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

 

 معلومات المؤشر .0
0  .aالهدف . 

مستدام،    :١٥الهدف   مستدام، وإدارة الغابات على نحو  حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو 
 ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي

0.bالغاية . 

، بما في ذلك تنوعها البيولوجي، من أجل تعزيز قدرتها على توفير ، كفالة حفظ النظم اإليكولوجية الجبلية٢٠٣٠بحلول عام  :٤-١٥الغاية 

 المنافع التي ال غنى عنها لتحقيق التنمية المستدامة

0.cر. المؤش 

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

0.d. السلسلة 

  .تحت هذا المؤشرالتي تندرج تنطبق هذه البيانات الوصفية على جميع السالسل 

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

 :األخرى ذات الصلة ما يليتشمل المؤشرات 

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

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

 اإليكولوجي

0. g.   المسؤولة عن الرصد العالميالمنظمات الدولية 

 (BirdLife International)  منظمة بيرداليف انترناشيونال

 (IUCN) االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة

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

 البياناتاإلبالغ عن   .1

1.A  .المنظمة 

 (BirdLife International)  انترناشيونالمنظمة بيرداليف  

 (IUCN) االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة

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

 . التعريف والمفاهيم والتصنيفات2

2.A  .التعريف والمفاهيم 
 ريف:التع

مهم موقع أي النسبة المئوية لكل تجاهات الزمنية االظهر ي من الموقع المهمة للتنوع البيولوجي الجبليلمناطق المحمية اتغطية إن المؤشر 

مناطق محمية ويتم تغطيته حسب ( في العالم لتنوع البيولوجياالتي تساهم بشكل كبير في استمرار  المواقع للتنوع البيولوجي البحري )أي تلك

 (.OECMs) فظ الفعالة األخرى القائمة على المناطقتدابير الححدّدة وم
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 المفاهيم:

(، هي مناطق جغرافية محددة بوضوح، معترف بها ومخصصة 2008دادلي، الطبيعة ) ظاالتحاد الدولي لحف عّرفهاالمناطق المحمية، كما 

من خدمات النظام االيكولوجي  طبيعة مع ما يرتبط بهاالطويل األمد للومدارة، من خالل وسائل قانونية أو وسائل فعالة أخرى، لتحقيق الحفظ 

 .والقيم الثقافية
 

2.B. وحدة القياس 

نطقة تنوع بيولوجي رئيسية جبلية مغطاة )أي متداخلة مع( المناطق المحمية و/أو تدابير متوسط النسبة المئوية لكل منسبة مئوية )%(. )

 .(الحفظ الفعالة األخرى القائمة على المنطقة

2.C. التصنيفات 

 خدامواالست الترميمو الممتدّ ة المحددة ضمن هذا التعريف، والتي تشمل الحفظيهداف اإلداراألمجموعة متنوعة من تم اإلقرار ب، بشكل خاص

 المستدام:

  

 المناطق الطبيعية المحمية بتشدّد: Iaالفئة  -

 البرية اطقمنال: Ib فئةال -

 الوطنية ائقالفئة الثانية: الحد -

 ةالطبيعيالمعالم الفئة الثالثة:  -

 لفصائلإدارة الموائل / ا ناطقالفئة الرابعة: م -

 الفئة الخامسة: المناظر الطبيعية / المناظر البحرية المحمية -

 للموارد الطبيعيةطق المحمية مع االستخدام المستدام االفئة السادسة: المن -

  

، وفقا للتشريعات الوطنية أو الممارسة العامة معنية رسمياً على وثيقة التحديدإلى منطقة محمية عندما توافق السلطة الالوضع "محدّد" يشير 

ناجم ةً ألمر واقع حمايلغرض حفظ التنوع البيولوجي، وليس  حديديجب أن يتم الت )على سبيل المثال، عن طريق مرسوم تنفيذي أو ما شابه(.

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

 

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

 (.UNEP-WCMCمتحدة للبيئة )المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج األمم ال

 

( "منطقة محددة جغرافيًا CBDالمنطقة من قبل اتفاقية التنوع البيولوجي على أنها ) القائمة علىيتم تعريف تدابير الحفظ الفعالة األخرى 

الموقع. الحفاظ على  بخالف المنطقة المحمية، والتي يتم التحكم فيها وإدارتها بطرق تحقق نتائج إيجابية ومستدامة على المدى الطويل في

االقتصادية  -القيم الثقافية والروحية واالجتماعية  أمكن،وحيثما  به،مع وظائف وخدمات النظام اإليكولوجي المرتبطة  البيولوجي،التنوع 

دة البيانات العالمية في قاع OECMs(. تتم إدارة البيانات الخاصة بـ 2018 البيولوجي،وغيرها من القيم المحلية ذات الصلة ")اتفاقية التنوع 

بواسطة المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة  OECMs (www.protectedplanet.net/en/thematic-areas/oecms)الخاصة بـ 

 (.UNEP-WCMCالتابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة )

 

التنوع البيولوجي معايير القياسية العالمية لتحديد مناطق لل وفقاً التنوع البيولوجي العالمي  دوامالمواقع التي تساهم إلى حد كبير في   يتم تحديد

تشمل مجاالت التنوع البيولوجي الرئيسية )أ( المناطق الهامة  ة( المطبقة على المستويات الوطني2016االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة الرئيسة )

ا باستخدام بيانات عن للطيور والتنوع البيولوجي، أي المواقع التي تسهم بشكل كبير في استمرار التنوع البيولوجي العالمي، والتي تم تحديده

، دونالد وآخرون. 2014بيرداليف انترناشيونال في جميع بلدان العالم )متدة موقع م 13000أكثر من  من بين هذه المواقع تم تحديدالطيور، و

نوع  عنلسكان بفعالية جميع ا نع(، أي المواقع التي تم2005ريكيتس وآخرون نقراض )لال أجل منع مطلقتحديد التحالف من ل )ب(( ؛2018

لألنواع  االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة الحمراء قائمةل وفقاً باالنقراض  أو مهدد مهدّد بشدّة بخطر االنقراضعلى أنه  واحد على األقل تم تقييمه

ات والزواحف نوعًا من الثدييات والطيور والبرمائي 1483لنحو  منعٍ مطلق لالنقراضتحالف من أجل  موقع  853المهددة باالنقراض منها 

والشعاب المرجانية، الصنوبريات، السيكاسيات وأنواع أخرى؛ )ج( مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية غير المحددة قشريات المياه العذبة، و

(، بما في ذلك تلك المحددة في ملفات Langhammer et al. 2007بموجب نسخة سابقة من معايير منطقة التنوع البيولوجي الرئيسية )

يتم إعادة تقييم هذه المجموعات  صندوق شراكة النظام اإليكولوجي الحرج.تعريف النقاط الساخنة للنظم اإليكولوجية التي تم تطويرها بدعم من 

ه األساليب جنبًا إلى جانب اآلليات األخرى لتحديد المواقع المهمة لألنواع والنظم الفرعية الثالث باستخدام المعيار العالمي، الذي يوحد هذ

 . (IUCN 2016)اإليكولوجية األخرى.
في قاعدة البيانات العالمية لمناطق التنوع البيولوجي الرئيسية  KBAsتتم إدارة البيانات المتعلقة بالتنوع البيولوجي 

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

 الرئيسية.

 

https://www.cepf.net/
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 نوع مصدر البيانات وطريقة جمع البيانات.  3

3.A. مصادر البيانات 

يتم جمع بيانات  ع بيانات المناطق المحمية من قبل وزارات البيئة والوزارات األخرى المسؤولة عن تعيين وصيانة المناطق المحمية.يجمتيتم 

أما  اتفاقية رامسار واتفاقية اليونسكو للتراث العالمي من خالل األمانات الدولية لالتفاقيات ذات الصلة.المناطق المحمية للمواقع المعينة بموجب 

حفظ  لرصد العالميالمركز يتم تجميع بيانات المناطق المحمية في قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية بواسطة على الصعيد العالمي ف 

، الذي يديره خالل بروتكتد بالنيتويتم نشرها من  (.2014ديغينيي وآخرون ) للمناطق المحميةة األمم المتحدة قائم الطبيعة وفقا لوالية إنتاج

ولجنته العالمية المعنية  برنامج األمم المتحدة للبيئة – المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بشكل مشترك كل من

 (.UNEP-WCMC 2016بالمناطق المحمية )

 

في قاعدة البيانات العالمية لتدابير الحفظ الفعالة األخرى المستندة إلى  OECMs تدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على المناطقيتم تجميع 

ـ WDOECMالمنطقة )  Protectedحيث يتم استضافتها أيضًا على  WDPA(. يمكن اعتبار قاعدة البيانات هذه بمثابة قاعدة بيانات شقيقة ل
Planetيتم عرضه ؛ يختلفون فقط في ماقول ولها سير عمل متطابق تقريبًا. عالوة على ذلك ، تشترك قواعد البيانات في العديد من نفس الح 

 .OECMs على هذا النحو للحصول على أحدث المعلومات حول هي مجال عمل سريع التطور ،OECM  وWDOECM  يرجى االتصال

 .WCMC -ببرنامج األمم المتحدة للبيئة 
 

، وفقًا للمعايير والعتبات دةالمتعد األطراف الفاعلة عملياتيتم تحديد مناطق التنوع البيولوجي الرئيسة على المستوى الوطني من خالل 

التي مناطق التنوع البيولوجي الرئيسة، الخاصة بقاعدة البيانات العالمية  يتم تجميع بيانات مناطق التنوع البيولوجي الرئيسة فيو القياسية.

  .بيرداليف انترناشيونالبواسطة  تدار
 

3.B.   البياناتطريقة جمع 

سية انظر المعلومات الواردة تحت أقسام أخرى، والمعلومات التفصيلية عن العملية التي يتم من خاللها تحديد مناطق التنّوع البيولوجي الرئي

   : updating-kbas/proposing-with-www.keybiodiversityareas.org/working  على الرابط التالي

جعة، وترشيح، وتأكيد مناطق التنّوع البيولوجي الرئيسية لدى األمانة العامة لمناطق التنّوع البيولوجي تتوفّر إرشادات حول اقتراح، ومرا

الرئيسية على الرابط التالي:  

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

 

لية تحديد مناطق التنّوع البيولوجي الرئيسية هي عملية شاملة وتشاورية للغاية. ويمكن ألي شخص تتوفّر لديه البيانات المناسبة أن إن عم

 يرشّح موقع. وينبغي التشاور مع الجهات المعنية على الصعيد الوطني )المنظمات غير الحكومية والحكومية على السواء( أثناء عملية تقديم

ات. كما يجب إخضاع أي اقتراح موقع لمراجعة مستقلّة، يتبعها ترشيح رسمي للموقع مع توثيق كامل يفي بمعايير الوثائق الخاصة االقتراح

ا كمنطقة بمناطق التنّوع البيولوجي الرئيسية. بعد ذلك، تُنشر المواقع الحائزة على تأكيد أمانة مناطق التنّوع البيولوجي الرئيسية على تأهُله

 بيولوجي رئيسية على الموقع الشبكي.تنّوع 

 

منهجية  وتُقدّم اقتراحات مناطق التنّوع البيولوجي إلى قاعدة البيانات العالمية لمناطق التنّوع البيولوجي الرئيسية في أعقاب عملية استعراض

بيولوجي، واالعتراف بأهمية المواقع المقترحة في دوام التنّوع البيولوجي العالمي. لضمان التطبيق السليم للمعايير األساسية لمناطق التنّوع ال

. وقد تم تعيين جهات تنسيق إقليمية لمساعدة مقترحي مناطق التنّوع البيولوجي الرئيسية في إعداد مقترحاتهم وضمان مراجعتها بشكل مستقلّ 

قع واستعراضها وترشيحها وتأكيدها. وتُفيد هذه اإلرشادات في توجيه المقترحين وقد نُشرت اإلرشادات الالزمة بشأن كيفية اقتراح الموا

 خالل مراحل وضع المقترحات واالستعراض، مع اإلشارة إلى األماكن أو الجهات القادرة على توفير المساعدة الالزمة في تقديم االقتراح.

3.Cالجدول الزمني لجمع البيانات . 

سنوات، استناداً  10-5برنامج األمم المتحدة للبيئة قائمة األمم المتحدة للمناطق المحمية كل المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لينتج 

في الفترة الفاصلة بين تجميع قوائم األمم المتحدة، يعمل المركز العالمي لرصد حفظ و لوزارات/ الوكاالت الوطنية.إلى المعلومات المقدمة من ا

ناطق الطبيعة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة عن كثب مع الوزارات/ الوكاالت الوطنية والمنظمات غير الحكومية المسؤولة عن تعيين الم

يتم أيضًا تحديث قاعدة البيانات العالمية لتدابير  قوم بتحديث مستمر لمحطة العمل العالمية الخاصة بإتاحة البيانات الجديدة.المحمية وصيانتها، وي

العالمية لمناطق التنوع البيولوجي الرئيسة على كما يتم تحديث قاعدة البيانات  على أساس مستمر. الحفظ الفعالة األخرى القائمة على المناطق

 ، مع تقديم بيانات وطنية جديدة.اً مرتين سنوي أساس مستمر، مع تحديثات يتم إصدارها حالياً 

 

http://www.protectedplanet.net/
http://www.keybiodiversityareas.org/working-with-kbas/proposing-updating
http://www.keybiodiversityareas.org/assets/35687f50ac0bcad155ab17447b48885a
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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  OECMsو مجموعات البيانات المتعلقة بالمناطق المحمية، منشورات

3.E  .  للبيانات  المزودة الجهات 

يتم تحديد مناطق و يتم جمع بيانات المناطق المحمية من قبل وزارات البيئة والوزارات األخرى المسؤولة عن تعيين وصيانة المناطق المحمية.

انظر أعاله ) التنوع البيولوجي الرئيسة على المستوى الوطني من خالل عمليات أصحاب المصلحة المتعددين، وفقًا للمعايير والعتبات القياسية

 .(للحصول على التفاصيل

  

3.F. الجهات المّجمعة للبيانات 

بيرداليف و (IUCNالطبيعة )حفظ االتحاد الدولي ل، و(UNEP-WCMC) تحدة للبيئةالمركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج األمم الم

 (BirdLife International) انترناشيونال

 

حفظ الطبيعة وفقا لوالية  لرصد العالميالمركز يتم تجميع بيانات المناطق المحمية عالمياً في قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية بواسطة 

كل  ، الذي يديره بشكل مشتركخالل بروتكتد بالنيتويتم نشرها من  (.2014ديغينيي وآخرون قائمة األمم المتحدة للمناطق المحمية ) إنتاج

 (.UNEP-WCMC 2016ولجنته العالمية المعنية بالمناطق المحمية ) المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة من

  

 بيردالتي تديرها  بيانات مناطق التنوع البيولوجي الرئيسة في قاعدة البيانات العالمية حول مناطق التنوع البيولوجي الرئيسة، يتم تجميع

  (2019)انترناشيونال 

 

3.G. التفويض المؤسسي 

، وفقًا  UNEP-WCMCعالميًا في قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية بواسطة  OECMيتم تجميع بيانات المناطق المحمية وبيانات 

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

 

مجاالت التنوع  بـ إلدارة البيانات الخاصةمناطق التنوع البيولوجي الرئيسية شراكة بموجب اتفاقية  BirdLife Internationalتم تفويض 

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

 

التابع لألمم المتحدة للبيئة إلنتاج مؤشر التنّوع البيولوجي والمركز العالمي لرصد الحفظ  IUCNو  BirdLife Internationalتتعاون 

 .المناطق القائمة على تغطية مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية حسب المناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى 

 اعتبارات منهجية أخرى.  4

4.A. األساس المنطقي 

وطويل  مستدامبشكل مر حيوي للحد من تدهور التنوع البيولوجي وكفالة استخدام الموارد الطبيعية البحرية هو أل هامّةإن حماية المواقع ال

 صيانةحماية ونحو المُحرز ، ويعمل هذا المؤشر كوسيلة لقياس التقدم من اآلليات المهمة إنشاء مناطق محميةولتحقيق هذا المسعى يُعتبر  .االمد

واألهم من ذلك، أنه في  ات الدولية.ي، بما يتماشى مع االلتزامات بموجب االتفاق وخدماتها بشكل مستدامإليكولوجية البحرية النظم ا واستخدام

 يقتصر على أي نوع نظام إيكولوجي واحد. إال أنه الن ذي أهمية، لإلبالغ عن أي نظام إيكولوجي معيّ فصيلهحين يمكن ت

  

يتم الحفاظ على بعض المناطق، مثل المحميات العلمية، إذ  المحمية بين فئات إدارة المناطق المحمية. تختلف مستويات الوصول إلى المناطق

المستدام  خراجحتى مفتوحة لالستتكون وتستخدم أخرى لالستجمام أو السياحة، أو  أي استخدام آخر. أمام يتم اغالقهافي حالتها الطبيعية و

: دعم سبل العيش ، منهاالتنوع البيولوجي، تتمتع المناطق المحمية بقيمة اجتماعية واقتصادية عالية باإلضافة إلى حماية للموارد الطبيعية.

توفير البحث  دعم صناعة الترفيه والسياحة المزدهرة؛ إيواء ثروة ال حصر لها من الموارد الجينية؛ الثروة السمكية؛الحفاظ على  المحلية؛

 للقيم الثقافية وغيرها من القيم غير المادية. قاعدةوتشكيل  ؛من أجل العلم والتعليم

  

سب تيُحهو يضيف هذا المؤشر معلومات ذات مغزى إلى إحصاءات بسيطة مبلغة تقليدياً عن المناطق البحرية التي تغطيها المناطق المحمية، و

(. تُعتبر 2005شايب وآخرون، ) 100 وب بمضرعن طريق قسمة مجموع المناطق المحمية داخل بلد ما على إجمالي المساحة اإلقليمية للبلد 

http://www.keybiodiversityareas.org/assets/dfbb558651f335617813f6c0c42f9e50
http://www.keybiodiversityareas.org/assets/dfbb558651f335617813f6c0c42f9e50
http://www.keybiodiversityareas.org/assets/dfbb558651f335617813f6c0c42f9e50
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(، 2004رودريغز وآخرون، )لى المكان فاوت الشديد ألهمية التنوع البيولوجي عتّ وال تتعّرف إلى الإحصاءات تغطية ك مثل هذه النسب المئوية

 نتائج ضارة من خالل حماية المناطق التي تكون كبيرة على حساب تلك التي تتطلب الحماية. ؤدي إلىوبالتالي فإن المخاطرة ت

  

 تيتنسور، 2014)اتفاقية التنوع البيولوجي  2020-2011للتنوع البيولوجي للفترة  االستراتيجيةنحو الخطة المُحرز م المؤشر لتتبع التقدم ستخد يُ

(. وقد تم اقتراحه كمؤشر 2010بوتشارت وآخرون، التفاقية التنوع البيولوجي ) 2010عام  غايةخدم كمؤشر نحو (، واستُ 2014وآخرون 

 (.CBD 2020b) 2020لرصد التقدم المحرز نحو اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 

4.B. التعليقات والقيود 

يتم التحقق من كما  وقابليتها للمقارنة في قاعدة البيانات العالمية بشأن المناطق المحمية.ق معايير مراقبة الجودة لضمان اتساق البيانات يتُطبيتم 

من خالل عدد من األدوات  UNEP-WCMC المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة صحة البيانات الجديدة في

بين البيانات في قاعدة البيانات  تفاوتيتم التقليل من ال دة البيانات العالمية للمناطق المحمية.لقاعتجري بلورتها ضمن هيكل البيانات النموذجي و

  هذه التفاوتات من خاللحلّ يجري ( وUNEP-WCMC 2019) العالمية بشأن المناطق المحمية والبيانات الجديدة عن طريق توفير دليلٍ 

 ت مماثلة على دمج البيانات في قاعدة البيانات العالمية لمناطق التنوع البيولوجي الرئيسة.تنطبق عمليا البيانات.ب بالجهات المزّودةاالتصال 

  

إدارية ي يعتمد في نهاية المطاف على مجموعة من عوامل ذالتنوع البيولوجي، ال خسارةال يقيس المؤشر فعالية المناطق المحمية في الحد من 

تم تطوير العديد من اآلليات لتقييم إدارة  أنه وعلى األخص، جارية لمعالجة هذا القيد.العدد من المبادرات  هناك ال يغطيها المؤشر. وتنفيذية

شراكة مؤشرات التنوع البيولوجي  من قبل ستخدموهو يُ (.2010ليفيرينغتون وآخرون المناطق المحمية، والتي يمكن توليفها في مؤشر )

 شي للتنوع البيولوجيتيآ أهدافمن  11 هدفنحو تحقيق ال المُحرز للتقدمل كمؤشر مكمّ 

(http://www.bipindicators.net/pamanagement.) اطقالمن مخرجاتبين هذه التدابير و صغيرة ، قد تكون هناك عالقةإال أنه 

فعالية اإلدارة  كل من وفي اآلونة األخيرة، بدأ العمل على تطوير نهج "القائمة الخضراء"، بغية إدماج (.2013المحمية )نولتي وأغراوال 

 وتطبيقها بشكل أوسع. هاحيث يتم اختبار أكثر أهمية األنشطة هذهالمناطق المحمية، ومن المحتمل أن تصبح  مخرجاتو

 

للمنطقة المحمية أو تعريف  IUCNوالمعرفة بسبب الصعوبات في تحديد ما إذا كان الموقع يتوافق مع تعريف  يمكن أن تظهر فجوات البيانات

التصنيف ، فإن سوء ألن كالهما مدمج في المؤشر . ومع ذلك، نظراً القائمة على المناطقاتفاقية التنوع البيولوجي لتدابير الحفظ الفعالة األخرى 

 )كواحد أو اآلخر( ال يؤثر على قيمة المؤشر المحسوبة.

 
من التنوع البيولوجي،  عيّنةعلى مجموعات فرعية مركز ي كان الحين إلىتحديد الموقع  بكون تتمثّلقيود الفي ما يتعلق بالمواقع الهامة، فإن أكبر 

 مطلق منعمواقع التحالف من أجل ل)بالنسبة  كبير بشكل المهددةلتنوع البيولوجي( واألنواع لللطيور و هامّةمثل الطيور )للمناطق ال

تكون بدائل جيدة للتنوع البيولوجي بشكل عام )بروكس وآخرون ل لتنوع البيولوجيول للطيورالمهمة  المواقع توثيق تم حين وفي (.لالنقراض

( عبر مستويات IUCN 2016يبقى أمر تطبيق معيار موحد لتحديد المجاالت الرئيسة للتنوع البيولوجي ) ،(2005وآخرون  باين، 2001

، وذلك من الجهود االولويات أعلى منتلفة لتنوع البيولوجي )الجينات واألنواع والنظم اإليكولوجية( ومجموعات تصنيفية مخا منمختلفة 

(. تشكل الطيور اآلن 2012 وآخرون فوستر، 2007 وآخرون النغهامر، 2007 وآخرون نايت، 2004 وآخرون إيكين) يومالمبذولة حتى ال

من األنواع التي تم تحديد مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية لها، وكتحديد منطقة التنوع البيولوجي الرئيسية ألنواع وعناصر  %50أقل من 

 .أخرى من عائدات التنوع البيولوجي ، سيصبح هذا التحيز اعتباًرا أقل أهمية في المستقبل

  

لعدد من البلدان والمناطق التي تسمح فيها بيانات التنوع البيولوجي الشاملة  ةستم التحقق من صحة تعريف منطقة التنوع البيولوجي الرئي

، مونتيسينو 2016دي ماركو وآخرون "( باستخدام تقنيات تخطيط الحفظ المنتظم )ستبدالهساب رسمي ألهمية الموقع )أو "عدم القدرة على اتحاب

 (.2014بوزول وآخرون 

   

لمناطق التنّوع البيولوجي البحري الرئيسة، من خالل تطبيق معايير  لمؤشر: أ( توسيع التغطية التصنيفيةوسوف تشمل التطورات المستقبلية ل

نوع من والنباتات و حيوانات الالفقاريةوال الحيوانات الفقارية البحريةمجموعة واسعة من على ( IUCN 2016) التنّوع البيولوجي الرئيسة

على البيانات المتعلقة بالمناطق المحمية من خالل االستمرار في زيادة نسبة المواقع التي لها تواريخ  ب( إدخال تحسينات يكولوجي؛النظام اإل

توثيق تدابير الحفظ الفعالة األخرى المستندة إلى المنطقة في قاعدة في زيادة  (؛ ج(ومع مضلعات حدود رقمية )بدالً من إحداثيات حديدموثقة للت

ـ   .OECMsالبيانات العالمية ل

 

4.C. طريقة االحتساب 
من التداخل المكاني بين المضلعات الرقمية للمناطق المحمية من قاعدة البيانات العالمية للمناطق شتقّة يتم حساب هذا المؤشر من البيانات الم

المضلعات الرقمية  (،و2020)االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والمركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة  المحمية

 ق التنوع البيولوجيلمناط الرقمية والمضلعات OECMsمن قاعدة البيانات العالمية حول  القائمة على المناطقلتدابير الحفظ الفعالة األخرى 

لتنوع البيولوجي، لالرئيسة )من قاعدة البيانات العالمية لمناطق التنوع البيولوجي الرئيسة، بما في ذلك المناطق المهمة للطيور و الجبلي

تنوع بيولوجي تم تصنيف المواقع على أنها مناطق  النقراض، ومناطق التنوع البيولوجي الرئيسة األخرى(.نعٍ مطلق لوالتحالف من أجل م

( ، UNEP-WCMC 2002رئيسية جبلية من خالل إجراء تداخل مكاني بين مضلعات منطقة التنوع البيولوجي الرئيسية وطبقة نقطية جبلية )
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 يتم احتساب قيمة و .٪ مع طبقة الجبل 5وتصنيف أي منطقة تنوع بيولوجي رئيسية كمنطقة تنوع بيولوجي رئيسية جبلية حيث تتداخل بنسبة 

إنشاء منطقة محمية مسجلة في قاعدة البيانات العالمية للمناطق الخاصة بسنةِ المؤشر عند نقطة معينة من الزمن، استنادا إلى بيانات 

الحفظ و/أو تدابير  المناطق المحمية  بأنها منالمعترف بها حالياً منطقة تنّوع بيولوجي رئيسة و لكل متوسط النسبة المئوية على أنه المحمية،

 الفعالة األخرى المستندة إلى المنطقة.

 

المواقع ذات الحالة "المقترحة" أو "غير المبلغ  و المناطق المحمية التي تفتقر إلى الحدود الرقمية في قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية، 

استبعاد  . يتم أيضاً وال يتم تضمينها أيضاً  WDPAفي  بها ال يتم االحتفاظ  مواقع التنّوع البيولوجي الغير منشورة. و حذفهايتم تجاهلها  عنها"

 على مناطق غير محمية. محميات اإلنسان والمحيط الحيوي ألنها تحتوي غالباً 

 
د ولّ األمر الذي  ،قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحميّة من المناطق المحمية في %12 لحواليالمنطقة المحمية غير معروفة  تعيينسنة 

من منطقة محمية أخرى بشكل عشوائي هذه، تم تعيين سنة  التشكيكولعكس حالة  ر تغطية المناطق المحمية مع مرور الوقت.تغيّتشكيكاً في 

  مرة، مع رسم متوسط. 1000هذا اإلجراء تم تكرار  ، ثمداخل نفس البلد

  

تم تقديمه ي اليوم أنه إال ، تم عرض المؤشر كنسبة من مناطق التنوع البيولوجي الرئيسة التي تغطيها المناطق المحمية بالكامل.2017قبل عام 

طيها المناطق المحمية من أجل عكس االتجاهات في تغطية النسبة المئوية لكل منطقة رئيسة من مناطق التنوع البيولوجي التي تغكمتوسط 

 .التي تغطيها تماماً و منها الخالية أو الرئيسة البيولوجي التنّوع مواقع من القليل فيها التيالمناطق المحمية بشكل أفضل للبلدان أو المناطق 

  

4.D  .التحقق 

المحمية وتدابير الحفظ الفعّالة األخرى القائمة على المناطق، يتمّ التواصل مع السلطة للتحقّق من صحة البيانات المجمعة عن المناطق 

بدورها، توّقع هذه السلطة اتفاقاً خطياً توافق بموجبه على مشاركة البيانات، وتؤكّد أن، على حدِّ علمها، هذه  المسؤولة عن هذه المواقع

وقت، قد تتحسن البيانات الصادرة بشأن هذه المواقع أو تتغيّر بعض معالمها. في هذه الحالة، البيانات هي تصوير دقيق للمواقع المعنية. مع ال

 يُطل ب من السلطة المسؤولة عن الموقع أن توّقع اتفاقية جديدة لمشاركة البيانات.

بل جهات التنسيق اإلقليمية، وتُستعرض مناطق التنّوع البيولوجي تخضع مناطق التنّوع البيولوجي الرئيسية المقترحة لتدقيق مفصّل من ِق

بل مراجعين مستقلّين، فيما تضطلع أمانة مناطق التنّوع البيولوجي الرئيسية بعملية التحقق من صحة البيانات الواردة الرئيسية المقترحة من ِق

لوجي بشأن مناطق التنّوع البيولوجي الرئيسية المعيّنة. تتوفّر معلومات إضافية حول اقتراح، ومراجعة، وترشيح، وتأكيد مناطق التنّوع البيو

على الرابط التالي:   KBA (2019)مناطق التنّوع البيولوجي الرئيسية لانة العامة الرئيسية لدى األم

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

 

ة عند إجراء التحديث السنوي لمؤشّرات المناطق المحمية الواقعة في المناطق الرئيسية للتنّوع البيولوجي كل عام، تتاح المؤشّرات المحدث

لمناطق المحمية، وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على المناطق، ومناطق التنّوع البيولوجي الرئيسية( إلى )واألعداد األساسية ل

 المراجعة من جانب البلدان المعنية، قبل تقديمها إلى قاعدة البيانات الخاصة بمؤشّرات أهداف التنمية المستدامة. ويتحقّق ذلك من خالل

(. تُعمَّم هذه https://ibat-alliance.org/country_profilesاألداة المتكاملة لتقييم التنّوع البيولوجي. ) تحديث المالمح القُطرية في

الخاص بأهداف التنمية  ةاإلحصاء الوطني ألجهزة التحديثات على جهات التنسيق الوطنية التفاقية التنّوع البيولوجي، وجهات التنسيق الوطنية

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

 

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 مستوى البلد •
ي إسقاط أو تقدير للبيانات على لذا ال داعي ألتتوافر البيانات للمناطق المحمية ومناطق التنوع البيولوجي الرئيسة في جميع بلدان العالم، 

 المستوى الوطني.

  

 والعالمي  اإلقليمي المستويين على •

 

http://www.keybiodiversityareas.org/assets/35687f50ac0bcad155ab17447b48885a
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منطقة تنوع  كلل مئوية نسبةمتوسط الع البيولوجي كيتم احتساب المؤشرات العالمية لتغطية المناطق المحمية من المواقع الهامة للتنو

البيانات من جميع البلدان،  استخراجيتم  .القائمة على المناطقتدابير الحفظ الفعالة األخرى و المناطق المحميةرئيسة تشملها  بيولوجي

 أو التقدير. سنادحد ذاتها، وبالتالي ال حاجة إلى االبقيم ناقصة ما من وبالتالي في حين أن هناك عدم يقين حول البيانات، 

 

4.G.  المجاميع اإلقليمية 

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

: بعبارة أخرى، النسبة المئوية لكل منطقة تنوع بيولوجي رئيسية القائمة على المناطقالمناطق المحمية و/أو تدابير الحفظ الفعالة األخرى 

 الرئيسية في منطقة معينة.تغطيها هذه التعيينات، بمتوسط جميع مناطق التنوع البيولوجي 

4.H.    المناهج والتوجيهات المتاحة للبلدان بشأن تجميع البيانات على الصعيد

 الوطني

 مناطق محمية
مناطق المحمية من قبل الوكاالت الحكومية إلى قاعدة البيانات العالمية بشأن المناطق المحمية ونشرها من خالل يتم تقديم البيانات المتعلقة بال

 كوكب محمي.

عندما دعا المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع  1959تفويض األمم المتحدة لعام قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية إلى يعود أصل 

على الرابط مزيد من التفاصيل متوفرة  (.الثامن والعشرين) 713إلى وضع قائمة بالحدائق الوطنية واالحتياطي المكافئ للقرار لألمم المتحدة 

  .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 المحمية في 

إلى مما أدى إلى إنشاء شبكة عالمية لمقدمي البيانات الوطنيين  2018و 2014و 2003و 1997و 1993و 1990و 1985و 1982و 1980و

التفاقية التنوع البيولوجي ، على سبيل المثال، قامت كل جهات التنسيق الوطنية 2014في عام ف  المحمية. قاعدة البيانات العالمية للمناطق

(CBDوجميع نقاط ال )في إطار الوطنية لبرنامج عمل المناطق المحمية  تنسيق( اتفاقية التنوع البيولوجيPoWPA ) األمم  بيانات لقائمةبطلب

-https: // www. protectedplanet.net/c/united-nations-list-of ) 2014عام المناطق المحمية لب المتحدة الخاصة
protected-areas/united-nations-list-of-protected-areas-2014 .)  ولذلك يتم تجميع بيانات المناطق المحمية مباشرة من

ف فريد تحتوي جميع السجالت على معرّ  الوكاالت الحكومية والمراكز اإلقليمية وغيرها من المصادر الموثوقة في غياب مصدر حكومي.

يتم تجميع البيانات  ( الذي يربط قاعدة البيانات المكانية بجدول المصدر حيث يتم وصف جميع المصادر.MetadataID) وصفيةالللبيانات 

يتم بانتظام تحديث عملية المقارنة كما  المصدر.من والتحقق من صحتها قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية وتوحيدها وفقاً لمعايير بيانات 

ها في دليل مستخدم WDPA قاعدة البيانات من البيانات ونشرها باإلضافة إلى البروتوكوالت ومعايير بياناتوالتحقق 

(https://www.protectedplanet.net/c/wdpa-manual المتوفر من خالل )www.protectedplanet .net  حيث يتم أيضًا

  كل البيانات المكانية وجدول المصدر كل شهر.وتحميل نشر 

 

والفرنسية( إرشادات إلى يوفر دليل المستخدم الخاص بقاعدة البيانات العالمية بشأن المناطق المحمية )المنشور باللغات اإلنكليزية واإلسبانية 

  ؤها.البلدان حول كيفية تقديم بيانات المناطق المحمية، ومعلومات بشأن أهمية هذه البيانات، ومعايير البيانات وفحوص الجودة التي يتم إجرا

 :تدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على المناطق

ير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على المناطق في اتفاقية التنّوع تتوفّر المبادئ التوجيهية والخصائص والمعايير المشتركة لتحديد تداب

  ar.pdf-08-dec-14-14/cop-https://www.cbd.int/doc/decisions/cop(: 2018)  البيولوجي

تدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على المناطق، واإلبالغ عنها، لدى فرقة العمل المعنية بتدابير كما تتاح إرشادات حول التعّرف على 

( والتابعة لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة واللجنة العالمية المعنية بالمناطق المحمية على: 2019الحفظ الفعالة األخرى القائمة على المناطق )

https://portals.iucn.org/library/node/48773 . 

 

 :مناطق التنّوع البيولوجي الرئيسية

للبلدان في تحديد المناطق الرئيسية للتنّوع  يتضمن "المعيار العالمي لتحديد مناطق التنّوع البيولوجي الرئيسية" التوصيات الموّحدة المتاحة

 .  .https://portals.iucn.org/library/node/46259البيولوجي

 :تتوفّر المبادئ التوجيهية الستخدام معيار عالمي موّحد لتحديد مناطق التنّوع البيولوجي الرئيسية على

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

جي تتوفّر إرشادات حول اقتراح، ومراجعة، وترشيح، وتأكيد مناطق التنّوع البيولوجي الرئيسية لدى األمانة العامة لمناطق التنّوع البيولو

 :لى الرابط التاليع KBA (2019) الرئيسية

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

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
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
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www.keybiodiversityareas.org/working-لوجي الرئيسية: يشمل الرابط أدناه موجز للعملية المتّبعة في تحديد مناطق التنّوع البيو

updating-kbas/proposing-with . 

 

تتوفّر لديه إن عملية تحديد مناطق التنّوع البيولوجي الرئيسية هي عملية شاملة وتشاورية للغاية وتُدار من قِبل جهات وطنية. وكل من 

ي البيانات المناسبة يمكنه اقتراح موقع لترشيحه كمنطقة تنّوع بيولوجي رئيسية. لكن يجب التشاور مع الجهات المعنية على المستوى المحلّ 

قتراح تطبيق والوطني لتحديد الموقع، وإرفاق هذا االقتراح بالوثائق الالزمة. القتراح موقعٍ معيّن كمنطقة تنّوع بيولوجي، على مُقدِّم اال

ألنواع المعايير الخاصة بمناطق التنّوع البيولوجي الرئيسية بشأن البيانات المتعلّقة بعناصر التنّوع البيولوجي للموقع المعني، أي بيانات ا

وفّر لديه البيانات والنُظُم اإليكولوجية. وترتبط عملية االقتراح بضرورة تحديد مكان الموّقع بدّقة لترسيم حدوده بوضوح. ويمكن لكل من تت

العلمية المناسبة أن يقترح ترشيح موقع كمنطقة تنّوع بيولوجي رئيسية. لكن يجب أيضاً إجراء مشاورات واسعة النطاق مع الجهات المعنية 

اتّباع إجراءات على المستوى الوطني )المنظمات غير الحكومية والحكومية على السواء( عملية تقديم االقتراحات. يُقدّم االقتراح الرسمي ب

تسب تضمن مراجعة مستقلّة لالقتراح قبل إدراج الموقع المعني في قاعدة البيانات العالمية الخاصة بمناطق التنّوع البيولوجي الرئيسية. وتك

كات القطاع هذه العملية أهمية كبيرة بالنظر إلى أن تصنيف الموقع من مناطق التنّوع البيولوجي الرئيسية قد يتطلّب من الحكومات وشر

 .الخاص والمؤسسات األخرى تغيير اإلجراءات، حسب االقتضاء، بعد التشاور

 

مناطق )أ(  د تحديد مناطق التنّوع البيولوجي إلى الشبكة القائمة لمناطق التنّوع البيولوجي الرئيسية، بما في ذلك تلك المصنّفة على أنهايستن

 :منظمة وطنية 120التي تضم  (BirdLife Partnership) "هامة للطيور والتنّوع البيولوجي، وفق تصنيف "شراكة من أجل حياة الطيور

(http://www.birdlife.org/worldwide/partnership/birdlife-partners)   )من مناطق التحالف من أجل منعٍ مطلق )ب

نّوع مناطق ت)ج(  ) :http://www.zeroextinction.org/partners.html(منظمة وطنية ودولية 93لالنقراض، وفق تصنيف 

بيولوجي رئيسية أخرى، وفق تصنيف منظمات المجتمع المدني المدعومة من صندوق الشراكة من أجل النُظُم البيئية الحرجة في تطوير 

كورة مالمح النظام اإليكولوجي، مع تعزيز البيانات الجديدة وتوسيع شبكة هذه المواقع. وت ِرد هذه المالمح المطّورة في كل من الملفات المذ

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

 

  :الخطوات األساسية المتّبعة لتحديد منطقة التنّوع البيولوجي الرئيسية هي

 .قليميةتقديم بيانات اإلفصاح عن النية لتحديد منطقة التنّوع البيولوجي الرئيسية إلى جهات التنسيق اإل .1

اتباع اإلجراءات المحدّدة إلعداد المقترحات، حيث يعمد مقدمو العروض إلى تجميع البيانات والوثائق المناسبة وإجراء مشاورات  .2

ل خالمع الخبراء الوطنيين. وتشمل هذه المشاورات أيضاً المنظمات التي عيّنت بالفعل مناطق التنّوع البيولوجي الرئيسية في البالد، إما من 

 .مجموعات التنسيق الوطنية الرئيسية في مجال التنّوع البيولوجي أو بشكل مستقل

 .استعراض مجاالت التنّوع البيولوجي الرئيسية المقترحة من قِبل خبراء مستقلين، والتحقّق من دّقة المعلومات وفقاً لمجال خبرتهم .3

لصلة لتتحقق منها أمانة مناطق التنّوع البيولوجي الرئيسية. بعد ذلك، مرحلة ترشيح الموقع التي تشمل تقديم جميع الوثائق ذات ا .4

ها تُنشر المواقع المُرشّحة على الموقع اإللكتروني ألمانة مناطق التنّوع البيولوجي الرئيسية بعد حصولها على موافقة األمانة على أهليت

 (.http://www.keybiodiversityareas.org/homeللتصنيف كمناطق رئيسية للتنّوع البيولوجي: )

 

قترحين عند تحديد منطقة التنّوع البيولوجي الرئيسية، من األهمية بمكان أن تُرصد المعالم التي أهلتها لهذا التصنيف وحالة حفظها. ويمكن للم

لتيسير تبادل الخبرات  والمراجعين والمشاركين اآلخرين في عملية الرصد أن ينضموا إلى مجتمع مناطق التنّوع البيولوجي الرئيسية

 .ودراسات الحاالت وأمثلة عن أفضل الممارسات

 

 Simkins et al( .2020.)لحساب تغطية المناطق المحمية للمناطق الرئيسية للتنّوع البيولوجي في سيمكينز وآخرين  Rتم توثيق رمز 

 

4.I  . إدارة الجودة 

، يرجى االطالع على القسم الخاص بالتحقق. إن OECMs تدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على المناطق بالنسبة للمناطق المحمية و

دقيقًا وصحيًحا للواقع مهمة ال تنتهي؛ ومع ذلك ، بمرور الوقت ، تزداد جودة البيانات  يمثالن تصويراً  WDOECMو  WDPAضمان بقاء 

 )مثل نسبة المواقع ذات الحدود المحددة(.

باإلضافة إلى التوجيهات الخاصة باقتراح ومراجعة وترشيح وتأكيد مبادئ  وأدناه،انظر أعاله  الرئيسية،ولوجي بالنسبة لمجاالت التنوع البي

( على 2019التنوع البيولوجي المتاحة في أمانة كيب تاون )

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

، والتحقق  مجاالت التنوع البيولوجي الرئيسيةمن خالل المشاركة الواسعة ألصحاب المصلحة في عملية اقتراح يتم ضمان جودة البيانات 

من قبل مراجعين مستقلين،  مجاالت التنوع البيولوجي الرئيسيةمن البيانات من قبل نقاط االتصال اإلقليمية ، والمراجعة الرسمية لمقترحات 

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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والتحقق من صحة الترشيحات من قبل أمانة مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية. عالوة على ذلك، تضمن لجنة االستئناف والمعايير المستقلة 

إجراء رسمي للتعامل مع الطعون ضد  التطبيق الصحيح للمعيار العالمي لتحديد مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية، وتشرف على KBAلـ 

 تحديد مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية )انظر

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

 

4.J ضمان الجودة .  

على قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية متوفرة العملية الخاصة بكيفية جمع البيانات وتوحيدها ونشرها في دليل المستخدم الخاص ب إنّ 

يتم  اللغات اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية.ب ، وهي متاحةhttps://www.protectedplanet.net/c/wdpa-manual العنوان التالي:

، https://www.protectedplanet.net/c/world-database-on-protected-areas الرابط التالي توفير إرشادات محددة على

 / WDPA: https://www.protectedplanet.net قاعدة البيانات على سبيل المثال، الحقول المعرفة مسبقًا أو البحث عن الجداول في
c / wdpa-lookup-tables  الدولية وبيانات التعيينات اإلقليمية، وكيف يتم  يماتالتعم كيف يتم جمعالقاعدة و، كيف يتم ترميز سجالت

  تحديث قاعدة البيانات بانتظام، وكيفية تنفيذ إحصاءات تغطية المناطق المحمية.

تدعم عملية تحديد مناطق التنوع البيولوجي الرئيسة شراكة مناطق التنوع البيولوجي الرئيسة 

( http://www.keybiodiversityareas.org/kba-partners .)  وأمانة مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية. يتم ضمان جودة البيانات

، والتحقق من البيانات من قبل نقاط االتصال اإلقليمية، والمراجعة KBAقتراح قانون من خالل المشاركة الواسعة ألصحاب المصلحة في عملية ا

 من قبل مراجعين مستقلين، والتحقق من صحة الترشيحات من قبل أمانة مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية. KBAالرسمية لمقترحات قانون 

واللجنة العالمية المعنية بالمناطق المحمية )ينتخب  لجنة احياء الفصائل لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة رؤساء أنواع يقوم باإلضافة إلى ذلك،

خاصة المعايير للرئيس لجنة  بتعيين( في الحكومات والمنظمات غير الحكومية(، IUCN) الطبيعة كالهما بواسطة عضوية االتحاد الدولي لحفظ

 الرئيسة ، التي تضمن التطبيق الصحيح للمعيار العالمي لتحديد مناطق التنوع البيولوجيجان االستئنافالرئيسة ولبمناطق التنوع البيولوجي 
 )انظرويشرف على إجراء رسمي للتعامل مع الطعون ضد تحديد مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية 

http://www.keybiodiversityareas.org/assets/1b388c918e14c5f4c3d7a0237eb0d3 66) 

 

تغطية مناطق التنوع مؤشرات إلى قاعدة بيانات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة، يتم دمج  عن البياناتاإلبالغ قبل 

في  القائمة على المناطق و التي يجري تحديثها بشكل سنويالبيولوجي الرئيسية حسب المناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى 

 يتم ( ثمhttps: // ibat-alliance. org / country_profilesأداة التقييم المتكامل للتنوع البيولوجي ) عنالمالمح القطرية المحدثة 

( وممثلي https://www.cbd.int/information/nfp.shtmlإرسالها للتشاور إلى نقاط االتصال الوطنية التفاقية التنوع البيولوجي )

 .اإلحصاء الوطنية جهزةألأهداف التنمية المستدامة وممثلي البعثات الدائمة لألمم المتحدة )جنيف( 

4.K  . تقييم الجودة 

 عالي

 

 والتفصيل  توافّر البيانات.  5

 توافر البيانات:

باعتباره  IAEG-SDGs فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة م تصنيف هذا المؤشر من قبلت

 لجميع دول العالم، ويتم تحديثها على أساس مستمر. حالياً تتوفر البيانات و. 1المستوى 

لكل بلد في قاعدة بيانات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة  المؤشرتتوفر قيم 

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ ًرسوم بيانية لتغطية المناطق المحمية لمناطق التنوع  . تتوفر أيضا

 BIPلوجيشراكة مؤشرات التنوع البيو البيولوجي الرئيسية لكل بلد في لوحة معلومات مؤشرات 
(https://bipdashboard.natureserve.org/bip/SelectCountry.html)  وملفات البيانات القطرية ألداة التقييم المتكامل للتنوع ،

 (.https: //ibat-alliance.org/country_profilesالبيولوجي )

 

 .www.protectedplanet.net البيانات األساسية عن المناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على المنطقة متاحة على

تتوفر البيانات الخاصة  .www.keybiodiversityareas.org مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية على الموقعتتوفر بيانات عن 

 بمجموعات فرعية من مناطق التنوع البيولوجي المهمة للطيور والتنوع البيولوجي على

http://datazone.birdlife.org/site/search وللمواقع Alliance for Zero Extinction على https://zeroextinction.org. 

 

 

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=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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 تفصيل:ال
 

وبالنظر إلى أن البيانات الخاصة بالمؤشر العالمي يتم تجميعها على المستويات الوطنية، فمن السهل التفصيل على المستويات 

المثال، هان وآخرون،  تغطي   (، أو على العكس من ذلك، تجميعها على المستوى العالمي.2014الوطنية واإلقليمية )على سبيل 

البيئة البحرية ) ( وما  2008إدغار وآخرون مناطق التنوع البيولوجي الرئيسة جميع أنواع األنظمة اإليكولوجية من خالل 

يمكن المياه العذبة، أو  أنظمة أو    أنظمة اليابسةب وبالتالي، يمكن اإلبالغ عن المؤشر في توليفة عبر األنظمة البحرية إلى جان بعدها.

الرئيسة األنظمة البحرية والبرية والمياه العذبة    الفردية مناطق التنوع البيولوجي أن تشمل  ، يمكنإال أنه .تفصيل المؤشر في ما بينه

  في وقت واحد، وبالتالي فإن تحديد النتائج ليس مجرد إضافة.
 

 االنحراف عن المعايير الدولية/المقارنة .  6

 مصادر التباين:
التي يتم تجميعها في قاعدة البيانات وما بعد في كل من قاعدة البيانات العالمية بشأن المناطق المحمية،  توفر العمليات الوطنية البيانات 

، وبالتالي ةالبيانات العالمية لمناطق التنوع البيولوجي الرئيس، وقاعدة العالمية بشأن تدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على المناطق
العالمية. والبيانات  المؤشرات الوطنية  قليلة جدًا بين  البيانات   يتمثّل مصدر االختالف الوحيد في ال توجد سوى اختالفات  قاعدة  أن 

ثال، مواقع التراث العالمي، ومواقع رامسار، الخ(، مناطق محمية )على سبيل المك  العالمية للمناطق المحمية تضم مناطق محددة دولياً 
 .برها دولها السيادية على أنها مناطق محميّةوعدد قليل منها ال تعت

  
المناطق المحمية المنزاحة إلى ، WDPA قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية  الحظ أنه نظراً ألن البلدان ال تقدم بيانات شاملة عن 

 ة للمؤشر قد تقلل من قيمة التغطية بشكل هامشي.فإن القيم السابق
 

 قائوثالمراجع وال.  7
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