
  الهدف 14
من أهداف التنمية المستدامة

الحياة تحت الماء
  حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها

على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة

أعّد ورقة المعلومات األساسية هذه كٌل من اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، 
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، ومكتب منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( في القاهرة.
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المنطقة العربية محاطة بخمسة محيطات وبحار تؤّمن الدخل لماليين الناس في جميع البلدان العربية وتوفر بيئات بحرية 
فريدة تزخر بالتنوع البيولوجي. غير أن المناطق البحرية المحيطة بالمنطقة تتعرض لمخاطر احترار المحيطات، والتحمض، 

والصيد غير المشروع، والتلوث البحري الناجم عن أنشطة التنمية البحرية والساحلية. ويجري استغالل نسبة متزايدة من 
المناطق البحرية بمستويات غير مستدامة من الناحية البيولوجية، وال تزال تربية األحياء المائية المستدامة في مراحلها 

األولى في معظم أنحاء المنطقة وال تستطيع تلبية الطلب المتزايد على األسماك في البلدان العربية. وتهدد هذه االتجاهات 
صحة الناس وأمنهم الغذائي وتراثهم الثقافي وازدهارهم في جميع أنحاء المنطقة، سواء اليوم أو ألجيال المستقبل.

وقد أثرت الجائحة سلبًا على جهود البلدان العربية لتحقيق الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة. وأدى انخفاض الطلب 
على منتجات األغذية البحرية، وتعّطل التجارة الدولية وحركة األشخاص وبعض عمليات الصيد إلى تضرر ُسُبل عيش العاملين 

في قطاع مصائد األسماك والقطاعات المتصلة به )مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على األهداف 1 و2 و8 من أهداف 
التنمية المستدامة(. وُيتوقع أن يؤدي االستخدام المكثف للمنتجات البالستيكية األحادية االستعمال والرامية إلى مكافحة 

الجائحة إلى زيادة التلوث في قاع البحار وعلى الشواطئ. وخرجت العديد من عمليات جمع البيانات عن مسارها المعتاد. وفي 
ظل تقّلص الحيز المالي، يؤثر ذلك سلبًا على جهود الحكومة في النهوض باستدامة البيئات البحرية.

وُتَعّد صحة المحيطات ضروريًة ليس للمجتمعات الساحلية فحسب، بل الستقرار المناخ العالمي أيضًا، ألن الضرر الذي يلحق 
بالمناطق البحرية يمكن أن يؤثر على امتصاص انبعاثات غازات الدفيئة وعلى الطقس، مما يؤثر بدوره على الحياة في البّر 
وتحت الماء. وفي حين تتطلع المنطقة إلى إعادة البناء على نحو أفضل بعد جائحة كوفيد-19، أمام البلدان فرصة للتحّول 

نحو سياسات أكثر ارتكازًا على المعلومات وأكثر اتساقًا وفعاليًة من شأنها حماية المناطق البحرية، وتعزيز البيانات، وتحسين 
القدرات المؤسسية والتقنية لرصد الموارد البحرية وإدارتها على نحو فعال ومستدام وإنفاذ اللوائح المرتبطة بها.

  آثار جائحة كوفيد-19 على تحقيق الهدف 14
من أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية

.FAO, The impact of the COVID-19 crisis on fishing activities in the Arab region, 2020  1
.FAO, The impact of COVID-19 on fisheries and aquaculture food systems: Possible responses, 2020  2

3  المرجع نفسه.

أّثرت الجائحة وما نتج عنها من تدابير تقييدية وتعّطل في 
سلسلة اإلمداد تأثيرًا مباشرًا على ُسُبل عيش األشخاص الذين 

يعتمدون على تجارة األغذية البحرية. وفي عدة بلدان في 
المنطقة العربية، مثل تونس وُعمان والمغرب وموريتانيا واليمن، 

تشكل مصائد األسماك صناعًة رئيسية. وتشهد بلدان عربية أخرى، 
وال سيما تونس ومصر والمملكة العربية السعودية، نموًا في تربية 

األحياء المائية1. وفي حين لم يقاس بعد حجم التعّطل الذي حصل 
على الصعيد اإلقليمي، فإن االنعكاسات السلبية على قطاع األغذية 

البحرية قد نجمت عن عدة اتجاهات يعزز بعضها بعضًا.

على الصعيد العالمي، شهدت معظم األسواق تراجعًا في الطلب 
على منتجات األغذية البحرية بسبب تقّلص القوة الشرائية لألسر 

المعيشية، واالنخفاض الحاد في االستهالك في قطاع الضيافة. ولم 
تكن المنطقة العربية استثناء من القاعدة، حيث انخفض الطلب 

على األسماك بنسبة تصل إلى 60 في المائة في بعض البلدان خالل 
فترات اإلغالق األولية2. وعلى مستوى البيع بالتجزئة، تأثرت 

المبيعات بإغالق األسواق والمزادات أو بانخفاض إمكانية الوصول 
إليها. وعلى الصعيد الدولي، أدى انخفاض الطلب وتدابير االحتواء 

إلى تضرر سالسل اإلمداد وإلى هبوط حاد في المبيعات، مع ما 
يترتب على ذلك من عواقب ضارة على المنتجات ذات دورات 

اإلنتاج الطويلة. وألقت القيود على السفر داخل المدن بظاللها على 
تجارة األغذية البحرية حتى داخل البلدان، ما أحدث تقلبات في 

األسعار في المناطق التي أصبحت فيها منتجات األغذية البحرية 
وفيرة نسبيًا أو نادرة. وبما أن شركات صيد األسماك تفتقر في كثير 
من األحيان إلى الوسائل الالزمة لتخزين المصيد، فإن هذه العوامل 

أدت إلى فائض في األرصدة السمكية المعروضة للبيع، مما خّفض 
األسعار بنسبة تصل إلى 70 في المائة بالنسبة لبعض المنتجات3.

تعّطــل اإلنتــاج فــي قطاعــي مصائــد األســماك وتربية األحياء 
المائيــة بســبب تدابيــر التصــدي للجائحــة. وامتــدت القيــود على 
التنقــل لتشــمل حظــر الصيــد فــي أعمــاق البحــار، وتخفيض أعداد 

الصياديــن المســموح لهــم بالوصــول إلــى مواقع تلقي األســماك 
المصيــدة. وواجــه قطــاع تربيــة األحيــاء المائية أيضــًا اضطرابات 
ناجمــة عــن تدابيــر التصــدي للجائحــة، وال ســيما المشــّغلون الذين 

يرّكــزون علــى أســواق التصديــر )مــع أن انخفــاض المنافســة كان له 
أثــٌر إيجابــي فــي بعــض األحيــان بالنســبة للمنتجيــن الذيــن يلّبون 

https://www.fao.org/in-action/globefish/covid-19/news/infosamak/en/
https://www.fao.org/3/cb2537en/CB2537EN.pdf
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حاجــات األســواق المحليــة(. وفــي بلــدان المغــرب العربي مثاًل، 
تراجــع إنتــاج تربيــة األحيــاء المائيــة مــن 21,169 إلى 14,049 طنًا 

بيــن عامــي 2019 و2020، بانخفــاض نســبته 34 فــي المائــة4. ونتيجــة 
لهــذه الضغــوط، ُخّفــض اإلنتــاج وأجــور العديد مــن الموظفين 

وســاعات عملهــم فــي العديــد مــن عمليــات مصائد األســماك وتربية 
األحيــاء المائيــة، مــا ســّلط الضــوء على أهمية شــبكات األمان 

االجتماعــي لمواجهــة عواقــب الصدمــات االقتصادية5.

أفضــى االســتخدام المكثــف للمنتجــات البالســتيكية األحاديــة 
االســتعمال خــالل الجائحــة إلــى تفاقــم مشــكلة النفايات 

البالســتيكية البحريــة علــى مســتوى العالــم، بمــا فــي ذلك في 
المنطقــة العربيــة. وقــد أدت الحاجــة إلــى المعــدات الواقية 

المصنوعــة مــن البالســتيك إلــى تســريع إنتــاج النفايات فــي جميع 
أنحــاء العالــم، حيــث تــم التخّلــص شــهريًا، حســب التقديرات، من 
129 مليــار كّمامــة و65 مليــار قّفــاز. وتترتــب علــى هــذه الظاهرة 

آثــار خطيــرة علــى جميــع المناطــق ألن إدارة النفايــات البالســتيكية 
البحريــة مســألة مترابطــة للغايــة نظــرًا لتنقــل المنتجــات البالســتيكية 

بيــن المحيطــات6. وتشــير النمــاذج إلــى أن جميــع النفايات 
 البالســتيكية المرتبطــة بالجائحــة تقريبــًا ســتلّوث قــاع البحــر 

.FAO, Impact de la crise covid-19 sur les secteurs de la pêche et de l’aquaculture dans quatre pays du Maghreb, 2021  4
.FAO, The impact of COVID-19 on fisheries and aquaculture food systems: Possible responses, 2020  5

6  مدونات البنك الدولي، تضافر الجهود في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لوقف التلوث البحري بالنفايات البالستيكية، 2021.
.Peng and others, Plastic waste release caused by COVID-19 and its fate in the global ocean, 2021  7

8  مدونات البنك الدولي، تضافر الجهود في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لوقف التلوث البحري بالنفايات البالستيكية، 2021.
 OECD, Women and SDG14 – Life under water: Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable  9

.development, 2021
10 األمم المتحدة، تقرير أهداف التنمية المستدامة، 2021.

 International Science Council, COVID-19’s impact on the ocean observing system and our ability to forecast weather and predict 11
.climate change, 2020

)28.8 فــي المائــة( أو الشــواطئ )70.5 فــي المائــة(7، مــع مــا يترتب 
علــى ذلــك مــن آثــار ضارة على الُنُظــم اإليكولوجيــة والمداخيل 

المتأتيــة مــن الصناعــات البحريــة، مثــل الســياحة ومصائد األســماك8. 
ويؤثــر التلــوث بالجســيمات البالســتيكية الدقيقــة علــى المنتجــات 

الغذائيــة ويســّبب مخاطــَر علــى الصحــة، وال ســيما بالنســبة للحوامل 
الالتــي يســتهلكن األغذيــة البحريــة الملوثة9. 

شهدت علوم البحار العالمية تراجعًا أكبر بسبب الجائحة، وهي 
طالما واجهت تحديات بفعل نقص التمويل في هذا المجال 

مقارنة بمجاالت البحث واالبتكار األخرى. وتعّطلت عمليات مراقبة 
المحيطات، حيث اسُتدعَيت معظم سفن البحوث إلى موانئها 

األصلية وتوقفت صيانة العديد من المراسي11،10. وقد أدت هذه 
العوائق، إلى جانب اضطرابات أخرى في ُنُظم جمع البيانات، إلى 
الحد من قدرة البلدان على رصد التطورات الجارية والتصدي لها 

على مستوى السياسات. وفي حين تواجه الحكومات اآلثار المالية 
لألزمة وتعطي األولوية في التعافي لمجاالت أخرى، هناك خطر أال 

تغتنم البلدان الفرصة إلدراج تدابير االستدامة في خططها الخاصة 
بالتعافي من أجل معالجة األثر المدّمر لألزمة على مصائد األسماك 

والبيئات البحرية.
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https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/cb2991fr.pdf
https://www.fao.org/3/cb2537en/CB2537EN.pdf
https://blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/mena-joins-forces-stop-marine-plastic-pollution
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34751160/
https://blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/mena-joins-forces-stop-marine-plastic-pollution
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/3d32ca39-en/1/3/13/index.html?itemId=/content/publication/3d32ca39-en&_csp_=c53c4487bc06c0c37d4c3c821248d030&itemIGO=oecd&itemContentType=book
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/3d32ca39-en/1/3/13/index.html?itemId=/content/publication/3d32ca39-en&_csp_=c53c4487bc06c0c37d4c3c821248d030&itemIGO=oecd&itemContentType=book
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/3d32ca39-en/1/3/13/index.html?itemId=/content/publication/3d32ca39-en&_csp_=c53c4487bc06c0c37d4c3c821248d030&itemIGO=oecd&itemContentType=book
https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2021_Arabic.pdf
https://council.science/wp-content/uploads/2020/06/COVID-19-Impacts-Observing-System-Brief-GOOS.pdf
https://council.science/wp-content/uploads/2020/06/COVID-19-Impacts-Observing-System-Brief-GOOS.pdf
https://council.science/wp-content/uploads/2020/06/COVID-19-Impacts-Observing-System-Brief-GOOS.pdf
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التدابير المتخذة من جانب الحكومات العربية

12  للحصول على لمحة عامة عن تدابير االستجابة التي تنّفذها الحكومات العربية، يمكن االطالع على أداة متابعة الحزم التحفيزية المنّفذة استجابًة لكوفيد-19.
.FAO, The impact of the COVID-19 crisis on fishing activities in the Arab region, 2020  13

.FAO, How is the COVID-19 outbreak impacting the fisheries and aquaculture food systems, and what can FAO do? 2020  14
15  البنك الدولي، الحفاظ على السواحل المغربية، 2021.

.UNESCO, Juzur Farasan – Saudi Arabia, A landmark for hidden marine and terrestrial gems in the red sea, 2021  16
17  هيئة البيئة - أبوظبي، نشرة إحصائيات المصايد السمكية واستزراع األحياء المائية في إمارة أبوظبي، 2020.

اســتجابًة للعواقــب االقتصاديــة لألزمــة، وّســعت البلــدان . 	
العربيــة تدابيــر اإلغاثــة لدعــم األشــخاص الذيــن تأثرت ُســُبل 

عيشــهم، بمــن فيهــم صيــادو األســماك. وفي حــاالت كثيرة، 
اُتخــَذت تدابيــر مثــل التحويــالت النقديــة والعينيــة أو ُوّســَع 

نطاقهــا لتشــمل مجموعــة كبيــرة مــن العامليــن فــي القطــاع غيــر 
النظامــي، ممــن يواجهــون عــادة صعوبــات فــي الحصــول على 

اســتحقاقات الحمايــة االجتماعيــة. وقــد أتاحــت هــذه التدابيــر 
للعديــد مــن العامليــن فــي سلســلة توريــد األغذيــة البحريــة في 

القطــاع غيــر النظامــي الحصــول علــى الدعــم. وقدمــت عدة 
حكومــات عربيــة الدعــم المالــي، مثــل اإلعفــاء الضريبــي، إلى 

قطاعــات اقتصاديــة محــددة، شــملت فــي بعــض األحيــان مصائد 
األســماك. ففــي موريتانيــا، مثــاًل، تنازلــت الحكومــة مؤقتــًا 

عــن الضرائــب واإلتــاوات الناجمــة عن أنشــطة قطــاع الصيد 
التقليــدي12. وفــي جميــع أنحــاء المنطقــة، اســتفادت الشــركات 

أيضــًا مــن إمكانيــة الحصــول علــى التمويــل الميّســر بشــكل 
اســتثنائي، وتعليــق مدفوعــات القــروض، وتأجيــل مواعيــد 

اســتحقاق الضرائــب والبــدالت الشــهرية لصالــح الموظفيــن فــي 
القطــاع النظامي13.

ساعدت االبتكارات في المنطقة منتجي األغذية البحرية في . 	
الوصول إلى العمالء من خالل التطبيقات والمنصات الرقمية. 

ومن األمثلة على هذه التدخالت إطالق منصة بحار في ُعمان، 
التي تتيح إجراء مزادات لألسماك عن ُبعد في ظل تدابير التباعد 

االجتماعي، ولجوء الشركات إلى آلية البيع المباشر للمنتجات 

إلى المستهلك على اإلنترنت وتسليمها إلى المنازل في المنطقة، 
وال سيما في اإلمارات العربية المتحدة14.

على الرغم من أزمة كوفيد-19، عملت الدول العربية على وضع . 	
وتنفيذ استراتيجيات لمعالجة القمامة البحرية، والنهوض 
بحماية المناطق الساحلية، وحماية الموارد البحرية. فعلى 

سبيل المثال، واصل المغرب تنفيذ خطته الوطنية لإلدارة 
الساحلية المتكاملة، بما في ذلك الخطة الساحلية الجهوية في 

جهة الرباط-سال-القنيطرة وفقًا لمبادئ اإلدارة المتكاملة للمناطق 
الساحلية. وتهدف الخطة إلى تعزيز التنمية المستدامة من خالل 
دمج استراتيجيات بشأن مجموعة من القطاعات واستخدامات 

األراضي، بما في ذلك إدارة الموارد الطبيعية، والموانئ، والسياحة، 
والتخطيط الحضري، وصيد األسماك15. وفي المملكة العربية 
السعودية، أصبحت جزر فرسان في عام 2021 أول محمية 
 للمحيط الحيوي في المملكة معترف بها من قبل اليونسكو، 

ما جعل الموقع مرتبطًا بشبكة تعاونية لتعزيز الحفظ والتنمية 
االقتصادية المستدامة والبحوث في المناطق المحمية16. وفي 
 اإلمارات العربية المتحدة، أدى تطبيق اللوائح لحماية األنواع 

 التي تتعرض لالستغالل المفرط إلى انخفاض سنوي بنسبة 43 
في المائة في إنتاج مصائد األسماك في عام 2020 مقارنة بعام 

2019. ونجم عن ذلك أيضًا تحّسن ملحوظ في الحالة البيولوجية 
لألرصدة السمكية في جميع أنحاء البالد، حيث انتقل مؤشر 

االستغالل المستدام من أدنى نسبة له وهي 5.7 في المائة في عام 
2018 إلى 57.1 في المائة في عام 2020 17.
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https://tracker.unescwa.org/
https://tracker.unescwa.org/
https://www.fao.org/in-action/globefish/covid-19/news/infosamak/en/
https://www.fao.org/3/cb1436en/cb1436en.pdf
https://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2021/01/13/preserving-moroccos-coastline
https://en.unesco.org/news/juzur-farasan-saudi-arabia-landmark-hidden-marine-and-terrestrial-gems-red-sea
https://www.ead.gov.ae/-/media/Project/EAD/EAD/Documents/Resources/Abu-Dhabi-Fisheries-and-Aquaculture-Bulletin-2019-Ar.pdf
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األكثر عرضة لإلهمال

حتى قبل تفشي جائحة كوفيد-19، كان تدهور الُنُظم اإليكولوجية الساحلية يشكل تهديدًا كبيرًا لألشخاص المعّرضين للمخاطر الذين يعتمدون 
ر المناخ وغياب اللوائح الفعالة للتخفيف من هذه التهديدات  على الموارد البحرية لكسب رزقهم وتأمين غذائهم. ويؤثر التلوث والصيد المفرط وتغيُّ

سلبًا على رفاه الماليين من الناس في المنطقة، الذين كثيرًا ما يواجهون عقبات إضافية وأوجه عدم مساواة تجعلهم أكثر عرضة لإلهمال.

وقد كان لألزمة أثر سلبي على العديد من العاملين غير النظاميين في صناعتي األغذية البحرية والسياحة، الذين يفتقرون عمومًا إلى تغطية 
التأمين االجتماعي ويتعّرضون أكثر من غيرهم للصدمات االقتصادية. وفيما تخّطط المنطقة للتعافي من الجائحة، يمكن للسياسات القائمة على 

األدلة أن تعزز تحقيق الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة وأن تعالج أوجه التعّرض للمخاطر من خالل تلبية احتياجات الفئات التالية.

18  منظمة األغذية والزراعة واإلسكوا، األمن الغذائي العربي، مخاطر ومسارات، 2020.
19  المرجع نفسه.

20  اإلسكوا، التقرير العربي للتنمية المستدامة، 2020.
.UNEP, Marine resources in the Arab region, 2015  21

تكتسب مصائد األسماك الصغيرة النطاق أهميًة حيوية 
لألمن الغذائي والصحة والتغذية والدخل وُسُبل العيش في 

المجتمعات الساحلية في جميع أنحاء المنطقة، وال سيما في 
الصومال وُعمان ودولة فلسطين ولبنان والمغرب وموريتانيا 

واليمن. غير أن ممارسات الصيد غير المستدامة، والصيد غير 
ر المناخ  المشروع، وتضاؤل األرصدة السمكية، والتلوث وتغيُّ

تهدد قدرة مصائد األسماك الصغيرة النطاق على البقاء. 

يعمل العديد من النساء في المنطقة في صناعات متصلة 
بمصائد األسماك، بما في ذلك تجارة األغذية البحرية 

وتجهيزها، وكثيرًا ما يعملن في القطاع غير النظامي. 
وكان العاملون في القطاع غير النظامي األكثر عرضة 
لفقدان عملهم أثناء األزمة، وكثيرًا ما أجبرت النساء 

بشكل خاص على االنسحاب من القوى العاملة لتوّلي 
مسؤوليات أكبر في رعاية األطفال، مما زاد من تأثير 

جائحة كوفيد-19 على النساء في قطاع مصائد األسماك، 
الالتي فقدن العمل بمعدل أكبر من الرجال18.

كثيرًا ما يعمل الالجئون والنازحون داخليًا والمهاجرون 
في قطاع األغذية، وكانوا األكثر عرضة لفقدان وظائفهم 

ألن جائحة كوفيد-19 سّببت إرباكًا في التدفقات 
التجارية مع األسواق االستهالكية الكبرى19.

 البلــدان األقــل نمــوًا لديهــا قدرة مؤسســية محدودة 

 علــى حمايــة مياههــا اإلقليميــة من أنشــطة الصيد 
 غيــر المشــروعة، ممــا يعّرضهــا لعواقب ضارة، 

 بمــا فــي ذلــك مخاطــر القرصنة، وزوال األرصدة 
 الســمكية المحليــة، وانخفــاض ُســُبل عيــش العاملين 

 فــي قطــاع صيــد األســماك، وتقّلص الموارد 
الغذائيــة المتاحة.

 تتعــّرض المجتمعــات الســاحلية أكثر مــن غيرها 
للمخاطــر إذا لــم تحّســن الحكومــات فــي المنطقــة العربيــة 

وفــي جميــع أنحــاء العالــم إدارة البيئــات الطبيعيــة 
ــر  المشــتركة. ويهــدد التلــوث وتحّمــض المحيطــات وتغيُّ

المنــاخ بتقويــض المجتمعــات الســاحلية فــي المنطقــة 
العربيــة. ويمكــن الرتفــاع درجــات الحــرارة مثاًل، أن 

يعــّرض ثلــث األنــواع البحريــة فــي الخليــج العربي 
لالنقــراض20، األمــر الــذي قــد يكــون له تأثيــر مدّمر على 
ُســُبل عيــش العامليــن فــي مصائــد األســماك والصناعات 

المتصلــة بهــا. ويتعــّرض العديــد مــن البلــدان العربيــة 
الرتفــاع مســتوى ســطح البحــر، ممــا يزيــد من خطر 

الفيضانــات، ويهــدد بتســرب الميــاه المالحــة إلــى الميــاه 
الجوفيــة وبالقضــاء علــى المجتمعــات الســاحلية نتيجــًة 

لتراجــع الخط الســاحلي21.
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http://formena.org/wp-content/uploads/2022/01/L20-00582-Arab-Food-Security-Vulnerabilities-and-Pathways-AR.pdf
https://asdr.unescwa.org/index-ar.html
https://www.un.org/depts/los/general_assembly/contributions_2015_2/ESCWA_Contribution.pdf
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 توصيات على مستوى السياسات العامة لضمان 
 تعاٍف شامل للجميع وتحقيق الهدف 14 من 
أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 

22  للحصول على تحليل شامل لهذه التوصيات، يمكن االطالع على اإلسكوا، التقرير العربي للتنمية المستدامة، 2020.
.FAO, The State of World Fisheries and Aquaculture, 2020  23

ينبغي أن تسّرع المنطقة العربية الجهود الرامية إلى تحقيق الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة من خالل اعتماد سياسات جديدة 
وتحسين جهود جمع البيانات. وقد تضّمن التقرير العربي للتنمية المستدامة لعام 2020 مجموعة من التوصيات لتسريع تحقيق الهدف 14 

من أهداف التنمية المستدامة في المنطقة22. وترمي هذه التوصيات، إلى جانب التوصيات الواردة أدناه، إلى توجيه جهود التعافي التي 
تبذلها الدول العربية فيما تعيد البناء على نحو أفضل بعد الجائحة. وفي سياق عمل الدول العربية على تنفيذ خطة عام 2030، فإن لديها 
فرصة لتحديد أولويات االستثمار في البيئات البحرية والمجتمعات الساحلية، والنهوض بتحقيق الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة 

في المنطقة، وضمان استفادة األجيال الحاضرة والمقبلة باستمرار من موارد المحيطات. 

بناء قدرة الدول العربية على جمع البيانات واإلبالغ عن جميع مقاصد الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة، وتحسين إنتاج 
المعرفة، وتعزيز التفاعل بين العلوم والسياسات لدعم اإلدارة المستدامة للمحيطات والبحار والموارد البحرية.

دمج حماية الموارد البحرية وحفظها في خطط التنمية الوطنية واستراتيجيات التنمية الحضرية في المناطق الساحلية، بما في 
 ذلك من خالل تكثيف الجهود لتقييم أثر التلوث على المجتمعات الساحلية، وتشجيع السياحة المستدامة في هذه المناطق لتوفير 

فرص العمل الالئق.

تنفيذ وتحسين الترتيبات الخاصة بإدارة المصائد البحرية لجميع المحيطات والبحار في المنطقة العربية، بما في ذلك من خالل 
تعزيز التعاون اإلقليمي لمكافحة الصيد غير المشروع وتوسيع نطاق المشاركة في أطر اإلدارة المتكاملة لمصائد األسماك. وفي حين 

أن العديد من اآلثار الطويلة األجل لألزمة لم تظهر بعد، من الضروري تمكين هيئات إدارة مصائد األسماك من العمل بفعالية ووضع 
سياسات حكومية فعالة تضمن تعافي مصائد األسماك على نحو مستدام وبأعلى قدر من الفوائد. وإدارة مصائد األسماك هي 

السبيل األفضل لحفظها23.

زيادة حماية المناطق البحرية، وتوسيع نطاق ترميم الُنُظم اإليكولوجية الساحلية والبحرية المتدهورة، والحد من الضغوط الرئيسية 
على البيئة البحرية من خالل زيادة الجهود المبذولة لرصد المناطق المحمية، وتخفيف وإدارة األثر البيئي للتنمية الحضرية والصناعية 

والزراعية من خالل تحسين استراتيجيات إدارة النفايات، واعتماد ُنُهج متكاملة إلدارة المناطق الساحلية.

دعم تربية األحياء المائية المستدامة في الصحراء والبلدان القاحلة كوسيلة لتعزيز األمن الغذائي في المنطقة وتوفير العمل الالئق 
وُسُبل العيش للناس في المجتمعات الساحلية.

https://asdr.unescwa.org/index-ar.html
https://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9229en/
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وقائع أساسية عن الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة

24  الفاو، المؤشر 14-4-1– نسبة األرصدة السمكية الموجودة ضمن المستويات المستدامة بيولوجيًا.

العالمالمنطقة العربية

القمامة على الشاطئ )العدد لكل كلم2(

)2018( 4,412)2018( 1,347
الشذوذ في مادة الكلوروفيل-أ، االستشعار عن بعد )النسبة المئوية(

 )2020( 2.7
10- في المائة منذ عام 2018

)2019( 2.3
6- في المائة منذ عام 2018

االنحراف في مادة الكلوروفيل-أ، االستشعار عن بعد )النسبة المئوية(

 )2019( 1.8
1- في المائة منذ عام 2000

)2019( 2.9
0.28+ في المائة منذ عام 2000

أنواع األسماك المهددة باالنقراض

)2018( 672 )2017( 8,233

المناطق البحرية المحمية )النسبة المئوية من المياه اإلقليمية( 

)2018( 2
3+ في المائة منذ عام 2016

)2018( 11
 1+ في المائة منذ عام 2000

نسبة األرصدة السمكية ضمن المستويات المستدامة بيولوجيًا24

 المحيط الهندي، البحر األبيض المتوسط
الغربي

 األطلسي، 
العالمالمنطقة الوسطى الشرقية

 )2017( 38)2017( 68)2017( 57)2017( 66

المصدر: اإلسكوا، المرصد العربي ألهداف التنمية المستدامة، ما لم ُيذَكر خالف ذلك.
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https://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/1441/ar/
https://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/1441/ar/
https://arabsdgmonitor.unescwa.org/PBG14/index-2.html

