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  البیانات الوصفیة لمؤشر أھداف التنمیة المستدامة
(Harmonized metadata template - format version 1.0) 

 معلومات المؤشر .0
0  .aالھدف . 

مستدام،    :۱٥الھدف   مستدام، وإدارة الغابات على نحو  حمایة النظم اإلیكولوجیة البریة وترمیمھا وتعزیز استخدامھا على نحو 
 ومكافحة التصحر، ووقف تدھور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البیولوجي

0.bالغایة . 
كفالة حفظ وترمیم النظم اإلیكولوجیة البریة والنظم اإلیكولوجیة للمیاه العذبة الداخلیة وخدماتھا،  ۲۰۲۰بحلول عام   :۱  -۱٥الغایة   ،

وال سیما الغابات واألراضي الرطبة والجبال واألراضي الجافة، وكفالة استخدامھا على نحو مستدام، وذلك وفقاً لاللتزامات  
 یةالمنصوص علیھا في االتفاقات الدول

0.cر. المؤش 
نسبة المواقع الھامة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة والمیاه العذبة والتي تشملھا المناطق المحمیة، حسب نوع النظام  :۲-۱-۱٥المؤشر 

 اإلیكولوجي

0.d. السلسلة 
 ER_PTD_FRHWTR محمیةالتي تغطیھا المناطق ال (KBAs) متوسط نسبة مناطق التنوع البیولوجي الرئیسیة للمیاه العذبة

 ER_PTD_TERR   ) التي تغطیھا المناطق المحمیةKBAsمتوسط نسبة مناطق التنوع البیولوجي الرئیسیة للیابسة (

0.eالبیانات الوصفیة  ث. تحدی 
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0.f  .المؤشرات ذات الصلة 
 :تشمل المؤشرات األخرى ذات الصلة ما یلي

 طاق المناطق المحمیة مقابل المناطق البحریة :۱-٥-۱٤المؤشر 
 التغطیة محسوبة بالمناطق المحمیة من المواقع المھمة للتنوع البیولوجي الجبلي :۱-٤-۱٥المؤشر 

0. g. المنظمات الدولیة المسؤولة عن الرصد العالمي 
  )BirdLife International( منظمة بیردالیف انترناشیونال

 (IUCN) لحفظ الطبیعةاالتحاد الدولي 

 (UNEP-WCMC) المركز العالمي لرصد حفظ الطبیعة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبیئة

 البیاناتاإلبالغ عن   .1
1.A  .المنظمة 

  (BirdLife International) منظمة بیردالیف انترناشیونال
 (IUCN) االتحاد الدولي لحفظ الطبیعة

 (UNEP-WCMC) ة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبیئةالمركز العالمي لرصد حفظ الطبیع

 . التعریف والمفاھیم والتصنیفات2
2.A  .التعریف والمفاھیم 
 ریف:التع

 
أي تجاھات الزمنیة االظھر إن المؤشر نسبة المواقع الھامة التي تجسّد التنّوع البیولوجي للیابسة والمیاه العذبة والتي تشملھا المناطق المحمیة ی

 لتنوع البیولوجياالتي تساھم بشكل كبیر في استمرار  المواقع (أي تلك للیابسة والمیاه العذبةللتنوع البیولوجي مھم موقع النسبة المئویة لكل 
 ).OECMs( المناطق  على  القائمة وتدابیر الحفظ الفعالة األخرى حدّدة مناطق محمیة مویتم تغطیتھ بحسب ) في العالم
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 المفاھیم:
 

)، ھي مناطق جغرافیة محددة بوضوح، معترف بھا ومخصصة 2008دادلي، الطبیعة ( ظاالتحاد الدولي لحف عّرفھاالمناطق المحمیة، كما 
من خدمات النظام االیكولوجي  طبیعة مع ما یرتبط بھاالطویل األمد للومدارة، من خالل وسائل قانونیة أو وسائل فعالة أخرى، لتحقیق الحفظ 

  .والقیم الثقافیة
 

2.B. وحدة القیاس 
متوسط النسبة المئویة لكل منطقة تنوع بیولوجي رئیسیة أرضیة ومیاه عذبة مغطاة (أي متداخلة مع) المناطق المحمیة و/أو تدابیر الحفظ 

 .المناطق  على  القائمة الفعالة األخرى 
 

2.C. التصنیفات 
)، ھي مناطق جغرافیة محددة بوضوح، معترف بھا ومخصصة 2008دادلي، الطبیعة ( ظاالتحاد الدولي لحف عّرفھاالمناطق المحمیة، كما 

 ).www.protectedplanet.net( خالل وسائل قانونیة أو وسائل فعالة أخرىومدارة، من 
 

 خدامواالست الترمیمو الممتدّ ة المحددة ضمن ھذا التعریف، والتي تشمل الحفظیھداف اإلداراألمجموعة متنوعة من تم اإلقرار ب، بشكل خاص
 المستدام:

  
 المناطق الطبیعیة المحمیة بتشدّد: Iaالفئة  -
 البریة اطقمنال: Ibفئة ال -
 الوطنیة ائقالفئة الثانیة: الحد -
 ةالطبیعیالمعالم الفئة الثالثة:  -
 لفصائلإدارة الموائل / ا ناطقالفئة الرابعة: م -
 ةالفئة الخامسة: المناظر الطبیعیة / المناظر البحریة المحمی -
 طق المحمیة مع االستخدام المستدام للموارد الطبیعیةاالفئة السادسة: المن -
  

، وفقا للتشریعات الوطنیة أو الممارسة العامة معنیة رسمیاً على وثیقة التحدیدإلى منطقة محمیة عندما توافق السلطة الالوضع "محدّد" یشیر 
ناجم حمایةً ألمر واقع لغرض حفظ التنوع البیولوجي، ولیس  حدیدیجب أن یتم الت .(على سبیل المثال، عن طریق مرسوم تنفیذي أو ما شابھ)

 ).على سبیل المثال عسكريكأي نشاط عن بعض األنشطة األخرى (
  

) من قبل www.protectedplanet.netتتم إدارة البیانات المتعلقة بالمناطق المحمیة في قاعدة البیانات العالمیة بشأن المناطق المحمیة (
 ).WCMC-UNEP( الطبیعةحفظ  مركز األمم المتحدة للبیئة العالمي لرصد 

 
 جغرافیاً ) على أنھا "منطقة محددة CBDمن قبل اتفاقیة التنوع البیولوجي ( المناطق  على  القائمة یتم تعریف تدابیر الحفظ الفعالة األخرى 

التنوع البیولوجي، لحفظ  بخالف المنطقة المحمیة، والتي یتم التحكم فیھا وإدارتھا بطرق تحقق نتائج إیجابیة ومستدامة على المدى الطویل 
االقتصادیة وغیرھا من القیم  -، وحیثما أمكن، القیم الثقافیة والروحیة واالجتماعیة امع وظائف وخدمات النظام اإلیكولوجي المرتبطة بھ

في قاعدة البیانات العالمیة الخاصة بـ  OECMs). تتم إدارة البیانات الخاصة بـ 2018المحلیة ذات الصلة "(اتفاقیة التنوع البیولوجي، 
OECMs (www.protectedplanet.net/en/thematic-areas/oecms)  حفظ  بواسطة مركز األمم المتحدة العالمي لرصد

 ).WCMC-UNEP( الطبیعة

لتحدید مناطق التنوع البیولوجي  معاییر القیاسیة العالمیةلل وفقاً التنوع البیولوجي العالمي  دوامیتم تحدید المواقع التي تساھم إلى حد كبیر في 
المناطق الھامة  تشمل مجاالت التنوع البیولوجي الرئیسیة (أ) ) المطبقة على المستویات الوطنیة.2016االتحاد الدولي لحفظ الطبیعة الرئیسة (

ت عن للطیور والتنوع البیولوجي، أي المواقع التي تسھم بشكل كبیر في استمرار التنوع البیولوجي العالمي، والتي تم تحدیدھا باستخدام بیانا
 Donald et،  2014بیردالیف انترناشیونالفي جمیع بلدان العالم (متدة موقع م 13000أكثر من  من بین ھذه المواقع تم تحدیدور، والطی

al. 2018( (ب) لال أجل منع مطلقالتحالف من ؛) نوع  عنبفعالیة جمیع السكان  نع)، أي المواقع التي تم2005ریكیتس وآخرون نقراض
لألنواع  االتحاد الدولي لحفظ الطبیعة الحمراء قائمةل وفقاً باالنقراض  أو مھدد مھدّد بشدّة بخطر االنقراضعلى أنھ  ییمھواحد على األقل تم تق
نوعًا من الثدییات والطیور  1483لنحو  منعٍ مطلق لالنقراضتحالف من أجل  موقعَ  853تم تحدید  حصیلة،في ال المھددة باالنقراض.

مناطق التنوع البیولوجي الرئیسیة  ؛ (ج)صنوبریات والشعاب المرجانیة، الصنوبریات، السیكاسیات وأنواع أخرىوالبرمائیات والزواحف وال
)، بما في ذلك تلك المحددة Langhammer et al. 2007التي تم تحدیدھا بموجب نسخة سابقة من معاییر منطقة التنوع البیولوجي الرئیسیة (

  نظام اإلیكولوجي التي تم تطویرھا بدعم من في ملفات تعریف النقاط الساخنة لل

http://www.protectedplanet.net/
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الحرجة البیئیة  النظم  أجل  . یتم إعادة تقییم ھذه المجموعات الفرعیة الثالث باستخدام المعیار العالمي، الذي یوحد ھذه صندوق الشراكة من 
 ).IUCN 2016لتحدید المواقع المھمة لألنواع والنظم البیئیة األخرى (األسالیب جنبًا إلى جنب مع اآللیات األخرى 

في قاعدة البیانات العالمیة لمناطق التنوع البیولوجي الرئیسیة  KBAsتتم إدارة البیانات المتعلقة بالتنوع البیولوجي 
)www.keybiodiversityareas.org/kba-data عن شراكة مناطق التنوع البیولوجي الرئیسیة.نیابة بیردالیف انترناشیونال ) من قبل 

 

 نوع مصدر البیانات وطریقة جمع البیانات.  3
3.A. مصادر البیانات 
یتم جمع بیانات  ع بیانات المناطق المحمیة من قبل وزارات البیئة والوزارات األخرى المسؤولة عن تعیین وصیانة المناطق المحمیة.یجمتیتم 

أما  اقع المعینة بموجب اتفاقیة رامسار واتفاقیة الیونسكو للتراث العالمي من خالل األمانات الدولیة لالتفاقیات ذات الصلة.المناطق المحمیة للمو
حفظ  لرصد العالميالمركز تجمیع بیانات المناطق المحمیة في قاعدة البیانات العالمیة للمناطق المحمیة بواسطة فیتم  على الصعید العالمي

، الذي یدیره خالل بروتكتد بالنیتویتم نشرھا من  ).2014دیغینیي وآخرون قائمة األمم المتحدة للمناطق المحمیة ( الطبیعة وفقا لوالیة إنتاج
برنامج األمم المتحدة للبیئة  – )Protected Planet(طبیعةلحفظ الالمركز العالمي لرصد حفظ الطبیعة واالتحاد الدولي  بشكل مشترك كل من

 ).UNEP-WCMC 2016ولجنتھ العالمیة المعنیة بالمناطق المحمیة (
 

). یمكن اعتبار قاعدة WDOECM( مناطقال  على  القائمة في قاعدة البیانات العالمیة لتدابیر الحفظ الفعالة األخرى  OECMsیتم تجمیع 
. عالوة على ذلك، تشترك قواعد Protected Planetعلى  حیث یتم استضافتھا أیضاً  WDPAالبیانات ھذه بمثابة قاعدة بیانات شقیقة لـ 

طور، ھي مجال عمل سریع الت OECMs؛ یختلفون فقط في ما یسردونھ. البیانات في العدید من نفس الحقول ولھا سیر عمل متطابق تقریباً 
  -یرجى االتصال ببرنامج األمم المتحدة للبیئة  WDOECMو  OECMعلى ھذا النحو للحصول على أحدث المعلومات حول 

 . المركز العالمي لرصد حفظ الطبیعة
 

على المستویات الوطنیة من خالل عملیات أصحاب المصلحة المتعددین، باتباع المعاییر والعتبات القیاسیة. یتم تجمیع  KBAsیتم تحدید 
بیردالیف   ، التي تدیرھا مناطق التنوع البیولوجي الرئیسیة قاعدة البیانات العالمیة علىتنوع البیولوجي الرئیسیة في بیانات مناطق ال

 .انترناشیونال
 

3.B. طریقة جمع البیانات 
سیة انظر المعلومات الواردة تحت أقسام أخرى، والمعلومات التفصیلیة عن العملیة التي یتم من خاللھا تحدید مناطق التنّوع البیولوجي الرئی

  www.keybiodiversityareas.org/working-with-kbas/proposing-updating  :الرابط التاليعلى 
جي تتوفّر إرشادات حول اقتراح، ومراجعة، وترشیح، وتأكید مناطق التنّوع البیولوجي الرئیسیة لدى األمانة العامة لمناطق التنّوع البیولو

الرئیسیة على الرابط التالي:  
http://www.keybiodiversityareas.org/assets/35687f50ac0bcad155ab17447b48885a. 

شخص تتوفّر لدیھ البیانات المناسبة أن  إن عملیة تحدید مناطق التنّوع البیولوجي الرئیسیة ھي عملیة شاملة وتشاوریة للغایة. ویمكن ألي
 یرشّح موقع. وینبغي التشاور مع الجھات المعنیة على الصعید الوطني (المنظمات غیر الحكومیة والحكومیة على السواء) أثناء عملیة تقدیم

كامل یفي بمعاییر الوثائق الخاصة االقتراحات. كما یجب إخضاع أي اقتراح موقع لمراجعة مستقلّة، یتبعھا ترشیح رسمي للموقع مع توثیق 
ا كمنطقة بمناطق التنّوع البیولوجي الرئیسیة. بعد ذلك، تُنشر المواقع الحائزة على تأكید أمانة مناطق التنّوع البیولوجي الرئیسیة على تأھُلھ

 تنّوع بیولوجي رئیسیة على الموقع الشبكي.

ع البیولوجي إلى قاعدة البیانات العالمیة لمناطق التنّوع البیولوجي الرئیسیة في أعقاب عملیة استعراض منھجیة وتُقدّم اقتراحات مناطق التنوّ 
العالمي. لضمان التطبیق السلیم للمعاییر األساسیة لمناطق التنّوع البیولوجي، واالعتراف بأھمیة المواقع المقترحة في دوام التنّوع البیولوجي 

إقلیمیة لمساعدة مقترحي مناطق التنّوع البیولوجي الرئیسیة في إعداد مقترحاتھم وضمان مراجعتھا بشكل مستقّل.  اتصال  نقاطوقد تم تعیین 
وقد نُشرت اإلرشادات الالزمة بشأن كیفیة اقتراح المواقع واستعراضھا وترشیحھا وتأكیدھا. وتُفید ھذه اإلرشادات في توجیھ المقترحین 

 وضع المقترحات واالستعراض، مع اإلشارة إلى األماكن أو الجھات القادرة على توفیر المساعدة الالزمة في تقدیم االقتراح. خالل مراحل

3.Cلجمع البیانات  . الجدول الزمني 
سنوات، استناداً  10-5برنامج األمم المتحدة للبیئة قائمة األمم المتحدة للمناطق المحمیة كل المركز العالمي لرصد حفظ الطبیعة التابع لینتج 

المتحدة، یعمل المركز العالمي لرصد في الفترة الفاصلة بین تجمیع قوائم األمم و إلى المعلومات المقدمة من الوزارات/ الوكاالت الوطنیة.

http://www.protectedplanet.net/
http://www.protectedplanet.net/
http://www.protectedplanet.net/
http://www.keybiodiversityareas.org/assets/dfbb558651f335617813f6c0c42f9e50
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 حفظ الطبیعة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبیئة عن كثب مع الوزارات/ الوكاالت الوطنیة والمنظمات غیر الحكومیة المسؤولة عن تعیین
یتم أیضًا تحدیث قاعدة البیانات  .المناطق المحمیة وصیانتھا، ویقوم بتحدیث مستمر لمحطة العمل العالمیة الخاصة بإتاحة البیانات الجدیدة

كما یتم تحدیث قاعدة البیانات العالمیة لمناطق التنوع  العالمیة لتدابیر الحفظ الفعالة األخرى المستندة إلى المنطقة على أساس مستمر.
 .نات وطنیة جدیدة، مع تقدیم بیااً مرتین سنوی البیولوجي الرئیسة على أساس مستمر، مع تحدیثات یتم إصدارھا حالیاً 

3.Dالزمني لنشر البیانات  ل. الجدو 
باستخدام أحدث  كانون أول/دیسمبر – تشرین ثاني/یتم تحدیث مؤشر تغطیة المناطق المحمیة للمواقع المھمة للتنوع البیولوجي كل نوفمبر

 .الرئیسیة ومناطق التنوع البیولوجي  OECMsو  مجموعات البیانات المتعلقة بالمناطق المحمیة، منشورات

3.E  .  للبیانات  المزودة الجھات 
یتم تحدید مناطق و جمع بیانات المناطق المحمیة من قبل وزارات البیئة والوزارات األخرى المسؤولة عن تعیین وصیانة المناطق المحمیة.یتم 

انظر أعاله ( التنوع البیولوجي الرئیسة على المستوى الوطني من خالل عملیات أصحاب المصلحة المتعددین، وفقًا للمعاییر والعتبات القیاسیة
 .)صول على التفاصیلللح

3.F. الجھات المّجمعة للبیانات 
بیردالیف و )IUCNالطبیعة (حفظ االتحاد الدولي ل، و)UNEP-WCMC( المركز العالمي لرصد حفظ الطبیعة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبیئة

 )BirdLife International( انترناشیونال
 

حفظ الطبیعة وفقا لوالیة  لرصد العالميالمركز یتم تجمیع بیانات المناطق المحمیة عالمیاً في قاعدة البیانات العالمیة للمناطق المحمیة بواسطة 
كل  ، الذي یدیره بشكل مشتركخالل بروتكتد بالنیتویتم نشرھا من  ).2014دیغینیي وآخرون قائمة األمم المتحدة للمناطق المحمیة ( إنتاج

 ).UNEP-WCMC 2016ولجنتھ العالمیة المعنیة بالمناطق المحمیة ( المركز العالمي لرصد حفظ الطبیعة واالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة من
  

 بیردالتي تدیرھا  بیانات مناطق التنوع البیولوجي الرئیسة في قاعدة البیانات العالمیة حول مناطق التنوع البیولوجي الرئیسة، یتم تجمیع
  )2019(انترناشیونال 

 

3.G. التفویض المؤسسي 
، وفقًا  UNEP-WCMCعالمیًا في قاعدة البیانات العالمیة للمناطق المحمیة بواسطة  OECMیتم تجمیع بیانات المناطق المحمیة وبیانات 

 ).Deguignet et al. 2014لتفویض إنتاج قائمة األمم المتحدة للمناطق المحمیة (
 

في قاعدة  KBAsبـ  مناطق التنوع البیولوجي الرئیسیة إلدارة البیانات الخاصةبموجب اتفاقیة شراكة  بیردالیف انترناشیونال تم تفویض 
 البیانات العالمیة لمناطق التنوع البیولوجي الرئیسیة نیابة عن شراكة مناطق التنوع البیولوجي الرئیسیة.

 
والمركز العالمي لرصد الحفظ التابع لألمم المتحدة للبیئة  لطبیعیةاالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة والموارد ا و  بیردالیف انترناشیونال تتعاون 

 .المناطق  على  القائمة إلنتاج مؤشر تغطیة مناطق التنوع البیولوجي الرئیسیة حسب المناطق المحمیة وتدابیر الحفظ الفعالة األخرى 
 

 اعتبارات منھجیة أخرى.  4
4.A. األساس المنطقي 
 

وطویل  مستدامبشكل مر حیوي للحد من تدھور التنوع البیولوجي وكفالة استخدام الموارد الطبیعیة البحریة ھو أل ھامةإن حمایة المواقع ال
 صیانةحمایة ونحو المُحرز ، ویعمل ھذا المؤشر كوسیلة لقیاس التقدم من اآللیات المھمة إنشاء مناطق محمیةولتحقیق ھذا المسعى یُعتبر  .االمد

واألھم من ذلك، أنھ في  ات الدولیة.ی، بما یتماشى مع االلتزامات بموجب االتفاق وخدماتھا بشكل مستدامالنظم اإلیكولوجیة البحریة  واستخدام
 یقتصر على أي نوع نظام إیكولوجي واحد.  أنھ الإالن ذي أھمیة، لإلبالغ عن أي نظام إیكولوجي معیّ فصیلھحین یمكن ت

  

http://www.keybiodiversityareas.org/assets/dfbb558651f335617813f6c0c42f9e50
http://www.keybiodiversityareas.org/assets/dfbb558651f335617813f6c0c42f9e50
http://www.keybiodiversityareas.org/assets/dfbb558651f335617813f6c0c42f9e50
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یتم الحفاظ على بعض المناطق، مثل المحمیات العلمیة، إذ  تختلف مستویات الوصول إلى المناطق المحمیة بین فئات إدارة المناطق المحمیة.
المستدام  خراجحتى مفتوحة لالستتكون یاحة، أو وتستخدم أخرى لالستجمام أو الس أي استخدام آخر. أمام یتم اغالقھافي حالتھا الطبیعیة و

: دعم سبل العیش ، منھاباإلضافة إلى حمایة التنوع البیولوجي، تتمتع المناطق المحمیة بقیمة اجتماعیة واقتصادیة عالیة للموارد الطبیعیة.
توفیر البحث  ناعة الترفیھ والسیاحة المزدھرة؛دعم ص إیواء ثروة ال حصر لھا من الموارد الجینیة؛ الثروة السمكیة؛الحفاظ على  المحلیة؛
 للقیم الثقافیة وغیرھا من القیم غیر المادیة. قاعدةوتشكیل  ؛من أجل العلم والتعلیم

  
سب تیُحھو یضیف ھذا المؤشر معلومات ذات مغزى إلى إحصاءات بسیطة مبلغة تقلیدیاً عن المناطق البحریة التي تغطیھا المناطق المحمیة، و

). تُعتبر 2005شایب وآخرون، ( 100 مضروب بیق قسمة مجموع المناطق المحمیة داخل بلد ما على إجمالي المساحة اإلقلیمیة للبلد عن طر
)، 2004رودریغز وآخرون، (لى المكان فاوت الشدید ألھمیة التنوع البیولوجي عتّ وال تتعّرف إلى الإحصاءات تغطیة ك مثل ھذه النسب المئویة

 نتائج ضارة من خالل حمایة المناطق التي تكون كبیرة على حساب تلك التي تتطلب الحمایة. ؤدي إلىوبالتالي فإن المخاطرة ت
  

، 2014(اتفاقیة التنوع البیولوجي  2020-2011للتنوع البیولوجي للفترة  االستراتیجیةنحو الخطة المُحرز م المؤشر لتتبع التقدم ستخدَیُكان 
 ).2010بوتشارت وآخرون، التفاقیة التنوع البیولوجي ( 2010عام  غایةخدم كمؤشر نحو )، واستُ CBD2020a ،  2014 رونوآخ تیتنسور

 ).CBD 2020b( 2020وقد تم اقتراحھ كمؤشر لرصد التقدم المحرز نحو اإلطار العالمي للتنوع البیولوجي لما بعد عام 
  

4.B. التعلیقات والقیود 
یتم التحقق من كما  معاییر مراقبة الجودة لضمان اتساق البیانات وقابلیتھا للمقارنة في قاعدة البیانات العالمیة بشأن المناطق المحمیة.ق یتُطبیتم 

من خالل عدد من األدوات  UNEP-WCMC المركز العالمي لرصد حفظ الطبیعة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبیئة صحة البیانات الجدیدة في
بین البیانات في قاعدة البیانات  تفاوتیتم التقلیل من ال لقاعدة البیانات العالمیة للمناطق المحمیة.ري بلورتھا ضمن ھیكل البیانات النموذجي تجو

  ھذه التفاوتات من خاللحلّ یجري ) وUNEP-WCMC 2019( العالمیة بشأن المناطق المحمیة والبیانات الجدیدة عن طریق توفیر دلیلٍ 
 تنطبق عملیات مماثلة على دمج البیانات في قاعدة البیانات العالمیة لمناطق التنوع البیولوجي الرئیسة. البیانات.ب بالجھات المزّودةال االتص

  
 إداریةي یعتمد في نھایة المطاف على مجموعة من عوامل ذالتنوع البیولوجي، ال خسارةال یقیس المؤشر فعالیة المناطق المحمیة في الحد من 

تم تطویر العدید من اآللیات لتقییم إدارة  أنھ وعلى األخص، جاریة لمعالجة ھذا القید.العدد من المبادرات  ھناكو ال یغطیھا المؤشر. وتنفیذیة
شراكة مؤشرات التنوع البیولوجي  من قبل ستخدموھو یُ ).2010لیفیرینغتون وآخرون المناطق المحمیة، والتي یمكن تولیفھا في مؤشر (

 شي للتنوع البیولوجيتیآ أھدافمن  11 ھدفنحو تحقیق ال المُحرز ل للتقدمكمؤشر مكمّ 
)http://www.bipindicators.net/pamanagement.( اطقالمن مخرجاتبین ھذه التدابیر و صغیرة ، قد تكون ھناك عالقةإال أنھ 

فعالیة اإلدارة  كل من اآلونة األخیرة، بدأ العمل على تطویر نھج "القائمة الخضراء"، بغیة إدماجوفي  ).2013المحمیة (نولتي وأغراوال 
 وتطبیقھا بشكل أوسع. ھاحیث یتم اختبار أكثر أھمیة األنشطة ھذهالمناطق المحمیة، ومن المحتمل أن تصبح  مخرجاتو
 

االتحاد الدولي لحفظ  في تحدید ما إذا كان الموقع یتوافق مع تعریفبسبب الصعوبات  في مستوى المعرفةالبیانات وفي فجوات  ظھریمكن أن ت
أو تعریف اتفاقیة التنوع البیولوجي لتدابیر الحفظ الفعالة األخرى القائمة على المنطقة. ومع ذلك، نظًرا ألن  منطقة محمیة الطبیعة المتعلق بال
 فإن سوء التصنیف (كواحد أو آخر) ال یؤثر على قیمة المؤشر المحسوبة ". المؤشر،كالھما مدمج في 

 
من التنوع البیولوجي،  عیّنةركز على مجموعات فرعیة مكان ی إلى الحینتحدید الموقع بكون  تتمثّلقیود الما یتعلق بالمواقع الھامة، فإن أكبر  في

منع مطلق مواقع التحالف من أجل ل(بالنسبة  المھددة بشكل كبیري) واألنواع لتنوع البیولوجلللطیور و ھامّةمثل الطیور (للمناطق ال
تكون بدائل جیدة للتنوع البیولوجي بشكل عام (بروكس وآخرون ل لتنوع البیولوجيالمواقع المھمة للطیور ول تم توثیق وفي حین ).لالنقراض

عبر مستویات ) IUCN 2016جاالت الرئیسة للتنوع البیولوجي (تطبیق معیار موحد لتحدید الم، یبقى أمر )2005وآخرون  باین، 2001
، وذلك من الجھود من أعلى االولویاتلتنوع البیولوجي (الجینات واألنواع والنظم اإلیكولوجیة) ومجموعات تصنیفیة مختلفة من امختلفة 

 ).2012فوستر وآخرون  ،2007، النغھامر وآخرون 2007، نایت وآخرون 2004یوم (إیكین وآخرون المبذولة حتى ال
لعدد من البلدان والمناطق التي تسمح فیھا بیانات التنوع البیولوجي الشاملة  ةتم التحقق من صحة تعریف منطقة التنوع البیولوجي الرئیس

، مونتیسینو 2016(دي ماركو وآخرون  ") باستخدام تقنیات تخطیط الحفظ المنتظمستبدالھساب رسمي ألھمیة الموقع (أو "عدم القدرة على اتحاب
  ).2014بوزول وآخرون 

 
لمناطق التنّوع البیولوجي البحري الرئیسة، من خالل تطبیق معاییر  وسوف تشمل التطورات المستقبلیة للمؤشر: أ) توسیع التغطیة التصنیفیة

نوع من والنباتات و حیوانات الالفقاریةوال ریة البحریةالحیوانات الفقامجموعة واسعة من على ) IUCN 2016( التنّوع البیولوجي الرئیسة
ب) إدخال تحسینات على البیانات المتعلقة بالمناطق المحمیة من خالل االستمرار في زیادة نسبة المواقع التي لھا تواریخ  یكولوجي؛النظام اإل
دابیر الحفظ الفعالة األخرى المستندة إلى المنطقة في قاعدة ج) زیادة توثیق ت ومع مضلعات حدود رقمیة (بدالً من إحداثیات)؛ حدیدموثقة للت

ـ    .OECMsالبیانات العالمیة ل
 

4.C. طریقة االحتساب 
 :استناداً إلى البیانات المستمدة من التداخل المكاني بین ۲-۱-۱٥یُحسَب المؤشّر 
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المحمیة (برنامج األمم المتحدة للبیئة، والمركز العالمي المضلعات الرقمیة للمناطق المحمیة لقاعدة البیانات العالمیة للمناطق  •
 .لرصد حفظ الطبیعة واالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة والموارد الطبیعیة)

 .المضلعات الرقمیة لتدابیر الحفظ الفعّالة األخرى القائمة على المناطق من قاعدة البیانات العالمیة •
لتنّوع البیولوجي الرئیسیة للمیاه العذبة (من قاعدة البیانات العالمیة للمناطق المضلعات الرقمیة للمناطق األرضیة ومناطق ا •

الرئیسیة للتنّوع البیولوجي، بما في ذلك المناطق الھامة للطیور والتنّوع البیولوجي، والتحالف من أجل منع مطلق لالنقراض، 
 .وغیرھا من مناطق التنّوع البیولوجي الرئیسیة)

 
صنُفَّت المواقع على أنھا مناطق أرضیة رئیسیة للتنّوع البیولوجي بإجراء تداخل مكاني بین مضلعات منطقة التنّوع البیولوجي الرئیسیة 

' من قاعدة بیانات المناطق اإلداریة العالمیة). وتُصنَّف أيّ منطقة على أنھا منطقة adm0وطبقة خطوط المسح المحیطیة (تُنتج من طبقة '
في المائة (وبالتالي صُنِفَت بعض المواقع على  95رضیة رئیسیة للتنّوع البیولوجي إذا تداخلت مع الطبقة المحیطیة بنسبة تساوي أو تقّل عن أ

أنھا أرضیة وبحریة في الوقت نفسھ). وقد صنِّفَت المواقع على أنھا مناطق رئیسیة للتنّوع البیولوجي للمیاه العذبة إذا كانت األنواع 
یختّص  لمستوطنة فیھا موثَّقة في القائمة الحمراء لالتحاد الدولي لحفظ الطبیعیة على أنھا أنواع تعتمد على نُظُم "المیاه الداخلیة". في ماا

إذا تواجدت باألنواع غیر المقیمة، أو المھاجرة، أو األنواع التي تبدّل الموائل خالل الدورة السنویة، صُنِّف الموقع على أنھ منطقة میاه عذبة 
بعد فیھ ھذه األنواع في الموسم المناسب لالعتماد على المیاه (على سبیل المثال، تعتمد بعض األنواع على المیاه فقط خالل موسم التكاثر). 

الساحلیة  ) لتحدید ما إذا كانت تقع بالكامل في المنطقةArcGISذلك، ُفِحصت المواقع (باستخدام طبقة قاعدة صور األقمار الصناعیة داخل 
فة ھنا على أنھا المنطقة الواقعة على بعد  كم من الساحل). وقد یُغیَّر تصنیف مناطق المیاه العذبة لتوسَم كمناطق بحریة إذا وقعت  10(المُعرَّ

البحیرات، الخ) موائل األراضي الرطبة الموجودة في الموقع المعني بأكملھا ضمن فئة المواقع "البحریة فوق المدّیة" (أي مصبات األنھار، 
ریة فوق لنظام تصنیف الموائل التابع لالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة. وإذا كان الموقع ضمن المنطقة الساحلیة، ولكنھ یجمع بین فئتي المیاه البح

ھ بخصائص موقع آخر، المدیة والمیاه الداخلیة، فقد صُنِّف على أنھ موقع میاه عذبة وبحریة على حد سواء. بعد ذلك، ُفِحص الموقع بمقارنت
مثل تفضیالت الموائل لألنواع المستوطنة، واسم الموقع (دلتا، أو نھر، أو أرض رطبة، وما إلى ذلك)، وامتداده المساحي حسب األنواع 

بیانات الخاصة بسنة المختلفة من الموائل، وتداخلھ مع مواقع رامسار، وذلك لتأكید وسم الموقع بـ "المیاه العذبة" أو إزالتھ. واستناداً إلى ال
توسط إنشاء المنطقة المحمیة المسّجلة في قاعدة البیانات العالمیة للمناطق المحمیة، تُحسب قیمة المؤشّر في نقطة زمنیة محدّدة على أنھا م

لخاصة بالمناطق المحمیة النسبة المئویة لكل منطقة رئیسیة من مناطق التنّوع البیولوجي المعترف بھا حالیاً، والتي تنطبق علیھا التدابیر ا
 و/أو تدابیر الحفظ الفعّالة األخرى القائمة على المناطق.

و طق المحمیة التي تفتقر إلى الحدود الرقمیة في قاعدة البیانات العالمیة للمناطق المحمیة، ویتم حذف المواقع ذات الحالة "المقترحة" أ المنا
استبعاد محمیات اإلنسان والمحیط الحیوي  . یتم أیضاً وال یتم تضمینھا أیضاً  WDPA"غیر المبلغ عنھا". ال یتم االحتفاظ بالمواقع المنحلة في 

 على مناطق غیر محمیة. ألنھا تحتوي غالباً 
تشكیكاً د ولّ األمر الذي  ،ق المحمیّةقاعدة البیانات العالمیة للمناط ٪ من المناطق المحمیة في12 لحواليالمنطقة المحمیة غیر معروفة  تعیینسنة 
من منطقة محمیة أخرى داخل بشكل عشوائي ھذه، تم تعیین سنة  التشكیكولعكس حالة  ر تغطیة المناطق المحمیة مع مرور الوقت.تغیّفي 

  مرة، مع رسم متوسط. 1000ھذا اإلجراء تم تكرار  نفس البلد، ثم
  

تم تقدیمھ إال أنھ الیوم ی مناطق التنوع البیولوجي الرئیسة التي تغطیھا المناطق المحمیة بالكامل.، تم عرض المؤشر كنسبة من 2017قبل عام 
النسبة المئویة لكل منطقة رئیسة من مناطق التنوع البیولوجي التي تغطیھا المناطق المحمیة من أجل عكس االتجاھات في تغطیة كمتوسط 

 .التي تغطیھا تماماً التي فیھا القلیل من مواقع التنّوع البیولوجي الرئیسة أو الخالیة منھا ومناطق المناطق المحمیة بشكل أفضل للبلدان أو ال
 

4.D  .التحقق 
للتحقّق من صحة البیانات المجمعة عن المناطق المحمیة وتدابیر الحفظ الفعّالة األخرى القائمة على المناطق، یتمّ التواصل مع السلطة 

المواقع. بدورھا، توّقع ھذه السلطة اتفاقاً خطیاً توافق بموجبھ على مشاركة البیانات، وتؤكّد أن، على حدِّ علمھا، ھذه المسؤولة عن ھذه 
حالة، البیانات ھي تصویر دقیق للمواقع المعنیة. مع الوقت، قد تتحسن البیانات الصادرة بشأن ھذه المواقع أو تتغیّر بعض معالمھا. في ھذه ال

 سلطة المسؤولة عن الموقع أن توّقع اتفاقیة جدیدة لمشاركة البیانات.ُیطلَب من ال

اإلقلیمیة، وتُستعرض مناطق التنّوع البیولوجي  االتصال  نقاط بل البیولوجي الرئیسیة المقترحة لتدقیق مفصّل من ِقتخضع مناطق التنّوع 
بل مراجعین مستقلّین، فیما تضطلع أمانة مناطق التنّوع البیولوجي الرئیسیة بعملیة التحقق من صحة البیانات الواردة الرئیسیة المقترحة من ِق

ي ن مناطق التنّوع البیولوجي الرئیسیة المعیّنة. تتوفّر معلومات إضافیة حول اقتراح، ومراجعة، وترشیح، وتأكید مناطق التنّوع البیولوجبشأ
على الرابط التالي:   KBA (2019)مناطق التنّوع البیولوجي الرئیسیة لالرئیسیة لدى األمانة العامة 

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

في المناطق الرئیسیة للتنّوع البیولوجي كل عام، تتاح المؤشّرات المحدثة  عند إجراء التحدیث السنوي لمؤشّرات المناطق المحمیة الواقعة
(واألعداد األساسیة للمناطق المحمیة، وتدابیر الحفظ الفعالة األخرى القائمة على المناطق، ومناطق التنّوع البیولوجي الرئیسیة) إلى 

http://www.keybiodiversityareas.org/assets/35687f50ac0bcad155ab17447b48885a
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ة البیانات الخاصة بمؤشّرات أھداف التنمیة المستدامة. ویتحقّق ذلك من خالل المعنیة، قبل تقدیمھا إلى قاعد الدول المراجعة من جانب 
). تُعمَّم ھذه https://ibat-alliance.org/country_profilesفي األداة المتكاملة لتقییم التنّوع البیولوجي. ( الوطنیة تحدیث المالمح 
الخاص بأھداف  ةاإلحصاء الوطنی ألجھزة الوطنیة االتصال  ونقاط  الوطنیة التفاقیة التنّوع البیولوجي،  االتصال  نقاط التحدیثات على 

 التنمیة المستدامة، والدول األعضاء في االتحاد الدولي لحفظ الطبیعة، وذلك للتشاور والمراجعة.
 
 

4.E. التعدیالت 
 .محددةلم یتم إجراء أي تعدیالت على المؤشر فیما یتعلق بتنسیق التفاصیل أو االمتثال لتعاریف دولیة أو وطنیة 

 

4.F  .) على المستوى اإلقلیمي2و (  البلدمستوى  ) على  1معالجة القیم الناقصة ( 
  على مستوى البلد •

ي إسقاط أو تقدیر للبیانات على لذا ال داعي ألتتوافر البیانات للمناطق المحمیة ومناطق التنوع البیولوجي الرئیسة في جمیع بلدان العالم، 
 المستوى الوطني.

  
 والعالمي  اإلقلیمي المستویین على •

 
منطقة تنوع  كلل مئویة نسبةمتوسط الع البیولوجي كیتم احتساب المؤشرات العالمیة لتغطیة المناطق المحمیة من المواقع الھامة للتنو

البیانات من جمیع البلدان،  استخراجیتم  .تدابیر الحفظ الفعالة األخرى المستندة إلى المنطقةو المناطق المحمیةرئیسة تشملھا  بیولوجي
 أو التقدیر. سنادوبالتالي ال حاجة إلى االحد ذاتھا، بقیم ناقصة ما من وبالتالي في حین أن ھناك عدم یقین حول البیانات، 

 

4.G.  المجامیع اإلقلیمیة 
) تُحسب المؤشرات اإلقلیمیة على أنھا النسبة المئویة المتوسطة لكل منطقة تنوع بیولوجي رئیسیة في المنطقة التي تغطیھا (أي متداخلة مع

: بعبارة أخرى، النسبة المئویة لكل منطقة تنوع بیولوجي رئیسیة المناطق  على  ئمةالقا المناطق المحمیة و/أو تدابیر الحفظ الفعالة األخرى 
 تغطیھا ھذه التعیینات، بمتوسط جمیع مناطق التنوع البیولوجي الرئیسیة في منطقة معینة.

 

4.H.    المناھج والتوجیھات المتاحة للبلدان بشأن تجمیع البیانات على الصعید
 الوطني
 مناطق محمیة

المحمیة ونشرھا من خالل یتم تقدیم البیانات المتعلقة بالمناطق المحمیة من قبل الوكاالت الحكومیة إلى قاعدة البیانات العالمیة بشأن المناطق 
 كوكب محمي.

عندما دعا المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع  1959تفویض األمم المتحدة لعام قاعدة البیانات العالمیة للمناطق المحمیة إلى یعود أصل 
على الرابط مزید من التفاصیل متوفرة  ).الثامن والعشرین( 713لألمم المتحدة إلى وضع قائمة بالحدائق الوطنیة واالحتیاطي المكافئ للقرار 

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

 1975و 1974و 1973) و1966/71 طبعة(إضافة إلى  1972و 1966/71و 1961/62تم نشر قائمة األمم المتحدة للمناطق المحمیة في 
إلى مما أدى إلى إنشاء شبكة عالمیة لمقدمي البیانات الوطنیین  2018و 2014و 2003و 1997و 1993و 1990و 1985و 1982و 1980و

التفاقیة التنوع البیولوجي ، على سبیل المثال، قامت كل جھات التنسیق الوطنیة 2014في عام ف  قاعدة البیانات العالمیة للمناطق المحمیة.
)CBDاتفاقیة التنوع البیولوجي (في إطار نیة لبرنامج عمل المناطق المحمیة الوط تنسیق) وجمیع نقاط الPoWPA ( األمم  بیانات لقائمةبطلب

-https: // www. protectedplanet.net/c/united-nations-list-of ( 2014المناطق المحمیة لعام ب المتحدة الخاصة
protected-areas/united-nations-list-of-protected-areas-2014 .( من  بیانات المناطق المحمیة مباشرة ولذلك یتم تجمیع

ف فرید تحتوي جمیع السجالت على معرّ  الوكاالت الحكومیة والمراكز اإلقلیمیة وغیرھا من المصادر الموثوقة في غیاب مصدر حكومي.
یتم تجمیع البیانات  ) الذي یربط قاعدة البیانات المكانیة بجدول المصدر حیث یتم وصف جمیع المصادر.MetadataID( وصفیةللبیانات ال

یتم بانتظام تحدیث عملیة المقارنة كما  المصدر.من والتحقق من صحتھا قاعدة البیانات العالمیة للمناطق المحمیة اً لمعاییر بیانات وتوحیدھا وفق
ھا في دلیل مستخدم WDPA قاعدة البیانات والتحقق من البیانات ونشرھا باإلضافة إلى البروتوكوالت ومعاییر بیانات

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.protectedplanet.net/c/united-nations-list-of-protected-areas/united-nations-list-of-protected-areas-2014
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.protectedplanet.net/c/united-nations-list-of-protected-areas/united-nations-list-of-protected-areas-2014
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)https://www.protectedplanet.net/c/wdpa-manual المتوفر من خالل (www.protectedplanet .net  حیث یتم أیضًا
  ر.كل البیانات المكانیة وجدول المصدر كل شھوتحمیل نشر 

 

 دات إلى یوفر دلیل المستخدم الخاص بقاعدة البیانات العالمیة بشأن المناطق المحمیة (المنشور باللغات اإلنكلیزیة واإلسبانیة والفرنسیة) إرشا
الجودة التي یتم حول كیفیة تقدیم بیانات المناطق المحمیة، ومعلومات بشأن أھمیة ھذه البیانات، ومعاییر البیانات وفحوص  الدول

 :تدابیر الحفظ الفعالة األخرى القائمة على المناطقإجراؤھا.
ع تتوفّر المبادئ التوجیھیة والخصائص والمعاییر المشتركة لتحدید تدابیر الحفظ الفعالة األخرى القائمة على المناطق في اتفاقیة التنوّ 

  ar.pdf-08-dec-14-14/cop-https://www.cbd.int/doc/decisions/cop): 2018(  البیولوجي
یر كما تتاح إرشادات حول التعّرف على تدابیر الحفظ الفعالة األخرى القائمة على المناطق، واإلبالغ عنھا، لدى فرقة العمل المعنیة بتداب

) والتابعة لالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة واللجنة العالمیة المعنیة بالمناطق المحمیة على: 2019المناطق ( الحفظ الفعالة األخرى القائمة على
https://portals.iucn.org/library/node/48773 . 

 :مناطق التنّوع البیولوجي الرئیسیة
في تحدید المناطق الرئیسیة للتنّوع  للدول یتضمن "المعیار العالمي لتحدید مناطق التنّوع البیولوجي الرئیسیة" التوصیات الموّحدة المتاحة 

 .  .https://portals.iucn.org/library/node/46259البیولوجي
 :تتوفّر المبادئ التوجیھیة الستخدام معیار عالمي موّحد لتحدید مناطق التنّوع البیولوجي الرئیسیة على

https://portals.iucn.org/library/node/49131 . 
جي تتوفّر إرشادات حول اقتراح، ومراجعة، وترشیح، وتأكید مناطق التنّوع البیولوجي الرئیسیة لدى األمانة العامة لمناطق التنّوع البیولو

 :على الرابط التالي KBA (2019) الرئیسیة
http://www.keybiodiversityareas.org/assets/35687f50ac0bcad155ab17447b48885a . 

www.keybiodiversityareas.org/working-یشمل الرابط أدناه موجز للعملیة المتّبعة في تحدید مناطق التنّوع البیولوجي الرئیسیة: 
updating-kbas/proposing-with . 

یة. وكل من تتوفّر لدیھ إن عملیة تحدید مناطق التنّوع البیولوجي الرئیسیة ھي عملیة شاملة وتشاوریة للغایة وتُدار من قِبل جھات وطن
ي البیانات المناسبة یمكنھ اقتراح موقع لترشیحھ كمنطقة تنّوع بیولوجي رئیسیة. لكن یجب التشاور مع الجھات المعنیة على المستوى المحلّ 

مُقدِّم االقتراح تطبیق  والوطني لتحدید الموقع، وإرفاق ھذا االقتراح بالوثائق الالزمة. القتراح موقعٍ معیّن كمنطقة تنّوع بیولوجي، على
ألنواع المعاییر الخاصة بمناطق التنّوع البیولوجي الرئیسیة بشأن البیانات المتعلّقة بعناصر التنّوع البیولوجي للموقع المعني، أي بیانات ا

ن لكل من تتوفّر لدیھ البیانات والنُظُم اإلیكولوجیة. وترتبط عملیة االقتراح بضرورة تحدید مكان الموّقع بدّقة لترسیم حدوده بوضوح. ویمك
العلمیة المناسبة أن یقترح ترشیح موقع كمنطقة تنّوع بیولوجي رئیسیة. لكن یجب أیضاً إجراء مشاورات واسعة النطاق مع الجھات المعنیة 

اح الرسمي باتّباع إجراءات على المستوى الوطني (المنظمات غیر الحكومیة والحكومیة على السواء) عملیة تقدیم االقتراحات. یُقدّم االقتر
تسب تضمن مراجعة مستقلّة لالقتراح قبل إدراج الموقع المعني في قاعدة البیانات العالمیة الخاصة بمناطق التنّوع البیولوجي الرئیسیة. وتك

لحكومات وشركات القطاع ھذه العملیة أھمیة كبیرة بالنظر إلى أن تصنیف الموقع من مناطق التنّوع البیولوجي الرئیسیة قد یتطلّب من ا
 .الخاص والمؤسسات األخرى تغییر اإلجراءات، حسب االقتضاء، بعد التشاور

مناطق (أ)  یستند تحدید مناطق التنّوع البیولوجي إلى الشبكة القائمة لمناطق التنّوع البیولوجي الرئیسیة، بما في ذلك تلك المصنّفة على أنھا
 :منظمة وطنیة 120التي تضم  (BirdLife Partnership) "ھامة للطیور والتنّوع البیولوجي، وفق تصنیف "شراكة من أجل حیاة الطیور

(http://www.birdlife.org/worldwide/partnership/birdlife-partners)   (ب) من مناطق التحالف من أجل منعٍ مطلق
مناطق تنّوع (ج)  ) :http://www.zeroextinction.org/partners.html(منظمة وطنیة ودولیة 93لالنقراض، وفق تصنیف 

بیولوجي رئیسیة أخرى، وفق تصنیف منظمات المجتمع المدني المدعومة من صندوق الشراكة من أجل النُظُم البیئیة الحرجة في تطویر 
لمذكورة مالمح النظام اإلیكولوجي، مع تعزیز البیانات الجدیدة وتوسیع شبكة ھذه المواقع. وتَِرد ھذه المالمح المطّورة في كل من الملفات ا

 ).http://www.cepf.net/resources/publications/Pages/ecosystem_profiles.aspxھنا: (
 

  :الخطوات األساسیة المتّبعة لتحدید منطقة التنّوع البیولوجي الرئیسیة ھي
 .اإلقلیمیة االتصال  نقاط تقدیم بیانات اإلفصاح عن النیة لتحدید منطقة التنّوع البیولوجي الرئیسیة إلى  .1
اتباع اإلجراءات المحدّدة إلعداد المقترحات، حیث یعمد مقدمو العروض إلى تجمیع البیانات والوثائق المناسبة وإجراء مشاورات  .2

، إما من خالل الدولة شمل ھذه المشاورات أیضاً المنظمات التي عیّنت بالفعل مناطق التنّوع البیولوجي الرئیسیة في مع الخبراء الوطنیین. وت
 .مجموعات التنسیق الوطنیة الرئیسیة في مجال التنّوع البیولوجي أو بشكل مستقل

 .مستقلین، والتحقّق من دّقة المعلومات وفقاً لمجال خبرتھماستعراض مجاالت التنّوع البیولوجي الرئیسیة المقترحة من قِبل خبراء  .3

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.protectedplanet.net/c/wdpa-manual
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-08-ar.pdf
https://portals.iucn.org/library/node/48773
https://portals.iucn.org/library/node/46259
https://portals.iucn.org/library/node/49131
http://www.keybiodiversityareas.org/assets/35687f50ac0bcad155ab17447b48885a
http://www.keybiodiversityareas.org/working-with-kbas/proposing-updating
http://www.keybiodiversityareas.org/working-with-kbas/proposing-updating
http://www.zeroextinction.org/partners.html
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مرحلة ترشیح الموقع التي تشمل تقدیم جمیع الوثائق ذات الصلة لتتحقق منھا أمانة مناطق التنّوع البیولوجي الرئیسیة. بعد ذلك،  .4
لرئیسیة بعد حصولھا على موافقة األمانة على أھلیتھا تُنشر المواقع المُرشّحة على الموقع اإللكتروني ألمانة مناطق التنّوع البیولوجي ا

 ).http://www.keybiodiversityareas.org/homeللتصنیف كمناطق رئیسیة للتنّوع البیولوجي: (
 

المعالم التي أھلتھا لھذا التصنیف وحالة حفظھا. ویمكن للمقترحین عند تحدید منطقة التنّوع البیولوجي الرئیسیة، من األھمیة بمكان أن تُرصد 
والمراجعین والمشاركین اآلخرین في عملیة الرصد أن ینضموا إلى مجتمع مناطق التنّوع البیولوجي الرئیسیة لتیسیر تبادل الخبرات 

 .ودراسات الحاالت وأمثلة عن أفضل الممارسات
 

 ).Simkins et al) .2020لحساب تغطیة المناطق المحمیة للمناطق الرئیسیة للتنّوع البیولوجي في سیمكینز وآخرین  Rتم توثیق رمز 

4.I  .  الجودة إدارة 
 یمثالن تصویراً  WDOECMو  WDPA، یرجى االطالع على القسم الخاص بالتحقق. إن ضمان بقاء OECMsبالنسبة للمناطق المحمیة و 

 دقیقًا وصحیًحا للواقع مھمة ال تنتھي؛ ومع ذلك ، بمرور الوقت ، تزداد جودة البیانات (مثل نسبة المواقع ذات الحدود المحددة).
 

اقتراح، ومراجعة، وترشیح، وتأكید  باإلضافة إلى التوجیھات الخاصة ب وأدناه،انظر أعاله  الرئیسیة،بالنسبة لمجاالت التنوع البیولوجي 
) على 2019(مناطق التنّوع البیولوجي الرئیسیة لدى األمانة العامة لمناطق التنّوع البیولوجي الرئیسیة 

http://www.keybiodiversityareas.org/assets/35687f50ac0bcad155ab17447b48885a یتم ضمان جودة البیانات .
، والتحقق من البیانات من قبل نقاط مناطق التنّوع البیولوجي الرئیسیة من خالل المشاركة الواسعة ألصحاب المصلحة في عملیة اقتراح 

من قبل مراجعین مستقلین، والتحقق من صحة بیولوجي الرئیسیة مناطق التنّوع الاالتصال اإلقلیمیة ، والمراجعة الرسمیة لمقترحات 
التطبیق  KBAالترشیحات من قبل أمانة مناطق التنوع البیولوجي الرئیسیة. عالوة على ذلك، تضمن لجنة االستئناف والمعاییر المستقلة لـ 

رئیسیة، وتشرف على إجراء رسمي للتعامل مع الطعون ضد تحدید مناطق الصحیح للمعیار العالمي لتحدید مناطق التنوع البیولوجي ال
 التنوع البیولوجي الرئیسیة (انظر

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

4.J  . ضمان الجودة  
على قاعدة البیانات العالمیة للمناطق المحمیة متوفرة العملیة الخاصة بكیفیة جمع البیانات وتوحیدھا ونشرھا في دلیل المستخدم الخاص ب إنّ 

یتم  باللغات اإلنجلیزیة والفرنسیة واإلسبانیة. ، وھي متاحةhttps://www.protectedplanet.net/c/wdpa-manual العنوان التالي:
، https://www.protectedplanet.net/c/world-database-on-protected-areas الرابط التالي توفیر إرشادات محددة على

 / WDPA: https://www.protectedplanet.net قاعدة البیانات على سبیل المثال، الحقول المعرفة مسبقًا أو البحث عن الجداول في
c / wdpa-lookup-tables  الدولیة وبیانات التعیینات اإلقلیمیة، وكیف یتم  التعمیمات كیف یتم جمعالقاعدة و، كیف یتم ترمیز سجالت

  المحمیة. تحدیث قاعدة البیانات بانتظام، وكیفیة تنفیذ إحصاءات تغطیة المناطق
تدعم عملیة تحدید مناطق التنوع البیولوجي الرئیسة شراكة مناطق التنوع البیولوجي الرئیسة 

) http://www.keybiodiversityareas.org/kba-partners .(  وأمانة مناطق التنوع البیولوجي الرئیسیة. یتم ضمان جودة البیانات
، والتحقق من البیانات من قبل نقاط االتصال اإلقلیمیة، والمراجعة KBAمن خالل المشاركة الواسعة ألصحاب المصلحة في عملیة اقتراح 

 جعین مستقلین، والتحقق من صحة الترشیحات من قبل أمانة مناطق التنوع البیولوجي الرئیسیة.من قبل مرا KBAالرسمیة لمقترحات 
واللجنة العالمیة المعنیة بالمناطق المحمیة (ینتخب  لجنة احیاء الفصائل لالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة رؤساء أنواع یقوم باإلضافة إلى ذلك،

خاصة المعاییر للرئیس لجنة  بتعیین) في الحكومات والمنظمات غیر الحكومیة)، IUCN( الطبیعة كالھما بواسطة عضویة االتحاد الدولي لحفظ
 الرئیسة العالمي لتحدید مناطق التنوع البیولوجي ، التي تضمن التطبیق الصحیح للمعیارالرئیسة ولجان االستئنافبمناطق التنوع البیولوجي 

 (انظرویشرف على إجراء رسمي للتعامل مع الطعون ضد تحدید مناطق التنوع البیولوجي الرئیسیة 
http://www.keybiodiversityareas.org/assets/1b388c918e14c5f4c3d7a0237eb0d366( 

 
لتغطیة مناطق التنوع  التنمیة المستدامة لألمم المتحدة، یتم دمج المؤشرات المحدثة سنویاً قبل التقدیم إلى قاعدة بیانات مؤشرات أھداف 

المحدثة على أداة  الوطنیة في المالمح  المناطق  على  القائمة البیولوجي الرئیسیة حسب المناطق المحمیة وتدابیر الحفظ الفعالة األخرى 
) ثم إرسالھا للتشاور إلى نقاط االتصال https: // ibat-alliance. org / country_profilesالمتكامل للتنوع البیولوجي (التقییم 

) وممثلي أھداف التنمیة المستدامة وممثلي https://www.cbd.int/information/nfp.shtmlالوطنیة التفاقیة التنوع البیولوجي (
 .اإلحصاء الوطنیة جھزةألة (جنیف) البعثات الدائمة لألمم المتحد

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.protectedplanet.net/c/wdpa-manual
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.protectedplanet.net/c/world-database-on-protected-areas
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.protectedplanet.net/c/wdpa-lookup-tables
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.protectedplanet.net/c/wdpa-lookup-tables
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.protectedplanet.net/c/wdpa-lookup-tables
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.keybiodiversityareas.org/kba-partners
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4.K  . تقییم الجودة 
 عالي

 

 والتفصیل  توافّر البیانات.  5
 توافر البیانات:

باعتباره  IAEG-SDGs فریق الخبراء المشترك بین الوكاالت المعني بمؤشرات أھداف التنمیة المستدامة م تصنیف ھذا المؤشر من قبلت
 لجمیع دول العالم، ویتم تحدیثھا على أساس مستمر. حالیاً تتوفر البیانات و. 1المستوى 

في قاعدة بیانات مؤشرات أھداف التنمیة المستدامة لألمم المتحدة  دولة لكل  المؤشر تتوفر قیم 
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ ًرسوم بیانیة لتغطیة المناطق المحمیة لمناطق التنوع البیولوجي  . تتوفر أیضا

،  BIP (https://bipdashboard.natureserve.org/bip/SelectCountry.html)في لوحة معلومات مؤشر دولة الرئیسیة لكل 
 ).https: / /ibat-alliance.org/country_profilesألداة التقییم المتكامل للتنوع البیولوجي ( الوطنیة وملفات البیانات 

 
 .www.protectedplanet.net متاحة على المناطق البیانات األساسیة عن المناطق المحمیة وتدابیر الحفظ الفعالة األخرى القائمة على 

تتوفر البیانات الخاصة  .www.keybiodiversityareas.org تتوفر بیانات عن مناطق التنوع البیولوجي الرئیسیة على الموقع
 بمجموعات فرعیة من مناطق التنوع البیولوجي المھمة للطیور والتنوع البیولوجي على

http://datazone.birdlife.org/site/search على والتحالف من أجل منع مطلق لالنقراض  للمواقعو 
https://zeroextinction.org. 

 
 تفصیل:ال

السھل التفصیل على المستویات وبالنظر إلى أن البیانات الخاصة بالمؤشر العالمي یتم تجمیعھا على المستویات الوطنیة، فمن  
المثال، ھان وآخرون،  تغطي   )، أو على العكس من ذلك، تجمیعھا على المستوى العالمي.2014الوطنیة واإلقلیمیة (على سبیل 

البحریة ( البیئة  ) وما  2008إدغار وآخرون مناطق التنوع البیولوجي الرئیسة جمیع أنواع األنظمة اإلیكولوجیة من خالل 
یمكن المیاه العذبة، أو  أنظمة أو    ب أنظمة الیابسةبالتالي، یمكن اإلبالغ عن المؤشر في تولیفة عبر األنظمة البحریة إلى جانو بعدھا.

الرئیسة األنظمة البحریة والبریة والمیاه العذبة    الفردیة مناطق التنوع البیولوجي أن تشمل  ، یمكنإال أنھ .تفصیل المؤشر في ما بینھ
  في وقت واحد، وبالتالي فإن تحدید النتائج لیس مجرد إضافة.

 

 االنحراف عن المعاییر الدولیة/المقارنة .  6
 مصادر التباین:

التي یتم تجمیعھا في المناطق المحمیة،  توفر العملیات الوطنیة البیانات  قاعدة البیانات وما بعد في كل من قاعدة البیانات العالمیة بشأن 
، وبالتالي ة، وقاعدة البیانات العالمیة لمناطق التنوع البیولوجي الرئیسالعالمیة بشأن تدابیر الحفظ الفعالة األخرى القائمة على المناطق

المؤشرات   قلیلة جدًا بین  العالمیة.ال توجد سوى اختالفات  والبیانات  البیانات   یتمثّل مصدر االختالف الوحید في الوطنیة  قاعدة  أن 
المثال، مواقع التراث العالمي، ومواقع رامسار، الخ)، ك  العالمیة للمناطق المحمیة تضم مناطق محددة دولیاً  مناطق محمیة (على سبیل 

 .حمیّةبرھا دولھا السیادیة على أنھا مناطق موعدد قلیل منھا ال تعت
  

المناطق المحمیة المنزاحة إلى ، WDPA قاعدة البیانات العالمیة للمناطق المحمیة  الحظ أنھ نظراً ألن البلدان ال تقدم بیانات شاملة عن 
 فإن القیم السابقة للمؤشر قد تقلل من قیمة التغطیة بشكل ھامشي.

 قائوثالمراجع وال.  7
 الرابط:

http://www.unep-wcmc.org/; http://www.birdlife.org/; http://www.iucn.org/ 
 

  المراجع:
These metadata are based on http://mdgs.un.org/unsd/mi/wiki/7-6-Proportion- 
of-terrestrial-and-marine-areas-protected.ashx, supplemented by 
http://www.bipindicators.net/paoverlays and the references listed below. 



 2022یولیو /تموز 7آخر تحدیث:

 
BIRDLIFE INTERNATIONAL (2014). Important Bird and Biodiversity Areas: a global network for conserving 
nature and benefiting people. Cambridge, UK: BirdLife International. Available at 
datazone.birdlife.org/sowb/sowbpubs#IBA. 
 
BIRDLIFE INTERNATIONAL (2019) World Database of Key Biodiversity Areas.Developed by the KBA 
Partnership: BirdLife International, International Union for the Conservation of Nature, Amphibian 
Survival Alliance, Conservation International, Critical Ecosystem Partnership Fund, Global Environment 
Facility, Global Wildlife Conservation, NatureServe, Rainforest Trust, Royal Society for the Protection of 
Birds, Wildlife Conservation Society and World Wildlife Fund. September 2019 version. Available at 
http://keybiodiversity areas.org/site/search. 
 
BROOKS, T. et al. (2001). Conservation priorities for birds and biodiversity: do East African Important Bird 
Areas represent species diversity in other terrestrial vertebrate groups? Ostrich suppl. 15: 3–12. Available  
from: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2989/00306520109485329#.VafbVJPVq75. 
 
BROOKS, T.M. et al. (2016) Goal 15: Life on land. Sustainable manage forests, combat desertification, halt 
and reverse land degradation, halt biodiversity loss. Pp. 497–522 in Durán y Lalaguna, P., Díaz Barrado, 
C.M. & Fernández Liesa, C.R. (eds.) International Society and Sustainable Development Goals. Editorial 
Aranzadi, Cizur Menor, Spain. Available from: 
https://www.thomsonreuters.es/es/tienda/pdp/duo.html?pid=10008456 
 
BUTCHART, S. H. M. et al. (2010). Global biodiversity: indicators of recent declines. Science 328: 1164–
1168. Available from http://www.sciencemag.org/content/328/5982/1164.short. 
 
BUTCHART, S. H. M. et al. (2012). Protecting important sites for biodiversity contributes to meeting global 
conservation targets. PLoS One 7(3): e32529. Available from 
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0032529. 
 
BUTCHART, S. H. M. et al. (2015). Shortfalls and solutions for meeting national and global conservation 
area targets. Conservation Letters 8: 329–337. Available from 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/conl.12158/full. 
 
CBD (2014). Global Biodiversity Outlook 4. Convention on Biological Diversity, Montréal, Canada. 
Available from https://www.cbd.int/gbo4/. 
 
CBD (2018). Protected areas and other effective area-based conservation measures. Decision 14/8 
adopted by the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity. Available at 
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-08-en.pdf.  
 
CBD (2020a). Global Biodiversity Outlook 5. Convention on Biological Diversity, Montréal, Canada. 
Available from https://www.cbd.int/gbo5/.  
 
CBD (2020b). Post-2020 Global Biodiversity Framework: Scientific and technical information to support 
the review of the updated Goals and Targets, and related indicators and baselines. Document 
CBD/SBSTTA/24/3. Available at: 
https://www.cbd.int/doc/c/705d/6b4b/a1a463c1b19392bde6fa08f3/sbstta-24-03-en.pdf. 

https://www.cbd.int/gbo4/
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-08-en.pdf


 2022یولیو /تموز 7آخر تحدیث:

 
CHAPE, S. et al. (2005). Measuring the extent and effectiveness of protected areas as an indicator for 
meeting global biodiversity targets. Philosophical Transactions of the Royal Society B 360: 443–445. 
Available from http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/360/1454/443.short. 
 
DEGUIGNET, M., et al. (2014). 2014 United Nations List of Protected Areas. UNEP-WCMC, Cambridge, UK. 
Available from http://unep-
wcmc.org/system/dataset_file_fields/files/000/000/263/original/2014_UN_List_of_Protected_Areas_EN
_web.PDF?1415613322. 
 
DI MARCO, M., et al. (2016). Quantifying the relative irreplaceability of Important Bird and Biodiversity 
Areas. Conservation Biology 30: 392–402. Available from 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cobi.12609/abstract. 
 
DONALD, P. et al. (2018) Important Bird and Biodiversity Areas (IBAs): the development and 
characteristics of a global inventory of key sites for biodiversity. Bird Conserv. Internat. 29:177–198. 
DUDLEY, N. (2008). Guidelines for Applying Protected Area Management Categories. International Union 
for Conservation of Nature (IUCN). Gland, Switzerland. Available from 
https://portals.iucn.org/library/node/9243. 
 
EDGAR, G.J. et al. (2008). Key Biodiversity Areas as globally significant target sites for the conservation of 
marine biological diversity. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 18: 969–983. 
Available from http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aqc.902/abstract. 
 
EKEN, G. et al. (2004). Key biodiversity areas as site conservation targets. BioScience 54: 1110–1118. 
Available from http://bioscience.oxfordjournals.org/content/54/12/1110.short. 
 
FOSTER, M.N. et al. (2012) The identification of sites of biodiversity conservation significance: progress 
with the application of a global standard. Journal of Threatened Taxa 4: 2733–2744. Available from  
http://www.threatenedtaxa.in/index.php/JoTT/article/view/779. 
 
Global Administrative Areas (2019). GADM database of Global Administrative Areas, version 2.8. 
Available from www.gadm.org. 
 
HAN, X. et al. (2014). A Biodiversity indicators dashboard: addressing challenges to monitoring progress 
towards the Aichi Biodiversity Targets using disaggregated global data. PLoS ONE 9(11): e112046. 
Available from http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0112046. 
 
HOLLAND, R.A. et al. (2012). Conservation priorities for freshwater biodiversity: the key biodiversity area 
approach refined and tested for continental Africa. Biological Conservation 148: 167–179. Available from  
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320712000298. 
 
IUCN (2016). A Global Standard for the Identification of Key Biodiversity Areas. International Union for 
Conservation of Nature, Gland, Switzerland. Available from https://portals.iucn.org/library/node/46259. 
 
IUCN-WCPA Task Force on OECMs (2019). Recognising and reporting other effective area-based 
conservation measures. Gland, Switzerland: IUCN. 



 2022یولیو /تموز 7آخر تحدیث:

 
JONAS, H.D. et al. (2014) New steps of change: looking beyond protected areas to consider other 
effective area-based conservation measures. Parks 20: 111–128. Available from 
http://parksjournal.com/wp-content/uploads/2014/10/PARKS-20.2-Jonas-et-al-
10.2305IUCN.CH_.2014.PARKS-20-2.HDJ_.en_.pdf. 
 
KBA Secretariat (2019). Key Biodiversity Areas Proposal Process: Guidance on Proposing, Reviewing, 
Nominating and Confirming sites. Version 1.0. Prepared by the KBA Secretariat and KBA Committee of the 
KBA Partnership. Cambridge, UK. Available at 
http://www.keybiodiversityareas.org/assets/35687f50ac0bcad155ab17447b48885a.  
 
KNIGHT, A. T. et al. (2007). Improving the Key Biodiversity Areas approach for effective conservation 
planning. BioScience 57: 256–261. Available from  
http://bioscience.oxfordjournals.org/content/57/3/256.short. 
 
LANGHAMMER, P. F. et al. (2007). Identification and Gap Analysis of Key Biodiversity Areas: Targets for 
Comprehensive Protected Area Systems. IUCN World Commission on Protected Areas Best Practice 
Protected Area Guidelines Series No. 15. IUCN, Gland, Switzerland. Available from 
https://portals.iucn.org/library/node/9055. 
 
LEVERINGTON, F. et al. (2010). A global analysis of protected area management effectiveness. 
Environmental Management 46: 685–698. Available from 
http://link.springer.com/article/10.1007/s00267-010- 
9564-5#page-1. 
 
MONTESINO POUZOLS, F., et al. (2014) Global protected area expansion is compromised by projected 
land-use and parochialism. Nature 516: 383–386. Available from 
http://www.nature.com/nature/journal/v516/n7531/abs/nature14032.html. 
 
NOLTE, C. & AGRAWAL, A. (2013). Linking management effectiveness indicators to observed effects of 
protected areas on fire occurrence in the Amazon rainforest. Conservation Biology 27: 155–165. Available 
from http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1523-1739.2012.01930.x/abstract. 
 
PAIN, D.J. et al. (2005) Biodiversity representation in Uganda’s forest IBAs. Biological Conservation 125: 
133–138. Available from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320705001412. 
 
RICKETTS, T. H. et al. (2005). Pinpointing and preventing imminent extinctions. Proceedings of the 
National Academy of Sciences of the U.S.A. 102: 18497–18501. Available from 
http://www.pnas.org/content/102/51/18497.short. 
 
RODRIGUES, A. S. L. et al. (2004). Effectiveness of the global protected area network in representing 
species diversity. Nature 428: 640–643. Available from 
http://www.nature.com/nature/journal/v428/n6983/abs/nature02422.html. 
 
RODRÍGUEZ-RODRÍGUEZ, D., et al. (2011). Progress towards international targets for protected area 
coverage in mountains: a multi-scale assessment. Biological Conservation 144: 2978–2983. Available from  
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320711003454. 

http://www.keybiodiversityareas.org/assets/35687f50ac0bcad155ab17447b48885a
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320711003454


 2022یولیو /تموز 7آخر تحدیث:

 
SIMKINS, A.T., PEARMAIN, E.J., & DIAS, M.P. (2020). Code (and documentation) for calculating the 
protected area coverage of Key Biodiversity Areas. https://github.com/BirdLifeInternational/kba-overlap.  
 
TITTENSOR, D. et al. (2014). A mid-term analysis of progress towards international biodiversity targets. 
Science 346: 241–244. Available from http://www.sciencemag.org/content/346/6206/241.short. 
 
UNEP-WCMC (2019). World Database on Protected Areas User Manual 1.6. UNEP-WCMC, Cambridge, UK. 
Available from http://wcmc.io/WDPA_Manual. 
 
UNEP-WCMC & IUCN (2020). The World Database on Protected Areas (WDPA). UNEP-WCMC, Cambridge, 
UK. Available from http://www.protectedplanet.net. 
 
 

https://github.com/BirdLifeInternational/kba-overlap
http://wcmc.io/WDPA_Manual

	0. معلومات المؤشر
	0. a. الهدف
	الهدف ١٥: حماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي
	0.b. الغاية
	الغاية ١٥- ١: بحلول عام ٢٠٢٠، كفالة حفظ وترميم النظم الإيكولوجية البرية والنظم الإيكولوجية للمياه العذبة الداخلية وخدماتها، ولا سيما الغابات والأراضي الرطبة والجبال والأراضي الجافة، وكفالة استخدامها على نحو مستدام، وذلك وفقاً للالتزامات المنصوص عليها ...

	0.c. المؤشر
	المؤشر ١٥-١-٢: نسبة المواقع الهامة التي تجسد التنوع البيولوجي لليابسة والمياه العذبة والتي تشملها المناطق المحمية، حسب نوع النظام الإيكولوجي

	0.d. السلسلة
	متوسط نسبة مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية للمياه العذبة (KBAs) التي تغطيها المناطق المحمية ER_PTD_FRHWTR
	متوسط نسبة مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية لليابسة (KBAs) التي تغطيها المناطق المحمية   ER_PTD_TERR
	0.e. تحديث البيانات الوصفية
	7 تموز/يوليو 2022
	0.f. المؤشرات ذات الصلة
	تشمل المؤشرات الأخرى ذات الصلة ما يلي:
	المؤشر ١٤-٥-١: طاق المناطق المحمية مقابل المناطق البحرية
	المؤشر ١٥-٤-١: التغطية محسوبة بالمناطق المحمية من المواقع المهمة للتنوع البيولوجي الجبلي

	0. g. المنظمات الدولية المسؤولة عن الرصد العالمي
	منظمة بيردلايف انترناشيونال (BirdLife International)
	الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)
	المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP-WCMC)
	1. الإبلاغ عن البيانات
	1.A. المنظمة
	2. التعريف والمفاهيم والتصنيفات
	2.A. التعريف والمفاهيم
	2.B. وحدة القياس
	2.C. التصنيفات
	3. نوع مصدر البيانات وطريقة جمع البيانات
	3.A. مصادر البيانات
	3.B. طريقة جمع البيانات
	3.C. الجدول الزمني لجمع البيانات
	3.D. الجدول الزمني لنشر البيانات
	3.E. الجهات المزودة للبيانات
	3.F. الجهات المجّمعة للبيانات
	3.G. التفويض المؤسسي
	4. اعتبارات منهجية أخرى
	4.A. الأساس المنطقي
	4.B. التعليقات والقيود
	4.C. طريقة الاحتساب
	4.D. التحقق
	4.E. التعديلات
	4.F. معالجة القيم الناقصة (1) على مستوى البلد و (2) على المستوى الإقليمي
	4.G. المجاميع الإقليمية
	4.H. المناهج والتوجيهات المتاحة للبلدان بشأن تجميع البيانات على الصعيد الوطني
	4.H. المناهج والتوجيهات المتاحة للبلدان بشأن تجميع البيانات على الصعيد الوطني
	4.I. إدارة الجودة
	4.J. ضمان الجودة
	4.K. تقييم الجودة
	5. توافّر البيانات والتفصيل
	6.  المقارنة/الانحراف عن المعايير الدولية
	7. المراجع والوثائق


