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 حفظ المحيطات، والبحار، والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة : 14الهدف 
في   سـيما التلوث الناجم عن األنشطة البرية، بما منع التلوث البحري بجميع أنواعه والحد منه بقدر كبير، وال: 14.1 الغاية

 2025  يات، بحلول عامث المغذ  البحري، وتلو   ذلك الحطام 
ر فرط المغذ يات في المناطق السـاحلية وكثافة المخل فات البالستيكية الطافية 14.1.1ر المؤش    مؤش 

)ب( كثافة ة والساحلي   فرط المغذ يات في المناطقر: )أ( مؤشر البيانات الوصفية جزئين من هذا المؤش   هذه يتغط  
 . ةالبالستيكي   المخل فات

 

 مؤسسيةالمعلومات ال
 : المنظمة  الراعية

 (UNEP) برنامج األمم المتحدة للبيئة
 

 )جهات( االتصال )لالستخدام الداخلي فقط(:  جهة
 جيليان كامبل )برنامج األمم المتحدة للبيئة(

 
 البريد اإللكتروني )لالستخدام الداخلي فقط( 

campbell7@un.org 
 

 تعاريفالمفاهيم و ال
 :تعريفال

المخل فات  كثافة  14.1.1)ب(و فرط المغذ يات في المناطق الساحليةر مؤش   14.1.1)أ(هما مسألتين  رالمؤش   يتناول هذا
رات أهداف التنمية  نمختلفي نير مؤش   بوصفهما هاتين المسألتين خالل التقرير كل من  سُيشار إلىو  ،البالستيكي ة من مؤش 
 :هما من خالل ثالث مستويات من البياناتقد تم  اقتراح و  .المستدامة

 ات رصد األرض والنمذجة عملي   البيانات المتاحة عالمًيا بفضلل:  األو   المستوى  
في  نامج البحار اإلقليمية المعني بذلكمن خالل بر البيانات الوطنية التي يتم جمعها من البلدان  الثاني: المستوى  

 )أي البلدان األعضاء في برنامج البحار اإلقليمية( ذات الصلةالبلدان 
 (التقريرفي هذه  تناولهاتم نظر البلدان في جمعها )لن يت   المقترحة التي قدرات اإلضافية المؤش   الثالث: المستوى 

 
 . من أهداف التنمية المستدامة 14.1.1(ب)و  14.1.1رين )أ(لمؤش  المقترحة ل المعايير  التاليةتوضح الجداول   

 

mailto:campbell7@un.org
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ر ) إطار  فيدم المحرز التق   تعق ب بهدففرط المغذ يات  رصد معايير: 1الجدول   من أهداف التنمية   14.1.1( أالمؤش 
 .المستدامة

 الرصد معايير
 المستوى 

 لاألو  
المستوى 

 الثاني 
المستوى 

 الثالث  
 تقديم تواتر

 التقارير 
كمي ة  ) ةفي المناطق الساحليالمحتمل فرط المغذ يات مؤشر 

 ( الفوسفور والنيتروجين
X    خمس كل

 سنوات

 اً سنوي     X أ )االستشعار عن بعد(  - انحرافات الكلوروفيل

 كل أربع  X  (االستشعار عن بعد وفي الموقعأ ) - ز الكلوروفيلترك  
سنوات 

 بالتماشي)
  برنامج مع

البحار  
 اإلقليمية(

  في المناطق المحتمل غذ ياتم فرط الر النمذجة الوطنية لمؤش  
   ةالساحلي

  X  

  X   النيتروجين غير العضوي المذابإجمالي النيتروجين من 

  X   العضوي المذاب الفسفور غير الفوسفور أو  إجمالي

  X   السيليكا  إجمالي

 ال ينطبق  X    األكسجين المذاب

 ال ينطبق  X   الكيميائي   /األكسجين البيولوجيالطلب على 

 ال ينطبق  X   إجمالي الكربون العضوي 

 ال ينطبق  X   )االستشعار عن بعد( المياه رتعك  

راألنهار  معايير اف  من أهد 6.3.2 المستخلصة من المؤش 
 التنمية المستدامة 

  X  ال ينطبق 

سك ي،  قرص، األكسجينع تشب  نسبة المياه األخرى ) معايير رصد
  الرقم، تصريف األنهار، نسبة الملوحة، درجة الحرارة

،  ة، المعادن السام  الهيدروجيني، القلوية، الكربون العضوي 
 الملوثات العضوية الثابتة( 

  X  ال ينطبق 

وتغطية  ،ةالطحالب الضار   وانتشار  ،المجهري ةالطحالب  نمو  
 ونقص األكسجة ،والتنوع البيولوجي ،النباتات المائية المغمورة

  X  ال ينطبق 
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ر ) م المحرز التقد   لتعق بالبالستيكية البحرية  المخل فات رصد: معايير 2الجدول   من أهداف   14.1.1(بفي إطار المؤش 
 .المستدامةالتنمية 

المستوى  الرصد  معايير )وأساليب(
 لاألو  

 المستوى 
 الثاني 

 المستوى 
 الثالث 

 تقديم تواتر
 التقارير 

 سنوي اً    X أمتار* 10 يتجاوز حجمهابالستيكية ال من المواد قعر 

 ن كل سنتي   X وطنيةو الشاطئ النابعة من مصادر برية  مخل فات

 كل أربع  X  الشاطئ(  مسوحالشاطئ ) مخل فات
سنوات 

  مع بالتماشي)
البحار  برنامج

 اإلقليمية(

الصيد بشبكة  ،  )مراقبة بصرية الطافية المواد البالستيكية
 (الترولة

 X  

الجر  شبكة ) المائيعمود ال في المرك زة المواد البالستيكية
 القاعية(

 X  

  ،األسماك(باك مسح  القاع )مثل ش   قاع البحر )جرف مخل فات
، والمركبات ب الفيديو/ الكاميرا ، والغو اصات، وسحوالغواصين

 التي تعمل عن ُبعد(

 X  

نة من الشاطئمخل فات   من نات)عي  جزيئات بالستيكية  المكو 
 الشاطئ(

  X  

، مثل مسجل العوالق المجهري ة الطافية )شالالت مانتااللدائن 
 المستمر( 

  X  

باك العوالق )ش   عمود المائيلالبالستيكية المرك زة في االجزيئات 
 القاعية(

  X  

من قاع البحر )عينات  مخل فات المواد البالستيكية الناتجة عن
 الرواسب(

  X  

)مثل الطيور ة الكائنات الحية للمواد البالستيكي  ابتالع 
 والسالحف واألسماك(

  X  

  X   باك الش  البالستيكية في  المواد مخل فات

  X   (مثالا  الثدييات البحرية والطيور في ما بينالتشابك )
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 بحسب) يةالبالستيك ناتج عن المواد تلوث احتمال وجود
 (هاودفنالبالستيكي ة  المواد استخدام

  X  

  X   النهر  مخل فات

وإعادة   ي ةالبالستيك المواد قة باستهالكاألخرى المتعل   المعايير
 ها تدوير 

  X  

  X   ة اإلنسان وصحة النظام اإليكولوجي( رات الصحية )صح  المؤش  

رات تتوفر منهجية كاملة لهذا المؤشر في الوثيقة المعنونة "الدليل العالمي إلحصاءات المحيطات لقياس أهداف التنمية   مؤش 
 ".14.5.1و  14.2.1و   14.1.1  رقم المستدامة

 
 األساس المنطقي: 

ان  والهواءوالبحر  البر   إسهامات اإلنتاجية تشمل كل  عاليةالمناطق الساحلية هي مناطق    40ن ما يزيد ع ترك ز . معوالسك 
غير متناسبة على   اً تدهور النظام اإليكولوجي في هذه المناطق آثار يخل ف  قد،  ان في المناطق الساحليةفي المائة من السك

،  على البيئات الساحلية أحد أكبر الضغوطات فرط المغذ يات يفرض(. 2006 ،نظام الرصد العالمي المتكاملالمجتمع )
ية من مياه الصرف الزراعي وتصريف مياه الصرف الصحي المنزلية.  يات البر  وهو ناتج بالدرجة األولى عن مدخالت المغذ  

يؤد ي   وقد، ًا كبيرًا في النظم البيئية البحرية، والموائل البحرية الحيويةضرر في المناطق الساحلية   ياتفرط المغذ   قد ُيلحق
 انتشار الطحالب الضارة.  كذلك إلى

ث  ال سيما، والحد منهث البحري بجميع أنواعه ث من خالل منع التلو  إلى الحد من آثار التلو    14.1 الغايةهدف ت  التلو 
 يات. ث المغذ  ، بما في ذلك الحطام البحري وتلو  ن األنشطة البريةالناجم ع 

 
 مفاهيم: ال

لنباتات والطحالب ا نمو  ي إلى ما يؤد  الساحلية بسبب المصادر البشرية،  يات في البيئاتلمغذ  وجود زائد ل – فرط المغذ يات
 . بشكل مفرط والعوالق النباتية

ة  ميل بحري من الساحل( على النحو المبين في اتفاقي    200) الخالصة الوطنية المنطقة االقتصادية – المنطقة الساحلية 
 األمم المتحدة لقانون البحار.    

 ص منها في البيئة البحرية والساحلية. عة أو معالجة يتم فقدها أو التخل  مادة صلبة ثابتة أو مصن   أي   - الحطام البحري 
 

 التعليقات والقيود: 
دسع ومصادر البيانات األخرى التي جمع بيانات رصد األرض المتاحة على نطاق وا على هذه المنهجية تحث      البلدان  تؤك 

تها  أساليب معترف بها دولًيا تت بع بطبيعتها، فهي تقنية هي منهجياتليد هذه البيانات المنهجيات المستخدمة لتو  . إن  صح 
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  مع الحاجة تبرزفي حين  الفضاء الدولية والخبراء الفنيين،ووكاالت  برصد األرضخبراء مثل الفريق المعني موعة من مج
 رات.هذه المؤش   كيفي ة استخدام تدريب علىإلى ال الوقت مرور
من  في المحيطات.   هقالتلوث وتدف   وضعتحديد  بشأنخاذ قرارات مستنيرة بات   تسمحبيانات تقديم إلى المؤشر  هذا يعمد

صنع القرار نظرًا عملية ُتصع ب  بشكل فاعل، غير أن  هذه البياناتخاذ القرارات أن تستخدم البلدان البيانات الت   المفترض
مع هذه   بالتوازي قة بتوليد التلوث والنفايات في البيانات المتعل  النظر  وتبرز الحاجة إلى  ،عابرة للحدودالمحيطات  أن   إلى

 رات.المؤش  
 
 

 المنهجية
 :سابتحطريقة اال

رات أهداف التنمية  تتوفر منهجية كاملة لهذا المؤشر في الوثيقة المعنونة "الدليل العالمي إلحصاءات المحيطات لقياس  مؤش 
 ".14.5.1و  14.2.1و   14.1.1المستدامة رقم  

 
ر   :14.1.1)أ(في ما يخص المؤش 

 ةالساحلي في المناطق المحتمل مغذ ياتال فرطر مؤش   ل:األو   المستوى 
والنسبة  والفوسفور والسيليكا كمي ة النيتروجين ( على ICEP)  فرط المغذ يات المحتمل في المناطق الساحليةر يعتمد مؤش   

ر يفترضو  .المياه الساحلية نحوالتي تنقلها األنهار منها  مقارنًة بنسبة  النيتروجين أو الفوسفور  ارتفاع نسبة  أن   هذا المؤش 
كمي ة النيتروجين والفوسفور ر على يعتمد هذا المؤش   (.ICEP> 0ة )نمو الطحالب الضار   احتمال ي إلى زيادةيؤد  السيليكا 

ر فرط   إلى يؤد يما ( 2020غارنييه وآخرين، ) والسيليكا والنسبة منها التي تنقلها األنهار نحو المياه الساحلية مؤش 
استخدام   من خالل إجراء تقييمات حول طريقة الكمي ةجمع أساس هذه يتم  المغذ يات المحتمل في المناطق الساحلية.

تساهم   والعوامل األخرى التيبما في ذلك استخدام األسمدة والكثافة السكانية والعوامل االجتماعية واالقتصادية  ،األراضي
مه ، فإن  بيانات حول األرضعلى  ر قائمالمؤش   أن  هذا إلى  ونظراً . نحو المياه تلوث المغذيات تسر ب في  اً رقًما نموذجي يقد 

  ليشمل أفضل ر بشكل المؤش   هذا ن. يمكن تطويرعند مصب نهر معي   مغذ يات في المناطق الساحلي ةفرط ال ينذر بخطورة
زتقييم مراقبة الموقع بهدف  ر إلىإوبالتالي النيتروجين والفوسفور والسيليكا  كمي ات انتشار ترك  .  ملموسةحقائق  سناد المؤش 

نمو الطحالب  احتمال ي إلى زيادةيؤد  السيليكا نسبة ب مقارنةً  النيتروجين أو الفوسفور ارتفاع نسبةيفترض المؤشر أن و 
ر ُيقاس (. ICEP> 0ة )الضار   لطحالب( لكل كيلومتر  ل األحيائي ةالكيلوغرام من الكربون )من الكتلة استخدام ب ICEPمؤش 

 (. kg C km-2 day-1) الواحد  مربع من منطقة حوض النهر في اليوم
لفوسفور النيتروجين أو ا ت كمي ةما إذا كان بحسبوذلك  التاليتين باستخدام إحدى المعادلتين ICEPساب نموذج تحايتم  

 (:2007ن وغارنييه، يبيل) ترد في ما يلي المعادلتين. محدودة أم ال
ICEP (N limiting) = [NFlx/(14*16)-SiFlx/(28*20)]*106*12 
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ICEP (P limiting) = [PFlx/31 – SiFlx/(28*20)]*106*12    
ط إجمالي النيتروجين  متوس  حتساب دة العلى التوالي القيم المحد   SiFlxو NFlxو PFlx تشك ل كل من حيث

زة   والفسفور الكلي والسيليكا المذاب طعند مصب حوض النهر، المرك   kg P km-2استخدامب وُيقاس هذا المتوس 
day-1 ،وkg N km-2 day-1  وkg Si km-2 day-1 . 

 
 أ - انحراف الكلوروفيلنمذجة : لو  األ  المستوى  

ن  جهاز المسح الملو  مع إطالق  1978عام الالمحيطات في   للتحق ق من لون األقمار الصناعية  القائمة على بدأت التقييمات 
عبر هذا القمر  عملي ات الرصد غياب بعد و  .لوكالة ناسا Nimbus 7على متن القمر الصناعي  للمناطق الساحلية

من خالل   1997عام المنذ  عبر األقمار الصناعي ة بشكل مستمر لمحيطاتا لون  رصد بدأ ، لمدة عشر سنواتالصناعي  
 تكثر. (S3-B و  S3-A) OLCI ( واآلنAquaو  Terra)MODIS ، و MERISاألقمار ليه، تSeaWiFS قمر

مها  الفجوات في البيانات سحب والغطاء السحابي وعمليات  تكرار التصويرأجهزة االستشعار الفردية بسبب دورات  التي تقد 
ت معالجة هذه المشكلة من خالل دمج  تم  قد و كة. من الظروف الجوية والمائية المرب   عدد  عن ةناتج غير صحيحةبيانات 

مهاالبيانات  ة التي تقد    -الكلوروفيل  )أي على سبيل المثالللمحيط  ةومدمج ةموحد ةنتيج للحصول علىأجهزة استشعار  عد 
 نموذجاً  معمل الدراسات البحرية بليماوث،بقيادة و   Ocean Color CCIكالة الفضاء األوروبي ة بعنوانو  مشروع أصدرأ(. 

 ، يمتد منVIIRSو MERISو MODISو SeaWiFS من خالل األقمار الصناعي ةلكلوروفيل  عن امتماسًكا ومدمًجا 
مع  د أجهزة االستشعار يتم تحديث منتج مدمج متعد    (.2018ث وآخرون، ساتياندرانا)  2018  حتى العام 1997 العام

مهابيانات الوقت من خالل  لمنظمة األوروبية ل جديدة ( في إطار مبادرةOLCI مثل جهازأجهزة استشعار إضافية ) تقد 
 السلسلة الزمنية على أساس تشغيلي. كملتست ستات  يومالستغالل سواتل األرصاد الجوية 

ر )أ(  في إطار الصور   ُتستخرج ،كم 4تبلغ  باستبانةأ ) - الكلوروفيل رصديتم ، من أهداف التنمية المستدامة 14.1.1المؤش 
 احتسابويتم  .لكل بلد  الساحلية منطقةالضمن  لكل بكسل فردي  ( Ocean Color CCIمشروع   خالل من بشكل شهري 

ط النتائج وفق كل شهر على مدى الفترة الزمنية التي تمتد بين العامين  خط   بهدف استخالص  2004و 2000متوس 
  تتجاوز  في حال اً كبير  فيعد   ،لبكسلستخدام مقياس ابا أ -  الكلوروفيل انحرافيتم احتساب ، في حين  األساس المناخي
بالتعاون مع األمم المتحدة للبيئة  برنامج عمليو . في المائة 100 في حال تجاوزتشديًدا و  في المائة  50درجة االنحراف 

وفي  . ةشديدالو عالية  االنحراف ال لرصد درجةعلى إنتاج خريطة التابعة للفريق المعني برصد األرض  BluePlanet شبكة
ر  ل الحد  في المائة 50الـ استخدام نسبةيتم من أهداف التنمية المستدامة،  14.1.1إطار المؤش  نحراف  لال األدنىالتي تشك 

أيًضا  يتوف رو حسب الشهر. بالخالصة مع انحراف الوطنية ساب النسبة المئوية للمنطقة االقتصادية تحابهدف العالي 
 ل اليومي.معد  ال لبيانات حول ا إضافًة إلى وسط السنوي لهذه األرقام الشهرية المت
 

 العناصر الغذائية في الموقع رصد: المستوى الثاني
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على المستوى الوطني )بما في ذلك النيتروجين والفوسفات أ وغيرها من المعايير  -الكلوروفيل   احتساب نسبةينبغي 
كعنصر مكم ل   ،ذلكب  القيامالقدرة الوطنية على في حال توف رت االستشعار عن بعد(  خالل والسيليكا( )في الموقع أو من

وكذلك  ، في هذا اإلطار من أجل تقديم معلومات ملموسةو لبيانات النموذجية على الصعيد العالمي ول ستشعار عن بعدلال
ى. فرط المغذ يات بشكل أكثر تفصيالً تقييم  بهدف من  على وجه الخصوص التكميلية  المغذ ياتفرط  معاييررصد  ويوص 
. يرجى  بشرية من مصادر ياتبزيادة في المغذ   رتبط بشكل مباشريأ  - الكلوروفيل كمي ة زترك  حديد ما إذا كان ارتفاع تأجل 

 (. المستوى الثانيالوطني ) الصعيدعلى  فرط المغذ ياترصد  معايير للتعر ف على  2  رقم الرجوع إلى الجدول 
 
ر فرط المغذ يات المحتمل في المناطق الساحلية نمذجة: المستوى الثاني    على الصعيد الوطني (ICEP) مؤش 

رل الموجودة حالياً  نمذجةال ُتعد   باع نموذج دراسة ات  عبر تطويرها  يمكن لكن ،الوطني محدودةعلى المستوى   ICEP مؤش 
  كل  من الدراسة هذه (. تستخدم2016ستروكال وآخرون، ة )مستوى الحوض في األنهار الصيني   على حالية لتحليل بيانات

سالسل األغذية   يات فيق المغذ  تدف  ) NUFERو( حوض األنهاريات من )تصدير المغذ     Global NEWS – 2نموذج 
أي يات )لمغذ  لمختلف أنواع اتصدير النهر  بقياس Global NEWS – 2نموذج يسمح   (.المواردواستخدام البيئة و 

ة )غير عضوية مذابةالنيتروجين والفوسفور و  على صعيد الحوض  ( وجزيئاتعضوية مذابة و  الكربون والسيلكا( بأشكال عد 
هذا   يكشف، ذلك إضافًة إلى(. 2016وآخرون  ستروكالخصائص األرض والحوض )  التي تغي رألنشطة البشرية ل نتيجةك

 ة.والمستقبلي   القديمة التوج هات عن النموذج
 

ر )ب(  :14.1.1في ما يخص المؤش 
 أمتار 10 يتجاوز حجمهاستيكية رقع من المواد البال :لاألو   المستوى 

ر على تساهم كل من وكالة ناسا  و . األقمار الصناعيةالبيانات العالمية القائمة على  نتائج تعتمد إحصاءات هذا المؤش 
أمتار في جميع أنحاء  10عن   حجمها زيدالبالستيكية التي ي الرقعمات حول بناء معلو في  ووكالة الفضاء األوروبية

مواد  لرصد ا د األطياف لاالستشعار عن بعد متعد  ويمكن استخدام  .صناعيةأقمار  من خالل تقديم صور  محيطات العالم
ظروف جوية   ضمن( و أمتار 10لعناصر األكبر حجًما )أكثر من رصد ا من أجل  فقطحالًيا  العمود المائيفي  ي ةبالستيك ال

 . (NASA) ناساالوكالة الفضاء األوروبية و  م إنتاج هذه البيانات بالتعاون مع كل من(. يتسماء خالية من السحبجيدة )
 

 وطنيةو الشاطئ النابعة من مصادر برية  المرحلة األولى: مخل فات
مخل فات ق المحيطات وخصائص تدف   تشملمدخالت رقمية باستخدام نماذج  عبرفي المحيطات  المخل فاتنمذجة حركة  تتم

  مشروع البحرية باستخدام للمخل فاتاألمم المتحدة للبيئة نموذًجا عالمًيا  أنشأ برنامجالبالستيكية البحرية.   المواد
OceanParcels v2.0القابلة  الجزيئاتمحاكاة تتبع ب يقوم وفقًا لقياسات الغرانج ، وهو إطار حديث لتحليل المحيطات

مهاباستخدام المخرجات  للتعديل  المحيطات. حركةنماذج  التي تقد 
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احل.  و الس  ور عليها على المواد البالستيكية التي يمكن العث الذي تنبع منه مصدرال تقدير من أجل هذا النموذج  اسُتخدموقد 
ينتهي بها    في المائة من المواد البالستيكي ة التي 11تشير التقديرات إلى أن    ،واستناًدا إلى هذا النموذجمثااًل على ذلك 

من نابع منها في المائة  60 في حين من المرج ح أن يكون  ،من البلد نفسه قد يكون مصدرهاالمطاف على شواطئ كينيا 
ر بيانات أفضل  سنوًيا مع توف  وتحديثه . يمكن إنتاج هذا النموذج من خارج المنطقة في المائة 29و أفريقيافي  أخرى  دول
 انبعاثات النفايات.   حول

 
  المرك زةوتلك  الطافية ةوالمواد البالستيكي   المائيعمود الفي  المرك زةي ة البالستيكالمواد الشاطئ و  الثاني: مخل فات المستوى 

 في قاع البحر )متوسط عدد المواد البالستيكية لكل كيلومتر مربع(
 والمواد البالستيكي ة المائيعمود الفي  المرك زةوالمواد البالستيكي ة الشاطئ   مخل فات عنجمع البيانات  حول ترد تفاصيل

المبادئ التوجيهي ة الصادرة عن فريق الخبراء المشترك   ضمنفي قاع البحر في الدليل العالمي و  المرك زةوتلك  الطافية
المعني بالجوانب العلمية لحماية البيئة البحرية )فريق الخبراء المشترك المعني بالجوانب العلمية لحماية البيئة البحرية،  

يمكن دعم الجهود الوطنية و الوطني.  الصعيدعلى  راً افتو بيانات فضالت الشاطئ أكثر أنواع الُتعد  البيانات حول .  (2019
في عمليات  على المشاركة بشكل تطو عي الشعب إطالق حمالت تسعى إلى تشجيعالبيانات من خالل هذا النوع من لجمع 

( أو التابعة لمنظمة الحفاظ على المحيطاتادرة التنظيف الساحلي الدولية على سبيل المثال مب  راجعتنظيف الشواطئ )
إلدارة الوطنية التابع لرصد وتقييم الحطام البحري ل علم المواطن مثال مشروع ال راجع على سبيل) المواطنعلوم برامج 

الخبراء المشترك المعني بالجوانب العلمية  وتشمل المبادئ التوجيهي ة الصادرة عن فريق (. لشؤون المحيطات والغالف الجوي 
فريق الخبراء المشترك المعني  ) الشواطئ المواطنين لمسوح حولة إجراء دة حول كيفي  إرشادات محد   لحماية البيئة البحرية

،  اطئفضالت الش لرصدإلى األدوات المستخدمة  إضافةً من المهم أيضًا  . (2019بالجوانب العلمية لحماية البيئة البحرية، 
فريق الخبراء المشترك المعني توضح إرشادات و بشكل صحيح.  لها من أجل التخطيط إجراء المسوح النظر في توقيت

التقييم السريع والمراقبة  بما في ذلك مسوح ،ح الشواطئو ين من مسبالجوانب العلمية لحماية البيئة البحرية نوعين رئيس
ل إجراء مسوحالروتينية للسواحل.  قاعدة أساس للمسوح بناء لسريع استجابًة للكوارث الطبيعية، وذلك بهدف التقييم ا ُيفض 

  :راجع الرابط التالي. )الساخنة  الشاطئ مخل فاتنقاط المستقبلية و/ أو لتحديد 
https://environmentlive.unep.org/media/docs/marine_plastics/une_science_dvision_gesamp_

reports.pdf). 
دام  يوصى باستخ منها، في حيننات عي   تخذأُ من المناطق التي كل منطقة ة لالبالستيكي   المواد متوسط عدد  احتسابيمكن 

 .على الصعيد الوطنيوتحديد متوسط   السواحل  الموجودة على  الموادكثافة نموذج جغرافي مكاني لتقدير 
 

 :الوصف
التلوث.    اتصنيف جغرافي  اقُترح • الساحلي ة،  لحالة  المناطق  المحتمل في  المغذ يات  رات فرط  إلى مؤش  بالنسبة 

 على مستوى الحوض الفرعي. يكون  أن هذا التصنيفل ينبغي

https://environmentlive.unep.org/media/docs/marine_plastics/une_science_dvision_gesamp_reports.pdf
https://environmentlive.unep.org/media/docs/marine_plastics/une_science_dvision_gesamp_reports.pdf
https://environmentlive.unep.org/media/docs/marine_plastics/une_science_dvision_gesamp_reports.pdf
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 :الناقصةمعالجة القيم 

استخدام   بفضل ، وذلكفرادى البلدانمستوى  رات الفرعية ناقصة على من غير المتوق ع أن تكون البيانات حول هذه المؤش  
راتلبعض  عالمي ةبيانات  رات الفرعية األخرى كاف ة. من هذه المؤش   .   الناقصةساب القيم تحاال يتم  ف، أم ا بالنسبة إلى المؤش 

 
 المجاميع اإلقليمية:  

  االطالع على، يرجى لتعر ف على أساليب التجميعيتم تجميع البيانات على المستويات شبه اإلقليمية واإلقليمية والعالمية. ل
 http://uneplive.unep.org/media/docs/graphs/aggregation_methods.pdf.   :الرابط التالي

 
 التباين:مصادر 

وعلى  سقة. بع منهجية مت  البحرية وبعضها ال يت   البالستيكيةالمواد  حولجمع البيانات  في إطارعدد من التجارب  يتوف ر 
ر نمذجة تساهم فيلمغذيات التي تضمن البيانات الوطنية األساسية حول ا، قد تغرار ذلك على الصعيد   ICEP مؤش 

ببيانات  في بعض الحاالت ، تحتفظ الوزارات الوطنية المختلفة  التناقضات )على سبيل المثالبعض  الوطني أو العالمي
في   أوجه التباينمراجعة ة الوطنية األنظمة اإلحصائي   تتول ىأن ى وما إلى ذلك(. يوص   األسمدة والمياه المستعملة حول

 . التخل ص منهاعلى  وتعمل البيانات األساسية لهذه المؤشرات 
 

 مصادر البيانات  
 الوصف:

 بيانات األقمار الصناعية  .1
جمعها منظمات األمم   تتول ىالتي تستند إلى بيانات رسمية من الحكومات الوطنية  النماذج العالمية .2

 حدةالمت  
 مة من الحكومات الوطنيةمقد  الالبيانات   .3

 
 :جمع البيانات 

تقترح الوكاالت الراعية جمع البيانات الوطنية من خالل برامج البحار اإلقليمية بهدف إراحة البلدان من الحاجة إلى اإلبالغ. 
 يتواصل برنامج األمم المتحدة للبيئة معها مباشرًة. و أم ا بالنسبة إلى البلدان غير المدرجة ضمن برنامج البحار اإلقليمية، 

 
البيانات   إطار  العالميفي  الصعيد  شراكة مع    أنشأ  ،على  للبيئة  المتحدة  األمم  المحيطات  برنامج  لشؤون  الوطنية  اإلدارة 

الجوي  األرض  BluePlanet  شبكةو ،  والغالف  برصد  المعني  للفريق  المغذ  التابعة  إلدارة  العالمي  والنظام  جنة  الل  و   يات، 

http://uneplive.unep.org/media/docs/graphs/aggregation_methods.pdf
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 ، ما يساهم فيص المفتوح العضوية المعني بمكافحة النفايات البحريةفريق الخبراء المخص  الصادرة عن  االستشارية العلمية  
 تسهيل إنتاج منتجات البيانات العالمية.

 

 ر البياناتتوف  
  الوصف:

 جميع الدول األعضاء. في متناول  البيانات تكون 
 

 السالسل الزمنية: 
رين الفرعي ين تواتر تقديميبي ن الجدول الخاص بكل  من   لمؤشر حول ا يبدأ إعداد التقارير  .  التقارير حول هذا المؤشر  المؤش 

على الصعيد  األخرى  لمؤشرات  ا  في ما يخصأم ا  .  2020في العام    والمواد البالستيكية  أ  -الكلوروفيل  العالمي بشأن نمذجة  
ة  يتول ى  .  2021عام  اليبدأ إعداد التقارير في  ف،  العالمي برنامج  البحار اإلقليمية بالفعل عملية جمع البيانات الوطنية في عد 

 . 2020يتم جمع هذه البيانات واستخدامها خالل إعداد تقارير أهداف التنمية المستدامة في العام ، و بحار إقليمية
 

 الجدول الزمني
 : جمع البيانات

 حالي ًا. جمع البيانات ب اإلقليميةيقوم برنامج البحار جمع البيانات األولى: عملي ة  .1
 

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

 

دة ل  لبياناتالجهات المزو 
األنظمة اإلحصائية الوطنية، من خالل برنامج البحار اإلقليمية. تتضمن برامج البحار اإلقليمية الل جنة الدائمة لجنوب 

المحيط الهادئ(، والتوجيه اإلطاري لالستراتيجية البحرية لالتحاد األوروبي، والتوجيهات المحيط الهادئ )جنوب شرق 
اإلطارية بشأن المياه الصادرة عن لالتحاد األوروبي، وبرنامج تقييم المياه العابرة للحدود التابع لمرفق البيئة العالمية، ولجنة  

لهندي(، واإلدارة الوطنية لشؤون المحيطات والغالف الجوي،  هلسنكي )بحر البلطيق(، واتفاقية نيروبي )غرب المحيط ا
باريس )شمال شرق المحيط  - ة عمل شمال غرب المحيط الهادئ )شمال غرب المحيط الهادئ(، واتفاقية أوسلو وخط  

مم المتحدة برنامج األ -ط ة عمل منطقة البحر األبيض المتوس  مة اإلقليمية لحماية البيئة البحرية، وخط  األطلسي(، والمنظ  
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  البحار اإلقليمية، ُيرجى مراجعة الرابط التالي: برنامج للبيئة )البحر األبيض المتوسط(. للمزيد من المعلومات حول
ssea-regional-do/working-we-seas/what-topics/oceans-https://www.unenvironment.org/explore 
 

 لبياناتالجهات المجمعة ل 
 هذا.  البيانات الوصفيةتقرير  األقسام األخرى منمذكورين في  بالتعاون مع الشركاء الة برنامج األمم المتحدة للبيئ .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) 
 
Guidelines for the Monitoring and Assessment of Plastic Litter in the Ocean (see: 
https://environmentlive.unep.org/media/docs/marine_plastics/une_science_dvision_gesamp_
reports.pdf) 

 
 

 2020من فبراير  اعتباراً  صلة رات ذات مؤش  
 

ر.   ال ينطبق على هذا المؤش 
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