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2030، حيث مت  امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  ال�سلطنة يف حتقيق  واقع  ت�ستعر�ض  التي  التقارير  من  �سل�سة  التقرير �سمن  ياأتي هذا 

تخ�سي�سه ل�ستعرا�ض موؤ�سرات الهدف اخلام�ض ع�سر من اأهداف التنمية امل�ستدامة والذي ين�ض على : حماية النظم الإيكولوجية 

الربية وترميمها وتعزيز ا�ستخدامها على نحو م�ستدام، واإدارة الغابات على نحو م�ستدام، ومكافحة الت�سحر، ووقف تدهور الأرا�سي 

وعك�ض م�ساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي.

فريق  طوره  الذي  املتحدة  للأمم  العاملية  املوؤ�سرات  اإطار  �سمن  موؤ�سر  ع�سر  باأربعة  تقا�ض  غاية  ع�سر  اأثنا  الهدف  هذا  حتت  يندرج 

اخلرباء امل�سرتك بني الوكالت املعني مبوؤ�سرات اأهداف التنمية امل�ستدامة، وتقت�سر نتائج هذا التقرير على املوؤ�سرات التي تتوفر 

عنها بيانات كافية وفقا للمنهجية الدولية املتبعة بالأمم املتحدة.

امل�سدرية  للجهات  بال�سجلت الإدارية  2020م(، والتي متثلت   – الفرتة )2015  التقرير على بيانات  اإعداد هذا  مت العتماد يف 

للبيانات من الوزارات واملوؤ�س�سات احلكومية وم�سدر بيانات التعداد العام 2020م، وم�سوح متخ�س�سة كامل�سح ال�سامل الأ�سري.

مقدمة

%71.4
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شكل )1(:
 نسبة مساحة  غابات أشجار القرم إلى إجمالي مساحة األراضي الرطبة في السلطنة عام2015م 

يــز اســتخدامها علــى نحو مســتدام،  يــة وترميمهــا وتعز حمايــة النظــم اإليكولوجيــة البر
وإدارة الغابــات علــى نحــو مســتدام، ومكافحــة التصحــر، ووقــف تدهــور األراضــي 

وعكــس مســاره، ووقــف فقــدان التنــوع البيولوجــي.

يــة والنظــم اإليكولوجيــة للميــاه العذبــة الداخليــة  ضمــان حفــظ وترميــم النظــم اإليكولوجيــة البر
وخدماتها، وال سيما الغابات واألراضي الرطبة والجبال واألراضي الجافة، وضمان استخدامها 

علــى نحــو مســتدام، وذلــك وفقــا لاللتزامــات بموجــب االتفاقــات الدوليــة، بحلــول عــام 2020.

تّعرف الغابة باأنها: اأر�ض متتد على م�ساحة تتجاوز 25 مرت مربع  ومغطاه باأ�سجار 

ي�سل ارتفاعها اإىل 5 اأمتار، ولها ظل يتجاوز 10 باملائة من م�ساحتها، اأو بها اأ�سجار 

قادرة على بلوغ هذا الرتفاع يف املوقع.  ح�سب تعريف منظمة الأغذية والزراعه 

للأمم املتحدة .

ومبا انه يف ال�سلطنة ل يتواجد هذا النوع من الغطاء النباتي ، مت حتديد اأ�سجار 

القرم يف ال�سلطنة كبديل للغابات. وتاأتي فوائد وجود الغابات حلماية ال�سواحل 

وحفظ الرتبة واملياه وعزل الكوبون واأي�سا تعترب املوئل للتنوع البيولوجي وتويف 

ال�سلع للمنتجات اخل�سبية وغري اخل�سبيه.

املياه  اأو  العذبة  باملياه  الأر�ض مغطاة  باأنها: مناطق من  الرطبة  الأرا�سي  تّعرف 

ـ  �سبخه  خــورـ  مثل  م�سبعة.  بيئة  يف  احلياة  مع  تتكيف  باأنواع  وتتميز  املاحلة 

طمي.... الخ

1-15
الغاية

الغابة

األراضي الرطبة

امل�شدر: وزارة البيئة وال�شئون املناخية

  غابات أشجار القرم  %0.43

نسبة مساحة غابات أشجار القرم إلى إجمالي مساحة األراضي الرطبة في السلطنة. :1.1.15 
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شكل )3(:
نسبة مساحة الغابات داخل المناطق المحمية 

في السلطنة عام2015م 
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امل�شدر: وزارة البيئة وال�شئون املناخية

شكل )2(:
مساحة المناطق المحمية الطبيعية بالنسبة لمساحة اليابسة بالسلطنة

يــز تنفيــذ اإلدارة المســتدامة لجميــع أنــواع الغابــات، ووقــف إزالــة الغابــات، وترميــم الغابــات  تعز
يــادة كبيــرة فــي نســبة زرع الغابــات وإعــادة زرع الغابــات علــى الصعيــد  المتدهــورة وتحقيــق ز

العالمــي، بحلــول عــام 2020. 2-15
الغاية

ومــدارة  بها  ومعرتف  حمــدده  جغرافيه  مناطق  باأنها:  املحمية  املناطق  تّعرف 

بو�سائل قانونية اأو غريها من الو�سائل الفعالة لتحقيق احلفظ الطويل للطبيعه 

العاملي  املركز  النظام اليكولوجي. ح�سب تعريف  بها من خدمات  ما يرتبط  مع 

لر�سد حفظ الطبيعة. 

المناطق المحمية

%0.22
الغابات

اإن التغري يف م�ساحة الغابات �سمن املناطق املحمية 

البيولوجي  الــتــنــوع  حفظ  اجتــاهــات  ــدى  اإحـ هــو 

للأمم  والزراعه  الأغذية  منظمة  ح�سب  للغابات 

املتحدة.

امل�شدر: وزارة البيئة وال�شئون املناخية

مساحة المناطق المحمية الطبيعية بالنسبة لمساحة اليابسة بالسلطنة.

نسبة مساحة الغابات داخل المناطق المحمية.

:2.1.15 

:1.2.15 
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شكل )5(:
نسبة تغطية  المنـاطق المحميـة للمواقـع المهمـة

 للتنوع البيولوجي الجبلي في السلطنة 

شكل )3(:
نسبة مساحة الغابات داخل المناطق المحمية 

في السلطنة عام2015م 

شكل )4(:
النسبة المئوية لألراضي المتدهورة في السلطنة نسبة

 إلى مجموع مساحة اليابسة )2015 -2000م(  

مكافحــة التصحــر، وترميــم األراضــي والتربــة المتدهــورة، بمــا فــي ذلــك األراضــي المتضــررة مــن 
التصحــر والجفــاف والفيضانــات، والســعي إلــى تحقيــق عالــٍم خــاٍل مــن ظاهــرة تدهــور األراضــي، 

بحلــول عــام 2030.

يــز  ضمــان حفــظ النظــم اإليكولوجيــة الجبليــة، بمــا فــي ذلــك تنوعهــا البيولوجــي، مــن أجــل تعز
قدرتهــا علــى توفيــر المنافــع التــي ال غنــى عنهــا لتحقيــق التنميــة المســتدامة، بحلــول عــام 

.2030

3-15

4-15

الغاية

الغاية

فقدان  اأو  انخفا�ض  بــاأنــه:  ــي   ــس الأرا� تــدهــور  يــعــرف  

للأرا�سي  القت�سادية  اأو  البيولوجية  الإنــتــاجــيــة 

من  ملجموعة  نتيجة  والغابات  املــراعــي  اأو  الزراعية 

الأرا�ــســي  ا�ستخدام  ممار�سات  ذلــك  يف  مبا  ال�سغوط، 

واإدارتها.

يعرف التنوع البيولوجي  باأنه: تباين الكائنات الع�سوية 

الإيكولوجية،  والنظم  امل�سادر  كافة  من  امل�ستمدة  احلية 

ح�سب برنامج الأمم املتحدة للبيئة.

تدهور األراضي

7.3

امل�شدر: وزارة البيئة وال�شئون املناخية

اتفاقية  ملنظمة  عمان  �سلطنة  تقرير  املناخية،  وال�س�ؤون  البيئة  وزارة  امل�سدر: 

الأمم املتحدة ملكافحة الت�سحر
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النسبة المئوية لألراضي المتدهورة نسبة إلى مجموع مساحة اليابسة.

نسبة تغطية  المنـاطق المحميـة للمواقـع المهمـة للتنوع البيولوجي الجبلي. 

:1.3.15 

:1.4.15 

التنوع البيولوجي
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اتخــاذ إجــراءات عاجلــة وهامــة للحــد مــن تدهــور الموائــل الطبيعيــة، ووقــف فقــدان التنــوع 
انقراضهــا. دة ومنــع  المهــدَّ األنــواع  بحمايــة  عــام 2020،  بحلــول  البيولوجــي، والقيــام،  5-15

الغاية

شكل )6(:
مؤشر القائمة الحمراء للسلطنة

خطر  يف  الــتــغــري  احلــمــراء  الــقــائــمــة  مــوؤ�ــســر  يقي�ض 

على  مبني  وهو  الأنــواع.  ملجموعات  الكلي  النقرا�ض 

فئات  من  فئة  كل  يف  الأنــواع  عدد  يف  حقيقيه  تغريات 

خطر النقرا�ض يف القائمة احلمراء للحتاد الدويل 

بني  يـــرتاوح  موؤ�سر  يف  عنها  ويعرب  الطبيعة  حلفظ 

)�سفر( و )1(. حيث اأنه كلما اقرتب الرقم من الواحد 

قل خطر تهديد بالإنقرا�ض.

امل�شدر: وزارة البيئة وال�شئون املناخية

يــز  يــز التقاســم العــادل والمنصــف للمنافــع الناشــئة عــن اســتخدام المــوارد الجينيــة، وتعز تعز
ســبل الوصــول إلــى تلــك المــوارد، علــى النحــو المتفــق عليــه دوليــا. 6-15

الغاية

يركز هذا املوؤ�سر على التقدم املحرز يف اعتماد الأطر ل�سمان التقا�سم العادل واملن�سف للمنافع النا�سئة عن ا�ستخدام املوارد 

باإدارة املوارد الوراثية؛ وهما  البلدان لتنفيذ �سكني دوليني رئي�سيني فيما يتعلق  اإىل اجلهود التي تبذلها  اجلينية، وي�سري 

بروتوكول ناغويا لتفاقية التنوع البيولوجي واملعاهدة الدولية ب�ساأن املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة،وتعترب 

منظمة الأغذية والزراعة هي املنظمة الراعية للموؤ�سر .

مؤشر القائمة الحمراء. :1.5.15 

المنافع  يــة وسياساتيه لكفالة تقاسيم   تشريعية وإدار
ً
التي اعتمدت أطرا البلدان  عدد 

على نحو عادل ومنصف. 
:1.6.15 
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امل�شدر: وزارة البيئة وال�شئون املناخية

شكل )7(:
 تشريعية وإدارية وسياساتيه لكفالة تقاسيم المنافع على نحو عادل ومنصف لعام 2021 

ً
عدد البلدان التي اعتمدت أطرا

امل�سدر: قاعدة بيانات الأمم املتحدة العاملية لأهداف التنمية امل�ستدامة

إدمــاج قيــم النظــم اإليكولوجيــة والتنــوع البيولوجــي فــي عمليــات التخطيــط الوطني والمحلي، 
والعمليــات اإلنمائيــة، واســتراتيجيات الحــد مــن الفقــر، والحســابات، بحلول عام 2020. 9-15

الغاية

 وطنيــة تشــبه أو تتــواءم مــع الهــدف الثانــي مــن 1.9.15
ً
:عــدد البلــدان التــي وضعــت أهدافــا

أهــداف آيتشــي للتنــوع البيولوجــي مــن الخطــة االســتراتيجية للتنــوع للفتــرة )2020-2011(، 
فــي اســتراتيجياتها وخطــط العمــل الوطنيــة للتنــوع البيولوجــي.

التقدم املحرز نحو حتقيق الأهداف الوطنية املن�ساأة يف  

اأهداف اآيت�سي* املتعلقة بالتنوع البيولوجي من اخلطة 

ال�سرتاتيجية للفرتة 2020-2011 بحلول عام 2020 

كاأق�سى تقدير، ح�سب برنامج الأمم املتحدة للبيئة . 

نعم
 هنالك تقدم في سبيل تحقيق 
الهدف الثاني من أهداف آيتشي

شكل )8(:
تقييم التقدم المحرز للسلطنة

التنوع  على  ركـــزت  ا�سرتاتيجية  هــي  اآيــتــ�ــســي   *اأهــــداف 
متعددة  البيئية  الدولية  بالتفاقات  املرتبطة  البيولوجي 

الأطراف والتي ت�سمنت 20 هدف تندرج حتتها خم�ض غايات 

مهمة.

الــــــــــتــــــــــعــــــــــاقــــــــــد فـــــي 
الـــمـــعـــاهـــدة الــدولــيــة 
الوراثية  الموارد  بشأن 
الــــنــــبــــاتــــيــــة لــــألغــــذيــــة 
والــزراعــة )1 = نعم ؛ 

0 = ال( 

اإلنضمام في 
بروتوكول ناغويا

 )1 = نعم ؛ 0 = ال(

ــي لـــديـــهـــا  ــ ــتـ ــ الـــــبـــــلـــــدان الـ
وإداري  يــعــي  تــشــر إطــــار 
وســيــاســي أو تــدابــيــر تم 
اإلبـــــــاغ عــنــهــا مــــن خـــال 
اإلنترنت  اإلبــاغ عبر  نظام 
بشأن االمتثال للمعاهدة 
الـــدولـــيـــة بــشــأن الـــمـــوارد 
لألغذية  النباتية  الــوراثــيــة 
والــزراعــة  )1 = نعم ؛ 0 

= ال(

ــي لـــديـــهـــا  ــ ــتـ ــ الـــــبـــــلـــــدان الـ
وإداري  يــعــي  تــشــر إطــــار 
تـــدابـــيـــر  أو  ــــي  ــاسـ ــ ــيـ ــ وسـ
أبــلــغــت بــهــا غــرفــة تــبــادل 
ــول  ــصــ ــحــ ــ ــات ال ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ مـ
 =  1( المنافع  وتــقــاســم 

نعم ؛ 0 = ال(

سلطنة عمانسلطنة عمانسلطنة عمانسلطنة عمانسلطنة عمان

المبلغ  اإلجمالي  العدد 
ــات نــقــل  ــ ــي ــاقــ ــفــ ــ ــنــــه الت عــ
SM- القياسية  )المواد 

TAs( التي تنقل الموارد 
لألغذية  النباتية  الوراثية 
والــــــــزراعــــــــة إلـــــــى الـــبـــلـــد 

)العدد(

7
إتفاقيات الالنعمنعم
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