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 حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة  : 14الهدف 
من المناطق الساحلية والبحرية، بما يتسق مع القانون الوطني والدولي، واستنادًا    لاألق  ىفي المائة عل  10حفظ    :14.5الغاية  

 2020المعلومات العلمية المتاحة، بحلول عام إلى أفضل 
 المناطق البحرية.مقابل  المناطق المحمية  نطاق :14.5.1 مؤّشرال

 
 المعلومات المؤسسية 

 المنظمة الراعية: 
 المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة 

 (BLIمنظمة بيرداليف الدولية )
 ( IUCNالدولي لحماية الطبيعة والموارد الطبيعية )االتحاد 

 

 تعاريف المفاهيم و ال
 التعريف:
ال المئوية    14.5.1  مؤّشرُيظهر  النسبة  الزمنية في  الالمتوّسطة  االتجاهات  الهامة    تنّوعلمواقع  البحري   المغّطاة البيولوجي 

 . (البيولوجي على الصعيد العالمي تنّوعصون الالمواقع التي تسهم إسهامًا كبيرًا في المعّينة )المناطق المحمية ب
 

 األساس المنطقي: 
البيولوجي، وضمان االستخدام الطويل األجل والمستدام    تنّوعإن لحماية المواقع العالمية الهامة دورًا حاسمًا في كبح تناقص ال

 مؤّشريمّثل هذا الو حقيق هذا الهدف.  آلية هامة نحو ت  من شأنه توفيرتحديد المناطق المحمية  و للموارد الطبيعية البحرية.  
في حفظ وترميم النظم اإليكولوجية البحرية وخدماتها، وضمان استخدامها المستدام، بما يتماشى  ُمحَرز وسيلًة لقياس التقّدم ال

نظم الات الدولية. ويمكن اعتماد هذه اآللية في تصنيف المناطق لإلبالغ عن  يمع االلتزامات المنصوص عليها في االتفاق
 من النظم اإليكولوجية.  فقطنوع واحد ب ينحصراستخدامها ال  إن ، حيث ة بشكٍل عاميكولوجياإل

. ففيما ُتحفظ بعض المناطق، مثل المحميات العلمية،  إدارتهاوتختلف مستويات الوصول إلى المناطق المحمية باختالف فئات  
اطق أخرى لالستجمام أو السياحة، أو حتى لالستخراج المستدام  في حالتها الطبيعية وتغلق أمام أي استخدام آخر، ُتتاح من

المناطق المحمية قيمة اجتماعية واقتصادية    تنّوعللموارد الطبيعية. وباإلضافة إلى دورها في حماية ال البيولوجي، تكتسب 
  ، من الموارد الوراثية  إيواء ثروة ال حصر لها و   ،الحفاظ على مصائد األسماكو   ، ل العيش المحليةبُ عالية من حيث دعم سُ 

إرساء قاعدة من القَيم الثقافية و   ،في توفير مادة للعلوم والبحث والتعليم  واإلسهام  ،دعم إزدهار الصناعات الترفيهية والسياحيةو 
 وغيرها من القَيم غير المادية. 
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مناطق  ب  المغطاةفي إضافة معطيات مفيدة إلى اإلحصاءات المبّلغ عنها تقليديًا عن المناطق البحرية    14.5.1  مؤّشرُيسهم ال
 تهمحمية. وُتحتسب النسبة المئوية لمساحة هذه المناطق بقسمة مجموع المساحة المحمية داخل البلد على مجموع مساح

ثم ضرب اإلح.  (Chape et al.2005  )   100بـ  هااإلقليمية،  لتغطية  غير أن  المئوية  بالنسبة  المتعّلقة  المناطق صاءات 
وبالتالي، قد  (.  Rodrigues et al. 2004)  ةمساحالالبيولوجي على    تنّوعال تعترف بالتباين الشديد بين أولوية الالمحمية  

 إلى  تفضي هذه اإلحصاءات إلى نتائج معاكسة من خالل حماية المناطق الكبيرة على حساب المناطق التي تحتاج فعالً 
 .ألهميتها من حيث التنّوع البيولوجي الحماية

ال ال   مؤّشروُيستخدم  التقّدم  لل  ُمحَرزلرصد  االستراتيجية  الخطة  تنفيذ  بين عامي    تنّوعنحو  الممتدة  للفترة    2011البيولوجي 
لقياس تحقيق هدف االتفاقية   مؤّشركما اسُتخدم ك  ، (Tittensor et al. 2014،  2014البيولوجي،    تنّوع)اتفاقية ال  2020و

 (. Butchart et al. 2010)  2010البيولوجي لعام  تنّوعالمتعّلقة بال
 

 المفاهيم: 
(، ُتعرف المناطق Dudley 2008؛  IUCNوفقًا لتعريف االتحاد الدولي لحماية الطبيعة والموارد الطبيعية المناطق المحمية، )

عترف بها، ُمخّصصة وُمدارة من خالل الوسائل القانونية أو وسائل ة بوضوح، ومُ محّددالمحمية على أنها مناطق جغرافية  
مع خدمات النظام البيئي والقَيم الثقافية المرتبطة    ،تحقيق الحفاظ على الطبيعة على المدى الطويل  بما يتيح  اإلنفاذ األخرى 

إدارة هذه المناطق، وهي  المّتصلة بة  محّددة من األهداف التنّوعا التعريف على اعتراف واضح بمجموعة مهذوينطوي  بها.  
 تشمل الحفظ والترميم واالستخدام المستدام: 

 الفئة األولى أ: محمية طبيعية خاضعة لمراقبة صارمة  -
 منطقة البرية  ب:األولى   الفئة -
 الوطنيةالفئة الثانية: المتنزهات  -
 الفئة الثالثة: المعالم الطبيعية -
 الفئة الرابعة: مناطق إدارة الموائل / الفصائل  -
 الفئة الخامسة: المناظر الطبيعية / المناظر البحرية المحمية -
 الفئة السادسة: المناطق المحمية مع االستخدام المستدام للموارد الطبيعية -

 
مية بموجب وثيقة تعيين رسمية صادرة عن سلطة تشريع وطنية، أو وفقًا للممارسة  ة" إلى منطقة محمعّينوُتشير صفة "ال

البيولوجي، وليس  تنّوعالشائعة )مثاًل عن طريق مرسوم تنفيذي أو ما شابه ذلك(، على أن يجري هذا التعيين لغرض حفظ ال
 ي. نشطة أخرى، مثل النشاط العسكر استخدمها ألبحكم لهذه المنطقة للحماية الواجبة  

 تنّوعالبيولوجي على الصعيد العالمي وفقًا للمعايير العالمية لمناطق ال  تنّوعتحّدد المواقع التي تسهم إسهامًا كبيرًا في صون ال
( المعتمدة على المستويات الوطنية. وحتى اآلن، طّبقت البلدان خيارين من هذه المعايير IUCN 2016البيولوجي الرئيسية )

باستخدام البيانات المتاحة عن الطيور، تّم تعيين  .البيولوجي تنّوعفي تحديد المناطق الهامة للطيور وال هميتمّثل أول، ةموّحدال
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(. ويتلّخص المعيار الثاني في تعيين 2014موقع هام في سائر بلدان العالم )منظمة بيرداليف الدولية    12000أكثر من  
  تضمّ وتشمل الموائل التي  ،  (Ricketts et al. 2005القضاء على االنقراض )لتحالف من أجل  ا  من قبل ة  محّددالمواقع ال

القائمة الحمراء لألنواع المهّددة  المشمولة في  و   ،و/أو بشكل عاديبشّدة  ألنواع المهّددة باالنقراض  من افعليًا تجمعًا واحدًا  
موقعًا من مواقع التحالف    587جموع، ُعيِّّن  الصادرة عن االتحاد الدولي لحماية الطبيعة. وفي الم  2000باالنقراض لعام  

الثدييـات والطيور والبرمائيات والزواحف والصنوبريات والشعاب    920من أجل القضاء على االنقراض كموائل لـ  نوعًا من 
بيولوجي  ال  تنّوعالمرجانية. كما وافق االتحاد الدولي لحماية الطبيعة والموارد الطبيعية على معيار عالمي لتحديد مناطق ال

بآليات تتيح تعيين المواقع الهامة لألنواع والنظم    موّحدالرئيسية وتوحيد الُنُهج المّتبعة في هذا الصّدد. وقد ُأرفق هذا المعيار ال
 اإليكولوجية األخرى. 

 
 والقيود:التعليقات 

العالمية عن المناطق المحمية، وضمان قابليتها  ُتطبَّق معايير مراقبة الجودة للتحّقق من اّتساق البيانات في قاعدة البيانات  
التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة مجموعة من األدوات التي تتيح   للمقارنة. ويستخدم المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة

ن المناطق المحمية. لقاعدة البيانات العالمية ع  موّحدالتثّبت من صحة البيانات الجديدة، وإدراجها في إطار هيكل البيانات ال
المحمية والبيانات  العالمية عن المناطق  البيانات  قاعدة  الواردة  البيانات  التباين بين  وُيسهم هذا اإلجراء في تقليص أوجه 
الجديدة، بُسُبل منها توفير دليل أو إرشادات عملية )دليل المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة، التابع لبرنامج األمم المتحدة 

البيولوجي   تنّوعق اآللية نفسها إلدراج بيانات مناطق الطبَّ (، والتواصل مع الجهات المزّودة للبيانات. وتُ 20196ة لعام  للبيئ
 .( BirdLifeInternational2019  الشراكة الدولية لحماية الطيور) الرئيسية ضمن قاعدة البيانات العالمية

 
البيولوجي، حيث  تنّوعال يقيس مدى فعالية المناطق المحمية في الحّد من فقدان ال 14.5.1 مؤّشروتجدر اإلشارة إلى أن ال

، والمعنية تحديدًا باإلدارة واإلنفاذ.  مؤّشرالفي   من العوامل غير المشمولةواسعة إمكانية تقييم الفعالية تتوّقف على طائفة   أنّ 
 .آليات لتقييم إدارة المناطق المحمية، ووضع عدد من المبادراتوتعمل الجهات المعنية على تذليل هذه العقبات بإطالق 

  تنّوعات المؤّشر شراكة  تستخدمه( Leverington et al. 2010واحد ) مؤّشرفي إطار  هذه اآلليات يمكن تجميع
  البيولوجي تنّوعمن أهداف آيتشي لل 11نحو تحقيق الهدف  ُمحَرز تكميلي لرصد التقّدم ال مؤّشرٍ البيولوجي ك

(http://www.bipindicators.net/pamanagement) . 
(. لذلك، بدأ في  2013ستخلصة عن المناطق المحمية )نولتي وأغراوال  غير أن هذه التدابير ترتبط بشكٍل ضئيل بالنتائج المُ 

، مؤّشرالمناطق المحمية في الاآلونة األخيرة العمل على وضع ُنُهج "اإلدراج األخضر" الرامية إلى إدماج فعالية اإلدارة ونتائج  
 ج تدريجيًا أهمية كبيرة مع اختبارها وتطبيقها على نطاق أوسع.ومن المرّجح أن تكتسب هذه الُنهُ 

مطابق لتعريف االتحاد   معّينقد تشوب البيانات والمعارف بعض أوجه القصور نظرًا لصعوبة تحديد ما إذا كان الموقع ال
من    11لطبيعية، ولعدم تعيين فئات إدارية لبعض المناطق المحمية. وكما ينّص الهدف  الدولي لحفظ الطبيعة والموارد ا

القائمة على  2020- 2011البيولوجي    تنّوعأهداف آيتشي في الخطة االستراتيجية لل الفّعالة األخرى  ، تتيح "تدابير الحفظ 
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ناطق المحمية، بطرق تّتسق مع هدف صون أساس المناطق" إدارة بعض المواقع الهامة الخارجة عن القائمة الرسمية للم
(. بيد أن الُنُهج المّتبعة لتوثيق هذه التدابير  2014)جوناس وآخرون    البيولوجي، وإن كانت ُتدار أساسًا ألغراض مختلفة  تنّوعال

ر الحفظ، التي  ال تزال قيد الدرس في إطار المناقشات التي تضّطلع بها فرقة عمل االتحاد الدولي لحماية الطبيعة حول تدابي
ستختتم أعمالها بتوصيات بشأن تعريف "تدابير الحفظ الفّعالة األخرى القائمة على أساس المناطق". وبمجرد صدور تعريف 

 ح أن توثَّق تدابير الحفظ هذه في قاعدة البيانات العالمية عن المناطق المحمية.، من المرجّ موّحد
ة من محّددأبرز ما يعترض عملية تحديد المواقع الهامة من عقبات يكمن في تركيز عملية التعيين على مجموعات فرعية  

)التحالف من  باالنقراض  البيولوجي( واألنواع المهّددة بشّدة    تنّوعالبيولوجي، مثل الطيور )المناطق الهامة للطيور وال  تنّوعال
لل  تنّوعثِّّقت المناطق الهامة للطيور والأجل القضاء على االنقراض(. فقد وُ  البيولوجي    تنّوعالبيولوجي بوصفها بدائل جيدة 

البيولوجي   تنّوعلتحديد مناطق ال موّحدإال أن اّتباع المعيار ال(.  Brooks et al. 2001, Pain et al. 2005بشكل عام )
م اإليكولوجية( والمجموعات التصنيفية المختلفة ما زال )الجينات واألنواع والنظ  تنّوعالرئيسية على مستويات مختلفة من ال

 Eken et al. 2004. Knight et al. 2007, Langhammerأولوية عالية، كما ُتبّين الجهود المبذولة حتى اآلن )  يشّكل
et al. 2007, Foster et al. 2012 .) 

بيانات شاملة تتيح إجراء تقييمًا رسميًا ألهمية التي تتوّفر فيها  البيولوجي الرئيسية في البلدان والمناطق    تنّوعمناطق الُعيِّّنت  
 (. Di Marco et al. 2016, Montesino Pouzols et al. 2014الموقع باستخدام تقنيات تخطيط الحفظ المنهجي )

البيولوجي البحرية    نّوعتما يلي: )أ( توسيع نطاق التغطية التصنيفية لمناطق ال  مؤّشروتشمل التحديثات الُمزمع إجراؤها على ال
على مجموعة واسعة من الفقاريات البحرية والالفقاريات    (IUCN 2016)  البيولوجي  تنّوعالرئيسية عبر تطبيق معيار مناطق ال

والنباتات ونوع النظام اإليكولوجي؛ )ب( تحسين البيانات الخاصة بالمناطق المحمية عن طريق الزيادة المستمرة لنسبة المواقع  
 تّتصف بتاريخ تعيين موّثق والمضلعات الحدودية الرقمية )بداًل من اإلحداثيات  التي

 

 المنهجية 
 طريقة االحتساب:

من البيانات المستمدة من التداخل المكاني بين المضلعات الرقمية للمناطق المحمية في قاعدة البيانات   مؤّشرُيقاس هذا ال
 WCMC  -المناطق المحمية )االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة    عنالعالمية  
البيولوجي   تنّوعالرئيسية البحرية )من قاعدة البيانات العالمية لمناطق الالبيولوجي    تنّوع( والمضلعات الرقمية لمناطق ال2020

البيولوجي، ومواقع من أجل القضاء على االنقراض، وغيرها من مناطق  تنّوعالرئيسية، بما في ذلك المواقع الهامة للطيور وال
مضلعات منطقة التنوع البيولوجي وطبقة   البيولوجي(.  تنّوعالبيولوجي الرئيسية المتاحة من خالل أداة التقييم المتكامل لل  تنّوعال

)المنتجة من طبقة   للمحيط  النقطية  العالمية    adm0البيانات  اإلدارية  المناطق  بيانات  قاعدة  ،  (GADM 2019)من   )
 وبالتالي)  طبقة  المحيط  مع  ٪5≤وتصنيف أي منطقة للتنوع البيولوجي الرئيسي كمنطقة للتنوع البيولوجي البحري حيث تتداخل  

البيانات    معينة  زمنية  نقطة  في   المؤشر  قيمة  حساب  يتم(.  وبرية  بحرية  أنها  على   المواقع  بعض  تصنيف  تم واستنادًا إلى 
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القة بسنة تسجيل  المتعلّ  ُتحّدد قيمة  المحمية،  للمناطق  العالمية  البيانات  قاعدة  ة  محّددفي نقطة زمنية    مؤّشرالمناطق في 
 البيولوجي المعترف بها حاليًا على أنها مناطق محمية.  تنّوعة لكل منطقة رئيسية من مناطق المتوّسطبحساب النسبة المئوية ال

البيانات   المحمية في قاعدة  المنطقة  لـ  إن سنة تعيين  بالنسبة  المحمية غير معروفة  للمناطق  المائة من    12العالمية  في 
المحمية، ما   وللتعبير عن هذه قد  المناطق  الوقت.  المحمية مع مرور  المناطق  تغّير تغطية  الشكوك حول  يطرح بعض 

مرة، مع   1000  تعيين سنة بشكل عشوائي من منطقة محمية أخرى داخل البلد نفسه، ثم تكرار هذا اإلجراء  الشكوك، تمّ 
 . متوّسطتحديد ال

الُعرِّ ،  2017قبل عام   ال  مؤّشر ف  المئوية من مناطق  النسبة  تغطّ   تنّوعآنفًا بوصفه  التي  الرئيسية  المناطق  البيولوجي  يها 
حمية، يها مناطق متغطّ رئيسية  بيولوجي    تنّوعة لكل منطقة  متوّسطُيطرح اآلن على أنه النسبة المئوية ال  هالمحمية بالكامل. لكن

  تنّوع أفضل عن اتجاهات تغطية المناطق المحمية للبلدان أو المناطق التي تفتقر إلى مناطق    وذلك بهدف التعبير بشكلٍ 
 بيولوجي رئيسية مغطاة بالكامل بمناطق محمية.

 
 التفصيل: 

البيانات المتعّلقة بال البيانات على المستويات العالمي على الصعيد الوطني، ما ُيسهِّّ   مؤّشر ُتجمَّع  ل نسبيًا عملية تصنيف 
 تنّوع أو على العكس، تجميعها على المستوى العالمي. وتشمل المناطق الرئيسية لل(،  Han et al. 2014الوطنية واإلقليمية )

وخارجها. وبالتالي يمكن (  Edgar et al. 2008لبحرية )البيولوجي كافة أنواع النظم اإليكولوجية الواقعة في إطار البيئة ا
النظم البحرية إلى جانب النظم األرضية أو نظم المياه العذبة، كما يمكن تصنيفه  اإلبالغ عن  من خالل    مؤّشراإلبالغ عن ال

للمياه العذبة وبالتالي،  اً نظمًا بحرية وبرية ونظم البيولوجي الرئيسية المنفردة قد تشمل في آنٍ  تنّوعضمنها. غير أن منطقة ال
تبعًا لفئات إدارة المناطق المحمية المختلفة   مؤّشرال يقتصر على عملية جمع النتائج. كما يمكن تصنيف ال  مؤّشرفإن قياس ال

 ة للمناطق المحمية.محّدد( للتعبير عن اختالف األهداف اإلدارية الI–VI)الفئات 
المّتبع لتغطية المناطق الغاية   مؤّشرالمحمية في ما يتعّلق بالمناطق البحرية الهامة، ك   فضاًل عن التصنيف  نحو تحقيق 

  Brooksمن أهداف التنمية المستدامة، تشمل التصنيفات األخرى المهمة لقياس تحقيق أهداف التنمية المستدامة )  14.5
et al. 2016 ) :ما يلي 

ابسة والمياه العذبة والتي تشملها المناطق المحمية، بحسب  البيولوجي للي  تنّوعنسبة المواقع الهامة التي تجسد ال  2-1-15
 نوع النظام اإليكولوجي.

 البيولوجي الجبلي.  تنّوعالتغطية محسوبة بالمناطق المحمية من المواقع المهمة لل 1-4-15
ات التكميلية. مؤّشر يمكن الجمع بين بيانات تغطية المناطق المحمية ومصادر البيانات األخرى للحصول على المزيد من ال

فعلى سبيل المثال، يمكن إضافة بيانات المناطق المحمية على الخرائط اإليكولوجية اإلقليمية للتوّصل إلى معلومات عن  
تغطية المناطق المحمية لمختلف المناطق الجغرافية األحيائية الواسعة النطاق. وبالمثل، فأن تغطية المناطق المحمية لتوزيع 

البيولوجي على مستوى األنواع.   تنّوعات إضافية عن اتجاهات تغطية المؤّشر لفة )مثل الثدييات والطيور( قد توّفر  األنواع المخت
ات ُتعنى بتقييم تأثير المناطق المحمية في  مؤّشر القائمة الحمراء لوضع    مؤّشرويمكن الجمع بين تغطية المناطق المحمية و 
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كذلك، يمكن لخرائط التنمية الحضرية المستدامة أن تسترشد  (.  Butchart et al. 2012البيولوجي )  تنّوعالحّد من فقدان ال
المناطق المحمية على الخرائط  مؤّشر بال المناطق المحمية. على سبيل المثال، فإن اسقاط بيانات  ات المستمدة من بيانات 

 ة. ًا على الحّيز العام كنسبة من المساحة اإلجمالية للمدينمؤّشر الحضرية قد يوّفر 
 

 معالجة القيم الناقصة:
 على صعيد البلد  •

البيولوجي في جميع بلدان العالم، وبالتالي ال حاجة لتقدير أو    تنّوعتتوّفر بيانات عن المناطق المحمية والمناطق الرئيسية لل
 احتساب البيانات على المستوى الوطني.

اإلقليمي والعالمي يينالمستو على    
ال المناطق المحمية لمواقع المؤّشر ُيعبَّر عن  المعنية بتغطية  العالمية  ة لكل متوّسطالبيولوجي الهامة كنسبة مئوية    تنّوعات 

البلدان كافة. وعلى الرغم من  ، و بيولوجي رئيسية تغطيها مناطق محمية  تنّوعمنطقة   البيانات من  بعض  وجود  ُتستخلص 
 البيانات. الشكوك لجهة صحة البيانات، ال توجد قَيم ناقصة في حّد ذاتها، والحاجة بالتالي إلى تقدير أو احتساب 

 قليمية: المجاميع اإل
العالمية واإلقليمية  للبيئة بمهمة حساب األرقام  التابع لبرنامج األمم المتحدة  يضّطلع المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة 

عة واإلبالغ عنها. ويعمل المركز بالتعاون مع منظمة بيرداليف الدولية واالتحاد الدولي لحماية الطبي  مؤّشرالالزمة لهذا ال
البيولوجي الهامة. ويجمع المركز العالمي لرصد حفظ    تنّوععلى الجمع بين بيانات المناطق المحمية وتلك المتعّلقة بمواقع ال

الوطنية   األرقام  المحمية من خالل  المناطق  بشأن  واإلقليمية  العالمية  األرقام  للبيئة  المتحدة  األمم  لبرنامج  التابع  الطبيعة 
بيانات العالمية عن المناطق المحمية، وُتنشر من خالل الكوكب المحمي. ويتشارك المركز العالمي  المستمّدة من قاعدة ال

واللجنة العالمية المعنية بالمناطق    ،لرصد حفظ الطبيعة في برنامج األمم المتحدة للبيئة مع االتحاد الدولي لحماية الطبيعة
خّزن قاعدة البيانات العالمية المناطق المحمية والكوكب المحمي. تُ عن  ة  إدارة قاعدة البيانات العالميفي    ،المحمية التابعة له 

المناطق المحمية، مثل اسمها وحجمها ونوعها عن المناطق المحمية ضمن نظام معلومات جغرافيّ  ة يضم معلومات عن 
المناطق  هذه  وتاريخ تعيينها وموقعها الجغرافي )نقطة( و/أو حدودها )مضلع(. وُتحسب تغطية   المناطق باستخدام جميع 

التي ُيعرف موقعها ونطاقها بصرف النظر عن    والمسّجلة في قاعدة البيانات العالمية،  ،المحمية المعروفة الموقع والنطاق
 ."المناطق المحمية التي ال تحتوي على حدود رقمية وتلك المواقع التي لها حالة "مقترحة" أو "لم يتم اإلبالغ عنها. 

 
 التباين:صادر م

في كل من قاعدة البيانات العالمية عن المناطق المحمية وقاعدة  المجمعةر العمليات الوطنية الجزء األكبر من البيانات توفّ 
 مؤّشرات الوطنية والمؤّشر البيولوجي الرئيسية. وبالتالي ال تظهر سوى اختالفات بسيطة بين ال  تنّوعالبيانات العالمية لمناطق ال

ة دوليًا  معّينأحد أوجه التباين يكمن في أن قاعدة البيانات العالمية عن المناطق المحمية تشمل مناطق محمية لكن العالمي. 
 دول بعض هذه المواقع ال تعتبرها مناطق محمية. أن (، في حين )مثل مواقع التراث العالمي، ومواقع رامسار، وما إلى ذلك
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،  المعنيةم بيانات شاملة عن المناطق المحمية غير الرسمية إلى قاعدة البيانات العالمية  تجدر اإلشارة إلى أن البلدان ال تقدّ 

 ما من شأنه التأثير على دّقة القَيم السابقة. 
 

 : للبلدان بشأن تجميع البيانات على الصعيد الوطنيالمناهج والتوجيهات المتاحة 
، عندما دعا المجلس االقتصادي 1959ُأنشأت قاعدة البيانات العالمية عن المناطق المحمية خالل والية األمم المتحدة لعام  

بشأن إعداد قائمة بالمتنزهات الوطنية والمحميات المماثلة.   (XXVIII) 713واالجتماعي لألمم المتحدة إلى إصدار القرار رقم  
   :ة على الموقع التالييمكن الحصول على تفاصيل إضافي

https://www.protectedplanet.net/c/world-database-on-protected-areas 
العام   في  المحمية  للمناطق  المتحدة  األمم  قائمة  و1962/1961ُنشرت  طبعة    1972و  71/1966،  إلى  )إضافة 

و(1966/71 و1973،  و1974،  و1975،  و1980،  و1982،  و1985،  و1990،  و1993،  ،  2003و،  1997، 
، طلبت جميع 2014، ما سمح بإنشاء شبكة عالمية من مقّدمي البيانات الوطنية. فعلى سبيل المثال، في العام  2014و

ال التابعة التفاقية  الوطنية  التنسيق  المحمية    تنّوعجهات  المناطق  لبرنامج عمل  الوطنية  التنسيق  البيولوجي، وجميع جهات 
 . 2014بيانات عن قائمة المناطق المحمية لعام  البيولوجي تنّوعالتابع التفاقية ال

https://www.protectedplanet.net/c/united-nations-list-of-protected-areas/united-nations- 
list-of-protected-areas-2014 

مصدر حكومي رسمي، ُتجمع بيانات المناطق المحمية مباشرة من الوكاالت الحكومية والمراكز اإلقليمية وغيرها  في غياب 
( الذي يربط قاعدة البيانات المكانية MetadataIDمن المصادر الموثوقة. تحتوي كافة السجالت على معّرف بيانات فريد )

صادر المستخدمة. ُتجمع البيانات وُتوّحد باّتباع معايير قاعدة البيانات وصفًا لكافة الم   بدورهالمصدر الذي يضمّ الجدول  ب
المصدر. وتخضع عملية جمع البيانات والتحّقق من صحتها   منالعالمية عن المناطق المحمية، ليتّم التحّقق من صحتها  

أنها شأن بروتوكوالت قاعدة ونشرها لتحديث مستمر في دليل مستخدمي قاعدة البيانات العالمية عن المناطق المحمية، ش
 (.manual-https://www.protectedplanet.net/c/wdpa) البيانات ومعاييرها

الدليل على   ُتنشر    www.protectedplanet.net  موقعويمكن االطالع على هذا  البيانات    اً شهريحيث  المكانية جميع 
 البيولوجي على  تنّوعدر. كما أن عملية تجميع البيانات عن المواقع التي تسهم إسهامًا كبيرًا في صون الاوالمص

 تنّوعالبيولوجي الرئيسية( موّثقة على اإلنترنت. وعملية تحديد المناطق الرئيسية لل تنّوعالصعيد العالمي )مناطق ال 
 وتصاعدية. البيولوجي هي عملية شاملة وتشاورية 

)http://www.keybiodiversityareas.org/what-are-kbas( 
البيولوجي. بيد أن هذا   تنّوعيجوز ألّي شخص يمتلك بيانات علمية مناسبة أن يقترح موقعًا للتعيين كمنطقة رئيسية لل

ات واسعة النطاق مع الجهات المعنية على المستوى الوطني )المنظمات غير الحكومية والمنظمات اإلجراء يستلزم مشاور 
البيولوجي الرئيسية  تنّوعالبيولوجي إلى شبكة مناطق ال تنّوعيستند تحديد المناطق الرئيسية للو الحكومية على السواء(. 

https://www.protectedplanet.net/c/united-nations-list-of-protected-areas/united-nations-list-of-protected-areas-2014
https://www.protectedplanet.net/c/united-nations-list-of-protected-areas/united-nations-list-of-protected-areas-2014
https://www.protectedplanet.net/c/wdpa-manual
http://www.keybiodiversityareas.org/what-are-kbas
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ة من قبل منظمة بيرداليف الدولية حياة التي  معّينالبيولوجي ال تنّوعالقائمة. وتضم هذه الشبكة المواقع الرئيسية للطيور وال
تضم 120 منظمة وطنية )http://www.birdlife.org/worldwide/partnership/birdlife-partners(، والتحالف  

منظمة وطنية ودولية.   93من أجل القضاء على االنقراض الذي يضم   
  )http://www.zeroextinction.org/partners.html( 

المدعومة من صندوق الشراكة من  و  ،ة من قبل منظمات المجتمع المدنيمعّينضافة إلى المواقع الرئيسية األخرى الباإلوهذا 
 :  يد مالمح النظم اإليكولوجية الواردة في كل من المالمح المذكورة في الموقع التاليتحدلأجل النظم البيئية الحرجة 

)http://www.cepf.net/resources/publications/Pages/ecosystem_profiles.aspx( 
مرفقًا بوثائق كاملة تفي بمعايير التوثيق   ،ة، يليها تعيين رسمي للموقعيخضع أّي موقع مقترح لمراجعة علمية مستقلّ  

  تنّوعالبيولوجي الرئيسية على الموقع الشبكي لمناطق ال تنّوعُتدرج مناطق الو البيولوجي الرئيسية.  تنّوعالخاصة بمناطق ال
 .البيولوجي الرئيسية تنّوعمانة العامة لمناطق الالبيولوجي الهامة، بعد مصادقة األ

)http://www.keybiodiversityareas.org/home(  
باإلنجليزية واإلسبانية والفرنسية، معلومات  يوفّ  الصادر  المحمية،  المناطق  العالمية عن  البيانات  قاعدة  دليل مستخدمي  ر 

واختبارات الجودة   ها،البيانات ومعايير   قاعدة البيانات، وفوائد توفيرللبلدان حول كيفية تقديم البيانات المناطق المحمية إلى  
 المعتمدة. 

)https://www.protectedplanet.net/c/wdpa-manual( 
 . بعاها لحساب تغطية المناطق المحميةيقّدم هذا الدليل ملخًصا لألساليب التي يمكن اتّ  كما 

https://www.protectedplanet.net/c/calculating-protected-area-coverage. 
  تنّوعتحديد مناطق الفي لبلدان ا تساعدة موّحدتوصيات  البيولوجي الرئيسية"  تنّوعيتضمن "المعيار العالمي لتحديد مناطق ال

مبادئ توجيهية على الموقع الشبكي و  ، )https://portals.iucn.org/library/node/46259(البيولوجي الرئيسية
  :البيولوجي الرئيسية  تنّوعلمناطق ال

(http://www.keybiodiversityareas.org/home). 
 
  :البيولوجي الرئيسية في ما يلي تنّوعل الخطوات الرئيسية لعملية تحديد منطقة التتمثّ  

i) البيولوجي إلى جهات التنسيق اإلقليمية؛  تنّوعاإلعراب عن نية تحديد منطقة رئيسية لل 
ii) المقترحات مقدّ   وضع  يقوم  الخبراء حيث  مع  والتشاور  الصلة  ذات  والوثائق  البيانات  بتجميع  العروض  مو 

البلد من خالل    تنّوعالوطنيين، بما في ذلك المنظمات التي عّينت بالفعل مناطق ال البيولوجي الرئيسية في 
 البيولوجي أو بشكل مستقل؛ تنّوعتنسيق مناطق الاألفرقة الوطنية الرئيسية ل

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

http://www.cepf.net/resources/publications/Pages/ecosystem_profiles.aspx
https://www.protectedplanet.net/c/calculating-protected-area-coverage
https://portals.iucn.org/library/node/46259
http://www.keybiodiversityareas.org/home
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iv) ال لمناطق  العامة  إلى األمانة  الالزمة  الوثائق  التي تشمل تقديم جميع  المواقع  البيولوجي    تنّوعمرحلة ترشيح 
 أدناه(.    3-3الرئيسي لتحّقق من صحتها )انظر الفرع 

 
ل وحالة حفظها. ويمكن للمقترحين  ة رصد الصفات التي تخّولها للتأهّ يالبيولوجي الرئيسية، تبرز أهم  تنّوعتعيين منطقة ال  مع

وأمثلة اإلفرادية  الحاالت  ودراسات  الخبرات  يتبادلوا  أن  بالرصد  والقائمين  من خالل    والمراجعين  الممارسات،  أفضل  على 
 البيولوجي الرئيسية. تنّوعاالنضمام إلى مجموعة ُتعنى بمناطق ال

 
 :ضمان الجودة

المتاح ،  التالي  على الموقع  خدمينقة بكيفية جمع البيانات وتوحيدها ونشرها في دليل المستيمكن االطالع على العملية المتعلّ 
 :واإلنكليزية والفرنسيةباللغات اإلسبانية 

 (manual-https://www.protectedplanet.net/c/wdpa) 
 توجيهات بشأن الحقول المحّددة مسبقًا: م الموقع الشبكي التالييقدّ  ،على سبيل المثال 

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

 أو جداول البحث في قاعدة البيانات العالمية عن المناطق المحمية:  
https://www.protectedplanet.net/c/wdpa-lookup-tables 

 وأتحديث قاعدة البيانات بانتظام،    وأية ترميز سجالت قاعدة البيانات، وجمع التعيينات الدولية والبيانات اإلقليمية،  كيف  وأ
. وهي البيولوجي الرئيسية عملية تعيين المناطق  تنّوعمناطق التدعم الشراكة بشأن    إجراء إحصاءات تغطية المناطق المحمية.

تحّقق من المعلومات المقّدمة في مرحلة  بال  المعنيةالبيولوجي    تنّوعتضطلع بأدوار عديدة، منها تشكيل األمانة العامة لمناطق ال
على  إلدراجه  الموقع تمهيدًا    فحصة، و لتثّبت من التطبيق الصحيح لمعيار التعيين واكتمال الوثائق المقّدموا   ،ترشيح الموقع

البيولوجي الرئيسية. باإلضافة إلى ذلك، يعّين رئيسا االتحاد الدولي لحماية الطبيعة واللجنة    تنّوعالموقع الشبكي لمناطق ال
البيولوجي الرئيسية،  تنّوعبالمعايير والطعون المتعّلقة بمناطق ال  تهتمالعالمية المعنية بالمناطق المحمية، رئيسًا للجنة مستقّلة 

المستخدم في حساب تغطية المناطق المحمية من مناطق   Rوتكفل التطبيق الصحيح لمعيار التعيين العالمي. تم توثيق رمز  
 (.  Dias M. 2017لحساب تغطية المنطقة المحمية" ) Rرمز على النحو التالي: " البيولوجي الرئيسية تنّوعال

(http://www.keybiodiversityareas.org/userfiles/files/R_code_for_calculating_protected_area_
coverage_of_KBAs_March_2017.pdf). 

 
إلى   الشبكيباإلضافة  الموقع  عبر  الكوكب  ،(/https://www.protectedplanet.net)  النشر  بيانات  المحمي   ُتنشر 

البيولوجي، المتاحة للبحث والحفظ على اإلنترنت    تنّوعالبيولوجي الرئيسية عبر أداة التقييم المتكامل لل  تنّوعوبيانات المناطق ال
 : على الرابط التالي

)/https://www.ibat-alliance.org/ibat-conservation(  

https://www.protectedplanet.net/c/wdpa-manual
https://www.protectedplanet.net/c/world-database-on-protected-areas
https://www.protectedplanet.net/c/wdpa-lookup-tables
http://www.keybiodiversityareas.org/userfiles/files/R_code_for_calculating_protected_area_coverage_of_KBAs_March_2017.pdf
http://www.keybiodiversityareas.org/userfiles/files/R_code_for_calculating_protected_area_coverage_of_KBAs_March_2017.pdf
https://www.protectedplanet.net/
https://www.protectedplanet.net/
https://www.protectedplanet.net/
https://www.ibat-alliance.org/ibat-conservation/
https://www.ibat-alliance.org/ibat-conservation/
https://www.ibat-alliance.org/ibat-conservation/
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تغطية المناطق المحمية في   مؤّشرتوثيقًا لبيانات  و وثائق بشأن المالمح الوطنية لجميع بلدان العالم    هذه األداة تضمن  تو  
رسلت الطبعة األولى من وثائق المالمح الوطنية . وقد أُ 2016البيولوجي الرئيسية للسنة الجارية، بدءًا من العام    تنّوعمناطق ال

باتفاقية   المعنية  الوطنية  التنسيق  جهات  ، (https://www.cbd.int/information/nfp.shtml) البيولوجي    تنّوعالإلى 
البيولوجي، على أن ُتكرر هذه العملية    تنّوعتمهيدًا للتشاور بشأنها في االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية ال

 سنويًا. 
 

 مصادر البيانات 
 الوصف:

البيئة والوزارات األخرى  المناطق المحمية وصيانتها  ،تقوم وزارات  المناطق   ،المنوطة بتحديد  البيانات الالزمة عن  بتجميع 
ة بموجب اتفاقية رامسار واتفاقية اليونسكو للتراث العالمي من قبل  محّددالمحمية. وُتجمع بيانات المناطق المحمية للمواقع ال

كز رصد حفظ البيئة العالمي في األمم المتحدة على جمع البيولوجي ذات الصلة. يعمل مر   تنّوعاألمانات الدولية التفاقية ال
بيانات المناطق المحمية على الصعيد العالمي وإدخالها في قاعدة البيانات العالمية عن المناطق المحمية، وفقًا لوالية إعداد  

عة من خالل الكوكب  تُنشر البيانات المجمبعدها،  (.  Deguignet et al. 2014قائمة األمم المتحدة للمناطق المحمية )
الذي يشترك في إدارته كل من المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة في برنامج األمم المتحدة للبيئة واالتحاد الدولي   المحمي

( له  التابعة  المحمية  بالمناطق  المعنية  العالمية  واللجنة  الطبيعة    ( UNEP-WCMC 2016لحماية 
(http://www.protectedplanet.net/) . 

يتم تحديد مجاالت التنوع البيولوجي الرئيسية على المستويات الوطنية من خالل عمليات أصحاب المصلحة المتعددين ،  
العا البيانات  الرئيسية في قاعدة  البيولوجي  التنوع  القياسية. يتم تجميع بيانات مناطق  المعايير والعتبات  لمية بشأن باتباع 

 .BirdLife International(  ، والتي تديرها/http://www.keybiodiversityareas.orgمناطق التنوع البيولوجي الرئيسية  )

المهمة   البيولوجي  والتنوع  الطيور  بمناطق  الخاصة  البيانات  تتوفر   ، التحديد  وجه  علىعلى  اإلنترنت  على   
http://datazone.birdlife.org/site/search الخاصة بمواقع متاحة   Alliance for Zero Extinction والبيانات 
تتاح مجموعتا البيانات ، إلى جانب مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية   .https://zeroextinction.org على اإلنترنت على

ت أخرى ، من خالل قاعدة البيانات العالمية بشأن مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية ، إلى  التي تم تحديدها من خالل عمليا
للبحث  المتكاملة  البيولوجي  التنوع  تقييم  أداة  يتم نشرها من خالل  ، كما  المحمية  للمناطق  العالمية  البيانات  قاعدة  جانب 
 .(https://www.ibat-alliance.org/ibat-conservation/loginوتخطيط الحفظ )

 جمع البيانات: 
 المعلومات الواردة في األقسام األخرى.ُيرجى مراجعة 

 

 توافر البيانات 

http://www.protectedplanet.net/
http://www.keybiodiversityareas.org/
https://www.ibat-alliance.org/ibat-conservation/login
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 الوصف:

التنمية   المعني بأهداف  البيئة  الوكاالت في مجال  بين  المشترك  التنسيق  الصّنف فريق  بوصفه من    مؤّشرالمستدامة هذا 
 مستمر. بشكلٍ . تتّوفر بيانات حالية لجميع بلدان العالم، ويجري تحديثها 1المستوى 

 
 الزمنية:  ةسللالس
 سنة   150~ 

 

 الجدول الزمني 
 :جمع البيانات

سنوات، استنادًا إلى المعلومات   10- 5قائمة األمم المتحدة للمناطق المحمية كل    صدر المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعةيُ 
وثيق مع   بشكلالمركز  المقّدمة من الوزارات/الوكاالت الوطنية. وفي الفترات الفاصلة بين صدور كل قائمة جديدة، يعمل  

المحمية، وصيانتها، والتحديث المستمر لقاعدة  الوزارات/الوكاالت الوطنية والمنظمات غير الحكومية على تعيين المناطق  
  تنّوعالبيانات العالمية عن المناطق المحمية كلما توافرت بيانات جديدة. كما يجري تحديث قاعدة البيانات العالمية لمناطق ال

 البيولوجي الرئيسية بشكٍل متواصل، كلما توافرت بيانات جديدة. 
 

 البيانات:  نشر 
 البيولوجي الهامة على أساس سنوي.  تنّوعتغطية المناطق المحمية لمواقع ال ؤّشرممن المفترض أن يصدر 

 

 الجهات المزّودة البيانات
المناطق  عن  الالزمة  البيانات  بتجميع  المحمية وصيانتها  المناطق  بتحديد  المنوطة  األخرى  والوزارات  البيئة  وزارات  تقوم 

البيولوجي الرئيسية على المستويات الوطنية، وفقًا للمعايير   تنّوع المتعّددين بتحديد مناطق الالمحمية. وُيعنى أصحاب المصلحة  
 ة.موّحدوالعتبات ال

 

 الجهات المجمعة للبيانات
 االسم: 

 المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية  -برنامج األمم المتحدة للبيئة 
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 الوصف:
يعمل مركز رصد حفظ البيئة في األمم المتحدة على جمع بيانات المناطق المحمية على الصعيد العالمي وإدخالها في قاعدة  

وتُنشر البيانات (.  Deguignet et al. 2014البيانات العالمية، وفقًا لوالية إعداد قائمة األمم المتحدة للمناطق المحمية )
لمحمي، الذي يشترك في إدارته كل من المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة في برنامج األمم المجمعة من خالل الكوكب ا

ُتجمع بيانات مناطق    .المتحدة للبيئة واالتحاد الدولي لحماية الطبيعة واللجنة العالمية المعنية بالمناطق المحمية التابعة له
ال  تنّوعال لمناطق  العالمية  البيانات  قاعدة  في  منظمة    نّوعتالبيولوجي  تديرها  التي  الرئيسية   البيولوجي 

على وجه التحديد ، تتوفر البيانات الخاصة بمناطق الطيور BirdLifeInternational   (2019  .)  الشراكة الدولية لحماية الطيور
على   اإلنترنت  على  المهمة  البيولوجي  مواقع    http://datazone.birdlife.org/site/searchوالتنوع  عن  والبيانات 

Alliance for Zero Extinction    متاحة على اإلنترنت علىhttp://www.zeroextinction.org/search. cfm كما .
يتم نشر مجموعتي البيانات ، إلى جانب قاعدة البيانات العالمية بشأن المناطق المحمية ، من خالل أداة تقييم التنوع البيولوجي  

 .( conservation/login-alliance.org/ibat-https://www.ibat) خطيط الحفظالمتكاملة للبحث وت
 

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

 
 المراجع 

 :التعريف هذه إلىوتستند بيانات 
http://mdgs.un.org/unsd/mi/wiki/7-6-Proportion-of-terrestrial-and-marine-areas-
protected.ashx.  
http://www.bipindicators.net/paoverlays  
 

  :(. قاعدة بيانات التحالف من أجل القضاء على االنقراض2010التحالف من أجل القضاء على االنقراض )
AZE (2010). AZE Database. Alliance for Zero Extinction, Washington DC,  
USA.http://www.zeroextinction.org/search.cfm. 
 

 :البيولوجي تنّوع(. مناطق هامة للطيور وال2014ظمة بيرداليف الدولية )من
BIRDLIFE INTERNATIONAL (2014). Important Bird and Biodiversity Areas: a global 
network for conserving nature and benefiting people. Cambridge, UK: BirdLife 
International.http://www.birdlife.org/datazone/sowb/sowbpubs#IBA. 

https://www.ibat-alliance.org/ibat-conservation/login
http://mdgs.un.org/unsd/mi/wiki/7-6-Proportion-of-terrestrial-and-marine-areas-protected.ashx
http://mdgs.un.org/unsd/mi/wiki/7-6-Proportion-of-terrestrial-and-marine-areas-protected.ashx
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