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اجم عن األنشطة البرية،  14.1الغاية منع التلوث البحري بجميع أنواعه والحد منه بقدر كبير، وال سيما التلوث الن

ي ذلك الحطام البحري، وتلوث المغذيات، بحلول عام   2025بما ف

كثافة المخلفات )ب( فرط المغذيات في المناطق الساحلية )أ( مؤشر  14.1.1المؤشر 
 البالستيكية 

 المنظمة

 .UNEPبرنامج األمم المتحدة للبيئة 

 التعريف

يشار إلى كل من المسألتين فرط المغذيات في المناطق الساحلية وكثافة المخلفات البالستيكية بأنهما مؤشرين مختلفين 

 مستويات من البيانات من خاللهما: 3من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة وقد تم اقتراح 

 البيانات المتاحة عالميا بفضل عمليات رصد األرض والنمذجة.المستوى األول: 

المستوى الثاني: البيانات الوطنية التي يتم جمعها من البلدان من خالل برنامج البحار اإلقليمية المعني بذلك في البلدان 

 ذات الصلة )البلدان األعضاء في برنامج البحار اإلقليمية(

 ية المقترحة التي قد تنظر البلدان في جمعها. المستوى الثالث: المؤشرات اإلضاف

 المنهجية
 طريقة الحساب

تتوفر منهجية كاملة لهذا المؤشر في الوثيقة " الدليل العالمي إلحصاءات المحيطات لقياس مؤشرات أهداف التنمية 

 14.1.1/14.2.1/14.5.1المستدامة" 

  معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي

قع أن تكون بيانات حول هذه المؤشرات الفرعية ناقصة على مستوى البلدان وذلك بفضل استخدام بيانات من غير المتو

 خرى كافة، فال يتم احتساب القيم الناقصة.عالمية لبعض من هذه المؤشرات. أما بالنسبة للمؤشرات الفرعية األ

 عملية الجمع

اإلبالغ. أما بهدف إراحة البلدان من الحاجة إلى  اإلقليميةبرامج البحار  خاللالراعية جمع البيانات الوطنية من  الوكاالتتقترح 

 بالنسبة للبلدان الغير مدرجة ضمن برنامج البحار اإلقليمية يواصل معها برنامج األمم المتحدة للبيئة مباشرة.

 

 نشر البيانات 

  جمع البيانات

 يقوم برنامج البحار اإلقليمية بجمعها حاليا.

 ناتاصدار البيا
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 2020دورة اعداد التقارير األولى في عام 

 مقدمي البيانات

 الوطنية من خالل برنامج البحار اإلقليمية. اإلحصائيةاألنظمة 

ار  14.2الغاية  ى نحو مستدام وحمايتها، من أجل تجنب حدوث آث ة البحرية والساحلية عل إدارة النظم اإليكولوجي

ى الصمود، واتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل تحقيق الصحة  ي ذلك عن طريق تعزيز قدرتها عل ة كبيرة، بما ف سلبي

ة للمحيطات، بحلول عام  اجي  2020واإلنت

في إدارة  على النظام اإليكولوجي ةقائمالهج ن  ال تي تستخدمعدد البلدان ال 14.2.1 المؤشر 
 المناطق البحرية

 المنظمة

 .UNEPبرنامج األمم المتحدة للبيئة 

 التعريف

، كمؤشر رئيس. بالنسبة إلى اإلقليميةرة المتكاملة للمناطق الساحلية"، الخاص ببرنامج تنسيق البحار إلدا"ا يقترح مؤشر 

 االمتكاملة للمناطق الساحلية. أم اإلدارةسهم هذه الخطط في تقييم تقد والبلدان التي تعتمد تخطيط الحيز البحري، 

، فمن المهم تحديد طرق قياس الخطط الحالية وبناء القد ارت لتحقيق التخطيط المتكامل. األخرىبالنسبة إلى البلدان 

 اإلقليميةالبلدان إلى برنامج البحار  مهانات الخاصة بهذا المؤشر إلى التقارير التي تقدتستند جميع البيا

 المنهجية
 طريقة الحساب

تتوفر منهجية كاملة لهذا المؤشر في الوثيقة " الدليل العالمي إلحصاءات المحيطات لقياس مؤشرات أهداف التنمية 

 14.1.1/14.2.1/14.5.1المستدامة" 

 التصنيف

 وضع خريطة جغرافية مكانية للمناطق التي تغطيها خطة معينة من أجل صنع القرارات على الصعيد الوطني.يوصى ب

  معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي

 القيم الناقصة. ال تحتسب

 عملية الجمع

للحد من عبء اإلبالغ على البلدان.  تقترح الوكاالت الراعية جمع البيانات الوطنية من خالل برامج البحار اإلقليمية بالترتيب

 .سيقوم برنامج األمم المتحدة للبيئة بالتواصل مباشرة بالنسبة للبلدان غير المدرجة في البحار اإلقليمية

 نشر البيانات 

  جمع البيانات
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 يقوم برنامج البحار اإلقليمية بجمعها حاليا.

 اصدار البيانات

 2020دورة اعداد التقارير األولى في عام 

 مقدمي البيانات

 الوطنية من خالل برنامج البحار اإلقليمية. اإلحصائيةاألنظمة 

اره،  14.3الغاية  ى حد ومعالجة آث ى أدن ض المحيطات إل ي  بجملة وسائل منهاتقليل تحم تعزيز التعاون العلم

ى جميع المستويات  عل

 محطاتمن  متفق عليها الحموضة البحرية في مجموعةمتوسط قياس  14.3.1 المؤشر 
 خذ العيناتأل تمثيلية

 المنظمة

 .التابعة لليونسكولعلوم المحيطات الحكومية  دوليةاللجنة ال

 التعريف

في المحيطات على مدى فترة طويلة، عادة ما تكون لعقود أو أكثر،  الرقم الهيدروجيني المحيطات هو انخفاض حموضة

 .والذي ينتج بشكل أساسي عن امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغالف الجوي

 ت.يعتمد هذا المؤشر على المالحظات التي تقيد نظام الكربون في المحيط والتي تتطلب وصف تباين حموضة المحيطا

تركيز أيونات الهيدروجين ) pH :السياق بشكل أساسي إلى المعلمات األربعة القابلة للقياسيشير نظام الكربون في هذا 

 على مقياس لوغاريتمي

DIC ( :CT ،إجمالي الكربون غير العضوي المذاب) pCO2  :الضغط الجزئي لثاني أكسيد الكربون(، و( AT) : TA  القلوية ،

 .ط السنوي الموزون بالتساويالمتوسط كما هو مستخدم هنا هو المتوس ( الكلية

 المنهجية
 طريقة الحساب

متعددة في شكل نقاط بيانات فردية، اللتقاط التباين في حموضة المحيطات. المالحظات اليدعو هذا المؤشر إلى جمع 

الهيدروجيني مباشرة أو يمكن حسابها بناًء على بيانات الثنين من  لرقمإما يتم قياس نقاط البيانات الفردية الخاصة با

 pCO2 و DIC (CT) و TA (AT) معلمات الكربونات األخرى، وهي

ي لنقاط البيانات المتعددة في بالتساو الموزون السنوي المتوسط أنه على الهيدروجيني الرقميتم تعريف متوسط  

د العدد الدقيق للعينات ونقاط البيانات على مستوى تباين حموضة المحيط في محطات أخذ العينات التمثيلية. يعتم

 الموقع المعني.

 التصنيف

  تقدم البلدان بيانات كاملة مع ملفات البيانات الوصفية والبيانات الخاصة بكل موقع.
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  معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي

 .في حالة وجود منهجيات ثابتةقد يتم نمذجة أو حساب بعض القيم المفقودة 

 عملية الجمع

 أوال: النظراء:

تقوم اللجنة بالتواصل  يعرف النظراء الرسميون على أنهم جهات التنسيق التابعة للجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات.

وقيانوغرافية األكز البيانات معهم ومع مرتكز البيانات األوقيانوغرافية الوطنية في البداية لطلب البيانات ذات الصلة من مرا

ل طلب تقديم البيانات السنوية مباشرة إلى الدول رسي. الوطنية المناسبة و/ أو العلماء أو الوكاالت أو البرامج ذات الصلة

عبر  واجهة بينية ل وجودسهبهدف الحصول على البيانات والبيانات الوصفية ذات الصلة. ومن المتّوقع أن ي األعضاء

ات البيانات البيوكيميائية الحيوية، صبيانات الكربون الموجودة في المحيطات ومنراكز يتم تطويرها بالتعاون مع م اإلنترنت

 .عملية تقديم البيانات في المستقبل

  :ق والتشاورقالتح"عملية  –ثانيا 

بعد آليات مراقبة  فيماقرير ح هذا التيوض .حول المعلومات المقدمة( بيانات وصفية)م دعوة النظراء إلى تقديم مراجع تت

 .الجودة

 نشر البيانات 

  جمع البيانات

ينبغي اإلبالغ عن مجموعات البيانات الوطنية بشكل سنوي )على األقل( وتبدأ عملية الجمع المقبلة في شهر فبراير 

2019. 

 اصدار البيانات

، في حين تخضع  2018األوقيانوغرافية في شهر أغسطس ولى للبيانات إلى المراكز الوطنية للبيانات أرسلت الطلبات األ

 2019البيانات الموجودة حاليا لعملية ثانية من مراقبة الجودة. تتوفر نقاط البيانات المقبلة في الربع الثاني من العام 

 مقدمي البيانات

 الوطنية من خالل برنامج البحار اإلقليمية. اإلحصائيةاألنظمة 
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ي وغيرتنظيم 14.4 الغاية  ى نحو فعال، وإنهاء الصيد المفرط والصيد غير القانون ه  الصيد عل المبلغ عن

ى العلم، من أجل إعادة األرصدة  وغير المنظم وممارسات الصيد المدمرة، وتنفيذ خطط إدارة قائمة عل

ى ما ة إل ي يمكن أن تتيح السمكي ى المستويات الت ى األقل إل ي أقرب وقت ممكن، لتصل عل  كانت عليه ف

ى غلة مستدامة وفقا لما اج أقص  2020 تحدده خصائصها البيولوجية، بحلول عام إنت

 المستويات المستدامة بيولوجيا   الموجودة ضمننسبة األرصدة السمكية 14.4.1المؤشر 

 المنظمة

 (FAOمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )

 التعريف

مصائد األسماك البحرية في العالم من  منالمستدامة بيولوجيا  المؤشر يقيس نسبة األرصدة السمكية ضمن المستويات

، والذي يمكن أن ينتج أقصى إنتاج مستدام أو أكبر منه الوفرة عندهكون ت. يتم تصنيف المخزون السمكي الذي وفرتهاخالل 

(MSY على أنه مستدام بيولوجًيا. في المقابل عندما تقع الوفرة أقل من مستوى )MSYزون غير مستدام ، يعتبر المخ

 بيولوجًيا.

 المنهجية
 طريقة الحساب

 يستخدم للمخزون تقييم إجراء إلى نحتاج المخزون وفرة لمعرفة. المخزون وفرة أساس على السمكية االستدامة تعريف يتم

 بعد. السكان ديناميت نموذج مع مالئمة البيانات البيولوجية، والمعلومات الصيد جهد وبيانات األسماك، صيد إحصائيات

 المستوى من أعلى أو بوفرة تتمتع التي السمكية األرصدة حساب يتم المعنية، المخزونات لجميع المخزون تقييم من االنتهاء

 .المفرط بالصيد أنها على اعتبارها ويتم بيولوجًيا. مستدامة أنها على للغلة، المستدام األقصى بالحد المرتبط

 صنيفالت

 ممكن في الوقت الحالي.تصنيف حسب البلد غير 

  معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي

 .للبيانات المفقودة قراءاالستال يتم تنفيذ 

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

 (.مرة كل سنتينوهكذا ) 2013-2015

 إصدار البيانات

  (.مرة كل سنتينوهكذا ) 2013-2015

 مقدمي البيانات

 (FAOالمتحدة )منظمة األغذية والزراعة لألمم 
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ى األقل من المناطق الساحلية والبحرية، بما %10حفظ  14.5الغاية  ي والدولي  عل يتسق مع القانون الوطن

احة، بحلول عام ة المت ى أفضل المعلومات العلمي ادا إل  2020 واستن

 المناطق البحريةمقابل المناطق المحمية  نطاق 14.5.1المؤشر 

 المنظمة

 (UNEP-WCMCالحفظ التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة )المركز العالمي لرصد  •

 (BLI)جمعية الطيور العالمية  •

 (IUCNاالتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة ) •

 التعريف

توسط النسبة ماالتجاهات الزمنية لها في إلظهار المناطق البحرية مقابل المناطق المحمية  نطاقيعمل المؤشر على تغطية 

موقع مهم للتنوع البيولوجي البحري )أي تلك التي تسهم بشكل كبير في استمرار التنوع البيولوجي العالمي( المئوية لكل 

 التي تغطيها المناطق المحمية المعينة.

 المنهجية
 طريقة الحساب

 قاعدة من المحمية للمناطق الرقمية المضلعات بين المكاني التداخل من المستمدة البيانات من المؤشر هذا حساب يتم

 الرئيسية البيولوجي التنوع لمناطق الرقمية والمضلعات( IUCN & UNEP-WCMC 2017) المحمية للمناطق العالمية البيانات

 والتنوع للطيور المهمة المناطق ذلك في بما الرئيسية، البيولوجي التنوع لمناطق العالمية البيانات قاعدة من) البحرية

 أداة خالل من المتاحة األخرى؛ الرئيسية البيولوجي التنوع مناطق الصفري، االنقراض مواقع أجل من التحالف البيولوجي،

 إنشاء سنة عن بيانات إلى استناداً  محددة، زمنية نقطة في المؤشر قيمة ُتحسب (.البيولوجي للتنوع المتكامل التقييم

 مناطق من رئيسية منطقة كل من مئوية كنسبة ية،المحم للمناطق العالمية البيانات قاعدة في المسجلة المحمية المناطق

 المحمية المناطق تغطيها والتي حالياً  بها المعترف البيولوجي التنوع

 مما المحمية، للمناطق العالمية البيانات قاعدة في المحمية المناطق من٪ 12 لـ معروفة غير المحمية المنطقة إنشاء سنة

 عشوائياً  سنة تعيين تم اليقين، عدم حالة لتعكس. الوقت بمرور المحمية المناطق تغطية تغيير حول اليقين عدم من حالة يوّلد

 بتغيير قمنا 2017 عام في. المتوسط رسم مع مرة، 1000 اإلجراء هذا كرر ثم البلد، نفس داخل أخرى محمية منطقة من

 سنة بدون المحمية للمناطق عشوائية سنة عن طريق تخصيصButchart et al (2012-2015 ) وصفها التي األساليب

 األكثر التغييرات تعكس أن المرجح ومن الحساب، حيث من كفاءة أكثر طريقة هذه. التغطية في االتجاهات حساب قبل تأسيس

 .الوقت بمرور المحمية المناطق تغطية في دقة

 ذلك مع. بالكامل المحمية المناطق تغطيها التي الرئيسية البيولوجي التنوع مناطق من كنسبة المؤشر عرض تم السابق في

 المناطق تغطيها التي البيولوجي التنوع مناطق من رئيسية منطقة لكل المئوية النسبة كمتوسط اآلن تقديمها تم فقد

 مناطق من قليل عدد ذات المناطق أو للبلدان أفضل بشكل المحمية المناطق تغطية في االتجاهات عكس أجل من المحمية

 .تماًما تغطيها ال التي أو الرئيسية البيولوجي التنوع
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 صنيفالت

البيانات الخاصة بالمؤشر العالمي على المستويات الوطنية، فمن السهل التفصيل على المستويات الوطنية  يتم تجميع

التنوع البيولوجي (، أو على العكس من التجميع إلى المستوى العالمي. تغطي مناطق e.g., Han et al. 2014واإلقليمية )

 تسجيليمكن  ( وما بعدها. وبالتاليEdgar et al. 2008الرئيسية جميع أنواع األنظمة اإليكولوجية من خالل البيئة البحرية )

عبر األنظمة البحرية جنبا إلى جنب مع أنظمة األرض أو المياه العذبة، أو مصنفة فيما بينها. ومع ذلك  مجموعةالمؤشر في 

 النتائج تحديد فإن وبالتاليلتنوع البيولوجي أن تشمل األنظمة البحرية والبرية والمياه العذبة في آن واحد، يمكن لمناطق ا

دارة المناطق المحمية )الفئات من األول إلى إليمكن تصنيف المؤشر وفقًا لـفئات مختلفة  . وأخيراً إضافة مجرد ليس

 لمحمية.السادس( لتعكس أهداف إدارة محددة مختلفة للمناطق ا

 من 14.5 الهدف نحو كمؤشر البحري البيولوجي للتنوع المهمة المواقع عبر المحمية المناطق تغطية تجميع إلى باإلضافة

 أهداف نحو كمؤشرات الخاصة أهمية ذات المحمية للمناطق للتغطية األخرى التفصيالت تشمل المستدامة، التنمية أهداف

نسـبة المواقع الهامة التي تجسـد التنوع البيولوجي لليابسـة والمياه العذبة والتي  SDG 15.1.2تشمل:  المستدامة التنمية

 تشـــــــملها المناطق المحمية، بحســـــــب نوع النظام اإليكولوجي

 SDG 15.4.1 .التغطية محسوبة بالمناطق المحمية من المواقع المهمة للتنوع البيولوجي الجبلي 

 سبيل على. تكميلية إضافية مؤشرات على للحصول األخرى البيانات مصادر مع المحمية مناطقال تغطية بيانات دمج يمكن

 المحمية المناطق تغطية حول معلومات لتوفير إقليمية إيكولوجية خرائط مع المحمية المناطق غطاء استخدام يمكن المثال

 المثال، سبيل على) األنواع من مختلفة مجموعات لتوزيعات المحمية المناطق تغطية. الحيوية الجغرافية المناطق لمختلف

 دمج يمكن. النوع مستوى على البيولوجي التنوع تغطية في لالتجاهات مؤشرات توفير بالمثل . يمكن(والطيور الثدييات

 التنوع ضياع من الحد في المحمية المناطق تأثيرات عن مؤشرات لتوليد الحمراء القائمة فهرس مع المحمية المناطق تغطية

 تنمية في تسهم أن المحمية المناطق غطاء من المستمدة للمؤشرات يمكن وأخيراً (. Butchart et al. 2012) البيولوجي

 على مؤشراً  المدنية الخرائط على المحمية المناطق غطاء يوفر أن يمكن المثال سبيل على المستدامة؛ المدنية التنمية

 للمدينة. العامة المساحة من كنسبة العام الفضاء

  معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي

أو ال يوجد تعويض  ، وبالتاليمالبيانات متاحة للمناطق المحمية ومناطق التنوع البيولوجي الرئيسية في جميع دول العال

 بيانات على المستوى الوطني.للتقدير 

 النشر تاريخ
 جمع البيانات

سنوات، استنادًا إلى المعلومات 10-5 قائمة األمم المتحدة للمناطق المحمية كل  WCMC -بيئة ينتج برنامج األمم المتحدة لل

، يعمل المركز العالمي ةالمقدمة من قبل الوزارات / الوكاالت الوطنية. في الفترة الفاصلة بين تجميع قوائم األمم المتحد

مع الوزارات / الوكاالت الوطنية والمنظمات غير الحكومية  يةبعناالتابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة  حفظ الطبيعةلرصد 

 البيانات بإتاحة الخاصة العالمية العمل لمحطة مستمر بتحديث ويقومالمسؤولة عن التعيين وصيانة المناطق المحمية، 

 بيانات تقديم مع مستمر، أساس على الرئيسية البيولوجي التنوع لمناطق العالمية البيانات قاعدة تحديث يتم الجديدة. كما

 .جديدة وطنية
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 إصدار البيانات

 من المتوقع أن يصدر سنويًا مؤشر تغطية المناطق المحمية للمواقع الهامة للتنوع البيولوجي.

 مقدمي البيانات

المحمية. يتم جمع بيانات المناطق المحمية من قبل وزارات البيئة والوزارات األخرى المسؤولة عن تحديد وصيانة المناطق 

يتم تحديد مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية على المستوى الوطني من خالل عمليات أصحاب المصلحة المتعددين، وفًقا 

 للمعايير القياسية.

ي قدرات الصيد م إعانات معينةحظر أشكال  14.6الغاية  ي اإلفراط ف ي تسهم ف قدمة لمصائد األسماك الت

ي صيد األسماك، وإلغاء اإلعا ي صيد األسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير وف ي تساهم ف نات الت

ة الخاصة والتفضيلية  أن المعامل المنظم، واإلحجام عن استحداث إعانات جديدة من هذا القبيل، مع التسليم ب

ي أن تكون جزءا ال يتجزأ من مفاوضات منظم امية وأقل البلدان نموا ينبغ ة للبلدان الن ة التجارة المالئمة والفعال

 2020 العالمية بشأن اإلعانات لمصائد األسماك، عام

إلى  الرامية التقدم الذي تحرزه البلدان في درجة تنفيذ الصكوك الدولية14.6.1المؤشر 
 غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم صيد األسماكمكافحة 

 المنظمة

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

 التعريف

الذي تحرزه البلدان في درجة تنفيذ الصكوك الدولية التي تهدف إلى مكافحة الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه  التقدم

 وغير المنظم.

 المنهجية
 طريقة الحساب

الدول على أجزاء معينة من االستبيان ألغراض رصد تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد  استجابةيستند المؤشر إلى 

(. وهي أقسام تغطي تنفيذ مختلف الصكوك الدولية المستخدمة لمكافحة الصيد غير القانوني CCRF) لمتصلة بـاوالصكوك 

أداة ضمن  كل سيتم تحويل الردود باستخدام خوارزمية للحصول على درجة للمؤشر. سيتم تغطيةالغير مسجل والغير منظم. 

 متغير معين، على النحو التالي:

 وتنفيذها. 1982زام باتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام االلت -( V1) 1المتغير 

 وتنفيذه. 1995االلتزام باتفاق األمم المتحدة لألرصدة السمكية لعام  -( V2) 2المتغير 

 والغير مسجل والغير منظمغير القانوني ال( لمكافحة الصيد NPOAوضع وتنفيذ خطة عمل وطنية ) -( V3) 3متغير 

 والغير مسجل والغير منظم.غير القانوني التمشيا مع خطة العمل الدولية بشأن الصيد 

 (.PSMAوتنفيذها ) قياسات حالة الميناءبشأن  2009االلتزام باتفاقية المنظمة لعام  -( V4) 4المتغير 

ة األغذية والزراعة لعام في سياق اتفاقية االمتثال لمنظم موانئ السفن الكبيرةتنفيذ مسؤوليات  -( V5) 5المتغير 

 .موانئ السفن الكبيرةوالمبادئ التوجيهية لمنظمة األغذية والزراعة بشأن أداء  1993



حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام  

 الهدف الرابع عشر ةلتحقيق التنمية المستدام

10 

 مؤشر قيمة الدول ستحقق وتنفيذها، أعاله المذكورة الصكوك إلى االنضمام على المنظمة أعضاء استجابة على واعتماداً 

غير القانوني ال الصيد مكافحة في أداة التداخل بين الصكوك أهمية االعتبار في ويأخذ ترجيحًا، متغير كل ويعطى. 1و 0 بين

 :يلي كما هي المتغيرة والغير مسجل األوزان

 %20 %30 %30 %10 %10 *الوزن

 V1 V2 V3 V4 V5 المتغيرات

 )*( بند على "قابلية تطبيق األدوات"

 

وبالنسبة لالتفاقات الملزمة، ستظل الدول قادرة على تسجيل النقاط إذا لم تكن طرفًا في االتفاق ولكنها تنفذ أحكامها. كما 

تفاقية. يتم حساب هذا المؤشر تلقائًيا داخل االفي العملية لتصبح طرًفا في  بدأتستقوم الدول بتسجيل نقاط إذا كانت قد 

ن بموجبه بالرد على االستبيان. بمجرد االنتهاء من االستبيان سيعرض على المستجيب تطبيق الويب الذي ستقوم البلدا

تقرير بالمؤشر، يصف المنهجية والنتيجة المحققة. سيتمكن المستخدم بعد ذلك من إعطاء تأكيد نهائي للمؤشر. النتائج 

تطبيق الويب هذا أيًضا للمستخدم بالوصول  بيانات. سيسمحالقاعدة  في تلقائياً  تجميعها سيتم المجيبينالنهائية من جميع 

 إليه في أي مكان وباللغات التالية: اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية والصينية والعربية والروسية. 

 اختيار الوزن لكل متغير: 

والغير لقانوني غير االتم اختيار الوزن لكل متغير بعناية. وقد تم تحديدها على أساس أهميتها لدورها في مكافحة الصيد 

اتفاقية االمتثال في  VG-FSP، وكذلك بالنظر إلى التداخل الحالي بين األدوات المختلفة، تم دمج مسجل والغير منظم

 .5المتغير

 قابلية تطبيق األدوات: 

ستكون هناك مجموعة من األسئلة لتحديد خصائص معينة للدول )الساحلية والموانئ الساحلية(. سيضمن ذلك عدم تأثير 

المؤشر على بلد ما سلًبا إذا لم يكن هناك صك مطبق عليه. في هذه الحالة يتم إعادة توزيع وزن المتغير غير القابل  درجة

ت التي ال ينطبق فيها أي من األدوات، ستحصل الدولة على درجة مؤشر للتطبيق في المتغيرات المتبقية. في الحاال

"N/A". 

 المتغيرات الحاالت التي ال تنطبق فيها األدوات

وال يوجد بها غير ساحلية  المنطقةالحالة الوحيدة التي ال ينطبق فيها هذا الصك هي عندما تكون 

 .موانئ للسفن الكبيرة
V1 

وال يوجد بها موانئ للسفن الكبيرة، أو منطقة ساحلية غير ساحلية  المنطقةال ينطبق هذا إذا كانت 

 وال يوجد بها موانئ للسفن الكبيرة.
V2 

 V3 نفس المتغير الثاني

 V4 نفس المتغير الثاني
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 V5 كانت المنطقة ال يوجد بها موانئ للسفن الكبيرة.ال ينطبق إذا 

 صنيفالت

 درجة واحدة لكل بلد يمكن تجميعها على المستوى اإلقليمي أو العالمي. سيكون هناكنظًرا لطبيعة المؤشر، 

  معالجة القيم المفقودة
  على المستوى المحلي

 .CCRFستبيان السيكون المؤشر متاًحا فقط للبلدان التي تستجيب للرد على استخدام ردودها 

 
 عملية الجمع

تلقائيا التقديمات من الدول على قاعدة البيانات. سيتم استخراج  يتم تشغيل هذا االستبيان على تطبيق الويب، والذي يسجل

المؤشر تلقائًيا من ردودهم، مع تقديم تقرير عن المؤشر الموضح للمستجيب قبل التقديم النهائي. سيضمن ذلك شفافية 

 دد المستجيبينالعملية وسيسمح بالتأكيد النهائي للنتائج. سيختلف حجم العينة من سنة إلى أخرى اعتماًدا على ع

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

 .2018فبراير  - 2017دورة جمع البيانات الحالية: نوفمبر  •

 .2020فبراير  - 2019دورة جمع البيانات التالية: نوفمبر  •

 إصدار البيانات

 . 2018دورة جمع البيانات الحالية: من أبريل إلى يونيو  •

 .2020ونيو دورة جمع البيانات التالية: من أبريل إلى ي •

 مقدمي البيانات

 عادة ما يتم توفير البيانات من قبل الوزارات / اإلدارات الوطنية للمصايد.

امية وأقل البلدان نموا من 14.7 الغاية ي تتحقق للدول الجزرية الصغيرة الن ادة الفوائد االقتصادية الت زي

اء  بجملة وسائل منهااالستخدام المستدام للموارد البحرية،  اإلدارة المستدامة لمصائد األسماك، وتربية األحي

احة، بحلول عام  2030 المائية، والسي

د األسماك المستدامة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي في الدول ئمصا14.7.1المؤشر 
 الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا  وجميع البلدان

 

 المنظمة

 (FAOالمتحدة ) منظمة األغذية والزراعة لألمم

 التعريف

 يعبر المؤشر عن القيمة المضافة لمصائد األسماك البحرية المستدامة، كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي.

 المنهجية
 طريقة الحساب
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تقدر النسبة المئوية لحصة مصائد األسماك وتربية االحياء المائية من الناتج المحلي اإلجمالي بقسمة القيمة المضافة 

 لمصائد األسماك وتربية األحياء المائية على الناتج المحلي اإلجمالي

تقدر النسبة المئوية لحصة مصائد األسماك وتربية االحياء المائية من الناتج المحلي اإلجمالي بقسمة القيمة  -أ

 المضافة لمصائد األسماك وتربية االحياء المائية على الناتج المحلي االجمالي

Sustainable marine fisheries as % of GDP= sustainability multiplier * value added marine fisheries  

𝐺𝐷𝑃𝐹𝐼𝐴 =  
𝑉𝐴𝐹𝐼𝐴

𝐺𝐷𝑃
 

− Sustainable marine capture fisheries as a % of GDP =  مصائد األسماك البحرية المستدامة كنسبة من

 الناتج المحلي اإلجمالي 

− Sustainable multiplier=  مضاعف االستدامة 

− Value added marine fisheries=  القيمة المضافة لمصائد األسماك 

 لتفصيل القيمة المضافة لمصائد األسماك البحرية والقيمة المضافة لتربية المائيات: -ب

Value added of marine capture fisheries proxy (%) =GDP from fisheries and aquaculture * 

(quantity of marine capture fisheries / total quantity of fish) 

𝑉𝐴𝐹 = 𝐺𝐷𝑃𝐹𝐼𝐴 ×  
𝑄𝑀

𝑄𝑇

 

 

− Value added of marine capture fisheries proxy= القيمة المضافة لمصائد األسماك البحرية 

− GDP from fisheries and aquaculture= اء المائيةالناتج المحلي اإلجمالي من مصائد األسماك وتربية األحي  

− Quantity of marine capture fisheries= كمية مصائد األسماك البحرية 

− Total quantity of fish= الكمية االجمالية لإلنتاج الوطني من االسماك  

لحساب مضاعف االستدامة على أساس متوسط االستدامة الذي ينشر دوريا لكل منطقة من مناطق الصيد البحري  -ت

 في منظمة الفاو

Sustainable multiplier= sum of (sustainability for each region * (quantity fished from each 

marine region/ total quantity fished from all marine region)) 

𝑆𝑚 =  ∑ 𝑆𝑖

𝑛

𝑖=1

×
𝑄𝑖

𝑄𝑁

 

 

− Sustainability for each region= االستدامة في كل منطقة 

− Quantity fished for each region= الكمية المصيدة في كل منطقة    

− Total quantity fished from all marine region=  اجمالي الكمية المصيدة من كل المناطق البحرية 

البحرية المستدامة  كتعدل القيمة المضافة لمصائد األسماك )ب( بمضاعف االستدامة )ت( للتعبير عن مصائد األسما

 المحلي اإلجمالي: كنسبة مئوية من الناتج
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𝑆𝑢𝐺𝐷𝑃𝐹 =  ∑ 𝑆𝑖 

𝑄𝑖

𝑄𝑁

× ( 
𝑄𝑀

𝑄𝑇

𝑛

𝑖=1

×
𝑉𝐴𝐹𝐼𝐴

𝐺𝐷𝑃
) 

 

 صنيفالت

 .ال تتوفر حاليا

  معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي

يبحث هذا المؤشر في نسبة المساهمة االقتصادية لمصائد األسماك البحرية. وال يحتسب المؤشر للبلدان التي ال تمتلك 

 مصائد أسماك بحرية

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

تحصل منظمة األغذية والزراعة على البيانات المتعلقة بالناتج المحلي اإلجمالي والقيمة المضافة من شعبة األمم المتحدة 

 شهر فبراير. للتنمية االجتماعية )أو منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي في حالة فقدان القيم( مره كل سنة في

 إصدار البيانات

 من المفترض أن تنشر البيانات الجديدة مره كل سنتين في شهر مارس.

 مقدمي البيانات

 ، شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.(FAOمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )

ة a.14الغاية  ا البحرية، مع مراعاة معايير اللجن ادة المعارف العلمية، وتطوير قدرات البحث، ونقل التكنولوجي زي

ا البحرية، من أجل تحسين  ة المتعلقة بنقل التكنولوجي ادئها التوجيهي ة الدولية ومب ة الحكومي انوغرافي األوقي

ة الب ي تنمي ي البحري ف امية، وال سيما الدول الجزرية صحة المحيطات، وتعزيز إسهام التنوع البيولوج لدان الن

امية وأقل البلدان نمواً   الصغيرة الن

 ث في مجال التكنولوجيا البحريةونسبة إجمالي ميزانية البحوث المخصصة للبحa.1.14المؤشر
 المنظمة

 (UNESCOاللجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لليونسكو )

 التعريف

 نقل بشأن التوجيهية والمبادئ IOC معايير إلى SDG 14.a.1 مؤشر تطوير في المستخدمة واآلليات التعاريف تستند

 المبادئ هذه توفر ،2005 عام في اللجنة في األعضاء الدول وأقرتها ُنشرت األصل في) IOCCGTMT – البحرية التكنولوجيا

 مختلف في التوجيهية المبادئ هذه إلى أشير وقد. البحرية التكنولوجيا مصطلح يفهمه لما دولياً  عليه متفق تعريفاً  التوجيهية

 يتم(. المستدامة التنمية أهداف من a.14 الهدف صياغة في التحديد وجه وعلى المتحدة لألمم العامة الجمعية قرارات

 .أدناه إليه المشار( GOSR) العالمي المحيطات علوم تقرير في ذلك توضيح
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 والمنهجيات والعمليات والسفن والمعدات األدوات إلى IOCCGTMT في المحدد النحو على البحرية التكنولوجيا تشير

 الغاية هذه لتحقيق. الساحلية والمناطق المحيط وموارد طبيعة وفهم دراسة لتحسين المعرفة واستخدام إلنتاج المطلوبة

 :التالية المكونات من أي البحرية التقنية تشمل

 والبيانات، في شكل سهل االستعمال، عن العلوم البحرية والعمليات والخدمات البحرية ذات الصلة.المعلومات  −

 األدلة والمبادئ التوجيهية والمعايير والمواد المرجعية. −

 معدات أخذ العينات والمنهجية )مثل عينات المياه والجيولوجيا والبيولوجية والكيميائية(. −

السفن  يل المثال معدات االستشعار عن بعد، العوامات، مقاييس المد والجزر،مرافق ومعدات المراقبة )على سب −

 وغيرها من وسائل رصد المحيطات(.

 .معدات الرصد والتحليل والتجارب في الموقع الطبيعي والمختبري −

 .الكمبيوتر، بما في ذلك النماذج وتقنيات النمذجةبرامج الكمبيوتر و −

فة التقنية / العلمية / القانونية والطرق التحليلية المتعلقة بالبحوث العلمية الخبرة والمعرفة والمهارات والمعر −

 البحرية ومراقبتها.

لبحرية بالنسبة التكنولوجيا الميزانية السنوية للبحوث الوطنية التي تخصصها الحكومات في مجال ا a.1.14ويبين المؤشر 

 م.لحكومي بشكل عاالتطوير والعامة للبحث انية اللميز

من قبل الوكالة  يمكن تحويل البياناتلبيانات الخام بالعملة الوطنية. وإذا لزم األمر لالنسبة المئوية يمكن حساب وحدة: ال

 .USDالدولية إلى 

 
 المنهجية

 طريقة الحساب

 البحث على الدولي الحكومي اإلنفاق/  البحرية التكنولوجيا مجال في الوطنية الحكومية البحوث )نفقات=  a.1.14 المؤشر

 لإلحصاء اليونسكو معهد قبل من السنوي الصعيد على والتطوير البحث على الحكومي اإلنفاق بيانات تقييم يتم والتطوير(.

(UIS.) 

 10 الملحق) GOSR بيانات بوابة خالل من السنة في مرتين المحيطات علوم في الوطنية العلوم نفقات تقييم المتصور من

لإلحصاء  اليونسكو معهد مع الوثيق بالتعاون البيانات بوابة/  GOSR بيانات مستودع تطوير سيتم(. IOC-XXIX / 2 الوثيقة من

 (بلجيكا ،IODE ، Oostende للجنة التابع IOC مشروع مكتب وفي الرئيسي المقر في) IOC و

 صنيفالت

 ًا.وعالمي اً إقليمي هاإمكانية تجميع ، معمجموعة البيانات الوطنية كل سنتينيتم تحديث 

  معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي

 .البلدانالبيانات من في حالة عدم تقديم ، لن يتم حساب أي تقدير 

 عملية الجمع
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 مراكز وكذلك الدولية األوقيانوغرافية للجنة التابعة النظراءاالتصال  جهاتالنظراء )النظير( الوطنيون: النظراء الرسميين هم 

 .الوطنية واإلحصائية وقيانوغرافيةاأل البيانات

توفير معلومات البيانات الوصفية للبيانات ل مدعوونالنظراء  هؤالء. IOCعملية التحقق والمشاورة من قبل أمانة اللجنة 

 المقدمة.

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

 .2016-2014للسنوات  2018من المقرر جمع البيانات التالية في عام 

 إصدار البيانات

 .2016-2014للسنوات  2018لتواريخ المتوقعة إلصدار البيانات الجديدة: نهاية عام ا

 مقدمي البيانات

 الدولية األولمبية باللجنة االتصال جهات •

 المكاتب اإلحصائية الوطنية. •

 معهد اليونسكو لإلحصاء.  •

 

ى الموارد البحرية واألسواقb.14 الغاية  ادين الحرفيين إل  تيسير وصول صغار الصي

قانوني / تنظيمي / سياسي  التقدم الذي تحرزه البلدان في مدى تطبيق إطار b.1.14المؤشر 
يعترف بحقوق الوصول إلى مصائد األسماك في الوصول إلى الموارد البحرية  مؤسسي /

 ويحمي تلك الحقوق
 المنظمة 

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة.

 التعريف

يعترف بحقوق الوصول إلى  قانوني / تنظيمي / سياسي / مؤسسي مدى تطبيق إطارالتقدم حسب عدد البلدان في 

 مصائد األسماك في الوصول إلى الموارد البحرية ويحمي تلك الحقوق.

 المنهجية
 طريقة الحساب

 الحسابيتم حساب المؤشر باستخدام ثالثة متغيرات، والتي يتم تحديد وزنها لكل عملية حسابية. لم يكن هناك تغيير في 

 وال استخدام المصادر المختلطة.

د ئوجود قوانين أو لوائح أو سياسات أو خطط أو استراتيجيات تستهدف على وجه التحديد قطاع المصا :1المتغير 

 الصغيرة.

 SSFمبادرات محددة مستمرة لتنفيذ إرشادات  :2المتغير 

 ر.األسماك من المساهمة في عمليات صنع القراوجود آليات تمكن صغار الصيادين والعاملين في مجال  :3المتغير 

من األسئلة الثالثة المدرجة في مدونة السلوك بشأن  المتصلةلألجزاء  الدوليةيتم تقييم األداء على أساس االستجابات 

 (. تم تحويل هذه األسئلة إلى متغيرات مرجحة لغرض حساب درجات الدولة.CCRFاالستبيان المسؤول عن مصائد األسماك )

 .1تم تعيين الهدف على استجابة إيجابية )"نعم"( لجميع المتغيرات الفرعية، مما أدى إلى درجة 
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Weight 

 الوزن

Sub - variables 

 Variable3 المتغيرات الفرعية

 الثالثالمتغير 

 

0.3 3.1 

0.3 

 

Indicator weight 

 وزن المؤشر

األهمية األكبر قلياًل لهذا المؤشر تقييم درجة تطبيق اإلطار القانوني / التنظيمي  1يعكس الوزن األعلى المخصص للمتغير 

السياسي / المؤسسي الذي يعترف به ويحمي حقوق الوصول لصغار الصيادين. يتم تسجيل كل متغير فرعي على أساس  /

 تتوافق نقاط بنعم اإلجابة عن ينتجصفر.  استجابة "نعم" أو "ال" وأي "فارغ" أو "غير معروف" يتم تسجيل الردود كـ "ال"، أو

على شكل  3.1و 1.3،2.1. على سبيل المثال تم تسجيل استجابة "نعم" للمتغيرات المتغير لفئة الكاملة الترجيح قيمة مع

 على التوالي. 0.3و 0.03، 0.1

يسمح هذا السؤال برد "اآلخر" مع حقل نص مرتبط. يتم تسجيل  1.5يتم إجراء استثناء واحد في حالة المتغير الفرعي  

االستجابة اإليجابية في هذا المجال فقط كـ "نعم" في الحالة التي يكون فيها النص الحقل أيًضا وتم تسجيل واحد على 

 لحاالت. األقل من المتغيرات الفرعية السابقة األخرى كـ "ال". هذا يسمح وزن المؤشر ليظل ثابًتا في جميع ا

وبمجرد تحديد الدرجة المحددة لكل بلد، سيتم تصنيف الدول إلى عدد من النطاقات، تتراوح من مستوى منخفض إلى درجة 

 عالية من التنفيذ، وبالتالي تترجم فعلًيا الدرجة االصطناعية إلى مقياس ملموس وبديهي بالنسبة للبلدان.

 صنيفالت

يتم تضمين أي ميزات ديموغرافية في المؤشرات وبالتالي يتم استبعادها  مستوى التصنيف هو المستوى الوطني. ال

 في مستوى التفصيل. بالبحث
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  معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي

غير متاحة هي استخدام استشارة الخبراء  الدوليةلمؤشر عندما تكون البيانات اإن المنهجية األكثر مالءمة إلنتاج تقديرات 

 بتقييم المؤشر يقوم حيثاستخدام حكم الخبراء عامل حاسم يعد  من استخدام الصيغة الرياضية لحساب البيانات. والحكم بداًل 

 وليس القيم التي يمكن يتم إدخالها بسهولة. ،اإلدارة / تنفيذ السياسات على المستوى الوطني

 عملية الجمع

 من البيانات جمع يتم. االستخدام المتصلة وميزات البيانات معالجة أدوات مع الويب، على قائم نظام هو CCRF استبيان

 التابعة األسماك مصايد لجنة دورات بمناسبة الكلي المستوى على تسجيلها ليتم سنتين كل المنظمة في األعضاء البلدان

 .سماكاأل مصايد لجنة لدورة السابقة مارس إلى نوفمبر من الفترة في . عادة(COFI) والزراعة األغذية لمنظمة

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

 .2018دورة تجميع البيانات مايو 

 
 إصدار البيانات

 .2018 جواليمعالجة البيانات وإصدارها 

 مقدمي البيانات

 د.ئعادة ما يتم توفير البيانات من قبل الوزارات / اإلدارات الوطنية للمصا

تعزيز حفظ المحيطات ومواردها واستخدامها استخداما مستداما عن طريق تنفيذ القانون الدولي c.14الغاية 

ي لحفظ المحيطات ومواردها  ي تضع اإلطار القانون ي اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار الت ه الواردة ف بصيغت

ى ذلك الفقرة  ى نحو مستدام، كما تشير إل  "تقبل الذي نصبو إليهالمس”من وثيقة  158واستخدامها عل

عدد البلدان التي تحرز تقدما في التصديق على األطر القانونية والسياسية  c.1.14المؤشر 
والمؤسسية، والصكوك المتعلقة بالمحيطات التي تنفذ القانون الدولي، على النحو المبين 

البيولوجي في اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، من أجل الحفاظ على التنوع 
 ستدامعلى نحو م اواستخدامه

 
 المنظمة

 شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار، مكتب الشؤون القانونية، األمانة العامة لألمم المتحدة

 التعريف

يقيس المؤشر عدد البلدان التي تحرز تقدما في تصديق وقبول وتنفيذ صكوك ذات صلة بالمحيطات تنفذ القانون 

 لوارد في اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار من أجل الحفظ واالستخدام المستدام للمحيطات.الدولي، على النحو ا

 ينطوي المؤشر على جانبين: 

عدد البلدان التي تحرز تقدما في التصديق على صكوك متعلقة بالمحيطات تنفذ القانون الدولي، وفي قبول  -

اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار من أجل الحفظ واالستخدام تلك الصكوك وتنفيذها، على النحو الوارد في 

 المستدام للمحيطات ومواردها.
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 عدد البلدان التي تحرز تقدما في تنفيذ هذه الصكوك بموجب أطر قانونية وسياسات مؤسسية -

 المنهجية
 طريقة الحساب

 أسئلة حول كل من الصكوك الثالثة. 3تضمن تقدم المحرز استادا على إجابات البلدان على االستبيان الذي ياليقاس 

تدعى البلدان لإلجابة على األسئلة المتعلقة بتصديق وقبول اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار واالتفاقين التنفيذيين 

بدال عن ال  0 بال عن نعم والرقم 1( من خالل اإلجابة اما بنعم او ال حيث يستخدم الرقم 1.2,1.3 ,.1.1األسئلة التابعين لها )

باستخدام  3و 0و بالتالي، تتكون العالمة االجمالية لكل دولة لقياس تصديق هذه الصكوك او قبولها من رقم يتراوح بين 

 (.0اذا كانت العالمة  0و الرقم  3اذا كانت العالمة  100النسبة المئوية )حيث يستخدم الرقم 

بتصديق وقبول اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار واالتفاقين التنفيذيين كما تدعى البلدان لإلجابة على األسئلة المتعلقة 

( وذلك عبر تقييم درجة تنفيذ هذه البالن لالتفاقيات المذكورة على الصعيد الوطني من خالل 2.1,2.2,2.3التابعين لها )

إذا كانت اإلجابة تماما أو من خالل  9رقم إذا كانت اإلجابة اطالقا وال 1، حيث يستخدم الرقم 9و 1منحها عالمة تتراوح بين 

 اإلشارة الى عدم انطباق مسالة التنفيذ على هذه الحالة.

 صنيفالت

فصيل البيانات ضمن عالمتين لكل دولة، أي عالمة واحدة على التصديق على الصكوك ذات الصلة أو قبولها، وعالمة يتم ت

 هذه العالمات بعد ذلك على الصعيد اإلقليمي او العالمي. واحدة على تنفيذ الصكوك ذات الصلة. ومن الممكن جمع

  معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي

 القيم المفقود.لن يتم حساب  

 عملية الجمع

يتولى مكتب الشؤون القانونية / شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار عملية التنسيق فيما يتعلق بتوزيع/ إكمال االستبيان 

من خالل البعثات الدائمة لدى األمم المتحدة في نيويورك، في حين تتولى البعثات الدائمة عملية  c.1.14المعني بالمؤشر 

ان على الوزارات واإلدارات والوكاالت الحكومية ذات الصلة، و من ثم تقدمها كاملة الى التنسيق فيما يتعلق بتوزيع االستبي

 مكتب الشؤون القانونية/ شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار عند االقتضاء. 

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

 سنوات. 3لى ومن ثم تتم هذه العملية مرة كل سنتين ا 2020عام  ابتداء منمن المقرر جمع البيانات 

 إصدار البيانات

 .2020في العام 

 مقدمي البيانات

 .تتولى الوزارات واإلدارات والوكاالت الحكومية المعنية تقديم البيانات.
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