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الهدف 14: حفــظ المحيطات والبحار والموارد البحرية 
واســتخدامها على نحو مســتدام لتحقيق التنمية المستدامة

تتعــرض المناطــق البحريــة المحيطة بالمنطقة العربية لمخاطر االحتباس الحــراري وتحمض المحيطات والتلوث البحري، جراء 
أنشــطة التنمية البحرية والســاحلية. وتصل نســبة متزايدة من المناطق البحرية إلى مســتويات غير مســتدامة من الناحية 
البيولوجيــة بفعــل الصيــد المفرط والصيد غير القانوني. وتهدد هذه التغّيرات صحة أجيال اليوم والمســتقبل ورفاههم 

وازدهارهم في جميع أنحاء المنطقة.  وال بد من سياســات متماســكة وفعالة إلنشــاء مناطق بحرية محمية، وتحســين البيانات 
وبناء القدرات المؤسســية والتقنية، للتمّكن من رصد الموارد البحرية وإدارتها بشــكل مســتدام، وإنفاذ القوانين ذات الصلة.

وقائع

27.6%

حققت المنطقة العربية تقدمًا في إنشاء مناطق بحرية محمية. 
ففي عام 2017، بلغ متوسط نسبة مناطق التنّوع البيولوجي البحري 
التي تغطيها المناطق المحمية 27.63 في المائة. ومع ذلك تقل هذه 

النسبة عن المتوسط العالمي البالغ 44 في المائة، ومتوسطات معظم 
المناطق األخرى1. 

تضع التنمية الســاحلية الســريعة وما يرتبط بها 
من اســتخدام متزايد للموارد الســاحلية والبحرية، 
والتجــارة البحريــة عبــر البحــر األحمر وخليج عدن، 
تحديــًا كبيــرًا أمــام حماية البيئــة البحرية والحفاظ 

عليهــا في المنطقة2.

ُيظهــر تقييــم أجــري حديثــًا لمصائــد األســماك فــي 
البحــر األبيــض المتوســط أن حوالــي 78 فــي المائــة 

مــن المخزونــات البحريــة كانــت عنــد مســتويات غيــر 
 مستدامة من الناحية البيولوجية في عام 2018 8. 

وقــد أفــاد تقييــم وطنــي فــي الخليــج العربــي باســتنفاد 
 مــا نســبته 85 فــي المائــة مــن مخزونــات نوعيــن 
رئيســيين مــن األســماك، إلــى مــا دون مســتويات 

االســتدامة بكثير9.

ال يــزال تقييــم المخــزون الســمكي للمناطق البحرية 
األخــرى فــي المنطقــة العربيــة محــدودًا. غيــر أن 
االنخفاضــات المبلــغ عنهــا فــي أحجــام المصائــد 
 ومتوســط حجــم األســماك تشــير إلــى احتمــال 

ممارســة الصيــد المفرط.

النفايات البحرية 

تــزداد مشــكلة النفايــات البحريــة، بما فيها الحطام البالســتيكي، في 
المنطقــة والعالــم، وتطــال أضرارهــا التنــّوع البيولوجي10. وفي البحر 

 األبيــض المتوســط وحــده، تؤذي النفايــات البحرية أكثر من 
130 نوعــًا بحريًا11.

تتعــرض المحيطــات والبحار الخمســة المحيطة 
بالمنطقة لخطر فرط المغذيات3 في المياه الساحلية، 

بمستوى يتراوح بين المعتدل إلى الشديد بحلول عام 
2030، وفقًا لبيانات نماذج المحاكاة. وُيذكر أن البحر 

األحمر وخليج عدن يواجهان خطرًا أشد4.

يتلقــى البحــر األبيــض المتوســط، الذي يضّم 1 في 
المائــة مــن ميــاه العالــم، 7 فــي المائة من النفايات 

البالســتيكية في العالم )0.57 مليون طن ســنويًا(، مما 
ُيســفر عن تلوث السالســل الغذائية والمياه، ويضّر 

بالصحــة العامة12.

ازداد إنتاج مصائد األسماك منذ عام 1990 ليزيد عن 
الضعف بحلول عام 2016. وتفيد التقارير أن بلدان 

المغرب العربي تضم أكبر قطاع لصيد األسماك، تليها 
البلدان العربية األقل نموا5ً. ويمثل قطاع صيد األسماك 

في المغرب 2.3 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي 
ويعتمد عليه أكثر من نصف مليون من السكان6.

تشوب التقييمات اإلقليمية الستدامة األرصدة السمكية 
ثغرات مزمنة. فعلى الصعيد العالمي، ارتفعت نسبة 

األرصدة السمكية المستنفدة بالكامل أو المستغلة على 
نحو مفرط إلى حوالي 89 في المائة في عام 2018 7.

 بحلول 
عام 
2030

 0.57 
 مليون 
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سنوياً

 78%
 85%
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 الهدف 14: الحيــاة تحت الماء

العوائــق الرئيســية أمام حفــظ المحيطات والبحــار والموارد البحرية 
واســتخدامها علــى نحو مســتدام لتحقيق التنمية المســتدامة في 

المنطقــة العربية

قياس الهدف 14 في المنطقة العربية وفقًا إلطار المؤشــرات العالمية 
ألهداف التنمية المستدامة 

تتوفر بيانات عن مؤشر واحد من 10 مؤشرات، وعن مقصد واحد 
من 10 مقاصد للهدف 14.

تغطي المقاصد األبعاد البيئية واالجتماعية واالقتصادية، وترتبط 
باتفاقيات دولية على غرار اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، 

واتفاقية التراث العالمي واالتفاقات الدولية التي تنظم صيد األسماك 
والتلوث البحري.

وُيذكر أن البيانات الوطنية عن مؤشرات الهدف 14 قليلة جدًا. وتتولى 
قياس العديد من المؤشرات على المستوى العالمي أو اإلقليمي منظمات 

دولية مثل منظمة األغذية والزراعة واليونسكو. وتعتمد تقييمات مخزون 
األسماك نمذجة معقدة، ُيستبعد إجراؤها على المستوى الوطني. فهي 
تقوم على عدة أنواع من البيانات، بما في ذلك بيانات مصائد األسماك 
التي ترد في التقارير الوطنية، وكذلك جهد الصيد والبيانات البيولوجية.

وال تزال معظم مؤشرات الهدف 14 قيد التطوير المنهجي. ففي بعض 
الحاالت، تلقي المالحظات المنهجية المتاحة الضوء على مجموعات 

من البيانات لسد النواقص على المدى القصير. فعلى سبيل المثال، 
يجري جمع البيانات بانتظام عن متوسط حموضة المياه البحرية 

في العديد من المناطق من خالل اللجنة األوقيانوغرافية الحكومية 
الدولية التابعة لليونسكو ومراكز البيانات األوقيانوغرافية اإلقليمية 
والوطنية. وال تضّم المنطقة العربية حاليًا مركز بيانات من هذا القبيل.

نسبة تغطية المناطق المحمية في ما يتعلق بالمناطق البحرية هو 
المؤشر الوحيد الذي تتوفر عنه بيانات وطنية في المنطقة العربية، 

ومقصده واضح يتمثل في حفظ ما ال يقل عن 10 في المائة من 
المناطق الساحلية والبحرية. غير أن المؤشر ال يبّين مدى فعالية 

الترتيبات المتخذة إلدارة المناطق المحمية. ويمثل ذلك عاماًل مهمًا 
في المنطقة العربية، حيث قد تكون المناطق البحرية محمية بموجب 
التشريعات، ولكنها تفتقر إلى خطط إدارة فعالة، والى مناطق "حظر"، 

وإلى ترتيبات في المراقبة والتنفيذ لضمان اإلدارة المستدامة.

14 الهدف 
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المقصد 14-5 بشأن حفظ المناطق الساحلية والبحرية

 المقصد 14-6 بشأن حظر بعض أشكال اإلعانات

ويتضّمن الهدف 14 مقصدًا واحدًا ينبغي تحقيقه 
بحلول عام 2025

المقصد 14-1 بشأن منع التلوث والحد منه

 يتضّمن الهدف 14 أربعة مقاصد ينبغي تحقيقها 
بحلول عام 2020

من المقاصد العشرة التي يتضّمنها الهدف 14، ينبغي تحقيق 
أربعة مقاصد في عام 2020، في تأكيد على الطبيعة الملحة 

للتدخالت الالزمة والعواقب المحتملة للتراخي.

ُظم اإليكولوجية وحمايتها   المقصد 14-2 بشأن إدارة النُّ
وتعزيز قدرتها على الصمود

 المقصد 14-4 بشأن تنظيم الصيد والصيد المفرط والصيد 
غير القانوني

تعيش شريحة كبيرة من سكان المنطقة العربية بالقرب من المناطق 
ُظم اإليكولوجية البحرية التي  الساحلية، وتعتمد على خدمات النُّ

 تؤثر على صحة البيئة )الهدفان 13 و15(، وصحة اإلنسان )الهدف 3(، 

وقطاع السياحة )الهدف 8(، وكذلك قطاع صيد األسماك وصيد 
األسماك الحرفي )الهدفان 1 و2(. وتتأثر حياة الماليين وسبل عيشهم 

ُظم اإليكولوجية.  بالضرر الذي يلحق بهذه النُّ
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كشف مسح لتقييم موارد مصائد األسماك في الخليج العربي أجرته 
حديثًا هيئة البيئة في أبو ظبي أن أكثر من 85 في المائة من مخزون 

نوعين رئيسيين من األسماك قد استنفد. ووصفت الدراسة النتائج 
بأنها من حاالت الطوارئ البيئية، التي يمكن أن تؤدي إلى انقراض 

أنواع معّينة. وقد بذلت محاوالت لتثقيف الصيادين المحليين حول 
مخاطر الصيد المفرط، إال أن عملية الرصد صعبة.

نمت أكبر "منطقة ميتة" في العالم في خليج ُعمان بشكل كبير في 
األعوام األخيرة. والسبب في نشوء هذه المنطقة المسماة أيضًا "منطقة 
الحد األدنى من األكسجين" هو ارتفاع درجات الحرارة في المحيطات 
بسبب تغّير المناخ، فيزداد تنفس البكتيريا ما يؤدي إلى استنفاد إمدادات 
األكسجين. وقد يؤدي التلوث أيضًا إلى زيادة بعض العناصر الغذائية 

التي تسبب نمو الطحالب والبكتيريا. ويستحيل على العديد من الكائنات 
البقاء على قيد الحياة بسبب المستويات المنخفضة من األكسجين.

.Al Wasmi, 2019 :المصــدر

.Queste and others, 2018 :المصــدر

ومن أسباب التدهور الرئيسية التلوث والضرر الناجم عن األنشطة 
البرية، ومياه الصرف الصحي والمواد الكيميائية السامة والنفايات 
الصناعية، وانسكابات النفط والنفايات البالستيكية، وأنشطة النقل 

المائي وتجريف القاع واستصالح األراضي )الهدفان 6 و9(. وتتصّدر 
المنطقة العربية الترتيب العالمي في تحلية مياه البحر، ويؤثر 

المحلول الملحي الذي ُيعاد إلى البحر على البيئة البحرية وجودة 
المياه الجوفية في المناطق الساحلية الكارستية.

وتختــزن الميــاه المحيطــة بالبلــدان العربية تنّوعــًا بيولوجيًا في 
البيئــة البحريــة. وُيصّنــف البحــر األبيــض المتوســط، الذي هو أكبر بحر 
قــاري فــي العالــم، مــن النقاط الســاخنة للتنــّوع البيولوجي البحري، إذ 

يضّم، حســب التقارير، أكثر من 17,000 نوع، ُخمُســها من األنواع 
المتوّطنــة13. ويتميــز الخليــج العربــي وبحر ُعمــان بارتفاع اإلنتاجية 
ُظم  ودرجــة الحــرارة والملوحــة، ويدعمــان ومع ذلــك مجموعة من النُّ

اإليكولوجيــة الســاحلية والبحريــة مثل مســتنقعات المانغروف 
وقيعان األعشــاب البحرية والشــعاب المرجانية والشــقق الطينية 
والرمليــة. وفــي البحــر األحمــر وخليج عدن تنــّوع بيولوجي كبير، 
حيــث العديــد مــن األنــواع المتوّطنة. ويحتــوي البحر األحمر، وهو 

أعلــى بحــار العالــم فــي درجات الحــرارة وأكثرها ملوحة، حوالي 
1,200 نوع من الشــعاب المرجانية14.

وتعاني الحياة البحرية من الصراعات السابقة والدائرة في المنطقة 
العربية. ونتيجة لألضرار التي لحقت بالبنية التحتية، ولتزعزع 
القانون والنظام، تتفاقم آثار التلوث وعدم معالجة مياه الصرف 

الصحي وغياب الضوابط في استخدام األراضي الساحلية والموارد 
البحرية. وتؤدي القيود المفروضة على صيد األسماك بفعل الصراعات 

وممارسات االحتالل إلى الصيد المفرط في مناطق ضّيقة، وازدياد 
عمليات تجريف القاع واستصالح األراضي. 

ُظم اإليكولوجية  وال تزال محاوالت حماية التنّوع البيولوجي والنُّ
وحفظ المناطق المحمية ألجيال الحاضر والمستقبل، قليلة 

ومتباعدة. ومن الضروري تضافر الجهود إلدارة وكبح األنشطة 
ُظم اإليكولوجية الهشة وتتلفها، وتستنفد  البشرية التي تلوث النُّ

األرصدة السمكية. وهذه التدابير بالغة األهمية أيضًا للعمل اإلقليمي 
والعالمي الهادف إلى التخفيف من آثار تغّير المناخ.

فــي ما يلي العوائق الرئيســية أمــام تحقيق الهدف 14 في المنطقة العربية

ُظم اإليكولوجية البحرية والساحلية النمو االقتصادي والتوّسع العمراني في معزل عن اإلدارة المستدامة للنُّ

ُظم اإليكولوجية البحرية والساحلية مخاطر متزايدة جراء تدمير الموائل الطبيعية، وعمليات التجريف والردم، وإنتاج   تواجه النُّ
النفط الخام ومعالجته ونقله، والصيد المفرط، ودخول األنواع الغازية، والتلوث، وتحمض المحيطات، وفرط المغذيات، والنفايات 
البحرية والحطام البالستيكي، والمحلول الملحي الناتج من تحلية المياه وتغّير المناخ. وقد تعّطلت ُنُظم إيكولوجية عديدة ذات 

أهمية حيوية للتنّوع البيولوجي البحري أو استنفدت، بما في ذلك الشواطئ واألراضي الرطبة ومروج األعشاب البحرية والشعاب 
المرجانية. وعلى الرغم من تدابير الحماية والصيانة، ومنها إنشاء مناطق بحرية محمية، ال يزال العديد من أنواع األسماك البحرية 

عرضة لخطر االنقراض. وفي مثال على اجتزاء التنمية، تحقق دول مجلس التعاون الخليجي منذ ستينات القرن الماضي، على 
امتداد أجزاء من البحر األحمر، تنمية بسرعة منقطعة النظير بواسطة االقتصادات النفطية15. وبحلول أوائل التسعينيات، كانت قد 

غيرت معالم أكثر من 40 في المائة من سواحلها عن طريق االستصالح، الذي أوقع خسائر كبيرة في التنّوع البيولوجي16.

وللتوّسع العمراني في المناطق الساحلية، وسوء إدارة النفايات والملوثات وغياب القوانين التي تنظمها، باإلضافة إلى آثار تغّير 
المناخ، عواقب ضارة )األهداف 6، و7، و11، و12، و13(، تطال األمن الغذائي وسبل العيش )األهداف 1، و2، و3، و8( بفعل تناقص 

األرصدة السمكية، الذي يتفاقم جراء الصيد غير القانوني أو الصيد المفرط. وتضيف مياه الصرف الصحي التي يجري تصريفها 
في البحر في بعض البلدان، من غير معالجة أو من غير معالجة كافية، إلى مسببات األمراض والتلوث البيولوجي والكيميائي، 

وتنشر األمراض المعدية وتضر بسالمة المأكوالت البحرية.

التعقيد أو عدم الكفاءة في اإلدارة والتنسيق والتخطيط على المستوى اإلقليمي

تخضع إدارة المصائد في المحيطات والبحار الخمسة المحيطة بالمنطقة العربية لترتيبات محّددة17. وتتداخل هذه الترتيبات في 
إطار معقد لإلدارة البحرية، تتباين قدرته وفعاليته في مواجهة الضغوط على البيئة البحرية. وتغلب عمومًا على االعتبارات البيئية 
اإلقليمية أو الوطنية عوامل اجتماعية واقتصادية وطنية مثل زيادة أحجام المصيد والسياحة واستخراج الموارد. ومن التحديات 

التي ال تزال قائمة كيفية التخطيط الفعال للتنمية الساحلية، وإدارة عمليات الصرف وتلوث المياه، وتنظيم األنشطة البحرية. 
وتغيب مناطق حظر الصيد والترتيبات الالزمة لتعافي المصائد عن الكثير من األماكن التي توجد فيها متنزهات بحرية18.
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محدودية التقييمات والبيانات لمخزونات األسماك 

يجري رصد استغالل المخزونات عمومًا بتقييمات المخزونات السمكية التي تستغرق وقتًا طوياًل وتتطلب موارد كثيفة. وتتفاوت 
التقييمات من حيث انتظامها وجودتها إلى حد كبير. وتتوفر تقييمات متطورة جدًا للبحر األبيض المتوسط19؛ وتقييمات وطنية في 
الخليج العربي20. أما عن البحار والمحيطات األخرى، فالدراسات القليلة المتوفرة عنها قديمة ومتفرقة، ومحدودة التغطية لألرصدة 

السمكية والمناطق الجغرافية21. وبسبب النقص في بيانات التقييم تصبح اإلدارة المستدامة لقطاع صيد األسماك مهمة صعبة.

االفتقار إلى القدرة على الرصد واإلنفاذ في مجال الصيد غير القانوني

تعاني المنطقة من نقص في بيانات تقييم الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم، يحّد من قدرتها على رصد القوانين 
وإنفاذها، ال سيما في البلدان األقل نموًا. واالتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبالغ 
ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2016، يشّكل خطوة هامة إلى األمام. ومع ذلك لم تلتزم به 

حتى آب/أغسطس 2018 سوى خمس دول )جيبوتي والسودان والصومال وُعمان وموريتانيا(. ومن الفجوات الكبيرة األخرى في 
هذا السياق النقص في اإلبالغ عن مصائد األسماك22.

خطر تغّير المناخ على التنّوع البيولوجي البحري

في تغّير المناخ مخاطر ناشئة على المحيطات والبحار، تتسبب في ارتفاع درجة حرارة المحيطات ودرجة حموضة مياهها ما 
يؤدي إلى تدمير الشعاب المرجانية وإلى تداعيات أخرى مثل اتساع رقعة المناطق الميتة23. ويحتمل أن ينقرض ثلث األنواع 

البحريــة فــي الخليــج العربــي وحــده بحلــول عــام 2090 بســبب ارتفــاع درجة حرارة المياه والتغّيرات في مســتويات الملوحة 
واألكسجين24. كما أن الضغوط المترتبة على األنشطة البشرية مثل تدمير الموائل الطبيعية والصيد المفرط تزيد من حدة المخاطر. 

عرضة لإلهمال

تساهم المصائد الصغيرة مساهمة متواضعة نسبيًا في االقتصادات 
الوطنية في المنطقة. وتؤدي مصائد األسماك في المجتمعات الساحلية 

دورًا بالغ األهمية على مستويات األمن الغذائي والصحة والتغذية 
والدخل وسبل العيش وتخفيف وطأة الفقر، خاصة في الصومال، ودولة 
فلسطين، ولبنان، والمغرب، وموريتانيا، واليمن. وتؤدي ممارسات الصيد 

غير المستدامة والصيد غير القانوني، واستنفاد األرصدة السمكية، 
والتلوث وتغّير المناخ، إلى تهديد سبل عيش المجتمعات التي تعتمد 
على المصائد الصغيرة. أما الجهود المبذولة لضمان استدامة األرصدة 

السمكية فيمكن أن تقلل من أحجام الصيد ومداخيل هذه المجتمعات. 
ويجب أن تترافق هذه التدابير مع تدابير للدعم االجتماعي واالقتصادي 

للحد من الخسائر وحماية سبل المعيشة.

توفــر المصائــد الصغيــرة فــرص عمــل فــي أنشــطة مثــل تجهيــز 
األســماك وتســويقها وتوزيعهــا، وبنــاء القــوارب، وصناعــة الشــباك. 

وغالبــًا مــا تشــارك النســاء مشــاركة كبيــرة فــي صناعة األســماك 
والمنتجــات الســمكية وتجارتهــا، ويشــكلن 47 فــي المائــة علــى 

مســتوى العالــم مــن مجمــوع القــوى العاملــة فــي سلســلة اإلمــداد 
فــي مصائــد األســماك، أي مــا يعــادل 56 مليــون وظيفــة فــي قطاعــي 

المصيــد ومــا بعــد المصيــد25. ومــع ذلــك، يحــول نقــص البيانات 
المفّصلــة حســب الجنــس عــن أنشــطة صيــد األســماك فــي المنطقة 

دون اإلحاطــة بأدوار النســاء.

وتمتلك الحكومات في البلدان العربية األقل نموًا قدرات مؤسسية 
محدودة لحماية مياهها الساحلية من أنشطة الصيد غير القانوني 

التي تقوم بها السفن المحلية أو األجنبية. وقد تترتب على ذلك 
نتائج خطيرة، كلجوء الصيادين المحليين إلى القرصنة، وال سيما 

أنهم شديدو التأثر بتدهور األرصدة السمكية المحلية، في ظل 
محدودية الموارد والمصادر البديلة للغذاء والدخل وسبل العيش.

أدى الحصار المستمر المفروض على غزة إلى تقييد قدرة الحكومة الفلسطينية وشركائها الدوليين على ضمان االستخدام المستدام لمخزونات 
األسماك، والحد من التلوث والعدوى الجرثومية. وقد تسبب تدمير البنية التحتية بفعل القصف المستهدف لمحطة كهرباء غزة وغيرها من المرافق 

بتوقف ثالث محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي، مما أدى إلى انسكاب مياه الصرف الصحي الخام في البحر. وتحول القيود المستمرة على استيراد 
مواد البناء دون إصالح هذه المرافق الهامة إلدارة النفايات.

ويضطر الصيادون والصيادات في غزة إلى الصيد في المياه الضحلة فيلحقون أضرارًا بالنظام البيئي الساحلي لغزة، حيث يؤدي استغالل األسماك غير 
الناضجة التي لم تصل بعد إلى سن التكاثر إلى استنفاد األرصدة السمكية. وبالنتيجة، تقّلص المصيد من حوالي 4,000 طن في عام 1999 إلى حوالي 

3,305 طن في عام 2016، ما فاقم انعدام األمن الغذائي لعدد متزايد من السكان. 

.State of Palestine, 2018 :المصــدر
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 ما العمل لتســريع التقّدم في تحقيق الهدف 14

اإلجراءات التالية ضرورية لسد الثغرات في المعرفة اإلقليمية 
بمقاصد الهدف 14 ومؤشراته، ودعم االستجابة المناسبة للسياسات 

الرامية إلى التغلب على العوائق أمام حفظ المحيطات والبحار 
والموارد البحرية واستخدامها المستدام.

تحســين إنتاج المعرفــة وتوطيد الربط بين العلوم . 1
والسياســات لدعم اإلدارة المستدامة للبيئة 

وحفظها: وحمايتها 

تحســين اســتخالص البيانــات المتعلقــة بالبيئــة الســاحلية 	 
 والبحريــة، وتعزيــز تبــادل البيانــات والمعلومــات عبــر 

المؤسســات المختلفــة.

زيادة تغطية التقييمات اإلقليمية والبيانات المتعلقة بالموارد 	 
البحرية ومصائد األسماك، وباستدامة أنشطة صيد األسماك.

دمــج حماية البيئــة البحرية وحفظها في خطط . 2
التنميــة الوطنية واســتراتيجيات التنمية العمرانية 
في المناطق الســاحلية. ويمكن دعم هذا اإلجراء 

من خالل:

تقييم تأثير التلوث والتدهور على المجتمعات الساحلية.	 

 تعزيــز كفــاءة الصيــد للتخفيــف مــن حــدة الفقــر فــي 	 
 بعــض المجتمعــات مــع مكافحــة الصيــد غيــر القانونــي 

والصيــد المفرط.

 االستثمار في السياحة المستدامة في المناطق الساحلية 	 
لتأمين العمل الالئق.

تحسين ترتيبات إدارة مصائد األسماك البحرية في . 3
جميع المحيطات والبحار المحيطة بالمنطقة العربية:

تعزيــز التعــاون اإلقليمــي ودون اإلقليمــي لضمــان التنفيذ وتعزيز 	 
قــدرة البلــدان العربيــة األقــل نموًا على إنفــاذ قوانين الصيد 

وتنظيــم الصيــد ومنع الصيــد غير القانوني.

اعتماد اإلدارة المســتدامة لمصائد األســماك التي تتبنى نهج 	 
النظام اإليكولوجي لمصائد األســماك، ومدونة الســلوك بشــأن 

الصيد الرشــيد، واالتفاق بشــأن التدابير التي تتخذها دولة 
المينــاء لمنــع الصيــد غيــر القانونــي دون إبالغ ودون تنظيم 

وردعــه والقضاء عليه.

زيادة حماية المناطق البحرية وتقليل الضغوط . 4
الرئيسية على البيئة البحرية:

 توســيع المســاحات البحريــة والســاحلية المحميــة فــي 	 
المنطقــة، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل اعتمــاد خطط اإلدارة 

 المتكاملــة ومناطــق الحظــر وتوفيــر المــوارد الكافيــة 
 لــإلدارة وأنشــطة الرصــد والتنفيــذ، ومــن خــالل التعاون 

بيــن الــدول العربية.

تعزيــز تنظيــم وإدارة اآلثــار البيئيــة الواقعــة علــى المحيطــات 	 
مــن جــراء التنميــة الحضريــة والصناعيــة والزراعيــة، بمــا فــي 
ذلــك المنشــآت البتروكيماويــة ومنشــآت الطاقــة، والصناعــات 

الكيماويــة الســاحلية ومصانــع الكلــور، وفــرط المغذيــات 
والتلــوث الناجــم عــن انســكاب فائــض الميــاه الســطحية مــن 

األنشــطة الحضريــة والزراعيــة، والتخلــص مــن ميــاه الصــرف 
 المنزليــة والصناعيــة، وعمليــات تجريــف القــاع والــردم، 

وكذلك الســياحة.

اعتمــاد نهــج متكامــل إلدارة المناطــق الســاحلية مــن أجــل 	 
تخطيــط وإدارة آثــار التنميــة الســاحلية علــى البيئــة الســاحلية 

والبحريــة، وتقييــم وإدارة اآلثــار المحتملــة الرتفــاع مســتوى 
ســطح البحــر والفيضــان الســاحلي علــى المناطــق الســاحلية 

المعرضــة للخطــر نتيجــة لتغّيــر المنــاخ.

أدى الصيد المفرط والصيد غير القانوني قبالة سواحل الصومال إلى تدمير سبل عيش المجتمعات الساحلية. وهما السبب الرئيسي في انتشار 
القرصنة. ومياه ساحل الصومال البالغ طوله 1,880 مياًل هي من أغنى مناطق الصيد في العالم، يعيش فيها سمك القرش والتونة والسردين وسمك 

النهاش وسمك سرطان البحر. ويحظر القانون الصومالي على السفن األجنبية الصيد على مسافة 15 مياًل من الساحل كما يحظر طرق الصيد المدمرة. 
إال أن االفتقار إلى القدرة على التنظيم وإنفاذ القانون قد شجع الصيد غير القانوني. وفي غياب مصدر دخل موثوق، لجأ صيادو الصومال إلى القرصنة، 

وهاجموا مئات سفن الشحن.

.Brookings, 2017 :المصــدر



185

 الهدف 14: الحيــاة تحت الماء

 1-14
منــع التلوث البحري بجميع أنواعه والحد 

منه بدرجة كبيرة، وال ســيما من األنشطة 
البريــة، بما في ذلك الحطام البحري، وتلوث 

المغذيات، بحلول عام 2025

 2-14
ُظم اإليكولوجية البحرية والســاحلية  إدارة النُّ
على نحو مســتدام وحمايتها، من أجل تجنب 

حدوث آثار ســلبية كبيرة، بما في ذلك عن 
طريــق تعزيز قدرتها على الصمود، واتخاذ 

اإلجــراءات الالزمة إلعادتها إلى ما كانت عليه 
من أجل تحقيــق الصحة واإلنتاجية للمحيطات، 

بحلول عام 2020

 3-14
تقليــل تحمض المحيطات إلى أدنى حد 

ومعالجــة آثاره، بما في ذلك من خالل تعزيز 
التعاون العلمي على جميع المســتويات

 4-14
تنظيــم الصيد على نحو فعال، وإنهاء الصيد 

المفــرط والصيــد غير القانوني وغير المبلغ عنه 
وغير المنظم وممارســات الصيد المدمرة، 

وتنفيــذ خطــط إدارة قائمة على العلم، من أجل 
إعادة األرصدة الســمكية إلى ما كانت عليه 

فــي أقرب وقت ممكن، لتصل على األقل إلى 
المســتويات التي يمكن أن تتيح إنتاج أقصى 

غلة مســتدامة وفقاً لما تحدده خصائصها 
البيولوجيــة، بحلول عام 2020

 1-1-14
مؤشــر فرط المغذيات في المناطق الساحلية 

وكثافة المخلفات البالســتيكية الطافية 

 1-2-14
نســبة المناطق االقتصادية الحصرية الوطنية 

ُظم  التي ُتدار باســتخدام ُنهج قائمة على النُّ
اإليكولوجية

 1-3-14
قيــاس متوســط الحموضــة البحرية في 

مجموعــة متفــق عليها مــن محطــات تمثيلية 
ألخــذ العينات

 1-4-14
نســبة األرصــدة الســمكية الموجودة ضمن 

المســتويات المســتدامة بيولوجياً

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

مقاصد الهدف 14 ومؤشــراته في المنطقة العربية

البياناتالمؤشرالمقصد
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 6-14
حظر بعض أشــكال اإلعانات المقدمة لمصائد 
األســماك التي تسهم في اإلفراط في قدرات 

الصيد وفي صيد األســماك، وإلغاء اإلعانات 
التي تســاهم في صيد األسماك غير المشروع 

وغيــر المبلغ عنه وغير المنظم، واإلحجام عن 
اســتحداث إعانات جديدة من هذا القبيل، مع 

التســليم بأن المعاملة الخاصة والتفضيلية 
المالئمــة والفعالة للبلدان النامية وأقل 

البلــدان نمــواً ينبغي أن تكون جزءاً ال يتجزأ من 
مفاوضات منظمة التجارة العالمية بشــأن 

اإلعانات لمصائد األســماك، بحلول عام 2020

 7-14
زيــادة الفوائد االقتصادية التي تتحقق للدول 

الجزريــة الصغيرة النامية وأقل البلدان نمواً 
من االســتخدام المستدام للموارد البحرية، بما 

في ذلك من خالل اإلدارة المســتدامة لمصائد 
األســماك، وتربية األحياء المائية، والسياحة، 

بحلول عام 2030

14-أ 
زيادة المعارف العلمية، وتطوير قدرات البحث، 

ونقــل التكنولوجيا البحرية، مع مراعاة معايير 
اللجنــة األوقيانوغرافية الحكومية الدولية 

ومبادئها التوجيهية المتعلقة بنقل التكنولوجيا 
البحرية، من أجل تحســين صحة المحيطات، 
وتعزيز إســهام التنّوع البيولوجي البحري في 

تنمية البلدان النامية، وال ســيما الدول الجزرية 
الصغيــرة النامية وأقل البلدان نمواً

 1-6-14
التقــدم الذي تحــرزه البلدان في مــدى تنفيذ 

الصكــوك الدوليــة الرامية إلــى مكافحة صيد 
األســماك غير المشــروع وغيــر المبلغ عنه 

وغيــر المنظم

 1-7-14
مصائد األســماك المســتدامة كنســبة من 
الناتــج المحلــي اإلجمالي في الــدول الجزرية 

الصغيــرة الناميــة، وأقل البلدان نمــواً، وجميع 
البلدان

14-أ-1 
نســبة مجمــوع الميزانيــة المخصصــة للبحوث 

في مجــال التكنولوجيــا البحرية

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

 5-14
حفــظ 10 في المائة على األقل من المناطق 

الســاحلية والبحرية، بما يتسق مع القانون 
الوطني والدولي واســتناداً إلى أفضل 

المعلومــات العلمية المتاحة، بحلول عام 2020

 1-5-14
نطــاق المناطق المحمية مقابل المناطق 

البحرية

الشــكل 1 متوسط نســبة مناطق التنّوع البيولوجي البحري 
الرئيســية التي تغطيها المناطق المحمية )بالنســبة المئوية(

مالحظة: ُترجح جميع المتوسطات حسب إجمالي مساحة المنطقة 
الرئيسية للتنّوع البيولوجي البحري بالكيلومترات المربعة )أي القاسم( 

 United( 2018 لعام 2016، نقاًل عن البيانات السابقة لشهر حزيران/يونيو
Nations Statistics Division, 2017(. ويشــمل المجموع اإلقليمي 

للمنطقة العربية قيماً بيانية ُسّجلت في عام 2017 للبلدان التالية: اإلمارات 
العربيــة المتحدة والبحريــن وتونس والجزائر وجزر القمر والجمهورية 

العربية الســورية وجيبوتي والســودان وُعمان وقطر والكويت ولبنان 
وليبيــا ومصر والمغرب والمملكة العربية الســعودية وموريتانيا واليمن.

يعكــس هذا اإلجراء االتجاهات المتعلقــة بتغطية المناطق المحمية 
للبلــدان أو األقاليــم التي فيها مناطق رئيســية قليلة التنّوع البيولوجي أو 

المفتقرة إلى هذه المناطق. ويقر هذا اإلجراء بالتباين الشــديد لمســتوي 
 )Rodrigues and others, 2004( التنّوع البيولوجي عبر المساحات الممتدة

ممــا يجنب تحقيق نتائج تشــذ عــن المطلوب، بحماية مناطق كبيرة على 
.)United Nations Statistics Division, 2019b( حساب أخرى تتطلب الحماية
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14-ب 
توفيــر إمكانية وصول صغار الصيادين 

الحرفيين إلى الموارد البحرية واألســواق

14-ج 
تعزيــز حفظ المحيطات ومواردها 

واســتخدامها استخداماً مستداماً عن طريق 
تنفيــذ القانون الدولي بصيغته الواردة في 

اتفاقية األمــم المتحدة لقانون البحار التي تضع 
اإلطــار القانوني لحفظ المحيطات ومواردها 

واســتخدامها على نحو مستدام، كما تشير إلى 
ذلك الفقرة 158 من وثيقة “المســتقبل الذي 

نصبو إليه”

14-ب-1 
التقــدم الذي تحرزه البلدان في مدى تطبيق 

قانوني/تنظيمي/سياساتي/مؤسسي  إطار 
 يعترف بحقوق مصائد األســماك الصغيرة 

 فــي الوصول إلى الموارد البحرية ويحمي 
تلك الحقوق

14-ج-1 
عــدد البلــدان التي تحرز تقدماً في التصديق على 

صكــوك متعلقة بالمحيطات تنفذ القانون 
الدولــي، وفي قبول تلك الصكوك وتنفيذها 

بموجب أطر قانونية وسياســاتية ومؤسسية، 
علــى النحو الوارد في اتفاقية األمم المتحدة 

لقانــون البحار، من أجل حفظ المحيطات 
ومواردها، واســتخدامها على نحو مستدام

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

مالحظــة: وســط وجنــوب آســيا )CSA(؛ شــرقي وجنوب شــرقي آســيا )ESEA(؛ أوروبــا وأمريكا الشــمالية )ENA(؛ بلدان مجلس التعــاون الخليجي )GCC(؛ أمريــكا الالتينية ومنطقة البحــر الكاريبي )LAC(؛ البلــدان العربية األقل نمواً 
.)SSA( ؛ أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى)Oceania( ؛ أوقيانوســيا باســتثناء أســتراليا ونيوزيلندا)Arab LDCs(

 
تســتند جميع األرقام إلى قاعدة بيانات المؤشــرات العالمية ألهداف التنمية المســتدامة )United Nations Statistics Division, 2018( باســتثناء البيانات المحدثة بشــأن المؤشــر 14-5-1 ]متوســط نســبة مناطق التنّوع البيولوجي البحري 

.)United Nations Statistics Division, 2019a( ])الرئيســية التي تغطيها المناطق المحمية )النســبة المئوية
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