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ُظــم اإليكولوجية البّرية وترميمها وتعزيز  الهــدف 15: حماية النُّ
اســتخدامها على نحو مســتدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، 

 ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مســاره، 
ووقــف فقدان التنّوع البيولوجي

ُظم اإليكولوجية، وفقدان  يتراجــع التنــّوع البيولوجــي في المنطقة العربية، في حين يزداد التصّحر. فتدهــور األراضي، وتدهور النُّ
التنّوع البيولوجي، بما في ذلك في الغابات، عوامل لها تأثير ســلبي تدريجي على صحة اإلنســان ورفاهه، وتخفيف وطأة الفقر، 
والبيئة الطبيعية. ومن الضروري إدارة األراضي على نحو مســتدام من خالل المناطق المحمية والزراعة المســتدامة، إلى جانب 

التخطيط اإلقليمي المنّســق واالســتراتيجي، وزيادة االســتثمار في اإلدارة المســتدامة للغابات وترميم المناظر الطبيعية، وذلك 
من أجل عكس المســار الحالي للخسارة والتدهور.

وقائع

يتراجــع التنــّوع البيولوجــي فــي المنطقــة العربيــة 
نتيجًة للتوّسع العمراني السريع واستصالح األراضي، 

والتعّدي على الموائل الطبيعية الهّشة.

كان التقــّدم المحــَرز فــي اإلدارة المســتدامة 
 للغابــات بطيئــًا مقارنــًة بالمتوســطات 

العالمية.

ُظم اإليكولوجية إلى  يؤدي االستغالل المفرط للنُّ
فقدان الموائل، وانقراض األنواع، وتقّلص نطاق 

توزيعها الطبيعي.

 ُيســّجل تحّســن كبيــر فــي حمايــة مناطــق 
التنــّوع البيولوجــي الرئيســية لليابســة والميــاه 

 العذبــة منــذ عــام 2000، لكــّن مســتويات 
الحمايــة ال تــزال أدنــى بكثيــر من المتوســطات 

العالمية1.

16 دولة

وّقعت جميع الدول العربية االّتفاقية المتعلقة بالتنّوع البيولوجي. 
وعمدت سّت عشرة دولة إلى وضع استراتيجيات وخطط عمل 

وطنية محّدثة بشأن التنّوع البيولوجي، وهذه خطوة واعدة5.

أّثرت الصراعات في بعض األقاليم سلبًا على 
ُظم اإليكولوجية، بما في ذلك  استخدام األراضي والنُّ
من خالل البناء العشوائي والمتسارع في المجتمعات 

المحلية المضيفة المتضّررة.

المنطقة هي من أكثر المناطق تضّررًا من العواصف 
الرملية والترابية. وتطال هذه العواصف معظم 

البلدان العربية، بما فيها األردن، واإلمارات العربية 
المتحدة، والبحرين، وتونس، والجزائر، والجمهورية 
العربية السورية، والعراق، وُعمان، وقطر، والكويت، 

وليبيا، والمغرب، والمملكة العربية السعودية6.

خطر االنقراض

ســّجلت المنطقــة فــي مؤشــر القائمــة الحمراء الــذي يبّين خطر انقراض 
األنــواع المهــّددة، معــّداًل أفضــل من المتوســط العالمي. إاّل أّن التنّوع 

البيولوجــي ال يــزال عرضــة للضغــط، واألنواع في تناقص3.

منافع الموارد الجينية

يتفاوت التقّدم المحَرز في اعتماد األطر التشريعية واإلدارية وأطر 
السياسات العامة لضمان التقاسم العادل والمنصف لمنافع الموارد 
الجينية، وغالبًا ما يكون معّدل المنطقة في هذا المجال أدنى من 

المتوسط العالمي4.

فقدان %25 من مساحة الغابات

تراجعت مساحة الغابات كنسبة من مجموع مساحة اليابسة بمقدار 
25 في المائة في المنطقة منذ عام 1990، وذلك بالدرجة األولى 
جراء تراجعها الكبير في عدد من البلدان األقل نموًا )جزر القمر 

والسودان والصومال(2.
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قياس الهدف 15 في المنطقة العربية وفقًا إلطار المؤشــرات العالمية 
ألهداف التنمية المستدامة 

ُتقــّدر الكلفــة االقتصاديــة لتدهور األراضي في 
المنطقــة بمبلــغ 9 مليــار دوالر ســنويًا )بيــن 2 و7 في 

المائــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالي لفرادى البلدان(. 
أمــا الملوحــة فــي التربة فتضعــف اإلنتاجية وغّلة 

ر  المحاصيــل، مــا يكّبــد المنطقة خســائر اقتصادية ُتقدَّ
بمليار دوالر ســنويًا8.

تتوفر بيانات عن 9 من 14 مؤشرًا9، وعن 7 من 12 مقصدًا للهدف 15 .

 ال تتوفر حاليًا بيانات لقياس التقّدم المحَرز في تحقيق المقصد 9-15 
ُظــم اإليكولوجيــة والتنــّوع البيولوجي  المتعلــق بإدمــاج ِقَيــم النُّ
فــي عمليــات التخطيــط الوطني والمحلــي، والعمليات اإلنمائية، 

واستراتيجيات الحّد من الفقر، والحسابات. ويشير هذا النقص إلى 
ضعف أساسي في السياسات العامة الرامية إلى تحقيق الهدف 15.

يمكــن أن يتحّســن قيــاس التقــّدم المحــَرز فــي وقف فقــدان التنّوع 
البيولوجــي، ألن جميــع البلــدان العربيــة وّقعــت االتفاقيــة المتعلقــة 

بالتنّوع البيولوجي، ومعظمها قّدم استراتيجيات وخطط عمل وطنية 
حول التنّوع البيولوجي. 

 لكْن، ما زالت ثغرات رئيسية تشوب تقييم تدهور األراضي 
 وتتّبعه )المقصد 15-3(، وتجارة األحياء البّرية غير المشروعة 

)المقصد 15-7(، والتدابير الرامية إلى منع خطر األنواع الدخيلة 
الغازية )المقصد 15-8(. وتشّكل جميع هذه المقاصد مقّومات أساسية 

ُظم اإليكولوجية في  لتحقيق الهدف 15، وهي ذات أهمية كبيرة للنُّ

المنطقة. ويشّكل تدهور األراضي والتصّحر على وجه الخصوص 
ْين للتنّوع البيولوجي واألمن الغذائي وسبل العيش،  تهديَدْين رئيسيَّ
وينبغي أن ُتعطى لهما األولوية عند جمع البيانات وتحديد األهداف.

تدهور األراضي

المنطقة شديدة الجفاف، وتضّم 92 في المائة من األراضي القاحلة 
جدًا و73 في المائة من األراضي الصالحة للزراعة المتأّثرة بظاهرة 

تدهور األراضي7. والموارد المائية شحيحة، مع أمطار قليلة جدًا، وهذا 
ما يؤّثر على التغذية الطبيعية لموارد المياه السطحية والجوفية.

الهدف 15
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15 خمسة مقاصد ينبغي تحقيقها   يتضّمن الهدف 
بحلول عام 2020

ُظم اإليكولوجية البّرية  المقصد 15-1 ضمان حفظ وترميم النُّ
ُظم اإليكولوجية للمياه العذبة الداخلية وخدماتها، وال سيما  والنُّ

الغابات واألراضي الرطبة والجبال واألراضي الجافة، وضمان 
استخدامها على نحو مستدام، وذلك وفقًا لاللتزامات بموجب 

االتفاقات الدولية

المقصد 15-2 تعزيز تنفيذ اإلدارة المستدامة لجميع أنواع 
الغابات، ووقف إزالة الغابات، وترميم الغابات المتدهورة 
 وتحقيق زيادة كبيرة في نسبة زرع الغابات وإعادة زرع 

الغابات على الصعيد العالمي

المقصــد 15-5 اّتخــاذ إجــراءات عاجلــة وهاّمــة للحــّد من تدهور 
الموائــل الطبيعيــة، ووقــف فقــدان التنــّوع البيولوجــي، والقيام، 

دة ومنــع انقراضها بحلــول عــام 2020، بحمايــة األنــواع المهــَدّ

المقصــد 15-8 اّتخــاذ تدابيــر لمنــع إدخــال األنــواع الغريبــة 
ُظــم اإليكولوجيــة لألراضــي والميــاه وتقليــل   الغازيــة إلــى النُّ
أثــر ذلــك إلــى حــّد كبيــر، ومراقبــة األنــواع ذات األولوية أو 

القضــاء عليهــا

ُظم اإليكولوجية والتنّوع البيولوجي  المقصد 15-9 إدماج قيم النُّ
في عمليات التخطيط الوطني والمحلي، والعمليات اإلنمائية، 

واستراتيجيات الحّد من الفقر، والحسابات
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تضّم جزيرة ســقطرى الواقعة قبالة ســاحل اليمن ثروًة من الروائع 
الطبيعيــة، وقــد تــّم تصنيــف 37 فــي المائــة من النباتــات فيها متوّطنة أو 

فريــدة مــن نوعهــا فــي المنطقة. وُأعِطَيت لقــب "غاالباغوس المحيط 
الهنــدي". وجــرى تحييدهــا فــي الصراع اليمنــي باعتبارها ُمدَرجة 

علــى قائمــة اليونســكو لمواقــع التراث العالمي، لكّن القوى العســكرية 
انتشــرت فيهــا فــي عــام 2018، فــازداد الخطر الذي تواجهه في 

الحــرب المســتمّرة. واقتــرَح االتحــاد الدولي لحمايــة الطبيعة والموارد 
الطبيعيــة إضافــة الجزيــرة إلــى قائمة التراث العالمــي المعّرض للخطر 

نظــرًا إلــى عــدٍد مــن التهديدات األساســية، بينها التنمية غيــر المنضبطة، 
وانتشــار األنــواع الدخيلــة الغازية، وآثــار تغّير المناخ. 

.UNESCO, 2019; IUCN, 2018 :المصــدر

ُظــم اإليكولوجية البّرية وترميمها  العوائق الرئيســية أمام حماية النُّ
وتعزيز اســتخدامها على نحو مســتدام، وإدارة الغابات على نحو 

مســتدام، ومكافحة التصّحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مســاره، 
ووقــف فقدان التنــّوع البيولوجي في المنطقة العربية

ُظم اإليكولوجية البّرية وما تنطوي عليه من تنّوع بيولوجي  تشّكل النُّ
مصدرًا للغذاء والمواد الخام المستخدمة في البناء والطاقة، يرتبط 

مباشرة برفاه اإلنسان واالزدهار )األهداف 2، و8، و9(. وهي توفر 
ُظم اإليكولوجية، مثل احتجاز الكربون، والحفاظ على  خدمات النُّ

نوعية التربة، وتوفير الموائل للتنّوع البيولوجي، والحفاظ على 
جودة المياه، وضبط تدّفق المياه، ومكافحة تآكل التربة. وجميع هذه 

الخدمات ضرورية للحفاظ على سالمة البيئة الطبيعية. فهي تمنح 
وقايًة من الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات واالنهيارات األرضية، 

ُظم الزراعية )الهدف 2(.  وتضبط المناخ وتحافظ على إنتاجية النُّ

ُظم اإليكولوجية، تمسي سبل عيش اإلنسان  ومع تعّطل خدمات النُّ
مهّددة، ال سيما في المناطق الريفية والجبلية. وهذا ما يدفع الناس إلى 
الهجرة نحو المدن، ويسّبب ضغطًا على المستوطنات البشرية الحضرية 

)الهدف 11(. وفي الوقت نفسه، أّدت زيادة التوّسع العمراني وسوء إدارة 
األراضي إلى زيادة تدهور األراضي وفقدان المساحات الخضراء.

وتحّد الغابات من تأثير تغّير المناخ من خالل امتصاص ثاني أكسيد 
الكربون من الغالف الجّوي وتخزينه على شكل كتلة أحيائية. بالتالي، 

يضّر تدهورها بنوعية الهواء وبصحة اإلنسان )الهدف 3(. وقد ازداَد 
الغطاء الحرجي في بعض البلدان العربية على مدى العقود الماضية، 

. وقد خسرت المنطقة 6.3 في  لكنَّ االّتجاه اإلقليمي العام سلبيٌّ
المائة من غطائها الحرجي بين عامي 2000 و2015. وتتأّثر المنطقة 

إلى حّد كبير بتغّير المناخ )الهدف 13( باعتبارها من أكثر المناطق 
جفافًا في العالم )الهدف 6(. ويؤّدي ذلك إلى تفاقم التأثيرات الضاّرة 

ُظم اإليكولوجية، وفقدان الغابات والتنّوع  الناجمة عن تدهور النُّ
البيولوجي، والتصّحر، وسوء إدارة األراضي. 

ُظم  وتبرز عوائق رئيسية تحول دون التصّدي للتدهور المستمّر في النُّ
اإليكولوجية البّرية وتراجع التنّوع البيولوجي في المنطقة.

فــي ما يلي العوائق الرئيســية أمــام تحقيق الهدف 15 في المنطقة العربية

سوء تنظيم األنشطة البّرية وتوّسع المستوطنات البشرية

أّدت الزيادة السريعة في عدد السكان والتوّسع العمراني في جميع أرجاء المنطقة، وكذلك التوّسع الزراعي في البلدان األقل نموًا، 
إلى التعّدي على الموائل الطبيعية الهّشة وزوال الغابات. وما زالت ممارسات جمع الحطب والرعي المكّثف شائعة في بعض البلدان، 

ما يؤّدي إلى تدهور األراضي والتصّحر. وُتَعّد الممارسات الزراعية غير المستدامة، بما في ذلك أساليب زراعة التربة غير المالئمة 
وإدارة المياه غير المستدامة، من العوامل األخرى الُمساِهمة في ذلك. وتعّزز هذه العناصر بعضها البعض وتسّرع التأثيرات السلبية 
لزيادة الجفاف، والعواصف الرملية والترابية. وقد أّدت هذه الظواهر بدورها إلى تراجٍع في الزراعة، مهّددة األمن الغذائي10. لذلك، 

يجدر إدراج حماية األراضي والغابات والتنّوع البيولوجي في مختلف القطاعات لضمان االستدامة، والصحة، والرفاه.

وما زال تنفيذ القوانين وااللتزامات القائمة، بما فيها تلك الواردة ضمن استراتيجيات وخطط عمل وطنية بشأن التنّوع البيولوجي، 
ضعيفًا في المنطقة. فاألطر التشريعية واإلدارية المتقادمة وغير الفّعالة، إلى جانب محدودية الموارد المخّصصة إلدارة التنّوع 

البيولوجي، تؤّدي إلى انعدام الرصد واإلنفاذ من جانب الوكاالت البيئية. 

نقص االلتزام السياسي واالستثمار المحدود في حماية التنّوع البيولوجي

يعود النقص في إنشــاء مناطق محمّية إلى عدم كفاية االلتزام السياســي بحماية التنّوع البيولوجي مقارنًة بالضرورات اإلنمائية 
األخرى. وحتى داخل شبكات المناطق المحمية، ُتعتَبر تغطية مناطق التنّوع البيولوجي الرئيسية غير كافية. فالعديد من المناطق 

المحميــة األصغــر حجمــًا ال يــزال معــزواًل، مــا قــد يُحــّد مــن فوائــد المحافظــة عليها. وال تحظى إدارة المناطــق المحمية باألولوية في 
الميزانيات، فتتراجع تدريجًا على مّر الزمن. 
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ُظم اإليكولوجية، فضاًل عن تغّير المناخ واألنواع الدخيلة الغازية قّلة المعلومات المتعّلقة بالنُّ

ُظم اإليكولوجية وتدابير الحماية. ومع  يتسّبب تغّير المناخ بتحويل الموائل، وُيِخّل بهجرة األنواع وتوزيعها، ويؤّثر على سالمة النُّ
ذلك، تبقى التأثيرات على التنّوع البيولوجي غير مفهومة بشكل جيد لناحية درجة الحرارة وأنماط هطول األمطار. فقّلة توفر 

البيانات تعوق القدرة على إدراج اآلثار ضمن استراتيجيات اإلدارة، ورصد التقّدم المحَرز والتغييرات التي تطرأ على مّر الزمن، 
ُظم اإليكولوجية. ورغم شيوع األنواع الدخيلة الغازية وتهديدها  وتكييف الخطط للتصدي للتحديات التي تعوق الحفاظ على النُّ

ُظم اإليكولوجية، فالبيانات الدقيقة حول توزيعها وآثارها محدودة. وهذه المسائل ال ُتعاَلج بشكل جيد في خطط اإلدارة. الكبير للنُّ

تفاقم الضغوط الحالية على التنّوع البيولوجي في المنطقة بسبب الصراع وعدم االستقرار

تفرض الصراعات المسّلحة والنكسات ما بعد الصراع تحديات حرجة على التنّوع البيولوجي، ويمكن أن تتسّبب بمزيٍد من التدهور. 
في الواقع، يمكن أن ُتلقي الصراعات عبئًا كبيرًا طويل األجل على البيئة الطبيعية، بما في ذلك من خالل استمرار وجود المواد 
المتفّجرة، مثل األلغام األرضية، وإمدادات المياه الملّوثة، والسّمية البيئية الناتجة من تدمير البنية التحتية أو استخدام المواد 
ُظم اإليكولوجية  الكيميائية. ففي الجمهورية العربية السورية على سبيل المثال، أفادت التقارير عن اندالع 1,880 حريقًا في النُّ

الطبيعية والمناطق المحمية في الفترة الممتّدة من عام 2011 إلى عام 2015، أّثرت سلبًا على الحياة البّرية المحلية. وبدا ذلك جلّيًا 
من خالل االنقراض المحلي ألبو منجل األصلع الشمالي المهّدد بشّدة، وفقدان أعداد هائلة من المها العربية في تدمر11. وتضّررت 
أيضًا الزراعة المروية بسبب ارتفاع ملوحة المياه نتيجة الصراع، واسُتخِدَمت المناطق المحمية في بعض الحاالت كأماكن تجّمع 

عسكري. وأّدى الرعي الجائر إلى التصّحر12. 

تقّدر الدراسات أّن 50 في المائة من الجسيمات من الفئة 2.5 في 
المنطقة، وهي إحدى ملّوثات الهواء، تنتج من الغبار الطبيعي. 

ويساهم ذلك في ظهور وتفاقم أمراض الجهاز التنّفسي، والسرطانات، 
وأمراض القلب والشرايين، وغيرها من المخاطر الصحية. 

تشكل الغابات في المنطقة العربية حوالي 1 في المائة من إجمالي 
الغطاء الحرجي في العالم. وهي تضّم 75 في المائة من الغابات 
الطبيعية و25 في المائة من الغابات المزروعة. وعلى الرغم من 

َل باإلجمال تراجٌع قدره 2.55 مليون  ازديادها في بلدان معّينة، ُسجِّ
هكتار في الغطاء الحرجي بين عامي 2000 و2015. وحصلت معظم 

الخسائر في جزر القمر، والسودان، والصومال، وُتعزى بالدرجة األولى 
إلى توّسع األنشطة الزراعية.

.Karagulian and others, 2015; WHO, 2015 :المصــدر .United Nations Statistics Division, 2015, 2019a المصدر: البيانات من

عرضة لإلهمال

 تتأّثــر جميــع أشــكال الحيــاة علــى األرض بعــدم إحــراز تقــّدم 
 علــى مســار الهــدف 15. ولــن يســلم أحــد مــن آثــار تدهور 
ُظــم اإليكولوجيــة البّريــة، وزيــادة التصّحــر، وتدهــور   النُّ

األراضــي، وفقــدان التنــّوع البيولوجــي، التــي ســتطال الصحــة، 
 والســالمة، والحصــول علــى الغــذاء، واإلنتاجيــة االقتصاديــة، 

والسالم، واالســتقرار. 

 لكــن القــدرة علــى التكّيــف مــع التغييــر ســتكون متفاوتة ألن 
بعــض الفئــات، والمجتمعــات المحليــة، والبلــدان ســتتمّكن من 

 الحصــول علــى المزيــد مــن المــوارد الماليــة أو التكنولوجية، 
وعلــى هامــٍش أكبــر من حريــة التنّقل.

المجتمعات المحلية الريفية وغيرها من المجتمعات المحلية على 
الصعيد دون الوطني، بما في ذلك المجتمعات المحلية الجبلية، 
ُظم  قــد تكــون أكثــر عرضــًة لخطــر اإلهمــال. فتقّلــص خدمــات النُّ

اإليكولوجية، مثل التلقيح، ومكافحة تآكل التربة واآلفات، وترشيح 
المياه، سيتسّبب بعواقب وخيمة على المجتمعات المحلية التي 

تعتمد على زراعة الكفاف لكسب الرزق. 

 الهدف 15: الحيــاة في البّر
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15  ما العمل لتســريع التقّدم في تحقيق الهدف 

زيادة الوعي بأهمية التنّوع البيولوجي وأخطار . 1
تدهور األراضي وفقدان الغابات:

ُظم اإليكولوجية األرضية 	  إدماج تعزيز االستخدام المستدام للنُّ
في المناهج التعليمية على جميع المستويات.

االستثمار في التوّسع االستراتيجي لشبكة . 2
 المناطق المحمية في المنطقة وفي ترابطها، 

بما في ذلك مناطق التنّوع البيولوجي الرئيسية 
البّرية، والجبلية والخاصة بالمياه العذبة:

إنشاء مجموعات تنسيق وطنية لمناطق التنّوع البيولوجي 	 
الرئيسية لتحسين عمليات تحديد المناطق الهاّمة في المنطقة 

وحمايتها، ال سيما المناطق الجبلية والساحلية، ودفع عجلة النمو 
في المناطق المحمية والجمع بين أصحاب المصلحة الرئيسيين.

تنفيذ برامج إعادة التحريج أو إصالح الموائل في المناطق 	 
الرئيسية المعّرضة لخطر التصّحر أو التي توفر ممّرات للحياة البّرية 

بين المناطق المحمية و/أو مناطق التنّوع البيولوجي الرئيسية. 

التعجيل في اعتماد وتنفيذ خطط العمل الوطنية للتنّوع 	 
البيولوجي، ووضع آليات شّفافة لتتّبع التنفيذ وإعداد التقارير 

وتقديمها إلى المجتمع الدولي.

 اســتحداث ُنُظم تخطيــط تكون أكثر مراعاًة . 3
ُظم  للتنــّوع البيولوجــي، وتوفيــر خدمات النُّ

ــة، وتغّير المناخ: اإليكولوجي

وضع خطط للتكّيف مع تغّير المناخ على الصعيد اإلقليمي، وتأمين 	 
ُظم  الموارد الالزمة لها، وتنفيذها، ألخذ التأثيرات المناخية على النُّ
اإليكولوجية، والتنّوع البيولوجي، والسكان في االعتبار بشكٍل أفضل.

اعتمــاد هرميــة "التفــادي، والخفــض، والعكــس" في القرارات 	 
المتعّلقــة بالتخطيــط الســتخدام األراضــي، فضاًل عن اآلليات 
الالزمة لموازنة أّي خســائر في الغطاء األرضي مع مكاســب 

تســاويها أو تزيد عنها.

تجّنب التوّسع في المستوطنات البشرية على حساب األراضي 	 
الزراعية الرئيسية، والغابات، والمراعي، وتعزيز الممارسات 

ُظم  المتكاملة الستخدام األراضي، مثل الزراعة الحراجية والنُّ
الزراعية والحراجية والرعوية لتلبية الطلب على السلع الخام 

على نحو مستدام وتخفيف الضغط على البيئة الطبيعية.

ُظم اإليكولوجية الوطنية . 4 إعداد حسابات النُّ
والبرامج اإلقليمية الطويلة األجل لجمع ورصد 

البيانات البيئية، من أجل توجيه القرارات على نحو 
أفضل، بما في ذلك البناء على أوجه الترابط بين 

السياسات البيئية واالقتصادية واالجتماعية:

ُظم 	  زيادة التدريب وبناء القدرات في مجال تجميع حسابات النُّ
اإليكولوجية واستخدام ُنُظم المعلومات الجغرافية، واالستشعار 

عن بعد، والبيانات المكانية، في سبيل تحسين إدارة األراضي.

 تحسين جمع البيانات عن معّدالت التصّحر داخل المنطقة، 	 
بما في ذلك البيانات المتعّلقة بغطاء األرض، وديناميات إنتاجية 
األراضي، ومخزون الكربون العضوي في التربة، فضاًل عن األمن 

البيولوجي واألنواع الدخيلة الغازية.

 1-15
ُظم اإليكولوجية البّرية  ضمان حفــظ وترميم النُّ

ُظــم اإليكولوجية للمياه العذبة الداخلية  والنُّ
وخدماتها، وال سيما الغابات واألراضي الرطبة 
والجبال واألراضي الجافة، وضمان استخدامها 

على نحو مســتدام، وذلك وفقاً لاللتزامات 
بموجــب االّتفاقات الدولية، بحلول عام 2020

 1-1-15
مســاحة الغابات كنســبة مــن مجموع 

مســاحة اليابسة

الشــكل 1 مســاحة الغابات كنسبة من مجموع مساحة 
اليابسة )بالنسبة المئوية(

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات بالرجوع إلى مجموع مســاحة اليابســة 
في عام United Nations Statistics Division, 2019b( 2015(. ويشــمل 

المجمــوع اإلقليمــي للمنطقة العربية قيماً بيانية ســّجلت في عام 2015 
البلدان. لجميع 

15 ومؤشــراته في المنطقة العربية مقاصد الهدف 
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 2-1-15
نســبة المواقع الهاّمة التي تجّسد التنّوع 
البيولوجي لليابســة والمياه العذبة والتي 
تشــملها المناطق المحمية، بحسب نوع 

النظام اإليكولوجي

الشــكل 2 متوسط نســبة مناطق التنّوع البيولوجي الرئيسية 
للمياه العذبة التي تشملها المناطق المحمية )بالنسبة المئوية(

الشــكل 3 متوسط نســبة مناطق التنّوع البيولوجي الرئيسية 
لليابســة التي تشــملها المناطق المحمية )بالنسبة المئوية(

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات بالرجوع إلى مجموع مســاحة اليابسة 
 United Nations Statistics Division,( في عام 2015 كبديل عن القاســم

2019b(؛ يمكن أيضاً االطالع على مرفق التقرير. ويشــمل المجموع 
اإلقليمــي للمنطقــة العربية قيماً بيانية ســّجلت في عام 2017 للبلدان 

التالية: تونس والجزائر والجمهورية العربية الســورية وجيبوتي والســودان 
والصومال والعراق ودولة فلســطين ولبنان ومصر والمغرب والمملكة 

العربية السعودية واليمن.

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات بالرجوع إلى مجموع مســاحة اليابسة 
 United Nations Statistics Division,( في عام 2015  كبديل عن القاســم
2019b(؛ يمكن أيضاً االطالع على مرفق التقرير. ويشمل المجموع اإلقليمي 

للمنطقــة العربيــة قيماً بيانية ســّجلت في عام 2017 لجميع البلدان.

 2-15
تعزيز تنفيذ اإلدارة المســتدامة لجميع أنواع 

الغابــات، ووقف إزالة الغابات، وترميم الغابات 
المتدهورة وتحقيق زيادة كبيرة في نســبة 

زرع الغابــات وإعادة زرع الغابات على الصعيد 
العالمي، بحلول عام 2020

 1-2-15
التقــّدم المحَرز في إرســاء اإلدارة 

المســتدامة للغابــات

الشــكل 4 الكتلة األحيائية فوق األرض في الغابات في الهكتار 
الواحــد )طن للهكتار الواحد(

الشــكل 5 منطقة غابات معتمدة بموجب نظام اعتماد خاضع 
آللية تحّقق مســتقّلة )آالف الهكتارات(

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات بالرجوع إلى مجموع مســاحة الغابات 
في عام United Nations Statistics Division, 2019b(  2015(. ويشــمل 

المجمــوع اإلقليمــي للمنطقة العربية قيماً بيانية ســّجلت في عام 2015 
للبلــدان التالية: األردن واإلمــارات العربية المتحدة وتونس والجزائر وجزر 
القمر وجيبوتي والســودان والصومــال وليبيا ومصر والمغرب والمملكة 

العربية الســعودية وموريتانيا واليمن.

مالحظــة: المجاميــع هي العدد الكّلي للقيم في البلدان. ويشــمل 
المجمــوع اإلقليمــي للمنطقة العربية قيماً بيانية ســّجلت في عام 2017 

البلدان. لجميع 
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الشــكل 6 معــّدل التغّير الصافي في مســاحة الغابات 
المئوية( )بالنسبة 

الشــكل 7 مســاحة الغابات التي تدار على أساس خّطة إدارة 
طويلة األجل )بالنســبة المئوية(

الشــكل 8 مســاحة الغابات في المناطق المحمية المنشأة 
قانوناً )بالنسبة المئوية(

مالحظة: معّدل التغّير الصافي في مســاحة الغابات لعام 2015 هو 
النســبة المئوية للتغّير في مســاحة الغابات خالل األعوام الخمسة 

 United Nations Statistics Division,( 2015الماضيــة، بين عاَمْي 2010 و
2019b(. ُترّجح جميع المتوســطات بالرجوع إلى مجموع مســاحة الغابات 
في عام United Nations Statistics Division, 2019b( 2015(. ويشــمل 

المجمــوع اإلقليمــي للمنطقة العربية قيماً بيانية ســّجلت في عام 2015 
للبلــدان التالية: األردن واإلمــارات العربية المتحدة وتونس والجزائر وجزر 

القمر والجمهورية العربية الســورية وجيبوتي والســودان والصومال 
والعراق وُعمان ودولة فلســطين ولبنان وليبيا والمغرب ومصر 

والمملكة العربية الســعودية وموريتانيا واليمن.

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات بالرجوع إلى مجموع مســاحة الغابات 
في عام United Nations Statistics Division, 2019b( 2015(. ويشــمل 

المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية ســّجلت في عام 2010 
للبلــدان التالية: اإلمــارات العربية المتحدة وتونس والجزائر والجمهورية 

العربية الســورية والســودان ولبنان ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن.

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات بالرجوع إلى مجموع مســاحة الغابات 
في عام United Nations Statistics Division, 2019b( 2015(. ويشــمل 

المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُســّجلت في األعوام 
المذكورة للبلدان التالية: الجمهورية العربية الســورية )2010(، واألردن 

وتونس والجزائر وجزر القمر وجيبوتي والســودان والصومال ولبنان 
ومصر والمغرب والمملكة العربية الســعودية واليمن )2015(.

 3-15
مكافحــة التصّحر، وترميم األراضي والتربة 

المتدهــورة، بما في ذلك األراضي المتضررة 
من التصّحر والجفاف والفيضانات، والســعي 

إلــى تحقيق عالمٍ خاٍل من ظاهرة تدهور 
األراضي، بحلول عام 2030

 1-3-15
نســبة األراضــي المتدهورة إلى مجموع 

اليابسة مساحة 
لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 

المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.
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 4-15
ُظم اإليكولوجية الجبلية، بما  ضمان حفــظ النُّ

في ذلــك تنّوعها البيولوجي، من أجل تعزيز 
قدرتهــا علــى توفير المنافع التي ال غنى عنها 

لتحقيق التنمية المســتدامة، بحلول عام 2030

 6-15
تعزيز التقاســم العادل والمنصف للمنافع 

الناشــئة عن استخدام الموارد الجينية، وتعزيز 
الســبل المناسبة للوصول إلى تلك الموارد، 

علــى النحو المّتفق عليه دولياً

 5-15
اّتخــاذ إجراءات عاجلة وهاّمة للحّد من تدهور 

الموائــل الطبيعية، ووقف فقدان التنّوع 
البيولوجــي، والقيام، بحلول عام 2020، بحماية 

دة ومنع انقراضها األنــواع المهدَّ

 1-4-15
التغطية محســوبة بالمناطق المحمية من 

المواقع المهّمة للتنــّوع البيولوجي الجبلي

 1-6-15
عدد البلدان التي اعتمدت أطراً تشــريعية 

وإدارية وسياســاتية لكفالة تقاسم المنافع 
على نحو عادل ومنصف

 1-5-15
مؤشــر القائمــة الحمراء

 2-4-15
مؤشــر الغطاء األخضر الجبلي

الشــكل 9 متوســط مناطق التنّوع البيولوجي الرئيسية للجبال 
التي تشــملها المناطق المحمية )بالنســبة المئوية(

الشــكل 11 البلدان األطراف في المعاهدة الدولية بشــأن 
المــوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

لبيانــات البلدان، يمكن االطالع على مرفق 
هذا الفصل

الشــكل 10 مؤشر الغطاء األخضر الجبلي

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات بالرجوع إلى مجموع مســاحة األراضي 
 United Nations Statistics Division,( في عام 2015 كبديل عن القاســم

2019b(؛ يمكن االطالع أيضاً على مرفق التقرير. ويشــمل المجموع 
اإلقليمــي للمنطقــة العربية قيماً بيانية ســّجلت في عام 2017 للبلدان 

التاليــة: األردن واإلمارات العربيــة المتحدة وتونس والجزائر وجزر القمر 
والجمهورية العربية الســورية وجيبوتي والســودان والصومال والعراق 

وُعمان ودولة فلســطين ولبنان وليبيا ومصر والمغرب والمملكة 
العربية الســعودية وموريتانيا واليمن. 

مالحظة: 1 =نعم، وصفر =ال. المجاميع هي متوســطات حســابية غير 
مرّجحة، وهي بالتالي تمّثل نســبة البلدان. ويشــمل المجموع اإلقليمي 

للمنطقــة العربيــة قيماً بيانية ُســّجلت في عام 2017 لجميع البلدان.

 United Nations( مالحظة: حســب شــعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة
Statistics Division, 2019b(، يقيس مؤشر القائمة الحمراء خطر االنقراض 

اإلجمالــي بيــن مجموعــات األنواع، ويتراوح بين 0 و1، حيث يعني الصفر أّن 
"جميع األنواع مصّنفة باعتبارها منقرضة" والرقم 1 أّن "جميع األنواع مصّنفة 
باعتبارها األقّل إثارًة للقلق". وال يمكن حساب المجاميع الجغرافية: يمكن 
تصنيف مؤشرات القائمة الحمراء العالمية إلظهار االّتجاهات السائدة لدى 

األنواع على نطاقات مكانية أصغر، لكّن العكس ليس صحيحاً. فال يمكن 
ن  تجميع مؤشرات القائمة الحمراء الوطنية أو اإلقليمية إلنتاج مؤشرات ُتبيِّ
االّتجاهات العالمية. والسبب في ذلك هو أّن خطر انقراض األصناف عالمياً 
يحتــاج إلــى تقييمٍ على النطاق العالمي، وال يمكن تحديده مباشــرًة انطالقاً 
من عّدة تقييمات على الصعيد الوطني عبر نطاقه )علماً أنه يمكن تجميع 

البيانات المستمّدة من هذه التقييمات إلدراجها في التقييم العالمي(.

مالحظة: يقيس مؤشــر الغطاء األخضــر الجبلي حجم النباتات الخضراء 
فــي المناطــق الجبلية من أجل رصد التقــّدم المحَرز في المقصد المتعلق 
 United Nations Statistics( بالجبــال وتبيــان حالة حفظ البيئات الجبلية

Division, 2019b(. ُترّجح جميع المتوســطات حســب المساحة الجبلية 
في عام United Nations Statistics Division, 2019b( 2017(. ويشــمل 

المجمــوع اإلقليمــي للمنطقة العربية قيماً بيانية ســّجلت في عام 2017 
للبلــدان التالية: األردن واإلمــارات العربية المتحدة وتونس والجزائر وجزر 

القمر والجمهورية العربية الســورية وجيبوتي والســودان والصومال 
والعراق وُعمان ودولة فلســطين ولبنان وليبيا ومصر والمغرب 

والمملكة العربية الســعودية وموريتانيا واليمن.
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الشــكل 12 البلدان األطراف في بروتوكول ناغويا

13 البلدان التي لديها أطر أو تدابير تشــريعية وإدارية  الشــكل 
وسياســاتية، يبّلغ عنها من خالل نظام اإلبالغ اإللكتروني حول 

االمتثال للمعاهدة الدولية بشــأن الموارد الوراثية النباتية 
لألغذية والزراعة 

14 البلدان التي لديها أطر أو تدابير تشــريعية وإدارية،  الشــكل 
وسياســاتية يبّلغ عنها من خالل مركز تبادل المعلومات 

بشــأن الحصول على الموارد الوراثية وتقاســم منافعها

مالحظة: 1 =نعم، وصفر =ال. المجاميع هي متوســطات حســابية غير 
مرّجحة، وهي بالتالي تمّثل نســبة البلدان. ويشــمل المجموع اإلقليمي 

للمنطقــة العربيــة قيماً بيانية ســّجلت في عام 2017 لجميع البلدان.

مالحظة: المجاميع هي متوســطات حســابية غير مرّجحة، وهي بالتالي 
تمّثل نســبة البلدان. ويشــمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً 

بيانية ُســّجلت في عام 2012 لجميع البلدان.

مالحظة: 1= نعم، 0= كال. والمجاميع هي متوســطات حســابية غير 
مرّجحة، وهي بالتالي تمّثل نســبة البلدان. ويشــمل المجموع اإلقليمي 

للمنطقة العربية قيماً بيانية ُســّجلت في عام 2012 لجميع البلدان.
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 7-15
اّتخــاذ إجراءات عاجلة لوقف الصيد غير 

المشــروع لألنواع المحمية من النباتات 
والحيوانــات، واالتجار فيها، والتصّدي لمنتجات 

األحياء البّرية غير المشــروعة، على مستوَيْي 
العرض والطلب على السواء

 8-15
اّتخــاذ تدابير لمنع إدخــال األنواع الغريبة 

ُظــم اإليكولوجية لألراضي  الغازيــة إلى النُّ
والميــاه وتقليل أثر ذلــك إلى حّد كبير، 

ومراقبــة األنــواع ذات األولوية أو القضاء 
عليهــا، بحلول عام 2020

 1-7-15
نســبة األحياء البّرية الُمتَجر بها، التي جرى 

صيدها أو االتجار بها على نحو غير مشــروع

 1-8-15
نســبة البلدان التي تعتمد تشريعات وطنية 

ذات صلــة، وتخّصص موارد كافية لمنع إدخال 
ُظم اإليكولوجية  األنــواع الغريبة الغازية إلى النُّ

أو مراقبتها

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.
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15-ج 
تعزيــز الدعم العالمــي للجهود الرامية 

إلــى مكافحة الصيد غير المشــروع لألنواع 
المحميــة واالتجار بها، وذلك بوســائل 

تشــمل زيادة قدرات المجتمعــات المحلية 
على الســعي إلى الحصول على فرص ســبل 

كســب الرزق المستدامة

 9-15
ُظم اإليكولوجية والتنّوع  إدمــاج قيم النُّ

البيولوجــي في عمليات التخطيط الوطني 
والمحلي، والعمليات اإلنمائية، واســتراتيجيات 
الحّد من الفقر، والحســابات، بحلول عام 2020

15-ج-1 
نســبة األحياء البّرية الُمتَجر بها، التي جرى 

صيدها أو االتجار بها على نحو غير مشــروع

 1-9-15
التقــّدم المحــَرز نحــو تحقيق األهداف 

الوطنيــة المنشــأة وفقــاً للهــدف 2 من 
أهــداف آيتشــي المتعّلقــة بالتنــّوع البيولوجــي 
مــن الخّطــة االســتراتيجية للتنــّوع البيولوجــي 

2020-2011 للفتــرة 

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

15-أ 
حشــد الموارد المالية من جميع المصادر 

وزيادتهــا زيادة كبيرة بغرض حفظ التنّوع 
ُظم اإليكولوجية واســتخدامها  البيولوجي والنُّ

اســتخداماً مستداماً

15-ب 
حشــد موارد كبيرة من جميع المصادر وعلى 

جميع المســتويات بغرض تمويل اإلدارة 
المســتدامة للغابات وتوفير ما يكفي من 

الحوافــز للبلدان النامية لتعزيز تلك اإلدارة، بما 
فــي ذلك حفظ الغابات وإعادة زرع الغابات

15-أ-1 
المســاعدة اإلنمائية الرســمية والنفقات 

العامــة الموّجهة لحفظ التنــّوع البيولوجي 
ُظــم اإليكولوجية واســتخدامها  والنُّ

اســتخداماً مستداماً

15-ب-1 
المســاعدة اإلنمائية الرسمية والنفقات 

العامــة الموّجهة لحفظ التنّوع البيولوجي 
ُظــم اإليكولوجية واســتخدامها  والنُّ

اســتخداماً مستداماً

الشــكل 15 مجموع المســاعدة اإلنمائية الرسمية للتنّوع 
البيولوجي، حســب البلد المستفيد )بماليين الدوالرات 

بالمعــدالت الثابتة لعام 2017(

الشــكل 16 مجموع المســاعدة اإلنمائية الرسمية للتنّوع 
البيولوجي، حســب البلد المستفيد )بماليين الدوالرات 

بالمعــدالت الثابتة لعام 2017(

مالحظــة: المجاميــع هي العــدد الكّلي للقيم في البلدان. ويشــمل 
المجمــوع اإلقليمــي للمنطقــة العربيــة قيماً بيانية ُســّجلت في األعوام 
المذكــورة للبلــدان التالية: ُعمــان )2010(، ليبيا )2016(، األردن وتونس 

والجزائــر وجــزر القمر والجمهورية العربية الســورية وجيبوتي والســودان 
والصومــال والعراق ودولة فلســطين ولبنــان ومصر والمغرب 

وموريتانيــا واليمن )2017(.

مالحظــة: المجاميــع هي العــدد الكّلي للقيم في البلدان. ويشــمل 
المجمــوع اإلقليمــي للمنطقــة العربيــة قيماً بيانية ُســّجلت في األعوام 
المذكــورة للبلــدان التالية: ُعمــان )2010(، ليبيا )2016(، األردن وتونس 

والجزائــر وجــزر القمر والجمهورية العربية الســورية وجيبوتي والســودان 
والصومــال والعراق ودولة فلســطين ولبنــان ومصر والمغرب 

وموريتانيــا واليمن )2017(.
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مالحظــة: وســط وجنــوب آســيا )CSA(؛ شــرقي وجنوب شــرقي آســيا )ESEA(؛ أوروبــا وأمريكا الشــمالية )ENA(؛ بلدان مجلس التعــاون الخليجي )GCC(؛ أمريــكا الالتينية ومنطقة البحــر الكاريبي )LAC(؛ البلــدان العربية األقل نمواً 
.)SSA( ؛ أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى)Oceania( ؛ أوقيانوســيا باســتثناء أســتراليا ونيوزيلندا)Arab LDCs(

تســتند جميع األرقام إلى قاعدة بيانات المؤشــرات العالمية ألهداف التنمية المســتدامة )United Nations Statistics Division, 2018(، باســتثناء البيانات المحّدثة )United Nations Statistics Division, 2019a( بشــأن المؤشــرات 
التالية: 15-1-2 ]متوســط نســبة مناطق التنّوع البيولوجي الرئيســية لليابســة التي تشــملها المناطق المحمية )النســبة المئوية([، 15-4-1 ]متوســط نســبة مناطق التنّوع البيولوجي الرئيسية للجبال التي تشــملها المناطق المحمية )النسبة 

المئوية([، و15-أ-1 ]مجموع المســاعدة اإلنمائية الرســمية للتنّوع البيولوجي، بحســب البلد المســتفيد )بماليين الدوالرات بالمعّدالت الثابتة لعام 2017([.
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