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/IG.19المقرر الرابع عشر  14�

  :إدراج في قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات األھمية للبحر المتوسط"

 Caccia�Piana-Capo�Isolaوالمنطقة البحرية المحمية ) فرنسا (Bonifacio�de�Boucheالمحتجز الطبيعي 
  )المغرب(وروضة الحسيمة الوطنية ) إيطاليا (Campanellaمنطقة البحرية المحمية وال) إيطاليا(

  

  إن األطراف المتعاقدة في االجتماع السادس عشر،

 من البروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي، المشار إليه ھنا               8 إلى المادة    إذ تشير 
  المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات األھمية للبحر المتوسط،بالبروتوكول، بشأن وضع قائمة 

 المرفق األول من البروتوكول المتعلق بالمعايير المشتركة الختيار مناطق بحرية وساحلية محمية             إذ تضع في اعتبارھا   
  يمكن إدراجھا في قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات األھمية للبحر المتوسط،

 من البروتوكول إلى    9 من المادة    3 الطلبات المقدمة من فرنسا وإيطاليا والمغرب عمال بالفقرة           ارھاإذ تأخذ في اعتب   
  ،)2009يونيه /فلوريانا، حزيران(االجتماع التاسع لجھات االتصال الوطنية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة 

للمناطق المتمتعة بحماية خاصة، طبقا     مركز األنشطة اإلقليمية     دراسة اجتماع جھات اتصال       إذ تضع في اعتبارھا   
 من  16 من البروتوكول، بشأن تطابق المقترح لمعايير نصت عليھا المادة              9أ من المادة     -4لمتطلبات الفقرة   

  البروتوكول، كما وردت في المرفق بھذا المقرر،

  :لبحر المتوسط أن تضم المواقع التالية إلى قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات األھمية لتقرر

  ،)فرنسا (Bonifacio�de�Boucheالمحتجز الطبيعي 

  ،)إيطاليا (Piana�Caccia-Isola�Capoالمنطقة البحرية المحمية 

  ،)إيطاليا (Campanellaالمنطقة البحرية المحمية 

  ).المغرب(روضة الحسيمة الوطنية 

 3رية الواردة في مقترحاتھا طبقا للفقرة  من األطراف المعنية أن تتخذ تدابير الحماية والصيانة الضروتطلب
  . والمرفق األول من البروتوكول9من المادة 

مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة أن يخطر المنظمات الدولية المختصة بقوائم  ترجو
ك التدابير المتخذة في المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات األھمية للبحر المتوسط المعتمدة جديدا بما في ذل

  . من البروتوكول9 من المادة 5ھذه القوائم، كما نص على ذلك في الفقرة 
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  المرفق

) فرنسا (Bonifacio�de�Boucheالمحتجز الطبيعي  تجميع الوثائق المقدمة من فرنسا وإيطاليا والمغرب إلدراج
 Campanellaوالمنطقة البحرية المحمية ) إيطاليا (Piana�Caccia-Isola�Capoوالمنطقة البحرية المحمية 

  قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات األھمية للبحر المتوسطفي ) المغرب(وروضة الحسيمة الوطنية ) إيطاليا(

  

  قائمة المحتويات

  )فرنسا (Bonifacio�de�Boucheالمحتجز الطبيعي 

  السمات العامة

  الوضع القانوني

  اإلدارةالحماية والتخطيط وتدابير 

  االستنتاجات

 استمارة مشروحة لعرض تقارير المناطق المقترحة إلدراجھا في قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات –المرفق 
   موجز-األھمية للبحر المتوسط 

  )إيطاليا (Piana�Caccia-Isola�Capoالمنطقة البحرية المحمية 

�السمات العامة

  الوضع القانوني

   وتدابير اإلدارةالحماية والتخطيط

  االستنتاجات

 استمارة مشروحة لعرض تقارير المناطق المقترحة إلدراجھا في قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات –المرفق 
   موجز-األھمية للبحر المتوسط 

  )إيطاليا (Campanellaالمنطقة البحرية المحمية 

�السمات العامة

  الوضع القانوني

  ابير اإلدارةالحماية والتخطيط وتد

  االستنتاجات

 استمارة مشروحة لعرض تقارير المناطق المقترحة إلدراجھا في قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات –المرفق 
   موجز-األھمية للبحر المتوسط 



UNEP(DEPI)/MED IG 19/8 
Annex II 
�

� 142

  )المغرب(روضة الحسيمة الوطنية 

�السمات العامة

  الوضع القانوني

  الحماية والتخطيط وتدابير اإلدارة

  تاجاتاالستن

 استمارة مشروحة لعرض تقارير المناطق المقترحة إلدراجھا في قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات –المرفق 
   موجز-األھمية للبحر المتوسط 
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�)فرنسا (Bonifacio�de�Boucheالمحتجز الطبيعي 

  

  السمات العامة

 من  8من المعايير العامة المنصوص عليھا في المادة        لعديد  )  فرنسا  (Bonifacio�de�Boucheيمتثل المحتجز الطبيعي    
البروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي للتسجيل في قائمة المناطق المتمتعة بحماية                

�:والمنطقة المرشحة. خاصة ذات األھمية للبحر المتوسط

  .مھددة باالنقراض على مستوى البحر المتوسط تحتوي على أنواع محلية مستوطنة وأنواع مستوطنة أو -

   وتشكيالت مرجانيةposidonia تحتوي على نظم خاصة بالبحر المتوسط مثل مروج -

مركز (وتثقيفية  )  تشكيالت صخرية سطحية فريدة   (وجمالية  )  لرصد آثار محتجز صيد األسماك    ( ذات أھمية علمية     -
  )للزوار وطرق استكشاف للجمھور

ـ           تمثل نموذجا ل   - :  بين فرنسا وإيطاليا   Bonifacio�de�Boucheلتعاون عبر الحدود مع الروضة البحرية الدولية ل
 Archipelago�Maddalena�Laوالروضة الوطنية   )  كورسيكا  (Bonifacio�de�Boucheالمحتجز الطبيعي   

  )سردينيا(

  )إدارة موارد صيد األسماك بواسطة الصيادين( تمثل نموذجا لإلدارة المستدامة -

  الوضع القانوني

�).مرسوم( وضعا قانونيا يضمن له الحماية طويلة األجل Bonifacio�de�Boucheيتوفر للمحتجز الطبيعي 

  الحماية والتخطيط وتدابير اإلدارة

وخطة رصد ) ترد في مرفقات ملف الترشيح( تدابير للحماية وإدارة Bonifacio�de�Boucheيتوفر للمحتجز الطبيعي 
�.موظفين دائميين ووسائل لإلدارة والمتابعةووحدة إدارة و

  االستنتاجات

يمتثل ھذا الموقع للحد األدني للمعايير المطلوبة ومن ثم فھو مؤھل لإلدراج في قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة                   
  .ذات األھمية للبحر المتوسط
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 قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات       استمارة مشروحة لعرض تقارير المناطق المقترحة إلدراجھا في         –المرفق  
   موجز-األھمية للبحر المتوسط 

 الجزء الفرنسي من الروضة البحرية الدولية التي يجرى إنشاؤھا           Bonifacio�de�Boucheيشكل المحتجز الطبيعي    
لى طول ساحل  ھكتارا ويمتد ع79  460تبلغ مساحة المحتجز    ).47، صفحة   10انظر النقطة   .  (بين كورسيكا وسردينيا  

 ��ذلك   ,Monaccia d’Aullene, Pianottoli-Caldarellu, Figari, Bonifacio and Porto-Vecchioكميونات  
 :على طو� �لقطاعا� �أل�ضية �لتالية

Moines,  Bruzzi,  Lavezzi and Cerbicale archipelagos; 

 ;Ventilegne, Testarella and Pisciu Cane ل� بر� �لمياه �لمالحة

Bruzzi  peaks 

cliffs of Bonifacio  

 ھكتارا من الملكية العامة البحرية، وكذلك من الجزر          79  190ويستفيد من إدارة األراضي الشاملة التي تتألف من          
 Conservatoire ��أل��ضي �لمكتسبة ل� Tre Padule de Suartoneزائدا المحتجز الطبيعي )  ھكتارا119(الصغيرة 

du Littoral) 800 3�كتا� .(  

سردينيا، مشكلة  -ولألرض تشكيلين جيلوجيين رئيسيين، قاعدة جرانيتية شكلت قبل انفصال القارة الصغرى كورسيكا            
نجود وتشوشات عند األصل لمعظم الجزر الصغيرة واألرخبيالت ورواسب جيرية مسطحة من أصل بحري تقطعھا                 

صفة وتعزز وجود تيارات قوية  وتخلط كتالت مياه          وتسود الرياح العا  .  Bonifacioوديان وأشرام وتشكل جرف     
Tyrrhenian and Algero-Provencal.  

  :والموائل الرئيسية ھي التالية

  Corsica ھكتار وبحيرات شاطئية بھا أسماك لكوسيكا          9  604  التي تحتل   Posidonia oceanicaمروج  
(Aphanius fasciatus  (  وبحيرة السلحفاة األوروبية  (Emys orbicularis)        والغطاء النباتي الساحلي الذي يتميز

ويمثل السمة الجغرافية األحيائية      Phoenician junipers (Juniperis phoenicea subsp. Turbinata)  بوجود
  .للبحر المتوسط

  مصاحبة أو سمات تحتوي على عدد كبير من األنواع ذات37 موائل أساسية أو 5تجميع " الشعب المرجانية"يعيد موئل 
 ,Palinurus elephas – spiny lobster, Maja squinado – spiny spider crab)قيمة موروثة    

Epinephelus marginatus – dusky grouper, the gorgonian Paramuricea clavata and Eunicella 
sp...(  

 في إطار المنطقة البحرية      مجموعة أحيائية أو سمات أو مصاحبات معتمدة       26ومن بين موائل البحر المتوسط، توجد       
  .والتنوع البيولوجي كبير بصورة خاصة. المحمية

 طحلبا، والعديد من األنواع المستوطنة ونباتات ذات        356 نباتا، بما في ذلك نباتين زھريين بحريين و          766تم تسجيل   
 منطقة  11ت المحلية و   من تدابير حماية ذات أھمية للمجتمعا      22 نوعا من الحيوانات تشمل      973خواص لبرك مؤقتة و   

  .صيانة خاصة ذات أھمية للمجتماعات المحلية

، 1 في المرفق    41 نوعا تعشش في الحدود الخارجية وسجل        16بما في ذلك    "  الطيور" طائرا في توجيه     74تم تسجيل   
ـ   ونورس  European shag (Phalacrocorax desmaresti)أي   الذي توجد له خطة عمل دولية و        Audouin ال
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 نوعا محميا   14عا من الحيوانات البحرية داخل المنطقة تجرى حمايتھا من خالل اتفاقات دولية، بما في ذلك                  نو 64
وتجرى حماية انواع عديدة    )  .Patella ferruginea, Pinna nobilis, Tursiops truncatus)  على المستوى الوطني  

 ,Epinephelus marginatus, Hippocampus ramulosus, Palinurus elephas)على المستوى المحلي    
Homarus gammarus, Maja squinado.(  

 نوعا في مرفقات بروتوكول المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات األھمية للبحر              55ومن بين ھذه األنواع، يرد       
نطقة كانت  وال ينبغي نسيان أن ھذه الم     .  في المرفق الثاني  )   حيوانا 33 نباتات بحرية و   6  (39المتوسط، بما في ذلك     

  ..(Monachus monachus)تحتلھا في السابق فقمة البحر 

،حيث كانت تمارس الزراعة وتربية الماشية لزمن طويل، أقل أھمية          )   نسمة 15  000حوالي  (لقد أصبحت ھذه المنطقة     
 وخاصة تلك   وقد تم تعويض ھذا جزئيا من خالل أنشطة ثالثة        )  من السكان العاملين  %  10أقل من   (من الناحية الزراعية    
  .المرتبطة بالسياحة

 250  000أكثر من   (  Figari  ومطار  Porto Vecchio و   Bonifacioوتتركز أماكن اإلقامة بشكل خاص حول        
ـ  )  مسافر سنويا  تمثل حوالي  �    Porto Vecchioو  )  اتصاالت يومية مع سردينيا     (Bonifacio  والموانئ التجارية ل

  . مسافر في السنة300 000

ـ   وتمثل موانئ    خمس القدرة االستيعابية      Pianottoli-Caldarello�      Porto Vecchio و   Bonifacioالنزھة ل
  .لكوسيكا

ومن سردينيا بدرجة   (  Porto Vecchio و   Bonifacioوھناك زيارات منظمة للجزر الصغيرة والكھوف والجروف من         
  ).أقل

  .ويبدأ الغوص تحت الماء من كوسيكا أو سردينيا

تحت رقابة كل من األسطول الفرنسي واإليطالي في إطار القواعد التي            )  بما في ذلك األنشطة   (ي  ويجرى النقل البحر  
  ). طن من المواد الخطرة80 000 سفينة في السنة بحمولة 400(وضعتھا المنظمة البحرية الدولية 

حرفي نشاط ھش ولكنه    مازال الصيد ال  )   عمل مباشر  100أقل من   (ومع اإلنتاج المنخفض والعدد المحدود من األعمال        
 سنة أن صيد األسماك مستقر ومازال مربحا وأن          20وبين الرصد العلمي ألكثر من      .  مھم على المستوى االجتماعي   

  .وتعتبر إدارة ھذه المنطقة نموذجية للتنمية المستدامة. الموارد غير مھددة

للمضايق، ترتبط التھديدات الرئيسية    وبغض النظر عن مخاطر التلوث المرتبطة بالتجارة البحرية والطابع الخطر             
رسو قوارب النزھة والعبث بالمروج والكثبان ورياضة صيد        :  للموائل واألنواع بالتواتر السياحي العالي في ھذه المنطقة       

ومع ذلك تحد القواعد بشأن المحتجز       ....  األسماك والصيد تحت الماء ومعدالت التواتر المرتفعة لمناطق الغطس          
من المنطقة والمعلومات التي    %    15يحظر الصيد تحت الماء وينظم رياضة صيد األسماك ألكثر من            الطبيعي الذي   

تنشر على الجمھور واعتماد مواثيق لسلوك الغطاسين أو شركات نقل المسافرين وتنظيم الرسو أو نقاط الوصول األكثر                 
  .ترددا، من آثار ھذه األنشطة

الجمعية العمومية لكوسيكا والمجلس    ( بالتحقق منھا ھيئات عديدة        وقامت 2011-2007وضعت خطة إدارة للفترة     
  .ويعني ھذا استمرار ودعم األعمال الجارية اآلن..) العلمي ولجنة استشارية

��عتما� )  1982  (Lavezziو  )  Cerbicale)  1980بدأت حماية الموقع مع إنشاء محتجزات طبيعية في جزيرتي           
 Bonifacio��نشأ� ��بطة صيا��          .  Bruzzi �شبه جزير�        Moines جز�      مر�سيم بشأ� �لمو�ئل �ألحيائية في          



UNEP(DEPI)/MED IG 19/8 
Annex II 
�

� 146

 Conservatoire du Littotalويطلب  .  Bonifacio تحت جر�     Porto-Vecchioمنطقتين لصيد األسماك في     
� عند �لسطح �لبيني لھذه �لمنطقة3 800   . �تا� من �أل�

الروضة " وسردينيا، بروتوكوال يحدد طرائق تنفيذ       ، وكذلك منطقتي كوسيكا   1993اعتمدت فرنسا وإيطاليا، في عام      
�Boucheومنذ ھذا الوقت، أدى العمل الذي تم إلى إنشاء المحتجز الطبيعي     .  Bonifacio�de�Boucheالبحرية الدولية   
de�Bonifacio)  1999  (    ويتوفر لألخير فريق دائم من ثالثين شخصا إلدارة المنطقة         .  الذي يديره مكتب البيئة لكوسيكا

 16 لزيادة الوعي وعين     2 و hyperbaric للعمليات في بيئة     3 أشخاص للرصد العلمي و    5البحرية، بما في ذلك     
  .وأصبحوا أفرادا في شرطة الطبيعة

إن تطبيق القانون في ھذه المنطقة يجعل من الممكن الحفاظ على الحياة النباتية والحيوانية والموائل الطبيعية وكذلك                   
�: نشطةالرقابة على معظم األ

�صيد األسماك المھني والرياضي

� تحت �لما� ��لغو

  الصيد تحت الماء

  المالحة والرسو

  إقامة المخيمات 

  ...)حظر النزول إلى جزر التعشيش الصغيرة (الوصول إلى المواقع الحساسة 

وأنشأت .   ھو الجزء الفرنسي من مشروع الروضة البحرية الدولية         Bonifacio�de�Boucheإن المحتجز الطبيعي    
وقد ساھم مشروع الحماية عبر .  وتشكل ھذه الجزء اإليطالي  Archipelago�Maddalena�Laإيطاليا الروضة الوطنية    

الطرق الموصي بھا واإلبالغ    (الحدود ھذا في قيام المنظمة البحرية الدولية بإنشاء آلية للمساعدة في الرصد والمالحة               
وملجأ بيالجوس للثدييات   )  1976    (RAMOGEمنطقة تعاون   :  ية أخرى وھي تحت حماية اتفاقات دول    ...).  االلزامي

(ومرسوم إنشاء مناطق حماية بيئية على طول السواحل الفرنسية للبحر المتوسط            )  1999(البحرية في البحر المتوسط     
  وكذلك قطاع أكثر البيئات المتميزة في      Lavezzi وجزر   Bonifacioويوجد أيضا تصنيف وتسجيل لجرف      ).  2004

مسح المنطقة الطبيعية ذات االھتمام البيئي وكذلك الحياة النباتية والحيوانية لمنطقة الحماية الخاصة تمشيا مع توجيه                  
�".الموائل"وجرد منطقة الصيانة الخاصة تمشيا مع توجيه " الطيور"

ع األوروبي للتعاون    على أساس إنشاء التجم    Bonifacio�de�Boucheينبغي أن يقوم مشروع الروضة البحرية الدولية        
 5 للبرلمان األوروبي والمجلس في      1082/2006اإلقليمي، وھو أداة أوروبية نتجت عن قانون الجماعة األوروبية رقم           

وقد وضع بناء على مبادرة من أعضائه ككيان قانوني بحيث يكون التجمع األوروبي للتعاون                .  2006يولية  /تموز
وقبل إنشائه، من   .  ظيف عاملين وإبرام عقود ومزادات وإدارة ميزانية مشتركة        اإلقليمي قدرة حقيقية على التدخل وتو     

الضروري اعتماد االتفاقية األوروبية للتعاون عبر الحدود التي ستحدد خواصه والقانون المطبق لتنفيذه والنظام األساسي               
�Laكا و الروضة الوطنية      بين مكتب البيئة في كورسي     2008ونظمت اجتماعات عمل عديدة في عام       .  وطرائق العمل 

Maddalena�Archipelagoلالتفاق على طرائق إنشاء التجمع األوروبي للتعاون اإلقليمي  .  
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�)إيطاليا (Piana�Caccia-Isola�Capoالمنطقة البحرية المحمية 

  

  السمات العامة

ومروج   Coralligenous(تحتوي المنطقة البحرية المحمية على نظم إيكولوجية محددة لمنطقة البحر المتوسط                
Posidonia   وتشكيالت Lithophyllum byssoides  (     أو موائل أنواع مھددة(Corallium rubrum, Pinna 

nobilis, Hydrobates pelagicus,  (      ذات إھتمام علمي خاص علمي)   المغمورة وغير المغمورة  (رصد الكھوف (
 Triassic مع سمات    Mesozoicلية عند جرف    وجود قمم عا  (وجمالي    Corallium rubrumوال سيما مستوطنات    

 Grotte“وجود كھوف واسعة وعميقة وبحيرات تحت األرض استخدمھا االنسان تاريخيا              (وثقافية  )  وطباشيرية
Verde” أنشطة التعليم التي تتضمن المدارس العامة المحلية(، وخاصة، المستوى التعليمي.(  

  الوضع القانوني

  .2003مارس / آذار23مية وضعا قانونيا كافيا، مرسوم وزارة البيئة واألراضي، يتوفر للمنطقة البحرية المح

  الحماية والتخطيط وتدابير اإلدارة

وخطة إدارة سنوية بما في ذلك توقعات نفقات البرنامج السنوي وأي مقترحات ) لجنة المحتجز(توجد ھيئات لإلدارة 
  .للمنطقة البحرية المحمية ومحيطھا الخارجي

  اجاتاالستنت

تلبي ھذه المنطقة الحد األدني من المعايير المطلوبة وھي مؤھلة لإلدراج في قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات 
  .األھمية للبحر المتوسط
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استمارة مشروحة لعرض تقارير المناطق المقترحة إلدراجھا في قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات                –المرفق  
   موجز-حر المتوسط األھمية للب

الجيري، مع سمات     Mesozoic بقممھا العالية عند جرف      Piana�Caccia-Isola�Capoالمنطقة البحرية المحمية    تتميز  
Triassic وتوجد تشكيالت بقايا النباتات والحيوانات المنقرضة لعلم تشكيل األصول القديمة القارية مثل             .   وطباشيرية

وبشكل عام، تبين أشكال التضاريس خواص نمطية        .  Capo Cacciaقطعة في نتوء    الوديان المعلقة والجوانب المت   
  .لمناطق حجر جيري، وعدم وجود تصريف للمساحة المائية

، بينما في الخليج      Capo Cacciaونتيجة للتشكيل الجيولوجي، توجد قيعان عميقة نسبيا في الجزء المغمور من نتوء              
ـ    .ع منحدرات خفيفة أكثريبين القا،  Porto Conteالداخلي ل

ويبدو أن تطورھا يميل إلى تفضيل      ؛    Lithophyllum byssoidesإن الموائل الرئيسية للوسط الساحلي ھي تشكيل من         
  .الجروف الجيرية، حيث تسود أوضاع ھيدرودينامية ورياح شديدة 

 وعلى الجانب الغربي من     .ھي غير متجانسة في حدود المناطق البحرية المحمية          Posidonia oceanicإن مزاھر   
 مترا  35 ز 25 محدودا، يمكن رؤيتھا أساسا ما بين        Posidonia oceanicالمناطق البحرية المحمية، يكون وجود      

ـ      .  من العمق   على الصخور الضخمة الھابطة المتكرر وجودھا       Posidonia oceanicوتوجد أيضا فروعا معزولة ل
  .في قاع ھذا الجانب

  . مترا من العمق مجموعات أحيائية من الرمل الخشن والحصي الدقيق50 و40ساحل ما بين وتسود الموائل حول ال

المحمي نسبيا أكثر انتشارا من الجروف الغربية؛ وخاصة،          Porto Conte في خليج     Posidonia oceanicإن مروج   
نوبية الشرقية   المحلية محمية جيدا بواسطة الرياح الج       Posidonia oceanica حيث   Cala Tramariglioفي  

  ).الجرف الحاجز(مفضلة الحد العلوي إلى سطح المياه 

و .   مع ما بلغ عنه في مواقع البحر المتوسط         Porto Conteفي خليج     Posidonia oceanicيتصادف إزدھار   
ليا وتسود التجمعات دون الساحلية الصخرية الع     .  الھضبة الساحلية الضحلة في ھذه المنطقة تتميز برمل متجانس وطمي         

أما التجمعات دون الساحلية الوسطية فھي مرتبة جيدا مع         .  Corallina  و    Janiaطحالب حمراء تعود إلى طحالب      
وتتميز التجمعات األعمق على الطبقات     .  Gelidiacea  و    Dictiotaceaطحالب محبة للضوء تعود إلى عائالت       

 Corallinaceaو ومختلف   Dilophus  و Halopterisالفرعية الرأسية أو دون الرأسية الصلبة بسمات شكلتھا          
  .Codium bursa, Acetabularia acetabulum, Padina pavonicaوأنواع أخرى مثل 

  .Peyssonnelia وأنواع عديدة من Halimeda tunaوالسمات األخرى الممثلة جيدا شكلتھا طحالب 

 بسھولة نظرا ألنه يفضل     Crambe crambeفنج  ويوجد أس .  من وجھة نظر الحياة الحيوانية، يعتبر ھذا الجزء نادرا        
 شائعة  Spirastrella cunctatrix and Axinella verrucosa and Reniera crateraو  .  البيئات الضوئية 

  .أيضا

 ونجم البحر    Sphaerechinus granularis تتبعھا    Arbacia lixula and Paracentrotusأما  
Echinaster sepositusفھي األكثر شيوعا .  

 Peltodoris atromaculata, Eunicella تصاحبھا    Petrosa ficiformisويسود التجمعات األعمق     
cavolinii, Leptopsammia pruvoti and Parazoanthus axinellae  .    أما الكائنات الالذنبية الشائعة

 Gastropod و ,Polichete Serpula vermicularis, the Sebellide Bispira mariaeاألخرى فھي   



UNEP(DEPI)/MED IG 19/8 
Annex II 
�

� 149

Bolma rugosa, the Briozoans Myriapora truncata and Sertella beaniana, the 
Tunicates Halocynthia papillosa.  

، تسود فيھا في    sciaphylousإن الكھوف المغمورة شائعة وتسكنھا في األجزاء الخارجية أو الوسطي تشكيالت من              
ـ        ذات حجم صغير وكثافة منخفضة، مما يوحي بوجود          Corallium rubrumبعض األحيان مستوطنات حديثة ل

  .عمليات استيطان حديثة

 ومن  genus Halimeda and Flabelliaإن المجموعات األحيائية التي تتميز بالطحالب الخضراء من            
Celenterata Cerianthus membranaceus and Eunicella cavolini     مترا على   18 توجد تحت عمق 

  .لمنطقة البحرية المحمية التي مازالت صخرية مع انتشار صخور ضخمةالجانب الغربي من ا

  .أعلي الصخور الضخمة Posidonia oceanicوعند ھذا العمق، يمكن أن نجد تجمعات من 

  . مترا من العمق50 و45ما بين  genus Axinellaيمكن مالحظة األسفنج الذي ينتمي إلى 

 Chromis مع Spicara smaris و boops�Boopsوعات صغيرة من إن اسماك المياه المفتوحة الشائعة ھي مجم 
Chromis and Oblada melanura            بينما باتصال وثيق مع قاع البحر توجد ،Coris julis and 

Thalassoma pavoوھي أكثر األنواع وفرة .  

حيرات تحت الماء   بأحدات كارستية مھمة نتج عنھا وجود كھوف واسعة وعميقة وب           Capo Cacciaتأثرت شبه جزيرة    
  .استخدمھا االنسان تاريخيا

).  قبل الميالد  4000  -6000(يقدم لنا الدليل على وجود االنسان في العصر الحجري القديم             ,« Grotta Verde »إن  
  .وتوجد أيضا حفريات من الحقب الرابع

  .وتبين الحياة الحيوانية لساكني الكھوف عناصر ذات أھمية جغرافية أحيائية

 « Grotta dei laghi », « Grotta Falco », « Grotta del Bisbe »ن أشھر الكھوف المغمورة      ومن بي 
together  « Grotta di Nereo           إن أنواع الحيوانات حول    .  أكبر كھوف مغمورة في أوروبا، وتحتاج إلى ذكرھا

  .الساحل شائعة حتى في الكھوف المغمورة في المياه الضحلة

الحيوانات التي  (ة والفريدة التي تحدث في الكھوف، تتألف السلسلة الغذائية من منتجات ثانوية              نتيجة لألوضاع الوحيد  
الحيوانات التي تأكل المواد العضوية المنتجة في        (والمستھلكين الحقيقيين   )  تعيش بواسطة مواد عضوية مستوردة     

، ولكن حتى الحياة الحيوانية المھاجرة      )لعضويةالحيوانات التي تستخدم األجزاء الميتة من المواد ا       (والمقللين  )  الكھوف
  .تقوم بدور مھم بما في ذلك الكائنات ذات األجساد الكبيرة

 التي تتغذي على    Nudibranch Flabellina affinisالتي تأكل االسفنج و       Crustacean Dromia vulgarisإن  
Hydroidsيمكن أن نجدھا في الكھوف المغمورة مع  Oligopus ater and Thorogobius ephippiatus..  

  Crustaceans Hommarus gammarus, Palinurus elephas, Scyllarides latus, Scyllarus arctusإن  
 ھي من بين الحياة الحيوانية التي تھاجر إلى الخارج مع أنواع من الجمبرى مختلفة                Sciaena umbraمع أسماك   

   .Stenopodidea, Alfeidea, Ippolitidea, Palemonidea ترجع لعائالت

تتألف التجمعات النباتية في الكھوف المغمورة من الطحالب حصرا وھي موزعة بالقرب من المدخل طبقا لتدرج                    
  .الضوء
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 Flabellia petioata, Valoniaوالطحالب الخضراء    ,Lithophyllum stictaeformeإن الطحالب الحمراء     
macrophysa  والطحالب البنية Dictyopteris polypodioides ھي األكثر شيوعا.  

 Porifera Petrosa ficiformis, Oscarella lobularis, Agelas oroides, Clathrina clathrus andإن  
Haliclona rosea, the Celenterata Corallium rubrum, Parazoanthus axinellae, Leptosammia 
pruvoti, Caryophylli smithi, Hoplangia durotrix; the polychaetes Protula tubularia, Filograna 

sp.; Briozoa Adeonella calvet, Bugula avicularia, Membranipora membranacea    ھي التجمعات
  .األكثر وفرة في الكھوف المغمورة
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�)إيطاليا (Campanella�Puntaالمنطقة البحرية المحمية 

  السمات العامة

 ھو الحفاظ على أجمل وأھم سمات الساحل اإليطالي من حيث       Campanella�Puntaحرية المحمية   إن ھدف المنطقة الب   
  .خواصه األرضية وخصائصه البحرية

 موئال بحريا   20ويوجد  .  إن وجود موائل وأنواع مستوطنة معرضة للتھديد او اإلنقراض قد سجلت في الوثائق المتوفرة             
لتذييل باء من االستمارة المعيارية إلدخال البيانات التفاقية برشلونة؛ وأيضا،           في المنطقة البحرية المحمية ھذه شملھا ا      

 نوعا مھددا في قائمة المرفق الثاني من بروتوكول المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات األھمية للبحر                   47يوجد  
ن اإلسفنج المھدد ھي حقيقة     والوجود الشائع لكثير م   .   نوعا في المرفق الثالث من ھذا البروتوكول       16المتوسط ويوجد   
  .يتعين مالحظتھا

وفضال عن ذلك، مثلت المنطقة     .  لقد قدمت المنطقة المرشحة دليال عن قيم خاصة ألنشطة التثقيف البيئي أو زيادة الوعي             
  . مصدرا قيما للمعرفة من وجھة النظر األحيائية والعلوم البحرية بشكل عام1871منذ عام 

  الوضع القانوني

ديسمبر / كانون األول  12 بمقتضي مرسوم وزاري بتاريخ       Campanella�Puntaنطقة البحرية المحمية    أنشأت الم 
 حيث  26/12/1998 بتاريخ   47 الذي يسمح بحماية طويلة األجل ونشر في الجريدة الرسمية في العدد رقم               1997

 22 بتاريخ 195 العدد رقم  ونشر في الجريدة الرسمية2000يونيه / حزيران13عدل بمقتضي مرسوم وزاري بتاريخ 
  .2000أغسطس /آب

 لمقاطعة بورتو دى    44/02وفي الوقت الحالي، صدقت لجنة اإلدارة على قواعد الحماية المؤقتة بمقتضي القاعدة رقم               
  .كتستيالمارى دى ستابيا

 Fondali marini di“ في موقع له أھمية مجتمعية يسمي         Campanella�Puntaوتشمل المنطقة البحرية المحمية     
Punta Campanella e Capri” - D.M. 03/04/2004..  

، تحظر جميع األنشطة التي تضر حماية الخواص البيئية          Campanella�Puntaوفي داخل المنطقة البحرية المحمية      
  .394، رقم 1991ديسمبر / كانون األول6 من قانون 3-19للمنطقة بناء على المادة 

. طقة البحرية المحمية، الذي يأخذ في االعتبار نتائج الخبرات السابقة وبرامج الرصد             يطبق حاليا القانون الجديد للمن    
  . وطبقا لذلك، ستنشر وزارة البيئة وحماية األراضي والبحر في الشھور القادمة تقريرا عن المنطقة المرشحة

  الحماية والتخطيط وتدابير اإلدارة

  : بصورة خاصة إلىCampanella�Puntaتسعي المنطقة البحرية المحمية 

  حماية بيئة المنطقة البحرية ككل؛) أ(

  حماية وتحسين الموارد األحيائية والتشكيل الجيولوجي لموارد المنطقة؛) ب(

  نشر واتاحة المعرفة األحيائية وبيولوجيا البيئات البحرية للمنطقة البحرية المحمية؛) ج(

  البيولوجيا البحرية؛وضع برامج تثقيفية تحسن ثقافي في مجال البيئة و) د(

ـ(   تنفيذ برامج دراسية وبحوث علمية في البيئة والبيولوجيا البحرية والحماية البيئية؛) ھ
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  .الترويج للتنمية االجتماعية االقتصادية المتوافقة مع العالقة الطبيعية للمنطقة، مع تفضيل األنشطة التقليدية المحلية) و(

 Massa)ي والبحر بإدارة المنطقة البحرية المحمية إلى اتحاد ست بلديات            لقد عھدت وزارة البيئة وحماية األراض     
Lubrense, Sorrento, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Positano and Vico Equense..(  

ويترأس مجلس إدارة المجلس رئيس المنطقة البحرية        .  وقام عمد البلديات بتعيين ممثليھم في مجلس إدارة االتحاد          
  .يةالمحم

  .وتعين وزارة البيئة مدير المنطقة البحرية المحمية على أساس قائمة األسماء التي يقترحھا مجلس اإلدارة

إن مفوضية المحتجز، التي عينتھا وزارة البيئة، ھي ھيئة استشارية تساعد مجلس إدارة االتحاد في جميع األنشطة التي                  
  .صة، تقدم مقترحات لتشغيل المنطقة البحرية المحميةوبصورة خا. تتضمن إدارة المنطقة البحرية المحمية

ھيئة استشارية غير رسمية تتألف من علماء وتقدم مقترحات تتعلق بالبرامج العلمية للمنطقة                "  اللجنة العلمية "تمثل  
  .البحرية المحمية والرصد البيئي

) أي، الرئيس والمدير(نطقة البحرية المحمية ھو نوع من التنسيق بين ممثلي الم" مرصد البيئة وااللتزامات القانونية"إن 
  ).شرطة الضرائب والدخل وشرطة األقاليم(والروابط البيئية، خفر السواحل وھيئات الشرطة األخرى 

وتنقسم المنطقة البحرية . يقدم رئيس المنطقة البحرية المحمية كل سنة خطة إدارة إلى وزارة البيئة للموافقة عليھا
  :ق متميزة بدراجات مختلفة من الحماية مناط3المحمية إلى 

   محتجز متكامل-ألف

   محتجز عام-باء

   محتجز جزئي-جيم

وتوضع عالمات  .  يوجد نظام كاف من العوامات في البحر يدل على الحدود والمناطق المختلفة للمنطقة البحرية المحمية              
  .المنطقة البحرية المحمية خفر السواحلويقوم بالرقابة على . لحدود المنطقة البحرية المحمية على األرض أيضا

تعد خطة اإلدارة على أساس تقييم مالي واألخذ في االعتبار نتائج أنشطة الرصد واجتماعات األطراف الفاعلة والعاملين                 
 أشخاص يعملون في المنطقة     10واآلن ھناك   ").  مرصد البيئة وااللتزامات القانونية   ("في مجال البيئة وقوى الشرطة      

االستقبال وأنشطة الرصد واألنشطة الميدانية     /مكتب الحسابات والمكتب اإلداري ومكتب المعلومات     :  ة المحمية في  البحري
. وتوفر كل سنة وزارة البيئة للموظفين الرئيسيين تدابير الحماية واإلعالم          .  وتنظيف المياه الساحلية وأنشطة التثقيف    

لألنشطة األساسية للحماية   )  معقول(ريب وأنشطة البحوث، فھو كاف      وحاليا، بالرغم من أن ھذا الترتيب غير كاف للتد        
  .والمعلومات والتثقيف

  االستنتاجات

يلبي الموقع المرشح الحد األدني من المعايير المطلوبة وھي مؤھلة لإلدراج في قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة 
  .ذات األھمية للبحر المتوسط

 تقارير المناطق المقترحة إلدراجھا في قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات استمارة مشروحة لعرض –المرفق 
   موجز-األھمية للبحر المتوسط 
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 1982 لعام   070 كمنطقة بحرية محمية محتملة طبقا للقانون        Campanella�Puntaحددت المنطقة البحرية المحمية     
/13/6عدل في     (1997 لعام   12-12وزارة البيئة   ؛ وأنشأت رسميا بناء على قانون        1991 لعام   394والقانون  

2000.(  

لقد عھدت وزارة البيئة وحماية األراضي والبحر بإدارة المنطقة البحرية المحمية إلى إدارات محلية تشكل اتحاد ست                  
 Massa Lubrense, Sorrento, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Positano and Vico)بلديات  

Equense..(  مجلس إدارة إلدارة المنطقة البحرية المحمية يتألف من ممثلين عن اإلدارات المحلية ويترأسه                ويوجد 
  . موظفين ينفذون السياسة التي يقررھا مجلس اإلدارة10ومدير المنطقة البحرية المحمية ھو رئيس . رئيس

سياحية شھرة في البحر    ھي من أھم المناطق ال     )   Positano�      Sorrentoوخاصة  (إن جميع البلديات المشاركة      
ھي النشاط االقتصادي الرئيسي    )   مليون سائح في الصيف    2حوالي  (إن السياحة   .  المتوسط، مع جزيرة كابري المجاورة    

وفي السنوات األخيرة،   ).  الليمون والزيت واألعناب  (للمنطقة، ولكن تشكل أيضا الزراعة األحيائية منتجات نمطية           
  .دت أنشطة رياضة صيد األسماكانخفضت أنشطة الصيد الحرفي وزا

ھو الحفاظ على أجمل سمات الساحل اإليطالي وجاذبية السياح واإلھتمام الطبيعي لكل            إن ھدف المنطقة البحرية المحمية      
لمنطقة البحرية المحمية من مناظر طبيعية بحرية ذات        وفي الوقع، تتألف ا   .  من خواصه األرضية وخصائصه البحرية    

قة تالقي جغرافي أحيائي جذبت دائما العلماء من جميع أنحاء العالم، يدعمھا وجود مدينة نابولي   تجانس مختلف وفي منط   
بالقرب منھا والمؤسسات العلمية المھمة مثل ست جامعات ومختبرات المركز الوطني للبحوث ومحطة حيوانية شھيرة                

(ن كولومبو بشأن العشائر األحيائية       ومنذ الدراسات األولي للقبطا   .   في القرن التاسع عشر    Anton Dohrnأسسھا  
 أكثر مناطق البحر المتوسط دراسة من قبل علماء من فروع            من بين  Sorrento-Amalfiكانت شبه جزيرة    )  1871

  .تمثل المنطقة البحرية المحمية أيضا موقعا مھما جدا في تاريخ اإلقيانوغرافيامختلفة في العلوم البحرية، ولھذا 

تحدد )  تشكيلية جيولوجية ومائية وجغرافية أحيائية     (نطقة عددا من الخواص البيئية الخاصة        ولھذا السبب تجمع الم   
  .الطبوغرافيا الخاصة جدا والمتنوعة للتجمعات القاعية

يختلف كثيرا عن األجزاء البركانية والغرينية         Sorrento-Amalfiإن التشكيل الجيولوجي الساحلي لشبه جزيرة         
 40-30وفي الحقيقة، تتميز بجروف جيرية منحدرة وتمتد إلى البحر بعمق حوالي            .  وساليرنوالمجاورة لخليجي نابولي    

  .مترا حيث القيعان العضوية الجينية المتفتتة تمتد حتى السھل الطيني الواسع

الذي يطل على خليج      Amalfiالذي يطل على خليج نابولي، وساحل        �   Sorrentoھناك أيضا اختالفات بين ساحل       
مع مناظر طبيعية تحاتية بسيطة؛ واألخير،      )  بضع عشرات من األمتار   ( فاألول تشكل من جروف منخفضة       .ساليرنو

جروف منحدرة وتزداد في األرتفاع بالتدريج من أقصي جزء إلى ) حتى مئات من األمتار(على العكس، يتميز باالرتفاع 
لعام للجروف، أساسا القرب من مساقط المجاري       وھناك استثناءات قليلة من ھذا النمط ا      .  أدني جزء من شبه الجزيرة    

وفي ھذه المناطق، التي توجد في مداخل ساحلية صغيرة ضحلة ومحمية، منحدرات أقل إنحدارا، ويتشكل الخط                .  المائية
معظمھا قيعان من   (الساحلي من شواطئ من الحصي الصغير أو الحصي مع قاع بحر يتألف من ترسبات متراكمة                  

  ).درا من الحصي أو الرملالحصي الصغير ونا

  :إن االنحدار الشديد للساحل له تأثير ھائل على تنظيم التجمعات القاعية بسبب

الوجود الحصري للقيعان الضخرية    )  الرملية والطينية ( حدوده، في البيئة الساحلية، يحدد وجود طبقات تحتية رخوة            -
   مترا؛40-30على عمق 

  لمساحة الستيطان العشائر القاعية؛ حدوده، في داخل مدى العمق، تتاح ا-
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أي، (يحدد اإلنتشار الواسع ألنواع مھمة بشكل خاص تكون عادة نادرة أو غائبة من الطبقات التحتية األخرى                      
scleractinians Astroides calycularis and Leptosammia pruvoti, and the endolithic bivalve 

Lithophaga lithophaga  البحرالمعروفة ببلح.(.  

وتحدد )  وھي نمطية للموائل المضيئة والمتميزة بسيادة الكائنات الالذنبية النباتية        ( يسبب ندرة التجمعات المحبة للضوء       -
منھا إلى شريط ضحل ضيق؛ وعلى الجانب اآلخر، تمتد إلى سطح البحر التوزيع الرأسي للتجمعات المحبة لألسماك                   

فمثال، نتيجة لمنحدر شديد،    .  ، توجد عامة في الموائل األعمق     )ئنات الذنبية حيوانية  بيئات ضوئية نادرة تتميز بسيادة كا     (
توجد القيعان الصخرية للشعب المرجانية على عمق أمتار قليلة، حتى بالرغم من أن المجموعة األحيائية ھذه ھي                    

  .نموذجية للبيئات األعمق

على نوع تجمعات األعماق بسبب أنھا تحدد تكوين         )  جيريةال(يؤثر التشكيل المعدني الخاص للطبقات التحتية الصلبة         
عدد من الكھوف معقدة، نتيجة للنشاط الكارتسي المكثف، والكثير منھا يتطور تحت مستوى سطح البحر، مما يوفر                   

 Halcampoides purpurea, Telmatactisأي،  (استضافة لمدى واسع ومھم ونادر من حيوانات خاصة جدا            
forskali, Maasella edwardsi, Lysmata seticaudata, Plesionika narval, Oligopus ater)�

المياه الساحلية، وھو   :  وفيما يتعلق بعلم المياه لألجسام المائية السطحية لخليج نابولي، من الممكن اإلشارة إلى نظامين              
والحدود بين  .  يقة غير ملوثة  نظام محصور وملوث، والمياه البعيدة عن الشاطئ، التي تخضع لخليط قوى من مياه عم              

ھذين النظامين متغيرة وتعتمد في الغالب على نظام مناخي؛ ومع ذلك، نادرا ما يمتد الجسم الساحلي السطحي أكثر من                    
.  مترا 50، ويصل عمقه إلى     )أي، كل من خليج نابولي وكستيالمارى     ( أميال عن أقرب ساحل من عرض البحر         5-6

وسط من الخليج بمياه عرض البحر غير الملوثة، وھو أيضا المناطق الساحلية األبعد،              وعلى العكس، يتعلق الجزء األ    
وجزيرة كابري مع الجزء البعيد من شبه جزيرة         على �لجانب �لشمالي       �    Sorrento�      Ischiaمثل شبه جزيرتي    

Sorrento)       د لجسم مائي غني    وھنا، الوجود السائ  .  ، على الجانب الجنوبي   )حيث توجد المنطقة البحرية المحمية
، )كتل أحيائية كبيرة  (بالمغذيات آت من عرض البحر ويعيد االختالط الدائم وتوليد تجمعات قاعية رائعة بصورة خاصة               

وفي قاع البحر ھذا، من الممكن      .  مع كائنات الذنبية تشكل غطاء أحيائي متعدد الطبقات على الطبقات السطحية الصلبة           
وع من أنواع قاعية حيوانية وقاعية نباتية كثيرة، تأتي أيضا من مناطق جغرافية أحيائية              مواجھة، عند جميع األعماق، تن    

  ).التقارب الجغرافي األحيائي(

  :وطبقا للتجمع الحيواني أو النباتي الخاص، يمكن تلخيص طبوغرافيا التجمعات األحيائية البحرية الخاصة كما يلي

  وكھوف الشعب المرجانية، لجروف المجموعات األحيائية للقيعان الصلبة

   للرمل والحصي الخشن المتشكلالمجموعات األحيائية للقيعان الرخوة

  Posidonia oceanicaمروج 

 10-5ما بين   (وتتميز بالتجمعات المحبة للضوء على أمتار        .  إن المجموعات األحيائية للجروف ھي األكثر شيوعا       
والموائل األحيائية السائدة نباتية،    .  ة لضوء شديد وحركة المياه    ، ومعظمھا حشائش بحرية متكيفة مع بيئة معرض       )أمتار

  .Cystoseira sppمعظمھا الطحالب البنية 

التي    Coralligenous)المجموعات األحيائية   (وأھم ظاھرة ھي وجود، على عمق أمتار قليلة، تجمعات أسماك اللوت            
ويرجع ھذا أساسا للمنحدر    .   مترا من العمق   40-30توجد عادة على مستويات أعمق وفي القيعان الضخرية أكثر من           

  .الشديد للطبقة التحتية التي تفضل الموائل شبه المظلمة

والكائنات النباتية، بالرغم من وجودھا     .  تغني المناظر الطبيعية تحت الماء    )  تجمعات محيرة (إن تجمعات أسماك اللوث     
 ليست العنصر الرئيسي    ,Peyssonnelia spp., Mesophyllum spp. and Jania rubensكطحالب حمراء مثل    

 ,Hydroidsويمثل العنصر السائد اآلن الحيوانات أالذنبية مثل االسفنج ، وكالھما قائم وله قشرة،                  .  للتجمعات
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Bryozoans, Anthozoans (actinia, sea anemones, madreporarians, gorgonians) and 
Annelidea Serpulidea  . المدھشة والمھمة أحيائيا ھي    واألنواع األخرى   Astroides calicularis, Cladocora 

caespitosa and more rarely Leptosammia pruvoti and Parazoanthus axinellae.  .  وفي بعض
 صفراء  gorgonians و   (Eunicella singularis) بيضاء   gorgoniansالمناطق، من الممكن أن نجد حوائط       

Eunicella cavolinii) ( وgorgonians حمراء (Paramuricea clavata) ؛ واألنواع األخيرة غالبا ما تتطفل
  ..Alcyonium coralloides  أو Gerardia savagliaعليھا 

وفي .  يمكن اعتبار الكھوف المغمورة غير شائعة وذات قيمة للمختبرات لدراسة الحياة في أوضاع غيرعادية وصعبة               
ع لكثافة الضوء؛ ونتيجة لھذا، فإن معظم أشكال الحياة ھي ذات أصل حيواني، وقد تكون               الكھوف، يتضح االختفاء السري   
وبصورة خاصة، تعتبر الدراسات العلمية     ).  ولھذا، مھمة جدا لدراسات التنوع البيولوجي     (متنوعة، وشاذة وحتى نادرة     

 البيولوجيا البحرية في البحر     عالمة مھمة على    Sorrento-Amalfiبشأن الحياة في الكھوف المغمورة لشبه جزيرة         
�Puntaالمنطقة البحرية المحمية       تمثل).  .(Riedl’s book Biologie des Meereshohlen  مثل(المتوسط  

Campanella         وھذه الكھوف ھي ثروة بحرية طبيعية      .   إحدى أغني المناطق في البحر المتوسط في الكھوف المغمورة
ويمكن أن تستضيف الكھوف البحرية مدى واسع ومھم . زيائية وأحيائية خاصةنظرا ألن الموائل ذات خواص كيميائية في

 ,Halcampoides purpurea, Telmatactis forskali, Maasella edwardsiأي،  (ونادر من الحيوانات     
Lysmata seticaudata, Plesionika narval, Oligopus ater)   غير شائعة وذات قيمة       ويمكن اعتبارھا

وھذه األنواع متكيفة جيدا لشبة الظالم أو الظالم التام، مثل           .  دراسة الحياة في أوضاع غيرعادية وصعبة     للمختبرات ل 
  .Stenopus spinosus and Plesionika narvalجمبري 

 عن Campanella�Punta �لذ� يفصل   Bocca Piccolaيوجد الرمل والحصي الخشن في قاعدة الجروف وفي مضيق          
 Amphioxus (Branchiostoma ھذه الرمال تجمعات حيوانية خاصة مثل             ويستوطن.  جزيرة كابري 

lanceolatum)  (                ��لحمر�لطحالب � �� ���ي نا��Amphioxus (Branchiostoma lanceolatum)    التي تكسي
 المتفتتة والقيعان الموحلة    وتحيط القيعان .  pralinesجزيئات الرواسب، تزيد من تشكيل حجمھا والتي تسمي تشكيالت          

  .اتجاه عرض البحرالمنطقة البحرية المحمية  المتفتتة

 30المنطقة البحرية المحمية بسبب وجود قيعان رخوة قليلة في عمق             في  مر�جا شاسعة   Posidonia oceanicال تشكل   
ومع ذلك، فإن النباتات شائعة وتبين عدم        .  مترا، بغض النظر عن بعض االستثناءات للتراكمات الطينية للرواسب          

  .مرار توزيع الطحالب على طول الخط الساحلياست
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  )المغرب(روضة الحسيمة الوطنية 

  السمات العامة

البروتوكول المتعلق  من 8المنصوص عليھا في المادة تمتثل روضة الحسيمة الوطنية للعديد من المعايير العامة 
ناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات األھمية بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي للتسجيل في قائمة الم

  :والمنطقة المرشحة. للبحر المتوسط

  Cystoseira elagans, Laminaria ochroleuca,  Peyssonneliaمثل ( تحتوي على أنواع محلية مستوطنة -
squamaria, etc.)  وخاصة(وأنواع مھددة باالنقراض على مستوى البحر المتوسط Cystoseira  amantacea 

var. stricta, Cystoseira zosteroides, Laminaria rodriguezzi, Asteroides calycularis, Patella 
ferruginea, Pinna rudis, Caretta caretta, Phalacrocorax aristotelis, etc.).  

  .ت مرجانيةمصاحبة وتشكيال Cystoseira amantacea تحتوي على نظم إيكولوجية محددة للبحر المتوسط مثل -

لفقمة ) الكھوف المناسبة( تحتوي على موائل حرجة ألنواع يجرى اختفاؤھا أو مھددة أو مريضة أي الموائل المفضلة -
  . وجروف لتكاثر وتعشيش العقاب النساريةAudouinالبحر وجزر صغيرة بحرية لطائر البطليموس ونورس 

ة ذات أھمية في غناھا وتوزيعھا المكاني ووجود كھوف وجود تشكيالت مرجانية كبيرة رائع( ذات أھمية علمية -
وجود جروف منحدرة وجزر صغيرة وشواطئ وخلجان رائعة (واھمية جمالية ) ombrophilousمغمورة وأنواع 

). وتوفر المناظر الطبيعية داخل الروضة بانوراما ذات أشكال دائرية للتالل المفصولة عن الوديات الكبيرة. وجذابة
ومن القرن ) مدينة جوردانل السابقة( الحصينة Torres-de-Alcalaبقايا حضارة قديمة وأثار قالع (فية وأھمية ثقا

وجود شعب مرجانية في المياه الضحلة التي تفضل موائل فقمة (وأھمية تعليمية ..) السادس عشر، وأضرحة ومرابطون
  .البحر وأنواع متشابكة من البحر المتوسط والمحيط األطلسي

  القانونيالوضع 

وسيجرة تدعيم ). من خالل مرسوم(لدي روضة الحسيمة الوطنية وضع قانوني يضمن بموجبه الحماية طويلة األجل 
بشأن المناطق المحمية التي تشكل مجموعة قانونية تتعلق بالمناطق المحمية في ) يجرى سنه(ھذا الوضع بقانون 

  .المغرب

  الحماية والتخطيط وتدابير اإلدارة

بير حماية لروضة الحسيمة الوطنية لمكونين، أي، األرض والبحر؛ أي خطتي إدارة متناسقتين ومتماسكتين تتاح تدا
وبرنامج رصد؛ ووحدة إدارة؛ وموظفين دائميين؛ ووسائل لإلدارة ) تردان في مرفقات ملف الترشيح(للمكونين 
  .والمتابعة

مبادرات يجرى دعمھا على المستويات المحلية والوطنية وتدعم الحماية والتخطيط وتدابير اإلدارة من خالل برامج و
�.والدولية

  االستنتاجات

تلبي ھذه المنطقة الحد األدني من المعايير المطلوبة وھي مؤھلة لإلدراج في قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات 
  .األھمية للبحر المتوسط

ة إلدراجھا في قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات استمارة مشروحة لعرض تقارير المناطق المقترح –المرفق 
   موجز-األھمية للبحر المتوسط 
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 كيلومترا شرق مضيق جبل طارق 150توجد روضة الحسيمة الوطنية على جانب المغرب من البحر المتوسط، حوالي 
وھي جبلية ذات .  البحري ھكتارا من القسم48 460وتتألف الروضة الساحلية ھذه من . وقريبة من مدينة الحسيمة

ويقدر عدد سكان الروضة الوطنية . تضاريس وعرة مع شاطئ يتألف من جروف وكھوف وجزر صغيرة وصخور
  . نسمة15 000بأكثر من 

 إلى الحسيمة وصيغت Iris�Calaوتمتد المنطقة الساحلية من . 1983تبينت أھمية الموقع البيئية واألحيائية في عام 
ووضعت خطة اإلدارة . 1993ئيسية للمنطقة األرضية وللمنطقة البحرية وتم االنتھاء منھا في عام خطة إدارة وتنمية ر

  . إلدارة المنطقة البحرية فقط في إطار مشروع المناطق البحرية المحمية في البحر المتوسط2002في عام 

-04-2المرسوم رقم ) (لوطنيةمرسوم تنمية وإدارة روضة الحسيمة ا (2004أنشأت الروضة الوطنية رسميا في عام 
  :باألھداف العامة التالية) 2004أكتوبر / تشرين األول8 بتاريخ 781

   صيانة عينات ممثلة للتراث الطبيعي للجزء المغربي من البحر المتوسط-

   الحفاظ على التوازنات الطبيعية والعمليات البيئية الحيوية-

  لطبيعية لكامل الروضة صيانة التنوع البيولوجي وتكاملية الموائل ا-

   خلق وعي وتثقيف ومعلومات فيما بين األقسام المختلفة من الجمھور-

   حماية خواص المناظر الطبيعية للروضة-

 خلق أوضاع مالئمة بشكل خاص للتنمية المحلية وتحسين مستويات المعيشة من خالل برامج إنمائية متكاملة -
  وتشاركية

  رصد البيئي وتنمية البحوث العلمية في الروضة إجراء بحوث علمية من خالل ال-

  البيئة المادية

ويحدھا من الشمال البحر ومن الغرب وادي مستاسا . Bokkoyaتمتد معظم روضة الحسيمة الوطنية عبر الكتل الجبلية 
لة  وھي كتBokkoya وكتلة. Rhis oued الحد الجغرافي بين مناطق المستودعات المائية في ومن الجنوب والشرق

ومع تشكيالتھا الوعرة، ينقسم . جبلية تمتد أكثر من أربعين كيلومترا تقريبا بين مدينة الحسيمة إلى الشرق وقرية تور
  . متر700 إلى 500ھذا التشكيل إلى أقسام بحد أقصي من األرتفاع يتراوح ما بين 

يبلغ ارتفاعھا في بعض األماكن لھا تضاريس منحدرة بشدة مع جروف منحدرة  Bokkoyaإن الحدود البحرية لكتلة 
  . الجيريDorsal متر وتقطع إلى مواد كربونية من 300

وتشكل امتدادات ھذه السلسلة . والخلجان والشواطئ نادرة نسبيا، أما الجروف فھي منحدرة ومن الصعب الوصول إليھا
  . سحاراتقاع بحري جيري، على طول الساحل المحمي وكھوف وفتحات مغمورة ضحلة يمكن أن تصبح
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  األھمية األحيائية

. إن الغنى األحيائي لروضة الحسيمة الوطنية يضعھا من بين أكثر المناطق المحمية الرئيسية لمقياس البحر المتوسط
  .وھذه ھي الروضة الوطنية الوحيدة على الجانب المغربي من البحر المتوسط

وأنواع أخرى ممثلة  Audouin’sل العقاب النسارية ونورس تحتضن أنواع ذات قيمة تراثية عالية مث: الحياة الحيوانية
  . والصقر ذو األرجل الطويلةImperial والنسر ’Bonelliمثل النسر الذھبي والنسر 

 Tetraclinis)تمثل أنواع خشبية عديدة للبحر المتوسط في المنطقة وخاصة شجرة األرار : غطاء حرجي سليم
articulate Vahl - Thuya de Berberie)..  

إن روضة الحسيمة الوطنية قريبة من المحيط األطلسي حيث تتأثر المنطقة بالتيارات : التنوع البيولوجي البحري
ولدي الروضة الوطنية أيضا .  تصنيفا264وتتألف الحياة النباتية البحرية القاعية لروضة الحسيمة الوطنية من . الدوامية

 (Scyllarus latus)دة مثل البطليموس والمرجان األحمر وجراد البحر تنوع كبير محدد والعديد من األنواع المھد
  .(...Laminaria, Cystoseira)واألسماك الكبيرة ذات البشرة الداكنة 

ومازال الساحل به كھوف مغمورة يمكن أن تكون مأوى لفقمة . إن تكامل الموائل المغمورة لم تتأثر باألنشطة البشرية
  .ي البحر اآلنالبحر التي لم تعد ترى ف

  األھمية الثقافية والمنظر الطبيعية

  . وتحتفظ الروضة الوطنية بحاية برية ألنھا محمية ومحاطة بطبيعة وعرة من األرض. إن المناظر الطبيعية ھائلة

  الضغوط

وحتى قبل وجود الروضة الوطنية رسميا، كانت المناطق البحرية واألرضية منطقة محمية من أي شكل من أشكال                   
ودعم إنشاء الروضة الوطنية أھداف الحفظ وأساسا على األرض حيث وحدة اإلدارة التي أنشأت ودعمھا                  .  ضررال

ويبدو أن الضغوط الرعوية    .  موظفو الغابات تضمن الرصد المنتظم وخلق الوعي فيما بين سكان الزراعة الحرجية             
  .واستخدام الموارد الطبيعية تخضع للرقابة في ھذه المنطقة

وط الحضرية منخفضة جدا في الروضة الوطنية حتى تزايدھا في األطراف نتيجة للسياسة الواضحة للتنمية                 إن الضغ 
االجتماعية االقتصادية للسياحة الساحلية للمملكة في البحر المتوسط بشكل عام وفي السياحة الساحلية لمنطقة الحسيمة                

  .بشكل خاص

  .زالت تسبب صرعات بين صيادى األسماك الحرفيين والصناعيينأما في البحر، فالضغوط على الموارد السمكية ما

  المبادرات الجارية والممارسات الجيدة

وعلى المستوى الوطني والمحلي تشدد المفوضية العليا للمياه والغابات ومكافحة التصحر على أھمية تعزيز صيانة                  
ل داخليا ومن خالل دعم جھات مانحة        مشروع قصير األجل يمو   -وتنمية روضة الحسيمة الوطنية من خالل برنامج       

  .أجنبية

وسيجرى التشديد على األنشطة العادية على المستوى المحلي التي يضطلع بھا المجتمع المدني التي تشكل فائدة لسكان                  
  .الروضة الوطنية تدعمھا الممارسات الجيدة على أساس السياحة والزراعة



UNEP(DEPI)/MED IG 19/8 
Annex II 
�

� 159

لية مثل االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية والتعاون          وسيجرى أيضا التأكيد على أھمية المؤسسات الدو       
  .الثنائي بواسطة وضع مشروعات ترتبط باإلدارة المستدامة للتنوع البيولوجي في الروضة الوطنية

لدعم السياحة  "  ”DESTINATIONومشروع  "  بلد الترحيب السياحي  "وبالنسبة للمارسات المستدامة، توجد مبادرة       
ة وكذلك برنامج إدارة المناطق الساحلية، المغرب للبدء في عملية اإلدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية للحسيمة                المستدام
برنامج إدارة المناطق     ويكرس جزء من ھذا المشروع لدراسة وإدارة المناطق الحساسة لمنطقة           .   شفشا��  ومناطق

  .Oued Laouطنية وتواصلھا الغربي حتى روضة الحسيمة الوالساحلية بما في ذلك المنطقة الساحلية ل

  




