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  البيانات الوصفية لمؤشر أهداف التنمية المستدامة
(Harmonized metadata template - format version 1.0) 

 

 معلومات المؤشر .0
0  .aالهدف . 

 حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة: ١٤الهدف 

0.b  .الغاية 

في المائة على األقل من المناطق الساحلية والبحرية، بما يتسق مع القانون الوطني والدولي،  10، حفظ ٢٠٢٠بحلول عام  : ٥-١٤   لغايةا

 واستناداً إلى أفضل المعلومات العلمية المتاحة

0.cر. المؤش 

 طاق المناطق المحمية مقابل المناطق البحرية:  ١-٥-١٤المؤشر 

0.d. السلسلة 

 .البيانات الوصفية على جميع السالسل تحت هذا المؤشرتنطبق هذه 

0.eالبيانات الوصفية  ث. تحدي 
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0.f  .المؤشرات ذات الصلة 

 تشمل المؤشرات األخرى ذات الصلة ما يلي:

تشملها المناطق المحمية، حسب نوع النظام سبة المواقع الهامة التي تجسد التنوع البيولوجي لليابسة والمياه العذبة والتي ن: ٢ -١ -١٥

 اإليكولوجي

 التغطية محسوبة بالمناطق المحمية من المواقع المهمة للتنوع البيولوجي الجبلي :١ -٤ -١٥

0. g. المنظمات الدولية المسؤولة عن الرصد العالمي 

  (BLI) منظمة بيرداليف الدولية

  (IUCN) والموارد الطبيعيةاالتحاد الدولي لحماية الطبيعة 

 (UNEP-WCMC) المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة

 البياناتاإلبالغ عن   .1

1.A  .المنظمة 

  (BLI) منظمة بيرداليف الدولية

  (IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة والموارد الطبيعية

 (UNEP-WCMC) الطبيعة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئةالمركز العالمي لرصد حفظ 

 . التعريف والمفاهيم والتصنيفات2

2.A  .التعريف والمفاهيم 
 التعريف:

االتجاهات الزمنية في النسبة المئوية المتوسّطة لمواقع التنّوع البيولوجي البحري الهامة المغطّاة بالمناطق المحمية  ١-٥-١٤يُظهر المؤشّر 

الحفظ الفعالة األخرى المستندة إلى المنطقة  وتدابير عيّنة )المواقع التي تسهم إسهاماً كبيراً في صون التنّوع البيولوجي على الصعيد العالمي(الم

(OECMs.) 
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 :المفاهيم

، تُعرف المناطق المحمية على (Dudley 2008 ؛IUCN)وفقاً لتعريف االتحاد الدولي لحماية الطبيعة والموارد الطبيعية المناطق المحمية، 

ق أنها مناطق جغرافية محدّدة بوضوح، ومُعترف بها، مُخصّصة ومُدارة من خالل الوسائل القانونية أو وسائل اإلنفاذ األخرى بما يتيح تحقي

 اظ على الطبيعة على المدى الطويل، مع خدمات النظام البيئي والقيَم الثقافية المرتبطة بها.  الحف

 

2.B. وحدة القياس 

)أي متداخلة مع( المناطق المحمية  التي تغطيهابحرية التنوع بيولوجي من مناطق المتوسط النسبة المئوية لكل منطقة نسبة مئوية )%(. )

 (.OECMو/أو 

 

2.C. التصنيفات 

وموثقة في قاعدة  (IUCN; Dudley 2008) الموصوف أعاله من قبل االتحاد الدولي لحفظ الطبيعةتم تعريف المناطق المحمية على النحو 

  البيانات العالمية بشأن المناطق المحمية

(www.protectedplanet.net.) 

 

اف المحدّدة المتّصلة بإدارة هذه المناطق، وهي تشمل الحفظ والترميم وينطوي هذا التعريف على اعتراف واضح بمجموعة متنّوعة من األهد

 :واالستخدام المستدام

 الفئة األولى أ: محمية طبيعية خاضعة لمراقبة صارمة -

 الفئة األولى ب: منطقة البرية -

 الفئة الثانية: المتنزهات الوطنية -

 الفئة الثالثة: المعالم الطبيعية -

 اطق إدارة الموائل / الفصائلالفئة الرابعة: من -

 الفئة الخامسة: المناظر الطبيعية / المناظر البحرية المحمية -

 الفئة السادسة: المناطق المحمية مع االستخدام المستدام للموارد الطبيعية -

 

وفقاً للممارسة الشائعة )مثالً عن وتُشير صفة "المعيّنة" إلى منطقة محمية بموجب وثيقة تعيين رسمية صادرة عن سلطة تشريع وطنية، أو 

 طريق مرسوم تنفيذي أو ما شابه ذلك(، على أن يجري هذا التعيين لغرض حفظ التنّوع البيولوجي، وليس للحماية الواجبة لهذه المنطقة بحكم

 .استخدمها ألنشطة أخرى، مثل النشاط العسكري

 

من قبل  (www.protectedplanet.net ) البيانات العالمية بشأن المناطق المحميةتتم إدارة البيانات المتعلقة بالمناطق المحمية في قاعدة 

 .(UNEP-WCMC) المركز العالمي لرصد حفظ البيئة التابع لألمم المتحدة

 

( والموثقة في قاعدة البيانات العالمية CBD 2018)  (CBD)على النحو الموصوف أعاله في اتفاقية التنوع البيولوجي OECMيتم تعريف 

 OECMبشأن 

(areas/oecms-www.protectedplanet.net/en/thematic.) 

 

بخالف المنطقة المحمية، والتي يتم التحكم فيها وإدارتها بطرق تحقق  على أنها "منطقة محددة جغرافياً  CBDمن قبل  OECMيتم تعريف 

وحيثما  به،مع وظائف وخدمات النظام اإليكولوجي المرتبطة  البيولوجي،نتائج إيجابية ومستدامة على المدى الطويل في الموقع. حفظ التنوع 

تتم إدارة البيانات الخاصة (. CBD, 2018) القيم المحلية ذات الصلة " االقتصادية وغيرها من -القيم الثقافية والروحية واالجتماعية  أمكن،

من قبل  OECM (areas/oecms-www.protectedplanet.net/en/thematic)في قاعدة البيانات العالمية الخاصة بـ  OECMsبـ 

 (UNEP-WCMC)المركز 

 

( وموثقة في قاعدة البيانات العالمية لمناطق 2016) IUCNتم تعريف مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية على النحو المبين أعاله من قبل 

 (.data-www.keybiodiversityareas.org/kba) التنوع البيولوجي الرئيسية

 

http://www.protectedplanet.net/
http://www.protectedplanet.net/
http://www.protectedplanet.net/en/thematic-areas/oecms
http://www.protectedplanet.net/en/thematic-areas/oecms
http://www.keybiodiversityareas.org/kba-data
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 مناطق التنّوع البيولوجي الرئيسيةتحديد العالمية للمعايير اباتباع البيولوجي لتنّوع ل الثبات العالميفي  كبيرتساهم بشكل تحدّد المواقع التي 

(IUCN 2016) المهمة  البيولوجيوالتنّوع لطيور امناطق تشمل مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية )أ( . المعتمدة على المستويات الوطنية، 

كثر المواقع التي تساهم بشكل كبير في الثبات العالمي للتنوع البيولوجي، والتي تم تحديدها باستخدام بيانات عن الطيور، والتي تم تحديد أ أي

التحالف من أجل قع موا؛ )ب( (BirdLife International 2014، Donald et al. 2018موقع هام في سائر بلدان العالم ) 13000من 

 ، وتشمل الموائل التي تضمّ فعلياً تجمعاً واحداً من األنواع المهدّدة باالنقراض بشدّة و (Ricketts et al. 2005)لإلنقراض  منع مطلق

موقعاً  853لحماية الطبيعة، حيث عُيِّّن بشكل عادي، والمشمولة في القائمة الحمراء لألنواع المهدّدة باالنقراض الصادرة عن االتحاد الدولي 

نوعاً من الثدييـات والطيور والبرمائيات والزواحف والصنوبريات  1483من مواقع التحالف من أجل القضاء على االنقراض كموائل لـ

يد مناطق التنّوع البيولوجي كما وافق االتحاد الدولي لحماية الطبيعة والموارد الطبيعية على معيار عالمي لتحد ؛ )ج(والشعاب المرجانية

يتم إعادة تقييم هذه المجموعات الفرعية الثالث باستخدام  ( وتوحيد النُهُج المتّبعة في هذا الصدّد. Langhammer et al. 2007الرئيسية )

 IUCNوالنظم البيئية األخرى ) إلى جنب مع اآلليات األخرى لتحديد المواقع المهمة لألنواع المعيار العالمي، الذي يوحد هذه األساليب جنباً 

2016.) 

 

 بيولوجي الرئيسية في قاعدة البيانات العالمية لمناطق التنوع البيولوجي الرئيسيةتتم إدارة البيانات المتعلقة بمناطق التنوع ال

(www.keybiodiversityareas.org/kba-data) بواسطة BirdLife International   نيابة عن شراكة مناطق التنوع البيولوجي

 .الرئيسية

 

 نوع مصدر البيانات وطريقة جمع البيانات.  3

3.A. مصادر البيانات 

ع وم وزارات البيئة والوزارات األخرى، المنوطة بتحديد المناطق المحمية وصيانتها، بتجميع البيانات الالزمة عن المناطق المحمية. وتُجمتق

تنّوع ة البيانات المناطق المحمية للمواقع المحدّدة بموجب اتفاقية رامسار واتفاقية اليونسكو للتراث العالمي من قبل األمانات الدولية التفاقي

البيولوجي ذات الصلة. يعمل مركز رصد حفظ البيئة العالمي في األمم المتحدة على جمع بيانات المناطق المحمية على الصعيد العالمي 

 .eguignet et al)  وإدخالها في قاعدة البيانات العالمية عن المناطق المحمية، وفقاً لوالية إعداد قائمة األمم المتحدة للمناطق المحمية

بعدها، تنُشر البيانات المجمعة من خالل الكوكب المحمي الذي يشترك في إدارته كل من المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة في (. 2014

 (UNEP-WCMC 2016) برنامج األمم المتحدة للبيئة واالتحاد الدولي لحماية الطبيعة واللجنة العالمية المعنية بالمناطق المحمية التابعة له

)http://www.protectedplanet.net/(. 

 

(. يمكن اعتبار قاعدة WDOECMة )المستندة إلى المنطقفي قاعدة البيانات العالمية لتدابير الحفظ الفعالة األخرى  OECMsيتم تجميع 

تشترك قواعد  ذلك،. عالوة على Protected Planetعلى  حيث يتم استضافتها أيضاً  WDPAالبيانات هذه بمثابة قاعدة بيانات شقيقة لـ 

هي مجال عمل سريع التطور،  OECMs؛ يختلفون فقط في ما يسردونه. البيانات في العديد من نفس الحقول ولها سير عمل متطابق تقريباً 

 .UNEP – WCMCى االتصال ، يرجWDOECMو  OECMعلى هذا النحو للحصول على أحدث المعلومات حول 

 

وع البيولوجي الرئيسية على المستويات الوطنية من خالل عمليات أصحاب المصلحة المتعددين، باتباع المعايير يتم تحديد مجاالت التن

 BirdLife ديرهاوالتي ت ،قاعدة البيانات العالمية والعتبات القياسية. يتم تجميع بيانات مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية في

International. 

 

3.B. طريقة جمع البيانات 

 ومعلومات مفصلة عن العملية التي يتم من خاللها تحديد مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية على األخرى،انظر المعلومات تحت األقسام 

www.keybiodiversityareas.org/working-with-kbas/proposing-updating.   تتوفر إرشادات حول اقتراح ومراجعة

 على KBA (2019) في أمانة KBAs وترشيح وتأكيد

.http://www.keybiodiversityareas.org/assets/35687f50ac0bcad155ab17447b48885a 

 

شاملة واستشارية للغاية. يجوز ألي شخص لديه البيانات المناسبة اقتراح موقع. عملية تحديد منطقة التنوع البيولوجي الرئيسية هي عملية 

التشاور مع أصحاب المصلحة على المستوى الوطني )على حد سواء المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية( أمر مطلوب خالل 

رشيح الموقع الرسمي مع توثيق كامل يفي بمعايير التوثيق عملية االقتراح. يجب أن يخضع أي اقتراح موقع لمراجعة مستقلة. ويلي ذلك ت

http://www.protectedplanet.net/
http://www.keybiodiversityareas.org/
http://www.keybiodiversityareas.org/assets/35687f50ac0bcad155ab17447b48885a
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رئيسية يتم لمناطق التنوع البيولوجي الرئيسية. المواقع التي أكدتها أمانة منطقة التنوع البيولوجي الرئيسية للتأهل كمناطق التنوع البيولوجي ال

 نشرها بعد ذلك على موقع منطقة التنوع البيولوجي الرئيسي.

 

ية يتبع تقديم المقترحات الخاصة بمناطق التنوع البيولوجي الرئيسية إلى قاعدة البيانات العالمية لمناطق التنوع البيولوجي الرئيسية عمل

المواقع على أنها مراجعة منهجية للتأكد من أن معايير مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية قد تم تطبيقها بشكل صحيح وأنه يمكن التعرف على 

ي على مهمة لالستمرار العالمي للتنوع البيولوجي. تم تعيين نقاط االتصال اإلقليمية لمساعدة المقترحين الرئيسيين في منطقة التنوع البيولوج

لمساعدة في تطوير المقترحات ثم ضمان مراجعتها بشكل مستقل. تم نشر إرشادات حول اقتراح المواقع ومراجعتها وترشيحها وتأكيدها ل

توجيه مقدمي العروض من خالل تطوير المقترحات وعملية المراجعة، مع إبراز المكان الذي يمكنهم فيه الحصول على المساعدة في تقديم 

 االقتراح.

 

3.Cالجدول الزمني لجمع البيانات . 

سنوات، استناداً إلى المعلومات المقدّمة من  10-5يُصدر المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة قائمة األمم المتحدة للمناطق المحمية كل 

وثيق مع الوزارات/الوكاالت الوطنية الوزارات/الوكاالت الوطنية. وفي الفترات الفاصلة بين صدور كل قائمة جديدة، يعمل المركز بشكل 

 والمنظمات غير الحكومية على تعيين المناطق المحمية، وصيانتها، والتحديث المستمر لقاعدة البيانات العالمية عن المناطق المحمية كلما

كما يجري تحديث قاعدة البيانات العالمية لمناطق التنّوع على أساس مستمر.   WDOECMتوافرت بيانات جديدة. يتم أيضاً تحديث 

 .البيولوجي الرئيسية بشكٍل متواصل مع التحديثات التي يتم إصدارها حالياً مرتين في السنة، كلما توافرت بيانات وطنية جديدة

 

3.Dالزمني لنشر البيانات  ل. الجدو 

باستخدام أحدث  كانون أول/ديسمبر – تشرين ثاني/يتم تحديث مؤشر تغطية المناطق المحمية للمواقع المهمة للتنوع البيولوجي كل نوفمبر

 .ومناطق التنوع البيولوجي الرئيسية OECMs إصدارات مجموعات البيانات المتعلقة بالمناطق المحمية،

 

3.E  .  للبيانات  لمزودة االجهات 

ى تقوم وزارات البيئة والوزارات األخرى المنوطة بتحديد المناطق المحمية وصيانتها بتجميع البيانات الالزمة عن المناطق المحمية. ويُعن

وللمعايير بها  معترفالأصحاب المصلحة المتعدّدين بتحديد مناطق التنّوع البيولوجي الرئيسية على المستويات الوطنية، وفقاً للعمليات 

 .والعتبات الموّحدة )انظر أعاله للحصول على التفاصيل(

 

3.F. الجهات المّجمعة للبيانات 

 BirdLife المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية و -برنامج األمم المتحدة للبيئة 

International 

مركز رصد حفظ البيئة في األمم المتحدة على جمع بيانات المناطق المحمية على الصعيد العالمي وإدخالها في قاعدة البيانات العالمية، يعمل 

وتنُشر البيانات المجمعة من خالل الكوكب المحمي،  .(Deguignet et al. 2014) وفقاً لوالية إعداد قائمة األمم المتحدة للمناطق المحمية

يشترك في إدارته كل من المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة في برنامج األمم المتحدة للبيئة واالتحاد الدولي لحماية الطبيعة واللجنة الذي 

جي البيولوالعالمية المعنية بالمناطق المحمية التابعة له. تُجمع بيانات مناطق التنّوع البيولوجي في قاعدة البيانات العالمية لمناطق التنّوع 

 .BirdLifeInternational  (2019) الشراكة الدولية لحماية الطيور الرئيسية التي تديرها منظمة

 

3.G. التفويض المؤسسي 

 اً ، وفق UNEP-WCMC في قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية بواسطة عالمياً  OECM يتم تجميع بيانات المناطق المحمية وبيانات

 .(Deguignet et al. 2014) لتفويض إنتاج قائمة األمم المتحدة للمناطق المحمية

إلدارة البيانات حول مناطق التنوع  شراكة مناطق التنوع البيولوجي الرئيسيةاتفاقية بموجب   BirdLife Internationalتم تفويض

 .البيولوجي الرئيسية في قاعدة البيانات العالمية لمناطق التنوع البيولوجي الرئيسية نيابة عن شراكة مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية

 

http://www.keybiodiversityareas.org/assets/dfbb558651f335617813f6c0c42f9e50
http://www.keybiodiversityareas.org/assets/dfbb558651f335617813f6c0c42f9e50
http://www.keybiodiversityareas.org/assets/dfbb558651f335617813f6c0c42f9e50
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والمركز العالمي لرصد الحفظ التابع لألمم المتحدة للبيئة إلنتاج مؤشر تغطية مناطق التنوع  IUCNو  BirdLife Internationalتتعاون 

 .OECMالبيولوجي الرئيسية حسب المناطق المحمية و

 

 اعتبارات منهجية أخرى.  4

4.A. ألساس المنطقيا 

 إن لحماية المواقع العالمية الهامة دوراً حاسماً في كبح تناقص التنّوع البيولوجي، وضمان االستخدام الطويل األجل والمستدام للموارد

س التقدّم المُحَرز الطبيعية البحرية. وتحديد المناطق المحمية من شأنه توفير آلية هامة نحو تحقيق هذا الهدف. ويمثّل هذا المؤشّر وسيلةً لقيا

في حفظ وترميم النظم اإليكولوجية البحرية وخدماتها، وضمان استخدامها المستدام، بما يتماشى مع االلتزامات المنصوص عليها في 

 ينحصر االتفاقيات الدولية. ويمكن اعتماد هذه اآللية في تصنيف المناطق لإلبالغ عن النظم اإليكولوجية بشكٍل عام، حيث إن استخدامها ال

 .بنوع واحد فقط من النظم اإليكولوجية

وتختلف مستويات الوصول إلى المناطق المحمية باختالف فئات إدارتها. ففيما تُحفظ بعض المناطق، مثل المحميات العلمية، في حالتها 

المستدام للموارد الطبيعية. وباإلضافة  الطبيعية وتغلق أمام أي استخدام آخر، تُتاح مناطق أخرى لالستجمام أو السياحة، أو حتى لالستخراج

إلى دورها في حماية التنّوع البيولوجي، تكتسب المناطق المحمية قيمة اجتماعية واقتصادية عالية من حيث دعم سُبُل العيش المحلية، 

فيهية والسياحية، واإلسهام في والحفاظ على مصائد األسماك، وإيواء ثروة ال حصر لها من الموارد الوراثية، ودعم إزدهار الصناعات التر

 .توفير مادة للعلوم والبحث والتعليم، وإرساء قاعدة من القيَم الثقافية وغيرها من القيَم غير المادية

 

في إضافة معطيات مفيدة إلى اإلحصاءات المبلّغ عنها تقليدياً عن المناطق البحرية المغطاة بمناطق محمية. وتُحتسب   ١-٥-١٤يُسهم المؤشّر 

 100النسبة المئوية لمساحة هذه المناطق بقسمة مجموع المساحة المحمية داخل البلد على مجموع مساحته اإلقليمية، ثم ضربها بـ

(2005.Chape et al.) غير أن اإلحصاءات المتعلّقة بالنسبة المئوية لتغطية المناطق المحمية ال تعترف بالتباين الشديد بين أولوية التنّوع

وبالتالي، قد تفضي هذه اإلحصاءات إلى نتائج معاكسة من خالل حماية المناطق  .(Rodrigues et al. 2004) لى المساحةالبيولوجي ع

 .الكبيرة على حساب المناطق التي تحتاج فعالً إلى الحماية ألهميتها من حيث التنّوع البيولوجي

 

اتفاقية ) 2020و 2011تراتيجية للتنّوع البيولوجي للفترة الممتدة بين عامي ويُستخدم المؤشّر لرصد التقدّم المُحَرز نحو تنفيذ الخطة االس

كما استُخدم كمؤشّر لقياس تحقيق هدف االتفاقية المتعلّقة بالتنّوع  (،CBD 2020A،Tittensor et al. 2014، 2014التنّوع البيولوجي، 

ؤشر لرصد التقدم المحرز نحو اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما وقد تم اقتراحه كم.  (Butchart et al. 2010) 2010البيولوجي لعام 

 (.CBD 2020b) 2020بعد عام 

 

4.B. التعليقات والقيود 

ويستخدم ة. تُطبَّق معايير مراقبة الجودة للتحقّق من اتّساق البيانات في قاعدة البيانات العالمية عن المناطق المحمية، وضمان قابليتها للمقارن

دة، المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة مجموعة من األدوات التي تتيح التثبّت من صحة البيانات الجدي

تباين بين البيانات وإدراجها في إطار هيكل البيانات الموّحد لقاعدة البيانات العالمية عن المناطق المحمية. ويُسهم هذا اإلجراء في تقليص أوجه ال

عالمي لرصد الواردة قاعدة البيانات العالمية عن المناطق المحمية والبيانات الجديدة، بسُبُل منها توفير دليل أو إرشادات عملية )دليل المركز ال

تُطبَّق اآللية نفسها إلدراج بيانات (، والتواصل مع الجهات المزّودة للبيانات. و20196حفظ الطبيعة، التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة لعام 

 (. BirdLifeInternational 2019 مناطق التنّوع البيولوجي الرئيسية ضمن قاعدة البيانات العالمية )الشراكة الدولية لحماية الطيور

 

البيولوجي، حيث أّن إمكانية تقييم  ال يقيس مدى فعالية المناطق المحمية في الحدّ من فقدان التنّوع  ١-٥-١٤وتجدر اإلشارة إلى أن المؤشّر 

على تذليل الفعالية تتوقّف على طائفة واسعة من العوامل غير المشمولة في المؤشّر، والمعنية تحديداً باإلدارة واإلنفاذ. وتعمل الجهات المعنية 

ع هذه اآلليات في إطار مؤشّر واحد هذه العقبات بإطالق عدد من المبادرات، ووضع آليات لتقييم إدارة المناطق المحمية. يمكن تجمي

(Leverington et al. 2010 ) من  11تستخدمه شراكة مؤشّرات التنّوع البيولوجي كمؤشٍّر تكميلي لرصد التقدّم المُحَرز نحو تحقيق الغاية

 (. http://www.bipindicators.net/pamanagementأهداف آيتشي للتنّوع البيولوجي )

(. لذلك، بدأ في اآلونة األخيرة 2013رتبط بشكٍل ضئيل بالنتائج المُستخلصة عن المناطق المحمية )نولتي وأغراوال غير أن هذه التدابير ت

هذه  العمل على وضع نُهُج "اإلدراج األخضر" الرامية إلى إدماج فعالية اإلدارة ونتائج المناطق المحمية في المؤشّر، ومن المرّجح أن تكتسب

 ية كبيرة مع اختبارها وتطبيقها على نطاق أوسع.النُهُج تدريجياً أهم
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عة قد تشوب البيانات والمعارف بعض أوجه القصور نظراً لصعوبة تحديد ما إذا كان الموقع المعيّن مطابق لتعريف االتحاد الدولي لحفظ الطبي

ألن  اً . ومع ذلك ، نظرOECMتنوع البيولوجي لوالموارد الطبيعية، ولعدم تعيين فئات إدارية لبعض المناطق المحمية أو تعريف اتفاقية ال

 كالهما مدمج في المؤشر ، فإن سوء التصنيف )كواحد أو اآلخر( ال يؤثر على قيمة المؤشر المحسوبة.

 

إطار المناقشات التي تضطّلع بها فرقة عمل االتحاد الدولي لحماية الطبيعة حول بيد أن النُهُج المتّبعة لتوثيق هذه التدابير ال تزال قيد الدرس في 

". وبمجرد صدور تعريف موّحد، من المرّجح أن توثَّق تدابير الحفظ هذه OECMتدابير الحفظ، التي ستختتم أعمالها بتوصيات بشأن تعريف "

 عدة البيانات العالمية عن المناطق المحمية.في قا

أبرز ما يعترض عملية تحديد المواقع الهامة من عقبات يكمن في تركيز عملية التعيين على مجموعات فرعية محدّدة من التنّوع البيولوجي، 

التحالف من أجل القضاء على االنقراض(. فقد مثل الطيور )المناطق الهامة للطيور والتنّوع البيولوجي( واألنواع المهدّدة بشدّة باالنقراض )

. Brooks et al. 2001, Pain et alُوثِّّقت المناطق الهامة للطيور والتنّوع البيولوجي بوصفها بدائل جيدة للتنّوع البيولوجي بشكل عام )

مختلفة من التنّوع )الجينات واألنواع والنظم  (. إال أن اتّباع المعيار الموّحد لتحديد مناطق التنّوع البيولوجي الرئيسية على مستويات2005

. Eken et al. 2004اإليكولوجية( والمجموعات التصنيفية المختلفة ما زال يشكّل أولوية عالية، كما تُبيّن الجهود المبذولة حتى اآلن )

Knight et al. 2007, Langhammer et al. 2007, Foster et al. 2012.) 

البيولوجي الرئيسية في البلدان والمناطق التي تتوفّر فيها بيانات شاملة تتيح إجراء تقييماً رسمياً ألهمية الموقع باستخدام عُيِّّنت مناطق التنّوع 

 (.Di Marco et al. 2016, Montesino Pouzols et al. 2014تقنيات تخطيط الحفظ المنهجي )

توسيع نطاق التغطية التصنيفية لمناطق التنّوع البيولوجي البحرية الرئيسية عبر وتشمل التحديثات المُزمع إجراؤها على المؤشّر ما يلي: )أ( 

على مجموعة واسعة من الفقاريات البحرية والالفقاريات والنباتات ونوع النظام   (IUCN 2016)تطبيق معيار مناطق التنّوع البيولوجي 

ريق الزيادة المستمرة لنسبة المواقع التي تتّصف بتاريخ تعيين موثّق اإليكولوجي؛ )ب( تحسين البيانات الخاصة بالمناطق المحمية عن ط

 .OECMsفي قاعدة البيانات العالمية لـ  OECMزيادة توثيق ؛ )ج( والمضلعات الحدودية الرقمية )بدالً من اإلحداثيات(
 

4.C. طريقة االحتساب 
المناطق يُقاس هذا المؤشّر من البيانات المستمدة من التداخل المكاني بين المضلعات الرقمية للمناطق المحمية في قاعدة البيانات العالمية عن 

 OECMالمضلعات الرقمية لو ،(WCMC 2020 -المحمية )االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة 

والمضلعات الرقمية لمناطق التنّوع البيولوجي الرئيسية البحرية )من قاعدة البيانات العالمية لمناطق  OECMsمن قاعدة البيانات العالمية حول 

ولوجي، ومواقع من أجل القضاء على االنقراض، وغيرها من التنّوع البيولوجي الرئيسية، بما في ذلك المواقع الهامة للطيور والتنّوع البي

مضلعات منطقة التنوع البيولوجي وطبقة البيانات مناطق التنّوع البيولوجي الرئيسية المتاحة من خالل أداة التقييم المتكامل للتنّوع البيولوجي(. 

( ، وتصنيف أي منطقة للتنوع (GADM 2019)من قاعدة بيانات المناطق اإلدارية العالمية  adm0النقطية للمحيط )المنتجة من طبقة 

٪ مع المحيط طبقة )وبالتالي تم تصنيف بعض المواقع على أنها بحرية 5البيولوجي الرئيسي كمنطقة للتنوع البيولوجي البحري حيث تتداخل ≤

استناداً إلى البيانات المتعلّقة بسنة تسجيل المناطق في قاعدة البيانات العالمية للمناطق و وبرية(. يتم حساب قيمة المؤشر في نقطة زمنية معينة

المعترف المحمية، تُحدّد قيمة المؤشّر في نقطة زمنية محدّدة بحساب النسبة المئوية المتوسّطة لكل منطقة رئيسية من مناطق التنّوع البيولوجي 

 .OECMبها حالياً على أنها مناطق محمية و/أو

 

حة" أو المناطق المحمية التي تفتقر إلى الحدود الرقمية في قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية، ويتم حذف المواقع ذات الحالة "المقتر

استبعاد محميات اإلنسان والمحيط الحيوي  اً . يتم أيضاً وال يتم تضمينها أيض WDPA"غير المبلغ عنها". ال يتم االحتفاظ بالمواقع المنحلة في 

 على مناطق غير محمية. اً ألنها تحتوي غالب

 

مائة من المناطق المحمية، ما قد في ال 12إن سنة تعيين المنطقة المحمية في قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية غير معروفة بالنسبة لـ 

يطرح بعض الشكوك حول تغيّر تغطية المناطق المحمية مع مرور الوقت. وللتعبير عن هذه الشكوك، تمّ تعيين سنة بشكل عشوائي من منطقة 

 مرة، مع تحديد المتوسّط.  1000محمية أخرى داخل البلد نفسه، ثم تكرار هذا اإلجراء 

ف الم2017قبل عام  ؤشّر آنفاً بوصفه النسبة المئوية من مناطق التنّوع البيولوجي الرئيسية التي تغطّيها المناطق المحمية بالكامل. لكنه ، عُّرِّ

عن يُطرح اآلن على أنه النسبة المئوية المتوسّطة لكل منطقة تنّوع بيولوجي رئيسية تغطّيها مناطق محمية، وذلك بهدف التعبير بشكٍل أفضل 

 ناطق المحمية للبلدان أو المناطق التي تفتقر إلى مناطق تنّوع بيولوجي رئيسية مغطاة بالكامل بمناطق محمية.اتجاهات تغطية الم

 

4.D  .التحقق 

توقع اتفاقية المساهم في البيانات بأن هذه من خالل الحوار مع السلطة الحاكمة، التي  OECMويتم التحقق من صحة المناطق المحمية 

 المواقع، على حد علمهم، هي تصوير دقيق للمواقع المعنية. بمرور الوقت، قد تتحسن بيانات المواقع أو قد تتغير جوانب أخرى من المواقع،

 عندما يحدث ذلك، يلزم وجود اتفاقية مشاركة بيانات أخرى من قبل السلطة الحاكمة للموقع.
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 KBAاإلقليمية، والمراجعة الرسمية لمقترحات  جهات التنسيقتدقيق التفصيلي من قبل تخضع مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية المقترحة لل

ول من قبل مراجعين مستقلين، والتحقق من مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية المعينة من قبل أمانة مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية. للحص

 ( على2019) KBAالمتوفرة في أمانة  KBAsح ومراجعة وترشيح وتأكيد على مزيد من المعلومات، راجع اإلرشادات الخاصة باقترا

http://www.keybiodiversityareas.org/assets/35687f50ac0bcad155ab17447b48885a 

 

 عندما يتم تحديث مؤشرات تغطية المناطق المحمية لمناطق التنوع البيولوجي الرئيسية كل عام، فإن المؤشرات المحدثة )واألعداد األساسية

، ومناطق التنوع البيولوجي الرئيسية( تكون متاحة للمراجعة من قبل البلدان قبل تقديمها إلى قاعدة بيانات OECMللمناطق المحمية، و

 ع البيولوجياألداة المتكاملة لتقييم للتنومؤشرات أهداف التنمية المستدامة. يتم تحقيق ذلك من خالل تحديث المالمح القطرية في 

(alliance.org/country_profiles-https://ibat وتعميمها للتشاور والمراجعة ل )الوطنية التفاقية التنوع البيولوجي  جهات التنسيق

 االتحاد الدولي لحماية الطبيعة والموارد الطبيعية أعضاءالوطني ألهداف التنمية المستدامة و ءاإلحصاجهاز في  جهات تنسيقو

 

4.E. التعديالت 

 .لم يتم إجراء أي تعديالت على المؤشر فيما يتعلق بتنسيق التفاصيل أو االمتثال لتعاريف دولية أو وطنية محددة

 

4.F  .( على  1معالجة القيم الناقصة )  ( على المستوى اإلقليمي2و )  البلدمستوى 

 على صعيد البلد •

ت بيانات عن المناطق المحمية والمناطق الرئيسية للتنّوع البيولوجي في جميع بلدان العالم، وبالتالي ال حاجة لتقدير أو احتساب البياناتتوفّر 

 .على المستوى الوطني

 اإلقليمي والعالمي يينعلى المستو •

لبيولوجي الهامة كنسبة مئوية متوسّطة لكل منطقة تنّوع بيولوجي يُعبَّر عن المؤشّرات العالمية المعنية بتغطية المناطق المحمية لمواقع التنّوع ا

رئيسية تغطيها مناطق محمية، وتُستخلص البيانات من البلدان كافة. وعلى الرغم من وجود بعض الشكوك لجهة صحة البيانات، ال توجد قيَم 

 ناقصة في حدّ ذاتها، والحاجة بالتالي إلى تقدير أو احتساب البيانات.

 

4.G.  المجاميع اإلقليمية 

( تُحسب المؤشرات اإلقليمية على أنها النسبة المئوية المتوسطة لكل منطقة تنوع بيولوجي رئيسية في المنطقة التي تغطيها )أي متداخلة مع

بمتوسط جميع  التعيينات،ئيسية تغطيها هذه النسبة المئوية لكل منطقة تنوع بيولوجي ر أخرى،: بعبارة OECMالمناطق المحمية و / أو 

 .مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية في منطقة معينة

 

4.H.  لبيانات على الصعيد  المناهج والتوجيهات المتاحة للبلدان بشأن تجميع ا

 الوطني

 مناطق محمية

 يتم تقديم البيانات المتعلقة بالمناطق المحمية من قبل الحكومة

، عندما دعا المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم 1959أُنشأت قاعدة البيانات العالمية عن المناطق المحمية خالل والية األمم المتحدة لعام 

 بشأن إعداد قائمة بالمتنزهات الوطنية والمحميات المماثلة.  (XXVIII) 713المتحدة إلى إصدار القرار رقم 

 

جمع بيانات المناطق المحمية مباشرة من الوكاالت الحكومية والمراكز اإلقليمية وغيرها من المصادر في غياب مصدر حكومي رسمي، تُ 

( الذي يربط قاعدة البيانات المكانية بالجدول المصدر الذي يضمّ MetadataIDالموثوقة. تحتوي كافة السجالت على معّرف بيانات فريد )

مع البيانات وتُوّحد باتّباع معايير قاعدة البيانات العالمية عن المناطق المحمية، ليتمّ التحقّق من بدوره وصفاً لكافة المصادر المستخدمة. تُج

صحتها من المصدر. وتخضع عملية جمع البيانات والتحقّق من صحتها ونشرها لتحديث مستمر في دليل مستخدمي قاعدة البيانات العالمية عن 

 (.manual-https://www.protectedplanet.net/c/wdpaقاعدة البيانات ومعاييرها ) المناطق المحمية، شأنها شأن بروتوكوالت

نات المناطق ويمكن االطالع على هذا الدليل )تنشر باللغة اإلنجليزية واإلسبانية والفرنسية( الذي يوفر إرشادات لبلدان حول كيفية تقديم بيا

 ، وفوائد تقديم هذه البيانات ومعايير البيانات والشيكات الجيدة التي يتم تنفيذها.WDPAالمحمية إلى 

http://www.keybiodiversityareas.org/assets/35687f50ac0bcad155ab17447b48885a
https://ibat-alliance.org/country_profiles
https://www.protectedplanet.net/c/wdpa-manual
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 تدابير الحفاظ على المساحة الفعالة األخرى

  ( في2018في اتفاقية التنوع البيولوجي ) OECMSتتوفر المبادئ التوجيهية والخصائص المشتركة ومعايير تحديد 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-08-ar.pdf   

 

المعنية  IUCN-WCPAتتوفر إرشادات بشأن االعتراف واإلبالغ عن تدابير الحفظ القائم على المناطق األخرى الفعالة في فرقة عمل 

 . https://portals.iucn.org/library/node/48773(: 2019بالمنظمة االقتصادية الدولية )

 

 مناطق التنّوع البيولوجي الرئيسية

يتضمن "المعيار العالمي لتحديد مناطق التنّوع البيولوجي الرئيسية" توصيات موّحدة تساعد البلدان في تحديد مناطق التنّوع البيولوجي 

، ومبادئ توجيهية على الموقع الشبكي لمناطق التنّوع البيولوجي الرئيسية. )/library/node/46259https://portals.iucn.org(الرئيسية

في  تتوفر مبادئ توجيهية الستخدام معيار عالمي لتحديد مجاالت التنوع البيولوجي الرئيسية

https://portals.iucn.org/library/node/49131. 

( على الموقع 2019) KBAفي أمانة  KBASتتوفر إرشادات حول االقتراح والمراجعة والترشيح وتأكيد 

http://www.keybiodiversityareas.org/assets/35687F50AC0BCAD15AB17447B488885A. 

 

 الموقع على تحديد مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية متاح من خاللهاملخص للعملية التي يتم 

updating-kbas/proposing-with-www.keybiodiversityareas.org/working 

 

ي. ويمكن ألي شخص لديه تُعد عملية تحديد مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية شاملة وقائمة على االستشارات وموّجهة على المستوى الوطن

ى بيانات مناسبة أن يصنّف موقعاً معيّناً من بين مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية، على الرغم من ضرورة التشاور مع الجهات المعنية عل

ين مناطق التنوع المستويين المحلي والوطني عند تحديد الموقع والحاجة إلى توثيق هذا التشاور في االقتراح. من أجل تصنيف موقع من ب

البيولوجي الرئيسية، يجب على مقدّم االقتراح أن يطبّق المعايير الخاصّة بمناطق التنوع البيولوجي الرئيسية على البيانات حول عناصر 

دوده بشكل التنوع البيولوجي )أي األنواع واألنظمة البيئية( في الموقع. وتشمل عملية االقتراح أيضاً الحاجة إلى تحديد الموقع ورسم ح

واضح. فعلى الرغم من قدرة أي شخص يملك بيانات علمية مناسبة على اقتراح موقع لتصنيفه ضمن مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية، فإّن 

إجراء مشاورات واسعة مع الجهات المعنية على المستوى الوطني )أي مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية على حد سواء( أمر 

ء عملية االقتراح، ومن ثم يُقدّم االقتراح الرسمي باتّباع عملية اقتراح تضمن وجود مراجعة مستقلّة له قبل إدخال الموقع في ضروري أثنا

ي قاعدة البيانات العالمية لمناطق التنوع البيولوجي الرئيسية. وهذا أمر مهم نظراً إلى أّن تصنيف موقعٍ من بين مناطق التنوع البيولوج

يؤدي إلى تغّيرات في اإلجراءات التي تتخذها الحكومات وشركات القطاع الخاص والمؤسسات األخرى بعد إجراء التشاورات الرئيسية قد 

 المناسبة.

ناطق يعتمد تحديد منطقة التنوع البيولوجي الرئيسية على الشبكة القائمة لهذه المناطق، وهي تشمل المناطق المحدّدة على النحو اآلتي: )أ( م

 :منظمة وطنية 120التي تضم  BirdLife Partnership الطيور والتنوع البيولوجي المهمة من خالل شراكة

) partners-http://www.birdlife.org/worldwide/partnership/birdlife( ، 

منظمة وطنية ودولية مشمولة بالتحالف:  93( التي تحدّدها AZEو)ب( مواقع التحالف من أجل منع مطلق لإلنقراض )

( http://www.zeroextinction.org/partners.html مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية األخرى التي تحدّدها منظمات )( و)ج

النظام اإليكولوجي، المسمّاة في كل ملف  المجتمع المدني بدعٍم من صندوق الشراكة من أجل النُظُم البيئية الحرجة في تطوير ملفات تعريف

(، مع http://www.cepf.net/resources/publications/Pages/ecosystem_profiles.aspx من الملفات المدرجة هنا: )

 توسيع شبكة هذه المواقع.تعزيز البيانات الجديدة و

  :تتمثّل الخطوات الرئيسية لعملية تحديد منطقة التنّوع البيولوجي الرئيسية في ما يلي

i)  اإلعراب عن نية تحديد منطقة رئيسية للتنّوع البيولوجي إلى جهات التنسيق اإلقليمية؛ 

ii)  وضع المقترحات حيث يقوم مقدّمو العروض بتجميع البيانات والوثائق ذات الصلة والتشاور مع الخبراء الوطنيين، بما في

البلد من خالل األفرقة الوطنية الرئيسية لتنسيق مناطق  ذلك المنظمات التي عيّنت بالفعل مناطق التنّوع البيولوجي الرئيسية في

 التنّوع البيولوجي أو بشكل مستقل؛

iii)  استعراض مناطق التنّوع البيولوجي الرئيسية المقترحة من قبل خبراء مستقلين، والتحقق من دقة المعلومات في مجال خبرتهم؛ 

iv) إلى األمانة العامة لمناطق التنّوع البيولوجي الرئيسي لتحقّق من  مرحلة ترشيح المواقع التي تشمل تقديم جميع الوثائق الالزمة

يتم بعد ذلك نشر المواقع التي أكدتها مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية للتأهل كمناطق التنوع البيولوجي األساسي  .صحتها

 (.http://www.keybiodiversityareas.org/homeفي مجاالت التنوع البيولوجي الرئيسية )

 

https://portals.iucn.org/library/node/48773
https://portals.iucn.org/library/node/46259
http://www.keybiodiversityareas.org/assets/35687F50AC0BCAD15AB17447B488885A
http://www.keybiodiversityareas.org/working-with-kbas/proposing-updating
http://www.birdlife.org/worldwide/partnership/birdlife-partners
http://www.zeroextinction.org/partners.html
http://www.cepf.net/resources/publications/Pages/ecosystem_profiles.aspx
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 مع تعيين منطقة التنّوع البيولوجي الرئيسية، تبرز أهمية رصد الصفات التي تخّولها للتأهّل وحالة حفظها. ويمكن للمقترحين والمراجعين

والقائمين بالرصد أن يتبادلوا الخبرات ودراسات الحاالت اإلفرادية وأمثلة على أفضل الممارسات، من خالل االنضمام إلى مجموعة تُعنى 

 طق التنّوع البيولوجي الرئيسية.بمنا

 Simkins et al.( .2020.)لحساب تغطية المناطق المحمية لمناطق التنوع البيولوجي الرئيسية في  Rتوثيق رمز م ت

 

4.I  . إدارة الجودة 

جهداً WDOECMو WDPA، يُرجى االطّالع على القسم بعنوان "التحقق". يتطلّب الحرص على OECMبالنسبة إلى المناطق المحمية و

ع المحدّدة المتناهياً لكي تمثّالن تصويراً دقيقاً وصحيحاً للواقع. غير أّن جودة البيانات تتطّور مع مرور الوقت )على سبيل المثال نسبة المواق 

 حدودها(.

 

التنوع البيولوجي الرئيسية، يُرجى االطّالع على المعلومات الواردة أعاله وأدناه، باإلضافة إلى الوثيقة حول أمّا بالنسبة إلى مناطق 

التوجيهات الخاصة باقتراح مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية ومراجعتها وتسميتها وتأكيدها، التي أعدّتها أمانة منطقة مناطق التنوع 

: والمتاحة عبر الرابط التالي 2019البيولوجي الرئيسة في العام 

http://www.keybiodiversityareas.org/assets/35687f50ac0bcad155ab17447b48885a  . إّن ضمان جودة البيانات

ية على نطاق واسع في عملية اقتراح مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية، وتحقق جهات التنسيق ممكن من خالل مشاركة الجهات المعن

 اإلقليمية من البيانات، والمراجعة الرسمية لمقترحات مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية على يد مراجعين مستقلّين، وتحقّق أمانة مناطق

باإلضافة إلى ذلك، تحرص لجنة االستئناف والمعايير المستقلّة التابعة لمناطق التنوع التنوع البيولوجي الرئيسية من صحة االقتراحات. 

البيولوجي الرئيسية على تطبيق المعيار العالمي لتحديد هذه المناطق بشكل صحيح، كما تشرف على إجراء رسمي للتعامل مع الطعون 

)انظر الى  المقدّمة ضد تحديد هذه المناطق

http://www.keybiodiversityareas.org/assets/1b388c918e14c5f4c3d7a0237eb0d366 .) 

 

4.J  . ضمان الجودة  

ى الموقع التالي، المتاح باللغات اإلسبانية يمكن االطالع على العملية المتعلّقة بكيفية جمع البيانات وتوحيدها ونشرها في دليل المستخدمين عل

 واإلنكليزية والفرنسية:

 (manual-https://www.protectedplanet.net/c/wdpa) 

 :على سبيل المثال، يقدّم الموقع الشبكي التالي توجيهات بشأن الحقول المحدّدة مسبقاً  

https://www.protectedplanet.net/c/world-database-on-protected-areas 

 أو جداول البحث في قاعدة البيانات العالمية عن المناطق المحمية: 

https://www.protectedplanet.net/c/wdpa-lookup-tables 

إلقليمية، أو تحديث قاعدة البيانات بانتظام، أو إجراء إحصاءات أو كيفية ترميز سجالت قاعدة البيانات، وجمع التعيينات الدولية والبيانات ا

 تغطية المناطق المحمية. 

إّن ضمان جودة البيانات في عملية تحديد مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية ممكن من خالل العمليات التي أنشأتها شراكة مناطق التنوع 

وأمانة مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية، ومن  (http://www.keybiodiversityareas.org/kba-partners) البيولوجي الرئيسية

خالل مشاركة الجهات المعنية على نطاق واسع في عملية اقتراح هذه المناطق، وتحقق جهات التنسيق اإلقليمية من البيانات، والمراجعة 

ي الرئيسية على يد مراجعين مستقلّين، وتحقّق أمانة مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية من صحة الرسمية لمقترحات مناطق التنوع البيولوج

 .االقتراحات

 

اللجنة العالمية المعنية بالمناطق وفضالً عن ذلك، فإّن رئيسْي لجنة بقاء األنواع التابعة لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية 

اً المحمية )اللذين ينتخبهما أعضاء االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية من الحكومات والمنظمات غير الحكومية(، يعينان رئيس

بيق المعيار العالمي لتحديد مناطق ة، يحرص بدوره على تطيللجنة االستئناف والمعايير المستقلّة التابعة لمناطق التنوع البيولوجي الرئيس

ة بشكل صحيح ويشرف على تنفيذ إجراء رسمي للتعامل مع الطعون المقدّمة ضد تحديد هذه المناطق )راجع الرابط يالتنوع البيولوجي الرئيس

  http://www.keybiodiversityareas.org/assets/1b388c918e14c5f4c3d7a0237eb0d366التالي: 

 

ضمن ملفات تعريف  OECMمية وتُدرج المؤشّرات المحدّثة سنوياً حول تغطية مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية بحسب المناطق المح

(، وذلك قبل https://ibat-alliance.org/country_profilesمحدّثة خاصّة بكل بلد على األداة المتكاملة لتقييم للتنوع البيولوجي )

http://www.keybiodiversityareas.org/assets/35687f50ac0bcad155ab17447b48885a
http://www.keybiodiversityareas.org/assets/1b388c918e14c5f4c3d7a0237eb0d366
https://www.protectedplanet.net/c/wdpa-manual
https://www.protectedplanet.net/c/world-database-on-protected-areas
https://www.protectedplanet.net/c/wdpa-lookup-tables
http://www.keybiodiversityareas.org/assets/1b388c918e14c5f4c3d7a0237eb0d366
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التابعة لألمم المتحدة، ومن ثم تُرسل إلى جهات التنسيق الوطنية الخاصّة بكل من  إدخالها إلى قاعدة بيانات مؤشّرات أهداف التنمية المستدامة

( وممثلو أهداف التنمية المستدامة في مكاتب اإلحصاء https://www.cbd.int/information/nfp.shtmlاتفاقية التنوع البيولوجي )

  الوطنية وممثلو البعثات الدائمة لألمم المتحدة )في جنيف(.

4.K  . تقييم الجودة 

 .عالي

 البيانات الخاصة بها.مسؤولة عن إدارة جودة قاعدة  راعيةكل وكالة 

 يتم تقاسم تقييم جودة المؤشر بين الوكاالت الراعية للمؤشر.

 

 والتفصيل  توافّر البيانات.  5

 توافر البيانات:

تتّوفر بيانات . 1صنّف فريق التنسيق المشترك بين الوكاالت في مجال البيئة المعني بأهداف التنمية المستدامة هذا المؤشّر بوصفه من المستوى 

تتوفر قيم الفهرس لكل بلد في قاعدة بيانات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة لألمم  حالية لجميع بلدان العالم، ويجري تحديثها بشكٍل مستمر.

الرسوم البيانية لتغطية المناطق المحمية لمناطق التنوع (. s/database/https://unstats.un.org/sdgs/indicator) المتحدة

 BIPلكل بلد في لوحة معلومات مؤشرات  البيولوجي الرئيسية متاحة أيضاً 

(,ountry.html)https://bipdashboard.natureserve.org/bip/SelectC ،) ألداة التقييم المتكامل للتنوع  الوطنيةوالمالمح

 .(alliance.org/country_profiles-https://ibat)البيولوجي

 

. تتوفر بيانات عن مناطق التنوع (www.protectedplanet.net) متاحة على OECMالبيانات األساسية عن المناطق المحمية و

تتوفر بيانات عن مجموعات فرعية من مناطق التنوع  . ( www.keybiodiversityareas.org) بيولوجي الرئيسية على الموقعال

 Alliance for Zeroولمواقع (  http://datazone.birdlife.org/site/search) البيولوجي المهمة للطيور والتنوع البيولوجي على

Extinction على (https://zeroextinction.org).  

 

 التفصيل:

ل نسبياً عملية تفصيل البيانات على المستويات الوطنية و اإلقليمية تُجمَّع البيانات المتعلّقة بالمؤشّر العالمي على الصعيد الوطني، ما يُسهِّّ

(Han et al. 2014 ،)نواع النظم أو على العكس، تجميعها على المستوى العالمي. وتشمل المناطق الرئيسية للتنّوع البيولوجي كافة أ

وخارجها. وبالتالي يمكن اإلبالغ عن المؤشّر من خالل اإلبالغ عن ( Edgar et al. 2008اإليكولوجية الواقعة في إطار البيئة البحرية )

المنفردة  النظم البحرية إلى جانب النظم األرضية أو نظم المياه العذبة، كما يمكن تفصيله ضمنها. غير أن منطقة التنّوع البيولوجي الرئيسية

 قد تشمل في آٍن نظماً بحرية وبرية ونظماً للمياه العذبة وبالتالي، فإن قياس المؤشّر ال يقتصر على عملية جمع النتائج.

 

 االنحراف عن المعايير الدولية/المقارنة .  6

 مصادر التباين:

انات العالمية عن المناطق المحمية وقاعدة البيانات العالمية توفّر العمليات الوطنية الجزء األكبر من البيانات المجمعة في كل من قاعدة البي

لتباين لمناطق التنّوع البيولوجي الرئيسية. وبالتالي ال تظهر سوى اختالفات بسيطة بين المؤشّرات الوطنية والمؤشّر العالمي. لكن أحد أوجه ا

حمية معيّنة دولياً )مثل مواقع التراث العالمي، ومواقع رامسار، وما يكمن في أن قاعدة البيانات العالمية عن المناطق المحمية تشمل مناطق م

 إلى ذلك(، في حين أن دول بعض هذه المواقع ال تعتبرها مناطق محمية. 

 

شأنه التأثير تجدر اإلشارة إلى أن البلدان ال تقدّم بيانات شاملة عن المناطق المحمية غير الرسمية إلى قاعدة البيانات العالمية المعنية، ما من 

 على دّقة القيَم السابقة
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