
Ціль 14. Збереження та раціональне використання океанів, морів і 

морських ресурсів в інтересах сталого розвитку 

Світові океани – їхня температура, хімічний 

склад, течії та живі організми – лежать в основі 

глобальних систем, завдяки яким Земля придатна 

для проживання людства. Те, як ми керуємо цим 

життєво важливим ресурсом, має надважливе 

значення для людства загалом, а також  

для протидії наслідкам кліматичних змін. 

Завдяки морському і прибережному 

біорізноманіттю, понад три мільярди людей мають 

засоби до існування. Однак на сьогодні вже виловлено 30% світових рибних 

запасів, що нижче рівня, при якому можна забезпечити стабільні вилови. 

Океани також поглинають близько 30% вуглекислого газу, виробленого 

людьми, а від початку промислової революції закислення океану зросло  

на 26%. Забруднення морського середовища, джерела якого є переважно 

наземними, досягає тривожного рівня: на кожному квадратному кілометрі 

океану в середньому можна знайти 13 000 предметів пластикового сміття. 

Цілі сталого розвитку спрямовані на раціональне господарювання  

й захист морських і прибережних екосистем від забруднення, а також 

вирішення проблеми закислення океану. Розширення заходів щодо 

природозбереження і раціональне використання ресурсів океану на основі 

принципів міжнародного права також дозволить пом'якшити деякі проблеми, 

які загрожують нашим океанам. 

Завдання для досягнення цілі: 

14.1 До 2025 року забезпечити запобігання та суттєве скорочення  

будь-якого забруднення морського середовища, у тому числі внаслідок 

діяльності на суші, включаючи забруднення морським сміттям і поживними 

речовинами 

14.2 До 2020 року забезпечити раціональне використання і захист 

морських та прибережних екосистем з метою запобігти значному негативному 

впливу, у тому числі шляхом підвищення стійкості цих екосистем, і вжити 

заходів щодо їх відновлення для забезпечення гарного екологічного стану  

та продуктивності океанів 

14.3 Мінімізувати і ліквідувати наслідки закислення океану, в тому числі 

завдяки розвитку наукового співробітництва на всіх рівнях 



14.4 До 2020 року забезпечити ефективне регулювання видобутку  

і покласти край перелову, незаконному, незареєстрованому  

та неврегульованому рибному промислу і згубній рибопромисловій практиці,  

а також виконати науково обґрунтовані плани господарської діяльності,  

для того щоб відновити рибні запаси в найкоротші можливі терміни, довівши  

їх до принаймні таких рівнів, які здатні забезпечувати максимальний 

екологічно раціональний улов з урахуванням біологічних характеристик цих 

запасів 

14.5 До 2020 року охопити природоохоронними заходами принаймні  

10 відсотків прибережних і морських районів відповідно до національного 

законодавства і міжнародного права та на основі найкращої наявної наукової 

інформації 

14.6 До 2020 року заборонити деякі форми субсидій для рибного 

промислу, що сприяють створенню надмірних потужностей і перелову, 

скасувати субсидії, що сприяють незаконному, незареєстрованому  

та неврегульованому рибному промислу, й утримуватися від введення нових 

таких субсидій, визнаючи, що належне та ефективне застосування особливого  

і диференційованого режиму щодо країн, що розвиваються, та найменш 

розвинених країн має бути невід’ємною частиною переговорів з питання про 

субсидування рибного промислу, які ведуться в рамках Світової організації 

торгівлі 16 

14.7 До 2030 року підвищити економічні вигоди, одержувані малими 

острівними державами, що розвиваються, і найменш розвиненими країнами від 

екологічно раціонального використання морських ресурсів, у тому числі 

завдяки екологічно раціональній організації рибного господарства, 

аквакультури і туризму 

14.а Збільшити обсяг наукових знань, розширити наукові дослідження  

і забезпечити передачу морських технологій, беручи до уваги Критерії та 

керівні принципи щодо передачі морських технологій, розроблені 

Міжурядовою океанографічною комісією, щоб поліпшити екологічний стан 

океанської середовища і підвищити вклад морського біорізноманіття у розвиток 

країн, що розвиваються, особливо малих острівних держав, що розвиваються,   

і найменш розвинених країн 

14.b Забезпечити доступ дрібних господарств, що займаються кустарним 

рибним промислом, до морських ресурсів та ринків 

14.с Поліпшити роботу зі збереження та раціонального використання 

океанів і їх ресурсів шляхом дотримання норм міжнародного права, 



закріплених у Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права, що, 

як зазначено в пункті 158 документа «Майбутнє, якого ми прагнемо », закладає 

юридичну базу для збереження та раціонального використання Світового 

океану і його ресурсів 

 


