
حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات  :٥١الهدف 

على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع 

 البيولوجي

اإليكولوجية للمياه العذبة الداخلية كفالة حفظ وترميم النظم اإليكولوجية البرية والنظم  :٥-٥١الغاية 

وخدماتها، وال سيما الغابات واألراضي الرطبة والجبال واألراضي الجافة، وكفالة استخدامها على نحو 

 0202مستدام، وذلك وفقاً لاللتزامات المنصوص عليها في االتفاقات الدولية، بحلول عام 

 سةمساحة الغابات كنسبة من مجموع مساحة الياب: ٥-٥-٥١المؤشر 

 
 

 المؤسسية المعلومات

 المنظمة/ المنظمات:

 المتحدة )فاو( لألمم والزراعة األغذية منظمة

 والتعاريف المفاهيم

 التعريف:

 .اليابسة مساحة مجموع من كنسبة اتالغاب مساحة

 األساس المنطقي:

 وغير الخشبية جاتالمنت) السلع توفير ذلك في بماالحيوية بالنسبة للبشرية،  الوظائف من عددالغابات تستوفي 
 على اظوالحف السواحل وحماية الكربون، وعزلالبيولوجي،  للتنوع مثل الموئل والخدمات( للغابات الخشبية

 والمياه. التربة

 الغابات لسياسة يأساس عنصر هو الدقيقة البيانات فتوفر. في البلد للغابات النسبي للمدى مقياًسا المؤشر يوفر
 المستدامة. التنمية سياق في وتخطيطها

 تحديد في تساعد أن ويمكن األخرى لالستخدامات األراضي على الطلب الغابات منطقة في التغيرات تعكسو
 والزراعة. الغابات قطاع في المستدامة غير الممارسات

 لمحافظةالمدى األرض باعتبارها بديل تقريبي  مساحة مجموع من مئوية كنسبة الغابات منطقة استخدام يمكن
 .مستدام نحو على إدارتها لمدى جزئي تدبير سوى ليس أو استعادتها، ولكنه البلد في الغابات على

 تغطيها التي األراضي نسبة"  1-7 المؤشر) لأللفية نمائيةاإلمؤشرات األهداف  ضمن المؤشر إدراج تم

 (.الغابات"

 المفاهيم:



 .ة"اليابس مساحة مجموع" و" الغابات" دقيق للمؤشر من الضروري تعريف مفهوَمي تعريف توفير أجل من

 ً  هكتار 2.0 مساحة تتجاوز على تمتد أرض: "بأنها الغابة تُعّرف والزراعة، األغذية منظمة لتعاريف وفقا

 على قادرة أشجاربها  أو المائة، في 12 تتجاوز ظلة لهاو ،أمتار 0 ىارتفاعها إل يصل بأشجار ومزروعة

ً  تُستخدم الغالب في التي الغابات األراضي شملت وال. الموقع فيبلوغ هذا اإلرتفاع   وال اً زراعي استخداما
 :أو بمعنى أكثر تحديداً ".  الحضرية األراضي

 نتكو أن يجب. األخرى السائدة األراضي استخدامات وغياب األشجار وجود خالل من الغابات تحديد يتم - 

 أمتار. 0 عن يقل ال قادرة على بلوغ ارتفاع األشجار

 في 12 ةبنسب بغطاء ظل تبلغ أن المتوقع من ولكن بعد تبلغ لم صغيرة بأشجار مناطق مزروعة تشمل هي - 

مشجرة مؤقتاً بسبب قطع األشجار المناطق غير ال أيًضا تشمل كماأكثر.  أو أمتار 0 وارتفاع األقل على المائة

 0 غضون في تجديدها يتم أن المتوقع من الطبيعية، والتي الكوارث أو للغابات إدارة ممارسة من كجزء
 أطول. زمني إطار استخدام استثنائية، حاالت في المحلية الظروف تبرر وقدسنوات. 

 ةالوطني المنتزهات في الغابات الصغيرة؛ المفتوحة المناطق من وغيرها الحرائق وإطفاء الغابات طرق - 
 الثقافيةو والتاريخية والعلمية البيئية األهمية ذات المناطق مثل األخرى المحمية والمناطق الطبيعية والمحميات
 والروحية.

 متراً. 02وعرض يتجاوز  هكتار 2.0بمساحة تتجاوز  األشجار وممرات الحماية وأحزمة الرياح مصدات - 

ً  يشمل -  غطاء  بلغأن ي المتوقع من التي األشجار تجديد معالمتروكة  الزراعية تغيير األراضي ذلك أيضا

 أمتار. 0 عن يقل وارتفاع ال األقل على بالمائة 12 نسبة هاظل

 المنطقة هذه كانت إذا عما النظر والجزر، بغض لمدجار المانغروف في مناطق ابأش المناطق المغروسة  - 
 ال. أم من اليابسة كمساحة مصنفة

 الميالد. وأشجارر المطاط والفلين اشجأ مزارع - 
اإلرتفاع و األرض استخدام معايير تستوفي أن بشرطوأشجار النخيل  الخيزران التي تحتوي على المناطق - 

 وغطاء الظل.
 كهةالفا أشجار مزارع مثلالزراعي،  اإلنتاج نظم في ألشجار الوحيدة الضخمة من نوع محددهي تستثني ا - 

 الشجري.  الغطاء تحت المحاصيل تزرع الحرجية عندما الزراعةونظم الزيتون  الزيت وبساتين ونخيل
 لمحاصيلا تزرع حيثغابة  أنه نظام " تونغيا " على مثل الزراعة الحرجية نظم بعض تصنيف ينبغي: مالحظة

 الغابات. دورة من األولى السنوات خالل فقط

 لية،الداخ المياه تغطيها التي المساحة ناقص للبلد السطحية المساحة مجموع اليابسة مساحة ويساوي مجموع
 ة.الرئيس والبحيرات األنهار مثل

 مئوية. كنسبة المؤشر عن التعبير يتم

 والقيود: التعليقات

 اإلستشعار رصو إلى الوصول تحسنوقد البلدان.  من العديد في متقطعة فترات على الغابات مساحة تقييم يتم

 ستخداما هناك قيود لتقييمأن حدود. ال سيما  لها بعد عن اإلستشعار تقنيات األخيرة، لكن السنوات في بعد عن

 بعضال يمكن مالحظة ، واألولى( بالدرجة األرضي الغطاء بتقييم بعد عن االستشعار األراضي )يقوم

 زمنية راتفت تتطلبهي و بعد عن ستشعاراال تقنيات مع بسهولة الغابات نمو إعادة مثل البطيئة التغييرات



 على) لالظ منخفضة لغطاء كثافة ذات الغابات اكتشاف الصعب من ذلك، إلى باإلضافة. عنها للكشف طويلة

 بعد. عن اإلستشعار تقنيات باستخدام( ٪02-12 المثال سبيل

 المنهجية

 طريقة اإلحتساب:

 122( * 0210) اليابسة مساحة( / المرجعية السنة) مساحة الغابات

ً  القيم جميع بإضافة اإلقليمي أو العالمي الصعيد على المؤشر هذا تجميع يمكن  .عينةم منطقة في أو عالميا

 التفصيل:

 المؤشر. لهذا التفصيل من مزيد ال

 معالجة القيم الناقصة:

 البلد مستوى على - 

 0210 امعلتقييم الموارد الحرجية ل والزراعة األغذية لمنظمة معلومات أي تقدم لم التي األقاليمو للبلدان بالنسبة

ً  بلداً  77)يمثل   تقريراً  والزراعة األغذية منظمة أعدت ،العالمية للغابات( المساحة من المائة في 1.0 وإقليما

 المنشورات. في والبحث السابقة التقييمات من الموجودة المعلومات فيه استخدمت

 والعالمي اإلقليمي المستويين على - 

 انظر ما ورد أعاله

اإلقليمية: المجاميع  

بإيجاز. والعالمية اإلقليمية التقديرات إصدار يتم واألقاليم، البلدان لجميع متاحة المعلومات نظراً ألن  

 مصادر التفاوت:

 وسنوات ةدموح تبعاً لنماذج وتعاريف نفسها البلدان قبل من البيانات قاعدة في الوطنية األرقام عن اإلبالغ تم

 توفر بالغاإل نموذج يكفل. والوطنية العالمية األرقام بين تباينات أي على القضاء وبالتالي التقارير، إعداد

تتناول و الوطنية. والمصطلحات التعاريف إلى باإلضافة األصلية البيانات لمصادر الكامل لمرجعل البلدان

 واألساليبردة الوا اإلفتراضات ذلك في بما)البيانات  قطرية( تحليل تقارير) اإلبالغ نموذج في منفصلة أقسام

 ألراضيا مساحة في البيانات معايرةالمشتركة(؛  التقارير إعداد لسنوات والتوقعات للتقديرات المستخدمة

 تقييمات في المستخدمة للفئات البيانات تصنيف والزراعة؛ وإعادة األغذية بها منظمة تحتفظ التي الرسمية

 المنظمة. لدى العالمية الحرجية الموارد

الوطني: المستوى على البيانات لتجميع للبلدان المتاحة واإلرشادات الوسائل  



وذجاً موحداً، نميتبع  قطري على شكل تقرير والزراعة األغذية منظمة إلى البيانات جميع تقديمتقوم البلدان ب
 لغاباتا مساحة لتقدير استخدامها كيفية واألوصاف عن المرجعية والمصادر األصلية البيانات حيث يتضمن

 مختلفة. زمنية لمراحل

ً و الوطنية البيانات وتحويل القطرية التقارير إعداد كيفية بشأن وتوجيهات تفصيلية ترد منهجية  للفئات فقا
الموارد  قييمالقطرية لت التقارير الوثيقة " دليل في للمنظمة العالمية والتعاريف للفئات الوطنية ريفاوالتع

 http://www.fao.org/3/a-au190e.pdf "،0210لعام  الحرجية

الجودة: ضمان  

 لتعاريفل الصحيح ستخداماإل لضماندقيق  استعراض إجراء لعملية ورودها بمجرد القطرية التقارير تخضع
 األخرى البيانات ومصادر السابقة التقييمات مع مقارنة إجراء . يتمالداخلي تساقإلا وكذلك والمنهجية

 ريقط نع والزراعة األغذية منظمة وموظفي الوطنيين المراسلين بين المنتظمة تصاالتاإل تشكلالموجودة. 
   .هذه اإلستعراض عملية من اإلقليمي جزءاً  دون/لإلستعراض اإلقليمي عمل اإللكتروني وحلقات البريد

 ئيسر إلى( والزراعة األغذية منظمة تعدها التي التقارير ذلك في بما) القطرية التقارير جميع إرسال يتم
 لمستوياتا على البيانات تجميع يتم ثماستكمالها ونشرها.  قبل البيانات صحة من للتحقق المعني الغابات
 والزراعة. األغذية منظمة الموارد الحرجية في فريق تقييم قبل من والعالمية ودون اإلقليمية اإلقليمية

 البيانات مصادر

:الوصف  

 تتراوح فترات على ذلك ويتم. 1791 عام منذ بالمناطق الحرجية المتعلقة البيانات وتحليل بجمع المنظمة تقوم

ً  بلداً  009 لـ معلومات العالمية حيث يحتوي على الحرجية الموارد من تقييم كجزء سنوات 12و 0 بين  وإقليما

منية: ز فترات ثالث في وقيمها واستخداماتها وظروفها الغابات بامتداد وهي تتعلق متغيراً  122 من أكثر حول

 .0210و 0212و 0220و 0222و 1772

نموذجاً ع يتب قطري على شكل تقرير البلدان قبل من والزراعة األغذية منظمة إلى البيانات جميع تقديم يتم
 ساحةم لتقدير استخدامها كيفية واألوصاف عن المرجعية والمصادر األصلية البيانات موحداً، حيث يتضمن

 مختلفة. زمنية لمراحل الغابات

ً  المعينون الوطنيون المراسلون يقوم  تقرير من أكثر البعض عديّ . للتقييم القطرية التقارير بإعداد وفرقهم رسميا
 فيه استخدمت تقريراً  والزراعة األغذية منظمة أعدت. األقاليم التابعة عن تقارير يقدمون أنهم كما واحد

 معلومات. أية تقدم التي لمواألقاليم المتبقية  للبلدان بالنسبةالمنشورات  في والبحث الموجودة المعلومات

 لتعاريفل الصحيح ستخداماال دقيق لضمان استعراض إجراء لعملية ورودها القطرية بمجرد التقارير تخضع
 األخرى البيانات ومصادر السابقة التقييمات مع مقارنة إجراء الداخلي. يتم تساقاال وكذلك والمنهجية

 ريقط نع والزراعة األغذية وموظفي منظمة الوطنيين المراسلين بين المنتظمة اإلتصاالت الموجودة. تشكل
 يتم .هذه اإلستعراض عملية من اإلقليمي جزءاً  دون/ستعراض اإلقليميلال عمل اإللكتروني وحلقات البريد
 لغاباتا رئيس إلى( والزراعة األغذية منظمة تعدها التي التقارير ذلك في بما) القطرية التقارير جميع إرسال
 ودون اإلقليمية ميةاإلقلي المستويات على البيانات تجميع يتم استكمالها. ثم قبل البيانات صحة من للتحقق المعني

 والزراعة. األغذية منظمة الموارد الحرجية في فريق تقييم قبل من والعالمية



 :عجمالعملية 

وذجاً موحداً، نميتبع  قطري على شكل تقرير والزراعة األغذية منظمة إلى البيانات جميع تقديمتقوم البلدان ب
 لغاباتا مساحة لتقدير استخدامها كيفية واألوصاف عن المرجعية والمصادر األصلية البيانات حيث يتضمن

 مختلفة. زمنية لمراحل

ً  المعينون الوطنيون المراسلون يقوم  تقرير من أكثر البعض يعد. للتقييم القطرية التقارير بإعداد وفرقهم رسميا
 فيه استخدمت تقريراً  والزراعة األغذية منظمة أعدت. األقاليم التابعة عن تقارير يقدمون أنهم كما واحد

 معلومات. أية تقدم واألقاليم المتبقية التي لم للبلدان المنشورات بالنسبة في والبحث الموجودة المعلومات

 لتعاريفل الصحيح ستخداماال دقيق لضمان استعراض إجراء لعملية ورودها القطرية بمجرد التقارير تخضع
 األخرى البيانات ومصادر السابقة التقييمات مع مقارنة إجراء الداخلي. يتم تساقالا وكذلك والمنهجية

 ريقط نع اعةوالزر األغذية وموظفي منظمة الوطنيين المراسلين بين المنتظمة تصاالتاال الموجودة. تشكل
 يتم .هذه ستعراضاال عملية من اإلقليمي جزءاً  دون/ستعراض اإلقليميلال عمل اإللكتروني وحلقات البريد
 لغاباتا رئيس إلى( والزراعة األغذية منظمة تعدها التي التقارير ذلك في بما) القطرية التقارير جميع إرسال
 ودون اإلقليمية ميةاإلقلي المستويات على البيانات تجميع يتم استكمالها. ثم قبل البيانات صحة من للتحقق المعني

 والزراعة. األغذية منظمة الموارد الحرجية في فريق تقييم قبل من والعالمية

 البيانات توافر

 الوصف:

.0210تقييم الموارد الحرجية لعام في  مدرجةال وإقليًما دولة 009 ل البيانات تتوفر  

:الزمنية السالسل  

1772 ،0222 ،0220 ،0212 ،0210.  

 الجدول الزمني

:البيانات جمع  

 0217 الفترة وسيتم جمعها في 0217عام  في 0202 لعام الحرجية الموارد لتقييم البيانات جمع عمليةستصدر

-0217. 

:البيانات إصدار  

ً  يجري .0202 معا رخأوا في 0202 سنة لتشمو ثةدمح منيةز لسالس نتتضم لتيا تلبيانااستصدر   حاليا

األخرى. ةالرئيس والمؤشرات الغابات مناطق عن اإلبالغ زيادة احتماالت تقييم  

 

 



 

 الجهات المزودة بالبيانات

ً  المعينون الوطنيون المراسلون يقوم  من أكثر البعض يعد. للتقييم القطرية التقارير بإعداد وفرقهم رسميا
 متاستخد تقريراً  والزراعة األغذية منظمة أعدت. التابعةاألقاليم  عن تقارير يقدمون أنهم كما واحد تقرير

 معلومات. أية متقد واألقاليم المتبقية التي لم للبلدان المنشورات بالنسبة في والبحث الموجودة المعلومات فيه

 الجهات المجمعة للبيانات

لألمم المتحدة )فاو( والزراعة األغذية منظمة  

 المراجع

:دليل الموارد الموحدة  

http://www.fao.org/forest-resources- assessment/en/ 

 المراجع:

http://www.fao.org/forest-resources- assessment/current-assessment/en/ 

 مؤشرات ذات صلة

٥١-0-1:  

 .للغابات المستدامة اإلدارةالُمحرز  نحو التقدم

 

 

 

  

 

 



حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات : ٥١ فالهد
 على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي

ها، اإليكولوجية للمياه العذبة الداخلية وخدماتكفالة حفظ وترميم النظم اإليكولوجية البرية والنظم : ٥-٥١ غايةال
وال سيما الغابات واألراضي الرطبة والجبال واألراضي الجافة، وكفالة استخدامها على نحو مستدام، وذلك 

 0202وفقاً لاللتزامات المنصوص عليها في االتفاقات الدولية، بحلول عام 

نسبة المواقع الهامة التي تجسد التنوع البيولوجي لليابسة والمياه العذبة والتي تشملها المناطق  :٢-٥-٥١ المؤشر
 المحمية، بحسب نوع النظام اإليكولوجي

  

 المعلومات المؤسسية
  
 :/ المنظماتمنظمةال
 

 (UNEP-WCMC) المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة
 BirdLife International)) نترناشيونالمنظمة بيرداليف ا
 (IUCNالطبيعة )حفظ االتحاد الدولي ل

  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع
 

نسبة المواقع الهامة التي تجّسد التنّوع البيولوجي لليابسة والمياه العذبة والتي تشملها المناطق إن المؤشر 
 لعذبةلليابسة والمياه اللتنوع البيولوجي مهم موقع أي النسبة المئوية لكل تجاهات الزمنية االظهر يالمحمية 
مناطق ه بحسب ويتم تغطيت( في العالم لتنوع البيولوجياهم بشكل كبير في استمرار التي تسا المواقع )أي تلك
 .حّددةمحمية م

  
 األساس المنطقي:

 
عية بيالموارد الطمر حيوي للحد من تدهور التنوع البيولوجي وكفالة استخدام هو أل هامةإن حماية المواقع ال

 ،من اآلليات المهمة حميةمإنشاء مناطق ولتحقيق هذا المسعى يُعتبر  .وطويل االمد مستدامبشكل البحرية 
النظم اإليكولوجية البحرية  واستخدام صيانةحماية ونحو الُمحرز ويعمل هذا المؤشر كوسيلة لقياس التقدم 

 واألهم من ذلك، أنه في حين ات الدولية.يبموجب االتفاق ، بما يتماشى مع االلتزاماتوخدماتها بشكل مستدام
يقتصر على أي نوع نظام إيكولوجي  إال أنه الن ذي أهمية، ظام إيكولوجي معيّ لإلبالغ عن أي ن فصيلهيمكن ت
 واحد.

  
ض يتم الحفاظ على بعإذ  تختلف مستويات الوصول إلى المناطق المحمية بين فئات إدارة المناطق المحمية.

 ستخدم أخرىوت أي استخدام آخر. أمام يتم اغالقهاالمناطق، مثل المحميات العلمية، في حالتها الطبيعية و
ماية ضافة إلى حباإل المستدام للموارد الطبيعية. خراجحتى مفتوحة لالستتكون ، أو لالستجمام أو السياحة



: دعم سبل العيش ، منهاية عالية، تتمتع المناطق المحمية بقيمة اجتماعية واقتصادالتنوع البيولوجي
صناعة الترفيه دعم  ؛ة ال حصر لها من الموارد الجينيةإيواء ثرو الثروة السمكية؛الحفاظ على  ؛المحلية

م غير للقيم الثقافية وغيرها من القي قاعدةوتشكيل  ؛من أجل العلم توفير البحث والتعليم ؛والسياحة المزدهرة
 المادية.

  
تغطيها  رية التيمعلومات ذات مغزى إلى إحصاءات بسيطة مبلغة تقليدياً عن المناطق البحيضيف هذا المؤشر 
ي المساحة سب عن طريق قسمة مجموع المناطق المحمية داخل بلد ما على إجمالتيُحهو والمناطق المحمية، 

صاءات تغطية إحك (. تُعتبر مثل هذه النسب المئوية0222شايب وآخرون، ) 022 مضروب باإلقليمية للبلد 
، وبالتالي (0222رودريغز وآخرون، )لى المكان همية التنوع البيولوجي عفاوت الشديد ألتّ الوال تتعّرف إلى 
نتائج ضارة من خالل حماية المناطق التي تكون كبيرة على حساب تلك التي تتطلب  ؤدي إلىفإن المخاطرة ت

 الحماية.
  
)اتفاقية  0202-0200للتنوع البيولوجي للفترة  االستراتيجيةنحو الخطة الُمحرز م المؤشر لتتبع التقدم ستخد  يُ 

التفاقية التنوع  0202عام  غايةخدم كمؤشر نحو ، واستُ (0202وآخرون  تيتنسور، 0202التنوع البيولوجي 
 (.0202بوتشارت وآخرون، البيولوجي )

  
 المفاهيم:

 
(، هي مناطق جغرافية محددة 0222دادلي، الطبيعة ) ظاالتحاد الدولي لحف عّرفهاالمناطق المحمية، كما 

ل فعالة أخرى، لتحقيق الحفظ ، من خالل وسائل قانونية أو وسائبوضوح، معترف بها ومخصصة ومدارة
تم اإلقرار  ،بشكل خاص .من خدمات النظام االيكولوجي والقيم الثقافية مع ما يرتبط بهاطبيعة الطويل األمد لل

 الترميمو الممتدّ  ، والتي تشمل الحفظة المحددة ضمن هذا التعريفيهداف اإلدارألامجموعة متنوعة من ب
 المستدام: خدامستواال
  
 المناطق الطبيعية المحمية بتشّدد: Iaالفئة  -
 البرية اطقمنال: Ibفئة ال -
 الوطنية ائقالفئة الثانية: الحد -
 ةالطبيعيالمعالم الفئة الثالثة:  -
 لفصائلإدارة الموائل / ا ناطقالفئة الرابعة: م -
 الفئة الخامسة: المناظر الطبيعية / المناظر البحرية المحمية -
 المحمية مع االستخدام المستدام للموارد الطبيعية طقاالفئة السادسة: المن -
  

للتشريعات ا ، وفقمعنية رسمياً على وثيقة التحديدمية عندما توافق السلطة الإلى منطقة محالوضع "محّدد" يشير 
 حديدتيجب أن يتم ال .ن طريق مرسوم تنفيذي أو ما شابه(، علممارسة العامة )على سبيل المثالالوطنية أو ا

 سكريعأي نشاط كاألنشطة األخرى )عن بعض  ناجمحمايةً ألمر واقع لغرض حفظ التنوع البيولوجي، وليس 
 (.على سبيل المثال

  
ً التنوع البيولوجي العالمي  دواميتم تحديد المواقع التي تساهم إلى حد كبير في  ياسية العالمية معايير القلل وفقا

( المطبقة على المستويات 0202االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ة )د مناطق التنوع البيولوجي الرئيسلتحدي
تحديد ل كانألول ا قياسية في جميع البلدان حتى اآلن.تم تطبيق نوعين مختلفين من هذه المعايير الوقد  الوطنية.



لبيولوجي ا ، أي المواقع التي تسهم بشكل كبير في استمرار التنوعالهامة للطيور والتنوع البيولوجيالمناطق 
 00222أكثر من  من بين هذه المواقع تم تحديدديدها باستخدام بيانات عن الطيور، و، والتي تم تحالعالمي
أجل منع تحديد التحالف من ل كانوالثاني  (.0202بيرداليف انترناشيونال في جميع بلدان العالم ) متدةموقع م
نوع واحد على  عنبفعالية جميع السكان  نعأي المواقع التي تم ،(0222ريكيتس وآخرون ) نقراضلال مطلق

ً باالنقراض  أو مهدد مهّدد بشّدة بخطر االنقراضعلى أنه  األقل تم تقييمه ظ االتحاد الدولي لحف قائمةل وفقا
منٍع مطلق تحالف من أجل  قع  مو 225تم تحديد  حصيلة،في ال لألنواع المهددة باالنقراض. الطبيعة الحمراء

ت والشعاب نوًعا من الثدييات والطيور والبرمائيات والزواحف والصنوبريا 002لنحو  لالنقراض
د مناطق التنوع البيولوجي ( على معيار عالمي لتحديIUCN) وافق االتحاد الدولي لحماية الطبيعةو .المرجانية
ة التي توحد هذه النهج إلى جانب اآلليات األخرى لتحديد المواقع المهمة لألنواع والنظم اإليكولوجية الرئيس

 األخرى.
  

 التعليقات والقيود:
 

مية بشأن في قاعدة البيانات العال ق معايير مراقبة الجودة لضمان اتساق البيانات وقابليتها للمقارنةيتُطبيتم 
المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع  يتم التحقق من صحة البيانات الجديدة فيكما  المناطق المحمية.

هيكل  تجري بلورتها ضمنعدد من األدوات ومن خالل  UNEP-WCMC لبرنامج األمم المتحدة للبيئة
ات في قاعدة بين البيان تفاوتيتم التقليل من ال العالمية للمناطق المحمية.لقاعدة البيانات البيانات النموذجي 

 UNEP-WCMC) البيانات العالمية بشأن المناطق المحمية والبيانات الجديدة عن طريق توفير دليلٍ 
 تنطبق عمليات مماثلة على البيانات.ب بالجهات المزّودةاالتصال  هذه التفاوتات من خالل حلّ يجري ( و2016

 ة.لمناطق التنوع البيولوجي الرئيس دمج البيانات في قاعدة البيانات العالمية
  

لمطاف ي يعتمد في نهاية اذالتنوع البيولوجي، ال خسارةي الحد من ال يقيس المؤشر فعالية المناطق المحمية ف
جارية لمعالجة هذا العدد من المبادرات  هناكو ال يغطيها المؤشر. إدارية وتنفيذيةمجموعة من عوامل على 
ها في ، والتي يمكن توليفات لتقييم إدارة المناطق المحميةتم تطوير العديد من اآللي أنه ،وعلى األخص القيد.

 لشراكة مؤشرات التنوع البيولوجي كمؤشر مكمّ  من قبل ستخدميُ وهو  (.0202ليفيرينغتون وآخرون مؤشر )
 شي للتنوع البيولوجيتيآ أهدافمن  00 هدفنحو تحقيق ال الُمحرز للتقدم

(http://www.bipindicators.net/pamanagement.) بين  صغيرة ، قد تكون هناك عالقةإال أنه
على لعمل أ ابد، ةألخيرانة وآلافي و (.0202المحمية )نولتي وأغراوال  اطقالمن مخرجاتهذه التدابير و
تمل لمحامن ، ولمحميةالمناطق ا مخرجاتدارة وإلاة فعالي كل من جماإدبغية ، اء"لخضرالقائمة "اتطوير نهج 

 سع.أوتطبيقها بشكل و هارختبااحيث يتم  أكثر أهمية ألنشطةا هذهتصبح أن 
  

ق بسبب الصعوبات في تحديد ما إذا كان الموقع يتواف في مستوى المعرفةالبيانات وفي فجوات  ظهريمكن أن ت
ها عيينبعض المناطق المحمية ال يتم تكما أن منطقة محمية، الاالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة المتعلق ب مع تعريف

لى النحو "، عالمستندة إلى المنطقةلفعالة األخرى "تدابير الحفظ افإن ، إضافةً إلى ذلك .يةفئات اإلدارال ضمن
ي يجية للتنوع البيولوجالخطة االستراتالخاص ب شي للتنوع البيولوجيتيآ من أهداف 00الهدف المحدد في 

 تتم إدارتهارج شبكة المناطق المحمية الرسمية، في حين ال خاهي ، تقر بأن بعض المواقع 0200-0202
 لتنوع البيولوجي الذيا دوامأن تدار بطرق تتسق مع  إال أنها يمكنيعة، حفظ الطبمن أجل في المقام األول 

ج الموحدة لتوثيق "تدابير الحفظ ، ال تزال المناهومع ذلك (.0202)جوناس وآخرون يكون مهماً بالنسبة لها 
قيد المناقشة من خالل فرقة العمل التابعة لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة  الفعالة األخرى المستندة إلى المنطقة"
ير الحفظ الفعالة تداب تعريفخاصة ب ي المناطق والتي ستختتم بتوصياتبشأن تدابير الحفظ الفعالة األخرى ف



 في قاعدة البيانات العالمية للمناطق هامن المرجح أن يتم توثيقتعريفها، أن يتم وبمجرد  (.OECM) االخرى
 المحمية.

  
ى مجموعات ركز علكان ي إلى الحينتحديد الموقع بكون  تتمثّلقيود ال، فإن أكبر ما يتعلق بالمواقع الهامة في

المهددة ع لبيولوجي( واألنوالتنوع الو للطيور هاّمةالطيور )للمناطق ال، مثل من التنوع البيولوجي عيّنةفرعية م
للطيور لمهمة المواقع ا تم توثيق وفي حين (.منع مطلق لالنقراضع التحالف من أجل مواقل)بالنسبة  بشكل كبير

وآخرون  باين، 0220كل عام )بروكس وآخرون تكون بدائل جيدة للتنوع البيولوجي بشل لتنوع البيولوجيول
عبر  (IUCN 2016ة للتنوع البيولوجي )يار موحد لتحديد المجاالت الرئيستطبيق مع، يبقى أمر (0222

ة مختلفة تصنيفيلتنوع البيولوجي )الجينات واألنواع والنظم اإليكولوجية( ومجموعات من امستويات مختلفة 
، 0225، نايت وآخرون 0222)إيكين وآخرون  يوموذلك من الجهود المبذولة حتى ال، من أعلى االولويات

 (.0200، فوستر وآخرون 0225نغهامر وآخرون ال
يانات لعدد من البلدان والمناطق التي تسمح فيها ب ةبيولوجي الرئيستم التحقق من صحة تعريف منطقة التنوع ال

قنيات "( باستخدام تستبدالهقع )أو "عدم القدرة على اساب رسمي ألهمية الموتحاالتنوع البيولوجي الشاملة ب
  (.0202، مونتيسينو بوزول وآخرون 0202)دي ماركو وآخرون  المنتظمتخطيط الحفظ 

 
وجي البحري لمناطق التنّوع البيول وسوف تشمل التطورات المستقبلية للمؤشر: أ( توسيع التغطية التصنيفية

مجموعة واسعة من على ( IUCN 2016) الرئيسة، من خالل تطبيق معايير التنّوع البيولوجي الرئيسة
تحسينات  ب( إدخال يكولوجي؛نوع النظام اإلمن والنباتات و حيوانات الالفقاريةوال ت الفقارية البحريةالحيوانا

ثقة قع التي لها تواريخ موعلى البيانات المتعلقة بالمناطق المحمية من خالل االستمرار في زيادة نسبة الموا
استكشاف طرق أخرى لتقييم وعرض االتجاهات وج(  ؛حدود رقمية )بدالً من إحداثيات( ومع مضلعات حديدللت

 الزمنية في تغطية المناطق المحمية.
  

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

 
من التداخل المكاني بين المضلعات الرقمية للمناطق المحمية من شتقّة هذا المؤشر من البيانات الميتم حساب 

)االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والمركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة  قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية
ة )من قاعدة ئيسالر البحرية لمناطق التنوع البيولوجي الرقمية والمضلعات التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة(

، ع البيولوجينولتلالمهمة للطيور و، بما في ذلك المناطق لمناطق التنوع البيولوجي الرئيسة البيانات العالمية
أداة  ؛ المتاحة من خاللومناطق التنوع البيولوجي الرئيسة األخرى ،النقراضنٍع مطلق للف من أجل موالتحا

نادا إلى بيانات ن، استيتم احتساب قيمة المؤشر عند نقطة معينة من الزمو (. التقييم المتكامل للتنوع البيولوجي
ط النسبة متوس على أنه مسجلة في قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية،إنشاء منطقة محمية الخاصة بسنِة 

ً المعترف بهو منطقة تنّوع بيولوجي رئيسة لكل المئوية  المناطق المحمية. بأنها من ا حاليا
  

قاعدة البيانات العالمية للمناطق  من المناطق المحمية في ٪00 لحواليالمنطقة المحمية غير معروفة  تعيينسنة 
 كيكالتشولعكس حالة  ر تغطية المناطق المحمية مع مرور الوقت.يّ تغتشكيكاً في د ولّ األمر الذي  ،المحميّة

 0222هذا اإلجراء تم تكرار  منطقة محمية أخرى داخل نفس البلد، ثممن بشكل عشوائي هذه، تم تعيين سنة 
، 0200)وصفها بوتشارت وآخرون  ، قمنا بتغيير األساليب التي0205في عام و ، مع رسم متوسط.مرة

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.ibat-alliance.org/ibat-conservation/login
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.ibat-alliance.org/ibat-conservation/login
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.ibat-alliance.org/ibat-conservation/login


اهات ساب االتجتحاقبل  هاسنة تأسيس المجهولةسنة عشوائية للمناطق المحمية عن طريق تخصيص  (0202
، ومن المرجح أن تعكس التغييرات األكثر دقة في طريقة أكثر كفاءة من حيث الحسابالهذه  التغطية. في

 تغطية المناطق المحمية بمرور الوقت.
  

ة ة التي تغطيها المناطق المحمين مناطق التنوع البيولوجي الرئيس، تم عرض المؤشر كنسبة مفي السابق
جي التي ة من مناطق التنوع البيولوالنسبة المئوية لكل منطقة رئيسكمتوسط تم تقديمه إال أنه اليوم ي بالكامل.

مناطق لبلدان أو التغطيها المناطق المحمية من أجل عكس االتجاهات في تغطية المناطق المحمية بشكل أفضل ل
 .تغطيها تماًماالتي التي فيها القليل من مواقع التنّوع البيولوجي الرئيسة أو الخالية منها و

  
 تفصيل:ال
 

التفصيل  ، فمن السهلم تجميعها على المستويات الوطنيةوبالنظر إلى أن البيانات الخاصة بالمؤشر العالمي يت
، (، أو على العكس من ذلك0202على سبيل المثال، هان وآخرون، على المستويات الوطنية واإلقليمية )

من  ة جميع أنواع األنظمة اإليكولوجيةالبيولوجي الرئيسي مناطق التنوع تغط تجميعها على المستوى العالمي.
، يمكن اإلبالغ عن المؤشر في توليفة عبر وبالتالي ( وما بعدها.0222إدغار وآخرون خالل البيئة البحرية )

، إال أنه .يمكن تفصيل المؤشر في ما بينهالمياه العذبة، أو أنظمة أو  ب أنظمة اليابسةناألنظمة البحرية إلى جا
قت برية والمياه العذبة في واألنظمة البحرية وال ةالرئيس الفردية مناطق التنوع البيولوجي أن تشمل مكني

ً لفئات مختلف، يمكن توأخيراً  ، وبالتالي فإن تحديد النتائج ليس مجرد إضافة.واحد من  ةفصيل المؤشر وفقا
 إدارة محددة مختلفة للمناطق المحمية.( لتعكس أهداف 2إلى  0المناطق المحمية )الفئات من إدارة فئات 

  
 وجي البحري كمؤشر نحوتغطية المناطق المحمية عبر المواقع المهمة للتنوع البيول مجاميعباإلضافة إلى 

ة األهميلمناطق المحمية ذات ا، تشمل التفصيالت األخرى لتغطية من أهداف التنمية المستدامة 2-02الغاية 
 :على النحو التالي (0202)بروكس وآخرون  هداف التنمية المستدامةأ غاياتالخاصة كمؤشرات نحو 

  
المياه و لليابسةلتنوع البيولوجي لتي تجّسد انسبة المواقع امن أهداف التنمية المستدامة؛  0-0-02المؤشر 
 حسب نوع النظام اإليكولوجي.ب، المناطق المحمية والتي تشملهاالعذبة 
المهمة للتنوع  التغطية حسب المناطق المحمية من المواقعة المستدامة؛ من أهداف التنمي 0-2-02المؤشر 

 للجبال.البيولوجي 
  

يمكن دمج بيانات تغطية المناطق المحمية مع مصادر البيانات األخرى للحصول على مؤشرات إضافية 
ر خرائط إيكولوجية إقليمية لتوفي على المناطق المحمية عرضعلى سبيل المثال، يمكن استخدام  تكميلية.

ق كما يمكن أن توفر تغطية المناط معلومات حول تغطية المناطق المحمية لمختلف المناطق الجغرافية الحيوية.
المحمية لتوزيعات مجموعات مختلفة من األنواع )مثل الثدييات والطيور( مؤشرات لالتجاهات في تغطية 

يمكن دمج تغطية المناطق المحمية مع فهرس القائمة الحمراء لتوليد و ع.التنوع البيولوجي على مستوى األنوا
)بوتشارت وآخرون  التنوع البيولوجي خسارة المناطق المحمية في الحد من مؤشرات عن تأثيرات

ية تنمية التنمية الحضرتسهم في  ، يمكن للمؤشرات المستمدة من تراكب المناطق المحمية أنوأخيراً  .(0200
لى ع المناطق المحمية على الخرائط الحضرية مؤشراً  وضععلى سبيل المثال، يمكن أن يوفر  ؛المستدامة

 .لمدينةل الكليّة مساحةال الفضاء العام كنسبة من
  
 :ناقصةالقيم ال ةجلاعم



 
                بلدعلى مستوى ال 

ي ا ال داعي أللذيع بلدان العالم، ة في جمومناطق التنوع البيولوجي الرئيس تتوافر البيانات للمناطق المحمية
 إسقاط أو تقدير للبيانات على المستوى الوطني.

 
              

                على المستويين اإلقليمي والعالمي 
ط متوسيتم احتساب المؤشرات العالمية لتغطية المناطق المحمية من المواقع الهامة للتنوع البيولوجي ك

جميع  البيانات من استخراج يتم المناطق المحمية.رئيسة تشملها  بيولوجيتنوع منطقة  كلل مئوية نسبةال
ة إلى حد ذاتها، وبالتالي ال حاجبقيم ناقصة ما من ن أن هناك عدم يقين حول البيانات، ، وبالتالي في حيالبلدان

 أو التقدير. سناداال
  

 
 المجاميع اإلقليمية:

 
ساب تحاالوكالة المسؤولة عن  وهالمركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة 

  نالبيرداليف انترناشيو عمل مع منظمةي، حيث األرقام العالمية واإلقليمية الخاصة بهذا المؤشر واإلبالغ عنها
المناطق المحمية مع تلك الخاصة بالمواقع ذات ب المتعلقةعلى جمع البيانات واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة 

األرقام العالمية واإلقليمية عن المناطق المحمية من األرقام  المركز يجمعكما  األهمية للتنوع البيولوجي.
د بالنيت موقع بروتكت عبرالوطنية التي يتم حسابها من قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية ويتم نشرها 

(Protected Planet). صورة ب بروتكتد بالنيتتتم إدارة قاعدة البيانات العالمية بشأن المناطق المحمية و
المعنية  ولجنتها العالمية من قبل المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعةمشتركة 

ظام معلومات جغرافي يخزن تُعقد قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية ضمن ن بالمناطق المحمية.
المعلومات حول المناطق المحمية مثل االسم والحجم والنوع وتاريخ اإلنشاء والموقع الجغرافي )نقطة( و/ أو 

قاعدة  لة فيساب تغطية المناطق المحمية باستخدام جميع المناطق المحمية المسجّ تحايتم و ع(.الحدود )المضلّ 
اطق المحمية المن من المؤشر ستثنىتُ و معروفين. نطاقهاوالتي يكون موقعها و البيانات العالمية للمناطق المحمية

 .بدون حدود رقمية
  

ي تم ، والتمية دولية لحفظ التنوع البيولوجيلتنوع البيولوجي هي مواقع ذات أهللطيور ولالمناطق الهامة 
استخدام ب الطيور والتنوع البيولوجي الهامة مناطقاليتم تحديد  لطيور.خاصة باتحديدها باستخدام بيانات 

 لنطاقحظورة ايتعلق باألنواع المهددة والم ، فيماوالعتبات المستندة إلى البيانات مجموعة موحدة من المعايير
والتنوع  ورلطيل الهامة مناطقاليتم تحديد المحظورة واألنواع التي تعيش بمجموعات كثيفة.  االحيائية اطقالمنو

ي علم وئلها أو أهميتها ف: )أ( تختلف في طبيعتها أو معلى النحو اآلتي، البيولوجي بحيث تكون، قدر اإلمكان
الموقع( أثناء  الئمهانواع المشغلة )أي تلك التي ير متطلبات األ)ب( توفّ  المناطق المحيطة؛ نعالطيور 
 )ج( أو يمكن إدارتها بطريقة ما.و  ؛و باالشتراك مع شبكات مواقع أخرى، لوحدها أوجودها

  
)دعم واحد على األقل من  ثالثة معايير: تعريض للخطر معمنعٍ مطلق لالنقراض التحالف من أجل  توافقي

الحمراء لألنواع  IUCNلخطر شديد، كما هو مدرج في قائمة  األنواع المهددة باالنقراض أو المعرضة
( من األنواع ٪02رة )= تحوي نسبة معينة أو ذات أهمية كبي عدم القدرة على االستبدال )التي ؛المهددة(
يمكن أن تكون فيها سمات  )ووجود حدود محددة ؛واحد على األقل من تاريخ الحياة(، في جزء المستهدفة



، و / أو قضايا اإلدارة مشتركة مع بعضها البعض أكثر من تلك الموجودة الموائل، والمجتمعات البيولوجية
 كونيالمواقع التي  منعٍ مطلق لالنقراض، تمثل مواقع التحالف من أجل ومن ثم مجاورة(.في المناطق ال
ما لم تكن محمية بشكل مناسب )أي محمية أو تدار بطريقة مستدامة بطرق تتفق  وشيك فيها انقراض األنواع

 مجموعات من األنواع المستهدفة(. مع استمرار
  

، تعريفها ، بحكمشبكات التحالف من أجل منعٍ مطلق لالنقراضجي والبيولوة للطيور والتنوع هامالمناطق ال تعدّ 
شي للتنوع تيآمن أهداف  00مشار إليه في الهدف مناطق ذات أهمية خاصة للتنوع البيولوجي كما هو 

 ومن الشبكات الوحيدة لهذه المواقع التي تم تحديدها بشكل منهجي في جميع أنحاء العالم. ، وهي تمثلالبيولوجي
 ، فإنها تمثل مجاالت مهمة للنظر في تعيينها كمناطق محمية رسمية.ثم
  

 :تفاوتمصادر ال
 

ات العالمية بعد في كل من قاعدة البيان ما توفر العمليات الوطنية الجزء األكبر من البيانات التي يتم تجميعها في
د سوى ، وبالتالي ال توجةرئيسبشأن المناطق المحمية وقاعدة البيانات العالمية لمناطق التنوع البيولوجي ال

ن قاعدة أ يتمثّل مصدر االختالف الوحيد في اختالفات قليلة جًدا بين المؤشرات الوطنية والبيانات العالمية.
ً  البيانات العالمية محمية )على سبيل المثال، مواقع التراث مناطق ك للمناطق المحمية تضم مناطق محددة دوليا

 .برها دولها السيادية على أنها مناطق محميّةالخ(، وعدد قليل منها ال تعتالعالمي، ومواقع رامسار، 
  

قاعدة البيانات العالمية  إلىالحظ أنه نظراً ألن البلدان ال تقدم بيانات شاملة عن المناطق المحمية المنزاحة 
 ، فإن القيم السابقة للمؤشر قد تقلل من قيمة التغطية بشكل هامشي.WDPA للمناطق المحمية

  
 تجميع البيانات على المستوى الوطني:من أجل ن المتاحة للبلدا وسائل والتوجيهاتال
 

عندما دعا المجلس  0020المتحدة لعام تفويض األمم قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية إلى يعود أصل 
االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة إلى وضع قائمة بالحدائق الوطنية واالحتياطي المكافئ للقرار 

: على الرابط التاليمزيد من التفاصيل متوفرة  (.الثامن والعشرين) 502
https://www.protectedplanet.net/c/world-database-on-protected-areas.  

 
 طبعة)إضافة إلى  0050و 0022/50و 0020/20تم نشر قائمة األمم المتحدة للمناطق المحمية في 

 0222و 0005و 0002و 0002و 0022و 0020و 0022و 0052و 0052و 0052( و0022/50
إلى قاعدة البيانات العالمية للمناطق لمقدمي البيانات الوطنيين لمية مما أدى إلى إنشاء شبكة عا 0202و

التفاقية التنوع البيولوجي ، على سبيل المثال، قامت كل جهات التنسيق الوطنية 0202في عام ف المحمية.
(CBDوجميع نقاط ال )اتفاقية التنوع البيولوجيفي إطار امج عمل المناطق المحمية الوطنية لبرن تنسيق 
(PoWPA ) 0202المناطق المحمية لعام ب األمم المتحدة الخاصة بيانات لقائمةبطلب ( https: // www. 
-nations-areas/united-protected-of-list-nations-protectedplanet.net/c/united

2014-areas-protected-of-list .)  ولذلك يتم تجميع بيانات المناطق المحمية مباشرة من الوكاالت
 تحتوي جميع السجالت ة في غياب مصدر حكومي.الحكومية والمراكز اإلقليمية وغيرها من المصادر الموثوق

( الذي يربط قاعدة البيانات المكانية بجدول المصدر MetadataID) وصفيةانات الف فريد للبيعلى معرّ 
ً لمعايير بيانات  حيث يتم وصف جميع المصادر. العالمية  قاعدة البياناتيتم تجميع البيانات وتوحيدها وفقا

يتم بانتظام تحديث عملية المقارنة والتحقق من البيانات كما  المصدر.من من صحتها والتحقق للمناطق المحمية 

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/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


ها في دليل مستخدم WDPA قاعدة البيانات ونشرها باإلضافة إلى البروتوكوالت ومعايير بيانات
(manual-https://www.protectedplanet.net/c/wdpa المتوفر من خالل )

www.protectedplanet .net  جدول المصدر كل مكانية وكل البيانات الوتحميل حيث يتم أيًضا نشر
لبيولوجي التنوع ا دوامهم بشكل كبير في اتم توثيق عملية تجميع البيانات على المواقع التي تسوقد  .شهر

ة( عبر اإلنترنت )مناطق التنوع البيولوجي الرئيس العالمي
(http://www.keybiodiversityareas.org/home.) الرابط التالي وعلى وجه التحديد 
( kbas-are-http://www.keybiodiversityareas.org/what ) التنوع ، فإن عملية تحديد منطقة

الرغم من أن أي شخص يمتلك بيانات علمية ب .وتصاعدية ملية شاملة وتشاوريةة هي عالبيولوجي الرئيس
على  الفاعلة األطراف التشاور الواسع مع ، فإنللتنوع البيولوجي رئيسةكمنطقة  مناسبة قد يقترح موقعًا للتأهل

 تبني هوية المستوى الوطني )سواًء المنظمات غير الحكومية أو الحكومية( مطلوب أثناء عملية االقتراح.
ناطق التي ك الم، بما في ذللمناطق التنوع البيولوجي الرئيسة الشبكة الحالية رئيسةتنوع البيولوجي المنطقة ال

منظمة  002التي تضم بيرداليف انترناشيونال والتنوع البيولوجي من خالل للطيور  هامةتم تحديدها كمناطق 
من أجل  ،( partners-http://www.birdlife.org/worldwide/partnership/birdlife وطنية )

منظمة وطنية ودولية  02ن قبل مأجل منعٍ مطلق لالنقراض  التحالف من
( http://www.zeroextinction.org/partners.html )مجاالت التنوع البيولوجي  ، وكغيرها من

وير ي تطمنظمات المجتمع المدني المدعومة من صندوق شراكة النظم اإليكولوجية الحرجة فة من قبل الرئيس
، المسمى في كل من الملفات الشخصية المدرجة هنا ملفات النظم اإليكولوجية

( http://www.cepf.net/resources/publications/Pages/ecosystem_profiles.asp
x ).راجعة لم يخضع أي اقتراح موقع ، مع تعزيز البيانات الجديدة والتوسع في توسيع شبكة هذه المواقع

مناطق التنوع ل الرسمي مع الوثائق الكاملة التي تفي بمعايير التوثيقويلي ذلك ترشيح الموقع  علمية مستقلة.
اسية للتنوع كمناطق أس ة للتأهلة مناطق التنوع البيولوجي الرئيسالمواقع التي تؤكدها أمان ة.البيولوجي الرئيس

ة يولوجي الرئيس، تظهر بعد ذلك على موقع الويب الخاص بمناطق التنوع البالبيولوجي
(http://www.keybiodiversityareas.org/home .) 
  

قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية يوفر دليل 
( manual-https://www.protectedplanet.net/c/wdpa  المنشور باإلنجليزية واإلسبانية )

وفير وائد تهي ف ، ماقاعدة البياناتوالفرنسية إرشادات للبلدان حول كيفية تقديم بيانات المناطق المحمية إلى 
في بنا كما نقدم ملخًصا ألسالي إجراء فحوصات الجودة.فيها ، والتي هي معايير البيانات والتي يتم هذه البيانات

قاعدة بيانات العالمية للمناطق  ساب تغطية المناطق المحمية لجميع مستخدميتحا
area-protected-https://www.protectedplanet.net/c/calculating- المحمية:

coverage . ة" اطق التنوع البيولوجي الرئيسد منيشمل "المعيار العالمي لتحدي
( https://portals.iucn.org/library/node/46259 التوصيات القياسية المتاحة للبلدان في تحديد ) 

مع توافر مزيد من المبادئ التوجيهية بشأن موقع مناطق التنوع البيولوجي  ،التنوع البيولوجي الرئيسة مجاالت
على وجه التحديد  (. yareas.org/homehttp://www.keybiodiversit الرئيسة )

( involved-http://www.keybiodiversityareas.org/get تتمثل الخطوات الرئيس ، ) ة لعملية
 ة في ما يلي:د منطقة التنوع البيولوجي الرئيستحدي
 ؛اإلقليميةجهات التنسيق بيولوجي لة للتنوع المنطقة رئيس النوايا لتحديدالتعبير عن أ( 
ة ل، التي يقوم فيها مقدمو الطلبات بتجميع البيانات والوثائق ذات الصعملية تطوير االقتراحاتب( 

ي جفي ذلك المنظمات التي حددت بالفعل مناطق التنوع البيولو، بما والتشاور مع الخبراء الوطنيين

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=http://www.keybiodiversityareas.org/what-are-kbas
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.birdlife.org/worldwide/partnership/birdlife-partners
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.zeroextinction.org/partners.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.cepf.net/resources/publications/Pages/ecosystem_profiles.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.cepf.net/resources/publications/Pages/ecosystem_profiles.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.cepf.net/resources/publications/Pages/ecosystem_profiles.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.keybiodiversityareas.org/home
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.protectedplanet.net/c/wdpa-manual
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كل للتنوع البيولوجي أو بش ةل مجموعات تنسيق المناطق الرئيس، إما من خالالرئيسة في البلد
 ؛مستقل
، لمستقلينا الخبراء قبل المراجعيناستعراض مناطق التنوع البيولوجي األساسية المقترحة من ج( 

 و ؛مات ضمن مجال خبرتهمن دقة المعلوللتحقق م
مناطق  ةمرحلة ترشيح المواقع التي تتضمن تقديم جميع الوثائق ذات الصلة للتحقق من أماند( 

 .التنوع البيولوجي الرئيسة
مكن يو ، من المهم مراقبة خصائصها المؤهلة وحالة حفظها.بمجرد تحديد منطقة رئيسة للتنوع البيولوجي

لتبادل  رئيسةلمناطق التنوع البيولوجي ا يقومون بالمراقبة االنضمام إلى مجتمعللمقترعين والمراجعين والذين 
 خبراتهم ودراسات الحالة وأمثلة الممارسات المثلى.

  
 ضمان الجودة:

 
ات العالمية قاعدة البيانشرها في دليل المستخدم الخاص بالعملية الخاصة بكيفية جمع البيانات وتوحيدها ون إنّ 

https://www.protectedplanet.net/c/wdpa- على العنوان التالي:متوفرة  للمناطق المحمية
manualالرابط  يتم توفير إرشادات محددة على باللغات اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية. ، وهي متاحة

، areas-dprotecte-on-database-https://www.protectedplanet.net/c/world التالي
 قاعدة البيانات ، الحقول المعرفة مسبقًا أو البحث عن الجداول فيعلى سبيل المثال

WDPA: tables-lookup-t.net / c / wdpahttps://www.protectedplane  كيف يتم ترميز ،
ث قاعدة البيانات تم تحدي، وكيف ياإلقليميةلية وبيانات التعيينات الدو التعميمات كيف يتم جمعالقاعدة وسجالت 
ة الرئيس د مناطق التنوع البيولوجيتدعم عملية تحدي ، وكيفية تنفيذ إحصاءات تغطية المناطق المحمية.بانتظام
http://www.keybiodiversityareas.org/kba- ة )ة مناطق التنوع البيولوجي الرئيسشراك

partners .) التي ، وة مناطق التنوع البيولوجي الرئيسةالشراكة إنشاء أمانر التي تضطلع بها دوااأل ومن
وع ر مناطق التنبيق الصحيح لمعياتقوم بالتحقق من المعلومات المقدمة في مرحلة ترشيح الموقع للتط

ثائق ، ومدى مالءمة و( https://portals.iucn.org/library/node/ 46259 )البيولوجي الرئيسة 
لوجي ق التنوع البيو، والذي يتم نشره بعد ذلك على موقع الويب الخاص بمناطالتحقق من الموقعالموقع ثم 

 يقوم ( باإلضافة إلى ذلك، //:involved-www.keybiodiversityareas.org/gethttp ة )الرئيس
واللجنة العالمية المعنية بالمناطق المحمية  لجنة احياء الفصائل لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة أنواعرؤساء 

لحكومات والمنظمات غير ( في اIUCN) الطبيعة لحفظما بواسطة عضوية االتحاد الدولي )ينتخب كاله
التي ، نافالرئيسة ولجان االستئخاصة بمناطق التنوع البيولوجي المعايير للرئيس لجنة  بتعيينالحكومية(، 

 Rكود  يقتم توثوي .الرئيسة تضمن التطبيق الصحيح للمعيار العالمي لتحديد مناطق التنوع البيولوجي
   "0205دياز م. الرئيسة بحسب  المناطق المحمية تغطية سابتحال
. (/R_code_for_calculatinghttp://www.keybiodiversityareas.org/userfiles/files

_protected_area_coverage_of_KBAs_March_2017.pdf .) 
  

، فإن عملية ( ///:www.protectedplanet.nethttps )بروتكتد بالنيت  لى النشر عبر موقعباإلضافة إ
 هي أن بيانات المناطق المحمية يتم جمعها من الوكاالت الوطنية 0-2 ة األمم المتحدة المذكورة فيقائم

بيولوجي مناطق التنوع الموقع ووصفية لقاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية المعترف بها في البيانات ال
بروتكتد (، وبيانات  http://www.keybiodiversityareas.org/home)تالي: على الرابط الالرئيسة 
متاحة للبحث ل، اتكامل للتنوع البيولوجيتقييم المة من خالل أداة الومناطق التنوع البيولوجي الرئيس بالنيت

مل ويش (. / conservation-alliance.org/ ibat-https://www.ibat ) لى الرابط التاليوالحفظ ع
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مناطق ل ، والتي تشمل وثائق مؤشر تغطية المناطق المحميةالقطرية لجميع بلدان العالم اريفذلك وثائق التع
تم إرسال النسخة األولى من كل من هذه وقد . 0202، بدءا من عام الحاليةة للسنة التنوع البيولوجي الرئيس

التابعة التفاقية التنوع البيولوجي  جهات التنسيقالقطرية للتشاور مع  المالمح
( https://www.cbd.int/information/nfp.shtml )راف ، في االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األط

 وستتكرر هذه العملية سنوياً. ؛ة التنوع البيولوجيفي اتفاقي
  

 در البياناتامص

  
 وصف:ال
 
ع بيانات المناطق المحمية من قبل وزارات البيئة والوزارات األخرى المسؤولة عن تعيين وصيانة يجمتيتم 

ليونسكو واتفاقية ا يتم جمع بيانات المناطق المحمية للمواقع المعينة بموجب اتفاقية رامسار المناطق المحمية.
ميع بيانات تجفيتم  أما على الصعيد العالمي للتراث العالمي من خالل األمانات الدولية لالتفاقيات ذات الصلة.

يعة حفظ الطب لرصد العالميالمركز ق المحمية بواسطة المناطق المحمية في قاعدة البيانات العالمية للمناط
خالل ويتم نشرها من  (.0202ديغينيي وآخرون المتحدة للمناطق المحمية )قائمة األمم  إنتاجوفقا لوالية 

 المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة واالتحاد الدولي لحفظ ، الذي يديره بشكل مشترك كل منبروتكتد بالنيت
 UNEP-WCMCولجنته العالمية المعنية بالمناطق المحمية )برنامج األمم المتحدة للبيئة  – الطبيعة
2016.) 

  
، دةتعدالم ةاألطراف الفاعل طني من خالل عملياتة على المستوى الود مناطق التنوع البيولوجي الرئيسيتم تحدي

اعدة البيانات العالمية ق ة فيت مناطق التنوع البيولوجي الرئيسيتم تجميع بياناو وفقًا للمعايير والعتبات القياسية.
، جه التحديدوعلى و .بيرداليف انترناشيونالبواسطة  تدارالتي ،  ةمناطق التنوع البيولوجي الرئيسالخاصة ب

 BirdLife للطيور والتنوع البيولوجي على موقع هامةتتوفر بيانات عن المناطق ال
International ( 0202)لى التحالف من أجل المنع المطلق لالنقراض ع ، وتتوفر بيانات عن

ً  .AZE ( 0202) وقعم التي  ةع مناطق التنوع البيولوجي الرئيسإلى جنب م كل من مجموعات البيانات، جنبا
وجي بيولقاعدة البيانات العالمية لمناطق التنوع الالل من خ المتوفرةو تم تحديدها من خالل عمليات أخرى،

ع م التنوأداة تقيي خالل تنشر أيضا منانات العالمية للمناطق المحمية، قاعدة البي إلى جنب مع وجنبا ،الرئيس
 . تخطيط الحفظالبيولوجي المتكاملة للبحوث و

  
 جمع:العملية 

 
 األقسام األخرى. المعلومات تحت انظر

  

 توافر البيانات

  
 وصف:ال
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 فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة تم تصنيف هذا المؤشر من قبل
IAEG-SDGs  بيانات تتوفر الو. 0باعتباره المستوى ً ، ويتم تحديثها على أساس لجميع دول العالم حاليا

 مستمر.
  

 السالسل الزمنية:
 سنة 022~ 
  

 

 الجدول الزمني

  
 جمع البيانات:

 
للمناطق  ةقائمة األمم المتحدبرنامج األمم المتحدة للبيئة المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لج ينت

في الفترة و / الوكاالت الوطنية.ى المعلومات المقدمة من الوزارات، استناداً إلسنوات 02-2المحمية كل 
تحدة م، يعمل المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج األمم الة بين تجميع قوائم األمم المتحدةالفاصل

تعيين المناطق  والمنظمات غير الحكومية المسؤولة عن/ الوكاالت الوطنية للبيئة عن كثب مع الوزارات
ما يتم ك ، ويقوم بتحديث مستمر لمحطة العمل العالمية الخاصة بإتاحة البيانات الجديدة.المحمية وصيانتها

انات وطنية ، مع تقديم بيلمناطق التنوع البيولوجي الرئيسة على أساس مستمر تحديث قاعدة البيانات العالمية
 جديدة.

  
 إصدار البيانات:

 
 .بشكل سنوي من المتوقع أن يصدر مؤشر تغطية المناطق المحمية للمواقع الهامة للتنوع البيولوجي

  

 الجهات المزّودة بالبيانات

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

يات عمل ة على المستوى الوطني من خاللد مناطق التنوع البيولوجي الرئيسيتم تحديو المناطق المحمية.
 ، وفقًا للمعايير والعتبات القياسية.أصحاب المصلحة المتعددين

  

 الجهات المجّمعة للبيانات

  
 سم:اال
 

الدولي االتحاد ، و(UNEP-WCMC) المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة
 (IUCNالطبيعة )حفظ ل
  
 وصف:ال



 
 العالميركز المق المحمية بواسطة يتم تجميع بيانات المناطق المحمية عالمياً في قاعدة البيانات العالمية للمناط

ويتم  (.0202ديغينيي وآخرون قائمة األمم المتحدة للمناطق المحمية ) إنتاجوفقا لوالية حفظ الطبيعة  لرصد
المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة  ، الذي يديره بشكل مشترك كل منبروتكتد بالنيتخالل نشرها من 

 (.UNEP-WCMC 2016ولجنته العالمية المعنية بالمناطق المحمية ) واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة
  

ع البيولوجي ل مناطق التنوة في قاعدة البيانات العالمية حوت مناطق التنوع البيولوجي الرئيسبيانا يتم تجميع
 هامة، تتوفر بيانات عن المناطق الوعلى وجه التحديد . (0205) بيرد انترناشيونالالتي تديرها  ، ةالرئيس

التحالف  ، وتتوفر بيانات عنBirdLife International ( 0202) للطيور والتنوع البيولوجي على موقع
ً كما وتُنشر  .AZE ( 0202) موقعلى من أجل المنع المطلق لالنقراض ع إلى  كل مجموعات البيانات، جنبا

الل من خ وفرةالمتو ة التي تم تحديدها من خالل عمليات أخرى،ع مناطق التنوع البيولوجي الرئيسجنب م
مية للمناطق انات العالقاعدة البي إلى جنب مع وجنبا ،بيولوجي الرئيسقاعدة البيانات العالمية لمناطق التنوع ال

 . تخطيط الحفظع البيولوجي المتكاملة للبحوث وأداة تقييم التنو خالل منالمحمية، 
  
  

 المراجع

  
 :دليل الموارد الموّحدة

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

 المراجع:
  : المراجع التالية الّذكر تستند هذه البيانات الوصفية إلى

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. 
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حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات : ٥١الهدف 
 على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي

 
تعزيز تنفيذ اإلدارة المستدامة لجميع أنواع الغابات، ووقف إزالة الغابات، وترميم الغابات : ٢-٥١ الغاية

كبيرة في نسبة التشجير وإعادة غرس الغابات على الصعيد العالمي، بحلول عام المتدهورة وتحقيق زيادة 
0202 

 
 التقدم المحرز في إرساء اإلدارة المستدامة للغابات :٥-٢-٥١المؤشر 

 

المؤسسية المعلومات  
                                                                                                                         

 
 المنظمة:

)فاو( المتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة  

والتعاريف المفاهيم  

                                                                                                                         

 

 التعريف:

 تم . وقد0-51الغاية  إلى باإلضافة 5-51 والغاية ٥١للهدف يأساس مفهوم للغابات" هو المستدامة "اإلدارة

 التالي: النحو على المتحدة لألمم العامة الجمعية قبل من رسميا   تحديده

 الغابات نواعأ لجميع والبيئية واالجتماعية االقتصادية القيم على الحفاظ إلى يهدف ومتطور ديناميكي مفهوم[أ]

 (.A/RES/62/98 )القرار "والمستقبلية الحالية األجيال لصالح وتعزيزها،

 .المحرز نحو جميع أبعاد اإلدارة المستدامة للغابات يتكون المؤشر من خمسة مؤشرات فرعية لقياس التقدم

لحيوية في والكتلة ا المساحة الحرجية تغطي القيم البيئية للغابات ثالثة مؤشرات فرعية تركز على توسيع

وحماية وصون التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية والثقافية المرتبطة بها. تتوافق القيم  المناطق الحرجية

 يعرلفر اشؤلمر افويواالجتماعية واالقتصادية للغابات مع القيم البيئية من خالل خطط اإلدارة المستدامة. 

 لمستق لبشک منها قلتحقم ايت لتيطق المنام اتقيي لخال نم كل، وذالمناطق الحرجية دارةإل ليهلتأن ام دا  يزم

 لية.دولأو انية وطلر المعايين ام عةومجم مع قفواللت

 المؤشرات الفرعية هي:

 معدل التغيير الصافي لمساحة الغابات -

 مخزون الكتلة الحيوية السطحية في الغابة -



 نسبة مساحة الغابات الواقعة داخل المناطق المحمية المنشأة بصورة قانونية -

 مساحة الغابات في إطار خطة طويلة المدى إلدارة الغاباتنسبة  -

 بموجب نظام إلصدار شهادات إدارة الغابات تم التحقق منه بشكل مستقل منطقة حرجية -

يتم استخدام لوحة المعلومات لتقييم التقدم المتعلق بالمؤشرات الفرعية الخمسة. ويتيح اعتماد نهج لوحة 

 التي تحقق فيها التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة. المعلومات رؤية واضحة للمناطق

 األساس المنطقي:

دة على العديد من الجوانب يحتوي تعريف اإلدارة المستدامة للغابات من قبل الجمعية العامة لألمم المتح

روفها ظ، التي تختلف يتغير بمرور الوقت وبين البلدان ة، خاصة أن مفهوم اإلدارة المستدامة للغاباتالرئيس

أن يعالج مجموعة واسعة من قيم  جبياألمر الذي دائما  ما ، ا  ماعية واالقتصادية اختالف ا كبيرالبيئية واالجت

 عتبار.ي االبين األجيال فمبدأ االنصاف أخذ ياالقتصادية واالجتماعية والبيئية، وأن ، بما في ذلك القيم الغابات

، غير كاٍف لرصد 5-51غاية ، رغم أهميته، واستخدامه للالحرجيةلمناطق أن القياس البسيط لومن الواضح 

 يمكن توضيح أهمية المؤشرات الفرعية الخمسة بإيجاز على النحو التالي:واإلدارة المستدامة للغابات ككل. 

اإلدارة المستدامة للغابات. يركز المؤشر الفرعي األول على  الغابات مهمة لرصد مواقعفي  االتجاهات- ١

وكيف يتغير معدل التغيير بمرور الوقت؛  في منطقة الغابات( ربحغيير )سواء كان هناك خسارة أو ه التاتجا

ض ، ولكنها تمكنت من خفالمناطق الحرجيةالبلدان التي تخسر ما بين ألخير مهم من أجل تحقيق التقدم وهذا ا

 معدل الخسارة السنوية للغابات.

التغيرات في مخزون الكتلة الحيوية فوق األرض في الغابات إلى التوازن بين المكاسب في مخزون  تشير- ٢

الكتلة الحيوية بسبب نمو الغابات وخسائرها بسبب عمليات إزالة األخشاب والخسائر الطبيعية والحرائق 

 القطري وعلى مدى فترةعلى المستوى  اإلدارة المستدامة للغابات نطويلرياح واآلفات واألمراض. سوف توا

، في حين أن الحد من مخزون قر أو متزايد للهكتار الواحدوجود مخزون من الكتلة الحيوية مستعلى  أطول

بيرة خسائر كالكتلة الحيوية للهكتار على المدى الطويل سيعني إما إدارة غير مستدامة للغابات وتدهور أو 

 مراض.األأو  فاتاآل أو الحرائق أو الرياحغير متوقعة بسبب 

ضمن المناطق المحمية قانونيا  هو بديل لالتجاهات في حفظ التنوع  المنطقة الحرجيةالتغيير في  إن- ٣

البيولوجي للغابات ودليال  واضحا  على اإلرادة السياسية لحماية وحفظ التنوع البيولوجي للغابات. يرتبط هذا 

 %51د إلى المحافظة على الذي يدعو كل بل البيولوجيتفاقية التنوع الشي من أهداف آيت ٥٥المؤشر بالهدف

 المناطق البرية والمياه الداخلية. على األقل من

التي تخضع لخطة طويلة المدى إلدارة الغابات. إن  المناطق الحرجيةر الفرعي الرابع في المؤش ينظر- ٤

لموارد الغابات لمجموعة متنوعة  مداس اإلدارة المستدامة طويلة األوجود خطة موثقة إلدارة الغابات هو أس

من أهداف اإلدارة مثل المنتجات الخشبية وغير الخشبية وحماية التربة والمياه والحفاظ على التنوع البيولوجي 



جتماعي والثقافي والجمع بين إثنين أو أكثر. وبالتالي فإن المجال المتزايد في إطار خطة إدارة ستخدام االواال

 لتقدم المحرز نحو اإلدارة المستدامة للغابات.الغابات هو مؤشر على ا

النظام المستقّل والمعتمد لشهادات إدارة  من قبلصادقة الم المناطق الحرجيةالخامس هو  الفرعي المؤشر- ٥

. وتطبق مخططات إصدار الشهادات هذه معايير تكون عادة أعلى من تلك التي تحددها األطر المعيارية الغابات

احة المستقلة والمعتمدة. ولذلك توفر زيادة مس متثال من قبل جهة التصديقتم التحقق من االويالخاصة بالبلد، 

، يجب مالحظة أن دارة المستدامة للغابات. ومع ذلكالغابات المعتمدة مؤشرا  إضافيا  للتقدم المحرز نحو اإل

إما ألن أصحابها قد اختاروا ، دارتها بشكل مستدام وليست معتمدةهناك مناطق مهمة من الغابات التي تتم إ

عدم وجود نظام إصدار  عدم طلب الحصول على شهادة )وهو أمر طوعي وقائم على السوق( أو بسبب

 في تلك المنطقة.يسورة بتكلفة م شهادات موثوق به أو

 المفاهيم:

 انظر الملحق ٥ بالمصطلحات والتعاريف.
 

والقيود: التعليقات  

لتبيان التقدم نحو اإلدارة المستدامة للغابات ال تغطي بالكامل جميع  المختارة المؤشرات الفرعية الخمسةإّن 

جوانب اإلدارة المستدامة للغابات. وعلى وجه الخصوص، تنعكس الجوانب االجتماعية واالقتصادية بشكل 

تعكس وبعض الثغرات في البيانات،  باإلضافة إلى وجودؤشرات الفرعية. ضعيف في المجموعة الحالية من الم

رز حاتجاهات بعض المؤشرات الفرعية مجموعات مختلفة من البلدان. وبينما توضح لوحة المعلومات التقدم الم

 ، ال يوجد أي ترجيح لألهمية النسبية للمؤشرات الفرعية.في المؤشرات الفرعية الفردية

 المنهجية

                                                                                                                         

 

حتساب:طريقة اال  

اخل د المساحات الحرجيةون الكتلة الحيوية وومخز المناطق الحرجيةعلى المستوى الوطني، يتم اإلبالغ عن 
 نظام معتمد ومستقلإطار  المناطق الحرجية ضمنو ضمن خطة إدارية المناطق الحرجيةو المناطق المحمية

مباشرة  إلى منظمة األغذية والزراعة لسنوات مرجعية محددة مسبقا . واستنادا  إلى لشهادات اإلدارة الحرجية، 
لمساحة ا يغيير صافالبيانات القطرية المبلغ عنها، ثم تضع المنظمة تقديرات على المستوى القطري لمعدل ت

 طارإ ضمنالمحمية  اطقداخل المن حرجيةاحة المسالباستخدام صيغة الفائدة المركبة، وكذلك نسبة  حرجيةال
 .إداريةخطة 

 ال توجد لوحة متابعة لإلشارات الضوئية على المستوى القطري.

 التفصيل:

 المؤشر. لهذا التفصيل من مزيد ال



 معالجة القيم الناقصة:

 بلدال مستوى على -

 امعلتقييم الموارد الحرجية ل والزراعة األغذية لمنظمة معلومات أي تقدم لم التي األقاليمو للبلدان بالنسبة

 والزراعة األغذية منظمة أعدت ،العالمية للغابات( المساحة من %5.0 يمثلون وإقليما   بلدا   17) 0251

 المنشورات. في والبحث السابقة التقييمات في الموجودة المعلومات فيه استخدمت تقريرا  

والعالمي اإلقليمي المستويين على -  

 انظر ما ورد أعاله

اإلقليمية: المجاميع  

ها في مجموعة بياناتتجدر اإلشارة إلى أنه بالنسبة لهذه المؤشرات الفرعية التي  .المنهجية – ٢انظر الملحق 

، فإن البلدان التي أبلغت عن سلسلة زمنية كاملة فقط هي التي أدرجت في المجاميع اإلقليمية عديدةثغرات 

كيفية تطبيق لوحة متابعة لإلشارات الضوئية على المستوى العالمي  أيض ا ٢يوضح الملحق ووالعالمية. 

 واإلقليمي.

 مصادر التفاوت:

 إعداد نواتوسوتعاريف  ماذجتبعا  لن نفسها البلدان قبل من البيانات قاعدة في الوطنية األرقام عن اإلبالغ تم

 البلدان وفرت اإلبالغ نموذج يكفلو. والوطنية العالمية األرقام بين تباينات أي على مما يقضي ،ر موّحدةتقاري

 قساموتتناول األ الوطنية. والمصطلحات اريفالتع إلى باإلضافة األصلية البيانات لمصادر الكامل لمرجعل

 ساليبالواردة واأل فتراضاتاال ذلك في البيانات )بما قطرية( تحليل   اإلبالغ )تقارير نموذج في منفصلةال

 ألراضيا مساحة في البيانات معايرةالمشتركة(؛  التقارير إعداد لسنوات والتوقعات للتقديرات المستخدمة

 تقييمات في المستخدمة للفئات البيانات تصنيف والزراعة؛ وإعادة األغذية بها منظمة تحتفظ التي الرسمية

 المنظمة. لدى العالمية الحرجية الموارد

الوطني: المستوى على البيانات تجميعمن أجل  للبلدان المتاحة توجيهاتوال األساليب  

نموذجا  ع يتب قطري على شكل تقرير البلدان قبل من والزراعة األغذية منظمة إلى البيانات جميع تقديم يتم
 ساحةم لتقدير استخدامها كيفية واألوصاف عن المرجعية والمصادر األصلية البيانات موحدا ، حيث يتضمن

ن قبل المقدمة م يتم تعبئة البيانات الخاصة بشهادات الغابات مع المعلومات مختلفة. زمنية لمراحل الغابات
المعلومات عند الضرورة. ترد  ة إلصدار الشهادات وتقوم الدول بمراجعة وتعديل هذهالمخططات الرئيس

 والتعاريف للفئات قا  وف الوطنية البيانات وتحويل القطرية التقارير إعداد كيفية بشأن وتوجيهات تفصيلية منهجية
ارد الحرجية لعام المو القطرية لتقييم التقارير الوثيقة " دليل في للمنظمة العالمية والتعاريف للفئات الوطنية
 http://www.fao.org/3/a-au190e.pdf المتوفرة على الرابط التالي: " 0251

 



الجودة: ضمان  

 اريفتعلل الصحيح ستخداماال لضماندقيق  استعراض إجراء لعملية ورودها بمجرد القطرية التقارير تخضع
 األخرى البيانات ومصادر السابقة التقييمات مع مقارنة إجراء . يتمالداخلي تساقالا وكذلك والمنهجية
 ريقط والزراعة عن األغذية منظمة وموظفي الوطنيين المراسلين بين المنتظمة تصاالتاال تشكلوالموجودة. 

 هذه. ستعراضاال عملية من جزءا   وورش عمل اقليمية ودون إقليمية،اإللكتروني  البريد

دائرة  ئيسر والزراعة( إلى األغذية منظمة تعدها التي التقارير ذلك في القطرية )بما التقارير جميع إرسال يتم
 لمستوياتا على البيانات تجميع يتم ثماستكمالها ونشرها.  قبل البيانات صحة من للتحقق المعني الغابات
 والزراعة. األغذية منظمة الموارد الحرجية في فريق تقييم قبل من والعالمية ودون اإلقليمية اإلقليمية

                                                                                                                        البيانات مصادر

 

 الوصف:

سنوات( من قبل برنامج تقييم الموارد  1يتم جمع بيانات المؤشرات الفرعية بشكل دوري )حتى اآلن كل 
 بلق من والزراعة األغذية منظمة إلى البيانات جميع تقديم يتم .اعةلمنظمة األغذية والزر الحرجية العالمي

 رجعيةالم والمصادر األصلية البيانات نموذجا  موحدا ، حيث يتضمنيتبع  قطري على شكل تقرير البلدان
 مختلفة. زمنية لمراحل حرجيةال مساحةال التقديرمن أجل  هااستخدام كيفيةل وصفا  و

اريف تعلل الصحيح ستخداماال دقيق لضمان استعراض إجراء لعملية ورودها بمجردالقطرية  التقارير تخضع
 األخرى البيانات ومصادر السابقة التقييمات مع مقارنة إجراء الداخلي. يتم تساقالا وكذلك والمنهجية
 ريقط والزراعة عن األغذية وموظفي منظمة الوطنيين المراسلين بين المنتظمة تصاالتاال تشكلوالموجودة. 

 عجمي إرسال يتم هذه. ستعراضاال عملية من جزءا   وورش عمل اقليمية ودون إقليمية،اإللكتروني  البريد
 المعني دائرة الغابات رئيس والزراعة( إلى األغذية منظمة تعدها التي التقارير ذلك في القطرية )بما التقارير
ودون  ميةاإلقلي المستويات على البيانات ميعتج يتم استكمالها ونشرها. ثم قبل البيانات صحة من للتحقق
 والزراعة. األغذية منظمة الموارد الحرجية في فريق تقييم قبل من والعالمية اإلقليمية

 ع:عملية الجم

 تقرير من أكثر البعض للتقييم. يعد القطرية التقارير دبإعدا وفرقهم رسميا   وننيالمع الوطنيون المراسلون يقوم
 يهف استخدمت تقريرا   والزراعة األغذية منظمة أعدتوقد األقاليم التابعة.  عن تقارير يقدمون أنهم كما واحد

 معلومات. أية تقدم التي لمواألقاليم المتبقية  للبلدان المنشورات بالنسبة في والبحث الموجودة المعلومات

اريف تعلل الصحيح ستخداماال دقيق لضمان استعراض إجراء لعملية ورودها القطرية بمجرد التقارير تخضع
 األخرى البيانات ومصادر السابقة التقييمات مع مقارنة إجراء الداخلي. يتم تساقالا وكذلك والمنهجية
 ريقط والزراعة عن األغذية وموظفي منظمة الوطنيين المراسلين بين المنتظمة تصاالتاال تشكلوالموجودة. 

 عجمي إرسال يتم هذه. ستعراضاال عملية من جزءا   إقليمية،وورش عمل اقليمية ودون اإللكتروني  البريد
 المعني دائرة الغابات رئيس والزراعة( إلى األغذية منظمة تعدها التي التقارير ذلك في القطرية )بما التقارير
ودون  ميةاإلقلي المستويات على البيانات تجميع يتم استكمالها ونشرها. ثم قبل البيانات صحة من للتحقق
 والزراعة. األغذية منظمة الموارد الحرجية في فريق تقييم قبل من والعالمية اإلقليمية



 ريفاب من البلدان تقديم فئات وتع، يُطلعلى الصعيد الدوليلى بيانات قابلة للمقارنة حصول عومن أجل ال
 تصنيف للبيانات، يُطلب من البلدان إجراء إعادة المنظمة اريفي حالة اختالفها عن فئات وتع، وفوطنية

طلب من كما يُ  وتوثيق هذه الخطوة في التقرير القطري. اريفهاتصنيفات المنظمة وتع الوطنية لتتوافق مع
 البلدان استخدام االستيفاء أو االستقراء للبيانات الوطنية من أجل تقديم تقديرات لسنوات اإلبالغ المحددة.

البيانات توافر  

                                                                                                                         

 الوصف:

 :المؤشر الفرعي على الشكل التاليبحسب المنطقة و المؤشر بحسب غطيهايتوزيع عدد البلدان التي يأتي 

   سنة أحدثالتي قدمت تقريرا  عن  عدد البلدان سنة )%( أحدثعن  قدمت تقريرا  عدد البلدان التي 
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 لعالما 234 234 176 162 121 234 % 522 75% 69% 52% 100%
 أفريقيا 58 58 52 48 40 58 % 100 90% 83% 69% 100%
 أفريقيا الشمالية      7 7 7 5 5 7 % 100 100% 71% 71% 100%
أفريقيا جنوب        51 51 45 43 35 51 % 100 88% 84% 69% 100%

 الصحراء الكبرى
 افريقيا الشرقية      20 20 16 18 10 20 % 100 80% 90% 50% 100%
 أفريقيا الوسطى      9 9 9 7 7 9 % 100 100% 78% 78% 100%
 افريقيا الجنوبية 5 5 5 5 4 5 % 100 100% 100% 80% 100%
 افريقيا الغربية 17 17 15 13 14 17 % 100 88% 76% 82% 100%
 يتَينركيماأل 53 53 29 35 17 53 % 100 55% 66% 32% 100%
كا الالتينية ريأم 48 48 27 32 15 48 % 100 56% 67% 31% 100%

ومنطقة البحر 
 الكاريبي

 منطقة البحر الكاريبي 26 26 9 11 5 26 % 100 35% 42% 19% 100%
 كا الالتينيةريأم 22 22 18 21 10 22 % 100 82% 95% 45% 100%
 الشمالية كاريأم 5 5 2 3 2 5 % 100 40% 60% 40% 100%
 آسيا 48 48 36 30 23 48 % 100 75% 63% 48% 100%
 آسيا الوسطى 5 5 5 3 3 5 % 100 100% 60% 60% 100%



 اسيا الشرقية 5 5 3 4 4 5 % 100 60% 80% 80% 100%
 آسيا الجنوبية 9 9 8 5 4 9 % 100 89% 56% 44% 100%
 جنوب شرق آسيا 11 11 9 9 4 11 % 100 82% 82% 36% 100%
 آسيا الغربية 18 18 11 9 8 18 % 100 61% 50% 44% 100%
 أوروبا 50 50 44 38 34 50 % 100 88% 76% 68% 100%
 أوروبا الشرقية 10 10 10 9 9 10 % 100 100% 90% 90% 100%
 أوروبا الشمالية 15 15 11 10 10 15 % 100 73% 67% 67% 100%
 أوروبا الجنوبية 16 16 14 12 8 16 % 100 88% 75% 50% 100%
 أوروبا الغربية 9 9 9 7 7 9 % 100 100% 78% 78% 100%
 أوقيانيا 25 25 15 11 7 25 % 100 60% 44% 28% 100%
 استراليا ونيوزيلندا 3 3 1 2 2 3 % 100 33% 67% 67% 100%
 ميالنيزيا 5 5 3 3 2 5 % 100 60% 60% 40% 100%
 ميكرونيزيا 7 7 6 1 1 7 % 100 86% 14% 14% 100%
 بولينيزيا 10 10 5 5 2 10 % 100 50% 50% 20% 100%

 

 

الزمنية: السالسل  

5772 ،0222 ،0221 ،0252 ،0251.  

 الجدول الزمني

                                                                                                                         

 البيانات: جمع

 .0252عام ل صادريتم جمع الممن المقرر أن 

 إصدار البيانات:

.0257أو  0252التواريخ المتوقعة إلصدار البيانات الجديدة:   

 

 الجهات المزودة بالبيانات

                                                                                                                     

 ال ينطبق

 

 الجهات المجمعة للبيانات

                                                                                                                         

 )فاو( لألمم المتحدة والزراعة األغذية منظمة



 المراجع

                                                                                                                         

 :دليل الموارد الموّحدة

http://www.fao.org/forest-resources- assessment/en/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1والتعاريف المصطلحات- ١الملحق 

 الغابة

أمتار، ولها  0 إلىارتفاعها  صلعة بأشجار يهكتار ومزرو 5.0األرض التي تمتد على مساحة تتجاوز هي 

 الغابات ال تشملورتفاع في الموقع. بها أشجار قادرة على بلوغ هذا االفي المائة، أو  05ظلة تتجاوز 

 الحضرية. األراضي الو ا  زراعي ا  ستخدامتُستخدم ا التي في الغالب يضااألر

 مالحظات توضيحية

يتم تحديد الغابات من خالل وجود األشجار وغياب استخدامات األراضي السائدة األخرى. يجب أن تكون -٥

 أمتار. 1األشجار قادرة على الوصول إلى ارتفاع ال يقل عن 

ولكن من المتوقع أن تصل إلى غطاء ظل  أشجار صغيرة لم تصل بعد إلى هذا اإلرتفاعب مزروعةمناطق -٢

ا تأمتار أو أكثر. كما  1بالمائة على األقل وارتفاع  52يبلغ   بسبب قطع مؤقت اغير المشجرة  مناطقالشمل أيض 

ألشجار كجزء من ممارسة إدارة الغابات أو الكوارث الطبيعية، والتي من المتوقع أن يتم تجديدها في غضون ا

 ظروف المحلية، في حاالت استثنائية، استخدام إطار زمني أطول.سنوات. وقد تبرر ال 1

طرق الغابات، وإطفاء الحرائق وغيرها من المناطق المفتوحة الصغيرة؛ الغابات في المنتزهات الوطنية -٣

 ةوالمحميات الطبيعية والمناطق المحمية األخرى مثل المناطق ذات األهمية البيئية والعلمية والتاريخية والثقافي

 والروحية الخاصة.

 .ا  متر 02 يتجاوز هكتار وعرض 2.1تتجاوز وممرات األشجار بمساحة  حمايةمصدات الرياح وأحزمة ال-٤

 % 52 نسبة هاغطاء ظل يبلغأن مع تجديد األشجار التي من المتوقع تروكة ة الميراضي الزراعتغيير األ-١

 أمتار. 1ال يقل عن  وارتفاع

 أشجار المانغروف في مناطق المد والجزر، بغض النظر عما إذا كانت هذه المنطقةب المغروسة مناطقال-٦

 أم ال. من اليابسةمصنفة كمساحة 

 .أشجار الميالدالفلين وور المطاط اشجأمزارع -٧

اع معايير استخدام األرض واالرتف تستوفيبشرط أن  نخيلأشجار الخيزران وال تحتوي علىالتي  المناطق-٨

 وغطاء الظل.

                                                           

المصطلحات والتعاريف – 0251تقييم الموارد الحرجية العالمي لعام 1 
 http://www.fao.org/docrep/017/ap862e/ap862e00.pdf 

 



 الفاكهة أشجار مزارع الزراعي، مثل اإلنتاج نظم في ألشجار الوحيدة الضخمة من نوع محددتستثني ا-٩
 الشجري.  الغطاء تحت المحاصيل تزرع الحرجية عندما الزيتون ونظم الزراعة الزيت وبساتين ونخيل

 لمحاصيلا تزرع حيث غابة أنه نظام " تونغيا " على مثل الزراعة الحرجية نظم بعض تصنيف ينبغي: مالحظة

 .الغابات دورة من األولى السنوات خالل فقط

 حيائية السطحيةالكتلة اال

 الحية فوق التربة بما في ذلك الجذع والجدع والفروع واللحاء والبذور وأوراق الشجر. حيائيةالكتل اال كافة

 مالحظة توضيحية

موعة مج من نسبيا  ا  صغير ا  عنصر تلغاباأرضية ا فيها شّكلت لتيت الحاالافي  د الغاباتستبعال المقبوامن -٥

شريطة أن يتم ذلك بطريقة متسقة طوال السلسلة الزمنية  حيائية السطحيةن من الكتلة االلكربومخزون ا

 للمخزون.

 

 المناطق المحمية

 التي تُدارو التنوع البيولوجي، والموارد الطبيعية والثقافية المرتبطة بها، حفظلحماية والمخصصة  ناطقالم

 قانونية أو غيرها من الوسائل الفعالة.الوسائل بال

 

 المناطق المحمية حرجية ضمنمنطقة الال

الهدف الذي أنشئت من أجله  محددة رسميا  بشكل مستقل عنداخل مناطق محمية التي تقع  حرجيةالمنطقة ال

 .المناطق المحمية

 مالحظات توضيحية

 ٤-٥الفئاتالطبيعة  تحاد الدولي لحفظيشمل اال-

 ٦-١الفئات تحاد الدولي لحفظ الطبيعةيستثني ال -

 

 ةيإدارخطة  حرجية معمنطقة الال

تهدف إلى تحديد أهداف اإلدارة، والتي يتم تنقيحها ، مديلة األطو موثقة التي لديها خطة إدارة حرجيةمنطقة الال

 بشكل دوري.

 مالحظات توضيحية



ى وحدة إدارة مع خطة اإلدارة إلى مستوى وحدة إدارة الغابات أو مستو حرجيةالمنطقة اليمكن أن تشير -٥

 ، أو وحدات أوسع(.، البلدياتاألحواض المائية، المزارع، المشاريع، )مجموعة الغاباتالغابات اإلجمالية 

اك شيجب أن تتضمن خطة اإلدارة تفاصيل كافية عن العمليات المخطط لها للوحدات التنفيذية الفردية )األك-٢

ا استراتيجيات عامة وأنشطة مخطط لها للوصول إلى أهداف اإلدارة.  أو المقصورات( ولكنها قد توفر أيض 

 في المناطق المحمية مع خطة اإلدارة. المناطق الحرجيةشمل ت- ٣

 

 دارة الغابات إل مستقلة ومعتمدة شهادة

 نحو على يير منشورة ويتم التحقق منهمعاشهادات إدارة الغابات مع ل مصدقة بموجب نظامالمناطق الحرجية ال

 مستقل من قبل طرف ثالث.

  



 المنهجية-٢الملحق 

 للمناطق الحرجية سنويال التغيّر صافيمعدل - ١المؤشر الفرعي 

 النسبة المئوية الوحدة:

 حدثالفترة األ الفترة المرجعية:

 صيغة الفائدة المركبة طريقة التقدير:

 الضوئية:الترجمة إلى لوحة اإلشارة 

 إلى لوحة اإلشارة الضوئية: ترجمة هذا المؤشر يوضح المخطط التالي المنطق وراء

 

 

 

 

 

 

التغيير في معدل 

المناطق  خسارة

 الحرجية

اتجاه تغير 

 منطقة الغابات

 المنطقة الحرجية

 مستقرة أو متزايدة

إنخفاض 

مساحة 

 الغابات
نخفاض معدل إ

 الخسارة

الخسارة معدل 

أو متزايد مستقر  



، ترة األخيرةفي الف المناطق الحرجيةفحص قيمة معدل تغير عن طريق المناطق الحرجية يتم تحديد اتجاه تغيير 

اإليجابية تعني  يمةمستقرة والقها ، وتعني القيمة الصفرية أنالمناطق الحرجيةمة السلبية إلى فقدان وتشير القي

يير دل التغإلى مقارنة مع حرجيةطق الامنال. ويستند التغير في معدل خسارة ازدياد رقعة المناطق الحرجية

 .0251-0252األساسية للفترة لمناطق الحرجية ل التغيير الصافي لالحالية مع معد لمناطق الحرجيةالصافي ل

 التعليقات:

 قصت( وكذلك التغيرات)إذا زادت أو نالمناطق الحرجية عتبار اتجاه تغير تأخذ هذه اإلشارة الضوئية في اال

 البلدان التي تخسر من وهذا األخير مهم من أجل اإلشارة إلى التقدم بين-خسارة المناطق الحرجية  في معدل

 تمكن من تقليل معدل الخسارة.تلكن المناطق الحرجية 

لسابقة التي يمكن ا استنادا  إلى االتجاهاتمحتسبة ، يمكن للمنظمة أن تزود البلدان بقيم بالنسبة للتقارير السنوية

 0202سنوات، لذلك في عام  1. يجب تحديث خط األساس كل استخدامها في حالة عدم وجود معلومات جديدة

يتم احتساب خط األساس الجديد. أيضا، على المستوى القطري، إذا حصل البلد على معلومات جديدة وقام 

 .0251-0252للبلد، مع مراعاة فترة ط األساس ، فسيتم إعادة احتساب ختحديث السلسلة الزمنية التاريخيةب

في الغابات حيائية السطحيةمخزون الكتلة اال-٢لمؤشر الفرعي ا  

 الوحدة: طن / هكتار

 الفترة المرجعية: أحدث سنة إبالغ

 طريقة التقدير: مخزون الكتلة االحيائية في الغابات )طن( / المناطق الحرجية )هكتار(

 الترجمة إلى لوحة اإلشارة الضوئية:

تتم مقارنة قيمة المؤشر آلخر سنة إبالغ مع قيمة المؤشر لسنة اإلبالغ السابقة لتقييم استمرارية التقدم منذ 

 التقرير األخير.

بين قيمة المؤشر الحالية والقيمة المبلغ عنها سابقا ؛ إذا كانت النسبة أكثر من واحد تعني زيادة  تُحسب النسبة

إلى عدم التغيير. تم  ٥بينما يشير  المخزون، نت النسبة أقل من واحد تعني نقصكا المخزون لكل هكتار، وإذا

 إنشاء فاصل زمني ضيق للنسبة لإلشارة إلى حالة مستقرة، ويتم تعيين ألوان اإلشارات الضوئية كما يلي:

5.25≤ النسبة   

5.25>النسبة > 2.77  

2.77≥ النسبة   

 

 



 قانونيا   الواقعة داخل المناطق المحمية الحرجيةالمناطق نسبة - ٣المؤشر الفرعي 

 

 الوحدة: النسبة المئوية

 الفترة المرجعية: أحدث سنة إبالغ

 طريقة التقدير: المناطق الحرجية ضمن المناطق المحمية قانونيا  / منطقة الغابات لعام 0251 * 522

 الترجمة إلى لوحة اإلشارة الضوئية:

سنة إبالغ مع قيمة المؤشر لسنة اإلبالغ السابقة لتقييم استمرارية التقدم منذ تتم مقارنة قيمة المؤشر آلخر 

 التقرير األخير.

بين قيمة المؤشر الحالية والقيمة المبلغ عنها سابقا ؛ إذا كانت النسبة أكثر من واحد تعني زيادة  بةستُحسب الن

إلى عدم  ٥بينما يشير  ،ن واحد تعني نقص افي مساحة الغابات داخل المناطق المحمية، وإذا كانت النسبة أقل م

تم إنشاء فاصل زمني ضيق للنسبة لإلشارة إلى حالة مستقرة، ويتم تعيين ألوان اإلشارات الضوئية  التغيير.

 كما يلي:

5.25≤ النسبة   

5.25>النسبة > 2.77  

2.77≥ النسبة   

 

 التعليق:

لتقدير هذا المؤشر، أن تعكس السلسلة الزمنية للنسب قاسم ك 0251في عام  المناطق الحرجيةاستخدام  يضمن

)الخسائر  وال تتأثر بالتغييرات قانونيا  داخل المناطق المحمية  المناطق الحرجيةتغيرات الحقيقية في المئوية ال

 .المناطق الحرجيةالمكاسب( في إجمالي أو 

 

 على المدى الطويل اتفي إطار خطة إلدارة الغاب المناطق الحرجيةنسبة - ٤شر الفرعي المؤ

 الوحدة: النسبة المئوية

 الفترة المرجعية: أحدث سنة إبالغ



عام ل المناطق الحرجيةعلى المدى الطويل / في إطار خطة إلدارة الغابات  المناطق الحرجية طريقة التقدير:

0251  *522 

 الترجمة إلى لوحة اإلشارة الضوئية:

مع قيمة المؤشر لسنة اإلبالغ السابقة لتقييم استمرارية التقدم منذ تتم مقارنة قيمة المؤشر آلخر سنة إبالغ 

 التقرير األخير.

بين قيمة المؤشر الحالية والقيمة المبلغ عنها سابقا ؛ إذا كانت النسبة أكثر من واحد تعني زيادة  تُحسب النسبة

افي المناطق الخاضعة لخطة إدارة الغابات، وإذا كانت النسبة أقل من واحد تعن إلى عدم  ٥بينما يشير  ،ي نقص 

التغيير. تم إنشاء فاصل زمني ضيق للنسبة لإلشارة إلى حالة مستقرة، ويتم تعيين ألوان اإلشارات الضوئية 

 كما يلي:

5.25≤ النسبة   

5.25>النسبة > 2.77  

2.77≥ النسبة   

 

 التعليق:

السلسلة الزمنية للنسب  المؤشر، أن تعكسكقاسم لتقدير هذا  0251في عام المناطق الحرجية استخدام  يضمن

ائر أو وال تتأثر بالتغييرات )الخس لتغيرات الحقيقية في مساحة الغابات في إطار خطة إدارة الغاباتلالمئوية 

 .األراضي الحرجيةالمكاسب( في إجمالي 

 شهادات إدارة الغابات مستقل وُمعتمد لطقة الغابات في إطار نظام من- ٥المؤشر الفرعي 

 الوحدة: هكتار

ا من  سنة إبالغ أحدث الفترة المرجعية:  يونيو(حزيران/ 02)اعتبار 

لمصادقة ويتم تقديمها للبلدان ل شهادات البيانات لكل نظام اعداتتم جمع البيانات مباشرة  من قي طريقة التقدير:

 عليها.

 الترجمة إلى لوحة اإلشارة الضوئية:

إبالغ مع قيمة المؤشر لسنة اإلبالغ السابقة لتقييم استمرارية التقدم منذ تتم مقارنة قيمة المؤشر آلخر سنة 

 التقرير األخير.



بين قيمة المؤشر الحالية والقيمة المبلغ عنها سابقا ؛ إذا كانت النسبة أكثر من واحد تعني زيادة  تُحسب النسبة

ا في المناطق في إطار خطة مستقلة إلصدار شهادات إدارة الغابات، وإذا ك انت النسبة أقل من واحد تعني نقص 

إلى عدم التغيير. تم إنشاء فاصل زمني ضيق للنسبة لإلشارة إلى حالة مستقرة، ويتم تعيين ألوان  ٥بينما يشير 

 اإلشارات الضوئية كما يلي:

5.25≤ النسبة   

5.25>النسبة > 2.77  

2.77≥ النسبة   

 

 التعليق:

ات البيان اعداتيئات إصدار الشهادات بتحديث قله يسمح كتاريخ لإلبالغيونيو حزيران/  02استخدام إّن 

 هابحلول نهاية العام، ثم يتم تضمين منظمة األغذية والزراعةالمعلومات إلى  وفيرمن ت تتمّكنحتى  االخاصة به

 .التالي عامفي بداية ال هداف التنمية المستدامةأل السنوي ريرفي التق



حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات : ٥١ف الهد
 على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي

يكولوجية الجبلية، بما في ذلك تنوعها البيولوجي، من أجل تعزيز قدرتها كفالة حفظ النظم اإل: ٤-٥١ غايةال
 ٠٢٠٢على توفير المنافع التي ال غنى عنها لتحقيق التنمية المستدامة، بحلول عام 

 التغطية محسوبة بالمناطق المحمية من المواقع المهمة للتنوع البيولوجي الجبلي :٥-٤-٥١ المؤشر
  

 المعلومات المؤسسية
  
 :/ المنظماتمنظمةال
 

 (UNEP-WCMC) التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئةالمركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة 
 BirdLife International)) نترناشيونالمنظمة بيرداليف ا
 (IUCNالطبيعة )حفظ االتحاد الدولي ل

  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع
 

ية لكل أي النسبة المئوتجاهات الزمنية االظهر يالبحرية  بالبيئة المتعلقةلمناطق المحمية اتغطية إن المؤشر 
 ع البيولوجيلتنواهم بشكل كبير في استمرار التي تسا المواقع للتنوع البيولوجي البحري )أي تلكمهم موقع 

 .حّددةمناطق محمية مويتم تغطيته بحسب ( في العالم
  

 األساس المنطقي:
 

عية بيوكفالة استخدام الموارد الطمر حيوي للحد من تدهور التنوع البيولوجي هو أل هاّمةإن حماية المواقع ال
 ،من اآلليات المهمة حميةمإنشاء مناطق ولتحقيق هذا المسعى يُعتبر  .وطويل االمد مستدامبشكل البحرية 

النظم اإليكولوجية البحرية  واستخدام صيانةحماية ونحو الُمحرز ويعمل هذا المؤشر كوسيلة لقياس التقدم 
 واألهم من ذلك، أنه في حين ات الدولية.ييتماشى مع االلتزامات بموجب االتفاق، بما وخدماتها بشكل مستدام

يقتصر على أي نوع نظام إيكولوجي  إال أنه الن ذي أهمية، ظام إيكولوجي معيّ لإلبالغ عن أي ن فصيلهيمكن ت
 واحد.

  
ض تم الحفاظ على بعيإذ  تختلف مستويات الوصول إلى المناطق المحمية بين فئات إدارة المناطق المحمية.

 ستخدم أخرىوت أي استخدام آخر. أمام يتم اغالقهاالمناطق، مثل المحميات العلمية، في حالتها الطبيعية و
ماية ضافة إلى حباإل المستدام للموارد الطبيعية. خراجحتى مفتوحة لالستتكون ، أو لالستجمام أو السياحة

: دعم سبل العيش ، منهاية عاليةة اجتماعية واقتصاد، تتمتع المناطق المحمية بقيمالتنوع البيولوجي
صناعة الترفيه دعم  ؛ة ال حصر لها من الموارد الجينيةإيواء ثرو الثروة السمكية؛الحفاظ على  ؛المحلية



م غير للقيم الثقافية وغيرها من القي قاعدةوتشكيل  ؛من أجل العلم توفير البحث والتعليم ؛والسياحة المزدهرة
 المادية.

  
تغطيها  رية التييضيف هذا المؤشر معلومات ذات مغزى إلى إحصاءات بسيطة مبلغة تقليدياً عن المناطق البح

ي المساحة سب عن طريق قسمة مجموع المناطق المحمية داخل بلد ما على إجمالتيُحهو والمناطق المحمية، 
إحصاءات تغطية ك النسب المئوية(. تُعتبر مثل هذه 5112شايب وآخرون، ) 011 مضروب باإلقليمية للبلد 

، وبالتالي (5112رودريغز وآخرون، )لى المكان همية التنوع البيولوجي عفاوت الشديد ألتّ الوال تتعّرف إلى 
نتائج ضارة من خالل حماية المناطق التي تكون كبيرة على حساب تلك التي تتطلب  ؤدي إلىفإن المخاطرة ت

 الحماية.
  
)اتفاقية  5151-5100للتنوع البيولوجي للفترة  االستراتيجيةنحو الخطة الُمحرز م المؤشر لتتبع التقدم ستخد  يُ 

التفاقية التنوع  5101عام  غايةخدم كمؤشر نحو ، واستُ (5102وآخرون  تيتنسور، 5102التنوع البيولوجي 
 (.5101بوتشارت وآخرون، البيولوجي )

  
 المفاهيم:

 
(، هي مناطق جغرافية محددة 5112دادلي، الطبيعة ) ظاالتحاد الدولي لحف عّرفهاالمناطق المحمية، كما 

ل فعالة أخرى، لتحقيق الحفظ ، من خالل وسائل قانونية أو وسائبوضوح، معترف بها ومخصصة ومدارة
تم اإلقرار  ،بشكل خاص .قافيةمن خدمات النظام االيكولوجي والقيم الث مع ما يرتبط بهاطبيعة الطويل األمد لل

 الترميمو الممتدّ  ، والتي تشمل الحفظة المحددة ضمن هذا التعريفيهداف اإلداراألمجموعة متنوعة من ب
 المستدام: خدامستواال
  
 المناطق الطبيعية المحمية بتشّدد: Iaالفئة  -
 البرية اطقمنال: Ibفئة ال -
 الوطنية ائقالفئة الثانية: الحد -
 ةالطبيعيالمعالم الفئة الثالثة:  -
 لفصائلإدارة الموائل / ا ناطقالفئة الرابعة: م -
 الفئة الخامسة: المناظر الطبيعية / المناظر البحرية المحمية -
 المحمية مع االستخدام المستدام للموارد الطبيعية طقاالفئة السادسة: المن -
  

ا للتشريعات ، وفقمعنية رسمياً على وثيقة التحديدتوافق السلطة المية عندما إلى منطقة محالوضع "محّدد" يشير 
 حديدتيجب أن يتم ال .ن طريق مرسوم تنفيذي أو ما شابه(، علممارسة العامة )على سبيل المثالالوطنية أو ا

 سكريعأي نشاط كاألنشطة األخرى )عن بعض  ناجمحمايةً ألمر واقع لغرض حفظ التنوع البيولوجي، وليس 
 (.سبيل المثالعلى 

  
ً التنوع البيولوجي العالمي  دواميتم تحديد المواقع التي تساهم إلى حد كبير في  ياسية العالمية معايير القلل وفقا

( المطبقة على المستويات 5102االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ة )د مناطق التنوع البيولوجي الرئيسلتحدي
تحديد ل كانألول ا هذه المعايير القياسية في جميع البلدان حتى اآلن. تم تطبيق نوعين مختلفين منة. وقد الوطني

لبيولوجي ا ، أي المواقع التي تسهم بشكل كبير في استمرار التنوعالهامة للطيور والتنوع البيولوجيالمناطق 
 05111أكثر من  من بين هذه المواقع تم تحديدديدها باستخدام بيانات عن الطيور، و، والتي تم تحالعالمي



أجل منع تحديد التحالف من ل كانوالثاني  (.5102بيرداليف انترناشيونال في جميع بلدان العالم )متدة موقع م
نوع واحد على  عنبفعالية جميع السكان  نعأي المواقع التي تم ،(5112ريكيتس وآخرون ) نقراضلال مطلق

ً باالنقراض  أو مهدد مهّدد بشّدة بخطر االنقراضعلى أنه  األقل تم تقييمه ظ االتحاد الدولي لحف قائمةل وفقا
منعٍ مطلق تحالف من أجل  قع  مو 225تم تحديد  حصيلة،في ال لألنواع المهددة باالنقراض. الطبيعة الحمراء

ت والشعاب نوًعا من الثدييات والطيور والبرمائيات والزواحف والصنوبريا 051لنحو  لالنقراض
د مناطق التنوع البيولوجي ( على معيار عالمي لتحديIUCNالدولي لحماية الطبيعة )وافق االتحاد و .المرجانية
ة التي توحد هذه النهج إلى جانب اآلليات األخرى لتحديد المواقع المهمة لألنواع والنظم اإليكولوجية الرئيس

 األخرى.
  

 التعليقات والقيود:
 

 البيانات وقابليتها للمقارنة في قاعدة البيانات العالمية بشأنق معايير مراقبة الجودة لضمان اتساق يتُطبيتم 
المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع  يتم التحقق من صحة البيانات الجديدة فيكما  المناطق المحمية.

هيكل  ضمنتجري بلورتها عدد من األدوات ومن خالل  UNEP-WCMC لبرنامج األمم المتحدة للبيئة
ات في قاعدة بين البيان تفاوتيتم التقليل من ال لقاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية.وذجي البيانات النم

 UNEP-WCMC) البيانات العالمية بشأن المناطق المحمية والبيانات الجديدة عن طريق توفير دليلٍ 
 تنطبق عمليات مماثلة على البيانات.ب بالجهات المزّودةاالتصال  هذه التفاوتات من خالل حلّ يجري ( و2016

 ة.لمناطق التنوع البيولوجي الرئيس دمج البيانات في قاعدة البيانات العالمية
  

لمطاف ي يعتمد في نهاية اذالتنوع البيولوجي، ال خسارةي الحد من ال يقيس المؤشر فعالية المناطق المحمية ف
جارية لمعالجة هذا العدد من المبادرات  كهنا ال يغطيها المؤشر. إدارية وتنفيذيةمجموعة من عوامل على 
ها في ، والتي يمكن توليفات لتقييم إدارة المناطق المحميةتم تطوير العديد من اآللي أنه ،وعلى األخص القيد.

 لشراكة مؤشرات التنوع البيولوجي كمؤشر مكمّ  من قبل ستخدميُ وهو  (.5101ليفيرينغتون وآخرون مؤشر )
 شي للتنوع البيولوجيتيآ أهدافمن  00 هدفنحو تحقيق ال الُمحرز للتقدم

(http://www.bipindicators.net/pamanagement.) بين  صغيرة ، قد تكون هناك عالقةإال أنه
على لعمل أ ابد، ةألخيرانة وآلافي و (.5102المحمية )نولتي وأغراوال  اطقالمن مخرجاتهذه التدابير و
تمل لمحامن ، ولمحميةالمناطق ا مخرجاتدارة وإلاة فعالي كل من جماإدبغية ، اء"لخضرالقائمة "اتطوير نهج 

 سع.أوتطبيقها بشكل و هارختبااحيث يتم  أكثر أهمية ألنشطةا هذهتصبح أن 
  

ق بسبب الصعوبات في تحديد ما إذا كان الموقع يتواف في مستوى المعرفةالبيانات وفي فجوات  ظهريمكن أن ت
ها عيينبعض المناطق المحمية ال يتم تكما أن منطقة محمية، ي لحفظ الطبيعة المتعلق بالاالتحاد الدول مع تعريف

لى النحو "، عالمستندة إلى المنطقةلفعالة األخرى "تدابير الحفظ افإن ، إضافةً إلى ذلك .يةفئات اإلدارال ضمن
ي يجية للتنوع البيولوجالخطة االستراتالخاص ب شي للتنوع البيولوجيتيآ من أهداف 00الهدف المحدد في 

 تتم إدارتهارج شبكة المناطق المحمية الرسمية، في حين ال خاهي ، تقر بأن بعض المواقع 5100-5151
 لتنوع البيولوجي الذيا دوامأن تدار بطرق تتسق مع  إال أنها يمكنيعة، حفظ الطبمن أجل في المقام األول 

، ال تزال المناهج الموحدة لتوثيق "تدابير الحفظ مع ذلكو (.5102)جوناس وآخرون يكون مهماً بالنسبة لها 
قيد المناقشة من خالل فرقة العمل التابعة لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة  الفعالة األخرى المستندة إلى المنطقة"
ير الحفظ الفعالة تداب تعريفخاصة ب ي المناطق والتي ستختتم بتوصياتبشأن تدابير الحفظ الفعالة األخرى ف

 في قاعدة البيانات العالمية للمناطق هامن المرجح أن يتم توثيقتعريفها، أن يتم وبمجرد  (.OECM) االخرى
 المحمية.



  
ى مجموعات ركز علكان ي إلى الحينتحديد الموقع بكون  تتمثّلقيود ال، فإن أكبر ما يتعلق بالمواقع الهامة في

المهددة ع لبيولوجي( واألنوالتنوع الللطيور و هاّمة)للمناطق الالطيور ، مثل من التنوع البيولوجي عيّنةفرعية م
للطيور لمهمة المواقع ا تم توثيق وفي حين (.منع مطلق لالنقراضع التحالف من أجل مواقل)بالنسبة  بشكل كبير

وآخرون  باين، 5110كل عام )بروكس وآخرون تكون بدائل جيدة للتنوع البيولوجي بشل لتنوع البيولوجيول
عبر  (IUCN 2016ة للتنوع البيولوجي )يار موحد لتحديد المجاالت الرئيستطبيق مع، يبقى أمر (5112

ة مختلفة تصنيفيلتنوع البيولوجي )الجينات واألنواع والنظم اإليكولوجية( ومجموعات من امستويات مختلفة 
، 5115، نايت وآخرون 5112آخرون إيكين و) يوموذلك من الجهود المبذولة حتى ال، من أعلى االولويات
 (.5105، فوستر وآخرون 5115النغهامر وآخرون 

  
يانات لعدد من البلدان والمناطق التي تسمح فيها ب ةبيولوجي الرئيستم التحقق من صحة تعريف منطقة التنوع ال

قنيات "( باستخدام تستبدالهقع )أو "عدم القدرة على اساب رسمي ألهمية الموتحاالتنوع البيولوجي الشاملة ب
 (.5102، مونتيسينو بوزول وآخرون 5102دي ماركو وآخرون تخطيط الحفظ المنتظم )

   
وجي البحري لمناطق التنّوع البيول وسوف تشمل التطورات المستقبلية للمؤشر: أ( توسيع التغطية التصنيفية

مجموعة واسعة من على ( IUCN 2016) الرئيسة، من خالل تطبيق معايير التنّوع البيولوجي الرئيسة
تحسينات  ب( إدخال يكولوجي؛نوع النظام اإلمن والنباتات و حيوانات الالفقاريةوال الحيوانات الفقارية البحرية

ثقة قع التي لها تواريخ موعلى البيانات المتعلقة بالمناطق المحمية من خالل االستمرار في زيادة نسبة الموا
استكشاف طرق أخرى لتقييم وعرض االتجاهات وج(  ؛حدود رقمية )بدالً من إحداثيات( ومع مضلعات حديدللت

 الزمنية في تغطية المناطق المحمية.
  

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

 
من التداخل المكاني بين المضلعات الرقمية للمناطق المحمية من شتقّة هذا المؤشر من البيانات الميتم حساب 

)االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والمركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة  العالمية للمناطق المحميةقاعدة البيانات 
ة )من قاعدة ئيسالر البحرية لمناطق التنوع البيولوجي الرقمية والمضلعات التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة(

، البيولوجي لتنوعلالمهمة للطيور ومناطق ، بما في ذلك اللمناطق التنوع البيولوجي الرئيسة البيانات العالمية
أداة  ؛ المتاحة من خاللومناطق التنوع البيولوجي الرئيسة األخرى ،النقراضنعٍ مطلق للف من أجل موالتحا

نادا إلى بيانات ن، استيتم احتساب قيمة المؤشر عند نقطة معينة من الزمو (. التقييم المتكامل للتنوع البيولوجي
ط النسبة متوس على أنه مسجلة في قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية،إنشاء منطقة محمية نِة الخاصة بس

ً و منطقة تنّوع بيولوجي رئيسة لكل المئوية  المناطق المحمية. بأنها من المعترف بها حاليا
  

لبيانات العالمية للمناطق قاعدة ا من المناطق المحمية في ٪05 لحواليالمنطقة المحمية غير معروفة  تعيينسنة 
 كيكالتشولعكس حالة  ر تغطية المناطق المحمية مع مرور الوقت.يّ تغتشكيكاً في د ولّ األمر الذي  ،المحميّة

 0111هذا اإلجراء تم تكرار  منطقة محمية أخرى داخل نفس البلد، ثممن بشكل عشوائي هذه، تم تعيين سنة 
، 5105)وصفها بوتشارت وآخرون  بتغيير األساليب التي ، قمنا5105في عام و ، مع رسم متوسط.مرة

اهات ساب االتجتحاقبل  هاسنة تأسيس المجهولةسنة عشوائية للمناطق المحمية عن طريق تخصيص  (5102

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.ibat-alliance.org/ibat-conservation/login
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.ibat-alliance.org/ibat-conservation/login
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.ibat-alliance.org/ibat-conservation/login


، ومن المرجح أن تعكس التغييرات األكثر دقة في طريقة أكثر كفاءة من حيث الحسابالهذه  في التغطية.
 مرور الوقت.تغطية المناطق المحمية ب

  
ة ة التي تغطيها المناطق المحمين مناطق التنوع البيولوجي الرئيس، تم عرض المؤشر كنسبة مفي السابق
جي التي ة من مناطق التنوع البيولوالنسبة المئوية لكل منطقة رئيسكمتوسط تم تقديمه إال أنه اليوم ي بالكامل.

مناطق لبلدان أو الفي تغطية المناطق المحمية بشكل أفضل لتغطيها المناطق المحمية من أجل عكس االتجاهات 
 تغطيها تماًما.التي التي فيها القليل من مواقع التنّوع البيولوجي الرئيسة أو الخالية منها و

  
 تفصيل:ال
 

التفصيل  ، فمن السهلم تجميعها على المستويات الوطنيةوبالنظر إلى أن البيانات الخاصة بالمؤشر العالمي يت
، (، أو على العكس من ذلك5102على سبيل المثال، هان وآخرون، على المستويات الوطنية واإلقليمية )

من  ة جميع أنواع األنظمة اإليكولوجيةي مناطق التنوع البيولوجي الرئيستغط تجميعها على المستوى العالمي.
اإلبالغ عن المؤشر في توليفة عبر ، يمكن وبالتالي وما بعدها. (5112إدغار وآخرون خالل البيئة البحرية )

، إال أنه .يمكن تفصيل المؤشر في ما بينهالمياه العذبة، أو أنظمة أو  ب أنظمة اليابسةناألنظمة البحرية إلى جا
قت برية والمياه العذبة في واألنظمة البحرية وال ةالرئيسالفردية مناطق التنوع البيولوجي  أن تشمل يمكن
ً لفئات مختلف، يمكن توأخيراً  تحديد النتائج ليس مجرد إضافة.، وبالتالي فإن واحد من  ةفصيل المؤشر وفقا
 ( لتعكس أهداف إدارة محددة مختلفة للمناطق المحمية.2إلى  0المناطق المحمية )الفئات من إدارة فئات 

  
حو بحري كمؤشر نوجي التغطية المناطق المحمية عبر المواقع المهمة للتنوع البيول مجاميعباإلضافة إلى 

ة األهميلمناطق المحمية ذات ا، تشمل التفصيالت األخرى لتغطية من أهداف التنمية المستدامة 2-02الغاية 
 :على النحو التالي (5102)بروكس وآخرون  أهداف التنمية المستدامة غاياتالخاصة كمؤشرات نحو 

  
المياه و لليابسةلتنوع البيولوجي لتي تجّسد اانسبة المواقع من أهداف التنمية المستدامة؛  5-0-02المؤشر 
 حسب نوع النظام اإليكولوجي.ب، المناطق المحمية والتي تشملهاالعذبة 
المهمة للتنوع  التغطية حسب المناطق المحمية من المواقعمن أهداف التنمية المستدامة؛  0-2-02المؤشر 

 للجبال.البيولوجي 
  

المحمية مع مصادر البيانات األخرى للحصول على مؤشرات إضافية يمكن دمج بيانات تغطية المناطق 
ر خرائط إيكولوجية إقليمية لتوفي على المناطق المحمية عرضعلى سبيل المثال، يمكن استخدام  تكميلية.

ق كما يمكن أن توفر تغطية المناط معلومات حول تغطية المناطق المحمية لمختلف المناطق الجغرافية الحيوية.
ية لتوزيعات مجموعات مختلفة من األنواع )مثل الثدييات والطيور( مؤشرات لالتجاهات في تغطية المحم

يمكن دمج تغطية المناطق المحمية مع فهرس القائمة الحمراء لتوليد و التنوع البيولوجي على مستوى األنواع.
وتشارت وآخرون بالتنوع البيولوجي ) خسارة المناطق المحمية في الحد من مؤشرات عن تأثيرات

ية تنمية التنمية الحضرتسهم في  ، يمكن للمؤشرات المستمدة من تراكب المناطق المحمية أنوأخيراً  (.5105
لى ع المناطق المحمية على الخرائط الحضرية مؤشراً  وضععلى سبيل المثال، يمكن أن يوفر  ؛المستدامة

 .لمدينة الكليّة مساحةال الفضاء العام كنسبة من
  
 :ناقصةالقيم ال ةجلاعم
 



                بلدعلى مستوى ال 
ي ا ال داعي أللذيع بلدان العالم، ة في جمومناطق التنوع البيولوجي الرئيس تتوافر البيانات للمناطق المحمية

 إسقاط أو تقدير للبيانات على المستوى الوطني.
 

              
                على المستويين اإلقليمي والعالمي 

ط متوسيتم احتساب المؤشرات العالمية لتغطية المناطق المحمية من المواقع الهامة للتنوع البيولوجي ك
جميع  البيانات من استخراج يتم المناطق المحمية.رئيسة تشملها  بيولوجيمنطقة تنوع  كلل مئوية نسبةال

ة إلى حد ذاتها، وبالتالي ال حاجبقيم ناقصة ما من ن أن هناك عدم يقين حول البيانات، ، وبالتالي في حيالبلدان
 أو التقدير. سناداال
  

 
 المجاميع اإلقليمية:

 
ساب تحاالوكالة المسؤولة عن  وهالمركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة 

  نالبيرداليف انترناشيو مع منظمةعمل ي، حيث األرقام العالمية واإلقليمية الخاصة بهذا المؤشر واإلبالغ عنها
المناطق المحمية مع تلك الخاصة بالمواقع ذات ب المتعلقةعلى جمع البيانات واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة 

األرقام العالمية واإلقليمية عن المناطق المحمية من األرقام  المركز يجمعكما  األهمية للتنوع البيولوجي.
د بالنيت موقع بروتكت عبرن قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية ويتم نشرها الوطنية التي يتم حسابها م

(Protected Planet). صورة ب بروتكتد بالنيتتتم إدارة قاعدة البيانات العالمية بشأن المناطق المحمية و
المعنية  ولجنتها العالمية من قبل المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعةمشتركة 

تُعقد قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية ضمن نظام معلومات جغرافي يخزن  بالمناطق المحمية.
المعلومات حول المناطق المحمية مثل االسم والحجم والنوع وتاريخ اإلنشاء والموقع الجغرافي )نقطة( و/ أو 

قاعدة  لة فيمناطق المحمية باستخدام جميع المناطق المحمية المسجّ ساب تغطية التحايتم و ع(.الحدود )المضلّ 
اطق المحمية المن من المؤشر ستثنىتُ و معروفين. نطاقهاالبيانات العالمية للمناطق المحمية والتي يكون موقعها و

 بدون حدود رقمية.
  

ي تم ، والتالتنوع البيولوجيمية دولية لحفظ لتنوع البيولوجي هي مواقع ذات أهللطيور ولالمناطق الهامة 
استخدام ب الطيور والتنوع البيولوجي الهامة مناطقاليتم تحديد  لطيور.خاصة باتحديدها باستخدام بيانات 

 لنطاقحظورة ايتعلق باألنواع المهددة والم ، فيماوالعتبات المستندة إلى البيانات مجموعة موحدة من المعايير
والتنوع  ورلطيل الهامة مناطقاليتم تحديد  .ألنواع التي تعيش بمجموعات كثيفةوالمناطق االحيائية المحظورة وا

ي علم وئلها أو أهميتها ف: )أ( تختلف في طبيعتها أو معلى النحو اآلتي، البيولوجي بحيث تكون، قدر اإلمكان
لموقع( أثناء ا الئمهانواع المشغلة )أي تلك التي ير متطلبات األ)ب( توفّ  المناطق المحيطة؛ نعالطيور 
 و )ج( أو يمكن إدارتها بطريقة ما. ؛و باالشتراك مع شبكات مواقع أخرى، لوحدها أوجودها

  
)دعم واحد على األقل من  ثالثة معايير: تعريض للخطر معمنعٍ مطلق لالنقراض التحالف من أجل  توافقي

الحمراء لألنواع  IUCNلخطر شديد، كما هو مدرج في قائمة  األنواع المهددة باالنقراض أو المعرضة
( من األنواع ٪02رة )= عدم القدرة على االستبدال )التي تحوي نسبة معينة أو ذات أهمية كبي ؛المهددة(
يمكن أن تكون فيها سمات  )ووجود حدود محددة ؛واحد على األقل من تاريخ الحياة(، في جزء المستهدفة

، و / أو قضايا اإلدارة مشتركة مع بعضها البعض أكثر من تلك الموجودة عات البيولوجيةالموائل، والمجتم



 كونيالمواقع التي  منعٍ مطلق لالنقراض، تمثل مواقع التحالف من أجل ومن ثم في المناطق المجاورة(.
تفق ة بطرق تما لم تكن محمية بشكل مناسب )أي محمية أو تدار بطريقة مستدام وشيك فيها انقراض األنواع

 مجموعات من األنواع المستهدفة(. مع استمرار
  

، تعريفها ، بحكمشبكات التحالف من أجل منعٍ مطلق لالنقراضجي وللطيور والتنوع البيولو هامةالمناطق ال تعدّ 
شي للتنوع تيآمن أهداف  00مشار إليه في الهدف مناطق ذات أهمية خاصة للتنوع البيولوجي كما هو 

ومن  الشبكات الوحيدة لهذه المواقع التي تم تحديدها بشكل منهجي في جميع أنحاء العالم. وهي تمثل ،البيولوجي
 ، فإنها تمثل مجاالت مهمة للنظر في تعيينها كمناطق محمية رسمية.ثم
  

 :تفاوتمصادر ال
 

يانات العالمية قاعدة البتوفر العمليات الوطنية الجزء األكبر من البيانات التي يتم تجميعها فيما بعد في كل من 
د سوى ، وبالتالي ال توجةرئيسبشأن المناطق المحمية وقاعدة البيانات العالمية لمناطق التنوع البيولوجي ال

ن قاعدة أ يتمثّل مصدر االختالف الوحيد في اختالفات قليلة جًدا بين المؤشرات الوطنية والبيانات العالمية.
ً البيانات العالمية للمناطق المحم محمية )على سبيل المثال، مواقع التراث مناطق ك ية تضم مناطق محددة دوليا

 .برها دولها السيادية على أنها مناطق محميّةالخ(، وعدد قليل منها ال تعتالعالمي، ومواقع رامسار، 
  

ية انات العالمقاعدة البي الحظ أنه نظراً ألن البلدان ال تقدم بيانات شاملة عن المناطق المحمية المنزاحة إلى
 ، فإن القيم السابقة للمؤشر قد تقلل من قيمة التغطية بشكل هامشي.WDPA للمناطق المحمية

  
 تجميع البيانات على المستوى الوطني:من أجل ن المتاحة للبلدا وسائل والتوجيهاتال
 

عندما دعا المجلس  0020تفويض األمم المتحدة لعام قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية إلى يعود أصل 
االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة إلى وضع قائمة بالحدائق الوطنية واالحتياطي المكافئ للقرار 

: على الرابط التاليمزيد من التفاصيل متوفرة  (.الثامن والعشرين) 502
https://www.protectedplanet.net/c/world-database-on-protected-areas.  

 
 طبعة)إضافة إلى  0055و 0022/50و 0020/25تم نشر قائمة األمم المتحدة للمناطق المحمية في 

 5112و 0005و 0002و 0001و 0022و 0025و 0021و 0052و 0052و 0052( و0022/50
إلى قاعدة البيانات العالمية للمناطق لمقدمي البيانات الوطنيين مما أدى إلى إنشاء شبكة عالمية  5102و
التفاقية التنوع البيولوجي ، على سبيل المثال، قامت كل جهات التنسيق الوطنية 5102في عام ف حمية.الم
(CBDوجميع نقاط ال )اتفاقية التنوع البيولوجيفي إطار امج عمل المناطق المحمية الوطنية لبرن تنسيق 
(PoWPA ) 5102المناطق المحمية لعام ب األمم المتحدة الخاصة بيانات لقائمةبطلب ( https: // www. 
-nations-areas/united-protected-of-list-nations-anet.net/c/unitedprotectedpl

2014-areas-protected-of-list .)  ولذلك يتم تجميع بيانات المناطق المحمية مباشرة من الوكاالت
 تحتوي جميع السجالت الحكومية والمراكز اإلقليمية وغيرها من المصادر الموثوقة في غياب مصدر حكومي.

( الذي يربط قاعدة البيانات المكانية بجدول المصدر MetadataID) وصفيةانات الف فريد للبيعلى معرّ 
ً لمعايير بيانات  حيث يتم وصف جميع المصادر. العالمية  قاعدة البياناتيتم تجميع البيانات وتوحيدها وفقا

يانات المقارنة والتحقق من البيتم بانتظام تحديث عملية كما  المصدر.من والتحقق من صحتها للمناطق المحمية 
ها في دليل مستخدم WDPA قاعدة البيانات ونشرها باإلضافة إلى البروتوكوالت ومعايير بيانات

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/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


(manual-www.protectedplanet.net/c/wdpahttps:// المتوفر من خالل )
www.protectedplanet .net  جدول المصدر كل كل البيانات المكانية ووتحميل حيث يتم أيًضا نشر

لبيولوجي التنوع ا دوامهم بشكل كبير في اتم توثيق عملية تجميع البيانات على المواقع التي تسوقد  .شهر
ة( عبر اإلنترنت تنوع البيولوجي الرئيس)مناطق ال العالمي

(http://www.keybiodiversityareas.org/home.) الرابط التالي وعلى وجه التحديد 
( kbas-are-www.keybiodiversityareas.org/whathttp:// ) التنوع ، فإن عملية تحديد منطقة

الرغم من أن أي شخص يمتلك بيانات علمية ب .ة وتصاعديةملية شاملة وتشاورية هي عالبيولوجي الرئيس
على  الفاعلة األطراف التشاور الواسع مع ، فإنللتنوع البيولوجي رئيسةكمنطقة  مناسبة قد يقترح موقعًا للتأهل

 تبني هوية المستوى الوطني )سواًء المنظمات غير الحكومية أو الحكومية( مطلوب أثناء عملية االقتراح.
ناطق التي ك الم، بما في ذللمناطق التنوع البيولوجي الرئيسة الشبكة الحالية رئيسةمنطقة التنوع البيولوجي ال

منظمة  051التي تضم بيرداليف انترناشيونال البيولوجي من خالل  والتنوعللطيور  هامةتم تحديدها كمناطق 
من أجل  ،( partners-ership/birdlifehttp://www.birdlife.org/worldwide/partn وطنية )

منظمة وطنية ودولية  02من قبل أجل منعٍ مطلق لالنقراض  التحالف من
( www.zeroextinction.org/partners.htmlhttp:// )مجاالت التنوع البيولوجي  ، وكغيرها من

وير ي تطة من قبل منظمات المجتمع المدني المدعومة من صندوق شراكة النظم اإليكولوجية الحرجة فالرئيس
، المسمى في كل من الملفات الشخصية المدرجة هنا ملفات النظم اإليكولوجية

( http://www.cepf.net/resources/publications/Pages/ecosystem_profiles.asp
x ) راجعة لم يخضع أي اقتراح موقع توسيع شبكة هذه المواقع.، مع تعزيز البيانات الجديدة والتوسع في

مناطق التنوع ل ويلي ذلك ترشيح الموقع الرسمي مع الوثائق الكاملة التي تفي بمعايير التوثيق علمية مستقلة.
 اسية للتنوعكمناطق أس ة للتأهلة مناطق التنوع البيولوجي الرئيسالمواقع التي تؤكدها أمان ة.البيولوجي الرئيس

ة يولوجي الرئيس، تظهر بعد ذلك على موقع الويب الخاص بمناطق التنوع البالبيولوجي
(http://www.keybiodiversityareas.org/home .) 
  

قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية يوفر دليل 
( manual-https://www.protectedplanet.net/c/wdpa المنشور باإلنجليزية واإلس ) بانية

وفير وائد ت، ما هي فقاعدة البياناتوالفرنسية إرشادات للبلدان حول كيفية تقديم بيانات المناطق المحمية إلى 
في بنا كما نقدم ملخًصا ألسالي إجراء فحوصات الجودة.فيها ، والتي هي معايير البيانات والتي يتم هذه البيانات

قاعدة بيانات العالمية للمناطق  ساب تغطية المناطق المحمية لجميع مستخدميتحا
area-protected-https://www.protectedplanet.net/c/calculating- المحمية:

overagec . ة" د مناطق التنوع البيولوجي الرئيسيشمل "المعيار العالمي لتحدي
( https://portals.iucn.org/library/node/46259 التوصيات ) القياسية المتاحة للبلدان في تحديد 

مع توافر مزيد من المبادئ التوجيهية بشأن موقع مناطق التنوع البيولوجي  ،مجاالت التنوع البيولوجي الرئيسة
على وجه التحديد  (. http://www.keybiodiversityareas.org/home الرئيسة )

( lvedinvo-http://www.keybiodiversityareas.org/get تتمثل الخطوات الرئيس ، ) ة لعملية
 ة في ما يلي:د منطقة التنوع البيولوجي الرئيستحدي
 ؛اإلقليميةجهات التنسيق بيولوجي لة للتنوع المنطقة رئيس النوايا لتحديدالتعبير عن أ( 
لة لصا، التي يقوم فيها مقدمو الطلبات بتجميع البيانات والوثائق ذات عملية تطوير االقتراحاتب( 

ي ج، بما في ذلك المنظمات التي حددت بالفعل مناطق التنوع البيولووالتشاور مع الخبراء الوطنيين
كل للتنوع البيولوجي أو بش ةل مجموعات تنسيق المناطق الرئيس، إما من خالالرئيسة في البلد

 ؛مستقل
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، لمستقلينا الخبراء قبل المراجعيناستعراض مناطق التنوع البيولوجي األساسية المقترحة من ج( 
 و ؛ن دقة المعلومات ضمن مجال خبرتهمللتحقق م

مناطق  ةمرحلة ترشيح المواقع التي تتضمن تقديم جميع الوثائق ذات الصلة للتحقق من أماند( 
 .التنوع البيولوجي الرئيسة

مكن يو ظها.، من المهم مراقبة خصائصها المؤهلة وحالة حفبمجرد تحديد منطقة رئيسة للتنوع البيولوجي
لتبادل  رئيسةلمناطق التنوع البيولوجي ا للمقترعين والمراجعين والذين يقومون بالمراقبة االنضمام إلى مجتمع

 خبراتهم ودراسات الحالة وأمثلة الممارسات المثلى.
  

 ضمان الجودة:
 
ات العالمية قاعدة البيانشرها في دليل المستخدم الخاص بالعملية الخاصة بكيفية جمع البيانات وتوحيدها ون إنّ 

https://www.protectedplanet.net/c/wdpa- على العنوان التالي:متوفرة للمناطق المحمية 
manualالرابط  يتم توفير إرشادات محددة على باللغات اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية. ، وهي متاحة

، areas-protected-on-database-edplanet.net/c/worldhttps://www.protect التالي
 قاعدة البيانات ، الحقول المعرفة مسبقًا أو البحث عن الجداول فيعلى سبيل المثال

WDPA: tables-lookup-https://www.protectedplanet.net / c / wdpa  كيف يتم ترميز ،
ث قاعدة البيانات تم تحدي، وكيف يلية وبيانات التعيينات اإلقليميةالدو التعميمات كيف يتم جمعالقاعدة وسجالت 
ة الرئيس د مناطق التنوع البيولوجيتدعم عملية تحدي ، وكيفية تنفيذ إحصاءات تغطية المناطق المحمية.بانتظام
http://www.keybiodiversityareas.org/kba- ة )ة مناطق التنوع البيولوجي الرئيسشراك

partners .) التي ، وة مناطق التنوع البيولوجي الرئيسةالشراكة إنشاء أمانر التي تضطلع بها دوااأل ومن
وع ر مناطق التنت المقدمة في مرحلة ترشيح الموقع للتطبيق الصحيح لمعياتقوم بالتحقق من المعلوما

ثائق ، ومدى مالءمة و( 6259https://portals.iucn.org/library/node/ 4 )البيولوجي الرئيسة 
لوجي ق التنوع البيو، والذي يتم نشره بعد ذلك على موقع الويب الخاص بمناطالموقع ثم التحقق من الموقع

يقوم ( باإلضافة إلى ذلك،  involved-http://www.keybiodiversityareas.org/get ة )الرئيس
واللجنة العالمية المعنية بالمناطق المحمية  الطبيعة لجنة احياء الفصائل لالتحاد الدولي لحفظ أنواعرؤساء 

لحكومات والمنظمات غير ( في اIUCN) الطبيعة لحفظما بواسطة عضوية االتحاد الدولي )ينتخب كاله
التي ، نافالرئيسة ولجان االستئخاصة بمناطق التنوع البيولوجي المعايير للرئيس لجنة  بتعيينالحكومية(، 

 Rكود  يقتم توثوي .الرئيسة للمعيار العالمي لتحديد مناطق التنوع البيولوجي تضمن التطبيق الصحيح
   "5105 دياز م.الرئيسة بحسب  المناطق المحمية تغطية سابتحال
. (/R_code_for_calculatinghttp://www.keybiodiversityareas.org/userfiles/files

_protected_area_coverage_of_KBAs_March_2017.pdf .) 
  

، فإن عملية ( ///:www.protectedplanet.nethttps )بروتكتد بالنيت  لى النشر عبر موقعباإلضافة إ
 هي أن بيانات المناطق المحمية يتم جمعها من الوكاالت الوطنية 0-2 ة األمم المتحدة المذكورة فيقائم

بيولوجي مناطق التنوع الموقع ووصفية لقاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية المعترف بها في البيانات ال
بروتكتد (، وبيانات  http://www.keybiodiversityareas.org/home)تالي: على الرابط الالرئيسة 
متاحة للبحث ل، اتكامل للتنوع البيولوجيتقييم المة من خالل أداة الومناطق التنوع البيولوجي الرئيس بالنيت

مل ويش (. / conservation-alliance.org/ ibat-https://www.ibat ) لى الرابط التاليوالحفظ ع
مناطق ل ، والتي تشمل وثائق مؤشر تغطية المناطق المحميةالقطرية لجميع بلدان العالم اريفذلك وثائق التع

تم إرسال النسخة األولى من كل من هذه وقد . 5102، بدءا من عام الحاليةة للسنة التنوع البيولوجي الرئيس
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التابعة التفاقية التنوع البيولوجي  جهات التنسيقالقطرية للتشاور مع  المالمح
( https://www.cbd.int/information/nfp.shtml )راف ، في االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األط

 وستتكرر هذه العملية سنوياً. ؛ة التنوع البيولوجيفي اتفاقي
  

 در البياناتامص

  
 وصف:ال
 

ع بيانات المناطق المحمية من قبل وزارات البيئة والوزارات األخرى المسؤولة عن تعيين وصيانة يجمتيتم 
ليونسكو واتفاقية ا يتم جمع بيانات المناطق المحمية للمواقع المعينة بموجب اتفاقية رامسار المناطق المحمية.

بيانات  يعيتم تجمأما على الصعيد العالمي ف للتراث العالمي من خالل األمانات الدولية لالتفاقيات ذات الصلة.
يعة حفظ الطب لرصد العالميالمركز ق المحمية بواسطة في قاعدة البيانات العالمية للمناطالمناطق المحمية 

خالل ويتم نشرها من  (.5102ديغينيي وآخرون المتحدة للمناطق المحمية )قائمة األمم  إنتاجوفقا لوالية 
 المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة واالتحاد الدولي لحفظ ، الذي يديره بشكل مشترك كل منبروتكتد بالنيت

 UNEP-WCMCولجنته العالمية المعنية بالمناطق المحمية )برنامج األمم المتحدة للبيئة  – الطبيعة
2016.) 

  
، دةتعدالم ةاألطراف الفاعل طني من خالل عملياتة على المستوى الود مناطق التنوع البيولوجي الرئيسيتم تحدي

اعدة البيانات العالمية ق ة فيت مناطق التنوع البيولوجي الرئيسيتم تجميع بياناو وفقًا للمعايير والعتبات القياسية.
، جه التحديدوعلى و .بيرداليف انترناشيونالبواسطة  تدارالتي ،  ةمناطق التنوع البيولوجي الرئيسالخاصة ب

 BirdLife للطيور والتنوع البيولوجي على موقع الهاّمةتتوفر بيانات عن المناطق 
International ( 5102)لى التحالف من أجل المنع المطلق لالنقراض ع ، وتتوفر بيانات عن

ً  .AZE ( 5101) وقعم التي  ةع مناطق التنوع البيولوجي الرئيسإلى جنب م كل من مجموعات البيانات، جنبا
وجي بيولقاعدة البيانات العالمية لمناطق التنوع الالل من خ المتوفرةو تم تحديدها من خالل عمليات أخرى،

ع م التنوأداة تقيي خالل تنشر أيضا منانات العالمية للمناطق المحمية، قاعدة البي إلى جنب مع وجنبا ،الرئيس
 . تخطيط الحفظالبيولوجي المتكاملة للبحوث و

  
 جمع:العملية 

 
 األقسام األخرى. المعلومات تحت انظر

  

 توافر البيانات

  
 وصف:ال
 

 فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة تم تصنيف هذا المؤشر من قبل
IAEG-SDGs  بيانات تتوفر الو. 0باعتباره المستوى ً ، ويتم تحديثها على أساس لجميع دول العالم حاليا

 مستمر.
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 السالسل الزمنية:

 سنة 021~ 
  

 

 الجدول الزمني

  
 جمع البيانات:

 
للمناطق  ةقائمة األمم المتحدبرنامج األمم المتحدة للبيئة المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لج ينت

في الفترة و / الوكاالت الوطنية.ى المعلومات المقدمة من الوزارات، استناداً إلسنوات 01-2المحمية كل 
تحدة م، يعمل المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج األمم الة بين تجميع قوائم األمم المتحدةالفاصل

تعيين المناطق  والمنظمات غير الحكومية المسؤولة عن/ الوكاالت الوطنية للبيئة عن كثب مع الوزارات
ما يتم ك ، ويقوم بتحديث مستمر لمحطة العمل العالمية الخاصة بإتاحة البيانات الجديدة.المحمية وصيانتها

انات وطنية ، مع تقديم بيلمناطق التنوع البيولوجي الرئيسة على أساس مستمر تحديث قاعدة البيانات العالمية
 جديدة.

  
 إصدار البيانات:

 
 .بشكل سنوي من المتوقع أن يصدر مؤشر تغطية المناطق المحمية للمواقع الهامة للتنوع البيولوجي

  

 الجهات المزّودة بالبيانات

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

يات عمل ة على المستوى الوطني من خاللد مناطق التنوع البيولوجي الرئيسيتم تحديو المناطق المحمية.
 ، وفقًا للمعايير والعتبات القياسية.أصحاب المصلحة المتعددين

  

 الجهات المجّمعة للبيانات

  
 سم:اال
 

الدولي االتحاد ، و(UNEP-WCMC) المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة
 (IUCNالطبيعة )حفظ ل
  
 وصف:ال
 

 العالميركز المق المحمية بواسطة يتم تجميع بيانات المناطق المحمية عالمياً في قاعدة البيانات العالمية للمناط
ويتم  (.5102ديغينيي وآخرون قائمة األمم المتحدة للمناطق المحمية ) إنتاجوفقا لوالية حفظ الطبيعة  لرصد



المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة  ، الذي يديره بشكل مشترك كل منبروتكتد بالنيتخالل نشرها من 
 (.UNEP-WCMC 2016ولجنته العالمية المعنية بالمناطق المحمية ) واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة

  
ع البيولوجي ل مناطق التنوة في قاعدة البيانات العالمية حوت مناطق التنوع البيولوجي الرئيسبيانا يتم تجميع
 هامة، تتوفر بيانات عن المناطق الوعلى وجه التحديد . (5105)بيرد انترناشيونالالتي تديرها  ، ةالرئيس

التحالف  ، وتتوفر بيانات عنBirdLife International ( 5102) للطيور والتنوع البيولوجي على موقع
ً  ل. كما وتُنشر كAZE ( 5101) موقعلى من أجل المنع المطلق لالنقراض ع إلى  مجموعات البيانات، جنبا

الل من خ وفرةالمتو ة التي تم تحديدها من خالل عمليات أخرى،ع مناطق التنوع البيولوجي الرئيسجنب م
مية للمناطق انات العالقاعدة البي إلى جنب مع وجنبا ،بيولوجي الرئيسقاعدة البيانات العالمية لمناطق التنوع ال

 . تخطيط الحفظع البيولوجي المتكاملة للبحوث وأداة تقييم التنو خالل منالمحمية، 
  
  

 المراجع
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حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات : ٥١ف الهد
 على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي

يكولوجية الجبلية، بما في ذلك تنوعها البيولوجي، من أجل تعزيز قدرتها كفالة حفظ النظم اإل :٤-٥١ غايةال
 ٠٢٠٢على توفير المنافع التي ال غنى عنها لتحقيق التنمية المستدامة، بحلول عام 

 الجبليمؤشر الغطاء األخضر  :٠-٤-٥١المؤشر 
  

 المعلومات المؤسسية
  

 المنظمة/ المنظمات:
  

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو(
  

 والتعاريفالمفاهيم 

  
 ريف:التع
  

أي الغابات - نباتي األخضر في المناطق الجبليةيهدف مؤشر الغطاء األخضر إلى قياس التغيرات في الغطاء ال
 احراز من أجل رصد التقدم فيوذلك -ذلك واألشجار والمراعي وأراضي المحاصيل وما إلى  جماتألوا
 .بالجبال غاية الخاصةال
  

وضيحاً تالغطاء النباتي، وبالتالي، سيقدم على التي تطرأ  معلومات عن التغييراتيقّدم الأن هذا المؤشر من شأن 
 البيئات الجبلية.حفظ حالة  نع
  

 األساس المنطقي:
  

حية، للمناطق الجبلية وحالتها الص يدرك المجتمع الجبلي العلمي أن هناك عالقة مباشرة بين التغطية الخضراء
لغطاء ا الطارئة على رصد التغيرات ذ يوفّرإ تحقيق أدوارها في النظام البيئي.، قدرتها على ونتيجة لذلك

ً النباتي للجبال بمرور الوقت  ً  مقياسا رصد "مؤشر ية لعمل كما يمكن لحالة حفظ النظم اإليكولوجية للجبال. كافيا
الخشبي والنباتي بشكل والغطاء الغابات  معلومات عنال مع مرور الوقت أن توفّر "للجبال الغطاء األخضر

ات ر واستغالل الغابمرتبًطا بشكل عام بالرعي الجائر وتطهير األراضي والتحضّ  ن انخفاضهاوسيكو عام.
وستكون الزيادة نتيجة لنمو الغطاء النباتي المحتمل  .رائقاألخشاب وجمع حطب الوقود والح واستخراج

 لتحريج.ببرامج ترميم األراضي أو إعادة التحريج أو ا ةمرتبطو
  

 المفاهيم:
  



 المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة يتم تعريف الجبال وفقًا لتصنيف
UNEP-WCMC الذي يحددها وفقًا لالرتفاع والمنحدر ونطاق االرتفاع المحلي كما هو موضح من قبل 
 :0222عام  كابوس وآخرين

  
 متر 0022: االرتفاع< 1الفئة 
 متر 0022- 0022: االرتفاع 0الفئة 
 متر 0022- 0022: االرتفاع 0الفئة 
 0متر واالنحدار<  0022-1022: االرتفاع 0الفئة 
مدى االرتفاع المحلي أو مدى االرتفاع المحلي ) 0متر واالنحدار<  1022إلى  1222: االرتفاع من 0الفئة 

 متر 022 <( كلم 7نصف قطر 
 متر 022<  (لمك 7 طر)نصف قاالرتفاع المحلي  مدىمتر و 1222-022: االرتفاع 6ة الفئ

  
 التعليقات والقيود:

  
السة منحنى سو فمراعاتها للمستخِدم ، وهي أحدث التقنيات المتاحة.Collect Earthيعتمد هذا المؤشر على 
 ح بالمجانمصدر متا وهي أداة مثالية إلجراء تقييمات سريعة ودقيقة وفعالة من حيث التكلفة. تعليمها يجعالنها

وعة نصور مت عتمد علىت هي الحتياجات ومنهجيات جمع البيانات المحددة. تخصيصها بدرجة عاليةيمكن و
ثماني مجموعات و 7الندسات  مجموعاتو Bingوخرائط  Google Earthعالية الدقة من و االزمنة
متاحة على مستوى العالم هي يتم تخزين البيانات والصور و .Google Earth المحّرك البحثي منبيانات 

 مرور الوقت.الحاصل مع ، مما يتيح مراقبة التغيير 0222عام  ذألي عام من
  
، تكون درجة الصغيرةوى الوطني بالنسبة للدول على المست إنما ،٪99 صل إلىمتلك المؤشر دقة عالمية تي

لبيانات ا ستوّسع عملية جمععدد البلدان التي  عندما يزيدبمرور الوقت  هسيتم تحسيناألمر الذي  الدقة أقل.
 داخل أراضيها.

  
الزراعة منظمة األغذية والتابعة من خالل الخريطة العالمية للجبال  لغطاء الجبليبيانات المتعلقة بار الوفتت
 .0210عام 
  

 ةالمنهجي

  
 ساب:تحطريقة اال

  
 الفاو منظمةفي  Collect Earthينتج هذا المؤشر عن تجاور بيانات الغطاء األرضي المستخرجة من أداة 

التصنيف الجبلي  استناداً إلى 0210في عام  نتجتها منظمة األغذية والزراعةوالخريطة العالمية للجبال التي أ
 .UNEP-WMCM لبرنامج األمم المتحدة للبيئةلمركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع ل
  

Collect Earth ( earth.html-http://www.openforis.org/tools/collect )  هي مصدر متاح
 بما في ذلك: غرا  متنوعة،أل Google Earth البيانات عبرجمع تتيح  بالمّجان

 ؛دعم مخزونات الغابات الوطنية متعددة المراحل           -

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.openforis.org/tools/collect-earth.html


 ؛(LULUCF) حراجةوتغيير استخدام األراضي وال تقييم استخدام األراضي           -
 ؛والمناطق الحضريةمراقبة األراضي الزراعية            -
 ؛التحقق من الخرائط الموجودة           -
 ؛جمع البيانات االجتماعية االقتصادية الصريحة من الناحية المكانية           -
 .إزالة الغابات وإعادة التشجير والتصحركمية قياس            -

  
 تفصيل:ال
  

 فئة ارتفاع الجبل. بحسبيتم تفصيل المؤشر 
  

 المجاميع اإلقليمية:
  

وقد تم تطوير تصميم العينات من أجل تحقيق عدم  سيتم توليد التقدير من خالل نهج أخذ العينات االحتمالي.
على المستوى  0على المستوى العالمي و + ٪0-اليقين بشأن معايير الغابات والغطاء النباتي بنسبة + 

إلنشاء سالسل  0222عد التي تم جمعها بشكل منهجي من عام سيتم استخدام بيانات االستشعار عن ب اإلقليمي.
 .Collect Earthأداة  باستخدام البيانات الساتلية تحليل . وسيتم0210إلى عام  0222سنوية من عام 

  
Collect Earth للصور عالية الدقة باستخدام  البيانات من خالل تفسير مرئيداة تمكن من جمع هي أ
Google Earth.  باالشتراك معGoogle Earth وBing Maps وGoogle Earth Engine ،
صور األقمار الصناعية عالية الدقة وعالية الجودة واالتجاهات التاريخية في الغطاء  تحليل يمكن للمستخدمين

من  يد، وقد استخدمها العدمستوى المحلي واإلقليمي والعالميويمكن استخدامها لجمع البيانات على ال النباتي.
 الشركاء القطريين بنجاح )بابوا غينيا الجديدة وتونس وأوروغواي وغيرها(.

  
 تجميع البيانات على المستوى الوطني:من أجل المتاحة للبلدان  وسائل والتوجيهاتال
  

 الفاو منظمةفي  Collect Earthينتج هذا المؤشر عن تجاور بيانات الغطاء األرضي المستخرجة من أداة 
نتجها ت)التي استخدمت لبناء خريطة التقييم العالمي لمسح الغابات العالمية( والخريطة العالمية للجبال التي 

 .UNEP-WMCMالتصنيف الجبلي ل  استناداً إلى 0210عام  FAO/MPSمنظمة األغذية والزراعة 
  

 المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة يتم تعريف الجبال وفقًا لتصنيف
UNEP-WCMC ل رتفاع المحلي كما هو موضح من قبالذي يحددها وفقًا لالرتفاع والمنحدر ونطاق اال
 :0222م كابوس وآخرون عا

  
 متر 0022: االرتفاع< 1الفئة 
 متر 0022- 0022: االرتفاع 0الفئة 
 متر 0022- 0022فاع : االرت0الفئة 
 0متر واالنحدار<  0022-1022: االرتفاع 0الفئة 
مدى االرتفاع المحلي أو مدى االرتفاع المحلي ) 0متر واالنحدار<  1022إلى  1222: االرتفاع من 0الفئة 

 متر 022< كلم(  7نصف قطر 
 متر 022<  (لمك 7 طر)نصف قاالرتفاع المحلي  مدىمتر و 1222-022: االرتفاع 6ة الفئ



  
http://www.fao.org/mountain-partnership/our-
work/focusareas/foodsecurity/en/g 

  
مصدراً EarthCollect  ( earth.html-http://www.openforis.org/tools/collect  ) أداة تعدّ 

 يضااستخدام األرمنها تقييم ، ةغرا  متنوعأل Google Earthتسمح بجمع البيانات عبر و متاحاً بالمجان
( GFS) مسح الغابات العالميالتقييم العالمي لاعتمد وقد  (.LULUCF) اضي والحراجةغيير استخدام األروت

 Google Earth، مثل ناعية في مستودعات متاحة للجمهورعلى التفسير البصري لصور األقمار الص
Engine  وخرائطBing /  األر .وغطاء ، لتوفير خريطة لبيانات استخدام األر 

  
(، التي تحدد IPCCتصنف بيانات الغطاء األرضي وفقا لخطة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ )

األراضي  ؛ المراعي؛األراضي الزراعية ؛فئات رئيسة هي: أراضي الغابات ست
 السائد. يغطاء األرضليتم تصنيف كل قطعة وفقا ل .االراضيوغيرها من  المستوطنات؛ الرطبة؛

http://www.ipcc-
nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/4_Volume4/V4_03_Ch3_Representation.
pdf 

  
العالمية الصادرة في  GFSتستند إحصائيات خط األساس لمؤشر الغطاء األخضر للجبال إلى خريطة تقييم 

 جماتاال . يشمل الغطاء األخضر أراضي الغابات والمراعي /0217يناير كانون الثاني/ 
 ئات الثالثالفغطيها كل من هذه ت يتم تجميع كميات األراضي بالكيلومترات المربعة التي الزراعية. واألراضي

من الغطاء األرضي / استخدام األراضي من أجل حساب حجم المساحة الجبلية اإلجمالية التي تغطيها كل 
ما يوفر قيمة ، مالجبلية وتحويلها إلى نسبة مئويةثم يتم التعبير عن هذا الرقم كنسبة من إجمالي المساحة  دولة.

هداف أ بة المئوية هي القيمة المعروضة في قاعدة بياناتهذه النس مؤشر الغطاء األخضر للجبال في كل بلد.
 العالمية. التنمية المستدامة

  
 ضمان الجودة:

  
يمكن  العالمي باستخدام البروتوكوالت القياسية المطبقة على كامل مجال االهتمام. GFSتم إجراء تقييم 

 الوصول إلى وثائق أدوات النظام والمسح على:
  

http://openforis.org/fileadmin/user_upload/Collect_Earth_Tutorials/Collect_
Earth_User_Manual_20150618_highres_full.pdf 

  
http://www.fao.org/in-action/global-forest-survey/en/ 

  
لجنة الشراكة الخاصة بالجبال  من قبل منظمة األغذية والزراعة /وقد تم إنتاج البيانات لجميع البلدان 

FAO/MPS .وهي اآلن بصدد توزيعها على الحكومات للتحقق من صحتها 
  
  

http://www.fao.org/mountain-partnership/our-work/focusareas/foodsecurity/en/g
http://www.fao.org/mountain-partnership/our-work/focusareas/foodsecurity/en/g
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.openforis.org/tools/collect-earth.html
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/4_Volume4/V4_03_Ch3_Representation.pdf
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/4_Volume4/V4_03_Ch3_Representation.pdf
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/4_Volume4/V4_03_Ch3_Representation.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://openforis.org/fileadmin/user_upload/Collect_Earth_Tutorials/Collect_Earth_User_Manual_20150618_highres_full.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://openforis.org/fileadmin/user_upload/Collect_Earth_Tutorials/Collect_Earth_User_Manual_20150618_highres_full.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.fao.org/in-action/global-forest-survey/en/


 

 

 

 مصادر البيانات

  
 وصف:ال
  

 لمنظمة األغذية والزراعة )الفاو( التابعة Collect Earthي أداة مصدر البيانات ه
  

 جمع:العملية 
  

جمع وست   شريًكا في جميع أنحاء العالم. 02سيتم توليد التقدير من خالل التقييم اإلقليمي الذي يقوم به حوالي 
 تكثيف العينة من أجل الحصول على نفس مستوىاتّساقها. وتتيح المنهجية بيانات بنفس المنهجية لضمان ال

ييم كما سيتم تنسيق جمع البيانات وفقاً لخطط تعريف تق اليقين على المستويين اإلقليمي ودون اإلقليمي.عدم 
 الموارد الحرجية.

  

 توافر البيانات

  
 كلها
  

 الجدول الزمني

  
 جمع البيانات:

  
 0216نهاية عام مع 

  
 إصدار البيانات:

  
ي ألالخريطة الجبلية ؛ في حين ال تحتاج باستمرار FAO Collect Earthقاعدة بيانات فاو يتم تحديث 
 تحديث.
  

 الجهات المزّودة بالبيانات

  
التحقق من صحة  سيتمو MPS / FAO ت جرى عملية التحليل من قبلا أن جميع البيانات متاحة بالفعل، سبم

 البيانات من قبل البلدان.
  



 الجهات المجّمعة للبيانات

  
 األمم المتحدة )الفاو(منظمة األغذية والزراعة في 

  

 المراجع

  
 :دليل الموارد الموّحدة

  
www.fao.org ؛ www.mountainpartnership.org 

  
 المراجع:

  
 http://www.mountainpartnership.org/ 

  
 http://www.mountainpartnership.org/our-
work/focusareas/foodsecurity/en / 

  
 http://www.openforis.org/tools/collect-earth.html 

  
 http://www.fao.org/3/a-i5175e.pdf 

  
 http://www.fao.org/ 

  

 صلةالمؤشرات ذات ال

  
 1-10؛ 6-6
  

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.fao.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.mountainpartnership.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.mountainpartnership.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.mountainpartnership.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.mountainpartnership.org/our-work/focusareas/foodsecurity/en/
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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.mountainpartnership.org/our-work/focusareas/foodsecurity/en/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.fao.org/3/a-i5175e.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.fao.org/


حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات : ٥١الهدف 
على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع 

 البيولوجي
 

اتخاذ إجراءات عاجلة وهامة للحد من تدهور الموائل الطبيعية، ووقف فقدان التنوع  :١-٥١ الغاية
 ، بحماية األنواع المهدَّدة ومنع انقراضها0202 البيولوجي، والقيام، بحلول عام

 
 مؤشر القائمة الحمراء :٥-١-٥١المؤشر 

 

 المؤسسية المعلومات

                                                                                                                         

 :المنظماتالمنظمة/ 

 (IUCN) اإلتحاد الدولي لحفظ الطبيعة

 .منظمة بيرداليف انترناشيونال

 والتعاريف المفاهيم

                                                                                                                         

 التعريف:

قيس مؤشر القائمة الحمراء التغير في خطر اإلنقراض الكلي عبر مجموعات األنواع. وهو مبني على ي

دولي لحفظ لإلتحاد الئة من فئات خطر االنقراض في القائمة الحمراء تغييرات حقيقية في عدد األنواع في كل ف

( ويعبر عنها كتغيرات في مؤشر يتراوح 0202الطبيعة لألنواع المهددة )اإلتحاد الدولي لحفظ الطبيعة لعام 

 .0إلى  2من 

 األساس المنطقي:

العالم بعدد من العمليات التهديدية، بما في ذلك تدمير الموائل وتدهورها واإلفراط في استغاللها  في نواعاألتتأثر 

واألنواع الغريبة الغازية واالضطرابات البشرية والتلوث وتغير المناخ. يمكن استخدام هذا المؤشر لتقييم 

 ت ومدى التخفيف من حدتها.التغيرات الشاملة في خطر انقراض مجموعات األنواع نتيجة لهذه التهديدا

)جميع األنواع  2"( إلى ى أنها "إهتمام أقلنواع مصنفة عل)جميع األ 0تتراوح قيمة مؤشر القائمة الحمراء من 

تشير إلى مدى تحول مجموعة األنواع بشكل عام نحو اإلنقراض. وهكذا،  وإنهامصنفة على أنها "منقرضة"(،

ع في مستواها اإلجمالي من خطر األنوات رنات بين مجموعايسمح مؤشر القائمة الحمراء بإجراء مقا

 تجاهيعني اال وفي النسبة الذي يتغير بها هذا الخطر بمرور الوقت. ،اإلنقراض )أي مدى معدل تهديدها(

في مؤشر القائمة الحمراء بمرور الوقت أن المعدل المتوقع النقراض األنواع في المستقبل يزداد  التنازلي

ويعني اإلتجاه التصاعدي إنحسار المعدل المتوقع  التنوع البيولوجي في ازدياد(. معدل فقدانأن سوًءا )بمعنى 



ويعني الخط األفقي أن المعدل المتوقع  (،فاض معدل فقدان التنوع البيولوجيالنقراض األنواع )أي انخ

يعني أن فقدان التنوع الرغم من أنه في كل حالة من هذه الحاالت، ال ، بالنقراض األنواع يبقى على حاله

من أهداف  8-٥١غاية ؤشر القائمة الحمراء إلى أن الفي م تجاه التصاعدييشير االقد و البيولوجي قد توقف.

قد  .يسير على الطريق الصحيح التنمية المستدامة للحد من تدهور الموائل الطبيعية وحماية األنواع المهددة

 إلى أن فقدان التنوع البيولوجي قد توقف.في مؤشر القائمة الحمراء  0تشير القيمة 

ال ينبغي أن يؤخذ اسم "مؤشر القائمة الحمراء" ليعني أن المؤشر يتم إنتاجه كمؤشر مركب لعدد من المقاييس 

وفر مؤشر القائمة يمتعدد األبعاد(.الالمختلفة )بالطريقة نفسها التي يتم بها على سبيل المثال تجميع مؤشر الفقر 

اء القائمة الحمراً لإلتجاهات في خطر انقراض األنواع، كما تم قياسه باستخدام فئات ومعاييرالحمراء مؤشر

ويتم تجميعها "أ" (0200، اإلتحاد الدولي لحفظ الطبيعة 0228لإلتحاد الدولي لحفظ الطبيعة )مايس واَخرون 

وعة ستثناء أي تغييرات مدفمن بيانات حول التغييرات مع مرور الوقت في فئة القائمة الحمراء لكل نوع، با

 بالمعرفة المحسنة أو التصنيف المنقح.

 0202-0200يستخدم مؤشر القائمة الحمراء كمؤشر نحو الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة 

 (، واستخدم كمؤشر لتحقيق هدف0202، تيتنسور وآخرون0202)اإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي 

من األهداف اإلنمائية  ٧( والهدف 0202واَخرون  )بوتشارت 0202علقة بالتنوع البيولوجي لعام تفاقية المتاال

 (.0202وضع إسقاطات لتقييم سيناريوهات التنمية في المستقبل )فيسكونتي واَخرون  لأللفية. ويمكن أيضا

 المفاهيم:

لفئات في ا لحفظ الطبيعة لألنواع المهددةلإلتحاد الدولي في القائمة الحمراء األنواع المهددة هي تلك المدرجة 
)أي األنواع التي تواجه خطًرامرتفعًا أو مرتفعًا جًدا  المهددة بشدة باالنقراض المعرضة للخطر أو الضعيفة أو

في األجل المتوسط(. إن التغييرات مع مرور الوقت في نسبة  أومرتفعًا للغاية لإلنقراض في الحياة البرية
يستبعد واإلنقراض هي مدفوعة إلى حد كبير بالتحسينات في المعرفة وتغيير التصنيف. األنواع المهددة ب

المؤشر هذه التغييرات إلعطاء مؤشر يتسم بمزيد من اإلفادة من النسبة البسيطة لألنواع المهددة. ومن ثم يقيس 
 ية أونات الحقيقالتغيير في خطر اإلنقراض الكلي عبر مجموعات األنواع مع مرور الوقت، نتيجة للتحسي

لقائمة ا يمكن حسابه ألي مجموعة تمثيلية من األنواع التي تم تقييمها في األنواع الفردية. التدهور في حالة
، 0222، 0222على األقل )بوتشارت واَخرون  تحاد الدولي لحفظ الطبيعة لألنواع المهددة لمرتينلالالحمراء 
0222.) 

 
 والقيود: التعليقات

 بقيم واتجاهات مؤشر القائمة الحمراء. ة لعدم التيقن المرتبطمصادر رئيسهناك أربعة 

 عن طريق عدم التيقن هذا عدم كفاية أو عدم اكتمال أو عدم دقة المعرفة بحالة النوع. يتم التقليل من -أ   

 التي تتسم باإلتساع من حيث الحجم والتوقيت. فئاتلل االنقراضتحديد تقديرات خطر 



في المعرفة عن األنواع  التي أصبحت متاحة للتقييم. تنطبق مثل هذه التأخيرات على نسبة التأخير  -ب 

بؤ التن القائمة الحمراء من خالل ، ويمكن التغلب عليها في مؤشرصغيرة )وتتناقص( من تغيرات الحالة

 العكسي.

أفضل  اعمة تفصلئق دالتناقض بين تقييمات األنواع. يمكن التقليل من ذلك من خالل شرط توفير وثا -ج 

ا من تي يتم فحصها وتوحيدهال ،تيقن وجودة البيانات، مع مبررات ومصادر وتقديرات عدم الالبيانات المتاحة

تحاد الدولي لحفظ الطبيعة من خالل سلطات القائمة الحمراء، الفريق العامل التقني للقائمة الحمراء قبل اال

مستقلة للجنة الفرعية. باإلضافة إلى ذلك، يتم الحفاظ على إرشادات مفصلة حول تطبيق  لتماساتاوومعايير 

(، كما هو 0202الفئات والمعايير )اإلتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ومعايير وإلتماسات مستقلة للجنة الفرعية 

 الحال في دورة تدريبية عبر اإلنترنت )باللغات اإلنجليزية واإلسبانية والفرنسية(.

يتم و يتم تعيين األنواع غير المعروفة بمعايير القائمة الحمراء التي سيتم تطبيقها إلى فئة البيانات الناقصة،-د 

 األنواع المنقرضة فقط من ٪2.8النسبة للطيور، يتم تقييم باستبعادها من حساب مؤشر القائمة الحمراء. 

مؤشر القائمة الحمراء صورة منحازة لخطر منالبرمائيات.قد يعطي  ٪02، مقارنة بـ كنقص في البيانات

اإلنقراض المتغير للمجموعة الشاملة من األنواع، في حالة اختالف أنواع نقص البيانات في المعدل الذي تتغير 

 إجراءالنظام التمهيدي يتم تقدير درجة عدم التيقن التي يقدمها هذا اإلجراء من خاللوبه مخاطر اإلنقراض. 

 ً ، فئة تعتمد على أعداد األنواع التي تتوافر بيانات كافية كل نوع من أنواع نقص البيانات الذي يعيّن عشوائيا

خطيط والتالمطروحة للنظر، ويكرر ذلك أللف تكرار،  بشأنها في كل فئة من القائمة الحمراء لمجموعة األنواع

 أعلى وأدنى من الوسيط. كفترات ثقة 52.2و 0.2للنسب المئوية 

لمؤشر القائمة الحمراء بحقيقة أن فئات القائمة الحمراء عبارة عن تدابير عامة نسبياً  الرئيسيرتبط القيد 

، وبالتالي يمكن تحديث مؤشر القائمة الحمراء عملياً ألي مجموعة تصنيفية فردية على فترات زمنية للوضع

حديثه يفية متعددة، فيمكن توبما أن المؤشر اإلجمالي يتم تجميعه عبر مجموعات تصن ال تقل عن أربع سنوات.

الحالة المتدهورة لألنواع  بطريقة جيدة للغاية سنويًا. باإلضافة إلى ذلك، ال يعكس مؤشر القائمة الحمراء

 الشائعة التي ال تزال وفيرة ومنتشرة ولكنها تتدهور ببطء.

 المنهجية

                                                                                                                         

 طريقة اإلحتساب:

ائمة فئة من فئات الق زمنية معينة من خالل ضرب عدد األنواع في كل فترةيُحسب مؤشر القائمة الحمراء في 

هذه  ة في البرية"( وجمع" و "منقرضة"منقرض 2"مهددة باإلنقراض" إلى  0ن الحمراء بوزن )يتراوح م

بالوزن المخصص للفئة  مضروبًاتهديد وهو العدد اإلجمالي لألنواع  ثم يقسم ذلك بأقصى درجة القيم.

 إلعطاء قيمة مؤشر القائمة الحمراء. 0"المنقرضة". يتم طرح هذه القيمة النهائية من 

 على النحو التالي:حسابياً عن هذا المؤشر  يعبر



األنواع المنقرضة * العدد اإلجمالي  / وزن، األنواع( )الفترةفئة ]) وزن ال-٥مجموع مؤشر القائمة الحمراء= 

 لألنواع التي قيمت([

، " المعرضة 3نقراض " = المهددة باال ، "2باإلنقراض " =  بشدة المخصص للفئة "المهددة حيث الوزن

. يتم تصنيف األنواع المهددة بشدة 2" = أقل هتماما"، 0، " المهددة باإلنقراض قريباً" = 0للخطر" = 

يستثنى من العدد اإلجمالي لألنواع التي  التي قد تكون "منقرضة"أو"منقرضة في البرية"؛ 2باإلنقراض بوزن 

رضة" ص في البيانات في الفترة الزمنية الحالية، وتلك التي تعتبر "منققيمت، األنواع التي تم تقييمها على أنها نق

 في السنة التي تم فيها تقييم مجموعة األنواع ألول مرة.

 تتطلب الصيغة ما يلي:

 بالضبط نفس مجموعة األنواع المدرجة في جميع الفترات الزمنية -
نى، حقيقي أو تدهور في الحالة )بمعجة عن تحسن التغييرات الوحيدة في فئة القائمة الحمراء هي تلك الناتو -

 المعرفة أو المراجعات التصنيفية(استثناء التغييرات الناتجة عن تحسين 
 واستبعاد أنواع نقص البيانات. -
 

راجعات ، بسبب المتقييم إلى آخر )على سبيل المثال ، تتغير قوائم األنواع قليالً منفي العديد من الحاالت

أثر رجعي ب القائمة الحمراء السابقةتصنيفات  فاء الشروط عن طريق تعديلومن ثم يمكن استيالتصنيفية(. 

باستخدام المعلومات الحالية والتصنيف. ويتم تحقيق ذلك بافتراض أن فئات القائمة الحمراء الحالية لألنواع قد 

تكن هناك معلومات على خالف طبقت منذ أن تم تقييم مجموعة األنواع ألول مرة في القائمة الحمراء،ما لم 

 ،معلومات سياقية )على سبيل المثالذلك عن حدوث تغيرات حقيقية في الوضع. وغالباً ما تكون مثل هذه ال

. إذا لم تكن هناك معلومات كافية متاحة ألنواع المتعلقة بالتاريخ المعروف لفقدان الموائل ضمن نطاق األنواع(

ضمن مؤشر القائمة الحمراء حتى يتم تقييمها للمرة الثانية،عند هذه النقطة، جديدة مضافة، فإذاً هي غير مدمجة 

يتم تصحيح التقييمات السابقة بأثر رجعي عن طريق استقراء اإلتجاهات الحديثة في مجال السكان والنطاق 

واع، فإن ن. لتجنب النتائج الزائفة من اإلختيار المتحيز لألوالموائل والتهديدات، مدعومة بمعلومات إضافية

مؤشرات القائمة الحمراء عادة ما يتم حسابها فقط للمجموعات التصنيفية حيث تم تقييم جميع األنواع في جميع 

 أنحاء العالم من أجل القائمة الحمراء، أو لعينات من األنواع التي تم اختيارها بشكل منظم أو عشوائي.

 

، 0222، 0222بوتشارت واَخرون ) من قبل تم وصف الطرق واألسس العلمية لمؤشر القائمة الحمراء

0222 ،0202.) 

 

جموعات ( الطرق التي يتم بها تجميع مؤشرات القائمة الحمراء للم0202وصف أيضاً بوتشارت واَخرون )

التصنيفية المختلفة إلنتاج مؤشر قائمة حمراء واحد متعدد األنواع. على وجه التحديد، يتم حساب مؤشرات 

لمؤشرات القائمة الحمراءالمنمذجة. يتم إدراج مؤشرات القائمة مجمعة كمتوسط حسابي القائمة الحمراء ال

ميل يساوي  )مع والمستندة بشكل خطي الحمراء لكل مجموعة تصنيفية بشكل خطي لسنوات بين نقاط البيانات

ذلك بين أقرب نقطتين تم تقييمهما( لمواءمتها مع السنوات التي تتوفر فيها مؤشرات القائمة الحمراء لألنواع 



األخرى. وضعت مؤشرات القائمة الحمراء لكل مجموعة تصنيفية لكل سنة بحيث تأخذ في اإلعتبار مختلف 

 مصادر عدم التيقن:

 

اع نقص إلى جميع أنو نقراض(اال فئات القائمة الحمراء )من اهتمام أقل إلى يتم تعيينالنقص في البيانات:  -٥

 فئة البيانات الكافية لتلك المجموعة التصنيفية؛ مع وجود احتمال يتناسب مع عدد األنواع في البيانات،

 

لى ع بناءً استقراء عدم التيقن: على الرغم من أن مؤشرات القائمة الحمراء قد تم استقراؤها بشكل خطي  -٢

إال أن هناك عدم يقين بشأن مدى دقة هذا الميل. لدمج عدم اليقين هذا، بدالً من  تين،ميل أقرب نقطتين مقيم

يساوي  ليتم اختيار الميل المستخدم في اإلستقراء من توزيع طبيعي مع وجود احتما استقرائه بطريقة حتمية،

هي  )أي السيرة الذاتية من هذا الميل ٪22الذي يساوي نحراف المعياري ميل أقرب نقطتين مقيمتين ، واإل

 (؛22٪

 

التغير الزمني: من المرجح أن يتغير مؤشر القائمة الحمراء "الحقيقي" من سنة إلى أخرى، ولكن بسبب  -٣

 تكرار التقييمات فقط في فواصل زمنية متعددة السنوات، فتكون القيمة الدقيقة ألي سنة معينة غير مؤكدة.

 

في سنة  ينة، يتم تعيين قيمة مؤشر القائمة الحمراء لمجموعة تصنيفية معةواضح هدم اليقين هذالة علجعل ح

 سنوات 2-3تتركز حول السنة المحورية )مع تعيين فرصة لمدة  ،معينة من فرصة متغيرة مدتها خمس سنوات

م في المؤشر. عدم اليقين في التقييللسنتين األولتين واألخيرتين في السلسلة(. بالذكر أنه ال يمكن إدراج حاالت 

وعمليًا، يتم إدراجها في مؤشرات القائمة الحمراء المجّمعة كما يلي: خصصت األنواع التي تعاني من نقص 

على النحو الموصوف أعاله،وتم حساب مؤشر القائمة الحمراء لكل مجموعة تصنيفية استيفاًء  في البيانات فئة

تم تعيين قيمة مؤشر القائمة الحمراء النهائية لكل مجموعة تصنيفية لكل سنة واستقراًء كما هو موضح أعاله. 

 منيةحمراء للفترة الزالقائمة العملية" مؤشرالأنتج كل من هذه "من فرصة السنوات كما هو موضح أعاله. 

ية لكل ة آالف عملعشر المختلفة لعدم اليقين. يتم إعداد ، مع تضمين المصادرالكاملة لكل مجموعة تصنيفية

 ، ويتم حساب المتوسط.مجموعة تصنيفية

 يتم شرح طرق إعداد تصنيفات وطنية لمؤشر القائمة الحمراء أدناه.

 التفصيل:

يمكن تخفيض "مؤشر القائمة الحمراء" ليبين مؤشرات القوائم الحمراء الوطنية واإلقليمية، التي يرجحها الجزء 

(. 0202رودريغز واًخرون ) داخل البلد أو المنطقة، بناًء على األسلوب الذي نشره نوع موجود من توزيع كل

فإنها تظهر إحتمالية البقاء الكلي )عكس خطر اإلنقراض( لجميع الطيور والثدييات والبرمائيات والمرجانيات 

لد أو جيدة في ب يوضح المؤشر كيف تم حفظ األنواع  بطريقةوالسيكاديات الموجودة داخل البلد أو المنطقة.

على الصعيد العالمي. يتم حساب المؤشر على النحو  لمساهمتها المحتملة في الحفاظ على األنواع منطقة ما

 التالي:



عدد األنواع في كل فئة من فئات )] -٥مؤشر القائمة الحمراء )سنة إعادة تقييم شاملة، الوحدة المكانية( = 

)النسبة من إجمالي مجموعة األنواع ، األنواع( * )الفترة اء العالمية)وزن فئة القائمة الحمرالقائمة الحمراء

والوحدة / النسبة من إجمالي مجموعة األنواع(( / )وزن األنواع المنقرضة * عدد األنواع في كل فئة من 

 )النسبة من إجمالي مجموعة األنواع والوحدة / النسبة من إجمالي مجموعة األنواع(( فئات القائمة الحمراء

، المهددة 2إهتمام أقل = ) والفترة حيث الوحدة المكانية )أي البلد(، وزن فئة القائمة الحمراء العالمية لألنواع

 = ً ، 2بشدة باإلنقراض = المهددة ، 3، المهددة باإلنقراض = 0، المعرضة للخطر = 0باإلنقراض قريبا

 .2المنقرضة أوالمنقرضة في البرية = 

 مقسومالعالمية )أي، إذا كان ال قل قدر ممكن في مؤشر القائمة الحمراءأبإذا ساهم البلد  0يتراوح المؤشر من 

ء مراإذا ساهم البلد بأكبر قدر ممكن فيمؤشر القائمة الح 2ألن جميع األنواع في البلد هي إهتمام أقل( إلى  2هو 

 ألن جميع األنواع في البلد منقرضة أو من المحتمل أن تنقرض(. قاسميساوي ال مقسومالعالمية )أي، إذا كان ال

تحاد إلتقييم جميع األنواع من أجاللقائمة الحمراء لفيها  تم المجموعات التصنيفية المتضمنة هي تلك التي

فئات القائمة الحمراء للسنوات التي يتم فيها إجراء التقييمات  تم إجراء الدولي لحفظ الطبيعة أكثر من مرة.

ً حيث تتحدد اتباالشاملة )أي التقييمات التي تم بها تقييم جميع األنواع في المجموعة التصنيفية (  لنهج عا

حسين لتالتي خضعت  ئات الحالية باستثناء تلك األنواع، أي أنها تتطابق مع الف0222واَخرون  بوتشارت

 للتأهل لفئة أعلى أو أدنى من القائمة الحمراء. بمقدار كاف   نقراضحقيقي أو تدهور في خطر اال

ة األخرى )مثل يوالجغرافيمكن أيًضا تفصيل المؤشر من خالل األنظمة البيئية والموائل والتقسيمات السياسية 

، (0200ية )على سبيل المثال، هوفمان وآخرون تصنيف فرعية ، حسب مجموعات(0202هان وآخرون 

كروكسل  )على سبيل المثال، أو تشريعات ذات الصلة بمعاهدات دولية معينةحسب مجموعات األنواع 

 معينة )على سبيل المثال، (، عن طريق مجموعات من األنواع المعرضة لعمليات تهديد0200واًخرون 

من األنواع التي تقدم خدمات خاصة بالنظام البيئي، أو لها سمات بيولوجية  (، ومجموعات0228بوتشارت 

(. في كل حالة، يمكن الحصول على 0202أو تاريخ حياة معينة )على سبيل المثال، ريجان وآخرون 

بيعة لألنواع المهددة لتحديد األنواع ذات الصلة تحاد الدولي لحفظ الطإلالقائمة الحمراء ل المعلومات من

 ومناطق جغرافية ذات أهمية(. والموائل بمجموعات فرعية معينة )مثل التي تحدث في األنظمة البيئية

ألهداف التنمية  التالية هدافاألكما أن تصنيفات مؤشر القائمة الحمراء ذات أهمية خاصة كمؤشرات نحو 

من أهداف التنمية المستدامة لمؤشر القائمة الحمراء  2-0 غاية(: ال0202واًخرون  دامة )بروكسالمست

لمؤشر القائمة الحمراء  من أهداف التنمية المستدامة 2-0 غايةدمة في الغذاء والدواء(؛ ال)األنواع المستخ

)آثار  القائمة الحمراءمن أهداف التنمية المستدامة لمؤشر  0-٥٢ غايةالبرية والسالالت المحلية(؛ النواع )األ

)تأثيرات  من أهداف التنمية المستدامة لمؤشر القائمة الحمراء 02-0غاية (؛ ال0228ام( )بوتشارت اإلستخد

 0-٥١ غاية)آثار تغير المناخ(؛ المن أهداف التنمية المستدامة لمؤشر القائمة الحمراء  0-٥٣ غايةالتلوث(؛ ال

من  0-٥١ غايةى األنواع البحرية(؛ القائمة الحمراء)تأثيرات التلوث علمن أهداف التنمية المستدامة لمؤشر ال

من أهداف التنمية المستدامة  3-٥١ غايةء )األنواع البحرية(؛ الأهداف التنمية المستدامة لمؤشر القائمة الحمرا

 2-02 غاية(؛ ال0228ن( )كاربنتر واًخرون )أنواع الشعاب المرجانية وبناء المرجالمؤشر القائمة الحمراء



ويعمل فريق  -من أهداف التنمية المستدامة لمؤشر القائمة الحمراء)آثار اإلستخدام على األنواع البحرية( 

ضع و حالياً على تحاد الدولي لحفظ الطبيعةواال منظمة األغذية والزراعة خبراء تقني مخصص مشترك بين

من أهداف التنمية المستدامة لمؤشر  0-٥١ يةغاهذا المؤشر وتفسيره؛ التوصيات متفق عليها بشأن استخدام 

 من أهداف التنمية المستدامة لمؤشر القائمة الحمراء 0-02 غايةنواع المياه العذبة(؛ ال)التربة وأ القائمة الحمراء

)األنواع  من أهداف التنمية المستدامة لمؤشر القائمة الحمراء 2-٥١ غايةلمتخصصة من الغابات(؛ ال)األنواع ا

خدام( )بوتشارت ن أهداف التنمية المستدامة لمؤشر القائمة الحمراء)آثار اإلستم 2-02غاية ة(؛ الالجبلي

من أهداف التنمية المستدامة لمؤشر القائمة الحمراء)آثار األنواع الغريبة الغازية(  8-02غاية (؛ ال0228

 (.0202واًخرون  مكغياك، 0228)بوتشارت 

 معالجة القيم الناقصة:

 بلدال مستوى على -

المستندة و يتم إدراج مؤشرات القائمة الحمراء لكل مجموعة تصنيفية بشكل خطي لسنوات بين نقاط البيانات

)مع ميل يساوي ذلك بين أقرب نقطتين تم تقييمهما، باستثناء الشعاب المرجانية( العودة إلى أقرب  بشكل خطي

 تتوفر فيها التقديرات. تم تحديد سنة بدء المؤشر التجميعينقطة زمنية والتقدم نحو الحاضر لسنوات التي ال 

شعاب المرجانية ط اللم يتم استنبا بعشر سنوات قبل أول سنة تقييم للمجموعة التصنيفية مع أحدث نقطة بداية.

لتبييض الشديد( عن بسبب فعاليات ا) 0552بعد عام  نخفاضات معروفة بأنها كانت أكثر حدةخطياً ألن اال

كمتوسط المعدالت للمجموعات التصنيفية  0552، يتم تحديد معدل اإلنخفاض قبل عام ولذلك ذي قبل.

 األخرى.

 والعالمي اإلقليمي المستويين على -

 ً بناًء على تقديرات خطر اإلنقراض لكل نوع مشمول، ألن العديد من  يحسب مؤشر القائمة الحمراء عالميا

ول مؤشر ح األنواع لها توزيعات حيث  تغطي العديد من البلدان. وبالتالي، في حين أنه بالتأكيد يوجد عدم يقين

 القائمة الحمراء، لكن ال توجد قيم مفقودة في حد ذاتها، وبالتالي ال يوجد أي افتراض ضروري.

 اإلقليمية: يعالمجام

طبيعة تحاد الدولي لحفظ الإلالقائمة الحمراء ل تُطبق فئات ومعايير القائمة الحمراء على كل األنواع المدرجة في

لألنواع المهددة باإلنقراض ويتم تحديدها عالميًا وتقديمها بشكل أساسي من قبل المجموعات المتخصصة 

اللجنة المعنية ببقاء األنواع في اإلتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والمبادرات التي الحمراء من وسلطات القائمة 

 وغيرها من في اإلتحاد الدولي لحفظ الطبيعة وشراكة المنظمة الدولية لحياة الطيورتقودها األمانة العامة 

مية برنامج األنواع العال تحاد الدولي لحفظ الطبيعة. يقوم موظفوإلالقائمة الحمراء ل في المنظمات الشريكة

التابع لإلتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بتجميع هذه البيانات والتحقق منها وتنظيمها، وهم مسؤولون عن نشر 

تحاد إلالنتائج وإبالغها. ويدعم كل تقييم لألنواع الفردية من خالل تطبيق معايير البيانات الوصفية والوثائق )ا

، التهديدات وإجراءات المحافظة في ذلك تصنيفات، على سبيل المثال (، بما0203الدولي لحفظ الطبيعة 

 (. 0228سلفسكي وآخرون )



منتديات مناقشات إلكترونية  مفتوحة أو من خاللعمل  ورشل الحمراء إما من خال ةئميتم إجراء تقييمات القا

نة رد أو منظمة تعينها اللجمتاحة للجميع. تتم مراجعة التقييمات من قبل سلطة القائمة الحمراء المختصة )ف

المعنية ببقاء األنواع في اإلتحاد الدولي لحفظ الطبيعة لمراجعة التقييمات ألنواع محددة أو مجموعات من 

قني للقائمة الفريق العامل الت عملسير المعلومات وتطبيق المعايير. ياألنواع( لضمان التوحيد واالتساق في تف

تحاد الدولي لحفظ الطبيعة لضمان التصنيف المتسق بين األنواع إلالتابعة لالحمراء ووحدة القائمة الحمراء 

 العملية وتقرر التحديات لتماساتاللجنة الفرعية للمعايير واال والمجموعات والتقييمات. وأخيًرا، تراقب

 .والنزاعات بشأن تقييمات القائمة الحمراء

إرشادات حول تطبيق فئات ومعاييرالقائمة الحمراء  تحاد الدولي لحفظ الطبيعةإلباإلضافة إلى ذلك، ينشر ا

 0200ة تحاد الدولي لحفظ الطبيعإلتحاد الدولي لحفظ الطبيعة على المستوى اإلقليمي أو الوطني )اإلالتابعة ل

بدأت العديد من البلدان ببرامج لتقييم خطر انقراض األنواع الموجودة داخل حدودها.  "ب"(. وبناًء على ذلك،

يذها تنف هذه البلدان من تطبيق مؤشر القائمة الحمراء على أساس خطر اإلنقراض الوطني، بمجردوستتمكن 

خرون آالطبيعة بطريقة متسقة )بوبي و تحاد الدولي لحفظإللقائمتين حمراء وطنية على األقل باستخدام نظام ا

ية لمجموعة من التصنيفات مؤشرات القائمة الحمراء الوطن (. وقد أكمل عدد متزايد من البلدان اآلن0225

 (.0200فلينستيد ، بيل و0202غاردنفورز  )على سبيل المثال،

في حين يمكن تصنيف مؤشرات القائمة الحمراء العالمية إلظهار اتجاهات األنواع في النطاقات المكانية 

تاج اإلقليمية إلنال يمكن تجميع مؤشرات القائمة الحمراء الوطنية أو إالصغيرة، فإن العكس ليس صحيًحا. 

يف نمؤشرات القائمة الحمراء التي تبين اإلتجاهات العالمية. ويرجع ذلك إلى أنه يجب تقييم خطر انقراض التص

من تقييمات متعددة على الصعيد الوطني ومحيطه  ، وال يمكن تحديده مباشرةً العالمي على الصعيد العالمي

 إلدراجها في التقييم العالمي(. التقييمات )على الرغم من أنه يمكن تجميع البيانات من هذه

 مصادر التفاوت:

 ممات، لتقييماك اتل ررتکد، ولبالافي  دثتح لتيواع الألن نيوطلراض انقطراإلخ مبتقيي دانلبلض ابع تقام

قد يختلف ذلك عن المؤشر الموصوف هنا ألنه أوالً يعتبر خطر نية. وطلراء الحما لقائمةر اشؤم جبإنتا سمح

 ً وع، الحفاظ على كل نبي اإلعتبار المسؤولية الوطنية ألنه ال يأخذ فاإلنقراض وطنيًا وليس عالميًا، وثانيا

( نيةوطتوطنات اللبالد )أي المسكال النوعين اللذين ال يحدثان في أي مكان خارج ايعامل على نحو متساو  

صغر أ وستكون أي من هذه اإلختالفات نطاقات واسعة تحدث في العديد من البلدان األخرى. وتلك التي لديها

بالنسبة للبلدان التي تكون فيها نسبة عالية من األنواع المتوطنة )أي موجودة فقط في ذلك البلد(، كما هو الحال 

المناطق المدارية. سوف تكون اإلختالفات أكبر  بلية، ال سيما فيوالبلدان الج األمم الجزرية في العديد من

العديد عبر  رواسعة اإلنتشاوقد أقيمت عمليات توزيع  فيها نسبة عالية من األنواع التي تمتلك بالنسبة للبلدان

 .من الدول

 الوطني: المستوى على البيانات تجميعمن أجل  للبلدان المتاحة توجيهاتوال وسائلال

القائمة الحمراء ألهداف التنمية المستدامة،  اتمن مؤشر 0-2-02لمؤشرلبيانات الوصفية الموجودة للانظر 
يتم تجميع البيانات التي يرتكز عليها مؤشر القائمة الحمراء خاصة القسم الخاص بـ "المنهجية". الخالصة: 



تحاد الدولي لحفظ الطبيعة، من خالل تطبيق فئات ومعايير القائمة إللتحت سلطة لجنة القائمة الحمراء التابعة 
 (https://portals.iucn.org/library/node/10315)الطبيعة تحاد الدولي لحفظ إللالتابعة الحمراء 

ويشمل ذلك البيانات المستوطنة من عمليات القائمة الحمراء الوطنية،حيث تم إجراء ذلك بعد "المبادئ 
 تحاد الدولي لحفظ الطبيعة على المستويين اإلقليمي والوطني" إلطبيق معايير القائمة الحمراء لالتوجيهية لت

(https://portals.iucn.org/library/node/10336) 
 تحاد الدولي لحفظإلواتباع "المعلومات الداعمة والمطلوبة والموصى بها من أجل تقييمات القائمة الحمراء ل

 الطبيعة"
(http://goo.gl/O52euG). 
تحاد الدولي لحفظ الطبيعة الثالث )اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية( إليمكن تقديم التقييمات في لغات ا

موعة ألنواع أو مجبال هيئة القائمة الحمراء المعنية يستعرض النظراء جميع التقييمات من خالوالبرتغالية. 
 اعد اإلجرائية للقائمة الحمراء. األنواع المعنية، كما هو موثق في القو

(https://cmsdocs.s3.amazonaws.com/keydocuments/Rules_of_Procedure_f
or_IUCN_Red_List_Assessme 

nts_2017-2020.pdf); 
ي تحاد الدولإلل ، "تفاصيل الخطوات المتضمنة في عملية القائمة الحمراء٣انظر على وجه الخصوص الملحق 

 لحفظ الطبيعة"
(https://cmsdocs.s3.amazonaws.com/keydocuments/Details_of_the_Steps

_Involved_in_the_IUCN_Red_ 
List_Process.pdf). 

القائمة الحمراء ألهداف التنمية المستدامة،  اتمن مؤشر0-2-02 الوصفية الموجودة للمؤشر بياناتللانظر 
لدولية ا ة التي تقدم التوصيات والمبادئ التوجيهيةالرئيسخاصة القسم الخاص بـ "المنهجية". الخالصة: الوثيقة 

 بيعةلإلتحاد الدولي لحفظ الط للبلدان وجميع المشاركين في تطبيق فئات ومعايير القائمة الحمراء التابعة
(https://portals.iucn.org/library/node/10315) 

هي "المبادئ التوجيهية الستخدام فئات ومعايير القائمة الحمراء لإلتحاد الدولي لحفظ "  -)باللغة اإلنجليزية 
 الطبيعة

http://cmsdocs.s3.amazonaws.com/RedListGuidelines.pdf and in French - 
http://cmsdocs.s3.amazonaws.com/keydocuments/RedListGuidelines_FR.p

df) 
لإلتحاد الدولي لحفظ  ومطلوبة وموصى بها من أجل تقييمات القائمة الحمراء مصحوبًا بـ "معلومات داعمة

 الطبيعة". بالنسبة إلى البلدان )والمناطق(،يتم استكمال ذلك "بالمبادئ التوجيهية لتطبيق معايير القائمة الحمراء
 يعة على المستويين اإلقليمي والوطني" لإلتحاد الدولي لحفظ الطب

(https://portals.iucn.org/library/node/10336). 
وتخطيط مؤشرات القائمة  يتم نشرلدعم حساب مؤشرات القائمة الحمراء ألي بلد معين )أو منطقة معينة(، 

 الحمراء الوطنية المرجحة بنسبة توزيع كل نوع داخل بلد أو منطقة" عبر اإلنترنت
(https://cmsdocs.s3.amazonaws.com/keydocuments/R_code_for_calculatin

g_RLIs_weighted_by_proport 
ion_of_each_species&#39;_range_within_a_country_or_region.pdf). 

 
 



 الجودة: ضمان

القائمة الحمراء ألهداف التنمية المستدامة،  اتمن مؤشر 0-2-٥١الوصفية الموجودة للمؤشر بياناتللانظر 
 للقائمة الحمراء في القواعد اإلجرائية مع وثائق كاملةخاصة القسم الخاص بـ "المنهجية"، 

(https://cmsdocs.s3.amazonaws.com/keydocuments/Rules_of_Procedure_f
or_IUCN_Red_List_Assessme 

nts_2017-2020.pdf) 
اد تحإللالتابعة  ، "تفاصيل الخطوات المتضمنة في عملية القائمة الحمراء ٣على وجه الخصوص، الملحق 

 الدولي لحفظ الطبيعة"
(https://cmsdocs.s3.amazonaws.com/keydocuments/Details_of_the_Steps

_Involved_in_the_IUCN_Red_ 
List_Process.pdf). 

ألنواع ابل هيئة القائمة الحمراء المعنية من خال القائمة الحمراءتقييمات يستعرض النظراء جميع الخالصة: 
وتخضع جميع تقييمات القائمة الحمراء لفحوصات اإلتساق )لضمان اإلتساق مع أو مجموعة األنواع المعنية؛ 

الحمراء  ةالتقييمات المقدمة للمجموعات التصنيفية والمناطق والعمليات األخرى وغيرها( من قبل وحدة القائم
 قبل النشر على موقعها

(http://www.iucnredlist.org/). 
ربع تحاد الدولي لحفظ الطبيعة )التي يتم انتخابها كل أاالاللجنة المعنية ببقاء األنواع في  وأخيراً، يعين رئيس

عايير لم رئيًسا تحاد الدولي لحفظ الطبيعة(الحكوميين وغير الحكوميين في اال سنوات من قبل األعضاء
 اللجنة الفرعية والتماسات

(https://www.iucn.org/theme/species/about/species-survival- 
commission/ssc-leadership- and-steering- committee/sub-

committees/standards- and-petitions- 
 

subcommittee), 
دولي لحفظ الطبيعة وحكمها على تحاد الالل وهي المسؤولة عن ضمان جودة ومعايير القائمة الحمراء

 تحاد الدولي لحفظ الطبيعة.األنواع على القائمة الحمراء لال لتماسات ضد قوائماال
 
 
 

 باإلضافة إلى النشر عبر موقع القائمة الحمراء
(http://www.iucnredlist.org/), 

والحفظ  ، وهي متاحة للبحثللتنوع البيولوجيتقييم المتكامل يتم نشر بيانات القائمة الحمراء من خالل أداة ال
 عبر اإلنترنت

(https://www.ibat-alliance.org/ibat- conservation/). 

لجميع دول العالم، والتي تتضمن وثائق مؤشر القائمة الحمراء للسنة  الموجز القطري يتضمن هذا وثائق
 للتشاور معموجز من هذه الموجزات القطرية  . تم إرسال النسخة األولى من كل0202الحالية، بدًءا من عام 

 التنوع البيولوجيب المعنيةتفاقية تصال الوطنية الخاصة باالمراكز اال



(https://www.cbd.int/information/nfp.shtml), 

في اإلجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف في اإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛ وستتكرر هذه العملية 
 سنوياً.

 مصادرالبيانات

                                                                                                                         

 الوصف:

تشمل الوكاالت الوطنية المنتجة للبيانات ذات الصلة الحكومة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات 

 ،المصادر المنشورة وغير المنشورة العاملة بصورة مشتركة ومنفصلة. يتم جمع البيانات مناألكاديمية 

 العمل والمحافل اإللكترونية. وأنصار حفظ الطبيعة من خالل المراسالت وحلقات براء األنواع والعلماءوخ

الل يتم تجميعها من خ يتم تقديم البيانات من قبل الوكاالت الوطنية إلى اإلتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، أو

، شملت شراكة القائمة الحمراء: المنظمة الدولية 0202إلى  0203مبادرات شراكة القائمة الحمراء. من عام 

؛ مايكروسوفت؛ خدمة الطبيعةلحياة الطيور؛ المركز الدولي لحفظ الحدائق النباتية؛ منظمة الحفظ الدولية؛ 

حيوانات جمعية خيرية للحفاظ على الابيينزا في روما؛ جامعة تكساس؛الحدائق النباتية الملكية في كيو؛ جامعة س

 ؛ وجمعية علم الحيوان في لندن.والنباتات البرية

 عملية التجميع:

 انظر للمعلومات تحت الفئات األخرى.

 توافرالبيانات

                                                                                                                         

 الوصف:

فريق التنسيق البيئي المشترك بين الوكاالت وأهداف التنمية  لقد تم تصنيف مؤشر القائمة الحمراء من قبل

اس منتظم )مرة أس توفر البيانات الحالية لجميع دول العالم، ويتم تحديثها علىتوباعتباره فئة أولى.  المستدامة

 واحدة تقريبًا كل أربع سنوات(.

 الزمنية: السالسل

 سنة(. 32)حوالي 0582عام  منذ

 الجدول الزمني

                                                                                                                         

 البيانات: جمع

يتم عادةً ويتم تحديث القائمة الحمراء لألنواع المهددة باإلنقراض التابعة لإلتحاد الدولي لحفظ الطبيعة سنوياً. 

إصدار مؤشرات القائمة الحمراء ألي مجموعات من األنواع التي تم إعادة تقييمها بشكل شامل في ذلك العام 



إلى جانب تحديث القائمة الحمراء التابعة لإلتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. يتم تخزين البيانات وإدارتها في قاعدة 

ا لإلستخدام غير التجاري من خالل الموقع اإللكتروني للقائمة بيانات خدمة معلومات األنواع، وهي متاحة مجانً 

مطلوب إعادة تقييم مخاطر اإلنقراض لكل األنواع التي تم الحمراء التابعة لإلتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. 

ل احدة كمرة و تقييمها في القائمة الحمراء لألنواع المهددة باإلنقراض التابعة لإلتحاد الدولي لحفظ الطبيعة

 تشرح الخطة اإلستراتيجية للقائمةوعشر سنوات، ويتم القيام بها بشكل مثالي مرة واحدة كل أربع سنوات. 

 الحمراء جدوالً زمنياً لعمليات إعادة التقييم القادمة لكل مجموعة تصنيفية.

 إصدار البيانات:

ر بيل المثال، تم إصدار أول مؤشتصبح البيانات الجديدة متوفرة عادةً لمؤشر القائمة الحمراء كل عام. على س

، وسيتم إصدار تحديثات لمؤشرات القائمة الحمراء للطيور 0202للقائمة الحمراء للسيكاديات في عام 

 .0202ومن المتوقع إجراء تحديثات على الصنوبريات وأسماك القرش في عام ، 0202والثدييات في عام 

 الجهات المزودة بالبيانات

                                                                                                                         

الحكومة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات  ،تشمل الوكاالت الوطنية المنتجة للبيانات ذات الصلة

م جمع البيانات من المصادر المنشورة وغير المنشورة، يتواألكاديمية العاملة بصورة مشتركة ومنفصلة. 

وأنصار حفظ الطبيعة من خالل المراسالت وحلقات العمل والمحافل اإللكترونية.  وخبراء األنواع والعلماء

يتم تقديم البيانات من قبل الوكاالت الوطنية إلى اإلتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، أو يتم تجميعها من خالل 

 كة القائمة الحمراء.مبادرات شرا

 الجهات المجمعة للبيانات

                                                                                                                         

 سم:اإل

 اإلتحاد الدولي لحفظ الطبيعة

 الوصف:

، نيابةً عن شراكة القائمة BirdLife Internationalعة والمنظمة الدولية لحفظ الطبي يقوم اإلتحاد الدولي

لقائمة ل الحمراء، بإعداد مؤشر القائمة الحمراء واإلبالغ عنه على الصعيد العالمي. وقد تم نشر توليفات شاملة

 ايلي وآخرونالحمراء لألنواع المهددة باإلنقراض التابعة لإلتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، مثالً من قبل ب

 (.0202( وهوفمان وآخرون )0222)

 المراجع

                                                                                                                         

 :دليل الموارد الموّحدة

http://www.iucn.org/; http://www.birdlife.org/ 



 المراجع:

 التالي: الرابط هذه البيانات الوصفية إلىتستند 
http://mdgs.un.org/unsd/mi/wiki/7-7-Proportion-of-species-threatened-with-
extinction.ashx 

 http://www.bipindicators.net/rli/2010يكّمله الرابط التالي: 
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حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات : ٥١الهدف 
 على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي

ل موارد الجينية، وتعزيز السبتعزيز التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام ال :٦-٥١ الغاية
 المناسبة للوصول إلى تلك الموارد، على النحو المتفق عليه دوليا

عدد البلدان التي اعتمدت أطرا تشريعية وإدارية وسياساتية لكفالة تقاسم المنافع على نحو  :٥-٦-٥١المؤشر 
 عادل ومنصف

  

 المعلومات المؤسسية
  
 :/ المنظماتمنظمةال
 

 أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي
  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع
 
 مانلض خاصة بالسياساتتشريعية وإدارية و ا  تمدت أطرعلى أنه عدد البلدان التي اعتم تعريف المؤشر ي

م بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاس ، منذ اعتماد بروتوكول ناغوياالتقاسم العادل والمنصف للمنافع
 (.0202اتفاقية التنوع البيولوجي ) في هاالعادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام

  
خدامها ، فضال  عن المنافع الناشئة عن استهاليدية المرتبطة بويغطي البروتوكول الموارد الجينية والمعارف التق

 نافع واالمتثال.وتقاسم الم لنفاذبا تتعلّقعاقدة في اتخاذ تدابير ساسية لألطراف المتمن خالل تحديد االلتزامات األ
  

ويوفر البروتوكول قدرا  أكبر من اليقين القانوني والشفافية لمقدمي ومستخدمي الموارد الجينية والمعارف 
لبلد الذي اك الموارد الجينية ، ال سيما عندما تتريساعد على ضمان تقاسم المنافعهو و التقليدية المرتبطة بها.

، ويحدد شروطا  أكثر قابلية للتنبؤ بالوصول إلى الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة هذه الموارديوفر 
 بها.
  
البحوث على النهوض ب ، يشجع بروتوكول ناغويان القانوني وتشجيع تقاسم المنافعمن خالل تعزيز اليقيو

وينشئ  .تعود بالمنفعة على الجميعإلى اكتشافات جديدة المتعلقة بالموارد الوراثية التي يمكن أن تؤدي 
مة ، وبالتالي يعزز مساهجينية واستخدامها على نحو مستدامحوافز لحفظ الموارد ال بروتوكول ناغويا أيضا  

 التنوع البيولوجي في التنمية ورفاه اإلنسان.
يه المنافع على توج زّودينتوكول تشجيع المستخدمين والم، يتعين على األطراف في البرووباإلضافة إلى ذلك

 الناشئة عن استخدام الموارد الجينية من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام لمكوناته.
  



 
 
 

 األساس المنطقي:
 

، تلبية بعض الشروط التمكينية على المستوى الوطني من أجل تنفيذه ليكون تشغيليا   يتطلب بروتوكول ناغويا،
عية أو ، إلى تنقيح التدابير التشريلظروفها الخاصة نظرا  وعلى وجه الخصوص، ستحتاج البلدان،  فعال.بشكل 

ليها عاإلدارية أو السياسية المعمول بها بالفعل أو وضع تدابير جديدة من أجل الوفاء بااللتزامات المنصوص 
 في البروتوكول.

  
اصة خابير تشريعية أو إدارية أو ، ينص بروتوكول ناغويا على أن تتخذ األطراف تدوعلى وجه الخصوص

، الجينية د، لضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموار، حسب االقتضاءبالسياسات
دية جتمعات األصلية والفوائد الناشئة عن استخدام المعارف التقليبما في ذلك الموارد الجينية التي تحتفظ بها الم

 المرتبطة بالموارد الجينية.
لى ع لتبادل المعلومات بشأن الحصول منصة  على المنافع وتقاسمها لحصول لمعلومات التبادل  وحدةتعتبر 
دل معلومات الحصول تبا وحدةمن البروتوكول، وتعتبر  01ي المادة المنصوص عليها ف هاوتقاسم المنافع

شفافية ، من خالل تعزيز اليقين القانوني والأداة رئيسة لتسهيل تنفيذ بروتوكول ناغويا وتقاسمها على المنافع
 يطلب البروتوكول من رصد استخدام الموارد الجينية على طول سلسلة القيمة.في ، وإجراءات الوصولفي 

لومات تبادل مع وحدةية وتدابير السياسة المتاحة لواإلداراألطراف تقديم معلومات عن التدابير التشريعية 
غير األطراف على إتاحة هذه المعلومات بنفس الجهات كما يتم تشجيع  .هاوتقاسمعلى المنافع الحصول 
والهدف من ذلك هو إتاحة الفرصة لمستخدمي الموارد الجينية وما يرتبط بها من معارف تقليدية  الطريقة.

لوصول بشأن كيفية ا هاوتقاسم على المنافع تبادل معلومات الحصول وحدةمعلومات عن الللعثور بسهولة على 
 ، وكل ذلك في مكان واحد مناسب.مةه الموارد والمعارف بطريقة منظّ إلى هذ

  
ة خاصمباشرة التقدم الذي أحرزته البلدان في وضع أطر تشريعية أو إدارية أو يقيس 0-6-01المؤشر إّن 

حصول ها للخالل تطوير أطر عملمن . كما وتساهم البلدان، هاوتقاسم على المنافع بشأن الحصولبالسياسات 
مستدام للتنوع البيولوجي واالستعمال الوالحفظ 6-01حقيق هدف التنمية المستدامة في ت، على المنافع وتقاسمها

في هذا المؤشر من خالل قياس الزيادة في عدد البلدان التي اعتمدت تدابير الُمحرز يتم تقييم التقدم . ووالجيني
 وحدة وأتاحت هذه المعلومات في هاوتقاسمعلى المنافع تشريعية وإدارية وتدابير السياسة المتعلقة بالحصول 

 .هاوتقاسم على المنافع الحصولمعلومات التبادل 
  

 التعليقات والقيود:
 

متعلقة لا خاصة بالسياساتالتشريعية واإلدارية وال األطر اعتمادهذا المؤشر لقياس التقدم في  يمكن استخدام
 بمرور الوقت. هاوتقاسمعلى المنافع لحصول با
  

على  المتعلقة بالحصول لخاصة بالسياساتالتشريعية واإلدارية وا ال يقي ّم هذا المؤشر نطاق أو فعالية األطر
 .هاوتقاسم المنافع

  



على المنافع وجود مجموعة كاملة من القواعد الموضوعة بشأن الحصول  إطار العمليقترح مفهوم كما 
ع المنافالحصول على يشكل إطار عمل  عّمامحددة مسبق ا ، من الصعب الحصول على فكرة إال أنه .هاوتقاسم

، يعتبر قيام بلد بإجراء تدبير واحد أو أكثر من التدابير التشريعية واإلدارية وفي سياق هذا المؤشر وتقاسمها.
صول تبادل معلومات الحوحدة في  هاوتقاسمعلى المنافع بالحصول  خاصةالسياسات الب المتعلقة تدابيرالو
 اتوخاص بالسياسوجود إطار تشريعي وإداري البلد بشأن  يحرزه هذا، بمثابة تقدم هاتقاسمعلى المنافع وو

 .هاوتقاسم على المنافع الحصولب متعلق

  

 المنهجية
  

 ساب:تحطريقة اال
 

 اتفاقية التنوع البيولوجي المتعلقة بما يلي:إلى  المعلومات التي أتاحها كل طرفملخص 
 

نافع على الملسياسات المتعلقة بالحصول با و الخاصةأ التشريعية أو اإلدارية التدابير                -
 ؛(y/n)ها وتقاسم على المنافع تبادل معلومات الحصول وحدةالمتاحة ل هاوتقاسم

 
 تفصيل:ال
 

ليمية يمكن عرضها حسب البلد والمجموعة اإلقالتي ، تقوم البلدان )أو هيئات التكامل اإلقليمي( بتوفير البيانات
 كأطراف أو غير أطراف في البروتوكول. امعينة و / أو حسب وضعهة إقليمية والعضوية في منظم

  
 :ناقصةالقيم ال ةجلاعم
  

                بلدعلى مستوى ال 
 غير قابل للتطبيق

  
                على المستويين اإلقليمي والعالمي 

 غير قابل للتطبيق
  

 المجاميع اإلقليمية:
 

 غير قابل للتطبيق
  

 :فاوتمصادر الت
 

 هاوتقاسم افععلى المن تعتمد موثوقية المؤشر على البلدان التي تتيح المعلومات لغرفة تبادل معلومات الحصول
 .اتالسياسالخاصة بأو التنظيمية أو  التشريعية المتعلقة بالتدابير

  



، تقوم هاموتقاس على المنافع باإلضافة إلى المعلومات التي توفرها البلدان إلى غرفة تبادل معلومات الحصول
ة العمل الوطني أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي بجمع المعلومات من مصادر أخرى: االستراتيجيات وخطط

نية المؤقتة ، والتقارير الوطبموجب اتفاقية التنوع البيولوجي ، والتقارير الوطنية المقدمةللتنوع البيولوجي
اتفاقية التنوع أمانة  مع( واالتصاالت الرسمية 0202عام في بشأن تنفيذ بروتوكول ناغويا. )الموعد المستحق 

م إن المعلومات التي يت ، وما إلى ذلك(.، ورسائل البريد اإللكترونيشعاراتاإل إلى ستجابةالبيولوجي )اال
ن مظر نّ ال، وال سيما لعمليات األخرى بموجب البروتوكولغ مدخالت األمانة في اجمعها من هذه المصادر تبلّ 

( للتقارير الوطنية )المادة COP-MOPمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول )قبل 
ريعية ير تشقد تختلف المعلومات الناتجة عن عدد البلدان التي لديها تداب. و(10التقييم والمراجعة )المادة ( و02

مت هذه المعلومات في غرفة تبادل وتقاسم المنافع عن عدد البلدان التي قد خاصة بالسياساتأو إدارية أو 
 .هاوتقاسم على المنافع معلومات الحصول

  
 تجميع البيانات على المستوى الوطني:من أجل للبلدان المتاحة  لوسائل والتوجيهاتا
 

 10راجع خطط العمل والتطوير المنهجي لمؤشرات التنمية المستدامة من المستوى الثالث المقدمة في رجاء  
 . 0206أكتوبر تشرين األول/ 

  
إلى متطلبات اإلبالغ بموجب بروتوكول ناغويا والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية  عودةيرجى الو

 لألغذية والزراعة على التوالي.
  

 الجودة ضمان
 

والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية  إلى متطلبات اإلبالغ بموجب بروتوكول ناغويا لعودةيرجى ا
 لألغذية والزراعة على التوالي.

  
 المعنية. دواتفي اال فرقاءجيهات المقدمة للأنشطة بناء القدرات والتو

  

 مصادر البيانات

  
 وصف:ال
 

 http://absch.cbd.int :هاوتقاسم على المنافع ة لغرفة تبادل المعلومات بشأن الحصولالصفحة الرئيس
  

 جمع:العملية 
 

 غير قابلة للتطبيق
  

 توافر البيانات

  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://absch.cbd.int


 وصف:ال
 
 في اتفاقية التنوع البيولوجي. ا  طرف 026لـ 
  

لخاصة ايعتمد توافر البيانات على البلدان التي تقدم المعلومات المتعلقة بالتدابير التشريعية واإلدارية أو 
 .هاوتقاسم على المنافع تبادل معلومات الحصولوحدة السياسات المتاحة لب

  

 الجدول الزمني
  

 جمع البيانات:
 

 جاري التنفيذ
  

 إصدار البيانات:
 

 0206في عام أمانة اتفاقية التنّوع البيولوجي يمكن توفير مجموعة البيانات األولى من قبل 
  

 الجهات المزّودة بالبيانات

 
 نسيقجهات التالنحو المحدد من قبل على  هاوتقاسمعلى المنافع تبادل معلومات الحصول  وحدةهيئات النشر ل

 .هاوتقاسم على المنافع الوطنية التفاقية التنوع البيولوجي أو نقاط االتصال المعنية بالحصول
  

 الجهات المجّمعة للبيانات

 أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي
  

 المراجع

بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن  نص بروتوكول ناغويا
 s://www.cbd.int/abs/text/default.shtmlhttp استخدامها لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي:

  
 http://absch.cbd.int غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع:

  

 صلةالمؤشرات ذات ال

 .معلومات تكميليةأن يوفّر تصاريح وأعداد اتفاقيات نقل المواد الصادرة الالمؤشر الخاص بأعداد من شأن 
  

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.cbd.int/abs/text/default.shtml
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://absch.cbd.int


حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات : ٥١الهدف 
 على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي

من النباتات والحيوانات اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الصيد غير المشروع لألنواع المحمية  :٧-٥١الغاية 
 واالتجار بها، والتصدي لمنتجات األحياء البرية غير المشروعة، على مستويي العرض والطلب على السواء

 االتجار بها على نحو غير مشروع وأنسبة األحياء البرية المتجر بها، التي جرى صيدها  :٥-٧-٥١لمؤشر ا

 

 المعلومات المؤسسية

  
 :المنظمات/ منظمةال
  

 (UNODCمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة )
  

 المفاهيم والتعاريف

  
 فريف:

  
 في الحياة البرية غير قانونية إتجارتعتبر حصة كل 

  
 األساس المنطقي:

  
الصيد غير أعمال ، لذلك من المستحيل مراقبة جميع نوع تحت الحماية الدولية 00333ن هناك أكثر م

 تمثل مضبوطات هي مؤشر غير مباشر على الصيد غير المشروع. غير المشروع تجارغير أن اال المشروع.
لكن نسبة الجريمة الشاملة التي تمثلها في األحياء ، ون التجارة غير المشروعةعملموسة  الحياة البرية أمثلة

خضع للحماية الدولية ال يزال ت ، فإن عدد األنواع التيباإلضافة إلى ذلك البرية غير معروفة ومتغيرة.
في قاعدة  ٪033 ، يتم احتجازها بنسبةية القانونية في األنواع المحمية، بحكم تعريفهاإن التجارة الدول .تنامىي
، CITES ية التفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعّرضة لالنقراضبيانات التجارال

 الئحة اتفاقية االتجار الدولي مليون سجل تجاري في األنواع المدرجة في 01أكثر من والتي تحتوي اآلن على 
CITES. يفتقدير نسبة المضبوطات المجمعة ، يتم تجارة غير المشروعة في مؤشر كاملإلثبات بيانات الو 

، شر سلبيؤنها معلى أالحيوانات البرية ب االتجار غير المشروع يتم تفسير الزيادة في حصةو إجمالي التجارة.
 إيجابي. مؤشرك هاوانخفاض

  
، فإن وسيلة التجميع مثل اآلالف من المنتجات المتميزةاألحياء البرية غير المشروعة تب االتجارألن 

يمة الحقيقية ق، وال اللسوداء الحقيقية للبنود المضبوطةال تمثل قيمة التجارة القانونية قيمة السوق ا ضرورية.
قدم وسيلة منطقية وثابتة ت ا، فإنهومع ذلك (.LEMISألنها مشتقة من مصدر سوق واحد ) ،للشحنات القانونية

 للتجمع على عكس المنتجات.
  



 المفاهيم:
  

 مجموع قيم التجارة القانونية وغير القانونية وفي الحياة البرية" ه اتجار"كل 
  

لحيوانات ا أنواعب ياقية االتجار الدولالتف"التجارة القانونية" هي مجموع قيمة جميع الشحنات التي تمت وفقاً 
 .CITESباستخدام تصاريح وشهادات صالحة من  (،CITES) اضالمهددة باالنقر والنباتات البرية

  
اتفاقية االتجار الدولي بأنواع العينات الواردة في قائمة  "االتجار غير المشروع" هو مجموع قيمة جميع

 / المدرجة.المهددة باالنقراضالحيوانات والنباتات البرية 
  

 التعليقات والقيود:
  

ً تغطية العالمية غير متوفرة حال ، وتخضع لتقلبات كبيرة.ر غير مكتمل لالتجارإن المضبوطات هي مؤش ، اليا
فقد تكون  ،مؤشر يبحث في العالقة بين قيمتيننظًرا ألن ال بلدا ممثلة في قاعدة البيانات الحالية. 023رغم أن 

 يرات في العالقة بسبب التغيرات في أي من القيمتين.التغي
 

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

  
ت لوحداالمرجح لألسعار المعلنة للواردات القانونية تستمد قيمة وحدة المنتجات من األنواع من المتوسط 

 اإلنفاذ والمعلومات عن نظام، على النحو المستمد من نظام الواليات المتحدة لرصد منتجات األنواع المتماثلة
 األسماك والحياة البرية.

  
اقية تفا إن قيمة التجارة القانونية هي مجموع جميع وحدات المنتجات من األنواع الموثقة في تصاريح تصدير

، نويةالس هاتقاريركما هو مذكور في  اضالمهددة باالنقر الحيوانات والنباتات البرية أنواعب ياالتجار الدول
 تساوي أسعار وحدات منتجات األنواع على النحو المحدد أعاله.وهي 

  
 WISEإن قيمة التجارة غير المشروعة هي مجموع جميع وحدات منتجات األنواع الموثقة في قاعدة بيانات 
 الخاصة بالمصادرة في العالم والتي تضاعف أسعار وحدة منتجات األنواع على النحو المحدد أعاله.

  
 / )قيمة التجارة القانونية + قيمة التجارة غير المشروعة( ة التجارة غير المشروعةالمؤشر هو قيم

  
 تفصيل:ال
  

التجارية،  كشكل من أشكال البيانات المستوى الوطني. علىصدر، يمكن تقسيم البيانات عندما تتوفر بيانات الم
 ، وحالة اإلعاقة.ال تنطبق قضايا الجنس، والعمر

  
 



 :ناقصةالقيم ال ةجلاعم
  

                بلدعلى مستوى ال 
  

 .ناقصةا آلية إلدراج البيانات ال، ال توجد حاليً دد المنتجات وتقلبات هذه األسواقبالنظر إلى ع
  

                على المستويين اإلقليمي والعالمي 
  

 على النحو الوارد أعاله
  
  

 المجاميع اإلقليمية:
  

 البيانات الوطنية تضاف.
  

 :فاوتالتمصادر 
  

 الرقم العالمي هو إجمالي األرقام الوطنية المقدمة من البلدان.
  

 مصادر البيانات

  
 وصف:ال
  

 ً ي أنواع االتفاقية الدولية لالتجار الدولي ف من قبل األطراف في يتم اإلبالغ عن بيانات التجارة القانونية سنويا
، CITESوالمخزنة في قاعدة بيانات التجارة في  CITES الحيوانات والنباتات البرية المعّرضة لالنقراض

 التي يديرها المركز العالمي لرصد الحفظ في كامبريدج.
  

وجمعت في قاعدة بيانات مكتب  وقد جمعت البيانات التجارية غير المشروعة المكتشفة من عدد من المصادر
سيتم ملء قاعدة البيانات هذه، اعتباًرا من  ".World WISE" ة المعني بالمخدرات والجريمةاألمم المتحد

 ، مع بيانات من تقرير اإلبالغ عن التجارة غير المشروعة السنوي الجديد.2302
  

االتفاقية الدولية لالتجار الدولي مدرجة في األمريكية لألنواع ال LEMIS منظمة كما يتم تقديم بيانات أسعار
برنامج  –المركز العالمي لرصد حفظ البيئة  إلى في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المعّرضة لالنقراض

 .CITES اتفاقية ضمن التقرير السنوي للواليات المتحدة إلى UNEP-WCMC األمم المتحدة للبيئة
  

 جمع:العملية 
  

 ، لكن القواعد الموحدة للتجارة القانونية لألحياءلتعديالت / المصادقة بين البلدانإجراء بعض اومن الضروري 
، للمؤشر العالمي )األنواع، والمنتجات . إن الحقول األساسية الالزمة0720البرية قد تطورت منذ عام 



ون إلى كتحويل الميغاطتعتبر بعض عمليات تحويل الوحدات )و والوحدة( ثابتة وموجودة في كل عملية ضبط.
 تجاربالنسبة للعديد من السلع، على سبيل المثال اال .لألخشاب( ضرورية لبعض المنتجاتالمتر المكعب 

عمليات ب ومع ذلك، للقيام ، من الممكن أن يتم تجميعها على أساس "األفراد ككل".طرائدالحيوانات الحية والب
المشروع  د غيرتأثير الصي إقليمية أو وطنية، تكون البيانات عن مصدر الشحنة ضرورية )حيث أن صيلتف

 ، وهذه البيانات غير متوفرة لكل عملية ضبط.يتعلق ببلد المصدر، وليس بلد االستيالء(
  

 توافر البيانات

  
13 

  

 الجدول الزمني

  
 جمع البيانات:

  
وفمبر ن تشرين الثاني/ البيانات من تقرير التجارة غير المشروعة فييجب أن تتوفر الشريحة األولى من 

2302. 
  

 إصدار البيانات:
  

 بحاجة للتحديد
  

 الجهات المزّودة بالبيانات

  
 لكل بلد CITES اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعّرضة لالنقراض هيئة إدارة

  
  

 للبياناتالجهات المجّمعة 

  
 (UNODCمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة )

 UNEP-WCMC برنامج األمم المتحدة للبيئة –المركز العالمي لرصد حفظ البيئة و 
  

 المراجع

  
 :دليل الموارد الموّحدة

  
www.unodc.org 

  



 المراجع:
  

http://www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/wildlife/Methodological_Annex_final.pdf 

  
http://trade.cites.org/cites_trade_guidelines/en-CITES_Trade_Database_Guide.pd 

 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://trade.cites.org/cites_trade_guidelines/en-CITES_Trade_Database_Guide.pdf


حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات : ٥١ هدفال
 على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي

ة إلى النظم اإليكولوجية لألراضي والمياه وتقليل اتخاذ تدابير لمنع إدخال األنواع الغريبة الغازي :٨-٥١ غايةال
 0202أثر ذلك إلى حد كبير، ومراقبة األنواع ذات األولوية أو القضاء عليها، بحلول عام 

نسبة البلدان التي تعتمد تشريعات وطنية ذات صلة، وتخصص موارد كافية لمنع إدخال  :٥-٨-٥١المؤشر 
 ة أو مراقبتهااألنواع الغريبة الغازية إلى النظم اإليكولوجي

 

 المعلومات المؤسسية

  
 :/ المنظماتمنظمةال
  

 (IUCNالطبيعة ) حفظاالتحاد الدولي ل
  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع
  

نواع الغريبة األ موارد كافية لمنعخّصص وت ،نسبة البلدان التي تعتمد تشريعات وطنية ذات صلة مؤشر يقيس
 .التحّكم بهانواع الغريبة الغازية أو األ بمنعاعتماد تشريعات وطنية ذات صلة ، الغازية أو التحّكم بها

  
 األساس المنطقي:

  
، عن طريق تتبع تشريعات األنواع الغريبة الغازية جابة اإلدارة على الصعيد العالمييقيس هذا المؤشر است

دد البلدان ذات التشريعات المتعلقة كلما زاد عو من أجل السيطرة والوقاية على المستويين الوطني والدولي.
ى التنوع فحة التهديد عل، زاد االلتزام العالمي بمكاوالتشريع المتعلق باألمن الحيوي باألنواع الغريبة الغازية

 ،الصلة باألنواع الغريبة الغازية وكلما زاد عدد السياسات الدولية ذات من األنواع الغريبة الغازية. حيايياال
ما زاد عدد كل ، زاد االلتزام العالمي بالتحكم في األنواع الغريبة الغازية.وى االلتزام الوطني بهازاد مست وكلما

 الغريبة الغازية. األنواعبالتحكم بأكثر التزاًما كلّما أصبح البلد االتفاقيات الدولية التي يكون بلد ما طرفًا فيها 
  

ً في العقود القليلة الماضيةكان االتجاه العالمي في االستجابة السياسية إيج ثالثة من ، ومنذ نشر الطبعة الابيا
كما  ، ازداد اعتماد سياسات مكافحة األنواع الغريبة الغازية زيادة كبيرة.حياييوقعات العالمية للتنوع االنشرة الت

ية وطن دولة عضًوا في اتفاقية التنوع البيولوجي لديها تشريعات 090من  ٪55، فإن 0202ذكر في عام 
، ومعظم الدول األطراف في وتأثير األنواع الغريبة الغازية و / أو الحد من انتشار التحّكمشاملة لمنع و / أو 

اتفاقيات  شرعبين على األقل من  ةواحداتفاقية  على البيولوجي هي الدول الموقعة االتفاقية المتعلقة بالتنوع
من الموقّعين على  ٪8، من بين هذه الدول شكل ما.ب تغطي األنواع الغريبة الغازيةمتعددة األطراف أخرى 

 (.0202مكجوش وآخرون جميع االتفاقيات الدولية العشرة )



  
مثل ) ةسلوك تتناول بعض المسارات الرييس، قام مجلس أوروبا بتطوير واعتماد مدونات على سبيل المثال

باإلضافة  ( لألنواع الغريبة الغازية.سماكاأل أوالحيوانات  البستنة، والحدايق النباتية، وحدايق الحيوان، وصيد
يرة على آثار كب ألمرسيكون لفلألنواع الغريبة الغازية بالكامل، ما أن يتم تبني التنظيم األوروبي إلى أنه 

لتجارة ل المؤسسة األوروبية هي شريك رييس ، حيث أنالمستوى العالميالبلدان المجاورة، ولكن أيضاً على 
 العالمية.

  
حلول عام زيادة غير طبيعية بر توقع االتجاه الحالي العتماد سياسات وطنية بشأن األنواع الغريبة الغازية يسف

وطنية يعد اعتماد السياسات ال ، مع تباطؤ معدل الزيادة في نسبة البلدان التي تعتمد مثل هذا التشريع.0202
 نتشار األنواع الغريبة الغازية.والدولية بشأن األنواع الغريبة الغازية خطوة أولى لمكافحة ا

  
د الدولي االتحا تتم المحافظة على هذا المؤشر من قبل المجموعة المتخصصة في األنواع الغازية التابعة للجنة

 .IUCN الطبيعة حفظل
  

خطة للتنوع البيولوجي في ال شيتيآمن أهداف هدف التاسع دم المحرز نحو اليستخدم هذا المؤشر لتقييم التق
لغريبة ، يتم تحديد األنواع والمسارات ا0202ل عام : "بحلو0202-0200االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

دارة ، ويتم وضع التدابير إلاع ذات األولوية أو القضاء عليها، يتم التحكم في األنوالغازية وتحديد أولوياتها
، واستخدم كمؤشر ، اتفاقية التنّوع البيولوجي(0202يتينسور وآخرون " )توتأسيسها مسارات لمنع إدخالها

 (.0202بوتشارت وآخرون  التفاقية التنوع البيولوجي ) 0202عام  هدفنحو 
  

 المفاهيم:
  

خارج ماضيه الطبيعي أو -أو عن غير قصد  إما عن قصد-دخلها البشر األنواع الغريبة هي األنواع التي ي  
من جميع  ٪02و ٪5األنواع الغريبة لها آثار سلبية، ويقدر أن ما بين  ، ليس كلومع ذلك توزيعه الحالي.

ريبة ، فإن األنواع الغوبالتالي هذه األنواع تسمى "األنواع الغريبة الغازية". األنواع الغريبة تصبح مشكلة.
الذي يؤدي األمر الي، اضيها الطبيعي أو توزيعها الحخارج موضعها ( هي األنواع التي يتم IASالغازية )
 و / أو انتشاره إلى تهديد التنوع البيولوجي. دخوله

  
 التعليقات والقيود:

  
ال يشير اعتماد التشريع بالضرورة إلى وجود لوايح أو سياسة لتنفيذ التشريع أو مدى نجاح هذا التنفيذ على 

 الصلة أوضح.ال تزال هناك حاجة لمزيد من تحسين المؤشرات لجعل هذه  أرض الواقع.
  

وى ضد األنواع الغريبة الغازية التي تحدث على المستالمبذولة الجهود  كافة التشريع ليس بالضرورة أن يلتقط
 الوطني.

  

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال



  
بة الغازية اع الغريتم إنتاج بيانات هذا المؤشر من خالل تحديد أي تشريعات وطنية ذات صلة بالتحكم في األنو

دخال إواعتبرت التشريعات ماليمة لمنع  طرفاً في اتفاقية التنوع البيولوجي(. 090 فيحالياً  المنفّذةلكل بلد )
إذا ما طبقت على مجموعات تصنيفية متعددة ولم يكن الغرض منها هو الغازية أو للتحّكم بها األنواع الغريبة 
 ينهاح تميحيوانات، فالنباتات والداخل البلد شريع إذا غطت مجموعتان منفصلتان من الت حماية الزراعة.

يتم تنفيذ التشريعات المتعلقة باألنواع الغريبة الغازية من خالل وزارات البيية  التشريع األحدث.استخدام 
 الوطنية ومجموعة متنوعة من الوزارات والوكاالت األخرى.

  
 تفصيل:ال
  

 حتى اآلن. فِّّذال شيء ن  
  
 :ناقصةالقيم ال ةجلاعم
  

                بلدعلى مستوى ال 
  

 نتاج المؤشر.إلال يتم إجراء أي إسقاط 
  

                على المستويين اإلقليمي والعالمي 
  

 نتاج المؤشر.إلال يتم إجراء أي إسقاط 
  

 المجاميع اإلقليمية:
  
 ا المؤشر.البيانات األساسية لهذ، بالبيية المتّصلة جنسياتمتعددة الالالوطني إلى االتفاقيات االنضمام  شّكلي
  

 :فاوتمصادر الت
  

ما من ي بالبيية، وبالتالالمتّصلة  المتعددة الجنسيات اتييستمد هذا المؤشر من االنضمام الوطني إلى االتفاق
 الوطنية.األرقام بين األرقام العالمية و اختالف

  

 مصادر البيانات

  
 وصف:ال
  

األنواع بالبيية لتحديد االتجاهات في تبني السياسة المتعلقة ب صلةاتفاقيات متعددة الجنسيات مت واستخدمت عشر
س جلت تشريعات وطنية تتعلق بالوقاية من األنواع الغريبة الغازية وإدارتها ومكافحتها بما  الغريبة الغازية.

 ؤشر.والبيانات التي تم تحليلها لحساب المفي ذلك سنة التشريع ونوع التشريع )الوقاية واإلدارة وما إلى ذلك( 
  



 جمع:العملية 
  

 انظر الفيات األخرى أعاله.
  

 توافر البيانات

  
 وصف:ال
  

 دولة 090
  

 السالسل الزمنية:
  

 سنه 02 تقريبا
  

 الجدول الزمني

  
 جمع البيانات:

  
الخطط هي تحديث  ذلك الحين.ولم يكن هناك أي تحديث منذ  0202تم حساب هذا المؤشر ألول مرة في عام 

 ، وتعزيزه وجعله متاًحا لالستخدام العالمي واإلقليمي والوطني.خط األساس هذا
  

 إصدار البيانات:
  

 من المتوقع أن يكون المؤشر متاًحا سنويًا.
  

 الجهات المزّودة بالبيانات

  
 .ا المؤشرالبيانات األساسية لهذ، بالبيية المتّصلة جنسياتمتعددة الالالوطني إلى االتفاقيات االنضمام  شّكلي
  

 الجهات المجّمعة للبيانات

  
 سم:اال
  

 (IUCN SSCاللجنة المعنية ببقاء األنواع في االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة )
  
 وصف:ال
  



ألنواع في االتابعة للجنة المعنية ببقاء  األنواع الغازيةبالمتخصصة مجموعة اليتم االحتفاظ بالمؤشر من قبل 
 /(.http://www.issg.org) (IUCN SSCاالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة )

  
 تعليق:ال
 

 غير قابل للتطبيق
  

 المراجع

  
 :دليل الموارد الموّحدة

  
http://www.iucn.org/ 

  
 المراجع:

  
، تكملها http://www.bipindicators.net/iaslegislationadoption إلىتستند هذه البيانات الوصفية 

 المراجع المذكورة أدناه.
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حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات : ٥١لهدف ا
 على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي

حشد الموارد المالية من جميع المصادر وزيادتها زيادة كبيرة بغرض حفظ التنوع البيولوجي  :أ-٥١ غايةال
 ً  والنظم اإليكولوجية واستخدامها استخداماً مستداما

المساعدة اإلنمائية الرسمية والنفقات العامة الموجهة لحفظ التنوع البيولوجي والنظم  :٥-أ-٥١المؤشر 
 ً  اإليكولوجية واستخدامها استخداماً مستداما

 

 المعلومات المؤسسية

  
 المنظمات:/ منظمةال
  

 (OECD) االقتصادي والتنمية في الميدان منظمة التعاون
  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع

  
 م اإليكولوجيةوالنظ التنّوع البيولوجي لحفظالموّجه المساعدة اإلنمائية الرسمية واإلنفاق العام مؤشر يتم تعريف 

 كافة نمائية الرسمية منالمساعدات اإل مجملاإلجمالية لالمدفوعات  على أنهواستخدامها على نحو مستدام 
 للتنوع البيولوجي. جهات المانحةال
  

 األساس المنطقي:
  

ات لجها بذلهالجهد العام الذي ت تحّدد كمية تدفقات المساعدة اإلنمائية الرسمية إلى البلدان النامية مجموع إنّ 
 البيولوجي.لتنوع من أجل االمانحة إلى البلدان النامية 

  
 المفاهيم:

  
لى إ : تحدد لجنة المساعدة اإلنمائية المساعدة اإلنمائية الرسمية بأنها "تلك التدفقاتالمساعدة اإلنمائية الرسمية

لى إلمساعدة اإلنمائية الرسمية والمستفيدة من االموجودة على قائمة اللجنة الخاصة بالجهات البلدان واألقاليم 
، بما في ذلك حكومات الواليات والحكومات الوكاالت الرسميةوفرها التي ت (1 ألطرافلمؤسسات المتعددة اا

فاهية البلدان تتم إدارة كل معاملة مع تعزيز التنمية االقتصادية وركما ( 2) ، أو وكاالتها التنفيذية ؛المحلية
في المائة  22عنصر منحة ال يقل عن  معبشروط ميسرة  هذه المساعدة كونتو ؛النامية كهدف رئيس لها

)راجع  في المائة(. 11بمعدل خصم قدره  ة)محسوب
http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandco

verage.htm) 



  
عبر  CRS إبالغ الدائنين للتنوع البيولوجي من خالل نظام المخّصصةإلنمائية الرسمية يتم التقاط المساعدة ا

 عالمة.
  

، والمانحين من خارج لجنة المساعدة نحين في لجنة المساعدة اإلنمائيةالما إلىرجع ت "جميع الجهات المانحة
 اإلنمائية والمنظمات متعددة األطراف.

  
 التعليقات والقيود:

  
تغطية البيانات مكتملة اعتباًرا من  ، تعتبر. ومع ذلك1791الدائنين من عام  ابالغتتوفر البيانات في نظام 

 للمدفوعات. 2112لاللتزامات على مستوى النشاط و 1772عام 
  

 .2112تم وضع عالمة التنوع البيولوجي في عام 
  

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

  
نسبة يشّكل بال تيإلى البلدان النامية ال جهات المانحةنمائية الرسمية من جميع المجموع تدفقات المساعدة اإل

ً التنوع البيولوجي هدف لها ً رئيس ا ً أو هام ا  .ا
  
 تفصيل:ال
  

أو البلد المتلقي، أو نوع التمويل، أو نوع المعونة، أو  ،بحسب الجهات المانحةهذا المؤشر  فصيلن تيمك
 ، إلخ.القطاع

  
 :لناقصةالقيم امعالجة 

  
                 بلدمستوى العلى 

  
 ما من قيم ناقصة

  
                على المستويين اإلقليمي والعالمي 

  
 ما من قيم ناقصة

  
 المجاميع اإلقليمية:

  
 تستند األرقام العالمية واإلقليمية إلى مجموع تدفقات المساعدة اإلنمائية الرسمية للتنوع البيولوجي.



  
 :فاوتمصادر الت

  
لف عن وقد تخت ةمانحجهات العلى أساس سنة تقويمية لجميع ال لجنة المساعدة االنمائية يتم توحيد إحصاءات

 بيانات السنة المالية المتاحة في وثائق الموازنة بالنسبة لبعض البلدان.
  

 مصادر البيانات

  
 وصف:ال
  

( OECD / DACتقوم لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )
على  1791على المستوى الكلي و 1791من عام بجمع بيانات عن تدفقات الموارد الرسمية والخاصة 

تباًرا من كاملة اعنظام ابالغ الدائنين مستوى النشاط من خالل نظام اإلبالغ الخاص بالدائنين )تعتبر بيانات 
 .للمدفوعات( 2112لاللتزامات على مستوى النشاط و 1772عام 

  
 .2112مة التنوع البيولوجي في عام تم وضع عال

  
: الرابط التاليفس المعايير والمنهجيات )انظر يتم اإلبالغ عن البيانات من قبل الجهات المانحة وفقًا لن

http://www.oecd.org/dac/stats/methodology.htm.) 
  

نية إلدارات الوطفي ا يتم اإلبالغ عن البيانات على أساس سنوي تقويمي من قبل المراسلين اإلحصائيين
 (.، إلخ)وكاالت المعونة، وزارات الخارجية أو المالية

  
 جمع:العملية 

  
هذا  يقعو في كل بلد / وكالة مقدمة. لجنة المساعدة االنمائية المراسل اإلحصائي مسؤول عن جمع إحصائيات

 إلى ذلك. المراسل عادة في وكالة المعونة الوطنية أو وزارة الخارجية أو المالية وما
  

 توافر البيانات

   
لجميع البلدان األعضاء في لجنة المساعدة اإلنمائية والعديد من مقدمي خدمات  ةالمانح الجهات على أساس

الدعم المالي )غير الثنائية والمتعددة األطراف( الذين يقدمون تقارير إلى لجنة المساعدة اإلنمائية بشأن البيانات 
 .على مستوى القطاع

 
 لجميع البلدان النامية المؤهلة للحصول على المساعدة اإلنمائية الرسمية. تلقيةالم الجهات أساس على

  

 

 



 جدول الزمنيال

  
 جمع البيانات:

  
 2112دفقات سيتم نشر ت العام السابق. ديسمبر لتدفقاتكانون األول/ يتم نشر البيانات على أساس سنوي في 

 .2119ديسمبر كانون األول/المفصلة في 
  

 إصدار البيانات:
  

 .2119 / ديسمبركانون األول
  

 الجهات المزّودة بالبيانات

  
نية إلدارات الوطيتم اإلبالغ عن البيانات على أساس سنوي تقويمي من قبل المراسلين اإلحصائيين في ا

 .(، إلخ)وكاالت المعونة، وزارات الخارجية أو المالية
  

 الجهات المجّمعة للبيانات

  
 OECDمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 

  

 المراجع

  
 دليل الموارد الموّحدة:

  
www.oecd.org/dac/stats 

  
 المراجع:

  
 الرابط التالي:

 http://www.oecd.org/dac/stats/methodology.htm 
  
  

 



حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات : ٥١لهدف ا
 على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي

مة لمستداحشد موارد كبيرة من جميع المصادر وعلى جميع المستويات بغرض تمويل اإلدارة ا :ب-٥١ غايةال
للغابات وتوفير ما يكفي من الحوافز للبلدان النامية لتعزيز تلك اإلدارة، تحقيقا ألغراض منها حفظ الغابات 

 وإعادة التحريج

المساعدة اإلنمائية الرسمية والنفقات العامة الموجهة لحفظ التنوع البيولوجي والنظم  :٥-ب-٥١المؤشر
 ً  اإليكولوجية واستخدامها استخداماً مستداما

 

 المعلومات المؤسسية

  
 :/ المنظماتمنظمةال
  

 (OECDاالقتصادي والتنمية ) والتنمية في الميدان منظمة التعاون
  

 المفاهيم والتعاريف

  
 التعريف:

  
 م اإليكولوجيةوالنظ التنّوع البيولوجي لحفظالموّجه المساعدة اإلنمائية الرسمية واإلنفاق العام مؤشر يتم تعريف 

كافة نمائية الرسمية من المساعدات اإل مجملالمدفوعات اإلجمالية ل على أنهواستخدامها على نحو مستدام 
 للتنوع البيولوجي. الجهات المانحة

  
 األساس المنطقي:

  
ات لجها بذلهالجهد العام الذي ت تحّدد كمية تدفقات المساعدة اإلنمائية الرسمية إلى البلدان النامية مجموع إنّ 

 لتنوع البيولوجي.من أجل االمانحة إلى البلدان النامية 
  

 المفاهيم:
  

إلى  فقاتك التد: تحدد لجنة المساعدة اإلنمائية المساعدة اإلنمائية الرسمية بأنها "تلالمساعدة اإلنمائية الرسمية
لى إلمساعدة اإلنمائية الرسمية ول اللجنة الخاصة بالجهات المستفيدة الموجودة على قائمةالبلدان واألقاليم 

، بما في ذلك حكومات الواليات والحكومات التي تقدمها الوكاالت الرسمية (1 لمؤسسات المتعددة األطرافا
فاهية البلدان إدارة كل معاملة مع تعزيز التنمية االقتصادية ور تتمكما ( 2) ، أو وكاالتها التنفيذية ؛المحلية

في المائة  22عنصر منحة ال يقل عن مع بشروط ميسرة هذه المساعدة  كونتو ؛النامية كهدف رئيس لها
)راجع  في المائة(. 11بمعدل خصم قدره  ة)محسوب



http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandco
verage.htm) 

  
عبر  CRS إبالغ الدائنين للتنوع البيولوجي من خالل نظام المخّصصةإلنمائية الرسمية يتم التقاط المساعدة ا

 عالمة.
  

، والمانحين من خارج لجنة المساعدة نحين في لجنة المساعدة اإلنمائيةالما إلىرجع ت "جميع الجهات المانحة
 ."متعددة األطرافاإلنمائية والمنظمات 

  
 التعليقات والقيود:

  
، تعتبر تغطية البيانات مكتملة اعتباًرا من . ومع ذلك1791الدائنين من عام  ابالغتتوفر البيانات في نظام 

 للمدفوعات. 2112لاللتزامات على مستوى النشاط و 1772عام 
  

 .2112تم وضع عالمة التنوع البيولوجي في عام 
  

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

  
نسبة يشّكل بالإلى البلدان النامية التي  جهات المانحةنمائية الرسمية من جميع المجموع تدفقات المساعدة اإل

 أو هام. التنوع البيولوجي هدف رئيس لها
  
 تفصيل:ال
  

أو البلد المتلقي، أو نوع التمويل، أو نوع المعونة، أو  ،بحسب الجهات المانحةن تصنيف هذا المؤشر يمك
 ، إلخ.القطاع

  
 :لناقصةالقيم امعالجة 

  
                بلدعلى مستوى ال 

  
 ما من قيم ناقصة

  
                على المستويين اإلقليمي والعالمي 

  
 ما من قيم ناقصة

  
 المجاميع اإلقليمية:



  
 واإلقليمية إلى مجموع تدفقات المساعدة اإلنمائية الرسمية للتنوع البيولوجي.تستند األرقام العالمية 

  
  

 :فاوتمصادر الت
  

لف عن وقد تخت ةمانحجهات العلى أساس سنة تقويمية لجميع ال لجنة المساعدة االنمائية يتم توحيد إحصاءات
 بيانات السنة المالية المتاحة في وثائق الموازنة بالنسبة لبعض البلدان.

  

 مصادر البيانات

  
 وصف:ال
  

( OECD / DACتقوم لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )
على  1791على المستوى الكلي و 1791عام من بجمع بيانات عن تدفقات الموارد الرسمية والخاصة 

تباًرا من كاملة اعنظام ابالغ الدائنين مستوى النشاط من خالل نظام اإلبالغ الخاص بالدائنين )تعتبر بيانات 
 .للمدفوعات( 2112مستوى النشاط و لاللتزامات على 1772عام 

  
 .2112تم وضع عالمة التنوع البيولوجي في عام 

  
: الرابط التاليفس المعايير والمنهجيات )انظر البيانات من قبل الجهات المانحة وفقًا لنيتم اإلبالغ عن 

http://www.oecd.org/dac/stats/methodology.htm.) 
  

نية إلدارات الوطيتم اإلبالغ عن البيانات على أساس سنوي تقويمي من قبل المراسلين اإلحصائيين في ا
 .(، إلخية أو المالية)وكاالت المعونة، وزارات الخارج

  
 جمع:العملية 

  
هذا  يقعو في كل بلد / وكالة مقدمة. لجنة المساعدة االنمائية المراسل اإلحصائي مسؤول عن جمع إحصائيات

 المراسل عادة في وكالة المعونة الوطنية أو وزارة الخارجية أو المالية وما إلى ذلك.

 توافر البيانات

  
لجميع البلدان األعضاء في لجنة المساعدة اإلنمائية والعديد من مقدمي خدمات  ةالمانح الجهات على أساس

الدعم المالي )غير الثنائية والمتعددة األطراف( الذين يقدمون تقارير إلى لجنة المساعدة اإلنمائية بشأن البيانات 
 .على مستوى القطاع

 
 للحصول على المساعدة اإلنمائية الرسمية.لجميع البلدان النامية المؤهلة  تلقيةالم الجهات على أساسو
  



 جدول الزمنيال

  
 جمع البيانات:

  
 2112دفقات سيتم نشر ت العام السابق. ديسمبر لتدفقاتكانون األول/ يتم نشر البيانات على أساس سنوي في 

 . 2119ديسمبر كانون األول/المفصلة في 
  

 إصدار البيانات:
  

 .2119 / ديسمبركانون األول
  

 الجهات المزّودة بالبيانات

  
نية إلدارات الوطيتم اإلبالغ عن البيانات على أساس سنوي تقويمي من قبل المراسلين اإلحصائيين في ا

 .(، إلخ)وكاالت المعونة، وزارات الخارجية أو المالية
  

 الجهات المجّمعة للبيانات

  
 OECDمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 

  

 المراجع

  
 :دليل الموارد الموّحدة

  
www.oecd.org/dac/stats 

  
 المراجع:

  
 الرابط التالي:

 http://www.oecd.org/dac/stats/methodology.htm 
  
  

 

 



حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات : ٥١لهدف ا
 على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي

تعزيز الدعم العالمي للجهود الرامية إلى مكافحة الصيد غير المشروع لألنواع المحمية واالتجار  :ج-٥١ غايةال
بها، وذلك بوسائل تشمل زيادة قدرات المجتمعات المحلية على السعي إلى الحصول على فرص سبل كسب 

 الرزق المستدامة

 التجار بها على نحو غير مشروعا وأنسبة األحياء البرية المتجر بها، التي جرى صيدها  :٥-ج-٥١المؤشر 

 

 المؤسسية المعلومات

  
 / المنظمات:منظمةال
  

 (UNODCمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة )
  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع

  
 في الحياة البرية غير قانونية اتجارتعتبر حصة كل 

  
 األساس المنطقي:

  
الصيد غير أعمال ، لذلك من المستحيل مراقبة جميع نوع تحت الحماية الدولية 00333ن هناك أكثر م

 تمثل مضبوطات هي مؤشر غير مباشر على الصيد غير المشروع. غير المشروع تجارغير أن اال المشروع.
لكن نسبة الجريمة الشاملة التي تمثلها في األحياء ، ون التجارة غير المشروعةعملموسة  الحياة البرية أمثلة

خضع للحماية الدولية ال يزال ، فإن عدد األنواع التي تباإلضافة إلى ذلك ومتغيرة.البرية غير معروفة 
في قاعدة  ٪033 ، يتم احتجازها بنسبةية القانونية في األنواع المحمية، بحكم تعريفهاإن التجارة الدول .تنامىي
، CITES المعّرضة لالنقراض ية التفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البريةبيانات التجارال

 الئحة اتفاقية االتجار الدولي مليون سجل تجاري في األنواع المدرجة في 01والتي تحتوي اآلن على أكثر من 
CITES. يفتقدير نسبة المضبوطات المجمعة ، يتم تجارة غير المشروعة في مؤشر كاملإلثبات بيانات الو 

، ر سلبيشعلى أنها مؤالحيوانات البرية ب االتجار غير المشروع حصةيتم تفسير الزيادة في و إجمالي التجارة.
 إيجابي. مؤشرك هاوانخفاض

  
، فإن وسيلة التجميع مثل اآلالف من المنتجات المتميزةاألحياء البرية غير المشروعة تب االتجارألن 

يمة الحقيقية ق، وال الالمضبوطةلسوداء الحقيقية للبنود ال تمثل قيمة التجارة القانونية قيمة السوق ا ضرورية.
قدم وسيلة منطقية وثابتة ت ا، فإنهومع ذلك (.LEMIS، ألنها مشتقة من مصدر سوق واحد )للشحنات القانونية

 للتجمع على عكس المنتجات.



  
 المفاهيم:

  
 مجموع قيم التجارة القانونية وغير القانونية وفي الحياة البرية" ه اتجار"كل 

  
لحيوانات ا أنواعب ياقية االتجار الدولالقانونية" هي مجموع قيمة جميع الشحنات التي تمت وفقاً التف"التجارة 

 .CITESباستخدام تصاريح وشهادات صالحة من  (،CITES) اضالمهددة باالنقر والنباتات البرية
  

تجار الدولي بأنواع اتفاقية االالعينات الواردة في قائمة  "االتجار غير المشروع" هو مجموع قيمة جميع
 / المدرجة.الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض

  
 التعليقات والقيود:

  
ً تغطية العالمية غير متوفرة حال ، وتخضع لتقلبات كبيرة.ر غير مكتمل لالتجارإن المضبوطات هي مؤش ، اليا

فقد تكون  ،مؤشر يبحث في العالقة بين قيمتيننظًرا ألن ال بلدا ممثلة في قاعدة البيانات الحالية. 023رغم أن 
 التغييرات في العالقة بسبب التغيرات في أي من القيمتين.

  

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

  
ت لوحداالمرجح لألسعار المعلنة للواردات القانونية تستمد قيمة وحدة المنتجات من األنواع من المتوسط 

النحو المستمد من نظام الواليات المتحدة لرصد اإلنفاذ والمعلومات عن نظام ، على منتجات األنواع المتماثلة
 األسماك والحياة البرية.

  
اقية تفا إن قيمة التجارة القانونية هي مجموع جميع وحدات المنتجات من األنواع الموثقة في تصاريح تصدير

، نويةالس هاتقاريركما هو مذكور في  اضالمهددة باالنقر الحيوانات والنباتات البرية أنواعب ياالتجار الدول
 وهي تساوي أسعار وحدات منتجات األنواع على النحو المحدد أعاله.

  
 WISEإن قيمة التجارة غير المشروعة هي مجموع جميع وحدات منتجات األنواع الموثقة في قاعدة بيانات 

 دة منتجات األنواع على النحو المحدد أعاله.الخاصة بالمصادرة في العالم والتي تضاعف أسعار وح
  

 / )قيمة التجارة القانونية + قيمة التجارة غير المشروعة( المؤشر هو قيمة التجارة غير المشروعة
  
 تفصيل:ال
  

التجارية،  كشكل من أشكال البيانات المستوى الوطني. على، يمكن تقسيم البيانات صدرعندما تتوفر بيانات الم
 ، وحالة اإلعاقة.قضايا الجنس، والعمر ال تنطبق

  



 
 :ناقصةالقيم ال ةجلاعم
  

                بلدعلى مستوى ال 
  

 .ناقصةا آلية إلدراج البيانات ال، ال توجد حاليً دد المنتجات وتقلبات هذه األسواقبالنظر إلى ع
  

                على المستويين اإلقليمي والعالمي 
  

 أعالهعلى النحو الوارد 
  

 المجاميع اإلقليمية:
  

 .ةالبيانات الوطنييتم إضافة 
  

 :فاوتالتمصادر 
  

 الرقم العالمي هو إجمالي األرقام الوطنية المقدمة من البلدان.
  

 مصادر البيانات

  
 وصف:ال
  

 ً ي أنواع االتفاقية الدولية لالتجار الدولي ف من قبل األطراف في يتم اإلبالغ عن بيانات التجارة القانونية سنويا
، CITESوالمخزنة في قاعدة بيانات التجارة في  CITES نقراضالحيوانات والنباتات البرية المعّرضة لال

 التي يديرها المركز العالمي لرصد الحفظ في كامبريدج.
  

وجمعت في قاعدة بيانات مكتب  وقد جمعت البيانات التجارية غير المشروعة المكتشفة من عدد من المصادر
سيتم ملء قاعدة البيانات هذه، اعتباًرا من  ".World WISE" ة المعني بالمخدرات والجريمةاألمم المتحد

 ، مع بيانات من تقرير اإلبالغ عن التجارة غير المشروعة السنوي الجديد.2302
  

االتفاقية الدولية لالتجار الدولي األمريكية لألنواع المدرجة في  LEMIS منظمة كما يتم تقديم بيانات أسعار
برنامج  –المركز العالمي لرصد حفظ البيئة  إلى في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المعّرضة لالنقراض

 .CITES اتفاقية ضمن التقرير السنوي للواليات المتحدة إلى UNEP-WCMC األمم المتحدة للبيئة
  

 جمع:لاعملية 
  

 ، لكن القواعد الموحدة للتجارة القانونية لألحياءلتعديالت / المصادقة بين البلدانومن الضروري إجراء بعض ا
، للمؤشر العالمي )األنواع، والمنتجات . إن الحقول األساسية الالزمة0720البرية قد تطورت منذ عام 



ون إلى كتحويل الميغاطعمليات تحويل الوحدات )تعتبر بعض و والوحدة( ثابتة وموجودة في كل عملية ضبط.
 تجار، على سبيل المثال االبالنسبة للعديد من السلع .لألخشاب( ضرورية لبعض المنتجاتالمتر المكعب 

عمليات ب ، للقيامومع ذلك ، من الممكن أن يتم تجميعها على أساس "األفراد ككل".طرائدالحيوانات الحية والب
المشروع  د غيرتأثير الصي ، تكون البيانات عن مصدر الشحنة ضرورية )حيث أنإقليمية أو وطنية صيلتف

 ، وهذه البيانات غير متوفرة لكل عملية ضبط.يتعلق ببلد المصدر، وليس بلد االستيالء(
  

 توافر البيانات
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 الجدول الزمني

  
 جمع البيانات:

  
وفمبر ن تشرين الثاني/ البيانات من تقرير التجارة غير المشروعة فييجب أن تتوفر الشريحة األولى من 

2302. 
  

 إصدار البيانات:
  

 بحاجة للتحديد
  

 الجهات المزّودة بالبيانات

  
 لكل بلد CITES اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعّرضة لالنقراض هيئة إدارة

  

 للبياناتالجهات المجّمعة 

  
 (UNODCمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة )

 UNEP-WCMC برنامج األمم المتحدة للبيئة –المركز العالمي لرصد حفظ البيئة و 
  

 المراجع

  
 :دليل الموارد الموّحدة

  
www.unodc.org 

  
 المراجع:



  
http://www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/wildlife/Methodological_Annex_final.pdf 

  
http://trade.cites.org/cites_trade_guidelines/en-CITES_Trade_Database_Guide.pd 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://trade.cites.org/cites_trade_guidelines/en-CITES_Trade_Database_Guide.pdf
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