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إدراج في قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات األھمية للبحر المتوسط :المنطقة
المقرر :IG 17/13
البحرية المحمية ) Miramareإيطاليا( ،المنطقة المحمية  ،Plemmirioو المنطقة البحرية المحمية Tavolara
–) Punta Coda Cavalloإيطاليا( والمنطقة المحمية والمحتجز الطبيعي ) Torre Guacetoإيطاليا(

إن االجتماع الخامس عشر لألطراف المتعاقدة،
إذ ي ـشير إلى المادة  8من البروتوكول المعني بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر المتوسط،
المشار إليه ھنا بالبروتوكول ،بشأن وضع قائمة بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات األھمية للبحر المتوسط،
إذ يضع في اعتباره المرفق األول بالبروتوكول المتعلق بالمعايير المشتركة الختيار مناطق بحرية وساحلية محمية يمكن
إدراجھا في القائمة،
ال بالفقرة  3من المادة  9من البروتوكول واالجتماع الثامن لجھات
إذ يأخ ـذ ف ـي اعتباره الطلب الذي قدمته إيطاليا عم ﹰ
االتصال الوطنية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة )باليرمو ،حزيران،يونيو ،(2007
إذ يضع في اعتباره الدراسة التي قام بھا اجتماع جھات اتصال مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة
ط ـبقاﹰ لمتطلبات الفقرة  – 4أ من المادة  9من البروتوكول بشأن التمشي مع مقترح المعايير المنصوص عليھا في المادة
 16من البروتوكول كما وردت في المرفق بھذا المقرر .
يقرر إدراج المواقع التالية في القائمة :
-

المنطقة البحرية المحمية ) Miramareإيطاليا(،

-

المنطقة المحمية ) Plemmirioإيطاليا(،

-

المنطقة البحرية المحمية ) Tavolara-Punta Cavalloإيطاليا(،

-

المنطقة البحرية المحمية والمحتجز الطبيعي ) Torre Guacetoإيطاليا(.

يطل ـب إلى الطرف المعني اتخاذ تدابير الحماية والصيانة الضرورية المحددة في المقترحات طبقاﹰ للفقرة  3من المادة 9
والمرفق األول بالبروتوكول .
يطل ـب إل ـى مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة أن يخطر المنظمات الدولية المتخصصة بالقوائم
المعتمدة الجديدة بما في ذلك التدابير المتخذة في ھذه القوائم كما تنص علي ذلك الفقرة  5من المادة  9من البروتوكول .
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ملحق
في قائمة لمناطق لمتمتعة بحماية خاصة
ملخص مجمل لوثائق لمعر ضة من قبل يطاليا إل
لمنطقة لمحمية
لمنطقة لبحرية لمحمية لمير ما
أل مية للبحر لمتوسط ) (SPAMIبخصو
لبليميريو لمنطقة لمحمية لبحرية نافوال  -بونتا و فالو لمنطقة لبحرية لمحمية لمحمية
لطبيعية ل تو غو ساتو.
ملخص
لمنطقة لبحرية لمير ما
لخصوصيا

لعامة

تستجيب لمنطقة لبحرية لمحمية لمير ما لمعيا ين عامين من لفصل  8للبر تو و :
 تحتو على منظوما بيئية خاصة بإقليم لبحر لمتوسط. تمثل منفعة علمية جمالية ثقافية تربوية.عال على لك فإ لمنطقة لبحرية لمحمية تمثل قيمة قليمية ضحة من حيث تمثيليتھا لطبيعية
تمثيليتھا لثقافية.
مر ز ا لتربو بمثابة ألنمو في ذ لشأ
يمكن عتبا لمنطقة لبحرية لمحمية لمير ما
بالنسبة لى ل لبحر لمتوسط.
على عناصر خر ميسر لتسجيلھا ضمن قائمة
ما تحتو لمنطقة لبحرية لمحمية لمير ما
أل مية للبحر لمتوسط ) (SPAMIي:
لمناطق لمتمتعة بحماية خاصة
 مشا ة لجماعا لعمومية في تخطيط لمنطقة لتصر فيھا. جو مجلس يمثل لقطاعا لمھنية لجمعياتية لعلمية لتي تعتني بالمنطقة. جو مخطط للتصر لساحلي يتضمن لمساحة لجملية :منطقة لحماية لبيولوجية ) تشريعالتحا أل بي(
لوضعية لقانونية
تحظى ذه لمنطقة لبحرية لمحمية بوضعية قانونية مناسبة تمكنھا من لحماية على لمد
جر

لبعيد.

لحماية لتخطيط لتصر

د حماية ذه لمنطقة لبحرية لمحمية مبينة بوضو .
لتصر على معرفة جيد مالئمة للمنطقة.
ترتكز جر
لمنطقة لبحرية لمحمية بمير ما مز بمخطط للتصر
لما ية ذلك ببرنامج متو صل للمر قبة.

بجھا للتصر

بالوسائل لبشرية

لخاتمة
تتوفر لھذه لمنطقة لمعايير لدنيا لمطلوبة ي بذلك مؤ لة أل تسجل ضمن قائمة لمناطق لمتمتعة
أل مية للبحر لمتوسط ).(SPAMI
بحماية خاصة
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لمنطقة لبحرية لبيليميريو
لخصوصيا

لعامة

تستجيب لمنطقة لبحرية لمحمية لبيليميريو لمعيا ين عامين من لفصل  8للبر تو و :
 تمثل مية للمحافظة على لعناصر لمكونة للتنو لبيولوجي بالمتوسط باحتو ئھا على  25منلمآلف للبحر لمتوسط لخصوصية  42نوعا مد جا ضمن قائمة لملحق .II
 تمثل منفعة تربوية امة ضافة لى حتو ئھا على قيمة تا يخية ثقافية.لوضعية لقانونية
تحظى ذه لمنطقة لبحرية لمحمية بوضعية قانونية سمية منذ .2004
جر

لحماية لتخطيط لتصر

يتوفر لھذه لمنطقة لمحمية جھا تصر .
لمعلوما لمقدمة انت قليلة لتوثيق
لتصر على تقسيم لمنطقة لى جز غير
ترتكز جر
جو مخطط
تشير لوثيقة لى جھا لتصر يصد يه حو لبرنامج لسنو للتصر غير
حقيقي للتصر لم يكن ضحا بصفة افية.
لخاتمة
تتوفر لھذه لمنطقة لمحمية لمعايير لدنيا لمطلوبة ي بذلك مؤ لة أل تسجل ضمن قائمة لمناطق
أل مية للبحر لمتوسط ) (SPAMIغير نه ينبغي ضافة لعناصر لمكملة
لمتمتعة بحماية خاصة
لتھديد لضمنية لتي تتعر لھا لمنطقة لخاصية لمستديمة للوسائل
لمتعلقة بمخطط لتصر
لمالية.
منطقة نافوال  -بونتا و
لخصوصيا

فالو

لعامة

تستجيب لمنطقة لبحرية لمحمية لنافوال  -بونتا و فالو لمعيا ين عامين من لفصل  8للبر تو و :
 تحتو على منظوما بيئية خاصة بالجھة بمآلف ألنو لمھد باالندثا تمثل منفعة علمية جمالية ثقافية تربوية:• تتعا لمنطقة مع "معھد لثقافا لبحرية" "مر ز لشفا للثدييا لبحرية" بھد
لعمل على نعاشھا على مستو مر ز إلنعا .
سة لثدييا لبحرية لموجو
• جو آثا ثقافية " لقر لوسطى لقرقو " " لكنيسة إلغريقية"
ضافة لى لك تتوفر لھذه لمنطقة لبحرية لمحمية قيمة قليمية ضحة بحكم حتو ئھا على  25صنفا
من لمآلف لخصوصية من بينھا حد لمآلف لھامة :معشبا لبو يد نيا.
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لوضعية لقانونية
تحظى ذه لمنطقة لبحرية لمحمية بوضعية قانونية مالئمة منذ  1997تحقق لھا حماية لفضا
لبحرية.
جر

لبرية

لحماية لتخطيط لتصر
ي ترمي لى ال تقا بالبحث لعلمي

د حماية ذه لمنطقة لبحرية لمحمية مبينة بوضو
ألنشطة لثقافية لتربوية لسياحية لمستديمة نحو ألفضل.
لتصر على تقسيم لمنطقة لى جز مما يمكن من لتصر في لضغط لسياحي
ترتكز جر
سيما نه يكو مكثفا خال فصل لصيف ) يمكن يصل عد لسكا بالمنطقة لى  100 000شخصا(
لمنطقة لبحرية لمحمية بنافوال  -بونتا و فالو مز بمخطط تصر يمكن من تيسير القتصا
ثيق.
لمحلي ) لجمعيا لمتطوعة ( ما لھا جھا للتصر لجنة مختصة تعمال بتعا
لخاتمة

تتوفر لھذ لموقع لمعايير لدنيا لمطلوبة ي بذلك مؤ لة أل تسجل ضمن قائمة لمناطق لمتمتعة
أل مية للبحر لمتوسط ).(SPAMI
بحماية خاصة

لمنطقة لبحرية ل تو
لخصوصيا

غو ساتو

لعامة

تستجيب لمنطقة لبحرية لمحمية لتو غو ساتو لمعيا ين عامين من لفصل  8للبر تو و :
 تمثل مية للمحافظة على لعناصر لمكونة للتنو لبيولوجي بالمتوسط من خال حتو ئھا على 7مآلف حرجة ألنو مھد
 33نوعا مد جا بالملحق .II
 تحتو على منظوما بيئية خاصة بالجھة مع  17من لمآلف لنمو جية من بينھا لمعتبرأل لوية في طا لوثيقة أل بية "للمو ئل"
لوضعية لقانونية
تحظى لمنطقة بوضعية قانونية مالئمة منذ  .1987منذ  1991تتمتع لمنطقة بوضع لمحمية لطبيعية
لمحافظة عليھا طنيا.
مما سبھا عتر فا بضر
من خال مر
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جر

لحماية لتخطيط لتصر

لمنطقة لبحرية لمحمية لتو غو ساتو مز بجھا تصر مختلط متكو من بلدية "برنديز "
ذلك من عد مجالس تشر لمھنيين
لعالمي للطبيعة )(WWF
لجمعية إليطالية للصند
الجتماعيين ما لھا مكانيا بشرية مرضية.
لتصر على تقسيم لمنطقة لى جز مع تحديد مرئي مدقق.
ترتكز جر
لبيئة .يتضمن ذ
بطة لتصر مخططا مالئما للتصر تم عرضه للمو فقة على
قد عد
لمر قبة.
لمخطط جر
لخاتمة
تتوفر لھذ لموقع لمعايير لدنيا لمطلوبة و بذلك مؤ ل للتسجيل ضمن قائمة لمناطق لمتمتعة بحماية
أل مية للبحر لمتوسط ).(SPAMI
خاصة
لثال لقا مة لتثبت من لمو فقة على مخطط
ما تم تسجيل لموقع فإنه يجد خال لسنو
لتصر من قبل لسلطا إليطالية.

