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 لتحقيق التنمية المستدامة  حفظ المحيطات، والبحار، والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام: ١٤الهدف 
يما التلوث الناجم عن األنشـطة البرية، بما في  سمنع التلوث البحري بجميع أنواعه والحد منه بقدر كبير، وال : ٢-١٤ الغاية

 2025ذلك الحطام البحري، وتلوث المغذيات، بحلول عام  
 عدد البلدان التي تستخدم ُنهجًا قائمة على مراعاة النظم اإليكولوجية إلدارة المناطق البحرية.:   ١- ٢-١٤ المؤشر

 

 مؤسسيةالمعلومات ال
 : المنظمة الراعية

 برنامج األمم المتحدة للبيئة 

 تعاريفالمفاهيم و ال
 تعريف:ال
إلى  . بالنسبة مؤشر رئيسك ،لبحار اإلقليميةاتنسيق   برنامج ب الخاص "، اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية"مؤشر  قترحيُ 
بالنسبة  أم ا تقييم اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية. في هذه الخطط ُتسهم  قد، بحري ال زالحي  تخطيط تعتمد لبلدان التي ا

لتخطيط المتكامل. تستند جميع  تحقيق امن المهم تحديد طرق قياس الخطط الحالية وبناء القدرات لف، لبلدان األخرى إلى ا 
مها التقارير المؤشر إلىالبيانات الخاصة بهذا   برنامج البحار اإلقليمية.إلى  البلدان  التي تقد 

برنامج األمم المتحدة للبيئة أعد  ، بعة واالستعراض للبحار اإلقليميةتعزيز استخدام البحار اإلقليمية كجزء من آلية المتالو 
  راجع الرابط التالي: أهداف التنمية المستدامة ) لخدمةتقريًرا حول كيفية استخدام بيانات البحار اإلقليمية بشكل مباشر 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27295/ocean_SDG.pdf?sequence=1&isAll

owed=y  ) . 
الدليل العالمي إلحصاءات المحيطات لقياس أهداف التنمية " عنونةالمتتوفر منهجية كاملة لهذا المؤشر في الوثيقة 

 ". ١-٥- ١٤و   ١- ٢-١٤و   ١-١-١٤المستدامة 
 

 األساس المنطقي: 
ة  بين الكائنات الحي  الموجودة في االعتبار الروابط  اإليكولوجيالنظام  هج القائمة علىالنُ ، تأخذ من منظور إيكولوجي

والتنوع البيولوجي   اإليكولوجي التكامل، مع التركيز على أهمية بيئينظام  ضمنوالكيميائية  الفيزيائيةوالموائل والظروف 
الُنهج القائمة على النظام اإليكولوجي إلى استراتيجيات   هذه تشيرف، ي من منظور إدار أم ا والصحة العامة للنظام البيئي. 

ق مبادئ  االجتماعية اإليكولوجية التي تراعي العوامل اإليكولوجية واالجتماعية واالقتصادية وتطب  اإلدارة المتكاملة للنظم 
 التنمية المستدامة.

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27295/ocean_SDG.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27295/ocean_SDG.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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بشكل   لمناطق االقتصادية الخالصةاإدارة ( الحيز البحري  إدارة ز اإلدارة القائمة على المناطق البحرية أو الساحلية )أوتعز  
اإلدارة   ضمانمن أجل  لمتكاملة للمناطق الساحليةواإلدارة ا البحري  الحيزتخطيط  نهج بلدانال شت ى ستخدموت. أفضل

    أوسع في الطبيعة. اً نطاق وتغط ية قطاعات عد   التي تشملالمناسبة القائمة على النظام اإليكولوجي، بما في ذلك القضايا 
 
 مفاهيم: ال

تتم ف، المنطقة الساحلية بأكملها ة اإلدارة المتكاملة للمنطقة الساحليةتغطي خط   -ة اإلدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية خط  
الخطط من خالل التنسيق بين مختلف المؤسسات والوكاالت البحرية  يجري تطوير. سويًّاالمناطق البحرية والبرية  إدارة

 والبرية. 
فهو يدمج احتياجات قطاعات   ، على المنطقة االقتصادية الخالصة البحري  الحيزتخطيط يركز  - البحري  زالحي  تخطيط 

 إطار تخطيط متماسك.  ضمن هاوسياساتبحرية متعددة 
ن بحري من الساحل( على النحو المبي   ميل 200)  الخالصةالوطنية المنطقة االقتصادية  -  المنطقة االقتصادية الخالصة

 في اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار.    
 

 التعليقات والقيود: 
 .هاوليس تنفيذ فحسب اتالسياسعملية وضع يقيس المؤشر  
 

 المنهجية 
 :سابتحطريقة اال

"الدليل العالمي إلحصاءات المحيطات لقياس أهداف التنمية  المعنونةتتوفر منهجية كاملة لهذا المؤشر في الوثيقة  
 ". ١-٥- ١٤و   ١- ٢-١٤و   ١-١-١٤المستدامة 

إلى  . بالنسبة مؤشر رئيسك ،لبحار اإلقليمية"، الخاص ببرنامج  تنسيق ااإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية"مؤشر  ُيقترح
أم ا  بحري، يمكن أن تكون هذه الخطط مفيدة لتقييم اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.  ال الحيزتخطيط  تعتمدلبلدان التي 

تستند  لتخطيط المتكامل. تحقيق امن المهم تحديد طرق قياس الخطط الحالية وبناء القدرات لفلبلدان األخرى، إلى ابالنسبة 
مها التقارير  البيانات الخاصة بهذا المؤشر إلىجميع   برنامج البحار اإلقليمية. إلى  البلدان التي تقد 

من خالل   التي ُتقاسقائمة على النظام اإليكولوجي إلدارة المناطق البحرية ) ًجاهُ نُ  تت بعيقيس هذا المؤشر عدد البلدان التي  
على   التخطيط واإلدارة المتكاملة القائمة أساليب أو غيرها من البحري   الحيزة خط  ( أو اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية

 .المنطقة
  ولى األ الخطوة

 .طيط واإلدارة الساحلية والبحرية المنظمات الوطنية المسؤولة عن التخ /الوكاالت /تحديد السلطات
  الخطوة الثانية 
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  كل  من الصعيدحدود خطط اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية أو الخطط األخرى على ل مكانيتحديد وترسيم القيام ب
خطيط التنسيق مع السلطات/ الوكاالت/ المنظمات الوطنية المسؤولة عن الت ، إضافًة إلىودون الوطني والمحلي  ،الوطني

 . (2014)شيبمان وبوتي  استبيان حول خطط اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية  لإلجابة على واإلدارة الساحلية والبحرية
 الخطوة الثالثة 

 وتصنيف الخريطة المكانية حسب مراحل التنفيذ: خطة تنفيذ كل   وضعتحديد 
 ة األولية( إعداد الخط  1
 تطوير الخط ة ( 2
 التعيين  /( اعتماد الخطة3
 التكي فيةدارة اإلالتنفيذ و ( 4

يمكن أيًضا استخدام الخريطة المكانية التي توضح حدود الخطط ذات الصلة  و . هاقي وثتإجابات االستبيان و  ى بجمعيوص  
رة) الخطط  تغط يهاالتي  نطقة الوطنية االقتصادية الخالصةنسبة المياه الوطنية، أو الم حتسابالفي الخطوة الثانية(  المطو 

المنطقة  على أوتوافر المياه الوطنية  تدل  على ضمن الخريطة إضافة طبقة مكانيةعن طريق   ، وذلكذات الصلة
 . الطبقتين التقاءمكان  بهدف تحديد ، لخطط ذات الصلةاعلى    تدل  التي الطبقة المكانية   إلى جانب ،االقتصادية الخالصة

 .في حال ُوجدت  خطة قائمةأي   عنعلى جميع البلدان اإلبالغ  يجب 
 

 : التفصيل 
 . الوطني الصعيدعلى  اتصنع القرار من أجل معي نة خطة  تغط يهاى بوضع خريطة جغرافية مكانية للمناطق التي يوص  

 
 :الناقصةمعالجة القيم 

 .  الناقصةم القي  ٌتحتسب ال 
 
 المجاميع اإلقليمية:  
ضمن  خطة  تملكساب عدد البلدان التي تحاوالعالمية من خالل  ،واإلقليمية ،جمع البيانات على المستويات شبه اإلقليميةتُ 

 كل مجموعة. 

 :التباينمصادر 
 ال ينطبق على هذا المؤشر  
 

 مصادر البيانات
 الوصف:
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 مة من الحكومات الوطنية مقد  الالبيانات  .1
 

 :البيانات جمع 
. اإلبالغ  إراحة البلدان من الحاجة إلى بهدفجمع البيانات الوطنية من خالل برامج البحار اإلقليمية  الراعيةوكاالت التقترح 

 . مباشرةً  معها يتواصل برنامج األمم المتحدة للبيئةو ، برنامج البحار اإلقليمية ضمندرجة لبلدان غير المإلى ا بالنسبة أم ا 
 

 توافر البيانات  
 الوصف:

 جميع الدول األعضاء. في متناول البيانات  ستكون 
 

 السالسل الزمنية: 
ة   فيجمع البيانات الوطنية    عملية بالفعل  البحار اإلقليمية    يتول ى برنامج     خالل إعداد   جمع هذه البياناتتُ ، و إقليميةبحار    عد 

المستدامة في   التنمية  أهداف  ر .  2020عام  التقارير  إلى   ، سنوات  5كل    مر ة  التقارير  ُتحض  تتطل به عملية وضع    نظًرا  ما 
 .وقتات من السياس

 

 الجدول الزمني
 : جمع البيانات

ل عملية  .1  حالًيا. جمع البياناتالبحار اإلقليمية  برنامج  يتول ى: لبياناتلجمع  أو 
 

 البيانات:  نشر
 2020 في العام دورة إعداد التقارير األولى: .1

 
 

 لبياناتل ةدمزو  الجهات ال
جنة الدائمة لجنوب البحار اإلقليمية. تتضمن برامج البحار اإلقليمية الل   من خالل برنامج ،اإلحصائية الوطنية األنظمة

 اتالتوجيهو  ،اتيجية البحرية لالتحاد األوروبيالتوجيه اإلطاري لالستر ، و هادئ )جنوب شرق المحيط الهادئ(المحيط ال
لجنة  و  ،ود التابع لمرفق البيئة العالميةبرنامج تقييم المياه العابرة للحدو  ،التحاد األوروبيل الصادرة عنلمياه بشأن ا ةاإلطاري

  ي،ات والغالف الجو لمحيطشؤون ااإلدارة الوطنية لو  ،اتفاقية نيروبي )غرب المحيط الهندي(و  ،هلسنكي )بحر البلطيق(
اريس )شمال شرق المحيط ب - اتفاقية أوسلو و  ،المحيط الهادئ(الهادئ )شمال غرب خطة عمل شمال غرب المحيط  و 
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برنامج األمم المتحدة  -منطقة البحر األبيض المتوسط خطة عمل  و  ة،اإلقليمية لحماية البيئة البحريالمنظمة و  ،األطلسي(
  :الرابط التالي ُيرجى مراجعة، المعلومات حول البحار اإلقليمية لمزيد منل)البحر األبيض المتوسط(. للبيئة 

 .seas-regional-do/working-we-seas/what-oceanstopics/-https://www.unenvironment.org/explore 
 

 لبياناتل المجمعة الجهات
 .التقرير ا مذكورين في األقسام األخرى من هذبالتعاون مع الشركاء ال برنامج األمم المتحدة للبيئة .1

 

 المراجع
 : المراجع

Regional Seas website: https://www.unenvironment.org/explore-topics/oceans-seas/what-we-

do/working-regional-seas.   

 

UNEP Global Manual on Ocean Statistics for Measuring SDG 14.1.1, 14.2.1  and 14.5.1 (forthcoming) 

 

ICZM (and Marine Spatial Planning (MSP)) for monitoring SDG 14.1.1: 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/26440/MSP_ICZM_Guidelines.pdf?sequen

ce=1&isAllowed=y 

 

 2020 شباطمن فبراير  اعتباراً  صلة مؤشرات ذات 
 

 ال ينطبق على هذا المؤشر. 

https://www.unenvironment.org/explore-topics/oceans-seas/what-we-do/working-regional-seas
https://www.unenvironment.org/explore-topics/oceans-seas/what-we-do/working-regional-seas
https://www.unenvironment.org/explore-topics/oceans-seas/what-we-do/working-regional-seas
https://www.unenvironment.org/explore-topics/oceans-seas/what-we-do/working-regional-seas
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/26440/MSP_ICZM_Guidelines.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/26440/MSP_ICZM_Guidelines.pdf?sequence=1&isAllowed=y

