
  ت�ص�ة مع���ة م� اله��ة الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة
����� وصف ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا أو ب��ل�ج�ا في 

� األس�اك في یاتفا��ة ح�ا�ة ال���ة ال����ة ل��ال ش�ق ال���� األ�ل�ي ول��ة م�ا
ال ش�ق ع�له�ا ال�ائ� ال��عل� �ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا أو ب��ل�ج�ا في ش�

 إلى 2020الف��� العامل ال�ف��ح الع���ة ال�ع�ي �اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 
اس���ام ال�عل�مات العل��ة ال��علقة �ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا أو ب��ل�ج�ا �قاع�ة معارف ل�ع� إع�اد اإل�ار العال�ي 

 :ي�أن �ع��� م�ت�� األ��اف، في اج��اعه ال�ام� ع��، مق�را على غ�ار ما یل

وال�اد�  ه العاش���أن األم��ة ال��ف���ة، ب�اء على �ل� م�ت�� األ��اف في اج��ا�
قات الع�ل اإلقل���ة ال�ي تغ�ي مع�� ال����ات في العال�، م�ا ی��� وصف 

  إ���ل�ج�ا أو ب��ل�ج�ا؛
ل���ع األ��اف، وال���مات األخ��، وال����ات وأص�اب ال��ل�ة ال�ی� 
على ب�ل جه�د م����ة ل�صف ال��ا�� ال�ي ت���في معای�� ال��ا�� ال����ة 
لعل��ة ال��احة، وعلى ز�ادة ع�د وتغ��ة ال��ا�� ال����ة 

ل���مة ال���� الس��اف�ها حلقة الع�ل اإلقل���ة ل����� وصف ال��ا�� 
�ك وف�ن�ا وأل�ان�ا ن�اال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا أو ب��ل�ج�ا في ش�ال ش�ق ال���� األ�ل�ي، و��ل� ل���مات ال�
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                       وال�ق��ة وال����ل�ج�ة                                اله��ة الف���ة لل���رة العل��ة
           والع��ون     ل�            االج��اع ال�ا

      2019             ت���� ال�اني  /      ن�ف���    29-  25                 م�ن���ال، ���ا،
                م� ج�ول األع�ال

ت�ص�ة مع���ة م� اله��ة الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة
����� وصف ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا أو ب��ل�ج�ا في لن�ائج حلقة الع�ل اإلقل���ة 

  ش�ال ش�ق ال���� األ�ل�ي
  ،وال����ل�ج�ةإن اله��ة الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة 

اتفا��ة ح�ا�ة ال���ة ال����ة ل��ال ش�ق ال���� األ�ل�ي ول��ة م�ا �ال�عاون ب��    ّ تق�   -
ع�له�ا ال�ائ� ال��عل� �ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا أو ب��ل�ج�ا في ش�����ص ش�ال ش�ق ال���� األ�ل�ي، 

 ؛ال���� األ�ل�ي

الف��� العامل ال�ف��ح الع���ة ال�ع�ي �اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام  ت�ع� -
اس���ام ال�عل�مات العل��ة ال��علقة �ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا أو ب��ل�ج�ا �قاع�ة معارف ل�ع� إع�اد اإل�ار العال�ي 

 ؛���ا ی�عل� �ال���ة ال����ة 2020لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

�أن �ع��� م�ت�� األ��اف، في اج��اعه ال�ام� ع��، مق�را على غ�ار ما یلت�صي  -
 إن م�ت�� األ��اف

�أن األم��ة ال��ف���ة، ب�اء على �ل� م�ت�� األ��اف في اج��ا����� عل�ا   -1
قات الع�ل اإلقل���ة ال�ي تغ�ي مع�� ال����ات في العال�، م�ا ی��� وصف ق� اس���ل� ب��اح سل�لة حل 1،ع��
إ���ل�ج�ا أو ب��ل�ج�ا؛م��قة ت���في معای�� ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة  338

ل���ع األ��اف، وال���مات األخ��، وال����ات وأص�اب ال��ل�ة ال�ی� �ع�ب ع� تق�ی�ه   -2
على ب�ل جه�د م����ة ل�صف ال��ا�� ال�ي ت���في معای�� ال��ا�� ال����ة و���ع ساه��ا في ه�ه الع�ل�ة، 

لعل��ة ال��احة، وعلى ز�ادة ع�د وتغ��ة ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا أو ب��ل�ج�ا �اس���ام أف�ل ال�عل�مات ا
  ال�ه�ة إ���ل�ج�ا أو ب��ل�ج�ا ح�ل العال�؛

ل���مة ال���� الس��اف�ها حلقة الع�ل اإلقل���ة ل����� وصف ال��ا��  �ع�ب ع� ام��انه  -3
ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا أو ب��ل�ج�ا في ش�ال ش�ق ال���� األ�ل�ي، و��ل� ل���مات ال�

                                                           
  .12، الفق�ة 11/17وال�ق�ر  36، الفق�ة 10/29ان�� ال�ق�ر 

  

  

                              اله��ة الف���ة لل���رة العل��ة
            االج��اع ال�ا

               م�ن���ال، ���ا،
              م� ج�ول األع�ال   8      ال��� 

 

إن اله��ة الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة 
1-

ش�ال ش�ق ال���� األ�ل�ي، 
ال���� األ�ل�ي

2-
اس���ام ال�عل�مات العل��ة ال��علقة �ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا أو ب��ل�ج�ا �قاع�ة معارف ل�ع� إع�اد اإل�ار العال�ي 

لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 
3-

ع��
338

ساه��ا في ه�ه الع�ل�ة، 
ال�ه�ة إ���ل�ج�ا أو ب��ل�ج�ا �اس���ام أف�ل ال�عل�مات ا

ال�ه�ة إ���ل�ج�ا أو ب��ل�ج�ا ح�ل العال�؛

ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا أو ب��ل�ج�ا في ش�ال ش�ق ال���� األ�ل�ي، و��ل� ل���مات ال�

                  
ان�� ال�ق�ر  1
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م�ای�  ���� األ�ل�ي ول��ة��ال ش�ق الل ح�ا�ة ال���ة ال����ةتفا��ة الو  ،�لقة الع�للال�الي  ال�ع�وال���� ل��ف��ها 
  ؛�ة                 ِّ ت عل��ة وتق��ة ��   إسهاما ق���ه�اش�ال ش�ق ال���� األ�ل�ي ل� في األس�اك

�ال�قار�� ال��ج�ة ال�ي أع�تها اله��ة الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة في  ی�ح�  -4
وت���� إلى تق��� حلقة الع�ل اإلقل���ة ل����� وصف  ال�الي����وع ال�ق�ر  �رفق    ُ �ي أ  وال ،اج��اعها ال�ال� والع����

  2ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا أو ب��ل�ج�ا في ش�ال ش�ق ال���� األ�ل�ي؛
ِ  أن ت �ر ج ةال��ف��� ةإلى األم�� ��ل�  -5 م���دع ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة ال�قار�� ال��ج�ة في     ُ  

و��ل� األ��اف  ،ال����ة العامة لألم� ال����ة وع�ل�اتها ذات ال�لةق�مها إلى توأن  ،إ���ل�ج�ا أو ب��ل�ج�ا
ت���ا مع الغ�ض واإلج�اءات ال����ص عل�ها في ال�ق�رات  ،وال���مات األخ�� وال����ات ال�ول�ة ذات ال�لة

  .14/9و 13/12و 12/22و 11/17و 10/29
    

                                                           
2 CBD/EBSA/WS/2019/1/5.  
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  إضافة
تق��� م�ج� ع� وصف ال��ا�� ال�ي ت���في ال�عای�� العل��ة لل��ا�� ال����ة 

 وال��ا�� ال��اورة في ش�ال ش�ق ال���� األ�ل�ي ال�ه�ة إ���ل�ج�ا أو ب��ل�ج�ا
 معل�مات أساس�ة

الفق�ة ، 13/12ال�ق�ر و ، 6الفق�ة  ،12/22ر ال�ق� و ، 12الفق�ة  ،11/17 ال�ق�رو ، 36الفق�ة ، 10/29ال�ق�ر ع�ال �  - 1
حلقة ع�ل إقل���ة ل����� وصف ال��ا��  عق�ت األم��ة ال��ف���ة التفا��ة ال���ع ال���ل�جي، 4الفق�ة ، 14/9ال�ق�ر و ، 8

  3 ).2019أیل�ل /س����� 27- 23س���ه�ل�، (ال�ه�ة إ���ل�ج�ا أو ب��ل�ج�ا في ش�ال ش�ق ال���� األ�ل�ي 
ول�� في وصف ال��ا�� ال�ي ت���في معای�� ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا أو ب��ل�ج�ا ما ی���� ال�ع��� ع�   - 2

م�ها أو ��أن تع��� ت��مها أو                                             ّ بل� أو إقل�� أو م�ی�ة أو م��قة أو ل�ل�ات أ�                    ّ ال�ضع القان�ني أل�  رأ� �ان ��أن    ّ أ�  
  .وال ت��ت� عل�ه آثار اق��اد�ة أو قان�ن�ة؛ وه� ���ل على وجه ال�قة م�ارسة عل��ة وتق��ة .ح�ودها

         ، فـي حـ��      أدنـاه   1        ال�ـ�ول    فـي                    الع�ـل اإلقل���ـة هـ�ه   ة   حلقـ       ��ـائج ل      مل�ـ�      ی�ـاح  ،   17 /  11          مـ� ال�قـ�ر     12        �ـالفق�ة       وع�ال  - 3
         فـي م�فـ�                                                                                        ����ـة ال�ـي ت�ـ��في بهـا هـ�ه ال��ـا�� معـای�� ال��ـا�� ال����ـة ال�ه�ـة إ���ل�ج�ـا أو ب��ل�ج�ـا،         ال�امـل لل     �صف  ال      ی�اح

   .     الع�ل   ة   حلق       تق���
   و أ                            �� ال����ــة ال�ه�ــة إ���ل�ج�ــا                   ت���ــ� معــای�� ال��ــا                   ّ � مــ�ت�� األ�ــ�اف أنّ  َ َحــ   ، ال  29 /  10       ال�قــ�ر    مــ�     26       الفقــ�ة    فــي   و   - 4

     ل�فــ�     زة ل  َّ عــ�َّ  ُ مُ                          ال�عــای�� قــ� ت��لــ� تــ�اب��                            ال�ــي ��لــ� إلــى أنهــا ت�ــ��في        ال��ــا��     ّ أنّ   و                      م�ارســة عل��ــة وتق��ــة،       ��ــ�ل          ب��ل�ج�ــا
      �ن�ـــاء   و                          ال���ـــ�� ال��ـــاني ال��ـــ��                                              مـــ� خـــالل م���عـــة م���عـــة مـــ� ال�ســـائل، ��ـــا فـــي ذلـــ�                    أنـــه ���ـــ� ت�ق�ـــ� ذلـــ�           واإلدارة، و 

             ّ أ��ـا علـى أنّ               مـ�ت�� األ�ـ�اف      وشـ�د   .           وتق�ـ�� األثـ�    �� ا                                          ا مـ� تـ�اب�� ال�فـ� الفعالـة القائ�ـة علـى ال��ـ �     وغ��ه        ال����ة     ات    ����  ال
                                                                                             ال�ه�ة إ���ل�ج�ـا أو ب��ل�ج�ـا واخ��ـار تـ�اب�� ال�فـ� واإلدارة مـ� اخ��ـاص الـ�ول وال����ـات ال���م�ـة         ال����ة               ت��ی� ال��ا�� 

   4 .             لقان�ن ال��ار                                  ، ��ا في ذل� اتفا��ة األم� ال����ة      ل�ولي ا         لقان�ن  ل                      ال�ول�ة ال����ة، وفقا 

  ال�����ات ال�����مة في ال��اول

ــــ� معــــای�� ا                       ل��ــــا�� ال����ــــة ال�ه�ــــة               ت�ت�
             أو ب��ل�ج�ا           إ���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 : ل��احل ح�اة األن�اعأه��ة خاصة 

· C3: االنق�اض  أو ال��ائل ال�ه�دة/ه��ة �ال���ة إلى األن�اع واأل�
 ن�فاض الع�دالال�ع�ضة  ال�ع�ضة ل��� االنق�اض أو أو

· C4 :االن�عاش��ء  أوأو اله�اشة أو ال��اس�ة  ال�عف م�� 

· C5 :ن�اج�ة ال���ل�ج�ةاإل 

· C6: ال���ع ال���ل�جي 

· C7 :ال��ائ� ال�����ة 

                                                           
 .CBD/EBSA/WS/2019/1/4 الع�ل، ان�� حلقةلال�الع على تق���  3
  .31363 ، ال�ق�1833، ال��ل� م���عة ال�عاه�اتاألم� ال����ة،  4
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  وال��ا�� ال��اورة � األ�ل�يش�ال ش�ق ال���وصف ال��ا�� ال�ي ت���في معای�� ال��ا�� ال����ة ال�ه�ة إ���ل�ج�ا أو ب��ل�ج�ا في   -1ال��ول 
    ) )CBD/EBSA/WS/2019/1/4 (                        ش�ال ش�ق ال���� األ�ل�ي                                ال�ه�ة إ���ل�ج�ا أو ب��ل�ج�ا في          ال����ة                                              تق��� حلقة الع�ل اإلقل���ة ل����� وصف ال��ا��                ت�د ال�فاص�ل في  (

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 لها ووصف م�ج� ةم��ق�ل  م�قع

  في ال��اول ال�����مة ال�����ات ان��

   ة         ال�ن�ار��      ��اك غ   س�ا    - 1
ش�قا، أ� إلى  '45°6 ب إلىغ� �ات�اه الال���قة  وت��� .��اكغس�ام� م���  ال�ن�ار�يال��ء تقع ه�ه ال���قة في : ال��قع ·

ت�لغ و . ي��قال��ال ال إلى ��غس�ام� م�ی�ة  وت��� �تالن�،یش�ه ج���ة ال��ف ال��الي م� ال�ي تقع ع�� ، ��غس�ام�ی�ة 
ه�ه م�  تغ�ي األج�اء ال��ال�ة والغ���ةو . ام��  465وت�ل م� ال�احل إلى ع��  ام��ع ا��ل�م��  7876 ه�ه ال���قةة م�اح

 .لل���ق ال��و��ي ةال����� األ��اف ال���قة
. على ��ل ال�افة ال�����ة لل���ق ال��و��ي ف�ها م�اه القاع إلى ال��ح �تفعتاإلن�اج�ة  عال�ة م��قةعلى ال���قة ت��� ه�ه  ·

ف�ها م�اه القاع إلى  �تفعال�ي ت ���قةالت�ف� ��ا ، ف�ها األس�اك وت��ع�ة ����ة الائح�ال��لة األ �ارتفاعال���قة ه�ه  ����تو 
 .وال���ر �اتال���ان�غ��ة ع�د م� أن�اع ل أماك� هامة ال��ح

H H M L H M L 

                    كات�غات ال�ن�ار��ة    - 2
وم�  ،���ها م� ال���ب ال�احل ال��الي ل��الن�، و ت�� م��قة �ات�غات ال��ء ال��الي م� ال��اه ال�ن�ار��ة ال�اخل�ة: ال��قع ·

م� أق�ى نق�ة في ش�ال  ���� وم� ال��ال خ� ،وم� ال��ق ال��ود ال�ن�ار��ة ال�����ة ،ال��قي �تالن� ال��اليیالغ�ب ساحل 
 ةال���ق � م��قة �ات�غات ُ �   َ ت  و . ام��ع اك�ل�م��  14995 ه�ه ال���قةل ج�ال�ةاإل ة��احال ت�لغو . ال��قي هاال�ن�ارك إلى ش�ال

ة الع�ل حلق، ال��ص�فة في )ل�ال م��لغ�ون�و  وس��را فالدی� :9 ال���قة رق�وهي (ال�ال�ة  ال�ه�ة إ���ل�ج�ا أو ب��ل�ج�ا ال����ة
 :الع�ل ه�اة حلقان�� تق��� (��� ال�ل���  ال��ا�� ال�ه�ة إ���ل�ج�ا أو ب��ل�ج�ا في�اإلقل���ة ال�اصة 

en.pdf-04-01-2018-ws-bde9/eaf24f73bd471d64e8094722/ebsahttps://www.cbd.int/doc/c/aa9a/.( 

وم�ا�� بها  ةق�رمل�ة ض�لة وق��ات م�حلة ع� م���ات ����� علىال��ء ال�ن�ار�ي م� م��قة �ات�غات م���ا �����ا  ��� ·
�ة في ��� ال�����اه ع�اص� م� ب��ات ال ت��ل ،م� ال���ر م���عة م���عة��قة ال� ��تو . شعاب ص���ة وشعاب فقا��ة

��ع� ال�ص�ل إلى و . االس���نا��ة �ل�انال��اث� في االت�اد ال�وسي وال ماك�م� أالقادمة ال���ر ال����ة  �ع� ال��ال و��ل�
ال�ائع  سق��راألم�ل  ،لل�� ال���� �ال���ة  ��ح ال���ل هامة م�اقع م�ا جعلها ،األن��ة ال����ة ألغ�اضال���قة  ه�ه أج�اء م�

H H H H M M M 

https://www.cbd.int/doc/c/aa9a/
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 لها ووصف م�ج� ةم��ق�ل  م�قع

  في ال��اول ال�����مة ال�����ات ان��

ال���قة في  ت�ج�و . ����ة ال��فأ�ة��از�� اللل ���عات الف���ةم� الن�ع��  ل�قاءال اال���قة م�قعوت��ل . ���ليالر سق�� األو 
ث�وة ألع�اب ال����ة و لغا�ات  وت�ج�. 1900أصغ� م�ا �ان عل�ه في عام  و�ن �ان ح��ها اآلن ،لع�� ث��ان ال���م�وج 

 �ارتفاع ال�ائ�ات القا��ة م���عاتت��� و  ،على ال�عاب ال����ة وال�عاب الفقا��ة في ه�ه ال���قة �ةال���انم� ال�ائ�ات 
��اكل ح�اض ه�ه األت��ل  ح�� ،في ال��ء ال����ي م� �ات�غات ةأساس� ���رةبلح ال���  ح�اضت�ج� أو . �ةائح�األ �هاك�ل
 نها ل� تع� ت��ل م�ئالإال أ ،Haploopstubicola م� ن�ع �ةصغ�ق���ات أ��ا  في ال���قة ت�ج�و . ����ةال ال��جان�ة �عابلل

 .ال��افة ش�ی� ام��د

  )ج��ب خل�ج ���ا�( �ان�اب��ا ���  -3

ّ        خ� ا الع�ض ها ّ �   ُ �  �ال���قة في ج��ب خل�ج ���ا� و  ه�ه تقع: ال��قع ·  '00°7و '10°2ال��ل  ا  ّ خ�  ش�اال و  '00°45و '43°25  
 .ال��ود ال��ص�فة حال�ا خارج��ال ال��ق و ال �ات�اه ه�ه ال���قة أ��ا �ي ت��� بهاال ت��� ال���ةو . غ��ا

 5000 ��ه ع�� ال��اهال�� ی�لغ (وال��ض ال���� الع���  ��وال����ر القار� ال��ف اال��ام اإل���ل�جي ل��� �ان�اب�� ��� ·
اس�اكا د�  رأس إلى�اب����ن  أخ�ود م� رأس ،)خل�ج ���ا�ج��ب (ال�اقع على ��ل ال��ود ال��ال�ة ل��ه ج���ة أی����ا و ) م��
 ب��ا� تأث�ا ع��قاح�� ی�أث� ال��ف القار� ال���  ،ش�ی�ة ال�عق�� �أنها ���قةال وت��� ه�ه. ي�ال�غ�احل الالعلى  ،��ار�

. ال����ة وال��ال ال����ة �ال��اهاألخادی� ال�غ��رة م�ل  ،مةات���� ال���قة على ع�اص� ج��م�رف�ل�ج�ة هو . ال�غ� ال����ني
 القادمة م� ��اهال� أ��ا ���� ال�فاعل ب�� ال��اه ال����نة في ال���� األ�ل�ي و �عق�ال� في ه�ه ال���قة اله��رول�ج�اوت��� 
 ب�راع���                          ُ ��ا في ذل� ال��ائل ال�ي ت   ،القا��ة ال�ائ�ات ه�ه ال���قة م���عة م���عة م� م�ائل وت��. ال���س� األب�� ال���

 ل�ع� ت���� ال���قة أ��ا على م�ائلو . القا��ة م� ال�ائ�ات لع�ة أن�اع ت�ار�ة م�ار� ه�ه ال��ائل وت��ل . لل���ع ال���ل�جي
 ال�ي ت�ج� فيال�هاج�ة  ن�اع��ل� ل�ع� األو  ن�فاض الع�دوال�ع�ضة الال�ع�ضة ل��� االنق�اض و ألن�اع ال�ه�دة �االنق�اض ا
 .��ا في ذل� ال���ان�ات ،��اه ال����ةال

H H H H H H L 
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 لها ووصف م�ج� ةم��ق�ل  م�قع

  في ال��اول ال�����مة ال�����ات ان��

   ا      أی����           ش�ه ج���ة     غ�ب                     ال����ات واألخادی� في     - 4
��ل�م��ا م��عا وت�ق�� إلى  189239ت�لغ م�اح�ها اإلج�ال�ة ، و ال���قة في ال��اه ال����ة �ال��تغال و�س�ان�اه�ه تقع : ال��قع ·

 ��وت .غ�ب ش�ه ال����ة األی����ة ج��بغ�ب ش�ه ال����ة األی����ة و  وس�ش�ال غ�ب ش�ه ال����ة األی����ة و : ثالثة أق�ام
 .وج�ر وأرخ��ل م���اتو ��اكل ل��ال ����ة  ةوخ�� أخ�ودا مغ��را �ال��اه 12ال���قة 

��ال ش�ق ل ح�ا�ة ال���ة ال����ة ���ج� اتفا��ة����ة  اتم��� ��ا في ذل� س�(ال����ة  ات����ال ع�دا م� ال���قة ت�� ·
�ا�عة ل���ة م�قعا م� م�اقع ال��الح ال������ة ال 12، ولل��ن���ال�ا�عة  ل���� ال���� ا اتم����ح�� و  ،)ال���� األ�ل�ي

ال��ال : ت�ق�� ال���قة إلى ثالثة أق�امو . 2000تا�عة ل���ة نات�را  لل���ر ال����ة خاصةم�ا�� ح�ا�ة  10و ،2000نات�را 
ذات إن�اج�ة ال����ة وت��ل م�ا��  ةلل��ا ب�رافي ال���قة  عال� ال��ج�دةال� ُ      وت ع��� . لغ��يال�س� الغ��ي وال���ب او الغ��ي 
�ة ��ل� القا��ة و  ال�ائ�اتت��عا ����ا م� م���عات  ال����رة ت�� ال���قةو . بها إذا ق�رن� �ال��ا�� ال����ة ال س��ا ،   َّ  م�� 
 3411 في ال���قةو��لغ إج�الي ع�د األن�اع ال���لة . وهي م��قة مه�ة لل��ت�ات ،ال����ةم� ال�ائ�ات  لع�ة أن�اع م�ار� 
 .م���ة ���ج� القان�ن ال�ولي أو اإلقل��يأن�اعا في ال�ائة م�ها  11  ُ     و� ع��� ن�عا،

H H H H H H L 

           خل�ج قادس    - 5
ال��  ،ي م��� ج�ل �ارق فح�ودها ال����ة وت���ل . ال���قة إلى ال���ب الغ��ي م� ش�ه ال����ة األی����ة ه�ه تقع: ال��قع ·

ّ        خ� ا الع�ض ال���قة  ّ �   ُ �  �و . على ال��ود الغ���ة لل��� األب�� ال���س��قع   '00°6ال��ل  ا  ّ خ�  ش�اال و  '56°35و '37°00  
 . غ��ا '24°7و

 وال��ال ال����ة ال�غ��رة �ال��اهاألخادی� م�ل  ،مةاوت���� على ع�اص� ج��م�رف�ل�ج�ة ه ،ال���قة معق�ة ���ل�ا للغا�ة ُ      وت ع���  ·
القادمة  ��اهال� أ��ا ���� ال�فاعل ب�� ال��اه ال����نة في ال���� األ�ل�ي و �عق�ال� في ه�ه ال���قة اله��رول�ج�اوت��� . ال����ة
��عان العلى  ال��ج�دة س�اء ،القا��ة ال�ائ�ات ه�ه ال���قة م���عة م���عة م� م�ائل وت��. ال���س� األب�� ال��� م�

ال�ع�ضة ل��� و ألن�اع ال�ه�دة �االنق�اض ا ل�ع� م�ائلو��ل�  لل���ع ال���ل�جي ب�راع���        ُ وال�ي ت   ،����ةال��عان ال أو ال�خ�ة
��اه ال ال�ي ت�ج� فيال�هاج�ة  ن�اعل�ع� األ ة��س��ال م�ارا لله��ةأ��ا  ُ             ت ع��� ال���قةو  .ن�فاض الع�دوال�ع�ضة الاالنق�اض 

  .�اتان��ألن�اع ال� ةماه م��قةص ا�جه خوهي ت��ل ب ،ةال����

H H H H H H L 
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 لها ووصف م�ج� ةم��ق�ل  م�قع

  في ال��اول ال�����مة ال�����ات ان��

    �     ت�ر -      مادی�ا    - 6
ّ        خ� ا الع�ض ال���قةه�ه   ّ �   ُ �  �: ال��قع ·  ''12،88'31°13ال��ل  ا  ّ خ�  ش�اال و  ''17،04'31°33و ''4،39'39°28  

 .غ��ا ''58،54'25°14و

عام م�ا��  �جهبُ      ت ع��� لل��اة ال����ة و  ب�راال��ال ال����ة وت��ل . ا���� ج�ال 17 م� ب��ها ا،رائع ���ال 19ت�� ه�ه ال���قة  ·
�ةذات إن�اج�ة  ، ام��ع اك�ل�م��  197431ت�ر� - مادی�اة م�احوت�لغ . بها �ال��ا�� ال���قة ال����ة إذا ق�رن� ال س��ا،    َّ  م�� 
ال���قة  وت��). ج�ل ت�ر� ال����  أسفل(ا م��  4930و) ال����  �������غغق�ة ج�ل (ا م��  25ها ب�� ال��اه ف� وت��اوح أع�اق

 ���ج� اتفا��ة في أعالي ال��ار ����ةال ات����واح�ة م� الو  )ضفة غ�ر��ج( �ة�����الأله��ة ا ا م� ال��اقع ذاتمق��ح ام�قع
في  7  ُ     و� ع��� ا في ه�ه ال���قة،ن�ع ��965ج� و . )ال���� ج�زف�� ج�ل ( ��ال ش�ق ال���� األ�ل�يل ح�ا�ة ال���ة ال����ة

 .م���ة ���ج� القان�ن ال�ولي أو اإلقل��ي أن�اعا ال�ائة م�ها

H H H H H H M 

      �تاس �    دی�     - 7
���ب إلى الوتقع  ام��ع اك�ل�م��  455ت�لغ م�اح�ها و  ،�تاس�ه�ه ال���قة ال��ا�� ال����ة ال��اورة ل��ر دی�  ت��: ال��قع ·

 .)غ��ا 16،52ش�اال و 32،47( �ةج���ة مادی�ا ال��تغال ي م���قال

���ر � ا ����ة م، ح�� ت�� أع�ادال���� األ�ل�ي م��قة ا م� أه� م��ع��ات ال���ر ال����ة في�تاس �ع��ت��ل� ج�ر دی�  ·
على  ال��ر أ��ا ت���� و ). Pterodroma deserta( ال�ی���تاس�ة ال��ء ة في العال� ل���رال�ح�� ال���عات، ��ا في ذل� ال��ئ�ات

 لل�ضعفي ش�ل �ه�ف وذل� ) Monachusmonachus(االنق�اض  ل��� ةع�ضال�اه� ال� فق�ة ل���اث� وت����ح ف�ها هامة م�ائل
 .لالس��احةوش�ا�ئ 

H H H H - - - 

                                   وال��ال ال����ة في م��قة ال��ار�     �ة          ��ر ال����  ال    - 8
 '96°20ال��ل  يخ�ش�اال و  '27°32و '60°24 خ�ي الع�ضح�لها، ب�� ما ال���قة في ج�ر ال��ار� و ه�ه تقع : ال��قع ·

) ����اتال��ال ال����ة والو ال��ر ال�اش�ة  على س��ل ال��الم�ها (ال���ان�ة  ال��اك�� �ع� ال���قةت�� و  .غ��ا '33°30و
 .م�� 3000 لل��اه ف�هاو��لغ أق�ى ع�� 

 ال��� ال���ه�ةت���ها �ان� الع�ل�ات ال�ي ت�� ال���قة ال����ة ���ر ال��ار� م���عة م� ال��ر وال��ال ال����ة ال��أث�ة � ·

H H H H H H M 
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 لها ووصف م�ج� ةم��ق�ل  م�قع

  في ال��اول ال�����مة ال�����ات ان��

وم���عة  ،����ن األرخ��ل م� س�ع ج�ر رئ���ةو . ال�اخ�ة ال���ان�ة ال��ار�  ف�ق �قعةعلى م�� ع��ات ال�الی�� م� ال���� 
في ال���ب الغ��ي  حقلفي ال��ال ال��قي لألرخ��ل و  حقل: ����ةال ال��ال حق�لم� وثالثة  ،في ال��ال ال��قي ات�  ْ �  �       ُ م� ال�  

و��ل� ) ت��ی�ا ��ن������ن وال������ وأمانا�(�ع� ه�ه ال��ال ال����ة ل ات م�ع�قةدراس ج���     ُ وق� أ  . ب�� ال��ر حقل آخ�و 
 هام�� م� ال��اقع ذات ��م��قة ����ة خاصة ل�ف� ال���عة وم�قع 39 وت�� ال���قة. ل��ا�� ال�احل�ة في م��قة ال��ار� ل
، ���وفها ت��ل ه�ه ال���قةو . ثالث م���ات ����ة ف�ال ع� ،)2000ش��ة نات�را  ُ          ح �دا ���ج�( �ة�����الأله��ة ا

. ��اه ال����ةال واألن�اع ال�ي ت�ج� في القا��ة ، ال�� األق�ى لل��ز�ع ال����ي للع�ی� م� األن�اعال��ار�ةش�ه  األو��ان�غ�ا��ة
وت��ل . لل���ع ال���ل�جي ب�را              ُ     ال��ائل ال�ي ت ع��� القا��ة، ��ا في ذل� �ع� ال�ائ�ات م���عة م���عة م� م�ائل ت�� ال���قةو 

ألن�اع ال�ه�دة �االنق�اض ا ل�ع� ت���� ال���قة أ��ا على م�ائلو . القا��ة م� ال�ائ�ات لع�ة أن�اع ت�ار�ة م�ار� ه�ه ال��ائل 
��ا في  ،��اه ال����ةال ال�ي ت�ج� فيال�هاج�ة  ن�اع��ل� ل�ع� األو  ن�فاض الع�دوال�ع�ضة الال�ع�ضة ل��� االنق�اض و 

 .ذل� ال���ان�ات

    �      ��ار   ال               ال��ل ال����     - 9
 ةالقار� ال�افةعلى ��ل  ،)اغ�� '45°20و، ش�اال '55°23(في ش�ال ش�ق ال���� األ�ل�ي  � ��ار ال �قع ال��ل ال���� : ال��قع ·

 .ألف����ا ةال��ال غ���

َ   ِ � � ان  ال ال��جان�ات ، ��ا في ذل� ح�ائ����فةال ن�اعللع�ی� م� األ ام��� � ��ار ال ال��ل ال���� ���ل  · �عاب الو  ،ة عال�ة ال��افة َّ �  ُ 
اإلسف�ج  ماك� ت�اج�وأ زناب� ال���،وحق�ل  ،xenophyophoresال�����ات م� ن�ع و  ،Solenosmiliavariabilisال��ع�لة م� ن�ع 
 ���ل ُ �  � وج�د ن�� إ���ل�ج�ة م ال�اقع �ق� على أرض�لل م�ع�قة ح�ی�ة أول ن��ة ب��ل�ج�ةق�م� دراسة وق� . في أع�اق ال��ار

ال�راسات  إلى خارج ن�اقال�غ��ة ال��ان�ة  ��س�عة على ال��ل ال���� ال��ار�، إلى جان� ن�اذج ت����ة لض��ف أن ت��ن 
ال��ائل لإلسف�ج ال�جاجي � وق� وج� ن��ذج ال����. �قلةوت�� ال�اء ال��االس�ق�ائ�ة ال�ي ت���ها ال����ات ال�ي تع�ل ع� �ع� 

)Poliopogonamadou(، واسعة ش�ه أحاد�ة  أماك�ت��ل ال�ي ا و جغ�ا��ب��  ة�ق��ال ن�ع م� اإلسف���ات ال��اس�ة �وه
ّ                               أن  ال��ائل ال�ف�لة له�ا ال��ع هي، ال���ص�ة ن�ام أو��ان�غ�افي ض��  داخلال����ة الع��قة له�ه ال���قة  سف�ح ال��ال  

 .للغا�ة

H - H H M H H 
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 لها ووصف م�ج� ةم��ق�ل  م�قع

  في ال��اول ال�����مة ال�����ات ان��

                م����ر ال����ة  -       اتالن���      ج�ال   ع   ّ م��ّ     -  10
. ش�ال غ�ب أف����ا �� م�م�ل� � 1500ج��ب ج�ر األزور وح�الي م�  ��م�ل� � 700ال���قة على �ع� ح�الي  ه�ه تقع: ال��قع ·

) ال����  ��ق�ة ج�ل أتالن�(ا م��  265 ها ب��ال��اه ف� وت��اوح أع�اق، ام��ع ا��ل�م��  134079ال���قة اإلج�ال�ة ة ت�لغ م�احو 
ّ        خ� ا الع�ض ال���قة  ّ �   ُ �  �و . )ال����  غ��� م����رأسفل ج�ل ( م�� 4800و  ا  ّ خ�  ش�اال و  ''0،000'12°29و ''0،000'35°30  

 .غ��ا ''0،000'30°31-و ''0،000'0°27-ال��ل 
لل��اة ال����ة وم�ا�� ذات  ب�راه�ه ال��ال ال����ة وت��ل . ج�ال ����ة 10على  ال����ةم����ر -أتالن��� ج�ال ع         ّ ����� م��   ·

�ةإن�اج�ة   ا��ل�م��  134079 ه�ا ع ال��ال ال����ة              ّ ت�لغ م�احة م��  و . �ال��ا�� ال���قة ال����ة بها إذا ق�رن� ال س��ا ،   َّ  م�� 
. )ال����  غ��� م����رأسفل ج�ل ( م�� 4800و) ال����  ��ق�ة ج�ل أتالن�(ا م��  265 ه ب��ال��اه �� ، وت��اوح أع�اقام��ع

ة وما ��ان�ال���ة وال �ةال���ان ال�ائ�ات في ال�ائة م� 16(ا ن�ع 437 ال���قة ه�ه فيو��لغ إج�الي ع�د األن�اع ال��ج�دة 
في ال�ائة م�ها   3،6  ُ     و� ع��� ،)����� م���عة ال��ال ال����ة�ي تة ال��س�ال� �ةال���ان ال�ائ�اتفي ال�ائة م�  ��91ل إلى 

  .م���ة ���ج� القان�ن ال�ولي أو اإلقل��يأن�اعا 

H H H H M H M 

           ج�ر األزور    م�      ���ب  ال            ال�اقع إلى       ��تفع  ال    -  11
على أع�اق  م�ج�دة ه�ه ال���قة ��اكل وت��. ج�ر األزور م� ���بإلى ال -ال���قة على ال���� األ�ل�ي ه�ه تقع : ال��قع ·

وم�اه س���ة ) ر���� - قاس  ُ م  ع�� ( ��ام 2320وأع�اق م��س�ة ت�لغ ) ���بال أو��ان�غ�افي -ج     َ ����       ُ ع�� م  ( ��ام 3460 ت�لغ
 .ع�� م�تفع أل��ت م�ناك�

   َ   ِ            ال� �اف � ال��مائ�ة ال���� األ�ل�ي، م� م��قة حقل ل��تفع وس� ال�ا�عة ��تفعاته�ه ال���قة ال�اد� ال���ر� وق�� ال ��ت ·
 ةه�ش� ومعال�أل��ت� م�ناك� م�تفع م�  اال���قة ج�ء ��ال��قي، ت ��تفعق�ة ال وع��. های�� ص�عإلى م��قة  ���غم���� 

����ة ال ات����الج�ء م� ش��ة (����ة  اتم���ت�� ال���قة ثالث و . ��تفعم�ت��ة �األج�اء الغ���ة م� الو ال��ال ال����ة �
��� غوم����    َ   ِ                       ال� �اف � ال��مائ�ة الكي س��ا�� حق�لهي  - ) ��ال ش�ق ال���� األ�ل�يل ح�ا�ة ال���ة ال����ة ال�ا�عة التفا��ة

�ةذات إن�اج�ة م�ا�� و ال����ة  ةلل��ا ب�رافي ال���قة  عال� ال��ج�دةال� ُ      وت ع��� . ر����و   الل��ة�ال��ا��  هارن�اقم ع��    َّ  م�� 
. )ر����(درجة م���ة  362و) سال�انهاو  م���� أوم(درجات م���ة  10ت��اوح درجات ال��ارة ال�ائ�ة ب�� و . بها ة ال����ة���قوال

H H H H H H H 
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 لها ووصف م�ج� ةم��ق�ل  م�قع

  في ال��اول ال�����مة ال�����ات ان��

ال��اه ال�اردة  م�جان�اتت��عات اإلسف�ج و  ���� علىت ��تفعق�ة ال ع��ر اقاع ال��م�ت��ة � أخ��  عال�ا مت�� ال���قة أ��و 
 .ال�ار��م�ة �ة���ان�ائ�ات الوغ��ها م� ال

          غ�اس��سا    -  12
 277ال���قة ة ت�لغ م�احو . �ا���� و���ا: ه�ا ا وج���ت�� صغ��ت��س�اس�� غه�ه ال���قة ال��اه ال����ة �����ة  ت��: ال��قع ·

 .)غ��ا 27،99 -ش�اال  39،05( �ةج�ر األزور ال��تغال إلى ال��ال ب�� م���عة وهي أق�ى ج���ة ام��ع اك�ل�م�� 

ال�عف ال�ي ت��� � Hydrobatesmonteiroiل���ر ال��ء م� ن�ع  ةال��اث� ال�ح�� ���عاتل ةرئ���م��قة ا س�اس�� غت��ل  ·
ال�ي  Puffinuslherminieribaroli ل���ر جل� ال�اء م� ن�ع ال��اث� ���عاتل م��قة هامةا أ��ت��ل ، و �ا���� م�ن��� ت�و 

 ج�ا� �تو . ن�فاض الع�دمع�ض الأو /ومه�د �االنق�اض ���ع  ��ال ش�ق ال���� األ�ل�يل ح�ا�ة ال���ة ال����ة اتفا��ة ص�ف�ها
 Calonectris(��ر� ال وجل� ال�اء )Hydrobatescastro( �ائ� ن�ء مادی�ان، م�ل �ر ال����ة األخ�� م� ال�� ����ال ه�ه ال��اهفي 

borealis ( ال��ش�ة ال�ائعة و)Sterna hirundo ( ة �رد�ال��ش�ة الو)Sterna dougallii( . ض�ان�فا األن�اعوت��� ج��ع ه�ه 
 .ةال���� ةن��األع�  ال�اج�ال���ي االس���اف لل��ه�ر ال���ي أو  ��ها ال��ی�ة��اسو� االن�عاشمع�الت 

H H H H - - - 

  ه��ة ش�ال ج�ر األزور   -13
ألن�اع  اال���قة م��� ُ      وت ع��� . ج�ر األزور م� ��الإلى ال وتقع م� ال���� األ�ل�ي، ����ال���قة على ج�ء ه�ه  ت���: ال��قع ·

ال���قة ال����ة ال����ة  ش�الال�اقع إلى  ال���� األ�ل�ي م�تفع وس�و ،   َ   ِ            لل� �اف � ال��مائ�ة م�ل حقل(م�ع�دة م� اله�اكل 
ت��� أ��ا و  ،���� م� ح�� ال���ل�ج�ا وال���ل�ج�ا ب��ای� اله�اكلوت��� ه�ه  .)ج�ال ����ةو ج�ر األزور،  ألعالي ال��ار في

 .هاوأع�ار  هاوم�اقع �اتها�� ت� �اخ�الف
وج�ء ���� م� ه��ة  ،ال��� س�ح ، وح�ض ت��  َ   ِ            لل� �اف � ال��مائ�ةواح�  ت���ن ه�ه ال���قة م� ع�ة ج�ال ����ة، وحقل ·

ُ      ت ع��� و  لل��اة ال����ة ب�رافي ه�ه ال���قة  ال��ج�دة اله�اكلوت��ل . ال���� األ�ل�ي وس�ال�ا�عة ل��تفع  ش�ال ج�ر األزور
�ةعام م�ا�� ذات إن�اج�ة  �جهب �  ِ ف    َ   لل� �اأول حقل  م�����ا ُ   � ع�و . بها �ال��ا�� ال���قة ال����ة إذا ق�رن� ال س��ا،    َّ  م�� 

ما جعل ه�ه وه� ج�ر األزور،  م� ��الال ال�اقع إلى ال���� األ�ل�ي وس�م�تفع مع�وف في أع�اق ال��ار على  ةمائ�ال�� 
 .م���ة ���ج� القان�ن ال�ولي أو اإلقل��يأن�اعا في ال�ائة م�ها  6  ُ     و� ع��� ن�عا في ه�ه ال���قة، 536 ش�ه�وق�  .ال���قة ف���ة م� ن�عها للغا�ة

H H H H M H M 
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 لها ووصف م�ج� ةم��ق�ل  م�قع

  في ال��اول ال�����مة ال�����ات ان��

  ش�ال ال���� األ�ل�ي �س�لال����مة ال��ه�ة   -14
ح�ا�ة  اتفا��ةل��ة  ال�ي رس��ها مع ال��ود ال����ة �اف�ت�و  م�س�مة ب�ض�حغ���ة ) ةج�ه( ��ود�ه�ه ال���قة  ت����: ال��قع ·

��ل حلقة ت�ان� �ان��، ح�� لغ على ��ل ال�هة ال����ة ش�اال ال���قة ���وت .��ال ش�ق ال���� األ�ل�يل ال���ة ال����ة
د ُ ت  و . ا���� ش�قث� تت��ى ال��� ال��الي الغ��ي  . درجة ش�اال 54ع��  �ةالق�� ش�هال��الي لل��هة  اد��مال��ود ال��ال�ة �اال   َّ �� 

ه�اك               ّ م� ال�ع�وف أن  و . غ��ادرجة  30غ��� ع�� - في م��قة ص�ع ت�ارلي ����غ�ا��ا ةال��ال� �هة ش�ه الق���ةال� وت�ت��
 250 في خ��� الع�ض إلى ما ب�� اتغ�� ال� �ل�ة، ح�� ت��هف�ع الاأل�ل�ي واألال���� ت�ار ش�ال اخ�الفات ش�ی�ة ب�� 

 .ني ال�امل لل���قةاال��ای� ال�م ت��ی�ال����ة ل��ان  ���س�اتخ�ائ� ال ���م   ُ اس�   فق�و�ال�الي . ��ل�م�� 300و
 ع�ی�ة دوامات ثاب�ة وج�هات ح�ار�ة و��ج� �الق�ب م�ها ،م��س� ة ذات ن�اقم��فة ن��أ وت��نائ�ة  �أنها ���قةاله�ه وت���  ·

وز�ادة  اإلن�اج�ة ال�ان��ة� �اح�فاالعلى ت���� اإلن�اج�ة األول�ة و  ماتواه�ه ال��هات وال� �اع�تو . �ةم�ا�� م���عاتفي  ُ   َّ  م �ت �ة
وأس�اك ال��نة  ال����ة ع� ال���ر ال����ة وال���ان وال�الحف ��ع        ُ ع ال�ي ج                   ُّ ت��� ب�انات ال���  و . أفقيو  رأسي���ل  ها� �ت��

��افة  وت�تفع ف�هان�اج�ة اإله�ه ال���قة عال�ة    ّ أن  ) عال�على م���� ال �االنق�اضا الع�ی� م�ها مه�د     ُ      ال�ي � ع��� (وأس�اك الق�ش 
 .�ة أعلىو غ�ته�ه اإلن�اج�ة إلى م����ات  وص�ل، م�ا ���� إلى ة العل��ةن��األ

- H M H H H H 

  غ���-م��قة ص�ع ت�ارلي  -15
م��قة ص�ع  قع، وتال���� األ�ل�ي وس�م�تفع  على ��ل ش�االدرجة  '188°55درجة و °48ت��� ه�ه ال���قة م� : ال��قع ·

ال��وع  قع أماك�، وتغ��ادرجة  °45إلى  غ��ادرجة  °25ت��� ال���قة م� ح�الي و . ش�االدرجة  '30°52غ��� ع�� -ت�ارلي
ع�� أماك� أ�ع� غ��� -���� اك��اف ال��ود ال����ة ل���قة ص�ع ت�ارليو . غ��ادرجة  °35و غ��ادرجة  °30ب��  �ةال����ل

-ه�ه ال���قة م��قة ص�ع ت�ارلي ��تو . غ��ادرجة  °45 ح�ىال����ي دون انق�اع  ال��تفع ����و . غ��ادرجة  °42 م�
 ف�اد� ، ��ا في ذل�ال���� األ�ل�ي وس�م�تفع ل���قة وال����عات القا��ة  ،ة ش�ه الق���ة ال��ع�جة��هوم��قة ال ،غ���

 .ال��ال ال����ة
م��قة  ع��� ُ ت  و . ل�فائحلال����ن�ة ال���ة  ��غ�ا��ة ال�ائعة لل���� وال�ي ت��أ م� خالل� ال� �عال�م� ال ال��وعم�ا��  ع� ُ ت   ·

�قابله و في ش�ال ال���� األ�ل�ي،  مأل�فغ�� و  ���األ�ان� على ال وم�ج�داا م�دوج �ات���ل ص�عاغ��� - ص�ع ت�ارلي

H - H H - H M 
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���قة أع�� ه�ه ال ف�حتو . ش�اال '30°52 �الق�ب م� ��ام�ل� � ��350ق�ار  ال���� األ�ل�ي وس���تفع لال�اد� ال����ع 
و��لغ ��له ح�الي ) ��م 4500ح�الي  اهأق� ع���(ال���� األ�ل�ي وش�ال ش�ق ال���� األ�ل�ي  ات�ال ب�� ش�ال غ�ب

 وس� اتم�تفعفي ���قة االنق�اع األب�ز ه�ه ال ���ع  ُ وت  . غ��ادرجة  °45درجة إلى  °25، و���� م� ح�الي ��م�ل� � 2000
ه�ا  ی�لغ ال��ع ف�هاال�ح��ة ب�� أورو�ا وأم���ا ال��ال�ة ال�ي  ��عم��قة الُ    ت ع� و  ،ب�� ج�ر األزور وأ��ل��ا ال���� األ�ل�ي

ف���ة في الال���م�رف�ل�ج�ة  م� ال�عال�ال���قة  ���ع  ُ وت  . ���اتو  م���ا :�ة ه�اال����ل ان به�ه ال��وع���� ن�ت�� ج�الو�. ال���
ت��ل و . ة����� ال�ار�خ ال���ل�جي لألرض، ��ا في ذل� الع�ل�ات ال���ل�ج�ة الهامة ال تع�� انهأ ك�ا ،األ�ل�ي ش�ال ال����

 ال��اق ال��الي م� ��ء�لى أه���ها إ اس��ادا�صف ال���قة وت. ��اه ال����ةالل���ات  ج�ه�ة ةم� ��مال��هة ش�ه الق���ة أ��ا 
 أدلة على وث�ة. وس� ال���� األ�ل�ي ��تفعل ال��اق ال��اليم� ا جغ�ا��ب��  ات���ل� اج�ء ت��لو  ال���� األ�ل�ي وس���تفع ل

وس�  م�تفعع�                   ُ �اإلضافة إلى ذل�، �  و . في ه�ه ال���قة ال��اه ال�اردة م�جان�اتو ت��عات اإلسف�ج في أع�اق ال��ار  وج�د
القار�ة وال��ال ال����ة ال��ع�لة في ف اج� األ ع��� القا��ة �الت العآكالزة ال�ل�ة ال�ح��ة ال���ف�ة ل��� اال���� األ�ل�ي ال��

 .ال���قة

   ي    ����  ال  �  �      ر���ان      م�تفع     -  16
 ع��ال��ود ال�����ة له�ه ال���قة وتقع . ��ل��األي ال���قة االق��اد�ة ال�ال�ة فل���قة ه�ه اال��ود ال��ال�ة ل ت���ل :ال��قع ·

درجة  52ال�اف�ة وال�اردة وعادة ما ت�ج� ب��  ئ�ة��ل ال�االل��هة ش�ه الق���ة ال�ي تف�ل ب�� اش�ال أ� ، ش�اال '55°188
یل�ق� ال��ء  وذل� ألنه، ال���قة ه�ه م�� ل���ی� ح�ود 2500 ي ع��ع�قال ال��او�  خ� ��م   ُ اس�   وق�. درجة ش�اال 53ش�اال و

 .)م�� ���2400 أق�ى (ال��اه الع��قة  �اتوال��ز�ع ال�ع�وف ل��جان ال��تفعم� ق�ة  ك��األ
. ال���� األ�ل�ي وس�م�تفع وه� أال ��غ�ا��ة ال�ئ���ة لل���� األ�ل�ي، � ا م� أح� ال�عال� ال�ج�ء ��ر���انم�تفع  ���ل ·

� ع�غ� �می��� إ�ف�ل أ��ا ن��فاون�الن� والب�ادور ع� ح�ض غ�ب أورو�ا و  يح�ض ال���� األ�ل�ي وس�م�تفع �ف�ل و 
ج�ال ه  ّ �   ُ �           َ ���لها وت  ���� ��ع ع��� م�واد  ال��تفعق�ة ق�ع و�. انما ی�ث� على اله��روغ�ا��ا وال�ور وه� أ��ل��ا، ح�ض 

م� ال���ر ال���ان�ة، ال�ي ت��ل أساس  في مع��هات�ألف ه�ه ال���قة و  .م���عة عال�ة ها ه�اب ّ �   ُ �                َ م���عة عال�ة �  
. واألن�اع ال�ي ت��ل ال��ائل ���فةاألن�اع ال هاات القا��ة، ��ا ف��ائ�ال ات��ع�� ن�اء مإل القاعزة صل�ة اال���قة وت�ف� ر�

H M H H M H - 
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م�تفع ��ه� و . ال�ه�دة �االنق�اضو االنق�اض ال�ف��� ال�ع�ضة ل���  وأس�اكالق�ش  أس�اك ت�ع� ال���قة الع�ی� م� أن�اعو 
 اد ف�ها�دت وج�د م�ا�� واالض��اب ال�أسي، م�ا ی�د� إلى ��جال ت����اله��روغ�افي ال�عق� في  وت����هنف�ه  ��ر���ان

 ال��تفعم� ق�ة  ك��ال��ء األ و�غ�يل��س�� ح�ود ال���قة،  م�� 2500 ي ع��ع�قال ال��او�  خ� ����م  ُ و�  . ه�قاإلن�اج�ة ف
  .ال��اه الع��قة �اتوال��ز�ع ال�ع�وف ل��جان

  هات�ن ورو�ال  وح�ضضف�ا   -17
ال��ال الغ��ي  م� غ�ب �ل�م��� 500-400ال���قة في ش�ال ش�ق ال���� األ�ل�ي على �ع� ح�الي  ه�ه تقع: ال��قع ·

�� وت. ��ل��اي أل��قال ال���ب ج��بم�  �ل�م��� 500-400ی�ل��ا وال��ل�ة ال����ة ل����ان�ا الع��ى وأی�ل��ا ال��ال�ة وأل
 إلى جان�رو�ال وهات�ن،  ضف�ي م�م��  3000ال����ة على ع�� أقل م�  ال��اه ر وم�ا��اال�� انع�� م�ا�� ال���قة

ل � لألس�اب ال�ال�ة   َ ال�   اح�ود ه� ل��س��م��  3000 ي ع��ع�قال ال��او�  خ� وق� اخ���. ب��ه�ا ال�اقع هات�ن -ح�ض رو�ال : ْ َ                 ع 
 خ�       ّ إلى أن  ���� ال��انات األو��ان�غ�ا��ة  اس�ع�اض  ّ ن  أل) 2(و؛ ة���قوال الل��ةألنه ���� إلى ال��ود ال�ق��لة ب�� ال���ات  )1(

ل �   َ ال�   اه�ل مع ال�أث�� األو��ان�غ�افي ج��ام�� ی��اف�  3000 ي ع��ع�قال ال��او�  تأث��ه ال����ل على م���عات  م� ث� معو  ْ َ  ع 
ال����ة ��الة  ال��اه األن�اع ت����م م�ا��       ّ إلى أن   ت��� ال��انات ال��ی�ة ع� ال���ر وال��ی�ات   ّ ألن  ) 3(، وال����ة ال��اه

 .ح�ود ه�ه ال���قةت��ها  ال�ي، و م�اش�ة �فةال
اب��اء م�  ةس��قو ، م�ائل ����ة س���ة ب��ه�اصل ا��ض ال� الال����رات ال��ت��ة بها و  ف�ال ع�هات�ن ورو�ال،  �ات��ل ضف ·

ل �ام���عة  وت��ل ،م�� 3000إلى ع��  ال��� س�ح ْ َ   م ع  ّ  �أن  ال���قة  ��ت�و . ل��ال ش�ق ال���� األ�ل�ي ام��� و  اف��� َ    
وال���  ��اه ال����ةال األخ�� ال��ج�دة فيو  القا��ة ال�ائ�ات ة واسعة م� أن�اع�ائفت�ع� �أنها و  ها ش�ی�ة ال��ای�م�ائل

م�  ق�را�ع� م�ات ال��ل�م��ات م� ال��ف القار� ی ال�� ن���اال����ي ال�ائي ا م�قعه لها ��ف�و  ،اإل���ل�ج�ة ال��ت��ة بها
 .ت�ه�ر ال���ة ال����ة ال�����ةأنها ت�د� إلى ال��ا�ة والع�لة ع� الع�ی� م� األن��ة ال����ة ال�ع�وفة �

H M H H M H M 
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