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  الهدف 15
 من أهداف التنمية المستدامة

الحياة في البر
  حماية الُنُظم اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز

  استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على
  نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي

وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي

 أعّد ورقة المعلومات األساسية هذه كٌل من اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(، ومنظمة األغذية والزراعة )الفاو(، 
وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، ومكتب منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( في القاهرة، وموئل األمم المتحدة.
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يواجه الكوكب أزمة معّقدة ناجمة عن فقدان التنوع البيولوجي وتغّير المناخ والتلوث. والمنطقة العربية هي األشّد تأثرًا باألزمة 
ألنها عرضة لمخاطر تغّير المناخ والنزاعات. ويؤدي تغّير المناخ إلى تفاقم تدهور األراضي، ويهّدد الغطاء الحرجي، ويسّرع توسع 

األراضي الجافة التي تشّكل تقريبًا نصف مساحة األراضي اإلجمالية في المنطقة. وُيحِدث تغّير المناخ أيضًا تحوالت ال عودة عنها 
في توزيع األنواع البيولوجية وتفاعالتها. وفي العديد من البلدان العربية، تسببت الحروب في تدمير الموائل، بما في ذلك المراعي 

والُنُظم اإليكولوجية للزراعات البعلّية، وفي فقدان أنواع نباتية وحيوانية مهمة، مما ساهم في انتشار الفقر والنزوح والجوع.

وتشمل عوامل اإلجهاد الرئيسّية األنشطة االقتصادية غير المستدامة، وال سيما االستغالل المفرط لألراضي الزراعية فوق 
طاقتها اإلنتاجية، وسوء استخدام الموارد الطبيعية في الزراعة. وتشهد مساحات كثيرة في المنطقة حلقة مفرغة حيث يتسبب 

التصحر وتدهور األراضي في انخفاض كبير في اإلنتاجية الزراعية، ما يحّد من دخل المجتمعات المحلية الفقيرة، وفي تسارع 
انتشار األنواع الدخيلة الُمغيرة، وفقدان التنوع البيولوجي، وتدهور خدمات الُنُظم اإليكولوجية، واإلفراط في استخراج المياه 

الجوفية، وتفاقم النزاعات على الموارد الشحيحة. وتتفاعل هذه العوامل مع التوسع الحضري السريع والتعدي على الموائل 
الطبيعية الضعيفة، فتؤثر تدريجيًا على صحة اإلنسان ورفاهه ومنعته.

م بعد أثر جائحة كوفيد-19 على الهدف 15 من أهداف التنمية المستدامة، تشير األدلة المتداولة إلى احتمال أن  وفي حين لم ُيقيَّ
تكون األزمة قد دفعت بالحكومات العربية إلى إعادة ترتيب أولوياتها، فأشاحت انتباهها مؤقتًا عن حماية الُنُظم اإليكولوجية 

البرية وترميمها واستخدامها على نحو مستدام. ولعّل القيود المالية الوطنية التي ازدادت بفعل األزمة قد حّدت من الموارد 
المتاحة لتمويل إدارة الغابات وإجراءات حفظ التنوع البيولوجي، مع أّن التمويل العالمي ظّل في معظم األحيان متماشيًا مع 

أولويات الحفظ على الصعيد الدولي. وتتالقى المخاطر الناجمة عن اآلثار االجتماعية واالقتصادية للجائحة مع التهديدات القائمة 
لتغّير المناخ والتلوث والهشاشة اإليكولوجية لتشّكل مصدر قلق متناميًا، وال سيما بالنسبة للمجتمعات الفقيرة والمعرضة للمخاطر.

ويتيح التعافي من جائحة كوفيد-19 فرصة فريدة إلعادة البناء على نحو أكثر مراعاة للبيئة. ومن الضروري العمل على 
التخطيط اإلقليمي المنّسق واالسـتراتيجي، وزيادة االسـتثمار في الحلول المستمدة من الطبيعة، واإلدارة المسـتدامة للغابات، 
وترميم المناظر الطبيعية من أجل عكس المسـار الحالي للخسارة والتدهور وضمان منعة الُنُظم اإليكولوجية وتعزيز الجهوزية 

االجتماعية. وما يمكن تحقيقه من فوائد مشتركة على صعيد حماية صحة اإلنسان، وتوفير فرص العمل، والحد من الفقر، 
والتكّيف مع تغّير المناخ والتخفيف من حدة آثاره، وضمان األمن الغذائي، يفوق إلى حد كبير ما يلزم من تكاليف1.

  آثار جائحة كوفيد-19 على تحقيق الهدف 15
من أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية

.OECD, Gender and the Environment: Building Evidence and Policies to Achieve the SDGs, 2021  1

قبل تفشي الجائحة، كانت المنطقة العربية تشهد تدهور األراضي 
والتصحر، وتردي الُنُظم اإليكولوجية، وفقدان التنوع البيولوجي 

بمــا فــي ذلــك فــي الغابات. ولعّل الجائحة تركت آثارًا مباشــرة 
وغيــر مباشــرة علــى الُنُظــم اإليكولوجيــة البرّية، وإن لم يتــم تقييمها 

بالكامل بعد. ونظرًا للترابط الوثيق بين األهداف في المنطقة، من 
المتوقع أن يؤدي التراجع في تحقيق الهدف 15 إلى التأخر في 

 تحقيق أهداف أخرى من أهداف التنمية المستدامة، وال سيما 
الهدف 1 المعني بالحد من الفقر، والهدف 2 المعني باألمن الغذائي، 

والهدف 6 المعني بالمياه، والهدف 7 المعني بالطاقة المستدامة.

قد تكون جائحة كوفيد-19 في مراحلها األولى قد أوقفت مؤقتًا 
األنشطة االقتصادية التي لها بصمة بيئية، ما قّلل من الضغط 

على الُنُظم اإليكولوجية. ولعّل القيود المفروضة على الحركة 

والتباطؤ العام لالقتصاد أسهمت في تحسين فرص حفظ الطبيعة 
وتجددها. لكن من المتوقع أن تكون هذه اآلثار اإليجابية مؤقتة، من 

دون أثر يذكر على نوعية البيئة على المدى الطويل.

في المقابل، كان للزيادة في استهالك المياه وتوليد النفايات في 
ظل الجائحة آثار سلبية على الُنُظم اإليكولوجية في المنطقة، 

وال سيما في البلدان حيث ُنُظم إدارة النفايات ومياه الصرف الصحي 
ضعيفة ومجهدة بالفعل. ولعّل الكميات المتزايدة من النفايات 

الطبية والخطرة والزجاجات البالستيكية ومواد التعقيم الكيميائية 
والمطهرات تركت آثارًا سلبية شديدة على البيئة وصحة اإلنسان.

طرحت الجائحة تحديات تمويلية في تنفيذ أنشطة الهدف 15. 
ففي قطاع الغابات مثاًل، شهدت بلدان المغرب العربي انخفاضًا في 

https://www.oecd.org/env/gender-and-the-environment-3d32ca39-en.htm
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اإليرادات )بسبب فقدان السياحة البيئية( وتناقصًا في التمويل من 
الشركاء في التنمية. وأّخر تقّلص الميزانية تحقيق مقاصد اإلدارة 

المستدامة للغابات2. ومع تراجع القدرة على الرصد والمراقبة، ازداد 
الحصاد غير المشروع لألخشاب والمنتجات الحرجية غير الخشبية، 
والصيد غير المشروع والرعي في المناطق المحمية، كما في غابات 

األرز في جبال األطلس في المغرب.

لوحظــت آثــار إيجابيــة فــي بعــض الحاالت. فقد شــهدت بعض 
دور الضيافــة القريبــة مــن محميــات المحيــط الحيــوي زيــادة في 

األعمــال بفضــل أفــراد يســعون إلى االنعزال، وعــّوض االهتمام 
المتزايــد باألنشــطة الطبيعيــة جزئيــًا انخفــاض إيرادات الســياحة 

اإليكولوجيــة، كمــا هــو الحــال فــي لبنان3. وازدادت الزراعــة العضوية 
وحصــاد النباتــات البريــة فــي ضــوء الطلــب المتزايد علــى المنتجات 

الصحيــة التــي تســّوقها دور الضيافــة، ممــا أتــاح للمــرأة فرصة 
حقيقيــة لتوليــد الدخــل، وحّســن نمــو التجــارة اإللكترونيــة التي 

عملــت المــرأة فيهــا علــى إنتــاج المنتجــات التقليديــة وتســويقها، كما 
في تونــس والجزائر.

تماشــى التمويــل العالمــي مــع االحتياجــات الناشــئة من جراء 
الجائحــة، وهــدف إلــى زيــادة دعــم البلدان في النهــوض بأولويات 

.Alhassan Nantogmah Attah, Initial Assessment of the Impact of COVID-19 on Sustainable Forest Management: African States, 2020  2
 UNESCO, Working paper on Socio-economic Impacts of COVID 19 on biosphere reserves in the Arab region: An estimation of negative  3

.and positive externalities, 2021
.Global Environment Facility, GEF Council marks 30 years of results and looks to the future, 2021  4

.FAO, Policy responses to COVID-19 crisis in the Near East and North Africa – keeping food and agriculture systems alive, 2021  5
.OECD, Gender and the Environment: Building Evidence and Policies to Achieve the SDGs, 2021  6

الحفــظ خــالل األزمــة. فخصــص مرفــق البيئــة العالمية مثــاًل تموياًل 
إضافيــًا لتحليــل الصلــة بيــن األمــراض المعدية وإزالــة الغابات 

وتفــّكك الُنُظــم اإليكولوجية4.

 تطــال آثــار الجائحــة علــى قطــاع الغابــات ُســُبل عيــش العديد 
 مــن ســكان الريــف فــي المنطقــة. فقــد انعكســت القيــود على 

الحركــة وعمليــات اإلغــالق انعكاســًا ســلبيًا علــى التســويق المحلــي 
للمنتجــات الحرجيــة غيــر الخشــبية وتصديرهــا، وهــي مــن العناصــر 

الرئيســية للقطــاع الفرعــي للغابــات فــي منطقــة الشــرق األدنــى 
وشــمال أفريقيــا. وَتضــررت جــراء ذلــك األعمــال التجاريــة في هذا 
القطــاع، فــي حيــن أن برامــج الدعــم المالــي والحمايــة االجتماعيــة 

التــي اعُتمــدت اســتجابة للجائحــة لــم تشــمل هــذه األعمــال أو 
القطاعــات الحرجيــة األخرى5.

ســّلطت الجائحــة الضــوء علــى العالقــة القويــة بين صحة اإلنســان 
وســالمة البيئــة، فبّينــت أن تدميــر الموائــل والتعــدي علــى تخوم 
الُنُظــم اإليكولوجيــة يزيــدان مــن خطــر ظهور األمــراض المعدية 

الحيوانيــة المصــدر وتفشــيها. لذلــك، ال بــد مــن التفكيــر فــي الخيارات 
التــي يتعيــن اتخاذهــا للتعافــي علــى نحــو مســتدام ومنيع، ومن 

زيــادة االســتثمارات فــي الُنُظــم اإليكولوجية الســليمة6.
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https://www.un.org/esa/forests/wp-content/uploads/2021/01/Covid-19-SFM-impact-Africa.pdf
https://www.thegef.org/newsroom/news/gef-council-marks-30-years-results-and-looks-future
https://www.fao.org/3/cb3874en/cb3874en.pdf
https://www.oecd.org/env/gender-and-the-environment-3d32ca39-en.htm
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التدابير المتخذة من جانب الحكومات العربية

.FAO, Global Forest Resource Assessment, 2020  7
 Ramzi Benhizia and others, “Monitoring the spatiotemporal evolution of the green dam in Djelfa province, Algeria”, Sustainability, vol. 13,  8

 .No. 14 )July 2021(
.www.cbd.int/nbsap/about/latest/.9  على سبيل المثال، قدمت 17 دولة عربية حتى تاريخه استراتيجيات وخطط عمل وطنية لحفظ التنوع البيولوجي

لم ترّكز االستجابة ألزمة كوفيد-19 في البلدان العربية بشكل صريح 
على حماية الُنُظم اإليكولوجية البرّية وترميمها. لكن بعض اتجاهات 
السياسات والمشاريع األخيرة تمثل خطوات واعدة نحو تعاٍف أكثر 

مراعاة للبيئة. ومن هذه االتجاهات: 

زاد عــدٌد مــن البلــدان العربية مســاحات الغابات المخصصة . 	
لحفــظ التنــوع البيولوجــي. وازدادت المســاحة اإلجمالية للغابات 

التــي يشــكل فيهــا حفــظ التنوع البيولوجي هدفًا رئيســيًا لإلدارة 
بنســبة 61.9 في المائة في الســنوات الثالثين الماضية، لتصل 
إلــى 19.8 فــي المائــة من إجمالي مســاحة الغابــات في المنطقة 

فــي عــام 2020 7. ويتيــح وضــع هــذه الغابات تحت أنظمة اإلدارة 
المســتدامة فرصــًة مهمــة لحماية التنــوع البيولوجي. ومن 

االتجاهات اإليجابية أيضًا إنشــاء منصات لمشــاركة أصحاب 
المصلحــة فــي وضــع السياســات الحرجية فــي عدة بلدان عربية.

اسُتخدمت األحزمة الخضراء في المنطقة لوقف تدهور . 	
األراضي والتصحر وعكس هذا المسار. ومن أهم األمثلة السد 

األخضر في الجزائر. فقد أطلق مشروع التشجير الذي يمتد على 
طول 1,200 كم في البالد ويغطي 3 ماليين هكتار ألول مرة في 

السبعينات8. وفي السنوات األخيرة، سعت الجزائر إلى إحياء 

المشروع باستخدام ُنُهج علمية جديدة لحماية المكاسب من 
مخاطر تغّير المناخ. ومن األمثلة األخرى مبادرة الجدار األخضر 

العظيم للصحراء الكبرى والساحل في أفريقيا، التي تتعاون فيها 
ثمانية بلدان عربية.

يجري العمل على نطاق المنطقة كما بالتعاون بين المناطق . 	
لتقييم الشواغل البيئية العالمية ومعالجتها، مثل العواصف 

الرملية والترابية، وهي مشكلة تزداد خطورة في المنطقة 
العربية، وال سيما في بلدان المشرق، بسبب شّح األمطار وشدة 
جفاف التربة وتدهور األراضي. ومن األمثلة الحديثة التعاون 

بين العراق والكويت لتحديد حلول التخفيف من اآلثار وتنفيذها، 
وتعزيز المنعة إزاء العواصف الرملية والترابية.

جميع الدول العربية موقعة على اتفاقية التنوع البيولوجي . 	
واتفاقية مكافحة التصحر. وكل ما تقوم به في إطار الهدف 

15 عادًة ما يكون ضمن استراتيجيات وبرامج عمل وطنية 
متصلة بهاتين االتفاقيتين9. وتسعى الدول العربية إلى الحفاظ 

على ُنُظمها اإليكولوجية وتنوعها البيولوجي تحت مظلة الفريق 
العربي المعني باالتفاقيات الدولية البيئية الخاصة بمكافحة 

التصحر والتنوع البيولوجي التابع لجامعة الدول العربية.

مبادرة الشرق األوسط األخضر

في تشرين األول/أكتوبر 2021، أطلقت المملكة العربية السعودية مبادرة الشرق األوسط األخضر التي تدعو إلى التعاون اإلقليمي 
لتحقيق غايات طموحة منها: زراعة 50 مليار شجرة في منطقة الشرق األوسط، وترميم مساحة تعادل 200 مليون هكتار من األراضي 
المتدهورة الحتجاز 2.5 في المائة من مستويات الكربون العالمية، والحد بأكثر من 60 في المائة من انبعاثات الكربون المرتبطة بإنتاج 

الهيدروكربون في المنطقة، بما في ذلك من خالل ُنُظم نقل أكثر استدامة. وبموجب هذه المبادرة، التزمت المملكة العربية السعودية 
بزراعة 10 مليارات شجرة، وتوسيع مناطقها المحمية إلى أكثر من 30 في المائة من إجمالي مساحة األراضي.

.United Nations, Middle East Green Initiative: ‘pathbreaking work’ to protect the planet, 2021 :المصدر
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األكثر عرضة لإلهمال
المجموعــات التاليــة أكثــر عرضــة لإلهمــال فــي حــال لــم تعتمــد الــدول العربية حلواًل تعالج مباشــرة المخاطر الخاصة التــي تواجهها والتي 

تفاقمــت بفعل الجائحة.

 United Nations System, Common Approach to Integrating Biodiversity and Nature-based Solutions for Sustainable Development into  10
.United Nations Policy and Programme Planning and Delivery, 2021

.OECD, COVID-19 crisis in the MENA region: impact on gender equality and policy responses, 2020  11
12  اإلسكوا، يوم مكافحة الجفاف والتصحر، 2020.

13  اإلسكوا، التقرير العربي للتنمية المستدامة، 2020.

غالبًا ما تشّكل المناطق المتوقع أن تشهد آثارًا سلبية 
كبيرة جراء التغّير البيئي العالمي موطنًا لشعوب أصلية 

ومجتمعات محلية أخرى. وتواجه هذه المجموعات 
بالفعل عدة تحديات اجتماعية واقتصادية وبيئية ناجمة 

عن أوجه عدم المساواة التاريخية وضعف الوصول إلى 
الموارد التكنولوجية، وهي معرضة للعيش في فقر مدقع 

نحو ثالث مرات أكثر من مجموعات مشابهة من غير 
السكان األصليين10.

تشّكل النساء الريفيات نسبة كبيرة من القوى العاملة في 
الزراعة. وتفتقر المرأة الريفية العاملة في الزراعة إلى الحماية 
االجتماعية، فتتحمل عبئًا غير متناسب من تدهور األراضي 

وفقدان التنوع البيولوجي، ما يؤثر على ُسُبل عيشها11.

تواجه المنطقة العربية نزوحًا كبيرًا للسكان، كان له أثر 
شديد على األراضي المنتجة في المناطق المهجورة كما 
في المناطق المستقبلة للنازحين. فقد تعّرضت األراضي 

المنتجة إما لإلهمال أو لالستغالل المفرط، ما أدى إلى 
إقصائها من األنشطة اإلنتاجية. ويتجمع الالجئون 

والنازحون داخليًا في مخيمات مؤقتة عادة ما تشّيد على 
أراض زراعية في البلدان المضيفة، ما يؤثر سلبًا على الُنُظم 

اإليكولوجية والقدرة اإلنتاجية لهذه األراضي12. 

يعتمد صغار المزارعين والشركات الصغيرة التي تقدم 
منتجات حرجية غير خشبية على زراعة الكفاف وقطاع 

الغابات لكسب الرزق، وهم األشد تأثرًا بتقّلص خدمات 
الُنُظم اإليكولوجية، مثل التلقيح ومكافحة تآكل التربة 

واآلفات وترشيح المياه13.

في البلدان التي تشهد نزاعات والمعرضة لها، كالجمهورية 
العربية السورية وجيبوتي والسودان والصومال والعراق 

ودولة فلسطين واليمن، يتواصل انهيار ُسُبل العيش 
الزراعية الرعوية القائمة على الُنُظم اإليكولوجية في 
المراعي والزراعة البعلية، ما يزيد من حاالت المجاعة 
والنزوح. فالنزاعات تلّوث األراضي الزراعية واألنهار، 

وتسّبب فقدان األنواع الحيوية للتنوع البيولوجي. وفي 
ف والمنعة إزاء  ظل النزاع والنزوح، تضعف آليات التكيُّ

التحديات البيئية.

يمكن أن يدفع التصحر وتدهور األراضي بأفراد من 
المجتمعات الريفية إلى النزوح إلى المدن، فتزداد 

الضغوط على المستوطنات الحضرية. وعادة ما يتحّول 
النازحون إلى فقراء في المناطق الحضرية، ويعيشون 

في مستوطنات عشوائية معرضة للكوارث الطبيعية 
والمخاطر المناخية بما في ذلك الفيضانات.
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https://undocs.org/CEB/2021/1/Add.1
https://undocs.org/CEB/2021/1/Add.1
https://undocs.org/CEB/2021/1/Add.1
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-crisis-in-the-mena-region-impact-on-gender-equality-and-policy-responses-ee4cd4f4/
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/desertification-drought-day-2020-food-feed-fibre-arabic_0.pdf
https://asdr.unescwa.org/index-ar.html
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  توصيات على مستوى السياسات العامة لضمان
  تعاٍف شامل للجميع وتحقيق الهدف 15 من
 أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030

14  للحصول على تحليل شامل لهذه التوصيات، يمكن االطالع على التقرير العربي للتنمية المستدامة، 2020.

تضمن التقرير العربي للتنمية المستدامة لعام 2020 مجموعة من التوصيات لتسريع تحقيق الهدف 15 في المنطقة. وترمي هذه التوصيات 
وغيرها من التوصيات الواردة أدناه إلى توفير خارطة طريق للتعافي من جائحة كوفيد-19 على نحو مراٍع للبيئة، وتعزيز الِمنعة إزاء 

الصدمات واألزمات في المستقبل14.

زيادة الوعي بأهمية التنوع البيولوجي وأخطار تدهور األراضي وفقدان الغابات.

تعزيز منعة جهود التعافي من خالل إعادة التفكير في دور البيئة في سياسات التنمية الوطنية، مع التركيز على المسارات اإلنمائية 
الواعية للمخاطر.

االستثمار في التوسع االستراتيجي لشبكة المناطق المحمية في المنطقة وفي ترابطها، بما في ذلك مناطق التنوع البيولوجي 
الرئيسية البرية والجبلية والخاصة بالمياه العذبة.

استحداث ُنُظم تخطيط أكثر مراعاة للتنّوع البيولوجي ولتوفير خدمات الُنُظم اإليكولوجية ولتغّير المناخ.

إعداد حسابات الُنُظم اإليكولوجية الوطنية والبرامج اإلقليمية الطويلة األجل لجمع ورصد البيانات البيئية، من أجل توجيه القرارات على 
نحو أفضل.

وضع أطر تشــريعية وسياســية وآليات مبتكرة للتمويل لدعم حفظ التنوع البيولوجي، مع مراعاة الترابط بين السياســات البيئية 
واالقتصادية واالجتماعية.

تعزيز التفاعل بين العلوم والسياسات، وبناء شراكات للتخطيط اإلقليمي االستراتيجي وتوليد المعرفة وتبادلها.

دمج الحلول المستمدة من الطبيعة في التعافي ما بعد كوفيد-19، من خالل تسخير أوجه التآزر الممكنة مع العمل المتعلق بتغّير 
المناخ وزيادة الفوائد المشتركة.

االستثمار في اإلدارة المستدامة للغابات، وتكثيف جهود ترميم الُنُظم اإليكولوجية المتدهورة والمناطق الغنية بالتنوع البيولوجي 
والمهّددة بشدة، وإعادة تأهيل األراضي الزراعية المتدهورة.

تعزيز القدرات المؤسسية والتنظيمية للمساعدة في تنفيذ عقد األمم المتحدة الستعادة النظام اإليكولوجي، ومواءمة السياسات 
واالستراتيجيات الوطنية مع اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020.

استخدام أدوات التقييم البيئي االستراتيجي في عمليات التقييم االجتماعي واالقتصادي.

بناء منعة الُنُظم اإليكولوجية إزاء مخاطر تغّير المناخ والمخاطر الطبيعية، لمنع ظهور أمراض حيوانية المصدر يمكن أن تؤدي إلى حاالت 
طوارئ صحية عالمية.

إجراء عمليات تقييم إقليمية وما بين المناطق لفهم المخاطر العابرة للحدود على نحو أفضل، بما فيها ما ينجم عن العواصف الرملية 
والترابية، وتحديد المجاالت التي يمكن أن تتعاون فيها بلدان المنطقة للتصدي لها.

اغتنام الفرص التي يتيحها عقد األمم المتحدة الستعادة النظام اإليكولوجي من أجل تكثيف إجراءات االستعادة والترميم، وتلك 
ف، وغيرها من آليات التسريع والتمويل من أجل تعبئة  التي يتيحها مرفق البيئة العالمية، والصندوق األخضر للمناخ، وصندوق التكيُّ

االستثمارات، بما في ذلك استثمارات القطاع الخاص، لدعم استعادة الُنُظم اإليكولوجية والعمل المناخي على نطاق واسع وتعزيز 
ممارسات اإلدارة المستدامة لألراضي.

https://asdr.unescwa.org/index-ar.html
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وقائع أساسية عن الهدف 15 من أهداف التنمية المستدامة
العالمالمنطقة العربية

مساحة الغابات كنسبة من مجموع مساحة األراضي

2.8 في المائة )2020(
0.54- في المائة منذ عام 2000

31.2 في المائة )2020(
0.11- في المائة منذ عام 2000

التقّدم المحَرز في إرساء اإلدارة المستدامة للغابات
ر الصافي في مساحة الغابات  بلغ معدل التغيُّ

0.6- في المائة )2020( 
2- في المائة منذ عام 2010

خضعت نسبة 33 في المائة من مساحة الغابات 
لخطة إدارة طويلة األجل )2020(
3+ في المائة منذ عام 2000

بلغت نسبة الغابات 18.1 في المائة من المناطق 
المحمية المنشأة قانونًا )2020( 
2+ في المائة منذ عام 2000

ر الصافي في مساحة الغابات  بلغ معدل التغيُّ
0.1- في المائة )2020(

0.73+ في المائة منذ عام 2010

خضعت نسبة 58.3 في المائة من مساحة 
الغابات لخطة إدارة طويلة األجل )2020(
0.57+ في المائة منذ عام 2000

بلغت نسبة الغابات 17.8 في المائة من 
المناطق المحمية المنشأة قانونًا )2020(

1+ في المائة منذ عام 2000

مؤشر الغطاء األخضر الجبلي

 29.6 في المائة )2018(
0.08+ في المائة منذ عام 2000

73 في المائة )2018(
0.01+ في المائة منذ عام 2000

البلدان التي اعتمدت أطرًا تشريعية وإدارية وسياسية لضمان تقاسم المنافع على نحو عادل ومنصف
81.8 في المائة من البلدان أطراف في المعاهدة 
الدولية بشـأن المـوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

)2021(
0.57+ في المائة منذ عام 2012

27.3 في المائة من البلدان قدمت البيانات من 
خالل نظام اإلبالغ اإللكتروني للمعاهدة الدولية بشأن 

الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )2021(
35+ في المائة منذ عام 2016

23.8 في المائة من البلدان قدمت البيانات من 
خالل مركز تبادل المعلومات بشـأن الحصول على 

الموارد الوراثية وتقاسـم منافعها )2012(

61.2 في المائة من البلدان أطراف في 
المعاهدة الدولية بشـأن المـوارد الوراثية النباتية 

لألغذية والزراعة )2021(
2+ في المائة منذ عام 2012

23.6 في المائة من البلدان قدمت البيانات من 
خالل نظام اإلبالغ اإللكتروني للمعاهدة الدولية بشأن 

الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )2021(
30+ في المائة منذ عام 2016

26.6 في المائة من البلدان قدمت البيانات من 
خالل مركز تبادل المعلومات بشـأن الحصول على 

الموارد الوراثية وتقاسـم منافعها )2020(
53+ في المائة منذ عام 2015

المصدر: اإلسكوا، المرصد العربي ألهداف التنمية المستدامة.
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