العاملي األول 
موائل  توفر  والدلتات  األنهار  مصاب  أن  عىل  ويشدد 
من  كانت  سواء  الكائنات،  من  لكثري  نوعها  من  فريدة 
مصدراً  كونها  عن  فضال  ساحلية،  أو  بحرية  أصول 
البيئات  هذه  وتتأثر  للبرش.  واملياه  والغذاء  للرتفيه 
باالضطرابات القصرية األجل التي تنتج عن األحداث من 
تغري  مثل  األجل  الطويلة  واالتجاهات  العواصف  قبيل 
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 Harris and ؛ وDoney and others, 2012( املناخ
)مثل  ما تكون مرتابطة  غالباً  والتي   ،)others, 2018
التي  العايل  املد  فيضانات  إىل  تؤدي  التي  العواصف 
تتفاقم حدتها بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر(. وقد 
السواتل  مثل  الرصد،  نظم  يف  تقدم  أوجه  أُحرزت 

التي تم تصميمها  العاملية والعوامات،  وشبكات الرصد 
البيئية. غري أن  التغريات السيعة يف الظروف  لتسجيل 
أو  لها  نماذج  أو وضع  الظواهر  القدرة عىل رصد هذه 
تفسريها ال تزال غري متطورة بالقدر الكايف الذي يتيح 

اإلدارة املثىل لبيئات مصاب األنهار والدلتات.

الحغرياج اتوثقة ه تللة مصلب األنهلر والالحلج  - 2

الحغرياج الليئية الحت شها هل   - 1-2
الفرتة بني علمت 2010 و 2020

اتيله والفواسب  - 1-1-2

حدث انخفاض مستمر عموما يف إيصال املياه والرواسب 
يف  املنشأ  البرشية  لألنشطة  نتيجة  األنهار  طريق  عن 
تغيري  مثل  العالم،  أنحاء  جميع  يف  املياه  مستجمعات 
 Li and others,( ممارسات إدارة األرايض وبناء السدود
 Dunn and Day and others, 2019؛  و  2018؛ 
others, 2019(؛ ومع ذلك، فإن ذوبان الجليد األريض 
والرتبة الصقيعية قد يزيد أيضاً من ضخ املياه العذبة يف 
العليا  العرض  خطوط  عىل  الواقعة  األنهار  مصاب 
الرواسب  من  املدخالت  انخفاض  ويعجل   .)3 )الفصل 
بفقدان األرايض الرطبة الساحلية بسبب التحات ويؤثر 
عىل تجمع الرواسب اللينة والكائنات املتغذية بالرتشيح، 
 Anthony( ويتفاقم الوضع بعمليات استخراج الرمال
ارتفاع  يتسبب  قد  حني  يف  and others, 2015(؛ 
مستويات الرتسب يف حجب الكائنات املنتجة األولية مثل 
األعشاب البحرية وخنق الكائنات القاعية. ويزيد التوسع 
الحرضي من التدفق األقىص ويقلل من التدفق األسايس 
يف مصاّب األنهار، ويؤدي ذلك إىل احتمال حدوث تغريات 
ضارة يف درجة امللوحة ويهدد النظم اإليكولوجية املدية 

.)Freeman and others, 2019(

ففط اتغذللج  - 2-1-2

عىل  والفوسفور  )النيرتوجني  املغذيات  حمولة  تزال  ال 
األنهار،  مصاّب  يف  خطرية  مشكلة  الخصوص(  وجه 

بسبب قربها من املدن الكبرية والتزايد املستمر يف النشاط 
املائية  األحياء  وتربية  الغابات  وزراعة  عموماً  الزراعي 
 Todd and others, ؛ وPesce and others, 2018(
واألسمدة  املنزلية  املستعملة  املياه  جانب  إىل   ،)2019
والنفايات الحيوانية التي تؤدي إىل نقص األكسجني يف 
)Yasuhara and others, 2017؛  القاعية   املياه 
 .)Breitburg and others, 2018a, 2018b و 
ويمكن أن يؤدي فرط املغذيات أيضاً إىل تكاثر البكترييا 
الطحالب  تكاثر  وأحيانا  ياط،  السِّ وَدوَّاِميُّ  الزرقاء، 
الكبرية )Teichberg and others, 2010(، بما يف ذلك 
تكاثر الطحالب الضارة. وقد استقرت الحالة يف البلدان 
خليج  )مثل  جزئيا  تعافيا  تشهد  أو  النمو  املتقدمة 
تشيسابيك يف الواليات املتحدة؛ وخليج أوساكا يف اليابان( 
حمولة  وانخفاض  الصحي  الرصف  تحسن  إىل  بالنظر 
لكنها   ،)Lefcheck and others, 2018( املغذيات 
البلدان اآلسيوية  تزداد سوءا بسعة عىل طول سواحل 
املكتظة بالسكان، بسبب سوء الرصف الصحي، وارتفاع 
 Boesch,( السكاني  النمو  وزيادة  املغذيات  تدفق 
املياه  يف  األكسجني  نقص  يؤدي  أن  ويمكن   .)2019
القاعية إىل قتل األسماك عىل نحو يؤثر عىل االقتصادات 
املحلية )Breitburg and others, 2018a, 2018b؛ 

 .)Yasuhara and others, 2019 و

الحغري العلتت  - 3-1-2

يؤثر التغري العاملي بالفعل عىل مصاب األنهار والدلتات. 
ولوحظ اتساع يف نطاق توّزع األسماك والقرشيات نحو 
 Pecl and ؛ وHallett and others, 2017( القطب
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الجوية  واألحوال  العواصف  وتؤثر   .)others, 2017
القصوى التي تزداد وتريتها عىل درجة امللوحة والرتسب 
 Day and Rybczyk, ؛ وPrandle and Lane, 2015(
يف  الحرارة  درجات  زيادة  تؤدي  أن  ويمكن   .)2019
تكثيف  إىل  وكذلك  محيل  انقراض  حاالت  إىل  املستقبل 
كميات تركيز العوامل املمرضة الجرثومية وإىل مخاطر 
 .)Robins and others, 2016( العامة  الصحة  عىل 
مع  البحر  سطح  مستويات  ارتفاع  يجتمع  وعندما 
مساحات  غمر  إىل  ذلك  سيؤدي  النهرية،  الفيضانات 
 Moftakhari and( الساحلية  املناطق  من  شاسعة 
 Kumbier and others, و  others, 2015, 2017؛ 
 Nichols ؛ وIkeuchi and others, 2017 2018؛ و
السنوية  التكلفة  تبلغ  وقد   .)and others, 2019
بليون   63 و   60 الساحلية ما بني  املدن  للفيضانات يف 
 Hallegatte and others,( 2050 دوالر بحلول عام 
من  املائة  يف   1,46 يتعرض  أن  املتوقع  ومن   ،)2013
سكان العالم للترشيد بسبب الفيضانات الدائمة بحلول 
تؤدي  وقد   .)Desmet and others, 2018(  2200
الضغط  بسبب  املوائل  يف  كبرية  إىل خسائر  الفيضانات 
الساحيل، حيث تعوق البنى التحتية الثابتة هجرة النظم 
)Doody, 2013؛  اليابسة  نحو  املدية   اإليكولوجية 

.)Phan and others, 2015 و

انخسلف الالحلج  - 4-1-2

عىل  معيناً  تأثرياً  املنشأ  البرشية  اإلجهاد  عوامل  تُحدث 
سطح  مستوى  ارتفاع  معدالت  ارتفاع  بسبب  الدلتات 
 Tessler( البحر النسبي والهشاشة االجتماعية االقتصادية
 .)Hiatt and others, 2019 and others, 2015؛ 
بسبب  البحر  سطح  مستويات  ارتفاع  أثر  ويتفاقم 
الناجم  الدلتات الكبرية )الدلتات الضخمة(  االنخساف يف 
يف  الجوفية  املياه  استخراج  وعن  البرشية،  األنشطة  عن 
 Erban ؛ وSyvitski and others, 2009( املقام األول
 Auerbach and others, و  and others, 2014؛ 
Brown and Nicholls, 2015؛  و   2015؛ 
 Minderhoud and others, و  Schmidt, 2015؛  و 
2019 ,2017؛ و Wright and Wu, 2019(. وقد تكون 

التهديدات  من  الحد  عىل  قادرة  الوقائية  التحتية  البنى 
قد  الهندسية  الحلول  أن  بيد  اليوم؛   القائمة 
ال تكون مجدية يف البلدان ذات الكثافة السكانية العالية أو 

 .)Tessler and others, 2016( ذات الدخل املنخفض

األنواف اُتغرية  - 5-1-2

موانئ  والدلتات  األنهار  مصاب  من  العديد  تستضيف 
األنواع  إىل  تُعزى  خطرية  مشاكل  من  وتعاني  كبرية 
املغرية التي يسببها ترصيف مياه الصابورة من السفن 
 Shalovenkov, ؛ وAstudillo and others, 2014(
مبارش  بشكل  تؤثر  أن  املغرية  لألنواع  ويمكن   .)2019
وصحتها،  والدلتات  األنهار  مصاب  موارد  تراجع  عىل 
حيث تؤثر عىل طبيعتها اإليكولوجية وتوازنها، وتشكل 
مخاطر كبرية عىل التنوع البيولوجي لكال النظامني. وقد 
ذلك  ويعكس  املغرية،  األنواع  إدخال  وترية  تسارعت 
 .)Seebens and others, 2017( زيادة النقل البحري
وبشكل عام، تزيد أعداد األنواع املغرية يف البلدان املرتفعة 
البلدان  يف  املسجل  العدد  عن  مرة   30 بنحو  الدخل 
والسكان،  التجارة  إىل  ذلك  ويُعزى  الدخل،  املنخفضة 
املغرية  األنواع  هذه  اكتشاف  عىل  القدرة  وكذلك 
ما تمت  )Seebens and others, 2018(. وبناء عىل 
يف  تباطؤا  األنواع  هذه  إدخال  معدل  يشهد  مالحظته، 
املتوسط  األبيض  البحر  ذلك  يف  بما  األوروبية،  البحار 

.)Korpinen and others, 2019(

2-1-6 -  ا ور خاملج ال ظم اإللكولو ية 
واسحعلد هل

توفر مصاب األنهار والدلتات خدمات النظم اإليكولوجية 
األساسية فيما يتعلق باإلمداد والتنظيم والدعم والثقافة 
)انظر الفصل 44 من التقييم األول(. وتوفر هذه النظم 
القوارب  منها ركوب  أنشطة  الرتفيه من خالل  خدمات 
األسماك  وصيد  الربية  الحياة  ومشاهدة  والسباحة 
أدواراً  الكائنات  بعض  وتؤدي   .)Whitfield, 2017(
هامة بوصفها أعضاء تأسيسية، وتنشئ املوائل وتعّدلها 
وتحافظ عليها. فاملحار، عىل سبيل املثال، يشكل الشعاب 
التحات وتحسن  املوائل وتقلل من  التي تبني  املرجانية 
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نوعية املياه. ومع ذلك، ففي مصاب األنهار التي تعاني 
وحمولة  املفرط  بالصيد  املحار  يتأثر  التدهور،  من 
الرواسب واألمراض، إىل جانب ارتفاع حموضة املحيطات 
 Day and Rybczyk, ؛ وJanis and others, 2016(
البحرية واملستنقعات  2019(. ويؤدي فقدان األعشاب 
املياه  نوعية  وتدهور  املانغروف  وأشجار  املالحة 
 Schmidt and )Reynolds and others, 2016؛ و 
األسماك  فراخ  تنوع  يف  انخفاض  إىل   )others, 2017
جهود  نجحت  وقد   .)Whitfield, 2017( ووفرتها 
االستعادة يف عدد قليل نسبيا من مصاّب األنهار، غري أنه 
يمكن دمج هذه الجهود يف اسرتاتيجيات حماية السواحل 
)Bilkovic and other، 2016؛  الطبيعية   بالوسائل 

 .)Ducrotoy and others، 2019 و

العوامل اتف لفة بللحغرياج:   - 2-2
العوامل اتصفكة وعوامل الضغط 

واآلثلر وااسحيلبة

صحة  تدهور  يف  البرشية  األنشطة  من  العديد  تسببت 
اآلثار  من  بدءاً  وإنتاجيتها،  والدلتات  األنهار  مصاب 
غري  اآلثار  إىل  للموائل  املدمرة  التنمية  مثل  املبارشة 
العاملي  املناخ  تغري  بسبب  الطويل  املدى  عىل  املبارشة 
عوامل  وهناك   .)Cavallaro and others, 2018(
البرشية،  السكنية  التجمعات  من  تنبع  متزايدة  ضغط 
ومصائد  والرتفيه،  الدخيلة،  الساحلية  التحتية  والبنية 
والصدفيات(،  الزعانف  ذات  )األسماك  األسماك 
 Sengupta( واستصالح األرايض، وردم األرايض الرطبة
بيئي  تدهور  إىل  ذلك  ويؤدي   ،)and others, 2018
 Buttigieg and( الكائنات البحرية الحساسة وفقدان 
others, 2018(، مما أدى إىل زيادة الجهود الرامية إىل 
املتأصلة،  قيمتها  أجل  من  اإليكولوجية  النظم  حماية 
وألغراض الصحة البرشية واالستخدام املستدام للموارد. 
وتتسبب أيضاً عوامل ضغط برشية إضافية، مثل تطوير 
موانئ الحاويات الكبرية الحجم التي تستقبل سفن نقل 
من  األنهار  مصاب  بيئات  تعديل  يف  الغاطس،  عميقة 
لتغذية  الجرف  مخلفات  واستخدام  الجرف  خالل 

 Intergovernmental( السواحل  تعديل  أو  الشواطئ 
.)Panel on Climate Change )IPCC(, 2019

املحركة  العوامل  بحدة  التنبؤ  الصعب  من  يزال  وال 
صعيد  عىل  باالستجابة  أو  ونطاقها،  الضغط  وعوامل 
اإليكولوجية.  النظم  وعمل  البيولوجية  املجتمعات 
وتتسبب درجات الحرارة، واالختالالت يف هطول األمطار، 
النظم  آثار كبرية عىل  البحر يف  وارتفاع مستوى سطح 
أو  القصري  املدى  عىل  األنهار سواء  اإليكولوجية ملصاب 
 McLeod ؛ وElliott and Whitfield, 2011( الطويل
and others, 2011؛ و Condie and others, 2012؛ 
 Bernardino and ؛ وTurra and others, 2013 و
others, 2015, 2016(. وكل من املعدالت املتوسطة يف 
فيما  القصري  األجل  يف  التجاوز  وحاالت  الطويل  األجل 
يتعلق بنطاق التشكيالت الفسيولوجية ستؤثر عىل عملية 
االستقالب لدى الكائنات الحية يف مصاب األنهار ونموها 
وتكاثرها، وعندما تجتمع هذه العوامل مع فرط املغذيات 
عىل املستوى املحيل يمكن أن تؤدي إىل نضوب شديد يف 
 Gillanders and( األكسجني ونفوق جماعي للكائنات
others, 2011(. وعىل فرتات زمنية أطول، تؤثر عوامل 
عىل  الصيد  أنشطة  عن  الناجمة  اإليكولوجية  الضغط 
 Muniz and( املجموعات السمكية والنظم اإليكولوجية
others, 2019(. فعىل سبيل املثال، يف ريو دي البالتا، 
األساطيل  بها  تقوم  التي  الصيد  أنشطة  حجم  ظل 
أو حتى انخفض قليال، لكن  التقليدية والصناعية ثابتاً 
املصيد من أهم نوعني من املصائد وصل إىل أدنى مستوى 
 Gianelli and Defeo( له يف السنوات الـ 35 املاضية

 .)García-Alonso and others, 2019 2017؛ و

البرشية يخّلف  األنشطة  العديد من  أن  الرغم من  وعىل 
آثارا سلبية عىل صحة فرادى مصاب األنهار والدلتات، 
املياه  إنتاجية  الستعادة  األخرية  اآلونة  يف  جهود  بُذلت 
الساحلية، ال سيما من خالل وضع خطط إلدارة املغذيات 
واألنواع  اإليكولوجية  النظم  واستعادة  وامللوثات، 
الحدائق  والدلتات يف  األنهار  الرئيسية، وحماية مصاب 
 Lefcheck and others,( البحرية  املحمية  واملناطق 
مثل  األماكن،  بعض  ويف   .)Boesch, 2019 و  2018؛ 
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استعادة  تمت  الصني،  كونغ،  وهونغ  املتحدة  الواليات 
شعاب املحار، فأصبحت اآلن تحمي السواحل وتصفي 
ويف   .)Morris and others, 2019( املائي  العمود 
مواقع أخرى، قد تخدم األعشاب البحرية أو املستنقعات 

1  انظر قرار الجمعية العامة 1/70.

حماية  يف  مماثلة  أغراضاً  املانغروف  أشجار  أو  املالحة 
السواحل من العواصف وارتفاع مستوى سطح البحر، 
السمك  لصغار  األهمية  البالغ  املوئل  توفري  عن  فضالً 

والكائنات الحية األخرى. 

عواقب الحغرياج عىل اتيحمعلج وااقحصلداج اللرشلة ورفله اللرش  - 3

اجتماعية  أهمية  والدلتات  األنهار  مصاب  تكتيس 
واقتصادية وثقافية ألنها توفر السلع والخدمات، بما يف 
ذلك موارد صيد األسماك ووظائف النظم اإليكولوجية. 
وهناك مجتمعات تقليدية محلية تعتمد عىل هذه املوارد 
الكفايف  األسماك  صيد  ذلك  يف  بما  عيشها،  كسب  يف 
املتأتي من األنشطة السياحية. ولذلك، يستلزم  والدخل 
فهم التغريات وإدارة آثارها عىل مصاب األنهار والدلتات 
البيئية والبيولوجية والثقافية  للمسائل  دراسًة متكاملًة 

واالقتصادية واألنثروبولوجية.

وقد روجت منظمة الصحة العاملية ملفهوم “توحيد األداء 
اإلنسان  بني  التفاعل  دمج  أجل  من  الصحة”  مجال  يف 
بأن  اإلقرار  تم  أن  بعد  اإليكولوجي،  والنظام  والحيوان 
التغريات يف أي من هذه العنارص سيؤثر عىل العنرصين 
اآلخرين. ويمكن أن يشكل تراجع صحة مصاب األنهار 
مبارشا  تهديدا  املغرية  األنواع  أو  امللوثات  زيادة  بسبب 
التأثري عىل البرش عىل  لصحة اإلنسان. ويعتمد مستوى 
يعاني  قد  حني  ففي  اإليكولوجية.  االجتماعية  العوامل 
سكان الحرض من انخفاض الحماية من العواصف ومن 
املحلية  املجتمعات  تعاني  قد  امللوثة،  األسماك  استهالك 
األصلية أيضا من ضياع القيم الثقافية، ومشاكل الرصف 
طّورت  وقد  االجتماعية.  املساواة  وانعدام  الصحي، 
الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية الساحلية معارف 
األنهار  مصاب  حفظ  مجال  يف  تقليدية  ومهارات 
 Breitburg( مستدام  نحو  عىل  وإدارتها  واستخدامها 
التغريات يف  and others, 2018b(. ويمكن أن تؤدي 
مصاب األنهار بسبب التوسع الحرضي إىل فقدان الهوية 

تعتمد  التي  املحلية  املجتمعات  يف  الثقافية  واملمارسات 
عىل هذه املوارد يف كسب العيش.

يف  اإليكولوجية  النظم  بخدمات  اآلن  متزايد  وعي  وثمة 
التغريات  التي نشأت بسبب  مصاب األنهار وبالنزاعات 
يف هذه النظم )Nicholls and others, 2018(. ويمكن 
السياسات  مع  التفاعل  يف  قوية  أداة  العلوم  تكون  أن 
عىل  القرار  صنع  يف  بها  االسرتشاد  طريق  عن  العامة، 
الصعد املحيل واإلقليمي والوطني وإدماجها يف األهداف 
 1

 2030 لعام  املستدامة  التنمية  خطة  مثل  العاملية، 
 .)Howarth and Painter, 2016 ؛ وDietz, 2013(
ذلك  بما يف  العامة،  املشاركة  أن يسهم تشجيع  ويمكن 
مشاركة الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية، إىل جانب 
التحليالت العلمية، يف فعالية التواصل العلمي والتفاعل 
تحسنُي  يكفل  أن  ويمكن  القرار.  وصنع  االجتماعي 
املعرفة  نقل  فعاليَة  املصلحة  أصحاب  بني  التواصل 
املثال، حيث يساعد علماء  التكيفية، عىل سبيل  واإلدارة 
 Fischhoff,( االجتماع عىل بناء الثقة بني الجهات الفاعلة
التشاركية، وهي مجال مبتكر  للعلوم  2013(. ويمكن 
تربط  أن  واالجتماعية،  البيئية  للعلوم  فوائد  يحمل 
املعارف التقليدية باملعارف العلمية وتساعد عىل تطوير 
إرشاك  طريق  عن  األنهار  مصاب  يف  متكاملة  إدارة 
الدراسات  يف  املحلية  واملجتمعات  األصليني  السكان 
العلمية. وبالنظر إىل تعقيد النظام اإليكولوجي والروابط 
مع املوائل األخرى، تصبح اإلدارة املشرتكة والتعاون بني 
الحكومات واملجتمعات املحلية أمراً أساسياً للحفاظ عىل 
اإليكولوجي  النظام  وعمل  الساحيل  البيولوجي  التنوع 



358         

الحقييم العلتت الثلنت للمصيفلج: اتيلا األول

 Brondizio and ؛ وTeixeira and others, 2013(
 .)others, 2016

والدلتات،  األنهار  مصاب  بيئات  يف  التغريات  وتُحدث 
االجتماعية  والديناميات  اإليكولوجية،  النظم  وخدمات 
واالقتصادية آثاراً عىل تحقيق أهداف التنمية املستدامة 
إن  املثال،  سبيل  فعىل   .2030 عام  خطة  يف  الواردة 
النزاعات االجتماعية اإليكولوجية يف مصاّب األنهار، التي 
تعاني منها أساساً الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية، 
من   1 )الهدف  بالفقر  الصلة  ذات  باألهداف  ترتبط 
الجنسني  بني  واملساواة  املستدامة(،  التنمية  أهداف 
واملدن   ،)6 )الهدف  الصحية  والنظافة   ،)5 )الهدف 
األغذية  وموارد   ،)11 )الهدف  الصمود  عىل  القادرة 
البحرية املأمونة )الهدف 12(. وإذا تسنى عكس مسار 
إيجابية تتسق مع خطة  تدابري  اتخاذ  اآلثار عن طريق 

عام 2030، يمكن أن يجني املجتمع فوائد جمة يف وقت 
قصري. ويكتيس حفظ مصاب األنهار وتنوعها البيولوجي 
 2-14 للغايتني  بالنسبة  خاصة  أهمية  الثقايف   وتنوعها 
و 14-5 من غايات أهداف التنمية املستدامة املتعلقتني 
 Neumann( بتعزيز حماية املوارد الساحلية وحفظها
أيضاً خدمات  يوفر  أن  and others, 2017(، ويمكن 
تشجيع  ويسهم  البيئية.  السياحة  زيادة  مثل  أخرى، 
تواصل اإلنسان مع الطبيعة يف تعزيز الجهود الرامية إىل 
بها.  املرتبطة  اإليكولوجية  النظم  يف  الطبيعة  حفظ 
يعتمد  أن  بمكان  األهمية  من  الهدف،  هذا  ولتحقيق 
صانعو القرار وأفراد املجتمع نهجاً مبتكراً من أجل دعم 
واستخدامها  األنهار  مصاب  وحفظ  التكيفية،  اإلدارة 
لألجيال  البرشي  الرفاه  عىل  بالنفع  يعود  بما  املستدام 

.)Szabo and others, 2015( املقبلة

الحغرياج والعواقب الفئيسية الخلصة بكل م فقة  - 4

تنترش مصاب األنهار والدلتات عىل نطاق واسع يف جميع 
أنحاء العالم، لكن ال يوجد لها جرد عاملي، وتشمل هذه 
وأشارت  الجيومورفولوجية.  األنواع  من  مجموعة  الفئة 
تقديرات التقييم العاملي األول إىل أن عدد مصاب األنهار 
قد يصل تقريبا إىل 500 4 مصب يف املجموع. ومع ذلك، 
املشبك  العاملي  الرقمي  االرتفاعات  نموذج  يعطي 
تقديرات أحدث تشري إىل وجود أكثر من 000 53 مصب 
ويقدَّر   .)McSweeney and others, 2017( نهري 
جزئيا  املالحة  الشاطئية  والبحريات  البحريات  عدد 
بحرية،   1  200 بحوايل  متقطعة  فرتات  عىل  واملغلقة 
التي  السواحل  طول  عىل  الخصوص  وجه  عىل  وتوجد 
األفريقي  الجنوب  يف  العريضة  األمواج  عليها  تهيمن 
البحريات يف  من  األنواع  هذه  أسرتاليا. وستشهد  ورشق 
مواجهة تغري املناخ مجموعة من االستجابات تختلف عن 
مصاب األنهار املفتوحة باستمرار عىل البحر، بما يف ذلك 
املياه  وتسب  الفيضانات،  وزيادة  الفتح،  نظم  تغيري 
 Carrasco( الجوفية املياه السطحية واملياه  املالحة إىل 
حديثة،  دراسة  أشارت  وقد   .)and others, 2016

اعتمدت نهجاً مماثالً، إىل وجود حوايل 000 11 دلتا يف 
جميع أنحاء العالم؛ وقد شهدت 25 يف املائة منها زيادة 
نتيجة  األخرية  العقود  مدى  عىل  اليابسة  من  صافية 
للزيادات يف إمدادات الرواسب النهرية الناجمة عن إزالة 
الغابات، يف حني أدى بناء السدود إىل تقليص الرواسب 
الدلتات  نظم  من   1  000 حوايل  يف  األرايض  وفقدان 

 .)Nienhuis and others, 2020(

العاملي األول تقييما أوليا لحالة مجموعة  التقييم  وقدم 
مختارة من مصاّب األنهار، مع تصنيفها حسب القارة. 
أو  التقييم  ذلك  لتحسني  كافية  غري  البيانات  تزال  وال 
الخاص  اإلطار  باتباع  والدلتات  األنهار  لدراسة مصاب 
عدة  وتقدم  التقييم.  هذا  يعتمده  الذي  منطقة  بكل 
يف  تكن  لم  مناطق  عدة  عن  بيانات  حديثة  تجميعات 
السابق موثقة عىل النحو املطلوب. فعىل سبيل املثال، لم 
تتوفر سوى معلومات قليلة عن مصاب األنهار يف القطب 
الشمايل، وهي مصاّب من املرجح أن تزداد أهميتها حيث 
تلك  يف  البحري  النقل  إمكانية  العاملي  االحرتار  سيتيح 
تجميعات  قدمت  وقد   .)Kosyan, 2017( املناطق 
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إقليمية مزيداً من املعلومات عن نصف الكرة الجنوبي، 
بما يف ذلك الرتكيز عىل مصاب األنهار يف الساحل الرشقي 
 Diop and others,( الهندي  املحيط  وغرب  ألفريقيا 
 Lana( الربازيلية  األنهار  واستعراض ملصاب   ،)2016
السابق  يف  تتوفر  ولم   .)and Bernardino, 2018
سوى معلومات قليلة نسبيا عن مصاّب األنهار والدلتات 
طول  عىل  يمتد  الذي  الصني  ساحل  طول  عىل  العديدة 
الضخمة  املدن  العديد من  000 18 كيلومرت ويحتضن 

بشدة  املعرضتني  وغوانغشو،  شنغهاي  مثل  الكبرية، 
ارتفاع مستوى سطح  الناجمة عن  الساحلية  للمخاطر 
)Yin and others, 2012؛  العاصفي  واملد   البحر 
 Chen and others, ؛ وKuang and others, 2014 و
2018(. وهذه الدلتات الضخمة الحرضية موطٌن ملاليني 
الناس، وغالبا ما تزخر بتنوع بيولوجي يواجه تهديدات 
السواحل  وتغيري  والتلوث،  املغذيات،  فرط  قبيل  من 

 .)Lai and others, 2016( واألنواع الدخيلة املغرية

آفلق اتسحقلل  - 5

األخرية،  العقود  شهدتها  التي  االتجاهات  إىل  استنادا 
استمرار  مع  الساحلية،  املناطق  سكان  عدد  سيزداد 
التوسع الحرضي الذي يركز عىل مصاّب األنهار والدلتات. 
وستكون عوامل اإلجهاد البرشية هذه هي عوامل الضغط 
البيولوجي  التنوع  عىل  تأثريها  يستمر  التي  الرئيسية 
الساحلية.  اإليكولوجية  النظم  هذه  يف  املوائل  وصحة 
إذ  اإلجهاد،  عوامل  تفاقم  إىل  املناخ  تغري  يؤدي  وسوف 
يتسارع  أن  ويُتوقع  العواصف  تواتر  يزداد  أن  يُرجح 
ارتفاع مستوى سطح البحر، وال سيما يف حالة الدلتات 
الحوكمة  فاعتماد  لذلك،  انخسافا.  تشهد  التي  الكبرية 
الرشيدة كفيل بالحفاظ عىل حالة النظم اإليكولوجية أو 
تحسينها، عىل الرغم من أن حماية الحوارض املنخفضة 

ستتطلب تحسني البنية التحتية الهندسية.

والدلتات من  األنهار  استدامة مصاب  يف  النظر  ويمكن 
املنظورات  باستخدام  الوظيفية  العمليات  حيث 
االقتصادية  أو  اإليكولوجية  أو  الجيومورفولوجية 
)Mahoney and Bishop, 2018(. ويمكن أن تؤدي 
لكن  تراجعها،  أو  االستدامة  تعزيز  إىل  إما  التغريات 
 Day and others,( ضارة  كانت  التغريات  معظم 
2016(. وتشمل العواقب املرتتبة عىل النظام اإليكولوجي 
بسبب  الغذائية  الشبكات  تحوير  توقعها  يمكن  التي 
أو  العليا  املفرتسة  األنواع  أو  األساسية  األنواع  فقدان 
للنظم  الهندسية  مة  املصمِّ دور  تؤدي  التي  األنواع 
مستوى  ارتفاع  بسبب  املوائل  وفقدان  اإليكولوجية؛ 

سطح البحر واستصالح األرايض؛ وكذلك هجرة األنواع 
التكيف مع تغري املناخ.  البحرية نحو القطب سعيا إىل 
بسبب  الرطبة  األرايض  يف  انخفاض  بالفعل  حدث  وقد 
أنشطة الضغط الساحيل وأنشطة تربية األحياء املائية يف 
أن  املحتمل  ومن  والدلتات.  األنهار  مصاب  من  العديد 
من  الرغم  عىل  املغرية،  األنواع  يف  أخرى  زيادات  تحدث 
وتحديد  املغرية،  الكائنات  تحديد  يف  كبري  تقدم  إحراز 

األولويات بشأنها والقضاء عليها.

وتزداد صعوبة التنبؤ بالعواقب االجتماعية واالقتصادية 
فإن  ذلك،  ومع  النظم.  يف  التغري  استمرار  عن  الناجمة 
التوسع  واستمرار  السكانية  الضغط  عوامل  زيادة 
املناطق املحيطة بمصاب األنهار والدلتات  الحرضي يف 
من املرجح أن ترُتجم إىل زيادة يف أعمال الجرف للحفاظ 
وتآكل  القنوات،  يف  الطمي  وتراكم  املالحة،  قابلية  عىل 
إىل  الرطبة،  األرايض  يف  الخسائر  عن  فضال  الشواطئ، 
جانب تقليل فرص الوصول إىل أنشطة الرتفيه وأماكن 
صيد األسماك واملياه النظيفة. والرغبة يف حماية املناطق 
املد  من  وزراعية  وصناعية  سكانية  كثافة  تشهد  التي 
ستستلزم  البحر  سطح  مستوى  وارتفاع  العاصفي 
استثمارات ضخمة يف الحلول الهندسية وتبدو مخاطر 
فشل هذه البنى التحتية كارثية. ويف كثري من املناطق، 
يف  التوغل  املطاف  نهاية  يف  الرضوري  من  سيصبح 
اليابسة. وحتى يف األماكن التي يمكن فيها احتواء عوامل 
الضغط الناجمة عن زيادة أعداد البرش، ثمة حاجة إىل 
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األهمية.  البالغة  املوائل  الستعادة  كبرية  استثمارات 
اإليكولوجية  النظم  خدمات  تقييم  عمليات  وستستفيد 
تحسني  من  اإلنسان  رفاه  عىل  املرتتبة  واآلثار  املتغرية 
إىل  حاجة  وثمة  العلمي.  البحث  يف  واالستثمار  الرصد 
االستخدام  كفالة  أجل  من  املتكامل  الساحيل  التخطيط 
من  أبعد  هو  ما  إىل  الحفظ  نطاق  وتوسيع  املستدام 
اسرتاتيجيات  يتطلب  قد  الذي  األمر  املحمية،  املناطق 

أوسع نطاقا بشأن التمويل، عىل سبيل املثال من املصادر 
العامة والتعاون املتعدد القطاعات. وقد يتعني أن تشمل 
اإلدارة الساحلية معايري جديدة يف مجال البناء والتشييد، 
املبتكرة  االقتصادية  واألدوات  اإليكولوجي،  والتوسيم 
النظم  خدمات  مقابل  واملدفوعات  الحفظ،  لتمويل 

اإليكولوجية، مثل عزل الكربون األزرق.

الثغفاج الفئيسية اتحلقية ه اتعلرف وميلل ب لء القاراج  - 6

هناك تحديات كبرية يف إدارة استخدام األرايض يف مصاب 
أن  القادمة  لألجيال  يتيح  نحو  عىل  والدلتات  األنهار 
وثقافية  جمالية  خدمات  من  تقدمه  بما  أيضاً  تتمتع 
 Elliott and others,( لالستدامة  الزمة  وخدمات 
2019(. وتفتقر النماذج الحالية إىل ما يكفي من الدقة 
املستقبلية  القصوى  الظواهر  ملحاكاة  والزمنية  املكانية 
 Robins and و  )Haigh and others, 2016؛ 
الفيضانات املركبة سواء  others, 2018(، بما يف ذلك 
هذه  وتؤدي  املحيطات.  أو  األنهار  مصدرها  كان 
الفيضانات إىل تدهور بيئي، بما يف ذلك تحات األرايض 
ملسببات  الناس  وتعرِّض  املغذيات،  وفرط  الرطبة 
 Yin and others,( األمراض الضارة التي تنقلها املياه
2018(. وال يُعرف سوى القليل نسبياً عن اآلثار الطويلة 
يف  السيعة  البرشية  التدخالت  تحدثها  التي  األجل 
التحول  نقاط  توصيف  تحسني  وسيتعني  الدلتات. 
االقتصادية االجتماعية من أجل تفادي حدوث تغيريات 
غري مقبولة. وهناك حاجة إىل مزيد من األدلة من أجل 
املناطق  يف  الساحلية  الرطبة  األرايض  حفظ  استهداف 
التي تتحقق فيها أكرب استفادة أو حيث يمكن تخفيف 

 Van Coppenolle( الحاجة إىل أعمال الحماية الهندسية
 Van Coppenolle and و  and others, 2018؛ 
الدلتات  قدرة  وستعتمد   .)Temmerman, 2019
عىل  داخلها،  الضخمة  واملدن  الصمود،  عىل  الضخمة 
واسرتاتيجيات  املوارد  اسرتاتيجيات  يف  التقدم  أوجه 
من  الفيضانات  من  الحماية  يف  واالستثمارات  الطوارئ 
خالل إقامة حماية طبيعية للسواحل أو حمايتها باملباني 
والعلوم  والهندسة  النمذجة  دمج  وينبغي  الهندسية. 
العامة  والتوعية  االجتماعية  العلوم  مع  الطبيعية 
وتساعد   .)Bonebrake and others, 2018(
الطبيعة  من  املستمدة  والحلول  املبتكرة  التكنولوجيا 
الساحلية  املخاطر  أمام  الهشاشة  الحد من  بالفعل عىل 
لكن هناك حاجة إىل العلوم التعاونية بحيث يكون لدى 
األنهار  مصاب  مواقع  يف  يعيشون  الذين  األشخاص 
املدى  عىل  موثوقة  وتنبؤات  بيئية  معلومات  والدلتات 
عىل  للموافقة  مناسبة  ومالحظات  والطويل  القصري 
عىل  القائمة  النهج  تحسني  يمكن  ثم  ومن  النماذج، 
الصمود  عىل  السواحل  بقدرة  يتعلق  فيما  البيانات 

.)Nichols and others, 2019(
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ال قلط الفئيسية

بمعدالت  	 البحرية  األعشاب  مروج  تقلص  يستمر 
مثرية للقلق، ال سيما يف املناطق التي تتعارض فيها 

مع األنشطة البرشية.

نتيجة  	 البحرية  اإليكولوجية  النظم  تشكيل  أعيد 
حيث  املناخ،  تغري  بسبب  األنواع  توزيع  يف  للتغريات 
الناحية  من  األنواع  بعض  تنقرض  أن  املتوقع  من 

الوظيفية بحلول عام 2100.

التخفيف من  	 يف  األزرق دوراً  الكربون  سيؤدي عزل 
آثار تغري املناخ.

بشأن  	 األجل  طويلة  ناجحة  حلول  وضع  سيتطلب 
الحفظ واالستعادة كفالة التوازن بني العوامل املحركة 

االجتماعية واالقتصادية والبيئية.

مقامة  - 1

املياه  البحرية نباتات بحرية مزهرة تستوطن  األعشاب 
األعشاب  أن  عاملي  تقييم  أحدث  وكشف  الساحلية. 
السنة  يف  مربع  كيلومرت   110 بمعدل  تنقرض  البحرية 
امتدادها  من  املائة  يف   29 نسبة  وأن   ،1980 عام  منذ 
املساحي املعروف اختفت منذ أن ُسجلت مناطق األعشاب 
 Waycott and(  1879 عام  يف  األوىل  للمرة  البحرية 
من  االنخفاض  معدالت  وتسارعت   .)others، 2009
عام  قبل  السنة  يف  املائة  يف   0,9 نسبتها  وسيطة  قيمة 
1940 إىل 7 يف املائة يف السنة منذ عام 1990. وتضاهي 
معدالت فقدان األعشاب البحرية املعدالت التي أُبلغ عنها 
املرجانية  والشعاب  املانغروف  بغابات  يتعلق  فيما 
والغابات املدارية املطرية، وذلك ما يجعل مروج األعشاب 
البحرية ضمن النظم اإليكولوجية األكثر عرضة للتهديد 
البحرية  األعشاب  صحة  وتتدهور  األرض.  وجه  عىل 
إىل  أساسا  يرجع  الذي  البيئية  الظروف  لتحول  نتيجًة 
التنمية الساحلية، واستصالح األرايض، وإزالة الغابات، 
يف  واإلفراط  األسماك،  وتربية  البحرية،  والطحالب 
استغالل املوارد السمكية، وإلقاء القمامة. وهناك أربعة 
البحرية  األعشاب  تدهور  عن  مسؤولة  رئيسية  عوامل 

وتدهور  املادي؛  واالضطراب  املياه؛  نوعية  سوء  وهي: 
الشبكات الغذائية؛ والكائنات اآلكلة لألعشاب. 

األعشاب  مروج  تراجع  استمر  العاملي،  الصعيد  وعىل 
للمحيطات  األول  العاملي  التقييم  إجراء  منذ  البحرية 
 Unsworth أيضا  وانظر  )United Nations، 2017؛ 
and others، 2019(. وينبغي تنفيذ اسرتاتيجيات إدارية 
فعالة من أجل عكس اتجاه فقدان هذه األعشاب وتعزيز 
املناطق  موائل  يف  األسايس  البحرية  األعشاب  مروج  دور 
منظور  اعتماد  بمكان  األهمية  ومن  الساحلية.  البحرية 
متعدد األوجه ومتعدد التخصصات لتحقيق الحفظ العاملي 
وستتطلب  أدناه(.  اإلطار  )انظر  البحرية  األعشاب  ملروج 
الحلول الطويلة األجل كفالة التوازن بني العوامل املحركة 
االجتماعية واالقتصادية والبيئية. وثمة أمثلة جيدة آخذة يف 
املالكني  مع  التشاور  يجري  عندما  سيما  ال  الظهور، 
استئناف  بهدف  تمكينهم  ويجري  واألوصياء  التقليديني 
ثقافة  األصليني  وللسكان  نطاقاً.  األوسع  الوصاية  أدوار 
أيضاً  تراعي  شاملة  بطريقة  والبحر  األرض  مع  تتعامل 
 National( واملهمة  باإلمكانات  الغنية  باألماكن  الروابط 

 .)Oceans Office, 2002
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الحصاللج والصلول اتمك ة للصا من فقاان األعشلب اللصفلة 

الحصاي 1: ااعرتاف اتيحمعت بأ مية األعشلب اللصفلة - رشح ماهية األعشاب البحرية وأهميتها يف النظم الساحلية. 

الحصاي 2: اتعلوملج اتسحكملة عن اتفكز والصللة - رشح وتسجيل مركز وحالة العديد من مروج األعشاب البحرية. 

الحصاي 3:  صالا األنشفة ات فولة عىل  هالا عىل الصعيا اتصيل من ق ل  صالا ق ااف إ فاءاج اإلدارة وفقلً لذلك - اقرتاح 
األنشطة املحلية املنطوية عىل تهديد التي يمكن إدارتها.

الحصاي 4:  صقيق الحوازن بني اتحيل لج ال لس والكوكب - تعميق فهم التفاعالت بني العنارص االجتماعية واالقتصادية والبيئية 
لنظم األعشاب البحرية.

الحصاي 5:  وليا اللصوث العلمية من ق ل دعم  اابري الصفظ - استخدام البحوث الحالية الرفيعة املستوى يف مجال األعشاب 
البحرية )األمن الغذائي والكربون األزرق( من أجل إرشاك مجاالت بحثية أوسع نطاقا.

الحصاي 6:  اابري الصفظ ه عرص  غري ات لخ - استخدام املؤرشات التي تعطي إنذارا مبكراً بآثار تغري املناخ عىل األعشاب البحرية. 
االبتكار يف تقنيات االستعادة.

.Unsworth and others, 2019 املصدر: مقتبس بترصف من

البرشية  املجتمعات  عىل  العاملية  البيئية  التغريات  وتؤثر 
املوارد  عىل  تعتمد  أو  البحر  من  بالقرب  تعيش  التي 
البحرية. ويعني فقدان مروج األعشاب البحرية وتدهورها 
التفريخ  ومناطق  األسماك  صيد  مناطق  ضياع  أن 
سيستمر، وأن املناطق الساحلية ستصبح أقل استقطابا 
للسياحة، وأقل مالءمة ملكافحة التحات، وللتعليم البحري، 
املياه  وتوفري  األسماك  ملصائد  الحاضنة  املناطق  ولتوفري 
النظيفة والصفاء. وتُعاني املجتمعات الساحلية يف جميع 
والغمر.  والتحات  العاصفي  املد  آثار  من  العالم  أنحاء 
املوائل  حماية  أن  مفاده  واضحاً  موقفا  العلم  ويتخذ 
من  فعاال  مكمالً  يكون  أن  يمكن  واستعادتها  الطبيعية 
حماية  بهدف  التحتية  البنية  تشييد  لنُهج  التكلفة  حيث 
 Ruckelshaus and others,( املحلية  املجتمعات 
2016(. ويصعب التحديد الكمّي للتحوالت التي تحدث 
األنواع  من  )والعديد  البحرية  األعشاب  توّزع  نطاق  يف 
البحرية القاعية( بسبب تغري املناخ ويُعزى ذلك إىل عدم 
التوزيع  بشأن  األجل  طويلة  بيانات  مصنفات  وجود 
الذي  التوّزع  نطاق  تحول  يؤدي  وقد  لألنواع.  الكامل 
يف  متوقعة ووخيمة  إىل عواقب غري  املناخ  تغري  يصاحب 

إىل  املطاف  نهاية  يف  ذلك  يؤدي  وقد  األحيان،  من  كثري 
فقدان التنوع البيولوجي وإىل تجانس املجتمعات املحلية 
يؤدي  أن  ويمكن   .)Brustolin and others, 2019(
لة للموائل نحو  التأثري املشرتك لكل من هجرة األنواع املعدِّ
 H. Kirkman, personal( املناخ  تغري  بسبب  القطب 
communication( والضغط الذي تحدثه أنشطة الصيد 
إىل انخفاض قدرة النظام اإليكولوجي عىل الصمود )مثل 

 .)Ling and Keane, 2018

ومن الصعب بوجه خاص إجراء قياس كمي لسبل التعايف 
أوبراين وآخرون  البحرية. وقد بنّي  بعد فقدان األعشاب 
أربعة سيناريوهات   )O’Brien and others )2018((
البحرية  لألعشاب  اإليكولوجية  النظم  لتدهور  مختلفة 
وتعافيها. فالتعايف يمكن أن يكون رسيعا بمجرد تحسن 
املساحات  يف  البحرية  األعشاب  غياب  لكن  الظروف، 
أوبراين  اقرتح  وقد  عديدة.  لعقود  يستمر  قد  الطبيعية 
هذا  يف   )O’Brien and others )2018(( وآخرون 

الصدد إطاراً لنموذج يحاكي القدرة عىل الصمود.
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للنظم  املستمر  التدهور  يف  الساحلية  التنمية  تسهم 
اإليكولوجية للبحار ومصاّب األنهار عىل الصعيد العاملي. 
تأنيا واستدامة يف ظل زيادة  أكثر  إدارة  إىل  وثمة حاجة 
يف  والحرضية  الصناعية  والتنمية  السياحي  النشاط 
االجتماعية  النظم  العديد من  الساحلية. وتعتمد  املناطق 
لدعم  الصحية  البحرية  األعشاب  اإليكولوجية عىل مروج 
Cullen-( العديد من خدمات النظم اإليكولوجية الهامة
فقدان  يبدو  وقد   .)Unsworth and others, 2014
األعشاب البحرية يف منطقة صغرية واحدة أو مصب واحد 
يمكن  ال  بأكمله،  لساحل  بالنسبة  ولكن  أهمية،  ذا  غري 

غض البرص عن األثر الرتاكمي لالضطرابات العديدة.

مصاّب  مناطق  من  العديد  يف  البحرية  األعشاب  وتنمو 
األنهار، حيث تتطلب التنمية واملوانئ يف كثري من األحيان 
عمليات جرف واسعة النطاق ألغراض الصيانة. وتكون 
اإلزالة املادية لألعشاب البحرية أثناء الجرف طفيفة، ألن 
بالرضر  مقارنة  املجروفة،  القناة  يف  فقط  تتم  اإلزالة 
يُحدثه  الذي  العمودي  االنبعاث  من  يتناثر  عما  الناجم 
تم  التي  الرواسب  بواسطة  النباتات  وخنق  الجرف 
التخفيف  تقييم فرص  تم  وقد  الجرف.  أثناء  تحريكها 
األعشاب  عىل  التأثري  من  الحد  أجل  من  املخاطر  من 
اعتماد  وينبغي   .)Wu and others, 2018( البحرية 
املتعلقة  املقرتحة  التغيريات  يف  النظر  يف  الوقائي  النهج 
وينبغي  املنشأ.  البرشية  التغيريات  من  بالتنمية وغريها 
يف  الجديدة  الزراعات  أو  التعويض  عمليات  يف  النظر 
األعشاب  مروج  فيها  تُفقد  أن  يُحتمل  التي  األماكن 
انخفاضا.  تشغلها  التي  املساحة  تشهد  أن  أو  البحرية 
ألنها  التعويض  عمليات  تشجيع  ينبغي  ال  ذلك،  ومع 
عىل  وعالوة  املفقودة.  للموائل  مكافئة  تكون  ما  نادراً 
من  العديد  يف  مناسبة  أماكن  هناك  تكون  ال  قد  ذلك، 
املناطق إلعادة زراعة األعشاب البحرية، ويؤدي ذلك إىل 
يكون  وال  البحرية،  األعشاب  مروج  يف  صافية  خسارة 

نجاح االستعادة مضمونا. 

القيمة  لتحديد  النطاق  واسعة  عمليات  هناك  تكن  ولم 
 Constanza and( االقتصادية لنظم األعشاب البحرية
others 2014(، وهي تُحسب يف معظم التقديرات بأقل 
من قيمتها. ومن األهمية بمكان وضع مزيد من النماذج 
والوظيفة  الهيكل  تربط  والتي  املشتقات  عىل  القائمة 
اإليكولوجيني بجميع الخدمات االقتصادية املتصلة بها، 
البحرية  األعشاب  لقيمة  دقيقة  تقديرات  وضع  بهدف 

 .)Dewsbury and others, 2016( بالدوالر

بشكل  دال(   7 )الفصل  املرجانية  الشعاب  وتعمل 
عىل  حاء(   7 )الفصل  املانغروف  أشجار  مع  متضافر 
بني  الربط  خالل  من  اقتصاديا،  املفيدة  األغذية  إنتاج 
البحرية  الصحة  وتتعزز  الحية.  والكائنات  املغذيات 
تصفية  من  بذلك  يرتبط  وما  البحرية  باألعشاب  أيضاً 
وآخرون  المب  كشف  وقد  األمراض.  ملسببات  طبيعية 
))Lamb and others )2017( أنه كلما ُوجدت مروج 
للمسببات  النسبية  الوفرة  تنخفض  البحرية،  األعشاب 
الجرثومية املحتملة لألمراض بالنسبة للبرش والكائنات 
دراسات  وأظهرت  املائة.  يف   50 بنسبة  البحرية 
من   8  000 من  أكثر  شملت  ميدانية  استقصائية 
املرجانيات البانية للشعاب املرجانية بالقرب من مروج 
باألمراض  اإلصابة  مستويات  أن  البحرية  األعشاب 
املناطق  يف  باملرجانيات  مقارنة  بضعفني  تنخفض 

املرجعية التي ال تحاذيها مروج األعشاب البحرية.

مهمة؛  ثقافية  خدمة  البحرية  األعشاب  مروج  وتقدم 
فهي تضطلع بدور مركزي متميز يف الحفاظ عىل الرتاث 
 Krause-Jensen( الثمني  املغمور  والتاريخي  األثري 
الجذامري  عمر  تحديد  ويمكن   .)and others, 2016
األثرية  الِجرار  عمر  تحديد  خالل  من  نموها  ومعدالت 
املغمورة، وهو جانب من الخدمات التي تقدمها األعشاب 

البحرية لم يحظ بما يستحق من االهتمام.
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ثمة نقص يف البيانات الخاصة بالعديد من املناطق، أو 
هناك افتقار إىل جمع البيانات عىل الصعيد العاملي. 

من  أمثلة  يف  صوره  بأوضح  البيانات  نقص  ويتجىل 
الجزر يف جميع أنحاء بحار رشق آسيا. ويوجد يف جنوب 
رشق آسيا وأسرتاليا أعىل درجة تنوع يف أنواع األعشاب 
عن  األساسية  املعلومات  لكن  املوائل،  وأنواع  البحرية 
وأشار  متاحة.  غري  تزال  ال  البحرية  األعشاب  موائل 
فورتيس وآخرون ))Fortes and others )2018( إىل 
أن ما يُعرف حاليا عن توزيع األعشاب البحرية يف جنوب 
األنواع،  صعيد  عىل  وتنوعها  وانتشارها،  آسيا،  رشق 
البحثية واملعرفية املتصلة بها ليس معروضا  والثغرات 
املنطقة  هذه  أن  تقديراتهم  يف  وأوضحوا  جيد.  بشكل 
البيولوجية الجغرافية من املناطق اإليكولوجية البحرية 
كيلومرت   36  700 حوايل  عىل  تمتد  العالم  يف  املوجودة 
مربع، لكن من املرجح أن تكون هذه التقديرات أقل من 
ممثلة  تكن  لم  اإليكولوجية  املناطق  بعض  ألن  الواقع 

تمثيال جيداً، ولم تكن هناك معلومات مستكملة.

آسيا  رشق  جزر  يف  الضحلة  األحيائية  املوائل  وتحتوي 
البحرية  األعشاب  تحدها  كثيفة  مرجانية  شعاب  عىل 
البحرية  األعشاب  مروج  وتنمو  املانغروف.  وأشجار 
الرئيسية يف الهند عىل طول الساحل الجنوبي الرشقي يف 
ويف  بالك  وخليج  ورسيالنكا  الهند  بني  مانار  خليج 
البحريات الشاطئية لجزر الكشادويب يف بحر العرب إىل 
جزيرتي أندمان ونيكوبار يف خليج البنغال. وهذا الخليج 
 10  500 مساحة  عىل  يمتد  وطنية،  بحرية  حديقة 
باملوازاة  تقع  21 جزيرة  تقريبا، ويضم  مربع  كيلومرت 
الخرائط  ورسم  اإلدارة  إىل  حاجة  وثمة  الساحل.  مع 
التفريخ  مناطق  عىل  الحفاظ  كفالة  أجل  من  والرصد 
يستخدمون  الذين  املحليني  للسكان  بالنسبة  القيِّمة 
وعي  إذكاء  وينبغي  األسماك.  لصيد  منطقًة  املروج 
البحرية  األعشاب  استخدام  بطرق  املحليني  السكان 
األعشاب  وتؤدي  اإليكولوجية.  النظم  هذه  وبأهمية 
إندونيسيا بوصفها ثاني  البحرية دورا أساسيا يف دعم 

أكرب منتج لألغذية البحرية يف العالم. وسترُض خطورة 
عىل  البحري  النوع  هذا  بقدرة  البحرية  األعشاب  حالة 
الصمود أمام تغري املناخ وستؤدي إىل فقدان ما يقدمه 
القيمة  العالية  اإليكولوجي  النظام  خدمات  من 

 .)Unsworth and others, 2018(

قبالة  جزيرة   800 نحو  من  املكّون  األرخبيل  ويضم 
املانغروف  وأشجار  مرجانية  شعاباً  ميانمار،  مييك، 
الرياح.  املحجوب من  أعشابا بحرية عىل جانبه  وكذلك 
ولم يتم بعد رسم خرائط لهذه املوائل القيمة لألعشاب 
استغالل  من  تعاني  أنها  املحتمل  من  ولكن  البحرية، 
 H. Kirkman,( مفرط بسبب صيد األسماك والقرشيات

 .)personal communication

 Arias-Ortiz and( وآخرون  أورتيز   - آرياس  وأبلغ 
)others )2018( عن أرضار لحقت بنسبة 36 يف املائة 
غرب  شارك،  خليج  يف  البحرية  األعشاب  مروج  من 
الفرتة  شهدتها  بحرية  حر  موجة  أعقاب  يف  أسرتاليا، 
من  مخزون  أكرب  شارك  خليج  ويضم   .2011-2010
لألعشاب  إيكولوجي  نظام  يف  عنه  اإلبالغ  تم  الكربون 
من  املائة  يف   1,3 إىل  ما يصل  يحتوي عىل  إذ  البحرية، 
رواسب  من  العلوي  املرت  يف  املخزن  الكربون  مجموع 

األعشاب البحرية يف جميع أنحاء العالم. 

وقد ُفقدت مساحات كبرية من األعشاب البحرية عىل طول 
لألعاصري وما  نتيجة  أسرتاليا  ساحل كوينزالند يف رشق 
ومن  امللوثات.  وانتشار  التعكر  يف  زيادة  من  بها  يرتبط 
لتغري  نتيجة  أكثر حدة  األعاصري  أن تصبح هذه  املتوقع 
 Posidonia( املناخ. ومروج طحالب بوسيدونيا املحيطية
الرتاجع  آخذة يف  املتوسط  األبيض  البحر  oceanica( يف 
املناخ واألنشطة  للقلق بسبب تغري  بمعدالت مثرية  أيضاً 

.)Telesca and others, 2015( البرشية

وهناك أيضا نقص يف التنسيق بشأن أنواع البيانات التي 
توليد  إىل  يؤدي  مما  جمعها،  وكيفية  جمعها  يتم 

مجموعات بيانات غري قابلة للتحليل بني املناطق. 
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وهناك خسائر يف األعشاب البحرية عىل الصعيد العاملي، 
البحر  منطقة  وتشهد  فقط.  وآسيا  أسرتاليا  يف  وليس 
املغرية  األنواع  انتشار أحد  الكاريبي تغريات رئيسية مع 

 .)Halophila stipulacea( للملح  املحب  األذيني  وهو 
املتوسط  األبيض  البحر  منطقة  تشهد  أن  أيضاً  ويُتوقع 
.)Hyndes and others, 2016( تحوال إىل املناخ املداري

آفلق اتسحقلل   - 4

النظم  وخدمات  البحرية  باألعشاب  العام  الوعي  إن 
عىل  التحسن  يف  آخذ  تقدمها  التي  الهامة  اإليكولوجية 
بالنماذج  باإلدارة  املكلفون  ويستعني  العاملي.  الصعيد 
املفاهيمية والرياضية من أجل وضع عملية إدارة قائمة 
عىل العلم فيما يتعلق باألعشاب البحرية. ويمكن تنظيم 
إطار مكون من  عىل  اعتماداً  البحرية  األعشاب  خدمات 
سلسلة العوامل املحركة وعوامل الضغط والحالة واآلثار 
النظم  بعض  يف  اإلطار  هذا  اعتُمد  وقد  واالستجابة، 
العالم،  أنحاء  جميع  يف  البحرية  لألعشاب  اإليكولوجية 
بما يف ذلك االتحاد األوروبي، من أجل اإلبالغ عن حالة 
البيئة )Kelble and others, 2013(. والهدف من هذا 
اإلطار هو التوصل إىل توافق يف اآلراء يقوم عىل أساس 
علمي يف تحديد خصائص النظم اإليكولوجية لألعشاب 
يجعلها  بما  األساسية،  تنظيمها  وعمليات  البحرية 
النظم  متنوعة من  توفري خدمات  مستدامة وقادرة عىل 

اإليكولوجية. ولتحقيق هذا الهدف، من الرضوري النظر 
والثقافية  والسياسية  واالجتماعية  اإلقليمية  العوامل  يف 
يف  العامة،  بالصحة  املرتبطة  والعوامل  واالقتصادية 

سياق البحث واإلدارة، إىل جانب املتغريات اإليكولوجية.

باإلدارة  املكلفني  إىل  التقارير  والتقييم وتقديم  والرصد 
إجراءات عىل  اتخاذ  التأكد من  تفيد يف  أساسية  وسائل 
مستوى اإلدارة أو اإلبالغ عن حدوث أي تعاف أو تدهور. 
العلماء  يصممه  متدرج  رصد  نهج  اعتماد  وينبغي 
واملكلفون باإلدارة معا حيثما كانت هناك حاجة إىل إدارة 
 Neckles( مسائل األعشاب البحرية. وقدم نكلز وآخرون
النهج.  )and others )2012( نموذجا مفاهيميا لهذا 
 Zimmerman and( وآخرون  زيمرمان  واستخدم 
التنبؤ  عىل  يساعد  رياضياً  نموذًجا   )others )2015(
عىل  مياهها  ونوعية  وتحمضها  املحيطات  احرتار  بآثار 

ثعبان البحر يف منطقة تشيسابيك.

الثغفاج الفئيسية اتحلقية ه اتعلرف  - 5

باألعشاب  املتعلقة  املعارف  يف  للثغرات  تقييم  أسفر 
البحرية ركز عىل حالة أسرتاليا عن وجود أوجه قصور يف 
العديد من مجاالت البحث بما يف ذلك التصنيف األحيائي 
املجموعات،  وبيولوجيا  والفيسيولوجيا،  واملنهجيات، 
والكيمياء البيولوجية الجيولوجية للرواسب والبيولوجيا 
املجهرية للرواسب، ووظيفة النظم اإليكولوجية، وموائل 
التأهيل  وإعادة  والتهديدات،  الحيوانية،  الكائنات 
واإلدارة  الرصد  وأدوات  الخرائط  ورسم  واالستعادة، 
املعرفية  الثغرات  )York and others, 2017(. وهذه 
موجودة أيضاً عىل الصعيد العاملي، وينبغي معالجتها إذا 
النظم أن تدار بفعالية وأن تكون قادرة عىل  أريد لهذه 

توفري خدمات النظم اإليكولوجية املتنوعة. ولتحقيق هذه 
اإلقليمية  العوامل  يف  النظر  الرضوري  من  األهداف، 
واالجتماعية والسياسية والثقافية واالقتصادية والعوامل 
إىل  واإلدارة،  البحث  العامة، يف سياق  بالصحة  املرتبطة 
بربامج  االهتمام  وينبغي  اإليكولوجية.  املتغريات  جانب 
عوامل  من  العديد  بني  التفاعالت  تتناول  التي  البحوث 
اإلجهاد يف وقت واحد. فهذه النظم شديدة التعقيد ومن 
يف  تحدث  التي  اآلثار  بجميع  بدقة  التنبؤ  حقا  الصعب 
السلسلة نتيجة لتجارب قائمة عىل عوامل إجهاد  أسفل 
عىل  املعرفية  الثغرات  سد  يف  التقدم  وسيعتمد  متعددة. 
أوجه التقدم التكنولوجي يف مجاالت االستشعار عن بعد، 
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والنمذجة  الدقيقة،  االستشعار  وأجهزة  الجينوم،  وعلم 
النُّهج  وستواصل  اإلحصائية.  والتحليالت  الحاسوبية، 
املعقدة  للتفاعالت  فهمنا  توسيع  التخصصات  املتعددة 
بني األعشاب البحرية وبيئتها. وينبغي أن تكون خدمات 
النظم اإليكولوجية التي تقدمها مروج األعشاب البحرية، 
مع الرتكيز عىل أماكن صيد األسماك، واألنشطة الضارة 
التي تهدد وجودها، حافزاً عىل تكوين الرأي الخبري بشأن 
الحلول املحتملة ملنع مزيد من الخسائر. ومن املتوقع أن 
أجل  من  البحرية  األعشاب  استعادة  إىل  الحاجة  تزداد 
 Statton and( تعاني منها  التي  تخفيف االضطرابات 

.)others, 2018

.www.maldivesresilientreefs.com/campaigns/seagrass :1  متوفر عىل الرابط التايل

املواضيعية  البحوث  يف  معرفية  فجوات  أيضا  وهناك 
من  الرغم  عىل  واالقتصادية،  والثقافية  االجتماعية 
البحرية  األعشاب  بني  العالقات  بأهمية  الوعي  تزايد 
يف  التوعية  زيادة  املقرتحة  الحلول  وتشمل  واإلنسان. 
األعشاب  فائدة  تدرك  ال  التي  املحلية  املجتمعات 
لألعشاب  املستمر  بالتدمري  التوعية  مثل  البحرية، 
الوجهات  من  وغريها  املالديف  جزر  يف  البحرية 
السياحية1 والتكديس املفرط لحطام الشواطئ نتيجة 
مراطم  مثل  مالئمة  غري  شاطئية  تحتية  بنية  لتشييد 

األمواج أو الشواطئ الرتفيهية. 

الثغفاج الفئيسية اتحلقية ه ميلل ب لء القاراج  - 6

رسم الخفائط  - 1-6

ينبغي تحسني تفاصيل وتعريف خرائط توزيع األعشاب 
البحرية. فأحدث خريطة عاملية لتوزيع األعشاب البحرية 
ينبغي  لذا  سنوات.  عرش  من  يقرب  ما  منذ  رسمت 
األعشاب  مروج  خرائط  من  مزيد  برسم  استكمالها 
خرائط  رسم  ويجري  بها.  املرتبطة  واملوائل  البحرية 
العالم  أنحاء  من  العديد  يف  البحرية  األعشاب  مروج 
يف  النواتج  لدمج  مراكز  توجد  ال  ذلك  ومع  املختلفة، 
خريطة عاملية وجمع البيانات الوصفية. وستفيد الخرائط 
يف توضيح ما استجد من خسائر أو مكاسب يف مناطق 
وتلبية  البحرية،  األعشاب  وتنوع  البحرية،  األعشاب 
السواتل  وتكنولوجيا  املعلومات.  من  مزيد  إىل  الحاجة 
آخذة يف التحسن أيضاً ويجري استخدامها بطريقة أكثر 

تواتراً يف جهود رسم خرائط األعشاب البحرية.

من  تزيد  دينامية  نظٌم  البحرية  األعشاب  مروج  إن 
التحديات املرتبطة برسم الخرائط والرصد، خاصة وأن 
انتهازية(  أو  )مستعِمرة  الزوال  رسيعة  األنواع   بعض 
و/أو عرضة ألرضار العواصف. وقد وضع دايف وآخرون 
لخريطة  تصوراً   )Duffy and others )2019((

للنظام اإليكولوجي مع شبكة لرصد التنوع البيولوجي 
باملتغريات  البيولوجي  التنوع  تربط  البحري 

الجيوفيزيائية البيئية.

وتتبع  املعلومات  تبادل  يتيح  مستودع  حاليا  يوجد  وال 
إيكولوجية.  أهمية  ذات  مستويات  عىل  التغريات 
واملكلفون  البيئة  علماء  يحدد  أن  األمر  هذا  وسيتطلب 
باإلدارة املتخصصون يف األعشاب البحرية مجموعة من 
املقاييس ومنهجيات أخذ العينات من أجل إنتاج بيانات 
رسم  ويمكن  املناطق.  بني  ومقارنتها  تبادلها  يمكن 
أو  طيار  دون  الطائرات  باستخدام  مفصلة  خرائط 
السونار املتعدد النطاقات الجانبية. وقد استخدم همانا 
 )Hamana and Komatsu )2016(( وكوماتسو 
عن  للكشف  الضيقة  الشعاعات  متعدد  سونار  نظام 
النسبية.  وفرتها  وتقدير مدى  البحرية  األعشاب  مروج 
 Gumusay and( وآخرون  غوموساي  واستعرض 
خرائط  برسم  املتعلقة  املؤلفات   others )2019((
األعشاب البحرية، وتطبيقات الرصد والكشف باستخدام 
الجوية  الصور  بيانات  لقواعد  ويمكن  الصوتية.  النظم 
يف  اإلقليمي  إىل  املحيل  التغري  ترصد  أن  الجودة  العالية 
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 Evans and others, ،البحرية )مثل انتشار األعشاب 
2018(. ومع ذلك، ليس من بني هذه الخيارات أي خيار 
مرتبط بنوع محدد، لذلك ينبغي إجراء مطابقة ميدانية 
بعد  أيضاً  مشكلة  املياه  صفاء  ويكون  للبيانات. 
العواصف، وأثناء عمليات الجرف، ونتيجة للتلوث الربي 
تدخل  عندما  املغذيات  فرط  ويحدث  املغذيات.  وفرط 
وتلتقطها  البحر  إىل  مرتفعة  بمستويات  املغذيات 
الطحالب الكبرية، التي تنمو عىل أوراق األعشاب البحرية 
ويمكنها أن تخنقها وتمنعها من إجراء التمثيل الضوئي.

اتحيلز الكفبون  - 2-6

تتمتع النظم اإليكولوجية لألعشاب البحرية بقدرة أكرب 
عىل احتجاز الكربون مقارنة بالنظم اإليكولوجية الربية 
جانب  فإىل   .)Macreadie and others, 2019(
املستنقعات املتأثرة بالحركة املدية وأشجار املانغروف، 
تساهم األعشاب البحرية بنسبة 50 يف املائة تقريبا من 
البحرية  الرواسب  يف  الكربون  احتجاز  معدل  مجموع 
سوى  تشغل  ال  أنها  من  الرغم  عىل  األزرق(،  )الكربون 
معدالت  وتتجاوز  املحيطات،  منطقة  من  املائة  يف   0,2
تحتجزها  التي  املعدالت  العضوي  للكربون  احتجازها 
الغابات الربية، لكل وحدة من وحدات املساحة، بمقدار 
األعشاب  مروج  وتحتجز  األسية.  القيمة  من   2 إىل   1
البحرية ثاني أكسيد الكربون من خالل التمثيل الضوئي 
ذلك  األهم من  النباتات، ولكن  وتخزن كميات كبرية يف 
 Mcleod and( هو أنها تحتجزه يف الرواسب يف األسفل
 Fourqurean and others, و  others, 2011؛ 
2012(. وتختلف درجة احتجاز الرواسب اختالفا كبرياً 
فيما بني األنواع. فاألعشاب البحرية الكبرية، مثل أنواع 
الطحالب من جنس Posidoni، تبني مسطحات شبكية 
عىل عمق عدة أمتار يمكنها أن تظل مخزنة آلالف السنني 
تقديرات  وأشارت   .)Mateo and others 1997(
 Mazarrasa and others( وآخرين  مازاراسا 
))2015( إىل أن متوسط معدل تراكم الكربون الجسيمي 
إىل  يصل  البحرية  األعشاب  رواسب  يف  العضوي  غري 
غري  الجسيمي  الكربون  من  غرام   126,3  ±  31,05
العضوي يف السنة لكل مرت مربع. واستناداً إىل االنتشار 

إىل   177  000( البحرية  األعشاب  ملروج   العاملي 
000 600 كيلومرت مربع(، تخزن هذه النظم اإليكولوجية 
من  بيكوغراما   39 و   11 بني  ما  العاملي  الصعيد  عىل 
من  العلوي  املرت  يف  العضوي  غري  الجسيمي  الكربون 
75 ترياغراما  22 و  الرواسب وتساهم يف تراكم ما بني 
السنة. ولسوء  يف  العضوي  الجسيمي غري  الكربون  من 
مستمر  تهديد  من  الكثيفة  املروج  هذه  تعاني  الحظ، 
)انظر ما ورد سابقاً بشأن تقديرات معدل الفقدان عىل 
ثاني  انبعاث  الفقدان  هذا  ويصاحب  العاملي(  الصعيد 
أكسيد الكربون املخزن داخل املروج. فعىل سبيل املثال، 
لألعشاب  املستمر  الفقدان  أن  إىل  التقديرات  تشري 
البحرية يف أسرتاليا ينبعث منه ما يصل إىل 3 ماليني طن 
من ثاني أكسيد الكربون يف الغالف الجوي كل عام، وأن 
الكربون  أكسيد  ثاني  من  السنوية  االنبعاثات  زيادة 
الناتجة عن استخدام األرايض تتغري بنسبة ترتاوح بني 
 .)Serrano and others, 2019( املائة 21 يف  و   12
مروج  يف  والتدهور  الرضر  سيتسبب  ذلك،  عىل  وعالوة 
األعشاب البحرية يف تخفيض مستوى االحتجاز املستمر 

لثاني أكسيد الكربون.

وتوجد إمكانية لتجنب انبعاثات غازات الدفيئة، وتعزيز 
احتجازها، من خالل حفظ النظم اإليكولوجية الساحلية 
النباتية واستعادتها، وهو ما اعرتف به العديد من الدول 
يتعلق  فيما  أهداف سياساتها  لتحقيق  باعتباره وسيلة 
 .)Martin and others, 2016( بخفض غازات الدفيئة
من  عدد  بمعالجة  رهني  اإلمكانية  هذه  تحقق  أن  غري 
املتعلقة  واملسائل  املعلومات  يف  الرئيسية  الثغرات 
 Macreadie( وآخرون  ماكريدي  ويقدم  بالسياسات. 
خريطَة  حديثة  عامة  ملحة  يف   and others )2019((
طريق شاملة للعقود املقبلة بشأن األبحاث املستقبلية يف 

علوم الكربون األزرق.

6-3 -  غري ات لخ

يؤثر تغري ظروف املناخ واملحيطات عىل املوارد البحرية 
ويؤثر  عليها.  تعتمد  التي  املحلية  واملجتمعات  القيّمة 
من  عدد  يف  البحرية  األعشاب  مروج  عىل  املناخ  تغري 
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املناخية  الظواهر  تصبح  أن  املتوقع  ومن  الجوانب. 
 Intergovernmental( وقساوة  تواتراً  أكثر  القصوى 
 ،)Panel on Climate Change )IPCC(, 2013
اإليكولوجي،  النظام  يف  رسيع  تغري  يف  ذلك  وسيتسبب 
ومن املرجح أن يكون مستوى هذا التغري أكرب من التغري 
 Wernberg and( التدريجي  املناخ  تغري  يسببه  الذي 
others, 2016(. وينبغي إجراء تقييمات لقابلية تأثر 
أفضل  فهم  أجل  من  باملناخ  واملوائل  البحرية  األنواع 
إدارتها  تتطلب  قد  والتي  للخطر  عرضة  األكثر  لألنواع 
إلعادة  يكون  أن  املتوقع  ومن  مبتكرة2.  اسرتاتيجيات 
يف  التغريات  عن  الناتجة  اإليكولوجية  النظم  تشكيل 
واجتماعية  بيئية  آثاٌر  املناخ  بسبب  األنواع  توزيع 
واقتصادية عميقة، حيث تحل محل النظم اإليكولوجية 
 .)Vergés and others, 2014( املعتدلة أنواع مدارية
ويمكن أيضا أن تحدث تحوالت يف نطاق التوّزع بسبب 
اإليكولوجية  النظم  خدمات  تغريِّ  التي  املغرية  األنواع 
البحر  منطقة  أصبحت  املثال،  سبيل  فعىل  املقدمة. 
الكاريبي موبوءة باألعشاب البحرية من نوع محب امللح 
األذيني )Halophila stipulacea( عىل مدى السنوات 
يف  هائلة  تحوالت  األبحاث  وتظِهر  املاضية،  العرشين 
عىل  امُلغري  النوع  هذا  تأثري  وكذلك  السمكية  التجمعات 
من  املحلية  غري  البحرية  األعشاب  وأحدثت  السالحف. 
أيضاً   )Zostera japonica( اليابانية  الحزامية  نوع 
التي  األنهار  مصاّب  يف  الكائنات  مجتمعات  عىل  تغيرياً 
ومن   .)Vergés and others, 2014( تستعمرها 
املتوقع أن يؤدي تغري املناخ إىل عواصف أقل عدداً وأكثر 
 )Gera and others, 2014( حدة يف العديد من األماكن
املياه  نوعية  إىل اضطراب محيل وفقدان  ثم يؤدي  ومن 
يُحدث  أن  شأنه  من  وهذا  مرة.  كل  يف  وأشهر  ألسابيع 
اضطراباً يف مروج األعشاب البحرية ويسبب تغيريات يف 
النباتات  الرغم من أن فقدان  اإلدارة والسياسات. وعىل 
يكون  قد  البحرية  األعشاب  فوق  تنمو  التي  الكلسية 
مفيداً عن طريق الحموضة )يرجى الرجوع إىل الفصل 
5 لالطالع عىل التفاصيل بشأن تحمض املحيطات(، يف 

.www.fisheries.noaa.gov/national/climate/climate-vulnerability-assessments 2  انظر

ظل ارتفاع كميات ثاني أكسيد الكربون واملواد املغذية 
وآخرون  ألسرتبرغ  يتوقع  الحرارة،  درجة  وارتفاع 
يف  زيادة   )Alsterberg and others )2013((
الخيطية  الطحالب  مثل  الكلسية  غري  الفوقية  النباتات 
بنية  يف  تحوالت  إىل  يؤدي  قد  وهذا  الدياتوم.  وطحالب 
جريية  من طحالب  تتحول  إذ  الفوقية  النباتات  سلسلة 
غري سائغة لألكل إىل طحالب سائغة لألكل. وباإلضافة 
البحرية من  إىل ذلك، فإن انخفاض ما تنتجه األعشاب 
اآلكلة لألعشاب يف  للكائنات  الرادعة  الفينولية  املركبات 
 Arnold and( الكربون  أكسيد  ثاني  ارتفاع  ظل 
others, 2012( قد يزيد من استساغة أوراق األعشاب 
من  لألعشاب  اآلكلة  الكائنات  من  لعدد  البحرية 
اإليجابية  اآلثار  تساعد  وقد  واألسماك.  الالفقاريات 
األعشاب  فيزيولوجيا  عىل  الكربون  أكسيد  ثاني  لزيادة 
عوامل  عن  الناجمة  السلبية  اآلثار  تخفيف  يف  البحرية 
نمو  عىل  بتأثريها  املعروفة  األخرى  البيئية  اإلجهاد 
األعشاب البحرية وبقائها، عىل الرغم من أن الجمع بني 
الزيادة يف درجات الحرارة وانخفاض الضوء من املرجح 
 Collier and( املتاح  الكربون  يف  الزيادات  يبطل  أن 

.)others, 2018

بعض  لدى  التوّزع  نطاق  يف  تحول  أيضاً  يحدث  وقد 
البحرية  األعشاب  أنواع من  االستعاضة عن  أي  األنواع، 
بنية  يف  تغريات  جانب  إىل  مدارية،  بأنواع  املعتدلة 
يف  تحول  عىل  محدودة  أدلة  حاليا  وتوجد  املجتمعات. 
نطاق التوّزع لدى األعشاب البحرية، عىل الرغم من أن 
التوقعات الحالية بشأن حدود نطاق االحرتار، يف مناطق 
أسرتاليا،  املتوسط وخليج شارك يف  األبيض  البحر  مثل 
البحرية  األعشاب  انقراض وظيفي ألنواع من  إىل  تشري 
املعتدلة الكبرية بحلول عام 2100 مع تسارع االحرتار 

 .)Hyndes and others, 2016(

ااسحعلدة والحعله  - 4-6

االضطرابات  نظم  من  والتخفيف  التعايف  كان  ما  عادة 
االستعادة  لكن  تكلفة(،  )واألقل  األول  الدفاع  خط 
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اإليكولوجية أو التدخل اإليكولوجي يُصبحان رضوريني 
تكون  وربما  التغري  رسيعة  بيئة  يف  متزايد  بشكل 
ُفقدت  التي  األماكن  يف  فعالية  أكثر  إدارية  اسرتاتيجية 
فيها بالفعل موائل األعشاب البحرية أو تدهورت بشدة 
)Statton and others, 2018(. وقد تحسن مستوى 
نجاح االستعادة لكنه ال يزال محدودا يف الواقع. وتمثل 
استعادة مروج األعشاب البحرية وتعافيها نشاطاً مهماً، 
حاالت  يف  الكبرية  التقدم  أوجه  بعض  توثيق  تم  حيث 
Orth and others, 2017؛  )مثل،  االستعادة  نجاح 
Wendländer and others, 2019(. وعىل الرغم من 

أن االستعادة ستكون رضورية بشكل متزايد للتخفيف 
التأكيد عىل  املهم  البحرية، فمن  األعشاب  من اضطراب 
أن االستعادة ال تنجح أبداً بنسبة 100 يف املائة، وغالبا 
ما تقل نسبة النجاح عن 50 يف املائة. وعالوة عىل ذلك، 
نفس  واملتدهور  املستعاد  البحار  قاع  يوفر  ما  نادرا 
فاالعتماد  ثم  اإليكولوجية. ومن  النظم  مستوى خدمات 
األعشاب  فقدان  استمرار  إىل  سيؤدي  االستعادة  عىل 
املروج  حماية  وستكون  العاملي.  الصعيد  عىل  البحرية 
أفضل  طريقة  بالجملة  التدمري  من  املزيد  من  القائمة 

بكثري الستخدام املوارد.
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أشجار 

المانغروف

اتسل مون: خوسيه سوتو روزا فيلهو )منظم االجتماعات(، وناهد عبد الرحيم عثمان، وكولن د. وودروف.
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ال قلط الفئيسية

إن مناطق غابات املانغروف آخذة يف التناقص سنويا،  	
واالجتماعية  اإليكولوجية  أهميتها  من  الرغم  عىل 

االقتصادية، ال سيما بوصفها بالوعات للكربون. 

عىل الرغم من استمرار إزالة الغابات يف معظم املناطق،  	
يف  املانغروف  أشجار  زراعة  وإعادة  التشجري  فإن 
فقدان  رسعة  من  جزئياً  خفضا  قد  القارات  جميع 
يف  املائة  يف   2 نسبة  من  املانغروف  أشجار  مناطق 

السنة تقريبا إىل أقل من 0,4 يف املائة يف السنة. 

تشكل زيادة الكثافة السكانية البرشية والتنمية غري  	
املخطط لها يف املناطق الساحلية التهديدات الرئيسية 

لغابات املانغروف. 

مستويات  	 ارتفاع  مثل  العاملي،  املناخ  تغري  يتسبب 
سطح البحر ودرجة الحرارة، يف توسع نطاق أشجار 
املانغروف نحو القطبني وباتجاه الرب يف املستنقعات 

املالحة يف بعض املناطق. 

الدولية عىل  	 املحلية واالتفاقات  ساعدت اإلجراءات 
الحفاظ عىل أشجار املانغروف، لكن نجاحها كان 
التزام  وعدم  البريوقراطية  بسبب  محدوداً 
الواليات  وحكومات  والوطنية  املحلية  الحكومات 

واملجتمعات املحلية. 

مقامة  - 1

توجد أشجار املانغروف يف 118 بلداً وتستوطن مصاّب 
املدارية  وشبه  املدارية  املناطق  يف  والشواطئ  األنهار 
)Tomlinson, 2016(، وهي موطن لـ 73 من األنواع 
أعىل  آسيا  وتشهد  املسجلة،  الهجينة  واألنواع  األصلية 
 .)Spalding, 2010( نطاقاً  وأوسعها  التنوع  درجات 
وأشجار املانغروف نظم إيكولوجية رئيسية يف الواجهة 
البرشية  األنشطة  معظم  عىل  وتوثر  والرب،  البحر  بني 
 Feller و  )United Nations, 2017b؛  بها  وتتأثر 

 .)and others, 2017

وعىل الرغم من أن غابات املانغروف ال تمثل سوى 0,7 
فإنها  العالم،  يف  املدارية  الغابات  مجموع  من  املائة  يف 
وكذلك  واألخشاب،  والحطب  البحرية  األغذية  توفر 
قاع  إىل  الكربون  ونقل  السواحل،  حماية  مثل  خدمات 
البحر واحتجازه، واإلصالح البيولوجي للنفايات، حسبما 
األول  العاملي  التقييم  من   48 الفصل  يف  بيانه  ورد 
للمحيطات )United Nations, 2017a(. وإىل جانب 
السلع والخدمات، تقدم أشجار املانغروف أيضاً خدمات 
من  هاماً  التي تشكل جزءاً  الثقافية  اإليكولوجية  النظم 

الرئيسيني  املصلحة  وأصحاب  املحلية  املجتمعات  حياة 
.)Mitra, 2020a( وسبل عيشهم وهويتهم الثقافية

اإليكولوجية  املانغروف  أشجار  قيمة  من  الرغم  وعىل 
واالجتماعية واالقتصادية والثقافية، فهي من أكثر النظم 
اإليكولوجية عرضة للتهديد عىل هذا الكوكب. وتتعرض 
إىل  بثالث  تزيد  بمعدالت  للتدمري  املانغروف  أشجار 
الغابات، وقد  فقدان  خمس مرات عن متوسط معدالت 
بغابات  األصيل  الغطاء  ربع  من  أكثر  بالفعل  اختفى 
 United Nations Environment( املانغروف 
 Richards and و  Programme )UNEP(, 2014؛ 
Friess, 2016(. وعىل الرغم من أن أشجار املانغروف 
ال زالت تتدهور وُفقدت من مناطق معينة، فإن مبادرات 
الطبيعي  والتجديد  التأهيل  إعادة  وجهود  الحفظ 
والتوسع املرتبط بتغري املناخ قد أسفرت عن مكاسب يف 

 .)Feller and others, 2017( أماكن أخرى

تشغلها  التي  املساحة  يف  كبرية  تغريات  لوحظت  وقد 
غابات املانغروف استجابة لعوامل محركة بيئية طبيعية 
املبارشة  البرشية  اآلثار  عن  بعيدة  مناطق  يف 
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 Lucas and ؛ وRioja-Nieto and others, 2017(
 Spalding( وأشار سبالدنغ وآخرون .)others, 2018
غطاء  أن  إىل  تقديراتهم  يف   and others )1997((
مساحة  عىل  يمتد  العاملي  الصعيد  عىل   املانغروف 
 Giri( وآخرين  جريي  لكن  مربع،  كيلومرت   181  000
القيمة فخفضوها  ))and others )2011 نقحوا هذه 
مع  يتسق  ما  وهو  مربعاً،  كيلومرتاً   137  760 إىل 
عىل  املانغروف  رصد  منظمة  قدمتها  التي  التقديرات 

.)Bunting and others, 2018( الصعيد العاملي

املنطقة  يف  املتزايدة  البرشية  السكانية  الكثافة  وتشكل 
الساحلية التهديد الرئييس لغابات املانغروف، وال سيما 
التنمية الحرضية غري املخطط لها، وتربية األحياء املائية، 
األرز،  زراعة  مثل  الزراعي  االستخدام  إىل  والتحول 
 United Nations,( لألخشاب  املفرط  واالستغالل 
Ferreira and Lacerda، 2016؛  و   2017b؛ 
 Romañach and ؛ وThomas and others، 2018 و
فقدان  انخفضت معدالت  ذلك،  others، 2018(. ومع 
2 يف  العاملي من حوايل  الصعيد  املانغروف عىل  أشجار 
املائة سنويا إىل أقل من 0,4 يف املائة سنوياً بني أواخر 
والعرشين  الحادي  القرن  وأوائل  العرشين  القرن 

.)Friess and others, 2019b, 2020(

توزيع  بيانات  نوعية  تحسنت  املايض،  العقد  ويف 
البيانات  هذه  وتوافر  العاملي  الصعيد  عىل  املانغروف 
 Ferreira and و  )Hamilton and Casey, 2016؛ 
Lacerda, 2016؛ و Thomas and others, 2018؛ 
 Saintilan و  Romañach and others, 2018؛  و 
 )Lucas and others, 2020 ؛ وand others, 2019

الوطنية )سواء يف  املبادرات  العديد من  وتم الرشوع يف 
القطاعني  بني  الرشاكات  و/أو  العامة  الرشاكات  إطار 
العام والخاص( من أجل محاولة تحسني فهم التغريات 
 Schaffer-Novelli( املانغروف  أشجار  تشهدها  التي 
and others, 2016(. وكان استخدام البيانات الساتلية 
 Giri( املانغروف  غابات  تقييم  الرئيسية يف  النهج  أحَد 
Li and others, 2013؛  و   and others, 2011؛ 
 Jayakumar, و  Duncan and others, 2017؛  و 

 .)Lymburner and others, 2019 2019؛ و

الحوسبة  منصات  ظهور  مّكن  األخرية،  اآلونة  ويف 
السحابية، مثل محرك Google Earth )غوغل أورث( 
 Amazon وخدمات ،)Gorelick and others, 2017(
)Chen and others, 2017؛  ويب(  )أمازون   Web 
و Lucas and others, 2020(، التي تجمع بني عدة 
والجغرافية  املدارية  البيانات  من  بيتابايت  وحدات 
املكانية وموارد التحليل اإلحصائي، من وضع تقديرات 
الصعيد  عىل  املانغروف  غابات  لغطاء  موثوقية  أكثر 
سنوات  مدى  عىل  وتغرياتها  والعاملي  واإلقليمي  املحيل 

 .)Diniz and others, 2019( متتالية

ويستند هذا الفصل إىل املالحظات الواردة يف الفصل 48 
نباتات  املانغروف  وأشجار  األول.  العاملي  التقييم  من 
بحرية، يشملها الفصل 6 زاي من التقييم الحايل، وغالبا 
يناقشها  التي  والدلتات،  األنهار  مصاّب  يف  توجد  ما 
مع  الخصائص  من  العديد  يف  وتشرتك  واو،   7 الفصل 
ومروج  طاء(   7 )الفصل  املالحة  املياه  مستنقعات 

األعشاب البحرية )الفصل 7 زاي(.

الحغري اتوثق ه تللة قشيلر اتلنغفوف بني علمت 2010 و 2020  - 2

تتناقص املساحة التي تشغلها أشجار املانغروف سنويا 
يف جميع أنحاء العالم. وتختلف حالة غابات املانغروف 
 Romañach and others,( باختالف البلدان واملناطق
2018(. ورغم استمرار إزالة الغابات يف معظم املناطق، 
فإن التشجري وإعادة زراعة أشجار املانغروف يف بعض 

 Li and( املناطق قد خفضا من رسعة فقدان الغابات
 Cavanaugh and others, و  others, 2013؛ 
 Friess ؛ وFerreira and Lacerda, 2016 2014؛ و
املهاشري  وأبلغ   .)and others, 2019b, 2020
وآخرون ))Almahasheer and others )2016( عن 
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زيادة بنسبة 12 يف املائة يف مساحة املانغروف يف البحر 
تشغلها  التي  املساحة  اتسعت  نيوزيلندا،  ويف  األحمر. 
أشجار املانغروف بسعة خالل السنوات الخمسني إىل 
األنهار  مصاب  ملء  لتسارع  نتيجة  املاضية،  الثمانني 
 Horstman and( والرتاكم العمودي للمسطحات املدية

 .)others, 2018

ل فقدان املانغروف بسبب األنشطة البرشية يف  وقد ُسجِّ
والعامل  األشجار.  فيها هذه  توجد  التي  املناطق  جميع 
الكثافة  زيادة  هو  املانغروف  أشجار  تدمري  يف  الرئييس 
)Branoff, 2017؛  الساحلية  املناطق  يف  البرشية 
 Romañach and others, Saifullah, 2017؛ 
2018(. وكان النشاط البرشي األكثر شيوعاً يف غابات 
تربية  إىل  املانغروف  مناطق  تحويل  هو  املانغروف 
 Thomas and( الزراعي  االستخدام  أو  املائية  األحياء 
التقييم(.  هذا  من   16 الفصل  وانظر  others, 2018؛ 
املانغروف قطع  العوامل األخرى املرتبطة بفقدان  ومن 
األشجار والتحات والرتسب )انظر الفصل 13(، وإنتاج 
املاشية  ورعي   ،)Feller and others, 2017( امللح 
 Thomas and ؛ وFerreira and Lacerda, 2016(

 .)others, 2018

بعض  يف  بشعبية  املانغروف  أشجار  تحظى  وال 
أنها  عىل  إليها  يُنظر  ما  غالبا  إذ  املحلية  املجتمعات 
“تستويل عىل املساحة” أو أنها “منخفضة القيمة” )إذ 
تعترب أشجار املانغروف عىل سبيل املثال أنها “تُفسد” 
تدمري  ويتم  موحالً(.  وتجعله  الجميل  الرميل  الشاطئ 
يد  عىل  الغالب  يف  نيوزيلندا  يف  املانغروف  غابات 
املجتمعات املحلية )عن قصد أو دون قصد( بسبب عدم 
أو  املانغروف،  بقيم  السلطات  أو  املحيل  املجتمع  وعي 
أو  املنتخبني  الحكومة  أعضاء  دعم  فقدان  من  الخوف 

املجتمع املحيل.

يف  بالتغريات  أيضا  العاملية  املناخية  التغريات  وارتبطت 
توزيع أشجار املانغروف )انظر الفصلني 4 و 9(، مثل 
 Cavanaugh and( واليابسة  القطبني  نحو  التوسع 
 ،)Saintilan and others, 2019 ؛ وothers, 2014
ويؤدي  الرتاجع،  الصلبة  التحتية  البنية  تمنع  عندما  إال 

ذلك إىل انكماش األرايض الرطبة، وهو ما يسمى الضغط 
الساحيل )Leo and others, 2019(. ويمكن أن تزيد 
أشجار  موت  حاالت  من  الشديدة  املناخية  الظواهر 
 Sippo and( الشديد  الجفاف  عن  الناجمة  املانغروف 
others, 2018(، وزيادة ثاني أكسيد الكربون، ويمكن 
أن يؤدي إثراء النيرتوجني إىل زيادة نمو نباتات أخرى، 
 McKee and( املانغروف  شتالت  نمو  يكبح  ثم  ومن 

 .)Zhang and others, 2012 ؛ وRooth, 2008

واسع  سقم  تسجيل  تم   ،2016 و   2015 عامي  ويف 
النطاق أصاب أشجار املانغروف عىل طول 000 1 كم 
منطقة  وهذه  أسرتاليا.  يف  كاربنتاريا  خليج  جنوب  من 
قليلة الكثافة السكانية، ويبدو أن ما حدث ارتبط بفرتة 
طال أمدها بشكل غري عادي من ظروف الجفاف الشديد، 
وانخفاض  املسبوقة،  غري  املرتفعة  الحرارة  ودرجات 
 Duke and others,( البحر  مؤقت يف مستوى سطح 
أيضا يف  نفسها  الفرتة  يف  مماثل  2017(. وحدث سقم 
 Asbridge and( أسرتاليا  شمال  من  أخرى  مناطق 

.)others, 2019

آثلر الحغري عىل الع لرص األخفى   - 1-2
لل ظلم اللصفي و فلعال د معهل

اتحيلز الكفبون ه قشيلر   - 1-1-2
اتلنغفوف

أشجار املانغروف معروفة بقدرتها عىل مراكمة كميات 
 Donato و  )Tomlinson, 2016؛  الكربون  من  عالية 
 Estrada and و  and others, 2011, 2012؛ 
Soares, 2017؛ و Kauffman and others, 2018؛ 
و Lagomasino and others, 2019(، وهي تحتجز 
أضعاف  بأربعة  تفوق  كربون  كمية  الواقع   يف 
 Rovai and others,( املطرية  الغابات  تحتجزه  ما 
وتشري   .)Twilley and others, 2018 و  2018؛ 
التقييمات الحديثة إىل أن الكتلة األحيائية العاملية لغابات 
املانغروف ترتاوح بني 1,91 و 2,83 من البيتاغرامات 
 Tang and و  )Hutchison and others, 2014a؛ 
وآخرون  سيمارد  قّدر  حني  يف   ،)others, 2018
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))Simard and others )2018( أن مخزون الكربون 
يف غابات املانغروف العاملية يصل إىل 5,03 بيتاغرامات. 
وعىل الصعيد العاملي، ُقدِّر متوسط كثافة الكتلة األحيائية 
لكل كيلومرت  امليغاغرامات  السطحية بحوايل 1,46 من 
روفاي  وتوقع   .)Tang and others, 2018( مربع 
تبلغ  أن   )Rovai and others )2018(( وآخرون 
الكمية العاملية اإلجمالية من الكربون يف تربة املانغروف 
خزنت  العاملي،  الصعيد  وعىل  البيتاغرامات.  من   2,26
أشجار املانغروف 4,19 بيتاغرامات من الكربون يف عام 
املخزون  من  املائة  يف   50 نسبة  كانت  حيث   ،2012
الجديدة  غينيا  وبابوا  إندونيسيا  إىل  تُعزى  العاملي 
.)Hamilton and Friess، 2018( والربازيل وماليزيا

فقاان الح وف الليولو ت  - 2-1-2

اإليكولوجية  النظم  أكثر  من  املانغروف  أشجار  تُعد 
إنتاجية يف العالم )Alongi, 2008( وهي تُنتج كميات 
كبرية من الفضالت )األوراق املتساقطة، والفروع وغريها 
الحيوانية  الكائنات  تستخدمها  التي  الحطام(  من 
صلبة  ركائز  أيضاً  املانغروف  أشجار  وتوفر  املتنوعة. 
والجذور  والفروع،  والجذوع،  الهوائية،  )الجذور 
الالفقاريات  من  يحىص  ال  لعدد  واألوراق(  التنفسية، 
 Rosa Filho and و  )Hogarth, 2015؛  والنباتات 
others, 2018(. وباإلضافة إىل املساهمة الكبرية التي 
تقدمها أشجار املانغروف يف النظم اإليكولوجية البحرية، 
فإن أكثر من 400 نوع من الثدييات الربية والربمائيات 
والزواحف يف جميع أنحاء العالم يستخدم هذه األشجار 
لهذه  توفر  أنها  إذ   ،)Rog and others, 2016(
الكائنات ملجأ من االضطرابات البرشية املنشأ. وقد أثر 
تأثريا  املانغروف  أشجار  موائل  يف  العاملي  االنخفاض 
سلبيا عىل التنوع البيولوجي، مع حدوث آثار متتالية عىل 
نظم  من  بها  يرتبط  ملا  الطبيعية  البيئية  الوظيفة 
إيكولوجية  ونظم  األنهار  ملصاّب  أخرى  إيكولوجية 
ساحلية، ومن ثم تؤثر عىل ما ال يقل عن ثالث خدمات 
صيد  أنشطة  عدد  اإليكولوجي:  للنظام  األهمية  بالغة 
يف   33 بنسبة  )انخفاض  البقاء  عىل  القادرة  األسماك 
69 يف  املائة(؛ وتوفري موائل للتفريخ )انخفاض بنسبة 

األرايض  تقدمها  التي  السموم  إزالة  وخدمات  املائة(؛ 
 Worm and( املائة(  يف   63 بنسبة  )انخفاض  الرطبة 

 .)Barbier and others, 2011 ؛ وothers 2006

اآلثلر عىل ميموعلج الالفقلرللج   - 3-1-2
واألسملك ه اتوائل اتيلورة

غابات  يف  املوائل  وتعقيد  األولية  اإلنتاجية  ارتفاع  إن 
وصغار  لريقات  هامة  مناطق  يجعالنها  املانغروف 
 Saenger and others,( واألسماك  الالفقاريات 
2012؛ و Lee and others, 2014(. وتحتاج بعض 
أنواع القرشيات واألسماك التي تعيش يف األنهار ومياه 
إىل  املرجانية  الشعاب  أو  البحر  عرض  يف  املحيطات 
نمو صغارها  التوالد و/أو  أجل  املانغروف من  أشجار 
 Bertini and و  )Sheaves and others, 2012؛ 
وبعض   .)Hogarth, 2015 و  others, 2014؛ 
القرشيات والرخويات التي تعتمد عىل أشجار املانغروف، 
اقتصادية  قيمة  البيئية،  أهميتها  إىل  باإلضافة  تكتيس، 
 Abdullah and others,( وثقافية عالية يف عدة بلدان
 Figueira and others, و  و Beitl, 2018؛  2016؛ 
يف  كبري  تقدم  أُحرز  األخرية،  السنوات  ويف   .)2020
أشجار  من  املشتقة  امليكروبات  عن  األحيائي  التنقيب 
املانغروف )Mitra, 2020b(، واإلنتاج األويل للكائنات 
 Kwon and( املانغروف  غابات  يف  القاعية  الدقيقة 

 .)others, 2020

انخفلض الصمللة السلتلية  - 4-1-2

من  مبارش  بشكل  تخفف  أن  املانغروف  يمكن ألشجار 
يف  املقاومة  عىل  القدرة  تعزز  ثم  ومن  األمواج،  حدة 
مواجهة طاقة األمواج، بالنظر إىل كثافة جذوعها ونظم 
الداعمة.  الجذور  أو  التنفسية  الجذور  مثل  الجذور، 
لتثبيت  مهمة  تعد  التي  املعقدة،  الجذرية  ونظمها 
الرواسب، تقلل أيضا من آثار العواصف العاتية وموجات 
)Marois and Mitch, 2015؛  الرب  يف   التسونامي 
و Sheng and Zou, 2017(. وُفقد حاجز املانغروف 
البداية  العقود األخرية، وذلك يف  نام يف  الواقي يف فييت 
بسبب إزالة األعشاب باستخدام مبيدات األعشاب، وبعد 
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والتنمية  املائية  األحياء  تربية  إىل  التحول  بسبب  ذلك 
 Thinh and )Phan and others, 2015؛  الساحلية 
Truong and others, 2017؛  Hens, 2017؛ 
 Veettil and و  Fagherazzi and others, 2017؛ 

.)others, 2019

إزاتة مسح قعلج اتيله اتللصة  - 5-1-2

واليابسة  القطب  باتجاه  املانغروف  أشجار  توسع  جاء 
نتيجة الرتفاع درجات الحرارة وارتفاع مستوى سطح 
لت  البحر عىل حساب مستنقعات املياه املالحة، وقد ُسجِّ
 Record and( مناطق  عدة  يف  بالفعل  الظاهرة  هذه 
 Saintilan and others, 2014, و  others, 2013؛ 

 Hickey ؛ وKelleway and others, 2016 2019؛ و
and others, 2017؛ و Feller and others, 2017؛ 
أشجار  وتواصل   .)Osland and others, 2017 و 
املالحة  املستنقعات  مناطق  يف  التوسع  املانغروف 
الرطبة  األرايض  من  النوعان  يلتقي  حيث  املجاورة 
 Pérez and others, ؛ وYando and others, 2016(
تخزين  من  مزيد  إىل  يؤدي  أن  يمكن  مما   ،)2017
الكربون، وكذلك إىل حدوث تغريات يف الكائنات الحيوانية 
املرتبطة بها )Smee and others, 2017(، عىل الرغم 
من أنه يف بعض الحاالت ال يزال من غري الواضح ما إذا 
برشية  أخرى  ألسباب  أو  املناخ  لتغري  نتيجة  ذلك  كان 

.)Boon, 2017( املنشأ
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تؤدي أشجار املانغروف دوراً ثقافياً واجتماعياً اقتصاديا 
املدارية  املناطق  يف  تعيش  التي  املحلية  للمجتمعات  هاماً 
 .)UNEP, 2014 و  )Walters and others, 2008؛ 
تقدمها  التي  اإليكولوجية  النظم  خدمات  قيمة  وُقدِّرت 
غابات املانغروف واملستنقعات املتأثرة بالحركة املدية عىل 
يف  مربع  كيلومرت  لكل  دوالرا   19,4 بـ  العاملي  الصعيد 
السنة )Costanza and others, 2014(. وترتبط عواقب 
تدمري غابات املانغروف أساسا، ولكن ليس حرصا، بفقدان 
صيد  عىل  املرتتبة  الصلة  ذات  واآلثار  البيولوجي  التنوع 
الحماية  وبانخفاض  والالفقاريات،  والرخويات  األسماك 
واملوائل  الساحلية  املنشآت  عىل  يؤثر  مما  الساحلية، 
)Bertini and others, 2014؛  املجاورة   البحرية 

 .)Sheng and Zou, 2017 ؛ وHogarth, 2015 و

يف  انخفاض  إىل  املانغروف  مساحة  انخفاض  وسيؤدي 
ووفرة  البيولوجي  والتنوع  للمانغروف  األويل  اإلنتاج 
عىل  سيؤثر  ثم،  ومن  بها،  املرتبطة  الحيوانية  الكائنات 
أنشطة صيد األسماك الساحلية ويف عرض البحر. وأظهر 
بني  العالقة  اختبار  إىل  يهدف  عاملي  تجميعي  تحليل 
أشجار املانغروف واملصيد من املوارد السمكية البحرية 
بشكل رسمي وإحصائي أن أشجار املانغروف لها تأثري 

من  متنوعة  مجموعة  يف  األسماك  من  املصيد  عىل  قوي 
Carrasquilla-( بيئات املانغروف يف جميع أنحاء العالم

التقديرات إىل  Henau and Juanes, 2017(. وتشري 
أن كل هكتار من أشجار املانغروف يُنتج أسماكا ترتاوح 
وأنواعا  الدوالرات  من   12  305 و   0,2 بني  قيمتها 
من   3  412 و   17,5 بني  قيمتها  ترتاوح  مختلطة 

 .)Hutchinson and others, 2014b( الدوالرات

وقد أظهرت الدراسات أن أشجار املانغروف قادرة عىل 
املرجانية  )الشعاب  الساحلية  واملوائل  املناطق   حماية 
واألعاصري  األمواج  من  البحرية(  األعشاب  مروج  و/أو 
 Marois and Mitsch,( وأمواج التسونامي والفيضانات
 Veettil and ؛ وSheng and Zou, 2017 2015؛ و
others, 2019(. وسيؤدي تجزؤ أشجار املانغروف إىل 
 Lee and( الساحلية  املناطق  حماية  يف  دورها  تراجع 
من  تماماً  مكتمل  لحاجز  ويمكن   .)others, 2019
أشجار املانغروف أن يخفض طاقة األمواج بنسبة 20 يف 
 Mazda and( املائة لكل 100 مرت من أشجار املانغروف
كبري  تأثري  أيضا  املانغروف  ولغابات   .)others, 2006
الفيضانات  عن  الناجمة  واألرضار  الغمر  مدى  عىل 
جميع  ُفقدت  إذا  أنه  إىل  التقديرات  وتشري  الساحلية. 
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إضايف  شخص  مليون   18 فإن  املانغروف،  أشجار 
بزيادة  املتوسط،  يف  عام  كل  للفيضانات  سيتعرضون 
قدرها 40 يف املائة تقريبا، وستزيد األرضار السنوية التي 
تلحق باملمتلكات بنسبة 16 يف املائة وبمقدار 82 بليون 

 .)Reguero and others, 2018( دوالر

وال تزال آثار التوسع املتوقع يف انتشار أشجار املانغروف 
غري مفهومة بشكل جيد. وقد أظهرت دراسات النمذجة أن 
إذ  األنواع،  توزع  نطاق  يف  تحوالت  سيسبب  املناخ  تغري 
سيوسع مدى التوزيع الجغرايف لبعض األنواع، ويعزز عدد 
 Record and others,( األنواع املوجودة يف بعض املناطق
Saintilan and others, 2014, 2019؛  و  2013؛ 
و Simard and others, 2018(. وقد تؤدي التغريات إىل 
الساحلية  املناطق  يف  املوائل  وتعقيد  األويل  اإلنتاج  زيادة 
إىل  بدوره  ذلك  يؤدي  وقد  املانغروف،  من  حالياً  الخالية 
وأنشطة  املحيل،  البيولوجي  للتنوع  مالئمة  بيئة  إتاحة 

.)Lee and others, 2014( الصيد، وحماية السواحل

احتجاز  بشأن  املحلية  الدراسات  تتناقض  ما  وغالباً 
اإلقليمية  النماذج  مع  املانغروف  غابات  يف  الكربون 
 Hayes and others,( للكربون  املحتملة  لالستجابة 
2017؛ و Sasmito and others, 2020(. وعىل مدى 
فرتات زمنية قصرية، قد يصعب تحديد ما تقدمه أشجار 
املانغروف التي يتسع نطاق توزعها من مساهمة كربى 
 Rogers and( األزرق  الكربون  تخزين  صعيد  عىل 
others, 2019a(، لكن عىل مدى فرتات زمنية أطول، 
يبدو أن ارتفاع مستوى سطح البحر يزيد من احتجاز 
الكربون تحت سطح األرض يف األرايض الرطبة الساحلية 
 Rogers and و  )Krauss and others, 2017؛ 

1  انظر قرار الجمعية العامة 1/70.

others, 2019b(. وال تستند إدارة مناطق املانغروف 
دائماً إىل نتائج البحوث؛ وغالبا ما يرى مديرو املواقع أن 
االضطرابات البرشية املنشأ هي التهديدات الرئيسية، يف 
عوامل  عىل  املقابل  يف  يركز  البحوث  معظم  أن  حني 
املناخ وارتفاع  الطبيعية، بما يف ذلك تغري  االضطرابات 
 .)Canty and others, 2018( البحر مستوى سطح 
طاملا  البحر  سطح  مستوى  ارتفاع  أن  من  الرغم  وعىل 
 Lovelock( املانغروف  لشواطئ  رئيسياً  تهديداً  اعترُب 
أن  الواضح  من  أصبح  فقد   ،)and others, 2015
أن  يمكن  املانغروف  أشجار  تحت  السيع  الرتسب 
 Woodroffe and( يعوض هذه اآلثار، عىل األقل جزئيا
 .)Schuerch and others, 2018 ؛ وothers, 2016

وتكتيس أشجار املانغروف، التي لها صلة قوية بأنشطة 
الصيد الساحلية، أهمية خاصة بالنسبة للهدف 14 من 
ويمكن  املاء(1.  تحت  )الحياة  املستدامة  التنمية  أهداف 
أهداف  تحقيق  يف  أيضاً  املانغروف  أشجار  تساهم  أن 
الجوع(  عىل  )القضاء   2 الهدف  ذلك  يف  بما  أخرى، 
والهدف 13 )تغري املناخ( من أهداف التنمية املستدامة، 
من خالل توفري خدمات النظم اإليكولوجية مثل أماكن 
 Friess( وتخزينه  الكربون  واحتجاز  األسماك،  صيد 
تستفيد  أن  املتوقع  ومن   .)and others, 2019b
املبارشة  العيش  سبل  تستمد  التي  املحلية  املجتمعات 
وغري املبارشة من أشجار املانغروف من تحقيق عدد من 
عىل  )القضاء   1 الهدف  ذلك  يف  بما  األخرى،  األهداف 
املحلية  واملجتمعات  )املدن   11 والهدف  الفقر(، 
املستدامة(، والهدف 15 )الحياة عىل األرض( من أهداف 

التنمية املستدامة.

الحغرياج والعواقب الفئيسية الخلصة بكل م فقة  - 4

يف  آخذة  املانغروف  أشجار  تشغلها  التي  املساحة  إن 
الفروع  يف  ورد  حسبما  العاملي،  الصعيد  عىل  التناقص 
وإيكولوجية  اقتصادية  آثار  ذلك  عىل  ويرتتب  السابقة، 

)Lee and others, 2014؛  خطرية   واجتماعية 
 Romañach ؛ وSaifullah, 2017 ؛ وBranoff, 2017 و
and others, 2018؛ و Mitra, 2020a(. وقد تعرضت 
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غابات املانغروف للتهديد يف جميع أنحاء العالم، ويرجع 
قطع  ذلك  يف  بما  املنشأ،  البرشية  اآلثار  إىل  أساسا  ذلك 
املائية واالستخدام  األحياء  تربية  إىل  األشجار، والتحول 
املناخ  وتغري  والتلوث،  الحرضي،  والتوسع  الزراعي، 
Ward and others, 2016؛  و   )UNEP, 2014؛ 

 .)Thomas and others, 2018 و

ويف األعمال األساسية التي حذرت من “عالم مجرد من 
 Duke and( وآخرون  ديوك  تنبأ  املانغروف”،  أشجار 
أشجار  من  يُحرم  قد  العالم  بأن   others )2007((
نهاية  بحلول  اإليكولوجية  خدماتها  ومن  املانغروف 
تدابري.  أي  اتخاذ  يتم  لم  إذا  والعرشين،  الحادي  القرن 
بيد أنه منذ ذلك الحني، تم بذل جهود جبارة، بما يف ذلك 
العمل عىل الصعيد املحيل وإبرام االتفاقات الدولية، من 
 Feller( املانغروف  أشجار  وزرع  تأهيل  إعادة  أجل 
and others, 2017(. وعىل الصعيد العاملي، انخفضت 
 Friess( معدالت فقدان أشجار املانغروف بشكل كبري
تكهنات  النتائج  وأثارت هذه   .)and others, 2019b
من  تحول  ربما  املانغروف  أشجار  عىل  الحفاظ  بأن 
 Friess and( تفاؤالً  أكثر  منظور  إىل  متشائم  منظور 

.)others, 2020

وعىل الرغم من النجاحات األخرية يف مجال حفظ أشجار 
افرتاض حدوث  ألوانه  السابق  من  يزال  فال  املانغروف، 
انخفاض عام يف فقدان هذه األشجار، بالنظر إىل وجود 
اختالف يف التقدم يف جميع أنحاء العالم. ويف بعض بلدان 
بمعدالت  املانغروف  أشجار  ُدمرت  آسيا،  رشق  جنوب 
 Friess and( ًترتاوح بني 0,70 و 0,41 يف املائة سنويا
others, 2019b(. كما بدأت تظهر حدود جديدة إلزالة 
يف  كبرية  خسائر  قبل  من  تشهد  لم  مناطق  يف  الغابات 
أشجار املانغروف، وال سيما يف جنوب رشق آسيا وغرب 

.)Friess and others, 2020( أفريقيا

الوطنية  الحفظ  سياسات  أدوات  مختلف  ساعدت  وقد 
والدولية عىل الحد من فقدان أو زيادة مساحة املانغروف 
)Ferreira and Lacerda, 2016؛  البلدان  بعض   يف 
ففي   .)Friess and others, 2019a, 2020 و 
املائة  75 يف  لم تتغري نسبة  املثال،  الربازيل، عىل سبيل 

من أشجار املانغروف ملدة عقدين أو أكثر؛ وظلت نسبة 
عقدين،  أو  واحد  عقد  ملدة  مستقرة  منها  املائة  يف   10
وظلت نسبة 15 يف املائة منها مستقرة ملدة 10 سنوات 
تحليل  وأظهر   .)Diniz and others, 2019( أقل  أو 
)األعوام  الزمنية  الفرتات  املتعددة  “الندسات”  لبيانات 
تغطيها  التي  املساحة  أن   )2013 و  و 2000   1972
أشجار املانغروف يف البحر األحمر قد زادت بنسبة 0,29 
يف املائة سنوياً، مع توسع إجمايل بنسبة 12 يف املائة عىل 
 2013 عام  إىل   1972 عام  من  سنة   41 مدى 

.)Almahasheer and others, 2016(

بمساعدة  التأهيل  إعادة  إىل  باإلضافة  املناطق،  بعض  ويف 
املانغروف.  أشجار  يف  طبيعية  زيادات  ُسجلت  اإلنسان، 
التي  املانغروف  أشجار  من  املائة  يف   15 من  أكثر  وأعيد 
أُزيلت يف جنوب رشق آسيا بني عامي 2000 و 2012 إىل 
 Friess and others,( املانغروف  أشجار  منطقة 
2019b(، وذلك جزئيا عن طريق التوطني الطبيعي. وأدى 
زيادة  إىل  أيضاً  املانغروف  ألشجار  العريض  التوطني 
املساحة التي تشغلها عىل الساحل الشمايل ألمريكا الجنوبية 
)Gardel and others, 2011( وعىل ساحل فريث أوف 

 .)Swales and others, 2015( ثيمز يف نيوزيلندا

الحرارة،  درجات  ارتفاع  سيما  وال  املناخ،  تغري  وأسهم 
واالنخفاض يف ظواهر درجات الحرارة املنخفضة وظواهر 
 Saintilan and( املياه  توافر  يف  والتغريات  التجمد، 
 ،)Cavanaugh and others, 2014 ؛ وothers, 2014
ما  نحو  عىل  القطبني،  نحو  املانغروف  أشجار  توسع  يف 
والصني  أفريقيا  وجنوب  وبريو  أسرتاليا  يف  سابقا  ُسّجل 
املتحدة  والواليات  الهادئ(  املحيط  )ساحل  واملكسيك 
 Saintilan and( األطليس(  املحيط  )ساحل  األمريكية 
 Cavanaugh and others, و  others, 2014, 2019؛ 
 Smee and ؛ وOsland and others, 2017 2014؛ و
الزيادات يف مساحة  others, 2017(. وعىل الرغم من أن 
املانغروف عند حدود نطاق توّزعها ال يُرّجح أن تؤدي إىل 
الصعيد  عىل  اإلجمالية  املانغروف  مساحة  يف  كبرية  زيادة 
العاملي، فإنها يمكن أن تسهم بشكل كبري يف مدى انتشار 
.)Friess and others, 2019a( املانغروف يف تلك املناطق



390         

الحقييم العلتت الثلنت للمصيفلج: اتيلا األول

آفلق اتسحقلل  - 5

التنبؤ  يمكن  حاليا،  املتاحة  املعلومات  إىل  استنادا 
املانغروف، نظرا الستمرار  انخفاض مناطق  باستمرار 
األعمال البرشية التي أدت إىل فقدان غابات املانغروف يف 
 Friess and others,( العالم  حول  املناطق  معظم 
مبادرات  تنفيذ  فيها  يجري  التي  املناطق  ويف   .)2020
يحدث  قد  والحفظ،  لإلدارة  وتدابري  التحريج  إلعادة 

انخفاض يف رسعة تدمري أشجار املانغروف.

ونتيجة لزيادة تدمري غابات املانغروف، يُتوقع أن يحدث 
انخفاض يف اإلنتاجية يف مناطق مصاّب األنهار، وسيكون 
أن  املرجح  من  ذلك،  عىل  وبناء  متتالية.  تداعيات  لذلك 
الساحلية،  املناطق  يف  البيولوجي  التنوع  فقدان  يستمر 
بما يف ذلك أشجار املانغروف، ومروج األعشاب البحرية، 
تلعبه  الذي  الدور  إىل  وبالنظر  املرجانية.  والشعاب 
أشجار املانغروف كأماكن تفريخ لالفقاريات واألسماك، 
يمكن أن يُتوقع انخفاض يف األرصدة السمكية وذلك يف 
املصائد  من  والرخويات  والقرشيات  األسماك  مصيد 
البحر  عرض  يف  الواقعة  تلك  وحتى  الساحلية 

)El-Regal and Ibrahim, 2014(. وقد يؤدي ذلك 
إىل زيادة يف الخسائر االقتصادية الناجمة عن عدم وجود 

أشجار املانغروف. 

)فقدان  جزئياً  أو  كلياً  املانغروف  أشجار  تدمري  أن  كما 
الرتبة  انخساف  عقب  ذلك طبيعياً،  كان  الهياكل(، سواء 
املتصل بالزالزل مثال )Albert and others, 2017(، أو 
حماية  يف  وظيفتها  من  سيقلل  برشية،  أنشطة  بسبب 
السواحل. ومن املرجح أن يزيد فقدان أشجار املانغروف 
 Cavanaugh and( األعاصري  عن  الناجمة  األرضار  من 
Asbridge and others, 2018؛  و   others, 2014؛ 
 Zhang and ؛ وMontgomery and others, 2019 و
والفياضانات  التسونامي  أمواج  ومن   ،)others, 2020
 Menéndez and ؛ وAsbridge and others, 2016(
others, 2020(، مما يزيد التكاليف املرتبطة بإعادة بناء 
املحدق  التهديد  من  يزيد  كما  الساحلية،  املرافق  وصيانة 

بحياة السكان الذين يعيشون قرب الشواطئ. 

الثغفاج الفئيسية اتحلقية ه اتعلرف وميلل ب لء القاراج  - 6

ُوضعت مجموعة من املنهجيات الجديدة لدراسة غابات 
املانغروف، ومنها استخدام أجهزة االستشعار األرضية 
واملحمولة جواً والساتلية )Kamal and Phinn, 2011؛ 
 Zhu and و  Koedsin and Vaiphasa, 2013؛  و 
others, 2015؛ و Mackenzie and others, 2016؛ 
 Duncan and و  Olagoke and others, 2016؛  و 
Owers and others, 2018؛  و   others, 2017؛ 
 Wang and و  Warfield and Leon, 2019؛  و 
others, 2020(. ولكن ال يزال هناك نقص يف الدراسات 
عىل  املانغروف  أشجار  حالة  عن  املوثوقة  االستقصائية 
تقييم  أساليب  وتفتقر  واإلقليمي،  العاملي  الصعيدين 
أشجار املانغروف إىل التوحيد. وعىل الرغم من أن هناك 
محاولة يف اآلونة األخرية ملعالجة هذه الثغرات املعرفية، 

ال سيما يف أمريكا الجنوبية وجنوب رشق آسيا، فال بد 
من إجراء مزيد من البحوث لتمكني الباحثني من تحديد 
العمليات التي تؤثر عىل كل من قابلية التأثر بتغري املناخ 
 Ward and others,( معه  التكيف  عىل  والقدرة 
2016(. وتتجىل هذه الثغرة أكثر يف أفقر البلدان النامية.

وهناك دراسات قليلة مفصلة )فئات تصنيفية منفصلة، 
ومقاييس زمنية ومكانية كبرية( تُبني الرتابط بني غابات 
الساحلية  للبيئات  البيولوجي  والتنوع  املانغروف 
الرتابط  هذا  عليها  ينطوي  التي  واآلليات  املجاورة، 
إجراء  وينبغي   .)Saunders and others, 2014(
مزيد من البحوث بشأن استدامة هذه املوائل وترابطها 
املرجانية(  والشعاب  البحرية  واألعشاب  )املستنقعات 
الصيد  موارد  من  واملصيد  املانغروف  أشجار  وبني 
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قدرات  زيادة  أجل  من  واملحيطية(  )الساحلية  البحري 
املسؤولني عن إدارة السواحل وتمكني املجتمعات املحلية 

من املحافظة عىل هذه املوارد بمزيد من الفعالية.

وال تزال هناك ثغرة فيما يتعلق ببناء القدرات يف مجال 
تربية  وأحواض  املتدهورة  املانغروف  أشجار  استعادة 
األحياء املائية املهجورة داخل مناطق املانغروف السابقة 
 Worthington and و  )Paul and others, 2017؛ 
 Van Bijsterveldt and و  Spalding, 2018؛ 

الستعادة  مناطق  اعتماد  وينبغي   .)others, 2020
كان  الحاالت،  بعض  ويف  أوسع؛  نطاق  عىل  املانغروف 
الفضل يف جهود االستعادة يعود إىل الحوافز االقتصادية 
 Aheto and others,( الحفظ  أهداف  إىل  منه  أكثر 
2016(. ويمكن أن تؤدي إعادة التأهيل عىل نطاق أوسع 
أنحاء  جميع  يف  املانغروف  غابات  صحة  تحسني  إىل 

املنطقة املدارية.

معي ة  قص وفلج  من  كأعااد  الح وف  لظهف  الذي  األزرق(  )الحظليل  اتلنغفوف  لغلبلج  العلتت   الحوزلع 
)األنواف واألنواف الهيي ة ااسمية(

* األنواع امُلدَخلة

املحيط األطليس

املحيط الهادئ

املحيط الهندي

 التنوع التصنيفي
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40–31
50–41
60–51

رشق أفريقيا منطقة إندوماليزيا منطقة أسرتاالسيا غرب أمريكا رشق أمريكا غرب أفريقيا

 .UNEP, 2014 :املصدر
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ال قلط الفئيسية

التقييم  	 يف  تعريفها  حسب  املالحة،  املياه  مسنتقعات 
 )United Nations, 2017( العاملي األول للمحيطات
هي نظم ساحلية مدية يغمرها امللح أو املاء املائل إىل 
امللوحة بانتظام وتطغى عليها نباتات تتحمل امللوحة 

وتتكيف مع الغمر املنتظم أو العريض باملد.

أماكن تعشيش  	 بمثابة  املالحة هي  املياه  مستنقعات 
واألسماك  الطيور  أنواع  من  للعديد  وتغذية  وتفريخ 
والرخويات والقرشيات، بما يف ذلك بعض األنواع ذات 

األهمية التجارية.

أزرق”  	 “كربون  بالوعات  املالحة  املياه  مستنقعات 
فعالة جدا، ألنها تعزل ثاني أكسيد الكربون بسبب ما 
تشهده من ارتفاع مستويات اإلنتاج األويل وانخفاض 
معدالت التحلل، ولكنها يمكن أن تنتج أيضا انبعاثات 

غازات الدفيئة.

املالحة آخذة يف االنخفاض  	 املياه  مناطق مستنقعات 
الوقاية  تدابري  من  الرغم  عىل  العاملي  الصعيد  عىل 

املتخذة يف العديد من املناطق.

يشكل ارتفاع مستوى سطح البحر أكرب تهديد، ويجب  	
أن تزيد املستنقعات ارتفاعها ملواكبة ارتفاع مستوى 
التقييم  ومنذ  الداخل.  إىل  تنتقل  أن  أو  البحر  سطح 
العاملي األول، تحولت هذه القضية من قضية مستقبلية 
القيود  أو  السواحل  تنمية  كانت  وإذا  راهن.  واقع  إىل 
تجعل  وتسليمها  الرواسب  إمدادات  عىل  املفروضة 
مستنقعات  تتحول  الحالتني،  كلتا  يف  صعبا  التكيف 

املياه املالحة إىل مسطحات طينية ومياه مفتوحة.

من  	 العديد  عىل  باملاء  التشبع  عالمات  بالفعل  تبدو 
املستنقعات يف جميع أنحاء العالم، مما يدل عىل أنها 

ال ترتفع بسعة كافية.

تشري بعض األدلة إىل أن املستنقعات التي فيها بعض  	
ارتفاع  مواكبة  عىل  أقدر  تكون  قد  املغرية  النباتات 

مستوى سطح البحر.

مقامة  - 1

عدا  ما  قارة  كل  يف  املالحة  املياه  مستنقعات  توجد 
وانظر  )Mcowen and others, 2017؛  أنتاركتيكا 
املعتدلة  املناخات  يف  انتشارا  أكثر  وهي  أدناه(.  الشكل 
التي  املدارية  واملناطق  املدارية  شبه  املناطق  يف  منها 
توجد فيها غابات املانغروف. ومستنقعات املياه املالحة 
حيوية  خدمات  توفر  اإلنتاجية  عالية  إيكولوجية  نظم 
متعلقة بالنظم اإليكولوجية مثل حماية السواحل، ومنع 
التحات، وتدوير املغذيات، كما أنها موئل ملختلف أنواع 
باحتجاز  متصلة  خدمات  وتوفر  والطيور،  األسماك 

.)Barbier and others, 2011( الكربون

تقلصا،  املالحة  للمستنقعات  العاملي  النطاق  ويشهد 
ويرجع ذلك أساسا إىل ارتفاع مستوى سطح البحر، وإىل 
 Cahoon,( وشدتها  الساحلية  العواصف  تواتر  ازدياد 

2006؛ و Duarte and others, 2013(. وانخفضت 
التغطية التاريخية العاملية بنسبة ترتاوح بني 25 و 50 
يف املائة منذ عام Crooks and others, 2011( 1980؛ 
و Duarte and others, 2008( بسبب عوامل عديدة، 
منها الردم ألغراض الزراعة والتنمية. وتبدي العديد من 
عالمات  الرطبة  األرايض  يف  املتبقية  اإليكولوجية  النظم 
واألمراض  باملياه  والتشبع  املغذيات  فرط  عىل  تدل 
عىل  اآلثار  وستتوقف   .)Short and others, 2016(
مستنقعات املياه املالحة إىل حد كبري عىل املعدل النسبي 
كتلك  أخرى،  وعوامل  البحر  سطح  مستوى  الرتفاع 
مستنقعات  وترتاجع   .)Adam, 2002( أعاله  املذكورة 
توزعها  مناطق  املانغروف يف  أشجار  أمام  املالحة  املياه 
االحرتار  بسبب  املنخفضة  العرض  خطوط  عند 
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توسع  يؤدي  وقد   .)Saintilan and others, 2014(
املياه  مستنقعات  إىل  وصوال  املانغروف  أشجار  نطاق 
املالحة إىل زيادة الحماية من العواصف وتخزين الكربون 
)Doughty and others, 2016( ولكنه قد يؤدي أيضا 

إىل انخفاض يف موائل بعض الحيوانات.

إيكولوجية ساحلية رئيسية  املالحة نظم  املياه  ومستنقعات 
توفر خدمات النظم اإليكولوجية للبرش، مثل الغذاء، والحماية 
الفيضانات  من  بالتخفيف  واألمواج،  العاصفي  املد  من 
الحماية من  األمواج(، ومن خالل  ارتفاع  انخفاض  )بسبب 
ملاكريدي  ووفقاً  األزرق”.  “الكربون  واحتجاز  امللوثات، 
أن  يبدو   ،)Macreadie and others )2013(( وآخرين 
دفن الكربون يف مستنقعات املياه املالحة )حتى 9,6 ± 87,2 
التقييمات  إىل  استناداً  السنة  يف  الكربون  ترياغرامات  من 
األولية( يتجاوز ما هو عليه يف الغابات املدارية املطرية )53 
من ترياغرامات الكربون يف السنة(، عىل الرغم من أنها تحتل 
انبعاثات  أن  غري  املائة(.  يف   2-0,1( بكثري  أصغر  مساحة 
غازات الدفيئة يمكن أن تكون كبرية أيضا يف بعض املواقع، 
وذات  املنخفضة  امللوحة  ذات  الرطبة  األرايض  يف  سيما  ال 
 Bartlett and others,( املحتوى الكبري من املواد العضوية
Poffenbarger and others, 2011؛  و   1987؛ 
و Huertas and others, 2019(. وفيما يتعلق بانبعاثات 
الفقاعات )الفوران( أن  للتدفقات عن طريق  امليثان، يمكن 
التغريات  ذات  الضحلة  املناطق  يف  هاماً  دوراً  أيضاً  تؤدي 
الَجزر،  يف  الغاز  إطالق  يعزز  مما  والجزر،  املد  يف  الكبرية 
 Duarte and others,( املياه  ضغط  انخفاض  بسبب 
 Call and و  Baulch and others, 2011؛  و  2007؛ 
 .)Huertas and others, 2019 و  others, 2015؛ 
التدفقات  نتيجة  العاملي  االحرتار  حدوث  احتماالت  وتزداد 
النيرتوز،  وأكسيد  امليثان  سيما  ال  الدفيئة،  لغازات  الجوية 
 Duarte and( الكربون  أكسيد  ثاني  نتيجة  منها  أكثر 
وقد   .)others, 2007; Roughan and others, 2018
تلوث  ذلك  يف  بما  املنشأ،  البرشية  اإلجهاد  عوامل  تؤدي 
املغذيات وتغريات امللوحة، إىل زيادة تدفقات غازات الدفيئة 
)Chmura and others, 2016؛  املستقبل   يف 
 Roughan and others, ؛ وYin and others, 2015 و

.)Doroski and others, 2019 2018؛ و

الحوزف العلتت تسح قعلج اتيله اتللصة

كيلومرت

صفر 2 500 5 000 10 000

.)Mcowen and others, 2017( املصدر: بيانات مستمدة من ماكوين وآخرين
مالحظة: تم توليدها باستخدام برمجية ArcGIS اإلصدار 4.10. 

وأفاد التقييم العاملي األول بأن التهديدات الرئيسية التي 
استصالح  هي  املالحة  املياه  مستنقعات  لها  تتعرض 
مستوى  وارتفاع  والَجرف،  السواحل،  وتنمية  األرايض، 
سطح البحر، وفرط املغذيات، وتبني أن ارتفاع مستوى 
سطح البحر هو أكرب تهديد متصل باملناخ عىل املستنقعات 
املحيطات  لدراسة  الوطنية  لالدارة  ووفقاً  املالحة. 
والغالف الجوي التابعة للواليات املتحدة )2019(، ارتفع 
متوسط مستوى املياه يف املحيط عىل صعيد العالم بمقدار 
3,6 مليمرتات سنوياً من الفرتة من عام 2006 إىل عام 
2015، وهو ما يزيد مرتني ونصف عىل متوسط املعدل 
العرشين. وبنهاية  القرن  املسجل خالل معظم  السنوي 
ملستوى  العاملي  املتوسط  يرتفع  أن  املرجح  من  القرن، 
سطح البحر بما ال يقل عن 0,3 مرت فوق مستويات عام 
الدفيئة مسارا  غازات  انبعاثات  اتبعت  لو  2000، حتى 
نيكولز  ويتوقع  املقبلة.  العقود  يف  نسبيا  منخفضا 
أن يؤدي   )Nicholls and others )1999(( وآخرون
ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار مرت واحد إىل إزالة 
نسبة 46 يف املائة من األرايض الرطبة الساحلية يف العالم. 
حسب  البحر  سطح  مستوى  ارتفاع  درجات  وتختلف 
املناطق ويمكن أن تتجاوز االختالفات عن النطاق العاملي 
 Oppenheimer and( املائة  يف   ±30 املتوقع  املتوسط 
others, in press(. وقد تكون مستنقعات املياه املالحة 
يف  ارتفاعها  زيادة  أو  الداخل  إىل  االنتقال  عىل  قادرة 
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مواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، ولكن ذلك يختلف 
باختالف الظروف املحلية بما يف ذلك انخساف الرتبة يف 
بعض املناطق. ويُعزى انخساف الرتبة يف املقام األول إىل 
انسحاب املياه الجوفية ولكن يُعزى أيضا إىل إعادة تكيف 
وانضغاط  الجليدية،  للتحركات  اإلجهادي  التصحيح 
 Eggleston( للردم  املستخدمة  املواد  وترسب  الرتبة، 
and others, 2013(. وقد تحول تنمية السواحل دون 
إجراء عملية منظمة لتعديل الخط الساحيل، إذ أنها تحد 
من املساحة الداخلية املتاحة للنقل. ويحدث هذا “الضغط 
حد  إىل  البحر  سطح  مستوى  يرتفع  عندما  الساحيل” 
أقىص الجزر، بينما يُواَجُه املد بواسطة الهياكل الساحلية 
أجراه  تجميعي  تحليل  أشار  وقد   .)Doody, 2004(
كريوان وآخرون ))Kirwan and others )2016( إىل 
لالرتفاع  مماثلة  بمعدالت  عموماً  ترتاكم  املستنقعات  أن 
التاريخي ملستوى سطح البحر أو تتجاوزه، وأن النماذج 
إطار  يف  البقاء  بمعدالت  تتنبأ  العمليات  عىل  القائمة 
املتصلة  املستقبلية  السيناريوهات  من  واسعة  مجموعة 
بمستوى سطح البحر. ويؤكدون أن ضعف املستنقعات 
غالبا ما يكون مبالغا فيه ألن أساليب التقييم ال تنظر يف 
التي تّسع  املرتدة  التغذية  كثري من األحيان يف عمليات 
واحتمال  البحر،  سطح  مستوى  ارتفاع  مع  الرتبة  بناء 
انتقال املستنقعات إىل الداخل، وهي ظاهرة أكدها تحليل 
 Rogers and others( وآخرون  روجرز  أجراه  عاملي 
هذه  الرتاكم  معدالت  تعزيز  ويقرتن  مؤخرا.   ))2019(

احتمال  إىل  يشري  مما  الكربون،  دفن  معدالت  بتعزيز 
 McTigue and( املناخ تغري  انخفاض يف معدل  وجود 
سطح  مستوى  ارتفاع  يؤدي  وقد   .)others, 2019
وخلص  الكربون.  دفن  معدالت  زيادة  إىل  أيضا  البحر 
 )Scheider and others )2018(( وآخرون  شنايدر 
تشيسابيك  خليج  يف  تاريخيا  املستنقعات  فقدان  أن  إىل 
إىل  املرتفعات  تحول  عنه  عّوض  املتحدة،  بالواليات 
 Schuerch( وآخرون  سكوريتش  وشدد  مستنقعات. 
يف  املتاح  الحيز  أهمية  عىل   and others )2018((
املرتفعات )“حيز التسكني”( النتقال املستنقعات، الذي 
لم  ولو  اإلنسان.  يبنيها  تحتية  بنية  وجود  عدم  يتطلب 
يكن الضغط الساحيل مشكلة، لكان انتقال املستنقعات 
إىل الداخل أسهل بكثري يف معظم األماكن ولكن يمكن أن 

تقيده املنحدرات الشديدة.

املستنقعات  فقدان  أصبح  األول،  العاملي  التقييم  ومنذ 
أمام ارتفاع مستويات سطح البحر قضية راهنة وليست 
مستقبلية. وأدى استخدام جداول االرتفاعات السطحية 
وأدوات التقييم الحديثة لدراسة معدل تراكم املستقعات 
البحر إىل توفري بيانات  مقارنًة بارتفاع مستوى سطح 
أن تقنيات االستشعار عن بعد  الفقدان. كما  توثق هذا 
والتصوير  بالضوء  وتحديده  املدى  كشف  أجهزة  مثل 
الجوي تبني نطاق الخسائر، ويمكن استخدامها بشكل 

دوري لرصد معدالت التغري. 

وصن الحغرياج الليئية بني علمت 2010 و 2020  - 2

الصعيد  عىل  تقلصا  املالحة  املستقعات  حجم  يشهد 
العاملي. غري أن هناك اختالفات إقليمية، حيث إن معدل 
ارتفاع مستوى سطح البحر غري متطابق يف جميع املواقع. 
 )Crosby and others )2016(( وقام كروزبي وآخرون
بتوليف البيانات املتاحة ووجدوا أن املعدل املحيل الرتفاع 
مستوى سطح البحر يتجاوز معدالت تراكم مستنقعات 
والواليات  أوروبا  يف  املواقع  من  العديد  يف  املالحة  املياه 
السيناريوهات  أكثر  يف  حتى  أنه  إىل  يشري  مما  املتحدة، 

وضعتها  التي  االنبعاثات  سيناريوهات  بني  من  تفاؤالً 
سترتاكم  املناخ،  بتغري  املعنية  الدولية  الحكومية  الهيئة 
دراستها  تمت  التي  املستنقعات  من  املائة  يف   60 نسبة 
بمعدل أقل من معدل ارتفاع مستوى سطح البحر بحلول 
عام 2100. وتؤثر الزيادة امللحوظة يف املد العاصفي يف 
عىل  املاضية  القليلة  السنوات  خالل  العالم  أنحاء  جميع 
مستوى املياه وملوحتها يف مستنقعات املياه املالحة املدية، 
)ثاني  الدفيئة  غازات  انبعاثات  عىل  بدوره  يؤثر  قد  مما 
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أكسيد الكربون وامليثان وأكسيد النيرتوز( من هذه املواقع 
.)Capooci and others, 2019(

ولنئ كان ارتفاع مستوى سطح البحر هو العامل الرئييس 
املؤدي إىل فقدان األرايض الرطبة، يمكن لفرط املغذيات 
 .)Deegan and others, 2012( أن يسهم أيضا يف ذلك
السطحية،  األحيائية  الكتلة  من  املغذيات  فرط  ويزيد 
التحلل  من  ويزيد  الجذرية  األحيائية  الكتلة  من  ويقلل 
الذي  النبات،  استقرار  عدم  إىل  يؤدي  مما  الجرثومي، 
مناطق  تحويل  مع  الجداول،  ضفاف  انهيار  يف  يتسبب 
املستنقعات إىل طني ال يحتوي عىل كائنات نباتية )انظر 
أنواع  بعض  صيد  يف  اإلفراط  وأدى   .)10 الفصل  أيضا 
األسماك إىل زيادة عدد السطانات العاشبة يف املستنقعات 
استهالكها  تسبب  التي   )Sesarma reticulatum(

1  انظر قرار الجمعية العامة 1/70.

ألعشاب املستنقعات يف املوت التدريجي للمستنقعات يف 
بعض املناطق )Bertness and others, 2014( )انظر 
أيضا الفصل 15 من هذا التقييم(. كما أن موت الجذامري 
املوت  عن  املسؤول  هو  والجفاف  باملياه  التشبع  نتيجة 
 Elmer and( التدريجي للمستنقعات يف مناطق أخرى
others, 2013(. وتعترب املستنقعات التي ال تتوفر فيها 
إمدادات كافية من الرواسب أكثر تأثرا بارتفاع مستوى 

سطح البحر )انظر الفصل 13(. 

عنارص  بقية  عىل  الساحلية  املستنقعات  فقدان  ويؤثر 
النظام البحري. ومع انخفاض املستنقعات، من املرجح 
األنهار  مصاب  نظم  يف  أقل  العامة  اإلنتاجية  تكون  أن 

املرتبطة بها.

عواقب الحغرياج عىل اتيحمعلج وااقحصلداج اللرشلة ورفله اللرش  - 3

 Narayan and others( وآخرون  نارايان  خلص 
والية  يف  املدية  الرطبة  األرايض  أن  إىل   )2017((
أرضارا  منعت  األمريكية،  املتحدة  بالواليات  نيوجرييس، 
ناجمة عن الفيضانات قدرها 625 مليون دوالر أمريكي 
فإن  تقديراتهم،  وبحسب  ساندي.  إعصار  أعقاب  يف 
السنوية  الخسائر  يف  املائة  يف   16 بنسبة  انخفاضا 
املالحة،  املستنقعات  إىل  يُعزى  الفيضانات  عن  الناجمة 
مع انخفاضات أكرب يف املواقع األقل ارتفاعا. ولألرايض 
املادية  األرضار  من  الحد  عىل  القدرة  الساحلية  الرطبة 
 Rezaie( ومنع تكبد التكاليف املرتبطة باملد العاصفي
مساحة  انخفاض  ومع   .)and others, 2020
الساحلية  العواصف  وتواتر  حدة  وتزايد  املستنقعات 
املجتمعات  حماية  ستقل  الشدة،  البالغة  والظواهر 
العواصف،  عن  الناجمة  األرضار  وستزداد  البرشية، 
األرصدة  تنخفض  وقد  الصمود.  عىل  القدرة  وستقل 
السمك والريقات  بتقلص موائل صغائر  أيضاً  السمكية 
15 املتعلق بمصائد األسماك التجارية(،  )انظر الفصل 

واألمن  الدخل  يف  انقطاع  حاالت  حدوث  يف  يسهم  مما 
الغذائي للمجتمعات التي تعتمد عىل األغذية البحرية. 

وسيؤثر فقدان وتدهور مستنقعات املياه املالحة والحد 
توفرها  التي  والحماية  اإليكولوجية  النظم  خدمات  من 
عىل تحقيق أهداف التنمية املستدامة1، ال سيما األهداف 
النظم  خدمات  انخفاض  خالل  من   ،8 و   2 و   1
بسبب   ،11 والهدف  الغذائية،  واإلمدادات  اإليكولوجية 
انخفاض حماية املناطق الساحلية من الظواهر البالغة 
الشدة، والهدف 13، من خالل قدرتها عىل عزل الكربون 
يتعلق  فيما  إمكاناتها  خالل  من  أيضا  ولكن  األزرق، 
بسبب   ،15 و   14 والهدفني  الدفيئة،  غازات  بانبعاثات 
فقدان  عىل  وسيرتتب  اإليكولوجية.  النظم  عىل  اآلثار 
أيضا.  اقتصادية  اجتماعية  عواقب  املدية  املستنقعات 
املقدمة  السلع  عدد  انخفاض  يؤدي  أن  املرجح  فمن 
وأنواعها إىل انخفاض حصيلة الصيد، واحتجاز قدر أقل 
من امللوثات، وتخزين كمية أقل من الكربون، والحد من 
النيرتوجني  انبعاثات  وزيادة  العواصف،  شدة  تخفيف 
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اإلنسان  صحة  تتأثر  وقد  الجوي.  الغالف  يف  وامليثان 
املياه  مستنقعات  حيوانات  يف  امللوثات  بزيادة  أيضاً 
املالحة املستخدمة لالستهالك البرشي، وكذلك من تردي 

نوعية املياه إذا لم تتخلص مستنقعات املياه املالحة من 
العوامل املمرضة وامللوثات من مياه املجاري.

الحغرياج والعواقب الفئيسية الخلصة بكل م فقة  - 4

تغري  مع  كبرية  مساحة  املالحة  املياه  مستنقعات  تحتل 
وتزداد  األوروبية.  السواحل  طول  عىل  النباتي  الغطاء 
املالحة  املياه  مستنقعات  منطقة  من  كبري  جزء  حماية 
 European(  ”2000 “ناتورا  شبكة  ضمن 
النباتي،  بالغطاء  Commission, 2007(. وفيما يتعلق 
يسود يف مستنقعات املياه املالحة يف شمال املحيط األطليس 
أخرى،  وحوليات   Salicornia جنس  من  أنواع  أساسا 
 )Spartinion maritimae( سبارتينا  أعشاب  وكذلك 
األنواع  أن  حني  يف   ،)Bortolus and others, 2019(
التي تعيش يف البحر األبيض املتوسط يف موقع أعىل عىل 
الشاطئ عادة ما تكون أقدر عىل مقاومة الجفاف. وبصفة 
البحر  طول  عىل  املالحة  املياه  مستنقعات  تشهد  عامة، 
وتعترب  املدية  الفروق  من  درجة  أدنى  املتوسط  األبيض 
الحركات املدية فيها بالغة الصغر، يف حني أن املستنقعات 
املوجودة عىل شواطئ املحيط األطليس تشهد عموما فروقا 
املناطق  عام، ستتعرض  املدية. وبوجه  الحركة  يف  كبرية 
التي تشهد نطاقا كبريا للحركة امليدة آلثار أشد من ارتفاع 

.)Devlin and others, 2017( مستوى سطح البحر

ويوجد من بني مستنقعات املياه املالحة يف جنوب أفريقيا 
العايل  املد  مناطق  فوق  الواقعة  املستنقعات  من  العديد 
التي نادراً ما تغمرها املياه والتي تدعم مجموعات األنواع 
 .)Adams and others, 2016( للملوحة  املقاومة 
ونظراً لحركات األمواج وارتفاع درجة توافر الرواسب، 
توجد لدى أكثر من 90 يف املائة من مصاب األنهار أخوار 
مقيدة، يُغلق معظمها مؤقتاً عندما يتشكل رشيط رميل 
سطح  مستوى  ارتفاع  وسيؤثر   .)Cooper, 2001(
دفق  وتغري  األمواج،  وارتفاع  العواصف  وزيادة  البحر، 
امللوحة،  وتدرجات  الغمر،  أنماط  عىل  املائي  املجرى 
 .)Van Niekerk, 2018( والكيمياء الحيوية للرواسب

املالحة  املياه  وإذا توفرت األرايض، ستنتقل مستنقعات 
)Tabot and Adams, 2013؛  الداخل   إىل 
و Veldkornet and others, 2015(. وسيهيئ ارتفاع 
إذا  انفتاحاً، ال سيما  أكثر  البحر ظروفاً  مستوى سطح 
كانت فوهة مصب النهر محمية من حركة األمواج ولم 
 .)Van Niekerk, 2018( يتوفر إال القليل من الرواسب
بيد أن الجفاف وانخفاض تدفق املياه العذبة سيؤديان 
واملوت  الفيضانات  وإىل  األنهار  مصاب  إغالق  إىل 

التدريجي لنباتات املستنقعات املالحة.

انتشارا  الصينية  املالحة  املياه  مستنقعات  وتشهد 
للقيصوب الجنوبي )Phragmites australis( املحيل 
 Spartina( األوراق  املتبادلة  سبارتينا  أعشاب  أو 
الشمالية  وأمريكا  إنكلرتا  من  اآلتية   ،)alterniflora
 Wan and others, و  )Gu and others, 2018؛ 
عليها  تمتد  التي  املساحة  نطاق  وانخفض   .)2009
بني  املائة  يف   59 بنحو  املالحة  املياه  مستنقعات 
هذا  من  الثاني  والعقد  املايض  القرن  من  الثمانينيات 
القرن، ويرجع ذلك إىل حد كبري إىل استصالح األرايض 
 Tian and others )Gu and others 2018؛ 
2016(. وملكافحة هذا االتجاه، نفذت الصني تدابري يف 
املياه  مستنقعات  الستعادة  العامة  السياسة  مجال 
وتحديد  محمية،  مناطق  إنشاء  مثل  وحفظها،  املالحة 
يف  صارم  نهج  واتباع  اإليكولوجية،  حمراء  خطوط 
اإلدارية  االسرتاتيجيات  وهذه  االستصالح.  تنظيم 
 Bai and( بعد  فعاليتها  تثبت  لم  وبالتايل  حديثة، 

 .)others 2018
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لكي يستمر وجود املستنقعات املالحة، يجب أن ترتفع 
بمعدل يساوي معدل ارتفاع مستوى سطح البحر، مما 
يتطلب الحصول عىل ما يكفي من الرواسب الجديدة، أو 
يجب أن تنتقل إىل الداخل، ويتطلب ذلك أرضا بوراً يف 
األراض املحاذية مبارشة للمستنقعات ومنحدرا مناسبا. 
ومن املتوقع أن يستمر فقدان املستنقعات، وأن يتزامن 
والتنوع  اإليكولوجية  النظم  خدمات  فقدان  مع 
البيولوجي، يف العديد من املناطق. ومن ثم فإن انخفاض 
النظم  خدمات  توفري  من  سيقلل  املكاني  نطاقها 
املالحة  املياه  اإليكولوجية. وال يؤدي فقدان مستنقعات 
إىل الحد من قدرتها عىل العمل كبالوعات كربون فحسب، 
إعادة  يف  بذلك  املتصالن  واالختالل  التدهور  يسهم  بل 
إطالق الكربون يف الغالف الجوي يف شكل ثاني أكسيد 
الكربون )Pendleton and others, 2012( وانبعاث 

غازات الدفيئة األخرى مثل أكسيد النريوز وامليثان.

 )Peteet and others )2018(( وخلص بيتيت وآخرون
مدخالت  كبري  بشكل  خفضت  الحرضية  التنمية  أن  إىل 
للرتاكم  أتاحت  العضوية  املواد  ولكن  املعدنية،  الرواسب 
العمودي أن يجرى بوترية أعىل من ارتفاع مستوى سطح 
البحر لفرتة من الوقت. غري أن انخفاض املحتوى املعدني 
قد تسبب يف ضعف هيكيل وتشقق الحواف، وخلصوا إىل 
أن بقاء املستنقعات سيتطلب إضافة رواسب معدنية. كما 
 Borchert and others( وآخرون  بورتشريت  أبرز 
)2018(( أن ممرات االنتقال ذات أهمية خاصة يف مصاب 
 األنهار الحرضية التي تجري فيها تنمية السواحل حيث 
الداخل  إىل  الرطبة  األرايض  انتقال  يتيح  حيز  يوجد  ال 

والتكيف مع ارتفاع مستوى سطح البحر.

وآخرون  ديفيدسون  أجراه  تجميعي  تحليل  وخلص 
))Davidson and others )2018( إىل أن بعض النباتات 
تخزين  وإمكانات  الحيوية  الكتلة  زيادة  تمكن  املغرية 
الكربون بنسبة تزيد عىل 100 يف املائة. وألن النباتات مثل 
املغري   )Phragmites australis( الجنوبي  القيصوب 
اإليكولوجي  للنظام  يمكن  وأرسع،  أكرب  بمعدلت  تنمو 

زيادة  النبات  هذا  يشجع  كما  الكربون،  من  مزيد  تخزين 
 Rooth( وستيفنسون  روث  ووجد  املستنقعات.  ارتفاع 
إنتاج  معدالت  يف  ارتفاعا   )and Stevenson )2000(
يف  والعضوية  املعدنية  الرواسب  واحتباس  الفضالت 
يوفر  قد  النوع  هذا  فإن  ثم،  ومن  الجنوبي.  القيصوب 
رغم  البحر،  سطح  مستوى  ارتفاع  ملكافحة  اسرتاتيجية 
انخفاض تنوع النباتات يف املستنقعات وبعض التغريات يف 
الكائنات الحيوانية. ولم تؤد هذه املعلومات بعد إىل تغيري 
سياسات ومشاريع االستعادة املتصلة باملناطق التي أُزيل 
املتبادلة  سبارينا  أعشاب  غزو  وأسفر  النبات.  هذا  منها 
 Zhang and( األوراق يف مستنقعات املياه املالحة يف الصني
وأمريكا   )Zuo and others, 2012 و others, 2004؛ 
نشوء  عن   )Bortolus and others, 2015( الجنوبية 
مناطق نباتية جديدة، مما يقلل من فقدان األرايض الرطبة.

اإليكولوجية  النظم  أكثر  أحد  هي  املستنقعات  أن  وبما 
األنواع  من  للعديد  موطن  وهي  الكوكب،  عىل  إنتاجية 
املهددة باالنقراض، فسيكون لفقدانها انعكاسات كبرية 
عىل اإلنتاجية العامة والتنوع البيولوجي وخدمات النظم 
اإليكولوجية. ومن املتوقع أن ترتتب آثار كبرية عىل فقدان 
وظيفتها كأماكن لتفريخ صغار األسماك والالفقاريات. 
ألنها  الطيور  عىل  سيؤثر  املستنقعات  فقدان  أن  كما 
أثناء  املأكل، واملكوث  للتوليد، والبحث عن  أماكن مهمة 
 United Nations( الهجرة  أثناء  والتوقف  الشتاء، 

.)Environment Programme )UNEP(, 2019

 Raposa( وتشري املؤرشات التي وضعها رابوزا وآخرون
))and others )2016 لقياس القدرة عىل الصمود يف 
مستنقعات املياه املالحة املدية إىل أن مستنقعات املحيط 
الهادئ يُرجح أن تكون أقدر عىل الصمود من نظرياتها 
إىل  كبري  حد  إىل  ذلك  ويرجع  األطليس،  املحيط  يف 
املوجود  النباتي  للغطاء  املئوية  النسبة  يف  االختالفات 
حالياً تحت متوسط املياه املرتفعة. وتوفر هذه املؤرشات 
اإلدارة،  وتوجيه  الصمود،  عىل  القدرة  لتقييم  طريقة 

وتحديد أولويات مناطق استعادة املستنقعات.
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وسيرتتب عىل انخفاض موائل املستنقعات املدية عواقب 
األرصدة  يف  انخفاضا  تشمل  اقتصادية،  اجتماعية 

احتجاز  ويف  العواصف،  من  الحماية  ويف  السمكية، 
الكربون والتلوث، ويف نوعية املياة. 

الثغفاج الفئيسية اتحلقية ه اتعلرف  - 6

يف حني أجريت بعض الدراسات عن تدفقات ثاني أكسيد 
 Forbrich and Giblin,( املستنقعات  يف  الكربون 
معرفة  تلزم   ،)Wei and others, 2020 و  2015؛ 
بني  الواجهات  يف  الدفيئة  غازات  تدفقات  عن  املزيد 
يف  الجوي  والغالف  املياه  وبني  واملياه  الرواسب 
الحركات  تأثري  توثيق  وتم  املالحة.  املياه  مستنقعات 
املدية عىل تسب امليثان من الواجهة بني الرواسب واملياه 
 Poffenbarger و  )Duarte and others, 2007؛ 
and others, 2011؛ و Baulch and others, 2011؛ 
 Segarra and others, ؛ وCall and others, 2015 و
ولكن   )Huertas and others, 2019 و  2013؛ 
النظم  الدفيئة من هذه  لتدفقات غازات  الكمي   القياس 
نفسه عىل  األمر  وينطبق  كبري.  إىل حد  يزال مجهوال  ال 
انبعاثات أكسيد النيرتوز، الذي بينت دراسات تجريبية 
 Bulseco( املغذيات  من  املدخالت  تأثري  بشأنه  أُجريت 
and others, 2019(، ولكن، مرة أخرى، لم يتم قياس 
يف  مستمر  نحو  عىل  كميتها  وتحديد  املعنية  التدفقات 
األجل الطويل. ودور مستنقعات املياه املالحة يف امليزان 
حد  إىل  معروف  غري  الدفيئة  وغازات  للكربون  العاملي 
والنظم  نطاقها  يف  املستمرة  التغريات  بسبب  كبري 
بها  الخاصة  وامللوحة  املغذيات  ونظم  الهيدروغرافية 

.)Poffenbarger and others, 2011(

وهناك ثغرة أخرى تتعلق بكيفية زيادة قدرة مستنقعات 
سطح  مستوى  ارتفاع  أمام  الصمود  عىل  املالحة  املياه 

البحر. ولم تتم حتى اآلن معرفة أفضل التقنيات لإلبقاء 
 Phragmites( الجنوبي  القيصوب  أنواع  بعض  عىل 
ارتفاع  تسيع  يف  ذلك  نجاح  ومدى   )australis
انتقال  ممرات  عىل  الحفاظ  املهم  ومن  املستنقعات. 
ويتطلب  املناطق،  من  العديد  يف  الداخل  إىل  املستنقعات 
التحقيق واإلرادة السياسية. ومن الطرق  ذلك مزيدا من 
الطبقة  “ترسيب  املستنقعات  ارتفاع  لزيادة  املمكنة 
الرقيقة”، أي نثر الرواسب من الجداول املدية عىل سطح 
تشمل  وقد   .)Ford and others, 1999( املستنقعات 
التجريف  بمواد  االصطناعي  اإلمداد  اإلضافية  اإلجراءات 
لبلوغ معدل تراكم مرتفع بقدر كاٍف يتيح تكيف مسّطح 
البحر  سطح  مستوى  ارتفاع  مع  والجزر  املد 
مدى  أن  غري   .)Mendelssohn and Kuhn, 2003(
فاعلية هذه اإلجراءات عىل األجل الطويل غري معروف وال 
الوترية التي يجب أن تُنفذ بها. وعندما تتآكل املستنقعات 
عند الحافة، يمكن وضع “سواحل حية”، يف شكل شعاب 
املحار، أو “كرات الشعاب املرجانية”، أو الصخور، عىل 
 Bilkovic and others,( الحافة ملنع مزيد من التحات
قدرة  تعزيز  الحية  السواحل  أتاحت  فقد   .)2017
املستنقعات عىل الصمود أمام األعاصري أكثر من الحواف 
 Smith and others,( الصلبة أو املستنقعات الطبيعية
عائمة  مستنقعات  إنشاء  هو  آخر  نهج  وثمة   .)2016
استمرار  مدى  أن  بيد   .)Streb and others, 2019(
فعالية هذه النهج يف مواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر 

غري معروف بعد، بالنظر إىل أنها نهج جديدة نسبيا. 
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الثغفاج الفئيسية اتحلقية ه ميلل ب لء القاراج ا - 

.)United Nations, Treaty Series, vol. 996, No. 14583( 2  اتفاقية األرايض الرطبة ذات األهمية الدولية وخاصة بوصفها موئالً للطيور املائية

.https://rsis.ramsar.org :3  قائمة املواقع املتاحة عىل املوقع الشبكي

األرايض  من   985 تعيني  تم   ،2020 عام  من  اعتبارا 
رامسار2.  باتفاقية  مشمولة  مواقع  الساحلية  الرطبة 
ويُعرتف بما لهذه املواقع، التي تغطي قرابة 75 مليون 
هكتار، من قيمة كبرية للبرشية، وينبغي إدارتها بطريقة 
وتشجع  اإليكولوجي  طابعها  عىل  املحافظة  تكفل 
استخدامها بحكمة3. وازداد عدد مواقع رامسار باطراد 
فعالية  أن  غري   .1975 عام  يف  االتفاقية  نفاذ  بدء  منذ 
تنفيذ السياسة املحددة يف اتفاقية رامسار مشكوك فيها، 
انخفض  قد  العالم  يف  الرطبة  األرايض  نطاق  إن  حيث 
 .)Finlayson، 2012( بشكل ملحوظ خالل هذا الوقت
حاجة  هناك  أن  العالم  أنحاء  جميع  يف  العلماء  ويرى 
إىل ممارسات  اتخاذ إجراءات فورية لالنتقال  إىل  ملحة 
والحد   )Ripple and others, 2017( استدامة  أكثر 
توفر  التي  األهمية  البالغة  الطبيعية  املوائل  فقدان  من 
الرطبة  األرايض  مثل  اإليكولوجية،  النظم  خدمات 
)Finlayson, 2019؛  املالحة  املياه   ومستنقعات 

.)Finlayson and others, 2019 و

الكافية  املوارد  أو  الخربة  إىل  البلدان  بعض  ويفتقر 
لدراسة مستنقعات املياه املالحة وإصالحها. ويف الواليات 
أشمل  من  واحدة  لويزيانا  والية  لدى  توجد  املتحدة، 

وهي  الشمالية،  أمريكا  يف  السواحل  الستعادة  الخطط 
أكرب استثمار يف إنشاء املستنقعات )17,1 بليون دوالر(، 
لبناء  الرواسب  وتحويل  املجروفة  املواد  وستستخدم 
هذه  مثل  وتكمن  وصيانتها.  الساحلية  األرايض 
االستثمارات وراء التكاليف النقدية والتنظيمية املرتفعة 
ويف  السواحل.  استعادة  مجال  يف  الكربى  للمشاريع 
قدرة  التدخل  هذا  سيفوق  العالم،  من  كثرية  مناطق 
القدرة عىل حفظ  البلدان  الدول. كما أن لبعض  فرادى 
األمر  لهذا  تعط  لم  ولكنها  الساحلية  الرطبة  األرايض 
من  كبري  قدر  تكريس  ذلك  وسيتطلب  بعد.  األولوية 
حكومي  وعي  مع  العاملي،  الصعيد  عىل  واملوارد  الوقت 
لعكس  مشرتكة  والتزامات  واتفاقات  النطاق،  واسع 
املستنقعات  يف  اليوم  تالَحظ  التي  الضارة  االتجاهات 
املالحة. ويهدد ارتفاع مستوى سطح البحر، إىل جانب 
التنمية البرشية، نطاق املستنقعات عىل الصعيد العاملي. 
بأن موئل  الحفظ واالستعادة  أن تعرتف جهود  ويجب 
املستنقعات، بفعل تسارع ارتفاع مستوى سطح البحر، 
الساحلية  األرايض  تتحول  أن  ويمكن  متحرك.  هدف 
التنمية  أن  بيد  القادم؛  القرن  يف  مستنقعات  إىل  البور 

البرشية هي العقبة الرئيسية التي تحول دون ذلك.
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 الفصل 7 ياء
المنحدرات القارية 
واألخاديد المغمورة

اتسل مون: ليزا أ ليفن )منظمة االجتماعات(، وبيرت أوسرت، ومالكولم ر. كالرك، وجيسون م. هول - سبنس، وراسل 
ناراياناسوامي، وجوشوا ت. توهومواير )عضو رئييس عن  إ.  ميتاكساس، وبهافاني  وآنا  إنغلز،  هوبكروفت، وجريون 

الفصل الفرعي(، ومورياكي ياسوهارا.
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ال قلط الفئيسية

املحيط،  	 من  املائة  يف   5,2 القارية  املنحدرات  تمثل 
ويتألف أكثر من ُخمس املنحدرات من أخاديد مغمورة؛ 
فهي مناطق عبور حرجة بني الجرف القاري وأعماق 
موائل  وتشكل  الكربون  لدفن  مهمة  أنها  كما  البحار 

ألنواع ذات أهمية إيكولوجية واقتصادية.

واملعالم  	 القوية،  العمودية  الهيدروغرافية  التدرجات 
الجيومورفية املعقدة، وتدفق السوائل من قاع البحر 
املنحدرات  يف  الحيوية  الكائنات  مجتمعات  تجعل 

واألخاديد شديدة التنوع.

املرجانيات  	 وموائل  امليثان  ارتشاح  مواقع  من  مئات 
واإلسفنجيات املكتشفة حديثا تعزز التنوع البيولوجي 

وتستضيف تفاعالت جديدة مع الرواسب املحيطة. 

البيولوجي  	 للنشاط  بؤرا  األخاديد  تكون  أن  يمكن 
ولكن مجتمعاتها ال تختلف دائما عن تلك املوجودة 
عىل املنحدرات املجاورة التي هي ذات إنتاجية كبرية 
أيضا؛ ويمكن أن تكون رواسب املنحدرات واألحواض 
عىل  املناخ  آثار  عن  تاريخية  ملعلومات  مستودعا 

التنوع البيولوجي.

تكشف مناطق الحد األدنى من األكسجني التي توجد  	
بشكل طبيعي أن التنوع البيولوجي شديد الحساسية 
منخفضة  املناطق  توسع  وسيقلل  األكسجة؛  إزاء 
أن  املرجح  ومن  البيولوجي؛  التنوع  من  األكسجني 
الهيدروجيني  الرقم  يف  املتوقعة  االنخفاضات  تؤثر 

واإلمدادات الغذائية عىل النظم اإليكولوجية ملرجانيات 
املياه الباردة.

الشاطئ،  	 من  لقربها  نظرا  واألخاديد،  املنحدرات  تشهد 
توسعا يف األنشطة املتعلقة بالنفط والغاز يف املياه العميقة، 
ويف منشآت الطاقة البحرية، والصيد يف قاع البحار، وربما 
يف  بما  التلوث،  زيادة  عن  فضال  املعادن،  تعدين  أنشطة 

ذلك القمامة ومخلفات املناجم اآلتية من الرب. 

وظائف  	 باكتشاف  االستكشافية  األنشطة  رّسعت 
ذلك  يف  بما  اإليكولوجي،  للنظام  جديدة  وخدمات 
وأماكن  الكربون،  ونقل  لإلنتاجية  جديدة  آليات 
تفريخ، وسبل لنقل امللوثات والنفايات. غري أن معظم 
تزال غري مستكشفة  ال  واملنحدرات  األخاديد  مناطق 
إىل حد كبري، وثمة أسئلة رئيسية عن نطاقات توزع 
املحيطية  والروابط  اإليكولوجي،  والرتابط  األنواع، 
القاعية، والحساسية إزاء املناخ، واالختالالت املبارشة، 
ال تزال بال إجابات، ال سيما يف نصف الكرة الجنوبي 

وعىل طول حواف أفريقيا وأمريكا الجنوبية. 

وبحوث  	 املناخ،  علم  بني  التكامل  تحسني  شأن  من 
الرتابط، وبيولوجيا الحفظ، وإدارة املوارد، إىل جانب 
يحسن  أن  والجغرافية،  التصنيفية  الخربة  زيادة 
التحليل  وأدوات  والتكنولوجيا  املعرفة  توزيع 
واملنهجيات الالزمة للنهوض بالفهم العاملي وتعزيز 

استدامة النظم اإليكولوجية للمنحدرات واألخاديد.

مقامة  - 1

حافة  من  البحر  لقاع  تعّمقاً  القاري  املنحدر  يمثل 
الرصيف القاري )عمق يناهز 200 مرت( إىل الحد األعىل 
للمرتفع القاري، حيث ينخفض االنحدار. وهو يغطي ما 
مجموعه 19,6 مليون كيلومرت مربع، مما يمثل 5,2 يف 
 Harris and others,( )1 املائة من املحيط )الجدول 
2014(. ونوقشت هذه البيئة بإيجاز يف التقييم العاملي 
يف   ،)United Nations, 2017c( للمحيطات  األول 

الفصل 36 واو )United Nations, 2017a( باعتبارها 
يقطع  ما  وعادة  البحار.  أعماق  هوامش  عنارص  من 
)انظر  حادة  جدران  ذات  أخاديُد  القاري  املنحدَر 
إىل  يصل  ما  وجود  مع   ،)United Nations, 2017b
477 9 أخدودا معروفا تغطي قرابة 4,4 ماليني كيلومرت 
مربع )الجدول 1( وأخرى كثرية غري مكتشفة. ويشمل 
أخرى  وجيوكيميائية  جيومورفية  معالم  أيضاً  املنحدر 
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مثل األحواض، والضفاف، والُجرف، والجبال املغمورة، 
ومواقع ارتشاح امليثان )انظر الشكل أدناه(. واملنحدرات 
الضحلة  املياه  بني  رئيسية  عبور  مناطق  واألخاديد 
واملواد  الرواسب،  )وتحّول(  تنقل  حيث  والعميقة، 
العضوية، واملياه، والكائنات الحية، وامللوثات، والحطام 

 Leduc and others, ؛ وPuig and others, 2014(
ذات  القارية  املنحدرات  تكون  أن  ويمكن   .)2018
إنتاجية كبرية، حيث تشهد دفن الكربون وإعادة تدوير 
املغذيات عىل نطاق واسع، وبالتايل فهي مهمة يف الرفاه 

 .)Levin and Sibuet, 2012( املجتمعي

 الجدول 1 
غفلء وعاد ات صاراج واألخلدلا ه اتصيط العلتت 

الحضلرلس

ميموف 
 مسلتة 
اتصيط

اتصيط 
اتحيما 
الشمليل 

اتصيط 
اله اي

اللصف 
األبيض 
اتحوسط 

شملل 
األطليس

شملل 
اتصيط 
الهلدئ 

  وب 
األطليس 

  وب 
اتصيط 
الهلدئ 

اتصيط 
الي وبت 

170 000615 201 8303 591 2401 752 1504 436 5903 700906 189 5904 260913 606 19مسلتة ات صار )كم2(

ال سلة اتئولة تيموف 
مسلتة ات صار 

100,007,035,8830,007,685,803,943,673,03

ميموف مسلتة 
األخلدلا  )كم2(

4 393 650359 650760 420163 040738 430816 580291 290694 790569 440

009571 0854532 5482 5908171 4774041 9عاد األخلدلا 

ال سلية اتئولة 
 للم صاراج الحت 
 شكل قخلدلا

22.416,111,213,810,410,28,910,215,1

.Harris and others, 2014 :املصدر

إن التدرجات القوية )العمودية عادة( يف درجة الحرارة 
والهيدروديناميكية  الكربون  أكسيد  وثاني  واألكسجة 
بها  تتسم  التي  الرواسب  ونقل  الجسيمات  وتدفقات 
األحيائية  مجتمعاتها  شكل  تحدد  واألخاديد  املنحدرات 
)انظر الشكل أدناه(. كما أن تدفقات الكربون العضوي 
)الثدييات  الكبرية  العضوية  والشالالت  الجسيمي 
والطحالب(  والخشب،  األسماك،  وجثث  امليتة،  البحرية 
والتدفقات  الجروف،  ومياه  السطحية  املياه  من 
من  والهيدروجني(  والكربيتيد  )امليثان  الجيوكيميائية 

داخل قاع البحر، تؤدي إىل عدم تجانس كبري يف مصادر 
املنحدرات  يف  اإليكولوجية  للنظم  بالنسبة  الطاقة 
عىل  إضايف  بيئي  تجانس  عدم  وينشأ  واألخاديد. 
 100 و  أمتار   10 بني  ترتاوح  بنطاقات  املنحدرات 
والظروف  الرواسب،  مصادر  يف  التباين  من  كيلومرت، 
الديناميكية،  الجيولوجية  والعمليات  األوقيانوغرافية، 
املوائل  تشكل  التي  األنواع  أوجدتها  التي  والهياكل 

.)Kelly and others, 2010(
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سملج اتوائل اتو ودة عىل ات صاراج القلرلة واألخلدلا، مع آثلر الظفوف اتحغرية

seamount

هر
ن

سهول سحيقةأخدود

منافث حرارية مائية

ترسبات امليثان
طة متوس مة 

دوا

مرجانيات

إسفنجيات

الكثيفة

         املغذيات  
                    امللوثات                          املياه العذبة                الرواسب     

      
        

            
املدخالت األرضية       

ض مستوى األكسيجني
ىل السطحانخفا

 ارتفاع مياه القاع إ

 التدفق

 الباردة)
(املياه

 جريان سطحي

دافئة)
ملياه ال

(ا

الكربون يف الغالف الجوي

تحمض املحيطات

اإلشعاع   

 املتعاقب للمياه

اإلنتاجية

ن الكربون
ألدنى م

حد ا
ق ال

ألدنى من األكسجني/مناط
حد ا

ق ال
توسع مناط

هيدرات الغاز

منطقة بحرية علوية

منطقة وسط املاء

األعماق/األغوار السحيقة

رواسب

صفر من األمتار

000 1 مرت

000 6 مرت

200 مرت

درجتان مئويتان

ي
منحدر قار

اضطراب بيولوجي

دفن الكربون وتمعدنه

20 درجة مئوية

 ،https://doi.org/10.1146/annurev-marine-120709-142714 بيانات معّدلة مستمدة من )Levin and Sibuet, 2012(، متاحة عىل  املصدر: 
بمساعدة أندريه ألغرييا.

املناخ،  بتغري  شديدا  تأثرا  واألخاديد  املنحدرات  وتتأثر 
إىل  البحار  أعماق  بيئات  بني  من  األقرب  البيئة  وألنها 
لها  تسبب  البرشية  األنشطة  فإن  البرشية،  املجتمعات 
ضغوطا أكرب مما تسببه للنظم األخرى يف أعماق البحار. 
املادية  االختالالت  الرئيسية  البرشية  التأثريات  وتشمل 
والشحن،  األسماك،  صيد  عن  الناجمة  والبيولوجية 
والتخلص عن قصد وعن غري قصد من نفايات الرب )مثل 

وامللوثات(،  والقمامة  املناجم  مخلفات  من  التخلص 
الصحي،  الرصف  مياه  )مثل  العضوية  املواد  وحمولة 
املتعلقة  واألنشطة  الصناعية(،  واملدخالت  واملغذيات 
أن  كما  للمعادن.  املحتمل  والتعدين  والغاز،  بالنفط 
التغريات املتصلة باملناخ التي تؤدي إىل االحرتار، وفقدان 
وتواترها  العواصف  شدة  يف  والتغريات  األكسجني، 

تفرض آثارها عىل هذه االضطرابات البرشية األخرى. 

https://doi.org/10.1146/annurev-marine-120709-142714
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الحفوراج ه فهم ات صاراج واألخلدلا   - 2

الح وف الليولو ت ه ات صاراج  - 1-2

بانقسام  القارية  الحواف  يف  الحيوانية  الكائنات  تتسم 
قوي حسب مناطق العمق، مع تغريات كبرية يف الرتكيب 
يرتاوح  )عمق  املنحدرات  إىل  الجروف  من  االنتقال  عند 
بني 300 و 500 مرت(، وعىل طول املنحدر العلوي )عمق 
 2  000 بني  ما  ترتاوح  التي  األعماق  ويف  مرت(   1000
طبقات  وتساهم   .)Carney, 2005( مرت   3 و 000 
إىل  التقسيم  يف  القارية  املنحدرات  عرب  املائية  الكتل 
مناطق العمق ويف ارتفاع متوسط التنوع بيتا عىل صعيد 
 Narayanaswamy ،القاعيات الكبرية )عىل سبيل املثال
املتوسطة  والقاعيات   ،)and others, 2010
 Bianchelli و  )Danovaro and others, 2009؛ 
املثال،  سبيل  )عىل  واألسماك   ،)and others, 2010
الحيوانية  والكائنات   ،)Priede and others, 2010
 Hunter and others, املثال،  سبيل  )عىل  الضخمة 
املائية  الكتل  داخل  ألفا  التنوع  انخفاض  ويف   ،)2011
املنخفضة األكسجني )Sellanes and others, 2010؛ 
التنوع  ويبلغ   .)Gooday and others, 2010 و 
املنحدرات  أعماق  يف  مستوى  أعىل  عموما  الحيواني 
 Rex and( 500 2 مرت(  و   1 500 بني  )ما  الوسطى 
 Menot ؛ وRex and Etter, 2010 ؛ وRowe, 1983
تجانس  بعدم  يرتبط  وهو   ،)and others, 2010
 Levin and( املياه  وتدفق  واإلنتاجية،  الرواسب، 
القصوى  الحيوانية  الكثافة  وتحدث   .)others, 2001
القصيبة  البحر  القرشيات ونجوم  )مثل  املنحدرات  عىل 
واإلسفنجيات( عادة عند حواف الكتل املائية منخفضة 
السطح،  إىل  القاع  مياه  ارتفاع  األكسجني تحت مناطق 
 Levin,( األخاديد  ويف  الطبوغرافية  املرتفعات  وعىل 
 Domke ؛ وDe Leo and others, 2010 2003؛ و 
تدفقات  زيادة  تعزز  حيث   ،)and others, 2017

الجسيمات اإلمدادات الغذائية.

الظفوف الليئية اتحغرية عىل   - 2-2
ات صاراج واألخلدلا

م لطق الصا األدنى من األكسيني   - 1-2-2
و  لقص األكسيني ه اتصيفلج

تتعرض املنحدرات واألخاديد القارية الواقعة تحت املياه 
العالية اإلنتاجية يف مناطق ارتفاع مياه القاع إىل السطح 
وتسمى  طبيعي  بشكل  توجد  األكسجني  ناقصة  ملياه 
مناطق الحد األدنى من األكسجني عىل أعماق ترتاوح بني 
املحيط  رشقي  أنحاء  من  كثري  يف  مرت   1 200 و   100
غرب  ساحل  وقبالة  الهندي  املحيط  وشمال  الهادئ 
توافر  ويتسم   .)Helly and Levin, 2004( أفريقيا 
الدينامية يف  املنحدرات بدرجة عالية من  األكسجني عىل 
الجداول الزمنية املوسمية والفصلية، والجليدية والفاصلة 
)Levin and others, 2015a؛  الجليدية  الفرتات   بني 
و Huang and others, 2018, 2019(. وتحدد املياه 
والخصائص  والتنوع  التكوين  األكسجني  املنخفضة 
 )Levin, 2003( والقاعيات  املائي  للعمود  الوظيفية 
وكذلك حجم الجسم الفردي، والنمو، والتكلس والتكاثر 
تقسيم  يف  وتتسبب   ،)Sato and others, 2018(
عرب  العيانية  الحيوانية  واملجموعة  الضخمة  الحيوانات 
املناطق وذلك بحسب تدرجات األكسجني يف مناطق الحد 
 Wishner and( املنحدرات  عىل  األكسجني  من  األدنى 
 Gooday and و  Levin, 2003؛  و  others, 1995؛ 
 Hunter and others, و  others, 2009, 2010؛ 
واألخاديد   )Levin and Gallo, 2019 و   2011؛ 
 Domke and و  )De Leo and others, 2012(؛ 
الحيوانية  الكائنات  تنوع  وينخفض   .)others, 2017
)Levin and Gage, 1998؛  الكبرية   الالفقارية 
األسماك  وتنوع   )Sperling and others, 2016 و 
عند  كبريا  انخفاضا   )Gallo and others, 2020(
جزئيات  من   7 عن  تقل  التي  األكسجني  تركيزات 
وفرة  أنماط  تختلف  أن  ويمكن  الصغرية،  األكسجني 
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األسماك وكميات املصيد والجهد حسب توافر األكسجني 
 Keller and و  )Bertrand and others, 2011؛ 
others, 2015؛ و Salvatteci and others, 2019؛ 

.)De Leo and others, 2017 و

من  األدنى  الحد  مناطق  يف  العوالق  مجتمعات  أن  كما 
الزمان  حيث  من  لألكسجة  بقوة  تستجيب  األكسجني 
 Gilly and و  )Ekau and others, 2010؛  واملكان 
Seibel and others, 2016؛  و   others, 2013؛ 
تتسم  وهي   ،)Tutasi and Escribano, 2020 و 
وبحدود  الحافية،  واآلثار  املناطق،  عرب  متميز  بتوزع 
 Wishner and( تنوع حادة  للكثافة، وعتبات  قصوى 
تدرجات  تحدث  أن  ويمكن   .)others, 2008, 2013
تكوين  يف  كبرية  تغيريات  جداً  الصغرية  األكسجني 
 Wishner( ًاملجتمعات عىل نطاقات مكانية صغرية نسبيا
and others, 2008, 2018(. غري أن بعض الكائنات 
تحمل  مدهشة عىل  قدرة  تبدي  القرشيات  من  الهوامية 
 Seibel and others, 2016,( األكسجني  نقص 
األطراف  املجدافية  األسماك  بعض  ويتسم   .)2018
بالتوزع عرب مناطق مختلفة حسب مراحل نموها، مع 
ازدهار مختلف مراحل الحياة يف مستويات مختلفة من 
)Wishner and others, 2000؛   األكسجني 

 .)Hidalgo and others, 2005 و

األكسجني  من  األدنى  الحد  مناطق  من  العديد  ويتوسع 
 Stramma and others, 2008,( املناخ  لتغري  نتيجة 
يف  التوسع  هذا  وسيتسبب   .)Levin, 2018 و  2010؛ 
 )Sperling and others, 2016( فقدان متوقع للتنوع
 Levin and( سيتزامن مع انخفاض القدرة عىل الصمود
البيولوجي  االضطراب  وانخفاض   ،)others, 2013
 Levin and others, ؛ وSmith and others, 2000(
 ،)Schimmelmann and others, 2016 و  2009؛ 
الحيوانية  الكائنات  من  الكربون  تجهيز  يف  والتحوالت 
 Woulds and( الخلية  الوحيدة  الكائنات  إىل  الكبرية 
الغذائية  الشبكات  وتغري   )others, 2007, 2009
 .)Gallo, 2018 و  )Sperling and others, 2013؛ 
جنوب  خليج  يف  املدى  الطويل  الرصد  من  ويتبني 

التي  املياه  أسماك  يرقات  وفرة  يف  انخفاض  كاليفورنيا 
 Koslow and( العمق  املتوسطة  الطبقة  يف  تعيش 
من  والسفىل  العليا  الحدود  وضحالة   )others, 2011
طبقة تشتيت العمق خالل النهار )األسماك والالفقاريات 
الكبرية( )Netburn and Koslow, 2015( باالقرتان مع 
نقص األكسجني بسبب الضحالة خالل السنوات الخمس 
والعرشين املاضية. ويمكن أن يعتل برص يرقات الحبار 
كاليفورنيا  جنوب  يف  البحر  ورسطان  واألخطبوطيات 
 McCormick and( األكسجني  توافر  انخفاض  بسبب 
others, 2019(. ويف جنوب رشق املحيط الهادئ، تتسم 
مناطق الحد األدنى من األكسجني بشدة الحساسية إزاء 
تفاوت أحوال املناخ، مع تقلب موسمي إىل فصيل كبري يف 
الجنوبي،  التذبذب   – النينيو  تيار  عن  ناجم  األكسجني 
التحتي  التحتي يف بريو – شييل، والتيار  التيار  وتقلبات 
االستوائي، والدوامات )Czeschel and others, 2015؛ 
Espinoza- ؛ وPizarro-Koch and others, 2018 و

Morriberón and others, 2019(. وتبني عدة بدائل 
عام  منذ  )مسجلة  حديثة  أكسجة  عملية  حدوث  تمثيلية 
من  األدنى  الحد  مناطق  تعمق  مع  ترافقت   )1999
 Cardich و  )Graco and others, 2017؛  األكسجني 

 .)and others, 2019

ض اتصيفلج 2-2-2 -  صمُّ

لتحمض  متزايد  بشكل  واألخاديد  املنحدرات  تتعرض 
 5-8 التمثييل  الرتكيز  مسار  وبموجب  املحيطات. 
)سيناريو بقاء األمور عىل حاليها فيما يتعلق باملناخ(، 
الهيدروجيني  الرقم  متوسط  ينخفض  أن  املتوقع  من 
يف  وحدة   0,11 و  املنحدرات  عىل  وحدة   0,14 بنسبة 
 Food and( )2 2100 )الجدول  األخاديد بحلول عام 
 Agriculture Organization of the United
 Bindoff and others, و  Nations )FAO(, 2019؛ 
2019(. واملحيط األطليس الشمايل معرض بشكل خاص 
من  اآلتية  التغريات  ينرش  العميقة  املياه  تكوين  ألن 
أن  كما  املحيط،  باطن  يف  الكربونات  كيمياء  يف  السطح 
أفقي  بشكل  التغريات  هذه  ينقل  املتاخم  الغربي  التيار 
 8,5 التمثييل  الرتكيز  مسار  ويتوقع  أبعد؛  مسافة  عىل 
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انخفاض الرقم الهيدروجيني بمقدار 0,3 وحدة لنسبة 
قدرها 14 يف املائة من املنحدرات تحت 500 مرت و 15 
 Gehlen and( 2100 يف املائة من األخاديد بحلول عام
يحدث  التي  األصنوفات  تكون  وقد   .)others, 2014
لديها انخفاض األكسجني وارتفاع ثاني أكسيد الكربون 
املحيطات،  تحمض  آلثار  عرضة  أقل  طبيعي  بشكل 
ولكن األحواض املحيطية تختلف. ففي املحيط الهندي، 
الكبرية  الحيوانية  للكانئات  البيولوجي  التنوع  يتأثر 
بارتفاع ثاني أكسيد الكربون أكثر مما يتأثر بانخفاض 

املحيط  العكس صحيح يف رشق  أن  األكسجني، يف حني 
اتجاهات  األكسجني  انخفاض  يفس  حيث  الهادئ، 
 Taylor and others,( التنوع البيولوجي بشكل أفضل
 Sato و  Sperling and others, 2016؛  و  2014؛ 
نظم  تعزيز  الرضوري  ومن   .)and others, 2018
الرصد مثل الشبكة العاملية لرصد تحمض املحيطات من 
البحر عىل  التغريات يف نظام كربونات مياه  أجل تقييم 

املنحدرات واألخاديد.

 الجدول 2 
الحغرياج ات لخية اتحوقعة مليل ة كمحوسط )تا قدنى، تا ققىص( ه قلف اللصف العميق بلل سلة 

للم صاراج القلرلة واألخلدلا ومف لنيلج اتيله الللردة الحت  م  عيي هل عىل عمق لرتاوح بني 200 إىل 
500 2 مرت ه إطلر مسلري الرتكيز الحمثييل 8,5 و 2,6 من الوقت الصليل إىل الفرتة 2100-2081 

بلسحخاام 3 نملذج ل ظلم األرض

 
 در ة الصفارة 
)اتئولة( 

 الفقم 
الهيارو ي ت

 األكسيني اتذاب 
) زئية صغفلة/كلغ(

  افق الكفبون 
العضوي اليسيمت 

مسار الرتكيز التمثييل 2,6 مسار الرتكيز التمثييل 2,6 مسار الرتكيز التمثييل 2,6 مسار الرتكيز التمثييل 2,6  

املنحدرات القارية 
 0,30+ 

)2,30+ ،0,44-(
 0,06- 

 )0,02- ،0,19-(
3,1- 

)61,7+ ،49,3-(
 0,39- 

)3,9+ ،16,0-(

األخاديد 
 0,31+ 

)1,76+ ،0,27-(
 0,05- 

)0,01+ ،0,13-(
 3,54- 

)29,30+ ،44,66-(
 0,33- 

)3,53+ ،10,53-(

مرجانيات املياه الباردة 
 4,3+ 

)1,85+ ،0,29-(
 0,07- 

)0,0 ،0,13-(
 3,5- 

)24,7+ ،25,6-(
 0,7- 

)3,4+ ،10,5-(

مسار الرتكيز التمثييل 8,5مسار الرتكيز التمثييل 8,5 مسار الرتكيز التمثييل 8,5مسار الرتكيز التمثييل 8,5

املنحدرات القارية 
 0,75+ 

)4,4+ ،8,4-(
 0,14- 

)0,44- ،0,02-(
 10,2- 

)53,82+ ،67,8-(
 0,66-  

)10,3+ ،33,33-(

األخاديد 
 0,19+ 

)1,14+ ،0,03-(
 0,11- 

)0,02+ ،0,35-(
 0,80- 

)10,07+ ،28,76-(
 0,80- 

)10,07+ ،28,76-(

مرجانيات املياه الباردة 
 0,96+ 

)3,84+ ،0,42-(
 0,15- 

)0,001+ ،0,39-(
 10,6- 

)11,1+ ،59,2-(
 1,69- 

)4,6+ ،20,1-(

 .)Bindoff, N.L., and others, 2019( 5-5 املصدر: مقتبس من الجدول

اإلمااداج الغذائية  - 3-2-2

املنحدرات  يف  اإليكولوجية  للنظم  الغذائية  اإلمدادات 
واألخاديد تأتي إىل حد كبري من تدفق املواد العضوية من 
تشهد  أن  املتوقع  ومن  السطحية.  املحيطات  مياه 
الكربون  تدفق  يف  انخفاضات  واألخاديد  املنحدرات 

يف   2100-2081 الفرتة  بحلول  الجسيمي  العضوي 
)باستثناء  االنبعاثات  سيناريوهات  من  مجموعة  إطار 
انخفاضات  مع  الشمايل(  واملتجمد  الجنوبي  املحيطني 
 Jones and( القاعية  األحيائية  الكتلة  يف  متزامنة 
Yool and others, 2017؛  و  others, 2014؛ 
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 Intergovernmental Panel on Climate و
يف  االنخفاضات  أن  بيد  Change )IPCC(, 2019(؛ 
تقل  أن  املتوقع  الجسيمي من  العضوي  الكربون  تدفق 
مسار  إطار  يف  املائة  يف   50 و   30 بني  ترتاوح  بنسبة 
الرتكيز التمثييل 2,6 عما ستكون عليه يف مسار الرتكيز 
د بعد  التمثييل IPCC, 2019; table 2( 8,5(. ولم يحدَّ
حجم املساهمات اإلجمالية إلنتاج التخليق الكيميائي يف 
الشبكات الغذائية للمنحدرات واألخاديد، ولكن انفصال 
بفعل  املدفونة  الغاز  هيدرات  عن  املستقبل  يف  امليثان 
أن  يمكن   )Biastoch and others, 2011( االحرتار 

يزيد من هذه املساهمة. 

ات صاراج القلرلة كمسحودف ففلا   - 3-2
من نوعد ه علم اللئيلج القالمة

ذو  وهو  نوعها،  من  فريدة  بيئة  القاري  املنحدر  يعد 
البيولوجي  التنوع  ديناميات  لفهم  حاسمة  أهمية 
التاريخية يف أعماق البحار. فاملناطق التي تشهد معدالت 
الظروف  تهيئة  إعادة  تتيح  جدا  مرتفعة  ترسب 
البيولوجي  التنوع  واستجابة  السابقة  األوقيانوغرافية 
السنني  آلالف  وقرون  بعقود  تقدر  فرتات  مدى  عىل 
الدقيقة  الصدفية  القرشيات  إىل  استنادا  املاضية 
 Yasuhara and ؛ وYasuhara and Cronin, 2008(
املحيط  others, 2017؛ و Yasuhara, 2018(. ففي 
األطليس الشمايل، عىل سبيل املثال، أثر التغري املفاجئ يف 
درجة الحرارة عىل وفرة القاعيات يف أعماق البحار وعىل 
القديمة  للبيئات  البيولوجي استنادا إىل سجالت  التنوع 
 Yasuhara and others,( تعود إىل 000 20 سنة َخلت
 Yasuhara and Danovaro, 2016 ,2014 ,2008؛ و

 .)2016

عام  يلنس اتوائل  - 4-2

اتقلرنلج بني ات صاراج واألخلدلا  - 1-4-2

التجانس والتنوع  لعدم  رئيسياً  األخاديد مصدراً  تعترب 
البيولوجي. وتبدو مجتمعات العوالق امليكروبية البدائية 
األخاديد  بيئات  يف  متماثلة  الخلية  والوحيدة  النواة 

املتوسط  األبيض  البحر  يف  املغمورة  واملنحدرات 
 Diociaiuti and و  )Celussi and others, 2018؛ 
others, 2019(، عىل الرغم من أنه تم توثيق قدر أكرب 
أخدود  داخل  الفريوسية  والعدوى  الفريوسات  من 
 Corinaldesi and( بيسانيو مقارنة باملنحدر املجاور
الصلة  تؤثر  أن  ويمكن   .)others, 2019a, 2019b
القوية بني العمليات املتوسطة النطاق والتدفق املتعاقب 
الجيولوجية  الكيمياء  عىل  خصوصا  الكثيفة  للمياه 
الحيوية )Chiggiato and others, 2016(، والجراثيم 
)Luna and others, 2016(، وترسب املواد العضوية، 
 Rastelli and( واإلنتاج الجرثومي والنشاط الفريويس
بالغة  أهمية  تكتيس  وقد  لألخاديد،   )others, 2018
بشكل خاص يف دعم موائل املرجانيات يف املياه العميقة 
)Taviani and others, 2019(. وتشري املقارنات التي 
أُجريت مؤخرا إىل عدم وجود اختالفات كبرية يف الكتلة 
 Di Bella( الحيوية أو الكثافة أو الرتكيب يف املنخربات
الحيوانية  البحرية  والكائنات   ،)and others, 2019
)Bianchelli and others, 2010؛  الخاليا   املتعددة 
 Carugati ؛ وBianchelli and Danovaro, 2019 و
العيانية  الحيوانية  واملجموعة   )and others, 2019
املنحدرات  بني   )Harriague and others, 2019(
واألخاديد يف البحر األبيض املتوسط. وعىل النقيض من 
عىل  املتغذية  الكائنات  من  أكرب  كثافات  توجد  ذلك، 
الرواسب )املزماريات وأنواع خياريات البحر( والكائنات 
البحرية الحيوانية داخل أخاديد نيوزيلندا )التي تعيش 
مقارنة  مرت(   1500 و   700 بني  يرتواح  عمق  عىل 
)Rowden and others, 2016؛  املجاور  باملنحدر 
و Rosli and others, 2016(، ربما بسبب الفروق يف 
العضوية  املواد  توافر  وارتفاع  الطبوغرايف  التعقيد 
 Rowden و  )Leduc and others, 2014, 2016؛ 
الكبري  التجانس  عدم  أن  كما   .)and others, 2016
يعزز التنوع محلياً وإقليمياً داخل أخاديد البحر املتوسط 
 Bianchelli and و  )Gambi and others, 2019؛ 
 Carugati and others, و  Danovaro, 2019؛ 
 Ingels and( األطليس  املحيط  رشق  وشمال   )2019
 ،)Ingels and others, 2011 ؛ وVanreusel, 2013
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 Harriague( مع ارتفاع معدل تجدد األنواع بني األخاديد
and others, 2019(. ووجود مرجانيات املياه العميقة 
واملرجانيات  الحجرية  )املرجانيات  الشعابية  غري 
عىل  ويؤثر  الكثافة  يعزز  اللجية  األعماق  يف  الثمانية( 
تكوين وتنوع تجمعات أحياء الرواسب يف خليج املكسيك 
 )Demopoulos and others, 2014, 2016؛ 
و Bourque and Demopoulos, 2018(، مع وجود 
مرجانيات مختلفة مرتبطة بمختلف مجتمعات الكائنات 
الحيوانية التي تعيش يف الوسط الرسوبي، ربما بواسطة 
االختالفات يف املوائل. ووجود املرجانيات يف املياه العميقة 
وأنماط  الطبيعي  العمق   - الكثافة  بني  االرتباط  يفك 
التنوع يف املنطقة )Wei and others, 2010(. ولذلك 
عىل  املرجانيات  موائل  اختالل  يؤثر  أن  املرجح  من 
املنحدرات  يف  تعيش  التي  الرسوبي  الوسط  حيوانات 
 .)Bourque and Demopoulos, 2018( املجاورة 
وعموماً، فإن التباين بني املوائل يف تكوين األنواع القاعية 
 Bowden and others,( املنطقة  حسب  ووفرتها 
2016؛ و Leduc and others, 2016( يمكن أن يحد 
بشأن  عامة  استنتاجات  استخالص  عىل  القدرة  من 
يالحظ  ما  وغالبا  واملنحدرات.  األخاديد  بني  االختالفات 
وجود العوالق الحيوانية، ال سيما الكريل، بكميات أوفر 
 Lu and( واملنحدرات  القارية  األرصفة  حافة  عىل 
 .)Lowe and others, 2018 و  others, 2003؛ 
ويمكن أن تؤدي مجموعة متنوعة من العمليات إىل مثل 
 Genin( هذه التجمعات من العوالق الحيوانية واألسماك
2004(، ويبدو أن األخاديد قد تساهم أيضا بشكل كبري 
 ،)Santora and others, 2018( يف تكوين بؤر الكريل
عىل الرغم من أن تأثريها عىل العوالق الحيوانية الصغرية 

غري موثق توثيقا جيدا.

عام الحيلنس الييوموره  - 2-4-2

الدقيقة  الجيومورفولوجية  الجوانب  استخدام  يمكن 
ونوع  املياه  عمق  ذلك  يف  بما  واألخاديد،  للمنحدرات 
لألمواج،  والتعرض  للرواسب،  املرتد  والتبعثر  الرواسب، 
وخشونة قاع البحار، لتحديد املنحدرات واألخاديد كموائل 
العينات  أخذ  غياب  يف  القاعية  باملجتمعات  والتنبؤ 

 Kenchington and ؛ وHarris and Baker, 2020(
 Pierdomenico and others, و  others, 2014؛ 
Fanelli and others, 2018؛  و   2019 ,2015؛ 
اآلن  ويمكن   .)Huang, Zhi, and others, 2018 و 
تتشكل  التي  الجيومورفولوجية،  املعالم  خريطة  رصد 
بفعل التحات، ونقل الرواسب، والرتسب، وعدم االستقرار 
وكذلك   ،)Lastras and others, 2008( التكتوني 
 Lo Iacono ؛ وMarsh and others, 2018( البيولوجيا
املركبات  بواسطة  فعال  بشكل   )and others, 2019
املستقلة  الغواصة  واملركبات  بعد  من  تشغل  التي 
)Huvenne and others, 2018(. وقد يستند التخطيط 
وتخطيط  املحمية  البحرية  املناطق  وتصميم  املكاني 
الطبيعية  املعالم  إىل  االقتصادية  املوارد  وتقييم  البحوث 
 Ismail ؛ وHarris and Baker, 2020( الجيومورفية
 ،)Hogg and others, 2016 ؛ وand others, 2015
مع التأكيد عىل أهمية الجهود الجارية لرسم خريطة قاع 
البحر بأكمله )Mayer and others, 2018(. ويمكن أن 
يؤدي تفاعل معالم األعماق البحرية أو التكتونية الكبرية 
األرايض  ترسب  أو  انكشاف  إىل  القاعية  التيارات  مع 
تلك  ذلك  يف  بما  والعقيدات،  والقشور،  املعدنية  الصلبة 
والفوسفوريت  الحديدي  املنغنيز  من  تتشكل  التي 
)Muiños and others, 2013( وكذلك إىل عدم استقرار 

.)Teixeira and others, 2019( املنحدرات

عام الحيلنس الييوكيميلئت  - 3-4-2

يف  اإليكولوجية  لألنظمة  البيولوجي  التنوع  يتأثر 
املنحدرات واألخاديد بارتشاح امليثان وغريه من السوائل 
الغنية بالهيدروكربونات يف قاع البحر )Levin, 2005؛ 
مواقع  وتستضيف   .)Egger and others, 2018 و 
الضخمة  الحيوانات  من  مجتمعات  امليثان  ارتشاح 
ذاتية  الحيوانية  الكائنات  عليها  وتهيمن  املتمايزة، 
7 صاد(. وقد كشف  الفصل  الكيميائية )انظر  التغذية 
العمودي  ظهور أساليب الكشف الصوتي عن االنبعاث 
الواسعة  االرتشاح  أماكن  طبيعة  عن  مؤخرا  للفقاعات 
 Riedel and others,( الكبرية  ووفرتها  االنتشار 
2018؛ و Skarke and others, 2014(. وقد يؤدي 
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ارتفاع درجة حرارة املحيطات وتغري الدوران، اللذان قد 
مواقع  عدد  زيادة  إىل  الغازات،  ترصيف  يشجعان 
 Phrampus and Hornbach,( االرتشاح يف املنحدرات
وتبني   .)Johnson and others, 2015 و  2012؛ 
االستكشافات الجديدة التأثري الذي يخّلفه االرتشاح عىل 
واألخاديد  املنحدرات  خلفية  يف  تعيش  التي  املجتمعات 
توفري  خالل  من   )Levin and others, 2016a(
 Seabrook and( لألغذية  كيميائي  تخليق  مصادر 
others, 2019؛ و Rathburn and others 2009؛ و 
للتفريخ  وموائل   ،)Goffredi and others, 2020
 Sen and others, ؛ وTreude and others, 2011(
 Levin( كركائز )2019( واألرايض الصلبة )الكربونات
إنتاج  تحفيز  وعرب   ،)and others, 2015b, 2017

 .)D’souza and others, 2016( األعمدة املائية

2-5 -  فابط اتيموعلج 

يمكن أن تظل املجموعات واملجتمعات والنظم اإليكولوجية 
خالل  من  االختالل  من  التعايف  أو  للحياة  قابلة  املجزأة 
أو  األفراد  تبادل  بأنه  يُعرَّف  الذي  اإليكولوجي،  الربط 
واألخاديد،  القارية  املنحدرات  وعىل  املوارد.  أو  األنواع 
متجانس  غري  بشكل  املوزعة  الصلبة  الركائز  تدعم 

املعرضة  العميقة  املياه  يف  واإلسفنجيات  املرجانيات 
دورة  بخصائص  وتتسم  الصيد،  عن  الناجم  لالختالل 
الحياة التي ال تفيض إىل قدرة املجموعات عىل الصمود أو 
 Reed( النمو واإلمداد  العمر، وبطء  التعايف، مثل طول 
 Huvenne and others, و  and others, 2007؛ 
2016؛ و Bennecke and Metaxas, 2017(. ويمكن 
 Fountain( التكاثر  احتماالت  يف  املكاني  التباين  لفهم 
النماذج  واستخدام   )and others, 2019
يف  يساعدا  أن  الربط  أنماط  لتقييم  الهيدروديناميكية 
 Kool and others,( وضع اسرتاتيجيات فعالة للحفظ
 .)Metaxas and others, 2019 و  2015 ,2013؛ 
متقدما  فهما  الحديثة  الوراثية  الدراسات  وحققت 
source-( ملسافات النثر وديناميات املصدر - املرصف

مرجانيات  أنواع  بني  تتفاوت  التي   ،)sink dynamics
بدءا  املنحدرات  بيئات  يف  الباردة  املياه  يف  واإلسفنجيات 
من مستوى السمات اإلقليمية وصوال إىل مستوى السمات 
و  )Zeng and others, 2017, 2019؛  الجيومورفية 
تكون  أن  ويمكن   ،)Holland and others, 2019
التيارات اإلقليمية واملحلية بمثابة طرق أو حواجز لنثر 
 Holland ؛ وDueñas and others, 2016( الريقات

.)Zeng and others, 2019 ؛ وand others, 2019

خاملج ال ظم اإللكولو ية وفوائا ل عىل ات صاراج وه األخلدلا   - 3

تشمل خدمات النظم اإليكولوجية التي توفرها املنحدرات 
املغذيات،  تدوير  وإعادة  الكربون  احتجاز  واألخاديد 
والتخلص  البيولوجي،  التنوع  ودعم  األسماك،  ومصائد 
من النفايات، مع االهتمام املستجد يف تعدين املوارد غري 
.)Fernandez-Arcaya and others, 2017( املتجددة

مصلئا األسملك   - 1-3

عىل  العميقة  املياه  يف  األسماك  مصائد  من  العديد  يعتمد 
اللجية، حتى داخل بعض  الجرف الخارجية واملنحدرات 
 Keller and others,( مناطق الحد األدنى من األكسجني
والسء  للتغذية  رئيسية  أماكن  األخاديد  وتعد   .)2015

 D’Onghia( االقتصادية  القيمة  ذات  لألسماك  واإلمداد 
 Sardà and others,( واملحاريات )and others, 2015
2009(. وتوجد األسماك يف كثري من األحيان، وإن لم يكن 
دائما )Ross and others, 2015(، بوفرة أكرب وأحجام 
مبني  هو  كما  األخاديد،  يف  أرسع  نضج  وبمعدالت  أكرب 
بالنسبة ألسماك القرش، وجريث البحر، والنازيل والنهاش 
روابط  اكتشاف  ويشري   .)Sion and others, 2019(
مع  واملحاريات  التجارية  األسماك  أنواع  لبعض  وثيقة 
 Sellanes( أماكن ارتشاح امليثان يف املنحدرات واألخاديد
and others, 2008؛ و Bowden and others, 2013؛ 
 Seabrook and و  Grupe and others, 2015؛  و 
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البيئية  النظم  مساهمة  احتمال  إىل   )others, 2019
الكيميائية التخليق يف مصائد األسماك عىل الحافة القارية 
ذلك مجلس  دفع  وقد   ،)Levin and others, 2016a(
إدارة مصائد أسماك املحيط الهادئ يف الواليات املتحدة إىل 
تعيني مواقع ارتشاح امليثان كموائل أساسية ألسماك القاع 
 Pacific Coast Groundfish( يف ساحل املحيط الهادئ

.1)Fishery Management Plan, amendment 28

دعم الخاملج و  ظيمهل  - 2-3

االكتشاف  من  واألخاديد  املنحدرات  استكشاف  يسع 
الناشئ  الدور  مثل  جديدة،  وخدمات  لوظائف  املستمر 
املنحدرات  عىل  العميقة  املياه  وأسماك  القاع  ألسماك 
إىل  العمق  تشتيت  طبقة  من  الكربون  نقل  يف  القارية 
أعماق أكرب يف املحيط )Trueman and others, 2014؛ 
 .)Vieira and others, 2019 و  Gallo, 2018؛  و 
قبالة  املنحدرات  عىل  التفريخ  لدعم  وظائف  عىل  وُعثر 
000 3 مرت  ساحل كوستاريكا لألخطبوطيات عىل عمق 
الوحيدة  الحيوانية  الكائنات  داخل  معلق  سمك  وبيض 
العمالقة(  الخلية  الوحيدة  الحيوانية  )الكائنات  الخلية 
بحاالت  يتعلق  وفيما   ،)Levin and Rouse, 2019(
ارتشاح  بمواقع  املرتبطة  الخياشيم  ُصفيحيات  بيض 
امليثان عىل املنحدرات قبالة شييل والبحر األبيض املتوسط 
املرجان  حقول  ويف   )Treude and others, 2011(
 .)Etnoyer and Warrenchuk, 2007( القرنية 
ارتفاع  يف  األخاديد  داخل  الفيزيائية  العمليات  وتساهم 
املغذيات إىل إىل الرصيف ونقل إنتاجية الرصيف يف عرض 
 Fernandez-Arcaya and( العميقة  املياه  إىل  البحر 
others, 2017(. وتؤدي العمليات األخرى التي تشهدها 
األخاديد إىل إزالة امللوثات والنفايات ودفنها ودعم التنوع 

البيولوجي بتوفري مالذات من ضغط الصيد. 

الفلقة  - 3-3

أعماق  إىل  ليصل  والغاز  النفط  استغالل  نطاق  توسع 
خليج  يف  القارية  املنحدرات  عىل  مرت   3  000 تتجاوز 

.www.pcouncil.org/groundfish/fishery-management-plan :1  متاح عىل العنوان الشبكي التايل

أنغوال والربازيل وأماكن أخرى  قبالة سواحل  املكسيك، 
املواد  وترتاكم   .)Merrie and others, 2014(
متزايد  بشكل  تُستهدف  وهي  األخاديد  يف  العضوية 
الستخراج الهيدروكربون. فعىل سبيل املثال، توجد نسبة 
امتيازات  إطار  يف  األسرتالية  األخاديد  من  املائة  يف   24
 Fernandez-Arcaya and( والغاز  النفط  اكتشاف 
others, 2017(. ويف بعض البلدان، يمثل النفط والغاز 
عىل  ترتتب  بيئية  آثارا  أن  غري  للدخل.  هاما  مصدرا 
واالنسكابات  االعتيادية  والعمليات  االستكشاف 

.)Cordes and others, 2016( الهيدروكربونية

املتجددة  الطاقة  استخدام  عمليات  أن  من  الرغم  وعىل 
البحرية يف شكل هياكل أساسية ريحية ال تزال يف املراحل 
األوىل من تطورها، فإنها قد تستخدم يف نهاية املطاف 
إىل  التي يصل عمقها  العميقة  املياه  هياكل عائمة فوق 

 .)Bosch and others, 2018( 1000 مرت

ات حيلج الفليعية  - 4-3

النشطة  املركبات  عن  بالتنقيب  متزايد  اهتمام  هناك 
عام  حتى  أنه  من  الرغم  عىل  البحار،  أعماق  يف  حيويا 
2016، كانت نسبة تقل عن 3 يف املائة من املستقلبات 
املياه  الكائنات الحية يف  البحرية املعروفة مستمدة من 
أن  وتبني   .)Soldatou and Baker, 2017( الباردة 
عىل  البحار  أعماق  رواسب  من  والفطريات  البكترييا 
ذات  للمركبات  غني  مصدر  القارية  املنحدرات 
والسطان  والفطريات  للبكترييا  املضادة  الخصائص 
وسمية الخاليا )Skropeta and Wei, 2014(. كما أن 
وأنواع  الثمانية  املرجانيات  سيما  ال  الالفقاريات، 
اإلسفنجيات الشائعة – التي تكثر يف األخاديد - تشكل 
 Winder and( البيولوجي  لالكتشاف  أهدافا  أيضا 
Leal and others, 2012؛  و   others, 2011؛ 
Fernandez- و  Blunt and others, 2013؛  و 
Arcaya and others, 2017(، باعتبارها مستقلبات 
أعماق  يف  لألورام  مضادة  خصائص  ذات  إسفنجية 

.)Wright and others, 2017( البحار

http://www.pcouncil.org/groundfish/fishery-management-plan
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اآلثلر اللرشلة  - 4

من  رئيسية  فئات  أربع  مؤخرا  أجري  استعراض  حدد 
اآلثار البرشية عىل األخاديد هي: مصائد األسماك القاعية؛ 
وامللوثات  واستغاللهما؛  والغاز  النفط  عن  والتنقيب 
وعوامل  األرض؛  من  اآلتية  املناجم  ومخلفات  والقمامة 
 Fernandez-Arcaya( اإلجهاد الناجمة عن تغري املناخ
and others, 2017(. وتؤثر هذه األنشطة نفسها عىل 
للمعادن  املحتمل  التعدين  وكذلك  القارية،  املنحدرات 

)مثل الرمال والفوسفوريت( وهيدرات الغاز. 

وال تزال مصائد األسماك التجارية عىل املنحدرات القارية 
ويف األخاديد، عىل نحو ما جاء يف التقييم العاملي األول، 
يف  القاعية  املجتمعات  الختالل  مبارشا  رئيسيا  مصدرا 
)Pusceddu and others, 2014؛  البحار   أعماق 
شبكات  وتتسبب   .)Clark and others, 2016 و 
لقاع  كبري  تعديل  يف  البحار  قاع  عىل  تجر  التي  الصيد 
 Daly( املعلقة  الرواسب  تركيز  من  تزيد  حيث  البحر، 
 Paradis and others, و  and others, 2018؛ 
 Martín( وتغري توزيع الرواسب وخصائصها ،)2018a
 Paradis and و  and others, 2014a, 2014b؛ 
others, 2018b( وتكون بمثابة عامل إجهاد تراكمي 
يف النظم اإليكولوجية التي تعاني من إجهاد أكسجيني 
 Levin and Gallo, ؛ وDe Leo and others, 2017(
من  والحطام  القمامة  الصيد  أنشطة  وتنتج   .)2019
الكيسية  والشباك  الخيشومية  والشباك  الخطوط  خالل 
Pham and others, 2014؛  )مثل،   املفقودة 
 Quattrini و  و Maldonado and others, 2015؛ 
and others, 2015؛ و Vieira and others, 2015؛ 
 Woodall and و  Tubau and others, 2015؛  و 
Lastras and others, 2016؛  و   others, 2015؛ 
 Giusti and others, ؛ وCau and others, 2017 و
أو تلحق رضرا ماديا بمجموعة  تتشابك  التي   ،)2019
متنوعة من األنواع البحرية، بما يف ذلك مرجانيات املياه 
أن  ويمكن   .)Aymà and others, 2019( الباردة 

االرتباطات  أو  التعلق  خالل  من  املغرية  األنواع  تنترش 
بهذا الحطام والقمامة، مما يشكل مصدر قلق آخر.

وتنتقل امللوثات والرواسب وفتات املواد العضوية واللدائن 
وغريها من الحطام البحري بسهولة من مياه الجرف إىل 
)Salvadó and others, 2017, 2019؛   األخاديد 
و Tamburrino and others, 2019( وأعماق البحار 
 Leduc and others, ؛ وPuig and others, 2014(
2018(. ويعزز تراكم املعادن السامة )مثل الكادميوم( 
 Papale and( للمعادن  الجراثيم  تحمل  الرواسب  يف 
األغلفة  )مثل  البالستيكية  والقمامة   .)others, 2018
البحر  قاع  يف  االنتشار  الواسعة  والزجاجات(  واألكياس 
عىل املنحدر القاري يف جميع أنحاء العالم، ال سيما تحت 
 Gerigny and( مسارات السفن التي تشهد حركة كثيفة
others, 2019؛ و Mecho and others, 2020(. وقد 
العضوية  امللوثات  تنقل  بالستيكية،  جزيئات  عىل  ُعثر 
يف  الحيوانات  من  مأخوذة  عينات  يف  املمتصة،  الثابتة 
 Woodall and others,( العميقة املنحدرات واألخاديد 
Courtene- ؛ وTaylor and others, 2016 2014؛ و

التخلص  ولدى   .)Jones and others, 2017, 2019
الجسيمات  دقيقة  نفايات  وهي  املناجم  مخلفات  من 
يخلفها استخراج املعادن من الركاز عىل األرض، يمكن أن 
والزئبق  والنيكل  والكوبالت  الزرنيخ  مثل  معادن  تدخل 
والرصاص والزنك ونفايات املعالجة )سيانيد الصوديوم 
 Reichelt-Brushett,( إىل املنحدرات واألخاديد )والجري
 .)Ramirez-Llodra and others, 2015 و  2012؛ 
ويف عام 2015 وحده، قامت سبعة بلدان بنقل مخلفات 
 Vare( املحيط  إىل  منجما   16 من  األنابيب  عرب  املناجم 
موت  يف  املخلفات  تتسبب  وقد   .)and others, 2018
الكائنات الحيوانية عن طريق االختناق أو التسمم مبارشة 
عن  فضالً  األنواع،  بني  التفاعالت  تغري  خالل  من   أو 

الرتاكم األحيائي. 

املنحدرات  ملناطق  املحتمل  التعدين  ظهور  ويمثل 
وجنوب  سواحل  )قبالة  الفوسفات  موارد  الستغالل 
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واملرتسبات  ونيوزيلندا(  وناميبيا  واملكسيك  أفريقيا 
الكربيتيدية الضخمة يف بيئات الجبال البحرية/القمم أو 
املنحدرات  لبيئات  إضافية  تهديدات  الخلفية  القطاعات 
هيدرات  وتجذب   .)Levin and others, 2016b(
القارية  الحواف  عىل  املدفونة  املجمد(  )امليثان  الغاز 
 Chong and others,( باالستغالل  كبريا  اهتماما 
وإطالقها  الغاز  هيدرات  استغالل  يولد  وقد   .)2016

تشبه  األخاديد  ويف  القارية  املنحدرات  عىل  بيئية  آثارا 
للنفط  التقليدي  االستغالل  عن  الناجمة  املوثقة  اآلثار 
 Cordes and( تتجاوزها  أو  العميقة  املياه  يف  والغاز 
 .)Olsen and others, 2016 و  others, 2016؛ 
واألخاديد  للمنحدرات  املادي  االستقرار  عدم  ويشكل 
مسألة هامة ينبغي النظر فيها يف سياق إدارة األنشطة 

البرشية يف هذه املوائل. 

الثغفاج الفئيسية اتحلقية ه اتعلرف  - 5

مستكشف،  غري  واملنحدرات  األخاديد  معظم  يزال  ال 
البلدان  حواف  وعىل  الجنوبي  الكرة  نصف  يف  ال سيما 
الصلة  ذات  املنشورات  جميع  نصف  يركز  فال  النامية. 
 Matos( العالم  مستوى  عىل  األخاديد  من   11 إال عىل 
and others, 2018(. وتم تحديد عدة ثغرات معرفية 
يف  موجودة،  تزال  ال  ولكنها  األول،  العاملي  التقييم  يف 
معظمها. وهي تشمل تحديد خصائص التنوع البيولوجي 
يف  )كما  الصلبة  الركائز  عىل  الصغرية  األنواع  لدى 
األخاديد( التي يصعب أخذ عينات منها. وعالوة عىل ذلك، 
ال تزال نطاقات توزع األنواع وأنماط االرتباط واالتجاهات 
إزاء  والحساسية  التكيف  عىل  القدرة  يف  األجل  الطويلة 
االختالالت  من  وغريها  واملناخية  الطبيعية  االختالالت 
البرشية املنشأ غري معروفة جيداً بالنسبة لبيئات العديد 
من املنحدرات يف جميع أنحاء العالم. ويُتوقع أن يحدث 
األعماق  بيئة  يف  املناخ  بفعل  تطرأ  التي  التغريات  أكرب 
مصائد  تدعم  شاسعة  مناطق  ضمن  تقع  التي  اللجية، 
البيولوجي  التنوع  من  كبرية  درجة  أو  املنتجة  األسماك 

 .)Sweetman and others, 2017; see table 2(

يف  اإليكولوجية  النظم  حفظ  يعتمد  عامة،  وبصفة 
األخاديد واملنحدرات حاليا عىل استخدام بدائل تمثيلية 
فيزيوغرافية وجيومورفولوجية وأوقيانوغرافية وعمليات 
الضعيفة  املوارد  موقع  لتحديد  األنواع  ملجتمعات  جرد 
 Van den Beld and ،ألغراض التخطيط واإلدارة )مثل
 .)Auster and others, 2020 و  others, 2017؛ 
وتتيح هذه املعارف استخدام نماذج توزع األنواع )مثالً 

بالنسبة للمرجانيات واإلسفنجيات يف أعماق البحار كما 
 Kinlan and others, ؛ وRoss and others, 2019 يف
 Morato ؛ وPearman and others, 2020 2020؛ و
and others, 2020( ليُسرتشد بها يف السياسة العامة 
بشأن النطاق الجغرايف املكاني ألهداف الحفظ، ويمكن 
أن توجه برامج مثل شبكة “ناتورا 2000”، التي توفر 
آلية إلدراج مناطق أعماق البحار من األخاديد واملنحدرات 
)Serrano and others, 2017؛  وقائية  إدارة  تحت 

.)Van den Beld and others, 2017 و

ومن أجل إدارة النظم اإليكولوجية للمنحدرات واألخاديد 
معالجة  ينبغي  مستدام،  بشكل  مواردها  واستخدام 
التالية:  املسائل  ذلك  يف  بما  الرئيسية،  العلمية  املسائل 
املجموعات وقدرتها عىل  ترابط  الرئيسية عىل  التأثريات 
 - املصدر  ديناميات  وأدوار  االختالالت؛  من  التعايف 
بني  والتفاعالت  البيئية  املكامن  وتخصص  املرصف، 
األنواع يف هيكلة التنوع؛ وما إذا كانت الظروف القاسية 
وارتفاع  الهيدروجيني  والرقم  األكسجني  )انخفاض 
املنخفض  التشبع  وحاالت  الهيدروجني،  كربيتيد  درجة 
بالكربونات( والعالقات التبادلية أو التيسريية املتطورة 
تجمع  قواعد  تغري  واملعايشة(  التكافل  )مثل  للغاية 
بني  التنوع  عالقات  أو  التكيف  عىل  القدرة  أو  األنواع، 
تجمعات  أو  أصنوفات  هناك  كان  إذا  وما  الوظائف؛ 
يمكن  اإليكولوجية  النظم  صحة  عىل  دالة  مناسبة 
 Levin and Sibuet, استخدامها كبدائل تمثيلية )انظر
وسيُسرتشد   .)2012 supplemental appendix
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الناحية  من  الهامة  املوائل  تحديد  يف  املعلومات  بهذه 
ذات  املناطق  مثل  للخطر،  املعرضة  أو  اإليكولوجية 
 Convention on( البيولوجية  أو  اإليكولوجية  األهمية 
والنظم   )Biological Diversity )CBD(, 2009
وتشمل   .)FAO, 2009( الهشة  البحرية  اإليكولوجية 
استدامة  )أ(  ييل:  ما  األخرى  الرئيسية  اإلدارية  املسائل 
البيئية  واآلثار  العميقة  البحار  مخلفات  من  التخلص 
إدماج  اليابسة؛ )ب( كيفية  البيئية عىل  بآثارها  مقارنة 
إدارة  يف  حديثاً  املكتشفة  االرتشاح  مواقع  من  مئات 
األنشطة البرشية؛ )ج( الكيفية التي سيتأثر بها الرتابط 
أسماك  به  تقوم  الذي  الكربون  ونقل  القاعي  املحيطي 
بالصيد  املهاجرة(  العوالق  عىل  تتغذى  )التي  القاع 
السطحي،  اإلنتاج  يف  املناخ  بسبب  الطارئة  وبالتغريات 

وتكوين العوالق النباتية، واألكسجة، والتحمض. 

وتنجم التحديات يف التصدي لهذه الثغرات املعرفية عن 
البيئات  هذه  ببعد  املرتبط  العينات  أخذ  يف  النقص 
واتساعها وعدم تجانسها. ولم يتم بعد رسم خرائط ما 
نسبته 66 يف املائة من املنحدرات القارية يف قاع البحر 

عىل عمق يرتاوح بني 200 و 000 1 مرت وما نسبته 72 
يف املائة عىل عمق يرتاوح منه بني 000 1 و 000 3 مرت 
مسح  قط  يجر  ولم   .)Mayer and others, 2018(
مساحة أكرب من قاع البحر ألغراض البيولوجيا، بما يف 
ذلك أجزاء كبرية من حواف أفريقيا وأمريكا الجنوبية. 
ويف كثري من األحيان، تحدد عمليات التقييم التي تجريها 
األوىل  التوصيفات  التنقيب  قبل  والغاز  النفط  صناعة 
للحواف العميقة )Pabis and others, 2019(. ويلزم 
إجراء عمليات رصد متسلسلة زمنيا )أو مستمرة( عىل 
الطبيعي  التفاوت  درجة  لتحديد  واألخاديد  املنحدرات 
آثار  إزاء  الحساسية  وتقييم  املناخ،  تغري  مع  والتجاوب 
القطاعات  بني  تعاونا  سيتطلب  مما  البرشية،  األنشطة 
 Garçon و  )Evans and others, 2019؛  والواليات 
 and others 2019؛ و Levin and others, 2019؛ 
يؤدي  أن  ويمكن   .)Vieira and others, 2019 و 
الهياكل  وكذلك  والتكنولوجيا  املعارف  نقل  تسارع 
األساسية العلمية يف البلدان النامية إىل تحقيق تقدم كبري 

يف سد هذه الثغرات، عىل النحو املبني يف الفرع أدناه.

الثغفاج الفئيسية اتحلقية ه ميلل ب لء القاراج  - 6

إىل  االفتقار  يشكل  السحيق،  املحيط  ملعظم  بالنسبة 
الدراسات  تقدم  يف  رئيسية  عقبة  التصنيفية  الخربة 
 Fontaine and others,( املتعلقة بالتنوع البيولوجي
ويفضل   .)Horton and others, 2017 و  2012؛ 
بعض الباحثني القيام بشكل متزايد باستخدام البصمة 
أساس  عىل  األحيائي  للتصنيف  بديلة  كأداة  الوراثية 
يف   ،)Sinniger and others, 2016( املورفولوجيا 
حني يرى آخرون رضورة تسمية األنواع من أجل دعم 
عىل  القائمة  الصناعة  وتطوير  البحرية  البيئة  حفظ 
 Glover ؛ وHorton and others, 2017( املحيطات
البحوث  يف  الجغرايف  والتحيز   .)and others, 2018
املتعلقة باملنحدرات واألخاديد نحو املناطق االقتصادية 
شمال  ملحيط  املتاخمة  النمو  املتقدمة  للدول  الخالصة 
يعكس  أوقيانوسيا،  وحول  الهادئ،  واملحيط  األطليس 

ومصالح  املالية  واملوارد  الوصول  مجال  يف  الواقع 
إىل  ذلك  ويؤدي  املوارد.  باستخراج  املعنية  الصناعات 
البيولوجي ودوافعه،  التنوع  عاملي محدود ألنماط  فهم 
وله عواقب عىل توزع الخربات، التي توجد، فيما يتعلق 
ويف  النمو،  املتقدمة  املناطق  يف  واألخاديد،  باملنحدرات 
الهند والصني، وبدرجة أقل، الربازيل وشييل. كما أدى إىل 
التحليل  وأدوات  للتكنولوجيا  متكافئ  غري  توزيع 
للنظم  العاملي  بالفهم  للنهوض  الالزمة  واملنهجيات 

اإليكولوجية يف املنحدرات واألخاديد. 

ويمكن البحث عن بعض الحلول بتوسيع نطاق مشاركة 
علماء البلدان النامية يف برامج الرصد يف املناطق البحرية 
اآلني  الجيوسرتيف  األوقيانوغرايف  الرصد  شبكة  )مثل 
الهيدروغرافية  للتحقيقات  العاملي  والربنامج   ،)Argo(
للمحيطات من عىل متن السفن )GO-SHIP(، والربنامج 
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للرصد  املستديم  للنظام  االختصاصات  املتعدد  الدويل 
البيئي الزمني للمحيطات )OceanSITES((، وشبكات 
الرصد )مثل الشبكة العاملية لرصد تحمض املحيطات، 
والشبكة العاملية ألكسجني املحيطات( والشبكات العلمية 
)اسرتاتيجية رصد املحيطات العميقة، ومبادرة املحافظة 
األخاديد  لفحص  الدولية  والشبكة  البحار،  أعماق  عىل 
املغمورة والتبادل العلمي(. ويمكن تحقيق هذا الهدف 
الفرص  إتاحة  أو  التدريبية،  الدورات  بواسطة  جزئيا 
أو  التوليفية،  العمل  أو عقد حلقات  السياحية،  للمالحة 
الشخيص  التوجيه  ولكن  التوجيهية،  اللجان  عضوية 
عنرصان  املالية  واملوارد  العلمي  الدعم  يوفر  الذي 
لعلوم  املتحدة  األمم  عقد  يوفر  أن  ويمكن  أساسيان. 

 )2030-2021( املستدامة  التنمية  أجل  من  املحيطات 
الحافز لسد هذه الثغرات يف القدرات.

وتمثل املنحدرات واألخاديد مصدرا كبريا للتنوع البيولوجي 
التجانس  عدم  إىل  جزئياً  ذلك  ويرجع  البحار،  أعماق  يف 
الجيوموريف والجيوكيميائي والبيئي. وال يزال هذا التنوع 
البيولوجي يف مرحلة االكتشاف وال يزال مفتقرا إىل الحماية 
آثار  لتضافر  متزايد  بشكل  معرض  ولكنه  كبري،  بشكل 
استخراج  مجال  يف  البرشي  النشاط  وتزايد  املناخ  تغري 
الحواف  عىل  النفايات  من  والتخلص  والتلوث  املوارد، 
وتحديد  املحيطات،  رصد  تحسني  من  بد  وال  القارية. 
خصائص التنوع البيولوجي، واملعارف التصنيفية، ونقل 

التكنولوجيا، ال سيما يف نصف الكرة الجنوبي.
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 الفصل 7 كاف
جليد خطوط 
العرض العليا

الفصل  الرئيسية عن  )العضوة  إيفانز  أزارو، وكارين  االجتماعات(، وماوريتسيو  غرانت ر. بيج )منظم  اتسل مون: 
الفرعي(، وهو غريفيث، ومورياكي ياسوهارا.
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ال قلط الفئيسية

1  انظر قرار الجمعية العامة 1/70.

يتسم جليد خطوط العرض العليا بانخفاضات كبرية،  	
البحري  الجليد  متباينة جغرافياً، يف مساحة  ولكنها 

نتيجة لتغري املناخ.

يتيح فقدان املوائل الجليدية يف منطقة القطب الشمايل  	
أنواع  توسع  الجنوبي  القطب  يف  الجليد  وجرف 
الكائنات غري القاعية والقاعية عىل السواء إىل بيئات 

املياه املفتوحة حديثا.

الجليد  	 املعتمدة عىل  األنواع  العديد من  أن وفرة  غري 
تتناقص، كما أن توزعها الجغرايف قد ينخفض أيضا، 

عىل وجه العموم، ال سيما يف القطب الشمايل.

القطب  	 يف  البحري  الجليد  مساحة  تقلص  يتيح 
الشمايل فرصاً متزايدة ملجموعة من األنشطة البرشية، 
عن  والتنقيب  واملالحة  األسماك  صيد  منها 
آثار  من  ذلك  عىل  يرتتب  ما  مع  الهيدروكربونات، 
إيجابية بالنسبة للعديد من أهداف التنمية املستدامة1.

إال أن العديد من هذه األنشطة سيظل هامشيا لبعض  	
الوقت حيث ال يتوقع خلو القطب الشمايل من الجليد 

بشكل موسمي إال يف وقت الحق من هذا القرن.

غري أن تناقص الجليد البحري سيقلل الفرص املتاحة  	
للمجتمعات املحلية لصيد الكفاف. 

مقامة  - 1

عن  مستكملة  معلومات  الفرعي  الفصل  هذا  يتضمن 
للمحيطات  األول  العاملي  التقييم  من   46 الفصل 
بيئات  يتناول  أنه  كما   .)United Nations, 2017a(
جليد خطوط العرض العليا عىل نطاق أوسع بما يشمل 
والجروف  الجليدية  بالجبال  املرتبطة  املوائل  مناقشة 
جوانب  مع  الفرعي  الفصل  هذا  ويتداخل  الجليدية. 
الواردة يف  العليا  العرض  البيولوجي يف خطوط  التنوع 
العديد من الفصول الفرعية يف الفصل 6 من هذا التقييم. 
عىل  ينصب  الفرعي  الفصل  هذا  يف  الرتكيز  أن  بيد 
استخدام موائل الجليد البحري والتفاعالت بني الكائنات 
الحية داخل هذه املوائل. وعالوة عىل ذلك، نظرا ألن جليد 
خطوط العرض العليا هو يف جوهره موئل يف السواحل 
ويف املحيطات املفتوحة، يتفاعل الفصل الفرعي مع عدة 
املحيطات  وموائل  القاعية  املوائل  )مثل  أخرى  موائل 
املفتوحة واملوائل املتصلة بالسواحل( يتناولها الفصل 7. 

خطوط  جليد  موائل  ملناقشة  األساسية  الحالة  وكانت 
 United( األول  العاملي  التقييم  يف  العليا  العرض 
Nations, 2017b( هي حالة تغري هائل ورسيع. وهذه 
الدرجة من التغري تعد جوهرية إىل حد ما بالنسبة للموئل 
نفسه، الذي يواجه تقلبات فصلية قوية بني الحد األدنى 

من التغطية الجليدية يف ذروة الصيف والحد األقىص من 
التغطية الجليدية يف أواخر الشتاء. غري أن موئل متوسط 
مع  كبري،  بشكل  يتغري  كان  نفسه  البحري  الجليد 
انخفاض مساحة الجليد وسماكة الجليد ومتوسط عمر 
الجليد بسعة يف القطب الشمايل. ويف املحيط الجنوبي، 
كان التغري يف املوائل الجليدية البحرية أقل، عىل الرغم من 
أن العديد من الجروف الجليدية يف شبه جزيرة أنتاركتيكا 
 Vaughan and( السابقة  العقود  خالل  انهار  قد 
املوائل  يف  التغريات  هذه  وقوبلت   .)others, 2013
باستجابات متزامنة معها يف النظم اإليكولوجية املرتبطة 
األنواع  أن  وتبني   .)United Nations, 2017b( بها 
مع  تكيفت  التي  الرمزية  القيمة  ذات  والربية  البحرية 
وحيتان  القطبية  الدببة  مثل  البحري،  الجليد  موائل 
الناروال والفقمة ومختلف الطيور البحرية، تتناقص من 
حيث الوفرة والتوزع الجغرايف. وتبني أن طحالب الجليد 
البحري تؤدي دوراً رئيسياً يف اإلنتاج األويل لهذه املوائل؛ 
تكاثر  زيادة  إىل  املفتوحة  املحيطات  بيئات  توسع  وأدى 
العوالق النباتية. وأدى كال هذين التغريين إىل تغري قاعدة 
وبصفة  العليا.  العرض  خطوط  يف  الغذائية  السلسلة 
إىل زيادة  املفتوحة  املحيطات  بيئات  عامة، يؤدي توسع 
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وفرة األنواع من املحيطات املفتوحة وتوزعها الجغرايف يف 
الوقت نفسه. ويف املحيط الجنوبي، لم يكن من املؤكد ما 
عىل  تؤثر  البحري  الجليد  موائل  يف  التغريات  كانت  إذا 

األنواع األساسية، ال سيما عىل مجموعات الكريل.

ولنئ كان التقدم الكبري يف فهم العلوم البيولوجية البحرية 
 )Stoddart, 2010 و  )Robinson, 2009؛  القطبية 
أتاح  قد   )2008-2007( الدولية  القطبية  السنة  خالل 
معلومات جديدة للتقييم العاملي األول، فإن أوجه التقدم 
يف املعرفة املتاحة للتقييم العاملي الثاني للمحيطات كانت 

نتيجة ملجموعة متنوعة من املبادرات املحدودة. 

وصن الحغرياج الليئية بني علمت 2010 و 2020  - 2

خطوط  جليد  موائل  يف  الرئييس  البيئي  التغري  كان 
العرض العليا منذ التقييم العاملي األول استمراراً للتغري 
الذي حدث املايض )الشكل األول، انظر أيضاً الفصل 5 
من هذا التقييم(. ويرتبط أكرب أوجه التقدم يف املعارف 
بالربامج  كبري  حد  إىل  االتجاهات  وتحديد  والقدرات 
التخصصات  االنجراف  مرصد  مثل  والدولية  الوطنية 
حول  املالحة  وحملة  الشمايل،  القطب  مناخ  لدراسة 
مجلس  مثل  العريقة  الدولية  واملنظمات  أنتاركتيكا، 
املوارد  ولجنة حفظ  الجنسيات  املتعدد  الشمايل  القطب 
البحرية الحية يف أنتاركتيكا. وتصدر عن الدول موجزات 
سنوية ومجدولة بانتظام لتغري القطب الشمايل، بما يف 
ذلك موائل الجليد، مثل “بطاقة تقرير القطب الشمايل” 
)Arctic Report Card( الصادرة عن اإلدارة الوطنية 
للواليات  التابعة  الجوي  والغالف  املحيطات  لدراسة 
 ،)Richter-Menge and others, 2019( املتحدة 
 ”2019 لعام  الشمايل  املتجمد  املحيط  حالة  و“تقرير 
 )State of the Arctic Ocean Report 2019(
الصادر عن وزارة مصائد األسماك واملحيطات يف كندا 
)Niemi and others, 2019( وعن لجان دولية، مثل 
 State of( الشمايل”  القطب  لحالة  العلمي  “التقرير 
Arctic science report(، الصادر عن اللجنة العلمية 
 )2020( الشمالية  القطبية  املنطقة  ببحوث  املعنية 
بأنتاركتيكا  الخاصة  بالبحوث  املعنية  العلمية  واللجنة 
تتعلق  العاملية،  امللخصات  )2020(. ويصدر مزيد من 
الجمعية  طريق  عن  الجليدية،  املوائل  بتغري  أيضا 
 Blunden and Arndt,( الجوية  لألرصاد  األمريكية 
2019(. وأعد مجلس القطب الشمايل ملخصات تغطي 
ما شهده القطب الشمايل عىل مدى 25 عاماً من تغريات 

 Arctic Monitoring and( الجليدي  الغالف  يف 
 )Assessment Programme )AMAP(, 2017
 Conservation of Arctic Flora( والتنوع البيولوجي

.)and Fauna Programme )CAFF(, 2017

موائل اليليا اللصفي  - 1-2

شهد القطب الشمايل انخفاضا مستمرا عىل املدى الطويل 
يف  أيضا(،   5 الفصل  )انظر  البحري  الجليد  مساحة  يف 
مساحة  وصلت  فقد  سواء.  حد  عىل  والشتاء  الصيف 
الجليد البحري يف القطب الشمايل يف الصيف إىل وضع 
مؤقتاً  يكون  قد  ذلك  أن  رغم  منخفض،  متوسط جديد 
الحد  وينطبق   .)Vaughan and others, 2013(
من  البحري،  الجليد  سماكة  عىل  أيضاً  الجديد  األدنى 
عىل  تشّكل  التي  الجليد  من  كبرية  كميات  فقدان  خالل 
هذا  واستمرار   ،2007 عام  بعد  متعددة  سنوات  مدى 
 Serreze and( ذلك  تلت  التي  السنوات  يف  االنخفاض 
املحيط  قطاع  هو  باإلشارة  والجدير   .)Meier, 2019
الجليد  انخفاض  رغم  الشمايل،  القطب  من  الهادئ 
جليده  يفقد  عامة،  بصفة  الشمايل  القطب  يف  البحري 
األخرى  القطاعات  يف  عليه  هو  مما  بكثري  بشكل أرسع 
من القطب الشمايل، بما يف ذلك أرخبيل القطب الشمايل 

الكندي )انظر الشكل العارش من الفصل 5(.

ويف املحيط الجنوبي، عىل الرغم من وجود تباين قوي بني 
السنوات، عىل غرار التباين الذي لوحظ يف التقييم العاملي 
األول، لم يحدث أساسا أي تغيري طويل األجل يف مساحة 
األول؛  )الشكل  الشتاء  أو  الصيف  يف  البحري  الجليد 
 ،2019 إىل   2017 الفرتة  يف  ولكن   .)5 الفصل  وانظر 
كانت مستويات شهر كانون الثاني/يناير )الحد األدنى( 
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أقل باستمرار من املستويات املسجلة منذ بدء تسجيالت 
السواتل يف عام 1979، خاصة يف املناطق العادية املغطاة 
بالجليد يف بحري ويدل وأموندسن. وقد يكون ذلك نتيجة 
املحيط  يف  مؤخراً  حدث  الذي  األوقيانوغرايف  لالحرتار 

.)Meehl and others, 2019( الجنوبي

عدم  جانب  إىل  املادية،  البيئة  يف  السيع  التغري  ويعني 
أن  القطبية،  املحيطات  إىل  النسبية  الوصول  إمكانية 
تغري  سيناريوهات  عىل  كبري  حد  إىل  ركزت  قد  الدراسات 
النظام  قاعدة  يف  سيما  ال  أيضا(،   5 الفصل  )انظر  املناخ 
التغذوي، بدال من تحديد التغري التاريخي. وتشري دراسات 
إىل  البحرية  الجليدية  املالحة  املياه  تجمعات  محدودة عن 
تركز  بزيادة  يتعلق  فيما  اآلن  تغري حتى  أي  عدم حدوث 

الهيدروجيني  الرقم  انخفاض  أو  الكربون  أكسيد  ثاني 
)McMinn and others, 2017(. ولكن تَبني أن إنتاجية 
العوالق النباتية تحت سطح الجليد البحري مرتفعة بشكل 
يكون  وقد   .)Arrigo and others, 2012( متوقع  غري 
لهذه التغريات آثار إيجابية عىل الكائنات القاعية وكائنات 
من  الغذائية  اإلمدادات  بزيادة  للمحيطات  العليا  الطبقة 
أدنى  تغذوية  مستويات  إىل  الجسيمي  العضوي  الكربون 
 Yasuhara and و  )Oxtoby and others, 2017؛ 
others, 2012؛ و Xu and others, 2018(، وتبني أن 
عىل  تحافظ  البحري  الجليد  داخل  من  الدياتوم  طحالب 
شمال  جرف  يف  الشتاء  فصل  خالل  الجليد  تحت  اإلنتاج 

 .)Koch and others, 2020( رشق تشوكيش

الشكل األول
الكفة  ه نصفت  القفلية  ات لطق  من  لكل  والشحلء  الصين  اللصفي خالل  اليليا  اا يل لج ه مسلتة 

الشمليل والي وبت م ذ قن قصلصت الصور اتفسلة من السوا ل محلتة ه علم 9ا19
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امليل = - 7,3 ± 1,0 يف املائة يف العقد امليل = 0,6 ± 0,7 يف املائة يف العقد 

املتوسط للفرتة 1981-2010 = 16,0 مليون كلم2 املتوسط للفرتة 1981-2010= 9,5 مليون كلم2

https://nsidc. ؛ ومؤرش الجليد البحري الصادر عن املركز الوطني لبيانات الثلج والجليد، املتاح عىل العنوان الشبكيFetterer and others, 2017 :املصادر
القطب  منطقتي  يف  البحري  الجليد  واتجاهات  نطاقات  عن  ويومية  شهرية  مستكملة  معلومات  يوفر  الذي   ،org/data/seaice_index/compare_trends

الشمايل والقطب الجنوبي. 
مالحظة: يظهر ميل خط االتجاه يف كل شكل. واالتجاهات يف نصف الكرة الشمايل ذات داللة إحصائية عند مستوى 0,01، يف حني أن اتجاهات نصف الكرة الجنوبي ليست ذات داللة.

https://nsidc.org/data/seaice_index/compare_trends
https://nsidc.org/data/seaice_index/compare_trends
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الشمايل  القطب  يف  البحري  الجليد  تناقص  أثر  ويتعلق 
البحرية  الثدييات  مجموعات  من  بعينها  أنوع  عىل 
والطيور البحرية، ويتوقف عىل مدى اعتماد كل نوع عىل 
موائل الجليد البحري. ويف حني تبني أن النوارس العاجية 
الجليدية  املنطقة  تستخدم   )Pagophila eburnea(
القريب،  املفتوح  والبحر  الشمايل  القطب  يف  الحدودية 
وجد غيلغ وآخرون ))Gilg and others )2016( أن 
قرابة 80 يف املائة من أنواع الطيور البحرية كانت تبحث 
عن الغذاء يف مناطق الجليد البحري املرتفع الرتكيز الذي 
ملوائل  املتغري  االستخدام  هذا  يشري  وقد  ندرتها.  تتزايد 
الجليد إىل القدرة عىل التكيف يف ظل تغري املناخ. وأدى 
انخفاض الجليد البحري يف القطب الشمايل إىل انخفاض 
عام يف أعداد الطيور البحرية يف بحر برينغ بنسبة 10 يف 
املائة تقريبا )Renner and others, 2016(. وهناك 
تستغل  الفرائس،  موائل  تغري  مع  أنه  عىل  األدلة  بعض 
 )Delphinapterus leucas( أنواع مثل حوت البلوغة
 Hauser and( نطاقها  اتسع  التي  البحرية  املوائل 
others, 2018(، وتبدي بشكل عام استجابة مرنة عىل 
O’Corry-( البيئة  تغري  مواجهة  يف  التغذية  صعيد 

أدى  املقابل،  ويف   .)Crowe and others, 2016
الفقامات  وفرة  تقليل  إىل  البحري  الجليد  انخفاض 
 Ferguson( يف خليج هدسون )Pusa hispida( املحلقة
يف  توزعها  نطاق  تقلص  كما   ،)and others, 2017
أرخبيل سفالبارد، مما يؤدي إىل انخفاض كبري يف تداخل 
القطب  يف  الضواري  أكرب  مع  الجزر  هذه  يف  النطاق 
 .)Ursus maritimus( القطبي  الدب  وهو  الشمايل، 
واستجابة لذلك، لوحظ أن الدببة القطبية تتغذى بشكل 
 Hamilton( متزايد عىل الطيور التي تعشش يف األرض
 Pagano and( وجثث الحيتان )and others, 2017
others, 2020(، مع ما يقرتن بذلك من زيادة يف إنفاق 
السيع  أن االحرتار  الجنوبي، تبني  القطب  الطاقة. ويف 
 Euphausia( الكريل  مجموعات  تحرك  إىل  يؤدي 
superba( نحو الجنوب، مع انخفاض يف الكثافة ولكن 
 Atkinson and( األفراد  أجسام  طول  يف  زيادات  مع 
وآخرون  هوكشتاد  ويشري   .)others, 2019
))Hückstädt and others )2020( إىل أن ذلك يُرّجح 

عىل  تعتمد  التي  األنواع  عىل  سلبية  عواقب  يخلف  أن 
 Lobodon( الكريل، مثل الفقمة اآلكلة لسطان البحر

 .)carcinophaga

موائل اليفوف اليليالة   - 2-2 
واليللل اليليالة

تمتد املوائل الجليدية لكل من الجروف الجليدية والجبال 
مما  املحيط،  سطح  تحت  األمتار  مئات  عىل  الجليدية 
املميزة تختلف كثريا عن  البحرية  أن خصائصها  يعني 
تأثريها عىل  البحري، سواء من حيث  الجليد  خصائص 
نوع  حيث  من  أو  املحيطات  يف  بها  املحيطة  املناطق 
واملغمورة.  السطحية  مساحاتها  توفرها  التي  املوائل 
مع  مستقرة  تكاثر  أماكن  الجليدية  الجروف  وتوفر 
تتيحه  حيثما  املحيط  إىل  املبارش  الوصول  إمكانية 
األنواع  استخدمتها  وقد  للمحيطات،  الطرفية  السماكة 
التي تعتمد عىل الجروف الجليدية للتكاثر، مثل بطاريق 
اإلمرباطور )Aptenodytes forsteri(، لسنوات عديدة 
 Fretwell and others, و  )Wienecke, 2012؛ 
2014(. وتوفر املساحات السطحية للجروف الجليدية 
موائل للُحرص امليكروبية، ال سيما عندما توجد رواسب 
 Mueller and( الجليد  يحملها  رواسب  أو  ريحية 
عىل  الكائنات  لنقل  آلية  يوفر  مما   ،)others, 2006
مسافات بعيدة )Cefarelli and others, 2016(. غري 
التي  هي  الجليدية  الجروف  تحت  املظلمة  البيئات  أن 
توفر موائل متنوعة بشكل مدهش. ويوجد معظم هذه 
من  اآلتية  املواد  تزوده  أن  يمكن  الذي  القاع،  يف  املوائل 
 Hawes and others,( باملغذيات  الجليدية  الجروف 
Vicks-( ميكروبي  نشاط  إىل  يؤدي  مما   ،)2018

األنواع  من  وطائفة   )Majors and others, 2016
 Pawlowski( املتوسطة  القاعيات  عداد  يف  املوجودة 
 .)Ingole and Singh, 2010 ؛ وand others, 2005
الجروف  سطح  الحية  الكائنات  بعض  ويستخدم 
الجليدي املغمورة بشكل أكثر مبارشة. وهي تشمل القد 
 )Pagothenia borchgrevinki( األصلع  الصخري 
 Gutt,( الجليد  الفرائس عىل طول سطح  يتصيد  الذي 
 Edwardsiella( البحر  نعمان  وشقائق   )2002
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 Daly( التي تستخدم سطح الجليد كركيزة )andrillae
 Murray and others, و  and others, 2013؛ 
من  كل  يف  الجليدية  الجروف  تفكك  وأدى   .)2016
القطب الشمايل والقطب الجنوبي إىل فقدان إقليمي لهذه 
البيئة الفريدة املظلمة، ولكن انترش تنوع بيولوجي كبري 
يف املناطق املعرضة حديثا للمدخالت السطحية، مما أدى 
 Barnes and( الكربون  مستويات  يف  كبري  هبوط  إىل 

.)others, 2018

العائمة  الكسور  من  الجليدية،  الجبال  حجم  ويتفاوت 
القطب  الجليدية، ال سيما يف  الجروف  اآلتية من  الحرة 
الجنوبي وليس حرصا عليه، إىل شظايا الجليد التي يبلغ 
الحجم  حيث  من  األمتار  من  عرشات  بضع  حجمها 
الجليدي  النهر  طرف  يف  الجليد  تشطر  من  املقطوع 
باعتبارها  فإنها،  ولذلك  والجزر.  املد  مياه  من  املكون 
نظما إيكولوجية، تتفاوت يف مساهمتها البحرية بدرجة 
كبرية. فعند الحد األقىص الذي تكون فيه ضخمة، تشكل 
فعلية،  بحرية  تتحرك  قطعا  الجليدية  الجروف  هذه 
ويمكن أن توفر أماكن كبرية لتعشيش الطيور البحرية 
 Ruhl and( الجنوبي  القطب  من  كل  يف  وتغذيتها 
الشمايل.  والقطب   )Joiris, 2018 و others, 2011؛ 
النوارس  من  كل  عىل  العثور  تم  الشمايل،  القطب  ويف 
 )Nachtsheim and others, 2016( العاجية 
 Joiris, ؛Rissa tridactyla( والنوارس السوداء الساق
األحجام  مختلفة  جليدية  جبال  عىل  بوفرة   )2018
الجبال  حركة  بأن  التخمني  وجرى  منها.  وبالقرب 
الجليدية العمالقة يف املايض يف القطب الجنوبي ربما قد 
 Pygoscelis( آدييل  بطاريق  توزع  تسهيل  يف  ساعدت 
 Shepherd( الجليد  عىل  النقل  خالل  من   )adeliae
لهذه  يكون  أن  أيضاً  ويمكن   .)and others, 2005
النظم  عىل  سلبية  آثار  الكبرية  الجليدية  الجبال 
اإليكولوجية. فإذا رسا جبل جليدي عمالق لفرتات طويلة 
قبالة رسب موجود من البطاريق، يمكن أن يمنع وجوده، 
فرادى  مرور  الثابت،  الجليد  انتشار  من  به  يرتبط  وما 
املأكل  عن  البحث  أماكن  إىل  الوصول  فيمنع  الطيور، 
 Kooyman and( ويؤدي إىل وفاة عدد كبري من الفراخ
 .)Wilson and others, 2016 و  others, 2007؛ 

القاعية وتحاتها  الرواسب  فإن رسو  ذلك،  إىل  وإضافة 
فيزيائيا  اختالال  يشكل  الكبرية  الجليدية  الجبال  بفعل 
 Kaiser and( القاعية  الكائنات  عىل  خطري  تأثري  وله 
 .)Yasuhara and others, 2007 ؛ وothers, 2013
ويف املناطق التي يكثر فيها مرور الجبال الجليدية، مثل 
املناطق الشاسعة عىل طول سواحل أنتاركتيكا وغرينالند 
30 يف  )Bigg, 2015(، قد يطال االختالل ما يصل إىل 
املائة من قاع البحر يف أي سنة، حيث يُقتل ما يصل إىل 
 Barnes,( املنطقة  تلك  يف  القاعية  الحيوانات  ثلثي 
2017(. وبما أن فرتة تعايف النظام اإليكولوجي تستغرق 
عدة سنوات، يمكن أن يؤدي هذا التدمري إىل فقدان قدر 
تكون  عىل  املنطقة  قدرة  من  القصري  املدى  عىل  كبري 
الضحلة  البحار  يف  سيما  ال  للكربون،  مخزن  بمثابة 

.)Barnes and others, 2018(

ويتيح ذوبان الجبال الجليدية دخول املغذيات والعنارص 
يهيئ  مما  املاء،  يف  عليه  أو  الجليد  يف  املوجودة  النزرة 
 Smith and others,( نظاما بيئيا محليا مميزا ومنتجا
وعملية   .)Smith and others, 2013 و  2007؛ 
جديد  عمودي  انبعاث  من  يصاحبها  ما  مع  الذوبان، 
هذه  دخول  يف  تساعد  السطح،  إىل  القاع  من  نسبيا 
املغذيات يف مياه السطح )الشكل الثاني(، التي يمكن أن 
بمقدار  أكثر  فيها  الكلوروفيل  تركيز  مستويات  تكون 
يرتاوح بني 4 و 10 مرات من مستوى الرتكيز الطبيعي 
وباإلضافة إىل ذلك، يوجد قرب الجبال الجليدية ارتفاع 
يف أعداد الكائنات البكتريية وتكوين للمجموعات يختلف 
عن تكوين تلك املوجودة يف املياه القريبة التي لم تتعرض 
)Kaufmann and others, 2011؛   لالضطراب 
و Dinasquet and others, 2017(. وعالوة عىل ذلك، 
فإن اجتماع عنارص زيادة املغذيات حول الجبل الجليدي 
الحديد  زيادة  مع   ،)Helly and others, 2011(
 De Jong and و  )Raiswell and others, 2008؛ 
 Hawkings and others,( والسيليكا )others, 2015
2017( من الحطام الجليدي الذي تطلقه عملية الذوبان 
 Vernet( يؤدي إىل زيادات يف مستويات العوالق النباتية
احتجاز  عىل  محتملة  وتأثريات   )and others, 2011
 Duprat ؛ وCefarelli and others, 2016( الكربون

 .)and others, 2016
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الشكل الثاني
الشمليل/القفب  للقفب  اإللكولو ت  ال ظلم 

الي وبت عىل  لل  لياي وتولد

<2 كلم 

<10–30 م
 العمليات
البيولوجية

 العمليات الفيزيائية
والكيميائية

50–300 م

 صايف حركة
الجبل الجليدي صايف تدفق التيار

طبقة مختلطة

العصافري
الثدييات

السوابح الدقيقة

العوالق

 األنقاض البيولوجية
والبكترييا

 مدخالت الذوب
املائي القاعدية
 مدخالت الذوب
املائي الجدارية

 ارتفاع املغذيات
إىل السطح

املصدر: Bigg, 2015. استُنسخ الشكل بعد الحصول عىل إذن. 

الشكل الثالث
ه  العمالقة  اليليالة  اليللل  انفصلل  قتااث  عاد 
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بيانات  بادج ولونغ )Budge and Long, 2017(؛ وقاعدة  انظر  املصدران: 
الشبكي  العنوان  عىل  املتاحة  الجنوبي،  القطب  يف  الجليدية  الجبال   تتبع 

.www.scp.byu.edu/data/iceberg/
مالحظة: يتجاوز طول الجبال الجليدية العمالقة 18 كيلومرتا، ولكن ال يوجد 
تقدير متسق متاح للمساحة/الحجم عىل مدى املقياس الزمني. ويمثل الخط 
املتصل العدد السنوي ألحداث االنفصال؛ يف حني يمثل الخط املتقطع املتوسط 

املتحرك عىل مدى ثالث سنوات. 

ومن املتوقع أن يؤدي انحالل الجروف الجليدية )مثل، 
 Rignot and و  Fettweis and others, 2017؛ 

others, 2019( إىل زيادة أعداد الجبال الجليدية؛ ولكن 
الجبال  لعدد  األجل  وطويلة  شاملة  تقديرات  توجد  ال 
الجنوبي.  الشمايل والقطب  القطب  الجليدية يف كل من 
وتفيد سجالت الجبال الجليدية قبالة ساحل نيوفاوندالند 
)Bigg and others, 2014(، والسجالت املستمدة من 
الواقعة  والصغرية  املتوسطة  الجليدية  للجبال  السواتل 
الجنوبي  املحيط  يف  جنوب  درجة   66 عرض  خط  عىل 
أعداد  بوجود   )Tournadre and others, 2016(
الجبال  انفصال  أن  كما  الجبال.  هذه  من  متزايدة 
عن  الطول(  يف  كيلومرتا   18  >( العمالقة  الجليدية 
طابعها  رغم  الجنوبي،  القطب  يف  الجليدية  الجروف 
العريض جدا، يُظهر بعض األدلة عىل ما شهدته الفرتة 
األخرية من زيادة يف العدد )الشكل الثالث؛ قاعدة بيانات 

تتبع الجبال الجليدية يف القطب الجنوبي( والحجم.

ولعل الزيادة التي يُرجح أنها طرأت عىل الجبال الجليدية 
اإلنتاج  إىل زيادة  أدت  الكرة األرضية قد  يف كال نصفي 
يف  الساحلية  القاعية  اإليكولوجية  النظم  عىل  والتأثري 
السنوات األخرية، ولكن ال يوجد حاليا سوى القليل من 
األدلة، ذلك أن املعلومات املتوافرة عن آثار تدفق الجبال 

الجليدية مستمدة إىل حد كبري من املحيط الجنوبي.

http://www.scp.byu.edu/data/iceberg/
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العواقب ااقحصلدلة واا حملعية  - 3

خطوط  جليد  موائل  شهدت  التاريخية،  الناحية  من 
العرض العليا مستويات منخفضة من النشاط البرشي، 
الشمايل  القطب  يف  األصليون  السكان  أساساً  بها  قام 
نتيجة  املوئل  لهذا  املستمر  الرتاجع  أن  كما  ومحيطه. 
للمناطق  البرش  استخدام  وتطور  العاملي،  لالحرتار 
بالنسبة  املوئل  هذا  أهمية  بسعة  يغرّيان  القطبية، 
اقتصادية  عواقب  من  بذلك  يرتبط  ما  مع  للبرشية، 
واجتماعية. ولنئ كان انخفاض الجليد البحري يزيد من 
املوارد  واستغالل  املحيطات  عرب  الشحن  فرص 
الرئييس  املسبب  فإن  البحار،  قاع  يف  الهيدروكربونية 
صيد  هو  اآلن  حتى  الشمايل  القطب  استخدام  لزيادة 
ويمكن   .)Eguíluz and others, 2016( األسماك 
إىل  تنتقل شماالً  أن  املفتوحة  املحيطات  أنواع  ملزيد من 
املياه الخالية من الجليد اآلن، مما يزيد من فرص الصيد، 
عىل الرغم من أن األسماك التي تعتمد عىل موئل الجليد 
البحري، مثل سمك القد القطبي، من املرجح أن تصبح 
حاليا  ويوجد   .)Christiansen, 2017( شيوعاً  أقل 
توفر  الشمايل  القطب  يف  محمية  بحرية  مناطق  بضع 
االستغالل  أشكال  من  غريه  أو  الصيد  من  الحماية 
أن  من  الرغم  عىل   ،)Harris and others, 2018(
بموجب  الشمايل  القطب  يف  الصيد  عىل  مفروضا  حظرا 
 2018 األول/أكتوبر  توقيعه يف ترشين  تم  دويل  اتفاق 
سيحد من توسع أنشطة صيد األسماك يف القطب الشمايل 
للعقد املقبل أو أكثر حاملا تصدق 10 بلدان عىل االتفاق 
حتى  ولكن   .)European Commission, 2019(
سوى  عليه  صدق  قد  يكن  لم   ،2020 حزيران/يونيه 
ثمانية بلدان. وترتبط هذه املبادرة مبارشة بالهدف 14 

من أهداف التنمية املستدامة.

ذوبان  عن  الناجم  البحر  سطح  مستوى  ارتفاع  ويؤثر 
السواحل  تحرير  من  به  يرتبط  وما  الجليدية  األنهار 
املجمدة يف القطب الشمايل تأثريا مبارشا عىل املجتمعات 
الفرص  من  العديد  يتيح  ولكنه  والصناعات  املحلية 
)Richter-Menge and others, 2019(. ومن اآلثار 

وارتفاع  الساحلية،  الجليدية  الطرق  فقدان  السلبية 
مستويات الفيضان، والتغري يف مناطق التعشيش، ونقل 
وانخفاض  الشاطئ،  طول  عىل  الساحلية  الرواسب 
كانت  التي  امللوثات  وإطالق  الكفاف،  صيد  نطاقات 
املجتمعات  بعض  وفقدان  بل  قبل،  من  محتبسة 
انفتاح  املحتملة  االقتصادية  الفرص  ومن  الساحلية. 
والنقل  املحيطات،  يف  األسماك  صيد  ألنشطة  مناطق 
وتعزيز  البحرية،  للمالحة  جديدة  وطرق  البحري، 
الفرص املتاحة ملنشآت الطاقة املتجددة، وزيادة فرص 
استغالل الهيدروكربونات. غري أن هذه الفرص تنطوي 
عىل إمكانية زيادة املخاطر املرتبطة بهذه األنشطة، مثل 
 Cappello( تلوث املوائل من كوارث مثل انسكاب النفط
and others, 2014(. والجدير باإلشارة هو أن النفط 
 Loftus( بسهولة  يتحلل  ال  البحري  الجليد  يف  املغلف 

.)and others, 2020

ومع زيادة الوقت الذي توجد فيه طرق خالية من الجليد 
وبالتايل قابلة لالستخدام إما عرب القطب الشمايل شمال 
االتحاد الرويس )الطريق البحري الشمايل(، ازداد أيضا 
عدد السفن التي تستخدم هذه الطرق أيضا، حيث كانت 
أكثر من 70 سفينة تبحر عرب الطريق البحري الشمايل 
التي  السفن  عدد  انخفض  ذلك،  ومع   .2013 عام  يف 
يف  حمولتها،  تنخفض  لم  إن  الطريق،  هذا  تستخدم 
السنوات األخرية، ولم يتجاوز عددها 40 سفينة منذ عام 
 Northern Sea Route Information(  2014
 Office, 2019; Centre for High North Logistics

.)Information Office, n.d

القطب  يف  والغاز  بالنفط  املتعلقة  األنشطة  وتتفاوت 
الشمايل. وقامت كندا مؤخراً بتوسيع نطاق وقف إصدار 
الخالصة  املنطقة االقتصادية  تراخيص حفر جديدة يف 
األنشطة  الشمايل لحظر جميع  القطب  لكندا يف  التابعة 
املتعلقة بالنفط والغاز يف عرض البحر حتى نهاية عام 
الشمايل  القطب  مياه  Vigliotti, 2019( 2021(. ويف 
التابعة للواليات املتحدة، ُرفع يف عام 2017 حظر الحفر 
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املماثل الذي ُفرض يف عام 2016 ولكن أعيد إنفاذه يف 
عام 2019. وال يزال مستقبله خاضعاً للطعن القانوني 
الرويس  لالتحاد  التابعة  املياه  أما   .)Gilmer, 2020(
غربي القطب الشمايل فقد شهدت عمليات حفر محدودة 
يف السنوات األخرية ولكن التوسع معلق ألسباب اقتصادية 
أن  من  الرغم  عىل  املتحدة،  الواليات  فرضتها  وجزاءات 
التقارير األخرية تشري إىل أن الحفر قد يُستأنف يف عام 

 .)Staalesen, 2019( 2021 2020 أو

وكان ملعظم التغريات التي لوحظت يف املوائل الجليدية يف 
بأهداف  يتعلق  فيما  متباينة  عواقب  الشمايل  القطب 
التنمية املستدامة، حيث يتيح استغالل الهيدروكربونات 
إمكانية أكرب للوصول إىل مصادر الطاقة )الهدف 7 من 
البحري  النقل  زيادة  مع  املستدامة(،  التنمية  أهداف 
النشاط  تعزز  التي  األسماك  ومصائد  والسياحة 
االقتصادي املحيل )الهدف 8(. إال أن هذه األنشطة تقلل 
من فرص تهيئة بيئة مستدامة يثريها التنوع البيولوجي 
عرب  وذلك  املستدامة(  التنمية  أهداف  من   14 )الهدف 
التسبب يف مزيد من تغري املناخ واالنبعاثات )الهدف 13 
بذلك من  يرتبط  ما  املستدامة(، مع  التنمية  أهداف  من 
تلوث )الهدفان 12 و 14 من أهداف التنمية املستدامة(. 

ويوجد بعض مناطق صيد األسماك يف القطب الشمايل، 
جنوب  الساحلية  املياه  يف  الكريل،  أسماك  مصائد  مثل 
عالمات  ظهرت  حيث  ويدل،  وبحر  األطليس  املحيط 

2  ثمة منازعة بني حكومتي األرجنتني واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بشأن السيادة عىل جزر فوكالند )مالفيناس(.

نطاقا  األوسع  اآلثار  أن  غري  البحري.  الجليد  انخفاض 
عموما  اإليكولوجي  النظام  عىل  االنخفاضات  لهذه 
ومناطق صيد األسماك املرتبطة بها لم تتضح بعد. وبدأ 
التنقيب عن الهيدروكربونات يف الهضبة املحيطة بجزر 
أن  )مالفيناسMacAulay، 2015( 2)(، رغم  فوكالند 
إال منذ فرتة  يبدأ  لم  به  املرتبطة  البيئية  املخاطر  تقييم 
وجيزة، وتقع هذه املنطقة خارج نظام إدارة أنتاركتيكا 
)Bigg and others, 2018(. ويف ضوء أهمية الكريل 
األحياء  تربية  قطاع  يف  متنامية  لصناعة  غذاء  كمصدر 
من  النوع  هذا  إلدارة  اسرتاتيجيات  تنفيذ  بدأ  املائية، 
املنطقة  يف  الطويل  األجل  عىل  املائية  األحياء  تربية 
الحية يف  البحرية  املوارد  لجنة حفظ  الخاضعة لحماية 
 Commission for the Conservation( أنتاركتيكا 
 of Antarctic Marine Living Resources
البحرية  املناطق  تساعد  وقد   .))CCAMLR(, 2019
املحمية يف بعض املواقع املعينة عىل معالجة بعض هذه 
املسائل اإلدارية، وستقتيض من نظام معاهدة أنتاركتيكا، 
ال سيما لجنة حفظ املوارد البحرية الحية يف أنتاركتيكا، 
إجراء مزيد من التغيريات. وقد تم إنشاء منطقة بحرية 
إنشاء  قرار  أن  إال   ،2016 عام  روس  بحر  يف  محمية 
بعض املناطق البحرية املحمية األخرى املقرتحة، كما يف 
بحر ويدل ورشق أنتاركتيكا وبالقرب من شبه جزيرة 

أنتاركتيكا، ما زال قيد النظر من قبل  أعضاء اللجنة. 

آفلق اتسحقلل  - 4

ال تزال التوقعات املتعلقة بموائل الجليد القطبي متباينة 
األول.  العاملي  للتقييم  بالنسبة  كانت  كما  كبري  حد  إىل 
ومن املتوقع أن يستمر الجليد البحري يف القطب الشمايل 
يف الرتاجع والتناقص، حيث يحتمل جداً أن يكون القطب 
الحادي  القرن  يف  موسمياً  الجليد  من  خاليا  الشمايل 
والعرشين، عىل الرغم من أن توقيت هذا الحدث البيئي 
 Serreze and( الرئييس ال يزال غري مؤكد بدرجة كبرية

الجليد  ينخفض  أن  املتوقع  ومن   .)Meier, 2019
استقراره  من  الرغم  عىل  الجنوبي،  القطب  يف  البحري 
 Naughton and others,( القرن  هذا  خالل  الحايل، 
املحيطات.  احرتار  إىل  الغالب  يف  ذلك  ويرجع   ،)2018
يف  الجليدية  الجروف  عىل  األخري  هذا  يؤثر  أن  ويُتوقع 
التحتية  الطبقات  ذوبان  بتشجيع  الجنوبي  القطب 
نهاية  بحلول  املائة  يف   129 و   41 بني  ترتاوح  بنسبة 
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ما  مع   ،)Naughten and others, 2018( القرن 
الجليدية.  الجبال  انفصال  يف  زيادات  من  بذلك  يرتبط 
القطب  يف  االحرتار  استمرار  يؤدي  أن  املتوقع  ومن 
غرينالند  يف  الجليدي  الغطاء  ذوبان  زيادة  إىل  الشمايل 
الجليدية،  الجبال  إنتاج  زيادة  وربما   )Barry, 2017(

إذا كان عرضيا.

وسيستمر انخفاض الجليد البحري والجروف الجليدية 
يف فتح فرص لتوسع كل من األنواع التي تعيش يف عرض 
البحر واألنواع القاعية، التي ستستفيد من توسع ظروف 
مع   ،)Christiansen, 2017( وتحسنها  التغذية 
التسبب يف الوقت نفسه يف تهديد مقومات بقاء األسماك، 
 )Boreogadus saida( القطبي  القد  سمك  سيما  ال 
ثدييات  ومجموعات   ،)Christiansen, 2017 )انظر 
 United( البحري  الجليد  عىل  املعتمدة  لألنواع  البحر 
أن  إىل  كثرية  دراسات  وتشري   .)Nations, 2017a
طحالب الجليد البحري ستصبح عرضة لتغري املناخ، مع 
األعداد  وانخفاض  البيولوجي  التنوع  انخفاض 
 Kiko and others, ؛ وHardge and others, 2017(
العوالق  تكاثر  يصبح  قد  أخرى،  ناحية  ومن   .)2017
النباتية أكثر انتشارا، عىل األقل يف وقت مبكر من الصيف 
قبل أن تصبح املغذيات محدودة، تحت طبقة أرق وأكثر 
يف  البحر  جليد  من  بالثلوج  ومغطاة  للرصاص  عرضة 
املحيط املتجمد الشمايل )Assmy and others, 2017؛ 
انظر أيضا الفصل 6 ألف من هذا التقييم(. وقد يكون 
الكربون،  نطاقا عىل تصدير  أوسع  آثار  التغريات  لهذه 
مع تحول مناطق الجليد البحري املوسمية إىل بالوعات 
 Rapp و  كربون )Abelmann and others, 2015؛ 
and others, 2018(. وقد يقلل تناقص الجليد البحري 
أيضاً من مدخالت البالستيك يف املحيط املتجمد الشمايل، 
من  أنواع  عىل  حالياً  يحتوي  البحري  الجليد  إن  حيث 
املتجمد  املحيط  يحتويه  مما  أكثر  بالستيكية  جزيئات 

التقييم،  هذا  من   12 الفصل  )انظر  نفسه   الشمايل 
املحيط  ويف   .Kanhai and others )2020(( و 
من  القليل  إال  البحري  الجليد  يبد  لم  حيث  الجنوبي، 
أن  املعروف  من  اآلن،  حتى  األجل  الطويلة  االتجاهات 
املواقع  يف  أدنى  يكون  الفردي  املستوى  عىل  التخصص 
الجليد  يف  أخرى  إىل  سنة  من  التباين  فيها  يكون  التي 
 McMullin and others,( درجاته  أعىل  يف  البحري 
2017(، مما يشري إىل وجود مجال للتكيف يف مناخ أكثر 

تغريا يف املستقبل.

وصيد  املالحة  أمام  الشمايل  القطب  النفتاح  وسيكون 
األسماك واستغالل قاع البحر وموارد املياه العميقة آثار 
 Harris and others,( اإليكولوجية  النظم  عىل  كبرية 
للسكان،  املستدامة  التنمية  أهداف  من  وعدد   )2018
عىل  يعتمدون  الذين  وافدين،  أو  أصليني  كانوا  سواء 
موائل جليد خطوط العرض العليا. بيد أنه من املرجح، 
رغم إبحار أول سفينة عرب الطريق البحري الشمايل يف 
جليد  كاسحة  ترافقها  أن  دون   2017 آب/أغسطس 
رضورة  تستمر  أن   ،)High North News, 2018(
مرافقة شحن البضائع، ما لم تكن سفينة “من الدرجة 
 Kiiski and others,( الجليدية”، يف املستقبل املنظور
القطب  طرق  تظل  أن  املرجح  من  ولذلك،   .)2018
العوامل  ومن  عقود.  لعدة  ثانوية  أهمية  ذات  الشمايل 
التي تحد أيضا من استخدام طرق الشحن الجديدة هذه 
الثدييات  عىل  الشحن  لزيادة  املحتمل  السلبي  األثر 
 Hauser and others,( الشمايل  القطب  يف  البحرية 
غري  األنواع  لنقل  فيه  املرغوب  غري  والتيسري   ،)2018
املعقدة  اإلشعاعية  املرتدة  التغذية  وإمكانية  األصلية، 
الشمايل  القطب  مناخ  عىل  السفن  عوادم  لدخان 
)Stephenson and others, 2018(، وقد يؤدي هذا 
األخري إىل إبطاء االتجاه نحو الزيادات يف الفرتات الخالية 

من الجليد.
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الثغفاج الفئيسية اتحلقية ه اتعلرف وميلل ب لء القاراج  - 5

العليا  العرض  خطوط  إىل  الوصول  إمكانية  انعدام  إن 
نسبياً.  مفهوم  غري  يزال  ال  الجليدي  املوئل  أن  يعني 
ألكرب  حاليا  خضعت  التي  هي  البحري  الجليد  وبيئات 
قيد  البحري  الجليد  موائل  بني  من  الدراسات  من  قدر 
النظر هنا، ولكن حتى بالنسبة للجليد البحري، ال يزال 
حني  ويف  الغذائية؛  للشبكة  شاملة  دراسة  إجراء  يتعني 
يرد ذلك يف العديد من الدراسات، فال يركز معظمها إال 
 .)Dickinson and others, 2016( عىل جانب واحد
وبشكل عام، فإن فهمنا للطبيعة الثالثية األبعاد للموائل 
ونطاق   ،)Bluhm and others, 2018( الجليدية 
املكاني  وتنوعها  املوائل  هذه  داخل  وعددها  األنواع 
 Christiansen،( جدا  محدودا  يزال  ال  والزماني 
ليشمل  أيضا  البيانات  يف  النقص  هذا  ويمتد   .)2017

تأثري وجود أو غياب هذه املوائل عىل املناطق املحيطة بها 
 .)Barnes, 2017( يف املحيطات واحتجاز الكربون

الجليدية،  الجروف  إىل  الوصول  صعوبة  فإن  وباملثل، 
 Zappalà( واملناطق البحرية القريبة من األنهار الجليدية
البحرية  البيئة  خاصة،  وبصفة   )and others, 2017
هذا  عن  جديدة  معلومات  عىل  الحصول  تجعل  تحتها، 
املوئل الجليدي أمرا نادرا. وأجري الكثري من التحليالت 
استنادا إىل االستشعار عن بعد، مع ظهور نظم ساتلية 
من  املوائل  هذه  معرفة  يف  ثورة  بإحداث  تبرش  جديدة 
الدرجة األوىل، وسيستمر إجراء هذه التحليالت. وسيكون 
البيانات  إىل  بسهولة  الجميع  وصول  ضمان  املهم  من 
سد  أجل  من  الرصد  منصات  تنتجها  التي  الجديدة 

الثغرات الحالية يف املعارف والقدرات.
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ال قلط الفئيسية

معالم  	 هي  البحرية  الصخرية  والقمم  الجبال 
تضاريسية شائعة يف املحيطات يف العالم.

ازدادت مؤخرا الجهود الخاصة املبذولة يف مجال أخذ  	
العينات، غري أن أخذ العينات بشكل تفصييل لم يُجر 
إال ملا يشكل نسبة مئوية صغرية من الجبال البحرية.

التفاوت  	 جانب  إىل  املحدودة،  العينات  أخذ  أنشطة 
من  تحد  البحرية،  الجبال  بني  فيما  الشديد  البيئي 

معرفة التنوع البيولوجي.

يشّكل الصيد، وال سيما الصيد بشباك الجر القاعية،  	
الخاصة  اإليكولوجية  للنظم  الراهنة  التهديدات  أكرب 
البحري،  النثار  أو  الحطام  ولكن  البحرية،  بالجبال 
البحار، كلها  التعدين يف قاع  املناخ، وإمكانية  وتغري 
إىل  الرامية  املبادرات  أن  بيد  إضافية.  تشكل شواغل 

حماية الجبال البحرية آخذة يف االزدياد.

تُبني بحوث متسلسلة زمنيا أُجريت مؤخرا عىل جبال  	
األعماق البحرية أن تعايف مجتمعات املرجان الصخري 
كان محدودا طوال فرتات ترتاوح بني 15 و 20 سنة، 

هذا إن كانت قد شهدت تعافيا بالفعل.

مقامة  - 1

إن الجبال البحرية واآلكام والقمم الصخرية، التي تطلق 
الجبال  تسمية  الفرعي  الفصل  هذا  يف  إجماال  عليها 
البحرية، هي براكني مغمورة، يرتاوح ارتفاعها بني مئات 
وآالف األمتار فوق قاع البحر. وترتاوح تقديرات أعدادها، 
بني  املستخدمة،  والخوارزميات  البيانات  مصدر  حسب 
عرشات آالف الجبال البحرية وأكثر من 000 100 أكمة 
 Harris and و )Yesson and others, 2011؛ 
عىل تزيد  استقرائية  تقديرات  وبني   )others, 2014 

25 مليون من اآلكام  البحرية و  000 100 من الجبال 
وتغطي   .)Wessel and others, 2010( والذرى 
البحار  قاع  من  املائة  يف   20 نسبته  تبلغ  ما  مجتمعة 

.)Yesson and others, 2011( العميق

العميقة  البحار  قاع  موئل  عن  البحرية  الجبال  وتتميز 
 ،)Clark,  2009( هامة  خصائص  بثالث  بها  املحيط 
األعماق ملختلف  توفر نطاقا من  بأن تضاريسها  وهي: 
املجتمعات؛ وتتباين أسطحها الصخرية الصلدة النمطية 
والرواسب الدقيقة غري املتماسكة التي تغطي مساحات 
واسعة من قاع البحر؛ وبأن تركيبتها الفيزيائية يمكن 
أن تغري الجغرافيا املائية والتيارات املحلية، بما يؤدي إىل 
تركُّز األنواع واإلنتاجية. وتلك العوامل يمكن أن تؤدي إىل 

ثراء  أكثر  القاعية  البحرية  الكائنات  تجمعات  جعل 
وتنوعا من مجتمعات موائل املنحدرات أو موائل السهول 

السحيقة املتاخمة لها.

عىل  قويا  تأثريا  باألعماق  املتصلة  البيئية  املعايري  وتؤثر 
تكوين األنواع الحية يف الجبال البحرية، إىل جانب نمط 
 .)Clark and others  ,2010( وطابعه  البحار  قاع 
وتوفر الجبال البحرية خدمات ُجىّل للنظم اإليكولوجية، 
عنها  ينجم  سمكية،  لتجمعات  موطنا  توفر  ما  وغالبا 
نشاط تجاري كبري. وقد تراوحت كميات عمليات تفريغ 
يف  املستوطنة  األولية  الحية  األنواع  من  السنوية  املصيد 
منذ  طن   100  000 حدود  ضمن  البحرية  الجبال 
من  غالبيتها  يف  وكانت  العرشين،  القرن  تسعينيات 
فصائل السمك املدرع الرأس، وأسماك ألفونسينو، وعائلة 
 Clark and( الربتقايل الخشن  أسماك دوريز، والسمك 

.Watson and others, 2007 ؛ و)others, 2007

وُوضعت “نماذج إيكولوجية” عدة حول الجبال البحرية، 
البيولوجي  للتنوع  وبؤرا  فريدة  بيئات  إياها  معتربة 
عىل  ليس  البحرية  الجبال  من  الكثري  أن  غري  والتوطن. 
 Rowden and others,( العزلة  من  كبرية  درجة 
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2010a(، كما أن معظمها ال يحتوي عىل مستويات عالية 
من األنواع املستوطنة. وهي تشرتك مع موائل قاع البحار 
 Howell( الحية  األنواع  من  العديد  يف  األخرى  العميقة 
 Narayanaswamy and و  and others, 2010(؛ 
others, 2013 وذلك عىل الرغم من أن تباين تضاريس 
الجبال البحرية ودينامياتها الفيزيائية يمكن أن يؤديا إىل 
أو  املميز  واالحتشاد  الحية  األنواع  تجديد  معدل  ارتفاع 

.)Schlacher and others, 2014( خصائص الوفرة

األول  العاملي  التقييم  من   51 الفصل  اعتمد  وقد 
من  وأجزاء   )United Nations, 2017a( للمحيطات 
فصوله 34 و 35 و 36-واو عىل استعراضات متعددة 
للجبال البحرية )مثال، Pitcher and others, 2007؛ 
 Staudigel and( و  و Clark and others, 2010؛ 
الكائنات  تعداد  برنامج  نتائج  وعىل   ،)others, 2010

الحية البحرية )مثال Rowden and others, 2010a؛ 
 Clark and و  Stocks and others, 2012؛  و 
others, 2012(. غري أن محدودية أنشطة أخذ العينات 
جبل   700 حوايل  ويوجد  البحرية.  للجبال  فهمنا  تقيّد 
موقع  عىل  بيانات  بشأنها  توجد  بحري 
قواعد  ويف   )SeamountsOnline, 2010( Stocks
البحرية  للجبال  اإليكولوجية  النظم  تقييم  إطار  بيانات 
)Kvile and others, 2014(، ولكن لم يُجر أي مسح 
تفصييل سوى لحوايل 300 منها، إال أن عددا قليال منها 
يقع عىل خطوط العرض االستوائية، أو يضم قمما عىل 
النظم  000 2 مرت. ولذلك، فإن تركيبة  عمق يزيد عىل 
اإليكولوجية للجبال البحرية ووظيفتها وترابطها ال تزال 

.)Clark and others, 2012( مجهولة إىل حد كبري

بيلن الحغرياج ه اتعففة بني علمت 2010 و 2020  - 2

برامج  عدة  أنتجت  املاضية،  الخمس  السنوات  مدى  عىل 
بحثية وطنية أو دولية قدرا كبريا من املعلومات اإليكولوجية 
لتلك  موجز  عرض  ويرد  البحرية.  الجبال  بيئات  عن 
املعلومات يف الفرع 5، ولكن النتائج اإليكولوجية الرئيسية 
ترد مجّمعًة أدناه، وذلك استنادا إىل استعراض إليكولوجيا 

.)Rogers, 2018( الجبال البحرية

البحرية نادرا ما توجد يف تدفقات  الجبال  ويف حني أن 
 Lavelle and Mohn,( مستقر  طابع  ذات  محيطية 
2010(، يمكن أن يحدث سحب دائري وتجانس لعمود 
أن  ويمكن   .)Meredith and others, 2015( املاء 
الداخلية إىل نشوء تيارات صاعدة  يؤدي تشّكل األمواج 
ترتفع باملغذيات إىل األعىل بما يعزز اإلنتاجية األولية يف 
)Turnewitsch and others, 2016؛  الذرى   مناطق 
ارتفاع  أن  بيد   .)Read and Pollard, 2017 و 
 Lemos and )مثال،  عابرا  يكون  قد  األولية  اإلنتاجية 
العوالق  وفرة  يزيد  ما  ونادرا   ،)others, 2018
فوق  الحيوانية  العوالق  مجتمعات  وتعكس  الحيوانية. 
لها  املالصقة  املحيطية  املياه  خواص  البحرية  الجبال 

 Denda and ؛ وCarmo and others, 2013 ،مثال(
 Denda and others, و  Christiansen, 2014؛ 
2017(، ولكن انسداد ُسبل العوالق الحيوانية والسوابح 
الجبال  تضاريس  اعرتاض  بسبب  املهاجرة  الدقيقة 
فريسة  وقوعها  احتمال  يعزز  أن  يمكن  لها  البحرية 
 Nishida and others, )مثال،  والجمربي  لألسماك 
Preciado and others, 2017؛  و  2016؛ 

.)Letessier and others, 2017 و

عمق  عىل  قممها  تكون  التي  البحرية  للجبال  ويمكن 
مؤخرا  شوهدت  وقد  الطحالب،  نمو  تدعم  أن  ضحل 
األطليس  املحيط  شمال  منطقة  يف  طحلبية  غابات 
 Stefanoudis and ؛ وRamos and others, 2016(
others, 2019(، ومنطقة شمال رشق املحيط الهادئ 
)Du Preez and others, 2016(. واكتُشفت أحواض 
يف  البحرية  واألحياد  الجبال  عىل  الرودوليث  من  كثيفة 
 Meirelles and others,( جنوب غرب املحيط األطليس
 Stefanoudis( وشمال غرب املحيط األطليس ،)2015
الهادئ،  املحيط  غرب  وجنوب   ،)and others, 2019
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)Clark and others, 2017, 2019(. وهذه الطحالب 
يمكن أن تكون ذات أهمية يف ميزانية الكربون الخاصة 
وَقّدر  اإلضاءة.  املتوسطة  البيئية   بالنظم 
إنتاج  أن   Pereira-Filho and others  )2012(
من  بحرية  جبال  أربعة  يف  الرودوليث  من  الكربونات 
 - فيتوريا  باسم  املعروفة  البحرية  الجبال  سلسلة 
-3 غيغا طن سنويا.

 10x 1,5 ترينيداد قبالة الربازيل بـ

البحرية  الجبال  يف  األحياء  بمجتمعات  املعرفة  وتحسنت 
بالظروف  املتصلة  األحياء  أنواع  توّزع  نمذجة  خالل  من 
الفيزيائية - الكيميائية. وهذه النمذجة، وال سيما بالنسبة 
ملرجانيات البحار العميقة التي يمكن أن تكون وفرية عىل 
   ،Tracey and others, 2011 )مثال،  البحرية   الجبال 
و Rowden and others, 2010b( تشري إىل أن املتغريات 
بالكالسيت/ التشبع  أعماق  تشمل  الرئيسية  البيئية 

األراغونيت، والجانب الطبغرايف، ودرجة الحرارة، وامللوحة، 
الجسيمي  العضوي  والكربون  األكسجني،  ومستويات 
 Yesson and ؛ وDavies and Guinotte 2011 ،مثال(
 Anderson and others, و  others, 2012, 2017؛ 
ضعيف،  أداء  ذات  تكون  قد  النماذج  أن  بيد   .)2016a
 Anderson and( البيئية  البيانات  دقة  حسب  وذلك 
 .)Rowden and others, 2017 و  others, 2016b؛ 
عىل  النماذج،  هذه  عىل  أيضا  الجديدة  البيانات  وستؤثر 
نحو ما يتضح من اكتشاف شعاب مرجانية صخرية عىل 
الجبال البحرية يف شمال غرب املحيط الهادئ، يف ظروف 
 .)Baco and others, 2017( سيئة للتشبع باألراغونيت
عىل  مختلف،  بشكل  أيضا،  البيئية،  املعايري  تؤثر  وقد 
 Victorero( تعويض األنواع الحية وعىل وفرة تلك األنواع

.)and others, 2018

محور  البحرية  الجبال  بني  فيما  الرتابط  آليات  وكانت 
تركيز لبحوث أجريت مؤخرا. ويمكن أن تؤدي الجبال 
ولكن  الكبرية،  املناطق  عرب  “معابر”  دور   البحرية 
Rowden and( الصدد  هذا  يف  ثابت  نمط  يوجد   ال 
ن   others, 2010a(. ويتشابه املرجان الصخري املكوِّ
املرجان  مع   )Solenosmilia variabilis( للشعاب 
يف   )Desmophyllum dianthus( املخروطي 
الكرة  نصف  عرب  النطاق  الواسع  املتماثل  انتشارهما 
األرضية الجنوبي، ولكن البنية الوراثية املتماثلة ملرجان 
D. dianthus عىل امتداد مساحات واسعة )تبلغ آالف 
مرجان  يف  املالحظ  التباين  مع  تتناقض   الكيلومرتات( 
مقربة  عىل  الواقعة  البحرية  الجبال  بني   S. variablis
 Miller and( الكيلومرتات(  )عرشات  بينها   فيما 
Gunasekera, 2017(. وهذه اآللية األخرية املتمثلة يف 
مجموعات “لإلمداد الذاتي” توجد أيضا عند الرخويات 
 .)Beeston and others,  2018( الصدفتني  ذوات 
وتختلف أنماط الرتابط الجغرايف فيما بني األنواع الحية 
)مثال، Zeng and others, 2017( وحتى داخل نفس 
أن  ويمكن   .)Pante and others, 2015( الجنس 
توفر التيارات طرقا أو أن تكون حواجز النتشار الريقات 
 Holland and و  )Dueñas and others, 2016؛ 

.)others, 2019

وهذا البحث يسلط الضوء عىل التباين يف العوامل البيئية 
ومجتمعات الكائنات الحيوانية فيما بني الجبال البحرية، 
إيكولوجيا  بشأن  التعميم  املستحيل  من  يجعل  مما 
العينات عرب طائفة  الجبال البحرية، ويؤكد أهمية أخذ 
للجبال  والجغرافية  الطبيعية  الخصائص  من  واسعة 

.)Clark and others, 2012( البحرية

بيلن الحغرياج ااقحصلدلة واا حملعية  - 3

يعود تاريخ مصائد األسماك الحرفية إىل القرن الخامس 
التجارية  األسماك  مصائد  تعترب  اليوم،  وحتى  عرش، 
الصغرية النطاق القريبة من الجزر املحيطية ذات أهمية 
بما  رئييس(  بشكل  )التونة  املصيد  يقدر  حيث  للعمالة 

سنويا  طن   250  000 و   150  000 بني  ما   يرتاوح 
عموما  وتراجعت   .)Da Silva and Pinho, 2007(
مثل  أنواع  من  البحار  أعماق  يف  القاع  أسماك  مصائد 
سمك ألفونسينو والسمك الخشن الربتقايل منذ منتصف 
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تسعينيات القرن املايض )Clark and others, 2007؛ 
 Pitcher and و  Watson and others, 2007؛  و 
من  أدنى  حالية  مستويات  إىل   ،)others, 2010 
000 100 طن يف السنة. وإضافة إىل األسماك، استهدفت 
البحرية  الجبال  الالفقرية يف  الصغرية  األسماك  مصائد 
جراَد البحر يف جنوب املحيط األطليس وجنوبي املحيط 
شمال  يف  البحار  أعماق  يف  األحمر  والسطاَن  الهندي، 

.)Rogers, 2018( رشق املحيط األطليس

الحديدي  املنغنيز  قشور  عىل  البحرية  الجبال  وتحتوي 
األرضية  والعنارص  والنيكل  الكوبالت  عىل  الحاوية 
 Hein and( النادرة التي تنطوي عىل إمكانات تجارية
others, 2013(. وتوجد خمسة عقود للتنقيب عن تلك 
القشور أبرمت مع السلطة الدولية لقاع البحار: تشكل 
أربعة منها جبال بحرية يف شمال غرب املحيط الهادئ، 
ريو غراندي  بجبال بحرية يف مرتفع  الخامس  ويتعلق 
قبالة الربازيل1. وال يوجد حاليا تعدين يف أعماق البحار، 
النظم  عىل  كبريا  تأثريا  تؤثر  قد  التعدين  عمليات  ولكن 
  Levin and others, اإليكولوجية للجبال البحرية )مثال
2016؛ و Miller and others, 2018(. ومن ثم، تقوم 
السلطة الدولية لقاع البحار حاليا بوضع أنظمة لتحقيق 

توازن بني احتمال االستغالل وحفظ البيئة.

متزايد.  قلق  مصدر  البالستيك  وحطام  القمامة  وتمثل 
املفقودة  السمك  صيد  وأقفاص  وشباك  خيوط  وتؤدي 
 Vieira و  )مثال Maldonado and others, 2015؛ 
 Woodall and others, و  and others, 2015؛ 
2015( إىل علوق األنواع املرتبطة بالجبال البحرية بها 
أو إلحاق أرضار جسدية بها. وُعثر عىل مواد بالستيكية 
الجبال  حيوانات  من  مأخوذة  عينات  يف  بحرية  دقيقة 
الرواسب  يف  وكذلك  الهندي،  املحيط  جنوب  يف  البحرية 
 Taylor and و  )Woodall and others, 2014؛ 
others, 2016(. ويُخىش أيضا أن تتمكن األنواع امُلغرية 

من االنتشار عن طريق هذا الحطام والنثار.

.www.isa.org.jm/deep-seabed-minerals-contractors :1  متاح عىل الرابط الشبكي التايل

وقد يحدث التعايف من آثار الصيد أو احتمال التعدين، 
إىل جانب العودة إىل تحقيق قيمة اقتصادية أو اجتماعية، 
بشكل بطيء جدا. ويمكن أن ينجم عن مصائد األسماك 
القاعية،  البحرية إزالة الكثري من الحيوانات  يف الجبال 
والوفرة  البيولوجي  التنوع  انخفاض  إىل  سيؤدي  مما 
الجبال  تزال  وال   .)Clark and others, 2015(
البحرية يف سلسلة جبال إمربور البحرية يف هاواي تُِغلُّ 
 Bensch )مثال،  صغرية  مصيد  كميات  متقطع  بشكل 
and others, 2008(، وقد أعيد فتح العديد من املصائد 
الصغرية للسمك الخشن الربتقايل قبالة ساحل كل من 
 Food and Agriculture( وتسمانيا  نيوزيلندا 
 Organization of the United Nations )FAO(,
2018(. بيد أن موائل الكائنات القاعية قد تكون بحاجة 
زمنيا  متسلسلة  مسوحات  وتُظهر  للتعايف.  عقود  إىل 
أجريت قبالة ساحل نيوزيلندا أدلة قليلة عىل التغيري يف 
15 عاما من اإلغالق  مجتمعات املرجان الصخري بعد 
 Clark and others,( الجر  بشباك  الصيد  أمام 
الزهرية  املرجانيات  أن  من  الرغم  عىل  وذلك   ،)2019
واملرجانيات الصغرية قد تكون ازدادت يف بعض الجبال 
 Clark and( تسمانيا  ساحل  قبالة  الواقعة  البحرية 
يف  مؤخرا  أجري  آخر  مسح  ويُبني   .)others, 2010
آثار  من  املحتمل  التعايف  بعض  الهادئ  املحيط  شمال 
الصيد بشباك الجر التي كانت مستخدمة يف سبعينيات 
ولكّن   ،)Baco and others, 2019( العرشين  القرن 
بحوثا يابانية بشأن جبل بحري كان يف السابق موقعا 
عىل  دليل  أي  إىل  تشري  ال  النفيسة  املرجانيات  لصيد 

.)Bruckner, 2014( التعايف

file:///C:\Users\Consulate\Desktop\Alaa%20jobs\2011859%20-9-10\2011859-9\www.isa.org.jm\deep-seabed-minerals-contractors
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اللصوث الفئيسية الخلصة بكل م فقة ه الس واج األخرية  - 4

.www.bas.ac.uk/project/protecting-marine-ecosystems-in-the-south-atlantic 2  انظر

اتصيط اتحيما الشمليل  - 1-4

لم يُضطلع إال بالقليل من العمل يف الجبال البحرية يف 
 ،2017 عام  يف  أنه،  بيد  الشمايل.  املتجمد  املحيط  مياه 
عىل  لإلسفنج  عالية  وتنوع  كثافة  مستويات  اكتُشفت 
 ،)Schultz Massif( البحري  ماسيف  شولتز  جبل 
ناتجة احتماال عن حدوث تيارات أدفأ غنية باألكسجني 

.)Jones and others, 2018( وبالغذاء

شملل اتصيط األطليس  - 2-4

تركزت أعمال اضُطلع بها مؤخرا عىل الجبال البحرية يف 
بيانات من جبل  األطليس. وكشفت  املحيط  شمال رشق 
 13 البحري وجود   )Anton Dohrn( “أنطون دورن” 
بيئة حيوية، 10 منها تستويف معايري النظم اإليكولوجية 
البحرية الهشة )Davies and others, 2015(. وأجري 
 Hebrides( البحري  تريّيس  هربيدس  لجبل  مسح 
Terrace( ألول مرة يف عام 2012، وُحددت مواقع موائل 
 ،)Henry and others, 2014( ملرجانيات املياه الباردة
 Bathyraja( الورنك  سمك  لتفريخ  موقع  ُحدد  كما 
 Henry and others,( يف املياه العميقة )richardsoni
2016(. وأكمل برنامج أطلس التابع لالتحاد األوروبي 
 )Bowditch( البحري  بوديتش  لجبل  مسح  عمليات 
 )Formigas( البحري  فورميغاس  وجبل  )برمودا( 
)جزر األزور(، كما أُبلغ، يف منطقة جبل تروبك البحري 
اإلسفنج  من  شاسعة  مناطق  بوجود   )Tropic(
الثمانية،  واملرجانيات   ،)Poliopogon amadou(
 Solenosmilia طائفة  من  املرجانية  والشعاب 
 ،xenophyophores من طائفة  واملرجان   ،variabilis
 Ramiro-Sánchez and( البحر  زنابق  وحقول 
عىل  البحري  تروبك  جبل  ويحتوي   .)others, 2019
مساحات شاسعة من قشور املنغنيز الحديدي ذات أهمية 

.)Murton and others, 2017( تعدينية محتملة

4-3 -   وب اتصيط األطليس

املعادن  عن  بالتنقيب  مرتبطة  حديثة  أعمال  طورت 
والنفط والغاز األوصاَف الفيزيائية - الكيميائية لسلسلة 
الجبال البحرية املعروفة باسم سلسلة جبال فيتوريا - 
 Bernardino and( رايز  غراندي  وريو  ترينداد 
 Montserrat and others, و  Sumida, 2017؛ 
2019(. وتشرتك الجبال البحرية مع املنحدرات القارية 
توجد  ولكن  فيهما،  الحية  األنواع  تجمعات  يف  املجاورة 
 O’Hara and( أسس متمايزة بنيويا فيما بني املناطق
others, 2010؛ و Bernardino and others, 2016؛ 
و Almada and Bernardino, 2017( مما يشري إىل 
القاعية  وغري  القاعية  الحيوانية  للحياة  شديد  تنوع 

.)Perez and others, 2018(

وأجرت اململكة املتحدة أيضا مسوحات للجبال البحرية 
الواقعة قبالة جزر سانت هيالنة وأسنسيون وتريستان 

دا كونها2.

اتصيط اله اي  - 4-4

ال يزال مستوى البحوث بشأن الجبال البحرية يف املحيط 
الهندي ضعيفا، عىل الرغم من أن عدة جبال بحرية واقعة 
عىل حيد الجنوب الغربي للمحيط الهندي وَحيْد مدغشقر 
 Rogers( السنوات األخرية لها مسوحات يف  أُجريت  قد 
املسوحات وجود  تلك  وأظهرت   .)and others, 2016
عرب  متميزة  نباتية  وعوالق  دقيقة  لكائنات  مجتمعات 
 Sonnekus ؛ وDjurhuus and others, 2017( الَحيد
عاٍل  تنوع  وجود  كشفت  كما   ،)and others, 2017
 Laptikhovsky and others,( األرجل  لرأسيات 
2017( وتنوع عاٍل ملجموعات أنواع حيوانات قاع البحر 

فيما بني الجبال البحرية.
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شملل اتصيط الهلدئ  - 5-4

نشطت الواليات املتحدة يف شمال املحيط الهادئ ووسطه 
 2016 و   2015 أعوام  يف  أجريت  حمالت  خالل  من 
و 2017 شملت رسم خرائط وعمليات غطس ملركبات 
يف  واألحياد  البحرية  الجبال  عىل  بُعد  عن  ل   تُشغَّ
البحري  الوطني  باباهانوموكواكي  معلم 
“Papahānaumokuākea” )بما يف ذلك سلسلة جبال 
أمربور البحرية يف هاواي( حول عدد من جزر الواليات 
املتحدة يف وسط املحيط الهادئ، وامتدت نزوال إىل ساموا 
يف  غطس  عملية   18 وأجريت  كوك.  وجزر  وتوكيالو 
البحرية  ميوزيشان  جبال  لسلسلة  البحرية  الجبال 
اقترصت  البحرية،  الجبال  معظم  ويف   .)Musician(
عملية  عىل  بُعد  عن  املشغلة  للمركبات  الغطس  عمليات 
ووفرة  تنوع  عن  كشفت  العملية  تلك  ولكن  واحدة، 
البحار  أعماق  يف  واإلسفنجية  املرجانية  املجتمعات 
من  مزيد  ونُفذ   .)Kennedy and others, 2019(
تلك  باستخدام  الغطس  عمليات  طريق  عن  األعمال 
املركبات وجمع العينات الجوفية واستعمال شباك الجر 

عىل 4 جبال بحرية يف خليج أالسكا يف عام 2019.

للجبال  املسوحات  من  عددا  صينيون  باحثون  وأجرى 
بما يف  الهادئ،  املحيط  الواقعة يف شمال غرب  البحرية 

ذلك جبال كارولني وياب وماجالّن البحرية.

بها  يقوم  التي  املسح  أعمال  يف  زيادة  أيضا  وتسجل 
املياه العميقة الحاصلون عىل تراخيص  مقاولو معادن 
املحيط  غرب  شمال  يف  الكوبالت  قشور  عن  للتنقيب 
للبحث  الصينية  )الرابطة  مقاولون  وجمع  الهادئ. 
والتطوير يف مجال املوارد املعدنية للمحيطات )الصني(، 
واملعهد الكوري لعلوم وتكنولوجيا املحيطات )جمهورية 
كوريا(، واالتحاد الرويس، ورشكة اليابان الوطنية للنفط 
 ،2018 و   2017 عامي  يف  )اليابان(،  واملعادن  والغاز 
عينات من 11 جبال بحريا، وعثروا عىل الكثري من األنواع 
الجديدة ضمن مجتمعات الكائنات البحرية القاعية من 
 Wang )مثال،  الجلد  وشوكيات  واملرجانيات  اإلسفنج 
 .)Dong and others, 2017 ؛ وand others, 2016

.https://ecos.csiro.au/deep-sea-life 3  انظر

السحيقة  التلول  يف  العينات  أخذ  عمليات  بعض  وتم 
والجبال البحرية يف منطقة صدع كالريون - كليربتون. 
وضعت  الهادئ،  املحيط  شمال  من  الكندي  القسم  ويف 
توصيفا  الكندية  واملحيطات  األسماك  مصائد  وزارة 
نرشت   ،2018 عام  ويف  بحرية.  جبال  لعدة  أساسيا 
جبل  عن  بيئية  بيانات  لجمع  مستقلة  رصد  منظومات 
ديلوود البحري )Dellwood(، إىل جانب أجهزة مسماع 
مائي للكشف عن وجود الحيتان. وُحدد ثالثون موقعا 
مسوحات  باستخدام  األجل  الطويل  للرصد  محتمال 
لجبل  علمية  خطة  وضع  حاليا  ويجري  فوتوغرافية. 
SGaan Kinghlas-( سغان كينغالس - بووي البحري

Bowie( وجبال بحرية أخرى يف املحيط الهادئ.

4-6 -   وب اتصيط الهلدئ 

مجتمعات  تعايف  احتماالت  دراسة  عىل  البحوث  تركزت 
الجر  بشباك  الصيد  آثار  من  القاعية  البحرية  الكائنات 
زمنيا  متسلسلة  إضافية  مسوحات  من  وُفرغ  القاعية. 
 Clark and(  2015 عام  يف  نيوزيلندا  ساحل  قبالة 
 .3

others, 2019(، وقبالة ساحل تسمانيا يف عام 2018 
وال يبدو التعايف عىل الشعاب املرجانية الصخرية األصلية 
سوى بقدر قليل بعد مرور فرتة 15-20 سنة عىل توقف 

الصيد بشباك الجّر.

وأجريت مؤخرا مسوحات للجبال البحرية الواقعة قبالة 
جزر غاالباغوس )إكوادور( )2015، 2016( حتى عمق 
ديسفينتوراداس  نازكا  متنزه  يف  وكذلك  مرت،   3  000
“Nazca-Desventuradas” البحري )شييل( )2016( 

.)Nanson and others, 2018( وأسرتاليا

اتصيط الي وبت 4-ا - 

أُخذت، يف السنوات األخرية، عينات من عدد من الجبال 
املتجّمد  املحيط  مياه  يف  الواقعة  واألحياد  البحرية 
الجنوبي. وشملت مسوحات نيوزيلندا حيد لونغ ريدج 
)Long Ridge( )جزء من حيد املحيط الهادئ واملحيط 
املتجمد الجنوبي( يف عام 2018، وسلسلة جبال سكوت 

البحرية يف عام 2019.

https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fecos.csiro.au%2Fdeep-sea-life%2F&data=02%7C01%7CMalcolm.Clark%40niwa.co.nz%7Cd2921a79c41348f68cb808d7116f7d87%7C41caed736a0c468aba499ff6aafd1c77%7C0%7C1%7C636997042875842162&sdata=Y9bWWS7U0rqFXQVBluRBBjauEs4IpdEea70ZttRQFSg%3D&reserved=0
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.www.iatlantic.eu/ :5  متاح عىل الرابط التايل

أُجريت بحوث هامة يف العقد املايض. ويمكن للمبادرات 
الدولية التي يزمع اتخاذَها يف املستقبل كلٌّ من املرشوع 
الجديد  العامل  والفريق  البحرية4،  للجبال  العاملي 
للجبال البحرية والجزر املرتبطة بأحياد وسط املحيط 
واملبادرات   ،)InterRidge( إنرتريدج  ملنظمة  التابع 
املتخذة يف إطار عقد األمم املتحدة لعلوم املحيطات من 
الجبال  من  ملزيد  مسح  إلجراء  املستدامة  التنمية  أجل 
املوجهة  الجارية  الوطنية  البحوث  تكمل  أن  البحرية 
عىل  اآلثار  أو  املحيل  البيولوجي  التنوع  مسائل  نحو 
مصائد األسماك. ويف عام 2017، وّقع االتحاد األوروبي 
والربازيل وجنوب أفريقيا بيان بيليم، وهو إطار تموييل 
املحيط  منطقة  عموم  نطاق  عىل   iAtlantic لربنامج 
العديد  خالله  من  سيُجرى   5)2023-2019( األطليس 

من املسوحات للجبال البحرية يف املحيط األطليس.

العميقة  البحار  التعدين يف قاع  ويشكل ظهور إمكانية 
عىل الجبال البحرية تهديدا، ولكن السلطة الدولية لقاع 
البحار تطلب بيانات بيئية أساسية كبرية كرشط للتنقيب 
وذلك  الوطنية،  الوالية  نطاق  خارج  الواقعة  املناطق  يف 
سيؤدي إىل زيادة املعرفة بالجبال البحرية يف عدة مناطق 

عىل مدى السنوات العرش املقبلة.

العقد  مدى  عىل  املناخ  تغري  بآثار  التنبؤ  الصعب  ومن 
 Rogers )2015( أجراها  استعراضات  ولكّن  املقبل، 
و )Sweetman and others )2017 تشري إىل أن تغري 
األحياء يف  كبريا ملجتمعات  تهديدا  يزال يشكل  ال  املناخ 
الجبال البحرية، مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض 
التشبّع  حد  وتضّحل  األكسجني  تركيز  مستويات 
الجبال  يف  الحيوانية  الحياة  أنواع  وبعض  باألراغونيت. 
تأثرا  أشد  هي  الباردة،  املياه  مرجانيات  مثل  البحرية، 
 Guinotte )مثال،  املياه  كتلة  خصائص  يف  بالتغريات 

and others, 2006؛ و Matos and others, 2017؛ 
و Hebbeln and others, 2019(، وأكرب التغريات يف 
 Sweetman and others,( القاعية  غري  األعماق 
مصائد  تدعم  التي  البحرية  الجبال  يشمل   )2017
أنه،  بيد  الكبري.  البيولوجي  التنوع  أو  املنتجة  األسماك 
نطاقا،  أوسع  أعماقا  البحرية تغطي  الجبال  ونظرا ألن 
ض  فإنها قد تكون أقل عرضة للتغريات الناتجة عن تحمُّ
املحيطات من قاع البحار املحيط بها، ويمكن أن تؤدي 
.)Tittensor and others, 2010( دور مالذات مؤقتة

وعىل الصعيد العاملي، قد تزداد حماية الجبال البحرية، 
مما يعزز جهود الحفظ الوطنية يف شمال املحيط األطليس 
وجنوب غرب املحيط الهادئ وشمال رشق املحيط الهادئ 
)Morato and others, 2010( وقرارات حظر أنشطة 
الغربي  الساحل  قبالة  األخرية  اآلونة  يف  املتخذة  الصيد 
 Natura,( األطليس  املحيط  شمال  يف  وشييل  لكندا 

2000(، ويف جميع أنحاء مياه هاواي. 

حفظ  جهود  أيضا  السياحي  التمويل  يعزز  أن  ويمكن 
 Ison and others,( املستقبل  يف  البحرية  الجبال 
2021(. وقد ُوضعت أيضا بعض مناطق الجبال البحرية 
يف رشق املحيط الهادئ تحت الحماية من إمكانية التعدين 
البيئية  لإلدارة  إقليمية  خطة  بموجب  البحار  قاع  يف 
أن  املرجح  ومن  البحار.  لقاع  الدولية  السلطة  اعتمدتها 
تصنف املنظمات اإلقليمية املعنية بإدارة مصائد األسماك 
النظم  عداد  يف  البحرية  الجبال  من  متزايدة  أعدادا 
اإليكولوجية البحرية الهشة )FAO, 2009(، والعديد من 
ذات  بحرية  مناطق  باعتبارها  مصنفة  البحرية  الجبال 
 Convention on( بيولوجية  أو  إيكولوجية  أهمية 

.)Biological Diversity )CBD(, 2009

https://osf.io/xtg5c/
http://www.iatlantic.eu/
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ال تزال الثغرات املعرفية املحددة يف التقييم األول قائمة 
إىل حد كبري )United Nations, 2017b(، وهي: العدد 
املحدود للجبال البحرية التي ُجمعت منها عينات حتى 
تنبؤية  نماذج  ووضعت  التقدم(؛  بعض  )أحرز  اليوم 
ملالءمة املوائل، ولكنها لم توضع موضع االختبار )بعض 
القاعية  غري  املكونات  بشأن  املعريف  والقصور  التقدم(؛ 
األعماق  سيما  )وال  البحرية  للجبال  اإليكولوجية  للنظم 
غري القاعية( )ال يزال إىل حد كبري أمرا واقعا(؛ والحاجة 
إىل تقييم عوامل اإلجهاد املتعددة، بما يف ذلك اضطراب 
وتناقص  والتحمض،  املناخ،  وتغري  وامللوثات،  املوائل، 
النظر فيها بشكل مشرتك )تظل  كمية األكسجني، وإىل 
مناطق  فعالية  ملدى  املحدود  والفهم  رئيسية(؛  ثغرة 

حظر الصيد حتى اليوم )أحرز بعض التقدم(.

وتوجد عدة مجموعات بيانات عاملية ووطنية عن الجبال 
 Seamount( البحرية، بما يف ذلك فهرس الجبال البحرية
والجبال  رئييس(6؛  بشكل  )جيولوجية   )Catalog
 )Seamounts Online( اإلنرتنت  عىل  البحرية 
للجبال  اإليكولوجية  النظم  تقييم  وإطار  )بيولوجية(؛ 
 Rowden( ؛ وبالنسبة لنيوزيلندا)البحرية )إيكولوجية
 Morato and( األزور  وجزر  and others, 2008(؛ 
 Allain( وغرب جنوب املحيط الهادئ ،)others, 2008
and others, 2008(. غري أن مجموعات البيانات تلك 
لم تُحدَّث عىل نطاق واسع لتشمل تحديد الجبال البحرية 
التي أخذت منها عينات منذ التقييم األول. وهناك حاجة 
البحرية  الجبال  ملسوحات  محّدث  سجل  إىل  ملحة 

والجهود املبذولة فيما يتعلق بأخذ العينات.

لها مسح  أجري  التي  البحرية  الجبال  لقلة عدد  ونظرا 
يف  كبرية  ثغرات  توجد  تزال  فال  العاملي،  الصعيد  عىل 
يف  البيولوجي  التنوع  وأنماط  لنطاقات  العلمي  الفهم 
املناخ  تغري  مع  التكيف  عىل  والقدرة  البحرية  الجبال 
 .)Clark and others, 2012( البرشية  واألنشطة 
من  مجموعة  األساسية  البيانات  هذه  جمع  ويتطلب 
األدوات املتعددة، بما يف ذلك االستشعار عن بُعد، وأخذ 
 Clark )انظر  البرصية  واملسوحات  املبارش،  العينات 
التصنيفي  التحديد  ويشّكل   .)and others, 2016
البحرية  الجبال  يف  الحيوانية  للحياة  واملتسق  الدقيق 
وقد  البحار.  أعماق  موائل  من  كثري  يف  شائعة  مشكلة 
العينات  الحاجة إىل تحسني اتساق أنشطة أخذ  حّفزت 
عرب تخصصات متعددة وضع الربوتوكول العام املتكرر 
 Woodall and( املحيطات  يف  العينات  وأخذ  للمسح 
ح أن تُستخدم، عىل نطاق  others, 2018(. ومن املرجَّ
لتحديد  االصطناعي  كالذكاء  جديدة  تقنيات  واسع، 
والنُّهج   ،)eDNA( البيئي  النووي  والحمض  األنواع، 
لشبكة  العميقة  والعوامات  البحرية،  للمناظر  الجينية 
الرصد األوقيانوغرايف الجيوسرتويف اآلني، وكلها رضورية 
إجراء  ويلزم  البحرية.  الجبال  ببيئات  املعرفة  لتحسني 
مزيد من الدراسات املتسلسلة زمنيا ملعالجة مسألة قدرة 
عىل  البحرية  الجبال  يف  املتأثرة  الكائنات  مجتمعات 
وكذلك  الطويل،  األجل  يف  تعافيها  واحتمال  الصمود 

توفري املعلومات الالزمة إلدارتها يف املستقبل.

الثغفاج الفئيسية اتحلقية ه ميلل ب لء القاراج ا - 

يف  هاما  دورا  تؤدي  أن  البحرية  الجبال  لبيئات  يمكن 
أن  ويجب  العميقة.  البحار  لقاع  اإليكولوجي  النظام 

تشمل عمليات مسح أعماق البحار الجبال البحرية من 
أجل تحسني فهم تركيبة نظامها اإليكولوجي ووظيفتها 

https://earthref.org/SC/
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كرشط مسبق لألنشطة البرشية. غري أن قصور القدرات 
أعماق  ملوائل  املستكشف  النائي وغري  العلمية، والطابع 
البحار عموما، يشريان إىل وجود ثغرات كبرية يف القدرات 
واملعلومات حتى يف البلدان الصناعية املتقدمة النمو. ويف 
توزيعها  تتداخل يف  بحرية  توجد جبال  البلدان،  جميع 
مع األنشطة الصناعية الحالية أو املقرتحة، مثل مصائد 
النفط  الهادئ، وتطوير قطاع  األسماك يف غرب املحيط 

ويف  الكاريبي  البحر  منطقة  يف  البحر  عرض  يف  والغاز 
يف  العميقة  البحار  قاع  يف  التعدين  وإمكانية  أفريقيا، 
يف  البحرية  األحياد  ومناطق  البحرية  الجبال  مناطق 
املحيط  ويف  غربه  وجنوب  الهادئ  املحيط  غرب  شمال 
الهندي. وال بد من توفر قدر كبري من التآزر والتعاون 
لبناء  النمو  املتقدمة  والبلدان  النامية  البلدان  بني  فيما 

القدرات العلمية واإلدارية.
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إنغلز )منظم االجتماعات(، وديفا آمون، وأنجيلو ف. برناردينو، وبونياسلوك بهادوري، وهويل  جريون  اتسل مون: 
بيك، ومالكولم ر. كالرك، وتوماس دالغرين، ودانيال أ. ب. جونز، وكريغ ماكلني، وكليفتون نونايل، وبول سنلغروف، 

وجوشوا ت. توهومريي )عضو رئييس عن الفصل الفرعي(، ومورياكي ياسوهارا.
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ال قلط الفئيسية

تقع أعماق املحيطات السحيقة عىل عمق مائي يرتاوح  	
سطح  من  مساحة  وتغطي  كيلومرتات،   6 و   3 بني 
املوائل  كل  تغطيها  التي  املساحة  من  أكرب  األرض 

األخرى مجتمعة.

هذا الفصل هو أول فصل مخصص يف التقييم العاملي  	
التنوع  يغطي  وهو  السحيقة،  لألعماق  للمحيطات 
والجغرافية  اإلقليمية،  واالختالفات  البيولوجي، 
عوامل  عن  الناتجة  واآلثار  والتغريات  األحيائية، 

اإلجهاد الطبيعية والنشاط البرشي.

التنوع البيولوجي لألعماق السحيقة غري مفهوم جيدا،  	
وتوجد ثغرات كثرية يف الفهم الحايل لنشوئها وتطورها، 
وللجغرافية األحيائية وتوّزع الكائنات الحية والرتابط 

فيما بينها واالستجابات للظروف املتغرية.

األعماق  	 كائنات  لتصنيف  املجزأة  املعرفة  تنتج 
السحيقة، إىل حد كبري، عن صعوبات تعرتض عملية 
أخذ العينات يف تلك املنطقة الشاسعة والنائية، مؤديًة 
بذلك إىل محدودية الجهود البحثية، مما يعوق تقدم 

املعرفة العلمية.

معظم البيئات السحيقة تدعم العمليات التي تساعد  	
العميقة  البحار  لقاع  اإليكولوجي  النظام  قيام  عىل 
وهي  بوظائفهما،  العاملي  اإليكولوجي  والنظام 
مرتبطة ارتباطا وثيقا باإلنتاج السطحي والعمليات 

غري القاعية.

األعماق  	 عىل  املنشأ  البرشية  واآلثار  املناخ  تغري  يؤثر 
السحيقة، عىل الرغم من نأيها.

مقامة  - 1

الوضع عىل ال صو اتسيل ه   - 1-1
الحقييم العلتت األول للمصيفلج

 United( للمحيطات  األول  العاملي  التقييم  يتضمن 
Nations, 2017d( وصفا موجزا للبيئات السحيقة، يف 
الفصل  ويف   ،)United Nations, 2017a(  1 الفصل 
الفصول  ويف   ،)United Nations, 2017c( 36-واو 
املتعلقة بالتنوع البيولوجي يف مختلف مناطق املحيطات. 
وأشري فيها إىل اعتماد املوائل السحيقة عىل تدفق األغذية 
املحتمل  املناخ، واألثر  لتغري  املحتملة  األعىل، واآلثار  من 
عدم  من  حالة  وتظل  العميقة.  البحار  قاع  يف  للتعدين 
األعماق  يف  البيولوجي  التنوع  بشأن  قائمة  اليقني 
السحيقة وصالته املحتملة بالكائنات الحية غري القاعية 
ذلك  يف  املستقبلية  والتغريات  السطحية،  املياه  وكائنات 
الوصف  األول  التقييم  يتضمن  ولم  البيولوجي.  التنوع 
الشامل للتنوع البيولوجي يف األعماق السحيقة الوارد يف 

هذا الفصل.

تصة علمة  - 2-1

 6-3 املياه  )عمق  السحيقة  األعماق  منطقة  تمثل 
منطقة  أكرب   )Gage and Tyler, 1991( كيلومرتات( 
تقريبا من سطح  املائة  58 يف  األرض )حويل  عىل وجه 
مساحات  من  رئييس،  بشكل  تتألف،  وهي  األرض(. 
شاسعة من سهول بحرية قاعية مغطاة برتسبات دقيقة 
نتوءات  عند  متفرقة  صلبة  ركازة  تتخللها  عموما، 
وأحياد وسط  بحرية  وجبال  آكام  عىل شكل  طبغرافية 
محيطية وأقواس جزر محيطية، وكذلك منخفضات عىل 
شكل وديان وخنادق أعمق. ويميز االنعدام التام الخرتاق 
بعض  عدا  ما  املوقع،  يف  األويل  ولإلنتاج  الشمس  أشعة 
نظاما  عني(،   7 الفصل  )انظر  الكيميائي  التخليق 
من  تسقط  املواد  من  متبدل  وابل  عىل  قائما  إيكولوجيا 
من  الرغم  وعىل  ضحالة.  أكثر  مستضاءة  مناطق 
محدودية األغذية يف األعماق السحيقة، وانخفاض الوفرة 
 Gage and Tyler,( مقارنة بمعظم موائل أعماق البحار
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ألفا  تنوع  من  عالية  مستويات  تدعم  فإنهاة   ،)1991
واملجموعة  الحيوانية،  البحرية  للكائنات  بيتا  وتنوع 
 Rex and( الضخمة  والحيوانات  العيانية،  الحيوانية 
Etter, 2010(. وتؤدي كمية ونوعية الجزيئات الغذائية 
النظام  بنية  تعديل  إىل  املحيط  سطح  من  تنزل  التي 
 Smith and others,( بقوة  ووظائفه  اإليكولوجي 
ولكن   ،)McClain and others, 2012a و  2008؛ 
خالل  من  املرتدة  التغذية  آليات  فهم  يف  قصور  يوجد 
 Thurber( املاء  عمود  إىل  أخرى  مرة  املغذيات  ارتداد 
املناطق السحيقة عن  and others, 2014(. وتختلف 
بعضها البعض من حيث املتغريات الفيزيائية وخصائص 
البيولوجية  الجغرافية  والخصائص  السطحية  املياه 
املتميزة، التي تنعكس يف الكائنات الحية يف تلك املناطق 

وتجمعات األحياء والتنوع البيولوجي فيها.

ويختلف التنوع البيولوجي يف األعماق السحيقة باختالف 
 Woolley and ؛ وGlover and others, 2002( املكان
 Simon-Lledó and others, و  others, 2016؛ 
والزمن )Ruhl and others, 2008(. وعىل   )2019a
الرغم من القصور املعريف بشأن أنماط التنوع البيولوجي 
عىل النطاق اإلقليمي والنطاق العاملي، فإن بعض املناطق، 
 Brandt and( السحيقة  الجنوبي  املحيط  كأعماق 
others, 2006؛ و Griffiths, 2010(، واملحيط الهادئ 
 Glover ؛ وAmon and others, 2016a( االستوائي
تنوع  خزانات  عىل  تشتمل   ،)and others, 2002
بيولوجي رئيسية. ويبدو، فيما يخص األنواع القليلة التي 
 Baco and( تمت دراستها، أن مستوى ترابطها مرتفع
others, 2016؛ و Taboada and others, 2018(، يف 
قد  البحار  أعماق  يف  الوظيفي  التنوع  دراسات  أن  حني 
 Chapman and others, )مثال،  قليلة  مدة  منذ  بدأت 

)مثال،  السحيق  البحر  قاع  دراسة  ذلك  يف  بما   ،)2019
 Christodoulou و  O’Hara and others, 2019؛ 
املتعلقة  املعارف  وتتفاوت   .)and others, 2019
ساعد  وقد  وأخرى،  منطقة  بني  البيولوجي  بالتنوع 
البحار  قاع  يف  بالتعدين  األخرية،  السنوات  يف  االهتمام، 
فيما  جديدة  معلومات  توليد  عىل   )18 الفصل  )انظر 
يخص مناطق من قبيل منطقة صدع كالريون - كليربتون 
 Glover and others, )مثال،  الهادئ  املحيط  يف وسط 
 Amon ؛ وDahlgren and others, 2016 2016؛ وa
 Marsh and و  and others, 2017a, 2017b؛ 
 ،)Wiklund and others, 2019 و others, 2018؛ 
حيث أتت بأدلة عىل التنوع البيولوجي، ولكن أيضا عىل 

.)Vanreusel and others, 2016( هشاشة الحياة

املناخ عىل األعماق السحيقة  ومن املرجح أن يؤثر تغري 
 Sweetman ؛ وYasuhara and Danovaro, 2016(
ارتفاع  إىل  التوقعات  وتشري   .)and others, 2017
درجات حرارة األعماق السحيقة للمحيطات وتحمضها، 
العضوية  املواد  وإىل انخفاض تركيز األكسجني وتدفق 
نحو األسفل. ومن املرجح أن ينعكس ذلك عىل عمليات 
املحيطات  مياه  تطبق  بزيادة  أخرى،  أوقيانوغرافية 
املكامن  لضيق  وبالنظر  املائية.  الكتلة  تبادل  وخفض 
البيئية الخاصة بمجموعات األحياء يف األعماق السحيقة، 
يمكن أن تنجم عن تلك التغريات تحوالت جغرافية، كما 
السحيقة  األعماق  كائنات  هشاشة  من  تزيد  أن  يمكن 
 Levin( املنشأ  البرشية  لألنشطة  األخرى  اآلثار  أمام 
لآلثار  الحايل  الفهم  يزال  وال   .)and others, 2020
البرشية املنشأ عىل النظم اإليكولوجية لألعماق السحيقة 
يعرتيه القصور، ولكنه يربز وجود هشاشة من املرجح 

جدا أن تزداد يف املستقبل.

2 -  صول خفوط األسلس و وثيق الوضع والحغيري ه الح وف 
الليولو ت ه األعملق السصيقة

عىل  واقعة  نائية  مواقع  يف  العينات  أخذ  صعوبات  إن 
نقص  يف  تسهم  حقيقة  مرت   3  000 عىل  تزيد  أعماق 
 Glover and( السحيقة  األعماق  من  املجّمعة  العينات 
البيولوجي  التنوع  سجالت  وتعكس   .)others, 2018

هذا النقص )الشكالن األول والثاني(. وتركز جهود أخذ 
عىل  تركيزها  من  أكثر  البحار  قاع  عىل  أيضا  العينات 

العالم غري القاعي الواسع الشديد التغري.
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الشكل األول - ألف
الليولو ت  الح وف  عاد سيالج نظلم اتعلوملج عن 
فًة عىل الخفلفة مقلبل عمق اتصيط للمصيفلج ات قل
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الشكل األول - باء
الح وف  عن  اتعلوملج  نظلم  نسلة  ميع سيالج 
ذاج  م لطق  ه  اتأخوذة  للمصيفلج  الليولو ت 
قعملق مخحلفة، م قفة عىل الخفلفة مقلبل نسلة 

اتصيط العلتت اتسيلة فيد  لك األعملق
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.Webb and others, 2010 :املصدر
مالحظات: ويحدد الخط 1∶1 مناطق املحيط التي أُخذت فيها سجالت عددها أكرب نسبيا )النقاط فوق الخط( أو أقل نسبيا )النقاط تحت الخط( مما كان متوقعا 

بالنسبة ملنطقتها. ويقدم هذا الرسم وجهة نظر متحفظة للتمثيل الناقص والتمثيل املفرط استنادا إىل حجم كل موئل من املوائل.

الح وف الليولو ت القلعت ه   - 1-2
األعملق السصيقة والحيمع 

القلعت - غري القلعت

يتألف املوئل األحيائي يف جزء كبري منه من البنية الدقيقة 
املوارد  تفاوت  ويسهم  الرواسب.  عىل  القائمة  للموئل 
 McClain( الغذائية أيضا يف منح قاَع البحر بنيتَه الدقيقة
درجات  عن  ينتج  وعموما،   .)and Schlacher, 2015
رسعة التيارات املنخفضة التقليل إىل أدنى حد من تآكل 
تؤثر  ولكنها   ،)Smith and others, 2008( الرواسب 
مياه  الرواسب )McCave, 2017(. وتكون  تكوين  عىل 
مئوية(،  درجات   5 من  )أقل  باردة  السحيقة  األعماق 
 Sweetman and others,( ودرجة حرارتها ثابتة نسبيا

2017(، وتتميز بضغط هيدروستاتي مرتفع جدا.

السحيقة  األعماق  إىل  العضوية  املادة  انتقال  ويحدث 
العضوي  الكربون  ترسب  خالل  من  رئييس  بشكل 

السطح من  مياه  كبري يف  إىل حد  يُنتَج  الذي  الجسيمي، 
خالل اإلنتاج األويل بالتمثيل الضوئي والعوالق الحيوانية، 
 Cavan( حيث توّلد العوالق إنتاجا ثانويا ونواتج ثانوية
أن  يمكن  ذلك،  إىل  وإضافة   .)and others, 2015
ترتسب جثث الفقاريات البحرية إىل السهول السحيقة يف 
للغذاء  مؤقتة  زيادة  إىل  يؤدي  مما  أيام،  بضعة  غضون 
أن  ويمكن   .)Amon and others, 2016b( املحيل 
العضوية إىل األعماق  املواد  يصل الصادر السطحي من 
متقلبة  املعدالت  ولكن  قليلة،  أيام  غضون  يف  السحيقة 
تؤثر  أن  ويمكن   .)Smith and others, 2008(
ديناميات تصدير الجسيمات، مثل تصديرها يف الصيف 
العمليات  عىل  قويا  تأثريا  العليا،  الطبقات  من  انطالقا 
 Bouef( السحيقة  األعماق  يف  األحيائية  الجيوكيميائية 
الذي  العضوي  التحول  أن  غري   .)and others, 2019
يقع عىل امتداد العمود املائي يؤدي إىل وصول كميات جد 
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ضئيلة من املواد العضوية إىل قاع البحر السحيق )نسبتها 
 Smith( )نحو 0,5 إىل 5 يف املائة من اإلنتاج السطحي
and others, 2009؛ و Smith and others, 2008؛ 
و Lutz and others, 2007(. ويؤثر وصول الغذاء عىل 
مجتمعات كائنات األعماق السحيقة وعىل تنوعها ووفرتها 
الجرثومية  املجموعات  أن  حني  يف  وتكوينها،  وكثافتها 
املهمة تؤثر عىل عمليات من قبيل دوران الكربون ودورة 
النيرتوجني؛ ويحدد النقل الرأيس للمادة العضوية تكوين 
يف  الخلية(  )ووحيدة  النواة  بدائية  الكائنات  مجتمعات 
 Mestre and( األحيائية  املحيطات وجغرافيتها  أعماق 
others, 2018(. وتؤدي قلة توافر الطاقة عموما إىل قلة 
وفرة األحياء يف األعماق السحيقة والكتل األحيائية، وإىل 
انخفاض معدالت العمليات البيولوجية )األيض، والنمو، 
 Wei and ؛ وSmith and others, 2008( )والتكاثر

.)others, 2010

وينخفض مجموع الكتلة األحيائية لجميع فئات أحجام 
باستثناء  املياه،  عمق  بازدياد  عموما  القاعية  الكائنات 
عىل  تطغى  التي  الخلية،  األحادية  والكائنات  البكترييا 
منها  األعمق  والقعر  السحيقة  للسهول  األحيائية  الكتلة 
)Wei and others, 2010(. وتشري تقديرات النمذجة 
قاع  يف  النواة  لبدائيات  العاملية  األحيائية  الكتلة  أن  إىل 
 Wei and( البحر تبلغ قرابة 35 ميغاطن من الكربون
املجتمعات  أنشطة  فإن  وهكذا،   .)others, 2010
الجرثومية تؤثر تأثريا قويا عىل نوع ووفرة املغذيات التي 
يُعاد إطالقها يف املجال غري القاعي. وتتعرض الجراثيم 
تجمعات  جانب  من  األسفل  إىل  األعىل  من  متجه  لدفع 
فريوسية )Suttle, 2005(، كما أنها تقع فريسة للرعي 
 Howell and )مثال  الحجم  مختلفة  حيوانات  ِقبل  من 

.)Ingels and others, 2010 ؛ وothers, 2003

الشكل الثاني - ألف
ه  السصيقة  األعملق  للعللم  لني سيالج  خفلفة 
نظلم اتعلوملج عن الح وف الليولو ت للمصيفلج
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الشكل الثاني - باء
عىل  اتو ودة  األنواف  للعللم  لني سيالج  خفلفة 
عمق لرتاوح مل بني 000 3 و 000 6 مرت ه نظلم 

اتعلوملج عن الح وف الليولو ت للمصيفلج 

عدد األنواع
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100 درجة 
مئوية رشقا

 Ocean Biodiversity Information System )OBIS(, 16 May 2019; Intergovernmental Oceanographic Commission of the United :املصدر
.Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Retrieved from https://obis.org

مالحظات: ألف: نادرا ما يتجاوز عدد البيانات املتاحة 000 1 سجل لكل منطقة مساحتها 000 75 مرت مربع؛ وتوجد ثغرات، وال سيما يف املحيط الهادئ وجنوب 
املحيط األطليس وجنوب املحيط الهندي. باء: وأُخذ من شمال رشق املحيط األطليس عدد أكرب من العينات مقارنة بجميع املحيطات األخرى. ويالحظ االرتباط بني 

السجالت ووجود األنواع.

https://obis.org
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م فقة األغوار غري القلعية  - 2-2

التي  القاعية  غري  الحيوانات  عن  القليل  إالّ  يعرف  ال 
تشغل بشكل رئييس أعماقا ترتاوح بني 3 و 6 كيلومرتات، 
البحر.  قاع  200 مرت فوق  يزيد عىل  وتعيش عىل عمق 
البيولوجي  التنوع  عن  املعلومات  نظام  ويُظهر 
للمحيطات أن أخذ العينات من تلك النظم اإليكولوجية 
عىل  تمتد  كبرية  معرفية  فجوات  إىل  يؤدي  مما  ضئيل، 
مدى أكثر من بليون كيلومرت مكعب من املوائل - وهو ما 
عىل  املعروف  غري  للتنوع  خزان  أكرب  يكون  أن  يحتمل 
منطقة  وتسّهل   .)Robison, 2009( األرض  وجه 
كوكب  عىل  للكربون  بالوعة  أكرب  القاعية  غري  األغوار 
النظام  خدمات  من  األهمية  بالغة  خدمة  وهي  األرض، 
 Atwood and others,( العالم  اإليكولوجي ملحيطات 
2020(. ويمكن أن تنقل الهجرة الرأسية اليومية فيما 
املذابة  املغذياِت  القاعية  البحار غري  أعماق  بني طبقات 
التي تسهم يف اإلنتاج األويل يف املستويات املائية املضاءة 
)Houghton and Dabiri, 2019(، إىل جانب دوران 

املحيطات العميقة الطويل املدى.

ااخحالفلج قو الحللل لج الفئيسية   - 3-2
الخلصة بكل م فقة من ات لطق

الفيزيائية  البيئات  يف  النطاق  الواسع  التباين  إن 
والكيميائية )مثل فيض املواد العضوية، واألكسجني( يف 
األعماق السحيقة يؤدي إىل اختالفات جغرافية يف التنوع 
البيولوجي. غري أن اختالف امللوحة هو من الضآلة بحيث 
االختالفات  وتلك  التباين.  هذا  يحدث  أن  يمكن  ال 
الجغرافية يمكن أن تؤدي أيضا إىل استجابات متباينة 
البيانات  ولكن  املختلفة،  املناطق  ضمن  البرشية  لآلثار 

الالزمة لتقييم هذا االحتمال غري متوفرة.

 وافف الكفبون - تبني دراسات عديدة عن توافر الكربون 
الكربون  مستويات  يف  دور  لها  العمليات  من  طائفة  أن 
العضوي الجسيمي يف األعماق السحيقة للمحيطات، وهي 
 Carney,( بذلك تحدد خواص مجتمعات الكائنات الحية
 Rex and و  Smith and others, 2008؛  و  2005؛ 
McClain and others, 2012a؛  و   Etter, 2010؛ 
 Woolley and ؛ وMcClain and Schlacher, 2015 و

others, 2016(. وتختلف عملية تدفق الكربون العضوي 
 Lutz and( واملكان  الزمان  يف  األعماق  الجسيمي صوب 
 )Woolley and others, 2016 و  others, 2007؛ 
عن  والبعد  العمق  مثل  لعوامل  ويمكن  الثالث(.  )الشكل 
املياه الساحلية املنتجة و/أو مناطق ارتفاع مياه القاع إىل 
السطح أن تخّلف آثارا محلية كبرية، مما يحد عموما من 
البحار  قيعان  إىل  الجسيمي  العضوي  الكربون  تدفق 
إىل  القاع  مياه  ارتفاع  يؤدي  املثال،  فعىل سبيل  العميقة. 
ارتفاع  إىل  االستوائي  الهادئ  املحيط  يف  السطح  مياه 
مستويات تدفق الكربون العضوي الجسيمي )2-6 غرام 
العضوي  باللكربون  مقارنة  السنة(  يف  املربع  املرت  يف 
الجسيمي الشديد االنخفاض )أقل من غرام واحد يف املرت 
الجنوب  إىل  الواقعة  املجاورة  املناطق  السنة( يف  املربع يف 
)Watling and others, 2013(. واملناطق التي يحدث 
يف  بكثافة  السطحية  املياه  إىل  القاع  مياه  ارتفاع  فيها 
السواحل، باقرتان مع وجود أجراف قارية ضيقة، تقّرب 
وجنوب  الهادئ  املحيط  رشق  شمال  يف  السحيقة  املوائل 
مما  املنتجة،  الساحلية  املياه  إىل  األطليس  املحيط  رشق 
العضوي  الكربون  مدخالت  مستويات  ارتفاع  إىل  يؤدي 
 Lampitt and ؛ وLutz and others, 2007( الجسيمي
Antia, 1997(. وتحدث أيضا تدفقات عالية إىل حد ما 
من الكربون العضوي الجسيمي يف شمال املحيط األطليس 
)6,6 غرام يف املرت املربع يف السنة بسبب تكاثر الطحالب 

.)Lampitt and Antia, 1997( يف الربيع

الشكل الثالث - ألف
ه  القلف  إىل  اليسيمت  العضوي  الكفبون   افق 

قعملق  رتاوح بني 500 3 و 500 6 مرت

تدفق الكربون العضوي الجسيمي إىل القاع - حسب لوتس
غرام من الكربون العضوي يف املرت املربع يف السنة

صفر–1 2–1 3–2 6–3 220–6

من  مقتبسة  وبيانات  Lutz and others, 2007؛  من  بيانات   املصدر: 
 .Watling and others, 2013
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الشكل الثالث - باء
رسم بيلنت لعمق الكفبون العضوي اليسيمت لوضح ااخحالفلج ه  افق الكفبون العضوي اليسيمت 
بني  الحلللن  لُظهف  الليلنت  الفسم  السصيقة.  األعملق  وم فقة  القلعية  غري  ات فقة  بني  الحافق  و لللن 

ات لطق السصيقة )در ة الصفارة -  افق الكفبون العضوي اليسيمت(

Antarctica East حوض املحيط املتجمد الشمايل

غرب املحيط املتجمد الجنوبي
املحيط الهندي

شمال املحيط األطليس

أحواض أنغوال، غينيا، سرياليون

أحواض شييل، بريو، غواتيماال

شمال املحيط الهادئ

حوض األرجنتني

أحواض غرب املحيط الهادئ

أحياد جنوب رشق املحيط الهادئ
شمال وسط املحيط الهادئ

املحيط الهادئ االستوائي
جنوب املحيط الهادئحوض الربازيل

رشقاملحيط املتجمد الجنوبي

أعماق غرب املحيط الهادئ
جزر كرمادك التابعة لنيوزيلندا

أعماق املحيط املتجمد الشمايل املنطقة الشمالية لشمال املحيط األطليس املنطقة الشمالية لشمال املحيط الهادئ

أعماق املحيط الهندي
أعماق شمال املحيط األطليس

صفيحة نازكا

جنوب املحيط األطليس

صفيحة كوكوس

أعماق املحيط املتجمد الجنوبي

أعماق شمال املحيط الهادئ

 تحت املحيط املتجمد الجنوبي

أحياد جنوب رشق املحيط الهادئ

حوض املحيط املتجمد الشمايل
أحواض شييل، بريو، غواتيماال

غرب القطب املتجمد الجنوبي (غرب أنتاركتيكا)

أحواض غرب املحيط الهادئ
املحيط الهندي رشق املحيط املتجمد الجنوبي

أحواض أنغوال وغينيا وسرياليون
شمال املحيط األطليس

املحيط الهادئ االستوائيحوض األرجنتني

شمال املحيط الهادئ
شمال وسط املحيط الهادئ

حوض الربازيل
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غرام من الكربون العضوي يف املرت املربع يف السنة

غرام من الكربون العضوي الجسيمي يف املرت املربع يف السنة
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رت
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2 000

3 000

4 000

5 000

2 4 6 8

.Watling and others, 2013 املصدر: بيانات من

در ة الصفارة - إن درجة الحرارة غالبا ما تُظهر عالقة 
السحيقة  األعماق  يف  التنوع  مع  إحصائية  داللة  ذات 
 Hunt and others, ؛ وCronin and Raymo 1997(
وقد   .)Yasuhara and Danovaro, 2016و 2005؛ 
تحد درجة الحرارة أيضا من التوّزع الجغرايف الحيوي 
.)McClain and others, 2012b( األنواع  لبعض 

10 درجات مئوية يف  أعىل من  وتسجل درجات حرارة 
البحر األبيض املتوسط، حتى يف سهوله السحيقة. كما 
األخرى،  الحافيّة  البحار  بعض  يف  الحرارة  درجات  أن 
درجات  تتجاوز  سولو،  وبحر  املكسيك  خليج  مثل 
املحيط.  لعرض  السحيقة  األعماق  يف  املسجلة  الحرارة 
أبرد قليال يف األعماق السحيقة  وتسجل درجات حرارة 

للمحيط الهادئ منها يف املحيط األطليس، وتبلغ يف املياه 
الشكل  )انظر  بكثري  برودة  أكثر  مستويات  القطبية 
وقد   .)Yasuhara and Danovaro, 2016 و الرابع؛ 
أفاد Gebbie and Huybers )2019( مؤخرا بوجود 
تربده  يتواصل  )الذي  الهادئ  املحيط  بني  واضح  فرق 
نتيجة للعرص الجليدي الصغري( ودوران املحيط األطليس 
تؤدي  وقد  املناخ مؤخرا(.  تغري  بسبب  التدفأ  يف  )اآلخذ 
)عمق  الكربونات  موازنة  أعماق  يف  تبدل  إىل  التغريات 
وذوبانها(  الكربونات  إمدادات  فيه  تتساوى  التي  املياه 
بني  فيما  االختالفات  وتنجم  املختلفة.  األحواض  ضمن 
املناطق عن تأثريات األعماق وتشكُّل املياه القاعية، وغور 

املياه، وعمليات التبادل األخرى للكتلة املائية.
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الشكل الرابع
 وزعلج در لج الصفارة علتيل )بللار ة اتئولة( بصسب قعملق اتيله

.www.nodc.noaa.gov/OC5/WOA09/pr_woa09.html :متاح عىل .Yasuhara and Danovaro, 2016 املصدر: مقتبس بترصف من
.http://odv.awi.de :املتاحة يف املوقع التايل Ocean Data View مالحظات: وضعت الخريطة باستخدام مجموعة برامجيات

األكسيني - تؤثر درجات تركيز األكسجني املذاب عىل 
 Levin,( البحار  أعماق  حيوانات  توّزع  وعىل  البيئة 
2003؛ و Stramma and others, 2010(، ويمكن أن 
تحدد وجود أو انتفاء أنواع يف مناطق معينة وأن تقيّد 
بني  ما  األكسجني  يرتاوح  أن  ويمكن  األنواع.   انتشار 
السحيقة  األعماق  يف  اللرت  يف  مليلرتات   6 من  وأكثر   1
املحيط  قعر  ومياه   .)Watling and others, 2013(
املتجمد الجنوبي املشبعة باألكسجني التي تتحرك شماال 
تزيد من درجات تركيز األكسجني املذاب يف أقىص جنوب 
املحيط الهندي واملحيط الهادئ واملحيط األطليس )4-3 
مليلرتات يف اللرت(. وكذلك، فإن املياه العميقة يف شمال 
املحيط األطليس املتدفقة جنوبا تزيد تركيز األكسجني يف 
شمال املحيط األطليس )5,5-6,5 مليمرتات يف اللرت( مما 
عىل  األكسجني  تركيز  درجات  أعىل  تسجيل  عنه  ينجم 
الجنوبي  املتجمد  للمحيط  السحيقة  املياه  يف  األرض 

.)Watling and others, 2013(

السحيقة  السهول  عنده  تبدأ  عمق  أدنى  إن   - العمق 
يتفاوت حسب اإلقليم، حيث توجد سهول سحيقة أكثر 

ضحالة يف كل من خليج املكسيك )000 3-900 3 مرت( 
500 1 مرت،  العمق  )متوسط  املتوسط  األبيض  والبحر 
األخرى.  باملناطق  مقارنة  مرتا(   5  267 عمق  وأقىص 
ويقارب متوسط عمق املحيط املتجمد الشمايل وأحواض 
شييل وبريو وغواتيماال 000 4 مرت، عىل عكس متوسط 
األعماق الذي يقارب 000 5 مرت يف شمال املحيط الهادئ 
ووسطه. وتؤدي زيادة العمق، مع افرتاض بقاء العوامل 
األخرى عىل حالها، إىل الحد من تدفق الكربون العضوي 
عن  بديال  بوصفه  أيضا،  العمق  يسبب  وقد  الجسيمي. 
األحيائية  الجغرافية  التوّزعات  من  الحد  الضغط، 
فإن  وعليه،   .)Carney, 2005 و  )Somero, 1992؛ 
السحيقة قد تتسبب يف  اإلقليمية يف األعماق  االختالفات 
تحوالت تكوينية تصنيفية وتؤثر عىل التنوع البيولوجي. 
األحيائية  الجغرافية  االختالفات  من  الرغم  عىل  أنه  بيد 
الواسعة فيما بني املناطق، فال دليل يُذكر عىل أن للعمق 

عالقة قوية بالتنوع ضمن السهول السحيقة.
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تعوق  أن  يمكن  الطبغرافية  املعالم  إن   - الحضلرلس 
البحار  قاع  تجمعات  بني  فيما  الكائنات  فرادى  تبادل 
الحيوي  الجغرايف  التصنيف  عىل  وتؤثر  العميقة، 
حصة  تزيد  وال   .)McClain and Hardy, 2010(
ترتاوح  عما  األطليس  واملحيط  الهادئ  املحيط  منطقة 
 Vinogradova,( نسبته بني 15 و 20 يف املائة من األنواع
1997(. ويحد مضيق جبل طارق من استيطان حيوانات 
نسبيا  الفقري  املتوسط  األبيض  للبحر  األطليس  املحيط 
باألنواع )Sardà and others, 2004(. وقد تقيّد أحياد 
وسط املحيط أيضا انتشار األنواع يف السهول السحيقة. 
ذوات  من  املعروفة  األنواع  عدد  نصف  وجود  ويقترص 
الصدفتني يف أعماق البحار إما عىل رشق املحيط األطليس 
أو غربه )McClain and others, 2011(، ويعزى ذلك 

عىل األرجح لحيد وسط املحيط األطليس.

وقد أدرك الباحثون مؤخرا أن التالل السحيقة التي يقل 
ارتفاعها عن 000 1 مرت من قاع البحر تسبب اختالفات 
من حيث التضاريس والعمق والرواسب تدعم تجمعات 
الكتلة  من  مستويات  تدعم  كما  مختلفة،  تصنيفية 
 Durden ؛ وYesson and others, 2011( األحيائية
الرواسب  يف  عليه  مما هي  أعىل   )and others, 2015

السحيقة املنبسطة أكثر.

الفواسب والفكلزة - يمكن أن تختلف أنواع الرواسب 
السحيقة  املناطق  ضمن  تكوينها  يف  كبريا  اختالفا 
األعماق  يف  املشطوري  الرزغ  معظم  ويوجد  املختلفة. 
مناطق  ضمن  يوجد،  الّشعوعي  الحمأ  ولكن  السحيقة 
أخرى، يف املحيط الجنوبي، واملحيط الهادئ االستوائي، 
مكونا  اإلسفنجية  الشويكات  وتشكل  بريو.  وحوض 
 - األسرتايل  الحوض  يف  الرواسب  مكونات  من  رئيسيا 
القطبي الجنوبي. ويهيمن الصلصالل عىل مناطق قاع 
البحر الكبرية قبالة سواحل أمريكا الجنوبية ويف املحيط 
أسرتايل  الجنوب  حوض  عىل  يهيمن  كما  الهندي، 

تنوع  ويؤثر   .)Dutkiewicz and others, 2015(
الرواسب عىل التنوع البيولوجي، ولكن االرتباطات فيما 
بني نوع الرواسب وأنماط التنوع البيولوجي ال تزال لم 
السحيقة،  السهول  رواسب  ويف  الكايف.  بالقدر  تُدرس 
عىل  أيضا  الفلزات  املتعددة  العقيدات  تؤثر  أن  يمكن 
التنوع البيولوجي. وتختلف احتشادات الكائنات الحية 
كائنات  مجتمعات  عن  جوهريا  اختالفا  العقيدات  عىل 
الرواسب  ومجتمعات  القعر  من  القريبة  البحر  مياه 
 Simon-Lledóand ؛ وShulse and others, 2017(
others, 2019a(. وتعزز زيادة تواجد العقيدات زيادة 
الدخيلة  واملنخربات  الضخمة  الحيوانية  الكائنات  وفرة 
)Simon-Lledó and others, 2019b(. ولذلك، فإن 
املتعددة  العقيدات  تولدها  التي  املوائل  تعقيد  زيادة 
الكائنات  مستويات  جميع  يف  التنوع  من  تزيد  الفلزات 

الحية يف األعماق السحيقة.

النهرية  املدخالت  تؤثر  أن  يمكن   - ال هفلة  الحأثرياج 
مدخالت  )أ(  ييل:  ما  خالل  من  السحيقة  األعماق  عىل 
الكربون األريض؛ )ب( نهوض حاجز يف وجه االنتشار، 
اضطرابات  )ج(  األحيائية؛  الجغرافية  عىل  يؤثر  مما 
يف  وترد  البحار.  أعماق  رواسب  يف  تبدالت  إىل  تؤدي 

الجدول 1 أدناه التدفقات الهامة.

إىل جلب  أيضا  الكبرية  األنهار  من  الرواسب  تؤدي  وقد 
كميات كبرية من امللوثات البرشية املنشأ، مع ما يرتتب 
عىل ذلك من آثار غري معروفة عىل التنوع البيولوجي يف 
 .)Davies and Moore  ,1970( السحيقة  األعماق 
ويتم، بسهولة، توجيه تدفق املادة العضوية من األنهار 
من  واألخاديد،  واملنحدرات  القارية  الحواف  إىل  الكبرية 
خالل عمليات مختلفة تنزل إىل األعماق السحيقة، حيث 
تنوع  و  األحيائية  الكتلة  يف  اضطراب  إىل  تؤدي  قد 

تجمعات األحياء لقاع البحار والتأثري عليهما.
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الجدول 1
الحأثرياج ال هفلة

ميغل طن كفبون/س ةال هفاتحلقت

30,0نهر الغانج وأنهار أخرىاملحيط الهندي

30,0نهر الكونغو وأنهار أخرىمنطقة جنوب رشق املحيط األطليس

37,6األمازونمنطقة جنوب غرب املحيط األطليس

16,2أنهار يانغتيس واألصفر وامليكونغشمال غرب املحيط الهادي

12,8األنهار السيبرييةمنطقة القطب الشمايل

3,6امليسيسيبيخليج املكسيك

90,0األنهار اإلندونيسية )ذات املعدل السنوي العايل لهطول األمطار(جنوب غرب املحيط الهادي

يؤثر  القطبي  الجليدي  الغطاء  إن   - اليلياي  الغفلء 
عىل اإلنتاج األويل، ومن ثم عىل تدفق الكربون العضوي 
الجسيمي إىل األعماق السحيقة. ويؤدي الغطاء الجليدي 
الدائم إىل الحد من اإلنتاج السطحي أو منعه، مما يحد 
املحيط  يف  األحيائية  والكتلة  البيولوجي  التنوع  من 
املتجمد الشمايل، حيث قد يكون ثراء األنواع املعروفة من 
أخرى  أحواض  يف  منه  أقل  األشواك  املتعددة  الديدان 
الحجم )Bodil and others, 2011(. ويمكن  مماثلة 

النعدام الجليد خالل الصيف أن يعزز اإلنتاج السطحي 
األحيائية  والكتلة  البيولوجي  التنوع  ويزيد 
.)Wlodarska-Kowalczuk and Pearson, 2004(

التغريات  تؤثر  أن  املرجح  من   - الييولو ت  العرص 
لألعماق  البيولوجي  التنوع  توّزع  عىل  الجيولوجية 
مناطق  بني  فيما  الرتابط  تغيري  طريق  عن  السحيقة 
املحيطات، بما يف ذلك املناطق املشار إليها يف الجدول 2. 

الجدول 2
الرتابط فيمل بني م لطق اتصيفلج

اا صلل

  اانغالق       اانفحلح

اتصار
قلل ماللني الس واج 

)بللحقفلب(

البحر األبيض املتوسط/املحيط األطليس واملحيط الهندي 

))Tethys Seaway( ”بحر التيثس“(
14-19Harzhauser and others, 2007

30ممر دريك
 Lawver and Gahagan, 2003; 
 Livermore and others, 2007; 
Scher and Martin, 2006

3الطريق البحري ألمريكا الوسطى
 Schmidt and others, 2007; 
 O’Dea and others, 2016; 
Schmidt and others, 2016

4,8–7,4مضيق بريينغ )منطقة القطب الشمايل/املحيط الهادئ(
 Marincovich and Gladenkov, 2001; 
Hu and others, 2012

10–20 مضيق فرام )منطقة القطب الشمايل/املحيط األطليس(
 Engen and others, 2008; 
Ehlers and Jokat, 2013

.Yasuhara and others, 2019a :املصدر
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اليغفافية األتيلئية لألعملق السصيقة  - 4-2

بني  فيما  التمايز  الشديدة  الحدود  من  النقيض  عىل 
عدم  يزال  ال  القارية،  الحواف  عىل  القاعية  التجمعات 
ال  أم  الغورية  الحدود  هذه  وجود  بشأن  قائما  اليقني 
الباحثون تحديد عوالم  )Carney, 2005(. وقد حاول 
أوحت  وقد  مرت.   3  000 عمق  تحت  أحيائية  جغرافية 
أو  الحرارة  درجة  عىل  القائمة  املبكرة  املحاوالت  بعض 
التضاريس أو أوجه التشابه فيما بني الحيوانات بوجود 
الهندي  املحيط  ومنطقة  األطليس،  املحيط  يف  تقسيمات 
ومنطقة  الجنوبي،  القطب  ومنطقة  الهادئ،  واملحيط 
بني  أخرى  محاوالت  ربطت  حني  يف  الشمايل؛  القطب 
منطقة القطب الشمايل واملحيط األطليس، أو شّككت يف 
وجود هذه الصالت، وقسمت املحيطني الهندي والهادئ 
 Menzies( أو اقرتحت املزيد من املناطق دون اإلقليمية
 Vinogradova, 1979, و  and others, 1973؛ 

.)Carney, 1994 1997؛ و

للرتبية  املتحدة  األمم  منظمة  برعاية  مخطط  واستُخدم 
الحيوي  الجغرايف  التصنيف  وهو  والثقافة،  والعلم 
العميقة،  البحار  وقاع  العاملية  املفتوحة  للمحيطات 
وامللوحة  الحرارة  درجة  ذلك  يف  بما  بيئية،  معلمات 
واألكسجني املذاب وتدفق الكربون واإلنتاج األويل وقياس 
أجل  من  القارية،  الصفائح  تخوم  وطبقات  األعماق 
ترسيم حدود األقاليم الجغرافية األحيائية، مما نتج عنه 
 Briones and( 14 إقليما من أقاليم األعماق السحيقة

.1)others, 2009

عرش  األربعة  السحيقة  األقاليم  أحدث  اقرتاح  وعّدل 
لألنماط  أكرب  وزن  بإعطاء  الخامس(،  )الشكل 
الجسيمي،  العضوي  الكربون  وتدفق  الهيدروغرافية، 
واألكسجني املذاب، وآثار مياه املنطقة القطبية الجنوبية 
األدفأ  األطليس  املحيط  شمال  منطقة  ومياه  الباردة 

.)Watling and others, 2013(

.Intergovernmental Oceanographic Commission, IOC Technical Series, No. 84 )IOC/2009/TS/84 and Corr.( 1  انظر

الشكل الخامس
ات لطق اليغفافية األتيلئية اتقرتتة

AB1: الحوض القطبي الشمايل

AB2: شمال املحيط األطليس 

AB3: حوض الربازيل

AB4: أحواض أنغوال وغينيا وسرياليون

AB5: حوض األرجنتني

AB6: رشق املحيط املتجمد الجنوبي

AB7: غرب املحيط املتجمد الجنوبي

AB8: املحيط الهندي

AB9: أحواض شييل وبريو وغواتيماال

AB10: جنوب املحيط الهادئ

AB11: املحيط الهادئ االستوائي

AB12: شمال وسط املحيط الهادئ

AB13: شمال املحيط الهادئ

AB14: أحواض غرب املحيط الهادئ

AB1

AB2

AB3 AB4

AB5

AB6AB7

AB9

AB10

AB8

AB11

AB12

AB13

A
B14

.Watling and others, 2013 املصدر: استنادا إىل

الحغيري اتوثق ه الح وف الليولو ت   - 5-2
ه األعملق السصيقة

قدلة مسحقلة من دراسلج علم   - 1-5-2 
الليئة القالمة

الجوفية  الرواسب  لعينات  الحفريات  سجالت  إن 
الوحيدة  البيانات  توفر  البحار  أعماق  يف  األسطوانية 
 Yasuhara( املتسلسلة زمنيا ملدد تزيد عىل بضعة عقود
السجالت  وتلك   ،)and others, 2017, 2019b
املستمدة من علم البيئة القديمة تشري بوضوح إىل اآلثار 
يف  البيولوجي  التنوع  عىل  املناخ  لتغري  األجل  الطويلة 
السحيقة  األعماق  التنوع يف  السحيقة. ويرتبط  األعماق 
مدى  عىل  القاعية  املياه  حرارة  بدرجة  إيجابيا  ارتباطا 
000 1-000 10 سنة )Cronin and Raymo, 1997؛ 
 Yasuhara and ؛ وCronin and others, 1999 و 
 Yasuhara and Danovaro, و  Cronin, 2008؛ 
املياه  دوران  يف  دينامية  تغريات  حدثت  وقد   .)2016
بها حتى ضمن  املرتبطة  الحرارة  درجات  العميقة ويف 
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وقرون  عقود  عدة  عىل  ممتدة  زمنية  نطاقات 
 Hoffmann و  )Yashayaev and others, 2007؛ 
 Thornalley and others, و  and others, 2018؛ 
2018؛ و Yasuhara and others, 2019b(. واستنتج 
الحيوية  الظروف  يف  كبري  استقرار  وجود  الباحثون 
والبيئية يف األعماق السحيقة مقارنة بالظروف الحيوية 
والبيئية يف األعماق غري القاعية أو األكثر ضحالة. وعىل 
أن  األحفورية  البيانات  تبني  أطول،  زمنية  حقب  مدى 
ترسخت  قد  البحار  أعماق  يف  الحالية  الحيوانية  الحياة 
سنة  مليون   13 حوايل  قبل  امليوسني،  عرص  خالل 
 .)Thomas, 2007 ؛ وThomas and others, 2000(
وال تزال مستمرة، حتى الوقت الراهن، تدرجات التنوع 
يف خطوط العرض يف أعماق البحار التي ترسخت خالل 
أواخر العرص اإليوسيني، أي منذ حوايل 37 مليون سنة 

.)Thomas and Gooday, 1996( تقريبا

قدلة من عمليلج رصا طوللة األ ل  - 2-5-2

لم يحصل سوى عدد قليل من برامج البحوث الطويلة 
استنتاجات بشأن  كافية الستخالص  بيانات  األجل عىل 
التغريات  مقابل  األجل  الطويلة  الطبيعية  التغريات 
بيانات  عىل  حصلت  التي  البحوث  وأّما  املنشأ.  البرشية 
اإلنتاج  بني  وثيق  ارتباط  وجود  إىل  تشري  فإنها  كافية، 
السطحي ومجتمعات كائنات قاع البحر السحيق، وغالبا 
الدينامية.  من  عالية  درجة  االرتباط عىل  ذلك  يكون  ما 
وتشري الدراسات إىل أن البحوث التي تُجرى ملرة واحدة، 
أو البحوث القصرية األجل يف األعماق السحيقة، ال يمكنها 
أن تقيّم تقييما كافيا التغريات التي تطرأ عىل التجمعات 
عىل  اإلرشاف  سياق  يف  سيما  وال  آيلّ،  بشكل  األحيائية 

قيعان البحار العميقة.

 )M Station( M وقد أظهرت دراسات الرصد يف محطة
 1989 قبالة ساحل وسط كاليفورنيا منذ عام  الواقعة 
ارتباطا قويا بني العمليات املحيطية السطحية وإمدادات 
األعماق  نحو  املتدفقة  الجسيمي  العضوي  الكربون 
املجتمعات  بنية  عىل  التقلبات  تؤثر  حيث  السحيقة، 
وترتبط  فيها.  الجارية  العمليات  وعىل  األحيائية 
االختالفات القصرية األجل يف مجتمعات األعماق السحيقة 
 )Kuhnz and others, 2014( M املرصودة يف محطة

النينيو/النينيا(  )ظاهرة  املناخ  يف  السنوي  بالتغري 
)Ruhl and others, 2014(، ولكن العواقب الطويلة 
توفر  أن  ويمكن  ضئيل.  بقدر  إال  مفهومة  غري  األجل 
اإلمدادات الدورية املكثفة املتقطعة بالغذاء املتدفقة إىل 
األعماق السحيقة فائضا غذائيا بعد سنوات عديدة من 

نقص اإلمدادات.

عمليات  إن   - اتصيط  لقعف  الاائم  بوركوبللن  مفصا 
رشق  شمال  يف  مرتا   4  850 عمق  عىل  املستمرة  الرصد 
من  االستبانة  عالية  بيانات  أنتجت  قد  األطليس  املحيط 
وتحدث   .1989 عام  منذ  البحر  قاع  إىل  البحر  سطح 
تحوالت كبرية يف تجمعات الكائنات املحلية ومدى وفرتها 
 Billett ،استجابة التغريات يف تدفق املادة العضوية )مثال
بني  الوثيق  لالرتباط  نتيجة   )and others, 2001
املواد  من  الصادرة  والتدفقات  السطحية  اإلنتاجية 
التحوالت  وتلك   .)Frigstad and others, 2015(
)1989-2005( تؤدي إىل تبدل كبري يف تخزين الكربون. 
السحيقة  األعماق  يف  الحية  الكائنات  معظم  ويستجيب 
املتضاربة  والتفاعالت  البيئية،  وللتغريات  األغذية،  لتدفق 
 Lampitt ء؛ وKalogeropoulou and others, 2010(
 and others, 2010؛ و Gooday and others, 2010؛ 
و Soto and others, 2010(. وتبني النتائج الجيوكيميائية 
قد  الكربون  أكسيد  لثاني  الجزئي  الضغط  أن  األحيائية 
انخفض مع زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون البرشية 

.)Hartman and others, 2015( املنشأ

األما  الفوللة  اإللكولو ية  اللصوث  مفصا 
هذا  من  املستمدة  البيانات  تشري   - ) لوسغلر ن( 
العمق  الشمايل،  القطب  منطقة  فرام،  )مضيق  املرصد 
250-5500 مرت، منذ عام 1999(، إىل القس املوسمي 
الذي تخضع له مجتمعات األحياء وذي الصلة بالظروف 
املائية  القوى  وبجريان  البحري  للجليد  اإلقليمية 
وتشري   .)Soltwedel and others, 2005, 2016(
غري  باألعماق  املتعلقة  البيانات  من  سنة  عرش  خمسة 
القاعية والقاعية إىل وجود استجابات رسيعة يف النظام 
اإليكولوجي برمته نتيجة للتغريات يف األعمدة املائية. بيد 
تغريات  إىل  االتجاهات  تلك  إسناد  بعد  يحسم  لم  أنه 

برشية املنشأ أو إىل تغريات طبيعية متعددة السنوات.
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الضغوط الفليعية واللرشلة ات شأ الفئيسية  - 3

الضغوط الفليعية  - 1-3

يمكن ألي اضطرابات طبيعية يف شكل تيارات قريبة من 
الجسيمات  ترّقد  أو  الرواسب،  تعليق  إعادة  أو  القاع، 
الكائنات  ملجتمعات  كبرية  تبدالت  تحدث  أن  الغذائية 
)Hessler and Jumars, 1974؛  القاعية 
منطقة  ويف   .)Snelgrove and Smith, 2002 و
املحيط األطليس، يمكن أن تؤثر الحركة حشود الرواسب 
صوب املنحدرات عىل نقل املواد العضوية إىل األحواض 
 .)Levin and Gooday, 2003( املتاخمة  السحيقة 
ملياه  الشاللية  الحركة  أثناء  مماثلة  عمليات  وتجري 
الرصيف القاري الكثيفة خالل األخاديد واملنحدرات إىل 
األعماق السحيقة، وهي ناجمة عن زيادة امللوحة والتربّد 
 Company and ؛ وCarney, 2005( يف فصل الشتاء
others, 2008(. وقد تؤدي هذه االضطرابات إىل زيادة 
السحيقة  األعماق  إىل  العضوية  املادة  نقل  عمليات 
 Ulses and others, ؛ وCanals and others, 2006(

.)Palanques and others, 2011 2008؛ و

وكذلك، يمكن أيضا لتضاريس قاع البحر غري املتجانسة 
وكذلك  ووفرتها،  األنواع  تكوين  تعديل  إىل  تؤدي  أن 
تلك  أن  ويُرجح  للكربون.  العضوي  التحلل  معدالت 
السحيقة تؤدي دورا هاما يف مجتمعات كائنات  التالل 
األعماق وتدوير املادة العضوية يف املحيط الهادئ، نظرا 
القارية  الرواسب  إمدادات  ومحدودية  عددها  لكرب 

.)Smith and Demopoulos, 2003(

الضغوط اللرشلة ات شأ  - 2-3

3-2-1 -  غري ات لخ

إن تغري املناخ سيؤثر عىل العمليات والوظائف الفيزيائية 
الحيوية  والكيمائية  الحرارة(،  ودرجة  امللوحة،  )مثال 
واألكسيجني،  الكربون،  أكسيد  وثاني  )املغذيات، 
 Mora,( والبيولوجية يف األعماق السحيقة )والرسوبيات
 Sweetman and others, و  and others, 2013؛ 

األعماق  حرارة  درجات  ترتفع  أن  ويمكن   .)2017
السنوات  خالل  واحدة  مئوية  درجة  بمقدار  السحيقة 
الثمانني القادمة، يف حني أن موائل قاع البحر السحيقة 
تشهد  قد  العميقة  املياه  تكّون  مناطق  تحت  القابعة 
بما  املاء  أعمدة  يف  األكسجني  تركيز  درجة  يف  انخفاضا 
يصل إىل 0,03 مليلرت يف اللرت بحلول عام 2100. وهذه 
ونقل  باملغذيات  اإلمداد  عىل  تؤثر  أن  يمكن  التغريات 
 Food and Agriculture Organization( الرواسب 
 Cheung ؛ وof the United Nations )FAO(, 2019
الناجمة عن  التغريات  and Levin, 2019(. وقد تؤثر 
الرتابط  عىل  املائية  والقوى  املحيطات  دوران  يف  املناخ 
الريقات  توّزعات  بتعديل  السحيقة  املناطق  بني  فيما 
البحرية لكائنات األعماق السحيقة )مع العلم بأن يرقات 
املحيطات  طبقة  إىل  تصل  ال  السحيقة  األعماق  أنواع 
تأثري  كيفية  حول  مطروحة  تساؤالت  تزال  وال  العليا(. 
أعماق  يف  األحيائية  املجتمعات  عىل  التغريات  هذه 
يف  الزمن  من  لعقود  أُجريت  دراسات  ولكن  املحيطات، 
 Ruhl( شمال املحيط الهادئ تظهر وجود روابط هامة
and others, 2008(. ولذلك، يجب أن تنظر تقييمات 
آثار تغري املناخ واآلثار التآزرية أو الرتاكمية مع األنشطة 
األخرى البرشية املنشأ يف استجابات النظم اإليكولوجية 
)Smith and others, 2008؛  السحيقة  األعماق   يف 
 Sweetman and ؛ وLevin and Le Bris, 2015 و

.)others, 2017

النظم  به  تتسم  الذي  الغذاء  املحدود  الطابع  ويشري 
لدى  إىل حساسية عالية  السحيقة  اإليكولوجية لألعماق 
الحيوانات  إىل  الجراثيم  من  الحية،  الكائنات  جميع 
الضخمة، إزاء التغريات يف بنية مجتمع العوالق النباتية 
ونوعيتها  الصادرة  املواد  تدفق  وكمية  وإنتاجيته 
 Ruhl and others, ؛ وBillett and others, 2010(
 Smith and ؛ وRuhl and Smith, 2004 2008؛ و
others, 2013(. ومن املرجح أن يؤدي االحرتار املناخي 
اإلنتاج  خفض  وإىل  املحيطات،  مياه  تطبق  زيادة  إىل 
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العوالق  بنية مجتمع  الحموضة، وتحّول  األويل، وزيادة 
السائدة، مما يؤدي إىل حدوث تغريات أحيائية  النباتية 
فوق املناطق الرئيسية من األعماق السحيقة مثل املحيط 
)Levin and others, 2020؛  االستوائي   الهادئ 
التنبؤات  وتتناقض   .)Smith and others, 2008 و 
البحار  قاع  إىل  العضوية  املواد  تدفق  يف  كبري  بتناقص 
 Sweetman and( املحيطات  معظم  يف  العميقة 
الكتلة  إنتاج  بزيادة  التنبؤات  مع   )others, 2017
األحيائية للعمود املائي وأعماق البحار يف البحار القطبية 
)Jones and others, 2014(. وتشمل التهديدات التي 
تتعرض لها بيئات األغوار السحيقة أيضا تعميق مناطق 

الحد األدنى لألكسجني.

الحلوث بلتواد اللالسحيكية وقشكلل   - 2-2-3
الحلوث األخفى

 Chiba and( لقد طاملا أثر التلوث عىل األعماق السحيقة
من  عالية  مستويات  عىل  ُعثر  وقد   .)others, 2018
حية  كائنات  عىل  عثر  كما  البالستيكية،  املواد  حطام 
قاعية ملوثة بملوثات عضوية، حتى يف أعماق املحيطات 
التي تزيد عن 000 10 مرت )انظر الفصلني 11 و 12(. 
ولم توثق سوى دراسات قليلة تفاعالت الحياة يف األعماق 
هذا  ولكن  األخرى،  وامللوثات  الحطام  مع  السحيقة 
ومن  بسعة.  االهتمام  يجذب  حاليا  البحثي  املوضوع 
إغراق  السحيقة  األعماق  تلوث  عىل  األخرى  األمثلة 
يف  املبني  النحو  عىل   ،1983 عام  قبل  النووية  النفايات 
 United( األول  التقييم  من   ،3 الفرع   ،24 الفصل 

.)Nations, 2017b

الحعالن  - 3-2-3

يف العقود القليلة املاضية، ازداد االهتمام باالحتياطيات 
كبرية.  زيادة  السحيقة  املحيطات  أعماق  يف  املعدنية 
يف  املستقبل،  يف  البحار  قاع  معادن  استخراج  ويشكل 
املنغنيز  قشور  أو  الفلزات،  املتعددة  العقيدات  شكل 
املتعددة  الكربيتيدات  أو  بالكوبالت،  الغنية  الحديدي 
غري  األغوار  ملجتمعات  كبريا  محتمال  تهديدا  الفلزات، 
مبارش  غري  أو  مبارش  بشكل  سواء  والقاعية،  القاعية 
ويتناول   .)Christiansen and others, 2019(
الفصل 19 من هذا التقييم الجوانب البيئية واالجتماعية 

واالقتصادية للتعدين يف قاع البحار.

الضغوط اللرشلة عىل الح وف   - 4-2-3
الليولو ت ه األغوار السصيقة 

واستخراج  األحيائي  التنقيب  أنشطة  أن  من  الرغم  عىل 
حاليا،  نادرة  للمحيطات  السحيقة  السهول  يف  النفط 
فهي تشكل تهديدات إضافية لصحة موائل األغوار غري 
الصيد  يشكل  أن  ويمكن  القاعية.  واملوائل  القاعية 
التجاري وتربية األسماك يف أعايل البحار تهديدا لتنوع 
موائل األغوار غري القاعية إذا كانت تدار إدارة سيئة عىل 
الصعيدين الوطني والدويل. ويمكن أن يؤدي سوء اإلدارة 
لذينك النشاطني إىل الحد من أعداد تجمعات الفرائس، 
وتقويض  للمغذيات،  النزويل  التدفق  عىل  التأثري  وإىل 
وغري  املستهدفة  املوارد  ذلك  يف  بما  البيولوجي،  التنوع 
املستهدفة. وعىل الرغم من أن أنشطة التنقيب األحيائي 
واستخراج النفط نادرة حاليا يف السهول السحيقة، فهي 

تشكل تهديدا إضافيا لبيئة األغوار غري القاعية.

عواقب الحغرياج عىل اتيحمعلج وااقحصلداج اللرشلة ورفله اللرش  - 4

فإنها  وقسوتها،  املحيطات  أغوار  بُعد  من  الرغم  عىل 
واالقتصادي  االجتماعي  الرفاه  يف  حاسما  دورا  تؤدي 
تؤديها  التي  والخدمات  الوظائف  خالل  من  البرشي 
إىل  وصوال  اإلقليمي  النطاق  عىل  اإليكولوجية  نظمها 

)Armstrong and others,2012؛  العاملي   النطاق 
 Van den Hove ؛ وThurber and others, 2014 و

and Moreau, 2007( )الجدوالن 3 و 4(.
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الجدول 3 
قلبلية قلف اللصف السصيق وم فقة األغوار غري القلعية للحأثف بللعوامل اتصفكة والضغوط الليئية ال ل مة 

عن  غري ات لخ

آثلر م فقة األغوار غري القلعيةآثلر قلف اللصف السصيق

منخفضةمتوسطة إىل مرتفعةالتغريات يف أنماط درجات الحرارة والحموضة وامللوحة واألكسجني

منخفضة )من خالل التأثري األريض(منخفضة )من خالل التأثري األريض(التغريات يف مستوى سطح البحر

منخفضةمنخفضةالتغريات يف شدة العواصف وحدة الظواهر البالغة الشدة

منخفضة، غري مبارشة من خالل التقارن التغريات يف اإلشعاع الشميس فوق البنفسجي

القاعي – غري القاعي

منخفضة، غري مبارشة من خالل التقارن 

القاعي – غري القاعي

منخفضةمنخفضةالتغريات يف الجوانب الفيزيائية والكيميائية للمحيطات

متوسطة إىل مرتفعةمتوسطة إىل مرتفعةمدخالت الغذاء

اآلثلر عىل خاملج ال ظم   - 1-4
اإللكولو ية لألعملق السصيقة

تتسم  األخرى،  العميقة  البحار  قيعان  بموائل  مقارنًة 
السهول  توفرها  التي  اإليكولوجي  النظام  خدمات 
ذات  ولكنها  النطاق،  محدودة  خدماٍت  بأنها  السحيقة 
عىل  البرش  يقدر  وال  ومداها.  حجمها  حيث  من  أهمية 
االنتفاع، بشكل مبارش، إالّ بعدد قليل من خدمات األعماق 
السحيقة، مثل املوارد املعدنية، يف حني أن معظم بيئات 
األعماق السحيقة تدعم العمليات التي تساعد عىل قيام 
النظام اإليكولوجي ألعماق البحار والنظام اإليكولوجي 
نطاق  عىل  بوظائفها  لألرض  املناخي  والنظام  العاملي 

واسع بحيث تؤثر عىل النظام األريض بأرسه.

وتوفر “املضخة البيولوجية” أهم خدمة داعمة وتنظيمية 
للنظام اإليكولوجي ملنطقة األغوار غري القاعية من خالل 
من  أخرى  ومركبات  واملغذيات  الكربون  نقل  تسيع 
تؤدي  أن  ويمكن  البحار.  أعماق  إىل  السطحية  املياه 

أو  الغذائية،  الروابط  أو  الحيوانية،  الحياة  يف  التغريات 
يف  الفيزيائية  التبدالت  أو  األحيائية،  املجتمعات  تركيبة 
وتناقص  واالحرتار،  التطبق،  )مثال  املائية  الكتل 
األكسجني، والتحمض( إىل تعطيل العمليات البيولوجية 
من  السحيقة  األعماق  يف  آثار  حدوث  مع  لها،  املرافقة 
يؤدي  أن  ويمكن  القاعي.  - غري  القاعي  التجمع  خالل 
اإلجهاد الناجم عن تناقص األكسجني، أو التحّمض، أو 
ارتفاع درجة الحرارة إىل الحد من قدرة األنواع والنظم 
طاقة  يف  تبدالت  خالل  من  الصمود  عىل  اإليكولوجية 
)Pörtner, 2010؛  الحية  الكائنات  لدى   التحمل 
و Pörtner and Farrell, 2008(، مما يؤخر التعايف 
مثل  البرشية  األنشطة  عن  الناجمة  االضطرابات  من 
التعدين يف قاع البحار. ويمكن أن تؤدي آثار تغري املناخ 
إىل تفاقم اآلثار البرشية املنشأ، وأن تعرض بنية النظام 
للخطر،  ووظيفته  العميقة  البحار  لقاع  اإليكولوجي 
اإلنسان  لرفاه  بالنسبة  فوائدها  عىل  النهاية  يف  وتؤثر 

.)Mora and others ,2013(
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الجدول 4 
 الحهالااج والضغوط الحت  حعفض لهل خاملج ال ظم اإللكولو ية لألعملق السصيقة

 وق ميحهل ه األعملق السصيقة

 هالااج م فقة األغوار غري القلعية هالااج السهول السصيقة

 وفري الخاملج

حاليا ال توجدحاليا ال توجدمصائد األسماك

 راهنا بعض التهديدات؛ أيضا تأثري غري مبارش النفط والغاز

من خالل االنتشار الناتج عن نشاط الرصيف 

القاري والنشاط غري القاعي 

 ال تهديدات راهنا، ولكن هناك تأثري غري مبارش 

من خالل االنتشار الناتج عن نشاط الرصيف 

القاري والنشاط غري القاعي 

ال ينطبقخليج املكسيك، ومناطق أخرى محتملةاحتياطيات امليثان/إمكانات استخراج الغاز املائي

توليد الهيدروجني وتخزينه تحت قاع البحر من 

أجل احتجاز الكربون والتخلص منه يف املستقبل

ال ينطبقحاليا غري معروفة

التعدين )رواسب غنية باملعادن، عقيدات متعددة 

الفلزات، عنارص أرضية نادرة، مرتسبات 

كربيتيدية ضخمة(

متوسطة إىل عالية يف املستقبل )محتملة( من خالل متوسطة إىل عالية يف املستقبل )محتملة(

نفايات التعدين ومعالجة ترصيف املياه املستعملة

معتدلة إىل عالية )يف الوقت الحارض(عالية )عىل نطاق واسع(التخلص من النفايات

احتمال كبري، غري معروفةتهديدات قائمة، يحتمل أن تكون مرتفعةالتنقيب األحيائي

غري معروفةغري معروفةأنشطة واستخدامات عسكرية

ليس راهناتوفري طاقات أخرى

خاملج الاعم

منخفضة إىل معتدلة وعالية يف املستقبلمنخفضة إىل معتدلة وعالية يف املستقبلاملوئل

معتدلةمعتدلةتدوير املغذيات

معتدلةمعتدلةدوران املياه وتبادلها

معتدلةمعتدلةاإلنتاج األويل بالتخليق الكيميائي

عاليةعاليةالقدرة عىل الصمود

الخاملج الح ظيمية

معتدلةمعتدلةتنظيم الغازات واملناخ

معتدلةمعتدلةامتصاص النفايات وإزالة السموم

معتدلمعتدلالتنظيم البيولوجي

معتدلةمعتدلةتدوير املغذيات

الخاملج الثقلفية

معتدلةمعتدلةاملعرفة العلمية

معتدلةمعتدلةالقيمة التعليمية

يحتمل أن تكون عاليةيحتمل أن تكون عاليةاملنافع االقتصادية

عاليةعاليةالعنارص الجمالية، امللهمة، األخالقية، األصلية

ال ينطبقمعتدلةالسجل املناخي يف رواسب قاع البحار العميقة
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آفلق اتسحقلل  - 5

ال يزال الكثري من الجوانب مجهوال فيما يتعلق بالنظم 
ذات  البحوث  ولكن  السحيقة،  لألعماق  اإليكولوجية 
الصلة قد زادت زيادة كبرية يف العقد املايض، ويُتوقع أن 
تزداد أكثر، وال سيما بالنظر إىل تزايد االهتمام باستخراج 
املعادن املوجودة يف أعماق البحار. ويتضمن عقد األمم 
املستدامة  التنمية  أجل  من  املحيطات  لعلوم  املتحدة 
)2021-2030( أيضا خططا إلجراء املزيد من البحوث 

بشأن أعماق البحار.

العميقة  البحار  قاع  يف  التعدين  احتمال  نشوء  ويشكل 
عىل  خطرا  الفلزات  املتعددة  العقيدات  استغالل  بهدف 
املجّمعة  البيانات  أن  غري  السحيقة.  اإليكولوجية  النظم 
املعرفة  من  تزيد  قد  الحالية  التنقيب  أنشطة  خالل 
بأعماق البحار يف عدة مناطق عىل مدى السنوات العرش 
للنقص  األسف  عن  الباحثون  يعرب  ما  وكثريا  املقبلة. 
البيولوجي ملعظم  للتنوع  التصنيفية  البيانات  الكبري يف 
الحياة الحيوانية يف األعماق السحيقة. والعمل جاٍر عىل 
جمع هذه البيانات، ولكن ذلك سيتطلب املزيد من الوقت 

.)Glover and others, 2018( واملوارد

إزاء  السحيقة  األعماق  حساسية  مدى  الدراسات  وتبني 
تنطوي  التي  الصعوبات  من  الرغم  وعىل  املناخ.  تغري 
عليها عملية التنبؤ باآلثار الدقيقة لتغري املناخ عىل مدى 
السنوات العرش إىل العرشين املقبلة، يمكن توقع ارتفاع 
األكسجني،  تركيز  الحرارة، وانخفاض درجات  درجات 
ل حد التشبُّع باألراغونيت، والتغريات يف التجمع  وتضحُّ

 Sweetman ؛ وRogers, 2015( القاعي - غري القاعي
نمو  معدالت  لبطء  وبالنظر   .)and others, 2017
القاعية  الظروف  مع  جيدا  ولتكيفها  الحية،  الكائنات 
املتمثلة يف الربودة، وارتفاع الضغط، واالستقرار، والفقر 
التغريات  آثار  تكون  أن  املرجح  من  فإن  باملغذيات 
السحيقة  األعماق  يف  األحيائية  املجتمعات  عىل  املتوقعة 
وقد  ضحالة.  أشد  أعماق  يف  التغيريات  من  حدة  أشد 
تطرح التنبؤات بانخفاض كبري يف تدفق املواد العضوية 
إىل قاع البحار العميقة يف معظم املحيطات تحديات أكرب 
وستعزز  السحيقة.  للمناطق  بالنسبة  خاص  بشكل 
البحوث املستقبلية املعارف املتعلقة بالتنوع البيولوجي 
التي  للكيفية  فهمنا  من  وستزيد  السحيقة،  األعماق  يف 
عىل  املنشأ  البرشية  واألنشطة  املناخ  تغري  بها  سيؤثر 

النظم اإليكولوجية يف األعماق السحيقة.

األغوار  بيئات  حماية  تزداد  قد  العاملي،  الصعيد  وعىل 
السحيقة. ويشمل تصنيف املناطق البحرية ذات األهمية 
التنوع  اتفاقية  إطار  يف  البيولوجية  أو  اإليكولوجية 
 Convention on Biological  ,  2008( البيولوجي 
))Diversity )CBD تلك البيئات، ويُبذل حاليا مزيد من 
الجهود من خالل خطط اإلدارة البيئية اإلقليمية للسلطة 
الدولية لقاع البحار فيما يتعلق بالتعدين يف قاع البحار، 
التنوع  إدارة  أجل  من  الترشيعية  التطورات  وكذلك 
البيولوجي يف املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية.

الثغفاج الفئيسية اتحلقية ه ميلل اتعففة  - 6

عىل الرغم مما أحرز مؤخرا من تقدم يف املعرفة بالنظم 
اإليكولوجية يف األعماق السحيقة، يوجد الكثري من الثغرات 
يف فهم التنوع البيولوجي، والتطور والجغرافية األحيائية 
الظروف  عن  الناتجة  واالستجابات  والرتابط  والتوّزع 

املتغرية واآلثار البرشية املنشأ يف األعماق السحيقة.

التصنيف  مجاالت  يف  الضعيفة  الراهنة  املعرفة  وتؤدي 
والتاريخ الطبيعي والتنوع البيولوجي للحياة الحيوانية 
البيئي،  األثر  رصد  تقييد  إىل  السحيقة  السهول  يف 
قوائم  توفر  أساسية  دراسات  إىل  الحاجة  عن  وتكشف 
باألنواع وأعدادها. ونظرا ألن أكثر من نسبة 95 يف املائة 
غري  املقررة  التعدين  مناطق  يف  املوجودة  األنواع  من 
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كافية.  غري  الحالية  الرصد  بروتوكوالت  فإن  موّصفة، 
الحياة  الجارية إلنشاء فهارس  الجهود  الرغم من  وعىل 
 Glover and( الالزمني  التصنيفية  واملعرفة  الحيوانية 
others, 2016b؛ و Dahlgren and others, 2016؛ 
و Wiklund and others, 2017( فإن كفاءة الرصد 

يف املستقبل تتطلب توفري موارد مستدامة.

ولم تدرس موائل األعماق السحيقة ذات القاع الصلب إال 
بعض  وجود  من  الرغم  وعىل  جدا،  قليلة  دراسات  يف 
أي  تتوفر  فال  الضخمة،  الحيوانات  عن  املعلومات 
الكائنات  و/أو  الدقيقة،  األحياء  عن  تقريبا  معلومات 
الحيوانية  البحرية  الكائنات  أو  الخاليا،  األحادية 
الصغرية، أو املجموعات الحيوانية العيانية املرتبطة بها.

ولم يتم حتى اآلن أخذ أي عينات عىل اإلطالق من مناطق 
يف  السجالت  تشري  إذ  السحيقة.  األعماق  من  شاسعة 
قواعد البيانات الدولية )مثل نظام املعلومات عن التنوع 
أخذ  يف  جدا  شديد  نقص  إىل  للمحيطات(  البيولوجي 

أعماق  من  وكذلك  الهادئ،  املحيط  جنوب  من  العينات 
املحيط الهندي وخليج البنغال.

واملعرفة حول النطاقات الجغرافية لألنواع أو أنماط الرتابط 
مواجهة  يف  الصمود  عىل  التجمعات  قدرة  أو  بينها  فيما 
عوامل اإلجهاد املناخية أو االضطرابات الناشئة مبارشة عن 
األنشطة البرشية يف األعماق السحيقة غري متاحة إال بشكل 
محدود. وتتوقف اإلدارة الفعالة لألنشطة البرشية الالزمة 
البحار عىل هذه  أعماق  البيولوجي يف  التنوع  للحفاظ عىل 
املعلومات. وإضافة إىل ذلك، فإن ضعف توصيف مساهمات 
األعماق السحيقة يف سلع وخدمات النظم اإليكولوجية يحد 
البرشية  املنافع  لتقدير  الالزمة  املناسبة  األدوات  توافر  من 
بشكل مالئم )Jobstvogtand others, 2014a, 2104b؛ 

.)Thurberand others, 2014b و

البرشية  التأثريات  بإدارة  املتعلقة  الوثائق  إىل  واالفتقار 
تقريبا  كله  يقع  الذي  الواسع،  الدينامي  الحيز  عىل هذا 
خارج نطاق الواليات الوطنية، عامل قد يمثل لوحده أهم 

ثغرة معرفية.
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ال قلط الفئيسية

املحيطات  	 عىل  بالفعل  يؤثر  العاملي  االحرتار  إن 
الحر  موجات  تزداد  أن  يرجح  أنه  كما  املفتوحة، 

البحرية الشديدة تواترا وشدة يف املستقبل.

املضخة  	 يف  املناخ  تغري  عن  الناجمة  التبدالت  ستؤدي 
البيولوجية للمحيطات املفتوحة إىل تغيري قدرة املحيطات 

عىل استيعاب الكربون الناجم عن األنشطة البرشية.

املفتوحة  	 املحيطات  يف  األكسجني  تناقص  يؤدي 
بالفعل إىل تقلص موائل بعض األنواع غري القاعية مع 

الرأيس  توزيعها  عىل  آثار  من  ذلك  عىل  يرتتب  ما 
واألفقي يف املحيطات.

تؤثر تدفقات نفايات املواد البالستيكية املتزايدة اآلتية  	
من الرب عىل النظم اإليكولوجية للمحيطات املفتوحة.

املتوسطة  	 البيئات  يف  حرجة  معرفية  فجوة  توجد 
املتوسطة  البيئات  )مثل   )mesopelagic( العمق 
القاعية  والبيئات   )mesopelagic( العمق 
العينات  أخذ  نشاط  إن  حيث   ،))bathypelagic(

فيها غري كاف ومستوى اإلحاطة بها ضعيف.

مقامة  - 1

نفلق اتوضوف  - 1-1

األول  العاملي  التقييم  من  36-واو  الفصل  تضمن 
لكل  تقييما   )United Nations, 2017a( للمحيطات 
والنظم  البحار(  أعايل  )منطقة  املفتوحة  املحيطات  من 
اإليكولوجية يف أعماق البحار )املنطقة القاعية( باتجاه 
هذا  ويف  مرت(.   200 )عمق  القاري  الجرف  من  البحر 
القاعية  اإليكولوجية  النظم  تُتَناول  املحّدث،  التقييم 
عىل  حرصا  الفصل  هذا  يركز  حني  يف  منفصل،  بشكل 

املجال غري القاعي عىل امتداد العمود املائي كامال.

 United Nations,( وفيما مىض، ورد يف التقييم األول
2017b( أن املحيطات املفتوحة توفر السلع والخدمات 
عىل  البحري،  اإليكولوجي  بالنظام  الخاصة  األساسية 
ذلك،  نسبيا. وعالوة عىل  إليه  الوصول  تعّذر  من  الرغم 
كبرية  إمكانات  عىل  القاعية  غري  املناطق  تلك  تنطوي 
تلك  من  واملعيشية  والطاقية  املعدنية  املوارد  لتوفري 
مدروسة  غري  أنها  من  الرغم  عىل  القاعية،  غري  املناطق 
مسائل  يعّقد  مما  وزمنيا،  مكانيا  سواء  جيدة  دراسة 
الحفظ حيث ال يعرف سوى القليل عن التنوع البيولوجي 

وعمل النظم اإليكولوجية.

اتيلل غري القلعت  - 2-1

إن العوامل الفيزيائية املحركة الرئيسية يف هيكلة النظم 
والضوء،  والضغط،  العمق  هي  البحرية  اإليكولوجية 
النيرتوجني  )مثل  املغذيات  ومدخالت  الحرارة،  ودرجة 
د املنطقة  والحديد(، واألكسجني املذاب، والتيارات. وتحدَّ
العلوية  )املنطقة  املفتوحة  للمحيطات  السطحية 
)epipelagic(، وصوال إىل عمق 200 م( بناء عىل نفاذ 
تلك  وتحت  األويل.  اإلنتاج  لدعم  الكافية  الشمس  أشعة 
منطقة  أو  العمق،  املتوسطة  املنطقة  تقع  املنطقة 
“الغسق”، وهي تمتد عادة من أسفل املنطقة العلوية إىل 
حوايل 000 1 مرت - وهو أقىص عمق لنفاذ أشعة الشمس 
وطبقة املنحدر الحراري الدائم. وتعد املنطقة املتوسطة 
والتفسخ  النشطة  الرأسية  للهجرة  أهمية  ذات  العمق 
 - السطح  من  تسقط  التي  العضوية  للمواد  الجرثومي 
وهما عنرصان رئيسيان من عنارص املضخة البيولوجية 
 .)Robinson and othersand others, 2010(
وتحظى الهجرة الرأسية اليومية لكائنات أعماق البحار 
من املنطقة املتوسطة العمق إىل املنطقة العلوية صعودا 
ونزوال بتقدير متزايد لدورها كقوة دافعة لتدفق الكربون 
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املنطقة  لسوابح  األحيائية  الكتلة  تقدير  زيادة  بسبب 
.)Irigoien and others, 2014( املتوسطة العمق

من  األرض  كوكب  عىل  إيكولوجي  نظام  أكرب  ويتألف 
مظلمة  منطقة  )bathypelagic(، وهي  القاعية  املنطقة 
 1  000 بني  تقع  مئوية(  درجات  )صفر-5  وباردة 
و 000 4 مرت، وتضم ما تقرب نسبته من 75 يف املائة من 
 Costello and othersand others,( املحيطات  حجم 
معاينته  مجال  القاعي  غري  العميق  واملحيط   .)2010
ناقصة وتقل فيه أنشطة أخذ العينات بسبب مجموعة من 
العوامل: )أ( إمكانية الوصول املحدودة إىل منصات ألخذ 
العينات يف املحيطات املفتوحة من املياه العميقة؛ )ب( كرب 
حجم املحيطات املعنية؛ )ج( انتشار التجمعات األحيائية 
بالنظم  املتعلقة  البيانات  وتشهد  واسع.  نطاق  عىل 
اإليكولوجية املتوسطة العمق تحسنا حاليا، ولكن ال يُعرف 
أعمق،  الحية يف مناطق  الكائنات  اليسري عن  النزر  سوى 
القاعية  غري  األغوار  ومنطقة  القاعية  منطقة  ذلك  يف  بما 
ومنطقة  مرت(   6  000-abyssopelagic( )4 000(
 6  000 عىل  )تزيد   )hadalpelagic( الغمرية  الخنادق 
مرت(. وتشري النتائج األولية إىل أن التنوع العام لألنواع قد 
يكون أقل مما هو عليه يف النظم اإليكولوجية األخرى، عىل 
عن  تكشف  الجديدة  الجرثومية  الدراسات  أن  من  الرغم 
أن  مسوحات  وأظهرت  املحيطات.  أعماق  يف  كبري  تنوع 
الرتابط الجانبي يحدث أيضا فيما بني املناطق العميقة من 
املتوسطة  املنطقة  عىل  يقترص  وال  املفتوحة،  املحيطات 

.)Sutton, 2013( العمق ومنطقة السطح

ومزدوجات  األرجل،  مجدافيات  )مثل  القرشيات  وتمثل 
يف  مهمة  مساهمة  أحياء  القرشة(  وصدفيات  األقدام، 
أعماق  يف  وأنواعها  الحيوانية  العوالق  أعداد  وفرة 
املحيطات. كما أن الحيوانات الهالمية، من قبيل السالب، 
أنواع  أيضا  هي  العشائرية  والزراقيات  البحر،  وقنديل 
عىل قدر كبري من األهمية. وتشمل الكائنات الحية األكرب 
القرش  وأسماك  األسماك  أنواع  من  الكثري  حجما 
والقرشيات )مثل الجمربي، والكريل( ورأسيات األرجل 
)مثل الحبار(. وتشري تقديرات الكتلة األحيائية املستندة 
املتوسطة  املياه  أسماك  أن  إىل  الصوتية  القياسات  إىل 

العمق ربما كان تقديرها يف املايض ناقصا إىل حد كبري. 
ويرجح أن يقارب حجمها ما بني 000 10 و 000 15 
مليون طن، كما يعّول عليها يف زيادة بنسبة 10 يف املائة 
 Irigoien and othersand( األولية  اإلنتاجية  من 
others, 2014(. ومن املرجح أن تشّكل الكتلة األحيائية 
ألسماك املنطقة غري القاعية العميقة الجزء األكرب للكتلة 
 .)Sutton, 2013( الحيوية لألسماك عىل كوكب األرض
وتلك األنواع هي أيضا فرائس هامة للثدييات )الحيتان 
وأسماك  البحرية  والطيور  والتونة  والفقمات(  املسننة، 

القيعان العميقة.

الضغوط عىل اتيلل غري القلعت  - 3-1

بيئية متعددة،  إجهاد  بعوامل  املفتوحة  املحيطات  تتأثر 
تركيز  وانخفاض  وتحّمضها  املحيطات  احرتار  أبرزها 
األكسجني فيها. ومن املرجح أن تؤدي عوامل اإلجهاد تلك 
إىل تعزيز التحوالت يف التوّزع الرأيس والعمودي لألرصدة 
البحار  وأعماق  املفتوحة  املحيطات  يف  السمكية 
تركيز  انخفاض  أن  حني  يف   ،)Brander, 2010(
الحية  الكائنات  موائل  تقلص  إىل  يؤدي  قد  األكسجني 
 Stramma and othersand others,(( الهوائية 
2012( بما يؤدي، يف الوقت نفسه، إىل توسيع حجم املياه 
الداعمة للعمليات الالهوائية. ويُرجح أن تؤدي التغريات 
يف القس املتجه من القعر إىل السطح أو من السطح إىل 
القعر إىل تأثريات معقدة وغري مبارشة عىل خدمات النظم 
مضخة  سيما  وال  املفتوحة،  للمحيطات  اإليكولوجية 
اإلجمايل  التأثري  أن  من  الرغم  عىل  البيولوجية،  الكربون 
التنوع  عن  القليل  سوى  يُعرف  ال  حيث  واضح،  غري 

الجرثومي ووظيفته، وعملياته يف أعماق املحيطات.

الثغفاج اتصادة ه ميلل اتعففة   - 4-1
ه الحقييم العلتت األول للمصيفلج

أُشريَ يف التقييم األول إىل االفتقار إىل املعلومات الرئيسية 
عن النظم اإليكولوجية غري القاعية، حيث إن البيانات لم 
جزء  وعن  العدد،  قليلة  جغرافية  مناطق  من  إال  تتوفر 
التقييم  وأبرز  اإلجمايل.  البيولوجي  التنوع  من  صغري 
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اإليكولوجية  النظم  ببنية  املتعلقة  املعلومات  أن  األول 
وعملياتها غري كافية لتقييم األداء املحتمل لتدابري الحفظ 
البحرية  اإليكولوجية  للنظم  وضعت  التي  واإلدارة 

الخاصة باألرصفة القارية والسواحل.

الحفوراج العلمية م ذ الحقييم   - 5-1
العلتت األول للمصيفلج

كانت املحيطات، بما يف ذلك املحيطات املفتوحة، موضوع 
الحكومية  الهيئة  وأعدته  مؤخرا  صدر  خاص  تقرير 
 Intergovernmental( املناخ  بتغري  املعنية  الدولية 
 .)Panel on Climate Change )IPCC(, 2019
وكان من بني التطورات الرئيسية االعرتاف بأن الطابع 
املتعدد عوامل اإلجهاد يف املحيطات املفتوحة الناتجة عن 
تغري املناخ سيتطلب أدوات جديدة لتحليل تأثريات كل 
النظام اإليكولوجي  أنواع اإلجهاد املنصب عىل  نوع من 
ألن  اإلجهاد،  عوامل  بني  فيما  التآزرية  والتفاعالت 
 Boyd and( كبري  بشكل  متباينة  تكون  قد  االستجابة 

.)others, 2015

الفضاء  من  اليومية  الرأسية  التحركات  استنتاج  وأمكن 
باستخدام جهاز لكشف املدى وتحديده بالضوء )مسبار 
 Behrenfeld and others,( مرّكب عىل ساتل )ضوئي
2019(، مما وفر معارف جديدة بشأن تلك العملية ذات 
الربنامج  أحرز  وقد  األحيائية.  الجيوكيميائية  األهمية 
يف  كبريا  تقدما   )GEOTRACES( جيوتريسز  الدويل 
يف  ونظائرها  النزرة  للعنارص  العاملي  التوّزع  معرفة 
 Schlitzer and others,( املحيطية  األحواض  جميع 
2018(. وقد توسع نطاق اإلحاطة بالجانبني الفيزيائي 
من  املفتوحة  للمحيطات  اإلحيائية  والجيوكيميائي 
الناحيتني املكانية والزمانية من خالل االستخدام املتزايد 
 Roemmich( البيانات  لجمع  العائمة  “آرغو”  ملنصات 
املحيطية  الرشاعية  والطائرات   )and others, 2019

إىل  البيانات،  تلك  ساعدت  وقد   .)Rudnick, 2016(
الهيدروغرافية للمحيطات عىل  التحريات  جانب برنامج 
 GO-SHIP( )Sloyan and othersand( متن السفن
others, 2019(، عىل إثراء معارفة متعمقة جديدة حول 
وهو  مميز،  آخر  بمسار  البيولوجية  املضخة  وظيفة 
 Boyd and othersand( الجسيمات  حقن  مضخة 
others, 2019(، التي تعمل جنبا إىل جنب مع مضخة 

الجاذبية البيولوجية التقليدية. 

السيعة يف  التطورات  ُطبقت  املايض،  العقد  وعىل مدى 
عىل  املنصبة  الدراسات  عىل  البيولوجية  العلوم  فروع 
املحيطات املفتوحة، مما أتاح معرفة تسلسل املجتمعات 
 Bennke and( آني  شبه  بشكل  البحر  يف  الجرثومية 
الحمض  تطبيق  أو  othersand others, 2016(؛ 
القرش  أسماك  عن  للكشف   )eDNA( البيئي  النووي 
 Truelove and( املفتوحة  املحيطات  يف  األبيض 
othersand others, 2019(؛ أو الجمع بني استخدام 
املستقلة  الغواصة  واملركبات  البيئي  النووي  الحمض 
 Yamahara and( البيولوجي  التنوع  لدراسة 
othersand others, 2019(. ويوفر حاليا االستخدام 
عىل  تعّلق  التي  الذكية  واملجسات  للعالمات  املتزايد 
 Harcourt and othersand( أجسام بالكائنات الحية
 )Delory واملجسات الصوتية السلبية )others, 2019
and others, 2014( وأدوات العرض البرصي الجديدة 
 )Lombard and others, 2019( للجسيمات البحرية
بياناٍت جديدة عن التنوع البيولوجي للنظم اإليكولوجية 
النظم. وعىل وجه  تلك  املفتوحة ووظائف  املحيطات  يف 
العمق  املتوسطة  للمنطقة  فهمنا  تطور  الخصوص، 
أقاليم جغرافية  تحديد  املمكن  من  معها  أصبح  بدرجة 
املستوى  عىل  إحيائية  جيوكيميائية  وأقاليم  إحيائية 

 .)Reygondeau and others, 2018( العاملي
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الحغرياج الليئية ه اتصيفلج اتفحوتة م ذ علم 2010  - 2

الحغرياج ه الصللة العلمة، بمل ه   - 1-2
ذلك الصللة الفيزللئية قو الليولو ية

اترتار اتصيفلج ومو لج الصف   - 1-1-2
اللصفلة الشالاة وقنملط ا يله الفلح

إن الدليل واضح حاليا عىل أن حرارة املحيطات تزايدت 
 Cheng and others,( األخرية  العقود  مدى  عىل 
2019(، ويف حني أن املحيط السطحي قد امتص معظم 
مالحظتها  يمكن  االحرتار  إشارة  فإن  الزائدة،  الحرارة 
 Cheng and( أيضا يف عمق املحيط املتوسط والسحيق
السطحي  االحرتار  يؤدي  أن  others, 2017(. ويُتوقع 
إىل زيادة تطبق املياه القريبة من السطح، عىل الرغم من 
أن األبحاث التي أجريت مؤخرا تشري إىل أنه، ويف حني أن 
منطقة  عند  حاليا  تتزايد  البحر  سطح  حرارة  درجات 
خطوط العرض الوسطى، فإن التطبق ال يتزايد، وكذلك 
للتموج  املختلطة  الطبقات  أعماق  تتعرض  ال 
أن  الواقع  ويف   .)Somavilla and others, 2017(
تزايد  الشتاء هي يف  املختلطة يف فصل  الطبقات  أعماق 
 Somavilla and( بسبب التغريات يف الضخ اإليكماني

.)others, 2017

األخرية،  السنوات  يف  العاملية  الحرارة  درجات  ارتفاع  ومع 
 Hobday and( الشديدة  البحرية  الحر  موجات  باتت 
 Oliver and( تواترا  وأكثر  مدة  أطول   )others, 2016
من  أن  إىل  النمذجة  دراسات  وتشري   .)others, 2018
املرجح جدا أن تزيد موجات الحر تلك أيضا يف املستقبل يف 
 Frölicher and others,( العاملي  االحرتار  تأثري  ظل 
االستوائية  املناطق  يف  الحر  موجات  وتنجم   .)2018
وما  الجنوبي  التذبذب  عن  والهندي  الهادئ  للمحيطني 
النينيو  ظاهرة  نتيجة  بُعد  عن  االتصال  من  بها  يتعلق 
عىل  أنه،  حني  يف   ،)Holbrook and others, 2019(
مستوى أعىل من خطوط العرض، ترتبط موجات الحر تلك 
بالتبدالت يف التيارات املحيطية الدافئة، وبنشاط الدّوامات 

املحيطات   - الجوي  الغالف  وديناميات  النطاق،  املتوسط 
)Rodrigues and others, 2019(. وقد ضعف الدوران 
االحرتار  بسبب  األخرية  السنوات  يف  وامللحي  الحراري 
العاملي، كما أن عواقبه عىل أنماط درجة الحرارة واملناخ يف 
يف  االستوائية  واملنطقة  األطليس  املحيط  املطلة عىل  البلدان 
جميع أنحاء العالم وعىل خدمات النظام اإليكولوجي باتت 
.)Ramshtorf and others, 2015( عميقة بشكل متزايد

املحيطات  يف  الريح  اتجاه  أنماط  أيضا  تغريت  وقد 
املفتوحة عىل مدى العقود الثالثة املاضية، حيث شهدت 
زيادات طفيفة يف متوسط رسعة الرياح وارتفاع املوج. 
وتم الوقوف عىل زيادات أكرب يف الظروف البالغة القسوة 
املئينات  يتجاوز  الذي  املوج  ارتفاع  أو  الرياح  )رسعة 
وأظهرت   .)Young and Ribal, 2019( التسعني( 
عمليات الرصد الساتلية يف الفرتة الواقعة ما بني عامي 
1995 و 2018 أكرب الزيادات يف رسعة الرياح وارتفاع 

املوج يف املحيط الجنوبي.

ض اتصيفلج 2-1-2 -  صمل

املحيطات  باستيعاب  املتعلقة  التقديرات  أحدث  تشري 
املفتوحة للكربون البرشي املصدر )1994-2007( إىل 
أن االستيعاب يف تزايد حاليا، ولكنه مرتافق بانحرافات 
أبطأ  االستيعاب  كان  املثال،  سبيل  فعىل  هامة،  إقليمية 
مما كان متوقعا يف منطقة شمال املحيط األطليس، ولكنه 
 Gruber and( أرسع يف منطقة جنوب املحيط األطليس
زمنيا  متسلسلة  دراسات  وتُظهر   .)others, 2019
بيانات  إدخال  خالل  من  ُجمعت  املفتوحة،  للمحيطات 
أجهزة استشعار مستقلة للكربون البحري )مثل الرقم 
الهيدروجيني، والضغط الجزئي لثاني أكسيد الكربون(، 
تعود إىل ما يقرب من 20 عاما يف بعض املواقع، اتجاهاٍت 
)متناقص(  الهيدروجيني  الرقم  يف  بوضوح  ملحوظة 
)متزايد(  الكربون  أكسيد  لثاني  الجزئي  والضغط 

.)Sutton and others, 2019(
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2-1-3 -   لقص األكسيني ه اتصيفلج

يُتوقع أن يزداد فقدان األكسجني من املحيطات املفتوحة 
يف عالم يشهد احرتارا، وذلك من خالل مجموعة معقدة 
والعمليات  اإلحيائية  الجيوكيميائية  العمليات  من 
الفيزيائية )Levin, 2018(. وأظهرت القدرة عىل قياس 
األكسجني املذاب عىل مستويات الرتكيز املتناهي الدقة أن 
ربما  أكسجني(  )صفر  األكسجني  من  الخالية  املناطق 
كانت التقديرات بشأنها يف السابق ناقصة يف املحيطات 
يف  ويوجد،   .)Tiano and others, 2014( املفتوحة 
الوقت الحارض، قصور يف فهم تداعيات تغري املناخ عىل 
 Robinson,( التنفس، وال سيما لدى الكائنات الجرثومية
2019(، حيث إن تعقد التغذية املرتدة قد يؤدي إىل إعادة 
توّزع األنواع البكتريية واألنواع أحادية الخلية يف املحيط 
)Beman and Carolan, 2013( مع انحياز الكائنات 
املختلفة  مناطق  ضمن  معينة  بيئية  مكامن  إىل  الحية 
 Bertagnolli and Stewart,( واألكسدة  لالختزال 
2018(. وعىل الرغم من قدرة بعض العوالق الحيوانية يف 
املحيطات املفتوحة عىل تحمل نقص األكسجني، فإن تلك 
وقد  الفسيولوجية،  حدودها  شفا  بالفعل  بلغت  العوالق 
تسبب تناقص األكسجني املستمر يف تغيريات غري متوقعة 
يف بنية النظام اإليكولوجي ووظيفته يف املنطقة املتوسطة 

.)Wishner and others, 2018( العمق

اآلثلر اللرشلة: م لطق الصيلة   - 4-1-2
الفليعية اتحلقية وار فلف معال 

الحلوث بلتواد اللالسحيكية

 Jones( البرشية  باألنشطة  بشدة  تأثر  قد  املحيط  إن 
الطبيعية  املناطق  and others, 2018(، ويقع معظم 
املتبقية املحددة خارج املناطق االقتصادية الخالصة )أي 
وعىل  الوطنية(.  الوالية  حدود  خارج  الواقعة  املناطق 
عن  بعيدة  البالستيكية  املواد  نفايات  كون  من  الرغم 
املصادر الربية، فإن كثرة تلك القمامة ومدى انتشارها 
 Van Sebille( يف املحيطات املفتوحة آخذة يف االزدياد
يف  الدائرية  الحركات  وتؤدي   .)and others, 2015
للتلوث  تراكم  مناطق  محرك  دور  املفتوحة  املحيطات 

القمامة  برقع  يسمى  ما  وهي  البالستيكية،  باملواد 
أن يزداد  )Lebreton and others, 2018(. ويُتوقع 
املحيطات  إىل  الدقيقة  البالستيكية  املواد  نفايات  تدفق 
 Lebreton and( املستقبل  يف  كبريا  ازديادا  املفتوحة 

.)Andrady, 2019

العوامل اتف لفة بللحغيرياج  - 2-2

اترتار اتصيفلج والحغرياج ه   - 1-2-2
مضخة الكفبون اتصيفية

إن احرتار املحيطات املفتوحة قد أدى إىل انخفاض إنتاج 
مصائد األسماك البحرية بنسبة تقدر بنحو 4,1 يف املائة 
نماذج  إىل  استنادا  وذلك   ،2010 و   1930 عامي  بني 
التحليل الرجعي )Free and others, 2019(. ويُشار 
تحمض  تأثري  من  أكرب  تأثريا  املحيطات  الحرتار  أن  إىل 
املحيطة  املنطقة  يف  السمكية  األرصدة  عىل  املحيطات 
 Watson and others,( العاملي الصعيد  بالقطب عىل 
املحيطات  تكون  أن  املرجح  من  عام،  وبشكل   .)2018
بالرب  مقارنة  الحراري  لإلجهاد  عرضة  أكثر  املفتوحة 
)Pinsky and others, 2019(، مما قد يؤدي إىل زيادة 
أرسع،  استيطان  معدالت  وإىل  االحرتار  إزاء  الحساسية 
االحرتار  عزز  وقد  األنواع.  دوران  تسيع  عنهما  ينتج 
األنواع  بعض  توّزع  يف  القطب  صوب  تحول  ظهور 
)Pinsky and others, 2020(، بما يف ذلك األنواع ذات 
 Monllor-Hurtado( التونة  مثل  التجارية  األهمية 
توّزعات  بعض  أن  حني  ويف   .)and others, 2017
الطيور البحرية تبدو غري متأثرة بتبدالت درجة الحرارة 
البحرية )Keogan and others, 2018(، فإن موجات 
الحر البحرية الشديدة يف شمال رشق املحيط الهادئ قد 
طيور  لدى  االرتفاع  شديدة  وفيات  معدالت  يف  تسببت 
هذا  ويف   .)Piatt and others, 2020( الشائع  املور 
السياق، يُرجح أن يكون ملوجات الحّر تلك تأثري كبري عىل 
 Smale and( التنوع البيولوجي يف املحيطات املفتوحة

 .)others, 2019

احرتار  كان  إذا  ما  حول  مثارة  كبرية  شكوك  تزال  وال 
ال  أم  األولية  اإلنتاجية  تغري  إىل  سيؤدي  املحيطات 
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)Behrenfeld and others, 2016(، عىل الرغم من أن 
ارتفاع  نتيجة  صغرية  انخفاضات  إىل  تشري  النمذجة 
 Kwiatkowski( االستوائي  املحيط  يف  الحرارة  درجات 
and others, 2017(. بيد أن من املرجح أن يكون العتماد 
اعتمادا  للمحيطات  العليا  الطبقة  يف  األيضية  املعدالت 
الكربون  مضخة  عىل  تأثري  الحرارة  درجة  عىل  شديدا 
 Cavan and( البيولوجية، وال سيما أنواع األحياء الدقيقة
إيجابية  others, 2019(، وقد يشكل ذلك تغذية مرتدة 
للمناخ عن طريق الحد من صايف احتجاز املحيط للكربون 

.)Boscolo-Galazzo and others, 2018(

وقد يؤثر االحرتار العاملي أيضا عىل توقيت )علم الظواهر 
املحيطات  يف  النباتية  العوالق  تكاثر  املوسمية(  األحيائية 
املفتوحة )Barton and others, 2016(، عىل الرغم من 
الرئييس  املحرك  العامل  هي  التشمس  يف  التغريات  أن 
للعوالق النباتية )Boyce and others, 2017(، وقد تحد 
 Sundby( يف نهاية املطاف من هجرة األنواع صوب القطب
الحد من  إىل  االحرتار  يؤدي  وقد   .)and others, 2016
واألوايل  النباتية  العوالق  إنتاج  بني  الزمني  التخلف 
العوالق  وفرة  وبني   )Aberle and others, 2012(
ارتفاع  عىل  آثار  من  ذلك  عىل  يرتتب  ما  مع  الحيوانية، 
مستويات التغذية )Sundby and others, 2016( وعىل 
مضخة الكربون البيولوجية وخدمات النظام اإليكولوجي 

.)Barange and others, 2017( الناتجة عنها

ويف حني يرجح أن تكون التغريات يف الرقم الهيدروجيني 
وتركيز الكربونات أقل شدة يف املحيطات املفتوحة منها 
يف املياه الساحلية )Duarte and others, 2013( فإن 
التنوع البيولوجي قد يتأثر سلبا يف املناطق التي يكون 
فيها استيعاب ثاني أكسيد الكربون البرشي املصدر يف 
 Gehlen( )أعىل درجاته )مثال، شمال املحيط األطليس
and others, 2014(. وستتأثر العمليات الجيوكيميائية 
الهيدروجيني  الرقم  بانخفاض  األخرى  اإلحيائية 
)Gehlen and others, 2011(، وتوجد، بالفعل، أدلة 
عىل انخفاض معدالت التشبع بالنيرتوجني يف املحيطات 
قد  مما   ،)Beman and others, 2011( املفتوحة 
يحدث تبدالت يف املجتمعات الجرثومية ودورة النيرتوجني 

يف املستقبل.

2-2-2 -   لقص األكسيني و قلص اتوائل

يؤدي تناقص األكسجني يف املحيطات إىل توسع مناطق 
 Levin,( الحد األدنى من األكسجني، سواء رأسيا وأفقيا
2018(، مما قد يسفر عن تقلص موائل بعض الكائنات 
 )Stramma and others, 2012( القاعية  غري  الحية 
 Deutsch and others,( أيضية  قيود  طريق  عن 
2015(. وقد يؤدي تقلص املوائل أيضا إىل زيادة قابلية 
مما  الهادئ،  املحيط  رشق  يف  الخرمان  أسماك  صيد 
يحتمل معه اإلفراط يف استغاللها ما لم تتم إدارة صيدها 

.)Pohlot and Ehrhardt, 2017( بعناية

اآلثلر اللرشلة اتللرشة  - 3-2-2

املحيطات  عىل  البرشية  لألنشطة  الرتاكمي  األثر  إن 
واملكانية  الزمانية  الناحيتني  من  حاليا  يتغري  املفتوحة 
)Halpern and others, 2015(، مما لن تتبقى معه 
يف  البحرية  الطبيعية  املناطق  من  صغرية  نسبة  إالّ 
 .)Jones and others, 2018( املفتوحة  املحيطات 
وإىل جانب آثار انبعاثات الكربون البرشية املصدر، فإن 
تأثريا مبارشا عىل  أيضا  تؤثر  األخرى  البرشية  األنشطة 

املحيطات املفتوحة.

قنشفة صيا السمك - إن األغذية البحرية يُحصل عليها 
 Watson and( استهالكها  أماكن  عن  بعيدا  حاليا 
العاملي  األثر  توّسع  إىل  يؤدي  مما   ،)others, 2015
 Kroodsma( ألنشطة صيد األسماك يف املحيطات املفتوحة
، يف  and others, 2018(. غري أن اإلنتاجية البحرية تحدُّ
 Chassot and( نهاية املطاف، من كمية األسماك املتاحة
others, 2010(، ويبدو أن املصيد العاملي من األسماك 

البحرية بلغ حاليا مستوى مستقرا )انظر الفصل 15(.

اتصيفلج  اإلنسلن ه  الحت لسللهل  اتلوثلج  قعماة 
اتفحوتة - إن األنشطة الصناعية يف املحيطات املفتوحة 
خالل  من  البيولوجي  التنوع  عىل  آثارا  حاليا  تخلف 
 )Tournadre, 2014( للملوثات  املستمرة  االنبعاثات 
فضال عن األحداث العابرة. وأظهرت االنسكابات النفطية 
مثل كارثة “ديبواتر هورايزن” يف عام 2010 يف خليج 
املكسيك أن تأثري مثل هذا الحدث يطال جميع املستويات 
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 McClain and others,( عديدة  لسنوات  الغذائية 
2019(. وتشري جهود النمذجة إىل أن التأثري عىل النظام 
 Ainsworth and( اإليكولوجي يمكن أن يستمر لعقود
others, 2018(. ومن املرجح أيضا أن يؤثر التعدين يف 
البحر  يف  التعدين  نفايات  وإغراق  العميقة  البحار  قاع 
 .)Vare and others, 2018( عىل املحيطات املفتوحة
وال يزال يوجد قصور يف فهم آثار إغراق مخلفات املناجم 
 Ramirez-Llodra and others,( العميقة  املياه  يف 
يف  الحية  الكائنات  عىل  بتأثريها  يتعلق  فيما   )2015

املنطقة غري القاعية واملنطقة املتوسطة العمق.

آثلر الحغرياج عىل الع لرص األخفى   - 3-2
لل ظلم اللصفي و فلعلهل معهل

الحغرياج ه خاملج ال ظم اإللكولو ية  - 1-3-2

بخدمات  يتعلق  فيما  املعلومات  يف  نقص  حاليا  يوجد 
املتوسطة  املنطقة  يف  للمجتمعات  اإليكولوجية  النظم 
 Martinetto and others,( القاعية  واملنطقة  العمق 

1  انظر FCCC/CP/2015/10/Add.1، املقرر 1/م أ-21، املرفق.

St. John and others, 2016 ;2020(. وتوجد، عىل 
غرار ذلك، أمثلة قليلة لدراسات تتناول مدى التجمعات 
 Trueman and( املحيط  يف  القاعية  غري   - القاعية 

 .)others, 2014

اآلثلر غري اتللرشة لحغري ات لخ عىل   - 2-3-2
اتسحوللج الغذائية األعىل

أدت التغريات يف الدوران بسبب احرتار املناخ يف منطقة 
لجنس  الشمال  صوب  تحول  إىل  األطليس  املحيط  شمال 
وهو   ،)Calanus finmarchicus(األرجل مجدافيات 
املصدر الغذائي الرئييس للحوت الحقيقي الشمايل املهدد 
تغيري  إىل  بالحيتان  التغيريات  تلك  ودفعت  باالنقراض. 
متابعة  أجل  من  للقوت  طلبا  املوسمي  ارتحالها  نمط 
توّزع  إعادة  فإن  الحظ،  ولسوء  األرجل.  مجدافيات 
الحيتان يف مناطق لم توضع فيها بعُد تدابري للحماية من 
إىل  يؤدي  الصيد،  معدات  يف  التشبّك  أو  السفن  رضبات 
.)Record and others, 2019( توقف تعايف ذلك النوع

عواقب الحغرياج عىل اتيحمعلج وااقحصلداج اللرشلة ورفله اللرش  - 3

العواقب اتلصوظة ه الوقت الفا ن  - 1-3

تشكل املحيطات املفتوحة حالة خاصة حينما يتعلق األمر 
إذ  البرش،  عىل  اإليكولوجي  النظام  تغري  عواقب   بتقييم 
ال تعيش أي مجتمعاٍت برشية دائمة يف املحيطات املفتوحة 
املجتمعات  من  الكثري  يوجد  أنه  بيد  الحارض.  الوقت  يف 
الساحلية التي تعتمد عىل املوارد املستخرجة من املحيطات 
املناخ  تغري  بعواقب  ستتأثر  املجتمعات  وتلك  املفتوحة، 
تاُلحظ  بالفعل  بدأت  وقد  هناك.  اإليكولوجية  النظم  عىل 
وهي األنواع،  توّزع  يف  التغريات  قبيل  من  اآلثار   بعض 

القطب  صوب  تصنيفية  وحدات  نزوع  عن  ناتجة 
املوائل بسبب  )Barton and others, 2016( وتقلص 

 .)Stramma and others, 2012( تناقص األكسجني

اتفاق  اعتماد  أن  إىل  مؤخرا  بها  اضُطلع  أعمال  وتشري 
 Sumaila( األسماك  مصائد  عىل  بالنفع  يعود  باريس1 
and others, 2019(، وأن تحسني إدارة مصائد األسماك 
يمكن أن يعوض بعض اآلثار الناجمة عن تغري املناخ عىل 

.)Gaines and others, 2018( مصائد األسماك
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اآلثلر عىل  صقيق ق ااف   - 2-3 
الح مية اتسحاامة2

الصا من الحلوث اللصفي   - 1-2-3 
)اتؤرش 14-1-1 من مؤرشاج 

ق ااف الح مية اتسحاامة(
تدخل  التي  البالستيكية  املواد  من  الجارف  السيل  إن 
الدول  جانب  من  إجراءات  اتخاذ  يتطلب  املحيطات 
منه  الحد  أو  البالستيكية  املواد  استخدام  عىل  للقضاء 
يف  األخرية  اآلونة  يف  املتخذة  واملبادرات  أمكن.  حيثما 
االتحاد األوروبي وأماكن أخرى للحد من استخدام املواد 
نهاية  يف  للحد  التدوير،  إعادة  وزيادة  البالستيكية، 
املطاف من نفايات املواد البالستيكية التي تدخل البيئة، 
ولكن  ترحيب،  موضع  هي  شعبية،  لضغوط   استجابة 
ال يزال يتعني عىل جميع الدول بذل مزيد من الجهود إذا 

ما أريِد تحقيق تخفيض كبري بحلول عام 2025.

3-2-2 -  قييم الحغرياج الييوكيميلئية 
اإلتيلئية ه اتصيفلج )اتؤرشان 
14-2-1 و 14-3-1 من مؤرشاج 

ق ااف الح مية اتسحاامة(

الالزمة  الزمنية  الجداول  عن  النمذجة  أعمال  أسفرت 
لتقييم االتجاهات الناجمة عن تغري املناخ يف املحيطات 
 Henson and( االتجاهات  تلك  وكشف  املفتوحة 
لظهور  فرتة  أنها  عىل  إليها  ويشار   ،)others, 2016
االتجاه. ويلزم الحصول عىل بيانات متسلسلة زمنيا ملدة 
)إنتاجية  سنة   32 و  الهيدروجيني(  )الرقم  سنة   14
الطبيعية.  والتقلبات  املناخ  تغري  بني  للتمييز  أولية( 
والضغط  الهيدروجيني  الرقم  بيانات  فإن  وكذلك، 
مواقع  يف  ُجمعت  التي  الكربون  أكسيد  لثاني  الجزئي 
مدة  إىل  تشري  املفتوحة  املحيطات  يف  زمنيا  متسلسلة 
15 سنة للحصول عىل فرتة ظهور  8 و  ترتاوح ما بني 
وسيتطلب   .)Sutton and others, 2019( االتجاه 
املحيطات  يف  زمنيا  متسلسلة  جديدة  مواقع  تطوير 

انظر قراري الجمعية العامة 1/70 و 313/71، املرفق.  2

من  كل  يف  استثمارات  منها  املوجود  وتمديد  املفتوحة 
 Miloslavich and( البرشية  والقدرات  التكنولوجيا 

.)others, 2019

اتصميلج اللصفلة )اتؤرشان 1-5-14   - 3-2-3
و 14-ج-1 من مؤرشاج ق ااف 

الح مية اتسحاامة(

من  متزايدة  شاسعة  مساحات  تصنيف  حاليا  يجري 
املحيطات املفتوحة يف عداد املحميات البحرية أو املناطق 
)مثال  الهادئ  املحيط  يف  سيما  وال  املحمية،  البحرية 
البحرية “رابا نوي” )Rapa Nui( يف  املحمية  املنطقة 
البحري  الوطني  “باباهانوموكواكي”  ومعلم  شييل، 
املتحدة  الواليات  يف   )Papahānaumokuākea(
األمريكية(، وستكون إدارة تلك املناطق البحرية املحمية 
محفوفة باملصاعب )Norse, 2005(. وستسهم جميع 
تلك املناطق البحرية املحمية يف تحقيق الهدف 14 من 
يزال  ال  أنه  من  الرغم  عىل  املستدامة،  التنمية  أهداف 
 Lubchenco and( التقدم  من  مزيد  إحراز  يتعني 
Grorud-Colvert, 2015(، حيث ال يوجد سوى عدد 
حدود  خارج  واقعة  مناطق  يف  املناطق  تلك  من  قليل 
للمؤتمر  الختامية  الوثيقة  وستشكل  الوطنية.  الوالية 
الحكومي الدويل لوضع صك دويل ملزم قانونا يف إطار 
اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع 
نطاق  خارج  الواقعة  املناطق  يف  البحري  البيولوجي 
خطوة  مستدام  نحو  عىل  واستغالله  الوطنية  الوالية 
البحرية  للمناطق  القانوني  اإلطار  لوضع  أساسية 

املحمية يف أعايل البحار )انظر أيضا الفصل 27(.

مصلئا األسملك )اتؤرش 14-4-1 من   - 4-2-3
مؤرشاج ق ااف الح مية اتسحاامة(

إن تحقيق التنمية املستدامة ملصائد األسماك يف املحيطات 
املفتوحة ينطوي عىل تعقيدات حتى بوجود العديد من 
األطر القانونية يف كل منطقة من املناطق )انظر املؤرشين 
مؤرشات  من  أعاله،  املذكورين  14-ج-1  و   1-5-14
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)اإلعانات(   6-14 واملؤرش  املستدامة،  التنمية  أهداف 
ينطبق أيضا هنا(، وهي عىل األرجح ناتجة عن قصور 
للمحيطات  اإليكولوجية  للنظم  العامة  بالبنية  معريف 
الخصوص،  وجه  وعىل  النظم.  تلك  ووظائف  املفتوحة 
أسماك  عىل  باالعتماد  لقطاع  املحتمل  التطوير  فإن 
املنطقة املتوسطة العمق سيتطلب صقل أساليب تقييم 
ونُهج  جديدة  تكنولوجيات  وإدخال  السمكية  الثروة 
للنمذجة )Hidalgo and Browman, 2019(. وسيؤثر 
للمحيطات  اإليكولوجية  النظم  عىل  أيضا  املناخ  تغري 
بها  املرتبطة  األسماك  ومصائد   املفتوحة 
)Barange and others, 2018(. وال يزال الصيد غري 
القانوني دون إبالغ ودون تنظيم أحد أكرب األخطار التي 
تهدد استدامة مصائد األسماك، كما يشّكل تحديا عامليا.

3  انظر قرار الجمعية العامة 73/72، الفقرة 292.

موارد اللصث اتحعلقة بللحك ولو يل   - 5-2-3
اللصفلة )اتؤرش14-ق-1 من 

مؤرشاج ق ااف الح مية اتسحاامة(

والتكنولوجيا  للبحوث  املوارد  بد من توفري مزيد من  ال 
السواء،  عىل  والبرشية  التقنية  القدرات،  وبناء  البحرية 
املفتوحة  باملحيطات  املتعلقة  املعارف  جمع  أجل  من 
تطوير  يشمل  وذلك  ونرشها.  املعارف  تلك  وتفسري 
التعاون عىل نطاق أحواض املحيطات من خالل النظام 
العاملي لرصد املحيطات واملنظمات ذات الصلة. وينبغي 
لألنشطة املضطلع بها يف إطار عقد األمم املتحدة لعلوم 
املحيطات من أجل التنمية املستدامة )2030-2021(3 

أن تعود بفائدة جمة يف تحقيق ذلك املؤرش.

4 - الحغرياج وال حلئج الفئيسية ه م لطق معي ة

اتصيط اتحيما الشمليل  - 1-4

مع  بسعة،  الشمايل  القطب  منطقة  احرتار   يتواصل 
املتعدد  العائم  للجليد  خسارة  من  ذلك  عىل  يرتتب  ما 
السنوات مما يؤثر عىل النظم اإليكولوجية يف املحيط املتجمد 
وتحّمض  العاملي  االحرتار  جانب  إىل  املفتوح،  الشمايل 
يف  رئيسية  تغريات  إىل  يؤدي  أن  يمكن  وذلك  املحيطات. 
النظام  وعمل  البيولوجي  والتنوع  األولية  اإلنتاجية 
اإليكولوجي. وإضافة إىل ذلك، فإن تحول الكثري من أنواع 
شمال املحيط األطليس صوب القطب )انظر أدناه( يؤدي 

إىل تزايد التعدي عىل املنطقة القطبية الشمالية.

اتصيط األطليس الشمليل وبصف   - 2-4
الللفيق واللصف األسود واللصف 
األبيض اتحوسط وبصف الشملل

من  الكثري  تحول  يف  حاليا  املحيطات  احرتار  يتسبب 
األنواع صوب القطب مع احتمال حدوث تغريات يف عمل 
البحار  تزداد  أن  املرجح  ومن  اإليكولوجي.  النظام 

البالستيكية  املواد  عن  الناجم  بالتلوث  تأثرا  اإلقليمية 
إىل  الوافدة  املواد  تلك  مصادر  ض  تخفَّ لم  ما  الدقيقة 

املحيطات املفتوحة انخفاضا كبريا.

م فقة شملل األطليس ااسحوائية   - 3-4
وم فقة اللصف الكلرللت

من املرجح أن يزداد تأثري تكاثر طحالب السغس عىل 
 Putman( منطقة البحر الكاريبي يف السنوات القادمة
and others, 2018(، ويُرجح أن يكون لذلك تأثري يف 
قد  أنه  الرغم من  السياحة، عىل  املنطقة سلبيا عىل  تلك 
 Milledge and( يوفر، يف مناطق أخرى، فرصا جديدة
السغس  طحالب  تكاثر  ويشكل   .)Harvey, 2016
املياه  تحجب  السطح  عىل  واسعة  مادية  بنية  الكبرية 
النباتية،  العوالق  إنتاجية  عىل  يؤثر  مما  تحته،  الواقعة 
ولكن ذلك يؤدي أيضا إىل تجّمع األسماك يف الظالل تحت 
الدائرية  الحركة  بنية  وتتسبب  الطافية.  السغس  كتل 
املواد  تركيز  يف  حاليا  األطليس  املحيط  شمال  لتيارات 
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القمامة”  “رقعة  يف  والدقيقة  الكبرية  البالستيكية 
عىل  األعاصري  اشتداد  يؤثر  وقد   .)Poulain, 2019(

عمليات الخلط املتوسطة النطاق إىل الواسعة النطاق.

4-4 -   وب اتصيط األطليس

يف  أكثر شيوعا  باتت  البحرية  الشديد  الحر  موجات  إن 
آثار  ما يرتتب عىل ذلك من  األطليس مع  املحيط  جنوب 
ووفرة  توزيع  عىل  وبالتايل  املناخ،  أنماط  عىل  جسيمة 
األرصدة السمكية. وتشمل ظاهرة سلبية جانبية أخرى 
زيادة تواتر العواصف املدارية يف جنوب املحيط األطليس 

يف ظل تغري املناخ.

اتصيط اله اي وبصف العفب   - 5-4
وخليج الل غلل وخليج عان 

والخليج الفلريس

مع احرتار املحيط الهندي نتيجة لتغري املناخ، من املرجح 
أن تزداد موجات الحر البحرية الشديدة عددا يف الهند يف 
النظام  عمل  يف  تغريات  إىل  سيؤدي  مما  املستقبل، 
اإليكولوجي ودينامياته، مع ما يرتتب عىل ذلك من آثار عىل 
املجتمعات املحلية يف املنطقة التي تعتمد عىل صيد األسماك.

شملل اتصيط الهلدئ  - 6-4

شمال  يف  الدائرية  املائية  الحركة  تتأثر  أن  املرجح  من 
البالستيكية  باملواد  بالتلوث  أكرب  تأثرا  الهادئ  املحيط 
النظم  عىل  لذلك  املحتملة  اآلثار  أن  غري  الدقيقة، 
تماما  مفهومة  أو  معروفة  ليست  البحرية  اإليكولوجية 
املحيطات  احرتار  يتسبب  أن  أيضا  املرجح  ومن  بعُد. 
وتحمضها وتناقص األكسجني فيها يف إحداث تغريات يف 

النظم اإليكولوجية البحرية ويف اإلنتاجية. ويؤثر ازدياد 
موجات الحر الشديد البحرية عىل النظم اإليكولوجية يف 
ازدهار  إىل  يؤدي  مما  الهادئ،  املحيط  رشق  شمال 
تقتات عىل  التي  الطيور  وإىل تضور  النارية  الهالميات 

.)Piatt and others, 2020( األسماك جوعا

اتصيط الهلدئ الي وبت 4-ا - 

الشديدة  البحرية  الحر  موجات  تصبح  أن  املرجح  من 
أكثر تواترا وحدة يف املستقبل. ويُتوقع أن تتوسع منطقة 
الحد األدنى لألكسجني يف منطقة الرشق املدارية لجنوب 
املحيط الهادئ سواء أفقيا أو رأسيا، مما سيكون له أثر 
عىل توّزع األرصدة السمكية غري القاعية. وفيما يخص 
املعتمدة عىل املحيط، فمن املرجح  الهادئ  جزر املحيط 
العيش  سبل  عىل  كبري  تأثري  املناخ  لتغري  يكون  أن 

والصحة والثقافة.

اتصيط الي وبت  - 8-4

درجة  زيادة  وتمثل  الجنوبي،  املحيط  احرتار  يتواصل 
يف  للحرارة  العاملية  الزيادة  من  نسبة  أكرب  حرارته 
املحيطات )IPCC, 2019(. ومن العواقب املحتملة لذلك 
زيادة انكماش موطن الجليد البحري الخاص بالكريل 
صوب الجنوب، والتحول نحو حاالت تهيمن فيها رتبة 
إىل  املنتمية  الكائنات  عىل  سيؤثر  مما  السالبيات، 
“عجول  )الفقمات  الغذائية  للسلسلة  العليا  املستويات 
البحر”، والحيتان، والبطاريق( التي يشكل نوع الكريل 
الفريسة الرئيسية لها. وسيواصل املحيط الجنوبي إزالة 
ثاني أكسيد الكربون من الغالف الجوي، مما يؤدي إىل 
زيادة  احتمال  مع  الهيدروجيني،  الرقم  انخفاض 

انخفاض معدالت التكلس.
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آفلق اتسحقلل  - 5

اتصيفلج اتفحوتة ه   - 1-5 
اتسحقلل القفلب

عىل مدى العقود املقبلة، سرتتفع درجة حرارة املحيطات 
املفتوحة، وسيتناقص األكسجني فيها، وتزداد حموضتها 
بسبب آثار تغري املناخ )IPCC, 2019(. وسيؤدي تباين 
الجداول الزمنية لعوامل اإلجهاد تلك والتفاعالت املتعددة 
فيما بينها إىل تغيريات يف عمل النظام اإليكولوجي وبنيته 
واملكانية.  الزمنية  النطاقات  من  متنوعة  مجموعة  عىل 
وسيتفاوت اإلطار الزمني لتلك اآلثار إقليميا، وسيستغرق 
وقتا أطول حتى يتجىل يف العمق بسبب حجم املحيطات 

السحيقة وبطء دورانها.

عواقب الحغرياج اليلرلة ه اتصيفلج   - 2-5
اتفحوتة عىل ال ظم اإللكولو ية

النظم  يلقي حاليا بظالله عىل خدمات  العاملي  التغري  إن 
اإليكولوجية يف املحيطات املفتوحة )االقتصاد األزرق(، غري 
أنه يصعب التنبؤ بالتغريات املستقبلية بسبب التداخل بني 
متعددة  إجهاد  عوامل  عن  الناجمة   اآلثار 
)Boyd and others, 2018(. ويُتوقع أن يتسبب تقلص 
األكسجني  من  األدنى  الحد  مناطق  توّسع  بسبب  املوائل، 
واستمرار بعض األصناف الحيوانية الرئيسية يف الهجرة 
النظم  يف  مستمر  تغيري  إحداث  يف  القطب،  صوب 
يف  التغريات  وستؤثر  املفتوحة.  للمحيطات  اإليكولوجية 

يف  الكربون  احتجاز  عىل  البيولوجية  واملضخة  اإلنتاجية 
أعماق البحار.

اآلثلر اا حملعية   - 3-5 
 وااقحصلدلة للحغرياج 

اليلرلة ه اتصيفلج اتفحوتة

املفتوحة سيكون لها  الجارية يف املحيطات  التغريات  إن 
الوقت،  بمرور  النطاق  واسع  واقتصادي  اجتماعي  أثر 
تلك  مع  الصلة  ذات  األنشطة  تتكيف  أن  سيتعني  حيث 
االحرتار  بسبب  األسماك  أنواع  هجرة  )مثال  التغريات 
البحرية(  وتناقص األكسجني، وزيادة أعشاب السغس 
التلوث باملواد البالستيكية  آثارها )مثال  وأن تخّفف من 
أن  كما  ذلك.  البحرية( يف مواجهة  واالنبعاثات  الدقيقة، 
إنشاء محميات بحرية ومناطق محمية واسعة النطاق يف 
التنمية  أهداف  لتحقيق  كإجراءات  املفتوحة  املحيطات 
إنشاء  بشأن  جديدة  دولية  اتفاقات  سيتطلب  املستدامة 
ورصد تلك املناطق. وستقتيض زيادة الطلب عىل عمليات 
 Levin and( املفتوحة  للمحيطات  العاملية  املراقبة 
 )Miloslavich and others, 2018 ؛ وothers, 2019
مزيدا من االستثمار يف كل من املعدات والقدرات البرشية 
لتفسري البيانات وإبداء تقييمات حصيفة من أجل إسداء 

املشورة يف وضع السياسات وتنفيذها. 

الثغفاج الفئيسية اتحلقية ه ميلل اتعففة  - 6

اإليكولوجية  النظم  عن  القليل  أقل  سوى  يعرف  ال 
للمحيطات املفتوحة، وعن تأثري العوامل املحركة الفيزيائية 
أن  البالغة  األهمية  ومن  فيها.  البيولوجي  التنوع  عىل 
استكشاف املناطق املتوسطة العمق واملناطق األعمق من 
املحيط ناقص بشكل حاد ويوجد قصور يف فهمها، بما يف 
والعليا  العميقة  الطبقات  بني  التبادل  حركات  ذلك 

للمحيطات، وعىل رأسها الهجرة الرأسية اليومية للكائنات 
الحية. وثمة أيضا حاجة إىل ضمان جمع معلومات أساسية 
)التصنيف التقليدي، مثال( عن األنواع التي تعيش يف تلك 
البيئات، حيث إن بيانات فروع العلوم البيولوجية الشاملة 
ليست سوى واحدة من العديد من الخيوط التي يُستفاد 

.)Boero, 2010( منها يف فهم التنوع البيولوجي



512         

الحقييم العلتت الثلنت للمصيفلج: اتيلا األول

الثغفاج الفئيسية اتحلقية ه ميلل ب لء القاراج ا - 

إن مواصلة تطوير منصة آرغو العائمة لجمع البيانات 
بها  املرتبطة  العينات  أخذ  ومنصات  العميقة  املياه  يف 
)من قبيل أجهزة رسم املقاطع الجانبية الفيديوية تحت 
املاء )Underwater Video Profilers(، وأجهزة أخذ 
وأجهزة   ،)eDNA( البيئي  النووي  الحمض  عينات 
املتوسطة  للمياه  اإلحيائية(  الجيوكيميائية  االستشعار 
األعمق  واملياه   )Martin and others, 2020( العمق 
أمر بالغ األهمية لتحسني فهم هذه املنطقة الشاسعة من 
املحيطات. وقد ساعدت أنشطة أجريت مؤخرا، من قبيل 
 ،)OceanObs19( 2019 مؤتمر رصد املحيطات لعام

عىل تحديد الثغرات الكامنة يف مجال القدرات عىل نطاق 
نحو  الجهود  توجيه  ينبغي  ولذلك  املحيطي،  الحوض 
الدول التي تعمل معا من أجل تحقيق تغطية كافية لعلم 
البحار واملحيطات الرصدي عىل هذه النطاقات. ويشّكل 
يف  الباحثني  من  القادم  للجيل  والتدريب  التعليم  توفري 
جميع جوانب البحوث البحرية عامال أساسيا من عوامل 
تنمية القدرات البرشية عىل االستفادة إىل أقىص حد من 
 Levin and( الغرض  لهذا  الجديدة  التكنولوجيات 

 .)others, 2019
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األحياد 

والهضاب 
والخنادق

إ.  وبهافاني  لورينسو،  ونونو  هيالريو،  وآنا  براندت،  وأنجيليكا  االجتماعات(،  )منظمة  كولساو  أنا  اتسل مون: 
ناراياناسوامي، وإيمنتس جورج بريدي، وجوشوا ت. توهومريي )عضو رئييس عن الفصل الفرعي(، ومايكل فيكيوني، 

وهريومي واتانابي.
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ال قلط الفئيسية

تتناول معظُم الدراسات الحديثة املتعلقة ببيولوجيا  	
الفصل  )انظر  التخليق  كيميائية  البيئات  األحياد 

7-عني من هذا التقييم(.

القاعية  	 غري  البيئات  أن  املناخ  تغري  نماذج  وتبني 
ستعاني من انخفاض يف الرقم الهيدروجيني، وهو ما 

سيؤثر عىل املجتمعات األحيائية القاعية.

واألجراف  	 والهضاب  واالرتفاعات  األحياد  وتخضع 
لضغط برشي ناشئ عن االستغالل الحايل واملحتمل 

للموارد، بينما ترتاكم األدلة عىل التلوث يف الخنادق.

وقد أدى ضعف هذه النظم اإليكولوجية أمام الضغوط  	
املجتمعي  الوعي  زيادة  إىل  سواء،  حد  عىل  البرشية، 

وإىل وضع ضوابط جديدة.

مقامة ومو ز الحقييم العلتت األول للمصيفلج  - 1

ُخصص الفصل 51 من التقييم العاملي األول للمحيطات 
)United Nations, 2017a( ملعالم أعماق البحار التي 
يُنظر إليها عىل أنها مهددة احتماال بسبب االضطرابات 
الجبال  ذلك  يف  بما  املعالم،  وهذه  البرش.  يسببها  التي 
املغمورة،  واألخاديد  والهضاب،  واألحياد،  البحرية، 
الطبوغرافية  الناحية  من  معقدة  كلها  الهدال،  وخنادق 
والهيدروغرافية. ومن بني هذه املعالم، ينظر هذا التقييم 
يف الجبال البحرية )الفصل -7 الم( واألخاديد )الفصل 
الحرارية  املنافث  جانب  إىل  أخرى،  أماكن  يف  7-ياء( 
التخليق  كيميائية  البيئية  النظم  من  وغريها  املائية 
بشكل  أيضاً  مشمولة  كانت  التي  7-عني(،  )الفصل 
 United( للمحيطات  األول  العاملي  التقييم  يف  منفصل 
التي  املعالم  من  لكل  وبالنسبة   .)Nations, 2017b
جرى النظر فيها، قدم الفصل 51 وصفا مفصال، بما يف 
ذلك الجيولوجيا والخصائص األوقيانوغرافية الفيزيائية، 
النسبة  عىل  عالوة  املعالم  من  معلم  كل  )عدد  واملدى 
اإليكولوجية،  والخصائص  املحيطية(  للمنطقة  املئوية 
مثل التنوع البيولوجي والجغرافيا األحيائية. ووثق أيضاً 
اآلثار البرشية املنشأ عىل هذه املعالم، مسلطا الضوء عىل 
صيد األسماك )بما يف ذلك إزالة األنواع والكتلة األحيائية، 
املجتمعات  عىل  الصيد  ألنشطة  املادية  اآلثار  عىل  عالوة 
)بما  املناخ  وتغري  لهياكل(،  املكونة  القاعية  األحيائية 
ارتفاع  إىل جانب  األكسجني،  وتناقص  التحمض  يشمل 

درجات الحرارة(، والتلوث، وإلقاء النفايات، والتعدين. 
ويستند هذا الفصل إىل هذه الخلفية من خالل الرتكيز 
عىل التغريات واملعارف الجديدة املكتسبة منذ عام 2010 

فيما يتعلق باألحياد والهضاب وخنادق الهدال.

األتيلد   - 1-1

م األحياد وسط املحيط أحواَض املحيطات الرئيسية  تُقسِّ
تتخللها  التي  الصدع  مناطق  أن  بيد  األول(،  )الشكل 
تسمح بحركة املياه العميقة والكائنات الحية يف األعماق 
عىل  الحوضني  بني  7-عني(  الفصل  )انظر  السحيقة 
جانبي الحيد. ويتناول الفصل 7-صاد املنافث الحرارية 
املائية النشطة التي غالبا ما تكون مرتبطة باالرتفاعات 
 Beaulieu and others،( املحيط  وسط  يف  املتطاولة 
2013(، يف حني أن الفصل 7-الم يدرس الجبال البحرية 
املرتبطة باألحياد. ومن حيث الجغرافيا األحيائية، يبدو 
األحواض  يف  بالحيوانات  متصلة  عموماً  األحياد  أن 
 Vallina and others,( املجاورة أو املنحدرات القارية
أن  ويمكن   .)Watling and others, 2013 2013؛ 
مثل  لهياكل  مكونة  قاعية  الفقاريات  األحياد  تحتضن 
مرجانيات املياه الباردة )الفصل 7-هاء( واإلسفنجيات، 
الكاشفة  األنواع  من  نوع  أنه  عىل  بعضها  يصنف  التي 
الذي  النحو  عىل  الهشة  البحرية  اإليكولوجية  للنظم 
 Food( املتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  حددته 
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 and Agriculture Organization of the United
الجزرية  املنحدرات  وتعد   .)Nations )FAO(, 2009
وقمم الجبال البحرية )الفصل 7-الم( املرتبطة باألحياد 
صيد  ألنشطة  بالنسبة  الهامة  املناطق  من  املحيطية 
األسماك. وتقع معظم األحياد خارج املناطق االقتصادية 

.)Harris and Whiteway, 2009( الخالصة

خ لدق الهاال  - 2-1

تعد بيئات الهدال مجهولة نسبيا بسبب ما تطرحه من 
تحديات فيما يخص الوصول إىل األعماق السحيقة. غري 
حواف  عىل  مواقعها  بسبب  توجد،  الخنادق  جميع  أن 
الكتل  من  مقربة  عىل  التكتونية،  الصفائح  اندساس 
املناطق  داخل  جزئيا  أو  كليا  وتقع  الجزر  أو  األرضية 
خندق  يقع  املثال،  سبيل  فعىل  الخالصة.  االقتصادية 
ماريانا، القريب من أرايض تطالب بها الواليات املتحدة، 
الخالصة  االقتصادية  املنطقة  داخل  تقريباً  بالكامل 
للواليات املتحدة، يف حني يقطع خندق كريمديك - تونغا 
وتونغا  لنيوزيلندا  الخالصتني  االقتصاديتني  املنطقتني 
وهكذا،   .)Flanders Marine Institute, 2018(
فبينما يرجح أن كل الخنادق تقع يف حدود والية وطنية 
واحدة، فإن بعضها تتقاسمه عدة دول، ويوجد، يف مثل 
لهذه  التقنية  القدرات  بني  كبري  تباين  الحاالت،  هذه 
الدول املختلفة عىل رصد وإدارة التهديدات التي تتعرض 
يزيد  التي  الهدال،  منطقة  وتشغل  الهدال.  بيئات  لها 
عمقها عن 000 6 مرت، 45 يف املائة من مجموع مساحة 
أعماق املحيطات، ولكنها ال تمثل سوى 0.404 يف املائة 
يبلغ  املنطقة،  املحيطات. ويف هذه  من مجموع مساحة 
عمق 95 من األحواض أو الخنادق املميزة 000 7 مرت أو 
 )Priede, 2017( به  15 خندقا معرتفا  وأهمها  أكثر، 
)الشكل األول(. وألغراض بيولوجية، أعادت منظمة األمم 
العليا  الحدود  تعيني  والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة 
ملنطقة الهدال يف عمق 500 6 مرت لكي تعكس الحدود 
الفاصلة بني الحيوانات التي تعيش يف األعماق السحيقة 
التي  للحيوانات  األعىل  والحد  عاملي  نطاق  عىل   املنترشة 
 United Nations( الهدال  يف  سوى  تعيش  ال 
 Educational, Scientific and Cultural

Organization )UNESCO(، 2009(. وباستثناء ما 
يميز البيئة يف خنادق الهدال من ضغط أعىل، فإن هذه 
العميقة  البحار  معظم  يف  السائدة  بالبيئة  أشبه  البيئة 
التي تتميز بتيارات بطيئة ترتاوح رسعتها ما بني 1 و 8 
سنتيمرتات يف الثانية، وتحمل مياه تناهز درجة حرارتها 
األكسجني  من  كمية  عىل  وتحتوي  مئويتني  درجتني 
الحياة  أشكال  لدعم  تكفي  لرت(  لكل  مليلرت   3,43(
املواد  نزول  بطء  جانب  إىل  األكسجني،  عىل  املعتمدة 
السطح  من  للغذاء  املوفرة  الجسيمية  العضوية 

.)Jamieson and others, 2010(

الشكل األول
خفلفة للعللم  وضح خ لدق الهاال  ونظلم األتيلد 

وسط اتصيفية

صفر درجة 
مئوية 

30 درجة 
مئوية جنوبا

30 درجة 
مئوية شماال

60 درجة 
مئوية غربا

صفر درجة 
مئوية 

120 درجة 
مئوية رشقا

60 درجة 
مئوية شماال

60 درجة 
مئوية جنوبا

120 درجة 
مئوية غربا

180 درجة 
مئوية غربا

60 درجة 
مئوية رشقا

180 درجة 
مئوية رشقا

1

2
3

4
5
6

7 12

15

12

10
11 13

14

8
9

.Bird, 2003 املصدر: مقتبس بترصف من
مالحظات: الخطوط الزرقاء تمثل خنادق الهدال )أعماق تتجاوز 000 6 مرت 
تحت مستوى سطح البحر(: 1- جافا، 2- الفلبني، 3- ريوكيو، 4- مارياناس، 
5- ايزو بونني، 6- اليابان، 7- كوريل - كامتشاتكا، 8- بريطانيا الجديدة، 
9- جنوب سليمان، 10- كريمديك، 11- تونغا، 12- ألوتيان، 13- إكوادور إىل 
تشييل، 14- بورتو ريكو، 15- ساوث ساندويتش/إسالس ساندويتش ديل 

سور. وتمثل الخطوط الحمراء نظام األحياد وسط محيطية يف العالم. 

الهضلب واار فلعلج واأل فاف  - 3-1

معالم طبوغرافية  واألجراف  واالرتفاعات  الهضاب  تعد 
كبرية ومسطحة نسبيا، تُعَرف عىل أنها شظايا قارية أو 
عميقة  مائية  قنوات  تفصلها  ما  وغالبا  صغرية،  قارات 
اآلن، فقد رسمت خرائط  الرئيسية. وحتى  القارات  عن 
 ،)Harris and others 2014( هضبة   184 تخص 
تشغلها  التي  املساحة  من  املائة  يف   5 حوايل  تغطي 
توجد يف  الهضاب  أن  الرغم من  العالم. وعىل  محيطات 
املحيط  يف  انتشارا  أكثر  فإنها  العالم،  محيطات  جميع 
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وجنوب  وماكارين(،  كريغولني  هضبتا  )مثل  الهندي 
ما  وهو  وكامبل(،  تشالنجر  )هضبتا  الهادئ  املحيط 
تفكك  عن  ناتجة  أنها  من  مؤخرا  به  اعرتف  ما  يعكس 
 Mortimer and( الكربى  غونداوانا  لقارة  تكتوني 
فيما  كبري  تشابه  هناك  يكون  وقد   .)others, 2017
الذي  التنوع  مع  وتكوينها  الحيوانيات  تنوع  يخص 
تتميز به األجراف القارية واملنحدرات واألجراف القريبة 
)Narayanaswamy and others, 2013(. بيد أن من 
مقرونا  واألوقيانوغرايف،  الطوبوغرايف  التعقيد  شأن 
تكوين  عىل  كبري  تأثري  له  يكون  أن  الغذاء،  بتوافر 
 Compton and others,( املجتمعات األحيائية وتنوعها
وأفاد   .)Kroon and others, 2012 2013؛ 
إثر بحثهم يف  Compton and others )2013(، عىل 

.www.mpatlas.org/map/high-seas 1  انظر

مجتمعات القرشيات املزدوجة األرجل )amphipod( يف 
أكرب  بقدر  وتنوع  وفرة  بوجود  نيوزيلندا،  أنحاء  جميع 
مع  مقارنة  أكرب  بتعقيد  املتسم  تشاثام  ارتفاع  عىل 
بقلة  املتسمة  تشالنجر  هضبة  من  الغربي  الطرف 
 Leduc and إمداداتها الغذائية نسبيا. ومع ذلك، رفض
others )2012( أن يكون توافر األغذية محركا أساسيا 

 .)nematode( لكيات لتكوين مجتمع السِّ

منحدرات  العميقة  املياه  يف  األسماك  صيد  واستهدف 
 Johnson and مثال( واألجراف  واالرتفاعات  الهضاب 
others, 2019(. وتشكل أيضا األنشطة الناشئة، مثل 
 Leduc and )مثال  البيئات  لهذه  تهديدات  التعدين، 

.)others, 2015

وصن الحغرياج الليئية بني علمت 2010 و 2020   - 2

اتعلرف اليالاة اتكحسلة م ذ علم   - 1-2
2010 وكين لمكن اسحخاامهل 

لحقييم الحغرياج

البرشية، وهو ما  لوحظت تغريات ناجمة عن الضغوط 
القاعية  املوائل  حماية  تدابري  بعض  تطبيق  عنه  ينجم 
أدناه(1.  الجدول  )انظر  والهضاب(  والخنادق  )األحياد 
وقد نتج تقدم كبري يف املعارف عن تعداد الكائنات الحية 
البحرية، الذي انتهى يف عام 2010، ولكن تواصل نرش 
واستعرضت  الحايل.  العقد  حتى  طويلة  لفرتة  نتائجه 
ألغراض   )2014-2010( املنشورات  هذه  من  العديد 
إنجاز التقييم العاملي األول للمحيطات. وفيما ييل موجز 

ألوجه التقدم األخرى التي أحرزت.

األتيلد: الح وف الليولو ت وعمل   - 1-1-2
ال ظلم اإللكولو ت

أُبلغ عن إحراز تقدم كبري خالل العقد املايض يف دراسة 
األحياد. وتزيد األحياد وسط املحيطية من عدم التجانس 

 Alt and others,( البيئي وتؤثر عىل املجتمعات األحيائية
الهندي، أظهر أول  2019(. وفيما يخص أحياد املحيط 
الضخمة  الحيوانات  تجمعات  عن  مفصل  تحقيق 
)Sautya and others, 2017( أن الوفرة كانت أعىل يف 
املنطقة غري القاعية العليا ولكنها أقل يف املناطق األعمق يف 
مسح  عملية  حسنت  وقد  وقاعه.  الخسف  وادي  جدران 
وضوح  من  الهندي  املحيط  جنوب  يف  مؤخرا  البحر  قاع 
تنوع  عن  وكشفت  الكربى  املعالم  يخص  فيما  الصورة 
وتعقيد لم يكونا معروفني يف مورفولوجيا قاع البحر، مما 
للمجتمعات  البيولوجي  التنوع  يف  ينعكس  أن  يرجح 

 .)Picard and others, 2018( األحيائية القاعية

العميقة  املحيطات  قاع  يف  أخرى  تعقيدات  وستُكتشف 
املسح، ال سيما من خالل مبادرات  استمرار عملية  مع 
 GEBCO-Nippon“ املسح  مرشوع  مثل  عاملية 

.”Foundation Seabed 2030 Project

املحيطية  وسط  األحياد  نظام  من  كبرية  أجزاء  وتستويف 
املتعلقة  املتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  معايري 

http://www.mpatlas.org/map/high-seas
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 Morato and( بتحديد النظم اإليكولوجية البحرية الهشة
موائل  منه  أخرى  أجزاء  تعترب  بينما   ،)others, 2018
ذات أولوية تحتاج إىل الحماية بموجب اتفاقيات إقليمية 
رشق  لشمال  البحرية  البيئة  حماية  اتفاقية  قبيل  من 
بشأن  حديثة  دراسات  أظهرت  وقد  األطليس2.  املحيط 
األحياد أهمية األنواع الكاشفة للنظم اإليكولوجية البحرية 
الباردة  املياه  مرجانيات  مجتمعات  وتكتيس  الهشة. 
وتجمعات اإلسفنج أهمية بالنسبة للدورات الجيوكيميائية 
القاعية  املستويات  االقرتان بني  العاملية ولحلقة  اإلحيائية 
وغري القاعية، املسؤولة عن نقل ما يقرب من 30 يف املائة 
قاع  ويف  املحيط  سطح  عىل  املنتجة  العضوية  املواد  من 

 .)Cathalot and others, 2015( البحر

مرتفع  طول  عىل  املتنوعة  القاعية  املجتمعات  وتشكل 
وسط املحيط األطليس الشمايل موئال هيكليا معقدا ثالثي 
التبويض  ومناطق  التغذية  وفرص  امللجأ  يوفر  األبعاد 
واملتنقلة  الالطئة  األنواع  من  واسعة  ملجموعة  والتفريخ 
ذات الصلة، بما يف ذلك األنواع السمكية والقرشيات ذات 
)Beazley and others, 2013؛  التجارية  األهمية 
 Gomes-Pereira and ؛Pham and others, 2015
أسماك  أن  تبني  املثال،  سبيل  فعىل   .)others, 2017
املياه  مرجانيات  بني  بيضها  تضع  العميقة  املياه  قرش 
الباردة )Henry and others, 2013(. إىل جانب ذلك، 
طويلة  كبرية  سوداء  مرجانية  مستوطنات  وجود  فإن 
البقاء )عدة ألفيات( يف مرتفع وسط املحيط األطليس يدل 

أيضا عىل وجود بيئات محفوظة عىل نحو جيد.

وال تسمح مناطق الصدع الكبرية فحسب بتواصل الكتل 
وسط  مرتفع  بينها  يفصل  التي  األحواض  بني  املائية 
بمثابة  تعمل  أن  أيضا  يمكن  ولكنها  األطليس،  املحيط 
فيما،  الصدع  الريقات. وعىل طول منطقة  قناة النتشار 
كانت وفرة املجموعة الحيوانية العيانية أكثر بشكل عام 
 Brandt( الغربي  بالجانب  مقارنة  الرشقي  الجانب  يف 
and others, 2018(. وقد اكتُسبت الكثري من املعارف 
الجديدة بشأن األحياد يف السنوات العرش األخرية يف ضوء 

.United Nations, Treaty Series, vol. 2354, No. 42279  2

الفلزات  املتعددة  الكربيتيدات  عىل  بالعثور  االهتمام 
وقشور املنغنيز الغنية بالكوبالت املخصب بفلزات قيمة 
البيانات لم يجر  التعدين. غري أن معظم هذه  من أجل 
املائية  الحرارية  باملنافث  تتعلق  إليها هنا ألنها  التطرق 
الجيولوجية  الدراسات  وتقدم  7-عني(.  الفصل  )انظر 
بغرض  أُجريت  التي  والجيوفيزيائية  والجيوكيميائية 
تقديمها إىل لجنة حدود الجرف القاري مصدرا رئيسيا 
الرغم  باألحياد. وعىل  املتعلقة  الجديدة  للمعلومات  آخر 
من أن هذه البيانات ال تُجمع أساسا بغرض فهم البيئة، 
فإنها قد تستخدم لهذا الغرض يف املستقبل. وعىل سبيل 
نماذج  وضع  يف  البيانات  هذه  استخدام  يمكن  املثال، 
يوفر  قد  ما  وهو  للحيوانات،  املناسبة  املوائل  توزيع 
 Lecours,( اإلدارة  مجال  يف  تستخدم  قيمة  معلومات 
همت  التي  األعمال  بعض  من  بالفعل  ويتبني   .)2017
إىل  املحيطية،  وسط  األحياد  أن  املوائل،  مالءمة  نماذج 
جانب الحواف، تحتوي عىل موائل هامة ومناسبة لسبعة 
 Yesson and( الثُمانية املرجانيات  أصناف فرعية من 
 Davies and( الصلبة  واملرجانيات   )others, 2012
املحيط  وسط  مرتفع  ويكتيس   ،)Guinotte, 2011
األطليس الشمايل أهمية خاصة بالنسبة لهذه األصناف. 

مصلئا األسملك ه قعملق اللصلر ه   - 2-1-2
األتيلد وسط اتصيفية

يخلف الصيد بشباك الجر يف أعماق البحار آثارا مبارشة 
البحار من جراء ملس  القاعية يف أعماق  عىل املجتمعات 
الطويلة  الصيد  أن خيوط  البحر، يف حني  لقاع  املعدات 
بكثري ولكنها  أثرا أصغر  البحر تخلف  لقاع  املخصصة 
التي  الحية  الكائنات  أقدم  بعض  عىل  ذلك،  مع  تؤثر، 
األطليس  املحيط  وسط  مرتفع  يف  باستمرار  تعيش 

 .)Pham and others, 2014( الشمايل



523

الفصل ا سني: األتيلد والهضلب والخ لدق

ات لخ  - 3-1-2

إىل  البحار  أعماق  يخص  فيما  املناخ  تغرّي  توقعات  تشري 
آثار كبرية يف املوائل غري القاعية )عمق يرتاوح ما بني 200 
و 000 3 مرت(، بما يف ذلك األحياد واملجتمعات املستوطنة 
التوقعات  فيها )Levin and others, 2019a(. وتشري 
جاميسون  أجراها  التي  النماذج  من  املستمدة  األخرية 
أن  إىل   )Sweetman and others 2017( وآخرون 
من  ستعاني  العالم  أنحاء  جميع  يف  القاعية  غري  األعماق 
انخفاضات كبرية يف الرقم الهيدروجيني )0.29 إىل 0.37 
 ،2100 عام  بحلول  املحيطات  وحدة حمضية( يف جميع 
إىل  تصل  بنسبة  األكسجني  تركيز  درجات  وستنخفض 
رشق  شمال  من  القاعي  غري  املستوى  عىل  املائة  يف   3,7
املحيط الهادئ واملحيط الجنوبي. وسينخفض تدفق املواد 
البحر  قاع  نحو  البحرية(  )الثلوج  الجسيمية  العضوية 
املحيط  املحيطات، وال سيما يف  انخفاضا كبريا يف معظم 
الهندي غري القاعي، مع توقع حدوث انخفاض بنسبة 40 
إىل 55 يف املائة بحلول نهاية القرن. إىل جانب ذلك، تتنبأ 
النماذج بانخفاض معدل التشبع بكربونات الكالسيوم يف 
جميع محيطات العالم )Zheng and Cao, 2014(. وقد 
املياه  يف  تعيش  التي  املتكلسة  البحرية  الكائنات  تكون 
الباردة واملناطق العميقة حساسة بشكل خاص للتغريات 
 Levin and others,( الكربونات  كيمياء  يف  املتوقعة 
أعماق  يف  أحياد  فيها  توجد  التي  الحاالت  ويف   .)2019a
التي  الحيوانات  تتعرض  أن  املرجح  من  قاعية،  غري 
باملناخ  الصلة  ذات  اآلثار  لجميع  األحياد  تلك  تستوطن 

.)Levin and others, 2019a( املذكورة أعاله

خ لدق الهاال  - 4-1-2

أخذ  أنشطة  األخري  العقد  خالل  كبري  بشكل  ارتفعت 
العينات والبحث يف أعماق الهدال بسبب تجدد االهتمام 
 Jamieson,( بها وكذلك بفضل التكنولوجيات الجديدة
2015؛ Jamieson and others, 2018(. ويمكن نرش 
من  انطالقا  التكلفة  منخفضة  جديدة  قاعية  مركبات 
سفن صغرية، دون استخدام آليات رفع كاملة مخصصة 
 .)Jamieson and others, 2019( املحيطات  لعمق 

وقد كانت بعثة KuramBio II الدولية إىل خندق كوريل 
- كامتشاتكا من بني أهم الجهود املبذولة يف هذا الصدد 
ُسجل  وقد   .)Brandt and others, 2016, 2018(
يرعاها  التي  والبعثات  البحوث  يف  تمثل  مواٍز  تطور 
خواص، مثل نزول مركبة Deepsea Challenger إىل 
 Five Deeps قاع خندق ماريانا يف عام 2015 أو بعثة
)Five Deeps Edpedition, 2019؛    Expedition 

 .)Stewart and Jamieson, 2019 و

والحياة يف  بالبيئة  النشاط معرفة جديدة  هذا  أفرز  وقد 
خنادق الهدال. وتشمل االكتشافات أدلة عىل أنه ال يمكن 
ألي نوع من األسماك البقاء عىل قيد الحياة يف أعماق تزيد 
عن 400 8 مرت )Yancey and others، 2014(، مما 
يحرص األسماك املستوطنة للخنادق يف املنحدرات املحيطة 
بحافات أعمق الخنادق. واألسماك الوحيدة التي تعيش يف 
األعماق التي تتجاوز 800 6 مرت هي أسماك الحلزون من 
فصيلة أسماك القوقع )Liparidae(. وقد اكتُشفت أنواع 
ماريانا  خندق  يف  األصناف  من  العديد  يف  جديدة 
أتاكاما  وخندق   ،)Gerringer and others, 2017(
 Priede,( شييل(   - بريو  خندق  باسم  أيضا  )املعروف 

2017(، وكذلك أنواع أخرى مما لم يجر وصفها بعد. 

عمق  زاد  كلما  البيولوجي  التنوع  يتناقص  وعموما، 
الخنادق )Jamieson, 2015(. أما بالنسبة لالفقاريات، 
جميع  وتوجد  لوجودها.  ثابت  أقىص  عمق  يوجد  فال 
 )polychaetes( األهداب  متعددة  والديدان  لكيات  السِّ
أعمق  قاع  يف  الجلد  وشوكيات  والقرشيات  والرخويات 
إىل  الشكل  القمعية  الحركة  مفعول  ويؤدي  الخنادق. 
 Ichino( تركيز املواد العضوية عىل طول محور الخندق
and others, 2015؛ Luo and others, 2017(، وهو 
ما قد يؤدي إىل وفرة وكتلة أحيائية بأعىل املستويات يف 
 Leduc( وآخرون  لوديك  أبلغ  وقد  القصوى.  األعماق 
الجزء  يف  السلكيات  عدد  أن   )and others, 2016
يتجاوز  800 10 مرت(  تونغا )عمق  السفيل من خندق 
بستة أضعاف عددها يف حافة الخندق. ووجد جاميسون 
وآخرون ))Jamieson and others )2009( أكرب عدد 
 lysianassoid( من القرشيات مزدوجة األرجل الكاسحة
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كوريل  خندق  ويشهد  األعماق.  أكرب  يف   )amphipods
كامتشاتكا هيمنة ذوات الصدفتني وخياريات البحر عىل 

.)Brandt and others, 2018( أعماق الهدال

يف  تعيش  التي  الحلزون  أسماك  توطن  من  النقيض  وعىل 
يف  الالفقاريات  من  األنواع  نفس  تتواجد  ما  عادة  الهدال، 
خنادق مختلفة )Ritchie and others, 2017(، عىل الرغم 
من أن األدلة الجديدة تشري إىل التمايز الجيني بني األنواع يف 
وإىل   )Zhang and others, 2019( الخنادق  بعض 

.)Eustace and others, 2016( اكتشاف أنواع جديدة

ومن شأن خنادق الهدال أن تشكل حواجز حيوانية بني 
كوريل  خندق  ففي  البحار.  أعماق  من  مختلفة  أجزاء 
حيوانات  عن  الهدال  حيوانات  تختلف  كامتشاتكا، 
األعماق السحيقة يف شمال غرب املحيط الهادئ والبحار 
ويعزل   .)Brandt and others, 2016( الحافية 
املحيط  غرب  شمال  عن  الحافية  البحار  أنواع  الخندق 
لبعض  الحيواني  االنتشار  أيضا  يعوق  وهو  الهادئ. 
 desmosomatid أنواع  من   isopods  قرشيات 
 ischnomesid( Bober and و   nannoniscid و 
 .)Jennings others, in press و  others, 2018؛ 
غري أنه بالنسبة لبعض األنواع، ال يوجد دليل عىل وجود 
حاجز جغرايف أحيائي صارم بني بحر أوخوتسك وشمال 
جاميسون  واعرتف  املفتوح.  الهادئ  املحيط  غرب 
بوجود   )Jamieson and others, 2011( وآخرون 
منطقة انتقالية بني حيوانات األعماق السحيقة وحيوانات 
الهدال يف خندق كريماديك، وهناك أدلة عىل وجود هيكل 
 Jamieson and others,( الخنادق  داخل  مجتمعي 
 Gallo and Fujii and others, 2013؛  2013؛ 
others, 2015(. Lacey and others, 2016؛ 

.)Leduc and Rowden , 2018

وتقع الخنادق يف مناطق نشطة زلزالياً، وقد أدى الزلزال 
زلزال  باسم  أيضا  )املعروف  اليابان  لرشق  العظيم 
مفاجئ  خسوف  إىل   2011 عام  يف  أوكي(   – توهوكو 
فوري تقريباً لرواسب بحجم يعادل 0,2 كيلومرت مكعب 
وتحتوي عىل أكثر من ترياغرام 1 من الكربون العضوي 
سقطت يف خندق اليابان )Kioka and others, 2019؛ 

Oguri and others, 2013(. وقد غريت زيادة الكربون 
تكوين وتوزيع الكائنات البحرية الحيوانية عىل منحدر 
 Kitahashi and others,( الرب  نحو  املتجه  الخندق 
جيولوجية   - الهيدرو  البنية  أيضا  وعدلت   )2014
 Kawagucci and others,( البحر  ولقاع  للرواسب 
املشعة  النظائر  نُقلت  ذلك،  إىل  وباإلضافة   .)2012
النووية  دايتيش  فوكوشيما  محطة  كارثة  عن  الناجمة 
4 مرت بعد شهر تقريبا   800 إىل عمق  الكهرباء  لتوليد 
 ،)Honda and others, 2013( الزلزال  حدوث  من 
واستقرت يف قاع البحر يف عمق يتجاوز 000 7 مرت يف 

.)Oguri and others, 2013( غضون أربعة أشهر

قابلية  البرشية من  اليابسة واملساكن  القرب من  ويزيد 
وضع  وهو  البرشية،  اآلثار  من  للترضر  الهدال  خنادق 
الذي  الشكل  القمعية  الحركة  مفعول  بسبب  يتضخم 
غبار  ويوجد  الخندق.  محور  يف  الرتسب  عملية  يرّكز 
يف  كبرية  بكميات  الربية  األشجار  تنتجه  الذي  اللقاح 
خنادق جنوب غرب املحيط الهادئ، وهو ما يوفر مصدرا 
 Leduc( غذائيا محتمال للكائنات التي تستوطن الهدال
وآخرون  جاميسون  ووجد   .)and Rowden, 2018
عالية  مستويات   )Jamieson and others, 2017(
بشكل غري عادي من املركبات الثنائية الفينيل املتعددة 
لدى  الربوم  املتعددة  الفينيل  الثنائية  واإليثرات  الكلور 
القرشيات املزدوجة األرجل يف األعماق القصوى يف خندق 
الرتكيز  درجات  كانت  وقد  كريماديك.  وخندق  ماريانا 
أعىل بكثري من الدرجات التي لوحظت يف مناطق التصنيع 
الكثيف، وهو ما يشري إىل تراكم أحيائي طويل األمد يف 
 Chiba and( هذه األعماق. وقد الحظت شيبة وآخرون
))others )2018 وجود حطام بالستيكي يف قاع خندق 
يف  دقيقة  بالستيك  جزيئات  وجود  عن  وأبلغ  ماريانا، 
ستة  يف  األرجل  املزدوجة  للقرشيات  الخلفية  األمعاء 
خنادق يف املحيط الهادئ يف أعماق ترتاوح بني 000 7 
 .)Jamieson and others, 2019( مرت و 890 10 مرتا

الهضلب واار فلعلج واأل فاف  - 5-1-2

2010، تنوولت الجبال البحرية  يف الفرتة السابقة لعام 
للحياة  العاملي  للتعداد  مخصص  مرشوع  يف  بالدراسة 
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للحياة  العاملي  )التعداد  البحرية  الجباَل  يف  البحرية 
البحرية يف الجبال البحرية )CenSeam((، لكن املرشوع 
لم يستهدف سوى عدد قليل جد من األجراف والهضاب. 
بيئي  تقييم  اهتم  األطليس،  املحيط  رشق  شمال  ويف 
اسرتاتيجي وطني للمنطقة بدراسة جرف جورج بالي 
وجرف هاتون وجرف روكال. ويشبه تكوين املجتمعات 
يف جرف جورج بالي التكوين الذي لوحظ عىل الطبقات 
املحيط  أخرى يف شمال رشق  أماكن  الصلبة يف  التحتية 
 .)Narayanaswamy and others, 2013( األطليس 
إىل  كريغولن  هضبة  خصت  حديثة  دراسات  وتشري 
الحيوانات  توزيع  يف  متباينة  تكون  أن  يحتمل  تحوالت 
القاعية )التحول يف اتجاه القطب، والرتاجع عىل صعيد 
خطوط العرض، واالنقراض املحيل(، وتتعلق عىل سبيل 
 Abatus cordatus( البحر  قنافذ  بطائفة  املثال 
 Ctenocidaris nutrixو  Brisaster antarcticus و
للتغري  استجابة  وطرأت   ،)Sterechinus diadema و
أن  غري   .)Guillaumot and others، 2018( البيئي 
بها  والتنبؤ  املناخ  لتغري  املستقبلية  االستجابة  تفسري 

3  انظر قرار الجمعية العامة 1/70.

يتطلبان دراسة متأنية. وعادة ما تمتد التنبؤات املتعلقة 
نطاقات  عىل  املاء  وملوحة  حرارة  درجة  يف  بالتغريات 
مكانية كبرية قد ال تعكس املقاييس املحلية، مثل هضبة 
كريغولن، وقد تؤدي فيها االختالفات يف موقع الواجهات 
إىل   )Vivier and others، 2015( الحراري  والتدفق 
املستقبل  يف  املوقع  هذا  يف  األنواع  توزيع  يف  تغيريات 

.)Guillaumot and others، 2018(

 ،)Leduc and others, 2015( وخلص لوديك وآخرون
من خالل دراسة للمجموعة الحيوانية العيانية األصغر عىل 
إىل  الهادئ،  املحيط  غرب  جنوب  يف  تشاثام  ارتفاع  طول 
عقيدات  بكثافة  ارتباط  أقوى  املجتمعات  هيكل  ارتباط 
الفوسفوريت، إذ تشكل يف بعض األحيان مجتمع عقيدات 
خاص بها. ومن املرجح أن يجري تعدين هذه العقيدات يف 
املستقبل )Leduc and others, 2015(. ويف حالة عدم 
بديل وسيُفقد مجتمع  العقيدات، سيتطور مجتمع  وجود 
.)Bluhm, 2001( العقيدات الخاص حيث يجري التعدين
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ازدادت خالل العقد املايض قابلية النظم اإليكولوجية يف 
أعماق البحار للترضر من الضغوط البرشية املنشأ وما 
القيمة  تزايد  بسبب  وذلك  آثار،  من  بذلك  يتصل 
االقتصادية ملوارد املحيطات. وقد أدت هذه الضغوط إىل 
جديدة  ضوابط  وضع  وإىل  املجتمعي  الوعي  زيادة 
من  مسائل  الضوابط  هذه  وتتناول  الثاني(.  )الشكل 
تنظيم،  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غري  الصيد  قبيل 
العميقة،  البحار  التعدين يف قاع  واالستكشاف ألغراض 
الجينية، وتعريف  املوارد  والتنقيب األحيائي واستغالل 
النظم  وحماية  وتوزيع  املحمية،  البحرية  املناطق 
اإليكولوجية البحرية الهشة أو غريها من املناطق البحرية 

ذات األهمية اإليكولوجية أو البيولوجية.

من   14 الهدف  تحقيق  يف  الجديدة  الضوابط  وتسهم 
والبحار  املحيطات  حفظ  )أ(  املستدامة:  التنمية  أهداف 
واملوارد البحرية واستخدامها عىل نحو مستدام لتحقيق 
التنمية املستدامة3 والغايات ذات الصلة بها مثل ما يرمي 
منه  والحد  أنواعه  بجميع  البحري  التلوث  منع  إىل  منها 
بدرجة كبرية، بالنظر إىل أن ذلك مرتبط بخنادق الهدال؛ 
عىل  والساحلية  البحرية  اإليكولوجية  النظم  إدارة  )ب( 
نحو مستدام وحمايتها، من أجل تجنب حدوث آثار سلبية 
كبرية؛ )ج( تقليل تحمض املحيطات إىل أدنى حد ومعالجة 
العلمي عىل  التعاون  آثاره، بما يف ذلك من خالل تعزيز 
فعال،  نحو  عىل  الصيد  تنظيم  )د(  املستويات؛  جميع 
املبلغ  وغري  القانوني  غري  والصيد  املفرط  الصيد  وإنهاء 
عنه وغري املنظم وممارسات الصيد املدمرة، وتنفيذ خطط 



526         

الحقييم العلتت الثلنت للمصيفلج: اتيلا األول

إدارة قائمة عىل العلم؛ )هـ( حفظ 10 يف املائة عىل األقل 
القانون  مع  يتسق  بما  والبحرية،  الساحلية  املناطق  من 
العلمية  املعلومات  أفضل  إىل  واستنادا  والدويل  الوطني 
قدرات  وتطوير  العلمية،  املعارف  زيادة  )و(  املتاحة؛ 
حفظ  تعزيز  )ز(  البحرية؛  التكنولوجيا  ونقل  البحث، 
عن  مستدام  نحو  عىل  واستخدامها  ومواردها  املحيطات 
اتفاقية  الواردة يف  الدويل بصيغته  القانون  تنفيذ  طريق 
البيئات  لجميع  بالنسبة  البحار4  لقانون  املتحدة  األمم 

األخرى املوضوعة قيد النظر يف هذا الفصل الفرعي.

إىل  املبادرات  هذه  أدت  األخرية،  العرش  السنوات  ويف 
تشمل عىل  بحرية محمية  مناطق  إنشاء  منها  إنجازات 
وجه التحديد املعالم التي نوقشت يف هذا الفصل )انظر 
الجدول أدناه(. وسيكون التخطيط الجيد للحيز البحري 
الدويل )داخل املناطق االقتصادية الخالصة للبلدان ويف 
رضوريا  الوطنية  الوالية  حدود  خارج  الواقعة  املناطق 
االستكشاف/ بني  املحتملة  التعارض  حاالت  إلدارة 
الكربيتيد  االستغالل والحفظ/الصيانة )مثال مرتسبات 
الضخمة، واملناطق البحرية ذات األهمية اإليكولوجية أو 
مرتفع وسط  يف  املحمية  البحرية  واملناطق  البيولوجية، 

املحيط األطليس؛ انظر الشكل الثاني(.

.United Nations, Treaty Series, vol. 1833, No. 31363  4

يف  حاليا  ينظر  موارد  عىل  الهدال  خنادق  تحتوي  وال 
إخضاعها لالستغالل البرشي املبارش. فالكتلة األحيائية 
لتجمعات األسماك فيها منخفضة جدا وأبعد عن السطح 
من أن تتيح استدامة استغالل مصائد األسماك أيا كانت، 
عالوة عىل أن الجوانب املغطاة بالرواسب تفتقر إىل أي 
التنقيب  يستهدف  أن  ويمكن  معروفة.  معدنية  موارد 
يف  الحياة  مع  املتكيفة  الجرثومية  الكائنات  األحيائي 
لها  تكون  قد  التي   )piezophiles( العايل  الضغط 
 Peoples and others( تطبيقات صناعية خاصة. يف
2019( ويرد وصف لتنوع كبري من البكترييا والعتائق 
وخندق  ماريانا  خندق  من  املأخوذة  الرواسب  يف 
كريماديك، ولكنه لم يتسن عزل واستزراع سوى القليل 
املجتمعات  يف  الهامة  االختالفات  تكون  وقد  منها. 
يف  باختالفات  مرتبطة  الخنـدقني  بني  الجرثومية 
اإلمدادات من املواد العضوية اآلتية من السطح؛ فارتفاع 
مستوى املواد العضوية يف خندق كريماديك يدعم املزيد 
أن  بيد  العضوية.  املواد  بتحلل  املرتبطة  األصناف  من 
املعزولة  بالخندق، واألصناف  لم تكن خاصة  األصناف 
من بينها مرتبطة بما كان يُعرَّف سابقا عىل أنها كائنات 

)piezophiles( آتية من بيئات أخرى.
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الشكل الثاني - ألف 
صورة عن قفب ت فقة اتصيط األطليس. وات لطق الحت 
ق مية  ذاج  بصفلة  م لطق  قنهل  عىل   فى  صالا ل 
بحاابري  اتشمولة  وات لطق  وبيولو ية  إلكولو ية 
لفصا  العلتت  )اتفكز  األطليس  اتصيط  قلف  ه  الصمللة 
تفظ الليئة الحلبع لربنلمج األمم اتحصاة للليئة واا صلد 

الاويل لصفظ الفليعة واتوارد الفليعية، 2019(

صفر درجة 
مئوية 

30 درجة 
مئوية جنوبا

30 درجة 
مئوية شماال

60 درجة 
مئوية شماال

60 درجة 
مئوية جنوبا

30 درجة 
ً مئوية غربا

صفر درجة 
مئوية 

60 درجة 
ً مئوية غربا

30 درجة 
ً مئوية رشقا

املركز العاملي لرصد حفظ الطبيعة التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة

واملناطق التي جرى إغالقها أمام الصيد يف قاع البحار

املناطق البحرية ذات األهمية اإليكولوجية أو البيولوجية

الشكل الثاني - باء
ه  الصية  اللصفلة  اتوارد  تفظ  ا فلقية  تاود 
قنحلركحيكل  معل اة  نظلم  إطلر  ه  قنحلركحيكل 

وات ظملج اإلقليمية إلدارة مصلئا األسملك 

ISA
exploration
contracts

ISA
exploration
contracts

30 درجة 
ً مئوية غربا

صفر درجة 
مئوية غرباً

60 درجة 
ً مئوية غربا

30 درجة 
مئوية رشقا

صفر درجة 
مئوية 

30 درجة 
مئوية جنوبا

30 درجة 
مئوية شماال

60 درجة 
مئوية شماال

60 درجة 
مئوية جنوبا

عقود السلطة الدولية لقاع البحار املتعلقة باالستكشاف يف املنطقة

أنتاركتيكا؛  يف  الحية  البحرية  املوارد  حفظ  لجنة   ،CCAMLR املخترصات: 
ISA، السلطة الدولية لقاع البحار؛ NAFO، منظمة مصائد أسماك شمال غرب 
األطليس؛  املحيط  األسماك يف شمال رشق  لجنة مصائد   ،NEAFC األطليس؛  

SEAFO، منظمة مصائد األسماك يف جنوب رشق املحيط األطليس.
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5  انظر قرار الجمعية العامة 73/72.

.United Nations, Treaty Series, vol. 1760, No. 30619  6

يتعلق  فيما  املجهولة  العوامل  من  العديد  هناك  تزال  ال 
ببيئات أعماق البحار ونظمها اإليكولوجية، ولكن بحوثا 
هامة أجريت يف العقد املايض، مع توقع إجراء املزيد منها 
علوم  عقد  املتحدة  األمم  أعلنت  وقد  املقبل.  العقد  يف 
املحيطات من أجل التنمية املستدامة )2030-2021(5 
دوامة  اتجاه  عكس  إىل  الرامية  الجهود  دعم  أجل  من 
تدهور صحة املحيطات، وكذلك لتوحيد صف أصحاب 
العالم  أنحاء  جميع  من  باملحيطات  املعنيني  املصلحة 
خلف إطار مشرتك يكفل أن تكون علوم املحيطات قادرة 
عىل تقديم الدعم الكامل للبلدان يف تهيئة ظروف محسنة 
الدولية  اللجنة  للمحيطات. وستنسق  املستدامة  للتنمية 
أنشأت  وقد  الجهد.  هذا  املحيطات  لعلوم  الحكومية 
للبحث  أوروبية  بعثات  خمس  األوروبية  املفوضية 
واالبتكار، بما يف ذلك بعثة مكرسة للمحيطات والبحار. 

ويف اآلونة األخرية، زادت الصورة اإلعالمية البارزة لبعض 
األحياد  باستكشاف  االهتمام  من  الخاصة  املبادرات 
والخنادق، وهو ما قد يعزز اهتمام جمهور واسع بهذه 

النظم اإليكولوجية.

وتدعم األحياد والهضاب العديَد من النظم اإليكولوجية 
تسود  قاعية  مجتمعات  من  فيها  )بما  الهشة  البحرية 
فيها الشعاب املرجانية واإلسفنجيات واملنافث الحرارية 
منظمة  لوائح  بموجب  الحماية  من  املستفيدة  املائية( 
احتمال  ظهور  أن  بيد  املتحدة.  لألمم  والزراعة  األغذية 
التعدين يف أعماق البحار يف األحياد واالرتفاعات بهدف 
استغالل الكربيتيدات املتعددة الفلزات وقشور املنغنيز 
النظم  لهذه  جديدة  تهديدات  يشكل  بالكوبالت  الغنية 
البحار حاليا  لقاع  الدولية  السلطة  اإليكولوجية. وتقوم 
تقييمات  يشمل  بما  االستغالل،  لتنظيم  لوائح  بوضع 
التوصيات  تصدر  أن  املتوقع  ومن  والحماية.  األثر 

النهائية بحلول عام 2020 )الفصل 18(. 

بأنشطة  البيولوجي6  التنوع  اتفاقية  إطار  يف  واضطلع 
للنهوض باتفاق دويل بشأن إقامة شبكات ممثيل املناطق 
الفعالة  الحفظ  تدابري  من  وغريها  املحمية  البحرية 
لعام  هدف  وضع  مع  املناطق،  حسب  املتخذة  األخرى 
املساحة  مجموع  من  املائة  يف   10 يف  متمثل   2020
 Convention on Biological Diversity( البحرية 
لتحديد  برنامج  يف  أيضا  ورشع   .))CBD(, 2010
املناطق البحرية ذات األهمية اإليكولوجية أو البيولوجية 

 .)CBD, 2009(

واملوارد الجينية البحرية يف املناطق الواقعة خارج نطاق 
البحار  )قاع  واملنطقة  البحار  أعايل  ويف  الوطنية،  الوالية 
الوطنية(  الوالية  واملحيطات وباطن أرضها خارج حدود 
خاص  بوجه  هامة  مسألة  وهي  منظمة،  غري  موارد  هي 
بالنظر إىل ما ييل: )أ( اإلمكانيات االقتصادية غري املعروفة 
واإلصالح  الصيدالنية،  املستحرضات  مثل  مجاالت  يف 
البيولوجي، ومستحرضات التجميل، واالبتكارات يف مجال 
غري  القدرة  )ب(  األحيائية،  الطبية  أو  العالجية  األغذية 
املتكافئة عىل استخدام املوارد الجينية البحرية عىل الصعيد 
العاملي. وبما أن الوصول إىل املوارد الجينية البحرية يبدأ 
يف الغالب بالبحث العلمي البحري الذي يخضع، بوصفه 
من  الصلة  ذات  لألحكام  البحار،  ألعايل  مرشوطة  حرية 
الجزء الثالث عرش من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار 
فثمة  واملعارف(،  املعلومات  تبادل  املثال،  سبيل  )عىل 
املوارد  إلدارة  جديدة  قانونية  نظم  لوضع  جزئي  أساس 
الوالية  نطاق  خارج  الواقعة  املناطق  يف  البحرية  الجينية 

.)Broggiato and others, 2014( الوطنية

املتحدة  األمم  اتفاقية  إطار  يف  التفاوض  حاليا  ويجري 
البحار عىل صك دويل ملزم قانونا بشأن حفظ  لقانون 
خارج  الواقعة  املناطق  يف  البحري  البيولوجي  التنوع 
نطاق الوالية الوطنية واستغالله عىل نحو مستدام، مع 
الرتكيز عىل مجموعة من املسائل تتألف من أدوات إدارية 
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البحرية  املناطق  املناطق، بما يف ذلك  قائمة عىل أساس 
ونقل  القدرات  وبناء  البيئي،  األثر  وتقييمات  املحمية، 
يف  بما  البحرية،  الجينية  واملوارد  البحرية،  التكنولوجيا 
 Rabone and( املنافع  بتقاسم  املتعلقة  املسائل  ذلك 
others, 2019(ا. ومع ذلك، حتى مع كل هذا والخفض 
ويف  االستخدام  أحادية  البالستيكية  املنتجات  يف  املزمع 

ا  انظر قرار الجمعية العامة 249/72.

أعماق  فإن  البحر،  يف  النفايات  من  التخلص  عمليات 
إلقاء  ويمثل  املطاف.  نهاية  يف  بالوعة  تصبح  البحار 
النفايات والتلوث مصدر قلق خاص فيما يتعلق بخنادق 
الهدال بسبب تركز هذه املواد عىل طول محور الخندق، 
هناك.  تعيش  التي  الحية  الكائنات  عىل  يؤثر  ما  وهو 

 .)Jamieson and others, 2017(

الثغفاج اتعففية الفئيسية اتحلقية  - 6

األحياد  بشأن  البحوث  معظم  كانت  املايض،  العقد  يف 
الحرارية  املنافث  إىل  تتطرق  التي  بالدراسات  مرتبطة 
7-عني  )الفصالن  املنفردة  البحرية  والجبال   املائية 
7-الم(، التي تغطي جزءا صغريا من النظام العاملي  و 
لألحياد. وبالنسبة لألحياد والهضاب والخنادق، ستظل 
التنوع  ألنماط  العلمي  الفهم  يف  كبرية  ثغرات  هناك 
البيولوجي والنطاقات املكانية، وتكوين األنواع ووفرتها. 

وكما هو الحال يف معظم أعماق املحيطات، فإن املعرفة 
املتعلقة بعالم البحار محدودة بشكل خاص، بما يف ذلك 
الجوانب األساسية للتنوع البيولوجي مثل تكوين األنواع 
ولكن  والزمانية،  املكانية  التغريات  ووفرتها، عالوة عىل 
بعض جوانب النظم اإليكولوجية القاعية ال يزال فهمها 
ضعيفا. والبيانات اإليكولوجية والبيئية، من قبيل أنماط 
املحيطات  وديناميات  التحتية  واملعالم  الحياة،  تاريخ 
بتدفق  لإلحاطة  رضورية  هي  النطاق،  املتوسطة 
الجسيمات والشبكة الغذائية ونماذج مالءمة املوائل التي 
عىل  اإليكولوجية  النظم  فعل  رد  تعالج  أن  يمكن 
البحار  أعماق  أن  املعرفة  نقص  ويعني  االضطراب. 
ال تزال “العلبة السوداء” التي ال غنى عنها فيما يخص 

محاكاة النماذج العاملية.

الخطوات  سوى  يخط  لم  العلم  فإن  ذلك،  عىل  وعالوة 
األوىل يف فهم الكيفية التي ستؤثر بها العوامل البرشية 
عىل وظائف النظام اإليكولوجي ألعماق البحار، وبالتايل، 
اإليكولوجية  النظم  هذه  تقدمها  التي  الخدمات  عىل 
وهذه   .)Thurber and others, 2014( للمجتمع 
املعارف بالغة األهمية من أجل إدارة فعالة للمحيطات. 
البحار  أعماق  ببيولوجيا  املهتمة  األوساط  حددت  وقد 
مؤخراً، من خالل عدة مبادرات )مثل مبادرة املحافظة 
عىل أعماق البحار واسرتاتيجية رصد املحيطات العميقة( 
من  عليها  اإلجابة  يتعني  التي  األربعة  الرئيسية  األسئلة 
Deep-( البحار  لقاع  املستدامة  اإلدارة  تحقيق  أجل 

 ،)Ocean Stewardship Initiative )DOSI(, 2019
وهي: )أ( ما هو تنوع الحياة يف أعماق املحيطات؟؛ )ب( 
التي  واألحياء  املوائل  بني  تجمع  التي  الروابط  هي  ما 
عمل  يف  الحية  الكائنات  دور  هو  ما  )ج(  تستوطنها؟؛ 
كيف  )د(  الخدمات؟؛  وتوفريه  اإليكولوجي  النظام 
تستجيب األنواع ومجتمعات األحياء والنظم اإليكولوجية 
تُعرض  األسئلة  هذه  أن  من  الرغم  وعىل  لالضطراب؟ 
مناسبة  فهي  البحار،  أعماق  يخص  فيما  عامة  كأسئلة 
والهضاب  لألحياد  املحدد  السياق  يف  تُطرح  ألن  تماما 

والخنادق، وينبغي منحها األولوية يف البحوث املقبلة.
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الثغفاج الفئيسية اتحلقية ه ب لء القاراج ا - 

عدد  عىل  مقترصا  املحيطات  أعماق  إىل  الوصول  يبقى 
قليل من البلدان املتقدمة النمو، رغم أن جزءا كبريا منها 
يقع ضمن املناطق االقتصادية الخالصة للبلدان النامية 
مثل  التكنولوجيا،  توفر  مسألة  وتعد  البحار.  أعايل  ويف 
من  تحد  التي  العوامل  أكثر  البحار،  أعماق  مركبات 
عمليات االستكشاف. وقد يكون سد هذه الثغرة أصعب 
بحثية  شبكات  أن  إال  وتقنية،  مالية  ألسباب  العوائق 
تعاونية ومتعددة التخصصات اقرُتحت بوصفها وسيلة 
 Levin and others,( فعالة لتعظيم مدة البقاء يف البحر
متعدد  نهج  اتباع  أيضا  الرضوري  ومن   .)2019b
وسائل  لجعل  جديدة  طرق  لتطوير  التخصصات 
وبقابلية  بالتغريات  التنبؤ  إلتاحة  املتناول  يف  النمذجة 

التأثر من أجل إجراء تقييم بيئي أفضل.

وثمة ثغرة رئيسية أخرى يف مجال الخربة، وال سيما يف 
العلماء،  من  جديد  جيل  تدريب  ويلزم  النامية.  البلدان 

والقدرات  املمارسات،  أفضل  عىل  تدريبهم  يشمل  بما 
التصنيفية، ونهج النظم اإليكولوجية، وكيفية استكشاف 
وإدارة وحفظ أعماق البحار باستخدام أحدث األدوات. 

القائمة،  الربامج  خالل  من  الدويل  التعاون  شأن  ومن 
للبيانات  الدويل  التبادل  برنامج  يقدمها  التي  تلك  مثل 
الحكومية  الدولية  للجنة  األوقيانوغرافية  واملعلومات 
للرتبية  املتحدة  األمم  ملنظمة  التابعة  املحيطات  لعلوم 
والعلم والثقافة، أو برنامج التعليم والتدريب يف مجال 
أو  الجوية،  لألرصاد  العاملية  للمنظمة  التابع  التعلم 
يف  للبحوث  واملكرسة  حديثاً،  ُشكلت  التي  املبادرات 
إىل  الوصول  تيسري  يف  يسهم  أن  البحار،  أعماق 
الدورات  ذلك  يف  بما  التدريب،  ومواد  التكنولوجيا 
وفرص  البحثية،  الرحالت  يف  واملشاركة  املخصصة، 
التدريب الداخيل عىل البحوث امليدانية، وتطوير األجهزة، 

وتحليل البيانات.
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 الفصل 7 عين
المنافث الحرارية 
المائية وفتحات 

النز البارد

اتسل مون: نادين لو بريس )منظمة االجتماع(، وهيلكوندا كالومبونغ )عضوة رئيسية(، وسناء شيبة )عضوة رئيسية 
عن الفصل الفرعي(، وآنا كوالسو، وإلفا إسكوبار، وآنا ميتاكساس، وباراسكيفي نوميكو، وجوليا سيغوارت، وفريينا 

تونيكليف، وهريومي واتانابي.
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ال قلط الفئيسية

تحتضن املنافث الحرارية املائية وفتحات النز البارد  	
وأنواع  فريد،  بشكل  معقدة  ومجتمعات  موائل 
وإنتاجية  كثيفة،  أحيائية  وكتلة  متنوعة،  مستوطنة 

مدعومة بالتخليق الكيميائي.

لالبتكار يف  	 اإليكولوجية مصادر  النظم  وتشكل هذه 
مجايل التكنولوجيا األحيائية والطب األحيائي.

تعزل  	 إذ  العاملية،  املحيطات  عمليات  يف  هام  دور  ولها 
إنتاجية  يف  وتسهم  وامليثان،  الكربون  أكسيد  ثاني 
املحيطات السطحية من خالل نقل الحديد إىل قاع البحر.

ويف السنوات الخمس املاضية، حددت االستكشافاُت  	
باستخدام أدوات جديدة لرصد إشارات األعمدة املائية 
مكاَن اآلالف من املنافث وفتحات النز البارد الجديدة.

استكشاُف  	 مؤخرا  أجريت  التي  الدراسات  ويدعم 
امليثان(  وماء  الفلزات  املتعددة  )الكربيتيدات  املوارد 

والحاجة إىل حرص وحماية املوائل واألنواع الهشة.

لقاع  	 الدولية  السلطة  أصدرت   ،2011 عام  ومنذ 
البحار سبعة عقود الستكشاف الكربيتيدات املتعددة 

وسط  األحياد  يف  منافث  حقول  شملت  الفلزات 
املحيطية يف املحيطني الهندي واألطليس.

الهشة واملناطق  	 البحرية  النظُم اإليكولوجية  وتحمي 
الخالصة  االقتصادية  املناطق  يف  املحمية  البحرية 
واملناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية بعَض 

املنافث وفتحات النز.

ثماني  	 النز  وفتحات  املنافث  حفظ  حالة  وتحدد 
داخل  الوطني  القانون  بموجب  محمية  مناطق 

املناطق االقتصادية الخالصة. 

املكانية والزمانية،  	 الثغرات املعرفية األنماَط  وتشمل 
واآلثاَر الناجمة عن االضطرابات املبارشة، والتغريات 
األكسجني،  وتناقص  العميقة،  املياه  دوران  يف 

واالحرتار، والتحمض.

ويعد احرتار املحيطات الذي يؤدي إىل تفكك هيدرات  	
نشاط  عىل  الضغط  عوامل  من  رئيسيا  عامال  الغاز 

النز البارد ونظمه اإليكولوجية.

وتمثل بناء القدرات أولوية، ال سيما يف الدول الجزرية.  	

مقامة  - 1

نفلق وملخص تللة خط األسلس   - 1-1
من الحقييم العلتت األول للمصيفلج

مصدر  يكون  حيثما  املائية  الحرارية  املنافث  تنشأ 
للحرارة يدفع دوران مياه البحر عرب قاع البحر. وتشري 
بالهيدروكربونات  غنية  سوائل  إىل  البارد  النز  فتحات 
نابعة من مواد عضوية مدفونة أو خزانات وقود أحفوري 
من  واسعة  مجموعة  البيئتان  وتشمل  امليثان.  ماء  أو 
 Cordes and others,( تكوينات السوائل وأنواع املوائل
 Levin Watanabe and others, 2010؛  2009؛ 
.)Le Bris and others, 2019 ؛and Sibuet 2012

قاع  وموائل  البحرية  الحياة  عىل  الفصل  هذا  ويركز 
البحار التي تتأثر بانبعاثات السوائل، بما يف ذلك فتحات 
للتنوع  بالنسبة  األهمية  ذات  الضحلة  واملنافث  النز 
ولتدفق  املحليتني  األحيائية  والجغرافية  البيولوجي 
غازات الدفيئة إىل الغالف الجوي، مع ما يرتتب عىل ذلك 
والعمود  البحر  قاع  من  كل  عىل  املدى  بعيدة  آثار  من 
األول  العاملي  التقييم  من   45 الفصل  وأشار  املائي. 
تسارع  إىل   )United Nations, 2017a( للمحيطات 
وترية استكشاف املنافث الحرارية املائية، وال سيما فيما 
معلومات  وقدمت  املعدنية،  املوارد  باستكشاف  يتعلق 
داخل  النز  فتحات  أو  املنافث  حفظ  حالة  تطور  عن 

املناطق االقتصادية الخالصة وخارج الواليات الوطنية.
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كين لحأثف اتوضوف بلتكونلج   - 2-1 
اللصفلة األخفى وكين لؤثف فيهل 

من  املتألفة  الكثيفة  املحلية  األحيائية  الكتلة  تلقى 
التخليق  كيميائية  األولية  املنتجة  الجرثومية  الكائنات 
أو  امليثان،  تدفقات  الدعم من  بها  املرتبطة  والحيوانات 
كربيتيد الهيدروجني، أو الهيدروجني، أو الحديد املختزل 
املتخصصة  األصناف  من  العديد  وتحتضن  واملنغنيز. 
 )Dubilier and others, 2008( متكافلة  بكترييا 
 Govenar,( وتعمل كأنواع قاعدية للنظام اإليكولوجي
2010(. وتتشابه مجتمعات األحياء عامليا عىل مستوى 
الفصائل، إذ تشكل 11 منطقة جغرافية أحيائية حسب 
)Rogers and others, 2012؛  املستوطنة  األنواع 
املوائل  وتستفيد   .)Moalic and others, 2012
 Levin and( التخليق  الكيميائية  املوارد  من  املحيطة 
others, 2016(. وتنقل األعمدة الحرارية املائية املعادن 
عىل  الحديد  موازين  يف  وتسهم  العضوية  واملواد 
 Resing and others( والعاملي  اإلقليمي  الصعيدين 
 Tagliabue 2015؛ German and others, 2016؛ 

 .)and Resing, 2016

صلة اتوضوف بلتيحمعلج   - 3-1
اللرشلة ورفل هل 

م لطق صيا األسملك   - 1-3-1

املشكلة  األنواع  ذلك  يف  بما  الالطئة،  الكائنات  تستفيد 
والصلبة(،  الناعمة  واملرجانيات  )اإلسفنجيات  للموائل 
من الركائز الصلبة التي تشكلت يف املنافث وفتحات النز، 
 United( القاع األساسية ألسماك  املوائل  بما يسهم يف 
 States Pacific Fishery Management Council,
2019(. ومن شأن اإلنتاج األويل بالتخليق الكيميائي أن 
يسهم يف إنتاجية أرصدة املصائد التجارية، مثل رسطان 
كولومبيا  سواحل  قبالة  استغالله  يجري  الذي  البحر 
من  اآلتي  الكربون  يستوعب  والذي  كندا،  الربيطانية، 
 Seabrook and others,( مصادر للتخليق الكيميائي
2019(. وتتزايد يف فتحات النز قبالة سواحل كاليفورنيا، 

تستهدفها  التي  التجمعات  كثافة  املتحدة،  الواليات 
 .)Grupe and others, 2015( مصائد األسماك

1-3-2 -   ظيم  افق غلزاج الافيئة

الكربون  أكسيد  لثاني  طبيعية  مصادر  املنافث  تعترب 
وتحول  الصهارة،  غازات  فصل  عن  الناتج  وامليثان 
للمادة  املابعدي  والتدهور  األرض،  وشاح  صخور 
العضوية يف الرواسب املطمورة. وتساهم التغذية الذاتية 
الكيميائية واستخدام البكترييا للميثان كمصدر للكربون 
 Orcutt( البحر  قاع  يف  االنبعاثات  بهذه  االحتفاظ  يف 
and others, 2011؛ Wankel and others, 2011؛ 
 Ruppel and Kessler, ؛Römer and others, 2014
بواسطة  للميثان  الالهوائية  األكسدة  وتعد   .)2017
 Boetius and( للعزل  رئيسيا  مسلكا  العتائق 
الحراري  الحديد  شأن  ومن   .)Wenzhöffer, 2013
 Guieu and( املياه السطحية املائي أن يخصب محلياً 
others, 2018؛ Ardyna and others، 2019( وهو 
تحركها  التي  الكربون  أكسيد  ثاني  بالوعة  عامليا  يدعم 

العوالق النباتية املحيطية. 

ال ملذج اإللكولو ية للحكين   - 3-3-1
والقارة عىل الصمود

توفر املنافث الحرارية املائية وفتحات النز البارد نماذج 
ارتفاع  حاالت  يف  للضغط  الحيوانات  استجابة  لدراسة 
الرقم  الكربون/انخفاض  أكسيد  ثاني  نسبة 
ونقص  القصوى،  الحرارة  وحاالت  الهيدروجيني، 
السامة  والفلزات  للكربيتيدات،  والتعرض  األكسجني، 
التكيف  الفلزات، وتساعد عىل زيادة فهم أوجه  وأشباه 
)عىل  والسلوكية  والفسيولوجية  األحيائية  الكيميائية 
Hall-Spencer and others، 2008؛  املثال:  سبيل 
 Childress and ؛Tunnicliffe and others, 2009
Di Carlo and others, 2017؛  Girguis 2011؛ 
أنماط  وتوفر   .)Rossi and Tunnicliffe, 2017
وأوجه  الريقات،  انتشار  قدرات  حول  رؤى  االستيطان 
االضطرابات  أمام  الصمود  عىل  وقدرتها  األنواع  ترابط 
 Mullineaux and )Gollner and others، 2017؛ 
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الوظيفية  الصفات  نهج  وتتناول   .)others, 2018
 Chapman( والنادرة  منها  الشائعة  األنواع  مساهمات 

.)and others, 2018

اابحكلر ه ميلل الحك ولو يل   - 4-3-1
الصيولة والفب الصيوي

تشمل االكتشافات التقنية الحيوية التي تعكس التفاعل 
والظروف  والحيوانية  الجرثومية  الكائنات  بني  الفريد 
الشديدة القساوة يف املوائل: الجزيئات املضادة الحيوية 
 Tasiemski and others,( يف الديدان الحرارية املائية
2014؛ Papot and others, 2017(؛ وجينات مقاومة 
مسالك  عىل  تحتوي  التي  املنافث  جراثيم  يف  الفلزات 
 Vetriani and( أنزيمية إلزالة السمية يف بيئات ملوثة
Colaço and others, 2006(؛  others, 2005؛ 
الكيميائية  التغذية  الكربون عن طريق  تثبيت  ومسالك 
الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  بعزل  املرتبطة  الذاتية 
 Rubin-Blum and )Scott and others, 2018؛ 

 .)others, 2019

إرشاك اليمهور ه القضللل   - 5-3-1 
اتحعلقة بلتصيط 

اإليكولوجية  النظم  بهذه  املتعلقة  االكتشافات  تصل 
ويكمل  عريضة،  عاملية  جماهري  إىل  وصورها  الشهرية 
ذلك ما ينقل من رحالت بحرية عن بعد، وكتب، وأفالم، 
وإنتاجات مسحية، وألعاب ولعب تلهم مشاريع العلم 
عمليات  اإليكولوجية  النظم  هذه  وتعرض  التشاركي. 
تكيف متنوعة لألصناف التي تستوطن أعماق املحيطات، 

وأدوار الجراثيم، وأصل الحياة عىل األرض.

قو د الحقام ه اتعلرف والقارة   - 4-1

ااسحكشلف واتسح  - 1-4-1

مكن املسح املنهجي باستخدام مركبات غواصة مستقلة 
شاذة  حاالت  من  املائي  العمود  عليه  ينطوي  ما  ترصد 
األكسدة  وجهد  الحرارة،  درجة  املثال  سبيل  )عىل 
واالختزال أو امليثان، وفقاعات الغاز أو الجسيمات(، من 
املنافث  أو  النز  فتحات  تحديد  عىل  القدرة  تحسني 
 James and others, ؛Baker and others, 2016(
Andreassen and others, 2017؛  2016؛ 

 .)Baumberger and others, 2018

وامتد استكشاف أنظمة املنافث وفتحات النز يف مناطق 
 Baker االندساس يف شمال غرب املحيط الهادئ )مثل
 Marques( وعىل األحياد القطبية )and others, 2017
 Linse( الجنوبي  املحيط  ويف   ،)and others, 2020
ورشق  وغرب  وسط  وأحياد   ،)and others, 2019
 Zhou ؛)Copley and others, 2016( املحيط الهندي
 )Gerdes and others, 2019 ؛and others, 2018
)الشكل األول(. وقد زاد عدد مناطق نز امليثان املحددة 
 United( للمحيطات  األول  العاملي  التقييم  منذ 
Nations, 2017b( عىل طول سواحل الواليات املتحدة 
 Baumberger )Quattrini and others, 2015؛ 
 Feng( ويف بحر الصني الجنوبي ،)and others, 2018
غرب  )جنوب  الربازيل  ويف   ،)and others, 2018
املحيط األطليس( )Ketzer and others, 2019(، ويف 
البحر الكاريبي )Digby and others, 2016(، والهند 
 .)Mazumdar and others, 2019( )خليج البنغال(
خطوط  عن  البحار  قاع  مسح  دقة  تحسني  أسفر  وقد 
أساس مفصلة ألشكال توزيع التجمعات الحيوانية التي 
األنشطة  عىل  الفعل  ردود  لتقييم  استخدامها  يمكن 
 Gerdes )Thornton and others, 2016؛  البرشية 

.)and others, 2019
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الشكل األول
مواقع ات لفث ال شفة وم لطق فحصلج ال ز وات لطق اللصفلة اتصمية اتعي ة تلليل

45 درجة 
ً مئوية غربا

صفر درجة 
مئوية 

90 درجة 
ً مئوية غربا

45درجة 
مئوية رشقا

صفر درجة 
مئوية 

45 درجة 
مئوية جنوبا

45درجة 
مئوية شماال

90 درجة 
مئوية شماال

90 درجة 
مئوية جنوبا

135 درجة 
ً مئوية غربا

180 درجة 
ً مئوية غربا

90 درجة 
مئوية رشقا

135 درجة 
مئوية رشقا

180 درجة 
مئوية رشقا

مواقع املنافث النشطة  مناطق فتحات النز 

Lorem ipsum

نتائج الجرد الحديثة املناطق البحرية املحمية املعينة حاليا

 .)InterRidge Vent Database( )Beaulieu and Szafrański، 2020( املصادر: مواقع املنافث النشطة مستمدة من قاعدة بيانات منظمة إنرتريدج للمنافث
 Biogeography of Deep-Water( العميقة  املياه  يف  التخليق  كيميائية  البيئية  للنظم  األحيائية  الجغرافية  بيانات  قاعدة  من  مأخوذة  النز  فتحات  ومناطق 
 Quattrini(  ؛)Olu and others, 2010( ونتائج الجرد الحديثة األخرى مستمدة من .)Chemosynthetic Ecosystems Database( )2019, ChEssBase
 McDonald and others,( ؛)Etiope and others, 2019( ؛)Feng and others, 2018( ؛)Baumberger and others, 2018(  ؛)and others, 2015
2020(. املناطق البحرية املحمية املعينة حالياً مأخوذة من قاعدة بيانات املركز العاملي لرصد حفظ الطبيعة التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة واالتحاد الدويل 

 .www.gebco.net/data_and_products/gridded_bathymetry_data :لحفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية. قياس األعماق استنادا إىل املوقع
.)QGIS Development Team, 2018( 2.18.20 النسخة ،QGIS مالحظات: وضعت الخريطة باستخدام تطبيق نظام املعلومات الجغرافية

قلبلية الحغري ه اتكلن والزملن  - 2-4-1

شأن  من  أن  املتكررة  االستقصائية  الدراسات  تظهر 
استقرار املجتمعات األحيائية أن يستمر عىل مدى عقود 
 Cuvelier and others;( عىل األحياد املتطاولة البطيئة
 Du Preez( وبعض األحواض الخلفية املقوسة )2011
and Fisher; 2018(. وهذا يتحدى النموذج القائم عىل 
االرتفاعات املتطاولة السيعة، الذي يفيد بأن املجتمعات 
عىل  قادرة  وهي  بديناميكية  تتسم  املنافث  يف  األحيائية 
الطاقة  مصادر  وتغذّي  االضطراب.  أمام  الصمود 

الحرارية األرضية والجيوكيميائية املتغرية كال النظامني 
الحواف  عىل  الهجينة  النظم  ذلك  يف  بما  اإليكولوجيني، 
الرسوبية )Goffredi and others, 2017(. وتكشف 
ترابط  أنماط  عن  والهيدروديناميكية  الجينية  النماذج 
بني التجمعات األحيائية، تتسم بأهمية حاسمة يف سياق 
 Mullineaux and( البحار  قاع  موارد  تنمية  إدارة 

 .)Suzuki and others, 2018 ؛others, 2018

http://www.gebco.net/data_and_products/gridded_bathymetry_data
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الحغرياج الليئية م ذ الحقييم العلتت األول للمصيفلج  - 2

الحغرياج ه الصللة العلمة   - 1-2

القوى اتصفكة والضغوط  - 1-1-2

باملنافث  املرتبطة  للتغري  املسببة  املحركة  القوى  تشمل 
الطاقة  عىل  االقتصادي  الطلب  تزايَد  النز  وفتحات 
واملعادن االسرتاتيجية واألغذية )الشكل الثاني(. ويحرك 
النفط والغاز يف  الطلب عىل الوقود األحفوري استغالَل 
 Cordes( 500 1 مرت  تتجاوز  أعماق  البحر يف  عرض 
and others, 2016( )انظر الجدول أدناه(. وتتوسع 
مصائد األسماك يف أعماق البحار فوق الجبال البحرية، 
واملنحدرات الجزرية، واألحياد وسط املحيطية، والحواف 
القارية حيث تزدهر النظم اإليكولوجية للمنافث وفتحات 
عىل  النز  لفتحات  اإليكولوجية  النظم  وتتعرض  النز. 
الحواف القارية لالحرتار يف املياه العميقة مع ما يصاحب 
 James and others,( ذلك من تعزيز لتفكك ماء امليثان
ونقص   ،)Ruppel and Kessler, 2017 2016؛ 
 ،)Breitburg and others, 2018( األكسجني املتزايد
 Intergovernmental Panel( املحيطات  وتحمض 
)انظر   )on Climate Change )IPCC(, 2019
الجدول أدناه(. وتشمل أوجه الضعف أنواع الهولوبيونات 
األكسجني  عىل  املرتفع  الطلب  ذات  التخليق  الكيميائية 
 ،)Childress and Girguis, 2011( خاص  بشكل 
من  املكونة  التحتية  الطبقات  عىل  املعتمدة  والحيوانات 
الكربونات )Ramirez-Llodra and others, 2011؛ 
 Sweetman and Levin and Le Bris, 2015؛ 
others, 2017( )الشكل الثاني، انظر الجدول أدناه(. 

يف  الضخمة  الكربيتيدية  املرتسبات  استكشاف  ويتطور 
البحر )Petersen and others, 2016( واختبار  قاع 
 Okamoto and others,( االستخراجية  التكنولوجيا 
 ،2018 عام  وبحلول  أدناه(.  الجدول  )انظر   )2019

سبعة  أصدرت  قد  البحار  لقاع  الدولية  السلطة  كانت 
يف  الفلزات  املتعددة  الكربيتيدات  الستكشاف  عقود 
املناطق الواقعة خارج حدود الواليات الوطنية يف أجزاء 
من األحياد وسط املحيطية للمحيطني األطليس والهندي 
حيث توجد منافث نشطة وغري نشطة )الفصل 18(. وقد 
أُبلغ أيضا عن وجود نظم إيكولوجية للمنافث يف املناطق 
االقتصادية الخالصة التي تغطيها تراخيص استكشاف 
املرتسبات الكربيتيدية الضخمة يف قاع البحر. ويف حني أن 
الكربيتيدية  املرتسبات  يستهدف  قد  املوارد  استغالل 
18(، فإن  )الفصل  البحر  قاع  النشطة يف  الضخمة غري 
تزال  وال  مقيد،  غري  يزال  ال  النشطة”  “غري  تعريف 
خصائصها البيولوجية واإليكولوجية لم تخضع ملا يكفي 
 ،)Van Dover and others, 2019( الدراسة   من 
ال سيما يف املواقع التي ال تحتوي إال عىل منافث سوائل 
راشحة قد ال تُرصد يف إطار عملية رصد األعمدة املائية. 

تللة الحغرياج اتف لفة بللضغوط   - 2-1-2
واآلثلر اتصحملة

أُبلغ عن تغريات يف الطبقات التحتية وانبعاثات املنافث 
وظهور كائنات بحرية جديدة بالقرب من ثقوب الحفر 
)Nakajima and others, 2015(، عىل النقيض من 
دراسة أثر أخرى )Copley and others, 1999(. وقد 
عن  الناتجة  األرضار  عن  الناجم  بالدمار  التنبؤ  جرى 
 )Bowden and others, 2013( الجر الصيد بشباك 
وتوثيق أثر إلقاء نفايات معالجة الخامات فوق فتحات 
النز )Samadi and others, 2015(. وأبلغ عن زيادة 
 Miyake and( النز  فتحات  عند  البالستيكي  الحطام 
Chiba and others, 2018( وُوثق اتساع رقعة نقص 
األكسجني والتحمض واالحرتار يف املناطق التي تحتضن 

 .)IPCC, 2019( فتحات النز واملنافث
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العواقب ااقحصلدلة واا حملعية  - 3

.United Nations, Treaty Series, vol. 2354, No. 42279  1

2  املرجع نفسه، املجلد 1102، الرقم 16908.

األدواج اإلدارلة القلئمة عىل   - 1-3
قسلس ات لطق

تحظى ثماني مناطق تضم منافث أو فتحات نز بالحماية 
بموجب القانون الوطني يف املناطق االقتصادية الخالصة 
املتحدة  والواليات  واملكسيك  وكندا  وفرنسا  الربتغال  يف 
الوطنية،  الواليات  أدناه(. وخارج نطاق  الجدول  )انظر 
أوصت لجنة اتفاقية حماية البيئة البحرية لشمال رشق 
باعتبار  االتفاقية1  بموجب  املنشأة  األطليس  املحيط 
الحرارية  املنافث  حقول  تضم  التي  املحيطية  “األحياد 
املائية” موائل معرضة لالنقراض/أو مهددة باالنقراض 
يتعني أن تستفيد من حماية شبكتها الخاصة باملناطق 
البحرية املحمية يف املنطقة الخامسة من الحيز البحري 
 OSPAR( األطليس(  وشمال  الشمايل  القطب  )منطقة 
 Commission for the Protection of the Marine
 Environment of the North-East Atlantic

OSPAR(, 2014, 2018(( )انظر الجدول أدناه(. 

ذات  بحرية  مناطق  بأنها  منافث  حقول  عدة  وُوصفت 
اتفاقية  عملية  إطار  يف  بيولوجية  أو  إيكولوجية  أهمية 
 Bax ؛Dunn and others, 2014( التنوع البيولوجي
and others, 2016( )انظر الجدول أدناه(. وال تشكل 
املناطق البحرية ذات األهمية اإليكولوجية أو البيولوجية 
توفر  إنها  بل  املناطق،  أساس  عىل  قائمة  إدارية  أدوات 
القرار.  صنع  عمليات  يف  دور  لها  يكون  قد  معلومات 
مناطق  النز  فتحات  اعتبار  إىل  تدعو  توصية  وهناك 
قلة  ولكن  بيولوجية،  أو  إيكولوجية  أهمية  ذات  بحرية 

منها فقط تتمتع بوضع خاص )انظر الجدول أدناه(. 

وتُعّرف املوائل التي تحتضن نظما إيكولوجية كيميائية 
بموجب  خاصة  بحماية  تتمتع  مناطق  بأنها  التخليق 
اتفاقية حماية البيئة البحرية واملناطق الساحلية للبحر 
 United Nations(  2

 1995 لعام  املتوسط  األبيض 
 Environment Programme, Mediterranean
Action Plan, 2017( )انظر الجدول أدناه(. ويتمثل 
نهج آخر يتبع فيما يتعلق بحفظ التنوع البيولوجي يف 
الطبيعة  لحفظ  الدويل  لالتحاد  الحمراء  القائمة  تقييُم 
الذي نفذ مؤخرا فيما يخص منافث املحيط  النحو  عىل 

.)Sigwart and others، 2019( الهندي

 7 123/71 املؤرخ  ورحبت الجمعية العامة يف قرارها 
األسماك  مصائد  بشأن   2016 األول/ديسمرب  كانون 
ممارسات  من  للتخلص  الدول  بإجراءات  املستدامة 
بالحماية  املشمولة  املنافث  عدد  وزيادة  املدمرة،  الصيد 
األول،  )الشكل   )Menini and Van Dover, 2019(
الخطوط  وضع  أعقاب  ويف  أدناه(.  الجدول  انظر 
التوجيهية الدولية إلدارة مصائد أسماك املياه العميقة يف 
 Food and Agriculture Organization( أعايل البحار
of the United Nations )FAO(, 2009(، أصبحت 
تعرتف  األسماك  مصائد  إلدارة  اإلقليمية  املنظمات 
إيكولوجية  نظما  بوصفها  املائية  الحرارية  باملنافث 
بحرية هشة )FAO, 2016(. ومن شأن وضع السلطة 
البيئية اإلقليمية أن  الدولية لقاع البحار خططا لإلدارة 
ذات  مناطق  بوصفها  النشطة  املنافث  حماية  يضمن 
هذه  تجعل  البيانات  ندرة  أن  إال  خاصة،  بيئية  أهمية 
املهمة صعبة )Dunn and others, 2018؛ الفصل27 

من هذا التقييم(.
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الشكل الثاني
مو ز نهج العوامل اتصفكة والضغوط والصللة والحأثري وااسحيلبة اتحلع فيمل لحعلق بلت لفث وفحصلج ال ز

تطوير الصناعات االستخراجية )التعدين والصيد والطاقة( 	

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتغري املناخ 	

الطاقة الحرارية األرضية 	

الهندسة الجيولوجية املناخية )محتملة( 	

  هالااج مهمة تلليل 
)عىل الصعيا العلتت(:

ااترتار، و فكك الهياراج 	

  لقص األكسيني والحصمض 	

الصيا بشللك اليف 	

الحغري ه دوران اتصيفلج 	

 هالااج ققل ق مية/ حزالا ق ميحهل

ااسحكشلف ودراسلج األثف 	

الحلوث )انسكلب ال فط( 	

إلقلء ال فلللج )ال ل مة عن الحعالن( 	

الحهالااج اتصحملة )اتسحقللية(:

اسحخفاج اتعلدن 	

  ت اتوارد األتيلئية 	

عزل ثلنت قكسيا الكفبون  صت قلف اللصف 	

تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 	

تحديد وإدارة املناطق البحرية املحمية 	

مسح قاع البحار وتخطيط الحيز البحري 	

تقدم املعارف والرصد 	

بناء القدرات وإرشاك الجمهور 	

فقدان التنوع الجيني 	

فقدان الرتاث الثقايف 	

فقدان القدرة عىل عزل غازات الدفيئة 	

فقدان مناطق التفريخ لألنواع املصيدة 	

تراكم املواد السامة يف األنواع التجارية 	

التأثري عىل السياحة 	

فقدان املوائل وتجزؤها 	

الحد من أحجام مجتمعات األنواع والقدرة عىل االنتشار 	

عوامل اإلجهاد الالأحيائية التي تؤثر عىل استقرار النظام اإليكولوجي ووظائفه  	
)التحمض، وتناقص األكسجني، واالحرتار، والتعكر، والهيدرودينامية(

العوامل

ااسحيلبة الضغوط

الحأثريالصللة

مالحظة: ملخص للمعلومات املفصلة يف الفرعني 2 و 3.

3  انظر قرار الجمعية العامة 1/70.

.United Nations, Treaty Series, vol. 1833, No. 31363  4

اآلثلر اترت لة عىل  صقيق ق ااف   - 2-3
الح مية اتسحاامة 

يدعو الهدف 14 من أهداف التنمية املستدامة3 إىل حفظ 
املحيطات ومواردها واستخدامها استخداما مستداما عن 
طريق تنفيذ القانون الدويل بصيغته الواردة يف اتفاقية 
هذا  تحقيق  ويتطلب  البحار4.  لقانون  املتحدة  األمم 
املناخ واألنشطة  الرتاكمية لتغري  الهدف تقييم الضغوط 
 Levin and Le( النز  وفتحات  املنافث  عىل  البرشية 
Bris, 2015(، وهو ما يتطلب استثمارات قوية يف بناء 
األبحاث  التكنولوجيا وتطويرها ألغراض  القدرات ونقل 

يف أعماق البحار )الهدف 4 من أهداف التنمية البرشية، 
مع الغاية 4-باء املتصلة بنقل املعارف والتكنولوجيا يف 
باملحيطات  التعريف  جمعيات  وتعزز  النامية(.  البلدان 
دعم  خالل  من  املستدام  واستخدامها  املحيطات  حفظ 
وفهم  املتعددين،  املصلحة  أصحاب  بني  الرشاكات 
النز  وفتحات  للمنافث  اإليكولوجية  للنظم  الجمهور 
التنمية  أهداف  من   17-17 و   16-17 )الغايتان 
املستدامة(، من خالل البعثات البحثية عن بعد، ومبادرات 
مبادرة  )من  السياسات  وموجزات  التشاركي،  العلم 

املحافظة عىل أعماق البحار عىل سبيل املثال( والتعليم. 
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وتوفر النظم البيئية الكيميائية التخليق “خدمات النظم 
اإليكولوجية التنظيمية”من أجل التخفيف من آثار تغري 
امليثان  النبعاثات  مراشح  وظيفة  أداء  خالل  من  املناخ 
 Thurber and الكربون  أكسيد  وثاني  الطبيعي 
 )James and others, 2016, others, 2014؛ 
)الهدف 7 من أهداف التنمية املستدامة(. وتسهم تنمية 
اإلمدادات  يف  املتوقع  العجز  يف  املتجددة  الطاقة  قطاع 
تحفيزها  جانب  إىل  معينة،  معادن  من  املضمونة 
الستكشاف املوارد املعدنية يف أعماق البحار. وإذا جرى 

تعدين املرتسبات الكربيتيدية الضخمة يف قاع البحر يف 
فيما  تنازالت  تقديم  ضمنيا  يعني  ذلك  فإن  املنافث، 
مع  املستدامة  التنمية  أهداف  من   14 الهدف  يخص 
املوائل  وتدهور  الغذائية  السلسلة  يف  امللوثات  إدخال 
األساسية، وهو ما ال يتفق مع أنشطة الصيد املستدامة. 
وقد يكون لذلك أثر عىل التنوع البيولوجي واالبتكارات 
الفصل  )انظر  الثقافية  والقيم  األحيائية  التكنولوجية 

18؛ انظر أيضا الفرع 2-1-1 أعاله(.

الحغرياج والعواقب الفئيسية الخلصة بكل م فقة  - 4

الحهالااج ال لشئة اتخلطف و قييملج  هود الصفظ اتلذولة ه مواقع ات لفث وفحصلج ال ز م ذ علم 2014

 قييم الصفظ و هود الصفظ اتلذولةمخلطف  زالا الضغوط الرتاكمية )بمل ه ذلك  غري ات لخ(اسحكشلف اتوارد واسحغاللهل الصوض 

يل  
ما

ش
 ال

ب
ط

لق
املعدنية عىل ا املوارد  استكشاف 
أحياد القطب الشمايل

توسع استغالل الغاز

توسع مصائد األسماك

جانب  إىل  البحري  الجليد  تراجع  مع  املتسارع  االستغالل 
طريق  عن   )Sweetman and others, 2017( االحرتار 

)James and others, 2016( زعزعة هيدرات امليثان

فيورد  يف   2 و   1 املائيني  الحراريني  املنفثني  تحديد  آيسلندا: 
البحرية  املناطق  شبكة  مكونات  من  باعتبارهما  أيجفجوردر 
رشق  لشمال  البحرية  البيئة  حماية  التفاقية  التابعة  املحمية 

)OSPAR, 2018( املحيط األطليس

يس  
طل

األ
ط 

حي
امل

ل 
ما

ش

استكشاف  عقود  ثالثة  ُوقعت 
من عقود السلطة الدولية لقاع 
وسط  مرتفع  تخص  البحر 
يف  الشمايل  األطليس  املحيط 
منافث  حقول  تحتضن  منطقة 
الرويس،  )االتحاد  نشطة 
2014؛   - فرنسا  2012؛ 

بولندا، 2018(. 

احرتار وتحمض املياه السحيقة/طبقة املياه الوسطى لشمال 
 )Gehlen and others, 2014( األطليس

)FAO, 2018( آثار انتشار يرقات األعمدة املائية عىل الربط

املنطقة االقتصادية الخالصة للربتغال: أصبحت حقول منافث 
مينز غوين و الكي سرتايك ورينبو مشمولة بالحماية، وإدراج 

محمية األزور البحرية ضمن مواقع ناتورا 2000 

مرتفع  يف  األزور  جزر  بحار  أعايل  يف  املحمية  البحرية  املنطقة 
بموجب  املائية  األعمدة  حماية  الشمايل:  األطليس  املحيط  وسط 
األطليس؛  املحيط  رشق  لشمال  البحرية  البيئة  حماية  اتفاقية 
)OSPAR, 2018( وحماية الربتغال لقاع البحر وباطن األرض

إسبانيا: اعتبار الرباكني الطينية يف خليج قادس موقعا ذا أهمية 
مجتمعية )توجيه االتحاد األوروبي بشأن املوائل الخاص بحفظ 

املوائل الطبيعية والحيوانات والنباتات الربية( )2014(

اعتبار  البيولوجي:  التنوع  للبيئة/اتفاقية  املتحدة  األمم  برنامج 
حقول منافث لوست سيتي، وبروكن سبور، والخط العريض عرب 
املحيط األطليس مناطق بحرية ذات أهمية إيكولوجية أو بيولوجية

ض 
ألبي

ر ا
ح

لب
ا

ط  
س

تو
امل

الغاز  استخراج  يف  التوسع 
غرب  وجنوب  رشق  الطبيعي، 

البحر األبيض املتوسط

األكسجني؛  وتناقص  املتوسطة/العميقة،  املياه  احرتار 
 Adloff and( العمق  السحيقة  املياه  يف  التهوية  وانخفاض 

)others, 2015

التابعة  املتوسط  األبيض  البحر  أسماك  ملصائد  العامة  الهيئة 
ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )2018(: إغالق مصائد 
األسماك بسبب النظام اإليكولوجي البحري الهش لفتحات نز 

الهيدروكربونات الباردة يف دلتا النيل

ر 
ح

لب
ا

ود
س

األ

 Riboulot and( يعزز تغري امللوحة زعزعة استقرار ماء امليثان
others، 2018(، وامتداد نقص األكسجني، واألخطار املحدقة 

بالنظام اإليكولوجي لفتحات النز 

 

ط 
حي

امل
ب 

نو
ج

يس 
طل

األ

يف  والغاز  النفط  عن  التنقيب 
أعماق البحار واستغاللهما قبالة 
 Almada( الربازيلية  السواحل 

)and Bernardino, 2017

القارية قبالة الربازيل،  إنتاج واسع النطاق للنفط يف الحافة 
 Bernardino and( النز  فتحات  استكشاف  من  والحد 

)Sumida, 2017
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 قييم الصفظ و هود الصفظ اتلذولةمخلطف  زالا الضغوط الرتاكمية )بمل ه ذلك  غري ات لخ(اسحكشلف اتوارد واسحغاللهل الصوض 

قة 
ط

من
ك، 

سي
ملك

ج ا
خلي

ي 
يب

ار
لك

ر ا
ح

الب

خليج  أعماق  يف  التنقيب 
غيانا  سواحل  وقبالة  املكسيك 

عن النفط والغاز واستغاللهما

تغري املناخ وامتداد املناطق امليتة الناشئ عن فرط املغذيات 
 Johnson( وآثار ذلك عىل فتحات النز يف األعماق املتوسطة

)Breitburg and others, 2018 ؛and Purkey 2009

 التنقيب عن النفط بالتوازي مع االستكشاف املحدود لفتحات النز 
)Digby and others, 2016( يف جنوب غرب البحر الكاريبي

ي  
ند

له
ط ا

حي
امل

صادرة  استكشاف  عقود  أربعة 
عن السلطة الدولية لقاع البحار يف 
حقول  تحتضن  التي  املناطق 
جنوب  مرتفع  يف  نشطة  منافث 
)الصني،  الهندي  املحيط  غرب 
املحيط  وسط  ومرتفع   )2011
الهندي )جمهورية كوريا، 2104؛ 

أملانيا - 2015؛ الهند - 2016(

النخفاض  النز  لفتحات  اإليكولوجية  النظم  حساسية 
باكستان  حواف  يف  اإلقليمي  املستوى  عىل  األكسجني 

 )Fischer and others, 2012(

للكائنات  الطبيعة  لحفظ  الدويل  لالتحاد  الحمراء  القائمة 
املعرضة لالنقراض: اعتبار قرشيات األقدام من طائفة بطنيات 
األقدام عىل أنها مهددة باالنقراض، وإتمام مشاريع التقييمات 
 Sigwart and( املتعلقة باألنواع املتوطنة يف املنافث اإلقليمية

 )others, 2019

ئ  
اد

له
ط ا

حي
امل

ل 
ما

ش

إجراء املؤسسة الوطنية اليابانية 
للنفط والغاز واملعادن اختبارات 
استخراج املرتسبات الكربيتيدية 
غور  يف  البحر  قاع  يف  الضخمة 
 Okamoto and( أوكيناوا 

)others, 2019

اختبار  الجنوبي:  الصني  بحر 
باستخراج  متعلق  إنتاج 
النز  فتحات  من  الغاز  هيدرات 

)Li and others, 2018(

زيادة ضغوط الصيد بشباك الجر مقرونة باالحرتار يف شمال 
رشق املحيط الهادئ 

 Ruppel and Kessler,( امليثان  ماء  تفكك  خطر  زيادة 
)Hautala and others, 2014 2017؛

الخالصة  االقتصادية  املنطقة  يف  الهادئ  املحيط  منافث  كندا: 
اهتمام”؛  موضع  “منطقة  هي  الهادئ  املحيط  سواحل  قبالة 
مناطق  الكندي  الهادئ  املحيط  يف  البارد  النز  فتحات  تعترب 
 Fisheries and( بحرية ذات أهمية إيكولوجية أو بيولوجية

 )Oceans Canada )DFO(, 2018

املكسيك: اعتبار حوض غايماس ومرتفع رشق املحيط الهادئ 
االقتصادية  املنطقة  يف  املحمية  البحرية  املناطق  نظام  يف 
الخالصة مالذا آمنا )قرر يف عام 2009، ونرشت خطة اإلدارة 
 EBSA: Guaymas Basin Hydrothermal ،2014 يف عام
Vents Sanctuary )يف عام 2016((؛ محمية املحيط الحيوي 

املكسيكية يف املحيط الهادئ العميق )يف عام 2018(

قرر مجلس إدارة مصائد األسماك يف املحيط الهادئ التابع للواليات 
املتحدة )2019( اعتبار فتحات النز موائل أساسية لألسماك

البيولوجية:  أو  اإليكولوجية  األهمية  ذات  البحرية  املناطق 
فتحات النز البارد يف جنوب غرب حوض تايوان

ئ 
اد

له
ط ا

حي
امل

ب 
نو

ج

تراخيص استكشاف املرتسبات 
قاع  يف  الضخمة  الكربيتيدية 
املناطق  يف  املنافث  يف  البحر 
الخالصة يف جنوب  االقتصادية 

غرب املحيط الهادئ 

النز  املنافث/فتحات  عىل  األرضية  األلغام  مخلفات  أثر 
)Samadi and others, 2015(

من  املائة  يف   88 نيوزيلندا:  يف  الخالصة  االقتصادية  املنطقة 
املنافث الحرارية املائية النشطة تعترب مناطق بحرية محمية.

الجديدة  كاليدونيا   - فرنسا  الخالصة  االقتصادية  املنطقة 
يف  مستكشفة  غري  وأحياد  ضحلة  فتحات  أنظمة   :)2014(

املنطقة البحرية املحمية للمحمية البحرية بحر املرجان 

ضوابط التعدين والسياسات البيئية يف عدة دول جزرية 

ط 
حي

امل
ي

وب
جن

يف ال النز  وفتحات  سكوتيا  رشق  مرتفع  يف  املنافث  تأثر 
الكربون  وتدفق  دورة  يف  والتغريات  باالحرتار  أنتاركتيكا 

)Römer and others, 2014b(

تحديد األنواع التي تستوطن املنافث وفتحات النز يف دليل لجنة 
حفظ املوارد البحرية الحية يف أنتاركتيكا لتصنيف أنواع النظم 

اإليكولوجية البحرية الهشة )2009( 

آفلق اتسحقلل  - 5

ال يزال توثيق ظروف الكائنات الحية واملوائل يف املنافث 
وفتحات النز توثيقا ضعيفا، بما يف ذلك مناطق املنافث 
املحيط  )مثل  املعادن  استكشاف  فيها  يجري  التي 
األحيائية  للجغرافية  وصف  ألي  وجود  وال  الهندي(. 
وآثار   .)Olu and others, 2010( النز  لفتحات 

استخراج املرتسبات الكربيتيدية الضخمة يف قاع البحر 
عىل النظم اإليكولوجية للمنافث النشطة ومحيطها غري 
الرواسب،  أعمدة  املتوقعة  اآلثار  وتشمل  واضحة. 
وانبعاثات املركبات السامة، وفقدان املوائل، واضطراب 
 Dunn and others,( املختلفة  العشائر  بني  االرتباط 
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الريقات  النتشار  نماذج  وضع  يف  رُشع  وقد   .)2018
وأبرزت آخر نتائجها محدودية االتصال بني األقاليم يف 
 Mitarai and( الهادئ  املحيط  غرب  مثل  مناطق 
لألنواع  املتميز  البقاء  طول  ويمثل   .)others, 2016
األساسية للنظم اإليكولوجية يف فتحات النز )حتى 200 
 Fisher التعايف من االضطرابات  إشارة عىل بطء  عام( 
and others, 2016(. ومن شأن كل من الصيد بشباك 
الوقود  واستغالل  أعاله(   2-1-2 الفرع  )انظر  الجر 
 Amon( األجل  طويلة  آثارا  أيضا  يخلفا  أن  األحفوري 
and others, 2017(. وال يزال نقص بيانات األساس 
بقدرة مجتمعات  التنبؤ  النز يحد من  بفتحات  املتعلقة 

.)Cordes and others, 2016( األحياء عىل الصمود

وعالوة عن التحمض، يؤثر نفاد األكسجني وتدفق امليثان 
وتغريات الحالة الهيدروديناميكية الناتجة عن اضطراب 
اإليكولوجية  النظم  تحتضن  واسعة  مناطق  عىل  املناخ 
للمنافث وفتحات النز، ومن املرجح أن يتفاعل ذلك مع 
العمليات البيولوجية الرئيسية، عىل الرغم من أنه لم يتم 
بعد اإلبالغ عن آثار محددة. ومن املتوقع أن يتمثل التأثري 
امليثان  ماء  تفكك  يف  النز  فتحات  عىل  لالحرتار  املبارش 
)Ruppel and Kessler, 2017(. وقد تؤثر التغريات 
يف عمود املياه العلوي أيضا عىل نرش عنارص التكاثر يف 
)Yahagi and others, 2017؛  النز  وفتحات  املنافث 

 .)Mullineaux and others, 2018

الثغفاج الفئيسية اتحلقية ه ميلل اتعففة  - 6

املنافث  التي تستوطن  األنواع  اكتشاف  تزال معدالت  ال 
مرتفعة، وهو ما يشري إىل ثراء األنواع التي أخذت عينات 
منها )Thaler and Amon, 2019(. وستمكن قواعد 
التخليق  الكيميائية  البحرية  األحياء  بيانات 
 Chapman and others, )ChEssBase, 2019؛ 
2019( من إجراء تحليالت عىل النطاق العاملي واستخدام 
تقنيات جديدة، مثل متوالية اإلنتاجية املرتفعة للحمض 
النووي البيئي، بينما ستساعد نماذج املجتمعات املحلية 
 Chen( ذات األصناف املتعددة عىل حل أنماط التفاعل
and others, 2015؛ Breusing and others, 2016؛ 

 .)Mullineaux and others, 2018

اإليكولوجية  النظم  بشأن  األجل  الطويلة  والبحوث 
رضورية لتوضيح العمليات التي تربط مجتمعات املنافث 
املناخ  تغري  عن  الناجمة  اإلجهاد  بعوامل  النز  وفتحات 
ترتبط  املوقع  يف  تدابري  اتخاذ  ويلزم   .)IPCC, 2019(
النظام  عمل  يف  والتغريات  الفسيولوجية  باالستجابات 

وتبقى  املناخ.  بتغري  التأثر  قابلية  لتقييم  اإليكولوجي 
حد  إىل  مجهولة  املناخية  اإلجهاد  عوامل  تحمل  عتبات 
املناطق  يف  املزدهرة  لألنواع  بالنسبة  سيما  وال  كبري، 
 Fischer and( األكسجني  بنقص  املتسمة  املحيطة 

 .)others, 2012

ويفتقر إىل التقديرات الكمية ملخزون الكربون يف املنافث 
التحكم  وعوامل  النطاقات  ذلك  يف  بما  النز،  وفتحات 
 Marlow and( املتعلقة بإنتاجية املنافث وفتحات النز
others, 2014؛ Le Bris and others, 2019( ودور 
النوى  بدائيات  إيكولوجيا  يف  كوسيط  الفريوسات 
 Ortmann and ؛Corinaldesi and others, 2012(
تقييمات  إجراء  إىل  حاجة  وهناك   .)others, 2005
الدورة  يف  املنافث  انبعاثات  لترصيف  متكاملة 
آثار  لتقييم  وذلك  للمحيطات،  األحيائية  الجيوكيميائية 
 Guieu( عملية ضخ الحديد عىل إنتاجية املياه السطحية
 .)Ardyna and others, 2019 ؛and others, 2018



549

الفصل ا عني: ات لفث الصفارلة اتلئية وفحصلج ال ز الللرد

الثغفاج الفئيسية اتحلقية ه ميلل ب لء القاراج  ا - 

الثغرات يف مجال القدرات أكرب وقعا يف أقل البلدان نموا، 
وال سيما يف الدول الجزرية الصغرية النامية التي تضم 
موارد مشتقة من املنافث وفتحات النز. ويشكل تدريب 
املتصلة  التخصصات  يف  الجدد  البحار  أعماق  علماء 
الحكومية  الدولية  اللجنة  برامج  به  تقر  تحديا  بالبيئة 
 Intergovernmental( املحيطات  لعلوم 
 Oceanographic Commission of the United
 Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization )UNESCO-IOC(, 2016(. وتتطلب 
يف  الحيوانية،  بالكائنات  معرفة  اإليكولوجية  التقييمات 

حني أن األدوات الجزيئية تحتاج إىل التحقق من النتائج 
جرد  وقوائم  األوقيانوغرافية  البيانات  وتدعم  ميدانيا. 
اإليكولوجية، مما يساعد عىل  النظم  األنواع نماذج عمل 
التنبؤ بحاالت الضعف واالنتعاش. ويشمل نقل املعارف 
يف مجال تصنيف األنواع وتطوير تكنولوجيات منخفضة 
 Levin and( التكلفة للبحوث والرصد يف أعماق البحار
استكشاف  يتطلب  بينما  واملسح،   ،)others, 2019
والطالب  العلماء  تدريب  الرصد  اسرتاتيجيات  وتطوير 

الشباب، وال سيما النساء. 

اتفا ع
Adloff, Fanny, and others )2015(. Mediterranean Sea response to climate change in an ensemble of twenty first century 

scenarios. Climate Dynamics, vol. 45, pp. 2775–2802. 

Almada, Gustavo Vaz de Mello Baez, and Angelo Fraga Bernardino )2017(. Conservation of deep-sea ecosystems within 
offshore oil fields on the Brazilian margin, SW Atlantic. Biological Conservation, vol. 206, pp. 92–101.  
https://doi.org/10.1016/j.biocon.2016.12.026.

Amon, Diva J., and others )2017(. Characterization of methane-seep communities in a deep-sea area designated for oil 
and natural gas exploitation off Trinidad and Tobago. Frontiers in Marine Science, vol. 4, art. 342.

Andreassen, Karin, and others )2017(. Massive blow-out craters formed by hydrate-controlled methane expulsion from 
the Arctic seafloor. Science, vol. 356, No. 6341, pp. 948–953.

Ardyna, Mathieu, and others )2019(. Hydrothermal vents trigger massive phytoplankton blooms in the Southern 
Ocean. Nature Communications, vol. 10, No. 1, pp. 1–8.

Baker, Edward T., and others )2016(. How many vent fields? New estimates of vent field populations on ocean ridges 
from precise mapping of hydrothermal discharge locations. Earth and Planetary Science Letters, vol. 449, 
pp. 186–196.

Baker, Edward T., and others )2017(. The effect of arc proximity on hydrothermal activity along spreading centers: new 
evidence from the Mariana Back Arc )12.7ºN–18.3ºN(. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, vol. 18, No. 11, 
pp. 4211–4228.

Beaulieu, Stace E., and Kamil M. Szafrański )2020(. InterRidge Global Database of Active Submarine  Hydrothermal 
Vent Fields Version 3.4. PANGAEA. https://doi.org/10.1594/PANGAEA.917894.

Baumberger, Tamara, and others )2018(. Mantle-derived helium and multiple methane sources in gas bubbles of cold seeps 
along the Cascadia Continental Margin. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, vol. 19, No. 11, pp. 4476–4486.

Bax, Nicholas J., and others )2016(. Results of efforts by the Convention on Biological Diversity to describe ecologically 
or biologically significant marine areas. Conservation Biology, vol. 30, No. 3, pp. 571–581.

Bernardino, Angelo F., and Paulo Y.G. Sumida )2017(. Deep risks from offshore development. Science, vol. 358, No. 
6361, pp. 312–312.

Boetius, Antje, and Frank Wenzhöfer )2013(. Seafloor oxygen consumption fuelled by methane from cold seeps. Nature 
Geoscience, vol. 6, No. 9, pp. 725–734.

https://doi.org/10.1016/j.biocon.2016.12.026
https://doi.org/10.1594/PANGAEA.917894


550         

الحقييم العلتت الثلنت للمصيفلج: اتيلا األول

Bowden, David A., and others )2013(. Cold seep epifaunal communities on the Hikurangi Margin, New Zealand: 
composition, succession, and vulnerability to human activities. PLoS One, vol. 8, No. 10, e76869.

Breitburg, Denise, and others )2018(. Declining oxygen in the global ocean and coastal waters. Science, vol. 359,  
No. 6371, eaam7240.

Breusing, Corinna, and others )2016(. Biophysical and population genetic models predict the presence of ”phantom“ 
stepping stones connecting Mid-Atlantic Ridge vent ecosystems. Current Biology, vol. 26, No. 17, pp. 2257–2267.

Chapman, Abbie S.A., and others )2019(. sFDvent: A global trait database for deep-sea hydrothermal-vent fauna. 
Global Ecology and Biogeography, vol. 28, No. 11, pp. 1538–1551.

Chapman, Abbie S.A., and others )2018(. Both rare and common species make unique contributions to functional 
diversity in an ecosystem unaffected by human activities. Diversity and Distributions, vol. 24, No. 5, pp. 568–578. 

Chen, Chong, and others )2015(. Low connectivity between ”scaly-foot gastropod“ )Mollusca: Peltospiridae( 
populations at hydrothermal vents on the Southwest Indian Ridge and the Central Indian Ridge. Organisms 
Diversity & Evolution, vol. 15, No. 4, pp. 663–670.

ChEssBase )2019(. http://ipt.vliz.be/eurobis/resource?r=chessbase.

Chiba, Sanae, and others )2018(. Human footprint in the abyss: 30 year records of deep-sea plastic debris. Marine 
Policy, vol. 96, pp. 204–212.

Childress, J.J., and Peter R. Girguis )2011(. The metabolic demands of endosymbiotic chemoautotrophic metabolism on 
host physiological capacities. Journal of Experimental Biology, vol. 214, No. 2, pp. 312–325.

Colaço, Ana, and others )2006(. Bioaccumulation of Hg, Cu, and Zn in the Azores triple junction hydrothermal vent 
fields food web. Chemosphere, vol. 65, No. 11, pp. 2260–2267.

Copley, Jonathan T.P., and others )1999(. Subannual temporal variation in faunal distributions at the TAG 
hydrothermal mound )26° N, Mid-Atlantic Ridge(. Marine Ecology, vol. 20, Nos. 3–4, pp. 291–306.

Copley, J.T., and others )2016(. Ecology and biogeography of megafauna and macrofauna at the first known deep-sea 
hydrothermal vents on the ultraslow-spreading Southwest Indian Ridge. Scientific Reports, vol. 6, art. 39158.

Cordes, Erik E., and others )2016(. Environmental impacts of the deep-water oil and gas industry: a review to guide 
management strategies. Frontiers in Environmental Science, vol. 4, art. 58.

Cordes, Erik E., and others )2009(. Macro-ecology of Gulf of Mexico cold seeps. Annual Review of Marine Science, 
vol. 1, pp. 143–168.

Corinaldesi, Cinzia, and others )2012(. Viral infections stimulate the metabolism and shape prokaryotic assemblages in 
submarine mud volcanoes. The ISME Journal, vol. 6, No. 6, pp. 1250–1259.  
https://doi.org/10.1038/ismej.2011.185.

Cuvelier, Daphne, and others )2011(. Community dynamics over 14 years at the Eiffel Tower hydrothermal edifice on 
the Mid-Atlantic Ridge. Limnology and Oceanography, vol. 56, No. 5, pp. 1624–1640.

Di Carlo, Marta, and others )2017(. Trace elements and arsenic speciation in tissues of tube dwelling polychaetes from 
hydrothermal vent ecosystems )East Pacific Rise(: an ecological role as antipredatory strategy? Marine 
Environmental Research, vol. 132, pp. 1–13.

Digby, Adrian, and others )2016(. Cold seeps associated with structured benthic communities: more accurate 
identification and evaluation using a new multibeam survey methodology in the offshore Southern Colombian 
Caribbean. International Journal of Geosciences, vol. 7, No. 5, pp. 761–774.

Dubilier, Nicole, and others )2008(. Symbiotic diversity in marine animals: the art of harnessing chemosynthesis. 
Nature Reviews Microbiology, vol. 6, No. 10, p. 725.

Du Preez, Cherisse, and Charles R. Fisher )2018(. Long-term stability of back-arc basin hydrothermal vents. Frontiers 
in Marine Science, vol. 5, art. 54.

Dunn, Daniel C., and others )2014(. The Convention on Biological Diversity’s ecologically or biologically significant 
areas: origins, development, and current status. Marine Policy, vol. 49, pp. 137–145.

http://ipt.vliz.be/eurobis/resource?r=chessbase
https://doi.org/10.1038/ismej.2011.185


551

الفصل ا عني: ات لفث الصفارلة اتلئية وفحصلج ال ز الللرد

Dunn, Daniel C., and others )2018(. A strategy for the conservation of biodiversity on mid-ocean ridges from deep-sea 
mining. Science Advances, vol. 4, No. 7.

Etiope, Giuseppe, and others )2019(. Gridded maps of geological methane emissions and their isotopic signature. Earth 
System Science Data, vol. 11, pp. 1–22.

Fisheries and Oceans Canada )DFO( )2018(. Assessment of Canadian Pacific Cold Seeps against Criteria for 
Determining Ecologically and Biologically Significant Areas. DFO Canadian Science Advisory Secretariat. Science 
Response 2018/002.

Food and Agriculture Organization of the United Nations )FAO( )2009(. International Guidelines for the Management 
of Deep-Sea Fisheries in the High-Seas. Rome.

__________ )2016(. Vulnerable Marine Ecosystems: Processes and Practices in the High Seas,  Anthony Thompson and 
others, eds. Fisheries and Aquaculture Technical Paper 595. Rome.

__________ )2018(. Deep-Ocean Climate Change Impacts on Habitat, Fish and Fisheries, Lisa Levin, Maria Baker and 
Anthony Thompson, eds. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper 638. Rome.

Feng, Dong, and others )2018(. Cold seep systems in the South China Sea: An overview. Journal of Asian Earth 
Sciences, vol. 168, pp. 3–16.

Fischer, David, and others )2012(. Interaction between hydrocarbon seepage, chemosynthetic communities, and bottom 
water redox at cold seeps of the Makran accretionary prism: insights from habitat-specific pore water sampling 
and modeling. Biogeosciences, vol. 9, No. 6, pp. 2013–2031.

Fisher, Charles R., and others )2016(. How Did the Deepwater Horizon Oil Spill Impact Deep-Sea Ecosystems?, 
Oceanography, vol. 29, No. 3, pp. 182–195. 

Gehlen, Marion, and others )2014(. Projected pH reductions by 2100 might put deep North Atlantic biodiversity at 
risk. Biogeosciences, vol. 11, pp. 6955–6967.

General Fisheries Commission for the Mediterranean of the Food and Agriculture Organization of the United Nations 
)GFCM-FAO( )2018(. Forty-Second Session of the Commission. Final Report English )before editing(. FAO 
Headquarters, Rome, Italy, 22–26 October 2018.

Gerdes, Klaas, and others )2019(. Detailed mapping of hydrothermal vent fauna: a 3D reconstruction approach based 
on video imagery. Frontiers in Marine Science, vol. 6, art. 96.

German, Christopher R., and others )2016(. Hydrothermal impacts on trace element and isotope ocean 
biogeochemistry. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering 
Sciences, vol. 374, No. 2081, 20160035.

Goffredi, Shana K., and others )2017(. Hydrothermal vent fields discovered in the southern Gulf of California clarify 
role of habitat in augmenting regional diversity. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, vol. 284, 
No. 1859, 20170817.

Gollner, Sabine, and others )2017(. Resilience of benthic deep-sea fauna to mining activities. Marine Environmental 
Research, vol. 129, pp. 76–101.

Govenar, Breea )2010(. Shaping vent and seep communities: habitat provision and modification by foundation species. 
In The Vent and Seep Biota, pp. 403–432. Springer.

Grupe, Benjamin M., and others )2015(. Methane seep ecosystem functions and services from a recently discovered 
southern California seep. Marine Ecology, vol. 36, pp. 91–108. 

Guieu, Cécile, and others )2018(. Iron from a submarine source impacts the productive layer of the Western Tropical 
South Pacific )WTSP(. Scientific Reports, vol. 8, No. 1, art. 9075.

Hall-Spencer, Jason M., and others )2008(. Volcanic carbon dioxide vents show ecosystem effects of ocean 
acidification. Nature, vol. 454, No. 7200, pp. 96–99.

Hautala, Susan L., and others )2014(. Dissociation of Cascadia margin gas hydrates in response to contemporary ocean 
warming. Geophysical Research Letters, vol. 41, No. 23, pp. 8486–8494.



552         

الحقييم العلتت الثلنت للمصيفلج: اتيلا األول

Intergovernmental Oceanographic Commission of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
)UNESCO-IOC( )2016(. UNESCO-IOC Capacity Building Strategy 2015-2021. Paris. IOC/INF-1332.

Intergovernmental Panel on Climate Change )IPCC( )2019(. Summary for Policymakers. In IPCC Special Report on the 
Ocean and Cryosphere in a Changing Climate, H-O. Pörtner and others, eds.

James, Rachael H., and others )2016(. Effects of climate change on methane emissions from seafloor sediments in the 
Arctic Ocean: a review. Limnology and Oceanography, vol. 61, No. S1, pp. S283–S299.

Johnson, Gregory C., and Sarah G. Purkey )2009(. Deep Caribbean Sea warming. Deep Sea Research Part I: 
Oceanographic Research Papers, vol. 56, No. 5, pp. 827–834.

Ketzer, Marcelo, and others )2019(. Gas seeps at the edge of the gas hydrate stability zone on Brazil’s continental 
margin. Geosciences, vol. 9, No. 5, art. 193.

Le Bris, Nadine, and others )2019(. Hydrothermal energy transfer and organic carbon production at the deep seafloor. 
Frontiers in Marine Science, vol. 5.

Levin, Lisa A., and others )2016(. Hydrothermal vents and methane seeps: rethinking the sphere of influence. 
Frontiers in Marine Science, vol. 3, art. 72.

Levin, Lisa A., and others )2019(. Global observing needs in the deep ocean. Frontiers in Marine Science, vol. 6, art. 241.

Levin, Lisa A., and Myriam Sibuet )2012(. Understanding continental margin biodiversity: a new imperative. Annual 
Review of Marine Science, vol. 4, pp. 79–112.

Levin, Lisa A., and Nadine Le Bris )2015(. The deep ocean under climate change. Science, vol. 350, No. 6262, pp. 766–768.

Li, Jin-fa, and others )2018(. The first offshore natural gas hydrate production test in South China Sea. China Geology, 
vol. 1, No. 1, pp. 5–16.

Linse, Katrin, and others )2019(. Fauna of the Kemp Caldera and its upper bathyal hydrothermal vents )South 
Sandwich Arc, Antarctica(. Royal Society Open Science, vol. 6, No. 11, 191501.

MacDonald, Ian R., and others )2020(. The Asphalt Ecosystem of the Southern Gulf of Mexico: Abyssal Habitats Across 
Space and Time. In: Scenarios and Responses to Future Deep Oil Spills,  
pp. 132–146. Springer. 

Marques, Ana F., and others )2020(. The Seven Sisters Hydrothermal System: first record of shallow hybrid 
mineralization hosted in mafic volcaniclasts on the Arctic mid-ocean ridge. Minerals, vol. 10, No. 5, art. 439. 
https://doi.org/10.3390/min10050439.

Marlow, Jeffrey J., and others )2014(. Carbonate-hosted methanotrophy represents an unrecognized methane sink in 
the deep sea. Nature Communications, vol. 5, art. 5094.

Mazumdar, A., and others )2019(. The first record of active methane )cold( seep ecosystem associated with shallow 
methane hydrate from the Indian EEZ. Journal of Earth System Science, vol. 128, No. 1, art. 18.

Menini, Elisabetta, and Cindy Lee Van Dover )2019(. An atlas of protected hydrothermal vents. Marine Policy, vol. 108, 
art. 103654.

Mitarai, Satoshi, and others )2016(. Quantifying dispersal from hydrothermal vent fields in the western Pacific Ocean. 
Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 113, No. 11, pp. 2976–2981.

Moalic, Yann, and others )2012(. Biogeography revisited with network theory: retracing the history of hydrothermal 
vent communities. Systematic Biology, vol. 61, No. 1, p. 127.

Mullineaux, Lauren S., and others )2018(. Exploring the ecology of deep-sea hydrothermal vents in a metacommunity 
framework. Frontiers in Marine Science, vol. 5, art. 49.

Nakajima, Ryota, and others )2015(. Post-drilling changes in seabed landscape and megabenthos in a deep-sea 
hydrothermal system, the Iheya North field, Okinawa Trough. PLoS One, vol. 10, No. 4, e0123095.

Okamoto, Nobuyuki, and others )2019(. World’s first lifting test for seafloor massive sulphides in the Okinawa Trough 
in the EEZ of Japan. In The 29th International Ocean and Polar Engineering Conference. International Society of 
Offshore and Polar Engineers.

https://doi.org/10.3390/min10050439


553

الفصل ا عني: ات لفث الصفارلة اتلئية وفحصلج ال ز الللرد

Olu, Karine, and others )2010(. Biogeography and potential exchanges among the Atlantic equatorial belt cold-seep 
faunas. PloS One, vol. 5, No. 8, e11967.

Orcutt, Beth N., and others )2011(. Microbial ecology of the dark ocean above, at, and below the seafloor. Microbiology 
and Molecular Biology Reviews, vol. 75, No. 2, pp. 361–422.

Ortmann, Alice C., and Curtis A. Suttle )2005(. High abundances of viruses in a deep-sea hydrothermal vent system 
indicates viral mediated microbial mortality. Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers, vol. 52, 
No. 8, pp. 1515–27. https://doi.org/10.1016/j.dsr.2005.04.002.

OSPAR Commission for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic )OSPAR( )2014(. 
Recommendation 2014/11 on Furthering the Protection and Conservation of Hydrothermal Vents/Fields 
Occurring on Oceanic Ridges in Region V of the OSPAR Maritime Area. OSPAR 14/21/1, Annex 16.

__________ )2018(. Status Report on the OSPAR Network of Marine Protected Areas.

Papot, Claire, and others )2017(. Antagonistic evolution of an antibiotic and its molecular chaperone: how to maintain 
a vital ectosymbiosis in a highly fluctuating habitat. Scientific Reports, vol. 7, No. 1, art. 1454.

Petersen, Sven, and others )2016(. News from the seabed – geological characteristics and resource potential of 
deep-sea mineral resources. Marine Policy, vol. 70, pp. 175–187.

QGIS Development Team )2018(. QGIS Geographic Information System. Open Source Geospatial Foundation 
Project. http://qgis.osgeo.org.

Quattrini, Andrea M., and others )2015(. Exploration of the canyon-incised continental margin of the northeastern 
United States reveals dynamic habitats and diverse communities. PLoS One, vol. 10, No. 10, e0139904.

Ramirez-Llodra, Eva, and others )2011(. Man and the last great wilderness: human impact on the deep sea. PLoS One, 
vol. 6, No. 8, e22588.

Resing, Joseph A., and others )2015(. Basin-scale transport of hydrothermal dissolved metals across the South Pacific 
Ocean. Nature, vol. 523, No. 7559, pp. 200–203.

Riboulot, Vincent, and others )2018(. Freshwater lake to salt-water sea causing widespread hydrate dissociation in the 
Black Sea. Nature Communications, vol. 9, No. 1, art. 117.

Rogers, Alex D., and others )2012(. The discovery of new deep-sea hydrothermal vent communities in the Southern 
Ocean and implications for biogeography. PLoS Biology, vol. 10, No. 1, e1001234.

Römer, Miriam, and others )2014a(. First evidence of widespread active methane seepage in the Southern Ocean, off 
the sub-Antarctic island of South Georgia. Earth and Planetary Science Letters, vol. 403, pp. 166–177.

Römer, Miriam, and others )2014b(. Methane fluxes and carbonate deposits at a cold seep area of the Central Nile 
Deep Sea Fan, Eastern Mediterranean Sea. Marine Geology, vol. 347, pp. 27–42.

Rossi, Giulia S., and Verena Tunnicliffe )2017(. Trade-offs in a high CO2 habitat on a subsea volcano: condition and 
reproductive features of a bathymodioline mussel. Marine Ecology Progress Series, vol. 574, pp. 49–64.

Rubin-Blum, and others )2019(. Genetic Evidence for Two Carbon Fixation Pathways )the Calvin-Benson-Bassham 
Cycle and the Reverse Tricarboxylic Acid Cycle( in Symbiotic and Free-Living Bacteria. MSphere, vol. 4, No. 1, 
e00394–18.

Ruppel, Carolyn D., and John D. Kessler )2017(. The interaction of climate change and methane hydrates. Reviews of 
Geophysics, vol. 55, No. 1, pp. 126–168.

Samadi, Sarah, and others )2015(. Patchiness of deep-sea communities in Papua New Guinea and potential 
susceptibility to anthropogenic disturbances illustrated by seep organisms. Marine Ecology, vol. 36, pp. 109–132.

Scott, Kathleen M., and others )2018(. Diversity in CO2-concentrating mechanisms among chemolithoautotrophs from 
the genera Hydrogenovibrio, Thiomicrorhabdus, and Thiomicrospira, ubiquitous in sulfidic habitats worldwide. 
Applied and Environmental Microbiology, vol. 85, No. 3.

Seabrook, Sarah, and others )2019(. Heterogeneity of methane seep biomes in the Northeast Pacific. Deep Sea 
Research Part II: Topical Studies in Oceanography, vol. 150, pp. 195–209.

https://doi.org/10.1016/j.dsr.2005.04.002
http://qgis.osgeo.org


554         

الحقييم العلتت الثلنت للمصيفلج: اتيلا األول

Sigwart, Julia D., and others )2019(. Red Listing can protect deep-sea biodiversity. Nature Ecology & Evolution, vol. 3, 
No. 8, p. 1134.

Suzuki, Kenta, and others )2018(. Mapping the resilience of chemosynthetic communities in hydrothermal vent fields. 
Scientific Reports, vol. 8, No. 1, art. 9364.

Sweetman Andrew K., and others )2017(. Major impacts of climate change on deep-sea benthic ecosystems. Elementa 
Science of the Anthropocene, vol. 5, No. 4, art. 203.

Tagliabue, Alessandro, and Joseph Resing )2016(. Impact of hydrothermalism on the ocean iron cycle. Philosophical 
Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, vol. 374, 20150291. 

Tasiemski, Aurélie, and others )2014(. Characterization and function of the first antibiotic isolated from a vent 
organism: the extremophile metazoan Alvinella pompejana. PLoS One, vol. 9, No. 4, e95737.

Thaler, Andrew D., and Diva Amon )2019(. 262 Voyages Beneath the Sea: a global assessment of macro-and 
megafaunal biodiversity and research effort at deep-sea hydrothermal vents. PeerJ, vol. 7, e7397.

Thornton, Blair, and others )2016(. Biometric assessment of deep-sea vent megabenthic communities using multi-
resolution 3D image reconstructions. Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers, vol. 116, 
pp. 200–219.

Thurber, Andrew R., and others )2014(. Ecosystem function and services provided by the deep sea. Biogeosciences, 
vol. 11, No. 14, pp. 3941–3963.

Tunnicliffe, Verena, and others )2009(. Survival of mussels in extremely acidic waters on a submarine volcano. Nature 
Geoscience, vol. 2, No. 5, p. 344.

United Nations )2017a(. Chapter 45: Hydrothermal vents and cold seeps. In The First Global Integrated Marine 
Assessment: World Ocean Assessment I. Cambridge: Cambridge University Press.

__________ )2017b(. The First Global Integrated Marine Assessment: World Ocean Assessment I. Cambridge: Cambridge 
University Press.

United Nations Environment Programme, Mediterranean Action Plan )2017(. Draft Guidelines for Inventoring and 
Monitoring of Dark Habitats. UNEP)DEPI(/MED WG. 431/Inf.12. Nairobi: UNEP.

United Nations Environment Programme World Conservation Monitoring Centre and International Union for 
Conservation of Nature and Natural Resources )2019(. Protected Planet: The World Database on Protected Areas, 
Cambridge, United Kingdom. www.protectedplanet.net.

United States Pacific Fishery Management Council )2019(. Pacific Coast Groundfish Fishery Management Plan For The 
California, Oregon, And Washington Groundfish Fishery. Appendix B Part 2. Groundfish Essential Fish Habitat 
And Life History Descriptions, Habitat Use Database Description, and Habitat Suitability Probability 
Information. www.pcouncil.org/wp-content/uploads/2019/06/ 
Appendix-B2-FINAL-Am28.pdf.

Van Dover, Cindy Lee )2019(. Inactive sulfide ecosystems in the deep sea: a review. Frontiers in Marine Science, vol. 6, 
art. 461.

Vetriani, Costantino, and others )2005(. Mercury adaptation among bacteria from a deep-sea hydrothermal vent. 
Applied and Environmental Microbiology, vol. 71, No. 1, pp. 220–226.

Wankel, Scott D., and others )2011(. Influence of subsurface biosphere on geochemical fluxes from diffuse 
hydrothermal fluids. Nature Geoscience, vol. 4, No. 7, p. 461.

Watanabe, Hiromi, and others )2010(. Japan: vents and seeps in close proximity. In The Vent and Seep Biota,  
pp. 379–401. Springer.

Yahagi, Takuya, and others )2017(. Do larvae from deep-sea hydrothermal vents disperse in surface waters? Ecology, 
vol. 98, No. 6, pp. 1524–1534.

Zhou, Yadong, and others )2018(. Characterization of vent fauna at three hydrothermal vent fields on the Southwest 
Indian Ridge: implications for biogeography and interannual dynamics on ultraslow-spreading ridges. Deep Sea 
Research Part I: Oceanographic Research Papers, vol. 137, pp. 1–12.

http://www.protectedplanet.net
http://www.pcouncil.org/wp-content/uploads/2019/06/Appendix-B2-FINAL-Am28.pdf
http://www.pcouncil.org/wp-content/uploads/2019/06/Appendix-B2-FINAL-Am28.pdf


555

 الفصل 7 فاء
بحر سارغاسو

اتسل مون: هوارد س. ج. رو )منظم االجتماع(، وديفيد فريستون، ولورانس كيل، وبريان إ. الكهرست، وتامي وارن.





ا55

الفصل ا فلء: بصف سلرغلسو

ال قلط الفئيسية

1  انظر قرار الجمعية العامة 1/70.

.United Nations, Treaty Series, vol. 1833, No. 31363  2

بها  	 البحار، معرتف  أعايل  بحر سارغاسو منطقة يف 
دوليا بوصفها تمثل جزءا هاما من املحيطات العاملية 
لنظمها  واعتبارا  املناخ  تنظيم  يف  دورها  بسبب 

اإليكولوجية الفريدة. 

وتواصل الدراسة املتسلسلة زمنيا للمحيط األطليس يف  	
االستدالل من  تمكن  التي  املالحظات  جمع   برمودا 
املحيط وزيادة فهم عمليات  املناخ يف  أثر تغري   عىل 
املحيط. ومن الرضوري مواصلة هذا البحث األسايس 

الطويل األجل.

السغس  	 لطحالب  النطاق  الواسع  التكاثر  ويرجع 
شكل  إىل   2011 عام  منذ  الشاطئ  نحو  واندفاعها 
وتسبب  ناتانس.  السغس  طحالب  من  سابقا  نادر 
هذه الطحالب مشاكل اجتماعية واقتصادية كبرية يف 
مجتمعات  عىل  سلبيا  تأثريا  أيضا  تؤثر  وقد  املنطقة 

السغس املحيطية الفريدة.

وقد جرى التأكيد عىل أهمية بحر سارغاسو بوصفه  	
األوروبي  األنقليس  من  لكل  تبويض  منطقة 
 Anguilla( واألمريكي   )Anguilla anguilla(

بواسطة  األنقليس  كبار  تتبع  خالل  من   )rostrata
نطاق  عىل  الريقات  لرصد  مسوح  وإجراء  السواتل 
التونة  أنواع  إليكولوجيا  أفضل  فهم  ويزيد  واسع. 
واإلملام  بالتونة،  الشبيهة  واألسماك  التجارية 
واملعرضة  باالنقراض  املهددة  األنواع  باستخدام 
مصائد  إدارة  رضورة  من  للمنطقة،  لالنقراض 

األسماك القائمة عىل النظم اإليكولوجية.

ومعظم التغريات والتهديدات، بما يف ذلك تغري املناخ،  	
والصيد املفرط لألنقليس، والتلوث باملواد البالستيكية 
كلها  السغس  لطحالب  النطاق  الواسع  والتكاثر 
التهديدات  هذه  وستؤثر  خارجية.  بعوامل  مدفوعة 
املتزايدة سلباً عىل مساهمة بحر سارغاسو يف تحقيق 
يف  املتمثل  املستدامة  التنمية  أهداف  من   14 الهدف 
حفظ املحيطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها 
عىل نحو مستدام لتحقيق التنمية املستدامة، ومن ثم 

تحقيق أهداف أخرى من أهداف التنمية املستدامة1.

ويبني النشاط املتزايد يف بحر سارغاسو أهمية التصدي  	
لآلثار املرتاكمة لألنشطة البرشية عىل أعايل البحار.

مقامة  - 1

يستند هذا الفصل إىل التطورات واملعارف املتعلقة بحالة 
 50 الفصل  يف  الواردة  بصيغتها  السابقة  األساس  خط 
 United Nations,( من التقييم العاملي األول للمحيطات
زمنيا  املتسلسلة  املستمرة  البحوث  وتدعم   .)2017
لعلوم  برمودا  معهد  يحتضنها  التي  للمحيطات، 
يف  بما  للمحيطات،  األساسية  العمليات  فهم  املحيطات، 
وصف  ويرد  املناخ.  تغري  وآثار  امليكروبات  أهمية  ذلك 
سارغاسو،  لبحر  األوسع  البيئة  فهم  يف  املحرز   للتقدم 
والكائنات  وتوزيعها،  السغس،  أعشاب  سيما:  وال 
الحيوانية املرتبطة بها، واألثر الحقيقي واملحتمل للتكاثر 

والبحوث  الساحلية؛  األحيائية  املجتمعات  عىل  األخري 
 Anguilla( الجارية بشأن دورة حياة األنقليس األوروبي
Anguilla( واألمريكي )Anguilla rostrata(؛ وزيادة 
التجارية  األسماك  أنواع  بعض  ببيولوجيا  الوعي 
والتطورات الجارية يف وضع نماذج النظم اإليكولوجية؛ 
وزيادة التهديدات من التلوث باملواد البالستيكية. وترد 
ببحر  املتعلقة  والحديثة  الجارية  الدولية  التطورات 
سارغاسو يف ضوء املؤتمر الحكومي الدويل املنعقد حاليا 
األمم  اتفاقية  إطار  يف  قانوناً  ملزم  دويل  صك  لوضع 
البيولوجي  التنوع  البحار2 بشأن حفظ  املتحدة لقانون 
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البحري يف املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية 
واستغالله عىل نحو مستدام.

الخلفيَة   2016 لعام  األساس  خط  حالُة  وتضمنت 
اإليكولوجي  والنظام  سارغاسو،  لبحر  األوقيانوغرافية 
عىل  القائمة  الفريدة  السطحية  األحيائية  واملجتمعات 
بوصفها  ودورها  السغس  من  لنوعني  عائمة  تجمعات 
والسالحف  لألسماك  بالنسبة  وتفريخ  تغذية  منطقة 
الصغرية والطيور البحرية. وتهاجر العديد من الكائنات 
الحيوانية عرب بحر سارغاسو ويهاجر الكثري منها إليه 
الوحيدة  التبويض  منطقة  وهي  التكاثر.  أجل  من 
 )Anguilla Anguilla( األوروبي  لألنقليس  املعروفة 
واألمريكي )Anguilla rostrata(. والعديد من األنواع 
أو  باالنقراض  مهددة  سارغاسو  بحر  يف  املستوطنة 
معرضة لالنقراض، وهي مدرجة بهذه الصفة يف القائمة 
الحمراء لالتحاد الدويل لحفظ الطبيعة لألنواع املعرضة 
الحيوانات  بأنواع  الدويل  االتجار  واتفاقية  لالنقراض، 
والربوتوكول  باالنقراض3،  املهددة  الربية  والنباتات 
املتعلق باملناطق واألحياء الربية املتمتعة بحماية خاصة 
البحرية  البيئة  وتنمية  حماية  التفاقية   1990 لعام 

3  املرجع نفسه، املجلد 993، الرقم 14537.

4  املرجع نفسه، املجلد 2180، الرقم 25974.

.http://bats.bios.edu 5  متاح عىل املوقع

 Laffoley and( الكربى4  الكاريبي  البحر  ملنطقة 
others, 2011(. وقد جرى تلخيص التهديدات والقيم 

االقتصادية واالستجابات ألغراض الحفظ. 

وقد حدثت تغريات وتطورات يف حالة خط األساس هذه، 
من  أساسيا  يشكل جزءا  يزال  ال  بحر سارغاسو  ولكن 
املحيطات العاملية بسبب مزيج مرتابط من األوقيانوغرافيا 
عمليات  يف  ودوره  اإليكولوجية  ونظمه  الطبيعية 
وهو  عاملي.  نطاق  عىل  األرضية  واملنظومة  املحيطات 
والعاملية،  املحلية  االقتصادات  يف  كبريا  إسهاما  يسهم 
الخاصة  األسماك  مصائد  طريق  عن  مبارش  بشكل 
باألنواع الكثرية االرتحال )بما يف ذلك األنقليس األوروبي 
الحيتان  ومشاهدة  املرجانية،  والشعاب  واألمريكي(، 
و “سياحة السالحف”، وغري مبارش من خالل دوره يف 
املغذيات  وتدوير  الجيني  التنوع  وحفظ  املناخ  تنظيم 
 Pendleton and )Laffoley and others, 2011؛ 
أيضا  ناحية أخرى، فهو مهدد  others, 2015(. ومن 
وزيادة  الصيد  أنشطة  وزيادة  والتلوث  املناخ  بتغري 

الشحن البحري.

2 -  غري الصللة 

بصوث اتصيط اتحسلسلة زم يل   - 1-2

زمنيا  املتسلسلة  للبحوث  املستمرة  األهمية  تعززت 
الطويلة األجل املنصبة عىل املحيطات يف فهم التباين يف 
النتائج  املحيطات وعملياتها عىل الصعيد املحيل بفضل 
املتأتية من املحطة املائية “S” والدراسة املتسلسلة زمنيا 
من  العاملي  الصعيد  وعىل  برمودا،  يف  األطليس  للمحيط 
 Neuer and others,( عديدة  استعراضات  خالل 
2017؛ O’Brien and others, 2017(. ويعد برنامج 
برمودا  يف  األطليس  للمحيط  زمنيا  املتسلسلة  الدراسة 

السجالت  ذات  زمنيا  املتسلسلة  الربامج  من  واحدا 
املنشأ  البرشي  التغري  تمييز  لتمكني  يكفي  بما  الطويلة 
 .)Henson and others, 2016( عن التباين الطبيعي
تستخدم  التي  البحوث  نطاق  اتساع  ملدى  موجز  ويرد 
الدراسة  لربنامج  الشبكي  املوقع  عىل  البيانات  هذه 

املتسلسلة زمنيا للمحيط األطليس يف برمودا5.

الرسغس   - 2-2

هما  نوعني،  لدور  وصفا  األساس  خط  حالة  تضمنت 
رسغس ناتانس والسغس الطايف، يف املقام األول لدورهما 

http://bats.bios.edu
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ووظيفتهما  متخصصة  حيوانية  مجتمعات  احتضان  يف 
يف  املحرز  التقدم  وينطوي  وتغذية.  تفريخ  كمواقع 
بالنسبة  آثار  عىل  األحيائية  املجتمعات  بهذه  معرفتنا 
لتدابري الحفظ يف املستقبل. وتختلف هذه املجتمعات من 
هوفار  وجد  وقد  سواء.  حد  عىل  واملكان  الزمان  حيث 
وآخرون )Huffard and others, 2014( تباينا كبريا 
عىل مدى فرتة 40 عاما، وكذلك بني العينات التي أُخذت 
يعزى  التي  األسباب  تُعرف  وال  الزمن.  من  سنة  بفرق 
إليها ذلك، لكن زيادة حموضة املحيطات قد تكون وراء 
 ،)epibionts( الكلسية  الطافيات  يف  املسجل  الرتاجع 
عىل  تقلبات  وتحدث   .)bryozoans( الخثيات  مثل 
السغس  جمربي  يف  األنواع  داخل  الجزيئي  املستوى 
نطاق  عىل  املنترش   )Latreutes fucorum( النحيل 
بمثل  املتعلقة  الحفظ  تدابري  تشمل  أن  ويُقرتح  واسع، 
لها شبكات  أن تخصص  أو  األنواع مناطق واسعة  هذه 

.)Sehein and others, 2014( من املناطق املحمية

طحالب  من  األطنان  آلالف  الجماعي  االندفاع  ومنذ 
الكاريبي  البحر  منطقة  يف  الشواطئ  باتجاه  السغس 
وخليج املكسيك وسواحل غرب أفريقيا وأمريكا الجنوبية 
يف عام 2011، بُذلت جهود كبرية لتحديد حاالت التكاثر 
بالسواتل  التعقب  باستخدام  وتحركاتها  وأسبابها 
بني  والجمع  البحر  يف  مبارشة  العينات  وأخذ  والنمذجة 
 Franks ؛Schell and others, 2015( تقنيات مختلفة
 Djakouré and others, and others, 2016؛ 
 Putnam and ؛Brooks and others, 2018 2017؛
 Schell( وآخرون  شيل  عرف  وقد   .)others, 2018
عىل  املتكاثرة  الطحالب  هذه   )and others )2015(
ناتانس السغس  طحالب  من  سابقا  نادر  شكل   أنها 
)S. natans VIII(. وقد تأكد هذا التعريف بعد ذلك من 
 Amaral-Zettler and( جينية  دراسات  خالل 
others, 2017(. وتم وصف طحالب ناتانس VIII من 
تم  ولكن   ،)1939(  Parr يف  الكاريبي  البحر  منطقة 
تختلف شكليا  كبري. وهي  إىل حد  الوصف  ذلك  نسيان 
عن كل من السغس الطايف ورسغس ناتانس وتحتضن 
مجتمعات حيوانية أقل عددا، وهو ما يجعلها أقل جاذبية 
تستمد  التي  البحرية  والطيور  والسالحف  لألسماك 

 Martin,( تحته  أو  السغس  غطاء  فوق  من  غذاءها 
2016(. ومن ثم، فمن شأن التغريات يف نوع السغس 
أو توزيعه أن تؤثر عىل تنوع األنواع وكثرتها. وتختلف 
أنماط توزيع األنواع واألشكال املختلفة من السغس يف 
يقيد  عامل  الحرارة  درجة  أن  ويعتقد  والزمان،  املكان 
رسغس ناتانس VIII، بالنظر إىل أنه أكثر وفرة يف املياه 
البحر  ومنطقة  بحر سارغاسو  من  الجنوب  إىل  الدافئة 
الكاريبي. وهو يندر يف اتجاه الشمال ولكنه أصبح يعثر 
 Clover,(  2016 عام  منذ  برمودا  سواحل  قبالة  عليه 
عىل  هذه  التكاثر  حاالت  تؤثر  لم  اآلن،  وحتى   .)2017
بحر سارغاسو بشكل مبارش، ولكن من شأنها أن تؤثر 
وألنها  السغس  مجتمعات  انخفاض  طريق  عن  عليه 
الشواطئ  عىل  السالحف  تعشيش  عملية  نجاح  تمنع 

املترضرة يف جميع أنحاء منطقة البحر الكاريبي.

إعادة  منطقة  يف  هذه  السغس  تكاثر  حاالت  وتنشأ 
بحر  من  الجنوب  إىل  الشمالية  االستوائية  التدوير 
البحر  منطقة  إىل  هناك،  من  تُنقل،  ثم  سارغاسو، 
 Franks )Johnson and others, 2013؛  الكاريبي 
 Djakouré and others, and others, 2016؛ 
2017؛ Putnam and others, 2018(. وقد أصبحت 
ألول  لوحظت  أن  منذ  سنويا  حدثا  هذه  التكاثر  حاالت 
مرة يف عام 2011. وقد أُبلغ كذلك عن مستويات عالية 
من السغس امليت الذي نزل من السطح إىل قاع البحر 
التدوير  إعادة  منطقة  أسفل  “فيما”  الصدع  منطقة  يف 
غذائيا  مصدرا  يوفر  قد  ما  وهو  الشمالية،  االستوائية 
 Baker( البحار  أعماق  يف  القاعية  اإليكولوجية  للنظم 
التكاثر  حاالت  أسباب  وتشكل   .)and others, 2018
بينها  من  تكون  وقد  االنجاز،  طور  يف  بحوث  موضوع 
درجة  زيادة  مثل  املناخ،  تغري  عن  الناجمة  التعديالت 
وتحسن  املحيطات،  تيارات  يف  والتغريات  الحرارة 
مستويات املغذيات الناشئة من أنهار الكونغو وأورينوكو 
إىل  القاع  ملياه  االستوائي  واالرتفاع  األمازون،  وخاصة 
 Djakouré and( السطح، والغبار القادم من الصحراء
others, 2017(. والسؤال املطروح هو هل هذا التحول 
وشبه  املداري  األطليس  املحيط  شهده  الذي  النظام  يف 
املداري راجع يف األساس إىل النشاط البرشي. وتُبلغ عىل 
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مراقبة  نظام  تزود  مختلفة،  رصد  سواتل  املثال  سبيل 
بمواقع  املحلية  املجتمعات  باملعلومات،  السغس 
إىل  إمكانية وصولها  بشأن  وتحذرها  املتكاثر  السغس 

 .)Hu and others, 2016( الشواطئ

األسملك  - 3-2

لألنقليس  بالنسبة  سارغاسو  بحر  أهمية  تعززت 
األوروبي واألنقليس األمريكي. وقد كان من املعروف أن 
تفريخ يرقات كال النوعني يحدث يف الجنوب الغربي من 
بحر سارغاسو بالقرب من منطقة التقارب شبه املداري 
 Miller and ؛Munk and others, 2010( املوسمي
لوسم  السواتل  نظام  تتبع  وقد   .)others, 2015
حتى  األوروبية  األنهار  من  املهاجر  األوروبي  األنقليس 
جزر األزور )Righton and others, 2016(. وأظهر 
وسم مماثل لألنقليس األمريكي أنه يهاجر من كندا إىل 
 .)Béguer-Pons and others, 2015( بحر سارغاسو
وقد تبني، يف اآلونة األخرية، أن األنقليس األوروبي يفرخ 
عىل امتداد حقل تبلغ مساحته 000 2 كيلومرت يف بحر 
حرارية  جبهات  تحدها  منطقة  يف  الجنوبي  سارغاسو 
منطقة  تعكس  وقد   .)Miller and others, 2019(
أو  للهجرات  مختلفة  بدء  أوقات  هذه  الواسعة  التفريخ 
التيارات  قدرات سباحة مختلفة أو انجراف الريقات يف 
يف  النوعني  كال  تزايد  مستويات  انهارت  وقد  املحيطية. 
مصائد األسماك، ويقابل هذا الرتاجع انخفاض يف أعداد 
 Hanel and( سارغاسو  بحر  يف  األنقليس  يرقات 
وارتفاع  املناخ،  تغري  أن  ويحتمل   .)others, 2014
املحيطات،  تيارات  يف  والتغريات  البحر،  درجات حرارة 
وظاهرة التذبذب يف شمال املحيط األطليس عوامل تؤثر 
 Miller and( سلبا عىل دورة الحياة البحرية لألنقليس

.)others, 2016

الغذائية  الشبكات  عن  الجديدة  املعلومات  عززت  وقد 
الشبيهة  واألسماك  التونة  أسماك  تبويض  ومواقع 
بالتونة، التي تديرها اللجنة الدولية لحفظ أسماك التونة 
يف املحيط األطليس، أهمية بحر سارغاسو يف توفري املوائل 

.www.iccat.int/en/accesingdb.html 6  انظر

االرتحال  وممرات  والتبويض،  الغذاء  التماس  وأماكن 
 Luckhurst and ؛Luckhurst, 2015( األنواع لهذه 
عملت  وقد   .)Anonymous, 2016 ؛Arocha, 2016
منظمة مصائد أسماك شمال غرب األطليس عىل حماية 
بإغالق  الشمايل  سارغاسو  بحر  يف  البحرية  الجبال 
 2020 عام  حتى  يف  الجر  بشباك  الصيد  أمام  املنطقة 
 Northwest Atlantic Fisheries Organization(

 .))NAFO(, 2015

أنحاء  جميع  يف  املصيد  كميات  تراجع  من  الرغم  وعىل 
القاعية  غري  لألنواع  النسبية  الوفرة  سياق  ويف  العالم، 
التجارية الرئيسية، فقد استمرت قدرة أسطول الصيد عىل 
 Rousseau and others,( االرتفاع  يف  العاملي  الصعيد 
2019(. وال توفر اللجنة الدولية لحفظ أسماك التونة يف 
بحر  يف  الصيد  ملجهود  مكانية  تقديرات  األطليس  املحيط 
سارغاسو. ويف غياب تلك التقديرات، فقد اعتربت النسبة 
املئوية لكميات املصيد من األنواع الرئيسية للجنة )حدود 
بوصفها مؤرشا  اللجنة(  التي حددتها  السمكية  األرصدة 

عىل مستوى الصيد يف بحر سارغاسو بمرور الوقت. 

ويتضمن الشكل الوارد أدناه معلومات تستكمل تحليل 
الكهارست )Luckhurst, 2015b(، الذي قدم تحليالت 
بالنسبة   2011 عام  إىل   1992 عام  من  املصيد  تخص 
التي  الرئيسية للجنة، مع أحدث كميات املصيد  لألنواع 
اللجنة6، وأحدث كميات املصيد املبلغ عنها  أبلغت عنها 
تتوافر  وال  وتشمله؛   2017 عام  حتى  األرقام  تعكس 
بيانات أحدث بسبب التأخري يف إبالغ اللجنة وتأخرها يف 
معالجتها. وتبلغ كميات املصيد من املنطقة ما يصل إىل 
12 يف املائة كحد أقىص من تونة البكور لشمال املحيط 
األطليس و 10 يف املائة من التونة الزرقاء الزعانف لغرب 
التونة  أسماك  من  املصيد  وكميات  األطليس.  املحيط 
االستوائية )التونة السندرية، والتونة الصفراء الزعانف، 
سيف،  أبو  )سمك  الخرمان  وسمك  الوثابة(  والتونة 
والسمك الرشاعي، والراموح األزرق، والراموح األبيض( 
هي كميات أصغر ولكنها مع ذلك مهمة. وتظهر نسبة 
مع  كبريا  تباينا  سارغاسو  بحر  من  املصيدة  الكميات 

http://www.iccat.int/en/accesingdb.html
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يف  التغريات  إىل  ربما  يرجع  ما  وهو  الوقت،  مرور 
االستهداف من جانب األساطيل التي تستخدم الخيوط 
الطويلة، ولكن اللجنة ال تتيح البيانات املتعلقة بالجهود 
األسطول  إىل  ويشار  ذلك.  تقييم  يتسنى  حتى  املبذولة 
األهمية  إىل  بالنظر  الطويلة  الخيوط  يستخدم  الذي 
الخرمان  العريض مثل سمك  الصيد  اإليكولوجية ألنواع 
وبغية  البحرية.  والسالحف  البحرية  والطيور  والقرش 

االنتقال إىل إدارة مصائد األسماك إدارة قائمة عىل النظام 
فهم  املهم  من  سيكون  سارغاسو،  بحر  يف  اإليكولوجي 
غري  األنواع  وسلوك  الصيد  جهود  بني  املكاني  التداخل 
وسلوك  االرتحال،  مسارات  ذلك  يف  بما  املستهدفة، 
التجمع، واستخدام املوائل لجميع األنواع التي تستخدمها 
 Boerder and )Kell and Luckhurst، 2018؛ 

 .)others, 2019

دراسلج محسلسلة زم يل  لني ال سلة اتئولة للكميلج اتصياة إ ملا وبلسحخاام الخيوط الفوللة من 
م فقة بصف سلرغلسو
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الخيوط الطويلة جميع أنواع العتاد

السمك الرشاعي

.)CATDIS( املصدر: قاعدة بيانات اللجنة الدولية لحفظ أسماك التونة يف املحيط األطليس املتعلقة بالعدد املقدر لألسماك املصيدة

الحلوث بلتواد اللالسحيكية  - 4-2

لوحظ التلوث باملواد البالستيكية يف بحر سارغاسو ألول 
 .)Carpenter and Smith, 1972( 1972 مرة يف عام
البالستيكية يف سطح  الجزيئات  تركيزات  أن  تبني  وقد 
البحر هي من حيث الحجم أكرب مما ُسجل سابقا، مع 
 Law and( أكرب تركيز يف منطقة التقارب شبه املداري
الجسيمات  برتاكم  التنبؤ  جرى  وقد   .)others, 2010
التي  النماذج  بفضل  املنطقة  هذه  يف  املاء  سطح  عىل 
استخدمت لتوفري التوجيه لبعثة “القارة السابعة” لعام 
وأشارت  العينات.  أخذ  عملية  يخص  فيما   2014

التقديرات إىل أن منطقة الدوامة املحيطية شبه املدارية 
تضم  سارغاسو،  بحر  أي  األطليس،  املحيط  شمال  يف 
يف  العائمة  البالستيكية  املواد  من  طن   56  000 حوايل 
عام Eriksen and others, 2014( 2014(. ويفرتض 
استعراضات  أجريت  وقد  اليوم.  أكرب  الحجم  أن 
مستفيضة للتلوث باملواد البالستيكية وآثاره يف املحيطات 
 Joint Group of( املحيطية  الدوامات  ويف  العاملية 
 Experts on the Scientific Aspects of Marine
Environmental Protection )GESAMP(, 2014؛ 
ويف   .)Eriksen and others, 2016 Law, 2017؛ 
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اآلونة األخرية، وجدت التجارب املختربية تأثريات سلبية 
الضوئي  الرتكيب  بكترييا  عىل  البالستيك  لعصارة 
 Prochlorococcus( )Tetu and( بروكلوروكوكوس 
others, 2019(. وتنتج هذه ىالبكترييا ما يصل إىل 20 
تأكدت  وإذا  الجوي.  الغالف  يف  األكسجني  من  املائة  يف 
البالستيكية  باملواد  التلوث  فإن  املوقع،  يف  النتائج  هذه 
لألكسجني  البحرية  البكترييا  إلنتاج  تهديدا  يشكل 

.United Nations, Treaty Series, vol. 1760, No. 30619  ا

8  املرجع نفسه، املجلد 1651، الرقم 28395.

هذه  يف  املوصوفة  الضارة  التأثريات  وتنطبق  العاملي. 
االستعراضات املختلفة عىل بحر سارغاسو، إذ أن اآلثار 
املركزة للدوامات املحيطية ومنطقة التقارب شبه املداري 
طحالب  طبقات  داخل  البالستيكية  املواد  تحجز 
السغس، وهو ما يجعل بحر سارغاسو عرضة للخطر 

بشكل خاص. 

الرت يللج اتؤسسية  - 3

التي  الرئيسية  التحديات  من  القانوني  التحدي  يعترب 
تواجه بحر سارغاسو. ويقع بحر سارغاسو ضمن أعايل 
توجد  التي  الكوكب  من  املائة  يف   50 مثل  أيما  البحار، 
خارج الوالية الوطنية )Freestone, 2015(. وملواجهة 
 2014 عام  يف  حكومات  خمس  اجتمعت  التحدي،  هذا 
أجل  من  التعاون  بشأن  هاميلتون  إعالن  عىل  للتوقيع 
بحر  لجنة  وإنشاء  سارغاسو  بحر  عىل  املحافظة 
املنطقة  هذه  عىل  املرشف  بدور  لتضطلع  سارغاسو 
 .)Freestone and Morrison, 2014( االستثنائية 
ذلك  منذ  أخرى  حكومات  خمس  اللجنة  إىل  وانضمت 
بحر  )لجنة  أخرى  حكومات  تتبعها  وقد  الحني، 

سارغاسو، 2018(.

لحفظ  جديد  نموذج  إىل  سارغاسو  بحر  لجنة  وتستند 
يلتئم  إذ  الوطنية،  الوالية  نطاق  خارج  الواقعة  املناطق 
متعددة  ومنظمات  بلدان  من  املصلحة  أصحاب  فيها 
األعمال  جداول  ضمن  تدخل  ال  التي  القضايا  ملعالجة 
الوطنية. واتفقت األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجيا 
عىل إدراج بحر سارغاسو يف قائمة املناطق البحرية ذات 
 Convention on( البيولوجية  أو  اإليكولوجية  األهمية 
ذلك  وعىل   .)Biological Diversity )CBD(, 2012
غرب  شمال  أسماك  مصائد  منظمة  وافقت  األساس، 
خالل  من  الحفظ  تدابري  عىل   2015 عام  يف  األطليس 
البحرية  الجبال  يف  الجر  شباك  الستخدام  وقف  إعالن 

عىل  قيود  فرض  جانب  إىل  منطقة،  يف  لبحر سارغاسو 
األعماق  يف  الجر  بشباك  بالصيد  يتعلق  فيما  املعدات 
 Northwest Atlantic Fisheries( املتوسطة 

 .)Diz, 2016 ؛Organization

وتعمل اللجنة، إىل جانب عدد من الحكومات والرشكاء، 
عىل حماية بحر سارغاسو. وتعمل املنظمة، بالتعاون 
من  املهاجرة  األنواع  عىل  املحافظة  معاهدة  أمانة  مع 
الحيوانات الفطرية والدول املعنية األطراف فيها8، عىل 
بحر  عرب  األوروبي  األنقليس  ارتحال  مدى  حماية 
آثار  تنظيم  سبل  أيضاً  تستكشف  وهي  سارغاسو. 
لحفظ  الدولية  اللجنة  مع  والعمل  السفن  أنشطة 
بحر  الستخدام  األطليس  املحيط  يف  التونة  أسماك 
النهج  يخص  فيما  نموذجي  كمرشوع  سارغاسو 
األسماك  إدارة مصائد  اإليكولوجي يف  للنظام  املراعي 
)Kell and Luckhurst, 2018(، وتعمل مع اإلدارة 
املتحدة  بالواليات  والفضاء  الجوية  للمالحة  الوطنية 
التي تقوم بوضع مجموعة صور ساتلية شاملة ملنطقة 

بحر سارغاسو.
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عواقب الحغرياج  - 4

خارجية.  بعوامل  مدفوعة  أعاله  املبينة  التغريات  أغلب 
وعىل الصعيد العاملي، يؤثر تغري املناخ عىل درجة حرارة 
يف  يتسبب  ما  وهو  ودورانها،  وحموضتها  املحيطات 
حدوث تغريات يف النظام اإليكولوجي يف كل من طحالب 
ويف  عليها  املعتمدة  األحيائية  واملجتمعات  السغس 
مجتمعات الكائنات البحرية غري القاعية والقاعية. وقد 
التبويض،  عملية  تأثريات سلبية عىل  اآلثار  لهذه  تكون 
وتغذية الريقات، وارتحال األنقليس وغريه من األسماك. 
وبالتزامن مع االحرتار العام للمحيطات العاملية، تحدث 
العاملية  البحرية  الشديد  الحر  موجات  تواتر  يف  زيادة 
بتعطيل  وتهدد  البيولوجي  التنوع  تؤثر سلبا عىل  التي 
املحيط  مناطق  بعض  يف  اإليكولوجية  النظم  خدمات 
)Smale and others, 2019(. وقد ُحدد جنوب بحر 
سارغاسو باعتباره منطقة تأثرت تأثريا شديدا. ويأتي 
من  البالستيكية،  باملواد  ذلك  يف  بما  التلوث،  معظم 
بحر  يف  البحرية  التيارات  بسبب  ويرتكز  اليابسة 
سارغاسو. وتتأثر مجتمعات األنقليس بالصيد املفرط يف 
الوطنية.  املياه  وداخل  الخالصة  االقتصادية  املناطق 
مختلفة  لتهديدات  تتعرض  فإنها  ذلك،  إىل  باإلضافة 
خالل مرورها بمرحلة املياه العذبة، من عوامل من بينها 
امللوثات والعوائق الناجمة عن السدود ومحطات الطاقة 

.)Hanel and others, 2019( الكهرمائية

عىل  العاملية  البيئية  التغريات  لتأثريات  موجز  ويرد 
بمصائد  املتعلقة  املستقبلية  والتنبؤات  املحيطات، 
نرييوس  لربنامج  تقرير  يف  الحوكمة  ومسائل  األسماك 
 Nippon(  )2015( اليابانية  نيبون  ملؤسسة 
موجز  ويرد   ،)Foundation-Nereus Programme
لقضايا املحيطات املتصلة بأهداف التنمية املستدامة يف 
اليابانية  نيبون  ملؤسسة  نرييوس  لربنامج  ثان  تقرير 
حرارة  درجة  يف  التغريات  رصد  ويرتبط   .)2017(
النظم  عىل  التغريات  هذه  أثر  وفهم  املحيطات  وكيمياء 
اإليكولوجية ارتباطا مبارشا بهديف التنمية املستدامة 13 
املتعلق بالعمل املناخي و 14. وتعترب محطات الدراسات 

الجارية قبالة سواحل برمودا أساسية  املتسلسلة زمنيا 
 .)Neuer and others, 2017( العاملي  الرصد  لهذا 
وتسبب حاالت االندفاع الجماعي لطحالب السغس نحو 
النطاق  الشواطئ مشاكل اجتماعية واقتصادية واسعة 
السياحة  عىل  سلبا  يؤثر  ما  وهو  املحلية،  للمجتمعات 
الكائنات  قتل  يف  ويتسبب  والصحة  األسماك  وصيد 
الحية، بما يف ذلك السالحف واألسماك. وتصل تكاليف 
البلدان  وتعمد  الدوالرات،  ماليني  إىل  الشواطئ  تنظيف 
وسائل  واستخدام  إدارية  خطط  وضع  إىل  املترضرة 
تكنولوجية للتقليل من اآلثار إىل أدنى حد، والبحث عن 
 Milledge( السغس  لطحالب  املحتملة  االستخدامات 
 Wabnitz and others, and Harvey, 2016؛ 
البرش  عىل  النطاق  الواسعة  التأثريات  وبسبب   .)2019
وعىل البيئة املحلية وبيئة املحيطات، فإن حاالت التكاثر 
التنمية  أهداف  جميع  عىل  مبارش  بشكل  تؤثر  هذه 
واألنقليس  األمريكي  األنقليس  ويدعم  املستدامة. 
البلدان  العديد من  القيمة يف  األسماك  األوروبي مصائد 
عىل جانبي املحيط األطليس وكذلك عمليات تربية األحياء 
النوعني  كال  مجتمعات  ولكن  آسيا،  يف  املربحة  املائية 
 Hanel and others,( األخرية  السنوات  يف  انهارت 
 Atlantic States Marine Fisheries 2019؛ 
ومتنوعة،  كثرية  واألسباب   .)Commission, 2018
واالقتصادية  واالجتماعية  اإليكولوجية  التغريات  وهذه 

ستؤثر أيضا عىل جميع أهداف التنمية املستدامة.

عن  الناجمة  الغذائية  الشبكات  يف  التغريات  تؤثر  وقد 
عىل  كبريا  تأثريا  الحموضة  وزيادة  املحيطات  احرتار 
الكثرية  التونة  أسماك  مثل  الكربى  املفرتسات  تجمعات 
 Fernandes and others,( أبو سيف االرتحال وسمك 
2013(. وقد تؤدي التغريات الناجمة عن ضعف تيارات 
توزيع  يف  تحوالت  إىل  األطليس  املحيط  مياه  دوران  قلب 
األنواع )Caesar and others, 2018(. ومن شأن احرتار 
املحيطات وتحمضها وتناقص األكسجني فيها، إىل جانب 
وتوزيع  ونمو  األولية  اإلنتاجية  تغري  أن  أخرى،  ضغوط 
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 .)Barange and others, 2018( األسماك  تجمعات 
وسيؤدي ذلك بدوره إىل تغريات يف املحصول األقىص من 
الفوائد  من  بها  يرتبط  وما  املستغلة  البحرية  األنواع 
 Gattuso, and( عنها  الناتجة  واالجتماعية  االقتصادية 
others, 2015(. وسيكون لهذه اآلثار بدورها تأثري عىل 

جميع أهداف التنمية املستدامة. وأخرياً، فإن اآلثار واآلثار 
املحتملة لكميات املواد البالستيكية املتزايدة يف املحيطات 
 Beaumont and others, )مثال  جيدا  توثيقا  موثقة 
2019( وسوف تؤثر عىل جميع أهداف التنمية املستدامة. 

آفلق اتسحقلل   - 5

املديني  بالنسبة لبحر سارغاسو، عىل  التوقعات  تتوقف 
القصري والطويل، عىل القرارات واألولويات الدولية وعىل 
بها  معرتف  سارغاسو  بحر  وأهمية  الدويل.  التعاون 
دوليا، وبالنظر إىل أنه يوجد يف أعايل البحار، فإن حمايته 
إىل  وبالنظر  املنظمات.  من  عدد  اختصاص  ضمن  تقع 
وجود البحر يف منطقة نائية وكذلك إىل حجمه، فإنه، من 
عىل  نسبيا  بكرا  يزال  ال  املفتوحة،  البحار  مفهوم  حيث 
الرغم من اآلثار املركزة لتياراته الدوارة. ومع ذلك، فإن 
من  أو  الذكر  اآلنفة  التغريات  جراء  من  مهددة  سالمته 
جراء غريها من التغريات، بما يف ذلك زيادة نشاط الصيد 

عىل مدى السنوات الثالث املاضية لنحو 28 بلدا حسب 
التقديرات املستندة إىل بيانات النظام اآليل لتحديد الهوية 
ومن جراء   ،)Sargasso Sea Commission, 2019(
زيادة أنشطة الشحن يف املنطقة. ويسبب تطوير التعدين 
يف قاع أعماق البحار يف املناطق املتاخمة لبحر سارغاسو 
تهديدات جديدة )Dunn and others, 2018(. ويبني 
الهيئات  تواجهها  التي  التحديات  سارغاسو  بحر 
ألعايل  اإليكولوجي  النظام  إدارة  يف  القائمة  القطاعية 

البحار بطريقة شاملة. 
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