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 IG.23/10 قرارال

 

 البحر في البیولوجي والتنوع خاصة بحمایة المتمتعة المناطق بشأن البروتوكول من المرفق الثاني على التعدیالت
 المتوسط األبیض

 
 في وبروتوكوالتھا، المتوسط األبیض للبحر الساحلیة والمناطق البحریة البیئة حمایة اتفاقیة في المتعاقدة األطراف

 ،العشرین اجتماعھا

اتفاقیة برشلونة لحمایة البیئة البحریة والمنطقة الساحلیة للبحر األبیض المتوسط، وال سیما إذ تضع في اعتبارھا 
 كوالتھا،منھا، التي تنص على إجراء تعدیل على مرفقات اتفاقیة برشلونة وبروتو 23المادة 

البروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحمایة خاصة والتنوع البیولوجي في البحر وإذ تضع في اعتبارھا أیًضا 
منھ، بشأن إجراء تعدیل على مرفقات البروتوكول واعتماد معاییر مشتركة  16و 14األبیض المتوسط، وال سیما المادتین 

 إلدراج أنواع إضافیة في مرفقات البروتوكول على التوالي، 
 18-15(ألمریة، إسبانیا،  الذي اعتمدتھ األطراف المتعاقدة في اجتماعھا الخامس عشر IG.17/4ر القرا وإذ تشیر إلى

بشأن المعاییر المشتركة القتراح تعدیالت على المرفقین الثاني والثالث للبروتوكول والقرار  )2008ینایر/كانون الثاني 
IG.21/6 2013 االول كانون/دیسمبر 6-3 تركیا، اسطنبول،( الذي اعتمدتھ األطراف المتعاقدة في اجتماعھا الثامن عشر( 

 بشأن التعدیالت على المرفقین الثاني والثالث للبروتوكول،  

مع الحاجة إلى ضمان تحدیث قوائم األنواع الواردة في المرفقین الثاني والثالث للبروتوكول،  وإذ تعید تأكید
 مراعاة تطور حالة حفظ األنواع، والحاجة إلى حمایة إضافیة، وظھور بیانات علمیة جدیدة،

بمركز األنشطة  في االجتماع األخیر لمراكز التنسیق الخاصة االقتراح الذي قدمتھ إسبانیا وإذ تأخذ في اعتبارھا
للبروتوكول لیشمل أربعة أنواع جدیدة من الزھریات لتعدیل المرفق الثاني اإلقلیمیة للمناطق المتمتعة بحمایة خاصة 

 Desmophyllum، وDendrophyllia ramea، وDendrophyllia cornigera، وIsidellae longata( الشعاعیة
dianthus باعتبارھا "مھددة بشدة باالنقراض"، و "مھددة لالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة ) المدرجة في القائمة الحمراء

 ، و "معرضة للخطر"، و"مھددة باالنقراض" على التوالي، باالنقراض"
ضرورة مواءمة تسمیة األنواع المدرجة في المرفق الثاني للبروتوكول مع التغییرات  وإذ تأخذ في اعتبارھا أیًضا

 ،التصنیفیة التي تحدث على نحٍو متكرٍر ومع تصحیح المجموعات التصنیفیة الخاصة التي تنتمي إلیھا ھذه األنواع
 بمركز األنشطة اإلقلیمیة للمناطق المتمتعة بحمایة خاصة تقریر اجتماع مراكز التنسیق الخاصة وقد نظرت في

واالستنتاج الذي خلص إلیھ ھذا التقریر بأن تُدَرج األنواع األربعة المقترحة من الزھریات الشعاعیة في  2017في أیار/مایو 
 المرفق الثاني للبروتوكول، 

تعدیالت المرفق الثاني للبروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحمایة خاصة والتنوع اعتمدت  -1 
 البیولوجي في البحر األبیض المتوسط على النحو المبین في المرفق األول لھذا القرار، 

 من الودیع أن یرسل دون تأخیر التعدیالت المعتمدة إلى جمیع األطراف المتعاقدة، عمالً بالمادة تطلب -2
 من اتفاقیة برشلونة. )3() 2( 23
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 :األول المرفق

 بھ المھددة أو لالنقراض المعرضة األنواع قائمة – الثاني المرفق
 

 كاسیات البذور
 (أوكریا) أشیرسون Cymodocea nodosaحامول البحر

Posidonia oceanica(لینیوس) دولیل 
 لینیوس Zostera marina حزامیة بحریة

 ھورنیمان Zostera noltii نولتیة حزامیة
 

 الیخضورات
 Caulerpa ollivieri دوستال 

 
 السوطیات المتغایرة
 ) Cystoseira compressa) (باستثناء Cystoseira genusجنس السیستوزیرا (
Fucus virsoidesجیكوب جورج أغارد 

spathulate Kallymenia(جیكوب جورج أغارد) بي.جي. باركنسون 
 بورنت  Laminaria rodriguezii المیناریارودریغیزیة

 Sargassum acinarium(لینیوس) سیتشیل 
 Sargassum flavifoliumكوتزینغ 

 Sargassum hornschuchiiكارل أدولف أغارد 
 Sargassum trichocarpumجیكوب جورج أغارد 

 
 الطحالب الحمراء

 virsoides ucusF جیكوب جورج أغارد 
Gymnogongrus crenulatus(تیرنر) جیكوب جورج أغارد 

Kallymenia spathulata(جیكوب جورج أغارد) بي.جي. باركنسون 
Lithophyllum byssoides (المارك) فوسلي (مرادفLithophyllumlichenoides ( 

Ptilophora mediterranea(إتش. ھوفي) آر.إي. نوریس 
Schimmelmannia schousboei (جیكوب جورج أغارد) جیكوب جورج أغارد 

Sphaerococcus rhizophylloidesجیھ.جیھ. رودریغیز 
Tenarea tortuosa(إسبر) لیموین 

Titanoderma ramosissimum (ھایدریش) بریسانوكابیوش (مرادف(Goniolithon byssoides  
Titanoderma trochanterوآخرون(بوري) بنھیسون 

 
 اإلسفنجیات
Aplysinaنوع، جمع ، 

Asbestopluma hypogea1995إیسنولت، -فاسیلیت وبوري 
Axinella cannabina ،1794(إسبر ( 

Axinella polypoides  ،1862شمیدت  
Geodia hydronium ،1811(جیمسون( 

Petrobiona massiliana ،1958(فاسیلیت ولیفي( 
 Sarcotragus foetidus ،مرادف  1862شمیدت)Ircina foetida ( 
 Sarcotragus pipetta ،مرادف 1868(شمیدت) (Ircinia pipetta ( 

Tethyaنوع، جمع ،. 
 

 الالسعات
 Antipathella subpinnata ،1786(إلیسوسوالندر( 

Antipathes dichotoma ) ،1766باالس ( 
 Antipathes fragilis ,1918(غرافیر ( 

 Astroides calycularis ،1766(باالس ( 
 Callogorgia verticillata ،1766(باالس ( 

 Cladocora caespitosa  ،1767(لینیوس( 
Cladocora debilis ،1849(میلن إدواردس وھیم ( 

 Dendrophyllia cornigera ,1816(المارك ( 
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Dendrophyllia ramea ،1758(لینیوس ( 

Desmophyllum dianthus ،1794(إسبر( 
Ellisella paraplexauroides ،1936(ستیاسني( 

Errina aspera ،1767(لینیوس ( 
Isidella elongata  ،1788(إسبر ( 

Leiopathes glaberrima ،1792(إسبر ( 
Lophelia pertusa ،1758(لینیوس ( 

Madrepora oculata ،1758(لینیوس ( 
Parantipathes larix ،1790(إسبر( 

 Savalia savaglia ،مرادف  1844ناردو)Gerardiasavaglia( 
 

 المرجانیات
Hornera lichenoides ،1758(لینیوس( 

 
 الرخویات

Charonia lampas ،1758(لینیوس) (= Ch. Rubicunda= Ch. Nodifera ( 
Charoniatritonis variegata ،1816(المارك) (= Ch. Seguenziae ( 

Dendropoma petraeum ،1884(مونتیروساتو( 
Erosaria spurca ،1758(لینیوس ( 
Gibbula nivosa ،1851(آدمز ( 

Lithophaga lithophaga) ،1758لینیوس( 
Luria lurida ،1758(لینیوس) (= Cypraealurida ( 

Mitra zonata ) ،1818ماریات( 
Patella ferruginea ،1791(غملین ( 

Patella nigra ،1771(دا كوستا ( 
Pholas dactylus ,1758(لینیوس ( 

 Pinna nobilis ،1758(لینیوس( 
 Pinna rudis (= P. pernula) ،1758(لینیوس( 

Ranella olearia  ،1758(لینیوس( 
Schilderia achatidea1837 ،2(غراي، جورج بریتینغھامسویربي( 

 )1758(لینیوس،  Tonna galeaطنة قلنسویة
 Zonaria pyrum ،1791(غملین( 

 
 القشریات

Ocypode cursor ،1758(لینیوس( 
 Pachylasma giganteum ،1836(فیلیبي( 

 
 شوكیات الجلد

Asterinapancerii ،1870(غاسكو ( 
Centrostephanuslongispinus ،1845(فیلیبي ( 

Ophidiasterophidianus ،1816(المارك( 
 

 األسماك
 Acipenser naccarii ،1836(بونابرت ( 

 ) 1758(لینیوس، Acipenser sturio الحفش األطلسي
 Aphanius fasciatus ،1821(فالنسیان ( 

Aphanius iberus) ،1846فالنسیان ( 
 ) 1810(رافینسك، Carcharias taurusقرش الرمل الببري

 ) 1758(لینیوس، Carcharodon carchariasالقرش األبیض الكبیر
 ) 1765(غونیروس، Cetorhinus maximusالقرش المتشمس

Dipturus batis ،1758(لینیوس ( 
 ) 1758(لینیوس،  Galeorhinus galeusقرش التوب

Gymnura altavela ،1758(لینیوس( 
 ) Hippocampus ramulosus) (مرادف 1829(كوفییھ، Hippocampus guttulatusفرس البحر القطیري

 )1758(لینیوس، Hippocampus hippocampusفرس البحر قصیر الخطم
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 )1758(لینیوس، Huso husoسمك الحفش األوروبي

 ) 1810(رافینسك، Isurus oxyrinchusقرش الماكو
 ) 1788(بوناتیر، Lamna nasusالبُربِیَجل

Lethenteron zanandreai ،1955(فالدیكوف ( 
Leucoraja circularis ،1838(كوش ( 
Leucoraja melitensis ،1926(كالرك ( 

 ) 1788(بوناتیر، Mobula mobularشیطان البحر
 )1810(ریسو، Odontaspis feroxقرش نمر الرمل صغیر األسنان

Oxynotus centrina ،1758(لینیوس ( 
Pomatoschistus canestrini ،1883(نیني ( 
Pomatoschistus tortonesei ،1969(میلر ( 

 )1794(الثام، Pristis pectinataسمكة المنشار صغیرة األسنان
Pristis pristis ،1758(لینیوس( 

Rhinobatos cemiculus ،1817(إیتیان جوفري سانت ھیالر( 
Rhinobatos rhinobatos ،1758(لینیوس ( 

Rostroraja alba ،1803(السیبید ( 
Sphyrna lewini ،1834(غریفیث وسمیث ( 

 ) 1837(روبیل، Sphyrna mokarranقرش أبو مطرقة العظیم
 )1758(لینیوس، Sphyrna zygaenaقرش رأس المطرقة السلس

Squatina aculeata ،1817(دومیریل، كوفییھ( 
Squatina oculata) ،1840بونابرت ( 

Squatina squatina ،1758(لینیوس ( 
Valencia hispanica ،1846(فالنسیان ( 

Valencia letourneuxi ،1880(سوفاج( 
 

 الزواحف
 ) 1758(لینیوس، Caretta carettaالسلحفاة البحریة ضخمة الرأس

 ) 1758(لینیوس، Chelonia mydasالسلحفاة البحریة الخضراء
 ) 1761(فاندیلي، Dermochelys coriaceaجلدیة الظھرسلحفاة المحیط 

 ) 1766(لینیوس، Eretmochelys imbricataاللجأة صقریة المنقار
 ) 1880(غارمان، Lepidochelys kempiiكمب لجأة

 )1775(فورسكول، Trionyx triunguisالسلحفاة المائیة المصریة
 

 الطیور
 )1769سكوبولي، (Calonectris diomedeaجلم الماء الكبیر

 )1758(لینیوس، Ceryle rudisصیاد السمك األبقع
 ) 1758(لینیوس، Charadrius alexandrinusالقطقاط االسكندراني
 ) 1826(لیسون، Charadrius leschenaultia columbinusقطقاط الرمل الكبیر

 )1834(جین، Falco eleonoraeصقر أسحم
 ) 1789(یوھان فریدریش غملین، Gelochelidon niloticaالخرشنة النیلیة 

 ) 1758(لینیوس، Halcyon smyrnensisالقاوند أبیض الصدر
 )1758(لینیوس،  pelagicus Hydrobatesطائر النوء األوروبي 
 )1843(شیمبري، melitensisالنویعHydrobates pelagicusطائر النوء األوروبي 

 ) 1770باالس، (Hydroprogne caspiaالخرشنة القزوینیة
 ) 1934(بوتیرلین, Larus armenicusالنورس األرمیني

 ) 1826(بایرودیو، Larus audouiniiنورس أودوین
 )1839(بریمي، Larus geneiالنورس مستدق المنقار
 ) 1820(تمینك، Larus melanocephalusنورس البحر المتوسط

 ) 1773(باالس، Microcarbo pygmaeusالغاقة القزم 
 ) 1817(فیلوت، Numenius tenuirostrisالماء رفیع المنقار كروان

 ) 1758(لینیوس، Pandion haliaetusالعقاب النساري
 ) 1832(بروخ، Pelecanus crispusالبجع الدالماسي

 )1758(لینیوس، Pelecanus onocrotalusالبجعة البیضاء الكبیرة
 )1826(بایرودیو، desmarestiiالنویعPhalacrocorax aristotelisالغاقة األوروبیة 
 )1761(لینیوس،  aristotelis Phalacrocoraxالغاقة األوروبیة 

 )1773(باالس،  pygmeus Phalacrocoraxالغاقة القزم 
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 ) 1811(باالس، Phoenicopterus roseusالنحام األكبر 

 )1758(لینیوس،  ruber Phoenicopterusنحام الكاریبي 
 ) 1921(بي.آر. لو، Puffinus mauretanicusجلم ماء جزر البلیار

 )1764(برونیخ، Puffinus yelkouanجلم ماء البحر األبیض المتوسط
 )1764(باالس،  Sterna albifronsالخرشنة الصغیرة 
 )1831(لیسون،  Sterna bengalensisالخرشنة البنغالیة 
 )1770(باالس،  Sterna caspiaالخرشنة القزوینیة

 )1789(یوھان فریدریش غملین،  Sterna niloticaالخرشنة النیلیة 
 )1878(الثام، Sterna sandvicensisالخرشنة السندویتشیة

 )1764(باالس، Sternula albifronsالخرشنة الصغیرة 
 ) 1831(لیسون، Thalasseus bengalensisالخرشنة البنغالیة 

 )1878(الثام، Thalasseus sandvicensisالخرشنة السندویتشیة
 

 الثدییات
 ) 1804(السیبید، Balaenoptera acutorostrataحوت المنك الشائع

 ) 1828(لیسون، Balaenoptera borealisحوت ساي
 ) 1758(لینیوس، Balaenoptera physalusالحوت الزعنفي

 ) 1758(لینیوس، Delphinus delphisالدلفین الشائع قصیر المنقار
 ) 1776(مولر، Eubalaena glacialisشمال األطلسي الصائبحوت 

 )1809(تریل، Globicephala melasالحوت القواد طویل الزعنفة
 )1812(جورج كوفییھ، Grampus griseusدلفین ریسو

 )1866(أوین، Kogia simusحوت العنبر القزم
 ) 1781(بوروفسكي، Megaptera novaeangliaeالحوت األحدب

 ) 1817(دي بلینفیل، Mesoplodon densirostrisذو المنقار حوت بلینفیل
 ) 1779(ھیرمان، Monachus monachusفقمة الراھب المتوسطیة

 )1758(لینیوس، Orcinus orcaالحوت القاتل
 ) 1758(لینیوس، Phocoena phocoenaخنزیر البحر الشائع

 ) 1758(لینیوس، Physeter macrocephalusحوت العنبر
 ) 1846(أوین، Pseudorca crassidensاذبحوت قاتل ك

 )1833(ماین، Stenella coeruleoalbaالدلفین األزرق األبیض
 )1828(كوفییھ، لیسون، Steno bredanensisدلفین خشن األسنان

 )1821(مونتاجو، Tursiops truncatusالدلفین الشائع قاروري األنف
 )1832كوفییھ، (جورج Ziphius cavirostrisحوت كوفییھ ذو المنقار
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