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الوكالة تعزز العمل العالمي بشأن ظاهرة تحمض المحيطات

ظاهرة حتمض احمليطات تؤثر بالفعل على النظم اإليكولوجية البحرية واخلدمات التي تسديها للبشرية.
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تعمل

الوكالة على تعزيز التعاون العلمي من أجل توفير
الفهم السليم القائم على حقائق مبا يتيح تقييم
تأثير اإلنسان على البيئتني الساحلية والبحرية.

وقد وجهت املجالت العلمية املعروفة االنتباه إلى األخطار
الوشيكة من جراء ظاهرة حتمض احمليطات وانعكاساتها على
املناطق الساحلية واحلياة البحرية.
وع ّلقت مجلة الطبيعة  Natureبعددها الصادر في متوز/يوليه
 2013على النحو التالي“ :على الرغم من أن مسألة أعداد
الباحثني والتمويل واملنهجيات ستشكل دائم ًا أحد القيود،
فإننا نعتقد أن هذا املجال آخذ في التراجع نتيجة مشكلة أكبر
من ذلك بكثير – أال وهي عدم املعرفة باملبادئ الشاملة لكيفية
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تأثير حتمض احمليطات على األنواع والنظم اإليكولوجية .فهذه
املبادئ ذات أهمية حاسمة ملعاجلة بعض القضايا ،مبا في ذلك
التحوالت في العمليات البيولوجية الكيميائية ،مثل تثبيت
النيتروجني ،والتفاعالت بني احليوانات والنباتات والبكتيريا.
ويتطلب وضع هذه املبادئ التوحيدية اتباع نهج متعدد
التخصصات يحدد الهيكل التنظيمي لألبحاث داخل نطاق
املشاريع املتعددة اجلنسيات واملنفّذة على النطاق الوطني
بشأن حتمض احمليطات ،وفيما بني هذه املشاريع بعضها
ويعد مركز التنسيق الدولي لظاهرة حتمض احمليطات،
البعض.
ّ
الذي ُأعلِن عنه في حزيران/يونيه  ،2012خطوة أولى
حتظى بالترحيب.

“وظاهرة حتمض احمليطات تؤثر بالفعل على النظم اإليكولوجية
البحرية واخلدمات التي تسديها للبشرية .وملا كان عكس اجتاه
التغيرات في كيمياء احمليطات سيستغرق آالف السنني ،فإننا
نعتقد أنه ينبغي توجيه البحوث نحو إيجاد احللول ،بد ًال من
مجرد توثيق الكارثة .وفي نهاية املطاف ،فإن احلد من مستويات
ثاني أكسيد الكربون في الغالف اجلوي هو وحده الكفيل
بتخفيف التحديات التي يفرضها حتمض احمليطات .وفي الوقت
ذاته ،فإنه ميكن للباحثني حتسني فهمهم للتأثيرات البيولوجية
الناجتة من حتمض احمليطات ،وحتديد الكائنات احلية والنظم
اإليكولوجية األكثر عرض ًة للخطر .وميكننا أيض ًا كسب بعض
الوقت من خالل تقليل الضغوط البشرية مثل الصيد اجلائر
1
وإتخام املياه باملغذيات والتلوث”.

بعثة مركز التنسيق الدولي
بتحمض احمليطات
املعني
ّ

على مدى السنوات العشر املاضية ،أظهرت األبحاث العلمية
الدولية األخطار التي ميكن أن ّ
حتمض احمليطات
تشكلها ظاهرة ّ
للحياة البحرية .ومن أول املشاريع املتعددة اجلنسيات عن حتمض
احمليطات املشروع األوروبي املعني بتحمض احمليطات 2وهو مشروع
أوروبي مدته أربع سنوات وانتهى في عام  .2012وقد اعترف
هذا املشروع باحلاجة إلى مواصلة تطوير األنشطة الدولية ،كما
3
فعل الفريق العامل املعني بتحمض احمليطات SOLAS- IMBER
والفريق الدولي املعني مبستخدمي املواد املرجعية في مجال حتمض
احمليطات .وأكد هذان الفريقان على احلاجة إلى بذل جهد دولي
أوسع نطاق ًا لتنسيق وتعزيز وتيسير كل ما يتعلق بعلم حتمض
احمليطات واألنشطة ذات الصلة به .وقد أعلنت الوكالة خالل
مؤمتر ريو 20+في حزيران/يونيه  2012عن إنشاء مركز التنسيق
الدولي املعني بتحمض احمليطات في مختبرات البيئة التابعة
للوكالة في موناكو .ومهمة هذا املركز هي تيسير اإلجراءات
واالستجابات العاملية لظاهرة حتمض احمليطات.
وهذا املركز ،الذي أنشئ في البداية كمشروع مدته ثالث
سنوات ،يتم متويل ودعم أعماله من ق َِبل العديد من الدول
األعضاء 4في الوكالة من خالل مبادرتها اخلاصة باالستخدامات
السلمية .وهو يتعاون مع مشاريع وطنية ودولية رئيسية أخرى
ضالعة في البحوث املتعلقة بتحمض احمليطات .ويساعد في
عمل املركز مجلس استشاري ،يتألف من أعضاء من اللجنة
األوقيانوغرافية الدولية احلكومية التابعة لليونسكو ،واإلدارة
الوطنية لدراسة احمليطات والغالف اجلوي في الواليات املتحدة،
ومنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة ،واألمير ألبرت
الثاني من مؤسسة موناكو ،والفريق الدولي املعني مبستخدمي
املواد املرجعية في مجال حتمض احمليطات ،إلى جانب نخبة من
العلماء املتميزين.

العمل الذي يقوم به مركز التنسيق
بتحمض احمليطات
الدولي املعني
ّ

الهدف من مركز التنسيق الدولي املعني بتحمض احمليطات هو
أن يكون مبثابة منصة ألغراض تقاسم املعلومات وتعزيز التعاون
الدولي ،والتدريب ،وتطوير أفضل املمارسات ،والوصول
إلى البيانات املتصلة بظاهرة حتمض احمليطات ،وغير ذلك من
اإلجراءات املنفَّذة في إطار من التعاون .ويوفر موقعه الشبكي
ومركزه اإلخباري املعلومات لقطاعات مختلفة من اجلمهور ،مبا
في ذلك اجلهات املعنية بوضع السياسات واتخاذ القرارات.

كما يعزز املركز الوعي باستخدام التقنيات التقليدية والنووية
والنظائرية من أجل فهم االختالفات القائمة في البيئات الساحلية
والبحرية ،واملساعدة في توفير أساس الستجابات إدارية فعالة
حتفظ قدرة هذه النظم اإليكولوجية على التكيف .وفي إطار
أنشطة االتصال اخلاصة باملركز ،يتم إيضاح الكيفية التي ميكن
من خاللها استخدام البحوث للمساعدة في ضمان التنمية
املستدامة وتعزيز قدرة هذه النظم اإليكولوجية على التكيف.
وتشجع الوكالة على تبني نهج شامل لدراسة ورصد وحماية
النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية والبرية .ويدعم املركز
التعاون الفعال على نطاق عاملي ملعاجلة التهديد الذي تواجهه
محيطاتنا جراء ظاهرة حتمض احمليطات.

آبها ديكسيت ،شعبة اإلعالم العام في الوكالة.
 1أعيد الطبع بإذن من مؤسسة ماكميالن احملدودة للنشــــــر:
تعليــــــــق مبجلـــــة  ،NATUREاملجلــــد  ،498صفحـــة ،429
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 2كان املشروع األوروبي املعني بتحمض احمليطات هو أول مبادرة
تكرس لدراسة تداعيات
بحثية على نطاق واسع في أوروبا َّ
وعواقب حتمض احمليطات .وشارك أكثر من  100عالم من 27
معهداً وتسعة بلدان بجلب خبراتهم للمشروع ،مما أدى إلى
إنشاء احتاد متعدد التخصصات ومتنوع .وقد مت متويل املشروع
ملدة أربع سنوات (من  2008إلى  )2012من ق َِبل املفوضية
األوروبية في إطار برنامجها اإلطاري السابع.
 :SOLAS 3دراسة سطح احمليط والطبقات السفلى من الغالف
اجلوي و :IMBERالبحوث املتكاملة للكيمياء اجليولوجية احليوية
والنظم اإليكولوجية البحرية.
 4إسبانيا ،وأستراليا ،وإيطاليا ،وفرنسا ،واململكة املتحدة،
والنرويج ،ونيوزيلندا ،والواليات املتحدة األمريكية.
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