
 : 2019نوفمبر تشرين الثاني/ آخر تحديث:  

 لتحقيق التنمية المستدامة  حفظ المحيطات، والبحار، والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام: 14الهدف 
يغته الواردة في اتفاقية بتنفيذ القانون الدولي بصـ  تدامسم  على نحويز حفظ المحيطات ومواردها واســتخدامها  تعز :  ج.14  الغاية
ومواردها واســـتخدامها على نحو مســـتدام، على    ع اإلطار القانوني لحفظ المحيطاتلقانون البحار التي تضحدة  المت  األمم

 "المستقبل الذي نصبو إليه"ثيقة من و  158الفقرة  نحو ما تشـــير إليه
بالمحيطات تنفذ القانون الدولي، وفي    متعّلقةصكوك    في التصديق على  ما  دد البلدان التي تحرز تقدّ ع :  1.ج.14  مؤّشرال

حدة لقانون ة األمم المتالنحو الوارد في اتفاقيك الصكوك وتنفيذها بموجب أطر قانونية وسياساتية ومؤسسية، على  قبول تل
 ل حفظ المحيطات ومواردها، واستخدامها على نحو مستدامالبحار، من أج 

 
 مؤسسيةالمعلومات ال

 : المنظمة الراعية
 ، األمانة العامة لألمم المتحدةالبحار، مكتب الشؤون القانونية شؤون المحيطات وقانون شعبة 

 

 تعاريفالمفاهيم و ال
 :تعريفال

ذات صكوك    وقبول وتنفيذ  وضع تصديق  عدد البلدان التي تحرز تقدما  في  1.ج.14أهداف التنمية المستدامة   مؤّشر  يقيس
واالستخدام    حفظالمن أجل    قية األمم المتحدة لقانون البحارفي اتفا  الواردعلى النحو    الدولي،تنّفذ القانون  بالمحيطات    صلة

 لمحيطات.ل المستدام
 :نيجانب على  مؤّشرهذا ال ينطوي 
بالمحيطات تنفذ القانون الدولي، وفي قبول تلك    متعّلقةم ا في التصديق على صكوك  البلدان التي تحرز تقدّ عدد   •

  من أجل الحفظ واالستخدام المستدامفي اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار    الواردعلى النحو    ،الصكوك وتنفيذها
 ؛ات ومواردهالمحيطل

 األطر القانونية والسياسات والمؤسسية. بموجبعدد البلدان التي تحرز تقدما  في تنفيذ هذه الصكوك   •
 

 األساس المنطقي: 
بتنفيذ القانون الدولي بصـيغته الواردة    تعزيز حفظ المحيطات ومواردها واســتخدامها على نحو مستدامإلى    .ج14يسعى الهدف  

 .البحارفي اتفاقية األمم المتحدة لقانون 
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، بما في ميع األنشطة في المحيطات والبحارجبموجبه  ذ  نفّ تحدد اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار اإلطار القانوني الذي ت  
تطوير صكوك أخرى تتوافق مع أحكام ب   يسمحوهو صك إطاري    ،مستدامنحو    ها علىعمالاستو   لمحيطات ومواردهااحفظ  ذلك  

في اتفاقية األمم المتحدة لقانون    ةالوارد  بصيغتهم المحرز في تنفيذ القانون الدولي  ، ال يمكن قياس التقدّ وبالتالياالتفاقية.  
بدورها القانون ذ  تنفّ بالمحيطات التي  ذات الصلةم المحرز في تنفيذ الصكوك قياس التقدّ  من خالل إالّ البحار بصورة شاملة 

 في اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار.   ةالوارد بصيغتهالدولي 
االتفاق المتعلق    ، أيية األمم المتحدة لقانون البحاراتفاق  تنفيذب   ْيناالتفاقين المعنيّ   تشمل هذه الصكوك على وجه الخصوص 

)اتفاق    1982كانون األول/ ديسمبر    10األمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة في  بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية  
ديسمبر   كانون األول/  10  في   اتفاق تنفيذ ما تتضمنه اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار المؤرخةو الجزء الحادي عشر(  

 .واألرصدة السمكية الكثيرة االرتحالمن أحكام بشأن حفظ وإدارة األرصدة السمكية المتداخلة المناطق  1982
ذلك  وبناء    األعضاء  على  الدول  مع  مكثفة  مشاورات  إجراء  وبعد  المعنّية،  أنّ   ،األخرى   والجهات  ال  تبّين    مؤّشر منهجية 

قية اتفا  تنّفذبالمحيطات    ذات صلةصكوك    وقبول وتنفيذ  تصديق  وضعما  في  عدد البلدان التي تحرز تقدّ تقيس    1..ج14
اتفاق تنفيذ ما تتضمنه اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار من و ،  ، واتفاق الجزء الحادي عشراألمم المتحدة لقانون البحار

قانونية أطر    بموجب  ، وذلكأحكام بشأن حفظ وإدارة األرصدة السمكية المتداخلة المناطق واألرصدة السمكية الكثيرة االرتحال
 .  مؤسسيةوسياساتية و 

تفاقية الللحالة الراهنة  يةاألساس القاعدة في توفير مؤّشرستند إلى الي الذيالستبيان امن خالل  المجمعةالبيانات أولى  ساهم 
حقة البيانات الاّل   تبّينو   . تنفيذالقبول و الو   تصديقالتابعين لها من حيث ال  التنفيذيين  واالتفاقيناألمم المتحدة لقانون البحار  

 .في هذا الصدد  م الذي أحرزته البلدان ات التقدّ مؤّشر إلى ال المستندة
 قياسل  النقاط الالزمةعلى    ،هاإجابات  ت ستخدمأن    ال توافق على   تلك التي  أو  ،االستبيان  تشارك فيبلدان التي  ال  تحصلال  

 .مؤّشرال
 
 مفاهيم: ال

 . مؤّشرال ينطبق على هذا ال
 

 التعليقات والقيود: 
من خالل األطر القانونية )على سبيل  ين لهاالتابع التنفيذيين ينواالتفاقاتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار  مدى تنفيذ ي قاس

  تجريه على أساس تحليل ذاتي    ، وذلكالسياسات واألطر المؤسسيةو   المثال من خالل التشريعات الوطنية أو القوانين التنفيذية(
 . التي تتبعها تنفيذالبأساليب  متعّلقةتبادل المعلومات الإلى البلدان  ، ت دعىاالستبيان وخالل .التنفيذ لتقييم مدىالبلدان 

 

 المنهجية
 ساب:تحطريقة اال
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ال التي تحرز تقدّ   مؤّشريقيس  البلدان  البحار    على  تصديقال  ما  فيعدد  لقانون  المتحدة   التنفيذيين  نواالتفاقياتفاقية األمم 
 مؤسسية.   أطر قانونية وسياساتية و  بموجب وقبولها وتنفيذها لهاين التابع

ا إلى المحرز مقاس التقدّ ي  الثالثة.  الصكوككل من  حولثالثة أسئلة  يتضمنالبلدان على االستبيان الذي  إجابات  استناد 
ين  التابع  التنفيذيين  نواالتفاقياتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار    وقبولتصديق  ب  متعّلقةعلى األسئلة ال  لإلجابةالبلدان    ت دعى 

بدال     0الرقم  "نعم" و   بدال  من  1  الرقم   ي ستخدمحيث  ،  ال""  أو  "نعم"بـإّما    اإلجابة  ، من خالل( 3.1و   2.1و  1.1)األسئلة    لها
ي دّون   3و  0بين    من رقم يتراوحأو قبولها  تصديق هذه الصكوك    قياسلاإلجمالية لكل دولة    العالمة  ن كوّ ت ت،  وبالتالي  "ال".  من

 "(.0" العالمةإذا كانت  0الرقم  "، و 3" العالمةإذا كانت  100 ي ستخدم الرقم مئوية )حيث النسبة ال باستخدام
ا    كما ت دعى ين التابع  التنفيذيين  ينواالتفاقبتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار    متعّلقةعلى األسئلة ال  لإلجابةالبلدان أيض 

على   هذه البلدان لالتفاقيات المذكورة  تنفيذ  درجة  تقييم  عبر  ، وذلك(3.2و  2.2و  1.2األطر القانونية )األسئلة    بموجبلها  
إذا    9والرقم    "إطالق ا"  اإلجابة  تإذا كان  1  حيث ي ستخدم الرقم  ، 9و  1تتراوح بين  عالمة  منحهامن خالل    الوطنيالصعيد  

 .   هذه الحالة  علىمسألة التنفيذ  عدم انطباق اإلشارة إلىمن خالل أو  ،"تمام ا" اإلجابة تكان
نقطة اتصال  ك،  مؤسسة وطنية أو آلية أخرى تملك  و/ أو    وطنّيةات  سياس  تّتبع  تما إذا كان  تحديدالبلدان كذلك    ي طلب من

  مساحة مشاكل  معالجةالحرص على  يتوّلى ،على سبيل المثال رك بين الوكاالت أو بين اإلداراتوطنية أو فريق عامل مشت
)اتفاق البحار(المحيط  لقانون  المتحدة  الو ،  ية األمم  الحادي عشر من االتفاق(   متعّلقة المسائل  )الجزء  العميقة  البحار  بقاع 

  1.3د التخصصات والقطاعات )األسئلة  نهج متكامل ومتعدّ   اّتباع   بمصائد األسماك ]المستدامة[ من خالل  متعّلقةوالمسائل ال
"نعم"   بدال  من  1  من خالل استخدام الرقم"،  ال ينطبقو "أو "ال"  أبـ"نعم"    ببساطة  هذه األسئلة  اإلجابة علىتم  ت  .(3.3و  2.3و
 "ال".    بدال  من 0 الرقم و 

التنفيذ من خالل  ب في ما يتعّلقالدول  تصّرح عنهاالتي  النقاطمجموع بالتنفيذ  التي تقّيم مدى العالماتمنهجية وضع تتمّثل 
  2.2و  1.2ألسئلة  ا  على  إجابة  )  التابعين لها  التنفيذيين  نمن االتفاقي  األطر القانونية التفاقية األمم المتحدة لقانون البحار وكلّ 

الوطنية و/ أو المؤسسات الوطنية  السياسات  لتنفيذ من خالل  الممنوحة على األسئلة المتعّلقة با  النقاطإلى    إضافة  ،  (3.2و
(.  3.3و  2.3و  1.3  األسئلة  يخصما    )في  التابعين لها  التنفيذيين   من االتفاقين  وكلالتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار  

 نقطة للتنفيذ. 30قصوى تبلغ إجمالية  عالمة تسجيل، يمكن لكل دولة أن هذه التقييممنهجية ل ووفق ا
  24متوسط    80  الرقمل  يمثّ في حين  عالمة    30متوسط    100  الرقم  لمئوية )حيث يمثّ النسبة  باستخدام الالنقاط    ل هذهسج  ت

 . الجواب "ال ينطبق" اإلجمالية العالمة اتحساب تشمل(. لن وهكذا دواليك عالمة
 

 : التفصيل
البيانات   اواحدة    عالمة  ، أيلكل دولة  عالمتين  ضمنيتم تصنيف  الصلة أو  الصلتصديق على  على  ،  قبولهاكوك ذات 

 . العالميأو    على الصعيد اإلقليميبعد ذلك    العالماتهذه    جمعمكن  من المو تنفيذ الصكوك ذات الصلة.  على  واحدة    وعالمة
 

 :الناقصةمعالجة القيم 
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 البلد مستوى على  •

 .   ال ي حتسب
 والعالمي اإلقليمي نيالمستويعلى  •

 . فقط التي تجيب على االستبيانالبيانات من الدول  سيتم تجميع .ال ي حتسب
 

 المجاميع اإلقليمية: 
ال  ت جمع  ين التنفيذي  واالتفاقيناتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار    بتصديق وقبول وتنفيذ  متعّلقةالبيانات اإلقليمية والعالمية 

كل بلد في تلك المنطقة )أو على الصعيد  التي يسّجلها    للعالماتح  ساب المتوسط غير المرجّ تحاعن طريق    التابعين لها
 . االتفاقية تنفيذو  قبول /تصديقا يتعلق بم العالمي( في

 
 : التباينمصادر  

 . مؤّشرال ينطبق على هذا ال
 

 : المناهج والتوجيهات المتاحة للبلدان بشأن تجميع البيانات على الصعيد الوطني
 .كيفّية اإلجابة حولتعليمات ب مصحوب استبيان طرح من خاللع البيانات على المستوى الوطني جم  ت  
 

 : ضمان الجودة
  ق منلتحقّ ا  ويمكن  واالتفاقين التنفيذيين التابعين لها،اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار    وقبولتصديق    حولبيانات  تتوفر  

 الصكوك. تلك الشخص الذي تودع إليه بوصفه ،األمين العام  باللجوء إلى  صّحتها
  ، على إنشاء أمانةاتفاق تنفيذ ما تتضمنه اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار  و ال تنص اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار  

غير   ،بحكم الواقعاألمانة لهذه الصكوك  دورشعبة شؤون المحيطات وقانون البحار  /مكتب الشؤون القانونيةبالتالي  ؤّديفي
 .  هاأو تقييم  تنفيذ هذه الصكوك وضعالستعراض ه ضلم تفوّ الجمعية العامة  أنّ 

 واالتفاقين التنفيذيين التابعين لهاتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار    حولت دعى البلدان المجيبة إلى تبادل المعلومات  
 على االستبيان. اإلجابة ءأثنا
 

 مصادر البيانات
 الوصف:
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الصكوك  ما  في التصديق على  قياس عدد البلدان التي تحرز تقدّ   تيسيرمن شأنه    استبيان  طرح  جمع البيانات من خاللت  
ن ، على النحو المبيّ مؤسسيةانونية وسياساتية و قأطر  من خالل    هاوتنفيذ  هاوقبولبالمحيطات التي تنفذ القانون الدولي    متعّلقةال

مطلوب  وفق ا لما هو ،مستدام بشكلمن أجل حفظ المحيطات ومواردها، واستخدامها  البحار في اتفاقية األمم المتحدة لقانون 
 . 1.ج.14 مؤّشرال بموجب

 
 : البيانات جمع

 ستبياناال  إكمال  /توزيعب  التنسيق في ما يتعّلق  عملية   شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار  /مكتب الشؤون القانونية  يتوّلى
عملية  البعثات الدائمة  تتوّلى    ، في حينفي نيويوركمن خالل البعثات الدائمة لدى األمم المتحدة    1ج..14مؤّشربال  المعني

إلى  كاملة     هامتقدّ من ثّم  ، و ات والوكاالت الحكومية ذات الصلةالوزارات واإلدار   علىتوزيع االستبيان  يتعّلق بالتنسيق في ما  
 االقتضاء.عند  شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار /مكتب الشؤون القانونية

 

 توافر البيانات 
 الوصف:

هذا   حولبيانات  أسس ال  1.ج.14  مؤّشرالب  المعنيالستبيان  األولية لتضع اإلدارة  س  جديد.  مؤّشرهو    1.ج.14  مؤّشرالإّن  
أّن    .مؤّشرال الوحيدة  غير  أمامالمعلومات  حاليا   ا   المتاحة  البحار  عدد    هيلجمهور  لقانون  المتحدة  األمم  اتفاقية  أطراف 

 مودعة لدى األمين العام لألمم المتحدة. اتاالتفاق هذه إلى أنّ  انظر  ، لها واالتفاقين التنفيذيين التابعين
 

 السالسل الزمنية: 
 . مؤّشرال ينطبق على هذا ال

 

 الجدول الزمني
 : جمع البيانات

 كل سنتين إلى ثالث سنوات. مّرة تتم هذه العملية ثمّ  ، ومن 2020لعام ا ابتداء  منبيانات الجمع ب المقّرر المباشرةمن 
 

 البيانات:  نشر
 . 2020العام  في 

 

 لبياناتل ةمزودالجهات ال



 : 2019نوفمبر تشرين الثاني/ آخر تحديث:  

 
 .البيانات تقديم المعنيةالوزارات واإلدارات والوكاالت الحكومية  ستتوّلى

 

 لبياناتل ةجمعمالجهات ال
 .شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار مكتب الشؤون القانونية/

 

 المراجع
  ابطو الر 

https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm 
 

https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_overview_part_xi.htm 
 

https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_overview_fish_stocks.htm 
 

 .مؤّشرطبق على هذا الالمستوين  نال ي :المراجع
 

 2020من فبراير  اعتبارا   صلة ات ذات مؤّشر 
 

، لتنمية المستدامةا   من أهداف  14الهدف    ضمنالموجودة    األخرى   الغايات  فيم المحرز  بالتقدّ .ج  14  الغايةيرتبط تنفيذ  
 . 2030 عام  بالمحيطات من خطة متعّلقةواألهداف األخرى ال

https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm
https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm
https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_overview_part_xi.htm
https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_overview_fish_stocks.htm

