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 IG.23/8قرار ال

 
خطة عمل ُمحدَّثة لحفظ أنواع الطیور البحریة والساحلیة المدرجة في المرفق الثاني للبروتوكول المتعلق بالمناطق 

 خاصة والتنوع البیولوجي في البحر األبیض المتوسط المتمتعة بحمایة
 قائمة مرجعیة ُمحدَّثة ألنواع الموائل البحریة والساحلیة في البحر األبیض المتوسط

 
األطراف المتعاقدة في اتفاقیة حمایة البیئة البحریة والمنطقة الساحلیة للبحر األبیض المتوسط وبروتوکوالتھا في اجتماعھا  
 ،العشرین

 
البروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحمایة خاصة والتنوع البیولوجي في البحر األبیض المتوسط،  إذ تستند إلى

 منھ، اللذین یتناوالن التدابیر الوطنیة والتعاونیة لحمایة األنواع وحفظھا، 12و 11وال سیما المادتین 
للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم  بشأن برنامجي التقییم والرصد المتكاملین IG.22/7القرار  وإذ تشیر إلى

 ، )2016(أثینا، الیونان، شباط/فبرایر  ذات الصلة الذي اعتمدتھ األطراف المتعاقدة في اجتماعھا التاسع عشر

(أثینا، الیونان،  ، الذي اعتمدتھ األطراف المتعاقدة في اجتماعھا التاسع عشرIG.22/20القرار وإذ تشیر أیًضا إلى 
، الذي كلف بتحدیث خطة العمل المتعلقة بأنواع الطیور البحریة والساحلیة وتنقیح القائمة المرجعیة )2016شباط/فبرایر 

 ألنواع الموائل البحریة والساحلیة في البحر األبیض المتوسط،

لساحلیة في البحر التقدم المحرز في العمل على تنقیح القائمة المرجعیة ألنواع الموائل البحریة وا وإذ تشیر إلى
األبیض المتوسط، وإذ تشدد على ضرورة مواصلة المشاورات مع األطراف المتعاقدة بغیة وضع الصیغة النھائیة لھا، مما 
یضیف أداة متجددة في منطقة البحر األبیض المتوسط لتعزیز تنفیذ برنامجي التقییم والرصد المتكاملین للبحر األبیض 

 تقییم ذات الصلة على الصعیدین الوطني واإلقلیمي،  المتوسط وساحلھ ومعاییر ال
إزاء التھدیدات المحتملة ألنواع الطیور البحریة والساحلیة التي أضیفت مؤخًرا إلى خطة العمل وإذ یساورھا القلق 

ا لما كانت علیھ الُمحدَّثة في منطقة البحر األبیض المتوسط، وإدراًكا منھا لضرورة الحفاظ على أعداد ھذه األنواع أو إعادتھ
 بغیة الوصول إلى حالة حفظ مواتیة، وضمان حفظھا على المدى الطویل،

بمواصلة تبسیط األھداف اإلیكولوجیة لخطة عمل البحر األبیض المتوسط وما یرتبط بھا من أھداف  وإذ تلتزم
ساحلھ، ومعاییر التقییم ذات ووضع بیئي جید، فضالً عن برنامجي التقییم والرصد المتكاملین للبحر األبیض المتوسط و

الصلة في خطط العمل المتعلقة باألنواع والموائل التي اعتُِمدَت في إطار البروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحمایة 
 خاصة والتنوع البیولوجي في البحر األبیض المتوسط،

نشطة اإلقلیمیة للمناطق المتمتعة تقریر االجتماع الثالث عشر لجھات التنسیق في مراكز األوبعد اطالعھا على 
 بحمایة خاصة،

خطة العمل الُمحدَّثة لحفظ أنواع الطیور البحریة والساحلیة المدرجة في المرفق الثاني اعتمدت  -1
للبروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحمایة خاصة والتنوع البیولوجي في البحر األبیض المتوسط، على النحو المبین في 

 ؛ول لھذا القرارالمرفق األ
األطراف المتعاقدة باتخاذ التدابیر الالزمة لتنفیذ خطة العمل الُمحدَّثة؛ وأن تقدم تقریًرا عن تنفیذھا  تطالب -2

 ؛في الوقت المحدد، باستخدام نظام اإلبالغ باتفاقیة برشلونة عبر اإلنترنت
والساحلیة في البحر األبیض المتوسط، على بالقائمة المرجعیة الُمحدَّثة ألنواع الموائل البحریة تحیط علًما  -3

النحو الوارد في المرفق الثاني لھذا القرار، بحیث یمكن استخدامھا، عند االقتضاء، بوصفھا أساًسا أولی�ا لتحدید الموائل 
متوسط المرجعیة التي یتعین رصدھا على المستوى الوطني في إطار برنامجي التقییم والرصد المتكاملین للبحر األبیض ال

 ؛وساحلھ، ومعاییر التقییم ذات الصلة
لتصنیف أنواع  مراكز األنشطة اإلقلیمیة للمناطق المتمتعة بحمایة خاصة بوضع الصیغة النھائیةتطالب  -4

الموائل البحریة القاعیة لمنطقة البحر األبیض المتوسط والقائمة المرجعیة ألنواع الموائل البحریة والساحلیة في البحر 
ھما إلى األطراف المتعاقدة في اجتماعھا الحادي األبیض المتوسط، وذلك بالتشاور مع جھات التنسیق، بھدف تقدیم

والعشرین. 



UNEP(DEPI)/MED IG.23/23 
325Page  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المرفق األول
 

خطة عمل ُمحدَّثة لحفظ أنواع الطیور البحریة والساحلیة المدرجة في المرفق الثاني للبروتوكول المتعلق بالمناطق 
 المتمتعة بحمایة خاصة والتنوع البیولوجي في البحر األبیض المتوسط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNEP(DEPI)/MED IG.23/23 
326Page   

 
 تمھید

 

الساحلیة للبحر األبیض المتوسط (اتفاقیة برشلونة) ، اعتمدت األطراف المتعاقدة في اتفاقیة حمایة البیئة البحریة والمنطقة 1995في عام 
من  بروتوكوالً جدیدًا یتعلق بالمناطق المتمتعة بحمایة خاصة والتنوع البیولوجي في البحر األبیض المتوسط. وقد أُدِرَج في المرفق الثاني

األبیض المتوسط. بعد ذلك، اعتمدت األطراف أیًضا ھذا البروتوكول الجدید األنواع المعرضة لالنقراض أو المھددة بھ الموجودة في البحر 
سلسلة من تسع خطط عمل في اتفاقیة حمایة البیئة البحریة والمنطقة الساحلیة للبحر األبیض المتوسط. وتعمل خطط العمل ھذه، بما في 

متعة بحمایة خاصة والتنوع البیولوجي ذلك خطة العمل لحفظ أنواع الطیور المدرجة في المرفق الثاني للبروتوكول المتعلق بالمناطق المت
في البحر األبیض المتوسط، على تحدید ووضع األولویات واألنشطة التي یتعین االضطالع بھا لبلوغ أھدافھا المحددة. كما أنھا تحث 

ع داخل ھذه وتشجع التنسیق والتعاون بین دول البحر األبیض المتوسط للعمل من أجل تحقیق ھدف حفظ نوع أو مجموعة من األنوا
المنطقة. وبناًء على طلب مركز األنشطة اإلقلیمیة للمناطق المتمتعة بحمایة خاصة خالل االجتماع التاسع عشر لألطراف المتعاقدة في 

ثَت خطة عمل حفظ أنواع الطیور التي ُوِضعَت في عام IG.22/12القرار  ؛UNEP(DEPI)/MED IG.22/28اتفاقیة برشلونة ( )، ُحدِّ
 .2017-2016فترة السنتین  خالل 2003
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 مقدمة -1

 
 نظرة عامة على الطیور في البحر األبیض المتوسط 1-1
 

تسحر الطیور العقول وتسلب األذھان. وقد كان جمالھا وغناؤھا، فضالً عن قوتھا في الطیران، مصدر إلھام للبشریة دائًما ما  -1
رف طوال آالف السنین. كما أن قیمتھا الجمالیة، والترفیھیة، واالجتماعیة، واالقتصادیة ُمعتَرف بھا في جمیع أنحاء العالم. الطیور ال تع

ھم في النظم اإلیكولوجیة للطبیعة. وھي أیًضا مؤشرات جیدة على صحة البیئة. وعلى الرغم من كل ذلك، إال حدودًا، كما أن لھا دور م
 أن الضغط البشري على مر السنین فقد ھدد وجود العدید من األنواع، لیس فقط في منطقة البحر األبیض المتوسط.

 
للبحر األبیض المتوسط كلٌّ من الھجرات الموسمیة للطیور من أوروبا إلى أفریقیا في فصل  یتحكم في التقویم الطیوري -2

الخریف والعكس بالعكس في فصل الربیع، وكذلك العدید من األنواع التي تتكاثر في أوروبا خالل فصل الشتاء في حوض البحر 
مئات من أنواع الطیور، بعضھا یوجد حصًرا في ھذه المنطقة األبیض المتوسط. ومع ذلك، فإن البحر األبیض المتوسط ھو موطن عدة 

المناخیة. والطیور البحریة الموجودة على طول المنطقة الساحلیة المزدحمة وجزر ھذا البحر غیر الساحلي تقریبًا لدیھا القدرة على 
 ي والنادر نسبی�ا.المحل )Larus audouinii(التكیف تماًما مع تغیر المناخ، بما في ذلك طائر نورس أودوین 

 
أما أنواع الطیور البحریة في البحر األبیض المتوسط فھي قلیلة نسبی�ا، إال أن العدید من مستعمرات التكاثر الرائعة من جلم الماء  -3

، ونویع طائر النوء األوروبي (Puffinus yelkouan)، وجلم ماء البحر األبیض المتوسط (Calonectris diomedea)الكبیر 
)Hydrobates pelagicus melitensis( .قد توجد على طول المنحدرات البحریة أو على الجزر والجزیرات الصخریة الصغیرة المنعزلة 
 
الذي تقتصر منطقة  )Sterna bengalensis(فیما یخص الطیور البحریة الساحلیة، بما في ذلك نویع الخرشنة البنغالیة  -4

ألنھار وبحیرات المیاه المالحة الداخلیة. ومع ذلك، فقد اكتُِشَف أن العدید من األنواع الساحلیة األخرى تكاثره على لیبیا، فتوجد في دلتا ا
حات، في حین أن البعض اآلخر یعتمد على مدافن النفایات البلدیة وال مرتجع تتكاثر في الموائل دون الُمثلى التي عدَّلھا اإلنسان مثل المالَّ

 من قوارب الصید في طعامھ.
 
تشمل األنواع العشرة الجدیدة التي أِضیفَت إلى المرفق الثاني األنواع المھددة بشدة باالنقراض مثل طائر جلُم ماء جزر البلیار  -5

(Puffinus mauretanicus) واألنواع القریبة من خطر االنقراض مثل طائر النورس األرمیني ،)Larus armenicus( وقد قیَّم االتحاد .
 یعة االتجاه العددي لكّلٍ منھما على حدٍّ سواء بأنھ اتجاه آخذ في االنخفاض. وعلى الرغم من أن بقیة األنواع الجدیدة تعتبر الدولي لحفظ الطب

. من وجھة نظر عالمیة غیر مھددة، إال أن نطاق تكاثرھا في البحر األبیض المتوسط یقتصر على عدٍد قلیٍل من البلدان، وخاصة الشرقیة منھا
وقطقاط ، (Charadrius alexandrinus)لك، فإن االتجاه العددي لبعضھا (على سبیل المثال طائر القطقاط االسكندراني عالوة على ذ

، والخرشنة النیلیة (Larus melanocephalus)، ونورس البحر المتوسط (Charadrius leschenaultii)الرمل الكبیر 
)Gelochelidon nilotica( آخذ في االنخفاض عالمی�ا.) قد قُیَِّم أیًضا بأنھ 
 
 معلومات أساسیة عن خطة العمل لحفظ أنواع الطیور المدرجة في المرفق الثاني 1-2
 

، اعتمدت األطراف في اتفاقیة برشلونة بروتوكوالً جدیدًا یتعلق بالمناطق المتمتعة بحمایة خاصة والتنوع 1995في عام  -6
ة طویلة من المشاورات والموافقات بین المنظمات الدولیة، والمنظمات غیر البیولوجي في البحر األبیض المتوسط. وبعد سلسل

الحكومیة، والخبراء في جمیع أنحاء البحر األبیض المتوسط، نوقش مشروع خطة العمل في االجتماع السادس لمراكز التنسیق الوطنیة 
واعتمدھا المؤتمر الثالث عشر لألطراف المتعاقدة في  ، ثم أقرھا2003للمناطق المتمتعة بحمایة خاصة في مرسیلیا في حزیران/یونیھ 

 .2003اتفاقیة برشلونة في كاتانیا، بصقلیة، في تشرین الثاني/نوفمبر 
 
، طلبت من مركز األنشطة 2001خالل االجتماع الذي عقدتھ األطراف المتعاقدة في موناكو في تشرین الثاني/نوفمبر  -7

نوًعا  15ة ووضع مشروع خطة عمل ألنواع الطیور الواردة في المرفق الثاني الذي أدرج فیھ اإلقلیمیة للمناطق المتمتعة بحمایة خاص
خطة  2003. وبناًء على ذلك، اعتمدت األطراف في اتفاقیة برشلونة في عام 1من أنواع الطیور المعرضة لالنقراض أو المھددة بھ

الرئیسي من خطة العمل ھو الحفاظ على أعداد ھذه األنواع  عمل لحفظ أنواع الطیور المدرجة في المرفق الثاني. وكان الغرض
إعادتھا لما كانت علیھ بغیة الوصول إلى حالة حفظ مواتیة وضمان حفظھا على المدى الطویل. وتھدف خطة العمل أیًضا  أو

لبلدان وغیرھا من المبادرات المساھمة في تبادل المعارف والخبرات بین بلدان حوض البحر األبیض المتوسط وتنسیق الجھود بین ا إلى
واالتفاقات ذات الصلة. كما أنھا أحدثت نھًجا یتسم بالتآزر بین بلدان البحر األبیض المتوسط في حمایة ھذه األنواع من الطیور 

المتوسط،  وموائلھا، وشجعت البحث من أجل سد الثغرات الكثیرة في معرفتنا فیما یتعلق بالطیور الساحلیة والبحریة في البحر األبیض
 وخاصة توزیع الطیور البحریة وتحركاتھا، وكذلك مناطق التغذیة، والتحسیر، والتشتیة الخاصة بھا في البحر. 

 

                                                
) Puffinus yelkouan mauretanicusوPuffinus yelkouan yelkouan، لكن َصنَّف خبراء التصنیف نویعین (15كان العدد األصلي لألنواع 1

بوصفھما نوعین رئیسیین، أال وھما جلم ماء البحر األبیض المتوسط ، (Puffinus yelkouanمتفرعین من أحد األنواع (جلم ماء البحر األبیض المتوسط 
Puffinus yelkouan وجلُم ماء جزر البلیارPuffinus mauretanicus .الثاني  ویعد ھذا األخیر أحد أنواع الطیور العشرة المضافة إلى المرفق 

 2009في عام 
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جاء وضع خطة العمل لحفظ ھذه األنواع عقب عدة مبادرات اتخذتھا منظمات أخرى، مثل شركاء منظمة بیردالیف الدولیة  -8

، ومعھد Medmaravisالعالمي للطبیعة، واالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة، ومنظمة في بلدان البحر األبیض المتوسط، والصندوق 
، بشأن حفظ الطیور وموائلھا ومواقعھا المھمة. واتخذت إجراءات مختلفة على المستوى الوطني من جانب Tour du Valatاألبحاث 

صةً شركاء منظمة بیردالیف الدولیة) في السلطات المختصة، وعلى مستوى األنواع من جانب عدة منظمات غیر حكومیة (وخا
 بلدانھم؛ لمواجھة بعض التھدیدات، التي یواجھھا عدد من األنواع التي تشملھا خطة العمل.

 

، ُعِقدَت في فیالنوفا إي ال جیلترو (إسبانیا) أول ندوة للبحر األبیض المتوسط عن اإلیكولوجیا وحفظ أنواع 2005في عام  -9
بلدًا من بلدان البحر األبیض المتوسط. وقدم  16من علماء الطیور والخبراء من  31ق الثاني، بمشاركة الطیور المدرجة في المرف

أنواع جدیدة من  10المشاركون عدة توصیات إلى مركز األنشطة اإلقلیمیة للمناطق المتمتعة بحمایة خاصة، بما في ذلك إضافة 
، اعتمد االجتماع العادي السادس عشر 2009.  وفي تشرین الثاني/نوفمبر 2الطیور البحریة والساحلیة إلى قائمة المرفق الثاني

أنواع من الطیور البحریة والساحلیة في المرفق  10لألطراف المتعاقدة في اتفاقیة برشلونة، الذي ُعِقد في مراكش (المغرب)، إضافة 
 نوات من ندوة البحر األبیض المتوسط في فیالنوفا كان نوًعا. وبعد عشر س 25الثاني، مما رفع العدد اإلجمالي ألنواع الطیور إلى 

من المناسب عقد ندوة أخرى من أجل، (أ) تحدیث المعارف المتعلقة بحالة الطیور البحریة والساحلیة، و(ب) تقییم أثر اللوائح، 
 تمدت قائمة أنواع الطیور المدرجة واالتفاقیات، وأدوات البحث الجدیدة، و(ج) الدعوة إلى توثیق التعاون فیما بین البلدان التي اع

 في المرفق الثاني للبروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحمایة خاصة والتنوع البیولوجي في البحر األبیض المتوسط التي تضم 
یة التونسیة، نوًعا. ومن ثم، نظم مركز األنشطة اإلقلیمیة للمناطق المتمتعة بحمایة خاصة، بالشراكة مع المنظمة غیر الحكوم 25

 Tour du، ومحطة Medmaravis، ومنظمة "Les Amis des Oiseaux (AAO/BirdLife Tunisia)"جمعیة أحباء الطیور 
Valat البیولوجیة، وConservatoire du Littoral الندوة الثانیة للطیور البحریة والساحلیة في البحر األبیض المتوسط ، 

 وبعد ذلك، طلب المؤتمر التاسع عشر لألطراف في اتفاقیة برشلونة، الذي ُعِقد  20153.3ر في الحمامات، بتونس، في شباط/فبرای
في أثینا، من مركز األنشطة اإلقلیمیة للمناطق المتمتعة بحمایة خاصة تحدیث خطة العمل لحفظ أنواع الطیور  2016في شباط/فبرایر 

لمتمتعة بحمایة خاصة والتنوع البیولوجي في البحر األبیض المتوسط المدرجة في المرفق الثاني للبروتوكول المتعلق بالمناطق ا
 ).IG22/12لتشمل األنواع الجدیدة المضافة (القرار 

 
 
 
 
 

                                                
وقائع الندوة . 2006مركز األنشطة اإلقلیمیة للمناطق المتمتعة بحمایة خاصة.  -برنامج األمم المتحدة للبیئة/خطة عمل البحر األبیض المتوسط  2

تشرین الثاني/نوفمبر  19-17)، فیالنوفا إي ال جیلترو (إسبانیااألولى بشأن خطة عمل البحر األبیض المتوسط لحفظ الطیور البحریة والساحلیة. 
 ، (حررھا أرانساي، إن.) مركز األنشطة اإلقلیمیة للمناطق المتمتعة بحمایة خاصة، تونس.2005

 . . حفظ الطیور البحریة والساحلیة في البحر األبیض المتوسط2016یسو. بي، سلطانة. جیھ، والمسلي. جیھ، أزافزاف. إتش (المحررون) 3
مركز األنشطة اإلقلیمیة للمناطق المتمتعة بحمایة خاصة، الحمامات  -األمم المتحدة للبیئة/خطة عمل البحر األبیض المتوسط وقائع ندوة برنامج 

 ، تونس.2015شباط/فبرایر  20-22
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 أنواع الطیور المدرجة في المرفق الثاني للبروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحمایة خاصة والتنوع البیولوجي  1-3

 األنواع المعرضة لالنقراض أو المھددة بھفي البحر األبیض المتوسط: قائمة 
 

). والقائمة المرجعیة التوضیحیة 2014) بقلم دل ھویو. جیھ، وكوالر. إن.جیھ. (HBWالتسلسل والتسمیات یتبعان دلیل طیور العالم (
 لنشر، برشلونة.ل Lynx Edicionsلطیور العالم الصادرة عن منظمة بیردالیف الدولیة. المجلد األول: غیر العصفوریات. دار 

 

 االسم العلمي االسم بالفرنسیة االسم بالعربیة

 Flamant rose Phoenicopterus roseus النحام األكبر
 melitensisالنویع Océanite tempête Hydrobates pelagicus طائر النوء األوروبي

 Puffin de Scopoli Calonectris diomedea جلم الماء الكبیر
 Puffin yelkouan Puffinus yelkouan البحر األبیض المتوسطجلم ماء 

 Puffin des Baléares Puffinus mauretanicus جلُم ماء جزر البلیار
 Cormoran pygmée Microcarbo pygmaeus الغاق القزم

النویع Cormoran huppé Phalacrocoraxaristotelis الغاقة األوروبیة
desmarestii 

 Pélican frisé Pelecanus crispus الدالماسيالبجع 
 Pélican blanc Pelecanus onocrotalus البجعة البیضاء الكبیرة

 Pluvier à collier القطقاط االسكندراني
interrompu 

Charadrius alexandrinus 

النویع Pluvier de Leschenault Charadrius leschenaultii قطقاط الرمل الكبیر
columbinus 

 Courlis à bec grêle Numenius tenuirostris كروان الماء رفیع المنقار
 Goéland railleur Larus genei النورس مستدق المنقار
 Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus نورس البحر المتوسط

 Goéland d’Audouin Larus audouinii نورس أودوین
 Goéland d’Arménie Larus armenicus النورس األرمیني
 Sterne naine Sternula albifrons الخرشنة الصغیرة

 Sterne hansel Gelochelidon nilotica الخرشنة النیلیة
 Sterne caspienne Hydroprogne caspia الخرشنة القزوینیة
 Sterne voyageuse Thalasseus bengalensis الخرشنة البنغالیة

 Sterne caugek Thalasseus sandvicensis الخرشنة السندویتشیة
 Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus العقاب النساري

 Martin-pêcheur pie Ceryle rudis صیاد السمك األبقع
 Martin-chasseur de قاوند أبیض الصدر

Smyrne 
Halcyon smyrnensis 

 Facoun d’Éléonore Falco eleonorae صقر أسحم

 
 نظرة عامة على التھدیدات 1-4
 

تتعرض الطیور عموًما لخطر فقدان الموائل، واإلزعاج، وكذلك التلوث بالملوثات النفطیة. وقد تشكل المزارع السمكیة  -10
القریبة من مستعمرات الطیور البحریة، وكذلك الصید المكثف في المیاه العمیقة، تھدیدات خطیرة  ومحطات تولید الطاقة الریحیة

 لبعض أنواع الطیور.
 

 المدرجة في المرفق الثاني بوصفھا أنواًعا معرضة لالنقراض أو مھددة بھ، تجد تلك األنواع: 25من بین األنواع الـ -11
 ؛المھددة باالنقراض على الصعید العالمي •



UNEP(DEPI)/MED IG.23/23 
332Page   

 
 ؛المستوطنة في المنطقة وتتمتع بحالة حفظ غیر مواتیة •
 التي ال تتركز أعدادھا في منطقة البحر األبیض المتوسط، ولكنھا تتمتع بحالة حفظ غیر مواتیة و/أو نطاق محدود  •

 ؛في المنطقة
 األنواع الرئیسیة.التي ال تتركز أعدادھا في منطقة البحر األبیض المتوسط، وتتمتع بحالة حفظ صحیة، ولكنھا تعد من  •

 
 إال أنھ یوجد بینھا جمیعًا عامل مشترك. وھو أنھا جمیعھا معرضة لالنقراض بسبب عدد من التھدیدات، منھا: -12

 التلوث بالملوثات النفطیة •
 االستنزاف المباشر وغیر المباشر للموارد الغذائیة •
 األشكال غیر المستدامة للسیاحة •
 اإلزعاج •
 الصید غیر المشروع واستخدام السماالضطھاد المباشر بما في ذلك  •
 النفوق الناجم عن الصید العََرضي •
 محطات تولید الطاقة الریحیة •
 فقدان الموائل •
 تدھور الموائل، ال سیما األراضي الرطبة والجزر الصغیرة ذات األھمیة البیولوجیة العالیة •
 إدخال األنواع الغریبة والتعرض لالفتراس من جانب ھذه األنواع •
 ناختغیر الم •

 
 إیكولوجیة األنواع وحالتھا 1-5
 

نوًعا من الطیور في خطة العمل األصلیة  15قد ُعِرَضت الخصائص البیولوجیة واإلیكولوجیة، وحالة الحفظ والتوزیع لـ -13
ن قائمة ) في وثیقة إعالمیة بعنوان "قائمة أنواع الطیور المھددة باالنقراض كما اعتمدتھا اتفاقیة برشلونة". وكانت تتألف م2003(

) 1996وحررھا كلٌّ من جیھ. كریادو، وجیھ. والمسلي، وآر. زوتییھ (نیسان/أبریل  Medmaravisمشروحة أعدتھا منظمة 
وتعرض حالة كل نوع، وأعداده، واتجاھاتھ، وخصائصھ اإلیكولوجیة، والتھدیدات التي یواجھھا، وتدابیر حفظھ. وقد استكمل ذلك 

 لمیة أخرى، ال سیما من جانب منظمة بیردالیف الدولیة.بمساھمات وطنیة، وإقلیمیة، وعا
 

 2005األنواع العشرة اإلضافیة، التي كانت قد اقترحت في األصل في عام  Medmaravisقدم زافییر مونبایلیو نیابةً عن  -14
خالل ندوة البحر األبیض المتوسط األولى عن اإلیكولوجیا وحفظ أنواع الطیور المدرجة في المرفق الثاني، التي ُعِقدَت في فیالنوفا 

رشحة المحتملة. وھي أنواع ذات أھمیة خاصة للموائل إي ال جیلترو (إسبانیا)، وذلك باستخدام معاییر علمیة لفرز األنواع الم
الساحلیة في البحر األبیض المتوسط. وقد استندت خصائصھا البیولوجیة واإلیكولوجیة، وحالة حفظھا وتوزیعھا إلى منشور منظمة 

كملت حالتھا في البحر األبیض ). كما است2004بیردالیف الدولیة "الطیور في أوروبا: تقدیرات األعداد، واالتجاھات، وحالة الحفظ" (
المتوسط بإسھامات الخبراء الوطنیین استجابةً الستبیان أرسلھ مركز األنشطة اإلقلیمیة للمناطق المتمتعة بحمایة خاصة إلى مراكز 

مستدیرة حول  ، بعد مناقشة دارت في اجتماع مائدة2016التنسیق الوطنیة التابعة لھ. وقد أُرِسل االستبیان في تشرین األول/أكتوبر 
خطة العمل لحفظ أنواع الطیور المدرجة في المرفق الثاني، في المؤتمر األفریقي الثالث لبیولوجیا الحفظ الذي ُعِقد في أیلول/سبتمبر 

 في مدینة الجدیدة بالمغرب. 2016
 

الماضیة، كما یُالَحظ  وقد أجریت عدة دراسات في علم الطیور في البحر األبیض المتوسط خالل العشرین أو الثالثین سنة -15
بصفة خاصة من وقائع الندوات المختلفة، بما في ذلك الندوات التي نظمھا كلٌّ من مركز األنشطة اإلقلیمیة للمناطق المتمتعة بحمایة 

، والمنظمات غیر الحكومیة Tour du Valat، ومعھد األبحاث Conservatoire du Littoral، وMedmaravisخاصة، ومنظمة 
في بلدان البحر األبیض المتوسط. على الرغم من كل ھذه الدراسات، إال أنھ ال یزال ھناك العدید من الثغرات في معرفة  الوطنیة

الطیور الساحلیة والبحریة وموائلھا في البحر األبیض المتوسط، وخاصة تحركات الطیور البحریة وتوزیعھا في البحر. لذا ھناك 
 كاثر، والتغذیة، والتحسیر، والتشتیة للطیور البحریة في المنطقة بأكملھا.حاجة ملحة لرسم خرائط لمناطق الت

 
 النطاق الجغرافي لخطة العمل 1-6
 

یشمل النطاق الجغرافي لخطة العمل البحر شبھ المغلق بأكملھ وأجزاء من البلدان المجاورة یسودھا المناخ الحیوي للبحر  -16
وجلم ماء البحر األبیض المتوسط  )Puffinus mauretanicus(األبیض المتوسط. تتمتع بعض األنواع، مثل جلُم ماء جزر البلیار 

(Puffinus yelkouan)محدود في البحر األبیض المتوسط. أما البعض اآلخر، مثل صقر أسحم  ، بنطاق تكاثر(Falco eleonorae) ،
 Pelecanus)فلدیھ طرق ھجرة و/أو مناطق تشتیة خارج البحر األبیض المتوسط. وھناك أنواع أخرى، مثل البجعة البیضاء 

onocrotalus) والنحام األكبر ،(Phoenicopterus ruber)والعقاب النساري ، (Pandion haliaetus) والخرشنة السندویتشیة ،
(Sterna sandvicensis) والخرشنة الصغیرة ،(Sterna albifrons) منتشرة على نطاق واسع في أماكن أخرى، ولكنھا ذات نطاق ،

، الذي یعد من (Numenius tenuirostris)محدود و/أو عدد قلیل في البحر األبیض المتوسط. أما فیما یخص لكروان الماء رفیع المنقار
األنواع المھددة بشدة باالنقراض على الصعید العالمي، فإن البحر األبیض المتوسط كان جزًءا من نطاق التشتیة الخاص بھ، ولكن اآلن 

یثة في )، ولم تكن ھناك سجالت مؤكدة حد2016وفقًا لنشرة األنواع الصادرة عن منظمة بیردالیف الدولیة ( 50تُقدَّر أعداده بأقل من 
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، القریب من خطر االنقراض، وجلُم ماء (Larus armenicus)منطقة البحر األبیض المتوسط. وبغض النظر عن النورس األرمیني 

ف جزر البلیار، المھدد بشدة باالنقراض، فإن األنواع األخرى المضافة حدیثًا إلى المرفق الثاني تعتبر غیر مھددة، وفقًا لمنظمة بیردالی
 ع ذلك، فإن عددھا و/أو نطاق تكاثرھا في البحر األبیض المتوسط محدود جد�ا. الدولیة. وم

 
 أھداف خطة العمل والغایات المستھدفة -2

 
 الھدف الرئیسي 2-1

الغرض الرئیسي من خطة العمل ھو الحفاظ على أعداد أنواع الطیور المدرجة في المرفق الثاني للبروتوكول المتعلق  -17
خاصة والتنوع البیولوجي في البحر األبیض المتوسط أو إعادتھا لما كانت علیھ بغیة الوصول إلى حالة  بالمناطق المتمتعة بحمایة

 حفظ مواتیة وضمان حفظھا على المدى الطویل.
 
 األھداف األخرى 2-2
 

طیور تبادل المعلومات، والمعارف، والخبرات بین بلدان البحر األبیض المتوسط والمنظمات التي تتعامل مع أنواع ال •
 المدرجة في المرفق الثاني.

تنسیق الجھود بین بلدان البحر األبیض المتوسط وغیرھا من المنظمات، والمبادرات، واالتفاقات ذات الصلة من أجل  •
 ضمان تنفیذ خطة العمل ھذه.

نوًعا  25عددھا تشجیع اتباع نھج تآزري فیما بین بلدان البحر األبیض المتوسط في حمایة أنواع الطیور المدرجة البالغ  •
 وموائلھا.

تشجیع البحث من أجل سد الثغرات الكثیرة التي ال تزال موجودة في المعرفة بالطیور الساحلیة والبحریة في البحر األبیض  •
 المتوسط، وخاصة توزیع الطیور البحریة وتحركاتھا، وكذلك مناطق التغذیة، والتحسیر، والتشتیة الخاصة بھا في البحر.

 
 االستراتیجيالنھج  -3
 

 في صدد تنفیذ خطة العمل ھذه ھناك ثالثة مستویات من األولویة: -18

 

 على مستوى األنواع
 

تنفیذ خطة العمل ھذه على جمیع األنواع الواردة في المرفق الثاني للبروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحمایة خاصة  •
 والتنوع البیولوجي في البحر األبیض المتوسط.

 األنواع المھددة باالنقراض على الصعید العالمي إحدى األولویات الرئیسیة لخطة العمل الحالیة. اعتبار حفظ •
 إعطاء األولویة لحفظ األنواع األخرى، التي لھا حالة حفظ غیر مواتیة على المستوى اإلقلیمي. •

 على المستوى الوطني
 

 رسم خریطة لتوزیع األنواع على الیابسة وكذلك في البحر. •
 مناطق الطیور المھمة البحریة والساحلیة، خاصة فیما یتعلق بالتغذیة والتكاثر.تحدید  •
 تحدید التھدیدات الموجھة للطیور وموائلھا ومراقبتھا. •
 حمایة مناطق الطیور المھمة ورصدھا. •
 إجراء تقییمات األثر البیئي المناسبة لجمیع عملیات التنمیة المقترحة حیث یوجد أي نوع من األنواع. •
 التشریعات المناسبة لحمایة الطیور وموائلھا وتنفیذھا. وضع •
 اتباع المبادئ وااللتزام بشروط االتفاقات واالتفاقیات المتعلقة بحفظ الطیور. •

 على مستوى البحر األبیض المتوسط
 

 تعزیز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في مجال البحوث. •
 نشر المعلومات. •
 الساحلیة والبحریة التي تعد مھمة بالنسبة للطیور.تعزیز ودعم تحدید المناطق  •
 تشجیع إنشاء المناطق المحمیة في مناطق الطیور المھمة الساحلیة والبحریة ورصدھا. •
 منع و/أو السیطرة على انتشار األنواع الغازیة، وخاصة على الجزر الصغیرة ذات األھمیة البیولوجیة العالیة للطیور. •
 للھجرة ورصدھا.تحدید البؤر الساخنة  •
السعي، عند االقتضاء، إلى التعاون على مستوى دولي أوسع مع االتفاقیات/االتفاقات ذات الصلة مثل اتفاقیة برن واتفاقیة  •
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 اآلسیویة. -األوروبیة  -بون، وال سیما مع اتفاقیة الطیور المائیة األفریقیة 

 
 اإلجراءات الرامیة إلى تحقیق أھداف خطة العمل -4

 
 طق المحمیةالمنا 4-1

 ینبغي تحدید المناطق البحریة المھمة للطیور وإعطاؤھا وضع حمایة قانوني. •
 ینبغي إنشاء مواقع تكاثر لجمیع األنواع المھددة باالنقراض على نحٍو قانونّيٍ باعتبارھا مناطق محمیة ذات خطة إدارة مالئمة. •
 باستمرار وإدارتھا على نحٍو سلیٍم.ینبغي رصد مناطق الطیور المھمة المحمیة الساحلیة والبحریة  •

 
 التشریعات 4-2

في جمیع أنحاء البحر األبیض المتوسط، ینبغي أن توفر األطراف المتعاقدة الحمایة القانونیة لألنواع في البلدان التي  •
نشطة اإلقلیمیة تتكاثر فیھا، أو تشتي فیھا، أو توجد فیھا أثناء الھجرة، وفقًا للمبادئ التوجیھیة التي یقدمھا مركز األ

 ).5للمناطق المتمتعة بحمایة خاصة (انظر الفقرة 
 ینبغي أن تتضمن التشریعات عقوبات رادعة. •
 ینبغي أن یكون تقییم األثر البیئي على ھذه األنواع وموائلھا من خالل أي نوع من التنمیة إلزامی�ا من الناحیة القانونیة. •

 
 البحث 4-3

المعرفة بالطیور الساحلیة والبحریة وموائلھا في البحر األبیض المتوسط، وال سیما تحركاتھا نظًرا للثغرات الموجودة في  •
 وتوزیعھا في البحر، یجب إعطاء األولویة لرسم خرائط لمناطق التكاثر، والتغذیة، والتحسیر، والتشتیة لألنواع المعنیة.

ة، مثل إنشاء أطلس للطیور البحریة في البحر األبیض ینبغي إتاحة الموارد للباحثین لسد الثغرات الموجودة في المعرف •
 المتوسط، ورصد أعداد األنواع األقل شھرة ومدى نجاح تكاثرھا.

 
 أنشطة الرصد 4-4

 نظًرا العتماد برنامجي التقییم والرصد المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة، -19
اتفاقیة برشلونة أن تُحدِّث برامجھا الوطنیة للرصد في ضوء العناصر الجدیدة لبرنامجي ینبغي لألطراف المتعاقدة في  •

التقییم والرصد المتكاملین، وأن تقدم بصفة منتظمة بیانات مضمونة الجودة، بدعٍم من أمانة مركز األنشطة اإلقلیمیة 
 للمناطق المتمتعة بحمایة خاصة.

المنظمات الوطنیة، أو اإلقلیمیة، أو الدولیة، أن تقوم، عند االقتضاء، بمبادرات رصد ینبغي لألطراف المتعاقدة، بمساعدة  •
مشتركة على أساس تجریبي، بھدف مشاركة أفضل الممارسات وتبادلھا، وذلك باستخدام منھجیات منسقة، وضمان 

 فعالیة التكالیف.
إلقلیمیة التي تقودھا المنظمات الشریكة المختصة ینبغي لألطراف المتعاقدة أن تدعم وتشارك في المبادرات والمشاریع ا •

التي ستسھم في تنفیذ المرحلة األولى من برنامجي التقییم والرصد المتكاملین من أجل تعزیز التآزر اإلقلیمي 
 االستراتیجي والتنفیذي.

، وأن تخلق المزید من ینبغي ألمانة مركز األنشطة اإلقلیمیة للمناطق المتمتعة بحمایة خاصة أن تعمل على نحٍو أكبر •
الفرص بالتعاون مع المنظمات الشریكة ذات الصلة، من أجل تعزیز الدعم التقني الذي قد تحتاجھ البلدان لتنفیذ برنامجي 

 التقییم والرصد المتكاملین.
 

 التوعیة، والتثقیف، والتدریب 4-5
 دة باالنقراض.ینبغي لألطراف المتعاقدة أن تصدر تشریعات تتعلق بأنواع الطیور المھد •
ینبغي لألطراف المتعاقدة أن تسعى إلى و/أو توفر التدریب الالزم للموظفین لرصد مناطق الطیور المھمة المحمیة،  •

 وحفظھا، وإدارتھا.
ینبغي أن یدعم مركز األنشطة اإلقلیمیة للمناطق المتمتعة بحمایة خاصة والشركاء في خطة العمل تنظیم دورات تدریبیة  •

 للمدربین والموظفین في مناطق الطیور المھمة وكذلك الموظفین المعنیین.في الموقع ر عن علم الطیو
ینبغي تخطیط وتنفیذ برامج وحمالت تثقیف وتوعیة عامة تسلط الضوء على ضعف األنواع المھددة باالنقراض، وتكون  •

 الحكومیة. موجھة بصفة خاصة إلى أصحاب المصلحة وُصنَّاع القرار، بالتعاون مع المنظمات غیر
 
 خطط العمل الوطنیة 4-6
 

ینبغي لألطراف المتعاقدة أن تضع خطط عمل وطنیة لحفظ أنواع الطیور المعرضة لالنقراض والمھددة بھ في البحر  •
 األبیض المتوسط.

حة في ینبغي لخطط العمل الوطنیة أن تأخذ بعین االعتبار تنفیذ اإلجراءات المحددة ذات الصلة بالبلدان المحددة المقتر •
 خطة العمل ھذه.

ینبغي أن تتناول خطط العمل الوطنیة الجدیدة والُمحدَّثة العوامل الحالیة التي تسبب فقدان أنواع الطیور الواردة في  •
المرفق الثاني أو انخفاض أعدادھا، مع اقتراح الموضوعات المناسبة للتشریع، وإعطاء األولویة لحمایة المواقع 

 البحوث ورصد األعداد والمواقع. وإدارتھا، وضمان استمرار



UNEP(DEPI)/MED IG.23/23 
335Page  

 
 ینبغي لألطراف المتعاقدة أن تطبق خطط عملھا وتنفذھا. •

 
 التنفیذ -5

 
 ھیكل التنسیق اإلقلیمي 5-1

ستكفل أمانة خطة عمل البحر األبیض المتوسط التنسیق اإلقلیمي لتنفیذ خطة العمل ھذه من خالل مركز األنشطة  -20
 خاصة.اإلقلیمیة للمناطق المتمتعة بحمایة 

 تشمل المھام األساسیة لھیكل التنسیق ما یلي: -21
تعزیز التعاون بین األطراف المتعاقدة في تلك اإلجراءات المنفذة في المناطق العابرة للحدود وفي البحر في المیاه  •

 الوطنیة وخارجھا.
المتوسط وتوزیعھا، تشجیع تطویر شبكة إقلیمیة لرصد أعداد أنواع الطیور المھددة باالنقراض في البحر األبیض  •

 بالتنسیق مع المنظمات األخرى.
 دعم األطراف المتعاقدة والتعاون معھا في إنشاء مناطق طیور مھمة في البحر. •
 توفیر مبادئ توجیھیة مفصلة لمساعدة البلدان في جھودھا الرامیة إلى توفیر حمایة تشریعیة كافیة لألنواع المھددة باالنقراض. •
 لخطط الرصد واإلدارة بالتعاون مع الخبراء والمنظمات المعنیة األخرى.وضع مبادئ توجیھیة  •
حث ودعم األطراف المتعاقدة إلنشاء و/أو تحدیث برامجھا الوطنیة للرصد في ضوء العناصر الجدیدة لبرنامج التقییم  •

 ت مضمونة الجودة بانتظام.والرصد المتكاملین للبحر األبیض المتوسط وساحلھ ومعاییر التقییم ذات الصلة، وتقدیم بیانا
 مساعدة البلدان في رصد األنواع المدرجة في المرفق الثاني وحفظھا وفقًا لإلجراءات المقترحة في خطة العمل ھذه. •
 تنظیم اجتماعات للخبراء حول مواضیع محددة تتعلق باإلیكولوجیا وحفظ أنواع الطیور الواردة في المرفق الثاني. •
 تنفیذ خطة العمل ھذه.إعداد تقاریر مرحلیة عن  •
تشجیع العمل التكمیلي الذي تقوم بھ المنظمات الدولیة األخرى التي تتبنى األھداف ذاتھا، وتعزیز التنسیق لتجنب  •

 -، وأمانة اتفاقیة الطیور المائیة األفریقیة 4االزدواجیة المحتملة في الجھود، مثل أمانة اتفاقیة حفظ األنواع المھاجرة
 -یویة، ووحدة تنسیق مذكرة التفاھم بشأن الطیور الجارحة، وخطة عمل الطیور البریة المھاجرة األفریقیة اآلس -األوروبیة 
 اآلسیویة، ومنظمة بیردالیف الدولیة. -األوروبیة 

 
 المشاركة 5-2

 إن أي منظمة دولیة، أو إقلیمیة، أو وطنیة معنیة مدعوة إلى المشاركة في اإلجراءات الالزمة لتنفیذ خطة العمل ھذه،  -22
 في حین ینبغي إقامة صالت مع الھیئات األخرى المسؤولة عن خطط العمل التي تتناول نوًعا أو أكثر من أنواع الطیور المدرجة 

 وتجنب االزدواجیة في العمل. في المرفق الثاني، لتعزیز التعاون

 
 "شركاء خطة العمل" 5-3

لتشجیع ومكافأة المساھمات في تطبیق خطة العمل، یجوز لألطراف المتعاقدة أن تمنح في اجتماعاتھا العادیة لقب  -23
ة التي من شأنھا "شریك خطة العمل" ألي منظمة (حكومیة، أو غیر حكومیة، أو اقتصادیة... إلخ) لدیھا إجراءاتھا الملموسة المحمود

أن تساعد في حفظ الطیور الواردة في المرفق الثاني للبروتوكول. تعتمد األطراف المتعاقدة شروط منح لقب الشریك بعد توصیة من 
اجتماع مراكز التنسیق الوطنیة للمناطق المتمتعة بحمایة خاصة. ویضع ھیكل التنسیق آلیة للحوار المنتظم بین المنظمات المشاركة، 

د االقتضاء، ینظم اجتماعات لھذا الغرض. ومع ذلك یمكن إجراء أي حوار عن طریق البرید/البرید اإللكتروني والحلقات وعن
 الدراسیة الشبكیة (مؤتمرات على اإلنترنت).

 
 التقییم والمراجعة 5-4
 

 نیین، بما یلي:من المتوقع أن تتعاون مراكز التنسیق الوطنیة للمناطق المتمتعة بحمایة خاصة، مع خبراء وط -24
 تقییم التقدم المحرز في تنفیذ خطة العمل خالل اجتماعاتھا. •
 اقتراح توصیات لتقدیمھا إلى األطراف المتعاقدة. •
 اقتراح تعدیالت على الجدول الزمني للتنفیذ. •

 

                                                
واإلتجار فیھا بطرق غیر  بما في ذلك فرقة العمل الحكومیة الدولیة المعنیة بقتل الطیور المھاجرة في البحر األبیض المتوسط، واالستیالء علیھا،4

اآلسیویة، ووحدة  -األوروبیة  -مشروعة، التي عقدتھا أمانة اتفاقیة حفظ األنواع المھاجرة باالشتراك مع أمانة اتفاقیة الطیور المائیة األفریقیة 
 اآلسیویة. -األوروبیة  -األفریقیة تنسیق مذكرة التفاھم بشأن الطیور الجارحة، والفریق العامل المعني بخطة عمل الطیور البریة المھاجرة 
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 التوقیت 5-5
 

من وقت اعتماد األطراف المتعاقدة یجب تنفیذ اإلجراءات التي تدعو إلیھا خطة العمل الحالیة على مدى فترة ثالث سنوات تبدأ  -25
في تنفیذ لخطة العمل. وفي نھایة ھذه الفترة، سیعد مركز األنشطة اإلقلیمیة للمناطق المتمتعة بحمایة خاصة تقریًرا عن التقدم المحرز حتى اآلن 

 ستقدم اقتراحات متابعة إلى األطراف. اإلجراءات المؤیدة، وسیقدم ذلك إلى مراكز التنسیق الوطنیة للمناطق المتمتعة بحمایة خاصة، التي
 

 الجدول الزمني 5-6
 

الموعد  اإلجراء
 النھائي

 المسؤول عن التنفیذ

تنظیم الندوة الثالثة للبحر األبیض المتوسط عن اإلیكولوجیا  -1
 وحفظ أنواع الطیور المدرجة في المرفق الثاني.

بحلول بدایة عام 
2023 

المتمتعة مركز األنشطة اإلقلیمیة للمناطق 
 بحمایة خاصة، والشركاء

بعد االعتماد  حمایة جمیع أنواع الطیور الواردة في المرفق الثاني قانونی�ا -2
 بسنة

 األطراف المتعاقدة

إنشاء/دعم برامج البحوث والرصد لسد الثغرات في معرفة  -3
 األنواع المھددة باالنقراض باالشتراكمع المنظمات األخرى.

 
 2018من 

 2020إلى 

األطراف المتعاقدة، مركز األنشطة اإلقلیمیة 
للمناطق المتمتعة بحمایة خاصة، شركاءخطة 

 -العمل، اتفاقیة الطیور المائیة األفریقیة 
 اآلسیویة، منظمة بیردالیف الدولیة -األوروبیة 

مراجعة دلیل المنظمات والخبراء المعنیین بأنواع الطیور  -4
 المعرضة لالنقراض والمھددة بھ في البحر األبیض المتوسط.

بحلول نھایة 
 2020عام 

مركز األنشطة اإلقلیمیة للمناطق المتمتعة 
 بحمایة خاصة

إنشاء/تحدیث وتنفیذ خطط العمل الوطنیة لحفظ أنواع الطیور -5
 المعرضة لالنقراض والمھددة بھ فیالبحر األبیض المتوسط.

 2018من 
 2020إلى 

األطراف المتعاقدة، ومركز األنشطة اإلقلیمیة 
 للمناطق المتمتعة بحمایة خاصة

تطبیق وتنفیذ أي خطط عمل/أنشطة رصد موجودة بالفعل  -6
 لحفظ أنواع الطیور المدرجة في المرفق الثاني ورصدھا.

  2018من 
 2020إلى 

مركز األنشطة اإلقلیمیة للمناطق المتمتعة 
 بحمایة خاصة واألطراف المتعاقدة

المشاركة في الترویج لشبكة إقلیمیة لرصد أعداد أنواع  -7
الطیور المھددة باالنقراض في البحر األبیض المتوسط 

 وتوزیعھا، بالتنسیق معالمنظمات األخرى.
 2018من 

 2023إلى 

مركز األنشطة اإلقلیمیة للمناطق المتمتعة 
بحمایة خاصة، شركاءخطة العمل، اتفاقیة 

اآلسیویة،  -األوروبیة  -ة الطیور المائیة األفریقی
 منظمة بیردالیف الدولیة

إنشاء مناطق محمیة مھمة فیما یخص أنواع الطیور بصورة  -8
بحلول نھایة  قانونیة مع وضع خطط إدارة مالئمة في مواقع التكاثر.

 2020عام 
  

 األطراف المتعاقدة

دعم األطراف المتعاقدة والشركاء في إصدار ونشر الوثائق  -9
العلمیة ذات الصلة التي تسھم في تحدیث المعارف وتعزیز 
 إجراءات الحفظ المتخذة بشأن األنواع المدرجة في المرفق الثاني.

 

 2018من 
 2020إلى 

مركز األنشطة اإلقلیمیة للمناطق المتمتعة 
فاقیة بحمایة خاصة، شركاءخطة العمل، ات

 -األوروبیة  -الطیور المائیة األفریقیة 
اآلسیویة، منظمة بیردالیف الدولیة، اللجنة 
الدولیة لحفظ أسماك التونة في المحیط 
األطلسي، الھیئـة العـامة لمصــاید أسماك 

 البحـر األبیض المتوســـط
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 تحدید المناطق المھمة للطیور في البر والبحر  -10

 2018من  التكاثر، والتغذیة، والتحسیر، والتشتیة).(رسم خرائط لمناطق 
 2023إلى 

األطراف المتعاقدة، شركاء خطة العمل، 
 -األوروبیة  -اتفاقیة الطیور المائیة األفریقیة 

 اآلسیویة، منظمة بیردالیف الدولیة
رسم خرائط لمناطق التكاثر، والتغذیة، والتحسیر، والتشتیة  -11

 لألنواع البحریة.
 2018من 

 األطراف المتعاقدة 2023إلى 

بحلول نھایة  إعداد التقاریر المرحلیة الثالثة عن تنفیذ خطة العمل. -12
 2023عام 

مركز األنشطة اإلقلیمیة للمناطق المتمتعة 
 بحمایة خاصة

تنظیم دورات تدریبیة وحلقات عمل محددة بالتنسیق/التآزر  -13
 مع المنظمات غیر الحكومیة الدولیة و/أو الوطنیة

 2018من 
 2023إلى 

مركز األنشطة اإلقلیمیة للمناطق المتمتعة 
 بحمایة خاصة، والشركاء، واألطراف المتعاقدة

تحقیق المستوى األمثل من التآزر مع االتفاقات والمنظمات  -14
 الدولیة المخصصة لحفظالطیور

 2018من 
 األطراف المتعاقدة 2023إلى 

استھداف منظمات صنع القرار والھیئات الحكومیة  -15
 والضغط علیھاللتحفیز على تنفیذ خطة العمل

 
 2018من 

 2023إلى 

األطراف المتعاقدة، مركز األنشطة اإلقلیمیة 
للمناطق المتمتعة بحمایة خاصة، شركاء 
خطة العمل،اللجنة الدولیة لحفظ أسماك التونة 
في المحیط األطلسي، الھیئـة العـامة لمصــاید 

 أسماك البحـر األبیض المتوســـط
 

 الخطط المحددة المقترحة -6
 

المدرجة فیما بعد بالنسبة للخمسة وعشرین نوًعا من الطیور المدرجة في المرفق الثاني ینبغي تنفیذ خطط العمل المحددة  -26
للبروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحمایة خاصة والتنوع البیولوجي في جمیع دول البحر األبیض المتوسط حیث تتكاثر األنواع، 

كل ثالث سنوات. وفي حالة حدوث تغیرات بیئیة كبرى مفاجئة قد تؤثر أو تشتي، أو توجد أثناء الھجرة. وینبغي مراجعتھا وتحدیثھا 
في أعداد أي نوع من األنواع في البحر األبیض المتوسط، ینبغي إجراء مراجعة طارئة على الفور. وتشمل الحالة الراھنة الواردة 

المقترحة، التي تنطبق على جمیع األنواع، في أدناه البلدان المطلة على ساحل البحر األبیض المتوسط. وینبغي أن تشمل اإلجراءات 
جملة أمور، بدء حمالت توعیة عامة بشأن حالة ھذه األنواع وإعداد خطط عمل وطنیة. أما خطط العمل الجاریة األخرى، التي 

 د ھذه األنواع.وضعتھا مؤسسات أخرى، التي تشمل بعض األنواع، فھي مدرجة أدناه، وینبغي أخذھا في االعتبار وتنفیذھا حیثما توج

 
 )Phoenicopterus roseusالنحام األكبر ( 6-1
 

 الحالة الراھنة
 

في البحر األبیض المتوسط، یتكاثر في مواقع محلیة في األراضي الرطبة المناسبة، وخاصةً في إسبانیا، وفرنسا،  -27
اإلزعاج البشري وآمنة من الحیوانات المفترسة وتركیا، وإیطالیا، وكذلك في الجزائر. تنشأ مستعمرات التكاثر في مواقع خالیة من 

البریة. معدل التكاثر غیر منتظم إذ تتفاوت األعداد من موسم إلى آخر. وتوجد أعداد كبیرة أیًضا في تونس، والیونان، وقبرص لكنھا 
سیویة، مع وجود حد أدنى من نادًرا ما تتكاثر. ویبدو أن األعداد الموجودة في البحر األبیض المتوسط منفصلة عن تلك األعداد اآل

 التبادل والتداخل في لیبیا ومصر.
 

 العوامل الحالیة المسببة للفقدان أو االنخفاض

 التنمیة الحضریة، وفقدان الموائل بسبب التنمیة السیاحیة، واإلزعاج، والصید. -28
 

 الحالة بموجب الصكوك الدولیة
 

 ).1968والموارد الطبیعیة (االتفاقیة األفریقیة بشأن الحفظ  -الفئة (أ) 
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اتفاقیة حفظ أنواع الحیوانات  -). التذییل الثاني 1979اتفاقیة حفظ األحیاء البریة األوروبیة وموائلھا الطبیعیة ( -التذییل الثاني 

 ).1979البریة المھاجرة (
 بشأن حفظ الطیور البریة. 2009فمبر تشرین الثاني/نو 30الصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس في  EC/2009/147التوجیھ رقم 

 .(1994 (EC) 1626/94)الئحة االتحاد األوروبي التي تحدد بعض التدابیر التقنیة لحفظ الموارد السمكیة في البحر األبیض المتوسط 
 أ)2اآلسیویة (العمود (ب) الفئة  -األوروبیة  -مدرج في خطة عمل اتفاقیة الطیور المائیة األفریقیة 

 ل الحالیةخطط العم

 ال یوجد

 أھداف خطة العمل والغایة المستھدفة

 الحفاظ على صحة مجموعات التكاثر، والحفاظ على األراضي الرطبة حیث یوجد ھذا النوع خالل فصل الشتاء. -29

 اإلجراء المقترح
 

 منح وضع الحمایة الصارمة لھذا النوع. •
 حظر جمیع أنواع اإلزعاج لمستعمرات التكاثر. •
 التكاثر ومراقبتھا.رصد مستعمرات  •
 إنشاء مناطق متمتعة بحمایة خاصة حیث توجد مستعمرات التكاثر. •
 تخطیط، وتنظیم و/أو إدارة أنشطة وعملیات تطویر السواحل والبنیة التحتیة بالقرب من المستعمرات المعروفة. •
 ترمیم األراضي الرطبة حیث یتكاثر ھذا النوع. •
 ذا النوع خالل فصل الشتاء.الحفاظ على األراضي الرطبة حیث یوجد ھ •

 

 )Melitensisالنویع  ssp. Hydrobates pelagicusطائر النوء األوروبي ( 6-2

 الحالة الراھنة

یتكاثر ھذا النوع االستعماري البحري في مستعمرات یتراوح حجمھا من صغیرة إلى كبیرة جد�ا، خاصةً على الجزر  -30
، فھو مستوطن في البحر األبیض المتوسط. وتوجد مستعمرات melitensisالنویع الصغیرة وفي الكھوف على طول الساحل. أما 

التكاثر المھمة في مالطا، وسردینیا، وصقلیة. وھناك نقص في الدراسات االستقصائیة عن التكاثر في البحر األدریاتي وشرق البحر 
ل انخفاض عام.  األبیض المتوسط. لكن ُسّجِ

 ان أو االنخفاضالعوامل الحالیة المسببة للفقد

، (Larus cachinnans)والنورس األصفر الساق  Rattusفقدان الموائل، واإلزعاج، والتعرض لالفتراس من  الُجَرذ من نوع  -31
 وربما التلوث بالملوثات النفطیة في البحر.

 

 الحالة بموجب الصكوك الدولیة
 الصادر  EC/2009/147). التوجیھ رقم 1979اتفاقیة حفظ األحیاء البریة األوروبیة وموائلھا الطبیعیة ( -التذییل الثاني 

 بشأن حفظ الطیور البریة. 2009تشرین الثاني/نوفمبر  30عن البرلمان األوروبي والمجلس في 
 .(1994 (EC) 1626/94)لموارد السمكیة في البحر األبیض المتوسط الئحة االتحاد األوروبي التي تحدد بعض التدابیر التقنیة لحفظ ا

 خطط العمل الحالیة

 ال یوجد

 أھداف خطة العمل والغایة المستھدفة

 وقف االنخفاض والحفاظ على صحة مستعمرات التكاثر. -32
 

 اإلجراء المقترح
تعمرات، ال سیما في الجزء الشرقي من إعداد قائمة جرد لمواقع التكاثر ورسم خریطة للموائل الحیویة التي تدعم المس •

 البحر األبیض المتوسط.
 منح وضع الحمایة الصارمة لھذا النوع. •
 حظر جمیع أنواع اإلزعاج لمستعمرات التكاثر. •
 رصد المستعمرات المھددة ومراقبتھا. •
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 إنشاء مناطق متمتعة بحمایة خاصة حیث توجد مستعمرات التكاثر. •
 تخطیط، وتنظیم و/أو إدارة األنشطة والعملیات، التي قد تؤدي إلى فقدان الموائل وإدخال و/أو انتشار األنواع الغازیة،  •

 .)Larus cachinnans(ال سیما الثدییات والنورس األصفر الساق 
 السیطرة و/أو القضاء على األنواع التي أصبحت غازیة. •
 النفطیة والتلوث الكیمیائي للبحر. منع تسرب االنسكابات •
 تحدید المناطق المھمة لھذا النوع في البحر. •

 

 )Calonectris diomedeaجلم الماء الكبیر ( 6-3
 

 الحالة الراھنة

یقتصر ھذا النوع االستعماري البحري على منطقة البحر األبیض المتوسط، حیث یعشش في المنحدرات البحریة، وعلى  -33
جزر الصغیرة. یتكاثر في الجزائر، وكرواتیا، وفرنسا، والیونان، وإیطالیا، ومالطا، وإسبانیا، وتركیا، وتونس، الجزر الصخریة وال

َرت أعداد مجموعات التكاثر مؤخًرا بنحو  زوج. وتقضي الغالبیة العظمى منھ موسم عدم التكاثر في المحیط  140000حیث قُدِّ
ا وفقًا لالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة، فھي "غیر مھدد"، لكن یعتقد أن ھناك انخفاًضا األطلسي. وفیما یخص حالة حفظھ المحددة مؤخرً 

تدریجیًا في أعداده عموًما، على الرغم من أنھ یلزم إجراء المزید من البحوث، خاصةً في الجزء الشرقي من البحر األبیض المتوسط 
 وفي البحر األدریاتي.

 

 االنخفاض العوامل الحالیة المسببة للفقدان أو

 ، التي تؤثر في نجاح عملیة التكاثر، وكذلك الصید غیر المشروع،Rattusالثدییات التي تُدَخل، مثل الُجَرذ من نوع  -34
واالستیالء على البیض و/أو الفراخ، والنفوق الناجم عن الصید العََرضي (الخیوط الصناریة الطویلة)، والتنمیة بالقرب من المستعمرات، 

 ا تسرب االنسكابات النفطیة والتلوث الكیمیائي للبحر.واإلزعاج، وربم

 الحالة بموجب الصكوك الدولیة
 

بشأن حفظ الطیور  2009تشرین الثاني/نوفمبر  30الصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس في  EC/2009/147التوجیھ رقم 
 البریة.

). الئحة االتحاد األوروبي التي تحدد بعض التدابیر 1979اتفاقیة حفظ األحیاء البریة األوروبیة وموائلھا الطبیعیة ( -التذییل الثاني 
 .(1994 (EC) 1626/94)التقنیة لحفظ الموارد السمكیة في البحر األبیض المتوسط 

 خطط العمل الحالیة

 ال یوجد

 دفةأھداف خطة العمل والغایة المستھ

 وقف االنخفاض في األعداد والحفاظ على صحة المستعمرات. -35
 

 اإلجراء المقترح
إعداد قائمة جرد لمواقع التكاثر ورسم خریطة للموائل الحیویة التي تدعم المستعمرات، ال سیما في الجزء الشرقي من  •

 البحر األبیض المتوسط. منح وضع الحمایة الصارمة لھذا النوع.
 زعاج لمستعمرات التكاثر، بما في ذلك االستیالء على البیض والفراخ.حظر جمیع أنواع اإل •
 رصد المستعمرات المھددة باإلزعاج ومراقبتھا. •
 إنشاء مناطق متمتعة بحمایة خاصة حیث توجد مستعمرات التكاثر. •
 المعروفة.تخطیط، وتنظیم و/أو إدارة أنشطة وعملیات تطویر السواحل والبنیة التحتیة بالقرب من المستعمرات  •
 منع تسرب االنسكابات النفطیة والتلوث الكیمیائي للبحر. •
 رصد مستویات الزئبق والھیدروكربونات المكلورة في السالالت. •
وضع مشاریع اإلدارة التي تستھدف الحفاظ على موائل التكاثر وتنفیذھا، والرقابة الصارمة على الثدییات التي أُدِخلَت،  •

 ع الغریبة المفترسة.فضالً عن منع إدخال األنوا
 تحدید مناطق الطیور المھمة في البحر لھذا النوع. •
 وضع خطة عمل للحد من النفوق في البحر، ال سیما بسبب الصید العََرضي. •
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 )Puffinus yelkouanجلم ماء البحر األبیض المتوسط ( 6-4

 الحالة الراھنة

زوج،  33000والجزر الصغیرة. وتُقدَّر أعداده بأقل من یتكاثر ھذا النوع االستعماري البحري على الجزر الصخریة  -36
٪ من ھذه األعداد على طول شواطئ البحر األبیض المتوسط في بلدان جنوب أوروبا، مع وجود مستعمرات تكاثر 95حیث یتكاثر 

ي الدراسات االستقصائیة رئیسیة في الیونان، وإیطالیا، ومالطا. وتتكاثر بعض األزواج على طول ساحل شمال أفریقیا. وھناك نقص ف
 عن التكاثر في شرق البحر األبیض المتوسط، كما أن األعداد تكاد تكون غیر معروفة في عدٍد من البلدان.

 العوامل الحالیة المسببة للفقدان أو االنخفاض

، Rattus نقص الموارد الغذائیة، وعدم توفر الحمایة لمستعمرات التكاثر، والتعرض لالفتراس من الُجَرذ من نوع -37
، وربما الكالب والقطط الوحشیة، وكذلك اإلزعاج، وبعض النفوق الناجم عن الصید (Larus cachinnans)والنورس األصفر الساق 

 العََرضي (شباك الصید)، وربما التلوث بالملوثات النفطیة في البحر.

 الحالة بموجب الصكوك الدولیة
 

 بشأن حفظ الطیور البریة. 2009تشرین الثاني/نوفمبر  30ن األوروبي والمجلس في الصادر عن البرلما EC/2009/147التوجیھ رقم 
 ).1979اتفاقیة حفظ األحیاء البریة األوروبیة وموائلھا الطبیعیة ( -التذییل الثاني 

 .(1994 (EC) 1626/94)الئحة االتحاد األوروبي التي تحدد بعض التدابیر التقنیة لحفظ الموارد السمكیة في البحر األبیض المتوسط 

 خطط العمل الحالیة
 

 یجري شركاء منظمة بیردالیف الدولیة حالیًا إعداد خطة عمل أوروبیة لجلم ماء البحر األبیض المتوسط، بقیادة منظمة 
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)" في إطار مشروع ،EuroSPA التابع لمشروع ""LIFE" .

(http://www.birdlife.org/europe-and-central-asia/project/life- eurosap) 

 أھداف خطة العمل والغایة المستھدفة

 وقف انخفاض أعداد ھذا النوع إلعادتھا لما كانت علیھ وزیادة المعرفة عن بیولوجیتھا. -38
 

 اإلجراء المقترح
 الحیویة التي تدعم المستعمرات.إعداد قائمة جرد لمواقع التكاثر ورسم خریطة للموائل  •
 منح وضع الحمایة الصارمة لھذا النوع. •
 حظر جمیع أنواع اإلزعاج لمستعمرات التكاثر. •
 رصد الدینامیات العددیة لھذا النوع ومراقبة المستعمرات. •
 السیطرة على الفئران في مستعمرات التكاثر والقضاء علیھا إذا أمكن. •
 ء مناطق متمتعة بحمایة خاصة حیث توجد مستعمرات التكاثر.ضمان حمایة موائل التكاثر وإنشا •
 تخطیط، وتنظیم و/أو إدارة أنشطة وعملیات تطویر السواحل والبنیة التحتیة بالقرب من المستعمرات المعروفة. •
 تشجیع ممارسات الصید المالئمة، التي تأخذ في االعتبار حفظ ھذا النوع. •
 النفطیة والتلوث الكیمیائي للبحر. منع تسرب االنسكابات •
 إجراء دراسات استقصائیة للمستعمرات وبحوث حول بیولوجیا حفظ ھذا النوع. •
 تحدید المناطق المھمة لھذا النوع في البحر. •
 وضع خطة عمل للحد من النفوق في البحر، ال سیما بسبب الصید العََرضي. •

 
 ) mauretanicusPuffinusجلُم ماء جزر البلیار ( 6-5
 

 الحالة الراھنة

یقتصر ھذا النوع االستعماري البحري على جزر البلیار، حیث یتكاثر على الجزر الصخریة والجزر الصغیرة. وھو أكثر  -39
زوًجا متكاثًرا، ولكن البحوث  2883إلى  1989نوع مھدد باالنقراض في أوروبا. وتُقدَّر أعداده الرسمیة الحالیة بما یتراوح بین 

 خیرة التي أُجِریَت في البحر كشفت عن وجود عدد أكبر بكثیر من الطیور الفردیة.األ

 العوامل الحالیة المسببة للفقدان أو االنخفاض

التعرض لالفتراس من الحیوانات آكلة اللحوم التي تُدَخل (مثل الزریقاء، وخز الصنوبر األوروبي، والقطط الوحشیة)،  -40
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 نسكابات النفطیة والتلوث الكیمیائي للبحر.والصید العرضي، وربما تسرب اال

 الحالة بموجب الصكوك الدولیة
 بشأن حفظ الطیور البریة. 2009تشرین الثاني/نوفمبر  30الصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس في  EC/2009/147التوجیھ رقم 

). الئحة االتحاد األوروبي التي تحدد بعض التدابیر 1979اتفاقیة حفظ األحیاء البریة األوروبیة وموائلھا الطبیعیة ( -التذییل الثاني 
 .(1994 (EC) 1626/94)التقنیة لحفظ الموارد السمكیة في البحر األبیض المتوسط 

 خطط العمل الحالیة
 ومنظمة بیردالیف الدولیة نیابةً  SEO/BirdLifeمن إعداد Puffinus mauretanicusخطة عمل دولیة لجلُم ماء جزر البلیار، 

 )2011عن المفوضیة األوروبیة (آذار/مارس، 
 

 توجد خطة عمل وطنیة معمول بھا ویجري تنفیذھا في إسبانیا
 

 ة بھذا النوع.ھناك مشروع خطة عمل وطنیة في فرنسا لساحل المحیط األطلسي وآخر مماثل لمناطق التشتیة الخاص

 أھداف خطة العمل والغایة المستھدفة

 وقف انخفاض أعداد ھذا النوع وإعادتھا لما كانت علیھ. -41

 اإلجراء المقترح
 إعداد قائمة جرد لمواقع التكاثر ورسم خریطة للموائل الحیویة التي تدعم المستعمرات. •
 منح وضع الحمایة الصارمة لھذا النوع. •
 ستعمرات التكاثر.حظر جمیع أنواع اإلزعاج لم •
 رصد الدینامیات العددیة لھذا النوع ومراقبة المستعمرات. •
السیطرة على الفئران والحیوانات المفترسة في المستعمرات والقضاء علیھا إذا أمكن ومنع أي إدخال للثدییات البریة في  •

 مستعمرات التكاثر.
 حیث توجد مستعمرات التكاثر.ضمان حمایة موائل التكاثر وإنشاء مناطق متمتعة بحمایة خاصة  •
 تخطیط، وتنظیم و/أو إدارة أنشطة وعملیات تطویر السواحل والبنیة التحتیة بالقرب من المستعمرات المعروفة. •
 تشجیع ممارسات الصید المالئمة، التي تأخذ في االعتبار حفظ ھذا النوع. •
 منع تسرب االنسكابات النفطیة والتلوث الكیمیائي للبحر. •
 سات استقصائیة للمستعمرات وبحوث حول بیولوجیا حفظ ھذا النوع.إجراء درا •
 تحدید المناطق البحریة المھمة لھذا النوع. •
 وضع خطة عمل للحد من النفوق في البحر، ال سیما بسبب الصید العََرضي. •

 
 )Microcarbo pygmaeus( الغاق القزم 6-6

 الحالة الراھنة

البحر األبیض المتوسط لھذا النوع المھدد باالنقراض على الصعید العالمي في الجبل توجد مجموعات التكاثر الرئیسیة في  -42
األسود، وصربیا، والیونان، وتركیا، مع وجود بعض األزواج في ألبانیا، والبوسنة، وإسرائیل، وإیطالیا. وھو یقتصر على موائل 

تردد على البحیرات الساحلیة، والدلتا، واألنھار، والغابات األراضي المنخفضة في المیاه العذبة ومتوسطة الملوحة، وفي الشتاء ی
 زوج متكاثر. 13000و 11000الشاطئیة. وربما یتراوح مجموع أعداده في بلدان البحر األبیض المتوسط بین 

 العوامل الحالیة المسببة للفقدان أو االنخفاض

 مستعمرات التكاثر.تدھور موائل األراضي الرطبة وفقدانھا، واإلزعاج والصید، وتدمیر  -43
 

 الحالة بموجب الصكوك الدولیة
 

 بشأن حفظ الطیور البریة. 2009تشرین الثاني/نوفمبر  30الصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس في  EC/2009/147التوجیھ رقم 
اتفاقیة حفظ أنواع الحیوانات  -الثاني ). التذییل 1979اتفاقیة حفظ األحیاء البریة األوروبیة وموائلھا الطبیعیة ( -التذییل الثاني 

 ).1979البریة المھاجرة (
 .(1994 (EC) 1626/94)الئحة االتحاد األوروبي التي تحدد بعض التدابیر التقنیة لحفظ الموارد السمكیة في البحر األبیض المتوسط 

 )1عمود (ب) الفئة اآلسیویة (ال -األوروبیة  -مدرج في خطة عمل اتفاقیة الطیور المائیة األفریقیة 
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 خطط العمل الحالیة

في أوروبا من إعداد منظمة بیردالیف الدولیة نیابةً عن المفوضیة األوروبیة ) Phalacrocorax pygmeus(خطة عمل للغاق القزم 
 ).1996(شباط/فبرایر 

 برنامج  –بیردالیف الدولیة منظمة  –خطط عمل الطیور المھددة باالنقراض على الصعید العالمي في أوروبا. مجلس أوروبا 
EU Life-Nature )1996.( 

 ولدى إیطالیا خطة عمل وطنیة.

 أھداف خطة العمل والغایة المستھدفة

 الحفاظ على الزیادة األخیرة في أعداد ھذا النوع وتوزیعھا. -44

 اإلجراء المقترح
 

 والتنمیة.توفیر حمایة صارمة لھذا النوع وموائلھ، وخاصةً من الصید، واإلزعاج،  •
 إدارة مواقع التكاثر والتشتیة من أجل تلبیة متطلبات ھذا النوع. •
 رصد مجتمعات التكاثر والتشتیة. •
 رصد مستویات المیاه ونوعیتھا في مواقع التكاثر. •
 إنشاء مناطق متمتعة بحمایة خاصة حیث توجد مستعمرات التكاثر. •
 بحث إیكولوجیة التغذیة واالنتشار. •
 للصیادین.تنظیم حمالت تثقیف  •
 ترمیم األراضي الرطبة المتدھورة التي یستخدمھا ھذا النوع. •

 
 )desmarestiiالنویع  ssp. Phalacrocorax aristotelisالغاقة األوروبیة ( 6-7
 

 الحالة الراھنة

 Phalacrocorax aristotelisیوجد ھذا النویع المستوطن في البحر األبیض المتوسط من الغاقة األوروبیة  -45
desmarestii ،في غرب البحر األبیض المتوسط (جزر البلیار، وكورسیكا، وسردینیا)، والبحر األدریاتي، وبحر إیجھ، والبحر األسود

 ویتكاثر 
 زوج. 9000على طول الساحل على الجزر الصخریة والجزر الصغیرة. ویبلغ عدد ھذا النوع في البحر األبیض المتوسط أقل من 

 سببة للفقدان أو االنخفاضالعوامل الحالیة الم

اإلزعاج البشري، والتلوث النفطي، وفقدان الموائل، والنفوق الناجم عن الصید العََرضي، والصید بالشباك السینیة  -46
 والسحب بخیوط صناریة طویلة بالقرب من المستعمرات ومناطق التحسیر.

 الحالة بموجب الصكوك الدولیة

 بشأن حفظ الطیور البریة. 2009تشرین الثاني/نوفمبر  30لبرلمان األوروبي والمجلس في الصادر عن ا EC/2009/147التوجیھ رقم 
 .(EEC/1979/79/409)) 1979اتفاقیة حفظ األحیاء البریة األوروبیة وموائلھا الطبیعیة ( -التذییل الثاني 

 .(1994 (EC) 1626/94)البحر األبیض المتوسط الئحة االتحاد األوروبي التي تحدد بعض التدابیر التقنیة لحفظ الموارد السمكیة في 

 خطط العمل الحالیة
 

 Phalacrocorax aristotelisال توجد خطط عمل وطنیة، ولكن ھناك خطة عمل لألنواع خاصة بالغاقة األوروبیة 
desmarestiiالدولیة نیابةً عن المفوضیة األوروبیة (المشروع النھائي في كانون األول/دیسمبر  في أوروبا من إعداد منظمة بیردالیف

1999.( 

 أھداف خطة العمل والغایة المستھدفة

 ضمان بقاء مجموعات البحر األبیض المتوسط. -47

 اإلجراء المقترح
 

 إعداد قائمة جرد لمواقع التكاثر ورسم خریطة للموائل الحیویة. •
 الصارمة لھذا النوع.منح وضع الحمایة  •
 حظر جمیع أنواع اإلزعاج لمستعمرات التكاثر. •
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 تنفیذ برامج للقضاء على الفئران في مستعمرات التكاثر. •
 رصد المجموعات. •
إنشاء مناطق متمتعة بحمایة خاصة حیث یتكاثر ھذا النوع، وتشجیع المناطق العازلة المحیطة بمناطق التكاثر بما في ذلك  •

 لمتاخمة.المنطقة البحریة ا
 تخطیط، وتنظیم و/أو إدارة أنشطة وعملیات تطویر السواحل والبنیة التحتیة بالقرب من مواقع التكاثر. •
اتخاذ تدابیر للتأثیر على سیاسات الصید؛ وذلك لتجنب اآلثار السلبیة على المخزون الغذائي وتوفر الغذاء، وتجنب النفوق  •

 الناجم عن الصید العََرضي.
 االنسكابات النفطیة والتلوث الكیمیائي للبحر.منع تسرب  •
 تحدید مناطق الطیور المھمة في البحر لھذا النوع. •

 )Pelecanus crispusالبجع الدالماسي ( 6-8
 

 الحالة الراھنة

ھذا النوع معرض للخطر ومھدد باالنقراض على الصعید العالمي. وفي البحر األبیض المتوسط، توجد أعداد صغیرة  -48
زوج متكاثر) في ألبانیا، والجبل األسود، والیونان، وتركیا. ویتكاثر ھذا النوع على األراضي  2700و 2500جموعھا بین (یتراوح م

الرطبة الداخلیة والساحلیة واألعشاش الموجودة على الجزر العائمة من البوص وعلى األراضي الجرداء على الجزر، بمعزل عن البر 
 طائر فصل الشتاء في ألبانیا، والیونان، وسوریا، وتركیا. 3000یات المفترسة. ویقضي ما یقرب من الرئیسي لیكون في مأمن من الثدی

 العوامل الحالیة المسببة للفقدان أو االنخفاض

تجفیف األراضي الرطبة مما أدى إلى انخفاض حاد في مواقع التكاثر المتاحة، واالصطدام باألسالك الكھربائیة،  -49
 المنافسة مع مصائد األسماك التجاریة، واإلزعاج.واالضطھاد بسبب 

 الحالة بموجب الصكوك الدولیة

 
 ).1968االتفاقیة األفریقیة بشأن الحفظ والموارد الطبیعیة ( -الفئة (أ) 

 بشأن حفظ الطیور البریة. 2009تشرین الثاني/نوفمبر  30الصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس في  EC/2009/147التوجیھ رقم 
اتفاقیة حفظ أنواع الحیوانات  -). التذییل األول والثاني 1979اتفاقیة حفظ األحیاء البریة األوروبیة وموائلھا الطبیعیة ( -التذییل الثاني 

). 1973اتفاقیة التجارة الدولیة بأنواع الحیوانات والنباتات البریة المھددة باالنقراض ( -األول ). التذییل 1979البریة المھاجرة (
 .(1994 (EC) 1626/94)الئحة االتحاد األوروبي التي تحدد بعض التدابیر التقنیة لحفظ الموارد السمكیة في البحر األبیض المتوسط 

 ج).1أ/1اآلسیویة (العمود (أ) الفئة  -األوروبیة  -یقیة مدرج في خطة عمل اتفاقیة الطیور المائیة األفر

 خطط العمل الحالیة
 

 ).1996من إعداد منظمة بیردالیف الدولیة نیابةً عن المفوضیة األوروبیة (نیسان/أبریل Pelecanus crispusخطة عمل للبجع الدالماسي 
 برنامج  –منظمة بیردالیف الدولیة  –. مجلس أوروبا خطط عمل الطیور المھددة باالنقراض على الصعید العالمي في أوروبا

EU Life-Nature )1996.( 
 الممول من االتحاد األوروبي. LIFE Euro SAP 2014- 2018یجري حالیًا وضع خطة عمل جدیدة لھذا النوع من خالل مشروع 

 خطة عمل وطنیة في تركیا. ولدى ألبانیا خطة عمل وطنیة، ولكنھا لم تُنفَّذ إال جزئی�ا، في حین یجري إعداد

 أھداف خطة العمل والغایة المستھدفة

 منع أي انخفاض وزیادة األعداد إلى مستوى یمكن اعتباره آمنًا. -50

 اإلجراء المقترح
 منح وضع الحمایة الصارمة لھذا النوع وموائلھ خالل فترات التكاثر والتشتیة في جمیع الدول التي یوجد فیھا. •
 خاضعة لإلشراف حول مستعمرات التكاثر.إنشاء مناطق عازلة  •
 حظر جمیع أنواع اإلزعاج لمستعمرات التكاثر. •
 إنشاء مناطق متمتعة بحمایة خاصة حیث توجد مستعمرات التكاثر. •
 تخطیط، وتنظیم و/أو إدارة أنشطة وعملیات تطویر السواحل والبنیة التحتیة بالقرب من المستعمرات المعروفة. •
 لرطبة حیث یوجد ھذا النوع بطریقة مستدامة أو ترمیمھا عند االقتضاء.إدارة جمیع األراضي ا •
 استبدال أسالك الكھرباء العلویة بالكابالت السمیكة أو وضعھا تحت األرض. •
 رصد مجتمعات التكاثر والتشتیة باستمرار. •
 تنظیم حمالت تثقیف لصیادي األسماك والحیوانات المحلیین، وكذلك ُصنَّاع القرار. •
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 )Pelecanus onocrotalusبجعة البیضاء الكبیرة (ال 6-9
 

 الحالة الراھنة

في البحر األبیض المتوسط یتكاثر ھذا النوع في تركیا والیونان. وقد انخفضت األعداد في الثالثین عاًما الماضیة،  -51
 زوًجا متكاثًرا). وھو یعشش  940-810زوج ( 1000لتنخفض مجموعات التكاثر في البحر األبیض المتوسط اآلن إلى أقل من 

 ضي الجرداء أو الجزر الصخریة، بمعزل عن البر الرئیسي لیكون في مأمن على األرض في أحواض القصب الكبیرة، أو األرا
ل ھذا النوع أیًضا أثناء ھجرتھ في بلدان أخرى مثل إسرائیل ومصر. وتشیر البیانات المتاحة   من الثدییات المفترسة. وقد سُّجِ

 بجعة بیضاء في إسرائیل. 75000إلى رصد أكثر من 
 

 للفقدان أو االنخفاضالعوامل الحالیة المسببة 

فقدان الموائل وتدمیرھا، واستنزاف األرصدة السمكیة، واالضطھاد واإلزعاج، والتلوث، والفیضانات، واألمراض،  -52
 واالصطدام باألسالك الكھربائیة.

 الحالة بموجب الصكوك الدولیة
 

 االتفاقیة األفریقیة بشأن الحفظ والموارد الطبیعیة. -الفئة (أ) 
 بشأن حفظ الطیور البریة. 2009تشرین الثاني/نوفمبر  30الصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس في  EC/2009/147التوجیھ رقم 

). التذییل األول (المنطقة القطبیة الشمالیة القدیمة) 1979اتفاقیة حفظ األحیاء البریة األوروبیة وموائلھا الطبیعیة ( -التذییل الثاني 
 ).1979اتفاقیة حفظ أنواع الحیوانات البریة المھاجرة ( -الغربیة) والثاني (المنطقة القطبیة 

الئحة االتحاد األوروبي التي تحدد بعض التدابیر التقنیة لخطط العمل الحالیة لحفظ الموارد السمكیة في البحر األبیض المتوسط 
(1626/94 (EC) 1994). 

 ج).3أ/1اآلسیویة (العمود (أ) الفئة  -وروبیة األ -مدرج في خطة عمل اتفاقیة الطیور المائیة األفریقیة 
 

 خطط العمل الحالیة

 توجد خطة عمل وطنیة معمول بھا ویجري تنفیذھا في إسرائیل. -53

 أھداف خطة العمل والغایة المستھدفة

 عكس اتجاه االنخفاض في أعداد مجموعات التكاثر في البحر األبیض المتوسط. -54

 اإلجراء المقترح
 الصارمة لھذا النوع.منح وضع الحمایة  •
 حظر جمیع أنواع اإلزعاج لمستعمرات التكاثر وموائلھا. •
 حظر جمیع أنواع التوزیع على مناطق التغذیة أثناء ھجرة ھذا النوع •
 رصد مستعمرات التكاثر واإلشراف علیھا. •
 إنشاء مناطق متمتعة بحمایة خاصة حیث توجد مستعمرات التكاثر. •
 تخطیط، وتنظیم و/أو إدارة أنشطة وعملیات (أ) تطویر السواحل والبنیة التحتیة التي من شأنھا التأثیر على الموائل  •

 و/أو تفتیتھا، و(ب) التلوث، و(ج) اإلفراط في استغالل األرصدة السمكیة.
 تنظیم حمالت تثقیف تستھدف صیادي األسماك المحلیین. •
 التي یستخدمھا ھذا النوع.ترمیم األراضي الرطبة المتدھورة  •
 إنشاء مواقع تعشیش اصطناعیة قریبة من مواقع البحث عن الغذاء. •
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 )Charadrius alexandrinesالقطقاط االسكندراني ( 6-10

 الحالة الراھنة

لھذا النوع الصغیر الساحلي بالدرجة األولى من طویالت الساق نطاق عالمي كبیر للغایة، ومن ثَمَّ یقیمھ االتحاد الدولي  -55
لحفظ الطبیعة بأنھ "غیر مھدد". غیر أن االتجاه العددي العام آخذ في االنخفاض.  ویفضل ھذا النوع مناطق الغطاء النباتي المتناثر، 

لطینیة الجافة عند التكاثر. وفي حین أن بعض مجموعات ھذا النوع تعد غیر مھاجرة أو تتفرق لمسافات قصیرة والمناطق الرملیة أو ا
فقط، فإن معظم المجموعات الساحلیة الداخلیة والشمالیة لدیھا نطاقات تكاثر وتشتیة منفصلة ومختلفة. وتتكاثر مجموعات التكاثر 

 زوج  2000زوج في تونس، ویصل إلى ما یقرب من  5000سط بمعدل حوالي الصغیرة في معظم بلدان البحر األبیض المتو
 في إسبانیا، والیونان، وإیطالیا، و"عدة آالف" في المغرب.

 العوامل الحالیة المسببة للفقدان أو االنخفاض

قات األنھار، اإلخالل بالموائل الساحلیة، وتدھور موائل األراضي الرطبة وفقدانھا، واستصالح األراضي، وانخفاض تدف -56
 والتحضر، والتعرض لالفتراس من الثعالب، والكالب والقطط الوحشیة.

 الحالة بموجب الصكوك الدولیة
 

 بشأن حفظ الطیور البریة. 2009تشرین الثاني/نوفمبر  30الصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس في  EC/2009/147التوجیھ رقم 
اتفاقیة حفظ أنواع الحیوانات  -). التذییل الثاني 1979البریة األوروبیة وموائلھا الطبیعیة (اتفاقیة حفظ األحیاء  -التذییل الثاني 

 ).1979البریة المھاجرة (

 خطط العمل الحالیة

 توجد خطة عمل وطنیة معمول بھا ویجري تنفیذھا في سلوفینیا. -57

 أھداف خطة العمل والغایة المستھدفة

 التكاثر وعدد الطیور المھاجرة في البحر األبیض المتوسط.عكس اتجاه االنخفاض في أعداد مجموعات  -58

 اإلجراء المقترح
 السیطرة على األنشطة الترفیھیة واإلزعاج البشري في مواقع التكاثر. •
حات. •  عكس اتجاه ھجر المالَّ
 وقف تلوث موائل األراضي الرطبة، واستصالح األراضي، وتطویر البنیة التحتیة في مواقع التكاثر. •

 

 )Columbinusالنویع  ssp. Charadrius leschenaultiiقطقاط الرمل الكبیر ( 6-11

 الحالة الراھنة

یتمتع ھذا النوع بنطاق عالمي كبیر للغایة ویوجد بأعداد كبیرة للغایة. من ثم، فإنھ وفقًا لمعاییر االتحاد الدولي لحفظ  -59
ال یتكاثر إال في تركیا  columbinusبیض المتوسط أن النویع الطبیعة یعد "غیر مھدد". ومع ذلك فإنھ من المعروف في البحر األ

زوج متكاثر). وبصفتھ مھاجًرا، فإنھ شائع إلى حدٍّ ما في إسرائیل، ونادر جد�ا  1000-400زوج متكاثر) وسوریا ( 1200-800(ربما 
ذا النوع في الغالب في المناطق أو متشرد في بعض بلدان شرق البحر األبیض المتوسط األخرى. وخالل موسم التكاثر یوجد ھ

المكشوفة، والجافة، وغیر المشجرة، والسھول الصخریة. وفي تركیا، یتردد ھذا النوع على السھوب المالحة المرعیة بصورةٍ كبیرةٍ، 
 وعادةً ما یتكاثر بالقرب من الماء ولكن على نحٍو استثنائّيٍ أیًضا على بُعد بضعة كیلومترات منھ.

 ة المسببة للفقدان أو االنخفاضالعوامل الحالی

 الصید واإلزعاج. -60
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 الحالة بموجب الصكوك الدولیة

 
اتفاقیة حفظ أنواع الحیوانات  -). التذییل الثاني 1979اتفاقیة حفظ األحیاء البریة األوروبیة وموائلھا الطبیعیة ( -التذییل الثاني 

 ).1979البریة المھاجرة (

 خطط العمل الحالیة

 ال یوجد

 خطة العمل والغایة المستھدفة أھداف

ضمان الحفاظ على مجموعات التكاثر القلیلة الحالیة في البحر األبیض المتوسط وزیادة أعدادھا، فضالً عن تزویدھا بممرات آمنة 
 ومناطق تشتیة حیث یوجد ھذا النوع في بلدان البحر األبیض المتوسط األخرى.

 اإلجراء المقترح
 

 لھذا النوع واألنواع "الشبیھة" بھ، حیث یوجد أثناء الھجرة وخالل فصل الشتاء. منح وضع الحمایة الصارمة •
 حظر جمیع أنواع اإلزعاج لمناطق التكاثر والمناطق المحیطة بھا. •
 رصد جمیع مناطق التكاثر، والمرور، والتشتیة، ومراقبتھا، وتوفیر الحمایة المناسبة لھا، وإدارتھا. •
 ور، والصیادین فیما یتعلق بتحدید األنواع.توجیھ المراقبین، وعلماء الطی •
 زیادة الوعي العام بحالة األنواع النادرة في البحر األبیض المتوسط. •

 

 )Columbinusالنویع  ssp. Charadrius leschenaultiiقطقاط الرمل الكبیر ( 6-12
 

 الحالة الراھنة

ھذا النوع مھدد باالنقراض على الصعید العالمي، بل وربما انقرض. بعد وصفھ بأنھ شائع في منطقة البحر األبیض  -61
المتوسط، أصبح اآلن واحدًا من أندر األنواع المعروفة وأقلھا في المنطقة القطبیة الغربیة. اعتاد على الھجرة من سیبیریا عبر شرق 

حات، وجنوب أوروبا للتشتیة في شمال أفر یقیا. وأثناء الھجرة، یوجد في نطاق واسع من الموائل: المستنقعات المالحة، والمالَّ
 والبحیرات متوسطة الملوحة، وأحواض تربیة األسماك الجافة، والسھوب، ومستنقعات المیاه العذبة. وكان آخر سجل موثق مؤكد 

 1999في البحر األبیض المتوسط في الیونان في عام 

 الحالیة المسببة للفقدان أو االنخفاضالعوامل 

 فقدان الموائل في مناطق الھجرة والتشتیة. وھناك عوامل أخرى غیر معروفة. -62

 الحالة بموجب الصكوك الدولیة
 اتفاقیة حفظ أنواع الحیوانات -). التذییل األول 1979اتفاقیة حفظ األحیاء البریة األوروبیة وموائلھا الطبیعیة ( -التذییل الثاني 

 ).1979البریة المھاجرة (
 ).1973اتفاقیة التجارة الدولیة بأنواع الحیوانات والنباتات البریة المھددة باالنقراض ( -التذییل األول 
 بشأن حفظ الطیور البریة. 2009تشرین الثاني/نوفمبر  30الصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس في  EC/2009/147التوجیھ رقم 

 .(1994 (EC) 1626/94)وروبي التي تحدد بعض التدابیر التقنیة لحفظ الموارد السمكیة في البحر األبیض المتوسط الئحة االتحاد األ
 ).1994مذكرة تفاھم بشأن تدابیر حفظ كروان الماء رفیع المنقار بموجب اتفاقیة بون (

 ج).1ب/1أ/1(العمود (ب) الفئة اآلسیویة  -األوروبیة  -مدرج في خطة عمل اتفاقیة الطیور المائیة األفریقیة 
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 خطط العمل الحالیة

 
خطة عمل دولیة لكروان الماء رفیع المنقار من إعداد منظمة بیردالیف الدولیة نیابةً عن المفوضیة األوروبیة (شباط/فبرایر 

1996.( 
 برنامج  –الیف الدولیة منظمة بیرد –خطط عمل الطیور المھددة باالنقراض على الصعید العالمي في أوروبا. مجلس أوروبا 

EU Life-Nature )1996.( 
 ولدى إیطالیا خطة عمل وطنیة.

 

 أھداف خطة العمل والغایة المستھدفة

 توفیر ممرات آمنة ومناطق تشتیة في البحر األبیض المتوسط. -63

 اإلجراء المقترح
 الھجرة وخالل فصل الشتاء.منح وضع الحمایة الصارمة لھذا النوع واألنواع "الشبیھة" بھ، حیث یوجد أثناء  •
 رصد مواقع التشتیة ومراقبتھا •
 إدارة جمیع مناطق المرور والتشتیة وتوفیر الحمایة المناسبة لھا. •
 تخطیط، وتنظیم و/أو إدارة أنشطة وعملیات التطویر بالقرب من مواقع التشتیة. •
 تدریب المراقبین، وعلماء الطیور، والصیادین فیما یتعلق بتحدید األنواع. •
 زیادة الوعي العام بحالة األنواع المھددة بشدة باالنقراض بین السیاسیین، وُصنَّاع القرار، والصیادین. •
 اآلسیویة من جانب البلدان التي لم تصدق علیھا بعد. -األوروبیة  -التصدیق على اتفاقیة الطیور المائیة األفریقیة  •

 

 )Larus geneiالنورس مستدق المنقار ( 6-13

 راھنةالحالة ال

ھذا النورس مستوطن و/أو مھاجر على حدٍّ سواء في البحر األبیض المتوسط. وھو یتكاثر في مستعمرات على الجزر  -64
حات في المنطقة الساحلیة وكذلك أیًضا (كما في تونس) في األراضي الرطبة الداخلیة، بما في ذلك البحیرات المالحة.  الرملیة في المالَّ

 1950-1650معزولة على نطاق واسع في بعض البلدان. ومن المعروف حالیًا أنھ یتكاثر في إسبانیا ( ویوجد متكاثًرا في مواقع متفرقة
زوًجا متكاثًرا)،  130-100زوج متكاثر)، والیونان ( 5000-3000زوج متكاثر)، وإیطالیا ( 1000زوًجا متكاثًرا)، وفرنسا (حوالي 

ل م 3000-2000وتركیا ( ل  4000ا یصل إلى زوج متكاثر). وفي تونس، ُسّجِ حات طینیة، كما ُسّجِ زوًجا  10560زوج متكاثر في مالَّ
متكاثًرا في جولف بوغرارة، فضالً عن مواقع أخرى متفرقة. كما أنھ یتكاثر في مصر ولكن األعداد غیر معروفة، وكان یتكاثر فیما 

 ت األوروبیة آخذة في االنخفاض.مضى في المغرب، ولیس ھناك دلیل على تكاثره في الجزائر. ویبدو أن المجموعا

 العوامل الحالیة المسببة للفقدان أو االنخفاض

 اإلخالل بالموائل الساحلیة، وتدھور موائل األراضي الرطبة وفقدانھا، واإلزعاج البشري، والتعرض لالفتراس  -65
 یما حیث تتعرض المستعمرات من الكالب الوحشیة، وتحول بیض ھذا النوع وفراخھ إلى فریسة ألنواع النورس األخرى، ال س

 في كثیٍر من األحیان لإلزعاج البشري، واستیالء السكان المحلیین على العدد القلیل المتبقي من البیض، والتلوث، والفیضانات.
 

 الحالة بموجب الصكوك الدولیة

 بشأن حفظ الطیور البریة. 2009تشرین الثاني/نوفمبر  30الصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس في  EC/2009/147التوجیھ رقم 
 ). التذییل الثاني من اتفاقیة األنواع المھاجرة، 1979اتفاقیة حفظ األحیاء البریة األوروبیة وموائلھا الطبیعیة ( -التذییل الثاني 

 اآلسیویة. -األوروبیة  -األفریقیة  وھو مدرج في إطار اتفاقیة الطیور المائیة
 

 خطط العمل الحالیة

 ال یوجد. ھناك خطط إدارة إقلیمیة للطیور البحریة تشمل ھذا النوع معمول بھا وتنفذ في إسبانیا.
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 أھداف خطة العمل والغایة المستھدفة

 الحفاظ على صحة مجموعات التكاثر، وزیادة أعدادھا، وزیادة عدد مستعمراتھا. -66

 المقترح اإلجراء
إعداد قائمة جرد لمواقع التكاثر ورسم خریطة للموائل الحیویة التي تدعم المستعمرات، ال سیما في بلدان البحر األبیض  •

 المتوسط وشمال أفریقیا.
 زیادة فعالیة اإلدارة في مناطق التكاثر. •
 منع اإلزعاج الناجم عن أنشطة السیاحة واألنشطة الترفیھیة. •
 الصارمة لھذا النوع.منح وضع الحمایة  •
 حظر جمیع أنواع اإلزعاج لمستعمرات التكاثر، بما في ذلك االستیالء على البیض والفراخ. •
 رصد المستعمرات المھددة واإلشراف علیھا. •
 إنشاء مناطق متمتعة بحمایة خاصة حیث توجد مستعمرات التكاثر. •
 والبنیة التحتیة بالقرب من المستعمرات المعروفة.تخطیط، وتنظیم و/أو إدارة أنشطة وعملیات تطویر السواحل  •
 السیطرة على األنواع المنافسة الغازیة والثدییات البریة في المستعمرات أو القضاء علیھا. •
 منع تسرب االنسكابات النفطیة والتلوث الكیمیائي للبحر. •
 تحدید المناطق البحریة المھمة لھذا النوع. •
 البحر، ال سیما بسبب الصید العََرضي.وضع خطة عمل للحد من النفوق في  •

 
 )Larus melanocephalusنورس البحر المتوسط ( 6-14
 

 الحالة الراھنة

یتكاثر ھذا النورس في مستعمرات كثیفة في البحیرات، ومصبات األنھار، وكذلك المستنقعات المالحة الداخلیة والساحلیة،  -67
مناطق األراضي المنخفضة المفتوحة. ویتكاثر في األساس على ساحل البحر األسود وعلى بحیرات السھوب الكبیرة والمستنقعات في 

في أوكرانیا وفي مواقع متفرقة في جمیع أنحاء أوروبا. وفي البحر األبیض المتوسط یتكاثر في إسبانیا، وجنوب فرنسا، وإیطالیا، 
شتاء عددًا كبیًرا من المجموعات األوروبیة. ویُقدَّر عدد والیونان، وتركیا. كما تستضیف منطقة البحر األبیض المتوسط في فصل ال

 زوج 15700 - 9400مجموعات التكاثر في البحر األبیض المتوسط بنحو 

 العوامل الحالیة المسببة للفقدان أو االنخفاض

ات النفطیة اإلزعاج السیاحي لمستعمرات التكاثر، وفقدان الموائل الناتج عن التنمیة، وربما التلوث بسبب االنسكاب -68
وتصریف المواد الكیمیائیة في البحر، والصید العََرضي الناجم عن صید األسماك بخیوط صناریة طویلة، واستیالء صیادي األسماك 

 على البیض والطیور البالغة.

 الحالة بموجب الصكوك الدولیة
 بشأن حفظ الطیور البریة. 2009تشرین الثاني/نوفمبر  30الصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس في  EC/2009/147التوجیھ رقم 

 ). التذییل الثاني من اتفاقیة األنواع المھاجرة، 1979اتفاقیة حفظ األحیاء البریة األوروبیة وموائلھا الطبیعیة ( -التذییل الثاني 
 اآلسیویة. -األوروبیة  -األفریقیة  وھو مدرج في إطار اتفاقیة الطیور المائیة

 

 خطط العمل الحالیة

 ال یوجد

 أھداف خطة العمل والغایة المستھدفة

 الحفاظ على صحة مجموعات التكاثر وزیادة أعدادھا، وزیادة عدد مستعمراتھا، وتوفیر الحمایة الكاملة لمناطق التشتیة -69
 

 اإلجراء المقترح
 خریطة للموائل الحیویة التي تدعم المستعمرات. إعداد قائمة جرد لمواقع التكاثر ورسم •
 تحدید التھدیدات القائمة على الموقع واإلجراءات اإلداریة الالزمة للمناطق المحمیة. •
 زیادة فعالیة اإلدارة الحالیة في مناطق التكاثر. •
 منع اإلزعاج الناجم عن أنشطة السیاحة واألنشطة الترفیھیة. •
 النوع. منح وضع الحمایة الصارمة لھذا •
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 حظر جمیع أنواع اإلزعاج لمستعمرات التكاثر، بما في ذلك االستیالء على البیض والفراخ. •
 رصد المستعمرات المھددة واإلشراف علیھا. •
 إنشاء مناطق متمتعة بحمایة خاصة حیث توجد مستعمرات التكاثر. •
 بالقرب من المستعمرات المعروفة.تخطیط، وتنظیم و/أو إدارة أنشطة وعملیات تطویر السواحل والبنیة التحتیة  •
 إنشاء مواقع تعشیش اصطناعیة حیثما أمكن في المواقع الساحلیة. •

 

 )Larus audouiniiنورس أودوین ( 6-15

 الحالة الراھنة

إن ھذا النوع مستوطن في البحر األبیض المتوسط، مع وجود مجموعات التكاثر الرئیسیة في غرب البحر األبیض  -70
وھو أكبر متوسط  2016-2004طائر متكاثر في إسبانیا خالل األعوام  16800المواقع الساحلیة والجزر، بمتوسط قدره المتوسط في 

ل لھ. وتوجد مستعمرات أخرى في أجزاء أخرى من البحر األبیض المتوسط بما في ذلك الیونان، وتركیا، وتونس، وسردینیا. وقد  ُسّجِ
لقرن العشرین، ولكن أدى تنفیذ تدابیر الحمایة على نحٍو أفضل إلى زیادة في أعداد مجموعات كان على وشك االنقراض في سبعینیات ا

 التكاثر.

 العوامل الحالیة المسببة للفقدان أو االنخفاض

إحداث تغییرات في الموائل في مواقع التكاثر، والتغیرات في ممارسات الصید، والمنافسة في األساس مع النورس  -71
، واالستیالء على البیض، والتعرض لالفتراس من الفئران، واالضطھاد واإلزعاج البشري، (Larus cachinnans)األصفر الساق 

 وربما استنزاف الموارد الغذائیة، والتلوث بالملوثات النفطیة.

 الحالة بموجب الصكوك الدولیة
اتفاقیة حفظ أنواع الحیوانات  -). التذییل األول والثاني 1979اتفاقیة حفظ األحیاء البریة األوروبیة وموائلھا الطبیعیة ( -التذییل الثاني 

 2009تشرین الثاني/نوفمبر  30الصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس في  EC/2009/147). التوجیھ رقم 1979البریة المھاجرة (
 بشأن حفظ الطیور البریة.

 .(1994 (EC) 1626/94)لموارد السمكیة في البحر األبیض المتوسط الئحة االتحاد األوروبي التي تحدد بعض التدابیر التقنیة لحفظ ا
 أ).3أ/1اآلسیویة (العمود (أ) الفئة  -األوروبیة  -مدرج في خطة عمل اتفاقیة الطیور المائیة األفریقیة 

 خطط العمل الحالیة
الدولیة نیابةً عن المفوضیة األوروبیة  من إعداد منظمة بیردالیف) Larus audouinii(خطة عمل دولیة لنورس أودوین 

 ).1996(آذار/مارس 
 برنامج  –منظمة بیردالیف الدولیة  –خطط عمل الطیور المھددة باالنقراض على الصعید العالمي في أوروبا. مجلس أوروبا 

EU Life-Nature )1996.( 
 یة لمحمیة جزر النخیل الطبیعیة في لبنان.بواسطة اللجنة الحكوم) Larus audouinii(خطة عمل الستعادة نورس أودوین 

 )Larus audouinii(الفریق العامل الرسمي في إسبانیا (وزارة البیئة) الستعراض الحالة واقتراح إجراءات الحفظ لنورس أودوین 
نفیذ خطط توجد خطة عمل وطنیة معمول بھا ومنفذة في إیطالیا، وھناك خطة عمل أخرى یجري إعدادھا في تركیا، كما یجري ت

 اإلدارة اإلقلیمیة على عدد من المستعمرات في إسبانیا.
 وتوجد خطة عمل وطنیة في فرنسا.

 أھداف خطة العمل والغایة المستھدفة

 الحفاظ على صحة مجموعات التكاثر وزیادة عدد المستعمرات. -72
 

 اإلجراء المقترح
 إعداد قائمة جرد لمواقع التكاثر ورسم خریطة للموائل الحیویة التي تدعم المستعمرات، ال سیما في الجزء الشرقي  •

 من البحر األبیض المتوسط.
 منح وضع الحمایة الصارمة لھذا النوع. •
 حظر جمیع أنواع اإلزعاج لمستعمرات التكاثر، ال سیما االستیالء على البیض والفراخ. •
 رات المھددة واإلشراف علیھا.رصد المستعم •
 إنشاء مناطق متمتعة بحمایة خاصة حیث توجد مستعمرات التكاثر. •
 تخطیط، وتنظیم و/أو إدارة أنشطة وعملیات تطویر السواحل والبنیة التحتیة بالقرب من المستعمرات المعروفة. •
 القضاء علیھا. السیطرة على األنواع المنافسة الغازیة والثدییات البریة في المستعمرات أو •
 منع تسرب االنسكابات النفطیة والتلوث الكیمیائي للبحر. •
 تحدید المناطق البحریة المھمة لھذا النوع. •
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 وضع خطة عمل للحد من النفوق في البحر، ال سیما بسبب الصید العََرضي. •

 

 )Larus armenicusالنورس األرمیني ( 6-16

 الحالة الراھنة

یعشش ھذا النوع بصورة ٍاستعماریٍة في تجمعات ضخمة. وقد انخفضت مجموعاتھ األوروبیة بسرعة وصنفھ االتحاد  -73
الدولي لحفظ الطبیعة بأنھ "قریب من خطر االنقراض". وفي البحر األبیض المتوسط یتكاثر في غرب تركیا حیث یستوطن، مع 

ا أنھ في البحر األبیض المتوسط یشتّي في الجزء الشرقي، لكن األعداد زوج. كم 10000-8000وجود مجموعات تكاثر یبلغ عددھا 
غیر معروفة.  وھو زائر شتوي شائع ومھاجر عابر على إسرائیل حیث تنخفض أعداده أیًضا على نحٍو كبیٍر. ویقطن ھذا النوع في 

برك، واألنھار. ویتكاثر على طول الشواطئ العشبیة المیاه الساحلیة والداخلیة على حدٍّ سواء، مترددًا على البحیرات، والخزانات، وال
 والمغطاة بالحصى في البحیرات الجبلیة، كما یعشش ویبحث عن الغذاء في أحواض القصب وعلى الشواطئ. وفي نطاق التشتیة، 

 قد یبحث ھذا النوع عن الغذاء أیًضا في الحقول الزراعیة وأحواض تربیة األسماك.

 للفقدان أو االنخفاضالعوامل الحالیة المسببة 

 االضطھاد (بسبب األضرار التي لحقت بمصائد األسماك)، واالستیالء على البیض، وفقدان جودة الموائل. -74

 الحالة بموجب الصكوك الدولیة

 اآلسیویة. -األوروبیة  -التذییل الثاني من اتفاقیة األنواع المھاجرة، وھو مشمول باتفاقیة الطیور المائیة األفریقیة 

 العمل الحالیة خطط

 ال یوجد

 أھداف خطة العمل والغایة المستھدفة

 وقف االنخفاض في أعداد ھذا النوع والحفاظ على صحة مجموعات التكاثر. -75

 اإلجراء المقترح
 .تحدید المواقع المھمة لھذا النوع وتعیینھا •
 برامج تثقیف لصیادي األسماك للحد من االضطھاد. •
 النوع، بما في ذلك نظامھ الغذائي واتجاھاتھ العددیة. إجراء دراسات لفھم إیكولوجیة ھذا •
 إعداد قائمة جرد لمواقع التكاثر ورسم خریطة للموائل الحیویة التي تدعم المستعمرات، في الجزء الشرقي  •

 من البحر األبیض المتوسط.
 منح وضع الحمایة الصارمة لھذا النوع. •
 في ذلك االستیالء على البیض والفراخ.حظر جمیع أنواع اإلزعاج لمستعمرات التكاثر، بما  •
 رصد المستعمرات المھددة واإلشراف علیھا. •
 إنشاء مناطق متمتعة بحمایة خاصة حیث توجد مستعمرات التكاثر. •
 تخطیط، وتنظیم و/أو إدارة أنشطة وعملیات تطویر السواحل والبنیة التحتیة بالقرب من المستعمرات المعروفة. •
 اض في أعداد ھذا النوع والحفاظ على صحة مجموعات التكاثر.وضع خطة عمل لوقف االنخف •

 

 )Sternula albifronsالخرشنة الصغیرة ( 6-17

 الحالة الراھنة

یعد ھذا الطائر البحري الساحلي أحد األنواع المھاجرة كثیرة االرتحال التي عادةً ما تصطاد في المیاه الضحلة جد�ا. وفیما  -76
الخرشناوات قربًا من الشاطئ. وھو یتكاثر في أزواج مفردة أو في مجموعات صغیرة جد�ا في بعض األحیان یخص توزیعھ، یعد أكثر 

زوج. ومع ذلك، یُقدَّر عدد  53000 - 36000وسط مستعمرات من خرشناوات أخرى. ویُقدَّر عدد مجموعات التكاثر األوروبیة بنحو 
زوج متكاثر مع وجود أعلى المعدالت في تركیا  14500-11000توسط بنحو مجموعات التكاثر في جمیع بلدان البحر األبیض الم

-1500زوج متكاثر)، والیونان ( 3500-2000زوًجا متكاثًرا)، وإیطالیا ( 2691-2641زوج متكاثر)، وإسبانیا ( 3000-5000(
زوج متكاثر).غیر أن االتجاه  300(زوج متكاثر)، وإسرائیل  500-200زوج متكاثر)، وألبانیا ( 700زوج متكاثر)، وفرنسا ( 2000

 العددي العالمي العام آخذ في االنخفاض.
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 العوامل الحالیة المسببة للفقدان أو االنخفاض

 فقدان الموائل وتدمیر مواقع التكاثر، واإلزعاج البشري، والتعرض لالفتراس (من الثعالب والكالب والقطط الوحشیة). -77

 الحالة بموجب الصكوك الدولیة
اتفاقیة حفظ أنواع الحیوانات  -). التذییل الثاني 1979اتفاقیة حفظ األحیاء البریة األوروبیة وموائلھا الطبیعیة ( -الثاني  التذییل

 ).1979البریة المھاجرة (
 بشأن حفظ الطیور البریة. 2009تشرین الثاني/نوفمبر  30الصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس في  EC/2009/147التوجیھ رقم 

 .(1994 (EC) 1626/94)الئحة االتحاد األوروبي التي تحدد بعض التدابیر التقنیة لحفظ الموارد السمكیة في البحر األبیض المتوسط 
 أ)./3اآلسیویة (العمود (أ) الفئة  -األوروبیة  -مدرج في خطة عمل اتفاقیة الطیور المائیة األفریقیة 

 خطط العمل الحالیة

 ط عمل وطنیة منفذة في إسرائیل وسلوفینیا.ال یوجد، ولكن توجد خط

 أھداف خطة العمل والغایة المستھدفة

 الحفاظ على صحة مستعمرات التكاثر، وسد الثغرات في المعرفة بالبیانات الكمیة المتعلقة بمجموعات التكاثر في عدد من البلدان. -78

 اإلجراء المقترح
إعداد قائمة جرد ورسم خریطة للموائل الحیویة التي تدعم المستعمرات، ال سیما في بلدان شرق البحر األدریاتي وشرق  •

 البحر األبیض المتوسط التي تفتقر إلى البیانات الكمیة.
 منح وضع الحمایة الصارمة لھذا النوع. •
 حظر جمیع أنواع اإلزعاج لمستعمرات التكاثر. •
 االفتراس.القضاء على  •
 رصد المستعمرات المھددة باإلزعاج ومراقبتھا. •
 إنشاء مناطق متمتعة بحمایة خاصة حیث توجد مستعمرات التكاثر. •
 تخطیط، وتنظیم و/أو إدارة أنشطة وعملیات تطویر السواحل والبنیة التحتیة بالقرب من المستعمرات المعروفة. •
 تحدید أعداد المجموعات واتجاھاتھا. •
 ضي الرطبة حیث یتكاثر ھذا النوع.ترمیم األرا •

 
 

 )Gelochelidon niloticaالخرشنة النیلیة ( 6-18
 

 الحالة الراھنة

یتمتع ھذا النوع بنطاق عالمي كبیر للغایة، إال أن عدد مجموعات التكاثر الخاصة بھ في البحر األبیض المتوسط یُقدَّر  -79
زوًجا  873زوج متكاثر)، وفرنسا ( 2000-1000زوًجا متكاثًرا)، وتركیا ( 3435-3185زوًجا: إسبانیا ( 7150-5800بنحو 

 زوًجا متكاثًرا)، ولیبیا  350-150زوًجا متكاثًرا)، وتونس ( 280-180)، والیونان (زوًجا متكاثًرا 550متكاثًرا)، وإیطالیا (
زوًجا متكاثًرا). وھو یتكاثر في مجموعة متنوعة من المواقع لیس فقط في المناطق الساحلیة، ولكن أیًضا في البحیرات الداخلیة،  12(

 واألنھار، والمستنقعات.

 أو االنخفاضالعوامل الحالیة المسببة للفقدان 

تدھور الموائل وفقدانھا، على سبیل المثال بسبب تجفیف األراضي الرطبة، وتكثیف الزراعة، والتلوث بمبیدات اآلفات،  -80
 وتقلُّبات منسوب المیاه، والتنمیة بالقرب من مواقع التكاثر و/أو البحث عن الغذاء، واإلزعاج البشري لمستعمرات التكاثر.

 ولیةالحالة بموجب الصكوك الد
 بشأن حفظ الطیور البریة. 2009تشرین الثاني/نوفمبر  30الصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس في  EC/2009/147التوجیھ رقم 

اتفاقیة حفظ أنواع الحیوانات  -). التذییل الثاني 1979اتفاقیة حفظ األحیاء البریة األوروبیة وموائلھا الطبیعیة ( -التذییل الثاني 
 ).1979اجرة (البریة المھ

 خطط العمل الحالیة

 ال یوجد
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 أھداف خطة العمل والغایة المستھدفة

 حمایة مناطق التكاثر، والحفاظ على صحة مجموعات التكاثر وربما زیادتھا.

 اإلجراء المقترح
 إعداد قائمة جرد ورسم خریطة للموائل الحیویة التي تدعم المستعمرات. •
 ج، وأعمال التطویر، والتعدیل.ضمان حمایة مواقع التكاثر من اإلزعا •
 منح وضع الحمایة الصارمة لھذا النوع. •
 القضاء على االفتراس. •
 رصد المستعمرات المھددة باإلزعاج ومراقبتھا. •
 منع تآكل مجمعات الجزر الصغیرة، •
 إنشاء مناطق متمتعة بحمایة خاصة حیث توجد مستعمرات التكاثر. •

 
 ) caspiaHydroprogneالخرشنة القزوینیة ( 6-19
 

 الحالة الراھنة

یتمتع ھذا النوع بتوزیع عالمي كبیر للغایة ولكن متناثر. وبعض مجموعاتھ مستقرة غیر مھاجرة في حین أن البعض  -81
ل التعشیش على الشواطئ الرملیة، أو المكسوة بالحصى أو األصداف المتناثرة، أو الكثبان الرملیة،   اآلخر كثیر الھجرة. وھو یُفّضِ
 أو األسطح الصخریة المسطحة، أو الجزر، أو الشعاب المرجانیة المحمیة. وفي البحر األبیض المتوسط، یقل عدد مجموعات التكاثر 

زوج  200-100زوج متكاثر)، سوریا ( 300-150زوج متكاثر، ویقتصر على عدد قلیل من البلدان في الجزء الشرقي: تركیا ( 500عن 
 أزواج متكاثرة). ویقال إنھ یتكاثر في مصر، ولكن األعداد غیر معروفة. 10إلى متكاثر)، الیونان (ما یصل 

 العوامل الحالیة المسببة للفقدان أو االنخفاض

فقدان موائل التكاثر وتدھورھا، واإلزعاج البشري لمستعمرات التعشیش، والتلوث باالنسكابات النفطیة، والتلوث البحري،  -82
 والصید العََرضي بمعدات الصید.

 الحالة بموجب الصكوك الدولیة
اتفاقیة حفظ أنواع الحیوانات  -). التذییل الثاني 1979اتفاقیة حفظ األحیاء البریة األوروبیة وموائلھا الطبیعیة ( -التذییل الثاني 

 ).1979البریة المھاجرة (
 بشأن حفظ الطیور البریة. 2009تشرین الثاني/نوفمبر  30الصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس في  EC/2009/147التوجیھ رقم 

 خطط العمل الحالیة

 أ).3أ/1اآلسیویة (العمود (أ) الفئة  -األوروبیة  -ال یوجد، ولكنھ مدرج في خطة عمل اتفاقیة الطیور المائیة األفریقیة 

 أھداف خطة العمل والغایة المستھدفة

 الحمایة الصارمة لمجموعات التكاثر الصغیرة وربما زیادتھا. -83

 اإلجراء المقترح
 إعداد قائمة جرد ورسم خریطة للموائل الحیویة التي تدعم المستعمرات. •
 ضمان حمایة مواقع التكاثر من اإلزعاج، وأعمال التطویر، والتعدیل. •
 منح وضع الحمایة الصارمة لھذا النوع. •
 االفتراس.القضاء على  •
 رصد المستعمرات المھددة باإلزعاج ومراقبتھا. •
 منع تآكل مجمعات الجزر الصغیرة، •
 إنشاء مناطق متمتعة بحمایة خاصة حیث توجد مستعمرات التكاثر. •

 
 )emigratusالنویع  ssp. Thalasseus bengalensisالخرشنة البنغالیة ( 20-6

 

 الحالة الراھنة

مستعمرات: جزیرة القارة  4المستوطن في البحر األبیض المتوسط یقتصر حالیًا على لیبیا، في  إن ھذا النویع -84
ل تكاثر  70زوًجا)، وسبخة جلیانة ( 16زوًجا)، وجزیرة ُعلبھ ( 12زوج)، وجزیرة فتیحة ( 2000( زوًجا). وقد ُسّجِ
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 عرضي في السنوات الماضیة في فرنسا، والیونان، وإیطالیا، وإسبانیا.

 جزیرة القارة، سبخة جلیانة في ( 

 العوامل الحالیة المسببة للفقدان أو االنخفاض

؛ (Larus cachinnans)اإلزعاج العََرضي من صیادي األسماك، وربما التعرض لالفتراس من النورس األصفر الساق  -85
 وربما التلوث بالملوثات النفطیة والمواد الكیمیائیة السامة.

 

 ولیةالحالة بموجب الصكوك الد
(الملوثات العضویة الثابتة األفریقیة)  -). التذییل الثاني 1979اتفاقیة حفظ األحیاء البریة األوروبیة وموائلھا الطبیعیة ( -التذییل الثاني 

 ).1979اتفاقیة حفظ أنواع الحیوانات البریة المھاجرة (
 .(1994 (EC) 1626/94)د السمكیة في البحر األبیض المتوسط الئحة االتحاد األوروبي التي تحدد بعض التدابیر التقنیة لحفظ الموار

 ج)./1اآلسیویة (العمود (أ) الفئة  -األوروبیة  -مدرج في خطة عمل اتفاقیة الطیور المائیة األفریقیة 
 

 خطط العمل الحالیة

قلیمیة للمناطق المتمتعة بحمایة ال یوجد. غیر أن ھناك خطة عمل وطنیة في لیبیا ولكنھا لم تُنفَّذ بعد. وضع مركز األنشطة اإل
في منطقة البحر األبیض ) Thalasseus bengalensis emigrates(خاصة بروتوكول رصد للخرشنة البنغالیة 

 .MedMPAnetفي إطار تنفیذ مشروع  2012المتوسط في عام 

 أھداف خطة العمل والغایة المستھدفة

 المجموعات، وربما زیادة أعدادھا.حمایة مناطق التكاثر، والحفاظ على صحة  -86
 

 اإلجراء المقترح
 منح وضع الحمایة الصارمة لھذا النوع. •
 حظر جمیع أنواع اإلزعاج لمستعمرات التكاثر، بما في ذلك االستیالء على البیض والفراخ. •
 رصد المستعمرات واإلشراف علیھا بانتظام. •
كاثر ھذا النوع، وحظر الوصول إلى المواقع المعروفة إال إنشاء مناطق متمتعة بحمایة خاصة حیث توجد مستعمرات ت •

 ألغراض علمیة.
 التحقیق فیما إذا كانت مصائد األسماك المحلیة تؤثر في نجاح عملیة التكاثر. •
 منع تسرب االنسكابات النفطیة والتلوث الكیمیائي للبحر. •
 تحدید أعداد المجموعات واتجاھاتھا. •
 توفیر جزر اصطناعیة صغیرة في سبخة جلیانة لتشجیع زیادة حجم المستعمرة في البحیرة. •

 

 )Thalasseus sandvicensisالخرشنة السندویتشیة ( 6-21

 الحالة الراھنة

یمكن إیجاد ھذا النوع في أوروبا، وأفریقیا، وغرب آسیا، وجنوب األمریكتین. وفي حین یُقدَّر عدد مجموعاتھ األوروبیة  -87
زوج، ویعشش في  8800-6300زوج، یُقدَّر عدد مجموعات التكاثر في البحر األبیض المتوسط بنحو  148000-79900بنحو 

حات. كما یھاجر من مناطق أخرى إلى البحر األبیض  مستعمرات توجد في األساس في دلتا األنھار، وعلى الشواطئ الرملیة، وفي المالَّ
 المتوسط للتشتیة.

 المسببة للفقدان أو االنخفاض العوامل الحالیة

تدھور الموائل وفقدانھا بسبب عملیات تطویر السواحل في األساس، واإلزعاج البشري، والحیوانات المفترسة والصید،  -88
 وربما انخفاض وفرة األسماك البحریة الصغیرة.

 الحالة بموجب الصكوك الدولیة
اتفاقیة حفظ أنواع الحیوانات  -). التذییل الثاني 1979یة وموائلھا الطبیعیة (اتفاقیة حفظ األحیاء البریة األوروب -التذییل الثاني 

 ).1979البریة المھاجرة (
 بشأن حفظ الطیور البریة. 2009تشرین الثاني/نوفمبر  30الصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس في  EC/2009/147التوجیھ رقم 

 ج).3أ/3اآلسیویة (العمود (أ) الفئة  -األوروبیة  -األفریقیة مدرج في خطة عمل اتفاقیة الطیور المائیة 
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 خطط العمل الحالیة

 ال یوجد

 أھداف خطة العمل والغایة المستھدفة

 الحفاظ على صحة مستعمرات التكاثر، ووقف فقدان الموائل. -89

 اإلجراء المقترح
سیما في الجزء الشرقي من البحر األبیض إعداد قائمة جرد ورسم خریطة للموائل الحیویة التي تدعم المستعمرات، ال  •

 المتوسط، حیث یوجد نقص في الدراسات االستقصائیة عن التكاثر.
 منح وضع الحمایة الصارمة لھذا النوع. •
 حظر جمیع أنواع اإلزعاج لمستعمرات التكاثر. •
 رصد المستعمرات المھددة باإلزعاج واإلشراف علیھا. •
 توجد مستعمرات التكاثر.إنشاء مناطق متمتعة بحمایة خاصة حیث  •
تخطیط، وتنظیم و/أو إدارة أنشطة وعملیات تطویر السواحل والبنیة التحتیة التي تؤثر على األراضي الرطبة وموائل  •

 التكاثر األخرى.
 ترمیم األراضي الرطبة حیث یتكاثر ھذا النوع. •

 
 )Pandion haliaetusالعقاب النساري ( 6-22
 

 الحالة الراھنة

زوج،  12300-8400لمي، وھو معرض للخطر في عدة مناطق. وفي حین یُقدَّر عدد مجموعاتھ األوروبیة بنحو ھذا النوع عا -90
زوًجا في البحر األبیض المتوسط (خاصةً جزر البلیار، وكورسیكا، والمغرب، والجزائر). وقد اختفت بعض  120یتكاثر أقل من 

 یزا، وصقلیة، وسردینیا). وقد أُدِخلَت الخمسة أزواج التي تتكاثر حالیًا في إیطالیا.المجموعات الصغیرة المحلیة من الجزر األخرى (مثل إیب

 العوامل الحالیة المسببة للفقدان أو االنخفاض

تدمیر الموائل واإلزعاج الذي یحدث في مواقع التكاثر والمرتبط بالسیاحة. النفوق الناجم أیًضا عن الصید غیر المشروع  -91
 والصعق بالكھرباء.

 الحالة بموجب الصكوك الدولیة
 ).1968االتفاقیة األفریقیة بشأن الحفظ والموارد الطبیعیة ( -الفئة (ب) 

اتفاقیة حفظ أنواع الحیوانات  -). التذییل الثاني 1979اتفاقیة حفظ األحیاء البریة األوروبیة وموائلھا الطبیعیة ( -التذییل الثاني 
 ).1979البریة المھاجرة (

 بشأن حفظ الطیور البریة. 2009تشرین الثاني/نوفمبر  30الصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس في  EC/2009/147م التوجیھ رق
 .(1994 (EC) 1626/94)الئحة االتحاد األوروبي التي تحدد بعض التدابیر التقنیة لحفظ الموارد السمكیة في البحر األبیض المتوسط 

 خطط العمل الحالیة

 .2012و  2008ھناك خطة عمل إقلیمیة لھذا النوع في إسبانیا، وكانت ھناك خطة عمل وطنیة في فرنسا بین عامي  ال یوجد، ولكن

 أھداف خطة العمل والغایة المستھدفة

 عكس اتجاه االنخفاض في أعداد مجموعات التكاثر في البحر األبیض المتوسط. -92

 اإلجراء المقترح
 لحیویة التي تدعم األزواج المتكاثرة المتبقیة.إعداد قائمة جرد ورسم خریطة للموائل ا •
 منح وضع الحمایة الصارمة لھذا النوع. •
 حظر تدمیر الموائل، واإلزعاج، واالستیالء على ھذا النوع أو اإلتجار بھ. •
 استخدام التدابیر القائمة على المناطق لحمایة الموائل واستعادتھا. •
 ھذا النوع.إنشاء مناطق متمتعة بحمایة خاصة حیث یتكاثر  •
 تخطیط، وتنظیم و/أو إدارة أنشطة وعملیات تطویر السواحل والبنیة التحتیة بالقرب من مواقع التكاثر المعروفة. •
 بحث أسباب انخفاض أعداد ھذا النوع. •

 



UNEP(DEPI)/MED IG.23/23 
355Page  

 
 )Ceryle rudisصیاد السمك األبقع ( 6-23
 

 الحالة الراھنة

األبیض المتوسط یقتصر على عدد قلیل من البلدان، ومن المعروف یتمتع ھذا النوع بنطاق كبیر للغایة. ولكن في البحر  -93
زوج متكاثر)، وفي سوریا ومصر حیث األعداد المتكاثرة  200-100زوج متكاثر)، وتركیا ( 2500فقط أنھ یتكاثر في إسرائیل (

صغیرة والكبیرة، واألنھار غیر معروفة. وقد لوحظ انخفاض في أعداده في سوریا، وإسرائیل، ومصر. وھو یقطن في البحیرات ال
الكبیرة، ومصبات األنھار، والبحیرات الساحلیة والسواحل الرملیة والصخریة، والسدود والخزانات ذات المیاه العذبة أو متوسطة 

لمحلیة؛ الملوحة التي تتوفر فیھا أسماك الفرخ المجاورة للماء. وھو بصورةٍ عامٍة نوع مستقر غیر مھاجر، مع قیامھ ببعض التنقالت ا
 بسبب التغیرات في إمدادات الغذاء.

 العوامل الحالیة المسببة للفقدان أو االنخفاض

استخدام السموم ومبیدات اآلفات، وتطویر تكنولوجیا تخزین المیاه، والتراكم البیولوجي للملوثات والسموم في األسماك  -94
 التي یتغذى علیھا ھذا النوع.

 الحالة بموجب الصكوك الدولیة

 ).1979اتفاقیة حفظ األحیاء البریة األوروبیة وموائلھا الطبیعیة ( -ل الثاني التذیی

 خطط العمل الحالیة

 ال یوجد

 أھداف خطة العمل والغایة المستھدفة

 عكس اتجاه االنخفاض والحفاظ على صحة مجموعات التكاثر في البحر األبیض المتوسط. -95

 اإلجراء المقترح
 ومجموعات التكاثر. إعداد قائمة جرد لمناطق التكاثر •
 حمایة ھذا النوع وجمیع مواقع تكاثره الرئیسیة قانونی�ا. •
 إجراء البحوث حول نطاق ھذا النوع، وإیكولوجیتھ، ومتطلبات موائلھ، وتحركاتھ؛ الستخدامھا في تدابیر الحفظ الالزمة. •
 تقییم التھدیدات المحتملة وآثارھا من أجل وضع االستجابات المناسبة. •
 عمل إقلیمیة لحمایة وإدارة المواقع الرئیسیة لھذا النوع.وضع خطط  •

 

 )Halcyon smyrnensisالقاوند أبیض الصدر ( 6-24

 الحالة الراھنة

یتمتع ھذا القاوند بنطاق عالمي كبیر للغایة. ولكن في البحر األبیض المتوسط یقتصر على عدد قلیل من البلدان، ومن المعروف  -96
 زوج متكاثر،  10000زوًجا متكاثًرا)، ومصر (أكثر من  250-170زوج متكاثر)، وتركیا ( 15000( فقط أنھ یتكاثر في إسرائیل

 .ولكن ال توجد تقدیرات صحیحة). وھو یقطن في موائل مختلفة تتنوع بین المسطحات المائیة واألراضي الزراعیة ومزارع النخیل
 

 العوامل الحالیة المسببة للفقدان أو االنخفاض

مبیدات اآلفات، وتدھور الموائل الناجم عن عوامل مختلفة، والثغرات في معرفة إیكولوجیة ھذا النوع وسلوكھ استخدام  -97
 والتھدیدات التي تواجھھ.

 الحالة بموجب الصكوك الدولیة

 ).1979اتفاقیة حفظ األحیاء البریة األوروبیة وموائلھا الطبیعیة ( -التذییل الثاني 
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 خطط العمل الحالیة

 ال یوجد

 أھداف خطة العمل والغایة المستھدفة

 عكس اتجاه االنخفاض والحفاظ على صحة مجموعات التكاثر في البحر األبیض المتوسط. -98

 اإلجراء المقترح
 إعداد قائمة جرد لمناطق التكاثر ومجموعات التكاثر. •
 حمایة جمیع مواقع التكاثر على نحٍو صارٍم واإلشراف علیھا. •
 یؤدي إلى تدھور مواقع تكاثر ھذا النوع.منع أي تطور من شأنھ أن  •
 إجراء البحوث حول إیكولوجیة ھذا النوع واحتیاجات الموائل التخاذ تدابیر الحفظ الالزمة في المستقبل. •
 تقییم التھدیدات المحتملة وآثارھا من أجل وضع االستجابات المناسبة. •
 لنوع.وضع خطط عمل إقلیمیة لحمایة وإدارة المواقع الرئیسیة لھذا ا •

 

 )Falco eleonoraeصقر أسحم ( 6-25
 

 الحالة الراھنة

یتكاثر ھذا الصقر في مستعمرات على طول ساحل البر الرئیسي أو على الجزر الصخریة، التي غالبًا ما تكون غیر  -99
ر عدد مجموعاتھ مؤخًرا بنحو 95مأھولة. وفي أوروبا، التي تغطي أكثر من  مع  -زوج  14500-14300٪ من نطاق التكاثر، قُدِّ

)، 145-90)، وقبرص (655)، وإسبانیا (704-638)، تلیھا إیطالیا (12360وجود أكبر عدد من األزواج المتكاثرة في الیونان (
٪ منھا موجود في تونس).  غیر أن االتجاه 77زوًجا (حوالي  250). وقد قُدِّرت أعداده في شمال أفریقیا بحوالي 50-35وتركیا (
 الحالي آخذ في االزدیاد. وتتكاثر مجموعاتھ كلھا تقریبًا على جزر البحر األبیض المتوسط الصخریة.العددي 

 العوامل الحالیة المسببة للفقدان أو االنخفاض

التعرض لالفتراس من القطط والفئران، واإلزعاج البشري للمستعمرات، وتدھور الموائل، واالستیالء على البیض  -100
 تسمم العرضي الناجم عن أسالیب مكافحة اآلفات.والفراخ، والصید، وال

 الحالة بموجب الصكوك الدولیة
 ).1968االتفاقیة األفریقیة بشأن الحفظ والموارد الطبیعیة ( -الفئة (ب) 

دولیة بأنواع اتفاقیة التجارة ال -). التذییل الثاني 1979اتفاقیة حفظ األحیاء البریة األوروبیة وموائلھا الطبیعیة ( -التذییل الثاني 
 ).1973الحیوانات والنباتات البریة المھددة باالنقراض (

 بشأن حفظ الطیور البریة. 2009تشرین الثاني/نوفمبر  30الصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس في  EC/2009/147التوجیھ رقم 

 خطط العمل الحالیة
 بیردالیف الدولیة نیابةً عن المفوضیة األوروبیة من إعداد منظمة ) Falco eleonorae(خطة عمل دولیة لصقر أسحم 

 ).1999(المشروع النھائي في كانون األول/دیسمبر 
 وھناك خطة عمل إقلیمیة منفذة لھذا النوع في جزر البلیار، التي تستضیف معظم مجموعات التكاثر في إسبانیا.

 وتوجد خطة عمل وطنیة معمول بھا ومنفذة في إیطالیا.

 ل والغایة المستھدفةأھداف خطة العم

حمایة المستعمرات الحالیة وتشجیع االتجاه المتزاید، من خالل الحفاظ على مواقع التكاثر وخاصةً الجزر غیر المأھولة،  -101
 والقضاء على أي آثار سلبیة على ھذا النوع.

 اإلجراء المقترح
 منح وضع الحمایة الصارمة لھذا النوع. •
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 التكاثر، بما في ذلك االستیالء على البیض والفراخ.حظر جمیع أنواع اإلزعاج لمستعمرات  •
 رصد المستعمرات المھددة ومراقبتھا. •
 إنشاء مناطق متمتعة بحمایة خاصة حیث توجد مستعمرات التكاثر. •
 تخطیط، وتنظیم و/أو إدارة األنشطة والعملیات، التي قد تؤدي إلى فقدان الموائل وإدخال/انتشار األنواع الغازیة. •
 و/أو القضاء على األنواع التي أصبحت غازیة.السیطرة  •
 إجراء دراسات استقصائیة عن التكاثر في بلدان شرق البحر األبیض المتوسط. •
 منع التسمم من خالل حمالت التوعیة والتعاون مع المزارعین. •
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 المرفق الثاني

 قائمة مرجعیة ُمحدَّثة ألنواع الموائل البحریة والساحلیة في البحر األبیض المتوسط
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 مقدمة -7

 
بالمناطق المتمتعة بحمایة خاصة والتنوع البیولوجي في البحر األبیض المتوسط، وخطة العمل لحمایة إن البروتوكول المتعلق  -1

البیئة البحریة، والتنمیة المستدامة للمناطق الساحلیة للبحر األبیض المتوسط (المرحلة الثانیة من خطة عمل البحر األبیض المتوسط)، 
، یتضمن أحكاًما إلعداد قوائم جرد للموائل على الصعیدین الوطني 1995برشلونة عام  الذي اعتمدتھ األطراف المتعاقدة في اتفاقیة

 واإلقلیمي.
 
في ھذا السیاق، وعقب حكم محدد من المرحلة الثانیة من خطة عمل البحر األبیض المتوسط إلعداد قوائم الجرد وفقًا لمعاییر  -2

) معاییر إنشاء قوائم 1997تشرین الثاني/نوفمبر  21-18لعاشر (تونس، مشتركة، اعتمدت األطراف المتعاقدة في اجتماعھا العادي ا
ع المعلومات المتعلقة بكل موقع ُجِرد وفقًا لنسق مو حد، الجرد الوطنیة للمواقع الطبیعیة ذات األھمیة للحفظ. وتقتضي المعاییر أن "تُجمَّ

ه المعلومات، على سبیل المثال ال الحصر، المجاالت المفصلة یجب أن توافق علیھ األطراف بناًء على اقتراح من المركز. وستشمل ھذ
)". وتحقیقًا لھذه الغایة، ُوِضع نموذج إدخال بیانات قیاسي بوصفھ أداة جرد عملیة متاحة 7في التذییل األول لھذه المعاییر" (المادة 

یل الخاص بالمعاییر، والمعاییر المحددة لتقییم للسلطات الوطنیة المعنیة. وھي مصممة لتغطیة مجاالت المعلومات المفصلة في التذی
من المعاییر). والمعاییر المنصوص علیھا أیًضا إلنشاء قائمة مرجعیة ألنواع  6، و5، و4أھمیة الموقع بالنسبة للموائل واألنواع (المواد 

ف نموذجي ألنواع الموائل البحریة في تصنی 1999الموائل الطبیعیة البحریة والساحلیة، على أساس تصنیف نموذجي. واعتُِمد في عام 
 منطقة البحر األبیض المتوسط، فضالً عن قائمة مرجعیة ألنواع الموائل.

 
تشرین  31إلى  27أثناء الندوات األخیرة بشأن الموائل البحریة الرئیسیة التي ُعِقدَت في بورتوروز في الفترة من  -3

 ل، ومناقشتھا، واقتراحھا، ضمن قائمة الموائل الخاصة باتفاقیة برشلونة.، أوصي بتعدیل وجوه جدیدة للتكام2014األول/أكتوبر 
 
طلب االجتماع التاسع عشر لألطراف المتعاقدة في اتفاقیة حمایة البیئة البحریة والمنطقة الساحلیة للبحر األبیض المتوسط (اتفاقیة  -4

بحر برشلونة) من مركز األنشطة اإلقلیمیة للمناطق المتمتعة بحمایة خاصة تنقیح القائمة المرجعیة ألنواع الموائل البحریة والساحلیة في ال
ض المتوسط؛ لكي ینظر فیھا مؤتمر األطراف في دورتھ العشرین، مع المراعاة التامة لألھداف اإلیكولوجیة لخطة عمل البحر األبی

 ).IG.22/12األبیض المتوسط ذات الصلة بالتنوع البیولوجي، وأھداف الوضع البیئي الجید، وبرنامج التقییم والرصد المتكاملین (القرار 
 
لمرجعیة الُمحدَّثة ألنواع الموائل البحریة المقترحة فیما یلي الختیار المواقع التي یتعین إدراجھا في سوف تستخدم القائمة ا -5

 قوائم الجرد الوطنیة للمواقع الطبیعیة ذات األھمیة للحفظ في البحر األبیض المتوسط. وستستخدم أیًضا لتحدید القائمة المرجعیة ألنواع
 .EO1برنامج التقییم والرصد المتكاملین فیما یتعلق بالمؤشر المشترك  الموائل التي یتعین رصدھا في إطار

 

القائمة المرجعیة الُمحدَّثة ألنواع الموائل البحریة الختیار المواقع التي یتعین إدراجھا في قوائم الجرد الوطنیة للمواقع  -8
 الطبیعیة ذات األھمیة للحفظ في البحر األبیض المتوسط

 

مرجعیة ُمحدَّثة ألنواع الموائل البحریة، أعد مشروع تصنیف ُمحدَّث وأكثر شموالً ألنواع الموائل من أجل وضع قائمة  -6
 استنادًا إلى ما یلي: (UNEP(DEPI)/MED WG.431/Inf.17)البحریة القاعیة لمنطقة البحر األبیض المتوسط 

 )،1998اقیة برشلونة (تصنیف أنواع الموائل البحریة القاعیة لمنطقة البحر األبیض المتوسط باتف •
 )،1(الجدول  1 مخططات نظام التصنیف الجدید التابع للنظام األوروبي لمعلومات الطبیعة •
 )،2014قائمة موائل البحر األبیض المتوسط الفرنسیة (میشیز وآخرون،  •
 )،2012قائمة جرد الموائل البحریة اإلسبانیة (تمبالدو وآخرون،  •
 )،2011بیتریسیولي،  -قائمة الموائل البحریة الكرواتیة (باكران  •
 الموائل الجدیدة استنادًا إلى مدخالت الخبراء. •

 

                                                
ة في یجمع النظام األوروبي لمعلومات الطبیعة البیانات األوروبیة عن الموائل واألنواع وغیرھا. وھو یوفر نظام المعلومات المرجعیة للمساعد1

م لالستشارة للشبكة األوروبیة للمعلومات والمراقبة البیئیة2000تعیین مواقع ناتورا   .2017ویمكن اعتماده في عام  2015في عام  . وقد قُدِّ
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 عالوةً على ذلك، أخذت القوائم التالیة في االعتبار: -7

 القائمة الحمراء األوروبیة للموائل البحریة في البحر األبیض المتوسط •
بمساھمة خبراء في موائل أعماق البحار في البحر األبیض المتوسط، من  ،OCEANAالقائمة التي أعدتھا مؤسسة  •

في سیاق الھیئـة العـامة  2 أجل تنفیذ قرارات الجمعیة العامة لألمم المتحدة لحمایة النظم اإلیكولوجیة البحریة الھشة
 لمصــاید أسماك البحـر األبیض المتوســـط.

 
ا ھي تلك التي تظھر بعض السمات التي تجعلھا مھمة للحفظ وتكون عرضة للتأثر نظًرا ألن الموائل التي تستحق اھتماًما  -8 خاص�

باالضطرابات، فإن المعاییر المستخدمة إلدراجھا في القائمة المرجعیة تأخذ في االعتبار مجموعة من ثماني سمات تحدد على نحٍو أكثر 
ترتبط ببعضھا البعض أحیانًا، فإنھا تمثل خصائص مختلفة للموائل دقة ھذه "األھمیة" و"قابلیة التأثر". وفي حین أن ھذه السمات 

 تجعلھا تستحق (أو ال تستحق) الحمایة.
 
وھي تستند جزئی�ا إلى تلك المستخدمة في الطبعة األخیرة من القائمة المرجعیة ألنواع الموائل البحریة في البحر األبیض المتوسط  -9
 OCEANAلتحدید النظم اإلیكولوجیة البحریة الھشة التي تستخدمھا مؤسسة  3 األغذیة والزراعة، وتأخذ في االعتبار معاییر منظمة 1999(

 من أجل وضع قائمة بالنظم اإلیكولوجیة البحریة الھشة في سیاق الھیئـة العـامة لمصــاید أسماك البحـر األبیض المتوســـط.
 

 فیما یلي السمات الثماني: -10
 

 للتدھور (أي الحفاظ على ھیكلھا ووظائفھا) عند مواجھة االضطرابات الطبیعیة التي یتسبب فیھا اإلنسان.الھشاشة: درجة القابلیة  )1
). وعادةً ما یكون ذلك مرتبًطا بسمات تاریخ الحیاة الخاص 1-عدم القدرة على التعافي بسرعة من االضطراب (المرونة )2

 النمو، بأنواع العناصر التي تجعل التعافي صعبًا (مثل بطء معدالت
 تأخر سن النضج، انخفاض اإلمداد أو عدم القدرة على التنبؤ بھ، طول األمد).

 التفرد أو الندرة: درجة الندرة، على سبیل المثال غیر عادیة، أو نادرة جد�ا، على مستوى البحر األبیض المتوسط. )3
ضة لالنقراض، أو المستوطنة  )4  أھمیة الموئل من حیث استضافة األنواع النادرة، أو المھددة باالنقراض، أو الُمعرَّ

 التي ال توجد إال في مناطق متفردة.
 تنوع األنواع: عدد األنواع المحمیة في الموئل. )5
 الحیویة وغیر الحیویة.التعقید الھیكلي: درجة تعقید الھیاكل المادیة التي أُنِشئت من خالل السمات  )6
 القدرة على تعدیل البیئة المادیة وعملیات النظم اإلیكولوجیة (أي السمات الجیومورفولوجیة، وتدفقات المادة والطاقة). )7
أھمیة الموئل لبقاء، وتكاثر/تناسل أنواع لیست بالضرورة نموذجیة للموئل طوال فترة حیاتھا والخدمات (النظم اإلیكولوجیة)  )8

 تي یقدمھا الموئل.األخرى ال
 

(عاٍل جد�ا) من حیث كل سمة، مقارنةً  5(منخفض جد�ا) إلى  1وقد قُیِّم كل نوع من أنواع الموائل بدرجات تتراوح من  -11
بالموائل األخرى الموجودة في منطقة قیاس األعماق نفسھا. ویعتمد إدراجھ في القائمة على التقییم النھائي الذي یُحَصل علیھ بجمع قیم 

 .22سمات الثماني معًا. والحد األدنى المستخدم ھنا إلدراج أي موئل في القائمة المرجعیة ھو ال
 

درجات في "التفرد" (أي تلك التي تعد نادرة جد�ا) قد اختِیَرت للقائمة المرجعیة بغض  5إن جمیع الموائل الحاصلة على تقییم  -12
 النظر عن التقییم النھائي.

 

 المائي أو الموائل البشریة المنشأ إلدراجھا في القائمة المرجعیة. ولم ینظر في موائل العمود -13
 

 عندما تكون األنواع الرئیسیة التي تشكل الموائل غریبة، ال تُختَار للقائمة المرجعیة أی�ا كان التقییم النھائي. -14
 

تنادًا إلى المناقشات، والتعلیقات، لقد وضعت القائمة المرجعیة المقترحة ألنواع الموائل في منطقة البحر األبیض المتوسط اس -15
 2017شباط/فبرایر  23إلى  22واالقتراحات التي قدمھا اجتماع الفریق المخصص الذي ُعِقد في بالنیس بإسبانیا في الفترة من 

بحـر األبیض بحضور عدد من خبراء منطقة البحر األبیض المتوسط والمنظمات الشریكة اإلقلیمیة (الھیئـة العـامة لمصــاید أسماك ال
، والمركز المواضیعي OCEANAالمتوســـط، واالتحاد الدولي لحمایة الطبیعة في منطقة البحر األبیض المتوسط، ومؤسسة 

األوروبي للتنوع البیولوجي). وستُدَعى مراكز التنسیق الخاصة بالمناطق المتمتعة بحمایة خاصة إلى النظر في/استعراض القائمة 
تي ینبغي أن تظل دینامیة لضمان التنسیق الكافي مع التصنیفات األخرى المحددة في األطر ذات الصلة، مثل المرجعیة المقترحة ال

                                                
 .64/72، و61/105، و59/25قرارات الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقم 2
 ). المبادئ التوجیھیة الدولیة إلدارة مصاید أسماك المیاه العمیقة في أعالي البحار2009منظمة األغذیة والزراعة (3
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 النظام األوروبي لمعلومات الطبیعة، والتوافق مع مدخالت تنفیذ برنامج التقییم والرصد المتكاملین.

 

 
 
 
 

 4القائمة المرجعیة الُمحدَّثة ألنواع الموائل البحریة -9
 

MA1.5 صخور المنطقة الساحلیة في البحر األبیض المتوسط 
MA1.51 صخور المنطقة فوق الساحلیة 

 حطام األعشاب البحریة المیتة

MA1.54 الصخور السفلیة للمنطقة الساحلیة الوسطى 

MA1.541  مناطق وجود)Pollicipes pollicipes( 
MA1.542  حزام طحالبLithophyllum byssoides 
MA1.546  حزام األنواعNeogoniolithon brassica-

florida/DendropomaMA1.549  حزامFucus virsoides 
 Palisadaحزام األنواع 

 Titanoderma ramosissimumحزام 
 MA1.54Aبیئات أنتشیالیني 

 البرك الصخریة في المنطقة الساحلیة الوسطى

 البرك الصخریة العمیقة في المنطقة الساحلیة الوسطى التي توجد بھا الفوقسیات

 

MA2.55  تجمعات الشعاب المرجانیة الحیویة في الصخور السفلیة للمنطقة الساحلیة الوسطى
MA2.551  الشعاب المرجانیة التي كونتھا فصیلةVermetid  أنواع)Dendropoma( 

MA2.552  أرصفة الطحالب المرجانیة (تحجیراتLithophyllum( 
MA2.561  منحدرات األوراق المیتة من نباتPosidonia oceanica وغیرھا من النباتات

نتھا   Sabellaria alveolataالمائیة الكبیرة والشعاب المرجانیة التي كوَّ
MA3.5 الرواسب الخشنة الساحلیة للبحر األبیض المتوسط 

MA3.51 م الذي یجف ببطء في الرواسب الخشنة للمنطقة فوق الساحلیةالحطا 

MA4.5 الرواسب المختلطة الساحلیة للبحر األبیض المتوسط 

MA4.51 الحطام الذي یجف ببطء في الرواسب المختلطة للمنطقة فوق الساحلیة 

MA5.5  الرمال الساحلیة للبحر األبیض المتوسط
MA5.51 رمال المنطقة فوق الساحلیة 

واسب الطینیة األرضیة المتراصة للمنطقة فوق الساحلیة الر
MA5.52 رمال المنطقة الساحلیة الوسطى 

 الرواسب الطینیة األرضیة المتراصة للمنطقة الساحلیة الوسطى

 الرواسب الساحلیة التي تسودھا كاسیات البذور البحریة

 

 

MB1.5  صخور المنطقة الساحلیة السفلى للبحر األبیض المتوسط
MB1.51 طحالب المنطقة الساحلیة السفلى 

                                                
 سیجري تنسیق الرموز النھائیة بعد اعتماد الصیغة النھائیة للتصنیف الجدید للنظام األوروبي لمعلومات الطبیعة. 4
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المعرضة للصخور المكشوفة بدرجة معتدلة، والمضاءة على نحٍو جیٍد، حیث توجد تجمعات 

 Cystoseira mediterraneaالفوقسیات من 
MB1.513  تجمعاتCystoseira amentacea صنفstricta 
MB1.512  تجمعاتCystoseira tamariscifolia 

 Cystoseira sedoidesتجمعات 
 ، C. crinitophylla، وCystoseira barbatulaتجمعات 

 C. corniculataو
 

 المعرضة للصخور المكشوفة بدرجة معتدلة، والمضاءة على نحٍو جیٍد، من دون تجمعات الفوقسیات 
 Titanoderma trochanterمن 
MA1.543  تجمعاتTenarea tortuosa 

 

 بدرجة معتدلة، والمظللةالمعرضة للصخور المكشوفة 

MB.1.51O  المعرضة للصخور المكشوفة بدرجة معتدلة، والصخور العلویة
 Astroides calycularisالمظللة للمنطقة الساحلیة السفلى حیث توجد 

 

الصخور العلویة المحمیة للمنطقة الساحلیة السفلى، والمضاءة على نحٍو جید حیث توجد الفوقسیات 
MB1.51G  حیث توجدCystoseira crinita 

MB1.51F  حیث توجدCystoseira brachycarpa صنفbalearica 
 tenuiorصنف Cystoseira spinosaحیث توجد 
حیث Cystoseira algeriensisحیث توجد

حیث Cystoseira caespitosaتوجد 
 Cystoseira foeniculaceaتوجد

MB1.51I  حیث توجدCystoseira sauvageauana 
MB1.51U  توجد حیثCystoseira compressa 

 Cystoseira elegansحیث توجد 
 Cystoseira compressaحیث توجد 

 Cystoseira crinitophyllaMB1.51Kحیث توجد  pustulata MB1.51Hصنف 
 Sargassum vulgareحیث توجد 

 Cystoseira barbatulaحیث توجد 
 Cystoseiraحیث توجد أنواع 

 Cystoseira barbata/C. foeniculacea f. tenuiramosaحیث توجد 
 

 الصخور العلویة المحمیة للمنطقة الساحلیة السفلى، والمضاءة على نحٍو جیٍد حیث ال توجد الفوقسیات

 Halopithys incurva/Digenea(األنواع Rhodomelaceaeحیث توجد طحالب 
simplex/Rytiphlaea tinctoria/Alsidium( 

MB1.51E  حیث توجدCladocora caespitosa 
 

الصخور العلویة، المظللة، المحمیة للمنطقة الساحلیة السفلى 
MB1.51Y (في الجیوب) الموائل المرجانیة 

 

الصخور السفلیة للمنطقة الساحلیة السفلى، والمضاءة بدرجة معتدلة حیث توجد الفوقسیات 
MB1.51J  حیث توجدCystoseira spinosa 

 Cystoseira funkiiحیث توجد 
 Cystoseira dubiaحیث توجد 

 Cystoseiraحیث توجد 
corniculata حیث توجدCystoseira 
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usneoides حیث توجدCystoseira 
squarrosa 

 Cystoseira foeniculacea f. latiramosaحیث توجد 
 Sargassum acinarium/S. trichocarpumحیث توجد 

 

الصخور السفلیة للمنطقة الساحلیة السفلى، والمضاءة بدرجة معتدلة، حیث ال توجد 
 Laminaria ochroleucaالفوقسیات طبقات طحلب الكیلب 

 .Saccorhiza polyschides/Phyllariopsis sppطبقات طحلب الكیلب من األنواع 
 Eunicella singularisحیث توجد 
 Cladocora caespitosaحیث توجد 

 

 صخور المنطقة الساحلیة السفلى المظللة، المحمیة، التي تسودھا الالفقاریات

 Cladocora caespitosaحیث توجد 
 Pourtalosmilia anthophyllitesحیث توجد 

 Corallium rubrumحیث یوجد المرجان 
 Astroides calycularisحیث توجد 

 

صخور المنطقة الساحلیة السفلى المتأثرة بالرواسب 
 Eunicella singularisحیث توجد 

 Axinellaحیث توجد أنواع 
 ، E. singularis، وE. labiata، وEunicella gazellaحیث توجد أنواع 

 .Leptogorgia sppو
 

 ")tègnueالنتوءات الصخریة للمنطقة الساحلیة السفلى ("

 Peyssonneliasppواألنواع القشریة Rhodymenia ardissoneiحیث توجد 
 Ceramialesوطحالب Cryptonemia lomationحیث توجد 
 Radicilingua thysanorhizans، وU. linza، وUlva laetevirensحیث توجد 

 

MB1.52 صخور بحیرات األحیاء واسعة المدى الملحي و/أو واسعة المدى الحراري التي تتسم بالتعایش الحیوي على ال
MB1.524  حیث توجدCystoseira barbata 

 

MB2.5 الموائل األحیائیة للمنطقة الساحلیة السفلى للبحر األبیض المتوسط 

MB2.51  تجمعات الشعاب المرجانیة الحیویة التي تتسم بالتعایش الحیوي لطحالب المنطقة الساحلیة السفلى
MB2.511  حیث توجد أنواعDendropoma spp. 

 

MB2.52  مروجPosidonia oceanica 
MB2.521 المروج السطحیة المروج المخططة 

 الشعاب المرجانیة الحاجزة/الشعاب الھدابیة/الجزر المرجانیة 
 على أرصفة الشعاب المرجانیة

MB2.522  المروج الموجودة على المت المكتمل المروج
الموجودة على الطبقة التحتیة الصلبة المروج الموجودة 

 ة التحتیة اللینةعلى الطبق

MB2.524  المیتة من نبات  "األوراق"تجمعاتPosidonia oceanica حیث ال یوجد الكثیر 
 )epifloraمن النباتات الھوائیة (
MB2.525  تجمعات األوراق المیتة من نباتPosidonia oceanica حیث توجد النباتات الھوائیة

)epiflora المھمة (مثل طحالب (Caulerpa proliferaو ،Penicillus capitatus وحامول ،
 )Cymodocea nodosaالبحر 
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MB2.54 الشعاب المرجانیة الحیویة على الرمال الناعمة في المیاه الضحلة جد�ا 

MB2.541  نتھا  الشعاب المرجانیة في المنطقة الساحلیة السفلى التي كوَّ
Sabellaria alveolata/S. spinulosa 

MB5.5 قة الساحلیة السفلى للبحر األبیض المتوسطرمال المنط 

MB5.53  الرمال الموحلة السطحیة في المیاه المحمیة 
MB5.534  حیث یوجد حامول البحرCymodocea nodosa 

MB5.535  حیث توجدZostera noltei 
MB5.537  الرواسب الطمییّة الحراریة المائیة حیث توجدTritia neriteaوالدیدان األسطوانیة 

 

MB5.54  بحیرات األحیاء واسعة المدى الملحي و/أو واسعة المدى الحراري التي تتسم بالتعایش
 الحیوي على الرمال 

MB5.541  تجمعاتRuppia cirrhosa و/أوRuppia maritime 
MB5.542  تجمعاتStuckenia pectinatus 

MB5.544  حیث توجدZostera noltei 

MB5.545 حیث توجد الحزامیة البحریة Zostera marina 

 Cymodocea nodosaحیث توجد حامول البحر 
 

MB6.52  بحیرات األحیاء واسعة المدى الملحي و/أو واسعة المدى الحراري التي تتسم بالتعایش
 Ruppiaو/أو Ruppia cirrhosaتجمعات  MB6.521الحیوي على الطین 
maritimaMB6.522  تجمعاتStuckenia pectinatus 

MB6.524 وجد حیث تZostera noltei 
MB6.525  حیث توجد الحزامیة البحریةZostera marina 

 

MC1.5 صخور القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئیة التحتیة للبحر األبیض المتوسط 

 صخور القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئیة التحتیة التي تسودھا الطحالب حیث توجد الفوقسیات

MC1.511  حیث توجدCystoseira zosteroides/C. spinosa صنفcompressa 
MC1.512  حیث توجدCystoseira 

usneoides MC1.513  حیث توجد
Cystoseira dubia MC1.514  حیث توجد

Cystoseira corniculata MC1.515  حیث
 .Sargassum sppتوجد أنواع السرجس 

 

 صخور القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئیة التحتیة 
التي تسودھا الطحالب حیث توجد طحالب الكیلب 

MC1.518  حیث توجدLaminaria ochroleuca 
 Laminaria rodrigueziiحیث توجد 
 Phyllariopsis brevipes/P. purpurascensحیث توجد 
 Saccorhiza polyschidesحیث توجد 

 

الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئیة التحتیة التي تسودھا الطحالب،  صخور القسم
حیث ال توجد الفوقسیات أو طحالب الكیلب حیث توجد 

Osmundaria volubilis/Phyllophora crispa 
 

 الموائل المرجانیة التي تسودھا الطحالب
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 MesophyllumوHalimeda tunaحیث توجد أنواع 

MC1.51D  حیث توجد الطحالب الحمراء الناعمة الصفائحیة
MC1.517  حیث توجد أنواعLithophyllum 

MC1.515  حیث توجد أنواعMesophyllum spp 
 Ptilophoraحیث توجد 

 mediterranea 
 

 صخور القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئیة التحتیة التي تسودھا الالفقاریات

MC1.51E  حیث توجدLeptogorgia sarmentosa/Eunicella verrucosa 
MC1.51B  حیث توجدParamuricea clavata 
MC1.51A  حیث توجدEunicella singularis 
MC1.519  حیث توجدEunicella cavolini 

 Eunicella verrucosaحیث توجد 
 وغیرھا)Spongia lamellaحیث توجد اإلسفنجیات الكبیرة (

من اإلسفنجیات  Dictyoceratidaورتبة  .Biemna sp، نوع Agelas oroidesحیث توجد 
 ).Sarcotragus sppوأنواع  ،.Irciniaspp، وأنواع .Spongia sppالكبیرة (أنواع اإلسفنج 

، .Reteporella spp، وأنواع .Pentapora sppحیث توجد المرجانیات الكبیرة (أنواع 
 ).Adeonella spp، وأنواع Hornera frondiculataو

 Corallium rubrumحیث یوجد المرجان 
 .Leptogorgia spp، وأنواع .Eunicella spp، وأنواع Ellisella paraplexauroidesحیث توجد 

 Paramuricea clavataو
 Dendrophyllia rameaحیث توجد 
 axinellidوفصیلة Phakellia ventilabrum/Phakellia robustaحیث توجد 

 Dendrophyllia cornigeraمن اإلسفنجیات حیث تواجد 
 Savalia savagliaحیث توجد منحدرات 

 .Leptogorgia sppحیث توجد أنواع 
 Cladocora debilisالجدران والمنحدرات التي یسودھا 

 Madracisالجدران والحافات حیث توجد 
asperula الجدران والحافات حیث توجد

Leptopsammia pruvotiتوجد أنواع  حیث
Reteporella spp. 

 Dendrophyllia rameaحیث توجد منحدرات 
 Ellisella paraplexauroidesحیث توجد منحدرات 

نتھاDendrophyllia cornigeraحیث توجد   Phakelliaوالحقول اإلسفنجیة التي كوَّ
ventilabrum/P. robustaوPoecillastra compressaوPachastrella monilifera 

 

 صخور القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئیة التحتیة التي تغطیھا الرواسب

نتھا  ، بما في ذلك Serpulidو/أو  Vermetidالشعاب المرجانیة التي كوَّ
Filograna implexa حیث توجدNeopycnodonte cochlear 

) .Axinella sppحیث توجد اإلسفنجیات (خاصةً أنواع 
 Dendrophyllia rameaحیث توجد 
 .Anomocora spونوع Anomocora profundaحیث توجد 

 .Cerianthus spحیث یوجد نوع 
 .Leptogorgia sppحیث توجد أنواع 
 .Swiftia sppحیث توجد أنواع 

 Paramuricea clavataالبناءات الحیویة المرجانیة التي تسودھا الالفقاریات حیث توجد 
 Eunicellaحیث توجد 

verrucosa حیث توجدAlcyonium 
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acaule 

 Leptopsammia pruvotiحیث توجد 
، Filograna implexaحیث توجد الدیدان الحلقیة عدیدة األشواك ساكنات األنابیب (

 Astroides calycularis) حیث توجد Salmacina dysteriو
حیث یوجد المرجان 

Corallium rubrum حیث
حیث Agelas oroidesتوجد 
 Axinellaأنواع توجد 

 حیث توجد األنواع الغریبة من المحیط الھندي

MC1.52  صخور حافة الرصیف القاري حیث توجد النباتات الِعیانِیَّة

 صخور القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئیة التحتیة

 حیث توجد النتوءات المرجانیة

 حیث توجد النتوءات المرجانیة المتأثرة بالترسیب 
 Paramuricea clavataحیث توجد 
 Eunicella verrucosaحیث توجد 
 Paralcyonium spinulosum/Alcyonium palmatum/Alcyoniumcoralloidesحیث توجد 

 Axinellida/Haploscleridaحیث تسود 
 Dictyoceratida/Hadromeridaحیث تسود 

، Pentapora fascialis، وMyriapora truncataحیث تسود المرجانیات (
 )Reteporella grimaldiو

 Antipathella subpinnataحیث توجد 
 حیث توجد األلسیونات

 حیث توجد مغذیات العوالق المختلفة (اإلسفنجیات، واألبابیّات، والمرجانیات، والكیسیات، وغیرھا)

) Paramuricea clavata، وEunicellaحیث توجد الُشعب المرجانیة الجورجونیة (أنواع 
 Corallium rubrumحیث یوجد المرجان 

 و/أو الدیدان الحلقیة عدیدة األشواك و/أو عضدیات األرجلNeopycnodonte cochlearحیث توجد 
 

 المنحدرات العمیقة بالقسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئیة التحتیة

 Astroidesحیث توجد 
calycularis حیث توجد

Dendrophyllia ramea حیث توجد
Antipathella wollastoni 

MC1.521  حیث توجدAntipathella subpinnata 
 Chironephthya mediterraneaأو Nidalia studeriحیث توجد 

 

MC1.53 الكھوف شبھ المظلمة والنتوءات 

 جدران الكھوف واألنفاق شبھ المظلمة في المنطقة الساحلیة السفلى والقسم الفرعي السفلي 
 Phyllangia americana moucheziiیة التحتیة حیث توجد من المنطقة الشاطئ

 Corallium rubrumحیث یوجد المرجان 
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 ) في كھوف المیاه متوسطة الملوحة Lithistidaحیث توجد رتبة اإلسفنجیات اللیستیدیة (

 أو الكھوف التي تتعرض لجریان المیاه العذبة

 

بالھیدرودینامیكا العالیة في المنطقة الساحلیة السفلى والقسم جدران الكھوف واألنفاق شبھ المظلمة المتأثرة 
 الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئیة التحتیة

 حیث توجد كمیات ھائلة من اإلسفنجیات

وأنواع Paramuricea clavataحیث توجد 
Eunicella  حیث یوجد المرجانCorallium rubrum 
 Astroides calycularisحیث توجد 

، Hoplangia، وCaryophylliaرجانیات سكلیراكتینیا (حیث تسود م
 )Phyllangia، وPolycyathus، وParacyathusو

 

أسقف الكھوف واألنفاق شبھ المظلمة في المنطقة الساحلیة السفلى والقسم الفرعي 
 Schizoreteporaالسفلي من المنطقة الشاطئیة التحتیة حیث توجد 

serratimargo 
 Corallium rubrumحیث یوجد المرجان 

 

MC2.5  الموائل األحیائیة في القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئیة التحتیة للبحر األبیض المتوسط
MC2.51 األرصفة المرجانیة 

 

MC3.5 الرواسب الخشنة في القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئیة التحتیة للبحر األبیض المتوسط 

MC3.51  قیعان الصخور الفتاتیة الساحلیة (حیث ال توجدrhodoliths( 

 Leptometra celticaأو Leptometra phalangiumحیث تسود 
MC3.513 حیث توجد المرجانیات الكبیرة 

) Virgularia، وPteroides، وPennatulaceans )Pennatulaحیث توجد 
 Eunicella filiformisحیث توجد 
 Alcyonium palmatumحیث توجد 
 Phyllariopsis، وأنواع Saccorhiza polyschides، وLaminaria ochroleucaحیث توجد 

MC3.515  حیث توجدPhyllophora crispa/Osmundaria volubilis 
MC3.521  حیث توجدLaminaria rodriguezii 

 

MC3.52  قیعان الصخور الفتاتیة الساحلیة حیث توجدrhodoliths 

MC3.523  طبقاتMaërl  التي یسودھاPhymatolithon calcareum/Lithothamnion corallioides 
 Lithothamnion corallioides/Lithothamnion crispatumالتي یسودھا  Maërlطبقات 

 

 .Lithothamnion corallioides/Lالتي یسودھا  Maërlطبقات 
crispatumوMacrorhynchia philippina 

 Lithothamnion minervaeالتي یسودھا  Maërlطبقات 
طبقات  .Neogoniolithon sppالتي تسودھا أنواع  Maërlطبقات 

Rhodolith  التي یسودھاLithothamnion minervae طبقات
Rhodolith  التي یسودھاLithophyllum racemus طبقات
Rhodolith  التي یسودھاLithothamnion valens طبقات
Rhodolith  التي یسودھاLithophyllum dentatum 

بحجم الحصى وبشكل شبیھ بخالیا النحل یطلق علیھ  rhodolithsالتي تتكون أساًسا من  Rhodolithطبقات 
"boxworkحیث توجد الالفقاریات الالطئة " 
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بشكل شبیھ بخالیا النحل یطلق علیھ  rhodolithsحیث تواجد العقیدات المختلطة و Rhodolithطبقات 

"boxwork"MC3.522  طبقاتRhodolith  حیث توجد أنواعPeyssonnelia spp. 

 حیث توجد الزھریات Rhodolithطبقات 

 Alcyonium palmatumوطبقات الحصى التي تسودھا الالفقاریات، حیث توجد  Rhodolithطبقات 
، Veretillumوطبقات الحصى التي تسودھا الزھریات الشعاعیة ( Rhodolithطبقات 

 )Paralcyonium spinulosum، وEpizoanthus arenaceus، وSarcodictyon catenatumو
 

MC4.5  الرواسب المختلطة في القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئیة التحتیة للبحر األبیض المتوسط
MC4.51 قیعان الصخور الفتاتیة الموحلة 

 .Spinimuriceaspp، وPennatula rubra، وAlcyonium palmatumحیث توجد أنواع 
 

MC6.5  الرواسب الطینیة في القسم الفرعي السفلي من المنطقة
 الشاطئیة التحتیة للبحر األبیض المتوسط 

MC6.51 الرواسب الطینیة األرضیة الساحلیة 

MC6.513  الرواسب الطینیة اللزجة حیث توجدVirgularia mirabilis 
 Pennatula phosphoreaو

 Pennatulaceansینیة في القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئیة التحتیة حیث توجد الرواسب الط
 والحیوانات المالزمة لھا

 

MD1.5  الصخور البحریة في القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئیة التحتیة للبحر األبیض المتوسط
MD1.51 الصخور البحریة في القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئیة التحتیة 

صخور القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئیة التحتیة التي تسودھا الالفقاریات 
 Leptogorgia sarmentosa/Eunicella verrucosaحیث توجد 

ودھا الالفقاریات حیث صخور القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئیة التحتیة التي تس
 Eunicella verrucosaتوجد 

صخور القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئیة التحتیة التي تسودھا الالفقاریات حیث 
 Paramuricea clavataتوجد 

صخور القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئیة التحتیة التي تسودھا الالفقاریات حیث 
 Eunicella cavoliniتوجد 

صخور القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئیة التحتیة التي تسودھا الالفقاریات حیث 
، وأنواع .Eunicella spp، وأنواع Ellisella paraplexauroidesتوجد 

Leptogorgia spp.و ،Paramuricea clavata 
صخور القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئیة التحتیة التي تغطیھا 

صخور القسم الفرعي السفلي  .Swiftia spp، حیث توجد أنواع الرواسب
 Savalia savagliaمن المنطقة الشاطئیة التحتیة حیث توجد منحدرات 

صخور القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئیة التحتیة التي تسودھا 
 .Leptogorgia sppأنواع 

صخور القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئیة التحتیة التي تغطیھا الرواسب، حیث 
صخور القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئیة  .Leptogorgia sppتوجد أنواع 

 Corallium rubrumالتحتیة التي تسودھا الالفقاریات حیث یوجد المرجان 
 Paralcyoniumاطئیة التحتیة حیث توجد صخور القسم الفرعي السفلي من المنطقة الش

spinulosum و/أوAlcyonium palmatum 
 Alcyonium coralloidesو/أو 

 Nidaliaالمنحدرات العمیقة بالقسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئیة التحتیة حیث توجد 
studeri أوChironephthya mediterranea 

 من المنطقة الشاطئیة التحتیة حیث توجد  المنحدرات العمیقة بالقسم الفرعي السفلي
Antipathella subpinnata 
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 المنحدرات العمیقة بالقسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئیة التحتیة حیث توجد 

Antipathella wollastoni 
صخور القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئیة التحتیة التي تسودھا الالفقاریات 

صخور القسم الفرعي السفلي من المنطقة Dendrophyllia rameaحیث توجد 
 Dendrophylliaالشاطئیة التحتیة التي تغطیھا الرواسب، حیث توجد 

ramea المنحدرات العمیقة بالقسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئیة التحتیة حیث
 Dendrophyllia rameaتوجد 

 Dendrophyllia cornigeraصخور القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئیة التحتیة التي تسودھا 
 Cladocora debilisجدران ومنحدرات القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئیة التحتیة التي یسودھا 

 

حیث توجد صخور القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئیة التحتیة التي تغطیھا الرواسب 
Anomocora profundaنوع وAnomocora sp. 

 Cerianthusصخور القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئیة التحتیة التي تغطیھا الرواسب، حیث توجد نوع 

صخور القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئیة التحتیة التي تسودھا الالفقاریات حیث توجد اإلسفنجیات 
 وغیرھا)Spongia lamellaالكبیرة (

 الصخور العمیقة في القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئیة التحتیة التي تسودھا الالفقاریات 
 من اإلسفنجیات axinellidوفصیلة Phakellia ventilabrum/Phakellia robustaحیث توجد 

 Dendrophylliaصخور القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئیة التحتیة التي تسودھا 
cornigera نتھا  PoecillastraوPhakellia ventilabrum/P. robustaوالحقول اإلسفنجیة التي كوَّ

compressaوPachastrella monilifera 
صخور القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئیة التحتیة التي تغطیھا الرواسب، حیث توجد 

صخور القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئیة التحتیة  ).Axinella sppاإلسفنجیات (خاصةً أنواع 
 Axinellida/Haploscleridaالتي تسودھا 

 Dictyoceratida/Hadromeridaصخور القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئیة التحتیة التي تسودھا 

یات حیث توجد المرجانیات الكبیرة (أنواع صخور القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئیة التحتیة التي تسودھا الالفقار
Pentapora spp.و،Hornera frondiculata وأنواع ،Adeonella spp. وأنواع ،Reteporella spp.( 

صخور القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئیة التحتیة التي تسودھا المرجانیات 
)Myriapora truncataو ،Pentapora fascialisو ،Reteporella grimaldii( 

و/أو Neopycnodonte cochlearصخور القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئیة التحتیة حیث توجد 
 الدیدان الحلقیة عدیدة األشواك و/أو عضدیات األرجل

 

MD2.1  الموائل األحیائیة البحریة في القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئیة التحتیة للبحر األبیض المتوسط
نتھا ا  Filograna implexa، بما في ذلك Vermetidو Serpulidلشعاب المرجانیة التي كوَّ

 

MD4.5  الرواسب المختلطة البحریة في القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئیة التحتیة للبحر األبیض
 قیعان الصخور الفتاتیة بأعالي البحار على حافة الرصیف القاري MD4.51المتوسط 

MD4.512  حیث توجدLeptometra phalangium 
 

MD6.5  الرواسب الطینیة البحریة في القسم الفرعي السفلي من المنطقة الشاطئیة التحتیة
 الرواسب الطینیة األرضیة الساحلیة MD6.51للبحر األبیض المتوسط 

MD6.511  الرواسب الطینیة اللزجة حیث توجدVirgularia mirabilisوPennatula phosphorea 
 

ME1.5  صخور المنطقة اللجیة العلیا للبحر األبیض
 صخور المنطقة اللجیة العلیا ME1.51المتوسط 

ME1.511  الشعاب المرجانیةLophelia pertusa 
ME1.521  الشعاب المرجانیةMadrepora oculata 
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ME1.513  الشعاب المرجانیةMadrepora oculataوLophelia 

pertusa) صخور المنطقة اللجیة حیث یوجد سكلیراكتینیاScleractinia ( 
 )Alcyonaceaوالمرجان المروحي (

 Lophelia pertusaو/أو Madrepora oculataحیث توجد 
 Corallium rubrumوالمرجان 

 )Alcyonaceaصخور المنطقة اللجیة حیث یوجد المرجان المروحي (

 Corallium rubrum صخور المنطقة اللجیة حیث یوجد المرجان
 Acanthogorgia hirsuta/A. armataصخور المنطقة اللجیة حیث توجد 
 Bebryce mollisو/أو Paramuricea macrospinaصخور المنطقة اللجیة حیث توجد 

 Villogorgia bebrycoidesو/أو 
 و/أوV. furcataو/أو Viminella flagellumصخور المنطقة اللجیة حیث توجد 

Callogorgia verticillata 
 Placogorgia massiliensisصخور المنطقة اللجیة حیث توجد 

 Muriceides lepidaو/أو 
صخور Nicella graniferaصخور المنطقة اللجیة حیث توجد 

 Swiftia pallidaالمنطقة اللجیة حیث توجد 
 Dendrobrachia bonsaiصخور المنطقة اللجیة حیث توجد 

 )Antipathariaاللجیة حیث توجد الیُْسِریّات (صخور المنطقة 

 Leiopathes glaberrimaصخور المنطقة اللجیة حیث توجد 
 Antipathes dichotomaو/أو 
 Parantipathes larixو/أو 

 Aphanipathidaeصخور المنطقة اللجیة حیث توجد 

 

 )Scleractiniaصخور المنطقة اللجیة حیث یوجد سكلیراكتینیا (

 Dendrophylliaصخور المنطقة اللجیة حیث توجد 
cornigera صخور المنطقة اللجیة حیث توجدDesmophyllum 
dianthus صخور المنطقة اللجیة حیث توجدCaryophyllia 

calveri صخور المنطقة اللجیة حیث توجدMadracis 
pharensis 

 

ألشعة اباعیة ) واإلسفنجیات رScleractiniaصخور المنطقة اللجیة حیث یوجد سكلیراكتینیا (
)Tetractinellida( 

 Lopheliaو/أو Madrepora oculataصخور المنطقة اللجیة حیث توجد 
pertusa و/أوDesmophyllum dianthus حیث توجدPachastrella 

monilifera و/أوPoecillastra compressa 
 

 )Hexactinellidaصخور المنطقة اللجیة حیث توجد اإلسفنجیات سداسیة األشعة (

 Asconema setubalenseصخور المنطقة اللجیة حیث توجد 
 Tretodictyum tubulosumو/أو 

 ) Demospongiaeصخور المنطقة اللجیة حیث توجد اإلسفنجیات الشائعة (
) Tetractinellidaألشعة (اباعیة صخور المنطقة اللجیة حیث توجد اإلسفنجیات ر

 )Geodiidae(صخور المنطقة اللجیة حیث توجد 

 )"Lithistida"صخور المنطقة اللجیة حیث توجد اإلسفنجیات الشائعة اللیستیدیة (

 

 Crustacea Balanopmorphaصخور المنطقة اللجیة حیث توجد 
 Pachylasma giganteumصخور المنطقة اللجیة حیث توجد 
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 Echinodermata Antedonoideaصخور المنطقة اللجیة حیث توجد 

 Leptometra celticaأو Leptometra phalangiumصخور المنطقة اللجیة حیث توجد 
 Antedon mediterraneaو/أو 

 

 )Bivalviaصخور المنطقة اللجیة حیث توجد ذوات الصدفتین (

 Neopycnodonte zibrowiiصخور المنطقة اللجیة حیث توجد 
ME1.52  الكھوف والقنوات الموجودة في ظالم دامس (في الجیب في المناطق العلیا) قیعان الصخور

 الفتاتیة الموحلة

 الجدران واألسقف

 Dendroxea lenis/Diplastrella bistellataحیث توجد 
 Penaresحیث توجد 

euastrum/Rhabderemiaminutula/Myrmekioderma spelaeum 
 أنتشیالیني الجدران واألسقف في بیئات

 

ME2.1  الموائل األحیائیة في المنطقة اللجیة العلیا للبحر األبیض المتوسط
 ) في المنطقة اللجیةAnthozoaالبناءات الحیویة للزھریات الشعاعیة (

 Madrepora oculata/Lophelia pertusa/Desmophyllum dianthusالشعاب المرجانیة 
 SerpulaوMadrepora oculataالشعاب المرجانیة 

vermicularis) البناءات الحیویة لذوات الصدفتینBivalviaفي المنطقة اللجیة ( 
 Neopycnodonte cochlearو/أو Neopycnodonte zibrowiiالشعاب المرجانیة 

 

 البناءات الحیویة لإلسفنجیات في المنطقة اللجیة

 Leiodermatiumالشعاب المرجانیة 
 

ME3.5 قة اللجیة العلیا للبحر األبیض الرواسب الخشنة في المنط
المتوسط الرواسب الخشنة في المنطقة اللجیة حیث یوجد 

 )Alcyonaceaالمرجان المروحي (

و/أو Chironephthya mediterraneaالرواسب الخشنة في المنطقة اللجیة حیث توجد 
Nidalia studeri و/أوParalcyonium spinulosum و/أوAlcyonium 

palmatum الخشنة في المنطقة اللجیة حیث توجد الرواسبBebryce 
mollisو/أوVillogorgia bebrycoides و/أوParamuricea macrospina و/أو

Muriceides lepida 
ME5.5  رمال المنطقة اللجیة العلیا للبحر األبیض المتوسط

ME5.51 الرمال الفتاتیة في المنطقة اللجیة العلیا 

 )Pennatulaceaأقالم البحر (رمال المنطقة اللجیة حیث توجد 

 Pteroeides spinosumو/أو  .Pennatula sppرمال المنطقة اللجیة حیث توجد أنواع 
 )Demospongiaeرمال المنطقة اللجیة حیث توجد اإلسفنجیات الشائعة (

 .Rhizaxinella sppرمال المنطقة اللجیة حیث توجد أنواع 
 Antedonidaeرمال المنطقة اللجیة حیث توجد 

 Antedon mediterraneaو/أو Leptometra phalangiumرمال المنطقة اللجیة حیث توجد 
 

ME6.5  الرواسب الطینیة في المنطقة اللجیة العلیا للبحر األبیض المتوسط الرواسب الطینیة
 )Hexactinellidaفي المنطقة اللجیة حیث توجد اإلسفنجیات سداسیة األشعة (
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ME6.514  الرواسب الطینیة في المنطقة اللجیة حیث توجدPheronema carpenteri 

 Asconema setubalenseالرواسب الطینیة في المنطقة اللجیة حیث توجد 
 )Tetractinellidaألشعة (اباعیة الرواسب الطینیة في المنطقة اللجیة حیث توجد اإلسفنجیات ر

ME6.511  حیث توجد الرواسب الطینیة في المنطقة اللجیةThenea muricata 
 Cladorhiza abyssicolaو/أو 

 

 )Pennatulaceaالرواسب الطینیة في المنطقة اللجیة حیث توجد أقالم البحر (

ME6.513  الرواسب الطینیة في المنطقة اللجیة حیث توجدFuniculina 
quadrangularis و/أوProtoptilum carpenteri 

 Kophobelemnon stelliferumالرواسب الطینیة في المنطقة اللجیة حیث توجد 
 .Pennatula sppالرواسب الطینیة في المنطقة اللجیة حیث توجد أنواع 

 

 )Alcyonaceaالرواسب الطینیة في المنطقة اللجیة حیث توجد المرجان المروحي (

ME6.515  الرواسب الطینیة في المنطقة اللجیة حیث توجدIsidella elongata 
 

 )Scleractiniaالرواسب الطینیة في المنطقة اللجیة حیث یوجد سكلیراكتینیا (

 Lophelia pertusaو/أو Madrepora oculataالرواسب الطینیة في المنطقة اللجیة حیث توجد 
 Dendrophyllia cornigeraجد الرواسب الطینیة في المنطقة اللجیة حیث تو

 Dendrophyllia rameaالرواسب الطینیة في المنطقة اللجیة حیث توجد 
 

، (Alcyonacea)، والمرجان المروحي (Pennatulacea)الرواسب الطینیة في المنطقة اللجیة حیث توجد أقالم البحر 
 )Crustacea Decapodaوعشریات األرجل (

و/أو Funiculina quadrangularisالرواسب الطینیة في المنطقة اللجیة حیث توجد 
Isidella elongata حیث تواجدAristeus antennatusو ،Aristaeomorpha 

foliacea و/أو ،Nephrops norvegicus 
 

 Antedonidaeالرواسب الطینیة في المنطقة اللجیة حیث توجد 

 Leptometra phalangiumالرواسب الطینیة في المنطقة اللجیة التي یسودھا 
 Antedon mediterraneaو/أو 

 

MF1.5  صخور المنطقة اللجیة السفلى للبحر األبیض المتوسط
MF1.51 صخور المنطقة اللجیة السفلى 

MF1.511  الشعاب المرجانیةLophelia pertusa 
MF1.512  الشعاب المرجانیةMadrepora oculata 
MF1.513  الشعاب المرجانیةMadrepora oculataوLophelia pertusa 

 

MF6.5  الرواسب الطینیة في المنطقة اللجیة السفلى للبحر األبیض المتوسط
MF6.51 الرواسب الطینیة في المنطقة اللجیة السفلى 

MF6.511  الطین الرملي حیث توجدThenea muricata 
MF6.513  الرواسب الطینیة المتراصة حیث توجدIsidella elongata 

MG1.1  صخور األعماق السحیقة للبحر األبیض المتوسط 

MG6.1 الرواسب الطینیة في األعماق السحیقة للبحر األبیض المتوسط 

 فتحات النز البارد والمنافس الحراریة المائیة مواقع تسربات المیثان
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 الفتحات الكبریتیدیة
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