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وحدة إحصاءات البيئة وأهداف التنمية 
برنامج األمم المتحدة للبيئة-المستدامة 

١-١٤الغاية 

ريتقليل التلوث البح



١-١٤الغاية 
والمؤشر

١-١-١٤

والمواردوالبحارالمحيطاتحفظ:١٤الهدف
يقلتحقمستدامنحوعلىواستخدامهاالبحرية
المستدامةالتنمية

:١-١٤الغاية

همنوالحدأنواعهبجميعالبحريالتلوثمنع’’
نشطةاألعنالناجمالتلوثسيماوالكبير،بقدر

وتلوثالبحري،الحطامذلكبماالبرية،
‘‘2025عامبحلولالمغذيات،

:١-١-١٤المؤشر

الحطامكثافةوالساحليالتخثثمؤشر’’

‘‘البالستيكي

:(أ)١-١-١٤المؤشر

‘‘الساحليالتخثثمؤشر’’

برنامج األمم المتحدة للبيئة هي الوكالة الراعية لهذا المؤشر



المقدمة
مالنظعلىالضارةوآثارهالغذائياإلثراء/التخثثيعد•

مناطقمنالعديدفيالمشكالتأكبرمنالساحليةالبيئية
مأهمنالمناخيوالتغيرالبشريةاألنشطةتعد.العالم

تكاثرإلىيؤديمماالمغذيات،لزيادةالدافعةالعوامل
فياألكسجيننقصظروفوانتشارالضارةالطحالب
.الساحليةالبيئيةالنظممنالعديد

ألنهاللتخثث،الدافعةالعواملأهمبينمناألنهارتعتبر•
خاللمنالساحليالبيئيالنظامديناميكياتعلىتؤثر
.العضويةوالموادالمغذياتونقلالعذبةالمياهتدفق



المغذيات،بغنيةالبيئةتصبحعندمايحدث-التخثث•
فيوالطحالبالنباتاتنموكميةمنيزيدمما

.الساحليةوالمياهاألنهارمصبات

نامجبرأجراهالذيالعالميالمقارنللتقييمووفقا•
فإن،2016عامفيللحدودالعابرةالمياهتقييم
كثراألالخمسةالكبيرةالبحريةاإليكولوجيةالنظم

جخليهيالساحليةالمياهجراءمنللمخاطرعرضة
،يكالمكسوخليج،الشرقيالصينوبحر،البنغال
الصينبحرومنطقة،البرازيلشمالوجرف
النظمخدماتتوفرمناطقوهي،الجنوبي

نسمةمليون781تبلغالسواحللسكاناإليكولوجية
.2010عامفي
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المقدمة



المقدمة

مندءا  بالبيئي،النظامفيمتسلسلتفاعلإلىالتخثثيؤدي•
.والنباتاتالطحالبمنالزائدةالوفرة

كمياتتجوتنالنهاية،فيالزائدةالنباتيةوالموادالطحالبتتحلل•
.الكربونأكسيدثانيمنكبيرة

عمليةوهيالبحر،لمياه(pH)الهيدروجينيالرقممنيقللهذا•
مونإبطاءإلىالتحمضيؤدي.المحيطاتتحمضباسمتعرف

اتالرخويفيالصدفةتكوينيمنعأنويمكنوالمحاراألسماك
سماكاأللمصايدالمصيدانخفاضإلىيؤديهذا.الصدفتينذات

حريةبومأكوالتأصغرمحاصيليعنيمماوالترفيهية،التجارية
.الثمنباهظة



المقدمة

:الساحليالتخثثمؤشراتمنرئيسيةأنواعأربعةتوجدللبحث،وفقا  

،(وتركيزاتهاالمغذياتمدخالت)التخثثسببمؤشرات•

ونمو،أ-فيلالكلوروتركيزاتمثل)التخثثبسببالمباشرةللتأثيراتمؤشرات•
،(تعكرها/المياهوصفاءالحيوية،الكتلة

كسجيناألمستوياتمثل)التخثثبسببالمباشرةغيرللتأثيراتمؤشرات•
،(المذاب

احليةالسالتخثثإمكاناتمؤشر)الساحليالتخثثإلمكاناتنموذجيةمؤشرات•
(ICEP)،  التخثثعلىالمتوقعوالتأثيرالمغذياتحملنسبتحليلعلىبناء

.(األرضعلىالقائمةاألنشطةبسبب

، تكاثرت الطحالب الكبيرة الخضراء الضخمة 2008في عام 

كيلومتر مربع في البحر 2400الناتجة عن التخثث على مساحة 

األصفر وبحر الصين الشرقي، وكان البد من إزالة مليون طن

.مليون دوالر أمريكي100ومعالجتها بتكلفة تزيد عن 



لماذا هذا الهدف 
من أهداف 

التنمية 
المستدامة مهم؟

ف ومن المهم بشكل أساسي أن نفهم كي•
لبحار تعمل الصلة بين المياه العذبة وا
من أجل وضع التدابير المناسبة 
دة للحفاظ على الحالة البيئية الجي

(GES.)



التعريف

بيئاتالفيللمغذياتالزائدالتحميل-التخثث•
ىإليؤديمماالبشرية،المصادرمنالساحلية
والعوالقوالطحالبللنباتاتالمفرطالنمو
.النباتية

خالصةالاالقتصاديةالمنطقة-الساحليةالمنطقة•
(الساحلمنبحريميل200)(EEZ)الوطنية
دةالمتحاألمماتفاقيةفيالمبينالنحوعلى
.البحارلقانون

وأثابتةصلبةمادةأي-البحريةالنفايات•
هامنالتخلصأوفقدهايتممعالجةأومصنعة
.ساحليةوالالبحريةالبيئةفياألمربهاوينتهي



القيود

ياناتالبالبلدانتستخدمأنالمفترضمن
نألنظرا  ولكنبنشاط،القراراتالتخاذ

ليجعذلكفإنللحدود،عابرةالمحيطات
.معقدةهذهالقرارصنععملية



-المنهجية 
الطريقة

درصعملياتمنعالميا  المتاحةالبيانات:(1)األولالمستوى

والنمذجةاألرض

منجمعهاسيتمالتيالوطنيةالبيانات:(2)الثانيالمستوى

دعنالصلة،ذياإلقليميةالبحاربرنامجخاللمن)البلدان

بحارالبرنامجفياألعضاءللبلدانبالنسبةأي)االقتضاء

(اإلقليمية

مؤشرضوءفيالمحرزالتقدمرصدفيالمحرزالتخثثالتقدمرصدمعايير
(أ)١-١-١٤المستدامةالتنمية

يتعلق ( 3)المستوى الثالث 
بالبيانات التكميلية



–المنهجية 
المستوى األول 

(1)

الساحليالتخثثإمكانياتمؤشر
(N)النيتروجينزيادةأنالمؤشرهذايفترض•

(Silica)للسيليكابالنسبة(P)الفوسفورأو

ملةالمحتالضارةالطحالبنموزيادةإلىستؤدي
(ICEP> 0).

PوNونسبأحمالعلىالمؤشرهذايعتمد•
ليةالساحالمياهإلىاألنهارتنقلهاالتيSilicaو

(Garnier et al. فيتساهموالتي(2010

ICEP.

مجدخاللمنأكبربشكلالمؤشرتطويريمكن•
PوNزاتتركيتشتتلتقييمالموقعفيالمراقبة

.األرضيةالحقيقةمؤشرفيSilicaو

الكربونمنبالكيلوغرامICEPعنالتعبيريتم•

مربعركيلومتلكل(للطحالبالحيويةالكتلةمن)
kg)يوميا  النهرحوضمنطقةمن C km-2

day-1).



–المنهجية 
المستوى األول 

(1)

المعادلتينإحدىباستخدامICEPنموذجحسابيتم•

رالفوسفوأوالنيتروجينكانإذاماعلىاعتمادا  
Billen)المعادالت.محددا   and Garnier 2007)

:هي

ICEP (N limiting) = [NFlx/(14*16)-
SiFlx/(28*20)]*106*12

ICEP (P limiting) = [PFlx/31 –
SiFlx/(28*20)]*106*12

القيمالتواليعلىهيSiFlxوNFlxوPFlxحيث

لكلياوالنيتروجينالكليللفوسفورالمحددةالمتوسطة

وضحمصبعندتسليمهايتمالتيالذائبةوالسيليكا
Pبالكيلوغرامعنهامعبرا  النهر، km-2 day-1،

Siوبالكيلوغرام،1-اليومN-km-2بالكيلوغرام km-2
day-1.



–المنهجية 
المستوى األول 

(1)

أالكلوروفيلانحرافنموذج
نأللواالصناعيةاألقمارعلىالمعتمدةالتقييماتبدأت•

الملونالضوئيالماسحبإطالق1978عامفيالمحيطات

ناساالصناعيالقمرمتنعلى(CZCS)الساحليةللمنطقة

NASA)7نيمبوس Nimbus 7 satellite)

𝛾)=أالكلوروفيلانحرافحجم -𝛽/ 𝛽) ×100
2004-2000أ-الكلوروفيلالشهريالبكسلمتوسط=𝛽حيث

شمولةالمللسنةأ-الكلوروفيلالشهريالبكسلمتوسط=𝛾حيث

بالتقرير

كانإذاتفعا  مرانحرافا  ويعتبربالبكسلاالنحرافحسابسيتم•

.التسعينالمئويةالنسبةفيالحجم

العاليةمةالقيذاتالبكسللوحداتالمئويةالنسبةحسابسيتم•

.شهريا  

سطمتوأنهاعلىالشهريةاالنحرافاتمتوسطحسابسيتم•

-الثانيكانون/يناير)شهرا  12مدىعلىالمئويةالنسبة

.(االولكانون/ديسمبر



–المنهجية 
المستوى الثاني 

(2)

الموقعفيالمغذياتمراقبة
الوطنيالمستوىعلىالقياساتاستخداميجب•

تروجينالنيذلكفيبما)المعاييرمنوغيرهأ-للكلوروفيل

عنعاراالستشمنأوالموقعفي)(والسيليكاوالفوسفات

بعدعنارلالستشعالعالميةالحقيقةوتقريرللتكملة(بعد

فصيال  تأكثرتقييمإجراءوتمكينالنموذجيةوالبيانات

.للتغذيات

الوطنيةICEPنموذج
محدودة،الوطنيالمستوىعلىالحاليةICEPنمذجةتعد•

.أكبربشكلتطويرهايمكنولكن

يةالصيناألنهارحوضمستوىبياناتدراسةتستخدم•

Global NEWS - Globalنموذج.2 NEWS-2هو

لفلمختالنهريةالصادراتكميةويقيسالحوضمقياس

بونوالكروالفوسفورالنيتروجين)الغذائيةالعناصر

عضويمذاب،عضويغير)متعددةبأشكال(والسيلكا

علىالبشريةلألنشطةكوظائف(والجسيماتمذاب

Strokal)والحوضاألرضخصائص et al أداة تقييم التخثث لخطة عمل شمال غرب المحيط(2016

وهي تقنية لتصوير األقمار ،(NEAT)الهادئ 

في الصناعية للكشف عن المناطق الميتة المحتملة
.البحر



البيانات

ية، بيانات األقمار الصناع-مصادر البيانات •
.النماذج العالمية، الحكومة الوطنية

من خالل برنامج البحار -جمع البيانات •
ت اإلقليمية، االدارة الوطنية لدراسة المحيطا

،(NOAA)والغالف الجوي 
GEOBluePlanet، النظام العالمي إلدارة

(GNMS)المغذيات 

اءستكون البيانات متاحة لجميع الدول األعض•

ر أنها كما يتم تحديث عدد األطراف التي تعتب•
قدمت استراتيجيات وخطط العمل الوطنية

والتي 2010للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
لتنوع تأخذ في االعتبار الخطة االستراتيجية ل

.بانتظام( 2020-2011)البيولوجي 

ذوذ أ والش-تم اإلبالغ عن انحراف الكلوروفيل•
.2021شباط /بيانات رصد األرض في فبراير

لبلدان سيتم جمع البيانات الموقعية مباشرة من ا•
في وقت الحق من هذا العام من خالل برنامج 

.البحار اإلقليمية

ركاؤه سيتولى برنامج األمم المتحدة للبيئة وش•
.معالجة البيانات



دراسة حالة -مثال 
إفرادية

( Pو  Nتحميل )مؤشر إمكانيات التخثث الساحلي 

في مصبات Silcaو Pو Nتعد نموذج مدخالت مستوى الحوض •

.األنهار ممارسة راسخة من حيث فهم التخثث الساحلي

خاص تم القيام بذلك على مستوى الحوض، وهو أمر غير مفيد بشكل•

.لصنع القرار على المستوى الوطني

حلول من المتوقع أن يتم االنتهاء من منتج مستوى الحوض الفرعي ب•

كون بالنسبة لألحواض الفرعية العابرة للحدود، سي. نهاية هذا العام

تماعية على أساس النسبة المئوية باستخدام البيانات االجPوNتحميل 

.واالقتصادية واستخدام األراضي وإدارة المغذيات لكل بلد

بناء  على األرقام  ICEPيوصى بأن تقوم البلدان بتحسين نموذج •

مثل استخدام األراضي، واستخدام األسمدة، والثروة )الخاصة بها 

(.الحيوانية، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وما إلى ذلك



دراسة -مثال 
حالة إفرادية (Pو  Nتحميل )مؤشر إمكانيات التخثث الساحلي 



الملخص

أضرارإلىالساحليالتخثثيؤديأنيمكن•
لبحريةاوالموائلالبحرية،البيئيةبالنظمجسيمة
اثرتكانتشارفييتسببأنويمكنالحيوية،
.الضارةالطحالب

الشمعمللخطةالتخثثتقييمأداةباستخدام•
تعتمدتقنيةهي-(NEAT)الهادئالمحيطغرب
خطرتزايدلمراقبةالصناعيةاألقمارعلى

.المحيطاتيهددالذيالتخثث

ةإلكترونيبوابةالخاصالرصدمركزطوركما•
واإلجراءاتالضارة،الطحالبتكاثرعن

وإرشاداتالضارة،الطحالبلتكاثرالمضادة
يفالمحليةالحكومةلمسؤوليالتخثثمراقبة
.الساحليةالمناطق

*Northwest Pacific Action Plan Eutrophication Assessment Tool 
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