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التابعة جمعية األمم المتحدة للبيئة 
 برنامج األمم المتحدة للبيئةل

 لثةالثاالدورة 
 2017كانون األول/ديسمرب   6-4 نريويب،
 *من جدول األعمال املؤقت 5البند 

أداء برنامج العمل والميزانية، بما في ذلك 
 تنفيذ قرارات جمعية البيئة 

 بشأن اإلدارة المستدامة للشعاب المرجانية 2/١2التقدم المحرز في تنفيذ القرار 

 تقرير المدير التنفيذي

 موجز
الذي اختذته مجعية األمم املتحدة  2/12من القرار  15يصف هذا التقرير، الذي يقدم عماًل بالفقرة 

للبيئة التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة بشأن اإلدارة املستدامة للشعاب املرجانية، التقدم احملرز يف تنفيذ هذا 
 القرار. 

 املقام األول من خالل الشراكة العاملية للشعاب املرجانية، يف 2/12اجلهود املبذولة لتنفيذ القرار  وتتواصل
من أجل تعزيز إدارة الشعاب املرجانية بالوسائل القائمة على النظم اإليكولوجية يف  2014اليت أنشئت يف عام 

ود سياق برنامج العمل. ومشلت تلك اجلهود وضع أدوات وُنهج اإلدارة لتعزيز قدرة الشعاب املرجانية على الصم
أمام تغري املناخ؛ وتعزيز اإلشراف من القطاع اخلاص وحتفيز التمويل؛ وحتسني إمكانية الوصول إىل البيانات واإلبالغ 
عن الشعاب املرجانية؛ وتنسيق ما يرتبط بذلك من الدعم والتوعية يف جمال السياسات. ويتضمن هذا التقرير موجزاً 

 قرتحة.املعن التوصيات واإلجراءات األخرى  ذ هذا القرار، فضالً لإلجنازات احملققة والتقدم احملرز يف تنفي
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 مقدمة - أولا 
توفري ليشكل تدهور الشعاب املرجانية يف مجيع أحناء العامل هتديدًا متزايدًا للتنوع البيولوجي البحري و  - 1

إىل اختاذ  2/12خدمات النظم اإليكولوجية والفرص االقتصادية. ودعت مجعية األمم املتحدة للبيئة يف قرارها 
املبادرات وإقامة التعاون وأخذ االلتزامات من أجل احملافظة على الشعاب املرجانية وإدارهتا بطريقة مستدامة، مبا 

اردة وغابات املنغروف؛ وسلمت بضرورة التعليم وبناء القدرات، ونقل الب ملرجانيات املياهفيها النظم اإليكولوجية 
وقائمة على وشاملة ج متكاملة هه املعارف، وإقامة الشراكات مع قطاع الصناعة؛ وشجعت على اعتماد وتنفيذ ن ه 

، مبا يف ذلك إنشاء املناطق البحرية احملمية وغري ذلك من النههج املكانية والقطاعية ذات الصلة، النظم اإليكولوجية
 من أجل تعزيز القدرة على الصمود أمام تغري املناخ.

وطهلب إىل املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة، اختاذ اإلجراءات يف هذا السياق، ويشمل ذلك  - 2
ون مع املبادرة الدولية للشعاب املرجانية حتلياًل لألدوات السياساتية وآليات اإلدارة العاملية واإلقليمية أن يعد بالتعا

ذات الصلة بالشعاب املرجانية، وأن يدعم مواصلة تطوير املؤشرات الصلة بالشعاب املرجانية، والتقييمات اإلقليمية 
اهات الشعاب املرجانية من خالل الشبكة العاملية لرصد للشعاب املرجانية، وإعداد تقرير عاملي عن حالة واجت

 الشعاب املرجانية. ويقدم هذا التقرير موجزاً للخطوات املتخذة حىت اآلن لتنفيذ اإلجراءات املطلوبة يف القرار.

 2/١2ر التقدم المحرز في تنفيذ القرا - ثانياا 
جيرى حالياً حتليل ألدوات السياسة العامة وآليات اإلدارة العاملية واإلقليمية ذات الصلة بالشعاب املرجانية،  - 3

هبدف دراسة تغطيتها، ووضعها القانوين، ونطاقها القطاعي، وحبث مدى فعالية تنفيذها قدر اإلمكان. وجيري 
وستهعقد ن خالل إجراءات السياسة العامة واإلدارة. أيضًا حتديد الثغرات، وكذلك اخليارات املمكنة ملعاجلتها م

، 201٨جلنة استشارية وسرتشح الدول األعضاء املراجعني. وسينشر التحليل النهائي يف أواخر عام اجتماعات 
 .201٩مشفوعاً بتوصيات لتقدميها إىل الدورة الرابعة جلمعية األمم املتحدة للبيئة، املقرر عقدها يف العام 

برنامج البيئة وأمانة مبادرة الشعاب املرجانية الدولية على تعزيز الشبكة العاملية لرصد الشعاب  ويعمل - 4
املرجانية بوصفها شبكة البيانات الرائدة يف العامل يف جمال الشعاب املرجانية. وهذا سيكفل املوثوقية والدقة يف 

واإلقليمي؛ وتعزيز إمكانية احلصول على البيانات الرصد واإلبالغ بشأن الشعاب املرجانية على الصعيدين العاملي 
من أجل وضع السياسات واإلدارة البيئية، وإجراء البحوث، وتنفيذ أنشطة التوعية؛ ومتكني احلكومات وغريها من 
اجلهات صاحبة املصلحة من قياس التقدم احملرز صوب األهداف املتعلقة بالتنمية وتغري املناخ ومحاية البيئة. وعلى 

عيد اإلقليمي، اعتمدت املعايري املوصى هبا لرصد الشعاب املرجانية يف منطقة البحر الكارييب؛ ويف منطقة احمليط الص
، 2017 العام اهلادئ وغرب احمليط اهلندي، جيري إعداد التقارير اإلقليمية، اليت ستوضع يف صيغتها النهائية يف

اس جمموعات البيانات املستمدة من الرصد الطويل األجل واملتعلقة حبالة واجتاهات الشعاب املرجانية على أس
 للشعاب املرجانية.

وجرى تطوير أدوات إدارة الشعاب املرجانية بالوسائل القائمة على النظم اإليكولوجية، ويقدم الدعم  - 5
نية على املوقع الشعاب املرجا احملور املوضوعي الذي يتناولالستخدامها من خالل برامج البحار اإلقليمية. ويتيح 

االطالع على توقعات النماذج املناخية املصغَّرة ألحوال ابيضاض املرجان يف املستقبل،  )1(التفاعلي لربنامج البيئة
)ب( من إجراءات العمل املعجَّل للدول اجلزرية الصغرية النامية  44على النحو املطلوب يف مجلة أمور منها الفقرة 
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غة النهائية لتقييم قدرة الشعاب املرجانية على الصمود من أجل دعم اختاذ )مسار ساموا(، كما وضعت الصي
القرارات. وميكن أن تطبق هذه األدوات مباشرة يف ختطيط احليز البحري، وتقسيم مناطق احملميات البحرية وتصميم 

م تقييم جوانب شبكاهتا، ويف حتديد أولويات اجلهود املبذولة من أجل ختفيض التلوث، وميكنها أيضًا أن تدع
التوجيهات اجلديدة بشأن النهج املتبعة يف إدارة املناطق وتدعم الضعف وختطيط التكيف يف املناطق الساحلية. 

وتنفيذ مناطق حبرية خاضعة لإلدارة تتسم بفعالية أكرب، كما تدعم تقاسم تكاليفها وفوائدها.  البحرية احملمية تصميم  
( مورد شامل للتدريب املتعلق بالتخطيط املكاين البحري Blue Solutionsلزرقاء )ووضع يف شراكة مع مبادرة احللول ا

وعهززت مشاركة القطاع اخلاص من خالل حتليل “. التخطيط األزرق يف التطبيق العملي”والساحلي، حتت عنوان 
عن مبادرة رائدة يف منطقة البحر الكارييب لوضع هيكل  لبيان جدوى اإلدارة املستدامة للشعاب املرجانية، فضالً 

لالستثمار وتنفيذه يف جمال اإلدارة املستدامة للشعاب املرجانية. وبتقييم الشعاب املرجانية كأحد األصول االقتصادية 
قتصاد، كما يستفاد من االستثمار يف إدارهتا املستدامة، مما يؤدي إىل حتقيق نتائج إجيابية للتنوع البيولوجي واال

 يؤدي إىل تعزيز الوفاء بااللتزامات الدولية واإلقليمية.
عن  وحيصل وضع وتنفيذ التدابري الوطنية واإلقليمية على الدعم من خالل برامج البحار اإلقليمية، فضالً  - 6

دي، وحبر الصني اجلنويب مشاريع النظام البيئي البحري الكبري املمولة بواسطة مرفق البيئة العاملية يف غرب احمليط اهلن
ن قدرة الشعاب املرجانية على الصمود، والبحر الكارييب. واستهحدث برنامج للمنح الصغرية للمشاريع اليت حتس  

 املنغروفبالتعاون مع مبادرة الشعاب املرجانية الدولية. ويقدم الدعم أيضًا حلفظ النظم اإليكولوجية لغابات 
لغابات الزرقاء التابع ملرفق البيئة العاملية، وبتحفيز إدراج غابات املنغروف يف خطط وخدماهتا، بوسائل منها مشروع ا

العمل واالسرتاتيجيات الوطنية املتعلقة خبفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية 
الغابات يف البلدان النامية )برنامج األمم  ودور احلفاظ على الغابات وإدارهتا املستدامة وتعزيز خمزونات الكربون يف

املتحدة املتعلق خبفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية ودور احلفاظ على الغابات 
 وإدارهتا املستدامة وتعزيز خمزونات الكربون يف الغابات يف البلدان النامية(.

ذ معايري زعانف الغوص اخلضراء يف سبعة بلدان يف آسيا، حيث يستخدم وقد أحرز تقدم كبري يف تنفي - 7
من منظمي رياضيت الغوص بأجهزة التنفس والعوم حتت سطح املاء، ملواصلة  500هذا النهج اآلن أكثر من 

ذي حتسني ممارسات أعماهلم سعيًا إىل التقليل من اآلثار الضارة املرتتبة على البيئة. وهذا اإلجراء الطوعي ال
قطاع يعتمد اعتمادًا كبريًا على الشعاب املرجانية يشكل مسامهة مباشرة وقابلة للقياس حنو بلوغ هدف  يتخذه

 .10آيتشي رقم 
كجزء من   201٨وجيري إعداد محلة توعية عاملية عن الشعاب املرجانية، من املقرر استهالهلا يف العام  - ٨

 .(2) أعلنتها مبادرة الشعاب املرجانية الدوليةأنشطة السنة الدولية للشعاب املرجانية، اليت
م الدعم لألنشطة املضطلع هبا من أجل تنفيذ القرار من خالل املسامهات اخلارجة عن امليزانية اليت ويقدَّ  - ٩

تقدمها السويد وفرنسا وموناكو والنرويج والواليات املتحدة األمريكية. وبفضل تلك املسامهات متكن برنامج البيئة 
متابعة تنفيذ القرار متشياً مع التوصيات اليت انبثقت عن االجتماع التشاوري الذي اشرتكت يف تنظيمه إندونيسيا  من

. ولكن اعتماداً على مستويات التمويل 2016حزيران/يونيه  2٩و 2٨وبرنامج البيئة يف مانادو، إندونيسيا، يومي 
ا يف ذلك ما يتصل ببناء القدرات ونقل التكنولوجيا والنظم تنفيذ مجيع اإلجراءات املطلوبة، مب يتاحاحلالية لن 

 اإليكولوجية ملرجانيات املياه الباردة وغابات املنغروف.
                                                      

 .www.icriforum.org/sites/default/files/ICRIGM31_Reco_IYOR2018_0.pdfانظر   (2)



UNEP/EA.3/14 

4 

، يعمل الربنامج من خالل الشراكة العاملية 2/12ويف سياق جهود برنامج البيئة الرامية إىل تنفيذ القرار  - 10
مع اتفاقيات وخطط عمل البحار اإلقليمية، واملراكز املتعاونة مع  2014للشعاب املرجانية، اليت أنشئت يف العام 

برنامج البيئة، والوكاالت الوطنية واملنظمات غري احلكومية؛ ويف تعاون وثيق مع مبادرة الشعاب املرجانية الدولية. 
حددها القرار  األولويات اليت (3)201٨-2016وتعكس خطة عمل أمانة مبادرة الشعاب املرجانية الدولية للفرتة 

 وتشرك اجلهات املنضمة إىل عضوية املبادرة يف تنفيذه. 2/12

 التوصيات واإلجراءات المقترحة - ثالثاا 
أحرز تقدم كبري يف تنفيذ اإلجراء املطلوب من برنامج البيئة يف هذا القرار، على الرغم من القيود على  - 11

املرجانية، مبا يف ذلك االبيضاض الواسع النطاق الذي تعانيه التمويل. ومع ذلك، فاستمرار تدهور الشعاب 
، يظهر ضرورة مضاعفة اجلهود من أجل اإلدارة املستدامة 2017-2014الشعاب يف مجيع أحناء العامل يف الفرتة 

ؤشرات للشعاب املرجانية. ونظراً حلساسية الشعاب املرجانية واعتماد اإلنسان عليها، فهي متثل نظامًا قيمًا من امل
لالجتاهات البيئية، وقد تؤدي اجلهود املبذولة إلدارهتا على حنو مستدام دوراً كبريًا يف التقليل إىل أدىن حد ممكن 

 من اآلثار على النظم االجتماعية واإليكولوجية. وتشمل اإلجراءات ذات األولوية ما يلي:
الرتكيز بوجه خاص على ختفيف الضغط واحملافظة على الشعاب املرجانية، اليت متثل مالذات نسبية  )أ(

 من تغري املناخ، من أجل دعم حفظ التنوع البيولوجي وبناء القدرة على الصمود وحتقيق التكيف؛
ى حنو مستدام، هتيئة بيئة سياساتية مالئمة لالستثمار يف إدارة الشعاب املرجانية واستخدامها عل )ب(

 مبا يف ذلك تنفيذ تدابري إثبات اجلدوى وبناء الثقة من أجل حتفيز اجلهود األوسع نطاقاً؛
تعزيز الشبكة العاملية لرصد الشعاب املرجانية، مبا يف ذلك االلتزام بتبادل البيانات من أجل حتسني  )ج(

 تويني العاملي واإلقليمي؛عن تقدمي الدعم لتنسيق الشبكات على املس عمليات اإلبالغ، فضالً 
بذل اجلهود على نطاق واسع يف مجيع فئات اجلهات صاحبة املصلحة لإلعالم بقيمة الشعاب  )د(

املرجانية والنظم اإليكولوجية املرتبطة هبا واألخطار اليت هتددها يف سياق السنة الدولية للشعاب املرجانية اليت توافق 
 مع محلة التوعية بشأن الشعاب املرجانية اليت ينظمها برنامج البيئة؛ ، مبا يف ذلك التعاون201٨عام 

املشاركة يف حتليل آليات اإلدارة وأدوات السياسة العامة، ومتابعة النتائج، حسب االقتضاء، يف  )ه(
 .201٩الدورة الرابعة جلمعية األمم املتحدة للبيئة، املقرر عقدها يف 

_____________ 
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