
   

   

  

   

 

  

 
 

ممتدة  عدة تالل   تضم). وھي 1انظر الشكل  -  4و   GSA 3في بحر البوران الجنوبي (  )Cabliers Coral Moundتالل كابلییھ المرجانیة ( مقاطعةتقع 
كیلومتًرا  25الجبل البحري، الذي ھو نتوء بركاني متعرج، لمسافة  . یمتد ھذا(CWC)تتكون أساًسا من مرجان المیاه الباردة  بتعرجات شبیھة النتوء، 

كما یوجد فیھ  ، مرجان المیاه الباردة كثافة وأكبرھا في البحر األبیض المتوسط  واحًدا من أكثر شعابمتًرا، ویستضیف حالیًا   710-250بأعماق تتراوح من 
 .بأكملھحوض البحر األبیض المتوسط  شعاب مرجان المیاه الباردة النامیة الوحیدة المعروفة في

  البحار  أعماق   في استثنائیة نقیة شبھ واحة  المنطقة  تعد 
  إلى  جنبًا المرجاني، ثراءھا تظھر التي العلمیة لألدلة وفقًا

  بالنشاط نسبیًا مضطربة  غیر كابلییھ أن حقیقة  مع جنب
  الشعاب من أساسي بشكل شعابھا وتتكون. البشري

 Desmophyllum الھیكل، تبني التي الحجریة  المرجانیة
pertusum (=Lophelia pertusa)  وMadrepora 

oculata، األخرى المھددة األنواع مع جنب  إلى جنبًا  
  المرجانیة الشعابمن  كثیفة مجموعات  تشمل التي

  واإلسفنج  السوداء المرجانیة  والشعاب  الجورجونیة
  تجاریة  أنواع  تمت رؤیة. البحار أعماق  الزجاجي في 

  ذو  الدنیس  ذلك في  بما المرجانیة، الشعاب نظام  في مختلفة
  والكونغر ، (Pagellus bogaraveo)ءالسودا  البقعة

 األزرق  والبیاض ، (Conger conger)األوروب
(Micromesistius poutassou) ، الشوكیة  واللحیة  

  العقرب  وسمك  ، (Phycis blennoides)الكبیرة
 . (Nephrops norvegicus)النرویجي  البحر ، وكركدن (Palinurus mauritanicus)الوردي الشوكي البحر وكركدن  ، (Scorpaena scrofa)األحمر

  إلى السوداء البقع  ذات  الدنیس  ومجموعات من ،ذو البطن السوداء الصغیر الورد وسمك  الحبار،  وبیض  ،القرش القط المرقط الصغیر بیض حاالت تشیر رؤیة 
 .األنواع حیاة  لدورات كابلییھ لشعاب  المحتملة  األھمیة

 

 

 
 البحر المتوسط الھیئة العامة لمصاید أسماك أولویة أكبر ضمن أعمال الحفظ التي تقوم بھا  (VMEs)البیئیة البحریة المعرضة للخطرأصبحت حمایة النظم  
)GFCM(  تم اعتماد بروتوكوالت لحمایة النظم اإلیكولوجیة البحریة الصغیرة ضمن مجال تطبیق  2018في السنوات األخیرة. في عام ،GFCM    في

بشأن إنشاء مجموعة   GFCM/43/2019/6  القرار  GFCM، اعتمدت 2019)، وفي عام 17الملحق ( GFCMنویة الثانیة واألربعین لھیئة الدورة الس
 .النظم اإلیكولوجیة البحریة المعرضة للخطر التي شكلتھا المجتمعات البحریة (المرجانیة) في البحر األبیض المتوسطمن التدابیر لحمایة 

، فإن الجبال البحریة   البحر المتوسط للھیئة العامة لمصاید أسماكتجعلھا مرشًحة واضًحة للحمایة. ووفقًا  تالل كابلییھ المرجانیة الخصائص الفریدة لمقاطعة
بیئات تؤشر   میزات یُعرف أنھا تدعم النظم البیئیة البحریة المعرضة للخطر. البیئات مثل بیئات مرجان المیاه الباردة ومجتمعات اإلسفنج الزجاجي ھيھي 
بیئة   ت تؤشر إلى ھي تصنیفا (Scleractinia) والشعاب المرجانیة الحجریة (Antipatharia) بیئة بحریة معرضة للخطر؛ والشعاب المرجانیة السوداء  إلى

كابلییھ، والعدید منھا في حالة صیانة استثنائیة، ویجب حمایتھا من  ھذه موجودة في  البیئة البحریة المعرضة للخطر جمیع مؤشرات بحریة معرضة للخطر. 
ان الحمایة الكافیة لألنواع  ، بضم2019وأعید التأكید علیھ في عام  2017، الموقع في عام MedFish4Ever تأثیر مصاید األسماك. التزم إعالن  

على التعاون إلنشاء مناطق تحظر فیھا مصاید األسماك. ال  المعرضة للخطر والبیئات الحساسة، كما حث الدول التي تقع على شواطئ البحر األبیض المتوسط 
منطقة تحظر فیھا مصاید   ، كما أن إنشاء GSA 1)- (4البورانفي بحر  البحر المتوسط  للھیئة العامة لمصاید أسماكتوجد حالیًا أي قواعد بیانات بحریة تابعة 

وحمایة الشعاب المرجانیة، بینما یحتمل أیًضا دعم مصاید األسماك   سیعالج فجوة مھمة في البیئة البحریة المعرضة للخطر كابلییھ لحمایة شعاب  األسماك
   .الرئیسیة في ھذه المنطقة

2021حزیران/ یونیو   

 كابلییھ  لشعاب البیئیة األھمیة

المتوسط  األبیض في البحر استثنائیة مرجانیة شعاب: كابلییھ حمایة  

 

 المرجانیة كابلییھ تالل مقاطعة موقع.  1 لشكل

د  یالھیئة العامة لمصا من قبل للخطر المعرضة البحریة اإلیكولوجیة النظم حمایة
 المتوسط  البحر أسماك

 منطقة جدیدة محظورة الصید في بحر البورانل مقترح

http://www.fao.org/3/ca4047en/ca4047en.pdf
http://www.fao.org/3/ca4047en/ca4047en.pdf
http://www.fao.org/3/ca4047en/ca4047en.pdf
http://www.fao.org/gfcm/decisions/es/


 

 

 
 

تنمو على   ٌوجدت شعاب مرجان المیاه الباردة العزراء التي
) مع المستعمرات  3و  2قمة شاطئ كابلییھ (انظر الشكلین  

المحیطة   التالل  على  المكتملة  وغیر  والمتناثرة  الصغیرة 
األخرى في ھذا الجزء من بحر البوران، مثل تالل ملیلیة  

فوركاس. تریس  خلیج  حول  والشرقیة  الشعاب    . الغربیة 
الباردة المرجانیة   المیاه  في  التكوین   الحیة  الحیویة  (أي  ات 

الممتدة وطویلة العمر ذات التعبیرات الجیومورفیة المعقدة)  
المتوسط.   األبیض  البحر  في  للغایة  حالة  و محدودة  في 

وجودھا، تكون حالة حفظھا سیئة بشكل عام بسبب تأثیرات  
 الصید واألنشطة البشریة األخرى. لذلك فإن شعاب كابلییھ

اإلیكولوجیة   للنظم  استثنائیة  أمثلة  لشعاب  ھي  الصحیة 
   .في البحر األبیض المتوسط المیاه الباردة مرجان

 
المائیة، فإن بحر البوران ھو منطقة  من حیث الدینامیكا 

تكون فیھا التفاعالت بین میاه المحیط األطلسي والبحر  
مھمة للغایة. یساعد ھذا التفاعل في  األبیض المتوسط 

الحفاظ على نظامین من الدوامات المضادة للعواصف  
اإلعصاریة التي تحفز تكوین مناطق التدفق التي تجلب  

ة. یقع شاطئ كابلییھ على  المغذیات إلى المیاه الضحل 
مقربة من مسار دوامة البوران الشرقیة عالیة اإلنتاجیة.  

تلعب السرعات الرأسیة التي تنتجھا ھذه الدوامة دوًرا  
مھًما في نقل الرواسب العضویة إلى أعماق البحر، مما  

 یخلق ظروفًا بیئیة مناسبة للحفاظ على شعاب مرجان
 ونموھا.    المیاه الباردة

 
توجد میزة استثنائیة أخرى لكابلییھ وھي تجمعاتھا الكثیفة  

   Asconema setubalense من اإلسفنج الزجاجي
) ، والتي تم اإلبالغ عن وجودھا في  2(انظر الصورة 

ثالثة مواقع أخرى فقط في البحر األبیض المتوسط:  
 و   Chella و  Catifas الشواطئ البركانیة المجاورة

Avempace  95. ھذا نوع  عمره طویل یصل إلى  ٪
سنة.    98سم) بعمر  100من حجمھ األقصى (أكثر من 

ارتفاعات   إلى   A.    setubalense وفي كابلییھ، ینم
 .سم 50تزید عن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ذو الدنیس.  1 الصورة
 السوداء البقعة

(Pagellus bogaraveo) 
 شاطئ كابلییھ   في

 

تالل  مقاطعة   جنوب) ب( و شمال) أ( قمة على العمالقة للتجمعات  تخطیطي تمثیل. 2 الشكل
 استثنائیة  شعاب مقاطعة ) Corbera et al. :،  2019 المصدر(كابلییھ المرجانیة 

                
           

    

 

 مقاطعةل  الشمالیة القمة في الحیة   Lopheliaو   Madrepora شعاب.  3 الشكل
 األوروبي  االتحاد من ROV لقطات:  المصدر(تالل كابلییھ المرجانیة 

Eurofleets-2 IRIS Cruise ( 

 



 

 

 

 

 Phanopathes األسود المرجان ھو كابلییھ في  البیئات تشكل  التي األنواع وفرة  أكثر
rigida ، الجورجونیة المرجانیة الشعاب یلیھ Acanthogorgia hirsuta   والشعاب  

  .Dو     M. oculata مستعمرات . تعتبر Madrepora oculata الصخریة  المرجانیة
pertusum  المبلغ الكثافات  ث تتجاوزحی  استثنائي، بشكل الشمالیة الكثیفة الشعاب  من  

  بمقدار  المتوسط البحر  في  المیاه الباردة  في المرجانیة للشعاب  األخرى  للتجمعات عنھا
  D. pertusumو   M. oculata مستعمرات تصل.  الحجم  حیث  من درجتین إلى  یصل

  من العالیة  النسبة  وتشیر  سم،  50 عن قطرھا یزید أحجام  إلى الشمالیة  الشعاب  من
  تجزئة أو مرتفع تحشید معدل  إلى  ھناك لوحظت التي الصغیرة  M. oculata مستعمرات

  اإلسفنج أیًضا شائع بشكل  لوحظ . أصغر مستعمرات إلى  الكبیرة للمستعمرات متكررة
 Parantipathes Larix األسود والمرجان  Asconema setubalense الزجاجي 

 . ) 4 الشكل  انظر (

  األنواع أكثر من  نوعین على العثور  یمكن حیث المعروفة  القلیلة المواقع أحد كابلییھ ھي
 - A. setubalense الزجاجي السداسي  واإلسفنج P. rigida األسود  المرجان -  شیوًعا

  بشكل بكثرة  یتواجد الذي ،P. rigidaاألسود  المتوسط. المرجان األبیض البحر  في
  األنواع الموجودة في  من نوع األصل في  ھو  المنطقة، في  كثیفة تجمعات ویشكل ملحوظ 

تالل كابلییھ   مقاطعة في  المتوسط  األبیض البحر في  مرة  ألول  لوحظ األطلسي وقد
  من أیًضا  ھو  A. setubalense الزجاجي السداسي  فإن اإلسفنج  وبالمثل، المرجانیة، 

 أطلسي.  أصل 

  محمیة أو مھددة  أنھا على  مدرًجا نوًعا 20 لـ  موطنًا تالل كابلییھ المرجانیة  مقاطعة تعد
 البحر المتوسط لمصاید أسماكلھیئة العامة  ا تعتبرھا أو  الدولیة  االتفاقیات بموجب

)GFCM(  البیانات لجمع  المرجعي لإلطار وفقًا  كأولویات (DCRF) األنواع  . تشمل  
  وشعاب  Leucoraja circularis الرملي الشعاع  المنطقة في الموثقة  بالخطر المھددة

  للقائمة  وفقًا باالنقراض المھددة  األنواع من وكالھما ، Isidella elongataالخیزران
 ). 5 الشكل انظر (  الطبیعة لحفظ  الدولي  لالتحاد  الحمراء

  أو /   و  لالنقراض معرضة أنھا مدرجة على  أعاله المذكورة  المرجانیة األنواع جمیع
 لبرنامج  التابعة المتوسط البحر عمل لخطة  وفقًا المتوسط  األبیض البحر حوض في  مھددة
 SPA / BD   (Annex II SPA/BDلبروتوكول 2 الملحق(  للبیئة المتحدة األمم

Protocol البحر المتوسط لھیئة العامة لمصاید أسماكا تصنیفات . حسب  )GFCM  (
  الرئیسیة األنواع من فھي  (VMEs) للخطر المعرضة  البحریة البیئیة النظم  لمؤشرات 

 القرار  بموجب على أماكن و/ أو أوقات الصید  قیود  لوضع مراعاتھا یجب التي
GFCM / 43/2019/6. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ھیئة  ال ومؤشرات المھددة  لألنواع موطن  بحري  جبل
  للنظم )GFCM( البحر المتوسط العامة لمصاید أسماك 

 (VMEs) للخطر المعرضة البحریة  البیئیة

 كابلییھ  في الموجودة باالنقراض المھددة األنواع . 5 الشكل 

  كابلییھ في الموجودة شیوًعا األكثر المرجانیة األنواع . 4 الشكل 

Phanopathes rigida 
   األسود المرجان

Parantipathes larix 
   األسود المرجان

 

 

 

 

 

  اإلسفنج تجمع. 2 الصورة 
 Asconema) الزجاجي
setubalense)  شاطئ   في
 كابلییھ 

Leucoraja circularis 
 الرملي  الشعاع

 

 

 
 

Madrepora oculata 

الصخریة  المرجانیة الشعاب  

Acanthogorgia hirsuta 
الجورجونیة  المرجانیة الشعاب  

Isidella elongata 
 الخیزران   شعاب

 

 

https://www.rac-spa.org/sites/default/files/annex/annex_2_en_20182.pdf
https://www.rac-spa.org/sites/default/files/annex/annex_2_en_20182.pdf


 

 

وفقًا للبیانات المتاحة للجمھور والتشاور مع الخبراء المحلیین من المؤسسات األكادیمیة، تتعرض  
للغایة. لوحظ عدد قلیل من سفن الصید تعمل في المنطقة، مع  لضغط صید محدود  كابلییھ شعاب

مستویات منخفضة من نشاط الصید السنوي داخل المنطقة المقترحة لحظر مصاید األسماك. تم تنفیذ  
 .معظم عملیات الصید المسجلة ھذه بواسطة سفن الصید بشباك الجر القاعیة

المعزول یعني   ا نسبیًا بسبب األنشطة البشریة األخرى. موقعھ ة غیر مضطرب  كابلییھ   تالل كما أن
خضع لتأثیرات مباشرة من طرق الحركة البحریة الرئیسیة أو الكابالت البحریة  ت ، حتى اآلن، لم اأنھ
 ). 6الشكل انظر( األنابیب خطوط  أو

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

المناطق التي تحظر فیھا مصاید األسماك أدوات فعالة لإلدارة المكانیة لمصاید األسماك لتقلیل   تعد
التفاعالت غیر المرغوب فیھا بین أنشطة الصید والنظم اإلیكولوجیة البحریة الحساسة، وال سیما النظم  

 .اإلیكولوجیة البحریة المعرضة للخطر
 

تالل كابلییھ   في مقاطعة  منطقة تحظر فیھا مصاید األسماك تشیر المعلومات العلمیة إلى أن تحدید
الصحیة وغیر المضطربة مع دعم   مرجان المیاه الباردة عاب من شأنھ أن یساعد في حمایة ش المرجانیة

استدامة مصاید األسماك في المنطقة. باإلضافة إلى ذلك، ستخدم المنطقة التي تحظر فیھا مصاید  
ھدفًا علمیًا یتمثل في إنشاء منطقة مرجعیة قیمة لرصد النظم اإلیكولوجیة في أعماق البحار   األسماك

ریة المعرضة للخطر في حوض البحر األبیض المتوسط. كما أن إنشائھا سیعزز  والنظم اإلیكولوجیة البح
التعاون المؤسسي والعلمي بین بلدان المنتدى العالمي لمصاید األسماك، وبین الھیئة العامة لمصاید  

التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبیئة  وخطة عمل البحر المتوسط   ) GFCM(  البحر المتوسط أسماك
 قیة برشلونة). (اتفا

 

   

المركزي المكتب  
اسبانیا  مدرید  

europe@oceana.org 
 

األوروبي  االتحاد مكتب  
بلجیكا  بروكسل،   

brussels@oceana.org 
 

والبلطیق  الشمال بحر مكتب  
الدانمارك  كوبنھاجن،   

copenhagen@oceana.org 
 
 

 األسماك مصاید تحظر فیھا كمنطقة كابلییھ

 رات تعد مستعم
Lophelia   

   Madrepora  و
كابلییھ من بین   في

أكبر المستعمرات  
التي لوحظت في  

البحر األبیض 
 المتوسط 

 نسبیا  ھادئة منطقة

 البحریة  الحركة   كثافة)  ب(و  ؛)  الصید  معدات  جمیع(  2020-2012  الفترة  خالل  التراكمیة  الصید  ساعات  إجمالي)  أ. ( 6  الشكل
 تالل كابلییھ المرجانیة مقاطعة من  بالقرب

 

المتحدة  المملكة مكتب  
المتحدة  المملكة لندن،   

oceanauk@oceana.org 
 
 

www.eu.oceana.org 

 

 ذلك  خالف یذكر لم ما  ، Oceana © الصور من جمیع

(B) (A) 


