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٢-١٤الغاية

يةوالساحلالبحريةاإليكولوجيةالنظمإدارة’’
تجنبأجلمنوحمايتها،مستدامنحوعلى

عزيزتمنهابوسائلكبيرة،سلبيةآثارحدوث
الغجراءاتواتخاذالصمود،علىقدرتها
أجلمنعليهكانتماإلىإلعادتهاالالزمة
لولبحللمحيطات،واإلنتاجيةالصحةتحقيق
‘‘2020عام

١-٢-١٤المؤشر

لىعقائمةُنهجا  تستخدمالتيالبلدانعدد’’
المناطقإلدارةاإليكولوجيةالنظممراعاة
‘‘البحرية

برنامج األمم المتحدة للبيئة هي الوكالة الراعية لهذا المؤشر



المقدمة

نحن نعيش على كوكب أزرق، حيث تغطي•
بالمائة من 70المحيطات والبحار أكثر من 

.سطح األرض

.المحيطات جزء مهم من النظام العالمي•

إنها توفر الغذاء وسبل العيش لمليارات•
األشخاص، وتمتص حرارة الغالف الجوي 

نتج وأكثر من ربع ثاني أكسيد الكربون، وت
..يحوالي نصف األكسجين في الغالف الجو

ناخ بسبب األنشطة البشرية، أدى تغير الم•
لنظم العالمي والمشاكل البيئية إلى تهديدات ل

.اإليكولوجية البحرية والبيئية



المقدمة

من في الحدتساهم المناطق المحمية البحرية •
الفقر من خالل زيادة صيد األسماك وزيادة
الدخل، وخلق وظائف جديدة، وتحسين 

.الصحة، وتمكين المرأة

تؤدي زيادة مستويات الحطام في البحار
كبير والمحيطات في العالم إلى تأثير اقتصادي

.ومتزايد

يمية تم اقتراح المؤشر المنسق للبحار اإلقل•
االدارة المتكاملة للمواقع الساحلية ’22

(ICZM) ‘كمؤشر أولي.

من المهم تحديد طرق قياس الخطط الحالية•
.التخطيط المتكاملوبناء القدرة على 



لماذا هذا الهدف 
من أهداف 

التنمية 
المستدامة مهم؟

يشير هذا المؤشر إلى إدارة المناطق •
قائمة االقتصادية الخالصة باستخدام النهج ال

.على النظام اإليكولوجي

، تنظر نُهج النظام منظور إيكولوجيمن •
لحية اإليكولوجي في الروابط بين الكائنات ا
ئية والموائل والظروف الفيزيائية والكيميا
مية داخل النظام البيئي، مع التركيز على أه

صحة السالمة البيئية والتنوع البيولوجي و
.النظام اإليكولوجي بشكل عام

، تشير المناهج القائمة منظور اإلدارةمن •
ات استراتيجيعلى النظام اإليكولوجي إلى 

-لألنظمة االجتماعية اإلدارة المتكاملة 
عوامل اإليكولوجية التي تأخذ في االعتبار ال
بق البيئية واالجتماعية واالقتصادية وتط

.مبادئ التنمية المستدامة



التعريف

•ICZM - تغطي خطة اإلدارة المتكاملة
المنطقة ( ICZM)للمناطق الساحلية 
رية تدار المناطق البح. الساحلية بأكملها

خالل يتم تطوير الخطط من. والبرية معا  
لهيئات التنسيق بين مختلف المؤسسات وا

.البحرية والبرية

-( MSP)التخطيط المكاني البحري •
يركز التخطيط المكاني البحري على

إنه (. EEZ)المنطقة االقتصادية الخالصة 
يدمج احتياجات وسياسات القطاعات 
احد البحرية المتعددة في إطار تخطيط و

.متماسك

•EEZ- المنطقة االقتصادية الوطنية
ميل بحري من EEZ( )200)الخالصة 
اقية على النحو المبين في اتف( الساحل

األمم المتحدة لقانون البحار 
(UNCLOS.)



القيود
اسة يقيس هذا المؤشر صياغة السي

.فقط وليس تنفيذ السياسة



النهج

ي هما؛طريقتان لمعالجة النهج القائمة على النظام اإليكولوج

-حرية المؤشرات البيئية لجودة النظم اإليكولوجية الب1.
رق تستخدم اتفاقية حماية البيئة البحرية لشمال ش

شمال شرق المحيط )OSPAR-المحيط األطلسي
(البحر األبيض المتوسط) UNEP-MAPو( األطلسي

لنظام المؤشرات البيئية لرصد وتقييم تنفيذ نهج ا
مع واصفات  OSPARتتوافق مؤشرات . اإليكولوجي

م اإلدارة التي تُستخدم لتقيي" الحالة البيئية الجيدة"
البحرية القائمة على النظام اإليكولوجي بموجب 

.التوجيه البحري لالتحاد األوروبي

ط مؤشرات اإلدارة المتكاملة واستراتيجيات التخطي2.
حالة تنفيذ نهج-البيئية -لألنظمة االجتماعية 

التخطيط واإلدارة المتكاملة القائمة على المنطقة 
البحري/البحرية، مثل التخطيط المكاني البحري

(MSP) أو اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
(ICZM).



-المناهج 
مؤشرات نهج 

النظام 
اإليكولوجي

معايير التقييم/المؤشر
منظمة / برنامج 

ةالبحار اإلقليمي

للوضع البيئي الجيد MSDFالمؤشرات البيئية التي تتماشى مع مواصفات OSPAR

طط عدد البلدان التي لديها خ: للتخطيط المكاني البحري HELCOMمؤشر 

مكانية بحرية متماسكة عبر الحدود وتطبق نهج النظام اإليكولوجي

HELCOM

(المؤشرات البيئية)المؤشرات المشتركة  UNEP-MAP

 NOWPAPتطبق بلدان : 2023-2018هدف استراتيجية منتصف المدة 
ة كأساس بشكل متزايد للنهج القائم على النظام اإليكولوجي للتخطيط واإلدار

.لتحقيق نظم إيكولوجية ساحلية وبحرية صحية ومنتجة

:اإلنجازات المتوقعة لهذا المجال ذي األولوية/النتائج
على تطوير وتطبيق  NOWPAPتعمل الدول األعضاء في •

ي سياسات وأدوات وممارسات اإلدارة القائمة على النظام اإليكولوج

؛لدعم التنمية المستدامة للمناطق الساحلية والبيئة البحرية
بعمليات التخطيط واتخاذ  NOWPAPتعترف الدول األعضاء في •

لبحري القرار بشأن اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والتخطيط ا
بالترابط المتبادل  NOWPAPالمكثف من قبل الدول األعضاء في 

بين البر والبحر وتعزيز التعاون بين القطاعات؛

مياه، تساهم آليات التخطيط، بما في ذلك اإلدارة المتكاملة لموارد ال•

ري في واإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والتخطيط المكاني البح
احلية في تقليل الضغوط على البيئة الس NOWPAPالدول األعضاء

.والبحرية

NOWPAP
الخطة اإلجرائية 

لحماية وإدارة 

وتحسين البيئة

ية البحرية والساحل

في منطقة شمال 

غرب المحيط 
الهادئ

(المؤشرات البيئية)صفات المعايير البيئية الجيدة  EU MSFD 
(Marine 

Directive)

ر اإلقليمية موجز لمؤشرات نهج النظام اإليكولوجي ومعايير التقييم المستخدمة حالياً في برامج البحا
والوكاالت الرئيسية األخرى



-المنهجية 
خطوات التطوير

@unenvironment



–المنهجية 
خطوات التطوير

المنظمات /الوكاالت/تحديد السلطات-( 1)الخطوة األولى •

.يةالوطنية المسؤولة عن التخطيط واإلدارة الساحلية والبحر

ورسم خرائط ICZMخطط تحديد حدود -( 2)الخطوة الثانية •

مكانية لها أو غيرها من الخطط على المستوى الوطني ودون

مات المنظ/ الوكاالت/التنسيق مع السلطات. الوطني والمحلي

ية الوطنية المسؤولة عن التخطيط واإلدارة الساحلية والبحر

ICZMالستكمال استبيان حول خطط 
(Shipman and Petit 2014 )

تحديد حالة تنفيذ كل خطة، وتصنيف-( 3)الخطوة الثالثة •

:الخريطة المكانية حسب مراحل التنفيذ

إعداد الخطة األولية1.

تطوير الخطة2.

تعيين الخطة/اعتماد3.

التنفيذ واإلدارة التكيفية4.



-المنهجية 
التحليل

ثيق يتم جمع الردود على االستبيان وتو•
.اإلجابات

م تُستخدم الخرائط المكانية التي ت•
سبة تطويرها في الخطوة الثانية لحساب ن
ة المياه الوطنية أو المنطقة االقتصادي
ط الخالصة الوطنية، التي تغطيها الخط

.ذات الصلة

يتم ذلك عن طريق تراكب الطبقة •
كانية المكانية للخطط ذات الصلة بطبقة م
من المياه الوطنية، أو من المنطقة 
لتقاء االقتصادية الخالصة، لتحديد مكان ا

.الطبقتين



–المنهجية 
مثال

ً أمراً عليهاوالمحافظةالبحريةالمناطقإدارةتعد• تنميةالأهدافلتحقيقضروريا
اطقوالمنالساحلية،المناطقوإدارةالبحري،المكانيالتخطيطيلعب.المستدامة
دارةاإلمنأخرىوأشكالاإليكولوجيالنظامإلىالمستندةالتكيفوخططالمحمية،
.المحيطاتإدارةفيدورا  البحرية

خريطة رسمية للمحمية البحرية

منالمائةفي7.4المحميةالبحريةالمناطقتغطي،2018عامنهايةمناعتبارا  •
هذهمنالمائةفي90حوالييقع.مربعكيلومترمليون27بحواليالعالميالمحيط
10وية،الساحلللدولالخالصةاالقتصاديةالمناطقأواإلقليميالبحرداخلالمنطقة

.البحارأعاليفيتقعفقطالمائةفي

منطقة232منفقطالمائةفي41أنإلى(2017)لويسأجراهحديثتحليليشير•
10وجودمعالمائة،في10هدفحققتقدالنصف،منأقلأيبحرية،إيكولوجية
في10علىالحفاظالمهممن.اآلنحتىحمايةبدونتزالالإيكولوجيةمناطق
المناطقبيناإليكولوجيالتمثيللضمانإيكولوجيةمنطقةكلمناألقلعلىالمائة

.البحريةللمناطقالفعالةالحمايةفيالمحرزالتقدملقياسالمحمية

@MeaProg2019



–المنهجية 
مثال

للمناطقالمتكاملةاإلدارةتنفيذحولوطنيمؤشر:كولومبيا
(ICZM)الساحلي

المستدامةميةالتنأهدافلمؤشرالبديلالوطنيمؤشرهابتنفيذبالفعلكولومبياتقوم•
١-٢-١٤

تحرزيالت،(والمحيطيةالساحليةالبيئيةللوحداتإسبانية)UACsعددالمؤشريقيس•
اإلدارةنفيذتعمليةمرحلةويحددالساحليةللمناطقالمتكاملةاإلدارةتنفيذنحوتقدما  

.المناطقهذهمنمنطقةكلفيهاتوجدالتيالساحليةللمناطقالمتكاملة

:أدناهالصيغةباستخدامحسابهيتم•

ICZMx100منهجيةمنNالمرحلةفيتقدما  أحرزتالتيUACعدد

الساحليةالمناطقفيUACعددإجمالي

:التاليةالمراحلإحدىإلىيشير‘N’حيث•

التحضير1.

التوصيف2.

التشخيص3.

البيئيةالمناطقالنظروتقسيمبعد4.

االرشاديةالقواعد5.

الصياغة6.

التبني7.

التنفيذ8.

والتقييمالرصد9.



–المنهجية 
مثال

UACsترميزفيهايتمخريطة،شكلعلىمكانيا  المؤشرنتائجعرضيتم•
الخاصةالساحليةللمناطقالمتكاملةاإلدارةتنفيذمراحلعلىاعتمادا  باأللوان

.بها

علىرةالقدلديهولكنالساحليةالمناطقعلىحاليا  الكولومبيالمؤشريركز•
.للبالدالخالصةاالقتصاديةالمنطقةليشملتكييفه

خيارا  ICZMتنفيذفيالمحرزالتقدملحسابالكولومبيةالصيغةتوفرأنيمكن•
التنميةدافأهلغايةالبديلالمؤشرلتنفيذللبلدانبخطوةخطوةلمنهجيةبديال  

.٢-١٤رقمالمستدامة



البيانات

ت دون سيتم تجميع البيانات على المستويا•
اإلقليمية واإلقليمية والعالمية من خالل
حساب عدد البلدان التي لديها خطة لكل 

.مجموعة

الحكومات الوطنية–مصادر البيانات •

من خالل برامج البحار –جمع البيانات •
مباشرة بالبلدان UNEPستتصل . اإلقليمية

.  غير المدرجة في البرنامج

ستكون البيانات متاحة لجميع الدول •
األعضاء

.سنوات5كل سيتم اإلبالغ عن هذا المؤشر •

انات من المتوقع أن يتم تجميع تقارير البي•
.2021األولى في عام 

.يتم بالفعل جمع البيانات•

2021ستكون دورة اإلبالغ األولى في عام •



الملخص

من المقرر أن يبدأ هذا المؤشر في عام •
2021

ة هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول كيفي•
ن الجمع بين المعلومات حول أنواع مختلفة م

.اإلدارة

د يجب على جميع البلدان اإلبالغ عن الحدو•
ومرحلة التنفيذ ICZMالمكانية لخطط 

.باعتبارها المعيار األساسي

في حالة وجود القدرات أو الفرص داخل •
فيذ نُهج البلد، يمكن للبلدان أيضا  تقييم تن

مة اإلدارة والتخطيط المتكاملة األخرى القائ
.ةعلى المنطقة، أو مراقبة المعايير البيئي



!شكرا  

UN Environment

www.unenvironment.org


