
  مق�ر مع��� م� م�ت�� األ��اف في اتفا��ة ال���ع ال���ل�جي

            ً أو ب��ل�ج�ا                                   ً ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا  

أو                                       ً ��أن ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا   12

ال�ور ال�ئ��ي ال�� ت�د�ه ال����ة العامة لألم� ال����ة في معال�ة الق�ا�ا ال��علقة ��ف� ال���ع 
  خارج ن�اق ال�ال�ة ال����ة،

وفق�اته ال�ی�اج�ة ��أن قان�ن ال��ار ��أن ال����ات و 

قان�نا في إ�ار اتفا��ة األم� ال�فاوضات ال�ار�ة في ال��ت�� ال���مي ال�ولي ��أن ص� دولي مل�م 
، ت�عا لق�ار ال����ة لقان�ن ال��ار واالس���ام ال����ام لل���ع ال���ل�جي ال���� في ال��ا�� ال�ارجة ع� ن�اق ال�ال�ة ال����ة

تها اله��ة الف���ة لل���رة العل��ة �ال�عل�مات العل��ة وال�ق��ة ال�اردة في ال�قار�� ال��ج�ة ال�ي أع�
ه�ا ال�ق�ر، اس��ادا إلى تقار�� حلق�ي بفي ال��ف� األول 

��� ق�و��، و��� ل���قة ال��� األس�د و             ً أو ب��ل�ج�ا  
إلى األم��ة ال��ف���ة أن ت�رج ال�قار�� ال��ج�ة في م���دع ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا أو ب��ل�ج�ا، 

وال تف�� ال��ار�ة في . ��1982فا ��ه، اتفا��ة األم� ال����ة لقان�ن ال��ار، 

ال�� ی��غي أن ی��� ج��ع األن��ة ال��علقة تع��� ج�ه�ر�ة ف��و�ال ال��ل�فار�ة أن اتفا��ة األم� ال����ة لقان�ن ال��ار ل��� اإل�ار القان�ني ال�ح�� 

��ف�ة في ال����ات تع�� ��ل�م��ا ال�أك�� على أن اتفا��ة األم� ال����ة لقان�ن ال��ار ل�� ال�� القان�ني ال�ح�� ال�� ی��� ج��ع األن��ة القان�ن�ة ال
وضعها أو حق�قها، وال ���� تف���ها على أنها ق��ل ض��ي أو ص��ح ألح�ام اتفا��ة األم� 
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  ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي م�ت�� األ��اف في االتفا��ة
  ال�ا�ع ع��
  2018ت���� ال�اني /ن�ف��� 29-17ش�م ال��خ، م��، 

  م� ج�ول األع�ال

مق�ر مع��� م� م�ت�� األ��اف في اتفا��ة ال���ع ال���ل�جي

                                ً ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا  : ال���ع ال���ل�جي ال���� وال�احلي  14/9ال�ق�ر 
  إن م�ت�� األ��اف،

13/12و 12/22و 11/17و 10/29ال�ق�رات  ی��� م� ج�ی�إذ 

ال�ور ال�ئ��ي ال�� ت�د�ه ال����ة العامة لألم� ال����ة في معال�ة الق�ا�ا ال��علقة ��ف� ال���ع  ���ر م� ج�ی�و�ذ 
خارج ن�اق ال�ال�ة ال����ة،اقعة ال���ل�جي واس���امه ال����ام في ال��ا�� ال����ة ال� 

��أن ال����ات و  72/73إلى ق�ار ال����ة العامة لألم� ال����ة  و�ذ ����
  3، 2 ،1،اتفا��ة األم� ال����ة ��أن قان�ن ال��ار

ال�فاوضات ال�ار�ة في ال��ت�� ال���مي ال�ولي ��أن ص� دولي مل�م و�ذ �الح� 
ال����ة لقان�ن ال��ار واالس���ام ال����ام لل���ع ال���ل�جي ال���� في ال��ا�� ال�ارجة ع� ن�اق ال�ال�ة ال����ة

  ،72/249ال����ة العامة لألم� ال����ة 
�ال�عل�مات العل��ة وال�ق��ة ال�اردة في ال�قار�� ال��ج�ة ال�ي أع�ی�ح�  -

في ال��ف� األول  ال�اردعلى ال��� وال�ق��ة وال����ل�ج�ة في اج��اعها ال�اني والع����، 
           ً أو ب��ل�ج�ا                                                                 ً الع�ل اإلقل������ الل��� ت�فان ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا  

إلى األم��ة ال��ف���ة أن ت�رج ال�قار�� ال��ج�ة في م���دع ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا أو ب��ل�ج�ا،  و��ل�
                                         

��فا ��ه، اتفا��ة األم� ال����ة لقان�ن ال��ار، � اإلشارة ال����رة في ال�� ال�ولي ال�ي ل��� عت�أ� ت���ا نف�ها 
  .القان�ني ال�ع�وف ل����ا ت�اه ال�� ال����ر فه�ا ال��ت�� على أنها تغ�� في ال��ق

تع��� ج�ه�ر�ة ف��و�ال ال��ل�فار�ة أن اتفا��ة األم� ال����ة لقان�ن ال��ار ل��� اإل�ار القان�ني ال�ح�� 
 .�ال��ار وال����ات

تع�� ��ل�م��ا ال�أك�� على أن اتفا��ة األم� ال����ة لقان�ن ال��ار ل�� ال�� القان�ني ال�ح�� ال�� ی��� ج��ع األن��ة القان�ن�ة ال
وضعها أو حق�قها، وال ���� تف���ها على أنها ق��ل ض��ي أو ص��ح ألح�ام اتفا��ة األم�  وال ت�ث� م�ار�ة ��ل�م��ا في ه�ا ال��ت�� في

 .ال����ة لقان�ن ال��ار، وه� ص� ل��� ��ل�م��ا ع�� ��ه
CBD/EBSA/WS/2017/1/3 وCBD/EBSA/WS/2018/1/4. 

  

  

  

م�ت�� األ��اف في االتفا��ة
ال�ا�ع ع�� االج��اع

ش�م ال��خ، م��، 
م� ج�ول األع�ال 25ال��� 

  

ال�ق�ر 
إن م�ت�� األ��اف،

إذ 
 ،        ً ب��ل�ج�ا  

و�ذ 
ال���ل�جي واس���امه ال����ام في ال��ا�� ال����ة ال� 

و�ذ ����
اتفا��ة األم� ال����ة ��أن قان�ن ال��ار

و�ذ �الح� 
ال����ة لقان�ن ال��ار واالس���ام ال����ام لل���ع ال���ل�جي ال���� في ال��ا�� ال�ارجة ع� ن�اق ال�ال�ة ال����ة

ال����ة العامة لألم� ال����ة 
1-

وال�ق��ة وال����ل�ج�ة في اج��اعها ال�اني والع����، 
                                                              ً الع�ل اإلقل������ الل��� ت�فان ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا  

و��ل� 4ال�ل���،
                                                

ت�أ� ت���ا نف�ها  1
ه�ا ال��ت�� على أنها تغ�� في ال��ق

تع��� ج�ه�ر�ة ف��و�ال ال��ل�فار�ة أن اتفا��ة األم� ال����ة لقان�ن ال��ار ل��� اإل�ار القان�ني ال�ح��  2
�ال��ار وال����ات

تع�� ��ل�م��ا ال�أك�� على أن اتفا��ة األم� ال����ة لقان�ن ال��ار ل�� ال�� القان�ني ال�ح�� ال�� ی��� ج��ع األن��ة القان�ن�ة ال 3
وال ت�ث� م�ار�ة ��ل�م��ا في ه�ا ال��ت�� في. وال��ار

ال����ة لقان�ن ال��ار، وه� ص� ل��� ��ل�م��ا ع�� ��ه
4 CBD/EBSA/WS/2017/1/3
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وأن تق�مها إلى ال����ة العامة لألم� ال����ة وع�ل�اتها ذات ال�لة، و��ل� األ��اف وال���مات األخ�� وال����ات ال�ول�ة 

 ؛13/12، و12/22، و11/17، و10/92ذات ال�لة ت���ا مع الغ�ض واإلج�اءات ال����ص عل�ها في ال�ق�رات 

ال��ا�� ال����ة ب�ق��� حلقة ع�ل ال���اء ل�ضع خ�ارات ل�ع�یل وصف ال��ا�� ال����ة  �ح� أ��ای -2
ال�ي عق�ت في ب�ل��  �5ع��� ال���ا��ة وال�فا��ة العل��ة له�ه الع�ل�ة،ل، ووصف م�ا�� ج�ی�ة، و            ً أو ب��ل�ج�ا                   ً ال�ه�ة إ���ل�ج�ا  

األم��ة ال��ف���ة أن ت��د، ره�ا ب��اف� ال��ارد ال�ال�ة، ال��ارات ل�ع�یل إلى ��ل� و ، 2017كان�ن األول /د����� 8إلى  5م� 
�ع��� ال���ا��ة وال�فا��ة ل، ووصف م�ا�� ج�ی�ة، و            ً أو ب��ل�ج�ا                                   ً ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا  ال��ا�� ال����ة  وصف

ه�ا ال�ق�ر، و�لى تق���ه�ا إلى اله��ة الف���ة لل���رة ، مع مالح�ة ال�ق��� ال����ر أعاله وال��ف� ال�اني بالعل��ة له�ه الع�ل�ة
 العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة و�لى م�ت�� األ��اف لل��� ���ها، مع مالح�ة ال��ف� ال�ال�؛

إلى م��� م� ال�عاون وت�ادل ال�عل�مات ب�� أمانة اتفا��ة ال���ع ال���ل�جي، وم���ة األغ��ة وال�راعة ی�ع�  -3
وال����ة ال����ة ال�ول�ة وال�ل�ة ال�ول�ة لقاع ال��ار و��ل� ه��ات م�ای� األس�اك اإلقل���ة واتفا��ات وخ��  لألم� ال����ة،

ع� ال��ائ� ع�ل ال��ار اإلقل���ة وغ��ها م� ال����ات ال�ول�ة ذات ال�لة ���ا ی�عل� �اس���ام ال�عل�مات العل��ة 
�ثائ� األساس�ة لل�عل�مات ال�ي ���� كإح�� ال            ً أو ب��ل�ج�ا                         ً ����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا  ال��علقة �ال��ا�� الاإل���ل�ج�ة وال���ل�ج�ة 

، به�ف ال��اه�ة في ت�ق�� ال��ا�� القائ�ة على أساسأدوات اإلدارة  ، ض�� ج�لة أم�ر لإلرشادات ����صاس���امها
 أه�اف أ��ي لل���ع ال���ل�جي وأه�اف ال����ة ال����امة ذات ال�لة؛

األ��اف على تق��� أوصاف ال��ا�� ال�ي ت���في معای�� ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا أو  �ع�ی -4
 األ�ل�ي؛ ق ب��ل�ج�ا في ش�ال ش� 

دون ال��اس �ال�ضع ت�ف��ه س���ن و  ه� ع�ل�ة عل��ة وتق��ة ���ةعلى أن ال�ق�ر ال�الي �ع�� ال�أك��  -5
أو ل�ل�ات أ� م�ها، أو ����ص تع��� ت��مها أو ح�ودها، وال ت��ت� عل�ه ي أل� بل�، أو إقل�� أو م�ی�ة أو م��قة قان�نال

 .آثار اق��اد�ة أو قان�ن�ة

   

                                                 
5 CBD/EBSA/EM/2017/1/3. 



CBD/COP/DEC/14/9 
Page 3 
 

 ال��ف� األول

  تق��� م�ج� ع� وصف ال��ا�� ال�ي ت���في ال�عای��
                                         ً             ً العل��ة لل��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا  أو ب��ل�ج�ا  

  معل�مات أساس�ة
ً          ع�ال  �الفق�ة  -1 م�  8، والفق�ة 12/22م� ال�ق�ر  6والفق�ة  11/17م� ال�ق�ر  12، والفق�ة 10/29م� ال�ق�ر  36  

 :اإلضاف���� ال�ال�ة حلق�ي الع�ل اإلقل������التفا��ة ال���ع ال���ل�جي  ةعق�ت األم��ة ال��ف���، 13/12ال�ق�ر 

 6؛)2017 أب��ل/ن��ان 29إلى  24م� ، �اك�( ال��� األس�د و��� ق�و��  )أ(

  7؛)2018 ف��ای�/ش�ا� 24إلى  19 م� ،هل���ي( ��� ال�ل���  )ب(
ً          وع�ال  �الفق�ة  -2  7- 1 م�  ال��اول في حلقات الع�ل اإلقل���ة ه�ه ��ائجب اتمل��  ُ   ت �اح، 11/17م� ال�ق�ر  12   

معای�� ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة ����ة ال�ي ت���في بها ه�ه ال��ا�� ال�امل لل �صفال ی�اح، على ال��الي، في ح�� أدناه
  .الع�ل حلقات تقار�� في م�فقات إ���ل�ج�ا أو ب��ل�ج�ا،

 وأا ح� م�ت�� األ��اف أن ت���� معای�� ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�، ال10/29ال�ق�ر م�  26الفق�ة في و  -3
ل�ف� مع�زة لال�عای�� ق� ت��ل� ت�اب��  ال�ي ��ل� إلى أنها ت���فيأن ال��ا�� و م�ارسة عل��ة وتق��ة،  ���ل ب��ل�ج�ا

ال��ا�� ال����ة ال����ة وتق��� إن�اء م� خالل م���عة م���عة م� ال�سائل، ��ا في ذل�  أنه ���� ت�ق�� ذل�واإلدارة، و 
ال�ه�ة إ���ل�ج�ا أو ب��ل�ج�ا واخ��ار ت�اب�� ال�ف� واإلدارة ال����ة ا على أن ت��ی� ال��ا�� أ�� م�ت�� األ��اف وش�د .األث�

لقان�ن ، ��ا في ذل� اتفا��ة األم� ال����ة ال�ولي لقان�ن لم� اخ��اص ال�ول وال����ات ال���م�ة ال�ول�ة ال����ة، وفقا 
 8.ال��ار

ما ی����             ً أو ب��ل�ج�ا                                   ً ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا   معای��ال�ي ت���في وصف ال��ا�� ال����ة ول�� في  -4
ال�ع��� ع� أ� رأ� �ان ��أن ال�ضع القان�ني أل� بل� أو إقل�� أو م�ی�ة أو م��قة أو ل�ل�ات أ� م�ها أو ��أن تع��� 

 .عل��ة وتق��ة ارسةوه� ���ل على وجه ال�قة م� ؛ال ت��ت� عل�ه آثار اق��اد�ة أو قان�ن�ةو  .ت��مها أو ح�ودها

  ال�����ات ال�����مة في ال��اول

ت�ت�� معای�� ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة 
         ً             ً إ���ل�ج�ا  أو ب��ل�ج�ا  

 درجة األه��ة
H  :عال�ة 
M :م��س�ة 
L  :م��ف�ة 

 ال ت�ج� معل�مات: -

 

 ال�عای��

· C1 :ف���ة أو نادرة  
· C2 :أه��ة خاصة ل��احل ح�اة األن�اع 
· C3: االنق�اض  أو ال��ائل ال�ه�دة/�ال���ة إلى األن�اع وه��ة األ�

 ال�ع�ضة ل��� االنق�اض أو ان�فاض الع�د أو
· C4 :االن�عاش ��ء  أوأو اله�اشة أو ال��اس�ة  ال�عف م�� 
· C5 :االن�اج�ة ال���ل�ج�ة 
· C6: ال���ع ال���ل�جي 
· C7 :ال��ائ� ال�����ة 

  

                                                 
 .CBD/EBSA/WS/2017/1/3ی�د ال�ق��� في  6
  .CBD/EBSA/WS/2018/1/4ی�د ال�ق��� في  7
ғاألمم المتحدة،  8 ǚӨǁǛƞƺƵǚ ҒƝǄƺҰƹ 31363، الرقم 1833، المجلد.  
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                                 ً            ً                           ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا  أو ب��ل�ج�ا  في ال��� األس�د و��� ق�و��وصف ال��ا�� ال�ي ت���في معای��   -1ال��ول 
  ))CBD/EBSA/WS/2017/1/3( ال�ام� ل�ق��� حلقة الع�ل اإلقل���ة ل����� وصف ال��ا�� ال�ه�ة إ���ل�ج�ا أو ب��ل�ج�ا في ال��� األس�د و��� ق�و����ی�ل �ال��ف� ت�د ال�فاص�ل في ال(
  

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  ال��قع ووصف م�ج� لل��ا��

  أعاله ال�����مة في ال��اول ال�����ات ان��

 ال��� األس�د

 رو��تام� - 1
ً  ش�اال   °42,3019ع�� خ� الع�ض  تقع م��قة رو��مات�: ال��قع ·        ً  ��ل�م��ا   981 وتغ�ي م�احة ق�رها.     ً ش�قا   °27,9343وخ� ال��ل    

 .)       ً       ً ك�ل�م��ا  م��عا   881,91( ��ارة ع� م�ا�� ����ةفي ال�ائة م�ها  89,9    ً   م��عا ، 
 ��� ال��ء الو����� . ل��� األس�دعلى ا ال��ل على ��ل ال�احل ال�لغار�  تقع ساحل�ة و����ة �ا��م ة م�ال���ق �ألف ه�هت ·

ن�ام ت���� ال�عل�مات ال����ة في م�ائل أح�ائ�ة م�رجة ض��  م�اقعو ، في إ�ار اتفا��ة رام�ارذات األه��ة ال�ول�ة األراضي ال���ة 
  ً ا  م��ع  ً ا  ��ل�م��  881,91م�احة ت��� ال���قة ال����ة على و . وم�ا�� م���ة و���ة ،)ال�ف�ض�ة األورو��ة في إ�ار( "ك�ر��" أورو�ا

ت���� ب���ع و ، في م�ال ال�ف�م���عة م���عة م� ال��ائل ذات األه��ة العال�ة  ال���قة وت��). في ال�ائة م� ال��احة ال�ل�ة 89,9(
����ة الف���ة م� ن�عها في أورو�ا وال�ي ��جان�ة ال��ا في ذل� ال�عاب ال -وام��اد واسع ال��اق  ة،ج�� وحالة إ���ل�ج�ة، م�تفعب��ل�جي 

 Phyllophora( ألع�اب ال����ة ال���اءل ال�ادر ذو اإلضاءة ال���ف�ة وال���ع، )Ostrea edulis(���� ف�ها ال��ار ال���ح 
crispa ( بلح ال���  وأح�اض ت���ة، ال���ة لل��ء األع�اب ال����ةم� ��اث�ة م���عات مو ، ال�احل�ة ال�غ��رةعلى ال���ر ال�ام�ة

ً  م�ئال  ال���قة ال����ة  وت��ل. ����ة ومع��ات وم���ات رمل�ةالالفقار�ات واألس�اك،  في أص�افت��ع ����  وج�د على ال�واس�، مع    
ل��ا�ة ال����عات ال�الث ال�غ��ة م�  وهي مه�ة. ���ئةألس�اك ال�اد، وت�ف� م�ا�� تغ��ة و��ق ه��ة إلى م�ا�� ال     ً هاما  

ال���  م��قة اإل���ل�ج�ة في 2000ض�� ش��ة نات�را  م���ة ت��ل ال���قة أك�� م��قة ����ةو . ال��� األس�د ال��ج�دة في �اتال���ان
 .ح�دت ���ج� ال��ج�ه ال��عل� �ال��ائل، ال�ي "Ropotamo BG0001001"م��قة ال�ف� ال�اصة  أ�األس�د ال�لغار�، 

H H H M - H H 

 كال�اك�ا - 2

 .)         ً درجة ش�اال   45,19و° 43,37ب�� خ�ي الع�ض (تقع ه�ه ال���قة في ال��اه ال�احل�ة الغ���ة لل��� األس�د : ال��قع ·
���ر  له��ة  ً ا  م�� ل���ن           ً                خ��� أساسا ، ���� أه���ها،ل���ر وال���ع ال���ل�جي، �ف� ال مه�ة ����ة م��قة ل���قة م�ا �ألف ه�هت ·

�ائ� م��س�ي ت��اوح أع�اده ما  وجل� ال��� األب�� ال���س� ه� .قل�لة ال��اعة) Puffinus yelkouan( جل� ال��� األب�� ال���س�
�الق�ب  ال�ي ت�� ن�الاإل خارج م�س� ع�ل�ةإلى ال��� األس�د  ا�ال��ة م�ه 40إلى  30 ما ب��، یهاج� �ائ� 90 000و 46 000 ب��
ل��ع�� آخ��� م� ال���ر          ّ                   م��قة ت�ز ع خارج م�س� اإلن�ال             ً ال���قة أ��ا   �� ه�هوت .خالل ف��ة ه��تها�لغار�ا ل ي��الال�احل الم� 

M H H M - H M 
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  ال��قع ووصف م�ج� لل��ا��

  أعاله ال�����مة في ال��اول ال�����ات ان��
 ه�ه ال���قة مه�ةو ). Podiceps auritus( لغ�اس األق�ن وا) Melanitta fusca(ال���لي  سق��راأل يوه - ال����ة قل�لة ال��اعة

���ج� ت�ج�ه االت�اد  2000في ش��ة نات�را ����قة م���ة خاصة  ص�ف�وق�  ،  ً                        ن�ع ا آخ� م� ال���ر ال����ة �17ال���ة إلى      ً أ��ا  
ال����ة              ً ال���قة أ��ا   ��وت. ���ج� ت�ج�ه االت�اد األورو�ي ال��عل� �ال��ائلخاصة ���ج�  حف� وم��قة ال��عل� �ال���راألورو�ي 

 ".كال�اك�ا" وهي م���ة ،في ال�ل� ال����ة وال�احل�ة ال����ة ال�ح��ة

 ما� ال����ة 2 –م���ة فاما ���ي  - 3
،  ً ا  م��ع  ً ا  ��ل�م��  1 231اإلج�ال�ة  اال�وماني، وت�لغ م�اح�ه لل�احلفي ال��ء ال����ي  ما� ال����ة 2 –م���ة فاما ���ي قع ت: ال��قع ·

 .    ً ش�اال   43,004000   ً   ش�قا  و 28,0019777ل��قع هي ه�ا ااإلح�اث�ات ال�غ�ا��ة لو . وهي ����ة �ال�امل
،      ً ن���ا  في م�احة صغ��ة  م��فةال�ي تع��� ف��ف�اء ح����ة ����ة ال��ائل ال م� ألن�اع ال��اق ت���� ال���قة ����ج ف��� م� ال���ع ال�اسع ·

�غ�اها ، ، مقارنة �ال���ع ال���ل�جي لل��ا�� ال����ة بهاوت���� ه�ه ال���قة. إی�اء وت�اث� للع�ی� م� األن�اع ال����ة وت��ل م��قة
 ا���عهل     ً ن��ا  لل���ان�ات                   ً اق��ح� ل���ن مالذا  ، فق� ه�ه ال����ة على ال�غ� م� صغ� ح��و .                                      ّ   ال��ی� م� ال�ائ�ات ال��ة القا��ة وال�� �ة

  ال���ل�جي ���� ت��عهاال���قة مه�ة و . مه�ة لل���ر وال���ع ال���ل�جي����ة ����قة            ً وص�ف� أ��ا  ال���ل�جي ال��تفع، 
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  ال���قة ال����ة ل�ل�ا ال�ان�ب - 4
ال��او�  نق�ة ال��� ح�ى وت��� إلىفي ال���ب  ورأس م���افي ال��ال  ش�ل�ادل�ا نه� ال�ان�ب ب�� ذراع  ��الةتقع ه�ه ال���قة : ال��قع ·

اإلح�اث�ات ال�غ�ا��ة لل��قع و . �ال�املوه�ه ال��احة ����ة م��ع،   ً ا  ��ل�م��  1 217 وتغ�ي م�احة إج�ال�ة ق�رها.    ً ��ا  م 20 ع�� الع�قي
ً   ش�اال  و 44,000472هي   .    ً ش�قا   29,0111277   

م� ال��ائل ال�س���ة  وه� ما ی���� في ن��ء م��جت�أث� ه�ه ال���قة ���ة ب��ف� ال��اه الع��ة وال�واس� ال�ي ���لها نه� ال�ان�ب،  ·
م� ال��اه  ن��ة عال�ة���ف�ة ال�ل�حة ال  ّ   �� �ة�ه ال��ائل ال�س���ة وال��ائل اله ����وت. في ال���قة ال�احل�ة ال�ومان�ة م� ن�عها الف���ة

ال���  ل��� ال�ف� وال�اد فيهام  �عالفح�انة و  م�ان ���قةال ت��ل ه�هو . واألن�اع ال����ة ��س�ة ال�ل�حةالع��ة وال��اه ال�
 ال�الف�� ذات األنف القارور� : ما یلي ال���قة ه�ه في ال��ج�دة األن�اع وت����. ���ج� اتفا��ات م��لفة ن�عان م���ان �ااألس�د، وه

(Phocoena phocoena) ،وخ���� ال��� ال�ائع (Tursiops truncatus) ، ال��قار ال�لف�� ال�ائع الق���و (Delphinus delphis) ،
 Acipenser(ال�ف� ال�وسي و ، )Huso huso( األورو�يال�ف� و ، (Puffinus yelkouan)و�ائ� جل� ال��� األب�� ال���س� 

gueldenstaedtii (ال���ي وال�ف� )Acipenser stellatus(ال�ان�ب  اد، وش)Alosa immaculata(ق�و��  د ���، وشا)Alosa 
tanaica .( قع لل��اث العال�ي ال���عي ال�ي أدرج�، ل�ل�ا ال�ان�بال����ة  هي ال����ة ،�م� م���ة أك�  ً ا  ال���قة ج�ءوت��ل ه�ه��� 
 .اتفا��ة رام�ار و�أراضي ر��ة ذات األه��ة ال�ول�ة في إ�ارلل��ن��� 
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  ال��قع ووصف م�ج� لل��ا��

  أعاله ال�����مة في ال��اول ال�����ات ان��
 ) ف�ل�ف�را(لل��ال� ال���اء �ن�ف �حقل ز  - 5
وهي . م��ا - 3إلى  25على ع�� ی��اوح ب��  األس�د لل���ال��ء ال��الي الغ��ي  ��ع �قع فيمرص�� تقع ه�ه ال���قة على : ال��قع ·

     ً ش�اال   ''53'01°46و؛     ً ش�قا   ''05'55°30و     ً ش�اال   ''42'54°45و ؛    ً ش�قا   ''26'42°30و     ً ش�اال   ''25'18°45: اإلح�اث�ات ال�ال�ة� م��دة
 .    ً ش�قا   ''20'23°31و     ً ش�اال   ''41'17°45و؛     ً ش�قا   ''56'42°31و     ً ش�اال   ''05'31°45و؛     ً ش�قا   ''40'10°31و

م�  س�ادة أن�اعألع�اب ال����ة مع ل ��ارة ع� ت���� –�اه�ة �����ة ف���ة م� ن�عها  ���ل) ف�ل�ف�را(لل��ال� ال���اء �ن�ف �ز  حقل ·
ال����عة ال�ئ���ة وت�ج� . ل���� م� أن�اع الالفقار�ات واألس�اك  ً ا  هام   ً ئال  م�  و���ل ه�ا ال�قل). Phyllophoraceae( ال��ال� ال���اء

وت���ل . األس�د لل���ال�ائ��  ال��ارب�� ف�عي  ال�� �قعدن���،  الق��� ل�ه�القاع  في) macrophytes( �ائ�ة ال���ةال لل��اتات
حالة ال��ام وتع��� . �اخ� �األص�افال��ي الو ، ال��ار� ال�غ���ال��� ال���� و ، ال��ار� ال��� ال����  فيال�واس� ال�ائ�ة 

  .دفي ال��� األس�  ���ل�جي�ام اإلال��ء ال��الي الغ��ي م� ال� �امل ل�الة      ً م�ش�ا   اإل���ل�جي ل�قل ز��ن�ف
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 ال�غ�� )ف�ل�ف�را(ال��ال� ال���اء حقل  - 6
، أك�� خل�ج في ال��� األس�د، ب�� ال�ا�ئ ال��الي �ار�������يفي خل�ج  ال�غ�� )ف�ل�ف�را(ال��ال� ال���اء حقل �قع : ال��قع ·

 .ل�ان تان�روف��ي ال�احليو  دزار�لغاشج���ة  وت��ه، خ��س�ن أو�الس�وساحل  الق�مالغ��ي ل��ه ج���ة 
���ل وه� . ال��أت�ة م� ج�ي واس��الص األغار ال��ل�ي��ار�ة ال���ة ال ذاتم���عة م� ال��ال� ال���اء  ه�ا ال�قل ه� ��ارة ع� ·

، ��ا في م���ة م���عات ح��ان�ة وت�ت��. ال��ال� ال�ي تق�م بهاال����ل ال��ئي  ع�ل�ة ع� ال�� ی��جلألك����      ً هاما        ً م��را     ً  أ��ا  
 وق� ��رت. في ش�ال غ�ب ال��� األس�د ال�اقعة ف�ل�ف�را�ق�ل �   ً            ن�ع ا م� األس�اك 47م� الالفقار�ات و أن�اع 110ذل� أك�� م� 

 .�داخل ال��ال ح�ى ت��فى، على وجه ال���ی�،                    ً      ً  الع�ی� م� األن�اع ل�ن ا م��� ا 
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 �االكالفا - 7
 ف��ل��ب�� رأسي  ال�ا��ة في ال��اه ال�احل�ة ،    ً ش�اال   ''32,76 '26 °44و     ً ش�قا   ''12,37 '36 °33 ع�� خ�يتقع ه�ه ال���قة : ال��قع ·

 .    ً م��ا   70ما ب�� صف� و، على أع�اق ت��اوح �االكالفا، خارج خل�ج سار���و 
االتفاق ال��عل�  لل���ان�ات في إ�ارح���  ئل���  ص�ف�ه�ه ال���قة نق�ة ساخ�ة ل��ز�ع ال���ان�ات في ال��� األس�د، وق� ت��ل  ·

ل��ع��  ���ةذو أه��ة ح ئلوهي م� . ��ف� ال��ت�ات في ال��� األس�د وال��� األب�� ال���س� وال���قة ال��اخ�ة م� ال���� األ�ل�ي
 � القارور  ذات األنف ف�� ال��� األس�د، ودال)Phocoena phocoena relicta(ا خ���� ال��� األس�د ال�ائع ه�، �اتأن�اع ال���ان م�
)Tursiops truncatus ponticus( و�اله�ا م�رج في القائ�ة ال���اء لألن�اع ال�ه�دة �االنق�اض ال�ادرة ع� االت�اد ال�ولي ل��ا�ة ،

 .على وجه ال���ی� ه�ه ال���قة لل��اث� وال�غ��ة �اتال���انه�ان ال��عان م� و�����م . ال���عة
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  ال��قع ووصف م�ج� لل��ا��

  أعاله ال�����مة في ال��اول ال�����ات ان��
 خل�ج �اغ�رل����ي - 8
وفي . و��ان�األ ال�ا�ع��� ل��� األس�د ب�� م��ق�ي ن���الی�� وخ��س�ن ل يغ��ال��ال ال�احل ال�رل����ي على غ�قع خل�ج �ا: ال��قع ·

.        ً �ل�م��ا  � 15م�خله ��لغ ، و        ً �ل�م��ا  � 26 إلى ��ل ال�ل�ج و��ل. ب�غ-م�� نه� دن��� ال��ال، �ف�له م���ف �����رغ ع�
 .    ً ش�قا  ' 3،695° 32 - '47,066° 31و     ً ش�اال  ' 19،867° 46 - '29,122° 46: على ال��� ال�الي �ح�اث�اته ال�غ�ا��ة هيو 

في ال��ء  م� ن�عها �ة واله��رو���ل�ج�ة، م��قة ف���ة����ائه��رو اله��رول�ج�ة وال خ��ص�ات أن���ه خل�ج �اغ�رل����ي، ���� ��ل� ·
ال��ات�ة  �ائ�ات ال��ةغ��ة م� ال م���عة �����عة ��� �رل����ي ال���� الغ����� م��ع خل�ج �او . األس�د لل���ال��الي الغ��ي 

أعلى ال��اك� ال����ة ذات األه��ة  ذات، ال���م�رف�ل�جي وال�ف�د في ال��ا�� ال�����ةوال����  و�ارتفاع مع�ل االس���ان،وال���ان�ة، 
 "ب�ل��������ا س��ات�سالفا"ال���ي ال���عي  ����هم� ال  ً ا  في خل�ج �اغ�رل����ي ج�ء ال�اقعة ال���قة ال����ةوت��ل . ال�ول�ة

)Biloberezhia Sviatoslava( ع� ����ال ت��ل ال���عات ال�����ة واإلقل���ة له�ه ال����ات فق� و . ال����ة وم���ة ال��� األس�د 
 ال�ي ت���� ����ة عال�ة �ةوال��ا�� ال�����ة ال�مل�ة والغاب وال���ات باألراضي ال���ة وال�ه� �          ً ت��ل أ��ا   ال���ع ال�ائي لل�ل�ج، بل

              ً          ً                               ات ال����ة دورا  اس���ائ�ا  في ال�فا� على ت��ع األن�اع في ه�ه ال��� �د�تو . ال����عات األح�ائ�ة���ع ���� في �و  على صع�� ال�ف�
م� ت����مها ال����  مالذاتال��اه ال��لة ت��ل ، و �هال��اث� أن�اع األس�اك ال��ار�ة ال�ئ���ة وتغ�ی  ُ      وت ����مال�ل�؛ في ال���قة و 

 .����ةل�ع��� واللال���ر ال�ائ�ة 
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 دل�ا ���ان - 9
ً   ش�اال  و '30°45 ع�� خ�يتقع ه�ه ال���قة : ال��قع · ��رت�ان��ي ل��قع على ��ل شا�ئ ه�ا اتقع ال��ود ال�����ة لو .     ً ش�قا   48°'37   

الغ�ب وال��ال، ���� ال���� ال��ود� على ��ل ساحل ���  و�لى ناح��ي. وت�ل إلى ��� آزوف ���اندل�ا  ��، وت)ال���( ل��ان
 .أخ�ارس�ي ل��ان���قة آزوف و��ل إلى ال�ق�ة ال�س�ى ل

أك�� م�  هي ت����و ).        ً       ً ��ل�م��ا  م��عا   1 920(ح�ض ��� آزوف  - في ال��� األس�د  إ���ل�جي دل�يدل�ا ���ان هي ثاني أك�� ن�ام  ·
م� ال���ر ال�ائ�ة األراضي ال���ة ال�احل�ة وم��ات ال�ل�ا  ����ت����م الو . �ة م��لفةأن��ة ه��رول�ج� ج�� مائي ت���� 600

وهي أرض  ،ل���ر وال���ع ال���ل�جي�ف� ال مه�ة ����ة ال���قة مع م��قة ه�ه ت��اخلو . ال���ع وال���� تيك��ا�� ت�قف أث�اء ه�� 
  ً ا  دل�ا ���ان تغ�� وت�ه� ). Pelecanus crispus(ل�اسي اال� �ائ� ال��عوهي مه�ة ل. في إ�ار اتفا��ة رام�ار دول�ة ذات أه��ة ر��ة
 .ال���أ على ح� س�اء تأث�� الع�امل ال�����ة وال����ة �فعل  ً ا  م���� 

M H M M - H L 

 خل�ج تامان وم��� ���ت�  - 10
ب�� ��� آزوف وال��� وال��� األس�د،  ش�ال ش�ه ج���ة تامانب�� �قع  ال����ات ال�ا���ة،خل�ج تامان خل�ج ض�ل م� ن�ع : ال��قع ·

د. م� ��� آزوف  ً ا  ف�ح على م��� ���ت� و�ع��� ج�ء��و . األس�د  رأس���ت� ال�� الفاصل ب��  ل����ال���قة ال����ة   ُ  ّ  و� �� 
 رأس� على ساحل ش�ه ج���ة ���ت� في ال��ال وال�� الفاصل ب� ال�اقع ه�وني رأسعلى ساحل ش�ه ج���ة تامان و  ال�اقع ل��ن �أه
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  ال��قع ووصف م�ج� لل��ا��

  أعاله ال�����مة في ال��اول ال�����ات ان��
ع� تامان      ً      ج�ئ�ا  خل�خ ت�زالو  و�ف�ل ل�انا ت��ش�ا. في ال���ب) ساحل ش�ه ج���ة ���ت�(ك�ل تاورأس ) ساحل ال�� ال�ئ��ي(�اناج�ا 

  .  ً عا  م��  ً ا  ��ل�م��  803ال����ة ال�ل�ة  م�اح�هت�لغ و . م��� ���ت�
على وهي م��قة ����ة ف���ة م� ن�عها . لل��ف� ال�ه�� م��ر م����  ل�� لهاش�ه مغلقة و ����ة ض�لة  شا���ة خل�ج تامان ����ة ·

للغ�اء األح�ائ�ة ت��لف ال��لة و . إن�اج أولي �ع��� على األع�اب ال����ة وذاتآزوف،  وساحل ���ساحل ال��� األس�د ال�وسي 
لل���انات  ح�ائ�ةال��لة األ ت�لغ، في ح�� )ال�زن ال���( 2م/غ 5 000و���� أن ت��اوز       ً       ً اخ�الفا  ش�ی�ا   ل�ل�ج تامان ال��اتي القاعي
 األراضي ال���ة وتع���. ال�ل�ج خالل اله��ة ال��س��ة في ه�ا �ائ� 1 000 000و���قف ما ��ل . 2م/ غ 1 500 القا��ة ال����ة

ث� أن�اع ال���ر ال�ائ�ة ال��رجة في ال��اب ���ة ����ة ���ان ل��ا ولل��قع. ���ة للع�ی� م� أن�اع ال���ر ال�ائ�ةم��قة ت ل�ل�ج تامان
�ع��� و . لل�ل�ج �ع� ال��ونة و��اف� على ن�ام ش�ه م��ق� إل���ل�جي��ه� ال��ام او . األح�� لالت�اد ال�وسي ومقا�عة ��اس��دار

ضافة إلى ن�ع�� م� �اإل ،ال����ة، ��ا في ذل� أن�اع م��لفة م� األس�اك �ائ�ات ال��ةهام لل �ار ه��ةم ال��اخ� م��� ���ت�
 ).Tursiops truncates ponticus( األنف وال�الف�� القارور�ة) Phocoena phocoena relicta( ال�ائعة وخ�از�� ال��� �اتال���ان

 ال��ء ال��الي م� ساحل ال��� األس�د الق�قاز�  - 11
).  ً ا  م��ع  ً ا  ��ل�م��  2 562(على ال�احل ال��الي ال��قي لل��� األس�د  ال�اقعة ال�احل�ة في م�الها ال���قة ال���قة ه�ه ت��: ال��قع ·

ً   ش�اال  و '6 °45(أوس���ف�ا -ال�ه� في ق��ة أر���� م��ال�ا�ئ غ�ب  ��ازح�ودها الغ���ة م� ق��ة ف�ل�ا، وتوت���       ً ش�قا   '43 36°   
ً   ش�اال  و '30 °44إلى ح�الي  ب�جه ال��ود ال��ال�ة وت�لغ . م�� 200 ع�� ال��او� الع�قي ����ة ال��ود ال����  ُ  ّ  وت ع� �).     ً ش�قا   '51 36°   

 خل�ج ت����ال  ها، ول��)شا���ة ����ات( ب�غازس��ي، و����ل�اش��ي، وف���از�ف��ي ل��ان�     ً أ��ا   ت����ال�� ال�احلي و  عام
  ).ت�����(ن�ف�روس���� 

    ً     ن���ا  في م��عة في ال��ق و  وهي ض�قةاألس�د،  ال��ال ال��قي لل���ال�اقع�� في ����ر الو  ص��م� ال�   ً ا  ال���قة ج�ءت��ل ه�ه  ·
  ً ا  ت�ف� ال���قة ��وفو . �قا�ا دل�ا �ال�� ���ان ����ة ت��لض�لة شا���ة  ����ات     ً أ��ا   ت����و . م��� ���ت� غا�ة ج��بالغ�ب إلى 

. على ال����� اإلقل��ي) ع�م بل�غها ال�� األق�ى لإلن�اج� على ال�غ� م(عال�ة ال �هاإن�اج�ت���� �و  ل��� ال��اتات ال�ائ�ة ال����ةج��ة 
م� ال��احي األخ��  الع�ی�في  ت��ن  ، ول��هاغ�� ال�أل�فة م� ق��ل ال���ات ال����ن�ة�ع� ال��ات الف���ة وال�ادرة، بال���قة  وت��ف

ً  أك�� ت���ال   ال�ي  ت�س ال��� األس�د ف�ها أس�اكة وأن�اع األس�اك، ��ا م� الالفقار�ات ال���� ع�دح�اة  وهي مه�ة لفه� تار�خ.           ً وأقل ت���ا           
ب�صفها لألن�اع ال�ه�دة �االنق�اض      ً أ��ا   وهي مه�ة. ال��انوس�� األسق��� األن��جة س�� ، و ت��اق� أع�ادها في ال�ق� ال�الي

���� ت��ع ال���ات ال����ة، ��ا في  �قةً             ا  في ه�ه ال��ال���ع ال���ل�جي م�تفع و���ن . ��� ال�ف� وال���ان�اتل واع�الفم��قة ه��ة 
، وال���ات ال����ة ال�مل�ة �ل�ال�ة�عاب الالال��لة، و  ال���ات ال����ن�ة ال����ةال�مل�ة وال����ات ال�مل�ة ال��لة، و  األل��ةذل� 

 ال��ل��ة، والغ��ة �ال����عاتوال���ر ش�ی�ة االن��ار  ال�غ��رة �ال��اه ����ات ال���دة، واللل�ص�� ال����  وال����ة وال��حلة
  .ال�ال�ة ال�ا���ة ل����اتال���ات ال����ة لت�� ال�اء و  لالنه�ارات األرض�ة وال���ات ال����ة
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  أعاله ال�����مة في ال��اول ال�����ات ان��
 �ي ال����ة�م��قة ��ل� - 12

 ض��وتقع، على ال��الي، ، )���ل شامل(       ً      ً                                ��ل�م��ا  م��عا  ب�� نه� ت���ر� وم�� نه� ر��ني  502 على م�احة ت��� ال���قة: ال��قع ·
 42,1492143 ؛41,3485938و 42,3678906؛ 41,5923238و 42,3688965: ال�ال�ة خ��� ال��ل والع�ض

 .41,6434212و 42,1781462؛ 41,3730120و
وال���  ��سمف�ل ألن�اع س�� ال وهي م�ئل. أن�اع الع�ال� ال���ان�ة وذوات ال��ف���في ت���� ه�ه ال���قة ���افة عال�ة وث�اء ن��ي  ·

ال��اء وال���ع ����قة  يال���قة في ف�له�ه ) Engraulis encrasicolus(األن��جة  س�� ����ة م� ت��عاتت����م و . ال�فل�ح
ا م ت��لو . ت���ة وت��ئة � ال���ر ألع�اد ����ة م ت���ة وت����م ����قة ،ال�ه�دة �االنق�اض ال�ف�ألن�اع  ��ئةتم��قة و     ً �ئال     ً   أ�� 

خ���� ال��� األس�د ال�ائع ( م� ال���ان�اتألن�اع  تف��خ على م�ار العامتغ��ة و  وتع��� م��قة. ال�هاج�ة وح��ان�ات ال��� األس�د
)Phocoena phocoena relicta( ، ال��قار  ال�لف�� ال�ائع الق���و)Delphinus delphis ponticus(و ،)Phocoena phocoena 

relicta(. 
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 سار�ي - 13
 41,5266607؛ 41,5606554و 41,5447181: خ��� الع�ض وال��ل ال�ال�ة�� ع، على ال��الي، تقع ه�ه ال���قة: ال��قع ·

 .41,5485533و
ال��  ال��ال� ال����ة و��ف� حقل. ص��� على ال�احل ال��رجي ئلأك�� م�  ت��لو .  ً ا  ح���      ً وساحال   ����ة  ً ا  ال���قة ص��ر  ت��ل ·

ل��� بلح ال��� و�. للع�ی� م� األس�اك واألن�اع الالفقار�ة     ً مالذا   Ceramium rubrumو Cystoseira barbata ی���� ن�عي
)Mytilus galloprovincialis (ال�أو� وأماك� العلفت�ف� ال���قة ال����ة و . ال��ف��� ����ر ال��� وغ��ه م� ال�خ��ات ذوات 

م��قة �الق�ب م� ���ل أك�� ، (Symphodus tinca)ال�اووس  س�� ال�أس ، م�لاال�ع� م�ه و����� .ألن�اع م��لفة م� األس�اك
ال ت����م لإلن�ال وت���� على أه��ة ال���قة مع م��قة  ه�ه ت��اخلو . في ال���قة م�ان آخ�أ�  أك�� م� ان��اره في سار�ي
   ُ      ال� ��عات�الق�ب م� م��ع��ات                       ً وتقع ه�ه ال���قة أ��ا  ). Puffinus yelkouan( ل�ائ� جل� ال��� األب�� ال���س� عال��ة

له�ه  وم� ث�، فهي ذات أه��ة م���لة، )Phalacrocorax aristotelis desmarestii( ةاألورو�� غاقةال ل�ائ� ال������ة ال���س��ة
 .ن�الة ور��ا لإللل�غ�����ان ال���قة  ه�ة ال��� األس�د ��ان�اتت����م حو . ن�الخالل م�س� اإل   ُ      ال� ��عات

M H M H - H M 

 افيهأر  -رتف��أ - 14
 '18,824 41 -    ً ش�اال   '22,116 41   ً  ش�قا ، '18,824 41 -    ً ش�اال   '21,48 41 :على ال��� ال�الي ال���قة هي ه�ه إح�اث�ات: ال��قع ·

 .    ً ش�قا   '20,216 41 -    ً ش�اال   '22,14 41   ً   ش�قا ،  '20,216 41 -     ً ش�اال   '22,659 41   ً   ش�قا ، 
 ���ا ی�عل� �ال���ر، ت��اخل ال���قة مع م��قةو . وأن�اع ال���ان�ات والقا��ة  ّ   �� �ةألن�اع األس�اك ال ةرئ��� أه��ةال���قة  ت���ي ه�ه ·

 أه��ة إقل���ة ل��ع�� م� ال���ر ال����ة مه�ة ل�ف� ال���ر وال���ع ال���ل�جي علىوهي  ،ل���ر وال���ع ال���ل�جي�ف� ال مه�ة ����ة
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  ال��قع ووصف م�ج� لل��ا��

  أعاله ال�����مة في ال��اول ال�����ات ان��
وج�د ن�ع ثال� ه�                  ً وم� ال�ع�وف أ��ا  . "Larus cachinnans "ال��رس الق�و��ي و  "Melanitta fusca " ال���لياألسق��ر : ه�ا

على ��ل وت��اف� ����ة ال��� األس�د  ال���ي على �احلال ام��ادعلى  ال�ائعةخ�از�� ال���  وت�ج�. "Larus canus "ال��رس ال��اء 
 .في ال��� األس�د أنهارت�� ع�ة ، ح��       ً ت��ی�ا  ال�احل ال��قي 

 هس�رم�� -��اب�ون  - 15
 40   ً    ش�قا ، و '10,404 40 -    ً ش�اال   '54,794 40   ً    ش�قا ، و '08,364 40 -     ً ش�اال   '54,749 �40 خ��� تقع ه�ه ال���قة ب�: ال��قع ·

     ً ش�قا   '08,364 40-     ً ش�اال   '55,183 40   ً    ش�قا ، و 10,404' 40-    ً ش�اال   '55,183
 وت���. م�ای� األس�اكأمام مغلقة  ل�ج�ةب��  ���ةوهي م. وت�اث�ها وتغ�ی�ها             ّ   القا��ة وال�� �ة األس�اك ن�ال ً    ج� ا إل ه�ه ال���قة مه�ة ·

ً        ً م�ئال  �����ا    ً ا  ال���قة أ��وت��ل . ال�غ��رةم� ال���ر  مع وج�د ���ات ����ة �ع��ة ال��ل،ص���ة رمل�ة ���ة ب  -ل�ن����� ال    
 ت�ج�، ح�� ������ م�تفع للغا�ةال���ع ال���ل�جي له�ا ال��ء م� ال��� األس�د و����� . ال��� األس�دفي  م� ن�عه ال��ان ال�ح�� يوه

ت�� ع�ة ، ح��       ً ت��ی�ا  على ��ل ال�احل ال��قي وت��اف� ����ة ال��� األس�د  ال���ي على �احلال ام��ادعلى  ال�ائعةخ�از�� ال��� 
 ت���� على ل���ر وال���ع ال���ل�جي�ف� ال مه�ة ����ة �ال���ر، ت��اخل ال���قة مع م��قة���ا ی�عل� و  .في ال��� األس�د أنهار

وم� . "Larus cachinnans "ال��رس الق�و��ي و  "Melanitta fusca " ال���لياألسق��ر : ه�ا أه��ة إقل���ة ل��ع�� م� ال���ر ال����ة
 ."Larus canus "وج�د ن�ع ثال� ه� ال��رس ال��اء              ً ال�ع�وف أ��ا  

M H H H M M L 

 أرس�� -��اب�ون  - 16
،     ً ش�قا   '58,532 39-    ً ش�اال   '58,123 40و ،    ً ش�قا   '58,532 39-    ً ش�اال   '57,769 40: تقع ال���قة ب�� اإلح�اث�ات ال�ال�ة: ال��قع ·

 .    ً ش�قا   '59,528 39-    ً ش�اال   '57,849 40   ً    ش�قا ، و '59,528 39-    ً ش�اال   '58,123 40و
 Psetta"ثالثة أن�اع م� ال�الف��، و � ق��لال�ادرة، م والقا��ةال����ة  ال���ة �ع� األن�اع وت�اث� و�ن�ال ل��ائل للغا�ةه�ه ال���قة مه�ة  ·

maxima ) "ال��ر� األح��  س�� م�ل ،األس�اك األخ��  م� أن�اع وت��اف� ����ة ع�ة. م�وج ال��ام�اتو  )ال����ت الع�الق" Mullus 
barbatus"  وأن�اع ال��ر�ات ال�ماد�ال��ر� و Mugil spp)( . الع�ی�  وت���. ةرس�� م���ة ب��ل�ج�ةم� ه�ه ال���قة  و���ل ال�ان� ال���

          ً إ���ل�ج�ا    ً ا  ن�امت��ل� م� أن�اع األس�اك، ال�ي ال تهاج� ���� ال���عة ال����ة لل��ء ال�احلي م� ال���قة، في ب��ة ص���ة ورمل�ة و 
وت��ل�  م���ة ال��لص���ة  وت��� ب���ة رمل�ة .األس�اك ُ             � ��ع ف�ها ص�����قة م���ة اله�ه وتع��� . غ��ةوال� ألغ�اض اإلن�ال  ً ا  غ��

 ت�ج�عالوة على ذل�، و . ال��اق وم�ا�� رمل�ة م���ة واسعة مغ��رةاألن�اع القا��ة في ال���قة ���� وج�د ص��ر  أغ�ى ت��ع في
ت�� ع�ة ، ح��       ً ت��ی�ا  على ��ل ال�احل ال��قي وت��اف� ����ة ال��� األس�د  ال���ي على �احلال ام��ادعلى  ال�ائعةخ�از�� ال��� 

وت��اخل . و�اإلضافة إلى ذل�، تقع م��قة ال����ة ال�ئ���ة ل��از�� ال��� ال�ائعة في ج��ب ش�ق ال��� األس�د .في ال��� األس�د أنهار
 " ال���لياألسق��ر : ه�ا أه��ة إقل���ة ل��ع�� م� ال���ر ال����ة ت���� على �ع ال���ل�جيل���ر وال���ف� ال مه�ة ����ة ال���قة مع م��قة ه�ه

Melanitta fusca"  ال��رس الق�و��ي و" Larus cachinnans" .  ال��اء  وج�د ن�ع ثال� ه� ال��رس                 ً وم� ال�ع�وف أ��ا" Larus canus". 
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  ال��قع ووصف م�ج� لل��ا��

  أعاله ال�����مة في ال��اول ال�����ات ان��
 ت�����ل� -��س�ن غ -17

 41   ً    ش�قا ، و '46,415 38-    ً ش�اال   '0,241 41   ً    ش�قا ، و '46,415 38-     ً ش�اال   '59,23 40 :ال���قة ب�� اإلح�اث�ات ال�ال�ةتقع : ال��قع ·
 .    ً ش�قا   '48,48 38-    ً ش�اال   0,24 41   ً    ش�قا ، و '48,48 38-    ً ش�اال   0,489

 Mullus(وال��ر� األح�� ) Psetta maxima(      ً            ، وخاصة  س�� ال��س    ّ            ال�� �ة والقا��ةه�ه ال���قة مه�ة للغا�ة ألن�اع األس�اك ال����ة  ·
barbatus ( وال��ر� ال�ماد�)Mugil spp. ( ألع�اب ال����ة او)Zostera .(ی�ف� ألن�اع األس�اك القا��ة  أخ�ود مغ��ر وهي ت��ل

 ت��اخل ال���قة مع م��قة ، ح���ارتفاعه ال����ال���ع ال���ل�جي له�ا ال��ء م� ال��� األس�د و����� .     ّ        ً                  وال�� �ة م�انا  لل��اث� وال��اسل
 Puffinus( ل���ر جل� ال��� األب�� ال���س� ت���ةأله���ها ����قة            ً ح�دت أساسا   ل���ر وال���ع ال���ل�جي،�ف� ال مه�ة ����ة

yelkouan (دهأف�افي ال�ائة م�  40إلى  30 ما ب�� ، یهاج�م����� وجل� ال��� األب�� ال���س� ه� �ائ� م��س�ي. قل�لة ال��اعة 
�الءمة �ال�راسات ال��علقة ال�رسات ال�����ة إلى تعق� ال���ر م� م��ع��اتها، و��ل�  وأك�ت. �اسلإلى ال��� األس�د خالل م�س� ال�

لل��عان ال����ة ل�س� ق���ات ال���ات ال����ة ال�مل�ة ال��حلة  ��أنال�راسات ال�ي أج���  وتف��. ، أه��ة ال���قة له�ه األن�اعال��ائل
       ً م�اش�ا                ً ی�ت�� ارت�ا�ا  ال���ع  ان�فاض وأن)    ً ��ا  م 50أقل م� (                                         ً                   ال��� األس�د إلى أن ت��ع األن�اع م�تفع ن���ا  في ال��اه ال��لة  ق وش� 

 .الع�� ب��ای�
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 ��� ق�و��

 نه� األورال في ��� ق�و�� ال���قة ال�اقعة ق�ل م�� - 18
في ��� ق�و�� �الق�ب م� مل�قى نه� األورال  وال���س�ة ال�ل�حةل�ه� األورال م��قة ال��اه ال��لة ��غل ال��� ال���� : ال��قع ·

 .أم�ار 3ال��او� الع�قي م�  ��� ل���� ال��� ا و�ع�� م�ال. في ال���) جای��(
 ةمه�وهي . م�� نه� األورال ��اذاة في ال��ء ال��الي م� ��� ق�و��، �) ��جاینه� (نه� األورال  ال���قة ال�اقعة ق�ل م��تقع  ·

األن�اع الع�ی�ة ج��ع  ه�ا���� في ال���ع، تو ). الف�خس�� ال����، ( ال��اه الع��ة وأس�اك) س�� ال�ف�(نه��ة ال��ء  األس�اك ل��اث�
 ال�ن�ا وال�س�ى ج�اءفي األ ال���ئة ال�اقعةنه� األورال في م�ا��  م��عع�� ل��ع ب��ها �ع� ذل�  تاه�ه ال���ع ت��فعلألس�اك، و 

ال�ل�حة م�  ال���س���ل ال��ء ال( ���� ال��� ال م��قةإلى  تهاج� األس�اك ال����ة واألس�اك ال�غ��ة، ��ئةو�ع� ال� .لل�ه�
، ال�ف� ال�راف�ل ال���اءم�ل ال�ف� ال�وسي، (س�� ال�ف�  أرص�ة س���ة صغ��ة م��قة م�ه�اك و . ���ل على الغ�اءلل) ال���
 ).ال���ي ال���، يال���
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  ال��قع ووصف م�ج� لل��ا��

  أعاله ال�����مة في ال��اول ال�����ات ان��

  خل�ج ��م��م�ل - 19
 45,38(��� ق�و�� ل ال��الي ال��قيال��ء ��ل��ك في  دی��قع خل�ج ��م��م�ل، ��ا في ذل� ج�ر دورن��، غ�ب خل�ج : ال��قع ·

ً   ش�اال ،   .)    ً ش�قا   52,35   
في و . ��� ق�و�� ��� فيال�ح�� ال�� � ال��یي ن�ع م����� عاب� لل��ود، ال���ان ي، وه)Phoca caspica( ُ                    ت ع��� فق�ة ��� ق�و�� ·

ن�ائج وت��� ". مع�ض لل���"إلى " قابل لل�أث�" �ائ� حي م� فق�ة ��� ق�و��، غ�� االت�اد ال�ولي ل�ف� ال���عة وضع 2008عام 
ي ج�ر دورنف مه�ة ل�ف� ف م�����ات الفق�ة القائ�ةأن  و����ها أع�ادها وف�ةو ��� ق�و�� م���عات فق�ة األ��اث ال��علقة ب��ز�ع 

 .أف�اد ه�ه ال���عات

H H H H - - L 

 أماك� ت�اسل فق�ة ��� ق�و�� - 20
د: ال��قع · ی�ای� ح�ى /�ان�ن ال�انيم�  ت�اسل الفق�ةم�س�  ����ال�ل��� خالل أشه� ال��اء، ح��  غ�اءال ����ال���قة  ه�ه م�قع ُ  ّ  � �� 

دل�ل�، . ال���ات و���ا ب��ها وت�زع الفق�ة خاللال�ل��  �الةه�ه ال���قة ال���عة ال�ی�ام�ة ل وت�اعي. مارس/آذارأوائل  ش�ل  ُ  ّ  � �� 
في  للفق�ات ال���اسلةال�ل��� خالل ال��اء م� ال��الت ال�ار���ة وال��زعات ال��ص�دة  غ�اءلل �ص�داإلج�الي ال� �ال���ال���قة 

 . ال�ل�� ال���لفة حاالت
ال�ل�� وت��� في ��� ق�و��  �اسل علىه� ن�ع م� أن�اع ال��ی�ات ال����ة ال������ة، ال�ي ت�) Pusa caspica(�� ��� ق�و  وفق�ة ·

 لل�الدةمارس م� �ل عام /آذاری�ای� و /شه�� �ان�ن ال�اني ب��ما ��� ق�و�� ه�ا ال�قل ال�ل��� ال����  فق�اتت����م و  .ال�اخلي
 .حف� ��� ق�و��ل���ع أن�اع      ً أ��ا   ه�ةال���قة مو . ح�انة الفق�ات ال�غ��ةو 
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  ال��قع ووصف م�ج� لل��ا��

  أعاله ال�����مة في ال��اول ال�����ات ان��
 خل�ج ����ی�لي - 21

 ��23لغ ��له و  �ازاخ،في ال��ء ال��قي م� خل�ج و ، ��� ق�و��وس�  ال�اقعة في م��قة ال��اه الع��قة ����ی�لي�قع خل�ج : ال��قع ·
ت�اه االفي  �����ال�� ال�ئ��ي في ال���ب ال��قي و  ال�احليو��ت�� الل�ان . �س�في ال        ً �ل�م��ا  � 1,5 أق�ى ع�ض لهو��لغ         ً �ل�م��ا  ك
ال��ء ال��الي  و�����.  ً ا  صغ��      ً خ�را  في ال��ف ال��الي الغ��ي  و��� الل�ان ال�احلي .����ی�ليخل�ج  ل���لغ��ي ال��الي ال

  .ال��اح ه��ب ��اه�على ح�� ج�ر أصغ�  ��ل�م�� م��ع، ول�� ���� تق���ها إلى ع�ة 0,1إلى ت�ل م�اح�ها  ق� الغ��ي م� ال�ل�ج ج���ة
في عام و . في ه�ا ال��� ال��یي ال�ح�� ال���ان     ً أ��ا   يوه ،في ��� ق�و�� ح��ان م�����) Phoca caspica(��� ق�و�� فق�ة  ·

ع�� وعلى ". مع�ض لل���"إلى " قابل لل�أث�" �ائ� حي م� فق�ة ��� ق�و��، غ�� االت�اد ال�ولي ل�ف� ال���عة وضع 2008
في خل�ج �ازاخ��ان، ال ���ن ل��اه�  ال�احل �ليی���� ل�انفي ش�ال ��� ق�و��، وفي ال��ر ال�اقعة على ��ف  ال�اقعة ال��ائل
. في م���ف ��� ق�و��الي ال��ار ال��ر في م��قة أع وق�ع ه�ه، وذل� ���� ت�قل ال������اتال��اح تأث�� ���� على ه��ب 

 .ال��ر ه�ه على ل����ل م�����اتال��وف ال��ال�ة  و�هيء ذل�
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 م��� ق�ه ب�غاز غ�ل  - 22
 108 وت�لغ م�احة ه�ه ال���قة. �لغ-زب�غا- ��� ق�و��، ب�� ��� ق�و�� وخل�ج �ارا ش�ق  �ل فيغ-ب�غاز-ق�ه�قع م��� : ال��قع ·

 .    ً ش�قا   52,915339،     ً ش�اال   41,093621 �قع م���ها ع��، و ةم��ع ات��ل�م��  4
وال ت�ج� . م� ن�عه      ً ف���ا    ً ا              ً       ه��روج��ل�ج� ا �����  ً ا  ت��ل ال���قة م��ع. ی��� م��� ق�ه ب�غاز غ�ل ��� ق�و�� ��ل�ج ق�ه ب�غاز غ�ل ·

ج��ع م��نات ال��ام وت���� . ب�ی�ام�ات ��� ق�و��     ً       ً تأث�ا  ش�ی�ا  ه�ا ال��ام اله��رول�جي و��أث� . ال�ا���ة ت�� في ال����ةأنهار 
د �ارام��اتها، ب�ی�ام�ة ����ة للغا�ة في ال���قة األوسع القائ�  ال���ع ال���ل�جي �امل �����و . ال��� س�ح ب�اس�ة دی�ام�ات م����   ُ  ّ              وت �� 

�ع� أن�اع و ). �ةومع��ها م� األن�اع ال�هاج(والالفقار�ات وال���ر  �ن�ا، ��ا في ذل� ال������ا وال��اتات ال���ل رئ��يفي ال���� 
 .األس�اك وال���ر ال��ج�دة في ال���قة م�رجة في ال��اب األح�� ل����ان��ان

H M L H H H M 

 ت���ان�اشي خل�ج  - 23
ال�غ�ا��ة ت�ت��  ةال�ق�و . �ن�فا�في ال��ال الغ��ي ��ل�ج س�ج و���ل. �قع خل�ج ت�����اشي على ال�احل ال��قي ل��� ق�و��: ال��قع ·

ً  ش�اال ، 39,792556 ع��  .عةم�� ات��ل�م��  2 203ال��احة اإلج�ال�ة له�ا ال��قع وت�لغ .     ً ش�قا   53,310004    
�الهان، وش�ل����  و��ل� خل�انال�ائ�ة،  ال��ا��ة لل���ر ����ة واله��ةم�قع ال وه� خل�ج ت�����اشي،أص�ح ، 1968م� عام         ً اع��ارا   ·

ال�ا�عة  ال�����ة) �اس� هازار      ً حال�ا   تع�ف(م� م���ة ��اس��ف�دس�      ً ج�ءا  ���ل ، خ�� األال�ل�ان ال�غ��ة و ل�ف��ي جال��ال�ة، وم�ها
 أراضي ر��ة ذات أه��ة دول�ة في إ�ار اتفا��ة ىوه. م���ة هازار ال�����ة ال��ء ال�ئ��ي م� خل�ج ت�����اشيوت��ل . لل�ولة

، األس�اك(الالفقار�ات والفقار�ات  له�ه ال���قة ال���ع ال���ل�جي و���رج ض��. ل���ر وال���ع ال���ل�جي�ف� ال مه�ةرام�ار وم��قة 
 .، ��ا في ذل� األن�اع ال��رجة في ��اب ال��انات األح�� ل����ان��ان)ال��ی�ات، ال���ر
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  ال��قع ووصف م�ج� لل��ا��

  أعاله ال�����مة في ال��اول ال�����ات ان��
 �الجيأت���ان  - 24

ال��اه في  ��قةال��قع م ه�ا �غ�يو . أوغ�ردزاليالغ�ب م� ج���ة  م�و  ش�ل���� ال��ال ش�ه ج���ة م��الجي أت���ان  ���: ال��قع ·
 3 708ج�ال�ة اإل وت�لغ م�اح�ه���، �ش�ل خل�ج في الغ�ب، إلى ج��ب) ���رة �املة(ال�ل�ج ال����اني، م� ج���ة أوغ�ردزالي 

ال��ال إلى        ً    �ل�م��ا  م�� 40م�افة إلى ���� و ، ك�ل�م�� 2ی�لغ ع�ضه ش��� رملي هي ��ارة ع�  أوغ�ردزاليج���ة . ةم��ع اتك�ل�م�� 
ً   ش�اال ،  39,035352 ع�� نق��ي  ً ا  ال���قة م�����ة جغ�ا��و . ه��ار 6 000ال���ب، وت�لغ م�اح�ه   .    ً ش�قا   53,439243   

 وه� ی�أث�. م� ال��ی�ات اث�ان ناال���ر واألس�اك ون�ع ال س��ام� ن�عه لل���ع ال���ل�جي،   ً ا  ف���  ً ا  ت���ان آ�الجي م��ع ی���� ·
خالل ف��ات ارتفاع م���� س�ح ال���، و . اك�مز م���� ��� ق�و�� وت���ات رمال درد ال�ي ی�ع�ض لهات ال��س��ة وال����ة �ال�قل�ا
 واسعة ال��احةت���ل ت��ة مل��ة  ومع ذل�، وعلفها ول�ع���ها وت����ها، ��ا�ة ال���ر ال��ج�دة في ال�ل�ان��ات�ة لال��وف ال      ً ت�ه�ا  

- 9أم�ار في ال��ق إلى  4-3م�  ت���ان أ�الجيوت��اوح األع�اق ال�ائ�ة في . في م�انها خالل ف��ات ان�فاض م���� س�ح ال���
 .إل�ه    ً                  ن��ا  لع�م ت�ف� األنهار��� ق�و��،  تل� ال��ج�دة في أعلى م� درجة مل�حةفي ال���قة على  وت���� ال��اه. في ال�س�    ً ��ا  م 11
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 إ���غ�لي- م�ان�اله - 25
ً      م�اال  ���� ��� ق�و�� وتغ�يلتقع ه�ه ال���قة في ال��� ال����ي ال��قي : ال��قع ·  - � �� �إ�� �اح�ةم� ال��اه ال����ة وال�احل�ة ل    

في  �آب �ان�انزاغ�ارز  -، وخل�ج ج�رجان، وش�ه ج���ة م�ان�اله ، والب� ال�ا���ةإس��غ�لي في ت���ان��ان إلى ����ة ج�م��ان 
 .إی�ان

أه� م�اقع     ً      أ��ا  إح��تع� و . ب�نامج ��� ق�و�� إ�ار ل���ان الفق�ة فيم���ة خاصة  ه�ه ال���قة هي م�قع ����ل ت�ش��ه ل���ن  ·
، )Acipenser gueldenstaedtii(ال�ف� ال�وسي ف�ها ال�ه�دة �االنق�اض، ��ا  ال���ة ل���ع أن�اع س�� ال�ف� ��اسلوالاالع�الف 
 Huso( األورو�يال�ف� و  ،)A. stellatus( ال���ي وال�ف� ،)A. persicus(، وال�ف� الفارسي )A. nudiventris(ال���ي وال�ف� 

huso(.  ال���ر  وت�� أح� أك�� أع�اد وع��رها على ح� س�اء، ال���ر ال�ائ�ة ل����ةإس��غ�لي مه�ة للغا�ة -تع��� م��قة م�ان�الهو
 .ب�م�هاو�� ج��ب ��� ق� م��قة  في      ّ  ال��� �ة

H H H H - H H 

  دل�ا س�ف��رود - - 26
 ه��ار1 350(ق�و�� وتغ�ي أك�� دل�ا في م��قة ج��ب ��� ق�و��  ��ب ���تقع ه�ه ال���قة في األراضي ال���ف�ة ل�: ال��قع ·

���ب لفي األراضي ال���ف�ة  ال���قة تقعو . أق�م ال����ات في ج��ب ��� ق�و�� إح��، وهي ال�ا���ةو����ة ب��ر ��اه�ار )       ً تق���ا  
 .ق�و�� ��� في ج��ب م��قة �ة��� ق�و�� وت�� أك�� دل�ا نه� 

  ���ة  أن�اع م��لفة م� األس�اك، ��ا في ذل� خ��ة أن�اع م� س�� ال�ف� ال�ه�دة إلعالف وت�اسل     ً هاما                          ً تع��� ه�ه ال���قة م�انا   ·
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 .A(وال�ف� ال���ي  ،)A. stellatus( ال���ي وال�ف�، )Acipenser gueldenstaedtii(ال�ف� ال�وسي  :، وهي�االنق�اض

nudiventris( وال�ف� الفارسي ،)A. persicus( األورو�يال�ف� ، و )Huso huso(.  له��ة وت���ة م�ان هامدل�ا س�ف��رود و 
في  �1ائ� مائي وأك�� م�  100 000أك�� م�  ���رة م����ةت�ع� و م���عة ����ة وم���عة م� ال���ر ال�ائ�ة ال�هاج�ة، 

  .للع�ی� م� أن�اع ال���ر ال�ائ�ة ال����عات اإلقل���ةم� ال�ائة 
       

 لألراضي ال���ةم��ع أن�لي  - 27
 .�قع م��ع أن�الي لألراضي ال���ة على ال�احل ال����ي الغ��ي ل��� ق�و��، �الق�ب م� م�ی�ة ب��ر أن�لي: ال��قع ·
ً      ً ه�ه ال���قة م�اال  ج��ا   تع��� ·  ��ب ���جفي األراضي ال���ة ال�ي ت���� بها األراضي ال���ف�ة ن�� ال�����ة و  لل����ات ال�ا���ة                

ّ  م��   �ائ� مائي 100 000ت�ع� ه�ه ال���قة أك�� م� و . ق�و�� للع�ی� م� أن�اع  ال����عات اإلقل���ةم� في ال�ائة  1وأك�� م�   
 .ال��اتي وال���اني ال��ات�ة وال���ان�ة وال���ع ����ةال��ارد ال ل�ف�     ً مه�ا    ً ا  م�قع    ً ��ا  أ وت��ل .ال���ر ال�ائ�ة
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 م��ع خل�ج غ���الغات� - 28
ال���قة �امل  ه�ه تغ�يو . في ال��ء ال����ي الغ��ي م� ��� ق�و�� على ��ل ساحل أذر���ان غ���الغات��قع م��ع خل�ج : ال��قع ·

، ال�احلي��را ل�ان ، وال��ء الغ��ي م� صغ�، وال��ء ال��الي م� خل�ج غ���الغاش األاألك�� غ���الغات�في خل�ج  �ائ�ة���قة الال
و��� . أو ال��ء ال��الي م�ها ش�ه ج���ة سارا وقاع�ة، األك�� غ���الغات�ال��ال وال��ال الغ��ي م� خل�ج  ناح��ي ال�اقعة وال�ه�ب
�� ال��اورة ال�ي ت�لغ �غال غ���الغات�وم���ة        ً ه��ارا   88 360ال���� ال�ي تغ�ي م�احة ق�رها  غ���الغات�م���ة ال���ع 
  .وتقع على ال�احل ال����ي الغ��ي ل��� ق�و��  ً ا  ه��ار  10 700م�اح�ها 

 مل��ن  أك�� م�(      ّ  ال��� �ة أع�اد ال���ر ال�ائ�ةم� ح�� الغ���ة  الق���ة ت��ل أذر���ان ال��ت�ة ال�ال�ة في ال���قة الق���ة ال��ال�ة ·
 م�ا�� أه� إح��ال���قة وت�� . ش�ق أف����او  غ�ب س�����او ��� ق�و��  في إ�ار ���� ال���ر ال�هاج�ة ال���� ما ب��) �ائ�

-غ���ل"��ل�ج  1975   ُ           واع� �ف في عام . الغ���ة الق���ة ال���ر ال�ائ�ة في ال���قة الق���ة ال��ال�ة ل����ة وت�اسل األراضي ال���ة
 273 ح�اليم� األس�اك و      ً ن�عا   47في ال���قة  ال��ج�دة ت�� ال���اناتو . ال���ة ذات األه��ة ال�ول�ة األراضيم�  ب�صفه" أغاج
���ل  ال���ر ال�ائ�ةت��ل و . م� ال��ی�ات     ً ن�عا   26و     ً    ً            كائ�ا  ح�ا  م� ال�واحف 15و كائ�ات ح�ة م� ال��مائ�ات 5م� ال���ر و     ً ن�عا  

 أس�ابعلى ال�احل الغ��ي ل��� ق�و��، وت�غ��  ال����ة تقع ال���قة على ��ل ��ق اله��ةو . ال��ج�دة على ال�ع�� ال��لي ال���ر
ق� أم�ى، خالل ال���ات مل��ن �ائ�  10 أك�� م� وأفادت ال�قار�� �أن. ال���قة ه�ه في وت����حك���ة م� ال���ر ال�هاج�ة 

 .�ه�ع وال��ا�� ال����ة ال�� ه�ا فيال�اض�ة، ف�ل ال��اء 
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 دل�ا ��را - 29

���ب الإلى ال��ق و  �ل�م��ات� 10، على �ع� ن�ف����ال����ي نه� ��را في ��� ق�و�� في م��قة ح�� ی��ف�تقع ه�ه ال���قة : ال��قع ·
 28ح�الي  إلى م���� س�ح ال��� ارتفاعها ع�و��ل  .  ً را  ه��ا 15 000ت�لغ م�احة ال���قة ح�الي و . ن�ف���ال م�ی�ة ي م���قال

 .    ً ش�قا   '28° 49 -'19° 49؛     ً ش�اال  ' 25° 39 - '16° 39الق���ة م� ال�احل هي  ��قةواإلح�اث�ات ال�غ�ا��ة لل�.     ً م��ا  
 و��حف� ��� ق�  ف��لة���ع أن�اع إعالف وت���ة و�ن�ال وه��ة وت�اث� ل��� ق�و�� م��قة  ال�اقعة فيم��قة نه� ��را ت��ل  ·

  ال���قة  ت�� ه�هو�اإلضافة إلى ذل�، . وال�قا�هوهي م��قة ذات ���ة خاصة ل��� ال�ف� الفارسي . ال�ف� األل�اني�اس���اء 
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                ً     ً               م��عة ت��ل م�قعا  هاما  ل����ة وتع���وج���ة  ،���� م� الق��، وش��ة م� ال��ود ����فها غ�اء ن�اتير��ة واسعة  يأراض
خالل ف��ة و . أث�اء رحل�ه���� ال���ر  �����ح ��ه ع�د  ً ا  م�ق�                ً �اع��ارها م�انا  ال���قة أه��ة خاصة  ���ي ه�ه�ع� أن�اع ال���ر، وت

� ل في ه�ا ال��قع وج�د. �ائ� 75 000إلى  ال�هاج�ة ع�د ال���ر ال�ائ�ةال�ق� ال���ل لاله��ة، ��ل  ّ                     وق� س   ُ  ���ر م����� ال     
  .ال�ل�ان وغ��ها م� األن�اع ال�ادرة و�ائ�، و�ائ� أب� ملعقة، األس�دالغاق و ، ال�ماد��ال�اسي و ال��ع ال

       

 �االما - سام�ر  - 30
ال�ي ت��ع خ�  األذر���ان�ة –على جان�ي ال��ود ال�وس�ة   ً ا  م��ع  ً ا  ��ل�م��  1 250 مق�ارها �االما م�احة - سام�ر  م�قع �غ�ي: ال��قع ·

     ً ح��ا   ال��قع م�� نه� سام�ر وع�د م� األنهار األصغ� و���. ��� ق�و�� فيفي نها�ة ال��اف  ال�� ���ت�ف� نه� سام�ر 
 .م�� 200 ع�� ���ق�ه ال����ة؛ و���ث ال��او� الع�قي لالق�قاز م� سل�لة ج�ال ت��ل�ال�ي 

 ����ةأه��ة  ت���ي ه�ه ال���قةو . ت�� ال�اء ش�ی�م���ر  و��ج� بهافي ��� ق�و��،  �ا�ئت�� ال���قة أع�� م��قة ق���ة م� ال ·
لل���ر ال�الغة وال�افعة على ح�  وم�ان إعالف �الغةأه��ة  وم� األس�اك، وهي م�� ه��ة ذ     ً ن�عا   20ل��احل تار�خ ح�اة ما ال �قل ع� 

          ً        وت���ي أ��ا  أه��ة . ���ر ال�اء وتع���ها��قف ل     ً       ً م�انا  ح���ا  و          ً               وت��ل ج�ءا  م� ���� ه��ة ، رم��قة مه�ة لل���          ً وهي أ��ا  . س�اء
وع�ة ) ال�ادرة ع� االت�اد ال�ولي ل�ف� ال���عةالقائ�ة ال���اء (ال�ع�ضة ���ة لالنق�اض  ال���ة ل���ع األن�اع س�� ال�ف� �الغة

 .ال����ة م� األس�اك وال���ر أن�اع أخ�� 

M H H M M H M 

 خل�ج ���ل�ار - 31
) ���رة �املة(م� دل�ا نه� الف�لغا إلى ش�ه ج���ة أغ�اخان        ً ان�القا   ال���قة ال�احل ال��الي الغ��ي ل��� ق�و�� ه�ه تغ�ي: ال��قع ·

 .ال�احل الغ��ي ل��� ق�و�� وتع��� أق�ى ال�ل�ان ال����ة ال��ال�ة ال�اقعة على. ��تي ت��ل���ي وت����انوج� 
وال���ر ال�ائ�ة ال�ي ت��قل م� غ�ب س�����ا وأورو�ا ال����ة، أو  ل���ر ال�اءلله��ات ال��س��ة  رئ���ةه�ه ال���قة أه��ة ت���ي  ·

. مع��ها م� ال���ر ال�ائ�ةو ، ال��ج�دة في ه�ه ال���قةال���ر  ً              ا  ت����ة أن�اعن�ع 250و���ل . ��ه تع��ه�ا ال�احل أو  ف�ق ت�ل� 
 م�ل(الع�ی� م� األن�اع ال�ائعة  و��ل�، )Pelecanus crispus(ل�اسي ام�ل ال��ع ال� أن�اع نادرة م� ال���ر،���ع ل وهي م�ان رئ��ي

M H H M H M M 
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 ُ           و� ع��� خل�ج .    ً           ن�ع ا م� األس�اك 60وه��ة ألك�� م�  م�ان إن�ال و�عالفال���قة وت��ل ه�ه ). ، وأن�اع م��لفة م� ال��واإلوز ال�ماد�،   ُ  َّ الغ � ة ���ر

ً  م�ئال  ك��ل�ار  ) Acipenser gueldenstaedtii(ال�ف� ال�وسي و ، )Huso huso( األورو�يال�ف� (س�� ال�ف�  �االنق�اض، م�لألن�اع مه�دة    ً  هاما     
 ).Phoca caspica(��� ق�و��  فق�ةال���قة م�اقع ت��ع م�س�ي ل ض�� ه�ه ال�اقعةال��ر وت��ل ). )Acipenser stellatus( ال���ي وال�ف�

 ")�غ��ةالل�ل�ة ال("ج���ة مال�ي ج������ني  - 32
  .�����ا�ا �ان�ا إلى ال���ب ال��قي م� ج���ة        ً �ل�م��ا  � 25ش�ال ��� ق�و��، على �ع� م���ف تقع ه�ه ال���قة في : ال��قع ·
وال��ش�ة  ،)Larus ichthyaetus( هي أك�� م�قع تع��� ل���ر اإلف����ات، ��ا في ذل� ال��رس أس�د ال�أس ال����مال�ي ج������ني  ج���ة ·

ت�ل (ت��عات ����ة وفي ف�ل ال���ع، ت��� في ال����ة  .ش�ال ق�و��، ال��رجة في ال��اب األح�� لالت�اد ال�وسي في )Sterna caspia(الق�و���ة 
صغار س��  وال س��ا ً                 � ا ل�غ��ة األس�اك، مه                            ً م��قة ال��اه ال��اورة م�انا   وت��ل). Phoca caspica(��� ق�و�� فق�ة ل) إلى ع�ة آالف م� األف�اد

 ).)Acipenser stellatus( ال���ي وال�ف� ،)Acipenser gueldenstaedtii(ال�ف� ال�وسي و ، )Huso huso( األورو�يال�ف� ( ال�ف�

H H H M H L M 

 الف�لغا نه� ال���قة ال�اقعة ق�ل م�� - 33
ال��ود ال��ال�ة مع  وتل�قي. ف�لغاال ال�اقعة ق�ل م�� ���قةالنه� الف�لغا و  �ل�ال ال��ا�� ال���ف�ةال���قة  ه�ه تغ�ي: ال��قع ·

تغ�ي و . ان��ش�����يغق�اة  غا�ة الق�� إلى ن�اتات وت��� على ��ل ح�ود ح�ام ل�ل�ا الف�لغاال��ود ال��ال�ة لألراضي ال���ة 
 .أم�ار 5 ع�� ال��او� الع�قي ح�ى نق�ةال���قة ال��� 

ا في األراضي غتقع دل�ا الف�لو . وأك�� دل�ا في أورو�ا م� ن�عه ���عي ف��� إ���ل�جين�ام  يا، وهغم� دل�ا الف�ل  ً ا  ج�ءال���قة ت��ل  ·
�ور اس���ائي في ال�فا� على ت��عات بال���قة  وت��لع ه�ه.    ً ��ا  م 27-إلى  24-م�  ارتفاعاتهاال���ف�ة ل��� ق�و��، وت��اوح 

ب�� م�ار�� هامة  نق�ة تقا�ع  ُ     وت ع���. وغ��ها م� ال���ر ال�ائ�ة وش�ه ال�ائ�ة س��ا ���ر ال�اءوال                        ً   �ع� األن�اع ال�ه�ة عال��ا ، 
 وهي ت��ل. ال���قة ه�ه ن�ع م� ال���ر في 300أك�� م�  وق� س�ل وج�د. ل���ر، ت��� م� غ�ب س�����ا إلى أورو�ا ال����ةله��ة ا
 Haliaeetus( ن�األب�� ال� عقابوال) Leucogeranus leucogeranus(ال������  ي���ال���ر، م�ل ال نادرة م� ألن�اع  ً ا  رئ���     ً م�اال  

albicilla( ل�اسي اال� ��عوال)Pelecanus crispus(، الع�ی� م� األن�اع ال�ائعة  و��ل�) وال��اإلوز ال�ماد�،   ُ  َّ الغ � ة ���رم�ل ، .(
لل�ائ�ات ال��ة ه�اك ��افة عال�ة للغا�ة و . م� األس�اك     ً ن�عا   60وه��ة ألك�� م�  و���ئل علف ���ان إن�اله�ه ال���قة   ُ      وت ����م
 ��� ش�ال م� ال�ه��ة ال��ء األس�اكو  األس�ال ش�ه نه��ة ال��ء ت�خل أع�اد ����ة م� أن�اع ه��ات ال���ئة ح���اأث�اء ال����ة 

 األورو�يال�ف� (أن�اع مه�دة �االنق�اض م�ل س�� ال�ف�  �ي تق�م بها    ً                   م�قعا  له��ات ال���ئة الال���قة وت��ل ه�ه . ق�و�� إلى ال�ل�ا
)Huso huso( ، ال�ف� ال�وسي و)Acipenser gueldenstaedtii(، ال���ي وال�ف� )Acipenser stellatus(،  وال�ف� الفارسي
)Acipenser persicus( وال�ف� ال���ي ،)Acipenser nudiventris((  وال�ل�ى الق�و���ة)Caspiomyzon wagneri.( 
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  ))CBD/EBSA/WS/2018/1/4( ب��ل�ج�ا في ��� ال�ل�����ی�ل �ال��ف� ال�ام� ل�ق��� حلقة الع�ل اإلقل���ة ل����� وصف ال��ا�� ال�ه�ة إ���ل�ج�ا أو ت�د ال�فاص�ل في ال(
  

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7   ال��قع ووصف م�ج� لل��ا��

 أعاله ال�����مة في ال��اول ال�����ات ان��

 خل�ج ش�ال ب�ث��ان - 1
  ً ا  ��ل�م��  8 297 و، �أك�لها  ً ا  م��ع  ً ا  ك�ل�م��  8 963 م�احةال���قة  تغ�يو . ال���قة ال��ء ال��الي م� خل�ج ب�ث��ان ه�ه ت��: ال��قع ·

 .م�ها في ال���  ً ا  م��ع
ال�ه�� ���ل ���� �ال�����  وه� ی�أث�، مل�حة��� ال�ل���  أقل أج�اء و�ع���. ال��ء ال��الي م� ��� ال�ل���خل�ج ب�ث��ان ���ل  ·

 ��ن ض�لة، و�� وال���قة ال����ة. الف�ل���ة وال�����ة م��قة ال�الن�مع��  �غ�ي وم����ع م�اهأر�عة أنهار ����ة ال�ادر ع� ال����ك 
 ال�ل�� ال����  ، �غ�ىفي ف�ل ال��اءو  ؛الق�� ال��الي وت�ه� ه�ه ال���قة نف� األج�اء ال�ائ�ة. م� ال�مال ���ل رئ��ي قاع ال���
للفق�ة  ض�ور� تع���  ئلوم� ) Haliochoerus grypus( ةال�ماد� ل��اث� الفق�ة���ئل  و�����م، )أشه� 7-5ل��ة ( �م�هاال���قة ب

، وعادة ال����� ال�ه�� ���� ال�ع�� ال�اج� ع�  م�قع إن�اجال���، ت��ن ال���قة  ف�ل فيو ). Pusa hispida botnica( ال���قة
في درجة و��د� االن�فاض ال��ی� ). أم�ار 5و م�� واح� أع�اقها ما ب��ت��اوح (م��قة ض�ئ�ة ض�قة  فياإلن�اج األولي  ����ما ی

ال�الذ األخ��  ت��لال���قة  ه�ه ع�د األن�اع ال������ة وال�ه�دة ألن ، ی�تفعومع ذل� .ع�د األن�اع ال����ة مل�حة ال��اه إلى ان�فاض
وهي م��قة ت�اث� مه�ة لألس�اك ال�احل�ة ). س�ة ق�ل ال�اض� 10 000( غ�� جل����ع� آخ�  ت��اجع في ات�اه ال��اللألن�اع ال�ي 

في ال��ء ال��الي م� ال���قة،  ج��عها ، وت��ی��او�ال��� ورا يت�رن وتع��� أنهار. نه��ة ال��ءأن�اع  لع�ةة ت��ع مه�ة وم��ق
  .)Salmo salar( األ�ل�ي لل�ل��ن  لل����عات ال�ل����ةذات أه��ة إقل���ة  أماك� ت���ة
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 أرخ��ل �فار��� - 2
       ً  ��ل�م��ا   10 364وت�لغ ال��احة اإلج�ال�ة لألرخ��ل . � في خل�ج ب�ث��ا في ال��ء ال��الي م� ��� ال�ل�����قع أرخ��ل �فار�: ال��قع ·

 .    ً م��ا   133 إلىأع�� نق�ة في ال��� ال�ف��ح وت�ل ،     ً م��ا   22م��س� ع�� ال���قة و��لغ . في ال���        ً       ً ��ل�م��ا  م��عا   968 وم�ها    ً   م��عا ، 
. على �ال ال�ان��� ��ر ال�غ��ةم� ال��ر وال وع�د واف�ب�� ال���� وف�ل��ا، )         ً ك�ل�م��ا   26(� ض� ��� م� م�ی�ألف أرخ��ل �فار� ·

ب�� خل�ج ب�ث���ان في ال��ال و��� )    ً ��ا  م 26 لها أق�ى ع��( مغ��رةع��ة ض�لة  ���ل     ً                � أ��ا  خل�ج ب�ث��ا، ل��ق�� أرخ��ل �فار�و 
غ�� ال���لفة ال�ي ت��ل� خالل ال ال��ام ال�ل��� م� آالف ت���الت ال�ي ت���ن  الف���ةت���� ال���قة ���ا��ها و . ب�ت��ان في ال���ب

ال���ازن ال�ار�  رتفاعو��ث� اال. م���� لل�غ��� على ن��ال���قة  وت�ع�ض). س�ة ق�ل ال�اض� 8 000 – 10 000(األخ��  ال�ل���
 وه� ما ی���� ���ل دائ� في ان�قال�ع ال���ات ال����ة وال��ائل، ���ل م���� على ج�) مل� في ال��ة ��8ع�ل ( �ةاألرض في الق��ة

 ال���انات ،ال��ال إلى ال���ب م�ا�� م� ،� م��قة ان�قال�ة ت���ل ف�ها�أرخ��ل �فار� ُ      و� ع��� . م�ا�� ج�ی�ة إلى ال���قة ال��ئ�ة
 ال���ي �ع��� ال�غ��و . ل��اه الع��ة إلى أن�اع ����ةلن�اع ���عة م� أ ال�ه���ة وال��ائل ال�ي ت����مها ه�ه ال�ائ�اتوال��اتات ال����ة 
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ال�غ� م�  ال����ال����� لل��اه  خ�ال����� االو . ��� ال�ل��� أعلى تغ�� ��ه�ه ���ا ی�عل� ب�رجة ال�ل�حة ل���� الع�ض
ساعة  20 ش�وق ال��� ل�ا ��ل إلى إلى جان�، وت�د� ال��الة وت��ع ال��اد ال����ة. على ال��ام اإل���ل�جيوال���ر�  ���ل�جياإل

 .ال���قة عال�ة اإلن�اج�ة ومه�ة لع�د ���� م� أن�اع األس�اك وال���ر، إلى جعل ه�ه ال��� في ال��م خالل ف�ل

 و��� أرخ��ل ف�ل��اج�ر آالن� و  ��� آالن� - 3
م� ال�احل  وت���. وخل�ج ب�ث��ا ���قيب�� ��� ال�ل��� ال الفاصلة وت��ل ال��ود ،ال���قة في ش�ال ��� ال�ل��� ه�ه تقع: ال��قع ·

      ً  �ل�م��ا  � 375ح�الي  و��ل ع�ضها إلى. رخ��ل الف�ل��� وش�ه ج���ة هان�� في ال��ق األ ج�ر آالن� إلى ��� ع�� ال����� في الغ�ب
في   ً ا  م��ع  ً ا  ��ل�م��  18 524 وتغ�ي). ى ال��الي، علال����ي-الغ��ي وال��الي- ال��قي ت�اه االفي ( �ل�م��� 100 ها إلى��ل��ل و 

 .م���عها
في ��� ال�ل���، ور��ا في  وال���ل�ج�ة واإل���ل�ج�ة ة���م�رف�ل�ج�ال     ً            تغ��ا  م� ال��احيال���ات ال����ة  أك�� ال���قة �ع� ����ت ·

 ع�� م���ف، ج�ر ض�لة وم���ة وداخل�ةم���عة ف��ح للغا�ة ���� م� ف��ف�ائي و ب�ج�د أرخ��ل ال���قة  وت����. �أس�ه العال�
م� ذل�،  ع��وعلى ال. وال��ر ال�غ��ةو��ألف م� آالف ال��ر  مع�ض لألم�اج، إلى أرخ��ل خارجي    ً            ج�را  أك�� م�احة أرخ��ل ���

 300 ی�لغ�ع�� ثاني أع�� خ��ق في ��� ال�ل���  �هو  على وجه ال�ق���م����ة  أج�اء أعالي ال��ار وله��� آالن� م��قة ���ل 
وح�ة  7إلى  0م� ( ة ه�ه ال���قةمل�ح درجة     ً        ون��ا  الن�فاض. في ��� ال�ل��� م����ةأع�� م��قة             ً ال���ق أ��ا  و���ل . م��

، مع وال��اه ال���س�ة ال�ل�حة وال�ائ�ات ال����ةالع��ة  ��اهخل�� م� �ائ�ات ال��ارة ع� هي  ف�ها، فإن ت����ة األن�اع )مل�حة ع�ل�ة
ٍ              ع عال  في ال��اتات ت�� وج�د  ، وال��اخل ال�ا���ةال���قة م�ات ال����ات  وت����. ���ی�ال�ائ�ة، على وجه ال ال�عائ�ة وال�ار�ات�ة    

 القا��ة ح�ائ�ةال��لة األوت��ل . وهي م�ا�� مه�ة لألس�اك وال���ر ،ال��قة، وال�ل�ان ال��لة، وم��ات األنهار واألراضي ال���ة
 اتم���عات مه�ة م� الفق�                  ً ت�ع� ال���قة أ��ا  و . في ��� ال�ل��� ال��الي أعلى ال��ل األح�ائ�ة��لة في ال��ا�� ال ال��ج�دة
) Phocoena phocoena( و���دد خ��� ال��� ال�ائع). Halichoerus grypus( والفق�ات ال�ماد�ة) Pusa hispida botnica(ال�ل��ة 

 .ال���قة �ان��امعلى ه�ه 
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 ف�ل��ال ال�ل�ج ال��قي - 4
على ��ل  وت��� م� ال��ق إلى الغ�ب. تقع ه�ه ال���قة في ش�ال ش�ق ف�ل��ا وخل��ها ال��قي، في ��� ال�ل��� ال��الي: ال��قع ·

 .في م���عها  ً ا  م��ع  ً ا  ك�ل�م��  13 411 م�احة وتغ�ي.         ً ك�ل�م��ا   122 م� ال��ال إلى ال���ب على ��لو          ً ك�ل�م��ا   247
ً     ً أرخ��ال  ض�ال  ال���قة ت��ل ه�ه  · صغ� وال��ر األال�غ��ة م�ات ال��ر �ج�د ���� بتو )     ً م��ا   80 لها إلى أق�ى ع����ل (      ً ن���ا        

ً     وال��اخل ال��قة ال��ال�ة، ف�ال  ع�  وال����ات ال�احل�ة  على وج�د ج��م�رف�ل�ج�ا ال���قة ت�لو . أعالي ال��ارم�  م��قة واسعة                            
، وال��ا�ئ ال�مل�ة، وال��ر ال����ة، وم���عات ال��ل ال��امات ال�ل���ة ال����ة، م�ل غ�� جل���عالمات واض�ة م� آخ� 

�ائ�ات م�       ً م���ا  ت����ة األن�اع  ت��ل، )��قة س�ح ال��� في األلف في �5ف� إلى الم� (ال�ل�حة  درجة     ً        ون��ا  الن�فاض. ال���وفة
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وت��� الع�ی� م� األن�اع ال����ة، ��ا  .�����اه ال��تفع ، على وجه ال���ی�،ال�ائ�ةت��ع ال��اتات و����� الع��ة وال�ائ�ات ال����ة،  ال��اه
، )Mytilus trossulus(و�لح ال��� األزرق ) Fucus vesiculosus(ف�ها األن�اع ال�ئ���ة ال�ي ت����م ال��ائل، م�ل الف�ق� ال����لي 

                 ً      ً     وتأو� ال���قة ع�دا  واف�ا  م� . ت ال�ي ���ثها اإلن�ان وآلثار تغ�� ال��اخفي ح�ود ت�ز�عها ال�غ�افي، وه� ما ��علها ع�ضة لالض��ا�ا
 .ال�ه�دة �االنق�اض في ��� ال�ل���) Pusa hispida botnica(ال���ر وت�ع� إح�� أك�� م���عات الفق�ة ال�ل��ة 

 س��نيال��� ال�اخلي لألرخ��ل الغ��ي اإل - 5
 .في ش�ال ش�ق ��� ال�ل��� إلس��ني ال�اقعالغ��ي ا لألرخ��لال�اخلي  � ال���  �ال�الال���قة في  ه�ه تقع: ال��قع ·
 وم� ال�اح�ة ال���ل�ج�ة، ت��ل ال���قة. في ال��ء ال��الي ال��قي م� ��� ال�ل��� م� ن�عه      ً ف���ا          ً  إ���ل�ج�ا                         ً ت��ل ه�ه ال���قة ن�اما   ·

م�ا��  وتقع مع�� أم�ار، 4 و�قل م��س� ع�قها ع� وهي ض�لة للغا�ة. ��ام ال�ل���الغ��ة م� م� م�اد ت���ة م� ألفی�  ً ا  جل���  ً ا  ت����
�ل�ج لم� ��وف ال��اه الع��ة داخل األج�اء ال����ة الق���  ال�ل�حة في ه�ه ال���قةت�رج  و��د�. ال��ئ�ة ال���قة في ال��� قاع

ه��رول�ج�ة دی�ام�ة  أمام�ة م��قةوج�د في ال��ء الغ��ي م� م��� س��ال، و  وح�ات مل�حة ع�ل�ة 7-6مات�ال� إلى ما ��ل إلى 
ال��وف  ال�اج�ة ع�اإلن�اج�ة القا��ة العال�ة وت�عل . لألن�اع ال��ل�ة وال�هاج�ة م� ن�عها ف���ة إلى ته��ة ��وفواسعة ال��اق، 

ال��وف اله��روم�رف�ل�ج�ة ال��ل�ة الف���ة م� وت��ح . ال�هاج�ة لألن�اع إعالف مه�ة للغا�ةم��قة م�ها وج��ان ال��اه الع��ة  ��ه�ةال
 في ه�ه ال���قة ال�اء في وال�ي ت�ف� ����ة "Furcellaria lumbricalis"الع���ة م� ن�ع  لل��ال� ال���اء م���عاتن�عها وج�د 

 فهي، ال�ي ت���فهاال�اصة  �ة��وف ال�ل��ً    ا  للن�� و  في ه�ه ال���قة    ً                                            ن�� ا ل�ج�د الع�ی� م� ال��ر ال�غ��ة غ�� ال�أه�لةو . ��ف�دها
 مه�ة ����ة ����قة وق� ص�ف�، م� األن�اعهي م��� لع�د ���� م� األن�اع ال�هاج�ة وغ��ها و . اث��� م� أن�اع الفق�ةمه�ة ل��ع�� 

 .ل���ر وال���ع ال���ل�جي�ف� ال
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 ج��ب ش�ق ��� ال�ل��� ال��اه ال��لة في  - 6
ف�����ل� في - ه��ة �الی���ا ف�ها، ��ا م����ةع�ة م�ا�� ج��م�رف�ل�ج�ة  ج��ب ش�ق ��� ال�ل���ال��اه ال��لة في  ت��: ال��قع ·

����ت�� �اإلضافة إلى أك��  ،�الی���ا في ال��ء ال��الي الغ��ي م� ال���قة ضفةسام��ان في ال���ب، و -ال��ال، وه��ة ��رون�ان
على  ال���قة ه�ه ت���و . ض�� ل�ان ساحلي�ف�ل ب��ه�ا  الل�ان وه�ا ����تا ��رون�ان و�����ال�� ال��قي، في ��� ال�ل� شا������

 .       ً       ً ��ل�م��ا  م��عا   11 266 م�احة
ف�����ل� في ال��ال، وه��ة -ه��ة �الی���ا ف�هاع�ة م�ا�� ج��م�رف�ل�ج�ة م����ة، ��ا  ��� ج��ب ش�ق ��� ال�ل��� ����ی ·

في ���  ����ت�� شا�������اإلضافة إلى أك��  ،�الی���ا في ال��ء ال��الي الغ��ي م� ال���قة ضفةسام��ان في ال���ب، و -ك�رون�ان
��اكل  ��قة، ال�ي ت���� ف�هاوتع��� ه�ه ال�. ض�� ل�ان ساحلي�ف�ل ب��ه�ا  الل�ان وه�ا ����تا ��رون�ان و�����الال�ل��� ال��قي، 

أه�  إح��ال��لة  وت��ل م��قة ال��اه. على ح� س�اء ج��م�رف�ل�ج�ة معق�ة، نق�ة ساخ�ة لل���ع ال���ل�جي في ال��اه ال�احل�ة وال����ة
ت��ع ب��ل�جي على ة، و على ال����عات القا��ة ال�احل� ال�عاب ال�غ��رة ال��ج�دة في ه�ه ال���قةوت�اف� . ال��ائل لل����عات القا��ة
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، م�ل س��                          ً ن�اع األس�اك الهامة ت�ار�ا  ألح�انة و  كأماك� ت��ئة                    ً وت����م ال�عاب أ��ا  .    ّ  ��� �ةلالفقار�ات واألس�اك وال���ر ال م�تفع
نق�  ���قلة ال�ي ت�عى إلى تفاد���الذ لألن�اع ال وت����م ال����ات ال����ة. وال�ن�ة وس�� ال��س وال��� ال�فل�ح �اب�غةال

خالل ف�ل و . لل���ر ال�ائ�ةمه� ال�احل م�قع ت�قف و���ل . �تالن�غفي األج�اء األع�� م� ح�ض  على ال��� الق��� ��األك��
 Clangula " ���ل ال�یل ال�� س��ل ال��العلى (      ّ  ال��� �ةأن�اع ال���ر ال����ة  ق� ت��اعف أع�اد �ع� ال��ی�ة الق�اوة،ال��اء 

hyemalis" ،لي السق��ر واأل���"Melanitta fusca" ، غ�اص أح�� ح���ة الو" Gavia stellata" (وت�ج� . ع��ات ال��ات� ���ات أو
وم�ائل دائ�ة أو م�ق�ة ألن�اع  ،ال��اه الع��ة لل�ائ�ات ال��ة ال����ة ال�ي ت��� في ����ة وم�ع�دة م��عات ����ات شا���ة م�ل�ا ت�ج�د
 Allosa(وان�عاش س�� ال�اد م� ن�ع  ���ئةم��قة إقل���ة مه�ة ل ال�ا���ة����ة ��رون�ان  ��لتو . األس�اك ال�هاج�ة وال����ة

fallax.( 

 خ���� ال��� ال�ائع في ج��ب غ�تالن�م��قة   - 7
����ة ����ة في ���  م���اتم� أر�ع   ً ا  تقع ه�ه ال���قة ب�� ال�احل وج�ر غ�تالن� وأوالن�، وت��� إلى ال���ب ل���ل ثالث: ال��قع ·

 وت�لغ م�اح�ها).  ً ا  ش�ق 19,55و     ً ش�قا   14,68 وخ��� ال��ل ما ب��،     ً ش�اال   55,4و     ً ش�اال   58,1ب�� ما الع�ض  ��خ�(ال�ل��� 
 .       ً       ً ��ل�م��ا  م��عا   29 242ال�ل�ة 

�االنق�اض  ���ة ال�ه�دة) Phocoena phocoena( لل���عات ال�ان��ة ل��از�� ال��� ال�ائعة �ئ���ةم��قة ال��زع ال �غ�ي ه�ا ال��قع ·
 وت��ل م���ة م��س���ان�ارنا وه���رغ. له�ه ال����عاترئ��ي  و���ل م�ان إن�ال�تالن�، غأوالن� و  ج���تيفي ��� ال�ل��� ح�ل 

���ل ���� م��  ح��ان، وق� ان�ف�� أع�اد خ���� ال��� ال�ائع 497 أف�اده بـ�ق�ر ع�د و . ال�ائع خ���� ��� ال�ل��� ا��أه� م�
في  )Phoca vitulina vitulina( لل���عات ال�ان��ة ل����� ال��� ال�ائع  ً ا  م���     ً أ��ا   وت��ل ه�ه ال���قة. م���ف الق�ن الع����

ال���قة م���عة  ��ز ه�هتو . ال�ه�د �االنق�اض، "Clangula hyemalis " ���ل ال�یل لل��ال�ئ��ي  م��� �ال�ار، وهي م�ان ال����ة
ال����ة األر�عة ال���� في ��� ال�ل���، ال�ي ت��ل ب��ة ����ات م� ال  ً ا  ثالث وت���عة م� ال��ائ� ال���ل�ج�ة وال��رف�ل�ج�ة، م��

ال�ي ت��ل و  ذات ال�غ��ة ال��ش���ةل���انات لإن�اج�ة عال�ة ��ق�� ل ال��وف ال�الئ�ةه�ه ال��ا�� ال��لة وته�ئ . ف���ة عال�ة ال�اقة
 .����ة����ة م� ال���ر ال أع�ادالغ�ائ�ة لألس�اك ال�فل��ة و القاع�ة 
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 ح�ام ف�ه�ارن  - 8
لل��ة  الف���ة األح�اضفي ال��ء ال����ي الغ��ي م� ��� ال�ل��� في   ً ا  م��ع  ً ا  ك�ل�م��  1 652م�احة ق�رها ال���قة ه�ه تغ�ي : ال��قع ·

 .م�ل���رغ وخل�ج�ل �وخل�ج � هل���ي
 ال��ل م� ال�ائة في 75و 70 ب�� ما �قلو� األ�ل�ي، وال���� ال�ل��� ��� ب�� ال��اه ل��ادل ال�ئ��ي ال���� ف�ه�ارن  ح�ام ���ل ·

 عال�ة إقل���ة أه��ة     ً أ��ا   وت���ي .ال�ائع ال��� ل����� الغ���ة ال����عات م�ل ال�هاج�ة، ال�ائ�ة لألن�اع مه�ة ال���قة وه�ه .ال�ائ�ة
 معق�ة ف��ف�اء ت��ن  إلى القا��ة اله�اكل تعق�� م��و  ال�ال�ة لل��اه ال�ائ� ال�ع�ض ب�� ال��ع ��د�و  .����ةوال ج�ةال�ها ال�اء ل���ر

 قا��ة وأن�اع م�ائل ع�ة وج�د إلى و�اإلضافة .�األن�اع الغ��ة ال����عات م� م���عة م���عة بها ���ت ال�ي القا��ة ال����ة ��اتال� م�
 ال����، ق�قعة عل�ها ه���ت وال�ي �االنق�اض ���ة ال�ه�دة ال����ة ال���ات إلح��        ً إقل���ا   مه�ة فهي ،ال���قة �هه في �االنق�اض مه�دة

 .�العال في  ً ا  ع��  األن�اع أ��ل أح� يوه
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 )Fladen and Stora Middelgrund and Lilla Middelgrund( ول�ال م��لغ�ون�م��لغ�ون� � وس��را یفالد  - 9
ً   ش�اال  و '30 °56الع�ض ب�� خ�ي              ً ���قة تق���ا  ه�ه التقع : ال��قع · ً             ش�اال  وخ�ي ال��ل  '14 57°     ،    ً ش�قا   'صف� °12   ً   ش�قا  و '40 11°   

 .       ً       ً ك�ل�م��ا  م��عا   615 وت�لغ م�اح�ها اإلج�ال�ة). م��قة ����ة ض�لة ب�� ال���� وال�ن�ارك(م� �ات�غات  وس�ال��ء األت���� و 
����غ�افي  ��ای�ب وت��� ه�ه ال����ات. �ات�غات م��قة ����ة في م���ات ����ةثالث  يول�ال م��لغ�ون� ه م��لغ�ون�فالن�ا وس��را  ·

و��لغ ع�� . ی��� م� ت��ع م�ائلها ص�في وح�ى م���ات رمل�ةال�مال              ً ال���قة أ��ا   وت����. وص��ر جالم��ك��� ی���ن م� 
م�  م�تفعال�ي ت�ت�� ب���ع  م� ��ال� ال�ل��أم�ار وهي مغ�اة ���افة �غا�ة  6ال���قة ح�الي  في ه�ه ك�� ض�الةاألج�اء األ

، �اإلضافة إلى وأح�اض إن�اج ال�ائ�ات ال��ة الفقا��ةوت�ج� في ه�ه ال���قة م�ائل ف���ة م�ل ال�عاب . األس�اك واألن�اع الالفقار�ة
 ،م� األس�اك والالفقار�ات وال��ال�      ً ����ا                ً ال���قة ت��عا   وت��ق��). Modiolus modiolus( م� ال��ع �لح ال���لواسعة  أح�اض

فق� أه��ة دول�ة لل���ر ال����ة، وعالوة على ذل�،  وله�ه ال����ات. ����ة م� األن�اع ال�ادرة وال�ه�دة �االنق�اض �اإلضافة إلى أع�اد
لع�د  ���ان س�ءال���قة مه�ة  تع��� ه�ه�اإلضافة إلى ذل�، . ��ا��ال�ائعة في ه�ه الم� خ�از�� ال���  أع�اد ���فة ت��ى ت���ل

 .م� أن�اع األس�اك

H H H H M H M 
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  ال��ف� ال�اني

ووصف م�ا�� ج�ی�ة، وتع��� ال���ا��ة العل��ة ،            ً أو ب��ل�ج�ا                                              ً ل�ع�یل وصف ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا   ��ائ�[
  وال�فا��ة له�ه الع�ل�ة

             ً أو ب��ل�ج�ا                                               ً تع�یل أوصاف ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا    - أوال
  ال�ق�مة  -ألف

ال�ضع القان�ني أل� بل� أو إقل�� أو م�ی�ة أو م��قة أو ل�ل�ات � ی��غي أن ���ن ه�ا ال��ف� وت�ف��ه دون ال��اس -1
 .ة��� عل��ة وتق��ة وه� ���ل م�ارسة ؛ال ت��ت� عل�ه آثار اق��اد�ة أو قان�ن�ةو  .أو ��أن تع��� ت��مها أو ح�ودها أ� م�ها

وصفا ن��ا وش�ال             ً أو ب��ل�ج�ا                                                                         ً ���ل وصف ال��ا�� ال�ي ت���في ال�عای�� ل���ن م��قة ����ة مه�ة إ���ل�ج�ا  و  -2
م�لعا لل���قة، على ال��� ال�ارد في ال�ق�رات ذات ال�لة ال�ادرة ع� م�ت�� األ��اف في االتفا��ة، ��ا ف�ها ال�ق�رات 

 .           ً أو ب��ل�ج�ا                                             ً في م���دع ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا   وال��رج، 13/12و 12/22و 11/17

ة إ���ل�ج�ا أو ب��ل�ج�ا تع��الت ت�ث� على األوصاف ال���ة وت��ل تع��الت أوصاف ال��ا�� ال����ة ال�ه� -3
، على ال��� ال�ارد في ال�ق�رات ال����رة أعاله            ً أو ب��ل�ج�ا                                                              ً لل��ا�� ال�ي ت���في معای�� ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا  

و���� تع�یل .            ً أو ب��ل�ج�ا           ً ���ل�ج�ا  أو األش�ال ال��لعة لل��ا��، على ال��� ال�ارد في م���دع ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ/و
، ح���ا �ل� م�ت�� األ��اف في ال�ق�رات            ً أو ب��ل�ج�ا                                                            ً األوصاف ال�اردة في م���دع ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا  

 .، م� خالل مق�رات م�ت�� األ��اف13/12و 12/22و 11/17

ومع مالح�ة أن ال��ائ� ال���دة أدناه ت��ح ب�ع�ل�ل وصف ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا أو ب��ل�ج�ا ال�اردة [ -4
 .]أو �أ� وس�لة أخ�� ��الف مق�ر م� م�ت�� األ��اففي ال�����ع ع�ال ��ق�ر م� م�ت�� األ��اف 

              ً أو ب��ل�ج�ا                                                     ً أس�اب تع�یل أوصاف ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا    - �اء
 :هي ما یلي            ً أو ب��ل�ج�ا                                                       ً األس�اب ل�ع�یل أوصاف ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا   -5

، ��ا في ذل� م� خالل ال���ة ال��ق�مة ���� ال���ل عل�ها/وج�د معل�مات عل��ة وتق��ة ج�ی�ة م��ف�ة  )أ (
ل��ات ال��ت��ة �� ال�ص�ل إل�ها ح�ی�ا، ��أن اال�ي أمال�قل���ة وال�هج ال��ه��ة أو األسال�� ال��ل�ل�ة و��ل� ال�عارف 

 ����قة ما؛

 ح�وث تغ��� في ال�عل�مات ال�����مة في وصف ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا أو ب��ل�ج�ا؛  )ب (

اإل���ل�ج�ة أو ال���ل�ج�ة إلح�� ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا أو ) ال��ات(        ُّ           ح�وث تغ� � في ال��ة   )ج (
أو ال�غ�� في             ً أو ب��ل�ج�ا                                                                               ً ی�د� إلى تغ�� في ت�ت�� ال���قة مقابل معای�� ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا   ب��ل�ج�ا، م�ا ق�

 ال��ل ال��لع لل���قة؛

 ؛           ً أو ب��ل�ج�ا                                                              ً ت��ی� أخ�اء عل��ة في أوصاف ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا    )د (

 ؛            ً أو ب��ل�ج�ا     ً �ا  إدخال تع��الت على ن��ذج ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج  )ه (

 .أ� س�� آخ� ����� إلى ال�عل�مات العل��ة وال�ق��ة  )و (

              ً أو ب��ل�ج�ا                                                                                 ً ال�هات الفاعلة ال�ي ����ها اق��اح تع�یل أوصاف ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا    -ج��
 :في أ� وق�            ً أو ب��ل�ج�ا                                                                                  ً ���� لل�هات الفاعلة ال�ال�ة اق��اح تع�یل أوصاف ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا   -6

ال�ولة : لل�ولة داخل ن�اق ال�ال�ة ال����ة�ال�امل ال�اقعة             ً أو ب��ل�ج�ا                 ً مه�ة إ���ل�ج�ا  ����ة  ة�ق�ال���ة ل��  )أ(
  ؛داخل والی�ها �ق��ح ال�ع�یلال�ي ) األرخ��ل�ة أوال�احل�ة (
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) ال�ول(ال�ولة : داخل ن�اق ال�ال�ة ال����ة�ال�امل واقعة             ً أو ب��ل�ج�ا                 ً مه�ة إ���ل�ج�ا  ����ة  ة�ق�ال���ة ل��  )ب(

ال��اورة، ب����ع [ ]�ال�عاون مع[ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا أو ب��ل�ج�ا  ة�ق، ال�ي تقع ف�ها ال��)األرخ��ل�ة أو ال�احل�ة(
  ، ال�ول األخ��؛]�ار م� األم��ة ال��ف���ة إلىخح�� االق��اء، و��ا في ذل� م� خالل إوال�عاون 

أو م���ة /أ� دولة و :ن�اق ال�ال�ة ال����ة خارج واقعة            ً أو ب��ل�ج�ا                 ً مه�ة إ���ل�ج�ا  ����ة  ة�ق�ال���ة ل��  )ج([
م� خالل إخ�ار إلى ج��ع ال�ول، ��ا في ذل� إخ�ار م� األم��ة ح��م�ة دول�ة م���ة، مع تق��� إشعار ل���ع ال�ول، 

 ؛]]إ�ار اتفا��ة األم� ال����ة لقان�ن ال��ارفي أخ�� �أ� ت��رات دون ال��اس [ال��ف���ة، 

) ال�ول(ال�ولة : ن�اق ال�ال�ة ال����ةوخارج واقعة داخل             ً أو ب��ل�ج�ا                 ً مه�ة إ���ل�ج�ا  ����ة  ة�ق�ال���ة ل��  )د(
ال��اورات، وال�عاون ت���ع مع [، ]ال�ع��ة ال�ول �ال�عاون مع[ داخل والی�ها، �ق��ح ال�ع�یلال�ي  ،)أو األرخ��ل�ة ال�احل�ة(

في لل�ع��الت ال�ق��حة  ؛ ف�ال ع�]ح�� االق��اء، و��ا في ذل� م� خالل إخ�ار م� األم��ة ال��ف���ة إلى ال�ول ال�ع��ة
�ة ح��م�ة دول�ة م���ة، ع�� االق��اء، مع ش�� �اإلخ�ار �أو م�/خارج ن�اق ال�ال�ة ال����ة، أ� دولة وال��ا�� ال�اقعة 
  .ال�ولال���� ل���ع 

���غي ت���ع حائ�� ال�عارف، ��ا في ذل� م���ات ال��� العل�ي وال����ات غ�� ال���م�ة وأص�اب ال�عارف و  -7
أعاله إلى أ� م� األس�اب ال����رة أعاله  6الفق�ة  ،)��ج( الف�عي الق��على لف� ان��اه ال�هات الفاعلة ال���دة في  ال�قل���ة

وعلى أعاله،  5ال�الح�ة في الق�� الف�عي �اء، الفق�ة ال�ال�ة             ً أو ب��ل�ج�ا                                              ً ل�ع�یل وصف ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا  
  .ع�یلدع� ه�ه ال�هات الفاعلة، ع�� ال�ل�، في إع�اد مق��حات ال�

  ��ائ� ع�ل�ة ال�ع�یل  -دال
  :���ا یلي            ً أو ب��ل�ج�ا                                            ً ع�یل وصف ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا  ت���ل ��ائ� ت -8
�ال���ة لل��ا�� ال�اقعة خارج ن�اق ال�ال�ة ال����ة، وح���ا ت�غ� ال�ول ال�احل�ة في ذل�، لل��ا�� ال�اقعة ض��   8-1

  :ال�ال�ة ال����ة
 الف�عي الق��ت��لى األمانة ت���ع ال�ق��حات ال�اصة �ال�ع��الت ال�ي أع�تها ال�هات الفاعلة ال���دة في   )أ(

  ؛6الفق�ة ، )��ج(
                           َّ                                                                      اس��ادا إلى ال�ق��حات ال��� عة، �ق�م الف��� االس��ار� غ�� ال�س�ي ال���رة إلى األم��ة ال��ف���ة ��أن   )ب(

ال�عای�� ال��علقة �إج�اء تع��الت ����ة أو ���فة ال�ي وضعها الف��� االس��ار� غ�� /اإلرشاداتال�ع�یل ال�ق��ح، ت���ا مع 
  ؛           ً أو ب��ل�ج�ا                                                  ً ال�س�ي ال�ع�ي �ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا  

  :���فة ���ا یليال����ة أو ال�ع��الت الت���ل ��ائ� إج�اء   )ج(

م� الق�� ال�اني م� ه�ه ) د(و) ج( 11س��� اس���ام اإلج�اء ال��ضح في الفق�ة  :إلج�اء تع�یل ����  )1(
تعق� أمانة اتفا��ة ال���ع ال���ل�جي حلقة ع�ل وفقا إلج�اءات ت���� حلقات الع�ل اإلقل���ة ال�اردة و . ال�ث�قة

م تق���ها إلى اله��ة الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة 10/29في ال�ق�ر  وال����ل�ج�ة و�لى م�ت��       َّ                                                      ، و�ق� 
  األ��اف لل��� ��ه؛

ِ                                                         ت ع � أمانة اتفا��ة ال���ع ال���ل�جي، �ع� ال��اور مع ال�ولة : إلج�اء تع�یل ����  )2( ال�ع��ة أو ال���اء ) ال�ول(ُ 
م ه�ا ال�ق��� إلى اله��ة الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق 9اإلقل����� ال�ع����، ��ة                         َّ                                                      تق���ا ع� ال�ع��الت، و�ق� 

 .وال����ل�ج�ة و�لى م�ت�� األ��اف لل��� ��ه

                                                 
ت�ش��ه� م� نقا� االت�ال ال����ة ال�ا�عة التفا��ة ال���ع ال���ل�جي  ��ا في ذل� ال���اء ال�ی� شار��ا في حلقات الع�ل اإلقل���ة، ب�اء على 9

 .وال����ات ذات ال�لة، وال�ي اق��ح ف�ها في األصل تع�یل وصف ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا أو ب��ل�ج�ا
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 :داخل ن�اق ال�ال�ة ال����ةال�اقعة لل��ا��   8-2

، 13/12م� ال�ق�ر  3ووفقا للفق�ة ، 12/22م� ال�ق�ر  7الفق�ة  اإلج�اء ال����ص عل�ه فياس��ادا إلى   )أ(
وفقا  ،           ً أو ب��ل�ج�ا                                   ً لل��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا   ت��ی�ا لل�صف ال��رج في ال����دع العال�يأ��ا ���ز لل�ولة أن تق�م 

ع�ل�ة ن���ة الالع�ل�ة العل��ة وال�ق��ة، و��ل�  ع�، وأن تق�م معل�مات أعاله 5في الق�� الف�عي �اء، الفق�ة لألس�اب ال����رة 
اله��ة الف���ة لل���رة ل����ها إلى  ��ةال�ي ت�ع� ال���ی�، وذل� إلى األم��ة ال��ف� 10س�ع�اض ال���اءالعل��ة ال�ل��ة و���ا ال

واألوصاف  .في ال����دع] إلدراجها[] به�ف إدراجها] [عالمه�اإل] [لل��� ف�ها[العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة وم�ت�� األ��اف 
خ إدراج و���غي أن ��ه� في ال����دع تار�. ال�ا�قة ال��رجة ع�ال ��ق�ر م� م�ت�� األ��اف س��ل م�احة في ال����دع

ع�ال ��ق�ر صادر ع� م�ت�� األ��اف أو  ق� ت� وصف ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا أو ب��ل�ج�ا وما إذا �ان إدراجها
 .ب�اء على �ل� م� أح� األ��اف

  االع��ارات ال�ئ���ة لل�ع��الت  -هاء
 �أ�في أق�ب وق� م��� ی��غي إ�الغ األ��اف وال���مات األخ��، و��ل� ال����ات ال���م�ة ال�ول�ة ال����ة،  -9

تق��� لل�ق��حات ل�ع�یل أوصاف ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا أو ب��ل�ج�ا ال�ال�ة م� خالل إخ�ار م� اتفا��ة ال���ع 
  .           ً أو ب��ل�ج�ا                  ً ل�ه�ة إ���ل�ج�ا  ال���ل�جي وال��قع ال���ي لل��ا�� ال����ة ا

  :و���غي م�اعاة االع��ارات ال�ال�ة -10
            ً أو ب��ل�ج�ا                                                        ً في ع�ل�ة تع�یل أوصاف ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا   ال�قل���ةال�عارف أه��ة إدماج   )أ(

وفقا للقان�ن ال���ي ال��لي ، ح�� االق��اء و ال�ال�ة وض�ان ال��ار�ة ال�املة والفعالة لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة
 ؛واالل��امات ال�ول�ة

أو                                                  ً ت���ح ن��ذج وصف ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا   ال�قل���ةق� ی��ل� تع��� إدماج ال�عارف   )ب(
  ؛        ً ب��ل�ج�ا  

  تع�یل مق��ح؛ أل�، ال�قل���ةال�اجة إلى قاع�ة عل��ة وتق��ة ق��ة، ��ا في ذل� قاع�ة ال�عارف   )ج(
  ة ال�فا��ة في ع�ل�ة ال�ع�یل؛أه��  )د(
  ف�ص اس���ام ��ائ� فعالة م� ح�� ال��لفة؛  )ه(
س�� وصفها             ً أو ب��ل�ج�ا                             ً م�ا�� ����ة مه�ة إ���ل�ج�ا   �أ�ال�اجة إلى االح�فا� ���ل لل�عل�مات ال��علقة   )و(

ل� أو ح �ف� م� ال����دع ُ                وع �         ِّ  ُ .  
            ً أو ب��ل�ج�ا                                   ً ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا  وصف ال��ا�� ال��ی�ة ال�ي ت���في معای��   -ثان�ا

ال�هات الفاعلة ال�ي ����ها ال��وع في وصف م�ا�� ج�ی�ة ت���في معای�� ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة   -ألف
             ً أو ب��ل�ج�ا            ً إ���ل�ج�ا  

���ة ال�ه�ة ت����ع ال�هات الفاعلة ال�ال�ة ال��وع في وصف ال��ا�� ال��ی�ة ال�ي ت���في معای�� ال��ا�� ال� -11
  :           ً أو ب��ل�ج�ا            ً إ���ل�ج�ا  

�قع ال�صف ال��ی� ال�ي  )األرخ��ل�ة أو ،ال�احل�ة() ال�ول(ال�ولة : لل�ولة داخل ن�اق ال�ال�ة ال����ة  )أ(
مع ت���ع ال��اورات، و�ال�عاون مع، ح�� االق��اء، و��ا في ذل� إخ�ار م� ] [�ال�عاون مع[، ق�ائ�ةال �هاوالی ال�ق��ح في

 ؛ال�ول األخ��  ]األم��ة ال��ف���ة إلى
                                                 

ال��ف���ة ����رة م� الف��� االس��ار� غ�� ال�س�ي اإلرشادات ال��ج�ه�ة ال����ة ��أن ع�ل�ات اس�ع�اض ال���اء ال�ي س�ق�م �إع�ادها األم��ة  10
  .� األ��افال�ع�ي �ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا أو ب��ل�ج�ا ل�ي ت��� ف�ها اله��ة الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة وم�ت�
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ال��ی� ال�ي �قع ال�صف  )األرخ��ل�ة أو ال�احل�ة( )ال�ول(ة ال�ول: داخل ن�اق ال�ال�ة ال����ة ل�ول م�ع�دة  )ب(

مع ت���ع ال��اورات، و�ال�عاون مع، ح�� االق��اء، و��ا في ذل� إخ�ار ] [�ال�عاون مع[، ال�ق��ح ض�� والی�ها الق�ائ�ة
  ؛ال�ول األخ�� ] األم��ة ال��ف���ة إلىم� 

أو م���ة ح��م�ة دول�ة م���ة، مع ت�ج�ه /أ� دولة و: في ال��ا�� ال�اقعة خارج ن�اق ال�ال�ة ال����ة[  )ج(
إ�ار اتفا��ة األم� ال����ة لقان�ن ��اس �ال���رات في الدون [��ا في ذل� إخ�ار م� األم��ة ال��ف���ة، إشعار ل���ع ال�ول، 

  ؛]]ال��ار
ال�ي  )األرخ��ل�ة أو ال�احل�ة) (ال�ول(ال�ولة : ل��ا�� ال�اقعة داخل وخارج ن�اق ال�ال�ة ال����ة�ال���ة ل  )د(

مع ت���ع ال��اورات، ] [�ال�عاون مع ال�ول ال�ع��ة[، ال��ی� ل�یها وال�ة ق�ائ�ة على ال���قة ال�ي �ق��ح ف�ها ال�صف
ف�ال ع� األوصاف ال��ی�ة  ؛]�ا في ذل� إخ�ار م� األم��ة ال��ف���ة إلى ال�ول ال�ع��ةو�ال�عاون مع، ح�� االق��اء، و�

أو م���ة ح��م�ة دول�ة م���ة، ح�� االق��اء، ���� /ال�ق��حة في م�ا�� ال�اقعة خارج ن�اق ال�ال�ة ال����ة، أ� دولة و
  .إخ�ار م��� إلى ج��ع ال�ول

ی�ة ال�ي ت���في معای�� ال��ا�� ال����ة ��ائ� االض�الع ب�صف ال��ا�� ال��  - �اء
             ً أو ب��ل�ج�ا                   ً ال�ه�ة إ���ل�ج�ا  

أو                                                                                                   ً ی�د وصف للع�ل�ات ال����ة ل�صف ال��ا�� ال��ی�ة ال�ي ت���في معای�� ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا   -12
 .في الق�� الف�عي ج�� م� الق�� ال�ال� أدناه         ً ب��ل�ج�ا  

إلع�اد أوصاف ل��ا�� ����ة ج�ی�ة مه�ة إ���ل�ج�ا أو ب��ل�ج�ا، ���ا یلي ال��ائ� ال�ال�ة  ع�ل�اتو�ال���ة ل���ع ال -13
 :إل�ي ���تها األمانة، م� خالل ع�ل�ة تعاون�ة

م ال�عل�مات ال��ی�ة   )أ( ، في أ� )           ً أو ب��ل�ج�ا                                                      ً �اس���ام ن��ذج وصف ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا  (   َّ                    تق� 
 وق�، إلى األمانة؛

، م� خالل إخ�ارات اتفا��ة ال���ع ال���ل�جي وال��قع ال���ي لل��ا�� ال����ة ال�ه�ة األمانة ���ت  )ب(
إ���ل�ج�ا أو ب��ل�ج�ا، ت��� األ��اف، وال���مات األخ��، وال����ات ال���م�ة ال�ول�ة ال����ة والف��� االس��ار� غ�� 

  ب��ل�ج�ا، �أ� مق��حات ل�صف م�ا�� ج�ی�ة؛ال�س�ي ال�ع�ي �ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا أو 
، اس��ادا إلى اإلرشادات ال�ي أع�ها الف��� االس��ار� غ�� ال�س�ي 13/2وت���ا مع ال��فف� ال�ال� لل�ق�ر   )ج(

اف �ال�عاون مع األ��  ��ة ال�ق��حات وت���،ال�ع�ي �ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا أو ب��ل�ج�ا، ت��ع�ض األم��ة ال��ف�
و���� أن ی�د� إج�اء ت�ل�ل عل�ي لل�غ�ات إلى إث�اء ع�ل�ة  .حلقات ع�ل إقل���ة ج�ی�ةوال���مات األخ��، ح�� االق��اء، 

  االس�ع�اض ه�ه وت��ی� ال�اجة إلى إج�اء ت�ل�ل م�اض�عي، وه� ما ���� أن ���ن م��ال ل�لقات الع�ل اإلقل���ة؛
ع�ل إقل���ة ع�ل�ة ال�ق��� ال�ال�ة إلى اله��ة الف���ة لل���رة  ی��ع وصف م�ا�� ج�ی�ة م� خالل حلقات  )د(

أو                                                                                                                  ً العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة وم�ت�� األ��اف لل��� ��ه و�م�ان�ة إدراجه في م���دع ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا  
 .        ً ب��ل�ج�ا  

ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة االع��ارات ال�ئ���ة ل�صف ال��ا�� ال��ی�ة ال�ي ت���في معای��   -ج��
             ً أو ب��ل�ج�ا            ً إ���ل�ج�ا  

  :ی��غي م�اعاة االع��ارات ال�ال�ة -14
تق���  �أ�ی��غي إ�الغ األ��اف وال���مات األخ��، و��ل� ال����ات ال���م�ة ال�ول�ة ال����ة،   )أ(

�ة ال�ه�ة ���ي لل��ا�� ال��� لل�ق��حات ل�صف ال��ا�� ال��ی�ة م� خالل إخ�ار م� اتفا��ة ال���ع ال���ل�جي وال��قع ال
 ؛إ���ل�ج�ا أو ب��ل�ج�ا
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في ع�ل�ة وصف ال��ا�� ال��ی�ة وض�ان ال��ار�ة ال�املة والفعالة  ال�قل���ةأه��ة إدماج ال�عارف   )ب(
  ؛، ح�� االق��اء، ووفقا للقان�ن ال���ي ال��لي واالل��امات ال�ول�ةلل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة

  مق��ح ج�ی�؛ أل�لى قاع�ة عل��ة وتق��ة ق��ة ال�اجة إ  )ج(
  أه��ة ال�فا��ة في ع�ل�ة وصف ال��ا�� ال��ی�ة؛  )د(
  ف�ص اس���ام ��ائ� فعالة م� ح�� ال��لفة؛  )ه(
                                                                           ً ل���ة في ت�اف� ال��انات وال�ه�د ال����ة ع�� وصف م�ا�� ����ة مه�ة إ���ل�ج�ا  ای��غي م�اعاة الف�وق اإلق  )و(
  .ج�ی�ة            ً أو ب��ل�ج�ا  

  أو ب��ل�ج�ا                                                                                  ً خ�ارات ل�ع��� ال���ا��ة العل��ة وال�فا��ة لع�ل�ة ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا    -ثال�ا
             ً أو ب��ل�ج�ا                                                            ً ال���ا��ة العل��ة لع�ل�ة ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا    -ألف

، ���� االض�الع ��ا            ً أو ب��ل�ج�ا            ً إ���ل�ج�ا  ���ا ی�عل� ب�ع��� ال���ا��ة العل��ة لع�ل�ة ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة  -15
  :یلي

ت���� حلقات الع�ل �ال�عاون مع الف��� االس��ار� غ�� ال�س�ي ال�ع�ي �ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة   )أ(
  على ن�اقات مالئ�ة؛ ]ال�قل���ة] [األصل�ة وال��ل�ة[ل��ان ت�ف�� ال�عل�مات العل��ة وال�عارف             ً أو ب��ل�ج�ا            ً إ���ل�ج�ا  

معال�ة أ� اخ�الالت على وجه ال���ص في م�االت ال���ة، ��ا في ذل� م� خالل اس���اف ال�وا��   )ب(
لإل�الغ العال�ي ل����ة األم� ال����ة ال�����ة والع�ل�ة  ال����لة مع م�ادرة ال����� العال��ة ال�ا�عة التفا��ة ال���ع ال���ل�جي

ذات  مع ال����ات األخ��  وتع��� ال���ات ،� ال��ان� االج��ا��ة واالق��اد�ةع� حالة ال���ة ال����ة وتق���ها، ��ا في ذل
  .، ح�� االق��اءال�لة

  :و���غي م�اعاة االع��ارات ال�ال�ة -16
ال�عاون مع ن�ام ال�عل�مات ال���ل�ج�ة ال�غ�ا��ة ��أن ال����ات ال�ا�ع لل��ة ال���م�ة ال�ول�ة  م�اصلة  )أ(

في ال�ص�ل إلى ال�عل�مات العل��ة دع�ا ) ���ال��ن( �ة األم� ال����ة لل����ة والعل� وال�قافةلعل�م ال����ات ال�ا�عة ل���
 ل�لقات الع�ل اإلقل���ة؛

تع��� تق��� اإلرشادات وح�� ال��ارد، ع�� ال��ورة، م� أجل إج�اء ال�����ات على ال����� ال���ي   )ب(
في ال�ق�  ]ال�قل���ة] [األصل�ة وال��ل�ة[عل�مات العل��ة وال�عارف واإلقل��ي ق�ل عق� حلقة ع�ل إقل���ة ل��ان ج�ع ال�

  ال��اس�؛
  ع�ل؛ات التق��� ال��ر�� ق�ل عق� حلق  )ج(
اس���ام ال�ل�ل ال��ر��ي ال��عل� �إدماج ال�عارف ال�قل���ة في وصف وت��ی� ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة   )د(
  ؛)UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/21(            ً أو ب��ل�ج�ا            ً إ���ل�ج�ا  

م� خالل اإلحالة ق�ر اإلم�ان             ً أو ب��ل�ج�ا                                                           ً ���� تع��� ت���� معای�� ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا    )ه(
  .ال�قل���ةإلى ال����رات ال�ي اس�ع�ضها ال���اء و�دماج ال�عارف 

  شفا��ة ع�ل�ة ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا أو ب��ل�ج�ا  - �اء
  :ع� ���� إتاحة ما یلي            ً أو ب��ل�ج�ا                                                           ً ���� تع��� شفا��ة ع�ل�ة ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا   -17

 قائ�ة ال���اء ال�ی� ساه��ا في تق��� أوصاف ج�ی�ة أو م�اجعة أوصاف حال�ة؛  )أ(
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ة وال����عات ال��افقة ال��ة ال���قة ع� عل� لل�ع�ب األصل�ال��ار�ة ال�املة والفعالة وع� معل�مات ع�   )ب(

 ال�قل���ة               ُ                   في ال�االت ال�ي أ دم�� ف�ها ال�عارف  ، ح�� االق��اء ووفقا للقان�ن ال���ي ال��لي واالل��امات ال�ول�ة،ال��ل�ة
  في وصف ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا أو ب��ل�ج�ا؛

  ال��اق ال�غ�افي ل�لقات الع�ل اإلقل���ة في ال����دع؛  )ج(
م�ل ال��ر ال�اتل�ة، وروا�� ال�ص�ل إلى ورقات أكاد���ة م�ج��ة، (ال�عل�مات /��اناتال�ص�ل إلى ال  )د(

  ؛ال�����مة في حلقات الع�ل اإلقل���ة) ]ال�قل���ة] [األصل�ة وال��ل�ة[وت�ث�� ال�عارف 
، ی��غي أن            ً أو ب��ل�ج�ا                    ُ                                                             ً في ال�االت ال�ي اس� ��م� ف�ها ع�ل�ات و���ة ل�صف ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا  و  -18

 .لل��ائجال������ ���اء اللع�ل�ات ال����ة، ��ا في ذل� ����ة إج�اء اس�ع�اض لی�اف� األوصاف ش�ح 

  الع�ل�ات ال����ة  -ج��
في م���دع ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة  ،13/12م� ال�ق�ر  3، ت�اش�ا مع الفق�ة ���� إدراج ن�ائج الع�ل�ات ال����ة -19

  :� خالل أح� ال��ارات ال�ال�ةم            ً أو ب��ل�ج�ا            ً إ���ل�ج�ا  
م   )أ( إلى حلقة ع�ل إقل���ة، ث� ت��� ف�ها اله��ة  ةال���� ع�ل�اتهان�ائج األ��اف أو ال���مات األخ��    َّ  تق� 

                                                                                                                        ً الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة وم�ت�� األ��اف، إلم�ان�ة إدراجها في م���دع ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا  
 أو ؛           ً أو ب��ل�ج�ا  
أن لل��ف أو م���ة أخ�� ، ���ز 12/22م� ال�ق�ر  7اس��ادا إلى اإلج�اء ال����ص عل�ه في الفق�ة   )ب(

أو                                                     ً ال�ي ت���في معای�� ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا   ال��ی�ة تق�م ن�ائج الع�ل�ات ال����ة ال��علقة ب�صف ال��ا��
ال�ي ت�ع� ه�ا ال�صف  11، و��ل� ع�ل�ة اس�ع�اض ال���اءال�ل��ة الع�ل�ة العل��ة وال�ق��ة� ع، م����ة ��عل�مات         ً ب��ل�ج�ا  

] إعالمه�ا] [لل��� ف�ها[اله��ة الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة وم�ت�� األ��اف ل����ها إلى ، إلى األم��ة ال��ف���ة
 .في ال����دع] إلدراجها[] به�ف إدراجها[

  :اجة إلى ما یليوه�اك ح -20
على             ً أو ب��ل�ج�ا                                                                ً أف�ل ال��ارسات ل����� معای�� ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا  ال��علقة �ب�اء الق�رات   )أ(

  ال����� ال���ي، ال س��ا في ال�ل�ان ال�ام�ة؛
  ال����ة؛/تق��� ال��اف� ل�ع��� إم�ان�ة ال�ص�ل إلى ال�عل�مات ال��ل�ة  )ب(
  ��االت إلج�اء ع�ل�ات و���ة فعالة؛ال����� ب�� ال  )ج(
  .ت�ف�� ال��ارد ال�ال�ة الالزمة إلج�اء الع�ل�ات ال����ة  )د(

            ً أو ب��ل�ج�ا                                                                             ً االح��اجات في م�ال ب�اء الق�رات ل�ع�یل وصف ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا    - را�عا
  ال��ی�ة            ً أو ب��ل�ج�ا                                         ً ول�صف ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا  

            ً أو ب��ل�ج�ا                                                                                    ً االح��اجات في م�ال ب�اء الق�رات الالزمة ل�ع�یل وصف ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا  ت��ل  -21
  :ال��ی�ة ما یلي            ً أو ب��ل�ج�ا                                         ً ول�صف ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا  

ال��ا��  ل�صف ال��ا�� ال�ي ت���في معای�� ال�قل���ةاس���ام ال�عل�مات العل��ة وال�ق��ة وال�عارف   )أ(
 ؛           ً أو ب��ل�ج�ا                                               ً ول�ع�یل وصف ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا              ً أو ب��ل�ج�ا                           ً ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا  

  ؛وفه�ها            ً أو ب��ل�ج�ا                   ً ال�ه�ة إ���ل�ج�ا   ال����ةال����ة ��أن ع�ل�ة ال��ا��   )ب(
                                                 

�إع�ادها األم��ة ال��ف���ة ����رة م� الف��� االس��ار� غ�� ال�س�ي اإلرشادات ال��ج�ه�ة ال����ة ��أن ع�ل�ات اس�ع�اض ال���اء ال�ي س�ق�م  11
  .� األ��افال�ع�ي �ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا أو ب��ل�ج�ا ل�ي ت��� ف�ها اله��ة الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة وم�ت�
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في وصف ال��ا�� ال�قل���ة والعل�اء ��أن اس���ام ال�عارف  ال�قل���ةح�ار ب�� حائ�� ال�عارف  إج�اء  )ج(
  ؛           ً أو ب��ل�ج�ا                                              ً وتع�یل وصف ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا              ً أو ب��ل�ج�ا                           ً ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا  

والع�ل�ات األخ�� ذات             ً أو ب��ل�ج�ا                                                                 ً فه� ال�وا�� القائ�ة ب�� ع�ل�ة ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا    )د(
 ].ال�لة

  ال��ف� ال�ال�
                                                                                   ً             ُ إضافة الخ��اصات الف��� االس��ار� غ�� ال�س�ي ال�ع�ي �ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا  أو ب��ل�ج�ا  

أه�اف  ت� تع�یل، 13/12م� ال��ف� ال�ال� �ال�ق�ر ) ال�ال�ات(�اإلضافة إلى األح�ام ال����رة في الق�� األول 
  :ما یليل����� الف��� االس��ار� غ�� ال�س�ي 

إع�اد اإلرشادات لألم��ة ال��ف���ة ��أن عق� حلقات ع�ل ج�ی�ة ل����� ، 8، الفق�ة 13/12ت���ا مع ال�ق�ر   )أ(
ت�ل�ل عل�ي ت��ی� ال�اجة إلى إج�اء و                                                           ً            ً   ال��ا�� ال�ي ت���في معای�� ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا  أو ب��ل�ج�ا ؛ وصف 

أو ت�ل�ل م�ض�عي، م� شأنه أن ���ل حلقات الع�ل اإلقل���ة؛ وع�� االق��اء، إس�اء ال���رة إلى األم��ة /للف��ات و
، وتق��� م��وع اإلرشادات إلى اج��اع قادم لله��ة الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة ال��ف���ة، اس��ادا إلى ن�ائج م�ل ه�ا ال��ل�ل

  ؛ل�ي ت��� ��هوال����ل�ج�ة 
ألم��ة ال��ف���ة في ال����� ل�لقات الع�ل اإلقل���ة ��أن ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إس�اء ال���رة ل  )ب(

  ؛على ال�����ات ال��اس�ة ال�قل���ةال�عارف ��ل� و  ،        ً                                                  إ���ل�ج�ا  أو ب��ل�ج�ا ل��ان ت�ف�� ال�عارف العل��ة وال�ق��ة
  .ع�ل�ات العل��ة الس�ع�اض ال���اءلع�� إع�اد ال��اد� ال��ج�ه�ة ال����ة ل ألم��ة ال��ف���ةإس�اء ال���رة ل  )ج(

  
__________ 


