
مناططق االتنوعع ااالحيیائي االرئيیسة في االعرااقق  

برنامج مناططق االتنوعع ااالحيیائي االرئيیسة  
هھھھو مشرووعع قامت بهھ ووززااررةة االبيیئة االعرااقيیة بالتعاوونن مع منظمة ططبيیعة االعرااقق 
ً في االعرااقق  بهھدفف تحديید ووتوثيیق ووحمايیة مجموعة من االموااقع االمهھمة بيیئيیا

ووشمل اابحاثث موقعيیة  2004 باعتبارر تنوعهھا االبيیولوجي. بدأأ االمشرووعع عامم
ووررصد ووحمالتت توعيیة وومناصرةة وومباددررااتت ووخطط ااددااررةة ووحمايیة قانونيیة 

 على االصعيیديین االوططني وواالعالمي.

 
 

 

معطيیاتت لترتيیب ااالوولويیاتت ووصنع االقراارر  
يیلعب جمع ووتحليیل االمعطيیاتت االعلميیة ددوورراا مهھما لغايیة في ااعداادد حمايیة ووااددااررةة 

اانن االهھدفف من االمطيیاتت االمقدمة هھھھنا ااررشادد ااالددااررةة مناططق االتنوعع ااالحيیائي. 
لهھذهه االمناططق ووااستهھداافف ااالليیاتت االسيیاسيیة وواالقانونيیة لتحقيیق حمايیة االتطبيیقيیة 

مناسبة لهھذهه االمناططق االمهھمة محليیا ووووططنيیا ووعالميیا حيیث اانن تلك االمعطيیاتت 
مفيیدةة جداا للعلماء وواالجهھاتت االحكوميیة وواالمنظماتت وومتخصصي االحمايیة لتحقيیق 

 ذهه االغايیاتت.هھھھ

 ً شبكة موااقع مهھمة عالميیا  
اانن ااالهھھھميیة االعالميیة لمجموعة االموااقع االمعيینة هھھھنا اامر مفرغغ منهھ نظراا للتطبيیق 
االدقيیق للمعايیيیر االعالميیة االخاصة بالحيیاةة االفطريیة. اانن كل موقع من هھھھذهه االموااقع 

االمعايیيیر االعالميیة االكميیة في االغالب مما يیسهھل االمقاررنة بيین يیطابق ووااكثر 
لموااقع على ااالصعدةة االمحليیة االوططنيیة ووااالقليیميیة. مثالل على ذذلك تتطابق تلك اا

االمعايیيیر مع تلك االمستخدمة لتعيیيین مسطح مائي ذذوو ااهھھھميیة عالميیة بموجب 
 ااتفاقيیة رراامسارر.

 

 

ااسهھاماتت شبكة من ااالفراادد على االصعيید ااالقليیمي  
أأتت هھھھذهه ااالحصائيیة من ااسهھاماتت االعديید من خبرااء االطيیورر وواالنباتت ووااللبائن 
ووااالسماكك وواالحمايیة ووغيیرهھھھم من االعرااقق وواالبلداانن االمجاووررةة ووااووررووبا ووكنداا. فقد 

شخصا بشكل مباشر في جمع االمعطيیاتت ووااجرااء  50ااشتركك ااكثر من 
كوااددرر االمجلس بمساعدةة  2005ااالستطالعاتت االميیداانيیة االحيیواانيیة وواالنباتيیة منذ 

 وواالحديیقة االملكيیة االبريیطانيیة ووووززااررةة االبيیئة اااليیطاليیة.االعالمي لحمايیة االطيیورر 

منطقة تنوعع ااحيیائي ررئيیسة (ووفق االمعايیيیر االتي ال تشمل  39تحديید ما مجملهھ 
منطقة مهھمة  73منطقة مهھمة للطيیورر وواالتنوعع االبيیولوجي٬، وو 67االطيیورر) وو

% من مساحة االعرااقق على 5.6وو% 6.3% وو4.3للنباتاتت؛ تغطي كلهھا 
االتواالي  

ً ااستنادداا االى مختلف االمعايیيیر االعالميیة  82لقد تم تعيیيین شبكة تتكونن من  موقعا
%) من مساحة االعرااقق. اانن االحمايیة 6.5( 2كم 28.388لتغطي مساحة 
لهھذهه االموااقع االتي تشكل نسبة قليیلة من مساحة االبلد هھھھو هھھھدفف ووااالددااررةة االكفوءةة 

 ي حمايیة االكثيیر من ااالنوااعع االحيیواانيیة وواالنباتيیة.معقولل سيیسهھم جديیا ف
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االموااقع االمحدددةة حسب االمعايیيیر االمختلفة  
موقعا في االعرااقق ااستنادداا االى ثالثث مجموعاتت مختلفة من  82تم اانتخابب 
االمعايیيیر:  
االطيیورر غيیر من االحيیواانيیة االتنوعع مناططق معايیيیر ووفق االمحدددةة االموااقع  
موقعا  21االى توااجد اانوااعع مهھمة صونيیا٬، منهھا موقعا ااستنادداا  39ووقد ااختيیر 

.Rafetuseuphraticusيیا: قعع محصورر نطاق معايیيیر االالتعويیضيیة لتوااجد نوتطاب  
 

 

للطيیورر االمهھمة االمناططق معايیيیر ووفق االمحدددةة االموااقع  
اانوااعع ططيیورر  9% من االمناططق االمهھمة للطيیورر وواالتنوعع ووفق ووجودد 82تم تحديید 

معرضة للتهھديید)٬، ووااختيیر  4مهھهھدةة٬،  4االوضع٬، حرجج  1مهھدددةة باالنقرااضض (
% من االمناططق االمهھمة للطيیورر لتميیزهھھھا بتجمعاتت النوااعع محصوررةة 42

%) مالئمة لطيیورر االماء ووااليیابسة 39من هھھھذهه االموااقع ( 26االنطاقق. وواانن 
 االمتجمعة فيیهھا باعداادد كبيیرةة.

 

للنباتت االمهھمة وواالمواائلب االمناططق معايیيیر ووفق االمحدددةة االمناططق  
% من االمناططق االمهھمة للنباتت ووفق ووجودد اانوااعع نباتيیة متوططنة 55اانتخابب  تم

 62نوعع نباتي مهھم صونيیا ( 182ووشبهھ متوططنة ووناددررةة ووططنيیا. يیملك االعرااقق 
ناددرر ووططنيیا)٬، منهھا تحدددتت ووفق معلوماتت  56شبهھ متوططن٬،  64متوططن٬، 

حيیث %) موقعا محدددةة ووفق االمواائل االغنيیة باالنوااعع 92( 67تارريیخيیة٬، ووهھھھناكك 
%) محدددةة ووفق 23( 17%) تعد موااقع بقاء ااساسيیة وو15موقعا منهھا ( 11

مواائل مهھدددةة بالزوواالل (غابة صنوبر٬، غابة نهھريیة٬، ووااالهھھھواارر  3ووجودد 
 االوسطى).

موااقع تشكل شبكة لحمايیة اانوااعع متجمعة  
مناططق حيیاتيیة جغراافيیة ررئيیسة في  5يیعرفف االمجلس االعالمي لحمايیة االطيیورر 

موقعا السناددهھھھا معظم ااالنوااعع االمسجلة ووططنيیا مرتبطة  82االعرااقق ووقد ااختيیر 
بهھذهه االموااقع ووهھھھذاا كانن ااسهھل بالنسبة للطيیورر. توفر مناططق االتنوعع االعرااقيیة 

االمسجلة في  % من مجموعع ااالنوااعع73نوعع من االطيیورر ( 66مواائل لحواالي 
منهھا شاررددةة ااوو متوااجدةة  5نوعا متوااجدةة ددوورريیا  43االشرقق ااالووسط)٬، منهھا 
 ,Sylvia conspicillata, Sylvia melanocephala) لسبب غيیر معلومم: 

Pterocleslichtensteinii, Oenantheleucopyga, Emberizabruniceps) 

 

 

 

وواالعالميیة تتطلب موااقع االتنوعع حمايیة بموجب االقواانيین االوططنيیة  
لدىى بلداانن كثيیرةة في االعالم قواانيین وومؤسساتت معنيیة بالمحميیاتت. ال بد من اانن 
تكونن منطقة االتنوعع محميیة ووفق االقانونن االوططني االمناسب. هھھھناكك موقعانن من 

 2%) تتمتع بنوعع من االحمايیة االقانونيیة وو2موقعا للتنوعع في االعرااقق ( 82ااصل 
حمي حاليیا. ووررغم ااالهھھھميیة االعالميیة موقعا غيیر م 78محميیة بقانونن محلي ليیبقى 

لهھذهه االمناططق فانن موقع ووااحد هھھھو هھھھورر االحويیزةة ااستفادد من ااتفاقيیة رراامسارر 
 االدووليیة لالررااضي االرططبة االمهھمة عالميیا ووفي ططريیقهھ ليیكونن محميیة.



مناططق االتنوعع في سيیاقق االبيیئة ااالووسع  
من حيیث اانن االكثيیر من االمشاكل وواالمهھدددااتت االبيیئيیة هھھھي ااقليیميیة ااوو عالميیة 

االنطاقق ااوو االمصدرر ووال تمكن معالجتهھا بانفراادد بمجردد حمايیة ووااددررااةة مناططق 
االتنوعع فقط. تعيیش اانوااعع كثيیرةة ووتعشش باعداادد قليیلة بشكل متفرقق ووااسلوبب 
اانفراادديي ووبالتالي ال تمكن حمايیة ااعدااددهھھھا باسلوبب حمايیة االموقع ووحدهه. من 

موااقع االتنوعع من خاللل  االمهھم االسعي لحمايیة االبيیئة ككل بالتوااززيي مع حمايیة
 غايیاتت بيیئيیة توضع في االسيیاساتت االقطاعيیة.

 

 

ااالجرااءااتت االمطلوبة  
بالنظر للضغوطط االهھائلة االتي تتعرضض لهھا االبيیئة في االعرااقق وواالعالم ككل٬، تشكل 
مناططق االتنوعع االعنصر ااالساسس لتقويیة ااسترااتيیجيیة االحمايیة. لقد تم تحديید 

مباددررااتت ااوو  4ووفق مجموعة من االغايیاتت وواالنشاططاتت ااالسترااتيیجيیة االمستحسنة 
قع وواالتروويیج موااضيیع: االبحث وواالرصد٬، اانشاء االمحميیاتت٬، ااددااررةة االمواا

لالستخداامم االمسؤوولل للمواارردد االطبيیعيیة٬، االمناصرةة وواالتثقيیف. تعبر االغايیاتت 
االمستحسنة االسبع نتائج االجهھودد االمضنيیة لتحقيیق حمايیة االتنوعع االبيیولوجي في 
االعرااقق ووفق هھھھذهه االمباددررااتت. وواانن االنشاططاتت ااالسترااتيیجيیة االتسع عشرةة االمحدددةة 

لتكونن مباشرةة ووتحقق ااهھھھداافهھا  ووضعتفي االتقريیر للوصولل لتلك االغايیاتت 
 ووقابلة للتطبيیق.

 

.االعرااقق ططبيیعة وومنظمة االعرااقيیة االبيیئة لوززااررةة مشرووعع هھھھو االرئيیسة ااالحيیائي االتنوعع مناططق برنامج  


