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الدعم الرئييس ملركز البحر املتوسط للتعاون 
من خالل:

وقد تم انجاز هذا االصدار بفضل 
متويل:

املحررون: إ. أ. رادفورد، ج. كاتولو و ب. دي مونتموالن

االتحاد الدويل لحامية الطبيعة )IUCN( يساعد العامل عىل إيجاد حلول واقعية ألهم التحديات البيئية والتنموية امللحة. وهو أقدم 
وأكرب شبكة بيئية عاملية، كام ينتسب لعضويته أكرث من 1000 حكومة ومنظمة غري حكومية، وحوايل 11000 عامل متطوع يف أكرث من 

160 دولة. أنشئ مركز البحر املتوسط للتعاون يف ملقة عام 2000 ويجمع أكرث من 170 منظمة عضو يف االتحاد الدويل لصون الطبيعة 
يف املنطقة حول برنامج مشرتك من العمل املتفاين للتأثري وتشجيع ومساعدة مجتمعات البحر األبيض املتوسط للحفاظ عىل الطبيعة 

واستخدام مواردها بشكل مسؤول لتحقيق التنمية البرشية. لجنة بقاء األنواع )SSC( يف االتحاد الدويل لحامية الطبيعة هي شبكة 
علمية تضم 7500 من الخرباء املتطوعني من كل العامل، وجميعهم يعمل معا من أجل تحقيق رؤية "عامل يقّيم ويحافظ عىل املستويات 

الحالية للتنوع الحيوي" هناك مجموعة متخصصة تعمل عىل نباتات جزر البحر املتوسط.
www.iucn.org

منظمة الحياة النباتية الدولية هي املنظمة التي تتحدث عن النباتات الربية. نحن نعمل بجد لحامية النباتات الربية عىل األرض وبناء 
تفاهم للدور الحيوي الذي تلعبه يف حياة الجميع. النباتات الربية رضورية للحياة، فهي تقوم بتنظيف الهواء واملياه، وتوفر الغذاء 
واملأوى للحرشات والطيور والحيوانات، وهي بالغة األهمية يف مكافحة تغري املناخ. تضطلع منظمة الحياة النباتية الدولية بعملية 

الحفظ وتدير املحميات الطبيعية وتؤثر يف السياسات والترشيعات وتدير الفعاليات واألنشطة التي تربط الناس مع النباتات الربية 
املحلية وتعمل مع الرشكاء عىل الصعيد الدويل لتعزيز حفظ النباتات الربية وذلك لصالح الجميع.

www.plantlife.org.uk

يعترب الصندوق العاملي لصون الطبيعة من املنظامت الرائدة يف العامل للحفاظ عىل الطبيعه. إن مهمة الصندوق العاملي لصون الطبيعة 
هي وقف تدهور البيئة الطبيعية لكوكب األرض وبناء مستقبل يستطيع فيه البرش العيش يف وئام مع الطبيعة. اتحدت شبكة مكاتب 

البحر املتوسط للصندوق العاملي لصون الطبيعة الطالق مبادرة البحر املتوسط وهي عبارة عن اسرتاتيجية مكونة من أربعة أهداف 
رئيسية: حامية وانحسار فقدان طبيعية البحر األبيض املتوسط املتميزة وتأمني النظم اإليكولوجية للمياه العذبة وحامية النظم 
اإليكولوجية البحرية وضامن قدرة األنظمة اإليكولوجية املتوسطية بالتكيف مع تغري املناخ. ساهم كل من مكتب برنامج البحر 

املتوسط - صندوق العاملي لصون الطبيعة )MedPO( والصندوق العاملي لصون الطبيعة - إيطاليا يف هذه املبادرة.
www.wwf.org
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تحديد الكيانات الجغرافية يف هذا الكتاب وعرض املواد ال تعني التعبري عن رأي االتحاد الدويل لصون الطبيعي أو 

أي من املشاركني اآلخرين، فيام يتعلق بالوضع القانوين ألية دولة أو أرايض أو مناطق، أو سلطاتها أو فيام يتعلق 

بتعيني حدودها أو تخومها. ال تعرب اآلراء املنشورة يف هذا الكتاب عن وجهة نظر االتحاد الدويل لصون الطبيعة أو 

أي من املنظامت املشاركة.

لتبسيط القراءة سيتم اإلستعاضة عن األرايض الفلسطينية املحتلة يف هذا الكتاب بفلسطني

التوثيق املقرتح لألبواب الخاصة بكل دولة والواردة يف الجزء الثالث، 

كالجزائر عىل سبيل املثال:

ياحي، ن. و بنحوحو، س. 2010. الجزائر ص. 27-30 يف: املناطق النباتية 

الهامة يف جنوب ورشق البحر املتوسط: املواقع ذات األولوية للحفظ 
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النارش: االتحاد الدويل لصون الطبيعة، جالند، سويرسا و ملقة، إسبانيا

حقوق النرش محفوظة لالتحاد الدويل لصون الطبيعة، 2011
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التنويه بصورة كاملة للمصدر.

أما إعادة النسخ بهدف البيع أو ألية أغراض تجارية تعترب ممنوعة بدون 

الحصول عىل إذن مسبق من صاحب حق النرش.

التوثيق: 

رودفورد، إ. أ.، كاتولو، ج. و دي مونتموالن. )املحررون( )2011( املناطق 

النباتية الهامة يف جنوب ورشق حوض البحر املتوسط: املواقع ذات األولوية 

للحفظ. االتحاد الدويل لصون الطبيعة، جالند، سويرسا و ملقة، اسبانيا: 

االتحاد الدويل لصون الطبيعة. 116 صفحة

الرسوم البيانية، الخرائط و التحاليل

جيانلوكا كاتولو، إليزالبيث أ. رودفورد، بريتراند دي مونتموالن

  978-2-8317-1373-1 :)ISBN(الرقم املعياري الدويل

)978-2-8317-1373-1(

M 1564 - 2011 :رقم اإليداع القانوين
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Matthiola longipetala Tallouine - جنوب غرب املغرب

Natural Image /تصوير: بوب غيبونز

جميع الصور املستخدمة يف هذا اإلصدار هي ملك لصاحب حق النرش األصيل 

)ملزيد من التوضيحات انظر إىل التعليقات والرشوحات الفردية(.

إن إعادة استخدام الصور الواردة يف هذا اإلصدار تحتاج إىل الحصول عىل إذن 

مسبق من صاحب حقوق النرش والطباعة.

إنتاج: مركز البحر املتوسط للتعاون.

الطباعة: Solprint - ميخاس )ملقة(، إسبانيا.

متوفر لدى:
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الصفحة اإللكرتونية ملنظمة الحياة النباتية الدولية:

 www.plantlife.org.uk/publicatiions
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لقد تم دعم التحديد األويل ملناطق النباتات 
الهامة يف جنوب ورشق البحر املتوسط ضمن 

هذا املرشوع من خالل الوكالة الفرنسية 
للتنمية )AFD( كونها الداعم األول لصندوق 

.)CEPF( الرشاكة البيئية الحرجة

كذلك نشكر االتحاد الدويل لصون الطبيعة 
)IUCN( ومنظمة الحياة النباتية الدولية 

)Plantlife( والصندوق العاملي لصون 
الطبيعة )WWF( ملساعدتهم. كام نشكر 

ارنشا سيندويا، دانيا عبد امللك، كارال دانيلويت، 
ماركوس فالديرابانو، انابيل كوتيلد و بيدرو 

ريجاتو من مركز البحر املتوسط للتعاون؛ ماثيو 
هال وسابينا كنيس من مركز نباتات الرشق 
األوسط يف الحديقة النباتية امللكية ادنربغ، 

و فرينون هيوود و ستيفن جوري من جامعة 
ريدنغ لعالقتهم بهذا املرشوع.
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بحيرة المالح، الجزائر
تصوير: بوجمعة سمراوي

لقد شهد العقد املايض تنامي الوعي الدويل حول الدور الهام للتنوع الحيوي، هذا الوعي مدعوم 
من املستويات السياسية والعلمية واملنظامت غري الحكومية يف الشامل والجنوب. وقد شاركت 

فرنسا يف رفع مستوى الوعي يف هذە املسألة من خالل االلتزامات الدولية خاصة منذ قمة ريو يف 
عام 1992.

شاركت الوكالة الفرنسية للتنمية )AFD( يف مختلف النشاطات الخاصة بالتنمية املستدامة 
وبشكل خاص يف ما يتعلق بتوخي الحذر يف استخدام النظام البيئي وحفظ التنوع الحيوي بشكل 

عام. ولذلك ومنذ عام 1996، خصصت الوكالة الفرنسية للتنمية 600 مليون يورو ملشاريع ذات 
عالقة بالتنوع الحيوي، و باعتبارها واحدة من ستة ممولني لصندوق الرشاكة البيئية الحرجة 

)CEPF( يف العامل. وكداعم دائم للتنمية يف منطقة البحر املتوسط والرشق األوسط، فان هذە 
الوكالة يسعدها املساهمة يف األعامل التحضريية العلمية واإلسرتاتيجية الخاصة بحامية التنوع 

الحيوي يف النقاط الحساسة من  منطقة البحر املتوسط.

انطالقا من إدراك ووعي الوكالة الفرنسية للتنمية لعدم وجود بيانات موحدة ذات صلة بتوزيع 
ووضع النباتات يف منطقة البحر املتوسط ولتحديد األولويات الخاصة بحفظ النباتات، فقد مولت 

تحديد مواقع وموائل النباتات الهامة يف شامل إفريقيا والرشق األوسط وألبانيا ودمجها جنبا 
إىل جنب مع القوائم الحمراء لألنواع يف منطقة البحر املتوسط يف ملف النظام البيئي لصندوق 

الرشاكة البيئية الحرجة )CEPF(، والتي وضعها االتحاد الدويل لصون الطبيعة )IUCN( بالتعاون 
 Plantlife( ومنظمة الحياة النباتية الدولية )WWF( مع الصندوق العاملي لصون الطبيعة

international( يف عام 2009.

لقد ساهمت النتائج الواردة يف هذا اإلصدار يف وضع ملف النظام البيئي ملنطقة البحر املتوسط 
والتي تعترب وثيقة إسرتاتيجية تستخدم من صندوق الرشاكة البيئية الحرجة لتحديد األولويات يف 

تخصيص األموال للمنظامت غري الحكومية العاملة يف مجال حفظ التنوع الحيوي للفرتة من 2011 
– 2015. عالوة عىل ذلك فان الوكالة الفرنسية للتنمية )AFD( ترغب يف أن يستخدم هذا اإلصدار 

يف إبراز أهمية املحافظة عىل النباتات اإلستثنائية يف منطقة البحر املتوسط وتشجيع مواصلة 
تطوير املعرفة النباتية.

رسالة دعم

جلز كليتز
)AFD( مكتب برنامج التنوع الحيوي - الوكالة الفرنسية للتنمية

المناطق النباتية الهامة 
في منطقة جنوب وشرق 

البحر المتوسط



المناطق النباتية الهامة في جنوب وشرق البحر المتوسط . المواقع ذات األولوية للحفظالملخص اإلداريح



1 الملخص اإلداري المناطق النباتية الهامة في جنوب وشرق البحر المتوسط . المواقع ذات األولوية للحفظ

تعترب املناطق النباتية الهامة التي يتم تحديدها عىل املستوى املحيل باستخدام معايري قياسية 
ذات أهمية للنباتات الربية والفطريات عىل املستوى الدويل. وقد تم تحديد هذە املناطق 

لتسليط الضوء عىل أهمية حفظ تنوعها النبايت، كذلك فان مناطق النباتات الهامة تشكل مجموعة 
عمل وشبكة تقييم للنشاطات الخاصة بحفظ النباتات، كام تشكل نقاط مستهدفة للنشاطات 
املستقبلية، و تدعم نشاطات الحفظ الحالية مثل شبكة املناطق املحمية واإلسرتاتيجية العاملية 

لحفظ النباتات.

تعترب منطقة البحر املتوسط، بال منازع، من أكرث املناطق حساسية يف التنوع الحيوي بسبب 
تنوعها النبايت. إن حوايل 10% من النباتات الوعائية )25000( توجود يف منطقة البحر املتوسط، 

والتي تشكل اقل من 2% من سطح الكرة األرضية، كام أن نصف هذە النباتات غري موجودة يف أي 
مكان آخر عىل سطح األرض وعىل الرغم من ذلك فان البيانات الخاصة بوضع وتوزيع النباتات يف 
هذە املنطقة تعترب غري كافية و قدمية أو غري متوفرة، وبشكل خاص يف جنوب ورشق املنطقة ما 

أدى إىل حدوث عدم انتظام فعاليات حفظ التنوع الحيوي.

يتناول هذا التقرير تقييامً رسيعاً ملناطق النباتات الهامة يف جنوب ورشق البحر املتوسط وهو 
مرشوع يهدف إىل توفري مشهد للنباتات الربية ليساعد يف وضع إسرتاتيجية إقليمية لالستثامر 

 )Plantlife( منظمة الحياة النباتية الدولية ،)IUCN( والرشاكة بني االتحاد الدويل لصون الطبيعة
و الصندوق العاملي لصون الطبيعة )WWF( من جانب؛ و الفرق النباتية لكل من الجزائر، مرص، 
إرسائيل، األردن، لبنان، ليبيا، املغرب، فلسطني، تونس، سوريا و ألبانيا من جانب آخر، وذلك بدعم 

 .)AFD( من الوكالة الفرنسية للتنمية

تم تحديد 207 مناطق نباتية هامة يف الدول التي تم تنفيذ املرشوع بها، وبذلك ارتفعت مناطق 
النباتات الهامة يف املنطقة إىل 888 منطقة. وقد تم تحديد األنواع املهددة واملحدودة واملوائل 

يف هذە املناطق واملخاطر التي تهددها. لقد تم أيضاً متثيل كافة الموائل يف حوض املتوسط 
والتي تشمل: الغابات، املراعي واألرايض الرطبة والسواحل واملناطق الصحراوية. تتوافق 40 % من 
املناطق النباتية الهامة التي تم تحديدها مع مناطق التنوع الحيوي يف املنطقة، وهي مواقع هامة 

لألنواع األخرى ) الثدييات، الطيور، األسامك والربمائيات(.

الملخص اإلداري

حقل قمح والدلفيون في منطقة األطلس المتوسط
تصوير: بيدرو ريغاتو

]الصفحة إلى اليمين[
غابة البلوط األخضر )Quercus ilex( واألرز 

األطلسي )Cedrus atlantica( في منطقة األطلس 
المتوسط، المغرب

WWF-Canon /تصوير: ميشيل غانثر
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وجد أن 75 % من املناطق النباتية الهامة تحتوي عىل أنواع متوطنة يف بلد واحد، و60 % تحتوي 
عىل أنواع محدودة جداً. كام أن مواقع املتوطنات الكربى والتي تحتوي عىل أكرث من 20 نوع 

محدد كانت موجودة يف كل من الجزائر، املغرب، لبنان، سوريا وليبيا.

يعترب الرعي الجائر من أكرث مصادر التهديد ملناطق النباتات الهامة، والذي يهدد حوايل 67% من 
املواقع. إن إزالة الغابات )بشكل أسايس لجمع الحطب كوقود(، تنمية السياحة، تكثيف الزراعة 

وجمع النباتات بصورة غري مدروسة و غري مستدامة تؤثر عىل أكرث من ثلث مناطق النباتات 
الهامة التي تم دراستها و تحليلها.

يبلغ مستوى الحامية الرسمية ملناطق النباتات الهامة التي تم دراستها بني 0 – 80 %. وعىل 
الرغم من أن الحامية الرسمية ميكن أن تكون مقياساً مفيداً لقياس مستوى الحفظ والحامية 

ودليالً عىل الخطط اإلدارية التي تؤدي إىل اإلدارة الجيدة للتنوع الحيوي، فإن األدلة عىل وجود 
خطط إلدارة املناطق النباتية الهامة كانت يف أقل مستوياتها.

إن النتيجة الفريدة من نوعها لهذا املرشوع هي أنها أوجدت قامئة أولية للنباتات، محدودة 
التوزيع يف شامل إفريقيا والرشق األوسط، حيث وجد أن حوايل 1195 من األنواع موجودة يف 

مساحة أقل من 5000 كم2، وأن حوايل 50 % منها موجودة يف مساحة أقل من 100 كم2. إن 
تحديد املخاطر التي تواجه هذە النباتات سيسهم بشكل كبري يف وضع الخطط ملواجهة فقدان 

التنوع الحيوي يف املنطقة.

مناطق النباتات الهامة ليست خياراً ثانوياً وكذلك الحفاظ عليها كونها تشكل مصدراً مهامً يف 
توفري املاء والغذاء للناس، تقليل نسبة ثاين أكسيد الكربون يف الجو، الحد من التصحر ومخزن 

للتنوع الحيوي واألصول الوراثية والتي تعترب جميعها مهمة ملنطقة البحر املتوسط.

تم وضع 10 توصيات للمساعدة يف توجيه الحفاظ عىل النباتات الربية يف حوض املتوسط. إن 
التنفيذ الكامل والناجح لهذە التوصيات سيعمل عىل تأمني مستقبل من االستدامة للبيئة والسكان 

يف هذە املنطقة الفريدة، بينام سيؤدي الفشل يف تنفيذها إىل حدوث عجز وفقر يف املوارد 
الطبيعية وعدم القدرة عىل مواجهة التغيريات املناخية الحاصلة.

Cousina libanotica في منطقة النباتات الهامة 

في المكمل، لبنان.
تصوير: نسرين مشاقة حوري

Orchis tridentata في منطقة النباتات الهامة في 

أبو قيس، سوريا.
تصوير: فادي المحمود
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حفظ املناطق النباتية الهامة

تحديد املناطق النباتية الهامة كمناطق ذات أهمية يف سياسات وخطط 
الحفظ املحلية واإلقليمية والعاملية.

استهداف املناطق النباتية الهامة يف منطقة البحر املتوسط كمواقع ذات 
أهمية يف نشاطات الحفظ سيضمن بداية فورية للنشاطات املبارشة يف 

عملية الحفظ جنباً إىل جنب مع الجهود املبذولة لتحسني البيانات.

دمج املناطق النباتية الهامة )كلام كان ممكناً( يف شبكة املناطق 
املحمية.

تحديث خطط اإلدارة للمناطق املحمية والتي تحتوي عىل املناطق 
النباتية الهامة، مع األخذ بالحسبان البيانات النباتية الجديدة وضامن 
تنفيذها بشكل فّعال. كذلك وضع الخطط اإلدارية القابلة للتطبيق يف 
املناطق النباتية الهامة والتي ليس لها خطط مع رضورة البدء باملواقع 

التي لها أولوية.

ضامن القيام بتقييم األثر البيئي ملشاريع التطوير التي سيتم تنفيذها يف 
املناطق النباتية الهامة مع رضورة العمل عىل تنفيذ وتطبيق توصياتها 

عىل أرض الواقع.

استهداف املناطق النباتية الهامة يف مشاريع وخطط اإلدارة املستدامة 
للغابات واملشاريع الزراعية البيئية.

تشجيع املجتمعات التي تعتمد يف حياتها عىل املصادر النباتية عىل 
االنخراط يف برامج ونشاطات حامية املناطق النباتية الهامة )جامعو 
النباتات الطبية، مروجو السياحة الطبيعية، الصيادون، أدالء الجبال(.

بيانات املناطق النباتية الهامة

التحقق من بيانات املوائل واألنواع النباتية املرتبطة باملناطق النباتية 
الهامة من خالل العمل امليداين الحقيل )بداية من مناطق النباتات 

الهامة ذات األهمية والواردة يف هذا التقرير(، وضامن أن يتم تحديد 
أولويات املناطق النباتية الهامة.

بذل الجهد يف توفري البيانات واملعلومات الشاملة والحديثة حول 
النباتات واملوائل يف جنوب ورشق البحر املتوسط واملبنية عىل 

املعلومات الواردة يف هذا التقرير الذي يشمل التايل:

• بالنباتات المتوطنة في منطقة البحر المتوسط  قائمة نهائية	
تحتوي على بيانات دقيقة حول توزيعها ووفرتها وأهميتها 

للمجتمعات المحلية.
•قائمة إقليمية حمراء لالتحاد الدولي لصون الطبيعة لمنطقة  	
البحر المتوسط )تبدأ بالتركيز على أصناف محدودة التوزيع 

وذات أهمية للمنطقة(.
•قائمة وطنية حمراء للنباتات الوعائية لجميع دول جنوب وشرق  	

البحر المتوسط.
• قائمة بالموائل والموائل المهددة في منطقة البحر المتوسط.	

توفري البيانات املتعلقة باملناطق النباتية الهامة وتخزينها إلكرتونياً )مثل 
قاعدة بيانات مناطق النباتات الهامة(، بذلك يصبح من املمكن تحميلها 

وتحديثها عىل الشبكة االلكرتونية.

ينبغي لالستثامرات املوجهة نحو صون الطبيعة يف منطقة جنوب ورشق البحر املتوسط أن تركز عىل تحسني القدرات يف مجال حفظ كافة النباتات يف 
هذە املناطق. إن ذلك مطلوب بهدف: تحسني املعرفة يف مجال تصنيف وتحديد النباتات، القدرة عىل وضع الخرائط الخاصة بتوزيع ووضع النباتات 

والغطاء النبايت )من حيث النوعية والسالمة(، اتخاذ اإلجراءات املناسبة والهادفة لضامن الحفظ واالستخدام املستدام لألنواع النباتية واملوائل، والدعوة 
إىل إجراء تغيريات وتحديثات عىل السياسات البيئية املتبعة يف كل منطقة.

التوصيات

التوصيات
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إعداد الموقع
 .سياق المشروع

 .المناطق النباتية الهامة، مسؤولية الحكومة ومبادرات الحفظ
 .ملخص طريقة العمل

 .المعايير المستخدمة في تحديد مناطق النباتات الهامة في دول شمال إفريقيا والشرق األوسط 
باستخدام التقييم السريع للبيانات المتوفرة

سياق املرشوع

تعترب املناطق النباتية الهامة، وعىل املستوى الدويل، مناطق ذات أهمية للتنوع النبايت أو بشكل 
مبسط أفضل املواقع للنباتات. إن هذە املناطق والتي تم تحديدها محلياً، وفق معايري دولية، 

تشكل إطاراً لتطبيق البند الخامس من اإلسرتاتيجية العاملية لحفظ النباتات الصادرة عن اتفاقية 
التنوع البيولوجي. إن املواقع النباتية الهامة هي أداة حيوية يف الحفاظ املحيل عىل النباتات الربية 
وموائلها، وكذلك املصادر النباتية التي تشكل مصدر عيش للعديد من الناس. إضافة إىل ذلك فإن 
املواقع النباتية الهامة تزودنا بالخدمات البيئية األساسية مثل: مصادر املياە، منع الفيضان، مصائد 

لللتحكم بثاين أكسيد الكربون ، حامية من التصحر و مخزن للتنوع الحيوي.

يعترب حوض البحر املتوسط من أهم مراكز التنوع الحيوي النبايت، حيث أن 10 % من نباتات العامل 
الراقية تعيش يف هذە املنطقة والتي تشكل 1.6 % من  مساحة سطح الكرة األرضية )ميديال و 

كيزال 1997(. إن حوايل 25000 نوع من النباتات تستوطن هذە املنطقة، منها حوايل 13000 نوع 
توجد فقط يف منطقة البحر املتوسط مام يجعل من هذە املنطقة بؤرة للتنوع الحيوي. يف عام 

1999 حدد كل من ميديال و كيزال، معتمدين عىل مدى التوطن والرثاء، 10 نقاط حساسة صغرى 
داخل حوض البحر املتوسط1. تحتوي هذە املواقع عىل مابني 10 إىل 20 % من النباتات املتوطنة. 
إن غالبية هذە املواقع تعد أكرب من أن يتم تركيز العمل بها، ولكنها ويف نفس الوقت تعد ذات 

أولوية كربى يف رضورة العمل عىل حفظها.

عىل الرغم من أن دول البحر املتوسط معروفة وعىل نطاق عاملي كمناطق نباتات حساسة، إال أن 
املعلومات املتوفرة حول توزيع ووضع النباتات واملوائل إما أنها غري كافية أو قدمية أو مفقودة. 

يعترب ذلك حقيقياً بشكل خاص يف دول جنوب و رشق حوض البحر املتوسط )شامل إفريقيا 
والرشق األوسط(. بدون معلومات أساسية عن التنوع النبايت يعد من الصعب أن نستعرض 

وبيقني وضع التنوع أو تحديد املناطق املستهدفة . أن اكرب شاهد عىل هذا الوضع هو قلة متثيل 

جريسة حولية
تصوير: اوز جوالن

]الصفحة إلى اليمين[
فسيفسائية تقليدية من الغابات والمراعي، مباس 

ديجا ليفا، ألبانيا.
REC Albania :تصوير

1 ماديرا وجزر الكناري واألطلس العايل واألطلس املتوسط )املغرب( وبايتك-ريفان كومبلكس )اسبانيا، املغرب، الجزائر( وجزر تريهينيان 

)صقلية، رسدينيا و كورسيكا( وماريتيمي وليغوريان البس وجنوب ووسط اليونان وكريت وجنوب اناطوليا وقربص وسوريا ولبنان و 

إرسائيل وبرقة )ليبيا( 
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أنواع النباتات من منطقة الدراسة يف دليل القامئة الحمراء لالتحاد الدويل لصون الطبيعة )176 
نوع حددت حتى عام 2010(، كذلك فإن عدد قليل من دول املنطقة لديها قامئة وطنية حمراء 

حديثة من النباتات الوعائية أو قامئة بالنباتات املهددة. إن العديد من النباتات وموائلها تقع 
تحت التهديد يف املنطقة، كذلك سبل العيش وخدمات التنوع البيئي التي تدعمها وتوفرها هذە 

النباتات، ولكن بشكل دقيق أين و مباذا تهدد.

يَُعد هذا التقرير بداية اإلجابة عىل هذە التساؤالت، وهو نتيجة 6 أشهر من العمل بهدف تجميع 
بيانات موجودة حول مواقع دولية مهمة للتنوع النبايت )املناطق النباتية الهامة( يف جنوب ورشق 
البحر املتوسط. لقد ُصِمَم هذا املرشوع لدعم إنشاء ملف بيئي ملنطقة البحر املتوسط من خالل 

إنشاء صندوق الرشاكة البيئية الحرجة )CEPF(. وكان من الرضوري  تحديد النباتات ذات 
األولوية وضمها إىل امللف البيئي، والتي تحدد أولويات التنوع الحيوي يف املنطقة مام يساعد يف 

وضع إسرتاتيجية متويلية لصندوق الرشاكة للنظم البيئية الحرجة للسنوات الخمس القادمة. يضع 
هذا املرشوع األسس الخاصة بأعامل الحفظ والبحث حول النباتات يف املواقع النباتية الهامة يف 

منطقة البحر املتوسط.

لقد تم متويل هذا املرشوع من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية )AFD(، والتي تعد من أهم 
وأكرب املمولني لصندوق الرشاكة البيئية الحرجة )CEPF(، وبالرشاكة مع االتحاد الدويل لصون 

الطبيعة )IUCN( ومنظمة الحياة النباتية الدولية )Plantlife( والصندوق العاملي لصون الطبيعة 
)WWF(، مع فرق العمل الخاصة باملناطق النباتية الهامة يف كل من املغرب والجزائر وتونس 

وليبيا ومرص وفلسطني واألردن وإرسائيل ولبنان وسوريا وألبانيا. لقد قامت فرق املناطق النباتية 
الهامة يف دول البلقان )سلوفينيا وكرواتيا ومقدونيا ومونتينيغرو( بتحديد املناطق النباتية الهامة 
لديها )رادفورد وأودي، 2009؛ أنديرسون وآخرون، 2005(. كام قامت فرق يف تركيا بنفس العمل 
)اوزاهاتاي و آخرون، 2003( ويف ايطاليا )باليس و آخرون، 2010 تحت الطباعة(. كام تم تحديد 
مناطق الغابات يف دول املرشوع من ِقبَل الصندوق العاملي لصون الطبيعة )WWF( ورشكاء من 

هذە الدول وبإسرتاتيجية واضحة تهدف إىل الحفاظ عليها )ريجاتو، 2001(.

جبال األطلس األوسط
تصوير: ل. سوديرستورم 
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مبجرد أن يتم تحديد املناطق النباتية الهامة ستكون الخطوة التالية هي املبارشة يف حفظ هذە 
املواقع عن طريق:

•تعزيز األهمية البيولوجية لهذە المواقع. 	
•استخدام المعلومات المجمعة لتعريف إدارة الموقع وللتأكد من بقاء المواقع النباتية  	

الهامة متنوعة وسليمة.
•تنمية القدرات من خالل تقوية العالقات بين األفراد والجماعات العارفين لهذە المواقع  	

والمهتمين بها.
•الدعوة إلى تغيير السياسات على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي لصالح الحفاظ  	
على النباتات وموائلها في المناطق النباتية الهامة )ولسالمة الطبيعة على وجه العموم(.

•القيام بإجراءات للحفاظ على المواقع على المستوى المحلي ومستوى أصحاب القرار. 	

املناطق النباتية الهامة، مسؤولية الحكومة ومبادرات الحفظ

لقد صممت املناطق النباتية الهامة لتتوافق مع الربامج والترشيعات القامئة، وليس التنافس معها 
)املناطق النباتية الهامة ليست ذات صفة قانونية(. ميكن للمناطق النباتية الهامة إضافة قيمة 

للربامج القامئة من خالل توفري معلومات عن النباتات يف الوقت الذي يفتقر إليها، خصوصاً عندما 
تكون املواقع الطبيعية بحاجة إىل االهتامم.

إن حفظ املواقع الهامة للتنوع النبايت تعد جزء ال يتجزأ من الهدف الخامس التفاقية التنوع 
البيولوجي )اإلسرتاتيجية العاملية لحفظ النباتات، 2002(. لقد تم تحديث الهدف الخامس يف 

مؤمتر أعضاء اتفاقية التنوع الحيوي يف عام 2010 ليصبح: يجب أن يكون 75 %، عىل األقل، من 
أهم مناطق التنوع النبايت لكل منطقة بيئية محمية، مع إدارة فاعلة يف املنطقة لحفظ النباتات 

وتنوع أصولها الوراثية.

تدرك اإلسرتاتيجية العاملية أهمية املحافظة عىل التنوع النبايت، وتحتوي اإلسرتاتيجية يف املجمل عىل 
16 هدف. أيّد ووقع هذە االتفاقية 182 طرفاً من ضمنهم حكومات جميع الدول املمثلة يف املرشوع 

الحايل. لقد حفزت هذە اإلسرتاتيجية املجتمعات عىل املستوى العاملي واإلقليمي واملحيل لوضع 
الربامج ولرسم السياسات املشرتكة لتحسني حفظ النباتات. تُعرَف كل من منظمة الحياة النباتية 

الدولية )Plantlife( واالتحاد الدويل لصون الطبيعة )IUCN( بأنهام من املنظامت التي تعمل عىل 
تنظيم الهدف الخامس، وتعمل من خالل منهجية البحث لتنفيذ املرشوع الحايل.

ميكن للمناطق النباتية الهامة أن تكون ذات أهمية كربى يف تحديد الفجوات املوجودة يف الربامج 
الوطنية للحامية بالنظر إىل أهميتها للتنوع الحيوي عىل املستوى الدويل. تبنى شبكات املناطق 

املحمية يف العديد من الدول باالعتامد عىل قواعد خاصة، عادة ما تكون معتمدة عىل الحيوانات 
الكبرية، وبدون االعتامد عىل البحث العلمي لكافة التنوع الحيوي. قد يساعد إدراج املناطق 
النباتية الهامة عىل تغطية التنوع الحيوي الهام داخل هذە الشبكات. تشتمل معايري املناطق 

النباتية الهامة يف أوروبا عىل املعايري الخاصة بتحديد املواقع الهامة للتنوع الحيوي التي تحتاج إىل 
 )Natura 2000( 2000 وناتورا )Emerald( حفظ وحامية، تلك املعايري التي كونت شبكة إمريالد

ضمن اتفاقية برين و تعليامت االتحاد األورويب للموائل، عىل التوايل، وتتقاطع معايري تحديد 
املناطق النباتية الهامة مع تلك املستخدمة يف تسمية وتحديد املناطق الرطبة الهامة واملعروفة 

مبواقع رامسار.

Tulipa agenesis

تصوير: فادي المحمود

“يمكن أن تضيف المناطق 
النباتية الهامة إلى البرامج 

القائمة من خالل توفير 
معلومات مفقودة عن 
النباتات خاصة عندما 

تصبح هذە المواقع ذات 
أولوية في االهتمام”
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ليس من الرضوري أو املناسب أن تضم جميع املناطق النباتية الهامة إىل شبكة املناطق املحمية، ال 
يكمن الرس يف وضع هذە املناطق تحت الحامية، وإمنا يف إدارتها السليمة. ميكن للمناطق النباتية 
الهامة أن تشكل نقطة ارتكاز عىل البيئة الزراعية وعىل اإلدارة املستدامة للغابات، كام هو الحال 

يف مخططات الدعم الحكومي للمناطق الزراعية النباتية ذات األهمية الطبيعية العالية والتي يتم 
تطويرها يف بعض دول البلقان. تعترب املناطق النباتية الهامة بحاجة ماسة إىل عملية إدارة صديقة 

للتنوع الحيوي، مع رضورة الرتكيز عىل أن يتم التعامل مع النباتات املهمة التي تحتويها هذە 
املناطق بصورة مستدامة وسليمة.

ملخص طريقة العمل

بهدف إيجاد طريقة عملية لوضع قامئة أولية ملناطق التنوع الحيوي النبايت، قام أعضاء فريق 
العمل الخاص باملرشوع الحايل مبناقشة كافة طرق العمل الدارجة والتي تم استخدامها سابقاً يف 

تحديد املناطق ذات األولوية يف الحفظ يف املنطقة. من أهم هذە الطرق ما ييل:

•المناطق النباتية الهامة التي تم استخدامها من قبل منظمة الحياة النباتية الدولية  	
.)Plantlife( وشركاؤها

•مناطق الغابات الهامة التي تم استخدامها من قبل الصندوق العالمي لصون الطبيعة  	
)WWF( وشركاؤە.

•المناطق المحددة باستخدام بيانات االتحاد الدولي لصون الطبيعة. 	

ترد البيانات الخاصة باملناطق النباتية الهامة ومناطق الغابات الهامة يف الصفحة 82 من امللحق 
رقم 1، علامً بان هذە البيانات تتقاطع مع بعضها البعض بصورة كبرية.

َعِمَل منسقو املرشوع اإلقليميني عىل توحيد املعايري املتبعة يف تحديد املناطق النباتية الهامة 
معرتفني بأن قامئة هذە املناطق ستكون أولية، ولكنها يف نفس الوقت ستمثل أفضل مناطق 

التنوع الحيوي التي كانت محط قلق املختصني يف املنطقة. كام واتفق املنسقون عىل أن يتم بذل 
كافة الجهود الالزمة من خالل املرشوع لبناء قاعدة بيانات إقليمية تركز عىل النباتات املهددة يف 

املنطقة، ويف بعض الحاالت، من الرضوري القيام باملزيد من العمل ملالمئة البيانات مع املعايري 
الدولية كام هو الحال يف ألبانيا حيث تم تعديل املعايري األوروبية للمناطق النباتية الهامة كونها 

كانت أكرث مالمئة لوضع الدولة ولنوعية البيانات املتوفرة )أندرسون، 2002(.

لقد تم تطوير معايري تجميع البيانات خالل ورشتي عمل تم عقدهام يف مركز البحر املتوسط 
للتعاون يف مدينة ملقة، تفصلهام مدة خمسة شهور لجمع وتحليل البيانات، وتلخص املعايري 

املستخدمة يف تحديد املناطق النباتية الهامة يف املربع رقم 1 املوجود عىل الصفحة التالية. لدى 
تحديد املناطق النباتية الهامة تم األخذ بالحسبان وجود النباتات الوعائية،  الطحالب، االشنات، 
والفطريات. وبالرغم من أن الفطريات ليست من اململكة النباتية، إال أنه يتم أخذها بالحسبان 

لدى تحديد املناطق النباتية الهامة. يف النهاية فانه لدى القيام بتحديد املواقع ذات األهمية 
العاملية يجب إعطاء األولوية لوجود األنواع والموائل سواء املهددين أو محدودي االنتشار 

بشكل محيل أو دويل، وكذلك املواقع الغنية بالموائل. أخرياً، فإنه وبالرغم من عدم توفر بيانات 
ومعلومات كافية عن هذە املعايري، إال أنه من املمكن البدء مبا يتوفر من معلومات والتي من 

املمكن تطويرها كنتيجة لهذا املرشوع.

قمة القرنة السوداء - المكمل، لبنان
تصوير: نسرين مشاقة حوري

 Ranunculus coronaria

فلسطين
تصوير: بنان الشيخ
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 مربع 1
املعايري املستخدمة يف تحديد املناطق النباتية الهامة يف دول شامل أفريقيا والرشق األوسط 

باستخدام التقدير الرسيع للبيانات املتوفرة.

ميكن اختيار املواقع باالعتامد عىل واحد أو أكرث 
من املعايري التالية:

أ. األنواع املهددة و/أو املتوطنة )ذات مدى 
محدود(

يتم أخذە باالعتبار بشكل فوري1:
1( مواقع تحتوي عىل أنواع مهددة.

•وجود أنواع مهددة على المستوى الوطني  	
مدونة على قوائم حمراء أو كونها مهددة 

باالعتماد على معرفتها من ِقَبل الخبراء2.
•وجود أنواع متوطنة محلياً، كأن تكون  	

محدودة الوجود في دولة واحدة.
2( مواقع تحتوي عىل أنواع متوطنة )ليست 

مهددة(
•وجود أنواع متوطنة محلياً )موجودة في  	

دولة واحدة(
•وجود أنواع متوطنة محلياً وبشكل محدد،  	

كأن تكون موجودة في منطقة محددة 
بشكل ضيق.

3( مواقع تحتوي عىل أنواع موجودة عىل 
حواف نطاقها الجغرايف، والتي تحتوي عىل 

 Core( تنوع ورايث مهم من مجتمعات مركزية
.)populations

يتم النظر فيها بعد إجراء مزيد من النقاش عىل 
املستوى اإلقليمي1، مثل املتوطنات اإلقليمية.

4( أنواع ذات نطاق محدود توجد يف أكرث من 
دولة، عىل سبيل املثال املرشق العريب أو املغرب/
الجزائر. وتعرَّف بأنها أقل من 5000 كم2 لألنواع 

ذات النطاق املحدود،  وأقل من 100 كم2 لألنواع 
ذات املوقع املحدود3.

5(أنواع توجد بأعداد قليلة ومعزولة حتى وإن 
كانت كبرية مبداها، ولكنها تحتل منطقة صغرية.

ب.الغنى
1( مواقع غنية بأنواع متوطنة )ممكن يف بعض 

الدول(

2( مواقع غنية تعطي أفضل مثال عىل املوئل 
الغري متدهور

ج. املوائل

1( مواقع تحتوي عىل موائل طبيعية وطنية 
مهددة

•وجود موئل وطني مهدد )يتم تحديدە  	
من ِقَبل خبير( 

يتم النظر فيها يعد مزيد من النقاش عىل 
املستوى اإلقليمي

2( مواقع تحتوي عىل موائل مهددة إقليمياً يتم 
تحديدها كنتيجة لتجميع ومناقشة القوائم 

 الوطنية للموائل املهددة.

1 املعايري املتبعة لجعل املنطقة ذات اهتامم مبارش هي 

تلك التي يكون فيها من السهل أن يتم تجميع البيانات 

من مصادر موجودة فعالً أو من مجموعة من الخرباء. 

املعايري التي تحتاج إىل مزيد من النقاش ستقوم أو 

تعتمد عىل األنواع وقوائم املوئل التي تحتاج إىل مزيد 

من النقاش والتأكد من مدى صالحيتها )يف ورشة عمل 

إقليمية ثانية( من أجل الحكم عىل استخدامها يف 

عملية اختيار املناطق النباتية الهامة. 

2 األنواع املهددة وطنياً )محلياً( تم إضافتها إىل التحليل 

يف الوقت الحايل الن هذە البيانات متوفرة يف بعض 

الدول. إن وجود هذە األنواع املهددة وطنياً واملوئل 

لن يكون كافياً إلعطاء املوقع صفة الوضع املهم دولياً، 

ولكن عند وجود هذە األنواع يف موقع واحد وبشكل 

كثيف )مدى محدود(، وكذلك املواطن املهددة يف 

املنطقة والتي تعترب مهمة عىل املستوى الدويل يجعل 

من ضمها إىل املناطق النباتية الهامة مربراً.  

3 كجزء من هذا املرشوع قام فريق عمل كل دولة 

بتحديد األنواع التي تقع ضمن هذە املعايري، وبالتايل 

َضَمها إىل التقرير الخاص بدولته، ومن ثم تََم تجميعها 

يف قامئة إقليمية لألنواع ذات النطاق املحدود. أنظر إىل 

الجزء 4 توطن محدود املدى 
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]شكل1[ المناطق النباتية الهامة والتي تم تحديدها 
في دول البحر المتوسط. النقاط الخضراء تشير 

إلى 207 مناطق نباتية هامة والتي تم تحديدها في 
المشروع الحالي.

]الجدول 1[ عدد المناطق النباتية الهامة التي تم 
تحديدها في دول البحر المتوسط حتى أالن )الدول 

المكتوبة بخط عريض كانت جزء من المشروع 
الحالي(.

الدولة
عدد املناطق 
النباتية الهامة

19املغرب

21الجزائر

13تونس

5ليبيا

20مرص

4فلسطني

15إرسائيل

20لبنان

12األردن

الدولة
عدد املناطق 
النباتية الهامة

33سوريا

144تركيا

45ألبانيا

42مقدونيا

21مونتينيغرو

97كرواتيا

57سلوفينيا

320ايطاليا 

888املجموع 

المناطق النباتية الهامة في جنوب 
وشرق منطقة البحر المتوسط

 .المناطق النباتية الهامة المحددة حتى أالن في دول البحر المتوسط
 .أنواع النباتات المتوطنة في المناطق النباتية الهامة

 .التهديدات
 .الحماية
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لقد تم تحديد مائتني وسبعة مواقع نباتات ذات أولوية )املناطق النباتية الهامة( يف دول املرشوع 
اإلحدى عرش )املغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مرص، فلسطني، إرسائيل، لبنان، األردن، سوريا 

وألبانيا(، كام تم تحديد ستة وعرشين موقعاً آخر ذات أهمية، ولكنها بحاجة إىل مزيد من البحث 
قبل أن يتم تأكيدها كمناطق نباتات هامة.

متثل العملية الحالية لجرد املواقع املحاولة األوىل لتجميع بيانات من دول املنطقة حول املناطق 
النباتية الهامة بها. معظم هذە البيانات قدمية، وكان آلراء الخرباء دور مهم وفاعل يف اختيار تلك 

املواقع. ومام ال شك فيه أننا بحاجة إىل مزيد من العمل والجهد لوضع قوائم شاملة للمناطق 
النباتية الهامة يف دول املرشوع بحيث يُرتكز عىل العمل امليداين لتحديث البيانات حول توزيع 

ووضع األنواع واملوائل يف هذە املناطق. ميكن أن يتم تحديد املزيد من املواقع، ولكن هذە هي 
البداية لتحديد املواقع ذات األهمية للحفظ وبشكل مربر. ميكن إيجاد قامئة كاملة بهذە املواقع 
يف امللحق رقم 2، ويف األجزاء الخاصة بالدول بدءاً بصفحة رقم 20 من هذا اإلصدار. وملزيد من 

التفاصيل حول العديد من هذە املواقع ميكن الرجوع إىل تقارير الدول عىل املوقع االلكرتوين 
.www.plantlife.org.uk

لقد تم تحديد 681 موقعاً من املواقع النباتية الهامة من خالل مشاريع سابقة لتحديد املناطق 
النباتية الهامة يف كافة منطقة البحر املتوسط: سلوفينيا، كرواتيا، مونتينيغرو، مقدونيا، تركيا 

وإيطاليا ) املراجع يف نهاية هذا الجزء(، وبذلك يرتفع عدد هذە املناطق إىل 888 منطقة. يعرض 
الجدول رقم 2 عدد املناطق التي تم تحديدها حتى أالن عىل امتداد منطقة البحر املتوسط.

تتمثل جميع موائل البحر املتوسط يف املناطق النباتية الهامة التي تم تحديدها خالل هذا املرشوع 
وهي: الغابات، االدغال، األحراش، املراعي، األرايض الرطبة، السواحل وصوالً إىل املناطق الصحراوية. 

يختلف مدى التغطية والتوزيع للمناطق املختارة فيام بني الدول. ويف الجزائر تم اختيار املواقع 
النباتية الهامة من جميع املناطق النباتية املمتدة من مستوى سطح البحر وحتى 2300 مرت فوق 

سطح البحر، والتي كانت ذات تنوع زهري. ويف املغرب تقع أغلب املواقع املحددة عىل ارتفاع 
2500 مرت فوق سطح البحر ومحتوية عىل نباتات املناطق الشاهقة وشبه الشاهقة، هي مواقع 

غنية وبشكل استثنايئ باألنواع املتوطنة مثل حديقة توبقال الوطنية يف جبال األطلس العايل.

يف تونس ومرص تم الرتكيز عىل مناطق النباتات الهامة الرطبة والساحلية، ويف ليبيا تم اختيار 
املناطق النباتية الهامة التي متثل الرشيط الساحيل والجبال واملنطقة الصحراوية، مع الرتكيز عىل 

عملية جمع للنباتات الشوكية 
الستخدامها كوقود، المغرب

تصوير: محمد الصغير الطالب

“يعتبر هذا العمل المحاولة 
األولى لتجميع البيانات من 
دول المنطقة حول المناطق 
النباتية الهامة، ولكن يتطلب 

المزيد من العمل الحقلي 
لتحديث البيانات الخاصة 
بانتشار ووضع األنواع 

والموائل”
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الجبل األخرض الذي يعترب من أكرب املناطق النباتية الهامة يف شبه جزيرة برقة )Cyrenaica( والتي 
تحتوي عىل 80 % من نباتات ليبيا و تعترب مركزاً استثنائياً للتوطن.

يف لبنان وسوريا تم إجراء تقييم شامل للبيانات املتوفرة نتج عنه اختيار املواقع النباتية الهامة 
التي تقع عىل امتداد أرايض هذە الدول: املناطق الرطبة، شبه الرطبة، املوائل الجافة وشبه الجافة. 

معظم املناطق السورية كانت مناطق جبلية وتحتوي تقليدياً عىل عدد كبري من األنواع محلية 
التوطن. يف إرسائيل اشتملت املناطق النباتية الهامة عىل أفضل املواقع النباتية ضمن أهم املواقع 
النباتية يف إرسائيل: أدغال البحر املتوسط، املناطق االنتقالية واملنطقة الصحراوية. أما يف فلسطني 

فتم الرتكيز عىل تحديد أفضل املواقع ضمن الغطاء النبايت يف األدغال والتي تعترب بحاجة ماسة إىل 
مزيد من االهتامم لحفظها.

أخرياً يف ألبانيا، تم اختيار العديد من املناطق الصغرية والتي تشكل فسيفسائية من املوائل تحتوي 
بشكل ملحوظ عىل غابات املناطق الشاهقة واملراعي، هذا مشابه لنمط اختيار املناطق النباتية 
الهامة يف الدول األوروبية الصغرية ذات التنوع الحيوي العايل يف منطقة البلقان مثل مقدونيا و 

كرواتيا )رادفورد و اودي، 2009(. 

أنواع النباتات املتوطنة يف املناطق النباتية الهامة

كام كان متوقعاً، فقد وجد أن املستويات العالية من توطن األنواع النباتية كانت من املالمح 
املتكررة يف املناطق النباتية الهامة يف هذە املنطقة )جدول 2(. وجد أن 75 % من املناطق 

النباتية الهامة تحتوي عىل أنواع متوطنة يف بلد واحد فقط مثل Cicer atlanticum يف املغرب 
و Euphorbia postii يف سوريا. كام وجد أن أكرث من 60 % تحتوي عىل أنواع محدودة مثل 

Onosma cirenaica يف منطقة الجبل األخرض يف ليبيا. ميكن إيجاد مناطق التوطن الكربى والتي 
تحتوي عىل أكرث من 20 متوطنة محدودة التوزيع )steno-endemic( يف الجزائر، املغرب، لبنان، 

سوريا و ليبيا. يعترب جبل العرب يف سوريا واحداً من هذە املواقع.

)1( املناطق النباتية الهامة التي تم تحليلها: 8 من 45 يف ألبانيا، 1 من 5 يف ليبيا، 7 من 15 يف إرسائيل وجميع املناطق النباتية الهامة يف بقية الدول. ال تتوفر أرقام عن األردن.

“تتمثل جميع موائل البحر 
المتوسط في المناطق النباتية 

الهامة التي تم تحديدها 
خالل هذا المشروع وهي: 

الغابات، االدغال، األحراش، 
المراعي، األراضي الرطبة، 

السواحل وصواًل إلى 
المناطق الصحراوية”

املجموع )النسبة(
من 147 منطقة نباتية هامة تم 

تحليلها1

ب
املغر

الجزائر

س
تون

ليبيا

رص
م

رسائيل
إ

ني
سط

فل

لبنان

سوريا

ألبانيا

عدد املناطق النباتية الهامة والتي تحتوي 
11019206184316258 )75%(عىل أنواع تستوطن دولة واحدة

عدد املناطق النباتية الهامة التي تحتوي 

عىل أنواع محدودة التوزيع
)%71( 10415216137412278

عدد املناطق النباتية الهامة التي تحتوي 
عىل أكرث من 20 نوع مستوطن يف دولة 

واحدة أو أنواع محلية محدودة التوزيع
)%22( 3316401100650

]الجدول 2[ التوطن النباتي في المناطق النباتية الهامة في دول البحر المتوسط المشاركة في المشروع.
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ينبغي أن تشتمل الخطوة الثانية يف عملية تحليل توطن األنواع يف هذە املناطق النباتية الهامة 
عىل تقييم ألعداد األنواع ذات املدى املحدود )مدى أقل من 5000 كم2( املوجودة يف كل موقع. 
ويعد هذا األمر ممكناً باستخدام قامئة األنواع محدودة املدى، والتي تم إعدادها من خالل هذا 
املرشوع )انظر القسم 4(، وهو سيخدم بشكل جيد املواقع ذات األولوية يف املستقبل من خالل 
الرتكيز عىل املواقع التي تحتوي عىل أنواع محدودة التوزيع، بغض النظر عام إذا كانت موجودة 

يف دولة واحدة أو أكرث من دولة. تعترب األنواع ذات النطاق املحدود بحاجة ماسة إىل االنتباە 
إىل حفظها، بينام ميكن التغايض يف عملية تحديد أولويات الحفظ عن األنواع محدودة التوزيع 

واملوجودة يف أكرث من دولة. كام ميكن أن تصبح هذە األنواع محدودة املدى ذات أولوية يف 
تحديد القوائم الحمراء لألنواع املهددة أو التي بحاجة إىل حفظ و حامية.

التهديدات

تعترب عملية تكثيف الزراعة من خالل الرعي الجائر للمراعي من أهم التهديدات التي تواجه 
املناطق النباتية الهامة التي تم تحديدها يف هذا املرشوع، حيث كانت تؤثر يف 67 % من املواقع 

التي تم تحليلها. إزالة الغابات )بشكل كبري لجمع الحطب كوقود( وتطوير السياحة وتكثيف 
الزراعة الحقلية وجمع النباتات غري املستدام تؤثر عىل أكرث من ثلث املواقع النباتية الهامة التي 
تم تحليلها. أما الجمع غري املستدام لألعشاب الطبية والعطرية )بهدف دعم سبل الحياة( فيعترب 

من أكرث األمور املقلقة يف سوريا ) تؤثر عىل 91 % من املناطق النباتية الهامة(، وكذلك األمر 
بالنسبة إىل فلسطني.

قد يعطي التهديد الناجم عن الجمع الجائر فرصة لحفظ النباتات، مبعنى آخر حفظ النباتات 
بغرض تأمني سبل العيش للسكان ويف عملية التطوير. التهديد الناجم عن التغيري املناخي كان 

واضحاً عىل املناطق النباتية الهامة يف كل من املغرب، لبنان و تونس. يف املغرب ولبنان كان هناك 
عدد كبري من املواقع املرتفعة، أما املواقع التونسية فكانت عبارة عن مواقع رطبة معزولة، ويف 

جميع األحوال فقد ترك ارتفاع درجات الحرارة، الناتج عن التغيري املناخي، النباتات يف وضع 
صعب. هذا ومل يتم رصد أي موقع للنباتات الهامة ال يتعرض للتهديد.

الرعي في محيط غابة الفلين. المنطقة 
النباتية الهامة ماجن شيطان، تونس.

تصوير: زينب غرابي قمار

“تعتبر عملية تكثيف الزراعة 
من خالل الرعي الجائر 

للمراعي من أهم التهديدات 
التي تواجه المناطق النباتية 
الهامة والتي تم تحديدها في 

هذا المشروع حيث كانت 
تؤثر في 76 % من المواقع 

التي تم تحليلها”
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Diplotaxis siettiana

تصوير: س. مورينو
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]شكل2[ أكثر عشر تهديدات تواجه المناطق النباتية الهامة الـ 147 في دول المشروع

]شكل3[ عوامل تهديد أخرى تواجه المناطق النباتية الهامة الـ 147 في دول المشروع

املواقع النباتية الهامة التي تم تحليلها: 8 من 45 موقع نباتات هامة يف ألبانيا، 7 من 15 موقع نباتات هامة يف إرسائيل وجميع 
املواقع النباتية الهامة يف بقية دول املرشوع. ال تتوفر أرقام عن ليبيا و األردن.

املواقع النباتية الهامة التي تم تحليلها: 8 من 45 موقع نباتات هامة يف ألبانيا، 7 من 15 موقع نباتات هامة يف إرسائيل وجميع 
املواقع النباتية الهامة يف بقية دول املرشوع. ال تتوفر أرقام عن ليبيا و األردن.

يت )النار(
ق الغطاء النبا

احرتا

عدد املناطق النباتية الهامة 
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التهديد 

املجموع )النسبة( 
من 147 منطقة 
نباتية هامة تم 

تحليلها1

ب
املغر

الجزائر

س
تون

ط(
رص )وس

م

رص )غريها(
م

رسائيل
إ

ني
سط

فل

لبنان

سوريا

ألبانيا

9916141174527285 )67%(تكثيف الزراعة )الرعي(

68135333047264 )46%(الغابات: إزالة الغابات )جمع الحطب كوقود(

6089725109163 )41%(التطوير )السياحة(

50103342501220 )34%(تكثيف الزراعة )أرايض صالحة للزراعة(

4992101032301 )33%(االستغالل غري املستدام للنباتات

421541011001010 )29%(التغري املناخي

3521151621340 )24%(التطوير )التمدن(

3521852500003 )24%(عوامل طبيعية )الفيضان، الحرائق، الجفاف(

2807100013151 )19%(التنقيب عن املعادن

2710111064220 )18%(تجزئة املوائل

2640100103143 )18%(احرتاق الغطاء النبايت )النار(

260255141350 )18%(املياە )السحب / الرصف(

221214203180 )15%(التطوير )البنية التحتية(

144600300100 )10%(أخرى

111004210120 )7%(التطوير )الصناعة(

90230200002 )6%(التلوث

81212100100 )5%(األنواع الغازية )نبات(

60003000030 )4%(تربية األحياء املائية / مزارع األسامك

60003000030 )4%(البناء )السدود والحواجز(

33000000000 )2%(تهديدات غري معروفة

20200000000 )1%(الهجرة / انخفاض إدارة األرايض

20000101000 )1%(تكثيف الزراعة )البستنة(

20002000000 )1%(استخراج )الخث(

20001000100 )1%(األنواع الغازية – حيوانات

20000010100 )1%(أألمن / املناطق العسكرية

10001000000 )اقل من 1%(عوامل خاصة باألنواع )بطء النمو، الكثافة... الخ(

)1( املواقع النباتية الهامة التي تم تحليلها: 8 من 45 موقع نباتات هامة يف ألبانيا، 7 من 15 موقع نباتات هامة يف إرسائيل، وجميع املواقع النباتية الهامة يف بقية دول املرشوع. ال تتوفر أرقام عن ليبيا و األردن.

]الجدول 3[ التهديدات التي تواجه المناطق النباتية الهامة ال 147 في مشروع دول البحر المتوسط
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الحامية

يختلف مستوى الحامية الرسمية للمناطق النباتية الهامة يف دول املرشوع والتي تراوح بني 
0-80%. من املمكن أن تكون هذە الحامية عىل شكل مناطق محمية مثل الحدائق الوطنية 

واألرايض الرطبة ذات األهمية الدولية )مواقع رامسار( أو كمعامل وطنية. يف ألبانيا أكرث من 80 % 
من املناطق النباتية الهامة هي مناطق محمية أو مناطق ُمَعرَّفة بصورة ما كمواقع ذات أهمية 

طبيعية. العديد من املناطق النباتية الهامة يف املغرب وتونس والجزائر هي أيضاً حدائق وطنية، 
بينام الوضع يف منطقة الرشق األوسط يَُعُد أقل وضوحاً، ولكَن الحامية الرسمية للمناطق النباتية 

الهامة ليس شامالً.

ميكن أن تعترب الحامية الرسمية للمواقع ذات أهمية كبرية، ولكن ميكن قياس ما إذا كان أحد 
املواقع تتم إدارته بصورة صحيحة أم ال من خالل معرفة نشاطات الحامية والتي تكون عادة 

مرتبطة بخطة إدارة ُمَعرَّفة بشكل واضح. األدلة عىل وجود خطط إدارة للمواقع النباتية الهامة 
يف أدىن مستوى، فاملواقع التي يوجد لها خطط إدارة فاعلة هي: 6 مواقع يف مرص، 3 يف سوريا 

و 2 يف لبنان.

املجموع 

ب
املغر

الجزائر

س
تون

ليبيا

رص
م

رسائيل 
إ

ني
سط

فل

لبنان

سوريا

ألبانيا

تقع املناطق النباتية الهامة 
بشكل كامل أو جزيئ ضمن 
الحدائق الوطنية / املناطق 

املحمية 

976813212-011738

?23??6????11تتوفر خطط إدارة

منظر طبيعي للمناطق الريفية ولألراضي 
الرطبة في منطقة رامسار في حظيرة قالة 

الوطنية، الجزائر.
WWF-Canon /تصوير: ميشيل غانثر

ال تتوفر أرقام عن األردن

]الجدول 4[ حماية المناطق النباتية الهامة في دول البحر المتوسط المشاركة في المشروع

“يختلف مستوى الحماية 
الرسمية للمناطق النباتية 
الهامة في دول المشروع 

والتي تراوحت بين 
0-80%. هذە الحماية من 

الممكن أن تكون على شكل 
مناطق محمية مثل الحدائق 
الوطنية واألراضي الرطبة 
ذات األهمية الدولية )مواقع 
رامسار( أو كمعالم وطنية”
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املناطق النباتية الهامة ومناطق التنوع الحيوي الرئيسية

يتداخل 82 موقعاً من املواقع النباتية الهامة )40% من مجموع املناطق النباتية الهامة التي تم 
تحديدها( مع مناطق التنوع الحيوي الرئيسية التي تم تحديدها يف نفس الدول ضمن امللف 

البيئي لحوض البحر املتوسط )صندوق الرشاكة البيئية الحرجة، 2010( )انظر األشكال 4 و 5(. تم 
إجراء تحليل مناطق التنوع الحيوي الرئيسية باالعتامد عىل الحيوانات )الطيور، الثدييات، األسامك، 

الزواحف والربمائيات( وليس النباتات، ذلك بسبب النقص يف مدى توفر البيانات حول األنواع 
النباتية يف القامئة العاملية الحمراء الصادرة عن مركز البحر املتوسط للتعاون. كام أظهرت النتائج 
وجود تداخل جزيئ بني املناطق النباتية الهامة ومناطق التنوع الحيوي الرئيسية. يلعب تحليلنا 

للمواقع النباتية الهامة دوراً مختلفاً يف تحديد أهمية هذە املواقع للتنوع النبايت من خالل الرتكيز 
عىل اختيار أوسع للبيانات والخربات للتعويض عن النقص الحاصل يف البيانات املتوفرة بصورة 

واضحة ملناطق التنوع الحيوي الرئيسية التي تم تحديدها.

حدد ملف صندوق الرشاكة البيئية الحرجة 36 منطقة تنوع حيوي رئيسية ذات أولوية، تتقاطع 
19 منها مع املناطق النباتية الهامة، ولكن ليس حتامً أن تكون هذە املواقع النباتية الهامة بحاجة 

ماسة إىل مبادرة لحفظها من منظور النباتات الربية. قام الفريق الوطني ملناطق النباتات الهامة 
باختيار ووضع األولويات لخمسة مواقع نباتية هامة آخذين باالعتبار أولوياتها لالستثامر يف 

مجال الحفظ. كام قاموا أيضاً بوضع تقييم موضوعي ألهمية هذە املواقع باالعتامد عىل أهميتها 
البيولوجية والتهديدات التي تواجه املواقع ومدى الحاجة للتدخل. تظهر املواقع النباتية الهامة 

ذات األولوية يف جدول 5، يوجد 9 تقاطعات مع مناطق التنوع الحيوي املهمة منها 7 تم تقييمها 
.)CEPF( مواقع ذات أولوية يف االستثامر حسب صندوق الرشاكة البيئية الحرجة

صورة طبيعية لألطلس المتوسط، المغرب.
WWF-Canon /تصوير: ميشيل غانثر

“قام الفريق الوطني لمناطق 
النباتات الهامة باختيار 

ووضع األولويات لخمسة 
مواقع نباتية هامة آخذين 

باالعتبار أولوياتها لالستثمار 
في مجال الحفظ”

]شكل4[ المناطق النباتية الهامة ومناطق التنوع الحيوي الرئيسية في غرب البحر المتوسط
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املغرب
املتنزە الوطني لتلسمطان، جبل بو نارص، جبل بويبالن، املتنزە الوطني إلفران*، 

املتنزە الوطني لألطلس الكبري الرشقي*، املتنزە الوطني لتوبقال*.

القالة 1*، القالة 2*، جرجرة*، البابور*، قورايا.الجزائر

تونس
قرعة سجنان، خُرومري )مجموعة من 11 منطقة نباتية هامة(، ماجن شوشة، 

وادي الزياتني، توجان.

ليبيا
الجبل األخرض )جميع شبه الجزيرة – أكرب من منطقة التنوع الحيوي التي تم 

تحديدها مؤخراً(*.

مرص
الكثبان الرملية الساحلية غرب البحر املتوسط، منطقة السلوم، سانت كاترين، 

نبق، مثلث حاليب.

جبل الجرمق، الحولة، جبال الخليل.إرسائيل 

فلسطني
فقوعة – جلبون، ام صفا - واد البالط – واد الحرامية- عني سامية - واد قانا – 

واد الشاعر، ياصيد - إبزيك.

املكمل، القموعة- الضنيه، جبل موىس، نهر إبراهيم.لبنان

جبل األكراد، سلمى-حفة، الغاب، جبال لبنان الرشقية*، جبل العرب.سوريا

جبل غراموزي، جبل كورايب، جبل تومورينألبانيا

املراجع
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]شكل5[ المناطق النباتية الهامة ومناطق التنوع الحيوي الرئيسية في غرب البحر المتوسط

)CEPF( و صندوق الرشاكة البيئية الحرجة )KBA( تدل عىل انه موقع مهم ملناطق التنوع الحيوي الرئيسية )*(

]الجدول 5[ المناطق النباتية الهامة ومناطق التنوع الحيوي الرئيسية في شرق البحر المتوسط
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]هذه الصفحة[
األرز اللبناني )Cedrus libani( في غابة معاصر الشوف. بالرغم 
من اتخاذ العديد من تدابير الحماية مثل إنشاء محمية أرز الشوف 

الطبيعية، فان أراضي وغابات األرز في جبال وسط لبنان تقع 
تحت التهديد بفعل الرعي الجائر، السياحة غير المنظمة والعديد 

من حرائق الغابات في المناطق أسفل المنحدرات. لبنان.
WWF-Canon /تصوير: ميشيل غانثر

3
الجزء
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* ترتيب البلدان في هذا الكتاب يتبع الهيكلية 
الجغرافية التالية: من الغرب الى الشرق 

تقارير الدول
و دراسات الحالة*

 .المغرب
 .الجزائر
 .تونس

 .ليبيا

 .مصر
 .األراضي الفلسطينية 

المحتلة
 .إسرائيل

 .لبنان
 .األردن
 .سوريا
 .ألبانيا
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المغرب
محمد الصغير الطالب و محمد فنان

جبل بوهاشم 1 
المنتزە الوطني لتلسمطان 2 
المنتزە الوطني للحسيمة 3 

بني زناسن 4 
جبل بو ناصر 5 
جبل بويبالن 6 

المنتزە الوطني لتازكة 7 
جبل تشوكت 8 

المنتزە الوطني إلفران 9 
المنتزە الوطني لألطلس الكبير الشرقي 10 

جبل العياشي 11 
جبل  معسكر 12 

جبل كروز 13 
جبل  مَكون 14 

تامكة وعقا-و-بززة 15 
المنتزە الوطني لتوبقال 16 

أغبار 17 
جبل كست، أنزي  وجبل إمزي 18 

المعمورة 19 

فريق العمل:

محمد الصغري الطالب
املنسق الوطني للمناطق النباتية الهامة 
)مركز بحوث الغابات: اللجنة املغربية 

العليا للمياە والغابات ومكافحة 
التصحر(

محمد فنان
)املعهد العلمي(

إبراهيم حدان
)مستشار االتحاد الدويل لصون الطبيعة 

للشؤون اإلفريقية(

مصطفى مدبوحي
)وزير الدولة للمياە والبيئة(

حياة مصباح
)املفوضية العليا للمياە و الغابات 

ومكافحة التصحر(

محمد ريبي
)املفوضية العليا للمياە و الغابات 

ومكافحة التصحر(

جامعة محمد الخامس
أكدال - الرباط

: المغرب

]شكل6[ المناطق النباتية الهامة المغربية

نظرة عامة عىل املناطق النباتية الهامة املغربية

لقد تم تحديد 19 منطقة نباتية هامة وذلك من قامئة أولية تضم 57 موقعاً مؤهلة كمواقع ذات 
أهمية بيولوجية وبيئية )15 موقعاً ذات أولوية، 27 موقعاً إستثنائياً و 15 موقعاً مهامً(. معظم 

هذە املناطق النباتية الهامة تقع يف الجبال )األطلس العايل، املتوسط والصحراوي( حيث أن ارتفاع 
أكرث من نصفها يزيد عن 2500 مرت فوق سطح البحر، وبعضها مثل توبقال وجبل مَكون تصل إىل 
4000 مرت فوق سطح البحر. كان هنالك منطقتان نباتيتان هامتان ساحليتان هام منتزە الحسيمه 

الوطني وغابة املعمورة.
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كان الغطاء النبايت السائد يف أغلب املناطق النباتية الهامة هو الغابات، كانت متدهورة يف بعض 
الحاالت، تحتوي عىل مجموعات من البلوط الجزائري، بلوط الفلني، الصنوبر، األرز، التنوب، 
Tetraclinis والعرعر. يعطي الغطاء النبايت الخشبي فرصة لتشكيالت شوكيه شبيه بالوسائد 

ومروج غنية باألنواع املتوطنة. يصل مدى التوطن إىل أكرث من 80 % يف منطقة قمة توبقال. تتميز 
غابة املعمورة باحتوائها عىل منطقة واسعة من غابة البلوط الفليني )130000 هكتار(، بينام 

يتميز منتزە الحسيمة الوطني بشكل أسايس بخط ساحيل بري وصخري يخرج من البحر.

تتميز املناطق النباتية الهامة املغربية بشكل أسايس بارتفاع أعداد األنواع املتوطنة محلياً: يوجد 
أكرث من 16 منطقة بها أكرث من 20 نوع من هذە األنواع. أغنى املواقع بالنباتات املتوطنة محلياً 

هي: منتزە الوطني إلفران )196(، منتزە الوطني لتوبقال )164(، جبل العيايش )75(، جبل بو نارص 
وجبل بويبالن )92(. معظم هذە األنواع توجد فقط يف هذە املواقع.

تقع ستة من املناطق النباتية الهامة ضمن املنتزهات الوطنية، أما بقية املواقع فلم يتم منحها أي 
نوع من الحامية.

• عدد المناطق النباتية الهامة: 19	
• عدد المناطق النباتية الهامة التي تحتوي على متوطنات وطنية: 19	

 :) • 	stenoendemics( عدد المناطق النباتية التي تحتوي على متوطنات محدودة التوزيع
15
• عدد المناطق النباتية التي تحتوي على اكثر من 20 متوطن محلي او محدود التوزيع: 16	

: المغرب

“تتميز المناطق النباتية 
الهامة المغربية باحتوائها 

على عدد كبير من األنواع 
محلية التوطن، وبعضها 

يوجد فقط في موقع واحد 
فقط”

تشكيالت شوكيه وسائدية في جبال األطلس 
المتوسط، المغرب.

تصوير: بيدرو ريغاتو
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التهديدات التي تواجه املناطق النباتية الهامة

أهم التهديدات التي تواجه املناطق النباتية الهامة يف املغرب هي نقص املياە وهي املشكلة التي 
تفاقمت واستفحلت بفعل الجفاف، الرعي الجائر، التغيري املناخي، إزالة الغابات وعزل وتقطيع 

املوائل.

النباتات، الغطاء النبايت والحفظ

تقع املغرب يف شامل غرب إفريقيا وتبلغ مساحتها 710,850 كم2؛ وهو معرب بني إفريقيا وأوروبا، 
األمر الذي أدى إىل اعتبارها نقطة تبادل ورايئ بني هذە املناطق التي تحتوي عىل تنوع حيوي 

للموائل املرتفعة يف الدولة والتي نتج عنها تنوع حيوي غني باألنواع.

املناطق الجبلية الرئيسية - الريف، األطلس املتوسط، األطلس الكبري واألطلس الصغري- تشكل جزء 
مهم من تضاريس املغرب، والتي تشكل 15 % من مجمل أراضيها. يصنف املناخ يف املغرب بأنه 

18

16

14

12

10

08

06

04

02

0

عدد املناطق النباتية الهامة 

ي الجائر(
ف الزراعة )الرع

تكثي

ي
التغيري املناخ

يض للزراعة(
صالح االرا

ف الزراعة )است
تكثي

تقطيع املوائل

ستدام للموائل
االستغالل غري امل

سياحة(
التطوير )ال

يت )النريان(
حرق الغطاء النبا

أخرى

ت غري معروفة
تهديدا

ي الجائر(
ف الزراعة )الرع

تكثي

]شكل7[ أهم 10 تهديدات تواجه المناطق النباتية الهامة في المغرب

االنتجاع على جبال األطلس الكبير، 
المغرب
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مناخ حوض البحر املتوسط، ويتأثر باملحيط 
األطليس والصحراء. يقل معدل تساقط املطر 

كلام اتجهنا من الشامل إىل الجنوب ومن 
الغرب إىل الرشق. يرتفع معدل سقوط املطر 

يف السالسل الجبلية العالية، حيث يصل إىل 
2000 ملم يف جبال الريف، ويقل عن 150 ملم 

يف املناطق الصحراوية وشبه الصحراوية. 

تتكون أهم مناطق الغطاء النبايت من الغابات 
والغابات األولية )االركان وبلوط الجمل والرسو 

واألرز والبلوط االخرض والبلوط متساقط 
االوراق والبلوط الفليني والعرعر االسباين 

والعرعر الفينيقي والتنوب والرسو والخروب، 
التنوب واملستكا وRetama وTetraclinis و
Adenocarpus( والسهوب )الحلفا، املرارة، 

سهوب نباتات صحراوية شوكية( وأنظمة بيئية 
صحراوية )بها سنط والنباتات فوق السطحية(.

النباتات املغربية غنية نوعا ما، وبها تقريباً 
7000 نوع موزعة عىل 920 جنس و 130 

عائلة، وتشمل حوايل 4500 نوع وجنس من 
النباتات الوعائية. يوجد حوايل 951 متوطنة 

وطنية )أكرث من 20 % من النباتات الوعائية(، 
وحوايل 500 متوطنة محلية )محدودة املدى( 

مشرتكة مع الجزائر، شبه الجزيرة األيبريية، 
موريتانيا وجزر الكناري. معدل التوطن مرتفع 

بشكل ملحوظ يف جبال األطلس الكبري، وبشكل 
أقل انتشارا يف األطلس املتوسط، الريف 

واألطلس الصغري. لعبت هذە الجبال دوراً هاماً 
خالل الفرتة الجليدية الرابعة يف توفري ملجأ 
 Holarctic( للوحدات التصنيفية القطبية

taxa( والتي قد تكون نجت من هذا العرص أو 
أنها تطورت بعد أن عزلت يف هذە الجبال. لقد 

تم تحديد 160 موقع ذات أهمية بيولوجية 
وبيئية يف املغرب. سيتم تصنيف جميع هذە 

املواقع ضمن 5 فئات من املناطق املحمية 
رسمياً وهي: منتزهات وطنية، منتزهات 

طبيعية، محميات طبيعية، محميات بيولوجية 
ومواقع طبيعية. يوجد حالياً 10 منتزهات 

وطنية يف املغرب.

غابة األرز األطلسي )Cedrus atlantica(. تعتبر 
جبال األطلس المغربي والجزائري هي منشأ األرز 

األطلسي في شمال إفريقيا. األطلس المتوسط، 
المغرب.

WWF-Canon /تصوير: ميشيل غانثر
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املناطق النباتية الهامة ذات األولوية يف الحفظ

من قامئة تضم تسع عرش منطقة نباتية هامة قام الفريق الوطني املغريب للمناطق النباتية الهامة 
باختيار املواقع التالية بإعتبارها مناطق ذات أولوية يف اتخاذ التدابري الالزمة لحفظها وهي: املتنزە 
الوطني لتلسمطان وجبل بو نارص وجبل بويبالن واملتنزە الوطني إلفران واملتنزە الوطني لألطلس 

الكبري الرشقي واملتنزە الوطني لتوبقال. وفيام ييل وصف لثالثة منها.

املنتزە الوطني لتلسمطان
يقع عىل الجزء الرشقي الجريي من جبال الريف حيث يغطي مساحة 58950 هكتاراً، ويتميز 

هذا املتنزە بتنوعه املميز عىل مستوى البحر األبيض املتوسط. املناطق املناخية الحيوية هي شبه 
جاف، شبه رطب و رطب. مراحل الحياة النباتية املتوفرة يف املتنزە هي: منطقة البحر املتوسط 

 )meso-Mediterranean( ومنطقة البحر املتوسط الوسطية )thermo-Mediterranean( الحارة
ومنطقة البحر املتوسط العلوية )supra-Mediterranean( ومنطقة البحر املتوسط الجبلية 

 Abies pinsapo :أهم أنواع االشجار املوجودة يف الغابات هي .)mountain-Mediterranean(
 Pinus nigra و Pinus halepensis و Quercus suber و Quercus ilex و Cedrus atlantica و

و Pinus pinaster و Tetraclinis articulata. تتكون نباتات الحديقة من 747 نوع تضم 47 
نوع متوطن يف املغرب لوحده، 27 موجودة فقط يف املغرب وشبه الجزيرة األيبريية و9 يف املغرب 

والجزائر. يرتبط السكان املحليون بالزراعة وتربية الحيوانات والغابات.

املنتزە الوطني إلفران
يغطي املنتزە مساحة 125000 هكتاراً، ويقع  يف جبال األطلس املتوسط. يوجد ثالثة طبقات من 

الغطاء النبايت يُتبع احدها اآلخر: منطقة البحر املتوسط الوسطية )1,200–1,600م( ومنطقة البحر 
املتوسط العلوية )1,600–2,000م( ومنطقة البحر املتوسط الجبلية )1,600–2,000م(.

حوايل 60% من املتنزە عبارة عن غابات تحتوي عىل األرز، البلوط، الصنوبر والعرعر وهي موطن 
لحوايل 1025 نوع من النباتات الوعائية، 25% منها لها مدي محدود. 64 نوع تعترب متوطنة يف 

املتنزە نفسه، و90 أخرى متوطنة يف شامل املغرب مام يجعل لهذە املنطقة النباتية أهمية خاصة. 
يسكن املتنزە العديد من الجامعات التي تستخدم و تستغل موارده، كام تعاين النباتات والغطاء 

النبايت من وطأة الرعي الجائر وجمع الحطب.

املنتزە الوطني لألطلس الكبري الرشقي
يضم املنتزە سلسلة من الجبال الوعرة وتبلغ مساحته 49000 هكتاراً وترتاوح ارتفاع الجبال به 
بني 1600 مرت إىل أكرث من 3000 مرت. املناطق املناخية الحيوية هي الجافةـ شبه الجافة و شبه 
الرطبة ذات الشتاء البارد. تغطي منحدراته الشاملية غابة من األرز الطويل الرفيع يليه البلوط 
االخرض والعرعر الفينيقي والصنوبر الحلبي، وعىل االرتفاعات األكرب يحل العرعر االسباين محل 

غابة األرز. يف املرتفعات التي تزيد عن 3000 مرت حلت الشجريات الجفافية )xerophytes( مكان 
األشجار. تختفي أشجار األرز عن املنحدرات الجنوبية وتصغر الغابات. كام تضم النباتات الوعائية 

يف املتنزە 300 جنس منها 54 متوطنة يف املغرب. اما رعي األغنام واملاعز فهي املهنة السائدة 
لدي سكان املنطقة، يليها الزراعة الحقلية ثم قطع الخشب بشكل ثانوي. تضع هذە النشاطات 

النباتات والغطاء النبايت تحت ضغط شديد. كام تَُعد مواسم الجفاف املتتالية من العوامل املقلقة 
يف املنطقة.

املراجع
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الجزائر
نسيمة ياحي، سليمة بن حوحو
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]شكل8[ المناطق النباتية الهامة الجزائرية

: الجزائر



تقارير الدول ودراسات الحالة28 المناطق النباتية الهامة في جنوب وشرق البحر المتوسط . المواقع ذات األولوية للحفظالجزء الثالث

نظرة عامة عىل املناطق النباتية الهامة الجزائرية

تغطي املناطق النباتية الهامة كافة مراحل الغطاء النبايت املوجودة يف منطقة البحر املتوسط 
من الدولة، والتي متتاز مبدى كبري من االرتفاعات، كام هو الحال يف قمة آوراس )100 – 2300 
مرت( وجرجرة )600 – 2300 مرت(. العديد من املناطق النباتية الهامة الساحلية )القالة 1وشبه 

جزيرة الدوق والحضريتان الوطنيتان لتازا ولقواريا وساحل وهران وجبل شنوة ورأس تنس وجبال 
تراراس وجزر حابباس( يوجد فيها تنوع نبايت كبري وهي غنية باألنواع املتوطنة محدودة التوزيع 
)stenoendemic( والتي غالباً ما تكون متمركزة بشكل كبري. املوائل املزروعة بالغابات حارضة 

بشكل كبري وهي تحتوي عىل األرز )يف بلزمة، جرجرة، ثنية الحد والحضرية الوطنية لرشيعة، جبال 
البابور وقمة آوراس(، أو البلوط )Quercus canariensis و Q. suber و Q. ilex(. العديد من 

املناطق النباتية الهامة غنية باملوائل الرطبة )القالة 1 و2، شبه جزيرة الدوق، سهول غرباس، جبل 
الوحش، الحضريتان الوطنيتان لتازا ولرشيعة(.

عدد األجناس محلية التوطن أو ذات النطاق املحدود يف شامل الجزائر هي 407. وتشمل 224 
متوطنة يف الجزائر لوحدها، 124 مشرتكة مع املغرب، 58 مع تونس، وواحد مع صقلية. بعض 

 )stenoendemic( املناطق النباتية الهامة تحتوي عىل نباتات متوطنة محلياً أو محدودة التوزيع
مثل متنزە جرجرة الوطني والذي به أكرث من 25 نوع شبه وطني أو محدود التوزيع 

)stenoendemic(، القالة 1 و 2 و جبال البابور والتي تحتوي كل واحدة عىل 20 نوع.

تم تحديد 21 منطقة نباتية هامة يف شامل الجزائر. قد تستحق العديد من املواقع أن تضم 
للقامئة، ولكنها بحاجة إىل مزيد من الدراسة، تقع هذە املواقع بشكل أسايس يف شبه جزيرة كولو، 

جبال تلمسان، شبه جزيرة أرزيو، جبل فالكون، منطقة أفلو، جبل عيىس، سريسو. مل يتم وصف 
مواقع السهوب واملناطق الصحراوية ألنها تقع خلف ساحل الجزائر عىل البحر املتوسط. تقع 

: الجزائر

غابة ونباتات نهرية )تم اعتماد الموقع 
كموقع رامسار في عام 2001 وتم 

اقتراحه كحديقة طبيعية وطنية(. الجزائر.
WWF-Canon /تصوير: ميشيل غانثر



29 الجزء الثالثتقارير الدول ودراسات الحالة : الجزائرالمناطق النباتية الهامة في جنوب وشرق البحر المتوسط . المواقع ذات األولوية للحفظ

18

16

14

12

10

08

06

04

02

0

مثانية من املناطق النباتية الهامة بشكل كامل أو جزيئ داخل متنزهات وطنية، بينام ال تتمتع 13 
أخرى بأية نوع من الحامية. يتم العمل عىل تسمية قمة بابور كمحمية طبيعية.

• عدد المناطق النباتية الهامة: 21	
• عدد المناطق النباتية الهامة التي بها توطن وطني: 20	
• عدد المناطق النباتية الهامة التي بها توطن محدود التوزيع: 21	

محدود  • عدد المناطق النباتية الهامة التي تحتوي على أكثر من 20 توطن وطني أو توطن 	
التوزيع: 4

• 	

النباتات، الغطاء النبايت والحفظ

مبساحتها البالغة 2،381،741 كم2، فإن الجزائر تعد أكرب الدول التي لها ساحل عىل البحر املتوسط. 
يحدها تونس وليبيا والنيجر ومايل وموريتانيا واملغرب. تتكون التضاريس يف شاميل الدولة من 

جبال أطلس الصحراء والتيل وقمة آوراس و رشيط التل الساحيل وهضبة منمشا.

مبا أن الجزائر تتأثر بالبحر، من حيث التضاريس واالرتفاع، يصنف مناخها بأنه مناخ البحر 
املتوسط شبه املداري املعتدل، والذي يعرف بطول صيفه الجاف الذي ميتد من 3-4 أشهر عىل 
السواحل ويصل إىل 5-6 أشهر يف املرتفعات، إىل أكرث من 6 أشهر يف األطلس الصحراوي. توجد 

جميع أنواع املناخ املتوسطي يف شامل البالد، من الرطبة )جبال البابور( إىل شبه الجافة )ساحل 
وهران(.

أهم وحدات الغطاء النبايت املوجودة يف شامل الجزائر هي:

الغابات متصلبة االوراق - Sclerophyllous )البلوط األخرض، البلوط الفليني(، والغابات 
متساقطة األوراق )البلوط الجزائري، القيقب، Afares oak(، والغابات الصنوبرية )الصنوبر 

الحلبي، الصنوبر األسود، الصنوبر البحري، شجرة الحياة، األرز و التنوب(
مناطق الشجريات )Matorral(، والتي تحتوي عىل غطاء نبايت دائم الخرضة يسودە املصطكاء، 

.Globularia إكليل الجبل و ،Calicotome ،الوزال ،Cictus

عدد املناطق النباتية الهامة 

]شكل9[ أهم التهديدات التي تواجه المناطق النباتية الهامة الجزائرية

ف(
ت، النريان، الجفا

ضانا
ث الطبيعية )الفي

الكوار

ي(
ف الزراعة )الرع

تكثي

سياحة(
التطوير )ال

ج املعادن
استخرا

أخرى

ب(
ت )جمع الحط

إزالة الغابا

ب البحر(
سو

ت املناخية )ارتفاع من
التغيريا

صالحة للزراعة(
يض 

ف الزراعة )أرا
تكثي

“العديد من المناطق النباتية 
الهامة )القالة 1، شبه 

جزيرة الدوق، حدائق تازا 
وقواريا الوطنية، ساحل 
وهران، قمة تنس، جبال 
تراراس وجزر حبيباس( 

بها تنوع نباتي كبير وهي 
غنية باألنواع محدودة المدى 

وذات تمركز كبير”

المنطقة النباتية الهامة القالة – غنية باألنواع محلية 
التوطن وموائل البحر المتوسط المهددة

تصوير: سليمة بن حوحو
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املناطق النباتية الهامة ذات األولوية يف الحفظ

لقد قام الفريق الوطني الجزائري للمناطق النباتية الهامة بتحديد املناطق التالية كمناطق ذات 
أولوية يف الحفظ وهي: القالة1، القالة 2، الحظرية الوطنية لجرجرة، جبال البابور والحظرية 

الوطنية لقواريا الوطنية. يوجد الحقاً وصف لثالثة منها.

القالة 2
تقع غابات جبال جرجرة والتي تغطي املنطقة النباتية الهامة القالة2 يف أقىص شامل رشق الجزائر، 

ومتتد إىل تونس حيث تشمل املنطقة النباتية الهامة جبل الغرة. تختلف ارتفاعاتها من 200 مرت 
إىل 1200 مرت فوق سطح البحر. الحجارة الرملية و الطينية هي السائدة يف املنطقة مع وجود عدد 
كبري من النتوءات واملنحدرات الصخرية. تنترش يف الغابات أودية صغرية )أنهر(، وينابيع و آبار غري 
دامئة التدفق. يظهر التباين يف السطوح املكشوفة واالرتفاعات التنوع يف النباتات. تحتوي الغابات 

بشكل أسايس عىل البلوط الفليني و البلوط الجزائري. تعترب هذە املنطقة النباتية الهامة موطناً 
ألكرث من 20 متوطنة وطنية. أهم التهديدات التي تواجه هذە املنطقة هي: الحرق والرعي الجائر 

وإزالة الغابات واالستغالل الزائد ألنواع محددة )Quercus canariensis و Quercus suber و
.)Laurus nobilis

الحظرية الوطنية لقواريا
يقع جبل قمة قواريا ضمن حظرية قواريا الوطنية يف شامل رشق الجزائر. تحتل هذە القمة 

املكونة من الحجر الجريي الدولوميت حوايل ثلث مساحة الحديقة. متتد من السواحل خلف واد 
تازيبدجت يف الغرب إىل راس جبل شبه جزيرة بواك يف الغرب.  تتميز هذە املنطقة النباتية الهامة 

مبناخها الرطب ذو الشتاء املعتدل. تعد موقعاً مميزاً للتوطن املكثف للنباتات محدودة التوزيع 
التي تعيش عىل واجهة الصخور الجريية التي تواجه البحر. ينطبق نفس اليشء عىل واجهة جلمود 

الحقول الدولوميتية الجنوبية والتي تحتوي عىل العديد من األنواع املتوطنة محلياً. يحتوي 
جبل ميا قواريا عىل حوايل عرشة متوطنات وطنية ومحدودة التوزيع )stenoendemics(. أهم 

التهديدات التي تواجه هذە املنطقة هي: الحرق والعدد الكبري من الزوار ومقالع الحجارة.

الحظرية الوطنية لجرجرة
تضم حظرية جرجرة الوطنية جبل جريي يبلغ مدى عرضه 50 كم رشق – غرب. تعد من أكرث 

املناطق الجزائرية سقوطاً للمطر، مبعدل سقوط من 1200 – 1500 ملم. يعترب شجر األرز املكون 
الرئييس لغاباتها )40%(، األرز – البلوط االخرض )30%( البلوط االخرض )13%(. املرتفعات العالية 
يف املنطقة تغطيها مروج النباتات فوق السطحية )chasmophilic(. نباتاتها غنية ومتنوعة تبلغ 

حوايل 1100 نوع، تشمل 27 متوطنة وطنية ومحدودة التوزيع )stenoendemics(، والذي يجعل 
منها أغنى منطقة نباتية هامة بالتوطن. أهم التهديدات التي تواجه هذە املنطقة هي: الحرق 

والرعي الجائر ومقالع الحجر وقطع األشجار غري القانوين والسياحة غري الرشيدة. املراجع

Yahi, N., Benhouhou, S., de Belair, G., 
Gharzouli, R. and Vela, E. 2010. Propo-
sition de Zones Importantes pour les 
Plantes en Algérie. [www.plantlife.org.uk].

Viola munbunya var. rifane في القالة 

2، نوع محدود المدى.
تصوير: سليمة بن حوحو

Serapia stenopetala نوع محدود 

الموقع )أقل من 100 كم2( في الجزائر 
و تونس

تصوير: محمد الصغير الطالب

: الجزائر
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)خ(: خرُومير، مزيج من هذە المواقع التي تضم مستنقعات الخث، البحيرات الصغيرة شبه دائمة وبرك مؤقتة

: تونس

تونس
زينب غرابي قمار

قرعة سجنان  1
ماجن شيطان  2

وادي الزياتين 2+1  3
المحمية الطبيعية بعين الزانة  4

سيدي علي المكي  5
المحمية الطبيعية بدار فاطمة )خ(  a6

مصادر 18 )خ(  b6
معسكر 18 )خ(  c6

مسلك اللقبة )خ(  d6
المريج )خ(  e6

ماجن بربيت )خ(  f6
ماجن العواز 1 )خ(  g6

ماجن المواجن )خ(  h6
سراي الماجن )خ(  i6

ماجن الماء )خ(  j6
ماجن صغير )خ(  k6

ماجن العواز 2 )خ(  l6
ماجن شوشة

أرخبيل جالطة
الحديقة الوطنية بزمبرة وزمبرته

توجان
الفايجة جبل الغرة

إشكل
جبل زغوان

فريق العمل:
زينب غرايب قامر

)املنسقة الوطنية للمناطق النباتية الهامة، 
املعهد الوطني التونيس للزراعة(

أمينة داود بوعتور
)كلية العلوم بتونس(
سامية بن سعد ملان

)كلية العلوم بتونس(
إمتنان بن حاج جيالين

)املعهد العايل للزراعة مباطر(
حفاوة فرشييش - بن جامعة

)كلية العلوم بتونس(
سارج د. مولر

)جامعة مونبيليه الثانية، فرنسا(
ليىل رازي

)جامعة الرباط، املغرب(
عمر مختار قامر

)كلية الفنون واآلداب والعلوم اإلنسانية 
مبنوبة(

إرول فيال
)جامعة مونبيليه الثانية، فرنسا(

عبد العزيز شعبان
)معهد املراعي بطربقة(

محمد نفايت
)معهد املناطق القاحلة مبدنني(

سليم روز
)البنك الوطني بجنوى(

براهيم جزيري
)كلية الفنون واآلداب والعلوم اإلنسانية 

مبنوبة(
منرية وايل

)كلية العلوم بتونس(
محمد طرهوين

)معهد املناطق القاحلة مبدنني(

]شكل10[ المناطق النباتية الهامة التونسية
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نظرة عامة عىل املناطق النباتية الهامة التونسية

تم تحديد 13 منطقة نباتية هامة يف تونس، بينام تتميز مثانية مناطق أخرى بغنى نباتاتها ولكنها 
تحتاج إىل مزيد من الدراسة والبحث.  أحد هذە املناطق الهامة، خُرومري )رقم 6( تتكون من 
مجموعة من املواقع الصغرية املستقلة والتي تم تجميعها كونها جميعاً عبارة عن موائل رطبة 
صغرية الحجم: تجمعات مائية، برك أو مستنقعات. جميع املناطق النباتية الهامة الثالثة عرشة 

تقع بشكل أسايس يف شامل البالد وتتميز غالبيتها مبناخها املتوسطي الرطب أو شبه الرطب. ارتفاع 
عرشة منها يبلغ اقل أو حويل 500 مرت، بينام املواقع الثالثة األخرى )جبل زغوان، جبل الغرة، عني 

الزانة( عبارة عن مناطق جبلية واضحة.

تعد بيئة املناطق الرطبة األكرث شيوعاً كونها تشكل أكرث من نصف املناطق النباتية الهامة، عىل 
شكل بحريات دامئة )إشكل(، بحريات شبه دامئة )ماجن شيطان، ماجن شوشة، ألخ(، برك مؤقتة 
)قرعة سجنان، ماجن املاء، ألخ(، أهواز )إشكل(، مستنقعات بها Sphagnum أو Osmunda أو 
أجامت من الرسخس )دار العريب(. بالرغم من أن هذە املواقع ليست غنية باألنواع املتوطنة ، 

حيث أن العديد من األنواع املوجودة بها مشرتكة مع دول مجاورة، فإنها تحتوي عىل أهم املوائل 
املهددة وطنيا وإقليمياً.

تعترب املناطق النباتية الهامة التونسية ممثلة ألهم الغابات واملوائل الساحلية التونسية كام أن 
أغلب الغابات تعترب محمية بشكل أو آخر: البلوط الجزائري )Quercus canariensis( والبلوط 
الفليني )Quercus suber( يف جبل الغرة و عني الزانة؛ الزيتون والخروب يف جبل إشكل، العرعر 

: تونس

جمع الحطب في قرعة سجنان، تونس.
تصوير: زينب غرابي قمار
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)Juniperus phoenicea( يف توجاين، وجار املاء )Alnus glutinosa( يف غابة وادي الزياتني. 
النباتات الساحلية موجودة يف ثالثة مناطق نباتية هامة هي: أرخبيل جالطة والحديقة الوطنية 

بزمربة وزمربته وكالهام غني باألنواع النادرة أو األنواع املتوطنة يف تونس أو شامل إفريقيا، 
 Malcolmia و Linaria cossonii( وسيدي عيل امليك. املناطق الثالثة غنية بشكل أسايس بالتوطن

.)Silene barrattei و L. zembrae و Limonium gougetianum و doumetiana

تحتوي ستة من املناطق النباتية الهامة التونسية عىل أنواع متوطنة وطنية أو أنواع محدودة 
التوزيع )stenoendemics(. تقع نصف املناطق النباتية الهامة التونسية بشكل كامل أو جزيئ 
داخل مناطق محمية، وهي ثالثة حدائق وطنية وثالثة مواقع رامسار وأربع محميات طبيعية 
ومحميتني حيويتني. من املواقع النباتية الهامة الثالثة عرش تحتوي ستة عىل متوطنات وطنية، 

وستة عىل أنواع محدودة املدى، وال يوجد أية منطقة تحتوي عىل أكرث من 20 متوطنة وطنية أو 
.)stenoendemics( أنواع محدودة التوزيع

التهديدات التي تواجه املناطق النباتية الهامة

أهم التهديدات التي تواجه املناطق النباتية الهامة التونسية هي الرعي الجائر، والذي يؤثر عىل 
املناطق الرطبة واملستنقعات، كذلك املواقع ذات الغطاء النبايت املحب للحرارة. ييل ذلك التغيري 
املناخي )يؤدي إىل جفاف األرايض الرطبة(، السياحة والرتفيه والحرق. رصف وسحب املياە هي 

أهم التهديدات التي تواجه األرايض الرطبة.

النباتات، الغطاء النبايت والحفظ

تقع تونس يف شامل إفريقيا يف نقطة الوصل بني الحوضني املكونني للبحر ا املتوسط، بني املرشق 
)املرشق العريب( واملغرب )املغرب العريب(.

تهطل كميات كافية من املطر عىل سالسل الجبال يف شامل البالد، ومن االطراف الرشقية لألطلس 
الصحراوي وطيليان. تنتهي السهوب املرتفعة من األودية والسهوب شبه الجافة برشيط ساحيل 

منبسط. تتدرج املناطق املناخية البيولوجية من الجنوب إىل الشامل، من القحل املفرط يف 

: تونس
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]شكل11[ أهم التهديدات التي تواجه المناطق النباتية الهامة التونسية
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إزالة الغابا

“تقع نصف المناطق النباتية 
الهامة التونسية بشكل كامل 

أو جزئي داخل مناطق 
محمية، وهي ثالثة حدائق 

وطنية، ثالثة مواقع رامسار، 
أربع محميات طبيعية 

ومحميتين حيويتين”

Eleocharis uniglumis في موئل األراضي الرطبة 

المهددة، تونس
تصوير: سارج د. مولر
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املناطق الصحراوية إىل البحر املتوسط الرطب يف الشامل. تغطي الغابات ومناطق الشجريات 
5 % من األرض )كانت 20 % يف بداية القرن التاسع عرش(،  خاصة يف األرايض املرتفعة. تشمل 

 ،)Q. coccifera و Q. suber و Q. ilex و Quercus canariensis( مجموعات من أشجار البلوط
زيتون-صمغ )Olea europea و Pistacia lentiscus(، صنوبر )Pinus halepensis(، الشيح 

)Seriphidium herba-album = Artemisia herba-alba( و Rhanterium suaveolens أو 
Haloxylon و )Haloxylon scoparium و H. schmittianum( والتي تغطي حوايل 20 % من 

مساحة البلد.

تضم النباتات التونسية 2162 نوع، منها 2103 أنواع تقع يف 115 عائلة و 742 جنس، وهي جميعاً 
 Cuénod et al., 1954; Pottier-Alapetite,( موجودة يف كتاب نباتات تونس ذو الثالثة أجزاء

1981 ,1979(. أما بقية األنواع التسعة والخمسني والتي مل يتم ذكرها يف هذە املجلدات فهي 
 Le Floc’h( عبارة عن إضافات ملؤلفني آخرين. أحدث األعامل الخاصة بتسمية النباتات التونسية
and Boulos, 2008( يتمتع مبيزة احتوائه عىل التسميات املنسوبة لتونس سواء بشكل صحيح أو 
خاطئ. تضم النباتات التونسية 1798 جنس، بحسب وزارة البيئة والتنمية املستدامة )وزارة البيئة 

والتنمية املستدامة، 2010(.

عدد التوطنات الوطنية منخفض نسبياً )71 جنس، تضم 53 نوع، 12 تحت نوع، 5 أنواع و رتبة 
واحدة(. يوجد 99 متوطنة شامل إفريقية مشرتكة مع الجزائر و 13 مع ليبيا.

المنطقة النباتية الهامة ماجن شيتاني، 
تونس.

تصوير: زينب غرابي قمار

: تونس
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املراجع

Z. Ghrabi Gammar, 2010. Proposition de 
Zones Importantes pour les Plantes de 
Tunisie, May [www.plantlife.org.uk] 

املناطق النباتية الهامة ذات األولوية يف الحفظ

لقد حدد الفريق التونيس للمناطق النباتية الهامة املناطق التالية كمناطق ذات أولوية يف الحفظ 
وهي: 

قرعة سجنان
تقع ضمن منطقة املجود يف شامل تونس عىل ارتفاع 100 مرت فوق سطح البحر. تتمتع املنطقة 

مبناخ بيئي متوسطي رطب ذو شتاء ماطر، ويبلغ معدل سقوط األمطار السنوي حوايل 750 ملم. 
كانت املنطقة يف خمسينات القرن املايض عبارة عن بحرية يبلغ مساحتها 15 كم2 محاطة بحزام 

.Schoenoplectus lacustris يحتوي عىل مستنقع من ،Isoetes velata بري من

املنطقة يف أغلبها جافة أالن، يتم رعيها أو مستزرعة، تتشكل من آبار مؤقتة وحقول مغمورة 
بشكل مؤقت باملاء بها موائل صغرية من مستنقعات الخث عىل الحواف وتعترب موطناً لحوايل 25 
نوع نادر ومهدد يف تونس، وكذلك نوع واحد محدود التوزيع )stenoendemics( ال يوجد إال يف 
هذە املنطقة وهو Rumex tunetanus. أهم التهديدات التي تواجه هذە املنطقة النباتية الهامة 

هو الرصف الصحي وانتشار األرايض الزراعية واملراعي والتخثث وتطوير البنية التحتية. مل يتم 
حتى أالن شمول هذا املوقع بأي نوع من إجراءات الحامية.

وادي الزياتني
واد الزياتني هو مجرى مايئ يجري مسافة 36 كم إىل البحر املتوسط من قمة سريات يف شامل 

تونس. يغطي حوض ترصيفها 95 كم2، ويبلغ معدل سقوط املطر به 850 ملم سنوياً. تتبع 
املنطقة مناخ البحر املتوسط الرطب ذو الشتاء الدافئ و تتميز باحتوائها عىل غابة من جار املاء 

Alnus glutinosa تغطي حوايل 10 هكتارات، وهي غنية باألنواع النادرة واملحمية يف تونس و/أو 
 Bellis( أو شامل إفريقيا )Fuirena pubescens, Solenopsis bicolor( متوطنة يف تونس والجزائر

prostrata(. يهدد هذە الغابة الزراعة والرعي والتغيريات يف نظام املياە والتغيري املناخي. مل يتم 
شمول هذا املوقع بأي نوع من إجراءات الحامية.

توجان
تقع املنطقة النباتية الهامة توجان عىل سفوح مطامطة عىل ارتفاع 600 مرت تقريباً، وليست 

بعيدة عن الساحل الرشقي لتونس وهي ضمن والية قابس. مناخها متوسطي جاف ويبلغ معدل 
 Juniperus( سقوط املطر السنوي 200 ملم. غطاؤها النبايت عبارة عن ادغال به عرعر فينيقي

 Dianthus و Rosmarinus eriocalyx( يتوطن يف املنطقة نوعني محدود التوزيع .)phoenicea
cintranus subsp.byzacenus( وأنواع متوطنة مشرتكة مع ليبيا والجزائر أو مهددة ونادرة يف 

 )Stipa tenacissima( تونس. أهم التهديدات التي تواجه املنطقة هي الرعي وجمع نبات الحلفا
للحرف اليدوية والنباتات الطبية وحطب الوقود. الحرائق والتغيري املناخي هي أيضاً من 

التهديدات التي تواجه هذە املنطقة. موقع توجان يتبع الدولة وهو محمي من قسم الغابات. 
تصنف املنطقة كمنطقة طبيعية حساسة.

Sphagnum auriculatum في موئل األراضي 

الرطبة المهددة، تونس
تصوير: أمينة داود بوعتور

: تونس
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ليبيا
فتحي الرطيب )جامعة الفاتح(

تم توفري معلومات إضافية من ماثيو هال )مركز نباتات البحر املتوسط(

الجبل األخضر 1 
سبخة تاورغاء 2 

جبل نفوسة 3 
جبل ميساك 4 

جبل العوينات 5 

فريق العمل:

فتحي الرطيب
منسق فريق املناطق النباتية الهامة 

)جامعة الفاتح(

]شكل12[ المناطق النباتية الهامة الليبية

ملخص املناطق النباتية الهامة

تم تحديد 5 مناطق نباتية هامة يف ليبيا حتى اآلن هي: الجبل األخرض وسبخة تاورغاء وجبل 
نافوسة وجبل العوينات وجبل ميساك، وخمسة أخرى بحاجة اىل مزيد من الدراسة لتحديد 

وضعها كمناطق نباتات ذات أهمية دولية )الحيشة، جزيرة فروة، مارماريكا وجبل الهروج وشاطئ 
بنغازي(. توجد املناطق النباتية الهامة الليبية عىل املوائل الساحلية والجبلية والصحراوية. تعترب 

املنطقة النباتية الهامة الجبل األخرض واملوجودة يف برقة يف شامل رشق ليبيا من أهم وأكرب 
املناطق النباتية الهامة يف ليبيا. إن الجغرافيا الطبيعية والظروف املناخية الفريدة التي تفصل 

جبال برقة عن بقية ليبيا قد أهلت الجبل األخرض ليك يحتوي عىل 75-80 % من نباتات ليبيا، وأن 
يضم نسبة مهمة ومرتفعة من أنواع النباتات املتوطنة يف ليبيا وبالرغم من أنه ال يشكل سوى 

: ليبيا
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1% من مساحة ليبيا. وقد استحوذ هذا املوقع عىل حيز كبري من االهتامم أثناء إجراء هذا البحث 
ويوجد وصف دقيق له الحقاً.

تضم املناطق النباتية الهامة الليبية األخرى املؤكدة الينابيع الحارة والقنوات املفتوحة يف تاورغاء، 
وتشكيالت الحجر الجريي يف املنطقة النباتية الهامة جبل نفوسة والتي متتد مسافة 500 كم من 
الحدود التونسية وحتى منطقة نغازة عىل سواحل البحر املتوسط، تشمل هذە األخريە الحديقة 

الوطنية شافني والتي تم إنشاؤها مؤخراً، كام تعمل الهيئة العامة للبيئة عىل إنشاء محمية يف 
منطقة العوينات جنوب رشق البالد.

تواجه املناطق النباتية الهامة الليبية العديد من املخاطر والتهديدات التي تضم تطوير البنية 
التحتية السياحية والرعي الجائر وقطع الغابات للخشب والفحم النبايت وانتشار األنواع الغازية 
الغريبة. كذلك فإن التطوير غري املنظم للسواحل يعترب تهديداً حقيقياً، بينام التخطيط املنتظم 

يعد نادراً كام أن دراسات األثر البيئي )املطلوبة بالقانون( نادراً ما يتم تنفيذها.

• في منطقة البحر المتوسط( عدد المناطق النباتية الهامة: 5 )4	
• نوع محدودة المدى أو توجد فقط  عدد المناطق النباتية التي تحتوي على أكثر من 20	

في الدولة: 1

: ليبيا

Sedum cyrenaicum نوع متوطن في اقليم برقة، 

ليبيا
تصوير: س. جوري
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ليبيا: النباتات، الغطاء النبايت وحفظ النباتات

تبلغ مساحة ليبيا 1.7 مليون كم2 أغلبها صحراء )الصحراء الكربى(. أهم مناطق التنوع النبايت هي 
الرشيط الساحيل وجبال الرشيط الساحيل )1900 كم(.

 ،)Retama raetam( و )Artemisia campestris( يسود الغطاء النبايت الساحيل نبات املرارة
 Hussonia pinnata و Senecio gallicus والحوليات التي تزهر يف بداية الربيع مثل

 Erodium laciniatum و Eruca sativa و Malva sylvestris و Chrysanthemum segetum
والنبات العشبي املعمر Echium angustifolium. تغطي هذە النباتات مساحات كبرية ولفرتة 

قصرية بعد انتهاء أمطار الشتاء.

 Phoenix( تحتوي القرى والواحات الصحراوية عىل غطاء نبايت متناثر قليل التنوع ويضم النخيل
 Lycium europaeum و Ziziphus lotus و Retama raetam و Tamarix spp. و )dactylifera

و Acacia tortilis، ونباتات عشبية تشمل Artemisia judaica و Hyoscyamus muticus و 
 S. و Stipagrostis pungens و Panicum turgidum وأعشاب معمرة مثل ،Zilla spinosa

plumosus

بشكل عام، يوجد يف ليبيا تقريباً 1750 نوع من النباتات، 4 % منها تعترب متوطنة يف ليبيا. يشري 
التوزيع الجغرايف للنباتات إىل أن أغلبها متوسطية، وذات ارتباط وثيق برشق البحر املتوسط 

)فلسطني إىل اليونان( أكرث منه مع بقية شامل إفريقيا، ويعترب هذا االرتباط وثيقاً مع كريت. 
حوايل 50 %  تقريباً من النباتات املتوطنة يف ليبيا هي متوطنة يف برقة. يوجد حوايل 26 نوع من 

النباتات املتوطنة يف الرشيط الساحيل من برقة )قصري و القايض، 1984(. جنسان من النباتات، 
Pachyctenium Maire و Libyella Pamp، متوطنة يف الجبل األخرض، وكل منها يضم نوعاً واحداً 

.Libyella cirenaica و Pachyctenium mirabile :فقط

الجبل األخرض – منطقة نباتية هامة ذات أولوية

يهيمن الجبل األخرض عىل منطقة برقة حيث يقع يف الشامل الرشقي من ليبيا، وهو جزيرة 
بيوجغرافية يحدها البحر املتوسط من الشامل والغرب وهضبة مارماريكا من الرشق والصحراء من 

الجنوب. يرتفع هذا الجبل عن مستوى البحر خالل ثالثة جروف ليصل إىل 882 مرت. الجرف الشاميل 
تغلبه الحجارة الرملية ومقطع إىل أودية سحيقة واملنحدرات الجنوبية تنزل تدريجياً باتجاە الصحراء 

الكربى. يعترب الجبل رطباً نسبياً )معدل سقوط األمطار 600 ملم(، تربته غرينية حمراء ولذا يعترب 
من أهم املناطق الزراعية يف ليبيا )فواكه، خضار ومحاصيل(. يتوطن الجبل األخرض ما بني 100 

– 140 نوع و تحت نوع أو صنف. إن مجتمعات الغطاء النبايت هي )من مستوى البحر(: السهل 
الساحيل والجروف الساحلية والهضبة الوسطى والهضبة العليا والجرف العلوي.

يتكون السهل الساحيل من شواطئ رملية، مستنقعات ملحية وشواطئ صخرية. كأغلب مجتمعات 
 Elytrigia juncea )L( Nevski subsp. الكثبان الرملية يف البحر املتوسط فإن جامعة نبات

Juncea واجتامعها عىل الجبل األخرض مع .Centaurea pumilio L و Silene succulenta يعترب 
 Anthemis taubertii و Helianthemum cyrenaicum غري عادي. يشمل التوطن يف الكثبان

و Teucrium zanonii و Plantago libyca. املستنقعات املالحة يف املنطقة مشابهة ملثيالتها 

: ليبيا

Thapsia garganica var. sylphium  نوع متوطن 

في اقليم برقة، ليبيا
تصوير: س. جوري
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 Limonium و Frankenia syrtica يف منطقة البحر املتوسط من حيث األنواع املتوطنة مثل
.teuchirae

 Cyclamen األنواع املتوطنة تشمل  .Juniperus phoenicea يسود الجرف الساحيل غابات من
rohlfsianum و Micromeria conferta و Stachys rosea. األودية غري معروفة جدياً؛ يسود 

الغطاء النبايت املكون من غابات الـ Juniperus phoenicea يف املنحدرات مع جنبات كثيفة من 
 Pistacia و Quercus coccifera خليط النباتات شبه متساقطة األوراق يف القنوات يسودها

 Cupressus و Olea europea و Ceratonia silique و Arbutus pavarii و lentiscus
sempervirens. تتمتع هذە األودية بغناها بتوطن بعض النباتات مثل Arum cyrenaicum و  

.Nepeta cirenaica و Onosma cirenaica و Erica sícula subsp. Cirenaica

تستخدم الهضبة الوسطى يف الجبل األخرض وبشكل كبري يف الزراعة. اما الغطاء النبايت يف هذە 
املنطقة فهو عبارة عن مزيج من األدغال وبطاح من الشجريات يف منطقة املراعي و/أو الرتب 

سطحية. توجد أيضاً بقع من الغابات عىل الجرف العلوي فوق الهضبة الوسطى. يغلب عىل أنواع 
األشجار كل من Cupressus sempervirens و Juniperus phoenicea و Olea europaea و

Quercus coccifera و Ceratonia siliqua و Pinus halapensis. تستغل الهضبة العليا أيضاً يف 
الزراعة وبشكل كثيف، وبها مجموعات صغرية متبقية من العرعر. تحتوي البطحاء عىل مجتمع 

 Pallenis و Phlomis floccosa و Sarcopoterium spinosum رئييس من النباتات يسودە
spinosa وتنوع غني باألعشاب. الهضبة العليا )موقع سيدي الحمري( هي واحدة من منطقتني 

.Pachyctenium mirabile معروفتني بـ

تفتقر العديد من مناطق الجبل األخرض إىل البيانات النباتية وهو األمر الذي يعيق خطط الحفظ. 
تم دراسة أربعة مناطق ضمن الجبل األخرض خالل تأليف هذا التقرير وهي موصوفة بالتفصيل 

يف التقرير الوطني )أنظر املراجع(: عني استوا، نبع دبوسيا، وادي مرقس ووادي وعني الخوف. أهم 
التهديدات التي تواجه حامية هذە املناطق النباتية الهامة ما ييل: الرعي الجائر والتطوير غري 

املالئم والنشاطات الزراعية. يوجد ضعف يف التخطيط واإلدارة البيئية حيث تم تطوير املناطق 
الساحلية بدون إجراء تقييامت لألثر البيئي. يتم إزالة الغابات لالستخدام كوقود و فحم مام أدى 

إىل موت غابات العرعر.

املراجع

El-Rtaib, F. 2010. The Country Report - 
Important Plant Areas in Libya [Black and 
white report which can be found at www.
plantlife.org.uk]

“بين مئة ومئة وأربعين 
نوع وتحت نوع أو صنف 
متوطنة في الجبل األخضر”

: ليبيا

Cupressus sempervirens في وادي المهبول، 

الجبل األخضر، ليبيا
تصوير: س. جوري
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مصر
كمال شلتوت و إبراهيم عيد

جبال شمال سيناء 1 
بحيرة البردويل 2 

بحيرة المنزلة 3 
بحيرة البرلس 4 

بحيرة إدكو 5 
بحيرة مريوط 6 
محمية العميد 7 

واحة المغرة 8 
الكثبان الرملية الساحلية غرب البحر  9 

المتوسط
منطقة السلوم 10 

وادي الريان 11 
سانت كاترين 12 

نبق 13 
الغردقة 14 

وادي الجمال 15 

واحتي دنجل و دينيجل 16 
بحيرة ناصر 17 

وادي العالقي 18 
سالوجا وغزال 19 
مثلث حاليب 20 

فريق العمل:
كامل شلتوت

منسق املناطق النباتية الهامة يف الدولة
)جامعة طنطا(

محمد القصاص و حسناء حسنى
)جامعة القاهرة(

وفاء عامر و مصطفى فودة
)جهاز شؤون البيئة املرصي(

محمود زهران و محمد الدمرداش و عبد 
الحميد خرض

)جامعة املنصورة(

عادل الجزار
)جامعة قناة السويس(

عبد العزيز فايد
)جامعة أسيوط(

سليم هنيدى و محمد الشيخ
)جامعة اإلسكندرية(

محمد شديد
)جامعة جنوب الوادي(

حسن القاىض و عمرو قشطة
)جامعة طنطا(

إبراهيم عيد
)جامعة كفر الشيخ(

البيىل حطب
)محمية سيوة(

رضا رزق
)البنك الوطني للجينات(

تامر أحمد
)حديقة وادي الجامل الوطنية(

حازم شبانة و أنس شلتوت
)محمية سانت كاترين(

]شكل13[ المناطق النباتية الهامة المصرية

: مصر
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ملخص املناطق النباتية الهامة

لقد تم تحديد 20 منطقة نباتية هامة يف مرص حتى اآلن، و يوجد ستة آخرى مقرتحة لكنها 
بحاجة إىل مزيد من البحث والدراسة لتحديد مدى أهميتها عىل املستوى الدويل. تقع عرشة منها 

ضمن منطقة البحر املتوسط، وخمسة تحتوي عىل أنواع متوطنة  يف مرص فقط أو تحتوي عىل 
أنواع محدودة املدى.

تتكون املناطق النباتية الهامة يف مرص من خمسة بحريات ساحلية تشمل البحرية املالحة الوحيدة 
عىل شاطئ سيناء عىل البحر  املتوسط وثالث بحريات شامل دلتا النيل، وكذلك جبال الحجر 

الجريي شامل سيناء، سالسل املرتفعات الساحلية واملنخفضات يف محمية العميد وواحة املغرة 
وكثبان شواطئ البحر املتوسط الغربية وهضبة السلوم عىل حدود ليبيا. يوجد عدد من األنواع 

املميزة يف هذە املواقع تشمل بقايا نبات العرعر الفنيقي Juniperus phoenica يف شامل سيناء، 
 Bellevallia salah-eidii و Astragalus camelorum :ومتوطنات مرصية يف البحريات الساحلية

و Bromus aegyptiacus و Sinapis allionii و Sonchus macrocarpus، ومتوطنات مرصية 
يف الكثبان الساحلية: Anthemis microsperma و Atractylis carduus var. marmarica و 

.Zygophyllum album var. album و Pancratium arabicum

إن أغنى املناطق النباتية الهامة يف مرص بالنسبة للنباتات الزهرية هي منطقة سانت كاترين 
الجبلية حيث تحتوي عىل ما يقارب من 500 نوع من النباتات الوعائية، وحوايل 50% من النباتات 

املتوطنة يف مرص. تحتل هذە املحمية الكبرية أكرث من 5000 كم2 من جنوب سيناء وترتفع بعض 
جبالها حتى 2641 مرت فوق سطح البحر، وتوجد خارج منطقة البحر املتوسط.

• منها في منطقة البحر المتوسط( عدد المناطق النباتية الهامة: 20 )10	
• في منطقة  عدد المناطق النباتية الهامة التي تحتوي على أنواع متوطنة في دولة واحدة: 5	

البحر المتوسط، و 3 في مناطق اخرى في مصر.
• في منطقة البحر  عدد المناطق النباتية الهامة التي تحتوي على أنواع محدودة التوزيع: 1	

المتوسط، و 2 في مناطق اخرى في مصر.
• نوع محدود المدى أو موجود  عدد المناطق النباتية الهامة التي تحتوي على أكثر من 20	

في دولة واحدة فقط: 1 )ليست على البحر المتوسط(.

التهديدات التي تواجه املناطق النباتية الهامة املرصية

: مصر
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 Hyoscyamus boveanus

تصوير: كمال شلتوت
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تواجه املناطق النباتية الهامة املرصية عدداً من التهديدات وبشكل أسايس الرعي الجائر، السياحة 
و النمو ذو العالقة بالتطوير والتغذية املعدنية الزائدة واستخراج املعادن.

مرص: النباتات، الغطاء النبايت وحفظ النباتات

تقع مرص يف الجزء الشاميل الرشقي من البحر املتوسط، تضم سواحلها دلتا نهر النيل، حيث يتفرع 
النهر شاميل القاهرة إىل فرعني يصالن إىل البحر املتوسط يف دمياط و رشيد. تضم نباتات مرص 

مجموعة متنوعة تزيد عن 2300 نوع وتحت نوع من النباتات الوعائية، وحوايل 190 نوع و تحت 
نوع من الحزازيات املنبطحة والقامئة. ينعكس هذا عىل طول سواحل مرص عىل البحر املتوسط 

والبحر األحمر، وموقع مرص بني إفريقيا وأسيا. يوجد أربعة مواقع نباتية معروفة: اإليراين- 
الطوراىن وإقليم البحر املتوسط والسندي-الصحراوي واألفريقي-األستوايئ.

تضم القامئة الحمراء األولية للنباتات الوعائية يف مرص حوايل 450 نوعاً مهدداً عىل املستوى 
الوطني، آخذين بالحسبان إمكانية أن تكون هذە النباتات غري مهددة عىل مستوى منطقة البحر 
املتوسط. يوجد 27 منطقة محمية يف كافة أرجاء الدولة والتي تتميز بأهميتها البيئية، يعترب 12 

منها مناطق نباتات هامة سواء كلياً أو جزئياً.

ثالث مناطق نباتية هامة مرصية لها أولوية يف عمليات الحفظ

الكثبان الرملية الساحلية غرب البحر املتوسط 
تقع عىل طول الرشيط الساحيل إىل الغرب من مرىس مطروح )100 كم(، تحتوي هذە املنطقة 
النباتية الهامة عىل  كثبان رملية بيضاء ناشئة من الرمال الصخرية الجريية الخشنة، 90 % منها 

كربونات الكالسيوم )CaCO3( وهي خالية تقريباً من األمالح. تكون هذە الكثبان صغرية 
ونشطة بالقرب من الشاطئ، يف حني تكون ثابتة ومزروعة يف الداخل. مازالت هذە املنطقة، 

وعىل مدار العرشين سنة املاضية، تعاين من تدمري الكثبان الواقعة غريب اإلسكندرية بهدف إنشاء 
املنتجعات الصيفية. تم تسجيل ما مجموعه 219 نوع )116 من الحوليات و 103 من النباتات 

املعمرة( تنتمي إىل 151 رتبة و44 عائلة. حوايل 30 نوع توجد فقط يف هذە الكثبان أغلبها 
 Atractylis و Anthemis microsperma :متوطنة يف منطقة البحر املتوسط؛ وعىل سبيل املثال

 Helianthemum sphaerocalyx و Pancratium arabicum و carduus var. marmarica
و Onopordum alexandrinum و Plantago crypsoides و Centaurea alexandrinea و 

Centaurea glomerata و Asphodelus aestivus و Ajuga iva و Sonchus bulbosus. تعرف 
كثبان شواطئ البحر املتوسط بأنها موئل مهدد عىل مستوى املنطقة.

تضم التهديدات التي تواجه املنطقة، الرعي الجائر والجمع والقطع وتنظيف األرايض للزراعة 
وفقدان املوائل واالضطرابات السكانية ذات العالقة بالسياحة ومقالع الحجارة. ال يوجد يف الوقت 
الحايل أي نشاطات للحامية يف هذە املنطقة النباتية الهامة، وكأولوية ملحة يتوجب تحديد أفضل 

املواقع يف هذا الجزء من الكثبان الرملية وحاميتها من خالل تحويلها اىل محميات طبيعية.

منطقة السلوم
متتد هذە املنطقة النباتية الهامة عىل مسافة 120 كم من السلوم عىل الحدود املرصية الليبية 
إىل سيدي براين عىل شواطئ البحر  املتوسط، ويختلف عرضها بني 2 إىل 36 كم. تبلغ مساحتها 

: مصر

“تضم القائمة الحمراء األولية 
للنباتات الوعائية في مصر 

حوالي 450 نوعًا مهددًا 
على المستوى الوطني، 
آخذين بالحسبان إمكانية 

أن تكون هذە النباتات غير 
مهددة على مستوى منطقة 

البحر المتوسط”

المنطقة النباتية الهامة الكثبان الرملية – بحيرة 
البرلس، مصر

تصوير: كمال شلتوت
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اإلجاملية 4376 كم2. وميكن متييز أربعة وحدات جيومورفولوجية هي )من الساحل يف الشامل 
إىل هوامش هضبة ديفا يف الجنوب(: هضبة السلوم، منخفضات الساحل امللحية، السهول 

الرملية الداخلية، السهول الصخرية الداخلية واألودية الضحلة. يعمل البدو عىل استغالل األرض 
للزراعة )الشعري، الزيتون، التني وتربية املوايش(. تم تسجيل 219 نوع يف هذە املنطقة. تشمل 

هذە األنواع متوطنات البحر املتوسط بعضها محدود يف ليبيا و مرص و تعترب نادرة يف مرص مثل: 
 Carthamus و Carduncellus mareoticus و Bellevalia sessiliflora و Allium barthianum

.Verbascum letourneuxii و glaucus

أهم التهديدات التي تواجه املنطقة هي: التوسع الزراعي وتكثيف األرايض الصالحة للزراعة 
والرعي والقطع الجائرين للنباتات الشجرية. ال يوجد أية نشاطات للحامية يف املوقع، ولكن تم 

إعالنها مؤخراً كمنطقة محمية.

سانت كاترين
هذە املنطقة النباتية الهامة هي منطقة محمية تحتل معظم وسط جنوب سيناء، طبيعتها املنوعة 
تحتوي عىل العديد من املوائل مثل الوديان والكهوف والوديان الضيقة والسهول والجبال والتالل 

والشالالت والواحات. أعىل جبالها هو جبل سانت كاترين )2641 مرت( وجبل أم شومر )2586 مرت( 
وجبل موىس )2285 مرت(، والتي تشكلت قبل 24 مليون سنة خالل الصدع اإلفريقي العظيم الذي 

قاد إىل تكون البحر األحمر وخليج العقبة. يحد هذە املنطقة الجبلية هضبة التيه الكلسية من 
الشامل )540 – 1620 مرت(، تجري األمطار الكثرية الهاطلة عىل املنطقة خالل شبكة من الوديان 

الضحلة نسبياً أو الخوانق العميقة إىل خليج السويس والعقبة.

يحتوي هذا املوقع عىل ما يقارب من 500 نوع من النباتات الوعائية، ثالثون منها متوطنة يف 
 Veronica kaiseri و Silene oreosinaica مرص )50 % تقريباً من األنواع املتوطنة يف مرص( مثل
Primula boveana و Allium sinaiticum والتي تصنف كأنواع مهددة وطنياً. إضافة إىل ذلك، 

فإنها تحتوي عىل 85 نوع من الحزازيات القامئة )48.8 % من أنواع الحزازيات القامئة املوجودة يف 
 ،Grimmia anodon var. Sinaitica و Tortula kenuckeri مرص( وتشمل الحزازيات املتوطنة

كام تحتوي عىل نوع واحد من الحزازيات املنبطحة Riccia cavernosa. تقع موائل األودية بشكل 
رئييس تحت ضغوطات كبرية، وتعد املنطقة ككل تحت التهديد بفعل التوسع الزراعي )خصوصاً 

عند مصبات األودية( وتطوير الطرق وبناء الفنادق املرتبطة بالسياحة والرعي الجائر والجمع 
الزائد للنباتات الطبية والجفاف. تقع سانت كاترين ضمن شبكة من املحميات املرصية التي لها 

فريق إدارة مسؤول ومرافق إدارية.

املراجع

Shaltout, K.H. and Eid, E. M. 2010. 
Important Plant Areas in Egypt with 
emphasis on the Mediterranean region. 
[Black and white report which can be 
found at www.plantlife.org.uk] 
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ملخص املناطق النباتية الهامة

تم تحديد 9 مناطق نباتية هامة يف فلسطني؛ تم تأكيد أربعة منها ووصفها كمواقع ذات أهمية 
دولية، أما البقية فتحتاج إىل مزيد من البحث بسبب وجود صعوبات يف الوصول إليها أو لنقص 

اإلمكانيات. تحتوي ثالثة من املناطق النباتية الهامة عىل متوطنات يف فلسطني لوحدها، بينام 
تحتوي جميع املواقع عىل أنواع محدودة االنتشار بشكل كبري، ولكنها تخرتق الحدود املجاورة بني 
فلسطني و إرسائيل مثل Iris haynei. التوزيع الحايل للعديد من هذە األنواع محلية التوطن غري 

معروف )أنظر القسم 4(.

 Pistacia تسود املناطق النباتية الهامة يف فلسطني األدغال املفتوحة والكثيفة والتي تحتوي عىل
 ،Q. boisseri و Quercus calliprinos و Rhamnus palaestinus و P. lentiscus و palaestina
 .Smilax aspera و C. salvifolious و Cistus incanus يتخللها بساتني من الزيتون القديم وبها
ويوجد العديد من النباتات الطبية والعطرية مثل Origanum syriaca و Saturja thymbra و 

.Teucrium spp يف بعض املناطق النباتية الهامة.

فلسطني: النباتات، الغطاء النبايت وحفظ النباتات

تقع فلسطني يف جنوب غرب آسيا رشق حوض املتوسط. املنطقة املستهدفة )5800 كم2( بها 1600 
نوع من النباتات الوعائية، تنوع عايل جداً يف منطقة صغرية، تحتوي عىل ثالثة مناطق بيوجغرافية: 
البحر املتوسط، اإليراين-الطوراين )شبه الصحراوي( والصحراء. العديد من املوائل املوجودة مشرتكة 
يف التغيريات املناخية بني الصحراء والبحر املتوسط. الحزام شبه الصحراوي به كم أكرب من التنوع 

عن بقية املنطقتني. القامئة الحمراء األولية لفلسطني متوفرة إلكرتونياً لدى املؤلف وتضم 298 نوع 
من النباتات الوعائية بعضها مهدد عىل املستوى العاملي.

ثالث مناطق نباتية هامة فلسطينية لها أولوية يف عمليات الحفظ

فقوعة – جلبون

تقع يف جنني يف الجزء الشاميل الرشقي من الضفة الغربية، يسود املنطقة املناخ التقليدي للبحر 
املتوسط، وتسودها األدغال املفتوحة املزروعة بالزيتون وحقول القمح واملراعي. تقع املراعي 

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

عدد املناطق النباتية الهامة 

]شكل16[ التهديدات التي تواجه المناطق النباتية الهامة في فلسطين

ب(
ت )جمع الحط

إزالة الغابا

تجزئة املوائل

التطوير )البنية التحتية(

ت
ستدام للنباتا

االستغالل غري امل

ي(
ف الزراعة )الرع

تكثي

ف الزراعة )التمدن(
تكثي

ستنة(
ف الزراعة )الب

تكثي

ن املعادن
ب ع

التنقي

ف(
رص

ب وال
سح

املياە )ال

األراضي الفلسطينية المحتلة

Iris haynei

تصوير: بنان الشيخ

“منذ ثالثينات القرن الماضي 
تقع األدغال وغابات 
 Ceratonia( الخروب

siliqua(، الموجودة على 

الجبال التي على حواف 
مرج ابن عامر، تحت 

ضغوطات شديدة نتيجة 
إلزالة الغابات مما أدى إلى 
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يف مرج ابن عامر والذي يعترب من أشهر و أخصب السهول يف منطقة الرشق األوسط. يسود 
 Pistacia lentiscus و Quercus calliprinos و Rhamnus palaestinus :الغطاء النبايت كل من

Calycotome villosa و Ruta chalapensis و Sarcopoterium spinosa، وبعض أشجار 
من Ceratonia siliqua إضافة اىل عدد من الشجريات من النباتات الطبية والعطرية مثل: 

Salvia fruticosa و Teucrium divaricatum و Thymbra spicata و Teucrium polium و 
.Foeniculum vulgari

يوجد أكرث األنواع املقيدة واملحدودة وهو Iris haynei، الذي يعترب محدود التوطن )مبدى أقل 
من 100 كم2(، عىل جانبي جدار الفصل بني فلسطني وإرسائيل. تشمل املتوطنات الفلسطينية 

.Delphinium ithaburense األخرى يف هذا املوقع

منذ ثالثينات القرن املايض تقع األدغال وغابات الخروب )Ceratonia siliqua(، املوجودة عىل 
الجبال التي عىل حواف مرج ابن عامر، تحت ضغوطات شديدة نتيجة إلزالة الغابات مام أدى إىل 

نقصانها. إن تدمري الغطاء النبايت ناجم عن الطلب عىل الوقود لالستخدام املنزيل والتجاري. من 
املرجح أن يتدهور الوضع كون القرى محاطة من الشامل والرشق بجدار الفصل األمر الذي يدفع 

القرى إىل التوسع نحو الغرب والجنوب مام سيؤدي إىل زيادة الضغط عىل هذا املوقع.

 Iris haynei يعد زيادة الوعي من أولويات العمل يف هذا املوقع من خالل اإلعالن عن وجود
كنوع فريد يف املنطقة، ويجب حفظ هذا النوع خارج املنطقة يف حدائق محلية ex situ، تثقيف 

الجامعني املحليني للنباتات العطرية حول الطرق املستدامة يف الجمع، تطبيق قانون منع اقتالع 

يؤثر الجمع الزائد للنباتات الطبية على العديد من 
المناطق النباتية الهامة في فلسطين وسوريا

تصوير: بنان الشيخ
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املراجع

Al-Sheikh, B. 2010. The Country Report - 
Important Plant Areas in Palestine [Black 
and white report which can be found at 
www.plantlife.org.uk] 

بعض األنواع، وأخرياً من خالل تقليل الرعي عرب وضع االسيجة حول مناطق محددة وبالتعاون مع 
املجالس املحلية.

وادي قانا – وادي الشاعر

تقع املنطقة النباتية الهامة وادي قانا-وادي الشاعر يف منطقة سلفيت يف الضفة الغربية عىل 
ارتفاع 500-775 مرت فوق سطح البحر، يسودها مناخ حوض البحر املتوسط ومبعدل تساقط أمطار 
 .Pinus halapensis سنوي يبلغ 676 ملم. يسود غطاؤها النبايت األدغال و بها بعض املساحات من

أكرث األنواع انتشاراً هي: Pistacia palaestina و P. lentiscus و Rhamnus palaestinus و 
 Calycatome و Smilax aspera و C. salviifolius و Cistus incanus و Quercus calliprinos

 Sarcopotrium و Ruta chalapensis و Lonicera etrusca و Styrax officinalis و villosa
 Ceratonia و Quercus biossieri وبعض األشجار والشجريات مثل ،Inula viscosa و spinosa

 Origanum و Salvia fruticosa بعض شجريات النباتات الطبية والعطرية تضم .siliqua
syriaca و Thymbra spicata و Teucrium polium. تعد املنطقة مخزناً للنباتات الطبية 

ملدينتي نابلس وسلفيت، وتحتوي أيضاً عىل العديد من األنواع املحمية مبوجب القانون مثل أنواع 
Ophrys و Tulipa agenesis. تحتوي هذە املنطقة أيضاً عىل بساتني الزيتون والتي تنتج ما يزيد 
عن 30000 طن من زيت الزيتون يف السنوات الجيدة، كام تضم ينابيع ضعيفة مرتافقة من أنواع 

األرايض الرطبة.

قطع الخشب، القطف الجائر للنباتات الطبية، التوسع الزراعي وإنشاء الطرق جميعها تهدد هذە 
املنطقة النباتية الهامة، كام ويوجد عدد من مقالع الحجر النشطة حيث يستخرج الذهب األبيض. 

لقد قامت السلطة الفلسطينية مؤخراً باعتبار وادي قانا-وادي الشاعر كمحمية طبيعية. كام أن 
رفع الوعي لدى الناس حول أهمية هذە املنطقة يعد من األولويات.

ياصيد-إبزيق

تقع املنطقة النباتية الهامة ياصيد-إبزيق يف نابلس يف الضفة الغربية، وهي منطقة من مناطق 
البحر املتوسط التقليدية تسودها األدغال )السليمة واملتدهورة(، غابات الخروب والشجريات وأشباە 

الشجريات مثل الوزال والبالن والهنبل )garrigue(. يوجد يف املنطقة العديد من األنواع املتوطنة مثل 
 Teucrium montbretii و Biarum pyrami و Iris lortetii و Iris atrufusca و Ferula orietalis

و Phylitis sagitata، وهي غنية أيضاً بالعديد من األنواع املتوطنة يف منطقة البحر املتوسط.

تعاين املنطقة من الرعي الجائر، القطف الجائر للنباتات الطبية والتي انقرض بعضها بسبب 
ترصفات السكان املحليني، والتحول من الزراعة التقليدية غري املكثفة إىل الزراعة الحديثة املكثفة. 

وكذلك كان الستخدام مبيدات األعشاب واألسمدة الكياموية كبري األثر يف قلة التنوع الحيوي 
الزراعي. باإلضافة إىل ذلك فان السحب الزائد للمياە من اآلبار االرتوازية أدى إىل جفاف الينابيع و 

دمر مجتمعات النباتات التي تعتمد عليها.

رفع مستوى الوعي لدى السكان حول أهمية املوقع ونباتاته يعترب حاسامً يف حاميتها. باإلضافة إىل 
وضع القوانني التي متنع اقتالع األنواع وتعليم طرق الجمع املستدام للنباتات الطبية والتقليل من 

سحب املياە الجوفية.

األراضي الفلسطينية المحتلة

Allium qasunense النوع المتوطن محليًا

فلسطين
تصوير: بنان الشيخ
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إسرائيل
آفي شميدا و جاد بوالك

ميرون 1 
حولة 2 

جبل الكرمل 3 
العفولة 4 

بوليغ 5 
شاطئ البحر الميت 6 

جبال الخليل 7 
لهب 8 

رمال نيزانا 9 

جبل النقب 10 
هاتزيفا 11 
سيدوم 12 

جبال ايالت 13 
عكا 14 

نيتوفا 15 

فريق العمل:

منسقي الدولة للمناطق النباتية الهامة:

آيف شميدا
)الجامعة العربية يف القدس(

اليعازر فرانكنربغ
)سلطة الحدائق و الطبيعة(

املعاونون:

نوعام ليفني عربي و نوعام نيسانهولز
)الجامعة العربية يف القدس(

جاد بوالك
)كلية كبوتسيم، تل أبيب(

مارغريتا والزكاك و دوتان روتيم
)سلطة الحدائق و الطبيعة(

ميناحيم زالوتسيك
)وزارة حامية البيئة(

]شكل17[ المناطق النباتية الهامة اإلسرائيلية
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عدد املناطق النباتية الهامة 

التطوير )التمدن(

تجزئة املوائل

يض الزراعية(
ف الزراعة )األرا

تكثي

ي(
ف الزراعة )الرع

تكثي

ف(
رص

ب و ال
سح

املياە )ال

يت )النار(
حرق الغطاء النبا

صناعة(
التطوير )ال

سياحة(
التطوير )ال

سكري
ن / ع

األم

]شكل18[ النقاط الحساسة في القائمة اإلسرائيلية 
الحمراء للنباتات مقارنة بالمناطق النباتية الهامة 

الخمسة عشر )ليفين وآخرون، غير منشور(

عدد األنواع في القائمة الوطنية الحمراء

نسبة األنواع الحمراء )عدد األنواع في 
القائمة الحمراء / غنى المنطقة الكلي(

ملخص املناطق النباتية الهامة

تم تحديد 15 منطقة نباتية هامة يف إرسائيل، سبعة منها لها أولوية عالية يف الحفظ. متثل هذە 
املناطق املوائل التالية: األدغال املتوسطية، البحر املتوسط-الصحراء االنتقالية )مثل املنطقة النباتية 
الهامة الخليل(، أرض الشجريات الصحراوية )جبل النقب(، واحات الصحراء )شاطئ البحر امليت(، 

السهل الساحيل )بوليغ(، مبا يف ذلك الغطاء النبايت املقرتن باملوائل الرملية يف الرتب الحمراء )طينية 
رملية حمراء( والكركار )حجارة جريية رملية(، كثبان رملية، الربك الساحلية املوسمية، الوديان، 

األرايض الرطبة واملستنقعات )الحولة(، الينابيع والغطاء النبايت املحيط بها واملستنقعات الساحلية 
املالحة )عكا(.

 Ferula و Bufonia ramonensis و Allium negense تشمل املوائل اإلرسائيلية أنواع مميزة مثل
 I. vartanii و Iris atrofusca إضافة إىل العديد من األنواع املتوطنة يف املنطقة مثل ،daniniias

.Rheum palaestinum و Mosheovia galilae

• عدد المناطق النباتية الهامة: 15	
•عدد المناطق النباتية الهامة السبعة ذات األولوية والتي تحتوي على أنواع ذات توطن  	

وطني واحد: 4
•عدد المناطق النباتية الهامة السبعة ذات األولوية والتي تحتوي على أنواع محدودة  	

7 :)Stenoendemics( التوزيع

ملخص املناطق النباتية الهامة

يعترب التمدن وتجزئة املوائل من أشد التهديدات التي تواجه املناطق النباتية الهامة اإلرسائيلية.

إرسائيل: النباتات، الغطاء النبايت وحفظ النباتات

تعترب إرسائيل بلد صغري نسبياً )20770 كم2( حيث تغطي الصحراء 70% من مساحتها، ولكنها 
غنية بالتنوع النبايت. تتكون نباتات إرسائيل من 2272 نوع بري مختلف من 128 عائلة و 

775 جنس. 414 من هذە األنواع تعترب مهددة )مهددة باالنقراض من الدرجة االوىل، مهددة 
باالنقراض، معرضة لالنقراض( عىل املستوى الوطني، و56 منها متوطنة وطنياً. عدد النباتات يف 

]شكل19[ التهديدات التي تواجه المناطق النباتية الهامة السبعة ذات األولوية في إسرائيل
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القامئة الحمراء يف إرسائيل مرتفع مقارنة بالدول املثيلة ولكن عدد األنواع املتوطنة أقل بكثري. 
إن غنى النباتات يعود إىل موقع إرسائيل الجغرايف بني إفريقيا وأسيا حيث تتقاطع ثالث مناطق 
جغرافية نباتية هي: البحر املتوسط، اإليراين-الطوراين و الصحراء العربية. يف هذا التقاطع يوجد 
مجموعة واسعة من املوائل واملناخات واملرتفعات، حيث تتعايش جنباً إىل جنب مجموعة من 
األنواع االستوائية والصحراوية ونباتات املرتفعات. ترتفع التدرجات الجيومورفولوجية والبيئية 

الحادة عن سطح البحر ومتتد فوق الجبال الخرضاء الخصبة وتنحدر إىل صحراء قاحلة حول البحر 
امليت التي تعترب أخفض منطقة عىل سطح األرض.

47.8 % من النباتات الربية يف منطقة البحر املتوسط واملناطق الصحراوية هي حوليات تحتل 
مساحة صغرية وهي معروفة بتنوعها الرسيع، تعكس نباتات إرسائيل هذە الصفات. نتج عن 

التطور الطويل للنباتات املحلية مع بيئة اإلنسان يف منطقة الهالل الخصيب نباتات رعوية وحولية 
غنية ومتنوعة وهي متأقلمة بشكل كبري باملوائل املضطربة املرتبطة بتحرض البرش.

ولكون حدود إرسائيل تتقاطع مع املناطق الجغرافية النباتية الثالث فإن هنالك نسبة منخفضة 
من التوطن الوطني من النباتات التي بها 44 نوع من النباتات ضيقة التوطن و 12 نوع آخر 

متوطن وطني قريب )التي ميتد توزيعها بضعة كيلومرتات عرب الحدود إىل الدول املجاورة(.

ثالث مناطق نباتية هامة إرسائيلية لها أولوية يف عمليات الحفظ

مريون

تقع املنطقة النباتية الهامة مريون يف منطقة جبل مريون ووادي ديشون من منطقة جبال الجليل 
يف شامل إرسائيل. يعترب جبل مريون من أكرث مناطق إرسائيل رطوبة مبعدل أمطار سنوي يبلغ 

800 – 1000 ملم، وأكرث من 800 مرت من الثلج الذي يتساقط من مرة إىل ثالث مرات خالل فصل 
 Pistacia و Quercus caliprinos الشتاء. الغطاء النبايت عبارة عن أدغال متوسطية يسودها

palaestina، وعىل االرتفاعات العالية يسود Quercus boissieri أيضاً. وهي أغنى منطقة أدغال، 
يوجد فيها 76 نوع من األشجار والشجريات موجودة فقط يف املنطقة الشاملية من إرسائيل. منطقة 
وادي ديشون توجد يف الظل املطري لجبل مريون حيث يوجد تحول حاد يف الغطاء النبايت االنتقايل 

من منطقة متوسطية رطبة إىل منطقة متوسطية صحراوية. يتحول الغطاء النبايت من األدغال 
 ،Pistacia atlantica و Quercus ithaburensis الكثيفة إىل البساتني املفتوحة التي يسودها

يرافقها العديد من األنواع العشبية. يعترب Iris lortetii متوطن يف هذە املنطقة وهو مهدد.

يهدد املنطقة النباتية الهامة مريون: الرعي الجائر من األبقار، تجزئة املوائل من خالل إستصالح 
األرايض للرعي و للطرق العسكرية، املستوطنات الجديدة وتوسع القرى القدمية، النريان الناتجة 

عن النشاطات العسكرية وتوسع الزراعة. تقع معظم املنطقة ضمن محمية جبل مريون الطبيعية 
والتي تعترب محمية بالرغم من حدوث بعض الرعي الجائر.

وادي الحولة

يقع وادي الحولة يف شامل رشق إرسائيل يف الجزء الشاميل من صدع البحر امليت. املناخ هو مناخ 
البحر املتوسط ومبعدل سقوط أمطار بني 400-650 ملم تسقط بني ترشين أول )اكتوبر( ولغاية 

: إسرائيل

“تعتبر إسرائيل بلد صغير 
)20770 كم2( مع ذلك فإنها 
غنية بالتنوع النباتي. تتكون 
نباتات إسرائيل من 2272 
نوع بري مختلف من 128 
عائلة و 775 جنس. 414 

من هذە األنواع تعتبر 
مهددة )المهددة باالنقراض، 
الضعيفة المعرضة للخطر( 

على المستوى الوطني و 56 
منها متوطنة وطنيًا”

Campanula heirosolymthana حولي شامي 

تقليدي
تصوير: أوز جوالن
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 )Pistacia atlantica و Quercus ithaburensis( يسود الغطاء النبايت البلوط و البطم .)أيار)مايو
يف املوائل الجافة واألرايض الخصبة يف املناطق املنخفضة. تم تدمري معظم الغطاء النبايت خالل 
الستون سنة املاضية بفعل الزراعة الحديثة، ولكن تم إنشاء عدد من املحميات الطبيعية. كان 

مستنقع )بحرية( الحولة من أكرب املوائل الرطبة يف الشامل حتى تم تجفيفها عام 1965. كام تم 
تدمري عدد كبري من املوائل الرطبة وقد انقرضت خمسة أنواع من نباتات املناطق الرطبة مبا فيها، 

Berula erecta و Marsilea minuta و Nymphaea alba. ميكن إيجاد النباتات املائية، مبا يف 
ذلك نباتات املناطق الرطبة، يف الينابيع الهامشية والتي تصب يف بحرية الحولة، وهذا ال يزال تحت 

.Cyperus papyrus تهديد شديد. محمية الحولة هي أكرث املواقع شامالً لنبات الربدى االستوايئ

يحتوي وادي الحولة عىل ثالثة متوطنات إرسائيلية والعديد من األنواع محدودة املدى يف رشق 
البحر املتوسط، وكذلك 69 نوعاً مهدداً وطنياً. تم تجزئة املوائل املهمة، وقد أصبحت مهددة 
بفعل سحب املياە والرعي والنشاطات الزراعية والتطور العمراين. بقي فقط مجموعة صغرية 

من املحميات والتي من املمكن ضمها تحت نوع ما من الحامية من خالل وزارة الزراعة. هنالك 
حاجة ماسة جداً لخطة إدارة لهذە املنطقة النباتية الهامة.

منحدرات الخليل

يشكل هذا املوقع الحدود بني إرسائيل والضفة الغربية من فلسطني يف الجنوب. تعترب منحدرات 
الخليل-عني جدي من أكرث املناطق االنتقالية املحمية بني منطقة البحر املتوسط والغطاء النبايت يف 

الرشق األوسط. متتد املنحدرات من الغرب إىل الرشق يف ظل أمطار سلسلة جبال الضفة الغربية 
حيث تنزل االرتفاعات من 1010 مرت إىل 420 مرت يف رشق املنطقة ويقل معدل سقوط األمطار من 

450 ملم إىل 76 ملم.

: إسرائيل

“في ميرون يوجد الغطاء 
النباتي في حقول مهجورة 

على حواف األراضي 
الزراعية، وفي بساتين 

مزروعة حيث توجد العديد 
من النباتات المتوطنة و 

المهددة”

المنطقة النباتية الهامة ميرون
تصوير: آفي شميدا
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توجد يف املنطقة ثالثة أنواع من أحزمة الغطاء النبايت النموذجية يف الشامل وهي: أدغال البحر 
املتوسط، املناطق االنتقالية يف البحر املتوسط و واحات الصحراء الحارة حيث توجد الينابيع 

العذبة يف بيئات جافة و حارة بشكل كبري. يوجد يف هذە الواحات األنواع السودانية مثل 
Capparis deciduas و Maerus crassifolia و Grewia villosa و Cordia sinensis. تحتوي 

منحدرات الخليل عىل العديد من نباتات منطقة البحر املتوسط داخل أدغال مرعية و متدهورة 
من Querqus calliprinus والتي تضم نباتات حولية غنية. جنوباً عىل طول املنحدرات، توجد 

أنواع متوطنة يف الجبال االنتقالية الشاملية. توجد يف املنطقة النباتية الهامة 15 نوع متوطن 
 I. و Iris atrofusca إرسائييل إضافة إىل العديد من األنواع محدودة املدى يف الدول الرشقية مثل

.Suaeda palaestina و Petrorhagia Arabica و vartanii

يهدد هذا املوقع رعي األغنام والتي غريت تركيب النباتات مام أدى إىل زيادة النباتات الشوكية 
ونقص التنوع بشكل عام. كذلك فإن تجزئة املوائل والتوسع الزراعي والتطور العمراين والسياحة 

واستغالل املياە عىل طول ساحل البحر امليت تعد أموراً مقلقة. يعترب هذا املوقع غري محمي 
وبحاجة إىل خطة إدارة.

املراجع

Shmida, A. and Pollak, G. 2010. Israel IPA 
general report [Black and white report 
available on Plantlife website www.
plantlife.org.uk]

: إسرائيل

“لقد كان مستنقع الحولة أكبر 
الموائل الرطبة في الشمال 
حتى تم تجفيفه عام 1965”

موائل األدغال في المنطقة النباتية 
الهامة ميرون

تصوير: آفي شميدا

منحدرات الخليل، شقائق النعمان و حقول الزيتون
تصوير: أوز جوالن
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لبنان
ماريانا يزبك، نسرين مشاقة-حوري، محمد الزين، 

سمير صافي، ندى سنّو وسلمى تلحوق

جبل المكمل 1 
سـهل الهرمل 2 

عرسـال 3 
عّميق 4 

جبل حرمون 5 
منجز 6 

قّموعة - ضّنية - جرد الهرمل 7 
جزر الّنخل 8 

بشـّري – إهدن 9 
رأس شـّكا 10 

تّنورين 11 
شـاطىء جبيل 12 

وادي جّنة 13 
كسـروان 14 

صّنين - كنيسـة 15 
الشـوف 16 

نهر الدامور 17 
شـاطيء بيروت-الجّية 18 

صور – الناقورة 19 
ريحان 20 

وادي المارتين 21 

فريق العمل:

ماريانا يزبك
)IBSAR ،الجامعة األمريكية يف بريوت(

نرسين مشاقة-حوري
)IBSAR ،الجامعة األمريكية يف بريوت(

محمد الزين
) قسم العلوم الطبيعية، مدرسة الفنون 

والعلوم، الجامعة اللبنانية األمريكية، 
بريوت(

سمري صايف
)الجامعة اللبنانية، كلية العلوم، قسم 

علوم األرض والحياة(

ندى سّنو
)قسم األحياء، الجامعة األمريكية يف 

بريوت(

سلمى تلحوق
)الجامعة األمريكية يف بريوت(

]شكل20[ المناطق النباتية الهامة اللبنانية
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ملخص املناطق النباتية الهامة

عمل الفريق اللبناين يف هذە الدراسة وبتعاون ثنايئ مع االتحاد الدويل لصون الطبيعة ومنظمة 
الحياة النباتية العاملية والصندوق العاملي لصون الطبيعة من أجل تحديد 20 منطقة نباتية هامة 
يف لبنان مستخدمني املراجع املنشورة واستشارات مختصني محليني. تنترش املناطق النباتية الهامة 
يف جميع أنحاء الدولة وهي ممثلة للموائل والنظم البيئية اللبنانية. كام كان متوقعاً، فإن غالبية 

مواقع املناطق النباتية الهامة تقع عىل السفوح الغربية لجبال لبنان وتشمل القرنة السوداء )أعىل 
قمم الدولة والبالغ 3088 مرت(. توجد املناطق النباتية الهامة أيضاً عىل شواطئ البحر املتوسط 

الرشقية وسلسلة جبال لبنان الرشقية واملناطق شبه الجافة من وادي البقاع ومستنقعات البقاع 
الغريب.

التوطن و/أو األنواع املهددة موجودة تقريباً يف كافة املناطق النباتية الهامة املحددة وتحوي 
غالبيتها عىل أكرث من 10 أنواع متوطنة وطنياً، اما بعض املواقع فهي غنية بالتوطن وبشكل 

استثنايئ: برشي – إهدن )50 نوع(، الشوف )32(، مكمل )25( و كرسوان )25(.

تشمل متوطنات مهددة موجودة يف منطقة نباتية هامة واحدة: Vicia canescens Labill )يف 
املنطقة النباتية الهامة جبل املكمل( و Chaerophyllum aurantiacum Post )املنطقة النباتية 

 Tulipa lownei Baker ريحانة( و( Centaurea mouterdii Wagenitz و )الهامة يف تنورين
)الشوف(، أو يف أكرث من منطقة نباتية هامة مثل: Matthiola crassifolia Boiss. et Gaill و 

 .Iris sofarana Foster و Viola libanotica Bornmو Melissa inodora Boiss

: لبنان

أرز لبنان Cedrus libani في غابة معاصر الشوف. 
بالرغم من اتخاذ العديد من إجراءات الحماية مثل 
إنشاء محمية أرز الشوف الطبيعية، إال أن غابات 
األرز في جبال وسط لبنان تقع تحت التهديد بفعل 

الرعي الجائر، السياحة غير المنظمة و وقوع 
العديد من الحرائق في أسفل الغابات. لبنان

WWF-Canon /تصوير: ميشيل غانثر
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إضافة إىل التوطن، فان املناطق النباتية الهامة املحددة تضم بعض األنواع املوجودة عىل حواف 
مدى توزيعها مثل Abies cilicica )Antoine & Kotschy( Carr املوجودة يف املنطقة النباتية 
الهامة برشي – إهدن و .Ostrya carpinifolia Scop يف جبل موىس )املنطقة النباتية الهامة يف 

وادي الجنة(. بالرغم من أن جميع املناطق النباتية الهامة تحتوي عىل أنواع ذات توزيع عابر 
للحدود، فإن العديد منها تحتوي عىل توطن محيل )محيل بالكامل( )أنظر الجزء 4 من األنواع 

محدودة املدى(.

تحتوي املناطق النباتية الهامة القموعة-الضنية-جرد الهرمل وجزر النخيل وبرشي-إهدن وتنورين 
وصور-الناقورة عىل محميات طبيعية كاملة أو جزئية. عّميق وجزر النخيل ورأس شكا وصور-الناقورة 

تضم مواقع رامسار. يعترب وادي قاديشا منطقة إرث طبيعي، بينام وادي الجنة والشوف والريحانة 
يعترب محميات بيولوجية، اما القموعة-الضنية-جرد الهرمل فهي تحت اإلعتبار بهدف حاميتها.

• عدد المناطق النباتية الهامة: 20	
• عدد المناطق النباتية الهامة التي تحتوي على أنواع متوطنة في دولة واحدة: 16	

 ) • 	Stenoendemics( عدد المناطق النباتية الهامة التي تحتوي على أنواع محدودة التوزيع
في لبنان: 12

التهديدات التي تواجه املناطق النباتية الهامة يف لبنان

تعترب جميع أنواع املوائل يف لبنان تحت التهديد تقريباً. يغزو التوسع العمراين كافة الجبال 
والشواطئ والسهول واألودية. من أمثلة املناطق النباتية الهامة التي تواجه تهديدات جسيمة 

ما ييل: الشواطئ )شاطئ بريوت-الجية وصور-الناقورة(، السهول الجافة )سهل الهرمل(، املناطق 
الرطبة )عّميق(، املواقع البيئية عىل الضفاف )وادي الجنة ونهر الدامور( وكذلك الجبال والوديان 

يف أغلب املناطق النباتية الهامة يف جبل لبنان. ان توسع وتكثيف الزراعة وإزالة الغابات 
والتغيريات املناخية تعد أيضاً من التهديدات املتكررة للمناطق النباتية الهامة )شكل 21(

لبنان: النباتات، الغطاء النبايت وحفظ النباتات

يحتوي لبنان عىل تنوع غني من الحياة الربية تشمل العديد من األنواع النباتية املتوطنة والغريبة، 
نتيجة للتباين يف الطبوغرافية، املوائل والطقس. تتشكل نباتات لبنان من حوايل 2790 نوع، تضم 
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عدد املناطق النباتية الهامة 

]شكل21[ أكثر عشرة تهديدات تواجه المناطق النباتية الهامة في لبنان
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االستغالل غري امل

: لبنان

“تعتبر جميع أنواع الموائل 
في لبنان تحت التهديد تقريبًا، 
يغزو التوسع العمراني كافة 

الجبال، الشواطئ، السهول و 
األودية”

Silene makmeliana محدود االنتشار في مناطق 

صغيرة من لبنان و سوريا
تصوير: نسرين مشاقة-حوري

وادي نهر إبراهيم، لبنان
تصوير: نسرين مشاقة-حوري
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حوايل 92 نوع متوطن محلياً. ميكن التعرف عىل منطقتني فلوريتني يف هذا البلد: منطقة البحر 
املتوسط ومنطقة البحر املتوسط قبل السهبي، وهي موجودة تقريباً يف جميع مستويات غطائها 

النبايت.

منطقة البحر املتوسط ويشمل سلسلة من تنوع الغطاء النبايت مثل:
 • 	Ceratonia وتشمل )Thermo-mediterranean( سلسلة منطقة البحر المتوسط الحارة

Pistacia lentiscus و silique
 • 	Pinus سلسلة منطقة البحر المتوسط الحارة والسلسلة المتوسطية االوروبية وتشمل

.Cupressus sempervirens و brutia
منطقة  • سلسلة منطقة البحر المتوسط الحارة والسلسلة المتوسطية االوروبية وسلسلة 	

Q. infectoria و Quercus calliprinos و Pinus pinea البحر المتوسط العلوية وتشمل
• 	.Q. cerris و Fraxinus ornus و Ostrya carpinifolia السلسلة المتوسطية االوروبية وتشمل

 • 	Q. brantii و Q. cedrorum و Abies cilicica و Cedrus libani السلسلة الجبلية وفيها
.ssp. Look

. • 	Juniperus excelsa السلسلة الجبلية واالورو متوسطية وتشمل

منطقة البحر املتوسط قبل السهبي يشمل:
 • سلسلة منطقة البحر المتوسط قبل السهبي ومنطقة البحر المتوسط العلوية وتشمل    	

Q. calliprinos
. • 	J. excelsa السلسلة الجبلية قبل السهبي والسلسلة االورو-متوسطية وتشمل

يقوم لبنان بتحديد مناطق محمية منذ عام 1930. تشمل هذە املناطق محميات طبيعية )8 
مواقع(، ومواقع طبيعية محمية بقرار من وزارة البيئة )غابات ومناظر طبيعية، 8 مواقع، أنهر 

وينابيع، 8 مواقع( وغابات معلنة من قبل وزارة الزراعة )17(، ومواقع سياحية معلنة من وزارة 
السياحة )14(، ومواقع طبيعية وجبال معلنة من خالل مراسيم )8(، ومواقع طبيعية و/أو ذات 

أهمية بيئية بحاجة إىل حامية.

: لبنان

“ال تزال هنالك عراقيل 
تعترض تحقيق الجهود 

الموضوعة إليجاد أدارة 
للمواقع تتمثل بعدم توفر 

بيانات أساسية”

Arbutus andrachne، الشوف، لبنان

تصوير: بيدرو ريغاتو
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املراجع

Yazbek M., Machaka-Houri N., Al-Zein 
M.S., Safi S., Sinno N. and Talhouk S. 
2010. Important Plant Areas of Lebanon. 
ISBAR (AUB)/IUCN 
[Black and white report which can be 
found at www.plantlife.org.uk] 

لبنان من الدول املوقعة عىل اتفاقية التنوع البيولوجي، وقد وضعت فرق إدارة تتكون من تحالف 
من فرق خاصة وعامة تشمل املنظامت غري الحكومية والبلديات إلدارة التنوع الحيوي. قام 

الفريق اإلداري بالتعاقد مع عدد من العلامء املحليني والدوليني من اجل إجراء جرد لألنواع بهدف 
وضع نهج لإلدارة. تبقى هذە الجهود غري كافية بسبب غياب قاعدة بيانات تحدد النظم البيئية 
واملوائل والتجمعات والسكان، كذلك غياب خرائط األنواع والوضع الرسمي للتهديدات )وجود 

قامئة حمراء قيد اإلنشاء عىل سبيل املثال(. 

ثالث مناطق نباتية هامة لبنانية لها أولوية يف عمليات الحفظ

جبل املكمل

تضم هذە املنطقة النباتية الهامة سلسلة من قمم الجبال يف شامل لبنان تغطيها الثلوج لفرتة 
طويلة من الزمن تصل يف بعض األحيان إىل أكرث من 6 أشهر. تقع القرنة السوداء والتي تعترب أعىل 

قمة جبلية يف جبال لبنان الرشقية ضمن هذا املوقع. يعترب الغطاء النبايت اورومتوسطي واملنطقة 
غنية بأنواع النباتات )تقريباً 200 نوع(. تعترب موطناً لسبعة وأربعني نوع محدودة يف رشق البحر 

املتوسط، و 6 متوطنة يف لبنان وسوريا وتركيا، و 36 يف لبنان وسوريا، و25 يف لبنان فقط.

القموعة-الضنية

تقع القموعة-الضنية يف أغلبها ضمن قضاء عكار يف شامل لبنان وتضم أكرب غابة طبيعية متواصلة 
يف لبنان. يوجد يف هذا املوقع تنوع كبري جداً من الغابات: صنوبر كالبريا، أرز مخلوط، خليط من 
التنوب والعرعر، تنوب صايف، بلوط دائم الخرضة وبقايا بلوط تريك. تغطي املنطقة أربعة سالسل 
 Oro-Mediterranean و Supra-Mountainous و Eu-Mountainous :من األغطية النباتية

والتي تتميز بتنوع مناظرها الطبيعية: الوديان، الغابات، األنهر، املمرات الضيقة، الحدود الصخرية 
والجبال. تم تسجيل 320 نوع نبايت: 82 منها تعترب محدودة يف رشق البحر املتوسط فقط، 6 

متوطنة يف لبنان و سوريا و فلسطني، 17 يف لبنان و سوريا، 9 يف لبنان وسوريا وتركيا، 10 يف لبنان، 
و 2 مهددة حسب رأي الخرباء.

جبل موىس-نهر إبراهيم

تقع عىل السفوح الغربية من جبال لبنان، يف وسط البالد، ومتتد هذە املنطقة النباتية الهامة 
عىل الضفة الجنوبية من نهر إبراهيم. لقد كان هذا املوقع مأهوالً وبشكل مستمر ألكرث من 

ألف عام ويحتوي عىل نقوش رومانية، بيوت و آبار مهجورة. تقبع أهمية هذە املنطقة النباتية 
الهامة، ليس فقط كونها تحتوي عىل تنوع بيئي ونوعي عاليي )البلوط متساقط األوراق، غابات 
الصنوبر، الخليط من الغابات واألحراش املتساقطة األوراق ودامئة الخرضة(، ولكن أيضاً لكونها 

الحدود الجنوبية لـ Ostrya carpinifolia يف رشق البحر املتوسط. يعترب قلب منطقة جبل موىس 
من املواقع اللبنانية املعروفة عىل مستوى العامل كونها مناطق طيور هامة، وكذلك من املناطق 

اللبنانية حيث تنمو أقدم األشجار.  املنطقة غنية بأنواع النباتات )216 نوع( وهي موطن لواحد 
وستني نوع محدودة يف منطقة رشق البحر املتوسط، 8 متوطنة يف لبنان وسوريا وفلسطني، 2 

متوطنة يف لبنان وسوريا، 8 يف لبنان وسوريا وتركيا، 13 يف لبنان و 10 أنواع مهددة حسب رأي 
الخرباء.

: لبنان

غابة في قرية قمامين، وادي الشيطان، لبنان
تصوير: نسرين مشاقة-حوري

بقايا غابة Cedrus libani تحت قمة القرنة السوداء، 
المنطقة النباتية الهامة في جبل المكمل.

تصوير: نسرين مشاقة-حوري
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األردن
داوود العيساوي

وادي رم 1 
محمية ضانا الطبيعية 2 

الكرك 3 
السلط 4 

العالوك 5 
أم قويس 6 

حمم السافاوي 7 
برقع 8 

عجلون 9 
الباير 10 

األزرق 11 
الموجب 12 

]شكل22[ المناطق النباتية الهامة األردنية

: األردن
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سوريا
حيان حميدان، زهير الشاطر، فادي المحمود، سليمان 

كرزون، شنايف صناديقي، رهام حمودة، أمين الحسن، 
عروب المصري وأكرم عيسى درويش

]شكل23[ المناطق النباتية الهامة السورية

كراتشوك-دجلة 1 
جبل األكراد )كرد داغ( 2 

جبل عبد العزيز 3 
جبل الوسطاني 4 
الَحص-الجبول 5 
جسر الشغور 6 
فرنلق-كسب 7 

أم الطيور-بسيط 8 
سلمى-حفة 9 

صلنفة-جوبة البرغال 10 
الغاب 11 

جبل بشري 12 
أبو قبيس 13 

كنفو 14 
ميادين 15 

مصياف-قدموس 16 
البلعاس 17 

جبل الشاعر 18 
جبل أبو رجمين 19 

ضهر القصير 20 
الكبير الجنوبي 21 

أّكوم 22 
جبال لبنان الشرقية 23 

قلمون 24 
قاسيون 25 

رخلة-وادي القرن 26 
عتيبة-هيجانة 27 

جبل الشيخ )حرمون( 28 
شمال الجوالن 29 

الصفا 30 
اللجاة 31 
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ملخص املناطق النباتية الهامة

تم تحديد 33 منطقة نباتية هامة يف سوريا، إضافة إىل 10 أخرى تحتاج إىل بحث نبايت أسايس قبل 
اعتبارها مناطق نباتية هامة. تتوزع هذە املناطق عىل كافة أنحاء الدولة ضمن أقسام مناخ البحر 
املتوسط املعروفة عىل املستوى الوطني وهي: الرطب وشبه الرطب وشبه الجاف والصحراء. عدد 

كبري من املواقع عبارة عن جبال حيث تقع مبوازاة الجبال الساحلية الرشقية إضافة إىل الجبال 
الداخلية املعزولة. تضم مراكز توطن النباتات يف شامل املرشق العريب مثل املنطقة النباتية الهامة 

جبل األكراد )يشمل النبات املتوطن Onosma cinérea, Cicer bijugum والعديد من جنس 
Astragalus(؛ مراكز التوطن يف أنطاكية وامانوس: مواقع تضم أنواع نباتات أورو سيبريية يف 

حدودها الجنوبية )عىل سبيل املثال Smilax excelsa, Iberis sempervirens و I. taurica  يف 
 Abies cilicica و Cedrus libani املنطقة النباتية الهامة فرنلق-كسب؛ وأفضل األمثلة غابات

)صلنفة-جوبة الربغال( والتي تعترب مهددة يف جميع أنحاء منطقة البحر املتوسط.

يعترب مستوى التوطن عايل يف سوريا وبشكل استثنايئ )كام هو الحال يف املرشق العريب(. ميكن إيجاد 
األنواع املحدودة املدى تقريباً يف كل منطقة نباتية هامة، كام توجد مناطق التنوع الحساسة الكبرية 

لألنواع محدودة املدى يف املناطق النباتية الهامة يف قاسيون وجبال رشقي لبنان، ويعود التنوع النبايت 
االستثنايئ للمنطقة األخرية إىل املوائل العالية وشبه العالية واملفقودة يف بقية املواقع يف الدولة )األنواع 

 Silene و Thymus alfredae و Iris antilibanotica محدودة املدى يف جبال رشقي لبنان تشمل
 .)Ferulago frígidaو Astragalus antilibani و Alyssum subspinosum و achlumbergeri

يسود الغطاء النبايت السهبي السوري كافة الجبال الداخلية املعزولة كام أنه ملجأ للعديد من املواِطن 
املحلية، تعد املنطقة النباتية الهامة جبل أبو رجمني من أغنى املناطق والتي تقع بني املنطقة البيئية 

الجافة والصحراوية-املتوسطية وتحتوي عىل أكرث من 20 نوع مدى محدود )واألنواع املتوطنة يف 
.Ajuga rechingeri و Onobrychis pinnata و Iris postii-mout الدولة( مثل

املناطق الرطبة املهددة ممثلة أيضاً يف جرد املناطق النباتية الهامة السورية – يف البحرية املالحة 
الضحلة يف املنطقة النباتية الهامة الَحص-الجبول ويف املواقع النهرية من امليادين )الفرات( والكبري 

الجنويب )النهر الساحيل( وبقايا نباتات املستنقعات يف الغاب و عتيبة-هيجانة. يوجد يف جنوب 
سوريا مناطق نباتية هامة مثل الصفا تحتوي عىل الحدود الشاملية لنباتات الصحراء العربية 

)Kickxia aegyptica و Rheum palaestinum( وجبل العرب – واسعة التنوع والتوطن املحيل 
بسبب موقعها الفريد يف نقطة التقاء املناطق املناخية البيولوجية شبه الرطبة وشبه الجافة يف 

منطقة البحر املتوسط.

إن سبعة من املناطق النباتية الهامة يف سوريا محمية بشكل كامل أو جزيئ، وتشمل موقع رامسار 
واحد )أرايض رطبة ذات أهمية دولية(، وثالثة منها يوجد بها نوع ما من خطة إدارة نشط لجزء 

أو لجميع املوقع.

عدد املناطق النباتية الهامة: 33
عدد املناطق النباتية الهامة التي تحتوي عىل أنواع متوطنة يف دولة واحدة: 25

عدد املناطق النباتية التي تحتوي عىل أنواع محدودة جداً )محدودة التوزيع(: 27
عدد املناطق النباتية الهامة التي تحتوي عىل أكرث من 20 نوع متوطن يف دولة واحدة أو أنواع 

محدودة بشكل كبري: 5

المنطقة النباتية الهامة جبال شرقي لبنان تحتوي 
على نوع متوطن محلي استثنائي

تصوير: حيان حميدان
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التهديدات التي تواجه املناطق النباتية السورية 

أكرث التهديدات التي تواجه املناطق النباتية الهامة يف سوريا هي الجمع غري املستدام لألعشاب 
والنباتات الطبية )تؤثر عىل  91 % من املواقع(، يتبعه وبشكل كبري جداً، الرعي الجائر. إزالة 

الغابات )عىل وجه التحديد جمع األوراق واألغصان كعلف للامشية و كخشب للوقود( هو تهديد 
رئييس آخر والذي يتفاقم يف 14 منطقة نباتية هامة من خالل الحرائق، كام تطوير السياحة 

واستخراج املعادن تعد من العوامل املهددة يف 50% من املناطق النباتية الهامة يف سوريا.

: سوريا
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Pistacia atlantica الغابات المفتوحة، سوريا
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سوريا: النباتات، الغطاء النبايت وحفظ النباتات

تقع سوريا يف النهاية الرشقية لحوض البحر املتوسط، وتشكل جزء ال يتجزأ من املرشق العريب. 
تشمل األرايض السورية 183 كم من شواطئ البحر املتوسط والسهول والسفوح الجبلية والهضاب 

وشبه الصحراء. أكرث من 60 % من الدولة عبارة عن هضاب ترتفع بني 200-600 مرت، والبقية 
عبارة عن جبال ترتاوح بني 600-2000 مرت. املناخ هو مناخ البحر املتوسط حيث تتساقط األمطار 

يف الفصول الباردة من السنة، والصيف حار وجاف. االرتفاع وخط العرض وتأثريات ظل الجبال 
والبعد عن البحر هي أهم العوامل التي تؤثر عىل الطقس. يتناقص معدل سقوط املطر كلام 

انتقلنا من الغرب إىل الرشق ومن الشامل إىل الجنوب.

ميكن التعرف عىل خمسة مناخات بيولوجية متوسطية: الرطب وشبه الرطب وشبه الجاف 
والجاف والصحراوي والتي تعرف بتناقص معدالت سقوط األمطار. يعترب الغطاء النبايت يف مناخ 
البحر املتوسط الرطب غابات دامئة الخرضة تغطي الجبال الساحلية وبعض قمم جبال السلسلة 

 Quercus calliprinos و Quercus infectoria الرشقية. عىل االرتفاعات املنخفضة يسود
و Pinus brutia Pistacia lenticus و Fraxinus ornus، وعىل االرتفاعات العالية يوجد 

Quercus infectoria وAbies cilicica و Cedrus libani و Juniperus و Picea. يوجد يف 
الغابات شبه املرتفعة Juniperus excelsa، وتوجد املروج عىل ارتفاع أكرث من 2000 مرت. الغطاء 

 Quercus( النبايت الرئييس يف مناطق البحر املتوسط شبه الرطبة هي غابات البلوط املتدهورة
calliprinos وQuercus ithaburiensis و Pistacia palaestina( املوجودة يف السهول الساحلية 

واملرتفعات املتوسطة والعالية من الجبال الرشقية ومرتفعات الجوالن والقمم العالية من جبل 
العرب.

 )Amygdalus sp. و .Crataegus sp. و Pistacia atlantica( توجد الغابات السهبية املتدهورة
واألعشاب والبقوليات يف املنطقة شبه الجافة من املنحدرات الرشقية من سلسلة الجبال الرشقية 

والسهول املالصقة لحلب وحامة وحمص وحدود الهالل الخصيب )القمم العالية للجبال الداخلية 
ومنطقة الجزيرة العليا(. تضم املنطقة الجافة الحدود الغربية والشاملية للهضبة الرشقية وتضم 

سهول الجزيرة حيث ت األعشاب والشجريات )Astragalus و Salsola و Artemisia(. تقع 
الصحراء يف الرشق والجنوب الرشقي حيث توجد تشكيالت معمرة من الشجريات املتقزمة )تضم 

.)Haloxylon و Anabasis و Achillea أنواع من

تضم نباتات سوريا 3077 نوع تتبع 133 عائلة و 919 جنس، غالبيتها تنتمي اىل منطقة البحر 
املتوسط أو املنطقة االيرانية-الطورانية. تاريخاً، تحتوي سوريا تقريباً عىل 243 نوع متوطن، 

ونباتات سوريا ولبنان تتكون مجتمعة من 330 نوع متوطن تشكل حوايل 8 % من مجمل 
النباتات. األجناس Iris و Astragalus و Centaurea و Allium لها أعىل نسب توطن يف 

سوريا.

ثالث مناطق نباتية هامة سورية لها أولوية يف عمليات الحفظ

حدد فريق الخرباء الوطني املواقع النباتية التالية كمناطق ذات أولوية إلجراءات الحفظ: جبل 
األكراد، سلمى-حفة، الغاب، جبال لبنان الرشقية وجبل العرب – سيتم وصف ثالثة منها الحقاً 

وبالتفصيل.

“االرتفاع وخط العرض 
وتأثيرات ظل الجبال والبعد 

عن البحر المتوسط هي 
أهم العوامل التي تؤثر على 
الطقس، حيث يتناقص معدل 

سقوط المطر كلما انتقلنا 
من الغرب إلى الشرق ومن 

الشمال إلى الجنوب”

Sideritis nuarsariensis

تصوير: فادي المحمود
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املنطقة النباتية الهامة جبل األكراد )كرد داغ(

تعترب منطقة جبل األكراد منطقة صخرية عالية تحتل الزاوية الشاملية الغربية من سوريا، وهي 
مثال مهم عن حفظ الغطاء النبايت املرتبط بسلسلة الجبال الرشقية. تشكل االمتداد الجنويب لجبال 

طرطوس ومتوازية لجبال امانوس الرتكية، ومتتد 50 كم من الشامل الرشقي إىل الجنوب الغريب، 
اما أعىل قممها فهي كوتشوك دارمك والبالغة 1230 مرت فوق سطح البحر. يسود املنطقة مناح 

متوسطي شبه رطب إىل شبه جاف. تعترب هذە املنطقة من الناحية النباتية مركز التوطن لشامل 
املرشق العريب بسبب العدد املرتفع للنباتات املحدودة الوجود يف جنوب تركيا وشامل سوريا مثل 

 Astragalus و Astragulus antabicus و Ranunculus millefolius و Vaccaria liniflora
.Psoralea jabubertiana و Vicia qatmnesis و darmikii

التهديدات التي تواجه هذا املوقع: التوسع يف الزراعة والرعي الجائر للحيوانات، وجمع الحطب 
للوقود وجمع األعشاب والنباتات الطبية، وحرق األعشاب يف األرايض الزراعية املجاورة. من املهددات 

ايضاً استخراج املعادن وبناء السدود. ال يوجد يف املنطقة حامية رسمية، كام ال يوجد خطط إدارة.

املنطقة النباتية الهامة جبال لبنان الرشقية

تعترب سلسلة الجبال الواقعة عىل الحدود اللبنانية السورية من أهم مراكز التوطن يف سوريا، وهي 
املنطقة النباتية الهامة الوحيدة التي تحتوي عىل موائل عالية وشبه عالية. يقع غالبية املوقع 

عىل ارتفاع يزيد عن 2000 مرت، وتشكل منطقة ممتدة وكبرية من األرايض املرتفعة، فريدة من 
نوعها يف املرشق العريب. يصل أقىص ارتفاع إىل 2616 مرت يف قمة طلعت موىس. توفر قمم الجبال، 
املنحدرات العمودية، املنحدرات الحادة والوديان السحيقة تنوعاً عالياً يف موائل النباتات. معدل 
سقوط املطر فيها متوسط بسبب تأثري الظل املطري لجبال لبنان الرشقية و لوقوع كامل املنطقة 

ضمن املنطقة املناخية للبحر املتوسط. تسمح درجات الحرارة املنخفضة وفرتات الثلج والجليد 
الطويلة ببقاء نباتات املناطق االلبية وشبه االلبية، شجعت هذە العزلة عىل التنوع الذي نجم عنه 

هذا التوطن الضيق.

مثان و ثالثون نوعاً يف هذا املوقع هي محدودة الوجود يف املنطقة النباتية الهامة جبال لبنان 
الرشقية مثل Phagnolon linifolium و Helichrysum pygmaeum و Thymus alfredae و 

Ferulago frígida، كام أن أكرث من 50 نوعا آخر مسجلة يف هذا املكان توجد يف جبال محددة يف 
سوريا أو سوريا ولبنان.

تؤثر العديد من التهديدات عىل هذە املنطقة النباتية الهامة الكبرية مثل: التوسع الزراعي والرعي 
الجائر، وجمع الحطب للوقود والجمع الزائد للنباتات الطبية، وحرق األعشاب، واستخراج املعادن 
والتطوير السياحي والنقل والتمدن. تغطي املنطقة املحمية حوايل 60% من هذە املنطقة النباتية 

الهامة.

املنطقة النباتية الهامة جبل العرب

يعترب جبل العرب )معروف أيضا بجبل الدروز أو جبل حوران( املوقع الثاين من حيث األهمية 
للتوطن يف سوريا وهو املوقع الفريد ملوائل البازلت. يتكون املوقع من كتلة بازلتية محدبة ضخمة 

Orchis tridentata في المنطقة النباتية الهامة أبو 

قبيس، سوريا
تصوير: فادي المحمود

Juniperus، المنطقة النباتية الهامة جبال لبنان 

الشرقي، سوريا
تصوير: حيان حميدان
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متتد عىل طول جنويب سوريا، اما أعىل نقطة يف هذە الهضبة فهي تل الغينة عىل إرتفاع 1803 مرت 
يف قلب املنطقة النباتية الهامة. ال يوجد أي مصدر دائم للامء يف هذا املوقع، ولكن تنساب من 

العديد من الوديان وهي وديان عميقة وقصرية يف السفوح الرشقية وطويلة وضحلة يف الغرب. قد 
يوجد عدد قليل من البحريات املوسمية والربك يف هذە املنطقة النباتية الهامة. يتعرض جبل العرب 

لرياح البحر املتوسط من الفجوة املوجودة بني جبال الجليل – الجوالن وتلتقي مناطق البحر 
املتوسط شبه الرطبة وشبه الجافة يف هذە الجبال مكونة تنوع ظاهر و فريد للنباتات. ضمن 

األنواع الفريدة يف هذە املنطقة Gagea procera و Allium drusorum و Iris auranitica. قد 
يوجد أكرث من 20 نوع محدود املدى هنا، إضافة إىل عدد من األنواع التي يقع مدى حدودها 

الشاملية أو الجنوبية ضمن هذە املنطقة النباتية الهامة. املوائل املهددة وطنياً )وليس إقليمياً( 
.Pistacia atlántica و الغابات املفتوحة من ،Quercus look ،هي الربك، الصخور البازلتية

التهديدات التي تواجه هذا املوقع عديدة وهي شبيهة باملنطقة النباتية الهامة جبال رشقي لبنان، 
2% فقط من املوقع محمي و ال توجد خطة إدارة.

ملزيد من القراءة

Hmidan, H., Shater, Z., Al-Mahmoud, F. 
Karzon, S. Sanadiki, N. Hamoudeh, R., 
Al-Hasan, A., Almasri, A. and Darwich A.E. 
2010. Syria country report on the identi-
fication of Important Plant Areas (IPAs) in 
Syria (Rapid assessment). Syrian Society 
for Conservation of WildLife (SSCW) 
[Black and white report which can be 
found at www.plantlife.org.uk] 

المنطقة النباتية الهامة جبل العرب، مركز التوطن 
في سوريا

تصوير: حيان حميدان
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ألبانيا
لولزيم شوكا، مورات كوالج، وميهاالق كيرجو

]شكل25[ المناطق النباتية الهامة األلبانية

جريكيديردهجا بونس-فيلبوجز 1 
بحيرة سكودا و نهر بونا  2 

وادي كيميت 3 
جبال األلب األلبانية الشمالية 4 

باشتريك – موران 5 
جياليس – كوريتنيك 6 

كوراب 7 
يبالنيتشا – شيبينيك – راجسي 8 

بحيرة اوهريد 9 
مالي أي ثاتي 10 

بحيرات بريسبا 11 
جراموز – شيليجور 12 

لوجينا ي فجوسيس - كارشوفي 13 
زيج – نميركي 14 
كيب ستيلوس 15 

كولش- مالي رونيس 16 
جبل اوروشيت 17 
كورنات لوريس 18 

زال - جوكاج 19 
بحيرة األسود 20 

جريكيديردهخا ي درينت-كيكا-فاين 21 
سالالت الرقبة 22 

مالي مي جروبا-بيزي-مارتانيش 23 
كروبي – توجان 24 
باركو و داجتيت 25 

راس اشمي – غابات رودون 26 
هولت – بولكار 27 
شابت – بوليس 28 

جوري و توبيت – فاالماري 29 
توموري 30 

لوجينا و جيرجيفيسيس 31 
درينوفي – نيكوليسي 32 

باركو و ديفداكيس 33 
كينيتا و روسكوفيسيت 34 

فجوسيس 35 
كارابوروني – مالي وكيكس 36 

كانيوني و جيبيسي 37 
بردهي و هوتوفيس 38 

بورتو باليرمو 39 
كاردهيق 40 
ريزومي 41 

بورش – لوكوفي 42 
بيستريسي – موزيني 43 

كساميل 44 
ليقيني و بوترينتيت 45 

فريق المناطق النباتية الهامة

ريزارت كابيداين و ميهاالق كريجو
أساتذة مشاركون )مركز البيئة اإلقليمي 

ألبانيا(

لولزيم شوكا
أستاذ مساعد

مورات كوالج
أستاذ )جامعة تريانا، كلية العلوم 

الطبيعية، قسم األحياء(

: ألبانيا
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ملخص املناطق النباتية الهامة

تم تحديد 45 منطقة نباتية هامة يف ألبانيا تغطي مساحة قدرها 384823 هكتار، وتضم 15 موقع 
عابر للحدود: 4 يف مونتينيغرو، 2 مع كوسوفو، 5 مع مقدونيا و 4 مع اليونان. تضم هذە املناطق 

النباتية الهامة عدداً ضخامً ومتنوعاً من املوائل؛ الغابات واألدغال واملراعي واألرايض الرطبة 
املوجودة عىل طول الدولة وضمن السالسل الجبلية يف الشامل والجنوب والرشق، وكذلك عىل 

طول الساحل يف الغرب وحول البحريات يف الرشق. يوجد يف ألبانيا 133 موئل أورويب مهدد )طبقاً 
لتعليامت موائل اإلتحاد األورويب ومرفقات اتفاقية برين( والتي تم استخدامها جنباً إىل جنب مع 

.)Criterion C( األنواع املهددة يف تحديد املناطق النباتية الهامة يف ألبانيا تحت املعيار ج

ميكن إيجاد 169 نوعاً مدرجة ضمن القامئة الحمراء يف هذە املناطق النباتية الهامة، ليس جميعها 
مهدداً ولكنها نادرة بشكل ملحوظ عىل املستوى الوطني أو العاملي. تعد العديد منها أنواع 

 Ligusticum و Wulfenia baldacci متوطنة يف ألبانيا أو يف البلقان. األنواع املهددة عاملياً مثل
albanicum تعدان متوطنتان توجد فقط يف جبال األلب األلبانية الشاملية. كذلك فإن نوعني من 
 Buxbaumia :الطحالب املهددة عىل مستوى املنطقة هي أيضاً محدودة يف موقع واحد يف ألبانيا

viridis )يف جبال األلب األلبانية الشاملية( و Mannia triandra )كارابوروين – مايل وكيكس(. 
النبات املايئ املهدد إقليمياً Salvia natans يوجد يف مستنقعات روسكوفييس، والنبات الوعايئ 
 Fritillaria messanensis subsp. موجودة يف بحرية شكودرا، و Marsilea quadifolia املهدد

Gracilis يف جياليس – كوريتنيك.

تتعرض املناطق النباتية الهامة األلبانية إىل العديد من مستويات الحامية، بعض املواقع بها أكرث 
من نوع من أنواع الحامية.

المنطقة النباتية الهامة جراموزي، توجد هنا عشرة 
موائل أوروبية مهددة، تشمل أربعة موائل مهددة 

وذات أولوية في كافة أرجاء البحر المتوسط
REC Albania :تصوير

: ألبانيا
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سبعة من املناطق النباتية الهامة ال يوجد بها مناطق محمية معلنة، كام ال يوجد ملناطق أخرى 
خطط إدارة واضحة تعطي معلومات حول كيفية حامية التنوع الحيوي املوجود والتي يجب أن 

توىل اهتامما خاصاً.

• عدد المناطق النباتية الهامة: 45	
• عدد المناطق النباتية الهامة من 10 مواقع منتخبة بها أنواع متوطنة في الدولة فقط: 8	

• مواقع منتخبة بها أنواع محدودة جداً )محدودة  عدد المناطق النباتية الهامة من 10	
التوزيع(: 8

التهديدات التي تواجه املناطق النباتية الهامة يف ألبانيا

أهم التهديدات التي تواجه املناطق النباتية الهامة يف ألبانيا هي الرعي الجائر وقطع الغابات غري 
الرشعي وحرق الغطاء النبايت وتطوير السياحة وتجزئة املوائل.

عدد املناطق النباتية الهامةمستوى الحامية

5منطقة محمية برصامة

13حديقة وطنية 

2معامل طبيعية

6محميات طبيعية مدارة

4منطقة مناظر طبيعية/مناظر بحرية محمية

4منطقة مناظر طبيعية محمية

2منطقة مصادر محمية

2موقع رامسار لألرايض الرطبة

7بدون أي حامية

“سبعة من المناطق النباتية 
الهامة ال يوجد بها مناطق 

محمية معلنة، وال يوجد 
لمناطق أخرى خطط إدارة 

واضحة تعطي معلومات 
حول كيفية حماية التنوع 

الحيوي الموجود”

المنطقة النباتية الهامة باشتريك. ألبانيا
REC Albania :تصوير

: ألبانيا
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ألبانيا: النباتات، الغطاء النبايت وحفظ النباتات

تقع ألبانيا يف شامل رشق حوض البحر املتوسط، و تبلغ مساحتها 28748 كم2 وتشمل 480 
كم من السواحل عىل البحر االدرياتييك والبحر أاليوين. تتشارك ألبانيا الحدود مع مونتينيغرو 

وكوسوفو ومقدونيا واليونان، وهي جزء ال يتجزأ من شبه جزيرة البلقان )منطقة توطن نباتات 
جديرة باالهتامم(. تحتل الجبال ثلثي مساحة ألبانيا؛ غالبيتها وعرة وصعب الوصول إليها. نطاق 

بروكليتيجي يف الشامل هو الحد الجنويب للكتلة الصخرية الجريية من جبال ديناريك وجبال 
منطقة سريبينتيني التي متتد من بروكليتيجي جنوباً إىل الحدود اليونانية، ويف الرشق األرايض 

املرتفعة الرشقية من الحدود مع مقدونيا )تشمل أعىل قمة يف ألبانيا، جبل كورايب – 2754 مرت(. 
توجد ثالث بحريات مهمة عىل الحدود الرشقية مع مقدونيا واليونان: أوهريد )أعمق بحرية يف 
البلقان(، بريسبا الكبرية وبريسبا الصغرية، بينام تتشارك ألبانيا مع مونتينيغرو يف أكرب بحرية يف 
البلقان)بحرية شكودرا(. كذلك يوجد عىل الرشيط الساحيل تنوع حيوي والبالغ 100 كم2 من 

األرايض الرطبة )أغلبها تقع مالصقة للبحر االدرياتييك(. تضم نباتات ألبانيا 3200 نوع من النباتات 
الوعائية منها 27 متوطنة وطنية و 160 متوطنة يف البلقان. يوجد يف ألبانيا تقريباً 30% من نباتات 

أوروبا.

تم إنتاج آخر قامئة حمراء وطنية للنباتات يف ألبانيا عام 2007 )رقم 146 بتاريخ 2007/5/8(، 
وتضم 365 نوع من النباتات، 74% منها مهددة عىل املستوى الوطني )CR, EN, VU(. يوجد يف 

الدولة 53 منطقة محمية وأثرية )حزيران 2010(.

ثالث مناطق نباتية هامة ألبانية لها أولوية يف عمليات الحفظ

املنطقة النباتية الهامة جبل جراموزي )مايل و جراموزيت(

تقع املنطقة النباتية الهامة جبل جراموزي يف جنوب رشق ألبانيا عىل جبال بيندوس الشاملية عىل 
 Fagus sylvatica و Abies borissi-regis الحدود مع اليونان. يسود املوقع املراعي مع غابات بها
يف جنوب رشق املوقع. كام ويوجد يف املنطقة مجتمعات متوطنة كبرية من غابات الصنوبر األسود 

.)Pinus nigra(
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عدد املناطق النباتية الهامة 

]شكل26[ التهديدات التي تؤثر على 10 مناطق نباتية هامة مختارة في ألبانيا

ي(
ف الزراعة )الرع

تكثي

ب النار(
ت )حط

إزالة الغابا

يت )النار(
حرق الغطاء النبا

سياحة(
التطوير )ال

ف(
ضان، النريان، الجفا

ث طبيعية )الفي
أحدا

ب
صي

التخ

ج )املعادن(
إستخرا

ت
ستدام للنباتا

الجمع غري امل

Solanathus albanicus

نوع متوطن في ألبانيا
REC Albania :تصوير

: ألبانيا
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يوجد يف هذە املنطقة النباتية الهامة عرشة من املوائل األوروبية املهددة )غابات، مراعي وأكوام 
حجارة(، وتشمل أربعة من املوائل ذات األولوية والتي تعد مهددة عىل طول البحر املتوسط: 

املراعي الجافة شبه الطبيعية واألحراش عىل ترب جريية وتشكيالت من Juniperus communis يف 
املروج أو املراعي الجريية وغابات صنوبر البحر املتوسط )الفرعية( مع الصنوبر األسود املتوطن، و 
 Cistus العديد من األنواع محدودة املدى موجودة يف املوقع مثل .Juniperus oxycedrus غابات
albanicus و Chaeophyllum heldreichii )مهدد و متوطن يف ألبانيا( و متوطنات البلقان مثل 

Crocus cijicii واملوجود فقط يف جبال جنوب غرب مقدونيا وجنوب رشق ألبانيا وشامل رشق 
اليونان.

زادت التهديدات الناجمة عن العوامل الطبيعية )املرض، النار، الجفاف( خالل السنوات الخمسة 
املاضية. الرعي الجائر واالستغالل غري املستدام للنباتات هام أيضاً تهديدات مهمة لسالمة هذا 

املوقع. هذە املنطقة النباتية الهامة غري محمية وأيضاً ال يوجد خطة إدارة.

املنطقة النباتية الهامة جبل كورايب )مايل و كورايب(

تقع املنطقة النباتية الهامة جبل كورايب يف الجزء الشاميل الرشقي من ألبانيا والجبال التي تقطع 
الحدود إىل مقدونيا )والتي هي أيضاً منطقة نباتية هامة(. يوجد يف املنطقة ركائز من الحجر 
الجريي مع نتوءات من صخور الصوان عىل االرتفاعات العالية. جزء مهم من املوقع عبارة عن 

 Draba korabensis Ranunculus مراعي عالية حيث يوجد العديد من األنواع املتوطنة املحلية؛
 Phyteuma pseudorbicularis ،توجد فقط يف جبال كورايب Ranunculus wettsteinii و degeni
و Scrophularia bosniaca و Viola kosaninii و Crocus scardicus هي أنواع متوطنة ومبدى 

محدود يف البلقان. توجد يف هذا املوقع 13 موئل أورويب مهدد )املراعي الشاهقة، املوائل الصخرية، 
النهر والغابات( وتشمل املوائل ذات األولوية: موائل الغابات وبها .Juniperus spp، ومراعي 

مستقعدة أو جريية وشجريات املراعي الرملية الجريية واملستنقعات الفعالة.

إزالة الغابات هي تهديد متزايد والرعي الجائر هي مشكلة كبرية وشديدة تواجه هذە املنطقة 
النباتية الهامة. سوف يتم إعالن املوقع كمنطقة محمية يف 2011/2010.

املنطقة النباتية الهامة جبل توموري )مايل و توموريت(

يعترب جبل توموري أعىل جبال جنوب غرب ألبانيا. الجزء العلوي عبارة عن مرعى، بينام 
 Fagus( و الزان )Pinus heldereichii( الحزام شبه املرتفع يسودە غابة من الصنوبر البوسني
sylvatica(. كذلك فإن هذا املوقع هو نقطة تجمع هامة للحجاج يف املنطقة. األنواع املهددة 

Astragalus autranii و Carduus cronicus و Onosma mattirolii تعد متوطنة يف هذا املوقع 
الجبيل. أعداد كبرية من األنواع املتوطنة يف البلقان موجودة أيضاً مثل: Pinus heldereichii و 
 Pedicularis و Centaurea graeca و Fritillaria greca و Melampyrum heracleoticum

graeca و Sideritis raeseri. تحتوي توموري عىل 12 موئل أورويب مهددة تشمل أربعة 
 Juniperus أولويات: مراعي مستقعدة أو جريية، شجريات املراعي الرملية الجريية وتشكيالت من
communis يف املروج العشبية الجريية. يعترب الرعي الجائر وحرق الغطاء النبايت تهديد خطري يف 

هذە املنطقة، بينام التهديد الناجم عن إزالة الغابات يف تناقص. يف عام 1996 تم اإلعالن عن هذە 
املنطقة )4000 هكتار( كمنطقة محمية ضمن تصنيف "حديقة طبيعية".

ملزيد من القراءة

Dida M., Dragoti N., Kromidha G., Fierza 
Gj. 2004. Albanian Natural Areas-National 
Parks. (in Albanian)

Ministry of Environment, Forestry and 
Water Administration (MEFWA) studies: 

2006. •	 Study for the increase of the 
Protected areas in Albania (in Albanian)
2007. •	 Biodiversity Enabling Activity; 
370 pp. 
2007. •	 Albanian national plant red list.
Various studies for the proclamation of •	
protectes areas (the Divjakë-Karavasta 
ecosystem, the Kruja Mountain-Qafë 
Shtama mountainous ecosystem, the 
Mali me Gropa-Bizë-Martanesh moun-
tainous ecosystem)

Quiro, M. 2010. Important Plant Areas of 
Albania. [Black and white report which 
can be found at www.plantlife.org.uk]

“زادت التهديدات الناجمة 
عن العوامل الطبيعية 

)المرض، النار، الجفاف( 
خالل السنوات الخمسة 

الماضية. الرعي الجائر 
واالستغالل غير المستدام 

للنباتات هما أيضًا تهديدات 
مهمة لسالمة هذا الموقع”

: ألبانيا
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األنواع محدودة المدى في 
جنوب وشرق البحر المتوسط

 .وصف األنواع محدودة المدى أو المتوطنة محليًا ضمن هذا المشروع 
الخاص بمنطقة البحر المتوسط

 .األنواع محدودة المدى األولية في شمال إفريقيا والشرق األوسط

يوجد حوايل 13000 نوع وتحت نوع وصنف نبايت متوطنة يف جميع منطقة البحر املتوسط، أي 
موجودة يف هذە املنطقة وليس يف أي مكان آخر عىل سطح األرض. إن حوايل 45% من النباتات 
يف املنطقة متوطنة وهو أمر مهم بحد ذاته، ولكن العديد من األنواع و األنواع الفرعية يقترص 

وجودها عىل جزء من هذە املنطقة بعينه مثل املغرب العريب واملرشق العريب أو البلقان، أو قد 
تكون محدودة يف منطقة صغرية تبلغ أقل من 5000 كم2، أو موقع واحد أقل من 100 كم2، ويف 

حاالت عديدة تكون معروفة من منطقة نباتية هامة واحدة أو اثنتني. ميكن أن توجد هذە األنواع 
يف دولة واحدة أو لها توزيع محدود يعرب الحدود الوطنية.

يف جنوب ورشق البحر املتوسط، فإن األنواع التي يعترب مداها محدوداً ضمن دولة واحدة )توطن 
داخل دولة واحدة( تعترب يف العادة معروفة أكرث من األنواع التي مداها محدود، ولكنها تعرب 

الحدود، بسبب أن األنواع النباتية التاريخية قد تم دراستها بناًء عىل قواعد وطنية. يعترب توزيع 
)ووضع( األنواع التي تعترب محدودة ولكنها تعرب الحدود غري معروف بشكل جيد أو موثق بشكل 

مناسب، عىل الرغم من أنها مكونات مهمة للتنوع الحيوي، واليشء اآلخر هو االعتقاد بأنها 
مهددة.

ال توجد قامئة نهائية باألنواع النباتية املحدودة املدى )التوطن املحيل( ملنطقتني من مناطق البحر 
املتوسط ضمن هذا املرشوع )شامل إفريقيا و الرشق األوسط(، وإن كان هنالك معرفة جيدة 
لتوزيع التوطن الطبيعي يف الدول. يعترب التوطن املحيل لألنواع عامالً مهامً يف تحديد املناطق 
النباتية الهامة يف املنطقة )خصوصاً وأن الوضع العاملي للتهديد لجميع األنواع يعترب غري متاح 
وتقييامت التهديد الوطنية محدودة االستعامل يف تحديد األولويات اإلقليمية(. يعترب النقص 

يف القامئة اإلقليمية املحددة لألنواع محدودة املدى عامالً مهامً لتعريف عملية تحديد املناطق 
النباتية الهامة. لذا فإن فرق املناطق النباتية الهامة للدول بدأت بعملية بناء قامئة بتوزيع هذە 

األنواع محدودة املدى )توجد يف منطقة أقل من 5000 كم2(، جنباً إىل جنب مع عملية تقييم 
للمناطق النباتية الهامة. اإلجراءات والنتائج األولية موصوفة الحقاً، كام تم إعداد القوائم الخاصة 

باألنواع محدودة املدى باستخدام املعلومات املتوفرة ورأي الخرباء. أثبت تقييم حالة التهديد لهذە 
األنواع وجود صعوبات عىل املستوى الوطني وهي وتشكل إحدى التوصيات ملزيد من الدراسة 

عن هذا العمل.

توطن لبناني، Cousinia libanotica في المنطقة 
النباتية الهامة المكمل

تصوير: نسرين مشاقة حوري

]الصفحة إلى اليمين[
صورة جوية لحديقة الفايجة الوطنية، مجمع مياە 
مهم لشمال تونس ومنطقة مميزة لحفظ األنواع 

الفريدة مثل غزالن البربري. حديقة الفايجة 
الوطنية، تونس

WWF-Canon /تصوير: ميشيل غانثر
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وصف األنواع محدودة املدى أو املتوطنة محلياً ضمن هذا املرشوع الخاص مبنطقة البحر 
املتوسط

إن الهدف من هذا الجزء من املرشوع هو إنشاء قامئة أولية لألنواع محدودة املدى بغض النظر 
عن كونها موجودة يف دولة واحدة أو يف عدة دول. 

األصناف النباتية1 )املشار إليها من اآلن فصاعداً "األنواع"( يتم اإلشارة إليها غالباً "التوطن" يف 
مكان محدد، أي محدودة يف مكان واحد، كلام صغرت املنطقة التي يغطيها كلام كانت هذە 

األنواع فريدة أكرث )وهي أكرث عرضة للخطر(. تعرف األنواع املحدودة يف منطقة صغرية جداً بأنها 
محدودة التوزيع أو "محدودة يف موقع". تاريخياً، األنواع النباتية يتم وصفها كمتوطنة يف دولة 

محددة مثل توطن يف ألبانيا أو الجزائر، أي توطن يف دولة واحدة. هذا املصطلح له استخدام 
محدود. إذا كانت الدولة صغرية فإن الجملة "توطن يف دولة واحدة" قد تكون معربة بسبب أنها 

تعرب عن انتشار صغري لهذا النوع، بينام إذا كانت الدولة كبرية فقد ال تكون الجملة معربة ألن 
توزيع النبات قد يكون كبرياً أيضاً. قد تكون األنواع ذات األهمية األكرب " توطنات يف عدة دول" 

لها مدى انتشار كبري جداً )عىل سبيل املثال نوع موجود يف املغرب والجزائر، ولكن يف منطقة 
محلية عىل الساحل والتي تعرب الحدود(. عىل الرغم من االعرتاف العاملي بـ "التوطن متعدد 

الدول" فإن املصطلحات املرتبطة بها تعترب مربكة.

اعتمدت املصطلحات يف هذا املرشوع لتوضيح املدى حيث أرجعت إىل األنواع )أنظر مربع 2(، 
وأيضا لتوضيح املناطق الجزئية )مربع 3(، تم استخدام هذا املصطلح هنا )املحاولة األوىل( لرسم 

قامئة باألنواع محدودة املدى لهذە املناطق.

1 أصناف )جمع( صنف )مفرد( هو مصطلح عام ملجموعة تصنيفية مهام كان رتبتها، مثل جنس، نوع، تحت نوع، صنف. ضمن املرشوع 

اعتربنا األنواع النباتية ضمن رتبة تصنيفية لنوع، تحت نوع وصنف، ولكن من أالن فصاعداً سيتم استخدام نوع بدالً من صنف لتسهيل 

قراءة النص.

Argycystitus battandieri، متوطنة من 

غابات األرز في منطقة البحر المتوسط
تصوير: بيدرو ريغاتو

Iris antilibanotica محدودة في جبال 

لبنان الشرقية.
تصوير: فادي المحمود
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مربع 2
تعريفات التوطن املستخدمة يف هذا املرشوع.

النوع الذي يقترص توزيعه عىل منطقة 
محددة أو موقع وال يوجد يف مكان غريە يف 

العامل يقال أنه متوطن يف هذە املنطقة. ينبغي 
عدم استخدام متوطن بدون تكملة )أي 

متوطن يف سوريا، متوطن يف الجبل األخرض(

متوطن يف دولة واحدة
•نوع موجود فقط في دولة واحدة  	

)وليس في أي مكان آخر في العالم(.
 • الرمز المستخدم: SCE + أسم الدولة	

)على سبيل المثال SCE/SY = متوطن 
في سوريا فقط(

متوطن يف عدة دول
•نوع موجود في دولتين أو أكثر على أن  	

تكون متجاورة )وهو غير موجود في 
أي مكان آخر في العالم(

• + المنطقة  	MCE :الرمز المستخدم
MCE/Levant/ أسماء الدول )مثل +

SY-LB = متوطن في منطقة البحر 
المتوسط في لبنان و سوريا(

توطن محدود املدى
•نوع موجود في منطقة محدودة  	

في دولة واحدة أو أكثر وهي دول 
متجاورة )وليس في أي مكان آخر في 

العالم(.
. • مدى وجودە عادة أقل من 5000 كم2	

• + اسم الدولة  	RRE :الرمز المستخدم
RRE/ الدول( + االسم الوطني )مثل(

MA/Atlas = توطن محدود المدى في 
مرتفعات جبال األطلس في المغرب(

توطن محدود يف موقع
•نوع يوجد في موقع واحد فقط قد  	

يوجد في دولتين )وليس في أي مكان 
آخر في العالم(.

. • مدى وجودە عادة أقل من 100 كم2	
• + اسم الدولة  	SER :الرمز المستخدم
)الدول( + اسم الموقع المحلي مثل 
SER/MA/Toubkal = مدى توطن 

محدود في توبقال في المغرب(

امللخص
/+ المنطقة  • 	MCE :توطن في عدة دول

)إذا كان مناسباً مثل المغرب أو 
الشرق( + أسماء الدول.

• /+ اسم  	SCE :توطن في دولة واحدة
الدولة.

• /+ اسم  	RRE :توطن محدود المدى
الدولة )الدول( + اسم المنطقة الفرعية 

الوطنية )أقل من 5000 كم2(
• /+ اسم  	SRE :توطن محدود الموقع
الدولة )الدول( + االسم المحلي )أقل 

من 100 كم مربع(

“هدف هذا الجزء من 
المشروع هو إنشاء قائمة 

أولية لألنواع محدودة المدى 
بغض النظر عن كونها 

موجودة في دولة واحدة أو 
في عدة دول”

 Crassula vaillantii

تصوير: ج. دي بيلير
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العديد من الكيانات الجغرافية تم استخدامها يف الجداول الخاصة باألنواع محدودة املدى 
واملوجودة يف امللحق 3 وهي مفرسة أدناە

مستوى املنطقة 3مستوى املنطقة 2مستوى املنطقة 1

شامل إفريقيا )جنوب البحر 
املتوسط(

املغرب والجزائر وتونس، 
ليبيا ومرص

املغرب العريب )املغرب، 
الجزائر وتونس(

املغرب العريب – الجزائري- 
 املغريب )املغرب و الجزائر( 

املغرب العريب – التونيس 
– الجزائري )الجزائر و 

تونس(

ليبيا / تونس

ليبيا / مرص

رشق البحر املتوسط
سوريا ولبنان وإرسائيل 

واألردن وفلسطني ومرص 
وتركيا* وقربص*

املرشق / مرص )سيناء(

املرشق العريب )سوريا ولبنان 
وإرسائيل واألردن وفلسطني(

سوريا / تركيا

مفكك
األصناف موجودة يف دولتني 

أو أكرث والتي ال تتشارك 
بحدود مبارشة

* أخذ هذا املرشوع يف الحسبان فقط األنواع الرتكية أو القربصية والتي توجد أيضاً يف دول املرشوع، وليس جميع نباتات هذە الدول.

املصطلح "أيبريي" أستخدم يف العادة لألنواع املوجودة يف شبه الجزيرة األيبريية )إسبانيا و/أو الربتغال( 
فضالً عن املغرب أو املغرب والجزائر. األنواع من شبه الجزيرة األيبريية املوجودة يف هذە املنطقة مل 

يتم إضافتها إىل القامئة األولية لألنواع محدودة املدى والتي تم إعدادها ضمن هذا املرشوع.

مربع 3
الكيانات الجغرافية

القامئة األولية لألنواع محدودة املدى يف شامل إفريقيا و الرشق األوسط

توجد القامئة األولية لألنواع محدودة املدى يف شامل إفريقيا والرشق األوسط يف امللحق 3 من 
هذا التقرير. يجب عدم االستهانة بالتحديات التي واجهت مؤلفي هذا الكتاب، سواء أثناء 
قيامهم بإعداد القامئة األولية أو كافة األعامل ذات العالقة به، كذلك عملية تصنيف األنواع 
)وتحت األنواع واألصناف( – عىل سبيل املثال استخدام قاعدة البيانات األوروبية املتوسطية 

)http://www.emplantbase.org(. مل يتوفر الوقت الكايف خالل تنفيذ املرشوع للقيام بفحص 
شامل للتصنيف. عرض املؤلفون القوائم املقدمة كخطوة أوىل يف عملية فهم األنواع محدودة 
املدى يف الجزء الواقع عىل البحر املتوسط من شامل إفريقيا والرشق األوسط، ويأملون يف أن 

يساعدوا يف تحديد هذە األنواع والتي سيكون العمل عىل حاميتها ذو أولوية.

Silene makmeliana نوع محدود في مناطق 

صغيرة من لبنان و سوريا
تصوير: نسرين مشاقة حوري
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“بناءًا على نتائجنا، يوجد 
في شمال إفريقيا والشرق 

األوسط حوالي 1195 نوع 
نباتي محدود المدى )تحت 

نوع/صنف( والتي لها 
توزيع/وجود في أقل من 

5000 كم2، أي متوطنة في 
مساحة أقل من 5000 كم2 

في المنطقة”

بناءاً عىل نتائجنا، يوجد يف شامل إفريقيا والرشق األوسط حوايل 1195 نوع نبايت محدود املدى 
)تحت نوع / صنف( والتي لها توزيع/وجود يف أقل من 5000 كم2، أي متوطنة يف مساحة 

أقل من 5000 كم2 يف املنطقة. يوجد 1195 نوع أخرى يحتمل أنها محدودة، ولكن ال تتوفر 
معلومات كافية لوضع تخمني توطن يف وجود املحدودية، و 58 نوع عىل األقل )غري موجودة يف 

املالحق( محدودة يف املغرب و/أو الجزائر وشبه الجزيرة األيبريية.

 من 1113 نوع يوجد حوايل 1000 موجودة يف دولة واحدة )توطن يف دولة واحدة( عىل سبيل 
املثال Abies marrocana )املغرب(، Sixalix libyca )ليبيا(، Vicia hulensis )إرسائيل(. من 
ضمن األنواع محدودة املدى 513 )حوايل النصف( مصنفة كمحدودة يف موقع أي لديها مدى 

انتشار أقل من 100 كم2، و 484 منها يعتقد أنها محدودة يف دولة واحدة. عىل سبيل املثال 
 Campanula فقط يف الجبال الساحلية يف بحمرا يف سوريا، و Teucrium heterotrichum

barborense يف واد الواد الكبري يف الجزائر. بعض األنواع محدودة املدى لديها توزيع مفكك مثل 
Fumaria bicolor توجد يف ايطاليا والجزائر، و Arum cyranaicum يف ليبيا و كريت.

املنطقة الجزئيةاملنطقة 

األنواع 
محدودة 

املوقع )اقل 
من 100 كم2(

األنواع 
محدودة املدى 
)اقل من5000 

كم2(

ال يوجد مدى محدد 
ولكن يعتقد انها 

مهددة
)اقل من5000 كم2(

شامل 
إفريقيا

24738371املغرب العريب

شامل إفريقيا 
)تركيبات مختلفة(

-13-

--29مرص )سيناء(

575مرص و/أو ليبيا

-49-ليبيا )الجبل األخرض(

رشق البحر 
املتوسط

1139املرشق العريب/مرص

22618323املرشق العريب

4293سوريا/تركيا

غري 
متصلة 

)مفككة(
15-

]جدول 6[ توطن األنواع النباتية في المناطق الجزئية داخل شمال إفريقيا والشرق األوسط

ميكن استخدام القامئة األولية لألنواع محدودة املدى يف شامل إفريقيا و الرشق األوسط إىل 
جانب متغريات أخرى )التهديد للموائل واملوارد املتاحة( للمساعدة يف تقييم أولويات التهديد 
لألنواع النباتية يف املنطقة. األنواع التي تعترب محدودة يف أقل من 100 كم2 قد تستحق أولوية 

أكرب، خصوصاً تلك األنواع التي تعرب الحدود كون املعلومات املتاحة عنها محدودة.
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االستنتاجات والتوصيات 
لحفظ النباتات في جنوب 

وشرق منطقة البحر المتوسط

متثل املناطق النباتية الهامة املائتني والسبعة، والتي تم توثيقها خالل هذا املرشوع، أولويات 
دولية لحفظ التنوع الحيوي يف جنوب ورشق البحر املتوسط. هذە هي املرة األوىل التي يتم 

فيها القيام بتقييم شامل ملناطق التنوع لحيوي النبايت حيث يشارك فيها خرباء نباتيون من كل 
دولة إضافة إىل خرباء إقليميني، وهي خطوة مهمة إىل األمام لحفظ النباتات. أوجد املرشوع 

كميات كبرية من املعلومات عن املواقع املحددة للتنوع الحيوي للنباتات التي أصبحت متوفرة 
لدى من يديرون املواقع، وقد سهل عملية تطوير فرق الخرباء النباتيني ضمن نطاق الدولة و 
مشاركة البيانات والخربات عىل طول املنطقة. بدأ املرشوع كرد عىل عدم توفر بيانات متاحة 

عن أفضل املواقع للتنوع النبايت يف شامل إفريقيا و الرشق األوسط، والتي كانت مطلوبة إلعداد 
امللف البيئي لصندوق الرشاكة للنظم البيئية الحرجة. لقد ذهب املرشوع ابعد مام كان متوقعاً 
له أن يكون كتقييم رسيع. سيطرت الفرق الوطنية عىل فكرة طال انتظارُها لتسليط الضوء عىل 

العنارص الهامة يف تنوع نباتات منطقة البحر املتوسط. 

بالرغم من ذلك، كان جميع املشاركني قلقني كون هذا املرشوع عبارة عن دراسة نظرية مكتبية؛ 
تعترب املواقع املختارة مهمة للتنوع الحيوي وال ميكن إنكار ذلك، ولكن هنالك حاجة إىل إجراء 
الكثري من العمل لتحسني جودة ودقة البيانات املتوفرة حولها. جلب هذا املرشوع الكثري من 
البيانات بعضها إىل بعض، وكمية كافية من البيانات للبدء بعملية تطوير وتطبيق إلجراءات 

الحفظ يف هذە املواقع؛ ومن املهم أن تبدأ عمليات الحفظ بشكل مبارش، ولكن هنالك حاجة 
لتحسني بيانات التوزيع والتهديد لألنواع النباتية واملوائل عىل طول هذە املواقع.

ان بيانات توزيع األنواع ليست دامئاً مفصلة أو شاملة؛ بعض األنواع معروفة بشكل يسء، 
والغطاء النبايت واملوائل غري موصوفة بشكل شمويل أو تم تعيينها عىل طول املنطقة، قوائم 

الفحص والتدقيق ليست كاملة دامئاً، ووضع التهديد العاملي لغالبية األنواع و املوائل ليست 
مفهومة بشكل صحيح. العديد من هذە املناطق النباتية الهامة بحاجة إىل املزيد من البحث 
يف امليدان الحقيل ليك يتم معرفة لصيقة للموائل )Ground truth( والبيانات املتوفرة عنها، 

وإلضافة مزيد من البيانات التي سوف تكون، و دون أي شك، مفقودة. قد يتم اكتشاف املزيد 
من املناطق النباتية الهامة يف العديد من الدول عند القيام باملزيد من أعامل البحوث الحقلية 

الشاملة.

]الصفحة إلى اليمين[
منظر طبيعي ريفي و أراضي رطبة في منطقة 

رامسار من حديقة القالة الوطنية، الجزائر
WWF-Canon /تصوير: ميشيل غانثر

المنطقة النباتية الهامة غرباس، الجزائر
تصوير: سليمة بن حوحو
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ان حجم التهديدات للمناطق النباتية الهامة يف جنوب ورشق البحر املتوسط اصبحت مفهومة 
بشكل أفضل اآلن. 67% من املناطق النباتية الهامة مهددة من الرعي الجائر، وحوايل 50% من 
إزالة الغابات )بشكل كبري للوقود(. أكرث من ثلث املواقع مهددة من تطوير السياحة وتكثيف 

الزراعة من خالل توفري أرايض قابلة للزراعة والتغري املناخي. هنالك حاجة ملحة للتصدي 
لدوافع هذە التهديدات.

مبادرات حفظ التنوع النبايت قليلة وتفتقر إىل الدعم يف جميع أنحاء املنطقة. وعىل الرغم من 
أن املناطق املحمية )الحدائق الوطنية( هو النهج الترشيعي الحقيقي لحامية املواقع، فهنالك 

احتامالت قليلة بأن تكون مدعومة جيداً بنظم إدارية منظمة أو تأخذ يف الحسبان الغطاء 
النبايت والنباتات. ان نشاطات الرعي والزراعة غري مستدامة يف أغلب املواقع، وهنالك حاجة 
إىل ترشيعات أفضل للتأكد من أن التطوير والتحديث )كالهام مهامن و أساسيان يف تحسني 

االقتصاد( لن يؤديا إىل نتائج عكسية وتدمري املوارد الطبيعية والتنوع النبايت الذي ال ميكن 
االستغناء عنه.

Quercus cerris spp. Pseudocerris، سوريا

تصوير: عروب المصري
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نباتات جنوب ورشق البحر املتوسط متنوعة بشكل ال يصدق. جزء مهم من هذا التنوع هو 
فريد من نوعه يف املنطقة، وذات أهمية عاملية للحفظ وتحت تهديد عظيم من الرعي املكثف 

الجائر وإزالة الغابات والتطوير والتغيري املناخي. بدأ مرشوع املناطق النباتية الهامة بعملية 
تسليط الضوء عىل أهم مواقع التنوع النبايت واألمور التي يجب الرتكيز عليها للتأكد من أن 

املوارد الطبيعية التي تحتويها هذە املواقع محمية بشكل جيد للمستقبل. يجب أن تستخدم 
املرحلة الثانية من عملية حفظ التنوع الحيوي يف هذە املنطقة املعلومات املتوفرة وتبني عليها. 

يجب البحث عن زيادة طاقة علامء النبات والقامئني عىل صونها ضمن هذە املنطقة، والبدء 
بنشاطات عىل األرض وبالرشاكة مع املجتمعات املحلية لضامن استدامة هذە املواقع واملوارد 

الطبيعية التي تحتويها للمستقبل.

التوصيات

التوصيات املحددة موجودة الحقاً، ومع ذلك، من األهمية ان تشمل جميع عمليات الحفظ 
واالستثامر املَُركَز يف جنوب ورشق البحر املتوسط االستثامر يف تحسني القدرات ضمن جميع 

مهارات حفظ النباتات. هنالك حاجة لذلك: لتأمني املهارات النباتية األساسية املطلوبة لتحديد 

“كان جميع المشاركين قلقين 
كون هذا المشروع عبارة 
عن دراسة نظرية مكتبية؛ 

المواقع المختارة تعتبر مهمة 
للتنوع الحيوي وال يمكن 

إنكار ذلك ولكن هنالك حاجة 
إلى إجراء الكثير من العمل 

لتحسين جودة و دقة البيانات 
المتوفرة حوله”

جمل في تونس
تصوير: نيابيس غارسيا
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أنواع النباتات؛ توفري خرائط التوزيع والوضع )الجودة والسالمة( للنباتات والتوزيع النبايت؛ اتخاذ 
اإلجراءات املناسبة والهادفة لضامن الحفظ و االستخدام املستدام لألنواع النباتية و املوائل، 

والدعوة بفاعلية للتغيري االيجايب للسياسات البيئية و تطبيقاتها.

حفظ املناطق النباتية الهامة

تحديد( 1 املناطق النباتية الهامة كمناطق ذات أهمية يف سياسات وخطط الحفظ املحلية 
واإلقليمية والعاملية. 

استهداف( 2 املناطق النباتية الهامة يف منطقة البحر املتوسط كمواقع ذات أهمية يف 
نشاطات الحفظ سيضمن بداية فورية للنشاطات املبارشة يف عملية الحفظ جنباً إىل جنب 

مع الجهود املبذولة لتحسني البيانات.

دمج( 3 املناطق النباتية الهامة )كلام كان ممكناً( يف شبكة املناطق املحمية.

تحديث( 4 خطط اإلدارة للمناطق املحمية والتي تحتوي عىل املناطق النباتية الهامة مع 
األخذ بالحسبان البيانات النباتية الجديدة وضامن تنفيذها بشكل فّعال. كذلك وضع 
الخطط اإلدارية القابلة للتطبيق يف املناطق النباتية الهامة والتي ليس لها خطط مع 

رضورة البدء باملواقع التي لها أولوية يف العمل.

ضامن( 5 القيام بتقييم األثر البيئي ملشاريع التطوير التي سيتم تنفيذها يف املناطق النباتية 
الهامة مع رضورة العمل عىل تنفيذ وتطبيق توصياتها عىل أرض الواقع.

استهداف( 6 املناطق النباتية الهامة يف مشاريع وخطط اإلدارة املستدامة للغابات واملشاريع 
الزراعية البيئية.

تشجيع( 7 املجتمعات التي تعتمد يف حياتها عىل املصادر النباتية عىل االنخراط يف برامج 
ونشاطات حامية املناطق النباتية الهامة )جامعو النباتات الطبية ومروجو السياحة 

الطبيعية والصيادون و أدالء الجبال(.

بيانات املناطق النباتية الهامة

التحقق من بيانات املوائل( 8 واألنواع النباتية املرتبطة باملناطق النباتية الهامة من خالل العمل 
امليداين الحقيل )بداية من مناطق النباتات الهامة ذات األهمية والواردة يف هذا التقرير(، 

وضامن أن يتم تحديد أولويات املناطق النباتية الهامة.

بذل الجهد( 9 يف توفري البيانات واملعلومات الشاملة والحديثة حول النباتات واملوائل يف 
جنوب ورشق البحر املتوسط واملبنية عىل املعلومات الواردة يف هذا التقرير الذي يشمل 

التايل:
قائمة نهائيةأ(  بالنباتات المتوطنة في منطقة البحر المتوسط تحتوي على بيانات 

دقيقة حول توزيعها ووفرتها وأهميتها للمجتمعات المحلية.

“حجم التهديدات للمناطق 
النباتية الهامة في جنوب 

وشرق البحر المتوسط تعتبر 
مفهومة بشكل أفضل اآلن. 
67% من المناطق النباتية 
الهامة مهددة من الرعي 

الجائر، وحوالي 50% من 
إزالة الغابات )للوقود بشكل 

كبير(”

النباتات وملقحاتها تعد عاماًل حاسمًا في توفير سبل 
العيش في دول البحر المتوسط

تصوير: ساندرا غارسيا
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ب( قامئة إقليمية حمراء لالتحاد الدويل لصون الطبيعة ملنطقة البحر املتوسط )تبدأ 
بالرتكيز عىل أصناف محدودة التوزيع وذات أهمية للمنطقة(.

ج( قامئة وطنية حمراء للنباتات الوعائية لجميع دول جنوب ورشق البحر املتوسط.
د( قامئة باملوائل واملوائل املهددة يف منطقة البحر املتوسط.

توفري(10 البيانات املتعلقة باملناطق النباتية الهامة وتخزينها إلكرتونياً )مثل قاعدة بيانات 
مناطق النباتات الهامة(، بذلك يصبح من املمكن تحميلها وتحديثها عىل الشبكة 

االلكرتونية.

الغطاء النباتي في منطقة البحر المتوسط
تصوير: كارال دانيلوتي
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المالحق
 .المناطق النباتية الهامة ومعايير أهم مناطق الغابات

 .تحديد المناطق النباتية الهامة
 .القائمة األولية لألنواع محدودة المدى في شمال إفريقيا والشرق 

األوسط

6
الجزء

ملحق 1
املناطق النباتية الهامة ومعايري أهم مناطق الغابات

أهم املناطق النباتية 

املنطقة النباتية الهامة هي موقع طبيعي أو شبه طبيعي يظهر غنى نبايت مميز و/أو يدعم تجمعاً 
ظاهراً من أنواع مهددة ونادرة و/أو أنواع متوطنة و/أو غطاء نبايت ذو قيمة نباتية عالية.

بشكل مخترص املناطق النباتية الهامة هي مواقع للنباتات و موائلها ذات قيمة دولية.
التوطن و/أو األنواع املهددة موجودة تقريباً يف كافة املناطق النباتية الهامة املحددة، وتحوي 
غالبيتها عىل أكرث من 10 أنواع متوطنة وطنياً، وبعض املواقع غنية بالتوطن وبشكل استثنايئ: 

برشي–إهدن )50 نوع(، الشوف )32(، مكمل )25 و كرسوان )25(.

املعايري العامة

A يضم املوقع مجتمعات مميزة من األنواع ذات اهتامم إقليمي أو عاملي.

B يوجد يف املوقع غنى نبايت مميز يف إطار إقليمي ذو عالقة مبارشة مبنطقته الجغرافية البيئية.

C املوقع عبارة عن مثال بارز ملوئل أو نوع من الغطاء النبايت ذو أهمية عاملية أو إقليمية.

مواقع توصف كمناطق نباتية هامة إذا حققت 1، 2 أو املعايري الثالثة السابقة

تفاصيل املعايري مع البدايات معروضة فيام ييل:

قوارب صيد في تونس
تصوير: نييبيس غارسيا
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مالحظاتالبداياتالوصفاملعيار

A )i(
أنواع مهددة

يحتوي املوقع عىل أنواع مهددة 
عاملياً

جميع املواقع معروفة، يعتقد 
أو يستدل عىل أنها تحتوي عىل 
5% أو أكرث من املجتمع الوطني 

املمكن اختيارە، أو املواقع الخمسة1 
األفضل، أيهام أنسب.

1 )يف حاالت استثنائية، عىل سبيل 

املثال حيثام يوجد أقل من 10 
مواقع يف كامل الدولة أو يوجد بني 
5-10 مجتمعات كبرية من نوع ما، 

ميكن اختيار حتى 10 مواقع(.

)يجب أن تكون املجتمعات حية 
أو قابلة للعودة للحياة من خالل 

إجراءات الحفظ(  

األنواع املدرجة كمهددة* يف القامئة 
الدولية الحمراء لإلتحاد الدويل 

لصون الطبيعة

A )ii(
أنواع مهددة

يحتوي املوقع عىل أنواع مهددة 
إقليمياً

األنواع املدرجة كمهددة* يف القامئة 
اإلقليمية الحمراء لإلتحاد الدويل 
لصون الطبيعة أو القامئة املقرة 

إقليمياً

A )iii(
أنواع مهددة

يحتوي املوقع عىل أنواع متوطنة 
وطنياً، مع تهديد واضح غري مغطى 

A)ii( أو A)i( تحت

األنواع املسجلة كتوطن وطني )يف 
أي قامئة أو منشور( و مهددة* 

ضمن القامئة الحمراء الوطنية

A )iii(
أنواع مهددة

يحتوي املوقع عىل انواع شبه 
متوطنة / أنواع محدودة املدى، مع 

تهديد واضح غري مغطى تحت
A)ii( أو A)i(

األنواع املسجلة كشبه متوطنة/
محدودة املدى )يف أي قامئة معروفة 
أو منشورة( و مهددة* ضمن القامئة 

الحمراء الوطنية

B
الوفرة النوعية

موقع يحتوي عىل عدد كبري من 
األنواع ضمن مدى موئل محدد أو 

شكل من اشكال الغطاء النبايت

لغاية 10% من املصادر الطبيعية 
)املساحة( من كل موئل أو شكل 

من اشكال الغطاء النبايت، أو أفضل 
خمسة2 مواقع، أيهام أنسب.

2 )يف حاالت استثنائية، عىل سبيل 

املثال يوجد بني 5 و 10 مواقع 
استثنائية الغنى ملوئل معني، ميكن 
اختيار حتى 10 مواقع لكل موئل 

من املستوى 2( 

غنى األنواع ميكن أن يرتكز عىل 
قامئة معدة وطنياً لالنواع الدليلية 
تم وضعها لكل موئل أو شكل من 

اشكال الغطاء النبايت.

عىل سبيل املثال نوع مميز، و/أو 
نوع متوطن، و/أو األنواع النادرة 
والشحيحة محلياً )حيث األنواع 

النادرة و الشحيحة عديدة و/أو هي 
مميزة للموئل(. املوئل املحدد أو 

شكل الغطاء النبايت مأخوذ من، أو 
مبني عىل، تصنيف إقليمي مقبول

C
موئل أو شكل غطاء نبايت 

مهدد

موقع يحتوي عىل موئل مهدد 
أو شكل مهدد من اشكال الغطاء 

النبايت

جميع املواقع معروفة، يعتقد أو 
يستدل بأنها تحتوي عىل 5% أو أكرث 

من املوارد الطبيعية )مساحة( من 
املوائل املهددة ذات األولوية والتي 

ميكن اختيارها، أو ما مجموعه 
20-60% من املوارد الوطنية، أيهام 

أنسب.

املوائل املهددة أو الغطاء النبايت 
مأخوذ من قامئة إقليمية معروفة.

)*( بناءاً عىل املعايري الجديدة لالتحاد الدويل لصون الطبيعة )IUCN(، معيار A، األنواع املهددة يجب أن تسجل كمهددة باالنقراض من الدرجة االوىل )CR(، أو مهددة باالنقراض )EN(، أو معرضة لالنقراض 

)VU(، أو منقرض )Ex/E(، أو مهددة )E(، أو معرضة )V( بناءاً عىل املعايري األصلية لإلتحاد الدويل لصون الطبيعة.
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)A( القوائم الرسمية للمعيار أ

Ai – املهددة عاملياً 

•القائمة الحمراء العالمية لالتحاد الدولي لصون الطبيعة والتي  	
تشمل القائمة العالمية لألشجار المهددة لعام 1998 و القائمة 

الحمراء العالمية لعام 1997.

Aii – املهددة إقليمياً 

•القوائم اإلقليمية لالتحاد الدولي لصون الطبيعة. 	
•في أوروبا: تعليمات الموائل وقوائم حفظ األنواع الخاصة  	

باتفاقية بيرن، حزازيات أوروبا 2001Global( 1995 (، أنواع 
الفطريات المقترحة التفاقية بيرن 2001، األشنات الكبيرة 

األوروبية 1989.

Aiii و Aiv – املهددة وطنياً

•االنواع المتوطنة وشبه المتوطنة المهددة )األنواع محدودة  	
المدى( من القوائم الوطنية الحمراء.

أهم مناطق الغابات

تم تقييم مناطق الغابات طبقاً للمعايري املدرجة الحقاً، تم تقديري 
أهميتها النسبية باالعتامد عىل التقييم النهايئ لكل منطقة. 

جميع بقايا اشكال الغابات أو الغابات النادرة الحرصية يف الدولة يجب 
اعتبارها مناطق نباتات هامة. يف هذە الحالة سيتم اخذ املساحة الكلية 

لكل شكل من هذە الغابات يف الحسبان.

جميع أنواع الغابات، التي تتكرر يف منطقة البحر املتوسط أو يف أية 
منطقة نباتية أخرى، املوجودة يف الدولة كبقايا يجب اعتبارها كمناطق 

نباتية هامة )دور رئييس يف التأقلم مع التغيري املناخي(.

لبقية أشكال الغابات يتوجب عىل املستشارين اختيار أفضل املساحات، 
حسب املعايري.

الندرة
املناطق التي تحتوي عىل توطن ألنواع الغابات النادرة والتي تعترب 

حرصية للدولة، أشكال الغابات املتوطنة عىل مستوى منطقة إقليمية 
فرعية )أي توطن يف شامل إفريقيا، توطن رشق أوسطي، توطن يف 

البلقان( والتي يكون توزيعها محدود بشكل أسايس يف الدولة، و بقايا 
أشكال الغابات.

أهمية النباتات / الحيوانات
تحتوي عىل نظم بيئية نادرة/متوطنة ومهددة، أو بقايا منها، أنواع 

النباتات و الحيوانات )الطيور بشكل أسايس(؛ مثل الوجود يف منطقة 
الغابات املهمة للدورة البيولوجية لبعض األنواع )مثل مواقع املكوث 

الطويل للطيور املهاجرة(.

النضج
املناطق ذات تشكيالت غابية قدمية قريبة من أعىل مستويات التطور: 
مناطق غابات بها تنوع عال يف عمر األشجار، تجديد، أشجار قدمية و 
شابّة، غابات ميتة، الخ.؛ مناطق، لبعض اشكال الغابات، بها عدد كبري 
من أفراد قدمية النمو، مناطق بها غابات ذات شجريات متطورة و/أو 
طبقة أعشاب. وجود أنواع من الحيوانات )خصوصاً الطيور( املرتبطة 

بالغابات الناضجة.

الربية
مناطق تضم غابات طبيعية بها نشاطات برشية شحيحة أو بدون أية 

نشاط إنساين أو تحت إدارة مستدامة.

الهشاشة
مناطق تشمل غابات لها قدرة ضعيفة عىل البقاء، االستجابة و/أو التعايف 

من االضطرابات املرتبطة بالتهديدات املعروفة.

الغنى
مناطق تشمل أشكال مختلفة من الغابات، غنية بالقوائم التفصيلية عن 

النباتات والحيوانات.

األهمية النسبية ملناطق الغابات الهامة

املؤرشاملعيار 

2.2الندرة

1.9أهمية النباتات / الحيوانات

1.8الهشاشة

1.7النضج

1.2الربية

1.2الغنى
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الندرة

مناطق الغابات الهامة، وتشمل أشكال الغابات املتوطنة الحرصية للدولة: مدى النقاط 10-8

مناطق الغابات الهامة، وتشمل أشكال الغابات املتوطنة عىل الصعيد تحت اإلقليمي )أي شامل إفريقيا، الرشق األوسط، أو توطن يف 
البلقان(: مدى النقاط 7-5

مناطق الغابات الهامة، وتشمل بقايا الغابات من أنواع الغابات الواسعة االنتشار يف مناطق جغرافية أخرى: مدى النقاط 4-3

مناطق الغابات الهامة، وتشمل أشكال الغابات النادرة: مدى النقاط 2-1

أهمية النباتات/
الحيوانات )مبا 

يتوافق مع معايري 
االتحاد الدويل لصون 

الطبيعة(

مناطق الغابات الهامة، وتشمل غابات بها أنواع مهددة باالنقراض: مدى النقاط 10-8 

مناطق النباتات الهامة، وتشمل غابات بها أنواع فريدة و قيّمة: مدى النقاط 7-5

مناطق الغابات الهامة، وتشمل غابات بها أنواع مرتاجعة، متمركزة وغري معروفة كفاية: مدى النقاط 4-3

مناطق الغابات الهامة، وتشمل فقط غابات بها أنواع بدون أهمية كبرية: مدى النقاط 2-1

النضج

50-100% من مناطق الغابات الهامة تضم غابات ناضجة: مدى النقاط 10-7

25-50% من مناطق الغابات الهامة تضم غابات ناضجة: مدى النقاط 6-4

أقل من 25% من مناطق الغابات الهامة تضم غابات ناضجة: معدل النقاط 3-1

الربية

مناطق الغابات الهامة تضم غابات طبيعية، مع نشاطات برشية قليلة أو معدومة، وصعوبة إمكانية الوصول: مدى النقاط 10-8

مناطق الغابات الهامة تضم غابات طبيعية فقط، تحت إدارة مستدامة، بعيدة عن املتوطنات، ميكن الوصول إليها بواسطة طرق 
ثانوية: مدى النقاط 7-5

مناطق الغابات الهامة تضم أكرث من 75% من الغابات الطبيعية، ضمن إطار التدخل البرشي، ميكن الوصول إليها بواسطة الطرق: 
مدى النقاط 4-3

مناطق الغابات الهامة و بها أقل من 75% من الغابات الطبيعية: مدى النقاط 2-1

الهشاشة

مناطق الغابات الهامة وتضم غابات لها قدرة منخفضة عىل مواجهة التهديدات الحالية التي تم تحديدها يف املنطقة: مدى النقاط 
10-7

مناطق الغابات الهامة وتضم غابات لها قدرة متوسطة عىل مواجهة التهديدات الحالية التي تم تحديدها يف املنطقة: مدى النقاط 
6-4

مناطق الغابات الهامة وتضم غابات لها قدرة عالية عىل مواجهة التهديدات الحالية التي تم تحديدها يف املنطقة: مدى النقاط 3-1

الغنى

مناطق الغابات الهامة، وتضم أكرث من 5 أشكال من الغابات، وغنية بالحيوانات و النباتات: النقاط 10

مناطق الغابات الهامة، وتضم أكرث من 5 أشكال من الغابات، وليست غنية بالحيوانات و النباتات: النقاط 9

مناطق الغابات الهامة، وتضم بني 2 و 5 أشكال من الغابات، وغنية بالحيوانات و النباتات: مدى النقاط 8-7

مناطق الغابات الهامة، وتضم بني 2 و 5 أشكال من الغابات، وليست غنية بالحيوانات و النباتات: مدى النقاط 6-5

مناطق الغابات الهامة، وتضم فقط شكل واحد من الغابات، وغنية بالحيوانات و النباتات: مدى النقاط 4-3

مناطق الغابات الهامة، وتضم فقط شكل واحد من الغابات، وليست غنية بالحيوانات و النباتات: مدى النقاط 2-1
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املناطق النباتية الهامة األلبانية

AL01  Grykëderdhja e Bunës - Velipojës
AL02  Skoda Lake and Buna River
AL03  Lugina e Cemit
AL04  Alpet Veriore Shqiptare
AL05  Pashtrik - Morinë
AL06  Gjallicë - Koritnik
AL07  Korabi
AL08  Rrajcë - Shebenik - Jabllanicë
AL09  Liqeni i Ohrit
AL10  Mali i Thatë
AL11  Liqenet e Prespës
AL12  Gramoz - Shelegur
AL13  Lugina e Vjosës - Çarshovë
AL14  Zhej - Nemërçkë
AL15  Kepi i Stillos
AL16  Kolsh - Mali i Runës
AL17  Bjeshka e Oroshit
AL18  Kunorat e Lurës
AL19  Zall - Gjoçaj
AL20  Liqeni i Zi
AL21  Grykëderdhja e Drinit - Ceka - Vain
AL22  Qafë Shtamë
AL23  Mali me Gropa - Bizë - Martanesh
AL24  Krujë _Tujan
AL25  Parku i Dajtit
AL26  Kepi i Rodonit - Pylli i Ishmit
AL27  Holtë - Bulçar
AL28  Shpat - Polis
AL29  Guri i Topit - Valamarë
AL30  Tomorri
AL31  Lugina e Gjergjevicës
AL32  Drenovë - Nikolicë
AL33  Parku i Divjakës
AL34  Këneta e Roskovecit
AL35  (Pishë Poro - Grykëderdhja e Vjosës (Vlorë
AL36  Karaburuni - Mali i Çikës
AL37  Kanioni i Gjipesë
AL38  Bredhi i Hotovës
AL39  Porto Palermo
AL40  Kardhiq
AL41  Rrëzomë
AL42  Borsh - Lukovë
AL43  Bistricë - Muzinë
AL44  Ksamil
AL45  Liqeni i Butrintit

 املناطق النباتية الهامة الجزائرية

DZ01  El Kala 1
DZ02  El Kala 2
DZ03  Edough Peninsula
DZ04  Guerbes

DZ05  Djebel Ouahch
DZ06  Parc National du Belezma
DZ07  Chaine des Babor
DZ08  Parc Nazional de Taza
DZ09  Parc National de Gouraya
DZ10  Massif forestier de l’Akfadou
DZ11  Djurdjura National Park
DZ12  Theniet El Had
DZ13  Chréa National Park
DZ14  Sahel d’Oran
DZ15  Mont Chenoua
DZ16  Ghar Rouban
DZ17  Cap Tènés
DZ18  Mounts Traras
DZ19  Iles Habibas
DZ20  Aures-Chelia
DZ21  Mont Zaccar

املناطق النباتية الهامة املرصية

EG01  North Sinai Mountain
EG02  Lake Bardawi
EG03  Lake Manzala
EG04  Lake Burullus
EG05  Lake Edku
EG06  Lake Mariut
EG07  Omayed Biosphere Reserve
EG08  Moghra Oasis
EG09  Western Mediterranean Coastal Dunes
EG10  Sallum Area
EG11  Wadi El-Rayan
EG12  Saint Katherine
EG13  Nabq
EG14  Hurghada
EG15  Wadi El-Gemal
EG16  Dungul and Dineigil Oases
EG17  Lake Nasser
EG18  Wadi Allaqui
EG19  Saluga and Ghazal
EG20  Halayeb triangle
EG21   Wadi Al-Arish
EG22   Qattara Depression
EG23   El-Qasr
EG24   Ras El-Hekma
EG25   Quseima
EG26   Islands of the Nile Delta
EG27   Deltaic Black Sand Dunes
EG28   Gebel El-Shayeb

املناطق النباتية الهامة اإلرسائيلية

IL01  Meiron
IL02  Hula
IL03  Mount Carmel
IL04  Affula
IL05  Poleg

IL06  Dead Sea Coast
IL07  Hebron Gradient
IL08  Lahav
IL09  Nizana Sands
IL10  Har Negev
IL11  Hatzeva
IL12  Sedom
IL13  Eilat Mountains
IL14  Acre
IL15  Netofa

املناطق النباتية الهامة األردنية

JO01  Wadi Rum
JO02  Dana Nature Reserve
JO03  Karack
JO04  Salt
JO05  Alouk
JO06  Um Queis
JO07  Lava Safawai
JO08  ’Burqu
JO09  Ajlum
JO10  Bayer
JO11  Azraq
JO12  Mujib

املناطق النباتية الهامة اللبنانية

LB01  Mount Makmel
LB02  Hermel Plain
LB03  Aarsal
LB04  Aammiq
LB05  Mount Hermon
LB06  Menjez
LB07  Qammouaa-Dinnyeh- Jurd Hermel
LB08  Palm Islands
LB09  Bcharreh-Ehden
LB10  Ras Chekka
LB11  Tannourine
LB12  Jbail Coast
LB13  Wadi Jannah
LB14  Keserwan
LB15  Sannine - Knaisseh
LB16  Chouf
LB17  Nahr Ed-Damour
LB18  Beirut – Jiyyeh Coast
LB19  Tyre - Naqoura
LB20  Rihane
LB21  La Martin Valley

املناطق النباتية الهامة الليبية

LY01  Al Jabel El Akhdar
LY02  Tawuoryhe Sebkha

ملحق 2: قامئة باملناطق النباتية الهامة التي تم تحديدها

 جريكيديردهجا بونس-فيلبوجز
 بحيرة سكودا ونهر بونا 

 وادي كيميت
 جبال األلب األلبانية الشمالية

 باشتريك– موران
 جياليس– كوريتنيك

 كوراب
 يبالنيتشا–شيبينيك–راجسي

 بحيرة اوهريد
 مالي أي ثاتي

 بحيرات بريسبا
 جراموز– شيليجور

 لوجينا ي فجوسيس- كارشوفي
 زيج– نميركي
 كيب ستيلوس

 كولش- مالي رونيس
 جبل اوروشيت

 كورنات لوريس
 زال- جوكاج
 بحيرة األسود

 جريكيديردهخا ي درينت-كيكا-فاين
 سالالت الرقبة

 مالي مي جروبا-بيزي-مارتانيش
 كروبي– توجان
 باركو و داجتيت

 راس اشمي– غابات رودون
 هولت– بولكار
 شابت– بوليس

 جوري و توبيت– فاالماري
 توموري

 لوجينا و جيرجيفيسيس
 درينوفي– نيكوليسي
 باركو و ديفداكيس

 كينيتا و روسكوفيسيت
 فجوسيس

 كارابوروني– مالي وكيكس
 كانيوني و جيبيسي
 بردهي و هوتوفيس

 بورتو باليرمو
 كاردهيق
 ريزومي

 بورش– لوكوفي
 بيستريسي– موزيني

 كساميل
ليقيني و بوترينتيت

 جبل الوحش
 الحظيرة الوطنية لبلزمة

 جبال البابور
 الحظيرة الوطنية لتازا

 الحظيرة الوطنية لقواريا
 الكتلة الجبلية ألكفادو )غابة أكفادو(

 الحظيرة الوطنية لجرجرة
 الحظيرة الوطنية  لثنية الحد

 الحظيرة الوطنية لشريعة
 ساحل وهران

 جبل شنوة
 غار روبان
 رأس تنس

 جبال تراراس
 جزر حابباس

 أوراس الشيلية
جبل زكار

 شاطئ البحر الميت
 جبال الخليل

 لهب
 رمال نيزانا
 جبل النقب

 هاتزيفا
 سيدوم

 جبال ايالت
 عكا

نيتوفا

 وادي رم
 محمية ضانا الطبيعية

 الكرك
 السلط

 العالوك
 أم قويس

 حمم السافاوي
 برقع

 عجلون
 الباير

 األزرق
الموجب

 جبل المكمل
 سـهل الهرمل

 عرسـال
 عمّيق

 جبل حرمون
 منجز

قمّوعة-ضّنية-جرد الهرمل

 

جزر الّنخل

 

 بشـرّي–إهدن
رأس شـّكا

 

تّنورين

 

 شـاطىء جبيل
وادي جّنة

 

 كسـروان
صّنين-كنيسـة

 

 الشـوف
 نهر الدامور

 شـاطىء بيروت-الجيّة
 صور–الناقورة

 ريحان
وادي المارتين

 جبال شمال سيناء
 بحيرة البردويل
 بحيرة المنزلة
 بحيرة البرلس

 بحيرة إدكو
 بحيرة مريوط

 محمية المحيط الحيوى بالعميد
 واحة المغرة

 الكثبان الرملية الساحلية غرب البحر المتوسط
 منطقة السلوم
 وادى الريان

 سانت كاترين
 نبق

 الغردقة
 وادى الجمال

 واحتى دنجل و دينيجل
 بحيرة ناصر
 وادى العالقى

 سالوجا وغزال
 مثلث حاليب

 وادى العريش
 منخفض القطارة

 القصر
 راس الحكمة

 القصيمة
 جزر نهر النيل

 الكثبان الرملية السوداء  بدلتا النيل
جبل الشايب

 القالة 1
 القالة 2

 شبه جزيرة الدوق
 غرباس

 ميرون
 حولة

 جبل الكرمل
 العفولة
 بوليغ

 الجبل األخضر
 تاورغاء سبكة
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LY03  Jabal Nafusah
LY04  Messak Mountain
LY05  Jabal Aweinat

املناطق النباتية الهامة املغربية

MA01  Jbel Bouhachem
MA02  Parc National de Talassemtane
MA03  Parc National d’Al Hoceima
MA04  Beni Snassene
MA05  Jbel Bou-Naceur
MA06  Jbel Bou Iblane
MA07  Parc National de Tazekka
MA08  Jbel Tichoukt
MA09  Parc National d’Ifrane
MA10  Parc National du Haut Atlas Oriental
MA11  Jbel Ayachi
MA12  Jbel Maâsker
MA13  Jbel Krouz
MA14  Jbel Mgoun
MA15  Tamga and Aqqa Wabzaza
MA16  Parc National de Toubkal
MA17  Aghbar
MA18  Jbel Kest, Anezi et Jbel Imzi
MA19  Maamora

املناطق النباتية الهامة الفلسطينية

PS01   Faqoua`- Jalaboun
-Wad Alhrameyah - Wad Elbalat

PS02   Um Safa - Beit Illo - Ein Samya
PS03   Wad Qana- Wad Eshai`r
PS04   Yaseed-Ibzeik

PS05   Dead Sea Coast
PS06   Khali (Hebron) Gradient

املناطق النباتية الهامة السورية

SY01  Karatchok-Tigris
SY02  Kurd Dag
SY03  Jabal Abdul Aziz
SY04  Jabal Al Wastani
SY05  Hass-Jabbul
SY06  Jisr al shogur
SY07  Fronloq-Kasab
SY08  Umm Al Tuyur-Bassit
SY09  Salma-Haffeh
SY10  Slenfeh-Jaubet et Berghal
SY11  Ghab
SY12  Jabal Bishri
SY13  Abu Qbeis
SY14  Kanfo
SY15  Mayadin
SY16  Massiaf-Qadmous
SY17  Al Bil As
SY18  Jabal al Sha ir
SY19  Jabal Abu Rujmain
SY20  Daher al Qseir
SY21  Al Kabeer al Jonubi
SY22  Akkoum
SY23  Anti-Lebanon
SY24  Qalamoun
SY25  Qassioun
SY26  Rakhleh - Wadi al Qarn
SY27  Utaiba - Hijane
SY28  Hermon

SY29  North Golan
SY30  Es Safa
SY31  Lajat
SY32  Jabal Al Arab
SY33  Yarmuk Valley

املناطق النباتية الهامة التونسية

TN01  Garâa Sejenane Majen Chitane Lake
TN02  Dar El Orbi Peat Bog
TN03  Oued Ziatine 1 +2
TN04  Aïn Zana Natural Reserve
TN05  Sidi Ali El Mekki
TN 06A  Dat Fatma Natural Reserve
TN 06B  Sources du 18ème
TN 06C  Camp du 18ème
TN 06D  Piste de Legba
TN 06E  Le Merij
TN 06F  Majen Barbit
TN 06G  Majen El Ouez 1
TN 06H  Majen El Mouajène
TN 06 I  Sraï el Majen
TN 06J   Majen El Ma
TN 06K  Majen Sghaïer
TN 06L  Majen El Ouez 2
TN07  Majen Choucha
TN08  La Galité Archipelago
TN09  Zembra and Zembretta National Park
TN10  Toujane
TN11  El Feija Jbel Ghorra 
TN12  Ichkeul
TN13  Jbel Zaghouan

 شاطئ البحر الميت
منحدرات الخليل

 شمال الجوالن
 الصفا
 اللجاة

 جبل العرب
وادي اليرموك

 كراتشوك-دجلة
 جبل األكراد )كرد داغ(

 جبل عبد العزيز
 جبل الوسطاني
 الحَص-الجبول

 جسر الشغور
 فرنلق-كسب

 أم الطيور-بسيط
 سلمى-حفة

 صلنفة-جوبة البرغال
 الغاب

 جبل بشري
 أبو قبيس

 كنفو
 ميادين

 مصياف-قدموس
 البلعاس

 جبل الشاعر
 جبل أبو رجمين

 ضهر القصير
 الكبير الجنوبي

أّكوم

 

 جبال لبنان الشرقية
 قلمون

 قاسيون
 رخلة-وادي القرن

 عتيبة-هيجانة
 جبل الشيخ )حرمون(

 قرعة سجنان
 ماجن شيطان

 وادي الزياتين 2+1
 المحمية الطبيعية بعين الزانة

 سيدي علي المكي
 المحمية الطبيعية بدار فاطمة

 مصادر 18
 معسكر 18
 مسلك اللقبة

 المريج
 ماجن بربيت

 ماجن العواز 1
 ماجن المواجن
 سراي الماجن

 ماجن الماء
 ماجن صغير

 ماجن العواز 2
 ماجن شوشة

 أرخبيل جالطة
 الحديقة الوطنية بزمبرة وزمبرته

 توجان
 الفايجة جبل الغرة

 إشكل
جبل زغوان

 جبل نفوسة
 جبل ميساك

جبل العوينات

 جبل بوهاشم
 المنتزه الوطني لتلسمطان
 المنتزه الوطني للحسيمة

 بني زناسن
 جبل بو ناصر
 جبل بويبالن

 المنتزه الوطني لتازكة
 جبل تشوكت

 المنتزه الوطني إلفران
 المنتزه الوطني لألطلس الكبير الشرقي

 جبل العياشي
 جبل  معسكر

 جبل كروز
جبل  مَكون

 

 تامكة وعقا-وبززة
 المنتزه الوطني لتوبقال

 أغبار
 جبل كست، أنزي وجبل إمزي

المعمورة

 فقوعة – جلبون
واد الحرامية – واد البالط – أم صفا – بيت 

 يالو – عين سينيا
 واد قانا – واد الشاعر

 ياصيد-ابزيق

منطقة الحديقة الوطنية إشكل المحيطة 
ببحيرة إشكل، تونس.

WWF-Canon /تصوير: ميشيل غانثر
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ملحق 3: القامئة األولية لألنواع محدودة املدى يف شامل إفريقيا والرشق األوسط

الجزء 1: أنواع محدودة املوقع: مدى الظهور أقل من 100 كم2
األنواع محدودة املوقع يف شامل إفريقيا / املغرب العريب

اسم النوع واملؤلف )إن وجد(                          الدولة       مالحظات حول املدى وعدد

                 املناطق النباتية الهامة

اسم النوع واملؤلف )إن وجد(                          الدولة       مالحظات حول املدى وعدد

                 املناطق النباتية الهامة

Abies numidica de Lannoy ex CarrièreDZ
جبال البابور )شامل رشق 

الجزائر(

Achnatherum mesatlasicaMAجبل بو نارص

Adenocarpus artemisiifoliusMAجبل بو نارص

Adenocarpus boudyiDZاملنتزه الوطني إلفران

Agrostis atlanticaMAأغبار

Alchemilla atlanticaMA2

Alchemilla maireiMAتوبقال

Alyssum simplex ssp. edentulumMAاملنتزه الوطني إلفران

Alyssum speciosumMAاملنتزه الوطني إلفران

Anarrhinum fruticosum ssp. demnatenseMAجبل مّكون

Andryala atlanticolaMAتوبقال

Andryala canariensis ssp. antoniiMAتوبقال

Andryala integrifolia ssp. cedretorumMA2

Anthemis gharbensisMAاملعمورة

Anthericum lilago ssp. algeriensisMAاملنتزه الوطني لتازكة

Anthyllis vulneraria ssp. ifranensisMAاملنتزه الوطني إلفران

Anthyllis vulneraria ssp. matris-filiaeMA املنتزه الوطني إلفران، جبل
تشوكت

Antirrhinum marteniiMAجبل بو هاشم

Aphanes maroccanaMAاملنتزه الوطني إلفران

Arabis erubescensMAتوبقال

Arabis hirsuta var. mesatlanticaMAجبل بو نارص

Arabis verdieriMAجبل مّكون

Arenaria cerastioides ssp. saxigenaMAاملنتزه الوطني إلفران

Arenaria dyrisMAجبل العيايش، جبل  معسكر

Aristida tunetanaMAاملعمورة

Artemisia flahaultiiMAجبل بو نارص

Artemisia ifranensisMA2

Asperula litardiereiMA2

Asphodelus fistulosus var. atlanticusMAحديقة أوت، األطلس الرشقي

Aster pujosiiMAجبل بو نارص

Astragalus depressus ssp. atlantisMAتوبقال

Astragalus depressus ssp. depressusMAاملنتزه الوطني إلفران

Astragalus maireanusMAجبل مّكون

Astragalus maurusMA املنتزه الوطني إلفران، املنتزه
الوطني لتازكة

Astragalus mesatlanticusMAاملنتزه الوطني إلفران

Astragalus tachdirtensisMAتوبقال

Astragalus turolensis ssp. exsulMAاملنتزه الوطني إلفران

Bartisiella rameauanaMA2

Brassica fruticulosa ssp., radicataMA, DZبني زناسن

Brassica spinescens PomelDZ
جزر حبيبة، قمة فالكون )شامل 

غرب الجزائر(

Bromus maroccanusMAاملنتزه الوطني للحسيمة

Buffonia duvaljouveiMAاملنتزه الوطني إلفران

Buffonia murbeckiiMA2

Bufonia duvaljouvei- ssp. GottelandiiMAاملنتزه الوطني إلفران

Bufonia murbeckiiMAجبل مّكون

Bufonia strohliiMAجبل بو بالن

Bupleurum faureliiMA3

Bupleurum mesatlanticumMAاملنتزه الوطني إلفران

Bupleurum plantagineumDZالحظرية الوطنية لقواريا

Calendula eckerleiniiMAاملنتزه الوطني إلفران

Campanula (Podanthum) aurasiacaDZ
أوراس الشيلية )شامل رشق 

الجزائر(

Campanula atlantisMAجبل مّكون

Campanula atlantis ssp. schotteriMAجبل مّكون

Campanula barborenseDZالواد الكبري

Campanula flilicaulis var. pseudo-radiosaMAاملنتزه الوطني إلفران

Campanula flilicaulis var.genuinaMAاملنتزه الوطني إلفران

Campanula guinochetiiMA2

Campanula sauvageiMAجبل مّكون

Campanula velata ssp. mesatlanticaMAاملنتزه الوطني إلفران

Carduncellus cartouxiiMAجبل مّكون

Carduncellus cespitosusMA, DZ
الحديقة الوطنية هورت األطلس 

الرشقي

Carduus atlantisMA2

Carduus martineziiMAاملنتزه الوطني لتلسمطان

Carduus nutas ssp. scabrisquamusMA1

Carex atlasicaMAتوبقال

Carex fissirostrisMAتوبقال

لقد تم أنشاء هذە القامئة برسعة ويجب معاملتها كخطوة أوىل نحو 
إنشاء قامئة باألنواع محدودة املدى )متوطنة محلياً( خاصة بدول 

املرشوع. التصنيفات املوضوعة ليست مقبولة عاملياً، واملالحظات حول 
مدى األنواع هي مجرد مؤرشات وليست مطلقة. يوجد حوايل 60 نوع 

محدود يف املغرب و/أو الجزائر وشبه الجزيرة األيبريية مل يتم ضمها إىل 
هذە القوائم. تم ادراج األنواع املحدودة من تركيا )ومن دول أخرى 

خارج املرشوع( عندما تكون موجودة أيضاً يف دول املرشوع، لذلك مل يتم 
أخذ جميع نباتات تركيا بالحسبان.
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اسم النوع واملؤلف )إن وجد(                          الدولة       مالحظات حول املدى وعدد

                 املناطق النباتية الهامة

اسم النوع واملؤلف )إن وجد(                          الدولة       مالحظات حول املدى وعدد

                 املناطق النباتية الهامة

Carum atlanticumMA3

Carum iminouakenseMAجبل مّكون

Carum jahandieziiMAاملنتزه الوطني إلفران

Carum lacuumMA
الحديقة الوطنية هورت األطلس 

الرشقي

Carum proliferumMAتوبقال

Celsia zaianensisMAاملنتزه الوطني إلفران

Centaurea boissieri ssp. atlanticaMAاملنتزه الوطني إلفران

Centaurea litardieriMA3

Centaurea maireanaMAاملنتزه الوطني إلفران

Centaurea malinvaldianaMA, DZجبل كروز

Centaurea musimonumMA, DZجبل كروز

Centaurea resupinata ssp. rifanaMAاملنتزه الوطني إلفران

Centaurea sempervirens ssp. mauritanicaMAجبل بو هاشم

Centaurea theryiMA2

Centaurium barrelieroides ssp. bifronsMAجبل بو هاشم

Centaurium erythraea ssp. benardiiMAاملعمورة

Chamaemelum flahaultiiMAجبل كست، أنزي  وجبل إمزي

Cheirolophus sempervirensMAجبل بو هاشم

Chrysanthemum holophyllumMAجبل بو هاشم

Chrysanthemum reboudianum (Pomel) Q. 
et S.

DZ
تشيلية، بو طالب )شامل رشق 

الجزائر(

Cicer atlanticumMA5

Cirsium ducellieriMAاملنتزه الوطني إلفران

Conopodium ssp. AtlantisMAاملنتزه الوطني لتازكة

Convolvulus dryadum MaireMA, DZ
جبال البابور )شامل رشق 

الجزائر( جبال الريف )شامل 
املغرب(

Convolvulus glaouorumMAجبل مّكون

Convolvulus vidaliiMAجبل بو هاشم

Crepis vesicaria ssp. prolepticaMAاملنتزه الوطني إلفران

Cytisus grandiflorus ssp. barbarusMAاملنتزه الوطني إلفران

Cytisus grandiflorus ssp. barbarusMAجبل تشوكت

Digitalis lutea ssp. atlanticaMAتوبقال

Digitalis lutea ssp. cedretorumMAجبل معسكر

Digitalis lutea ssp. transiens var. dyrisMA
الحديقة الوطنية هورت األطلس 

الرشقي

Draba oreadum ssp. mariae-aliciaeMAجبل عيايش

Echium humile ssp. nanumMAجبل مّكون

Elizaldia heterostemonMAاملعمورة

Epilobium psilotumMAتوبقال

Erigeron celerieriMA3

Erinus thiabaudiiMAجبل مّكون

Erodium atlanticumMA3

Erucastrum littoreum ssp. glabumMAاملنتزه الوطني إلفران

Erucastum varium ssp. mesatlanticumMAاملنتزه الوطني إلفران

Erysimum wilczekianumMAاملنتزه الوطني إلفران

Erysimum wilczekianumMA2

Fagonia malvanaMAجبل عيايش

Festuca humbertiiMAاملنتزه الوطني لتازكة

Festuca maroccanaMAتوبقال

Festuca maroccana ssp. pozzicolaMAأغبار

Festuca sauvageiMAاملنتزه الوطني إلفران

Filago evaciformisMAاملنتزه الوطني إلفران

Fumaria vaillantii ssp. Schrammii var. 
pugsleyana

MA
الحديقة الوطنية هورت األطلس 

الرشقي

Galium noli-tangereMA2

Galium numidicum PomelDZ)شيلية )شامل رشق الجزائر

Genista numidica ssp. sarotes (Pomel) BattDZ)زكار )شامل غرب الجزائر

Genista segonneiMAجبل كست، أنزي  وجبل إمزي

Geranium cinereumMAإغبار

Globularia liouvilleiMA5

Gnaphalium genevoisiiMA2

Guenthera (Eruca) setulosaMA, DZ
منطقة غار روبان، جبال تلمسان 

الرشقية

Halimium antiatlanticumMAجبل كست، أنزي  وجبل إمزي

Halimium atlanticumMAاملنتزه الوطني لتازكة

Helianthemum pergamaceum ssp. camilleiMAاملنتزه الوطني إلفران

Hieracium amplexicaule ssp. OlivicolorMAاملنتزه الوطني إلفران

Hieracium peyrimhoffii MaireDZ
جبال االوراس )شامل رشق 

الجزائر(

Hieracium phlomoides ssp. mesatlanticumMA2

Hieracium solida gineum ssp. JahandieziiMAاملنتزه الوطني إلفران

Hieracium sonchoides ssp. maireiMAاملنتزه الوطني إلفران

Hieracium viscosum ssp. africanumMAاملنتزه الوطني إلفران

Hieracium viscosum ssp. mguildanumMAاملنتزه الوطني إلفران

Hieracium viscosum ssp. mguildanumMAاملنتزه الوطني إلفران

Hypericum metroi (endém. locale)MAاملنتزه الوطني لتازكة

Hypochaeris saldensisDZ
الحظرية الوطنية لقواريا )شامل 

رشق الجزائر(

Iberis sempervirens var. pseudosaxatilisMAجبل معسكر

Isoetes velata ssp. IntermediaMA، DZ
املنتزه الوطني إلفران، جزائري 

مغريب

Juncus bufonis ssp. mogadorensisMAأغبار

Koeleria embergeriMAجبل بو نارص

Kremeriella cordylocarpusMA، DZبني زناسن

Lactuca riviersiiMA2

Lavandula atlanticaMAإغبار

Lavandula pedunculata var. atlanticaMAاملنتزه الوطني إلفران

Lavatera vidaliiMAجبل بو هاشم
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Lepidium hirtum ssp. atlanticumMAإغبار

Leucanthemum mesatlanticumMAجبل بو نارص

Leuzea fontqueriMA2

Limonium boitardii MaireTNشامل رشق تونس

Limonium letourneuxii (Batt.) Greuter & 
Burdet = “(Coss.) Pons & Quézel”DZ)رأس تنس )شامل غرب الجزائر

Limonium minutiflorum “auct. alg.” [= L. 
cyrtostachyum (Girard Brullo)]DZ)رأس تنس )شامل غرب الجزائر

Limonium zembrae PignattiTN

Linaria burceziana MaireDZ)غار روبان )غرب الجزائر

Linaria heterophylla ssp. galioidesMAتوبقال

Linaria heterophylla ssp. giganteaMAتوبقال

Linum subasperifolium (endém. locale)MAاملنتزه الوطني لتازكة

Lotononis tapetiformisMA3

Marrubium fontianumMAاملنتزه الوطني لتازكة

Marrubium litardiereiMAتوبقال

Micropyrum mamoraeumMAاملعمورة

Minuartia maireiMAجبل بو نارص

Misopates chrysothalesMAاملنتزه الوطني للحسيمة

Misopates font-queriMAتامكة

Narcissus cantabricus ssp. kesticusMAجبل كست، أنزي  وجبل إمزي

Narcissus romieuxii ssp. albidusMAاملنتزه الوطني إلفران

Nasturtium microphyllumMAتوبقال

Nepeta barbaraMA
الحديقة الوطنية هورت األطلس 

الرشقي

Odontites maroccanusMA2

Odontites viscosus ssp. eriopodusMA، DZ
املنتزه الوطني إلفران، الجزائري 

املغريب

Odontites vulgaris ssp. mesatlanticusMAاملنتزه الوطني إلفران

Onobrychis pallasii var. ayachicaMAجبل عيايش

Onopordon mesatlanticumMA3

Orchis patens var atlantica Desf. [= O. 
spitzelii ssp. teschneriana B. & H. Baumann]DZ)زكار )ميليانا( شام غرب الجزائر

Pancratium foetidum var. saldenseDZ
الحظرية الوطنية لقواريا )شامل 

رشق الجزائر(

Paronychia arabicaMAتوبقال

Paronychia capitata ssp. atlanticaMAتوبقال

Paronychia velataMAاملنتزه الوطني إلفران

Peucedanum officinale ssp. vogelianumMAاملنتزه الوطني إلفران

Phagnalon latifoliumMA2

Pistorinia attenuata ssp. maireiMA2

Pitardia nepetoidesMAاملنتزه الوطني إلفران

Plantago rhizoxylonMAجبل مّكون

Plantago subulata ssp. atlantisMAجبل مّكون

Polygala munbyana Boiss.MAجبل شنوة

Potentilla alchemilloides ssp. atlanticaMAجبل مّكون

Potentilla guilliermondiiMA2

Potentilla guilliermondii ssp. guilliermondiiMAجبل مّكون

Prunus avium var. tazekkensis (endém. 
locale)MAاملنتزه الوطني لتازكة

Ptilostemon pseudo-hispanicusMAاملنتزه الوطني لتلسمطان

Pyrus communis ssp. gharbianaMAاملنتزه الوطني إلفران

Pyrus communis ssp. mamorensisMAاملعمورة

Ranunculus gerniifolius ssp. Aurasiacus var. 
mesatlanticusMAجبل عيايش

Ranunculus mgounicusMAجبل مّكون

Ranunculus spicatus ssp. fontqueriMA3

Reseda alba ssp. trigynaMAاملنتزه الوطني إلفران

Rhodanthemum briquetiiMAمتغة

Rhodonthemum laouenseMAجبل بو هاشم

Romulea vaillantiiMA، DZ
املنتزه الوطني إلفران، الجزائرية 

املغربية

Roripella atlanticaMAتوبقال، أغبار

Rosa mesatlanticaMAاملنتزه الوطني إلفران

Rosmarinus eriocalyx Jordan & Fourr.= R. 
officinalis L. var. troglodytorumTNجبال مطامطة

Rumex tunetanus Barr. et Murb.TNقرعة سجنان

Sagina saginoides ssp. nevadensisMAتوبقال

Salvia interrupta ssp. pauiMAجبل بو هاشم

Salvia taraxacifoliaMAتوبقال

Sarcocapnos crassifolia ssp. atlantisMAجبل مّكون

Saxifraga globulifera var. Integrifolia

Pons & QuézelDZ)قمة تنس )شامل غرب الجزائر

Saxifraga luizetianaMAجبل بو نارص

Saxifraga maireanaMAتوبقال

Saxifraga tricrenataMAاملنتزه الوطني لتلسمطان

Scabiosa cartenniana Pons & Quézel [= 
Sixalix cartenniana]DZ)قمة تنس )شامل غرب الجزائر

Scleranthus perennis ssp. atlanticusMAتوبقال

Scrophularia eriocalyxMA2

Scrophularia ramosissima ssp. 
macrorrhynchaMA2

Sedum maurumMAاملنتزه الوطني لتازكة

Senecio chalureauiMAجبل عيايش

Senecio maroccanusMAتوبقال

Serapias stenopetala (= S. lingua auct. p.p.)DZ، TNالقالة واالرايض الرطبة، بني مطري

Silene barbareaMAاملنتزه الوطني لتازكة

Silene dissectaMAتوبقال

Silene guinetiiMA3

Silene heterodonta ssp. platycalyxMAجبل بو بالن

اسم النوع واملؤلف )إن وجد(                          الدولة       مالحظات حول املدى وعدد

                 املناطق النباتية الهامة

اسم النوع واملؤلف )إن وجد(                          الدولة       مالحظات حول املدى وعدد

                 املناطق النباتية الهامة
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Silene secundiflora ssp. macrothecaMAاملنتزه الوطني إلفران

Silene sessionisDZ
الحظرية الوطنية لقواريا )شامل 

رشق الجزائر(

Sonchus fragilisMA2

Spergularia pycnorrhizaDZ)جزر حبيبة )شامل غرب الجزائر

Stachys circinnata ssp. zaianaMAاملنتزه الوطني لتازكة

Stachys fontqueriMAجبل بو هاشم

Stachys saxicola ssp. maweanaMAتوبقال

Taraxacum atlanticumMAاملنتزه الوطني إلفران

Taraxacum atlantis-majorisMA2

Taraxacum humbertiiMA3

Taraxacum pycnodesMAتوبقال

Teucrium barbarumMAأغبار

Teucrium gaattefosseiMAجبل بو نارص

Teucrium grosiiMAاملنتزه الوطني للحسيمة

Teucrium schoenenbergeri NabliTNجبا إشكل

Thymelaea putorioidesMAجبل مّكون

Thymus serpyllum ssp. ayachicusMA3

Thymus serpyllum var. atlanticumMAجبل تشوكت

Trifolium gibbosumMA2

Trifolium miegeanumMAاملنتزه الوطني إلفران

Trifolium pratensis var. mesatlanticumMAاملنتزه الوطني إلفران

Vicia glauca var. ayachicaMA2

اسم النوع واملؤلف )إن وجد(                          الدولة       مالحظات حول املدى وعدد

                 املناطق النباتية الهامة
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                 املناطق النباتية الهامة

Vicia onobychioides ssp. alboroseaMAاملنتزه الوطني إلفران

Vulpia geniculata ssp. pauanaMA2

أنواع محدودة املدى يف شامل إفريقيا: املغرب + دول إفريقية أخرى 
وليبيا و/أو مرص

Allium crameri Asch. & BoissEGنادرة، سانت كاترين

Anarrhinum pubescens FresenEGمهددة باالنقراض، سانت كاترين

Astragalus fresenii DecneEGمهددة باالنقراض، سانت كاترين

.Ballota kaiseri TäckhEGمهددة باالنقراض، سانت كاترين

.Bufonia multiceps DecneEGمهددة باالنقراض، سانت كاترين

Colchicum cornigerum
Schweinf. Ex ickenb.) Täckh. & Drar)EGمهددة باالنقراض، سانت كاترين 

.Euphorbia obovata DecneEGنادرة، سانت كاترين

Grimmia anodon Bruch & Schimp. var.
sinaitica Renauld & CardotEG

 متوطن يف مستنقعات سانت
كاترين

 Hyoscyamus boveanus (Dunal) Asch. &
SchweinfEGسانت كاترين

Lupinus digitatus ForsskEGوادي العالقي

Micromeria serbaliana Danin & HedgeEGمهددة باالنقراض، سانت كاترين

Muscari salah-eidii (Täckh. & Boulos) HosniEGرمبا انقرض، سانت كاترين

.Najas pectinata (Parl.) MagnEGسانت كاترين

 Origanum syriacum ssp. sinaicum (Boiss.)
Greuter & BurdetEGنادرة، سانت كاترين

Phagnalon nitidum FresenEGنادرة، سانت كاترين

منظر طبيعي مع غابة صنوبر صخرية 
Pinus pinea. مع إزالة الغابات في 

لبنان في السنوات األخيرة تبقى فقط %5 
من الغابات. بالرغم من القيام بإجراءات 

للحماية مثل إنشاء محمية أرز الشوف 
إال أن غابات جبال وسط لبنان يتهددها 
الرعي الجائر والسياحة غير المنظمة 
وحدوث ارتفاع في نشوب الحرائق. 

لبنان
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.Plantago sinaica (Barn.) DecneEGنادرة، سانت كاترين

.Polygala sinaica var. sinaica BotschEGنادرة، سانت كاترين

Primula boveana Decne. ex DubyEGمهددة باالنقراض، سانت كاترين

Pterocephalus arabicus BoissEGمهددة باالنقراض، سانت كاترين

Rorippa integrifolia BoulosEGمهددة باالنقراض، سانت كاترين

.Rosa arabica CrépEGمهددة باالنقراض، سانت كاترين

Scorzonera drarii TäckhEGرمبا انقرضت، سانت كاترين

Silene leucophylla BoissEGمهددة باالنقراض، سانت كاترين

Silene odontopetala FenzlEGسانت كاترين

Silene oreosinaica ChowdhuriEGمهددة باالنقراض، سانت كاترين

.Silene schimperiana BoissEGمهددة باالنقراض، سانت كاترين

.Tortula kneuckeri Broth. & GehEGمتوطن يف مستنقعات سانت 
كاترين

.Veronica kaiseri TäckhEGرمبا انقرضت، سانت كاترين

Vicia sinaica BoulosEGغامض، سانت كاترين

.Sinapis allionii JacqEG
 مهدد باالنقراض، بحرية برلس

و مريوط

 Solanum nigrum var. elbaensis Täckh. &
BouloEGقد يكون أنقرض، مثلث حاليب

Sonchus macrocarpus Boulos & C. JeffreyEGنادر، بحرية برلس

.Bupleurum nanum PoirEG, LYالعميد

Verbascum letourneuxii Asch. & SchweinfLY, EGالجبل االخرض و مرص

أنواع محدودة املوقع يف رشق البحر املتوسط / املرشق

Acantholimon damassanum - MobayenSYجبال رشقي لبنان

Aethionema oppositifohurn (Lab.) BoissLB

.Aethionema stylosum D.CLB

.Agropyron libanoticum HackLB

Ajuga chasmophila - DavisSYجبال رشقي لبنان السفىل

.Alchemilla diademata RothmLB
املنحدرات الرشقية، جبل لبنان 

1000 – 1500 مرت

.Alkanna leiocarpa Rech. filLBجبال كرسوان، 1000 – 1500 مرت

.Alkanna prasinophylla Rech.filLB
جبال لبنان العالية 1500 – 

2000 مرت 

 Allium chloranthurn Boiss. var montanum
.MoutLB

املنحدرات الغربية لجبال لبنان 
1400 – 2000 مرت

Allium damascenum - FeinbrSYالجوالن

Allium davisiiPNياصيد - إبزيك

.Allium drusorum - FeinbrSYجبل العرب

Allium feinbergii OppenheimerLB
 Allium kollmannianum
Brullo,Pavone&SalmeriIL

.Allium negevense KollmIL

.Allium opacum - RechSYجبل الوسطاين، جبل السامين

Allium pseudophanerantherum -Rech. filSYجبال لبنان الرشقية السفىل

Allium qasunense MoutredePNفقوعة - جلبون

.Allium rupicolum Boiss inedLB

Allium sannineum GombaultLB
املنحدرات الغربية لجبال لبنان 

1400 – 2000 مرت

Allium tardiflorum Kollm. & ShmidaIL

Alyssum ssp.inosum -DudleySY)جبال لبنان الرشقية )معلوال

 Anemone coronaria - L. var. alba Goaty &
PonsSYقاسيون

Anthemis brachycarpa EigIL

Anthemis didymaea MouterdeLB
املنحدرات الغربية لجبال لبنان 

1500 – 2000 مرت

Arenaria libanotica KyLB
املنحدرات الغربية لجبال لبنان 

1500 – 2000 مرت

.Asperula libanotica BoissLB
Asphodeline brevicaulis (Bertol.) ssp.druzo-

rum ZoharySY1 ،)جبل العرب )كفر شلخد

.Astragalus angulosus D.CLB
املنحدرات الغربية لجبال لبنان 

1500 – 2000 مرت

Astragalus antilibani - BgeSY2 ،جبال ابنان الرشقية و البلعاس

Astragalus cedreti BoissLB

Astragalus darmikii -MoutSY1 ،جبل االكراد

.Astragalus ehdenensis MoutLB
املنحدرات الغربية لجبال لبنان 

1500 – 2000 مرت

.Astragalus eriophylloides - Rech. filSY1 ،)الجبال الساحلية )سلنفه

Astragalus exiguus - PostSY
جبال لبنان الرشقية )طلعت 

موىس(، 1

.Astragalus faktorovskyi -EigSY1 ،جبال لبنان الرشقية السفىل

Astragalus griseo-sericeus - EigSY1 ،الجبل الوسطاين و جبل الزاوية

.Astragalus kurnet-es-Saudae EigLB
املناطق العالية من جبال لبنان 

1500 مرت

Astragalus lanatus LabillLB
100-2000 مرت عىل جبال لبنان و 

جبل الشيخ

.Astragalus lepidanthus BoissLB

Astragalus louisii -ThiébautSY1 ،)جبل االكراد )قطمة

.Astragalus pabotii - MoûtSY
جبال لبنان الرشقية السفىل 

)قطايفه(، 1

Astragalus qatmensis - ThiébSY1 ،)جبل االكراد )قطمه

Astragalus selemiensis- MoutSY1 ،سالميه – البلعاس

Astragalus sofarensis ThiébautLB
املنحدرات الغربية لجبال لبنان 

1500-2000 مرت

Astragalus trifoliolatus BoissLB
املنحدرات الرشقية، البقاع إىل 

بعلبك

.Atriplex zahlensis MoutLB

.Ballota semaanica - Rech. filSY1 ،جبل سيامين و جبل االكراد

Bellevalia douini - Pabot et MouterdeSY1 ،قاسيون

Biarum pyramiPN2

Brassica assyriaca -MtSY1 ،جبل عبد العزيز

Bryonia lasiocarpa - MouterdeSY1 ،جبل العرب

Bufonia ramonensis DaninIL

اسم النوع واملؤلف )إن وجد(                          الدولة       مالحظات حول املدى وعدد
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Calamentha incanaPN2

.Carex distans LPN2

.Carum polyphyllum - Boiss. et BlSYحمص

 Centaurea heterocarpa Boiss. et Gaill. ex
.BoissLBسود

Centaurea mouterdei WagenitzLB
املنحدرات الرشقية لجبال لبنان 

300-1400م البقاع

.Centaurea reducta - WagenitzSY2 ،حمص

.Centaurea simulans - WagenitzSY1 ،)الجبال الساحلية )صلنفه

Centaurea trachonitica - PostSY1 ،لجات

Cephalaria cedrorum MouterdeLB
املنحدرات الغربية لجبال لبنان 

1500-2000 مرت

Cephalaria kesruanica MouterdeLB
املنحدرات الغربية لجبال لبنان 

1500-2000 مرت

Ceratophyllum demersumPNواد الشاعر – واد قانا

Chaerophyllum aurantiacum PostLB
املنحدرات الغربية لجبال لبنان 

1500-2000 مرت

.Cicer bijugum -Rech. filSY1 ،جبل االكراد

libanoticum (Boiss.) MoutLB
املنحدرات الغربية لجبال لبنان 

1500-2000 مرت

Colchicum libanoticum EhrLB
املنحدرات الغربية لجبال لبنان 

1500-2000 مرت

Consolida incana (E.D. Clarke)MunzPN2

.Convolvulus coelsyriacus BoissPNواد الشاعر – واد قانا

.Convolvulus tricolor LPNفقوعة - جلبون

 Corydalis solida (L.)Swartz var. brachyloba
.BoissLB

.Corynephorus deschampsioides BornmLB

.Cousinia libanotica D.CLB
املنحدرات الغربية لجبال لبنان 

500-2000 مرت

“Crocus aleppicus ssp.”litoralIL
 Crocus cancellatus var. Hermoneus –

HerbertSY، LBجبل الشيخ

Crocus damascenus ssp.nov. not yet descIL

Cyclamen libanoticum HildebrLBجبال كرسوان

.Cytisus cassius -BoissSY1 ،البسيط

Cytisus syriacus Boiss. et BlLB

.Daucus aleppicus - ThiébSYحلب

.Delphinum ithaburanse BiossPNفقوعة - جلبون

Dianthus karami BlLB
Dorycnium anatolicum Boiss. var. libanoti-

.cum (Boiss.) MoutLB

.Echium pabotii - MoutSY1 ،الجزيرة العليا

.Erigeron libanoticus VierhLB
املنحدرات الغربية لجبال لبنان 

1500 مرت

Erophila gilgiana (Muschler) O.E. ScheltzLB
املنحدرات الغربية لجبال لبنان 

1000-2000 مرت

Erysimum libanoticum PostLB
املنحدرات الغربية لجبال لبنان 

فوق 1500 مرت

.Erysimum verrucosum Boiss. et GaillLBمنحدرات جبل الشيخ

.Euphorbia petiolata Banks et SolPNواد الشاعر – واد قانا

.Ferula armandii - MoûtSY1 ،جبل العرب

.Ferula hermonis - BoissSY، LBجبل الشيخ

.Ferula meironensis sp. novIL

.Galium pestalozzae BoissLB
منحدرات لبنان الغربية 300-

2000 مرت

Galium thiebautii EhrendorferLB
جبال ساحل لبنان 1500 مرت 
البقاع و جبال لبنان الرشقية

Geranium libanoticum SchenkLB

Gypsophila mollis (Boiss.) BornmLB
 Halimiium umbellatum (L.) Spach., var.

syriacum (Boiss.) WilkLB
منحدرات جبال لبنان الغربية 

800-2000 مرت

.Heleochloa acutiglumis BoissLB
Helianthemum syriacum (Jacq.) Dum.-

coursetPNواد الشاعر – واد قانا

Helianthemum vesicarium BoissPNياصيد - ابزيك

.Helichrysum virgineum D.CLB
موجودة عىل ارتفاع 2000-1000 

مرت من جبال شامل لبنان

 Hormuzakia negevensis (Danin) Danin &
HilgerIL

Iris antilibanotica - DinsmSY1 )جبال لبنان الرشقية )بلودان

Iris auranitica- DinsmoreSY1 ،)جبل العرب )كفر مياماس

Iris basaltica -DinsmoreSY1 ،غرب حمص

Iris calcarea- Dinms in schedSY2 ،جبل االكراد – الجبل الوسطاين

.Iris cedreti DinsmLB

Iris damascena - MtSYقاسيون

 Iris sofarana Foster f. kasruwana (Dinsm.)
.MoutLBجبال كرسوان 1400-2000 مرت

.Iris yebrudi -DinsmSY1 ،)جبال لبنان الرشقية )يربود

.Kitaibelia balansae - BoissSY1 ،امانوس – الجبال الساحلية

.Lathyrus lentiformis PlitmIL

.Leontodon libanoticus BoissLB
املنحدرات الغربية لجبال لبنان 

1500 مرت

.Limodorum abortivum (L.)SwPNياصيد - ابزيك

.Linum carnosulurn BoissLB
املنحدرات الغربية لجبال لبنان 

فوق 1500 مرت

Linum chaborasicum -MoutSY1 ،جبل عبد العزيز

.Linum toxicum -BoissSY، LBقمة جبل الشيخ

.Lycochloa avenacea SamLB

.Marrubium hierapolitanum - MoûtSY)حلب )منبيج

,.Marrubium libanoticum BoissLB

.Matthiola crassifolia Boiss. Et GaillLBالسهل الساحيل

Melissa inodora BornmLBساحل لغاية 2000 مرت

Micromenia nummularifolia BoissLB
املنحدرات الغربية لجبال لبنان 

1500-2000 مرت

Minuartia libanoticaLB
 Myopordon pulchellurn (Winkler et Barbey)

WagenitzLB
املنحدرات الغربية لجبال لبنان 

فوق 2000 مرت
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Potentilla geranioides syriacaLB

Prangos deserti - Post et BeauvSY2 ،بيالس

Ptilosteman diacantha (Labill.) GreuterLB

Puschkinia scilloides Adams var. libanoticaLB
املنحدرات الغربية لجبال لبنان 

1800 مرت

.Ranunculus ficaria LPNواد البالط، أم صفا، بيت يالو

Ranunculus orbiculatus BlancheLB

Ranunculus schweinfurthii BoissLB

.Rhamnus alaternus LPNياصيد - ابزيك

Rhododendron ponticum L. »var. brachycar-
.pum BoissLB

املنحدرات الغربية لجبال لبنان 
800-2000 مرت

Romulea nivalis - Boiss et KySY، LB1 ،لبنان، جبال لبنان الرشقية

Rorippa macrocarpa (Boiss.) MoutLB
املنحدرات الغربية لجبال لبنان 

500-1500 مرت

.Rosularia kesrouanensis MoutLB

Rosularia parvifolia - Frod. et SamSYجبل الشيخ

 Rumex angustifolius Campd ssp. libanoticus
Rech fLB

Rumex rothschildianum AaronsIL

Salsola zenobiae - MoutSY1 ،باملريا

.Salvia drusica -MoûtSY1،جبل العرب

Salvia nazalena - Hedge et MouterdeSY1 ،جبال لبنان الرشقية السفىل

Saponaria bargyliana - GombaultSY1 ،صلنفه

Scandix blepharicarpa O.CohenIL

.Scandîx damascena - BornmSYقاسيون

Nepeta pabotii - MoûtSY، LB1 ،جبال لبنان الرشقية

 Odontites lutea (L.) Clairv. var. hispidula
BoissLB

املنحدرات الغربية لجبال لبنان 
300-1400 مرت

.Ononis ornithopodioides LPN2

Ononis serrata ForskPNواد البالط، أم صفا، بيت يالو

.Origanum bargyli - MoûtSY1 ،برغال – صلنفه

.Origanum ehrenbergii BoissLBالساحل لغاية 2000 مرت

 Origanum ehrenbergii Boiss. »X Origanum
.syriacum LLBالساحل لغاية 1500 مرت

Origanum libanoticum BoissLB
املنحدرات الغربية لجبال لبنان 

300-2000 مرت

Origanum ramonense DaninIL

Ornithogalum libanoticum Boiss et BalLB
املنحدرات الغربية لجبال لبنان 

1400-2000 مرت

Ornithogalum nutans sp.novaILإرسائيل

Orobanche palaestina ReuterPN ياصيد - ابزيك

.Orobanche astragali MoutLB
املنحدرات الغربية لجبال لبنان 

الغربية 1800 مرت

Orobanche hermonis MouterdeLBقمة جبل الشيخ

Orobanche scultzii»PNياصيد - إبزيك

Papaver umbonatun Boiss. DiagnLB
 Pentapera sicula (Guss.) Klotzsch var.

libanotica C et WLB
املنحدرات الغربية لجبال لبنان 

500-2000 مرت

Phylitis sagitataPNياصيد - إبزيك

Pilgerochloa blanchei (Boiss.) EigLB

Polygonum senegalense MeissnerPNواد الشاعر – واد قانا
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 )Cedrus atlantica( غابة األرز األطلسي
تعتبر جبال األطلس المغربي والجزائري 

هي منشأ األرز األطلسي في شمال 
إفريقيا. األطلس المتوسط، المغرب.
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Scariola triquetra (Labill.) SojakLB
املنحدرات الغربية لجبال لبنان 

0-2000 مرت

Scorzonera libanotica BoissLB

Sedum palaestinumPNياصيد - ابزيك

.Sedum litoreum GussPNياصيد - ابزيك

Sedum louisii -FrôdSY1 ،قاسيون، باملريا

Senecio delbesianus - ArènesSY1 ،الجزيرة العليا

Senecio exilis Blanche ex BoissLB
املنحدرات الغربية لجبال لبنان، 

فوق 2000 مرت

Serapias vomeracea BriquPNواد البالط، ام صفا، بيت يالو

.Silene conoidea LLB

.Silene damascena Boiss. et GaillLB

Silene physalodes - BoissSY1 ،الجوالن

Silene reuteriana BoissLB

Silene schlumbergeri -BoissSY1 ،جبال لبنان الرشقية

Spartium junceum LPNواد البالط، ام صفا، بيت يالو

Stachys ehrenbergii boissLB
املنحدرات الغربية لجبال لبنان 

1500 مرت

Stachys hydrophila BoissLBمن الساحل إىل 2000 مرت

.Stachys petrokosmos - Rech. filSY1 ،)أمانوس )كساب

Stellaria cilicica Boiss. et Bal ssp.neglataLB

Tanacetum yabrudae

(Charpin et Dittrich (MoûtSY
جبال لبنان الرشقية السفىل 

)يربود-معلولة(، 1

.Teucrium antilibanoticum - MoûtSY
جبال لبنان الرشقية )طلعت 

مصطفى(، 1

.Teucrium coniortodes - Boiss. et BlSY1 ،)أبو رجمني )جبل عبيد

.Teucrium heterotrichum - Briq. Ex Rech. filSY1 ،)الجبال الساحلية )بحمرا

Teucrium lamiifoliumPNواد البالط، أم صفا، بيت يالو

Teucrium montbretiiPNياصيد-ابزيك

.Teucrium montbretii BenthLB

.Thesium libanoticum EhrenbLB
املنحدرات الغربية لجبال لبنان 

1400 مرت

Thymus alfredae - PostSY
جبال لبنان الرشقية )رنكوس، 

معلولة(، 1

.Trifolium sannineum MoutLB

Trifolium bonnevillei - MoûtSY
جبل العرب )قنوات(، الجات 

)شهبا(، 2

Tulipa lownei BakerLB

Tulipa aucheriana Baker ssp westii ssp. NovaLB

.Valerianella antilibanotica - Rech. fSY1 ،)جبال لبنان الرشقية )الزبداين

.Valerianella soyeri - Buchinger in BoissSY1 ،وادي القرن

 Veronica caespitosa Boiss. subsb. leiophyla
(Boiss) M.A.FisherLB

املنحدرات الغربية لجبال لبنان 
فوق 2000 مرت

Vicia basaltica PlitmanIL

.Vicia canescens LabillLB
املنحدرات الغربية لجبال لبنان 

فوق 2000 مرت

Vicia esdraelonensis Warb. & EigIL

.Vicia qatmensis -GombSY1 ،)جبل االكراد )قطمة

.Viola libanotica BoissLB
املنحدرات الغربية لجبال لبنان 

1500 مرت

Ziziphora ‘Abd-el-Asisii - Hand.-MazzSY1 ،جبل عبد العزيز

.Acantholimon antilibanoticum - MoûtSY, LBجبال لبنان الرشقية

.Anchonium billardieri -D.CSY, LBجبال لبنان الرشقية، جبال لبنان

Astragalus gaillardotii - BoissSY, LBجبل الشيخ

.Astragalus hirsutissimus - D.CSY, LBجبال الشام العالية

Bellevalia hermonis - mtSY, LBجبل الشيخ، جبال لبنان الرشقية

.Convolvulus libanoticus - BoissSY, LB
جبال لبنان الرشقية، جبال لبنان 

العالية

Gypsophila frankenioides Boiss. »Var libano-
.tica BoissSY, LB

جبال لبنان الرشقية، جبال لبنان 
العالية

Iris lortetii W. BarbeyPN, IL

Johrenia westii - PostSY, LBوادي العايص العلوي

.Micromeria libanotica - BoissSY, LBجبال لبنان الرشقية، جبال لبنان

Minuartia innominata -McNeillSY, LBجبال لبنان الرشقية، جبال لبنان

Minuartia labillardieri - BriquetSY, LBجبل الشيخ، جبال لبنان

Plantago maris-mortui Eig PN, JO,
IL

Silene astartes - BlancheSY, LBجبل الشيخ، جبال لبنان

Silene grisea Boiss IL, LB,
PN

Silene oxyodonta Barbey PN, JO,
IL

.Sison exaltatum BoissLB, IL

Thlaspi brevicaule- Boiss. et KySY, LBجبال لبنان الرشقية، جبال لبنان

األنواع محدودة املدى يف رشق البحر املتوسط/ املرشق العريب + مرص

Biarum olivieri BlumeEG, PN

األنواع محدودة املدى يف رشق البحر املتوسط/ سوريا + تركيا

.Allium calyptratum - BoissSY, TRأمانوس

.Allium cassium - BoissSY, TRقمم الجبال الساحلية

.Convolvulus cassius - Sam. ex Rech. fil؟SY, TR1 ،أمانوس

Ferulago amani - PostSY, TRكايبوك داغ

األنواع محدودة املدى مع توزيع مجزأ

Silene bocconei ssp. praecox DZ, IT,
FR

شبه جزيرة الدوق، رسدينيا، 
كورسيكا

اسم النوع واملؤلف )إن وجد(                          الدولة       مالحظات حول املدى وعدد

                 املناطق النباتية الهامة

اسم النوع واملؤلف )إن وجد(                          الدولة       مالحظات حول املدى وعدد

                 املناطق النباتية الهامة
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الجزء 2: أنواع محدودة املوقع: مدى الظهور أقل من 5000 كم2
األنواع محدودة املوقع يف شامل إفريقيا / املغرب العريب

اسم النوع واملؤلف )إن وجد(                          الدولة       مالحظات حول املدى وعدد

                 املناطق النباتية الهامة

اسم النوع واملؤلف )إن وجد(                          الدولة       مالحظات حول املدى وعدد

                 املناطق النباتية الهامة

Abies maroccanaMAاملنتزه الوطني لتلسمطان

Adenocarpus anagyrifoliusMA4

Adenocarpus bacqueiMAحديقة هوت االطلس الرشقي

Adenocarpus bacqueiMAاملنتزه الوطني إلفران

Agropyrum festucoidesMA3

Agryrolobuim zanonii ssp. fallaxMAاملنتزه الوطني إلفران

Ammochloa involucrataMAاملعمورة

Anabasis prostrataMA, DZاملنتزه الوطني للحسيمة، بني 
سناسن

Anacyclus atlanticusMA2

Anacyclus maroccanusMAتوبقال

Anchusa pseudogranatensisMAاملنتزه الوطني إلفران

Andrachne maroccanaMAتامكة

Anthemis chrysanthaDZجزر حبيبة، قمة فالكون )شامل 
)غرب الجزائر

Anthriscus sylvestris ssp. mollisMA, DZاملنتزه الوطني إلفران

Anthyllis barba-jovis L.TN, DZ

Anthyllis vulneraria ssp. rifanaMAاملنتزه الوطني إلفران، املنتزه 
الوطني لتازكة

Aquilegia vulgaris ssp. balliMAتوبقال

Arabis coringioidesMA2

Arabis hirsuta ssp. tunetana (Murb.) MaireTNالظهراين التونسية

Arabis josiaeMA2

Arabis pubescens ssp. decumbensMA2

Arenaria grandiflora ssp. grandifloraMA3

Arenaria maireiMAجبل مّكون

Arenaria pungens ssp. boissieriMA2

Argania spinosaMAجبل كست، أنزي  وجبل إمزي

Argyrocytisus battandieriMA2

Argyrolobium zanonii ssp. fallaxMAجبل كست، أنزي  وجبل إمزي

Armeria ebracteataMA, DZاملغربية الجزائرية

Artemisia alba ssp. chitachensisMA2

Artemisia negreiMA4

Asphodelus ayardiiMA2

Asphodelus gracilisMAاملعمورة

Astragalus ibrahimianusMA5

Avenula jahandieziiMA4

Bellis caerulescensMA8

Bellis prostrata PomelTN, DZ

Borago trabutiiMA3

Brachyapium involucratumMAتوبقال

Brassica fruticulosa ssp., mauritanicaMA, DZبني سناسني

Brassica repanda ssp. silenifoliaMA2

Bunium alpinum ssp. atlanticumMA2

Bunium chaberti BattDZالحظرية الوطنية لجرجرة )شامل 
)الجزائر

Bunium crassifolium (Batt.) Batt.TN, DZجبل قربس، شبه جزيرة الدوق

Bunium elatum Batt.DZالبيبان، جبل Dréat

Bupleurum albumMA4

Bupleurum atlanticumMA, DZالحديقة الوطنية هوت، األطلس 
الرشقي

Bupleurum atlanticum ssp. aiouenseMAجبل مّكون

Bupleurum atlanticum ssp. atlanticumMAجبل كست، أنزي  وجبل إمزي

Bupleurum benoistiiMA3

Bupleurum dumosumMA2

Bupleurum lateriflorumMA3

Campanula camptoclada Boiss.IL, LBإرسائيل، لبنان

Campanula maireiMA, DZاملنتزه الوطني إلفران الجزائري 
املغريب

Campanula velata ssp. velataMA, DZمنطقة غار روبان/ جبال تلمسان 
الرشقية

Carduncellus atractyloidesMA, DZ،هـ.أ. الرشقية، بو نارص، عيايش 
بو يبالن، املعسكر

Carduncellus pinnatus ssp. lucensMAتوبقال

Carduncellus pomelianusMA, DZاملنتزه الوطني إلفران الجزائري 
املغريب

Carduus ballii.MA3

Carthamus carthamoidesMA, DZمنطقة غار روبان/ جبال تلمسان 
الرشقية

Catananche caespitose Desf.MA, DZتلمسان، بو سويط، األطلس 
الصحراوي

Catananche montana Coss.MA, DZ،جرجرة، بابور، كونستانتني 
األطلس الصحراوي

Centaurea acaulis ssp. BoissieriMA, DZاملنتزه الوطني إلفران الجزائري 
املغريب

Centaurea benoistiiMA2

Centaurea gueryiMAحديقة هوت األطلس الرشقي

Centaurea josiaeMA3

Centaurea nanaMA, DZاملنتزه الوطني إلفران الجزائري 
املغريب

Centaurea riaeanaMA, DZاملنتزه الوطني إلفران الجزائري 
املغريب

Centaurea takredensisMAجبل مّكون

Centaurium erythraea ssp. apertumMA, DZاملنتزه الوطني إلفران الجزائري 
املغريب

Centranthus angustifolia ssp. maroccanusMAتوبقال

Centranthus lecoqii ssp. maroccanusMAجبل بو نارص

Centranthus nevadensis ssp. battandieriMA, DZمنطقة غار روبان/ جبال تلمسان 
الرشقية
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اسم النوع واملؤلف )إن وجد(                          الدولة       مالحظات حول املدى وعدد

                 املناطق النباتية الهامة

اسم النوع واملؤلف )إن وجد(                          الدولة       مالحظات حول املدى وعدد

                 املناطق النباتية الهامة

Cephalaria mauritanica ssp. eu-mauritanica 
Maire

MA, TN, 
DZ

 زكار، جرجرة، أفكادو شامل
)الجزائر

Cephalaria mauritanica ssp. maroccanaMAاملنتزه الوطني إلفران

Cerastium atlanticum DurieuMA, DZ, 
TNاملغريب

Ceratocnemum rapistroidesMAاملنتزه الوطني إلفران

Chaerophyllum atlanticumMA2

Chamaemelum scariosumMAتامكة

Cirsium chrysacanthumMA5

Cirsium dyrisMA5

Cistus munbyiMA, DZبني زناسن

Convolvulus gharbensisMAاملعمورة

Convolvulus mazicumMA6

Convolvulus pitardiiMA2

Coris monspeliensis var. maroccanaMAجبل عيايش

Coronilla viminalisMA2

Crepis hookerianaMA4

Crocus nevadensisMA, DZاملنتزه الوطني إلفران الجزائري 
املغريب

Crocus nevadensisMAتوبقال

Crocus serotinus ssp. salzmaniiMAاملنتزه الوطني إلفران

Cupressus atlanticaMAأغبار

Cyclamen repandum ssp. atlanticum Maire 
(= var. baborense)MA, DZجبال البابور، الحظرية الوطنية 

)لتازا )شامل رشق الجزائر

Cynara baetica ssp. maroccanaMA2

Cynoglossum pitardianumMAاملنتزه الوطني إلفران

Cynoglossum watieriMA3

Cytisopsis ahmediiMAجبل كروز

Cytisus arboreus ssp. arboreusMA, DZبني زناسن

Cytisus maurusMAاملنتزه الوطني لتازكة

Daucus tenuisectusMAاملنتزه الوطني إلفران

Dianthus rupicola Biv. ssp. Hermaeensis 
(Coss.) O. Bolòs & VigoTNالحديقة الوطنية بزمربة

Digitalis atlanticaDZجبال البابور، الحظرية الوطنية 
لتازا

Digitalis lutea ssp. transiensMA،حديقة هوت األطلس الرشقي 
جبل مّكون

Draba hederefoliaMA2

Draba hederifolia ssp. hederifoliaMAتوبقال

Draba hederifolia ssp. cossonianaMA4

Draba oreadumMA2

Draba oreadum ssp. oreadumMAجبل مّكون

Dracaena draco ssp. ajgalMAجبل كست، أنزي  وجبل إمزي

Dracocephalum renatiMA4

Echium humile ssp. caespitosumMAتوبقال

Echium velutinumMAحديقة هوت األطلس الرشقي

Echium velutinum ssp. versicolorMAتوبقال

Elymus festucoidesMA2

Elymus marginatum ssp. marginatumMA2

Epimedium perralderianumDZكفريدة، البابور، بني فوقال 
))شامل رشق الجزائر

Erodium battandierianum Rouy ParkDZجبال البابور، الحظرية الوطنية 
لتازا

parkErodium cossoniMAتوبقال

Eruca loncholoma (Pamel) O.E. SchulzDZالشيلية )شامل رشق الجزائر(

Erucastrum brevirostreMAاملنتزه الوطني إلفران

Erucastrum elatumMA2

Eryngium argyreumMAاملعمورة

Eryngium atlanticumMAاملعمورة

Eryngium maroccanumMAاملنتزه الوطني إلفران

Eryngium tricuspidatum ssp., mauritanicumMA, DZبني زناسن

Eryngium triquetrum ssp. xauenseMAاملنتزه الوطني لتازكة

Eryngium varrifoliumMA2

Euphorbia mesatlanticaMA10

Euphorbia resiniferaMA2

Euphorbia rimarumMAاملنتزه الوطني إلفران

Evax crocidionMA, DZالجزائري املغريب

Evonymus latifolius var. kabylicaMA, DZاملنتزه الوطني إلفران، الجزائري 
املغريب

Fedia pallescens ssp. hirsutaMA4

Feeria angustifoliaMA2

Festuca atlantica ssp. oxyphyllaMA2

Festuca demnatensisMAاملنتزه الوطني إلفران

Festuca fontqueriMA4

Festuca maireiMAتوقال

Festuca rifanaMAاملنتزه الوطني لتلسمطان

Filago duriaeiMA, DZالجزائري االيبريي املغريب

Fumaria berbericaMAاملنتزه الوطني إلفران

Fumaria macrosepala ssp. obscuraMAاملنتزه الوطني لتازكة

Fumaria pugsleyanaMA

Galium acuminatumMAتوبقال

Galium bourgaeanumMA DZمنطقة غار روبان املعرب

Galium bourgeanum ssp. maroccanumMAاملنتزه الوطني إلفران

Galium brunnaeum MunbyMA, DZ, 
TN

 بيجة، شينوه، تلمسان )شامل
)الجزائر

Galium viscosum ssp. rifanumMAاملنتزه الوطني لتلسمطان

Genista numidica ssp. filirameaDZالحظرية الوطنية لجرجرة، أفكادو 
))شامل الجزائر

Genista numidica ssp. numidicaDZشبه جزيرة الدوق، الحظرية 
الوطنية لتازا، شبه جزيرو كولو
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اسم النوع واملؤلف )إن وجد(                          الدولة       مالحظات حول املدى وعدد

                 املناطق النباتية الهامة

اسم النوع واملؤلف )إن وجد(                          الدولة       مالحظات حول املدى وعدد

                 املناطق النباتية الهامة

Lavandula tenuisectaMA2

Lens villosaMAاملنتزه الوطني إلفران

Leontodon pitardiiMA4

»Leontodon salzmaniiMAاملنتزه الوطني إلفران

Leontodon taraxacoides ssp. mesorrhynchusMAاملنتزه الوطني إلفران

Leucanthemum maireiMA5

Leuzea berardioidesMA5

Limonium mouretiiMAاملنتزه الوطني إلفران

Linaria amethystea ssp. Broussonetii (Poir.) 
Malato-Beliz)MAاملعمورة

Linaria cossoni BarrateTNشامل رشق تونس

Linaria decipiens BattDZشيليه )شامل رشق الجزائر(

Linaria maroccanaMAتامكة

Linaria multicaulis ssp. pseudosupinaMAاملنتزه الوطني إلفران

Linaria scariosa Desf.TN, MAالتونسية الجزائرية

Linaria tristisMAتوبقال

Linaria tristis ssp. luridaMA3

Linaria tristis ssp. pectinataMAاملنتزه الوطني لتازكة

Linaria ventricosaMA3

Linaria weilleriMAجبل كست، أنزي  وجبل إمزي

Lithodora maroccanaMAجبل بو هاشم

Lotononis maroccanaMA2

Lotus maroccanusMA3

Luzula atlanticaMAتوبقال

Marrubium ayardiMA4

Marrubium echinatumMA،متنزه هوت األطلس الرشقي 
املنتزه الوطني إلفران

Marrubium multibracteatumMA5

Matthiola scapiferaMA3

Medicago suffruticosa ssp. maroccanaMA،متنزه هوت األطلس الرشقي 
املنتزه الوطني إلفران

Mentha gattefosseiMA2

Mentha suaveolensMAتوبقال

Mentha suaveolens ssp. timijaMAأغبار

Mibora maroccanaMAاملعمورة

Moehringia stellarioidesDZجبال البابور، الحظرية الوطنية 
لتازا + شبه جزيرة كولو

Myosotis atlanticaMA4

Narcissus romieuxii ssp. romieuxiiMAاملنتزه الوطني إلفران

Narcissus rupicola ssp. watieriMAتوبقال

Nasturtium africanum ssp. mesatlanticumMAاملنتزه الوطني إلفران

Nepeta atlanticaMA3

Nepeta hispanica ssp. staticeMAجبل معسكر، املنتزه الوطني 
إلفران

Nepeta stachyoidesMAأغبار

Genista scorpiusMA2

Genista scorpius ssp. myrianthaMAتامكه

Genista vepresDZالحظرية الوطنية لتازا )شامل رش 
)الجزائر

Gentiana atlanticaMA2

Gentiana penetiiMAجبل مّكون

Gentiana tornezyanaMA2

Geranium cataractarum ssp. pitardiiMAاملنتزه الوطني إلفران

Geranium nanumMA4

Globularia nainiiMA8

Hedysarum naudinianum CossDZالبيبان، بوغار، زكّار

Hedysarum perralderianumDZجبل شيله، بليزمه، جبل بو طالب

Helichrysum lacteumMA, DZاملنتزه الوطني إلفران، الجزائري 
املغريب

Heliocauta atlanticaMA2

Heracleum sphondyliumMAأغبار

Herniaria pujosiiMA DZاملنتزه الوطني إلفران، الجزائري 
املغريب

Hertia maroccanaMA2

Hieracium amplexicaule ssp. atlanticumMA DZاملنتزه الوطني إلفران، الجزائري 
املغريب

Hieracium ernestii MaireDZجبال البابور )شامل رشق 
)الجزائر

Hieracium faurelianum MaireDZجبل الشيلية، الحظرية الوطنية 
)لبلزمة )شامل رشق الجزائر

Hieracium pseudopiosella ssp. subtenuicauleMAاملنتزه الوطني إلفران

Hieracium pseudopiosella ssp. tenuicauleMAاملنتزه الوطني إلفران

Hieracium pseudopiosella ssp. tenuicauli-
formeMAاملنتزه الوطني إلفران

Hippocrepis liouvilleiMAجبل بو نارص

Hippocrepis liouvillei ssp. liouvilleiMAاملنتزه الوطني إلفران

Hippocrepis mauraMAاملعمورة

Hippocrepis neglectaMAاملنتزه الوطني إلفران

Hypochoeris angustifoliaMA3

Hypochoeris leontodoidesMAجبل عيايش

Inula maletiiMAاملنتزه الوطني إلفران

Isatis djurdjuraeMA, DZالحظرية الوطنية لجرجرة، جبال 
البابور

Jasione montana ssp. cornutaMAاملنتزه الوطني إلفران

Jasonia (Chiliadenus) rupestrisMA, DZمنطقة غار روبان الرشقية / جبال 
 تلمسان

Juniperus thurifera L. ssp. africana MaireDZأوراس )شامل رشق الجزائر(

Juniperus thurifera ssp. africanaMA, DZاملنتزه الوطني إلفران الجزائري 
املغريب

Lactuca virosaMAأغبار

Lactuca virosa ssp. cornigeraMAاملنتزه الوطني إلفران

Laserpitium emilianumMAحديقة هوت األطلس الرشقي

Lavandula stoechas ssp. atlanticaMAتوبقال
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اسم النوع واملؤلف )إن وجد(                          الدولة       مالحظات حول املدى وعدد

                 املناطق النباتية الهامة
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                 املناطق النباتية الهامة

Nivellea nivelleiMA2

Odontites powelliiMAاملنتزه الوطني إلفران

Odontites violacea PomelDZالحظرية الوطنية لجرجرة، جبال 
البابور

Oenanthe pimpinelloides ssp. callosaMAاملنتزه الوطني لتازكة

Onobrychis cadevalliMAاملنتزه الوطني إلفران

Onobrychis humilisMAتوبقال

Onobrychis humilis ssp. jahandieziiMAاملنتزه الوطني إلفران

Ononis serotina ssp. eu-serotina MaireDZزكار، واد إمبري

Ononis atlanticaMA3

Ononis maweana var. fontqueriMAاملعمورة

Ononis thomsoniiMAاملنتزه الوطني إلفران

Onopordum dyrisMA2

Origanum elongatumMA2

Ormenis scariosaMA4

Orobanche chrysacanthiMAتوبقال

Orobanche hookerianaMAتوبقال

Orobanche leptantha PomelMA, DZ)جبال ترارا )شامل غرب الجزائر

Oropetium africanumMAجبل كست، أنزي  وجبل إمزي

Paeonia corallina (mascula) ssp. atlanticaDZغابات أفكادو، جرجرة، جبال 
البابور، تازا، ألخ

Papaver atlanticumMAتوبقال

Pedicularis numidicaDZالحظرية الوطنية لتازا، شبه جزيرة 
كولو، شبه جزيرة الدوق

Phagnalon atlanticumMAتوبقال

Phagnalon calycnum ssp. caroli pauiMAاملنتزه الوطني لتازكة

Phagnalon embergeriMA3

Phagnalon helichrysoidesMA2

Phagnalon helichrysoides ssp. helichrysoidesMAجبل مّكون

Phagnalon platyphyllumMAتوبقال

Phlomis bovei ssp. maroccanaMAاملنتزه الوطني إلفران

Pinus nigra ssp. mauritanicaMA, DZالحظرية الوطنية لجرجرة، جبال 
الريف، سريا نيفادا؟

Pinus pinaster ssp. Hamiltoni var. maghre-
bianaDZ MAاملنتزه الوطني إلفران الجزائري 

املغريب

Pinus pinaster ssp. hamiltoni var. maghre-
bianaMAاملنتزه الوطني إلفران

Pistorinia attenuata ssp. attenuataMAتامكة

Pitardia caerulescensMAجبل بو نارص

Platanthera algeriensisMAتوبقال

Platycapnos saxicolaMAتوبقال

Poa alpina ssp. atlanticaMA3

Polygala balansaeMA2

Polygala boissieriMAتوبقال

بحيرة العصافير، الجزائر
تصوير:بو جمعهغ سمراوي
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Scutellaria orientalis ssp. demnatensisMA5

Sedum dasyphyllum ssp. oblongifoliumMAتوبقال

Sedum jaccardianumMAجبل عيايش

Sedum jahandieziiMAاملنتزه الوطني إلفران

Sedum melanantherumMAتوبقال

Sedum modestumMA3

Sedum surculosumMAتوبقال

Sedum tuberosum Coss. & Letourn.TN DZ،التونيس الجزائري )الجزائري 
)منطقة القبائل

Selaginella balansaeMAاملنتزه الوطني إلفران

Sempervivum tectorum ssp. atlanticumMAتوبقال

Senecio gallerandianus Coss. et Dur.DZجرجرة، بابور، أوراس )شامل 
)رشق الجزائر

Seseli libanotis ssp. atlanticumMA3

Sideritis jahandieziiMAاملنتزه الوطني إلفران

Sideritis oromaroccanaMAاملنتزه الوطني إلفران

Sideritis vilosaMAاملنتزه الوطني إلفران

Silene ayachicaMA3

Silene barrattei Murb.TNرشق تونس )بنزرت – قفصة(

Silene corrugataMA2

Silene cuatrecasasiiMA3

Silene dyrisMA3

Reseda nainiiMAمتنزه هوت جبال األطلس 
الرشقي

Retama dasycarpaMA2

Rhamnus lycioides ssp. atlanticaMA3

Rhodanthemum catanancheMA2

Rhodanthemum gayanumMAتوبقال

Rhodanthemum gayanum ssp. demnatenseMA2

Rhodanthemum maroccanumMAاملنتزه الوطني إلفران

Rhodanthemum pseudo-catanancheMAتوبقال

Rhodanthemum redieriMA4

Rhodonthemum atlanticumMAجبل مّكون

Romulea battandieri BeguinotDZالحظرية الوطنية لجرجرة

Romulea numidicaMA, DZاملنتزه الوطني إلفران الجزائري 
املغريب

Romulea penzigii BeguinotDZالحظرية الوطنية لجرجرة

Romulea vaillantii QuézelDZجبل الشيلية

Rorippa hayanicaMAاملنتزه الوطني إلفران

Rumex atlanticusMA3

Rumex giniiMA2

Sagina saginoides ssp. parviflorumMAتوبقال

Salix atrocinerea ssp. jahandieziiMAاملنتزه الوطني إلفران

Salvia lavandulifolia ssp. mesatlanticaMAاملنتزه الوطني إلفران

Polygonum balansae ssp. RhizoxylonMAجبا أبو بالن

Potentilla mauraMAاملنتزه الوطني لتلسمطان

Potentilla tornezyanaMA2

Primula acaulis ssp. atlanticaMA, DZاملنتزه الوطني إلفران الجزائري 
املغريب

Pterocephalus depressusMAتوبقال

»Ptilostemon dyricolaMA3

Ptilostemon rhiphaeusMAاملنتزه الوطني لتلسمطان

Pyrus communis ssp. gharbianaMA, DZاملنتزه الوطني إلفران الجزائري 
املغريب

Raffenaldia platycarpaMA2

Ranunculus aurasiacusMA DZاملنتزه الوطني إلفران الجزائري 
املغريب

Ranunculus calandrinioidesMAاملنتزه الوطني إلفران

Ranunculus dyrisMA2

Reseda attenuataMAتوبقال

Reseda attenuataMAمتنزه هوت جبال األطلس 
الرشقي

Retama dasycarpaMA2

Rhamnus lycioides ssp. atlanticaMA3

Rhodanthemum catanancheMA2

Rhodanthemum gayanumMAتوبقال

Rhodanthemum gayanum ssp. demnatenseMA2

Rhodanthemum maroccanumMAاملنتزه الوطني إلفران

Rhodanthemum pseudo-catanancheMAتوبقال

Rhodanthemum redieriMA4

Rhodonthemum atlanticumMAجبل مّكون

Romulea battandieri BeguinotDZالحظرية الوطنية لجرجرة

Romulea numidicaMA, DZاملنتزه الوطني إلفران الجزائري 
املغريب

Romulea penzigii BeguinotDZالحظرية الوطنية لجرجرة

Romulea vaillantii QuézelDZجبل السيلية

Rorippa hayanicaMAاملنتزه الوطني إلفران

Rumex atlanticusMA4

Rumex giniiMA2

Sagina saginoides ssp. parviflorumMAتوبقال

Salix atrocinerea ssp. jahandieziiMAاملنتزه الوطني إلفران

Salvia lavandulifolia ssp. mesatlanticaMAاملنتزه الوطني إلفران

Sanguisorba minor ssp. maroccanaMA2

Satureja arganietorumMAجبل كست، أنزي  وجبل إمزي

Satureja atlanticaMA3

Satureja grandiflora ssp. baborensisMA, DZ
 جبال البابور )شامل رشق

 الجزائر(، جبال الريف )شامل
)املغرب

Saxifraga numidica MaireDZجبال البابور )شامل رشق 
)الجزائر

Saxifraga pedemontana ssp. demnatensisMA4
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Silene volubilitanaMAجبل بو هاشم

Sisymbrium maurumMA2

Sixalix (Scabiosa) cartennianaDZقمة تنس )شامل غرب الجزائر(

Sonchus tenerrimus var. amicus

Faure, Maire & WilczekDZجزر حبيبة )شامل غرب الجزائر(

Spergularia microsperma ssp. oreophilaMA2

Spergularia pycnorrhiza (Maire) P. MonnierDZجزر حبيبة + عني فرانني )شامل 
)غرب الجزائر

Spergularia tenuifolia PomelDZمليانا، غليزان، تيارت )شامل 
)غرب الجزائر

Stachys arenaria ssp. divaricatidensMA2

Stachys mialhesi De NoeDZجبل شنوة

Stachys mouretiiMAاملنتزه الوطني إلفران

Stachys saxicola ssp. saxicolaMAاملنتزه الوطني إلفران

Stachys saxicola ssp. villosissimaMAاملنتزه الوطني إلفران

Stipa nitensMA7

Teucrium chamaedrys ssp. gracileMA3

Teucrium collincolaMAاملنتزه الوطني إلفران

Teucrium decipiensMAاملنتزه الوطني إلفران

Teucrium joannisMAاملنتزه الوطني إلفران

Teucrium malenconianumMAتامكة

Teucrium mideltenseMAمتنزه هوت األطلس الرشقي

Teucrium musimonumMA6

Teucrium rotundifolium var. atlanticumMA2

Thymus atlanticusMA4

Thymus ciiatus ssp. munbyanus var. 
comosusMAاملنتزه الوطني إلفران

Thymus dreatensisDZجبال البابور، البيبان، جبال 
دريت، جبال ديرا، بلزمة

Thymus maroccanusMAأغبار

Thymus maroccanus ssp. maroccanusMAاملنتزه الوطني إلفران

Thymus satureioidesMA2

Tolpis barbataMAأغبار

Tolpis barbata ssp. liouvilleiMAتوبقال

Trifolium humileMA5

Tripodion kremerianumMA, DZاملنتزه الوطني لتازكة

Tulipa sylvestrisMA, DZالجزائري املغريب

Urginea fugax var. majorMAاملعمورة

Vella mairMA3

Verbascum calycinumMAتوبقال

Verbascum hookerianumMAمتنزه هوت األطلس الرشقي

Verbascum lychnitis var. giganteumMAمتنزه هوت األطلس الرشقي

Veronica chartoniiMAجبل مّكون

Viola dyrisMA2

Sanguisorba minor ssp. maroccanaMA2

Satureja arganietorumMAجبل كست، أنزي  وجبل إمزي

Satureja atlanticaMA3

Satureja grandiflora ssp. baborensisMA, DZ،جبال الرابور )شامل رشق الجزائر 
)الريف )شامل املغرب

Saxifraga numidica MaireDZجبال الرابور )شامل رشق 
)الجزائر

Saxifraga pedemontana ssp. demnatensisMA4

Scutellaria orientalis ssp. demnatensisMA5

Sedum dasyphyllum ssp. oblongifoliumMAتزبقال

Sedum jaccardianumMAجبل عيايش

Sedum jahandieziiMAاملنتزه الوطني إلفران

Sedum melanantherumMAتوبقال

Sedum modestumMA3

Sedum surculosumMAتوبقال

Sedum tuberosum Coss. & Letourn.TN, DZالتونيس الجزائري )منطقة القبائل 
)الجزائرية

Selaginella balansaeMAاملنتزه الوطني إلفران

Sempervivum tectorum ssp. atlanticumMAتوبقال

Senecio gallerandianus Coss. et Dur.DZجرجرة، بابور، أوراس )شامل 
)رشق الجزائر

Seseli libanotis ssp. atlanticumMA3

Sideritis jahandieziiMAاملنتزه الوطني إلفران

Sideritis oromaroccanaMAاملنتزه الوطني إلفران

Sideritis vilosaMAاملنتزه الوطني إلفران

Silene ayachicaMA3

Silene barrattei Murb.TNإىل الرشق من تونس )بنزرت 
)و قفصة

Silene corrugataMA2

Silene cuatrecasasiiMA3

Silene dyrisMA3

Silene filipetalaMAتوبقال

Silene glabrescensMAاملعمورة

Silene heterodontaMA2

Silene heterodonta ssp. rosellaMAاملنتزه الوطني إلفران

Silene mekinensisMA2

Silene mentagensisMAاملنتزه الوطني إلفران

Silene mesatlantica MaireMA2

Silene pomelii ssp. adustaMAاملنتزه الوطني إلفران

Silene portensisMAاملنتزه الوطني إلفران

Silene reticulata Desf.TN, DZالتونيس الجزائري )تالل القبائل 
)الجزائرية

Silene reverchonii Batt.DZجبال البابور )شامل رشق 
)الجزائر

Silene velutinoides PomelDZ،جبال تلمسان، غار روبان 
قنسطنطني

Silene virescensMAتامكة
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Herniaria cyrenaica F. Herm.LY, EGليبيا و مرص

Heteromera philaenorum Maire & WeillerLYمنطقة الجبل األخرض فقط 

Hypericum decaisneanum Coss. & DaveauLYمنطقة الجبل األخرض فقط 

Ifloga spicata ssp. elbaensis ChartekEGمثلث حاليب

Lactuca haimanniana E.A.Durand & BarratteLYمنطقة الجبل األخرض فقط 

Libyella Cyrenaica (E.A.Durand & Barratte) 
Pamp.LYمنطقة الجبل األخرض فقط 

Limonium cyrenaicum (Rouy) BrulloLYمنطقة الجبل األخرض فقط 

Limonium subrotundifolium (Bég. & Vacc.) 
BrulloLYمنطقة الجبل األخرض فقط 

Limonium vaccarii BrulloLYمنطقة الجبل األخرض فقط 

Medicago cyrenaea Maire & WeillerLYمنطقة الجبل األخرض فقط 

Muscari stenanthum FreynLYمنطقة الجبل األخرض فقط، من 
 املمكن انه متوطن و فريد جداً

Nepeta cyrenaica Quézel & ZaffranLYمنطقة الجبل األخرض فقط 

Nepeta vivianii (Cosson) Béguinot & Vacc.LYمنطقة الجبل األخرض فقط 

Onopordum cyrenaicum Maire & WeillerLYمنطقة الجبل األخرض فقط 

Onosma cyrenaica E.A.Durand & BarratteLYمنطقة الجبل األخرض فقط 

Orchis taubertiana B.Baumann & 
H.BaumannLYمنطقة الجبل األخرض فقط 

Origanum cyrenaicum Beg. Et Vacc. LYمنطقة الجبل األخرض فقط 

Pachyctenium mirabilis Maire & Pamp.LYمنطقة الجبل األخرض فقط 

Pallenis cyrenaica AlaviLYمنطقة الجبل األخرض فقط 

Pancratium arabicum Sickenb.EGالكثبان الرملية الساحلية غرب 
البحر املتوسط

Petrohagia cyrenaica (Durand & Barratte) 
Ball & HeywoodLYمنطقة الجبل األخرض فقط 

Phlomis aurea Decne.EGسانت كاترين

Picris mauginiana Pam.LYمنطقة الجبل األخرض فقط 

Plantago cyrenaica Durand & BarratteLYمنطقة الجبل األخرض فقط 

Polygala aschersoniana ChodatLYمنطقة الجبل األخرض فقط 

Ranunculus cyclocarpus PampLYمنطقة الجبل األخرض فقط 

Satureja fortii Pam.LYمنطقة الجبل األخرض فقط 

Sedum bracteatum Viv.LYمنطقة الجبل األخرض فقط 

Sedum laconicum Boiss & HeldrLYمنطقة الجبل األخرض فقط 

Silene biappendiculata Rohrb.EG, LYشامل رشق ليبيا و مرص

Sixalix libyca (Alavi) Greuter & BurdetLYمنطقة الجبل األخرض فقط 

Stachys rosea (Desf.) BoissLYمنطقة الجبل األخرض فقط قد 
يكون متوطناً

Teucrium apollinis Maire & WeillerLYمنطقة الجبل األخرض فقط 

Teucrium barbeyanum Asch. & Taub.LYمنطقة الجبل األخرض فقط 

Teucrium davaeanum Coss.LYمنطقة الجبل األخرض فقط 

Teucrium zanonii PomelLYمنطقة الجبل األخرض فقط 

Thesium erythronicum Pamp.LYمنطقة الجبل األخرض فقط 

Umbilicus mirus (Pamp.) GreuterLYمنطقة الجبل األخرض فقط 

Viola maroccanaMA3

Viola mumbyana var. rifanaMAجبل بو نارص

Viola saxifragaMA4

Viola subatlanticaMAاملنتزه الوطني إلفران

 األنواع محدودة املدى يف املغرب العريب وشامل إفريقيا + دول
إفريقية أخرى أو مرص و/أو ليبيا

Anacamptis cyrenaica (E.A.Durand &
Barratte) H.Kretzsmar, Eccarius & H.Dietr.LYمنطقة الجبل األخرض فقط

Anthemis cyrenaica CossLYمنطقة الجبل األخرض فقط

Anthemis kruegeriana Pamp.LYمنطقة الجبل األخرض فقط

Anthemis microsperma Boiss. & KotschyEGالكثبان الرملية الساحلية غرب 
البحر املتوسط، سانت كاترين

Anthemis taubertii Durand & BarratteLYمنطقة الجبل األخرض فقط

Arbutus pavarii Pamp.LYمنطقة الجبل األخرض فقط

Arbutus pavarii Pamp.LY, TNليبيا و تونس

Arum cyrenaicum HurbyLY, Crete

Astragalus camelorum BarbeyEGبحرية الربدويل، سانت كاترين

Athmanta della-cella Ascherson et BarbeyLYمنطقة الجبل األخرض فقط

Atractylis carduus var. marmarica Täckh. 
&BoulosEGالكثبان الرملية الساحلية غرب 

البحر املتوسط

Ballota andreuzziana PampLYمنطقة الجبل األخرض فقط

Bellevalia salah-eidii Täckh. & BoulosEGبحرية الربدويل

Bellevalia sessiliflora (Viv.) KunthLY, EGمنطقة السلوم

Bellevallia Cyrenaica Maire & Weiller )LYمنطقة الجبل األخرض فقط نوع 
1938 فقط

Biscutella didyma var. elbensis (Chartek) 
ElNaggarEGمثلث حاليب

Brassica deserti Danin & HedgeEGسانت كاترين

Bromus aegyptiacus TauschEGبحرية مريوط، بحرية املنزلة

Bunium fontanesii (Pers.) MaireMA, TN, 
LYمن املغرب إىل ليبيا

Carthamus mareoticus DelileEG, LYبحرية مريوط، العميد، منطقة 
السلوم

Centaurea alexandrina DelileEG, LYالعميد، الكثبان الرملية الساحلية 
غرب البحر املتوسط

Centaurea cyrenaica Beguinot & Vacc.LYمنطقة الجبل األخرض فقط 

Convolvulus maireanus Pamp.LYمنطقة الجبل األخرض فقط 

Crocus boulosii GreuterLYمنطقة الجبل األخرض فقط 

Cyclamen rohlfsianum Ascher.LYمنطقة الجبل األخرض فقط 

Desmazeria lorentii H. ScholzTN, LYليبيا و تونس

Ebenus armitagei Schweinf. &Taub.EG, LYالعميد

Erodium tocranum Guitt. Et Le HouerouLYمنطقة الجبل األخرض فقط 

Euphorbia pseudo-apios Maire & WeillerLYمنطقة الجبل األخرض فقط 

Frankenia syrtica (Maire & Weiller) Brullo & 
FurnariLYمنطقة الجبل األخرض فقط 

Helianthemum cyrenaicum (Grosser) Brullo 
& FurnariLYمنطقة الجبل األخرض فقط 
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Bellevalia warburgii FeinbrunIL

»Berberis libanotica - Ehrenb.SY, LBجبال لبنان الرشقية، جبال لبنان

Biarum auraniticum - MtSY, ILحوران )الصنمني(

Centaurea dumulosa - Boiss.SY, LBجبال لبنان الرشقية، تدمر

Colchicum antilibanoticum GomboIL, LB, SY

Colchicum feinbruniae K. Pers.IL, LB, SY

Colchicum ramonensis sp.novaIL

Colchicum tunicatum Feinbr.IL, JO

Colchicum tuviae Feinbr.IL

Convolvulus palaestinus Boiss.IL, LB, SY

Corrigiola palaestina ChaudhIL, LB

Cousinia pestalozzae -Boiss.SY, LBجبال لبنان الرشقية

Crepis robertioides - BoisSY, LBجبال الشام العالية

Crocus hermoneus ssp. Palaestinus 
Feinb.&ShmidaIL, JO

Crypsis minuartioides (Bornm.) MezIL

Cyperus sharonensis DaninIL

Draba vesicaria -Desv.SY, LBجبال لبنان الرشقية، جبال لبنان

Erodium choulletianumTN, DZمنطقة جبل الوحش

Erodium subintegrifolium EigIL

Erodium trichomanifolium - L’Hér.SY, LBجبال الشام العالية

Ferula daninii ZoharyIL

Ferula orientalis L.IL, PNإرسائيل

Ferulago frigida - Boiss.SY, LBجبال لبنان الرشقية، جبال لبنان

Filago inexpectata WagenitzIL, PN, JO

Galium philistaeum Boiss.IL

Genista libanotica - Boiss.SY, LBجبال الشام العالية

Hedysarum coelesyriacum - Sam.SY, LBجبال لبنان الرشقية

Helianthemum sphaerocalyx Gauba & Janch.EGالكثبان الرملية الساحلية غرب 
البحر املتوسط، العميد

Heliotropium schweinfurthii - BoissSY, LBجبال لبنان الرشقية، جبال لبنان 
العالية

Iphiona marismortui FeinbrunIL, JO, PN

Iris atrofusca BakerJO, PN

Iris edomensis SealyJO

Iris hermona DinsmIL, SY

Iris jordana- DinsmSY, JO, ILوادي األردن

Iris mariae W. BarbeyIL

Iris petrana Dinsm.IL, JO

Kickxia judaica DaninIL, JO, PN

Kickxia petrana DaninJO

Lamium ehrenbergii - Boiss. et Reut.SY, LBجبال الشام العالية

 األنواع محدودة املدى يف رشق البحر املتوسط / املرشق العريب + مرص
 )سيناء(

Allium papillare Boiss.IL, EG(Si))إرسائيل، مرص )سيناء

Allium sinaiticum BoissIL, EG(Si), 
SA, JO

Allium tel-avivense EigIL, EG(Si), 
LB

 سواحل إرسائيل، جنوب لبنان
)ومرص )شامل سيناء

Anthemis eliezrae EigIL, EG(Si)

Anthemis zoharyana EigIL, EG(Si), 
JO

Centaurea procurrens Sieb. ex Spreng.IL, EG(Si), 
LB

 سواحل إرسائيل، جنوب لبنان
)ومرص )شامل سيناء

Dianthus sinaicus Boiss.IL, EG(Si), 
PN

Hammada negevensis Iljin & ZoharyIL, EG(Si)

Haplophyllum poorei ssp.negevense Zoh. 
Et Danin

IL, EG(Si), 
LB

Hypecoum aegyptiacum (Forssk.) Asch. & 
Schw.IL, EG(Si),

Ifloga rueppellii (Fresen.) DaninIL, EG(Si), 
JO

Iris mariae BarbeyIL, EG(Si), 
PNإرسائيل، مرص )سيناء(

Kickxia floribunda (Boiss.) Täckholm & 
BoulosEG, PNجبال شامل سيناء، نبق

Acantholimon libanoticum - Boiss.SY, LBجبال الشام العالية

األنواع محدودة املدى يف رشق البحر املتوسط / املرشق العريب

Allium asclepiadeum BornmIL

Allium makmelianum -PostSY, LBجبال لبنان الرشقية، لبنان

Allium phanerantherum- Boiss. et HknSY, LB, 
PNجبل الشيخ، جبال لبنان

Amygdalus agrestis - Boiss.SY, LBجبال لبنان الرشقية

Anthemis edumea EigJO

Anthemis lyonnetioides - Boiss.SY, LBجبال لبنان الرشقية

Anthemis maris-mortui EiIL, PN, JOإرسائيل، فلسطني، األردن

Anthemis samuelssonii - Rech. f.SY, LBحمص

Astragalus aaronii (Eig) ZoharyJO

Astragalus baalbekensis - Bornm.SY, LBجبال لبنان الرشقية

Astragalus bhamrensis - Sirj. et RechSY, LBالجبال الساحلية

Astragalus dictyocarpus - BoissSY, LBجبال الشام العالية

Astragalus ehrenbergii- Bunge.SY, LBجبال لبنان الرشقية

Astragalus emarginatus - LabiliSY, LBجبال الشام العالية

Astragalus moabiticus PostJO

Astragalus psilodontius - Boiss.SY, LBجبال لبنان الرشقية املنخفضة

Astragalus transjordanicus SamJO

Ballota antilibanotica - Post.SY, LBجبال لبنان الرشقية
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                 املناطق النباتية الهامة

Trifolium prophetarum HossainIL

Trifolium salmoneum - MoûtIL, SY2 ،الجوالن، جبل العرب

Trigonella lilacina BoissIL, LB, PN

Tulipa aucheriana - Baker ssp. westîiSY, LBجبال لبنان الرشقية

Tulipa lownei - BakerSY, LBجبال لبنان الرشقية

Verbascum antilibanoticum - Hub,- Mor.SY, LBجبال لبنان الرشقية

Verbascum jordanicum Murb.IL, JO, PN

Verbascum petrae Davis & Hub.-Mor.JO

Vicia hulensis Plitm.IL

Ajuga rechingeri - BilikSYجبال السهوب السورية

Alcea acaulisPNواد البالط، أم صفا، بيت يالو

Alcea degitataPNواد البالط، أم صفا، بيت يالو

Alcea leiocarpa - Sam. ex Rech. fi.)SYجبل األكراد

Allium chrysantherum - Boiss. Et ReuterSYالجزيرة العليا

Amygdalus korschinskiiPNياصيد - إبزيك

Anchusa tiberiadis - PostSY, ILحلب )جبل سامنه(، طربيا

Anthemis hebronica Boiss. & KotschyIL, JO, LB

Astragalus dorcoceras - BungeSY1 ،حلب، الجزيرة العليا

Astragalus duplostrigosus - Post et Beauv.SY4 ،تدمر، البيالس

stragalus galilaeus – Freyn et BornmSY, IL, PN1 ،واد الريموك

Astragalus stramineus - Boiss. et KySY– جبال لبنان الرشقية )الزبداين 
معلولة(، 1

Astragalus tadmorensis - Eig et SamSY3 ،تدمر

Atractylis comosaPN2

Bellevalia palmyrensis - FeinbrunSY2 ،السهوب السورية

Bupleurum brevicaulePNياصيد - ابزيك

Callitriche sp. nova. (Mout)SY2 ،الجوالن، جبل العرب

Campanula stellaris Boiss.LB, ILلبنان، إرسائيل

Centaurea longispina - PostSY1 ،جبال لبنان الرشقية

Cicer pinnatifidum Jaub. Et SpachPNياصيد - ابزيك

Consolida deserti-syriaci - (Zoh) MunzSY, JOحوران

Consolida gombaultii -(Thiéb) MunzSY2 ،جبل العرب

Crocus dispathaceus - BowlesSY1 ،منطقة حلب

Draba oxycarpa - Boiss.SY, LBجبال لبنان الرشقية، جبل الشيخ

Echinops descendens - Hand.-MazzSYالجزيرة العليا

Euphorbia antilibanotica - MoutSYجبال لبنان الرشقية

Euphorbia caudiculosa - Boiss.SY, LBقمة جبل الشيخ

Euphorbia physocaulos - Moût.SY2 ،جبل العرب – لجات

Euphorbia postii - Boiss.SYالغاب

Euphorbia promecocarpa - P.H. DavisSY1 ،جبال لبنان الرشقية

Ferulago auranitica - PostSY1 ،جبل العرب – حوران

Lobularia arabica (Boiss.) MuschlEG, PNالعميد - نادر

Lycium petraeum FeinbrunJO

Onosma caerulescens -Boiss.SY, LBجبال لبنان الرشقية، جبال لبنان 
العالية

Orchis israelitica Baumann & DafniIIL, LB

Origanum dayi PostIL

Origanum petraeum DaninJO

Ornithogalum fuscescensIL, PN, SY

Papaver carmeli FeinbrunIL

Papaver libanoticum -Boiss.SY, LBجبال الشام العالية

Petrorhagia zoharyana ListonIL

Poterium compactum - Boiss.SY, LBجبال الشام العالية

Ranunculus myosuroides - Boiss.SY, LBجبال لبنان الرشقية، جبال لبنان 
العالية

Rheum palaestinum FeinbrunJO, SY

Rindera schlumbergeri - Boiss. (GùrkeSY, LBجبال لبنان الرشقية

Rubia danaensis DaninJO

Salvia eigii ZoharyIL

Satureja mabateorum Danin & HedgeJO

Satureja thymbrifolia Hedge & FeinbrunIL

Satureja thymbrifolia Hedge & FeinbrunIL, JO

Scorzonera libanotica - Boiss.SY, LBجبال لبنان الرشقية

Scrophularia nabataeorum EigJO

Sedum palaestinum Boiss.IL, LB, PN

Silene danaensis DaninJO

Silene palaestina BoissIL

Silene palaestina Boiss.IL, LB, PN

Silene physalodes Boiss.IL, LB

Sonchus suberosus Zohary & P.H.DavisIL, JO, PN

Stachys paneiana -MoûtIL, SY, PN

Stachys zoharyana EigIL

Sternbergia pulchella Boiss.& Bl.SY, LB

Tanacetum densum - Labili. (Schultz Bip.)SY, LBجبل الشيخ، جبال لبنان الرشقية

Tanacetum negevensis ShmidaIL

Teucrium socinianum - Boiss.SY, LBجبال لبنان الرشقية

Tracheliopsis antilibanotica - P.H. DavisSY, LBجبال لبنان الرشقية

Trichodesma boissieri PostIL, JO, PN

Trifolium billardieri Spreng.IL, LB

Trifolium farayense - Moût.SY, LBجبال لبنان الرشقية، جبال لبنان 
العالية

Trifolium israeliticum D. Zohary &  KatznIL

Trifolium modestum - BoissSY, LBجبال لبنان العالية
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Trigonella berythea Boiss. et Bl.PN2

Vicia dionysiensis - MoûtSY2 ،جبل العرب، حمص

Vicia hyaeniscyamus -MoûtSY, LBغرب حمص

األنواع محدودة املدى يف سوريا / تركيا

Alkanna confusa - Sam. ex Rech. fil.SY, TRأمانوس – الجبال الساحلية

Alyssum cassium -Boiss.SY, TRأمانوس – الجبال الساحلية

Alyssum crenulatum - BoissSY, TRأمانوس

Anthemis halophila - Boiss. et Bal.SY, TRمنطقة أنطاكية

Asphodelus baytopae E.Tuzlaci(1983)SY, TR

Astragalus antiochianus - PostSY, TRمنطقة أنطاكية

Astragalus dipodurus - BungeSY, TRعنتاب – جبل االكراد

Astragalus oxyphyllus - Boiss.SY, TRعنتاب – جبل االكراد

Centaurea arifolia -Boiss.SY, TRأمانوس

Centaurea cassia - Boiss.SY, TRأمانوس – الجبال الساحلية

Centaurea ptosimopappa - HayekSY, TRأمانوس

Cirsium amani - PostSY, TRأمانوس - جبل االكراد

Euphorbia haussknechtii - Boiss.SY, TRالجزيرة العليا

Ferulago cassia - Boiss.SY, TRأمانوس – الجبال الساحلية

Johrenia porteri - Post.SY, TRأمانوس 

Onobrychis aurantiaca - BoissSY, TRمنطقة أنطاكية

Psoralea jaubertiana - FenzlSY, TRجنوب تركيا

Salvia aramiensis - Rech. fil.SY, TRأمانوس 

Salvia cassia - Sam. ex Rech.SY, TRأمانوس 

Silene amana - Boiss.SY, TRأمانوس 

Silene cassia - Boiss.SY, TRأمانوس 

Silene confertiflora - ChowdhuriSY, TRأمانوس 

Silene intricata - Post.SY, TRأمانوس 

Stachys diversifolia - Boiss.SY, TRأمانوس 

Trifolium cassium - Boiss.SY, TRأمانوس 

Trifolium dichroanthoides - Rech.SY, TRأمانوس – الجبال الساحلية 
))صلنفه

Tunica syriaca -Boiss.SY, TRمنطقة أنطاكية

Verbascum scaposum - Boiss.SY, TRأمانوس

Allium bassitense -Thiéb.SY, TRالبسيط

األنواع محدودة املدى مع توزيع مجزأ

Fumaria bicolorTN, DZإىل الرشق من بو إسامعيل )شامل 
)غرب الساحل الجزائري

Crepis aculeata (DC.) Boiss.IL, LB, CY

Allium lehmanni Lojác.TN, IT

Bellevalia dubia (Guss.) Rchb.TN, IT

Fibigia heterophylla -RechSYالبيالس - الشاعر

Gagea proceraSY, PN, ILجبل العرب

Galium judaicumPNياصيد - إبزيك

Gypsophila mollis - (Boiss) Bornm.SY, LBجبال لبنان الرشقية، جبال 
لبنان، 1

Gypsophila polygonoides Willd. Ssp. ansa-
riensis Rech.SY, LBالجبال الساحلية

Gypsophila polygonoides
Willd. Ssp. Barradensis boiss.SY2 ،قاسيون – رخله

Haplophyllum chaborasium- Boiss. Et 
Hausskn.SY2 ،الجزيرة العليا

Helichrysum pygmaeum - PostSY1 ،جبال لبنان الرشقية

Iberis odorataPNياصيد - أبزيك

Iris bostrensis- MoûtSY2 ،حوران – جبل العرب

Iris fumosa- Bois et Hkn.SY1 ،رشق حامه

Iris melanosticta -Bornm.SY2 ،حوران – جبل العرب

Iris nusairiensis- MtSY4 ،الجبل الساحلية

Iris palaestina (Bak.) BoissPNياصيد - أبزيك

Isoetes libani.- MusselmanSY, LBعكار - حمص

Lamium adoxifolium - Handel- Mazzetti.SYحلب

Lathyrus basalticus- Rech. fil.SY, LBغرب حمص

Lathyrus pygmaeus - GombaultSY1 ،تدمر

Lathyrus stenolobus - BoissSY2 ،البسيط

Lythrum junceumPN2

Minuartia parvulorum -Mout et SamSY2 ،جبال لبنان الرشقية

Muscari dinsmorei - Rech.SY1 ،تل عبيد – الجزيرة العليا

Onobrychis gaillardotii - Boiss.SY1 ،قاسيون – دمشق

Onosma cassia - BoissSY2 ،)أمانوس )البسيط

Ophrys holosericea (Burm.f.)Greut.PN2

Ophrys sintenisii Fleischm. et BornmPN2

Phagnalon linifolium - PostSY, LB1 ،جبال لبنان الرشقية

Phlomis bailanica - Vierh.SY2 ،الجبال الساحلية

Postia lanuginosa - DC. (Boiss.)SY, LBالقلمون

Postia tnicrocephala - Boiss.SY1 ،جبال لبنان الرشقية السفىل

Prangos hermonis - BoissSY2 ،جبل الشيخ – جبل العرب

Pulicaria laniceps - Bornm.SYالجزيرة العليا

Rosularia lineata -Boiss.SY1 ،لجات

Salsola azaurena - MoutSY2 ،برشي – دير الزور

Salsola heliaramiae - MoutSYتدمر

Salsola postii - EigSY1 ،تدمر

Salvia hierosolymitanaIL, PN, SY

Suaeda carnosissima -PostSY2 ،حجانة – قريتني

Teucrium haradjianii - Briq. ex Rech. fil.SYجبل األكراد، الوسطاين، جبل 
سامين، 2

Trifolium alsadami - PostSY, LBجبل العرب
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المناطق النباتية الهامة في جنوب 
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المواقع ذات األولوية للحفظ

الدعم الرئييس ملركز البحر املتوسط للتعاون 
من خالل:

وقد تم انجاز هذا االصدار بفضل 
متويل:

املحررون: إ. أ. رادفورد، ج. كاتولو و ب. دي مونتموالن

االتحاد الدويل لحامية الطبيعة )IUCN( يساعد العامل عىل إيجاد حلول واقعية ألهم التحديات البيئية والتنموية امللحة. وهو أقدم 
وأكرب شبكة بيئية عاملية، كام ينتسب لعضويته أكرث من 1000 حكومة ومنظمة غري حكومية، وحوايل 11000 عامل متطوع يف أكرث من 

160 دولة. أنشئ مركز البحر املتوسط للتعاون يف ملقة عام 2000 ويجمع أكرث من 170 منظمة عضو يف االتحاد الدويل لصون الطبيعة 
يف املنطقة حول برنامج مشرتك من العمل املتفاين للتأثري وتشجيع ومساعدة مجتمعات البحر األبيض املتوسط للحفاظ عىل الطبيعة 

واستخدام مواردها بشكل مسؤول لتحقيق التنمية البرشية. لجنة بقاء األنواع )SSC( يف االتحاد الدويل لحامية الطبيعة هي شبكة 
علمية تضم 7500 من الخرباء املتطوعني من كل العامل، وجميعهم يعمل معا من أجل تحقيق رؤية "عامل يقّيم ويحافظ عىل املستويات 

الحالية للتنوع الحيوي" هناك مجموعة متخصصة تعمل عىل نباتات جزر البحر املتوسط.
www.iucn.org

منظمة الحياة النباتية الدولية هي املنظمة التي تتحدث عن النباتات الربية. نحن نعمل بجد لحامية النباتات الربية عىل األرض وبناء 
تفاهم للدور الحيوي الذي تلعبه يف حياة الجميع. النباتات الربية رضورية للحياة، فهي تقوم بتنظيف الهواء واملياه، وتوفر الغذاء 
واملأوى للحرشات والطيور والحيوانات، وهي بالغة األهمية يف مكافحة تغري املناخ. تضطلع منظمة الحياة النباتية الدولية بعملية 

الحفظ وتدير املحميات الطبيعية وتؤثر يف السياسات والترشيعات وتدير الفعاليات واألنشطة التي تربط الناس مع النباتات الربية 
املحلية وتعمل مع الرشكاء عىل الصعيد الدويل لتعزيز حفظ النباتات الربية وذلك لصالح الجميع.

www.plantlife.org.uk

يعترب الصندوق العاملي لصون الطبيعة من املنظامت الرائدة يف العامل للحفاظ عىل الطبيعه. إن مهمة الصندوق العاملي لصون الطبيعة 
هي وقف تدهور البيئة الطبيعية لكوكب األرض وبناء مستقبل يستطيع فيه البرش العيش يف وئام مع الطبيعة. اتحدت شبكة مكاتب 

البحر املتوسط للصندوق العاملي لصون الطبيعة الطالق مبادرة البحر املتوسط وهي عبارة عن اسرتاتيجية مكونة من أربعة أهداف 
رئيسية: حامية وانحسار فقدان طبيعية البحر األبيض املتوسط املتميزة وتأمني النظم اإليكولوجية للمياه العذبة وحامية النظم 
اإليكولوجية البحرية وضامن قدرة األنظمة اإليكولوجية املتوسطية بالتكيف مع تغري املناخ. ساهم كل من مكتب برنامج البحر 

املتوسط - صندوق العاملي لصون الطبيعة )MedPO( والصندوق العاملي لصون الطبيعة - إيطاليا يف هذه املبادرة.
www.wwf.org




