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 .المندوبین التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافیة

  مؤتمر األطراف في االتفاقیة
  المتعلقة بالتنوع البیولوجي

  شرحادي ع الاالجتماع
  2012 تشرین األول/أكتوبر 19-8باد، الهند، آحیدر 
   من جدول األعمال1-10البند 

  
   اتفاقیة التنوع البیولوجي في اجتماعه الحادي عشر فيلمقررات الصادرة عن مؤتمر األطرافا

 المناطق البحریة :التنوع البیولوجي البحري والساحلي  11/17 المقرر
  المهمة إیكولوجیا أو بیولوجیا

 إن مؤتمر األطراف،

  )EBSAs( وصف المناطق التي تستوفي المعاییر العلمیة للمناطق البحریة المهمة إیكولوجیا أو بیولوجیا
كانون األول / دیسمبر24 المؤرخ 66/231 من قرار الجمعیة العامة 167 و165 إلى الفقرتین شیرإذ ی

  ، بما في ذلك مرفقه، بشأن المحیطات وقانون البحار،2011
ذ یشیر ٕ تفاقیة التنوع امؤتمر األطراف بأن ، والتي یعترف فیها 10/29 من المقرر 26 إلى 21 إلى الفقرات وا

المحمیة البحریة فیما یتعلق بالمناطق لألمم المتحدة  في دعم عمل الجمعیة العامة  رئیسيتضطلع بدورالبیولوجي 
المعلومات وحسب االقتضاء توفیر  خارج الوالیة الوطنیة، من خالل التركیز على توفیر المعلومات العلمیة، الواقعة

  ،ام اإلیكولوجي والنهج التحوطيالتقنیة والمشورة ذات الصلة بالتنوع البیولوجي البحري، وتطبیق نهج النظ
ذ یشیر ٕ   ،9/20 إلى الفقرة الثانیة من دیباجة المقرر وا

لحكومة الیابان لما قدمته من تمویل، وألمانة برنامج البیئة اإلقلیمي في جنوب  عن امتنانه یعرب -1
دعم التقني، من خالل المحیط الهادئ لما قامت به من استضافة ومشاركة في التنظیم، ولحكومة أسترالیا لتوفیرها ال

منظمة الكومنولث للبحوث العلمیة والصناعیة، فیما یتعلق بحلقة العمل اإلقلیمیة لجنوب غرب المحیط الهادئ لتیسیر 
تشرین / نوفمبر25 إلى 22وصف المناطق البحریة المهمة إیكولوجیا أو بیولوجیا، المنعقدة في نادي، فیجي، من 

یة لما قامت به من تمویل، ولحكومة البرازیل لما قامت به من استضافة، ولبرنامج ؛ وللمفوضیة األوروب2011الثاني 
األمم المتحدة للبیئة في منطقة الكاریبي التابع للیونیب لما قام به من مشاركة في تنظیم حلقة العمل اإلقلیمیة لمنطقة 

آذار / مارس2شباط إلى / فبرایر28الكاریبي الكبرى وغرب وسط األطلسي، التي عقدت في ریسیف، البرازیل، من 
حمایة البیئة البحریة في شمال شرق ؛ ولحكومة فرنسا على استضافتها لحلقة العمل العلمیة المشتركة بین لجنة 2012

 بالتعاون مع أمانة اتفاقیة التنوع البیولوجي بشأن ،شمال شرق األطلسيفي سماك األة مصاید هیئالمحیط األطلسي و 
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 9 إلى 8ریة المهمة إیكولوجیا أو بیولوجیا في شمال شرق المحیط األطلسي في إیریس، فرنسا من تحدید المناطق البح
في سماك األة مصاید هیئ، وللجنة حمایة البیئة البحریة في شمال شرق المحیط األطلسي، و 2011أیلول /سبتمبر

  حلقة العمل هذه؛شمال شرق األطلسي لعقدهما، بالتعاون مع أمانة اتفاقیة التنوع البیولوجي، ل
، الستضافةولحكومة موریشیوس  الیابان لما قدمته من تمویل، لحكومة یعرب أیضا عن امتنانه -2

ومنظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة في التنظیم، وكذلك نیروبي أمانة اتفاقیة /ولبرنامج األمم المتحدة للبیئة
إلى حلقة  (CSIRO)یة صناع لألبحاث العلمیة والثللكمنو تقني عبر منظمة الحكومة أسترالیا على توفیر الدعم ال

العمل اإلقلیمیة لجنوبي المحیط الهادئ بغیة تیسیر وصف المناطق البحریة المهمة إیكولوجیا أو بیولوجیا، المعقودة 
؛ وكذلك لحكومة الیابان على 2012آب / أغسطس3تموز إلى / یولیو30وس، من یفي فلیك أون فالك، موریش

 المشاركة في تنظیم حلقة علىللجنة الدائمة لجنوبي المحیط الهادئ ولحكومة إكوادور على استضافتها، و  ،تمویلها
وصف المناطق البحریة المهمة إیكولوجیا لتیسیر قلیمیة للمنطقة الشرقیة المداریة والمعتدلة للمحیط الهادئ العمل اإل

 باغوس، في إكوادور؛ في جزر غاال2012آب / أغسطس31 إلى 28و بیولوجیا، من أ

 بالتقییم العلمي والتقني للمعلومات الواردة في تقاریر حلقات العمل اإلقلیمیة المشار إلیها في یرحب -3
 ،UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/5، UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/6( أعاله 1الفقرة 

المرفق (یق المعاییر العلمیة ، الذي یوفر تقییما علمیا وتقنیا للمعلومات عن تطب)UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/7و
، باإلضافة إلى غیرها من المعاییر العلمیة المتوافقة والمكملة ذات الصلة الموافق علیها على )9/20األول من المقرر 

ذ یشیر الصعید الوطني والحكومي الدولي،  ٕ ى في الوقت إلى أن حلقات عمل إقلیمیة إضافیة ستعقد في مناطق أخر وا
یعقد قبل االجتماع الثاني عشر للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة  اجتماع للهیئة الفرعیة المناسب لینظر فیها

 لمؤتمر األطراف؛

 الطریقة التشاركیة التي عقدت بها حلقات العمل اإلقلیمیة هذه، واستخدام أفضل یالحظ مع التقدیر -4
لموجزة عن وصف المناطق التي تستوفي معاییر المعلومات العلمیة والتقنیة المتاحة، مما وفر أساسا للتقاریر ا

اجتماعها السادس عشر، على النحو في المناطق البحریة المهمة إیكولوجیا أو بیولوجیا، والتي أعدتها الهیئة الفرعیة 
، UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/6الوارد في التقریر الموجز في المرفق بهذا المقرر والمكمل بمرفقات الوثیقتین 

 ؛UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/7و

ذ یالحظ -5 ٕ طراف المتعاقدة في اتفاقیة برشلونة لحمایة البیئة البحریة والمنطقة الساحلیة للبحر  أن األوا
 10 إلى 8 قد اعتمدت خالل اجتماعها العادي السابع عشر، المنعقد في باریس، من المتوسط وبروتوكوالتها

لمواقع ذات األهمیة الخاصة في منطقة البحر األبیض المتوسط،  االمتعلق بحفظIG.20/7  القرار 2012شباط /فبرایر
 بشأن المضطلع بهالعمل  من أجل تقدیم التنوع البیولوجيبأمانة اتفاقیة أمانة اتفاقیة برشلونة االتصال طلبت إلى و 

 البحر في منطقة إیكولوجیا أو بیولوجیا  المناطق البحریة المهمةعاییرمتستوفي یمكن أن  المناطق التي وصف
، UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/8 بالتقریر التجمیعي، على النحو الوارد في الوثیقة یحیط علمااألبیض المتوسط، 

واستنتاجاته بخصوص مواصلة العمل بالتعاون الوثیق مع بلدان البحر األبیض المتوسط والمنظمات المعنیة، وذلك 
لمناطق البحریة المهمة إیكولوجیا أو بیولوجیا في منطقة بغرض االنتهاء من وصف المناطق التي تستوفي معاییر ا

 البحر األبیض المتوسط؛
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، أن تطبیق المعاییر العلمیة للمناطق البحریة المهمة إیكولوجیا 10/29، أنه وفقا للمقرر إذ یالحظ -6
ذ یؤكدأو بیولوجیا یمثل عملیة علمیة وتقنیة  ٕ  بیولوجیا، واختیار ة إیكولوجیا أومهمالالبحریة أن تحدید المناطق  وا

تدابیر الحفظ واإلدارة هو من اختصاص الدول والمنظمات الحكومیة الدولیة المختصة، وفقا للقانون الدولي، بما في 
 إلى األمین یطلب، 10/29 من المقرر 26على النحو المذكور في الفقرة  ذلك اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار،

 عن وصف المناطق التي تستوفى معاییر المناطق البحریة المهمة إیكولوجیا أو لموجزةتنفیذي أن یدرج التقاریر اال
 والواردة في في اجتماعها السادس عشر،للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة التي أعدتها الهیئة الفرعیة بیولوجیا، 

 وهذا المقرر، وللغرض المنصوص 10/29في جهة اإلیداع، على النحو المشار إلیه في المقرر المرفق بهذا المقرر، 
، وأن یقدمها إلى الجمعیة العامة لألمم المتحدة وخاصة لفریقها العامل غیر الرسمي المفتوح 10/29علیه في المقرر 

العضویة المخصص لدراسة المسائل ذات الصلة بحفظ التنوع البیولوجي البحري واستخدامه المستدام في المناطق 
 یطلب كذلكنیة، فضال عن تقدیمها إلى األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات الدولیة المعنیة، وخارج الوالیة الوط

العملیة المنتظمة لإلبالغ العالمي وتقییم ب الجامع المعني الفریق العامل المخصص األمین التنفیذي تقدیمها إلى إلى
وكاالت األمم المتحدة ، وتقدیمها كذلك إلى دیة االقتصا-حالة البیئة البحریة، بما في ذلك الجوانب االجتماعیة

 1 كمصدر للمعلومات؛المتخصصة

 بالحاجة إلى تعزیز البحث والرصد اإلضافیین وفقا للقوانین الوطنیة والدولیة، بما في یحیط علما -7
 بغیة تیسیر ذلك اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار، لتحسین المعلومات اإلیكولوجیة أو البیولوجیة في كل منطقة

مواصلة وصف المناطق التي سبق وصفها، واالضطالع مستقبالً بوصف المناطق األخرى التي تستوفي المعاییر 
العلمیة للمناطق البحریة المهمة إیكولوجیا أو بیولوجیا، باإلضافة إلى غیرها من المعاییر العلمیة المتوافقة والمكملة 

 وطني والحكومي الدولي؛ذات الصلة الموافق علیها على الصعید ال

 مشاركة البلدان النامیة، السیما أقل البلدان نموا والدول الجزریة الحاجة إلى تیسیر یؤكد من جدید -8
 في بما في ذلك البلدان التي لدیها نظم ارتفاع میاه القاع،نتقالي، االقتصاد ال اذات البلدان وكذلك،  النامیةالصغیرة
، بما في ذلك في 10/29 من المقرر 48و) ب(20 و10 في الفقراتمطلوبة فة الالمستهدالبحریة العلمیة البحوث 

  لها السلطة الدولیة لقاع البحار؛البحوث البحریة العلمیة التي تروجألوقیانوغرافیة، وكذلك في االرحالت إطار 

ولوجیا  أن الوصف العلمي للمناطق التي تستوفي المعاییر العلمیة للمناطق البحریة المهمة إیكیؤكد -9
أو بیولوجیا وغیر ذلك من المعاییر ذات الصلة یمثل عملیة مفتوحة ومتطورة ینبغي أن تستمر للسماح بالتحسین 

 والتحدیث الجاري كلما توافرت المعلومات العلمیة والتقنیة المحسنة في كل منطقة من المناطق؛

ال شرقي المحیط  بوجود عملیة علمیة وتقنیة جاریة، فیما یخص مناطق في شمیحیط علما -10
 تین، وبدعم من الوثیقUNEP/CBD/COP/INF/38األطلسي، التي یرد وصفها في الوثیقة 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/5و UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/5/Add.1 ،إلى األمین التنفیذي إدراج ویطلب 
 یولوجیا؛المناطق البحریة المهمة إیكولوجیا أو بهذه الوثائق في آلیة تقاسم المعلومات عن 

                                                           
الـوارد  یكولوجیـا أو بیولوجیـاإالمناطق التـي تـستوفي معـاییر المنـاطق البحریـة المهمـة ب  أي تدابیر تتخذ فیما یتعلقمالحظة أنمع    1

ب أن تتوافـق مـع القـانون الـدولي، بمـا تدابیر الحفظ واإلدارة، یجأي من  في التقاریر المشار إلیها في هذه الفقرة، بما في ذلك اختیار وصفها
 .في ذلك اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار
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 بالحاجة الخاصة إلى حلقة عمل إقلیمیة تنظم في منطقة البحر األبیض المتوسط من یحیط علما -11
 البحریة المهمة إیكولوجیا أو بیولوجیا في الوقت قأجل االنتهاء من وصف المناطق التي تستوفي معاییر المناط

یة والتقنیة والتكنولوجیة یعقد قبل االجتماع الثاني المناسب للنظر في تقریره في اجتماع للهیئة الفرعیة للمشورة العلم
 عشر لمؤتمر األطراف؛

 والمنظمات ، إلى األمین التنفیذي أن یواصل التعاون مع األطراف، والحكومات األخرىیطلب -12
 نيالجامع المعالعامل المخصص فریق الجمعیة العامة لألمم المتحدة المختصة، والمبادرات العالمیة واإلقلیمیة، مثل 

، االقتصادیة -العملیة المنتظمة لإلبالغ العالمي وتقییم حالة البیئة البحریة، بما في ذلك الجوانب االجتماعیةب
وحسب ، عملها، واتفاقیات البحار اإلقلیمیة وخطط لألغذیة والزراعة  األمم المتحدة ومنظمةة،والمنظمة البحریة الدولی

 وبما في ذلك أیضا  فیما یتعلق بإدارة مصاید األسماك،،مصاید األسماكدارة إل، المنظمات اإلقلیمیة مقتضى الحال
لتیسیر وصف المناطق التي تستوفي معاییر المناطق البحریة المهمة  مشاركة المجتمعات األصلیة والمحلیة،

و المناطق إیكولوجیا أو بیولوجیا، من خالل تنظیم حلقات عمل إضافیة إقلیمیة أو دون إقلیمیة للمناطق المتبقیة أ
الفرعیة التي ترغب األطراف في عقد حلقات العمل فیها، ولمزید من وصف المناطق التي تم وصفها بالفعل عند توافر 
تاحة التقاریر للنظر فیها في اجتماعات قادمة  ٕ معلومات جدیدة، حسب مقتضى الحال، رهنا بتوافر الموارد المالیة، وا

وستتاح التقاریر الموجزة من الهیئة الفرعیة إلى اجتماعات مؤتمر . نیة والتكنولوجیةللهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتق
األطراف القادمة للنظر فیها بغیة إدراج التقاریر في جهة اإلیداع تمشیا مع الغرض واإلجراءات المحددة في المقرر 

  وهذا المقرر؛10/29

یة لتیسیر وصف المناطق التي تستوفي  بالجدول الزمني المؤقت لحلقات العمل االقلیمیحیط علما -13
 ؛)UNEP/CBD/COP/11/22المرفق بالوثیقة (معاییر المناطق البحریة المهمة إیكولوجیا أو بیولوجیا 

 إلى األمین التنفیذي أن یواصل التعاون مع األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات یطلب -14
، السیما أقل البلدان للبلدان النامیة األطراف اإلقلیمیة ولویاتلمعالجة األ من أجل بناء القدرات داخل البلدان المختصة

بما في ذلك البلدان التي لدیها نظم ، ذات االقتصاد االنتقالي البلدان فضال عننموا والدول الجزریة الصغیرة النامیة، 
 ى النحو المطلوب في الفقرةعلتنظیم حلقات عمل إقلیمیة أو دون إقلیمیة لبناء القدرات، ارتفاع میاه القاع، من خالل 

  ووسائل أخرى؛،10/29 من المقرر 37

 جهة اإلیداع وآلیة تقاسم المعلومات بشأن المناطق البحریة المهمة إیكولوجیا أو بیولوجیا

 بجهة اإلیداع النموذجیة للمعاییر یرحب لحكومة ألمانیا على التمویل الذي قدمته ویعرب عن امتنانه -15
العلمیة والتقنیة البحریة المهمة إیكولوجیا أو بیولوجیا وآلیة تقاسم المعلومات للمعلومات العلمیة لوصف المناطق 

فضال عن غیرها من المعاییر العلمیة ، )9/20المرفق األول بالمقرر (تطبیق المعاییر العلمیة بصلة متوالخبرات ال
وتستخدم هذه اآللیة كأداة قائمة . ومي الدوليالمتوافقة والمكملة ذات الصلة الموافق علیها على الصعید الوطني والحك

ة في تقاسم ختصعلى االنترنت للمدخالت وقاعدة بیانات لمساعدة األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات الم
المعلومات العلمیة والتقنیة والخبرات ذات الصلة بتطبیق المعاییر العلمیة للمناطق البحریة المهمة إیكولوجیا أو 

باإلضافة إلى غیرها من المعاییر العلمیة المتوافقة والمكملة ذات الصلة الموافق علیها على الصعید الوطني ، بیولوجیا
، على يوالحكومي الدولي، وتقدم المعلومات والبیانات العلمیة إلى حلقات العمل اإلقلیمیة التي ینظمها األمین التنفیذ
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 أعاله، لوصف المناطق التي تستوفي المعاییر العلمیة 12فقرة  وال10/29 من المقرر 36النحو المطلوب في الفقرة 
 لتحدید المناطق البحریة المهمة إیكولوجیا أو بیولوجیا وغیر ذلك من المعاییر ذات الصلة؛

إلى األمین التنفیذي مواصلة تطویر جهة اإلیداع النموذجیة وآلیة تقاسم المعلومات، رهنا یطلب  -16
ا خدمة الغرض المطلوب مبح جهة إیداع كاملة التشغیل وآلیة تقاسم المعلومات حتى یمكنهبتوافر الموارد المالیة، لتص

، بالتعاون مع األطراف، والحكومات األخرى، ومنظمة األمم المتحدة لألغذیة 10/29 من المقرر 39في الفقرة 
 الحكومیة ة األوقیانوغرافی، واللجنة(UNDOALOS)والزراعة، وشعبة األمم المتحدة لشؤون المحیطات وقانون البحار 

، السیما نظام المعلومات الجغرافیة (UNESCO-IOC)الدولیة التابعة لمنظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة 
-UNEP)، والمركز العالمي لرصد الحفظ التابع لبرنامج األمم المتحدة للبیئة (OBIS)البیولوجیة بشأن المحیطات 

WCMC)ذ یالحظ لمیة للتنوع البیولوجي للمحیطات، وغیر ذلك من المنظمات المختصة، ، والمبادرة العا ٕ  الحاجة إلىوا
مؤتمر األطراف على مقررات صادرة عن  المعلومات الواردة على أساس التي تتضمن جهة اإلیداعتمییز واضح بین 

 المعلومات،  تقاسمالها في آلیةوغیرها من المعلومات التي تم إدخ 10/29 من المقرر 39الفقرة النحو المطلوب في 
قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف في یعقد لهیئة الفرعیة ل المحرز إلى اجتماع وتقدیم تقریر عن التقدم

 االتفاقیة؛

 األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات الحكومیة الدولیة على إعداد قوائم جرد إقلیمیة یشجع -17
الفقرة (مع األخذ في الحسبان طابع سریتها، حیثما ینطبق، وترتبط بآلیة تقاسم المعلومات للبیانات مع بیانات وصفیة، 

ومصادر البیانات األخرى ذات الصلة، من أجل تتبع موقع مجموعات البیانات المستخدمة ) 10/29 من المقرر 39
ه حلقات العمل أجرتجیا، الذي في وصف المناطق التي تستوفي معاییر المناطق البحریة المهمة إیكولوجیا أو بیولو 

 10/29 من المقرر 36اإلقلیمیة، التي سیجري تنظیمها في المناطق المتبقیة، على النحو المشار إلیه في الفقرة 
العلمیة  إلى األمین التنفیذي إتاحة المعلومات یطلب، 10/29 من المقرر 41الفقرة   إلىإذ یشیر أعاله، و12والفقرة 

عتها حلقات العمل اإلقلیمیة، إتاحتها لألطراف، والحكومات األخرى والمنظمات الحكومیة البیانات امجموعات و  ّ لتي جم
الدولیة الستخدامها وفقا الختصاصاتها، وتقدیم تقریر عن التقدم المحرز في هذا التعاون إلى اجتماع للهیئة الفرعیة 

 یعقد قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقیة؛

18-  ٕ األطراف،  إلىیطلب ، 10/29 من المقرر 43 والفقرة 9/20 من المقرر 18إلى الفقرة ذ یشیر وا
والحكومات األخرى أن تواصل اتخاذ التدابیر لكى تدرج في جهة اإلیداع أو في آلیة تقاسم المعلومات، حسبما تحدده 

صلة بتطبیق معاییر المناطق البحریة المهمة األطراف أو الحكومات المعنیة، المعلومات والخبرات العلمیة والتقنیة المت
إیكولوجیا أو بیولوجیا أو غیر ذلك من المعاییر المتوافقة والمكملة ذات الصلة المتفق علیها على الصعید الوطني 

  المناطق داخل الوالیة الوطنیة، وذلك قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف؛فيوالحكومي الدولي 

 ن المناطق البحریة المهمة ایكولوجیا أو بیولوجیابناء القدرات بشأ

بالعمل الذي یضطلع به األمین التنفیذي، والذي مولته حكومة ألمانیا بسخاء، إلعداد دلیل یرحب  -19
یطلب  و،(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/9)ووحدات تدریب بشأن المناطق البحریة المهمة إیكولوجیا أو بیولوجیا 

 ، بما في ذلك إجراء المزید من المشاورات مع األطرافالضرورة، حسب هماتنقیحلة مواصاألمین التنفیذي  إلى
عداد، و والمجتمعات األصلیة والمحلیة ٕ  األمین التنفیذي  إلىیطلبو.  استخدام المعارف التقلیدیةتدریب بشأن مواد ا

لى اللغات الرسمیة لألمم المتحدة دلیل ووحدات التدریب بشأن المناطق البحریة المهمة إیكولوجیا أو بیولوجیا إترجمة 
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إلى  األطراف، والحكومات األخرى، ووكاالت األمم المتحدة المتخصصة ویدعوبعد تنقیحها على النحو المناسب، 
تاحة الموارد الالزمة لهذا الغرض إلى أقصى حد استخدام مواد التدریب هذه و  ٕ وسائل أخرى، حسب مقتضى الحال، وا
 العلمیة والتقنیة داخل بلدانها ومناطقها فیما یتعلق بوصف المناطق التي تستوفي معاییر ممكن، بغیة تعزیز القدرات

  المناطق البحریة المهمة إیكولوجیا أو بیولوجیا؛
من  المعنیة والحكومات األخرى والمنظمات ،تعاون مع األطرافالتنفیذي أن ی  إلى األمینیطلب -20

اجتماع للهیئة لنظر  وتقدیم تقریر عن التقدم المحرز ینظفین العلمیتعزیز قدرات البلدان في مجال تدریب المو أجل 
   قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف؛ یعقدالفرعیة

 إلى األمین التنفیذي، رهنا بتوافر الموارد المالیة، أن ییسر تنظیم حلقات عمل تدریبیة یطلب -21
للمناطق التي تستوفي معاییر المناطق البحریة المهمة بل في المستقباستخدام مواد التدریب هذه لدعم الوصف العلمي 

إیكولوجیا أو بیولوجیا على الصعید الوطني واإلقلیمي، فضال عن تحدید الدول والمنظمات الحكومیة الدولیة المختصة 
  للمناطق البحریة المهمة إیكولوجیا أو بیولوجیا؛

ومنظمات التمویل، حسب مقتضى الحال،  ،المالیةاآللیة  و ، الحكومات األخرىیدعوو  األطراف یحث -22
ذات األخرى األنشطة و إلى توفیر دعم كاف وفي الوقت المناسب ومستدام لتنفیذ أنشطة التدریب وأنشطة بناء القدرات 

 إیكولوجیا أو بیولوجیا، وخصوصا للبلدان النامیة، السیما أقل البلدان نموا والدول الصلة بالمناطق البحریة المهمة
الصغیرة النامیة، فضال عن األطراف ذات االقتصاد االنتقالي، بما في ذلك البلدان التي لدیها نظم ارتفاع الجزریة 

 میاه القاع، وحسب مقتضى الحال، المجتمعات األصلیة والمحلیة؛

 المعارف التقلیدیة لوصف المناطق البحریة المهمة ایكولوجیا أو بیولوجیا، والمعاییر االجتماعیة والثقافیة

 المعارف التقلیدیة والعلمیة والتقنیة والتكنولوجیة مجدبتحدید عناصر محددة ل بالتقریر المتعلق یرحب -23
للمجتمعات األصلیة والمحلیة، والمعاییر االجتماعیة والثقافیة، والجوانب األخرى المتعلقة بتطبیق المعاییر العلمیة 

دارة المناطق المحمیة البحریة لتحدید المناطق البحریة المهمة إیكولوجیا أو بیولوجیا، ٕ  وكذلك إنشاء وا
)UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/10( أفضل المعارف العلمیة والتقنیة المتاحة، بما في ذلك أن ، مع مالحظة

المناطق التي تستوفي معاییر تحدید  ینبغي أن تكون األساس الذي یقوم علیه وصفالمعارف التقلیدیة ذات الصلة، 
 أي ذات صلة في اإلضافیةمعلومات االجتماعیة والثقافیة ال أن تكونمهمة إیكولوجیا أو بیولوجیا، و المناطق البحریة ال

لیة، حسب هذه العم في المجتمعات األصلیة والمحلیة وینبغي إشراكخطوة الحقة الختیار تدابیر الحفظ واإلدارة، 
 موجودة قبل ذلك؛مقتضى الحال، وخصوصا في المناطق المأهولة بالسكان واالستخدامات ال

 األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات الحكومیة الدولیة المختصة، والمجتمعات األصلیة یدعو -24
التقریر المشار إلیه في  المعارف التقلیدیة في المتعلقة بإدماجات اإلرشادوالمحلیة ذات الصلة، إلى النظر في استخدام 

للمناطق في المستقبل ، حسب مقتضى الحال، في أي وصف المعارف أعاله، بموافقة ومشاركة حائزي هذه 23الفقرة 
 تدابیر الحفظ واإلدارة، وتقدیم تقریر وفي إعداد ،یة المهمة إیكولوجیا أو بیولوجیاالتي تستوفي معاییر المناطق البحر 

  عن التقدم المحرز في هذا الصدد إلى االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقیة؛
أن و تتطلب تدابیر معززة للحفظ واإلدارة، المهمة اجتماعیا وثقافیا قد البحریة  المناطق أن یالحظ -25

 هذه التدابیر المعززةالتي تحتاج إلى ذات الصلة بحفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام  تحدید المناطقمعاییر 
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المبررات العلمیة إیجاد حتاج إلى تطویر، مع تمن جوانب األهمیة قد نظرا ألهمیتها االجتماعیة والثقافیة وغیرها 
   لذلك؛والتقنیة المناسبة

 مرفق

ي المعاییر العلمیة للمناطق البحریة ستوف المناطق التي توصف عن ةریر موجز اتق
  2المهمة إیكولوجیا أو بیولوجیا

ى األمین التنفیذي إل ،10/29 من المقرر 36طلب مؤتمر األطراف في اتفاقیة التنوع البیولوجي، في الفقرة   -1
مم  فضال عن المنظمات المختصة والمبادرات اإلقلیمیة، مثل منظمة األ،العمل مع األطراف والحكومات األخرى

 واالتفاقیات وخطط العمل اإلقلیمیة المتعلقة بالبحار، وحسب االقتضاء، المنظمات اإلقلیمیة ،غذیة والزراعةالمتحدة لأل
، بما قلیمیةاإلعمل الحلقات مجموعة من  تنظیم ، فیما یتعلق بإدارة مصاید األسماكإدارة مصاید األسماك،المعنیة ب

 قبل اجتماع قادم للهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة رهنا بتوافر الموارد المالیة،في ذلك وضع االختصاصات 
على أن یكون الهدف األولي هو تیسیر  ،والتكنولوجیة ینعقد قبل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقیة

وصف المناطق البحریة المهمة إیكولوجیا أو بیولوجیا من خالل تطبیق المعاییر العلمیة الواردة في المرفق األول 
 والمكملة المعاییر العلمیة األخرى ذات الصلة المتوافقة مع المعاییر العلمیة الوطنیة والحكومیة الدولیةو  9/20بالمقرر 

 ستوفيفضال عن اإلرشادات العلمیة بشأن تحدید المناطق البحریة الواقعة خارج حدود الوالیة الوطنیة والتي ت، لها
  .9/20المعاییر العلمیة الواردة في المرفق األول بالمقرر 

لهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة ا من المقرر نفسه، طلب مؤتمر األطراف في االتفاقیة إلى 42وفي الفقرة   -2
وضح تي ت من حلقات العمل الةالواردللمعلومات لتقنیة والتكنولوجیة إعداد تقاریر استنادا إلى التقییم العلمي والتقني وا

  .9/20المقرر ب المعاییر الواردة في المرفق األول ستوفيلمناطق التي تل یةتفصیلالبیانات ال
األمین التنفیذي التفاقیة التنوع إما  نظمها ، عقدت مجموعة من حلقات العمل اإلقلیمیة10/29للمقرر وعمال   -3

) 1: ( بالتشاور مع أمانة اتفاقیة التنوع البیولوجي، بما في ذلك مختصة،البیولوجي أو منظمة إقلیمیة حكومیة دولیة
جنوب المحیط الهادئ لتیسیر وصف المناطق البحریة المهمة غرب حلقة عمل اتفاقیة التنوع البیولوجي اإلقلیمیة ل

حلقة عمل ) 2(؛ و2011تشرین الثاني / نوفمبر25 إلى 22ي، من جنادي، فیالمنعقدة في  ،لوجیا أو بیولوجیاإیكو 
 لتیسیر وصف المناطق األطلسي المحیط غرب وسط و الكبرىاتفاقیة التنوع البیولوجي اإلقلیمیة لمنطقة البحر الكاریبي 

  .2011آذار / مارس2شباط إلى / فبرایر28یف، البرازیل، من ریسالمنعقدة في  ،البحریة المهمة إیكولوجیا أو بیولوجیا
 التطبیق في حین یرد أدناه، على التوالي، 2 و1 لنتائج حلقات العمل اإلقلیمیة هذه في الجداول موجزویرد   -4

 UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/6( العمل تيالكامل للمعاییر في المرفقات بالتقاریر ذات الصلة بحلق
  .)UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/7و
 نتائج العمل المضطلع به في إطار اتفاقیة برشلونة لحمایة البیئة البحریة والمنطقة 3ویعرض الجدول   -5

ویتاح التقریر التجمیعي لهذا العمل كوثیقة إعالمیة . الساحلیة للبحر األبیض المتوسط
)UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/8(.  

                                                           
 وضع الخصوص ال تعبر عن أي آراء أیا كانت من جانب األمانة بالمرفق االتسمیات المستخدمة في عرض المواد في هذ   2

  .تخومها أو حدودهاالقانوني ألي بلد أو إقلیم أو مدینة أو منطقة أو لسلطاتها، أو بشأن تعیین 
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 أن تطبیق معاییر المناطق البحریة المهمة ،10/29ن المقرر  م26 في الفقرة ،والحظ مؤتمر األطراف  -6
 المعاییر قد تحتاج إلى تدابیر ستوفي وأن المناطق التي یتضح أنها ت، عملیة علمیة وتقنیةیمثلإیكولوجیا أو بیولوجیا 
نه یمكن تحقیق ذلك من خالل مجموعة متنوعة من الوسائل، بما في ذلك تقیی،معززة للحفظ واإلدارة ٕ مات للمناطق  وا

المهمة إیكولوجیا أو بیولوجیا واختیار تدابیر البحریة  وشدد على أن تحدید المناطق ،ألثرتقییمات لالمحمیة البحریة و 
 وفقا للقانون الدولي، بما في ختصة،الحفظ واإلدارة من المسائل التي تخص الدول والمنظمات الحكومیة الدولیة الم

  .نون البحارذلك اتفاقیة األمم المتحدة لقا
عن اإلعراب   بیولوجیالمناطق البحریة المهمة ایكولوجیا أواوصف المناطق التي تستوفي معاییر وال یتضمن   -7

تعیین ب فیما یتعلق إقلیم أو مدینة أو منطقة أو سلطاتها، أو  أو بلدأليأي رأي مهما كان فیما یتعلق بالوضع القانوني 
  . علمیة وتقنیةوهو یشكل على وجه الدقة عملیةآثار اقتصادیة أو قانونیة، ال تترتب علیه  و .حدودها أو تخومها

  
  المختصرات المستعملة في الجداول

ترتیب معاییر المناطق البحریة المهمة 
  إیكولوجیا أو بیولوجیا

  األهمیة
  مرتفعة: 1
  متوسطة: 2
  منخفضة: 3
  ال توجد معلومات: 4

  المعاییر 
  فریدة أو نادرة : 1جیم •
  میة خاصة لمراحل حیاة األنواع أه: 2جیم •
أو الموائل المهددة باالنقراض أو /األهمیة لألنواع و: 3جیم •

  المعرضة لالنقراض أو التي ینخفض عددها 
مدى الضعف أو الهشاشة أو الحساسیة أو بطء : 4جیم •

   االنتعاش
  اإلنتاجیة البیولوجیة : 5جیم •
  التنوع البیولوجي: 6جیم •
  مدى طبیعتها: 7جیم •
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  الهادئالمحیط جنوب  في منطقة غرب المناطق التي تستوفي معاییر المناطق البحریة المهمة إیكولوجیا أو بیولوجیا وصف -1 لالجدو 
  )UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/6 من تقریر حلقة العمل اإلقلیمیة لغرب جنوب المحیط الهادئ بشأن المناطق المهمة إیكولوجیا أو بیولوجیا 5تذییل بالمرفق ترد التفاصیل في ال(

  جیم
1 

  جیم
2 

جیم
3 

  جیم
4 

جیم
5 

  جیم
6 

  جیم
7 

 الموقع ووصف موجز للمناطق

   لالطالع على شرح األرقام8یرجى الرجوع إلى الصفحة 
   جزر فینیكس- 1
  .محیطة به فینیكس المهمة إیكولوجیا أو بیولوجیا على جمیع جزر كیریباتي من أرخبیل فینیكس والجبال البحریة الجزرتشتمل : الموقع •
وهناك ستة جبال بحریة في هذه المنطقة وحقول . تتمیز جزر فینیكس بمختلف أعماق البحار وعدد من المناطق البیولوجیة وعدة جبال بحریة ضحلة •

. باتیة والعوالق الحیوانیةالغنیة للعوالق الن) المعادن(تیارات دائریة عند المیاه السطحیة وترتفع میاه األعماق مما یؤدي إلى ارتفاع تركیزات المغذیات 
وتؤدي هذه المنطقة الغنیة بالمغذیات إلى مستویات مرتفعة من التنوع البیولوجي ووجود األنواع ذات األهمیة االقتصادیة، بما في ذلك سمك القرش 

 جزر فینیكس مهمة لمراحل  مناطق مهمة للطیور مما یجعل5وهناك . والسمك طویل المنقار والتونة واألنواع األخرى المصیدة بشكل عرضي
. وهناك العدید من أنواع سرطان البحر والسالحف وتنتشر غیرها من األنواع األخرى كثیرة الهجرة. محددة من حیاة األنواع المعرضة لالنقراض

 على القوائم الحمراء وهناك عدد من األنواع المدرجة. وكان هناك صید على نطاق واسع لحوت العنبر في فینیكس خالل أوائل القرن العشرین
 .الموثقة لالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة وتبین قاعدة بیانات نظام المعلومات البیولوجیة الجغرافیة للمحیطات وجود عدد كبیر من األنواع

2 1 1 1 1 1 1 

   جبال یوا بواكاوا البحریة- 2
  . جنوبا تقریبا° 21غربا و° 164: الموقع •
م تقریبا تحت سطح البحر، إضافة إلى تیارات  1 000م من سطح البحر، وآخر  300بجبل بحري یقع في حدود نظام من الجبال البحریة یتصف  •

ومن المحتمل أن تتسم بتنوع بیولوجي قاعي ومن الممكن درجة . دائریة قویة عند سطح البحر، من المحتمل بسبب ارتفاع میاه األعماق بدرجة كبیرة
 . یكون مرتبطا بنظم من الجبال البحریة المنعزلةعالیة من االستیطان الذي یمكن أن

2 4 4 1 3 2 1 

   الجبال البحریة في مرتفع نورفولك المتطاول- 3
إذا كان قائما ) جنوب جزر نورفولك(جنوبا ° 30حسب األنواع، نحو : جنوب كالیدونیا الجدیدة؛ الحدود من الجنوب: الحدود من الشمال: الموقع •

  .)Zintzen 2010 وClive and Roberts 2008(. على المجتمعات السمكیة
 إلى الجبال البحریة في مرتفع نورفولك المتطاول داخل المنطقة االقتصادیة الخالصة 2005أشار تحلیل إیكولوجي لكالیدونیا الجدیدة أجري في عام  •

 . معاییر وطنیة8لكالیدونیا الجدیدة كمنطقة ذات أهمیة دولیة استنادا إلى 

1 1 2 1 1 1 1 

  جنوب غرب جزر كارولین وشمال غینیا الجدیدة :  مجموعة ریمیتاو- 4
  .شرقا عند أقصى حدوده في الشمال الغربي والجنوب الشرقي° 146.6جنوبا و° 2.8شرقا و° 137.7شماال و° 6.9حدود الموقع عند : الموقع •
وتشتمل . نمیكرونیزیا المتحدة، المعروفة أیضا باسم جزر كارولییوجد عدد من أكثر الشعاب المرجانیة المتنوعة بیولوجیا في العالم في والیات  •

ویوجد في المنطقة تنوع .  على هذه المنطقة ذات األولویة وعلى أقصى الشمال الغربي للمنطقة االقتصادیة الخالصة في بابوا غینیا الجدیدةةطقالمن
ف بترك ّ  Calonectrisیز رئیسي للطائر البحري طویل الجناحین المقلم بیولوجي كبیر للجبال البحریة ومنطقة بحریة مهمة للطیور تعر

leucomelasالذي یأتي بحثا عن الطعام ال التكاثر، وهي منطقة یمكن فیها صید كمیات كبیرة من سمك التونة وحیتان العنبر . 

1 1 2 4 2 2 2 
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 الموقع ووصف موجز للمناطق

   لالطالع على شرح األرقام8یرجى الرجوع إلى الصفحة 
  كادافو وجنوب منطقة الو- 5
 .شرقا° 179-173جنوبا، و° 23-18بین : الموقع •
وجزر كادافو محاطة . ادافو هي رابع أكبر جزیرة في مجموعة فیجي، ذات منشأ بركاني وهي متصلة بیولوجیا وجغرافیا بمجموعة الو الجنوبیةإن ك •

والجزیرة موطن لنوعین . بنظام سلسلة صخور حاجزة غزیرة اإلنتاج وبها ثاني أكبر نظام حاجز شعابي في فیجي، وهي شعاب استرولوب الكبرى
وتحتوي جزر الو الجنوبیة على بعض الجزر البركانیة وعدة جزر مرجانیة محیطیة حجریة منعزلة بها مجموعة من . ع الطیور المستوطنةمن أنوا

. الموائل، منها منابت األعشاب البحریة وشعاب الرقع المحیطیة وأنظمة الحواجز الشعابیة مكثفة وجبال بحریة وأخادید مغمورة ومرتفع الو المتطاول
وفر األحوال المحیطیة المنعزلة مجموعة ممیزة من الموائل واألنواع المتنوعة وتوفر مناطق مهمة للتكاثر والتعشیش للطیور البحریة والسالحف وت

لمینك كما یوجد في هذه المنطقة البحریة ممر هجرة مهم لعدد من أنواع الحیتان الكبرى بما في ذلك الحیتان الحدباء وا. الخضراء وسالحف البحار
وأشار نظام المعلومات البیولوجیة الجغرافیة للمحیطات إلى هذه المنطقة . والسي وحوت العنبر، وعدد من الحیتان األصغر حجما وأنواع الدلفین

لمیاه العمیقة، كمنطقة غنیة جیدا ومنتجة للصید وبعا جمیع أنواع الشعاب الداخلیة، ومصاید األسماك أعالي البحار بعیدا عن الشاطئ والقاعیة في ا
 .وبها مصاید أسماك ومرجان والفقاریات مرتبطة بالجبال البحریة

1 1 1 1 1 1 1 

  لویزفیل–تونغا– ملتقى كیرمادیك- 6
  .غربا تقریبا° 175جنوبا و° 25 عند المنطقةتمركز ت: الموقع •
ویوجد . حریة بمنطقة كیرمادیك ومنطقة خندق تونغاغربا حیث تتصل سلسلة جبال لویزفیل الب° 175جنوبا و° 25هناك منطقة ملتقى ثالثي عند  •

 وتنتشر .ویوجد بخندقي كرومادیك وتونغا أنواع مستوطنة من األسماك. بها جبال بحریة وموائل خندقیة إضافة إلى حیوانات خاصة بكل بیئة
 .میقة عند جبال لویزفیل البحریةاألنواع المزدوجة األرجل الزاحفة في الخندقین وهناك حیوانات الجبال البحریة في البحار الع

1 4 2 2 2 1 1 

   جبال مونواي البحریة- 7
  . غربا183.0 إلى 182.5وخطوط الطول جنوبا  -25.94 إلى - 25.7عند : الموقع •
وعات وتتألف مجم. م تقریبا 1 200تتألف جبال مونواي البحریة من مخروط بركاني نشط به كالدیرا بمنفث حراري مائي عند أعماق تصل إلى  •

ویقع الجبل البحري عند الطرف . المنافث من الدیدان األنبوبیة واألعشاب الكثیفة من بلح البحر في األعماق والسراطین وأسماك الشعاعیات
 .الشمالي لمجموعة من مجموعات المنافث على امتداد قوس ظهر كیرمادیك الذي یوجد به حیوانات مماثلة تقریبا

1 4 2 2 1 1 1 

  دق بریطانیا الجدیدة منطقة خن- 8
یقع خندق بریطانیا الجدیدة ومجموعات المنافث الحراریة المائیة عند شمال شرق بابوا غینیا الجدیدة بما في ذلك الممر بین أیرلندا الجدیدة : الموقع •

  .وبریطانیا الجدیدة
وتمتد المنطقة لتشتمل على .  بإنتاجیة كبیرة وغناء من األنواعوتتسم المنطقة. تمتد المیاه الجنوبیة لبریطانیا الجدیدة فوق خندق بریطانیا الجدیدة •

مجموعات من الجبال البحریة التي یمكن الصید فیها وتجمیع للمنافث الحراریة المائیة في الجوانب الغربیة والشمالیة إلى الشرقیة من أیرلندا الجدیدة، 
 .ما یشیر إلى مواقع ذات أهمیة إیكولوجیة أو بیولوجیة

2 3 2 2 2 2 1 
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 الموقع ووصف موجز للمناطق

   لالطالع على شرح األرقام8یرجى الرجوع إلى الصفحة 
   منطقة خندق هیبرادیز الجدیدة- 9
جنوبا ° 21.378غربا إلى أقصى جنوب عند ° 166.975جنوبا، و° 17.921بین كالیدونیا الجدیدة وفانواتو، من أقصى شمال عند : الموقع •

  .غربا° 170.961و
د المنطقة من الطرف الجنوبي لبابوا غینیا الجدیدة، وتلتف وتمت.  خندق محیطي كبیر یقع بین كالیدونیا الجدیدة وفانواتوخندق هیبرادیز الجدیدةإن  •

وتشتمل منطقة خندق هیبرادیز الجدیدة على معالم المناطق السحیقة والعمیقة المنخفضة والجبال البحریة الواقعة في . حول الطرف الجنوبي لفانواتو
یرومانغو-ع یحیط ثالث جزر رئیسیة وهذا الموق. حدود والیة فانواتو ولكن تمتد حتى میاه كالیدونیا الجدیدة ٕ وتشمل المنطقة البحریة .  إیتافي وتانا وا

 ).م 7 600حتى عمق (المهمة إیكولوجیا أو بیولوجیا مجموعة من الموائل، منها الجبال البحریة والخنادق العمیقة 

1 1 4 2 3 1 1 

   منحدرات شعاب راروتونغا الخارجیة- 10
  .غربا' 46° 158جنوبا وخط الطول ' 12° 21تقع عند خط العرض : الموقع •
م ومن الممكن  300 نوعا من األسماك المستوطنة عند أعماق تصل إلى 12توضح البیانات المتاحة حالیا أن الشعاب الخارجیة لراروتونغا تشمل  •

نواع ضعیفة ومهددة باالنقراض من بین وتشیر بیانات نظام المعلومات البیولوجیة الجغرافیة للمحیطات أن هذه المنطقة تشتمل على عدة أ. أكثر
تلك الواردة في قوائم االتحاد الدولي لحفظ الطبیعة بما في ذلك المرجان ولكن تقطن أیضا في هذه المنطقة أنواع أخرى مدرجة في قوائم االتحاد مثل 

ذلك في مجموعات بیانات نظام المعلومات وتتمتع المنطقة أیضا بقیمة عالیة ألنواع المیاه الضحلة حسبما ینعكس . الحیتان وسمك القرش
 .البیولوجیة الجغرافیة للمحیطات

1 4 1 4 4 1 4 

   أرخبیل ساموان- 11
 .غربا° 174غربا و° 166جنوبا وبین ° 15تقریبا عند : الموقع •
وتشتمل جزر . وا المستقلة جزر صغیرة في سام4 جزر وجزیرة مرجانیة في ساموا األمریكیة وجزیرتین كبیرتین و6یتألف أرخبیل ساموان من  •

) مثل الیرقات المرجانیة(األرخبیل على بقعة ساخنة متنوعة بیولوجیا في غربي جنوب المحیط الهادئ وتظهر توصیلیة كبیرة، من الحیوانات الدقیقة 
 ).الحیتان والسالحف(إلى الحیوانات الكبیرة 

1 1 1 1 1 1 1 

   منطقة سوارو لتغذیة الطیور البحریة- 12
  . غرباʹ05° 163جنوبا وخط طول ' 14° 13عند خط عرض ) وسط المحیط الهادئ(إن سوارو جزیرة مرجانیة تقع شمال جزر كوك : قعالمو  •
 في المائة من 9وهي موقع تكاثر وتغذیة لنسبة . إن سوارو منطقة مهمة لتكاثر وتغذیة عدة أنواع من الطیور البحریة في وسط المحیط الهادئ •

 في المائة من مجموعات الطیور المداریة ذات الذیل األحمر، غیر أن هذه النسب المئویة ستنقح في 3طة أربیل في العالم ومجموعات طیور فرقا
عترف بأهمیة المجموعات الموجودة في سوارو للمحافظة على مجموعات .  في المائة على التوالي4 في المائة و13المستقبل القریب وتزید إلى  ُ وی

دارتها على الجزر األخرىالطیور البحریة و  ٕ وتنعكس أهمیة سوارو في مركزها كمنطقة مهمة للطیور، كونها أهم موقع تعشیش وتغذیة للطیور . ا
 .البحریة في جزر كوك

4 1 2 4 2 4 4 
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 الموقع ووصف موجز للمناطق

   لالطالع على شرح األرقام8یرجى الرجوع إلى الصفحة 
 شمال فیجي/والیس وسهل فورتونا/ جنوب توفالو- 13

 .جنوبا °180.122و غربا  °12.36 تقع النقطة المركزیة عند: الموقع •
وهذه المجموعة من البحار العالیة تقع .  هذه المنطقة من ارتفاع نشاط الصید واإلنتاجیة العالیة وبها عدد كبیر من األخادید المغمورة الكبیرةحددت •

ودائما ما یكون فیها صید كمیات كبیرة من سمك المرلین . م 5 500م إلى أكثر من  3 000إلى جانب سهل والیس وفورتونا بعمق یتراوح من 
وتشتمل هذه المنطقة على أنواع مدرجة في القائمة الحمراء لالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة؛ وهي طریق هجرة . والتونة وكثافة من الجبال البحریة

 .للسالحف؛ وبها نسبة عالیة من موائل مرجان البحار العمیقة

3 4 2 1 1 2 2 

  لومایفیتي، فیجي/را–إي– فاتو- 14
دید مغمورة بین فیتي لیفو وفانوا لیفو تغطي میاه بالي من طرف مجموعة جزر یاساوا والطرف الغربي لشعاب البحر قناة عمیقة وأخا: الموقع •

  .را، وتغطي المیاه العمیقة حول محمیة نامینا البحریة وجزر مقاطعة لومایفیتي في الجنوب الشرقي–إي–العظیم، من خالل ممر فاتو
فضال عن مركز ) الحیتانیات وسمك القرش والسالحف والطیور البحریة(عة ساخنة للحیوانات الكبیرة الساحرة  بقلومایفیتي/را–إي–فاتوتعتبر منطقة  •

وعلى الرغم من الحجم الكلي الصغیر نسبیا للمنطقة، فإن بها تضاریس قاعیة متنوعة، بما في ذلك قنوات وأخادید . تنوع ألنواع المیاه العمیقة
 .طقة محاطة بمناطق ساحلیة ضحلة ذات قیمة بحریة كبیرة عالمیاوهذه المن. مغمورة وجبال بحریة

2 2 1 2 2 1 2 

   جنوب بحر تاسمان- 15
  ).جنوب(جنوبا ° 45، و)شمال شرق(جنوبا ° 40، و)شمال غرب(جنوبا ° 36بین : الموقع •
وتوجد .  والكثافة األمامیة واإلنتاجیة األولیةإن جهة جنوب تاسمان من مناطق التغیر السریع من حیث الجغرافیة المادیة والكیمیائیة للمحیطات •

وهناك . بالمنطقة أعلى كثافة من الطیور في منطقة جنوب المحیط الهادئ وتحتوي على مناطق تغذیة للطیور البحریة المتكاثرة وغیر المتكاثرة
د مجموعات مرجان المیاه البادرة التي لم تتأثر ، مما یشیر إلى احتمال وجو بي مصنفان على أنهما في خطر كبیرجبالن بحریان في الشمال الغر 

 .بالصید بالشبك في المیاه العمیقة

2 1 1 1 1 2 2 

   المنطقة االستوائیة عالیة اإلنتاجیة- 16
إلى ) حدود النطاق الجغرافي لحلقة العمل(غربا ° 120جنوبا تقریبا من خط االستواء وخطوط الطول ° 5شماال إلى ° 5خطوط العرض : الموقع •

  .شرقا تقریبا° 165
. إن المنطقة االستوائیة عالیة اإلنتاجیة هي من المعالم األوقیانوغرافیة، وتشمل الطرف الغربي للتدفق من التیار االستوائي جنوب المحیط الهادئ •

 جلمحیط الهادئ، مما یسمح بإنتاویؤتي هذا اللسان من ارتفاع میاه األعماق الباردة المتدفقة غربا بمغذیات عالیة إلى المیاه السطحیة في وسط ا
وهناك تزاوج بین المناطق القاعیة والقریبة من سطح البحر، حیث یتعلق اإلنتاج الثانوي القاعي في السهول السحیقة . أولي كبیر على مساحة كبیرة

وهذه المعالم األوقیانوغرافیة . المنطقةوفي الماضي، سجلت وفرة من حیتان العنبر في هذه . م باإلنتاجیة األولیة عند السطح 5 000–4 000عند 
 . كبیرة الحجم تتأثر بشدة بأحداث النینو ومن المحتمل أن تتأثر بتغیر المناخ

1 3 3 4 1 3 3 
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   سلسلة جبال وسط لویزفیل البحریة - 17

  . غرباʹ00° 167 غربا إلى ʹ30° 172جنوبا وخط الطول ° 40جنوبا إلى ° 31تمتد من خط العرض : الموقع •
وهي مجموعة فریدة من الجبال البحریة . كم في غرب جنوب المحیط الهادئ شرق نیوزیلندا 4 000تد سلسلة جبال لویزفیل البحریة لمسافة تم •

د وتوج. المحیطیة في هذه المنطقة، وال توجد معالم أخرى ترتفع إلى البحار العمیقة العلیا بین سهل نیوزیلندا ومرتفع شرق المحیط الهادئ المتطاول
وتعرضت المنطقة . في الجبال البحریة مجموعة متنوعة من أنواع أسماك المیاه العمیقة وهي أرض خصبة لتكاثر أسماك الشعاعیات البرتقالیة

  لیشمل مجموعة من معالم الجبال البحریة والجبال البركانیة التي تتضمننطقة المه هذت، ولكن اختیر )أساسا الشعاعیات البرتقالیة(لصید مكثف 
. ، لم تتعرض بعضها أو أجزاء منها لعملیات صید)وبالتالي موائل ومجتمعات حیوانیة مختلفة(مجموعة من الخصائص الطبغرافیة واألعماق 

وتشتمل سجالت األنواع التي تم صیدها في مصاید األسماك على مرجان المیاه الباردة واالسفنج وقنفذي المیاه العمیقة الموجود بكثرة في الجبال 
ومن المحتمل أن تكون هناك مجموعات منتجة ومتنوعة من الالفقاریات القاعیة في المناطق العمیقة وأن تكون مهمة . لبحریة حول نیوزیلنداا

 .للشعاعیات البرتقالیة ومجموعات األسماك األخرى

1 1 2 2 2 1 2 

   المنطقة المشبعة باألراغونات في المحیط الهادئ - 18
  .غربا تقریبا° 156-174وبا، و جن° 16- 12من : الموقع •
ع في التیار االستوائي الجنوبي الحالي وبها معدالت تشبع من معادن األراغونایت الكربونیة هي األعلى منطقة من غربي جنوب المحیط الهادئ تق •

ولذلك، فإن هذه المنطقة لها قیمة . 3.5 و3في الوقت الحاضر ومن المتوقع أن تكون آخر المناطق التي تنخفض عن العتبات الرئیسیة البالغة 
 .سیكون فیها أثر تحمض المحیطات هو األبطأ ویكون احتمال االسترداد فیها أسرعإیكولوجیة أو بیولوجیة خاصة كمنطقة 

1 2 4 4 4 4 4 

   منطقة تغذیة طیور بیترل في منطقة صدع كلیبرتون- 19
  . غربا، عند حدودها الشمالیة الغربیة والجنوبیة الشرقیة° 130.6شماال و° 0.2غربا و° 137.9شماال و° 12.9عند : الموقع •
. منطقة من مناطق تغذیة غیر تكاثریة لطیور ببترل البحریة، وهي من الطیور البحریة المهددة باالنقراض التي تتكاثر في شمال نیوزیلنداتتألف ال •

اكسة وهي منطقة بها تیار استوائي قوي وتیارات مع. والمنطقة استوائیة وتقع على منطقة ارتفاع میاه األعماق االستوائیة في المحیط الهادئ وشمالها
 .موازیة تتسبب في اختالط المحیطات وارتفاع مستویات اإلنتاجیة األولیة

2 1 1 2 2 3 2 

   منطقة تغذیة طیور البیترل في شمال مرتفع لورد هو المتطاول- 20
  .ةغربا، عند حدودها الشمالیة الغربیة والجنوبیة الشرقی° 165.9جنوبا، و° 31.9غربا، و° 160جنوبا، و° 22.7عند : الموقع •
هذا الموقع مؤهل كمنطقة مهمة للطیور بموجب معاییر المنظمة الدولیة لحیاة الطیور وحدد أساسا كمنطقة تغذیة أساسیة لألنواع الفرعیة المستوطنة  •

  في المائة من األعداد في65-50التي تصل نسبتها إلى  (Pterodroma leucoptera caledonicaفي كالیدونیا الجدیدة مثل طیور بیترل 
 .وباإلضافة إلى كون هذا الموقع منطقة تغذیة مهمة، فإن الطیور المتحركة نحو مناطق التغذیة في الجنوب تستعمله كمنطقة غبور). العالم

2 1 2 2 4 3 4 

  جنوب فیجي/ حوض شمال نیوزیلندا- 21
  .شرقا° 176جنوبا و° 31 مركز الموقع عند یمتد من حوض جنوب فیجي إلى شمال نیوزیلندا وغرب مرتفع كیرمادیك المتطاول ویقع: الموقع •
یشتمل الحوض على مناطق تغذیة رئیسیة تستعملها طیور بیترل بركانسون للتكاثر وهي من الطیور البحریة المهددة باالنقراض التي تتكاثر على  •

 .جزر الحاجز العظیم والحاجز الصغیر في شمال نیوزیلندا

2 1 1 1 3 3 4 
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  د جزر تافوني ورینغول- 22

  .غربا° 179جنوبا و° 16شمال شرق جزر فیجي وتشمل جزر تافوني ورینغولد ومركزها عند : الموقع •
ویوجد في المنطقة أعداد .  على المیاه المحیطة بجزر شمال شرق فیجي وتدعم مجموعة من المجتمعات والموائل في منطقة ضیقةنطقة المهقع هذت •

قلیمیا من السالحف البحریة  ٕ والحیتان الحدباء والطیور البحریة وأسماك الشعاب شبه الرحل ومن المتوقع أن تكون فیها تركیزات من كبیرة عالمیا وا
وتمثل المنطقة مكان تغذیة رئیسي محیط بأهم مواقع التعشیش للسالحف البحریة والسالحف الخضراء وآخر موقع تعشیش في . مرجان المیاه الباردة

ع مناطق بحریة مهمة للطیور تحدد مناطق التغذیة استنادا إلى امتداد نحو البحر حول مستعمرات كما تشمل أرب. فیجي للسالحف الخضراء
 .التعشیش

3 1 1 2 2 2 2 

   سهل مانیهیكي- 23
 . جنوبا تقریبا° 18غربا و° 155: الموقع •
ن هذا السهل نتیجة نشاط بركان. سهل مانیهیكي هو سهل محیطي یقع في جنوب غرب المحیط الهادئ • ّ  120 إلى 125ي حدث منذ وتكو

وأشارت الدراسات . ملیون سنة أثناء فترة منتصف العصر الطباشیري عند حدود ملتقى ثالث صحف تعرف باسم ملتقى تونغاریفا الثالثي
ات ولكن االستقصائیة التي جرت على مدار فترة طویلة بهدف تحدید ترسیبات مهمة من معادن قاع البحار إلى أن هناك كائنات آكلة للترسیب

 .لم یتم تحدیدها

2 3 4 3 2 3 2 

  بیفیردج وهاران– نظام شعاب نیوي- 24
  .  میال بحریا لیشمل شعاب بیفیردج125غربا، ویمتد جنوب شرقا لمسافة ° 169.50جنوبا و° 19حول نیوي، : الموقع •
وأشیر إلى المیاه المحیطة بنیوي كجزء من طریق . إن جزیرة نیوي المنعزلة هي أكبر جزیرة مرجانیة في العالم وهي لیست جزءا من أي أرخبیل •

ویشار أیضا إلى . وشوهد عدد من الثدییات البحریة األخرى المعرضة لالنقراض في میاه نیوي. هجرة مهم للحیتان الحدباء المعرضة لالنقراض
وشعاب بیفیردج .  كم من شعاب حافة نیوي100 وجود الثعبان المقلم بخطوط سوداء المستوطن بالقرب من المناطق الشاطئیة التي تصل إلى نحو

هي شعاب منعزلة ترتفع بشدة عن قاع البحر ومدرجة في المنطقة المهمة إیكولوجیا أو بیولوجیا ومن المحتمل أن تحتوي على أنواع مستوطنة 
 .نتیجة هذه العزلة

1 4 2 4 3 4 2 

  )دیمز( سهل جنوب غرب باالو - 25
  .یقة جنوب غرب أرخبیل باالو الرئیسيمنطقة المحیطات العم: الموقع •
ففي هذه المنطقة، یشیر التقارب بین . تحتوي هذه المنطقة على عدد من الخصائص البارزة فیما یتعلق بالبیئات المحیطیة البعیدة عن الشاطئ •

یقة إلى نقطة معاكسة محتملة للتفاعل بین مجموعات الجبال البحریة والتیارات الدائریة عالیة الطاقة ومختلف المجموعات القاعیة في المیاه العم
 .أنواع البحار العمیقة واألنواع البحریة القریبة من سطح البحر وأنواع الطیور التي تنتقل إلى المحیطات

2 2 2 4 4 2 3 

   أرخبیل تونغا- 26
 .غربا° 177إلى ° 173جنوبا و" 30° 23جنوبا و° 15بین : الموقع •
وهو أهم موقع لتكاثر مجموعات الحیتان . بیل تونغا على معالم فریدة لشكل األرض، وبصفة خاصة خندق تونغاتحتوي المیاه المحیطة بجزر أرخ •

 .الحدباء المعرضة لالنقراض في أوقیانیا وبه مجموعات كبیرة عالمیا من أنواع ثمانیة طیور بحریة

1 1 1 1 2 2 2 
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  شعابي في أمریكا الوسطى حاجز الال  -1
  كم طوال وهي تعتبر ثاني أكبر1000  من الحاجز الشعابي المستمر، علىتتألف منطقة شعاب أمریكا الوسطى من أكثر من: الموقع •

وتمتد المنطقة موازیة للساحل، ابتداء في أقصى شمال شبه جزیرة یوكاتان في المكسیك مرورا . منطقة شعاب في نصف الكرة الغربي
  .ببلیز وغواتیماال وحتى جزر الخلیج في هندوراس

دید من األراضي الغنیة بمواقع تتضمن الشعاب ثاني أكبر حاجز شعابي في العالم ومجموعة متنوعة من الحیوانات والنباتات البریة، والع •
وتتمتع الموارد الغنیة في المنطقة بقیمة كبیرة من الناحیة اإلیكولوجیة . للحضانة والتغذیة والمیاه المحیطیة المهمة لنقل الیرقات وانتشارها

ب مالیین السیاح إلى الشواطئ الرملیة وینجذ. وتدعم مناطق الصید اإلنتاجي المصاید السمكیة التجاریة والفنیة. والفنیة والثقافیة لقاطنیها
 .والشعاب الكثیفة، وبذلك یحققون إیرادات اقتصادیة كبیرة للشعوب والحكومات

1 1 1 1 1 1 2 

  جزیرة میسكیتو المنخفضة  -2
  غربا " 6.72 ʹ47 °82شماال، و" 42.14 ʹ25 °14: الموقع •
ظام الوطني النیكاراغوي من المناطق المحمیة، وحددت كمنطقة مهمة اعترفت اتفاقیة رامسار بهذه المنطقة، التي تمثل جزءا من الن •

 هكتارا وتشتمل على جزیرة میسكیتو المنخفضة وتكوینات 512وتغطي المنطقة مساحة . للطیور من قبل المنظمة الدولیة لحیاة الطیور
حف البحریة والحمایة لمختلف أنواع األسماك وتوفر أغذیة للسال) ثاالسیا تستودینوم(وتتضمن منابت األعشاب البحریة . أرضیة أخرى

، بما في ذلك )2المرفق ( نوع من األسماك تعیش في هذه المنطقة 300وتشیر التقدیرات إلى أن . والیرقات التي تكون في المراحل األولیة
وباإلضافة إلى ذلك، ). PAANIC, 1993 وHerrera, 1984(كلب البحر وسمك القرش والشفین في میاه المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي 

وتحتوي المنطقة على السلحفاة .  في المائة من هذه األنواع تستغل حالیا5وأقل من .  نوع سمك یعیش في الشعاب المرجانیة120وجد أن 
 ).Carcharhinidae(والقرش ) Centropomidae(وسمك الروبل ) Serranidae(والقاروس ) Lutjanidae(النهاشة 

2 2 2 2 2 1 1 

  جزیرة القرن   -3
  غربا " 28.77 ʹ20 °82شماال، " 37.61 ʹ6 °12: الموقع •
؛ اطئ البحر الكاریبي في نیكاراغوا نوع من األسماك التي تعیش في المیاه الضحلة عند ش300هناك معلومات عامة عن بیولوجیة نحو  •

 بما في ذلك أنواع السلحفاة النهاشة یف القاريدة على امتداد الرصوجمعت مؤخرا معلومات عن أسماك المیاه العمیقة الموجو 

2 2 3 2 2 2 2 
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)Lutjanidae (وتوجد جمیع هذه األنواع في . والقاروس؛ وهي تسهم في ثاني أكبر مجموعة من أسماك المیاه العمیقة التي یتم صیدها
یقة بموائله، على عكس أنواع ، ویبدو أن لكل نوع عالقة وث)موائل(وتتعلق من بأساس فرعي من المیاه العمیقة . جمیع أنحاء الكاریبي

 .األسماك التي تعوم دائما مثل أسماك أعالي البحار

  بارا دیل كولورادو–تورتوغویرو  -4
  .تمتد المنطقة شماال من حدیقة تورتوغویرو الوطنیة إلى بارا دیل كولورادو عند الحدود مع نیكاراغوا: الموقع •
نتیجة أهمیتها للتاریخ الطبیعي ) 1955منذ عام ( على نطاق واسع ألكثر من خمسة عقود ولورادوبارا دیل ك- تورتوغویرودرست منطقة  •

ومن المعروف أن شاطئ تورتوغویرو هو أكبر موقع ال یزال باقیا ). Chelonia mydas(للسالحف البحریة، وخاصة السالحف الخضراء 
 Dermochelys(وتستعمل السالحف الكبرى الجلدیة ). Troeng 2005(تتوالد فیه السالحف الخضراء في منطقة المحیط األطلسي 

coriacea ( هذه المنطقة أیضا وفي حاالت نادرة سالحف البحر)Eretmochelys imbricata .( بارا - تورتو غویروكما تشتمل منطقة
ان البحر وتجمعات سالحف البحر  على بحیرات ضحلة ساحلیة ومناطق لتعشیش وتغذیة الطیور البحریة ومناطق تجمع خرفدیل كولورادو

 .ومناطق التعشیش

1 1 1 1 1  1 1 

  غاندوكا-كاهویتا  -5
  .تمتد المنطقة جنوبا من حدیقة كاهوتیا الوطنیة إلى فم نهر سیكساوال عند الحدود مع بنما: الموقع •
فضال عن أهم شعاب ) Thalassia testudinum(وغاندوكا مانزانیلو على بقع كبیرة من منابت األعشاب البحریة - تحتوي منطقة كاهوتیا •

وكاهویتا هو الموقع الذي یوجد به أعلى تنوع من حیث تكوین الشعاب في كوستاریكا . مرجانیة في منطقة ساحل الكاریبي عند كوستاریكا
المانغروف في منطقة ویوجد في غاندوكا أكبر منطقة أشجار ).  نوعا19(فضال عن تنوع كبیر من الشعاب المرجانیة الثمانیة )  نوعا31(

) Dermochelys coriacea(كما یتواجد فیها السالحف الكبرى جلدیة الظهر . الكاریبي بكوستاریكا وترتبط ببحیرة ضحلة ساحلیة
وأخیرا، تمثل المنطقة المقترحة أیضا مناطق تجمع للكركند الشوكي والمحارة والدلفین ). Eretmochelys imbricata(وسالحف البحر 

 . البحر ومناطق لتغذیة الطیور البحریةوخرفان

1 1 1 1 1 1 2 

  ضفة بیدرو والقناة الجنوبیة ومورانت   -6
 ʹ43 °16(تقع في المیاه المحیطیة جنوب شرق إلى جنوب غرب جامایكا وتشمل من جامایكا ضفة بیدرو وجزرها المنخفضة : الموقع •

ورانت المنخفضة والقنوات العمیقة المحیطة بها؛ ومن هندوراس ونیكاراغوا ؛ وجزر م) غرباʹ02 °79 وʹ20 °77 شماال وʹ35 °17شماال و
 °15(؛ ومن كولومبیا وجامیكا؛ وضفة سیرانیال )غربا °80.517 شماال و°16.433 غربا وʹ31 °80 شماال وʹ26 °16(إلى ضفة روزالند 

1 1 2 2 2 1 1 
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؛ والضفة ) غرباʹ16 °79- ʹ28 °79اال و شمʹ10 °16-ʹ57 °15(وضفة ألیس )  غرباʹ40 °79- ʹ03 °80 شماال وʹ04 16°- ʹ41
  ). غرباʹ31 °78-ʹ49 °78 شماال وʹ56 °15- ʹ47 °15(الجدیدة 

ویبدو وأنها تقاسم دینامیات محیطیة مشتركة . تحتوي المنطقة المقترحة على جزر مرجانیة والضفاف المرتبطة بها ومناطق البحار العمیقة •
وفي الوقت الحالي، . واإلنتاجیة التي ارتفعت في موائل قاعیة معقدة الهیكل وفي األعماقمما یدل على ارتفاع تنوعها البیولوجي نسبیا 

توفر المنطقة بأكملها المحارة الملكیة والكركند الشوكي ومصاید أسماك الشعاب وهي مهددة بسبب عدم وجود مراعاة إقلیمیة الستخدامها 
  .المستدام

  )منطقة هیسبانیوال بیناسیونال الشمالیة(مة كریستي ق/فورت لیبرتیه/كاراكول  -8
  شمال شرقي هایتي: الموقع •
 حاجز شعابي وغابات المانغروف ومنابت األعشاب البحریة /تتمیز بشعاب عند الحافة •

3 2 2 1 2 3 3 

  مواقع الثدییات البحیرة في بانكو دیال بالتا وبانكو دیل نافیداد  -9
 میال بحریا من الساحل الشمالي للجمهوریة الدومینیكیة، وتمتد من الحدود الغربیة للضفة الفضیة من 80تقع المنطقة على بعد : الموقع •

  .ضفة الكریسماس إلى خلیج سمانا من بونتا باالندارا ومیشس
) Megaptera novaeangliae(وتأتي الحیتان الحدباء . تمثل هذه المنطقة ببیئة فریدة لتكاثر الحیتان الحدباء في شمال المحیط األطلسي •

ومن . نیسان من كل عام/كانون األول وأبریل/من مناطق في شمال المحیط األطلسي إلى میاه الجمهوریة الدومینیكیة للتكاثر بین دیسمبر
 وخلیج  في المائة منها تزور المناطق القریبة من ضفاف بانكو دیال بالتا وبانكو دیل نافیداد85بین جمیع هذه الحیتان المهاجرة، فإن 

 .سمانا

1 1 1 1 3 1 3 

  منطقة ورد البحر   -10
 البحر هي منطقة مفتوحة في المحیط وتقع حول الجزر المأهولة وتشمل الشعاب المرجانیة الساحلیة والمحیطیة في وردمنطقة : الموقع •

 .أرخبیل سان أندریز، وهي منطقة إداریة كولومبیة في جنوب غربي الكاریبي

على أكبر الشعاب المرجانیة في المحیطات المفتوحة في منطقة الكاریبي وأكثرها إنتاجا، وتوفر بیئات نادرة وفریدة وتشتمل هذه المنطقة  •
وغیر عادیة للشعاب؛ وتحتوي على مناطق بعیدة مما یدل على تكاملها وقلة األثر اإلنساني علیها؛ وبها سلسلة متصلة من الموائل التي 

 ویعتبر هذا الموقع مهما لحفظ األنواع المعرضة لالنقراض والمهددة باالنقراض المهتم بها –ع البیولوجي توفر مستویات مرتفعة من التنو 
 . نوعا من األنواع المدرجة على القائمة الحمراء192عالمیا نظرا لوجود 

1 1 1 1 4 1 1 
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  ضفة سابا  - 11
   غربا °63,03 شماال، و°25 ،°17: الموقع •
ومن الناحیة البیولوجیة والمادیة، فهي جزیرة مرجانیة مغمورة في الماء وأكبر جزیرة مرجانیة تنمو . همة جداإن ضفة سابا منطقة فریدة وم •

حدى أكبر الجزر المرجانیة في العالم، ومساحتها  ٕ وتعتبر المنطقة ). م 50محیط العمق أكثر من  (2 كم1 850في منطقة الكاریبي وا
ماعیة واالقتصادیة والعلمیة والثقافیة الفریدة، إضافة إلى الشعاب المرجانیة الكثیفة ومناطق مهمة من حیث خصائصها اإلیكولوجیة واالجت

 .الصید ومنابت الطحالب الموجودة فیها

1 1 1 1 1 1 1 

  منطقة شرقي الكاریبي  -12
 إلى ʹ2 °10وباغو یقع عند  غربا ومنحنیا حول ت"00 ʹ03 °63 شماال و"80 ʹ12 °18تشكل الجزیرة قوسا من أنغیال یقع عند : الموقع •

   غربا ʹ56° 61 إلى ʹ30 °60 شماال وʹ12 11°
تحتوي المنطقة على مجموعة متنوعة من النظم اإلیكولوجیة الغنیة المرتبطة بكتل الجزر الصغیرة، بعضها بركانیة األصل وبعضها  •

ب المرجانیة ومنابت األعشاب البحریة ومستنقعات ویوجد بالمنطقة العدید من النظم اإلیكولوجیة المنتجة، مثل الشعا. حجریة األصل
. وتیارات میاه حراریة وجبال بحریة) غرینادا(كما تتمیز المنطقة بسمات غیر عادیة مثل براكین تحت الماء وقنادیل البحر . المانغروف

ن الكركند الشوكي في البحر الكاریبي ویتواجد بالمنطقة مخزونات كبیرة من الیرقات، المحتمل أن تعمل كمصدر لألنواع المهمة تجاریا م
 .كما تتوافر بالمنطقة ظروف مواتیة لبقاء عدة أنواع مهاجرة مثل السالحف واألسماك والطیور البحریة. والمحارة الملكیة

2 2 1 1 3 1 2 

  بحر سارغاسو  -13
 وتیارات كناریة منتشرة من الشرق والتیار إن بحر سارغاسو محاط بمجرى الخلیج من الغرب وجرف المحیط األطلسي من الشمال: الموقع •

  . غربا°60 شماال و°30غربا، ومركزه عند ° 43- °76شماال و° 38- °22االستوائي الشمالي وتیار األنتیل من الجنوب ویمتد بین 
  العالم التي تعیشعائمة، وهي الطحالب الوحیدة في Sargassumیحتضن الموقع نظاما إیكولوجیا أیقونیا ألعالي البحار وطحالب بحریة  •

مجتمعا متنوعا من الكائنات المرتبطة بها تشمل عشرة أنواع مستوطنة وتوفر وتستضیف المنطقة . البحار، شأنها شأن ركیزتهاأعالي 
ویعد بحر سارغاسو موقع . موائل لمراحل أساسیة من حیاة مجموعة كبیرة من األنواع منها أنواع معرضة لالنقراض أو مهددة باالنقراض

التكاثر الوحید لثعبان البحر األوروبي واألمریكي، علما بأن ثعبان البحر األوروبي أدرج بوصفه من األنواع المعرضة بشدة لالنقراض 
وتؤثر عدة عملیات أوقیانوغرافیة على اإلنتاجیة وتنوع . والمنطقة على طریق هجرة العدید من األنواع األیقونیة والمعرضة لالنقراض

ویوجد بقاع البحر . في عملیات المحیطات العالمیة إلنتاج األكسجین وعزل الكربونب المنطقة دورا كبیرا غیر تناسبي وتلع األنواع،

1 1 1 1 1 1 2 
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سلسلتان كبیرتان من الجبال البحریة تقطن فیهما مجتمعات متخصصة وهشة ومستوطنة، ومن المتوقع وفقا للنماذج وجود العدید من 
 .الجبال البحریة األخرى المنعزلة

 الهامش القاري في سینو  -14
شماال وبین خطي " 38 ʹ4 °10شماال إلى " 14 ʹ12 °9یحتوي الهامش القاري في سینو على مواقع تمتد من خطي العرض : الموقع •

  .غربا" 59 ʹ6 °76غربا و" 30 ʹ34 °76الطول 
 م؛ وتتمیز بوجود 1 000 إلى 180 الكولومبي عند عمق من  في جنوب منطقة الكاریبي عند الشاطئ في سینوتقع منطقة الهامش القاري •

تكوینات جیولوجیة نموذجیة لنظم تدفق المیاه، مثل القنوات واألخادید والساحات القاریة وأشكال هیكلیة مثل االرتفاعات في قاع المحیط 
 Madracisجان المیاه العمیقة، وخاصة كما یوجد بالمنطقة مر . والمنحدرات والقنب واألحواض المرتفعة ذات تنوع بیولوجي كبیر

myriasterكما أن وجود المیثان المؤكسد عند الینابیع الباردة أصبح أیضا أكثر أهمیة من . ، الذي تتزاید أهمیته من الناحیة اإلیكولوجیة
لوجیا أو بیولوجیا في منطقة جنوب ونظرا لحالتها الطبیعیة، تستوفي هذه المواقع معاییر المناطق البحریة المهمة إیكو . الناحیة البیئیة

 .البحر الكاریبي، على الرغم من أن احتمال أن تؤدي عملیات استكشاف المواد الهیدروكربونیة في المستقبل إلى ضعف هذه المنطقة

1 4 4 1 2 1 1 

  قیعان المحیط في ماغدیلینا وتایرونا  -15
شماال " 40 ʹ55 °11شماال إلى " 34 ʹ3 °11 تمتد من خط العرض منطقةتشتمل قیعان المحیط في ماغدیلینا وتایرونا على : الموقع •

 .غربا" 28 ʹ2 °74غربا و" 3 ʹ33 °75وبین خطي الطول 

. م  3 000م إلى  200تقع قیعان المحیط في ماغدیلینا وتایرونا في القطاع المركزي لساحل البحر الكاریبي في كولومبیا عند عمق من  •
، Madracis myriasterكما یوجد بها مرجان المیاه العمیقة، وخاصة . بحریة مرتبطة بتنوع بیولوجي كبیروتتسم بوجود ینابیع وجبال 

ونظرا لحالتها الطبیعیة، تستوفي هذه المواقع معاییر المناطق البحریة المهمة إیكولوجیا أو . الذي تتزاید أهمیته من الناحیة اإلیكولوجیة
 .بیولوجیا في جنوب البحر الكاریبي

1 4 4 1 4 1 1 

   أورینكو–منطقة التأثیر في األمازون   -16
المنطقة المقترحة تشمل التدفق اإلنتاجي من شمالي ( غربا -60.981 جنوبا، و-0.565 شرقا، و-45.144 شماال، و14.517: الموقع •

  ).البرازیل وغینیا الفرنسیة وسورینام وغیانا وشرقي ترینداد
ُ . نتاجیة من شمال البرازیل، وغینیا الفرنسیة، وسورینام، وغیانا وشرق ترینیدادشتمل هذه المنطقة على تدفق اإلت • صرف میاه نهر أورنیكو و

لى جانب نهر األمازون، فإن هذین النهرین الكبیرین یلعبان دورا مهما جدا في نقل .  في فنزویال2 كم10.6 × 1.1في منطقة مساحتها  ٕ وا

1 1 1 1 1 1 1 



UNEP/CBD/COP/DEC/XI/17 
Page 20 
 

  جیم 
1 

  جیم 
2 

  جیم
 3 

  جیم
 4 

  جیم 
5 

  جیم
 6 

  جیم
 7 

 مناطقالموقع ووصف موجز لل

   لالطالع على شرح األرقام8یرجى الرجوع إلى الصفحة 

ویظهر أثرها من خالل إجمالي اإلنتاجیة المرتفعة جدا . رضیة إلى السواحل والمحیطات المفتوحةالمواد المحللة والدقیقة من المناطق األ
وترتبط بهذه اإلنتاجیة العالیة . المرتبطة بالمنطقة البحریة الممتدة من شمال البرازیل وغینیا الفرنسیة وسورینام وغیانا إلى ترینیداد وتوباغو

ي تشمل األنواع المعرضة لالنقراض والمهددة باالنقراض والمستوطنة من السالحف والثدییات مستویات مرتفعة من التنوع البیولوج
 .والالفقاریات واألسماك والطیور

 منطقة دو مانیول لویز وبانكو دو ألفارو  -17
 ʹ15 °440 جنوبا وʹ50 °00كزها عند  ومر 2 كم69(یغطي هذا الموقع منطقتین رئیسیتین، بما في ذلك منطقة دو مانیول لویز : الموقع •

  ) غرباʹ49.5 °044 جنوبا وʹ17.5 °00 ومركزها عند 2 كم30(وبانكو دو ألفیرا ) غربا
وتهیمن على بعض المناطق هیدریات . إن منطقة دو مانیول لویز هي المجتمعات المرجانیة الموجودة المعروفة في أقصى شمال البرازیل •

 في المائة من 50وهناك رقم قیاسي یبلغ ). المستوطنة في البرازیل (Phyllogorgia dilatataاب وتلیها المیلیسبوردس على حوائط الشع
. أنواع المرجان البرازیلي الصلب في هذه المنطقة ولم یبلغ عن ستة أنواع منها في الماضي في الساحل الشمالي الشرقي المجاور

لمنطقة وأدرج بوصفه نوعا معرضا لالنقراض في القائمة البرازیلیة لألنواع المعرضة ستوطن في ا مMillepora laboreliوالمرجان الناري 
ومن شأن تواجد كائنات شعاب الكاریبي والوفرة الكبیرة منها، غیر الموجودة على امتداد الساحل الشرقي ألمریكا الجنوبیة، أن . لالنقراض

أهم المواقع األساسیة للحیوانات في المنطقة الواقعة بین الكاریبي والساحل یوفر المزید من األدلة على أن هذه الشعاب قد تكون إحدى 
 .وتمثل هذه المنطقة موقعا مهما لتغذیة األسماك صفیحیة الخیشوم وتكاثرها. البرازیلي

2 2 1 1 4 1 1 

  سلسلة ضفاف شمالي البرازیل وفریناندو دي نورونها  -18
 °5 إلى °3(وسلسلة فرینادو دي نورونها ) غربا °39غربا إلى  °37 جنوبا و°4 جنوبا إلى °1(تغطي سلسلة الشمال البرازیلي : الموقع •

 ).  غربا°38 إلى °32جنوبا و

وتدخل السالسل في بیئة أحیائیة . یتفاعل تیار شمال البرازیل مع تضاریس مغمورة في الماء وینتج عن ذلك تدفق میاه یعزز اإلنتاجیة •
نتیجة وجود تكوینات الشعاب المرجانیة وارتفاع التنوع " نقطة ساخنة" المرجان في فیرناندو دي نورنوها وروكاس ا جزیرتوتقدمقلیلة التغذیة 

أو التغذیة للسالحف واألسماك صفیحیة الخیشوم وأسماك الشعاب وأسماك /وتعتبر المنطقة موقعا لوضع البیض و. البیولوجي واالستیطان
 تغذیة للطیور البحریة المتكاثرة عند فریناندو دي نورونها وتغطي جزءا من أهم ممر هجرة للطیور كما أن المنطقة موقع. أعالي البحار

البحریة في المحیط األطلسي، وهما موقعان مؤهالن للمناطق المهمة للطیور التابعة للمنظمة الدولیة لحیاة الطیور بسبب كل من األنواع 
والسالحف المدرجة على القائمة الحمراء واألسماك صفیحیة الخیشوم ر وأنواع األشالق وتتوالد عدة طیو . المهددة باالنقراض والتجمع

ویعتبر . وتكون أسماك القرش وأسماك الشعاب والكركند هدفا للصید في هذه المنطقة. لالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة في هذه المنطقة

1 1 1 2 2 1 1 
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. البحریة للصید العارض بالشباك الطویلة والخفیة في أعالي البحاروتتعرض السالحف . الصید التجاري نشاطا تقلیدیا في هذه المنطقة
ویوجد بجزیرة روكاس المرجانیة أعلى معدل استیطان في المنطقة وتعد منطقة فریناندو دي نورونها أغنى المناطق باألنواع إذا قورت 

 فریناندو دي نورونها وروكاس ویعزى إلى وجود ضفاف ویوجد تشابه كبیر بین الحیوانات في منطقة. بالجزر المحیطیة البرازیلیة األخرى
 .وتشیر یرقیات األنواع الساحلیة إلى التواصل مع منطقة المنحدرات القاریة. محیطیة ضحلة تعمل كمواقع إقامة مؤقتة في المنطقة

  منطقة شمال شرقي حافة الرصیف في البرازیل   -19
م إلى  40 بطول الرصیف الخارجي البرازیلي والمنحدر العلوي من أعماق افة الرصیف في البرازیلمنطقة شمال شرقي حتمتد : الموقع •

یضیق عندها الرصیف القاري البرازیلي وینقطع فجأة جنوبا من جنوب باهیا وحتى والیات سیارا التي  °16جنوبا و °3م وبین المتوازیین  2 000
 . م  80م و  50عند أعماق بین 

 منطقة انتقال بین كتلتین أحیائیتین تتعایش فیها المجتمعات القریبة من األعماق ال شرقي حافة الرصیف في البرازیلمنطقة شمتعتبر  •
والقاعیة ومجتمعات أعالي البحار للرصیف القاري والمنحدر العلوي والكائنات الحیة في أعالي البحار المجاورة في شریط ضیق على 

تكوینات الشعابیة الناشئة بفعل الكائنات الحیة المرتبطة بقنوات الرصیف الخارجي واألدویة والینابیع كما أن ال. امتداد الهامش القاري
 على موائل ممیزة وسمات جغرافیة بحریة منطقة شمال شرقي حافة الرصیف في البرازیلوتشتمل . العمیقة تمثل مناطق صید تقلیدي مهمة

خر ملجأ لبعض أسماك الشعاب النادرة أو المستوطنة الموزعة عبر الهامش القاري بما غیر عادیة مثل شعاب حافة الرصیف التي تمثل آ
من مجموعة األنواع النهاشة التي تستنفد حالیا عند والیة المنطقة ) االتحاد الدولي لحفظ الطبیعة(في ذلك األنواع المهددة المستغلة تجاریا 

ف موائل حرجة لدورة حیاة العدید من السالحف البحریة والحیتان وأسماك القرش وتحتضن حافة الرصی. البرازیلیة االقتصادیة الحصریة
وتغطي المنطقة جزءا من أهم ممر . وأنواع أسماك الشعاب، بما في ذلك ممرات الهجرة ومواقع التجمیع التي تضع فیها األسماك بیضها

للطیور التابعة للمنظمة الدولیة لحیاة الطیور لألنواع المهددة هجرة للطیور البحریة في المحیط األطلسي، وهو موقع مؤهل كمنطقة مهمة 
عند ) Megaptera novaeangliae(وتعد هذه المنطقة جزءا من منطقة تكاثر الحیتان الحدباء . باالنقراض والتجمعات الخاصة بها

 .الساحل الشمالي الشرقي للبرازیل

2 1 1 1 3 1 2 

   األطلسي ونظام مرتفع اإلنتاجیةمنطقة الصدع االستوائي في المحیط  -20
من )  غربا°10( تقریبا عبر المحیط األطلسي االستوائي من الساحل الغربي لحوض غینیا 2 كم1.9تمتد المنطقة المقترحة لمسافة : الموقع •

  .من الغرب)  غربا°32(الشرق إلى الحد الشمالي الشرقي للهامش القاري البرازیلي 
 الموائل القاعیة وموائل أعالي البحار في المحیط األطلسي االستوائي، على النحو المعرف بتضاریس قاع تجمع المنطقة المقترحة كل من •

ویمكن وصفها أیضا بأنماط التنوع البیولوجي في . البحر والسطح وأنماط دوران المیاه في المیاه العمیقة ونظم اإلنتاجیة األولیة االستوائیة
 .أعالي البحار والقاع

1 1 2 2 1 1 2 



UNEP/CBD/COP/DEC/XI/17 
Page 22 
 

  جیم 
1 

  جیم 
2 

  جیم
 3 

  جیم
 4 

  جیم 
5 

  جیم
 6 

  جیم
 7 

 مناطقالموقع ووصف موجز لل

   لالطالع على شرح األرقام8یرجى الرجوع إلى الصفحة 

  ضفة ألبرولهوس وسلسلة فیكتوریا ترینیداد  -21
منطقة ألبرولهوس تعتبر إضافة إلى الرصیف القاري البرازیلي على الساحل الشرقي من البرازیل، في جنوبي والیة باهیا وشمال : الموقع •

  .والیة إسبیریتو سانتو
 وأكبر شعاب مرجانیة في البرازیل ومجموعات كبیرة نسبیا من تحتضن ضفة ألبرولهوس تنوعا بیولوجیا كبیرا في جنوب المحیط األطلسي •

وهي تمثل فسیفساء من مختلف الموائل، مثل المانغروف ومروج األعشاب البحریة . عدة أنواع بحریة مستوطنة ومعرضة لالنقراض
ا تتمتع ألبرولهوس بتكوینات بیولوجیة كم. ومنابت الطحالب الحمراء والشعاب المغمورة والمنبثقة ومجموعة من الجزر البركانیة الصغیرة

ومنخفضات ممیزة " البوراكاس"، وتكوینات جیولوجیة فریدة، مثل "شابیریوس "-فریدة مثل تكوینات الشعاب على شكل عیش غراب كبیر 
یسیة مثل الحیتان أو الصید للعدید من األنواع الرئ/والمنطقة مهمة كموقع للتكاثر و). م عرضا 70م عمقا و 20حتى (في سهل الرصیف 

 .الحدباء والسالحف البحریة والطیور البحریة
). أرخبیل ترینیداد ومارتن فاز(سلسلة فیكتوریا ترینیداد تقع على الساحل األوسط للبرازیل، وتتألف من سبعة جبال بحریة ومجمع جزر  •

الحظ علیها أیضا وجود أنواع مختلفة من المرجان وتتألف مادة الجبال والجزر المحیطیة من شعاب حیة من الطحالب المرجانیة، التي ی
ویوجد عند الجبال والجزر مجموعات من أسماك الشعاب التي ال تزال محفوظة، وبها كمیات كبیرة من الكتل . واالسفنج والطحالب

وباإلضافة إلى ذلك، . لتبیضاألحیائیة ووفرة من األنواع، وتأوي العدید من أسماك القرش وتنتشر فیها ظاهرة تجمع موارد سمكیة كثیرة 
كما أنها موقع التكاثر .  نوعا من األنواع المعرضة لالنقراض في شعابها11تشتمل أسماك سلسلة فیكتوریا ترینیداد على ما ال یقل عن 

طلسیة وطیور فرقاطة أربیل األ) Pterodroma arminjoniana(الوحید لثالث مجموعات طیور معرضة لالنقراض وهي بیترل ترینیداد 
 ).Fregata ariel trinitiatis(وطیور فرقاطة أربیل األطلسیة الكبرى ) Fregata minor nicolli(الصغرى 

1 1 1 1 2 1 2 

  *بحر البرازیل الجنوبي  -22
) ت كاترینوالیة سان(إلى مقربة من سانتا مارتا غراند كاب )  جنوبا°34عند ) (الحدود بین البرازیل وأورغواي(یمتد من شرقي : الموقع •

  .، على التوالي) غربا°39عند (والخط المحیطي )  غربا°53عند (وحدودها الغربیة تقع عند الساحل ). جنوبا °29عند (
ومستنقع باتوس والمعالم ) أوروغواي/األرجنتین(یؤدي التفاعل بین منطقة التقارب دون المداریة والجرف القاري من نهر ال بالتا  •

 یئة مواتیة إلنتاج بیولوجي مرتفع، ویجعل هذه المنطقة موقعا مهما للتكاثر والحضانة والتغذیة لمخزونات األسماكالتضاریسیة إلى تهیئة ب
  .القاعیة وموقعا بارزا للتغذیة ألنواع الحیتانیات والطیور البحریة والسالحف البحریة المعرضة لالنقراض

              

  .7ال توجد أیة منطقة برقم : مالحظة
                                                           

وقـد أدخلـت مـرة .  الـصادرة عـن الهیئـة الفرعیـة للمـشورة العلمـي والتقنیـة والتكنولوجیـة16/4، ولكنها حذفت مؤقتا من المرفق بالتوصیة  UNEP/CBD/SBSTTA/16/5/Add.1جاءت هذه المنطقة أصال في الوثیقة   *
  .أخرى بعد التشاور مع األطراف المعنیة
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   وصف مناطق البحر األبیض المتوسط التي یمكن أن تستوفي معاییر المناطق البحریة المهمة إیكولوجیا أو بیولوجیا-3الجدول 
  )UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/8یرد وصف كل منطقة ببعض المضلعات الواردة في الوثیقة (

  ما مدى أهمیة المضلع للمعیار؟: شرح األرقام
  غیر مهم على اإلطالق = 0: بدرجة صغیرة = 1إلى حد ما؛ =  2بدرجة كبیرة؛  = 3بالكامل؛  = 4

اسم 
جیم  اسم المضلع الرقم المنطقة

1 
جیم 

2 
جیم 

3 
جیم 

4 
جیم 

5 
جیم 

6 
جیم 

 المالحظات 7

  3 4 4 4 4 3 4 جبل جیبوتي البحري  1
  3 4 4 4 4 3 4 البرانمرتفع  2
  3 4 4 4 4 3 4 جبل مورتیل البحري 3
بل سیكو دي لوس ج 4

 أولیفوس البحري
4 3 4 4 4 4 3  

موقع مهم للبحث عن غذاء للطیور البحریة في سیاق : من غیر المناطق الوقعة خارج الوالیة الوطنیة 2 3 3 2 3 3 2 ساحل مالقة 5
 .منطقة البوان

مرات تكاثر مهمة للنورس والطائر المائي التي مستع: من غیر المناطق الوقعة خارج الوالیة الوطنیة 3 3 3 3 3 3 3 خلیج ألمیرا 6
 .تستعمل البحار المجاورة للبحث عن غذاء

 .بها إحدى أهم المستوطنات لنورس األدوین في العالم 4 2 2 3 3 3 3  البرانجزیرة  7
 .على الصعید العالمي: من غیر المناطق الوقعة خارج الوالیة الوطنیة 4 3 3 4 4 4 3 جزر إشفارن 8
         جبل المنصور البحري 9

         جبل توروكس البحري 10
موقع فرید وأساس للبقاء طویلة األجل لمجموعات الطیور المائیة التي تنتقل بین البحر األبیض المتوسط  1 4 3 2 3 3 4 مضیق جبل طارق 11

  .والمحیط األطلسي
 

تعمل كمنطقة تغذیة لمجموعات الطیور التي تتكاثر محلیا، كمنطقة في : عالیة) ویةأول(منطقة إنتاجیة  2 3 3 2 3 3 3  البرانبحر  12
  .المرور/الشتاء واألهم من ذلك للهجرة

 
جبل سیكو دي لوس  13

 أولیفوس البحري
وجود المرجان األسود والمرجان األحمر واالسفنج والحدائق الغورغونیة والنظم اإلیكولوجیة القاعیة  2 4 3 4 4 3 3

 .لطحالب الحمراء والسالحف البحریة والحیتانیات واألنواع المستغلة تجاریاوا
 .موائل السالحف ضخمة الرأس 2 1 2 1 3 2 0  والجزائريالبران 14

 بحر البران

   Scyliorhinus canicula منطقة حضانة       3  4المضلع  15
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اسم 
جیم  اسم المضلع الرقم المنطقة

1 
جیم 

2 
جیم 

3 
جیم 

4 
جیم 

5 
جیم 

6 
جیم 

 المالحظات 7

 .لفین طویل األنف والحیتان ذات المنقار والحوت القائدالدلفین الشائع والدلفین المعلم والد 1 3 4 3 4 4 2 البرانبحر  16
  .)أو األنشوفة/السردین و(موائل مهمة مناسبة ألنواع أعالي البحار الصغیرة  0 2 3 0 0 3 2 جنوب غرب البران 89

 
         جبل أغیالس البحري 17
         جبل إیمیل بودو البحري 18
 .موقع تبیض فیه التونة بزعانف زرقاء وموائل للحیتان العنبر 3 4 4 4 4 4 3 اريبحر البلی 21
منطقة رئیسیة للتغذیة لألنواع المهددة باالنقراض عالمیا وأنواع الطیور البحریة األخرى المهم حفظها  2 3 3 3 3 3 3 نظام نهر أبرة 23

الطائر البحري طویل (وفي جزر البلیار ) ئيالنورس والطائر الما(والتي تتركز للتكاثر في دلتا إبرو 
 .)الجناحین

المرجان والحدائق الغورغونیة واالسفنج والسالحف البحریة والحیتانیات واألسماك صفیحیة الخیشوم  3 3 4 4 4 3 4 جبل بالوس البحري 25
 .واألنواع المستغلة تجاریا

بما في ذلك بعض المرجان (لوجیة القاعیة والطحالب الحمراء والحدائق الغورغونیة والمرجان النظم اإلیكو  3 4 2 3 4 3 3 جبل إیمیل بودو البحري 26
 .والمرجانیات والسالحف البحریة والحیتانیات واألنواع المستغلة تجاریا) األسود

والطحالب الحمراء وأسماك القرش الحدائق الغورغونیة والمرجان واالسفنج النظم اإلیكولوجیة القاعیة  2 4 4 3 3 3 3 أخادید مینوركا 27
 .واألنواع المستغلة تجاریا

بحر + الرصیف اإلسباني  30
 البلیار

 .موائل السالحف ذات الرأس الضخمة 2 2 2 2 3 2 0

منطقة 
جزر 
 البلیار

 .موائل مناسبة لحیتان العنبر        بحر البلیار 90
         أخادید باالموس 19
 .)Orejas et al. 2008(، منطقة مغمورة ROVم،  Lophelia, Madrepora ،218 3 4 2 4 4 3 4 أخادید كاب دي كروز 20
 .إنتاجیة أولیة عالیة في میاه أعالي البحار   4  3 3 3 خلیج األسد 22
دة باالنقراض عالمیا وغیرها من الطیور منطقة مرتفعة اإلنتاجیة؛ مهمة لتغذیة أنواع الطیور البحریة المهد 2 3 3 3 3 3 2  جزیرة هییر-خلیج األسد 24

البحریة ذات االهتمام العالمي؛ والنوئیات من مناطق هییر وكورسیكا والبلیار والنورس والطائر المائي من 
 .منطقة الكامارج والطیور البحریة الشتویة من منطقة المحیط األطلسي

 موائل –خلیج األسود  28
 الدلفین المقلم

3 4 1 2 4 4 0  

منطقة 
 خلیج لیونز

 موائل –خلیج األسود  29
 الحیتان ذات الزعانف

2 2 1 2 2 4 0  
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اسم 
جیم  اسم المضلع الرقم المنطقة

1 
جیم 

2 
جیم 

3 
جیم 

4 
جیم 

5 
جیم 

6 
جیم 

 المالحظات 7

، وأخدود )Zibrowius 2003(م، منطقة مغمورة ومحار   300، عند Madrepora وLacaze-Duthiersأخدود         أخادید خلیج األسود 73
Cassidaigneو ،Madrepora ،210_510   ،م، منطقة مغمورة)Bourcier & Zibrowius 1973.( 

 )أو األنشوفة/السردین و(موائل مناسبة ومهمة ألنواع أعالي البحار الصغیرة  0 2 3 0 0 3 1 ساحل كاتالونیا 81
 Galeus melastomusمنطقة حضانة ألنواع       3  5المضلع  31
 إنتاجیة أولیة عالیة في أعالي البحار   2   1 2 تایرنیانشمال  32
كا وسردینیا جزر كورسی 33

 وتوسكان
منطقة مهمة لتغذیة الطیور البحریة المستوطنة وغیرها من الطیور البحریة المهم حفظها والتي تتركز  2 2 2 2 3 2 1

 توسكان-سردینیا-للتكاثر في أرخبیل كورسیكا
 Carcharinus وR. asterias  وRaja clavat وScyliorhinus caniculaمنطقة حضانة ألنواع   3 3 3 3 3  10المضلع  36

brachyurusو  Galeus melastomusو  Etmopterus spinax 
 Squatina oculataمنطقة حضانة محتملة ألنواع       3  11المضلع  37

بحر 
 تایرنیان

 Scyliorhinus caniculaمنطقة حضانة ألنواع       3   مكررا5المضلع  38
  3 3 1 4 4 4  3 المیاه المحیطة بإسكیا 40
 من الهضبة 1المنطقة  41

 التونسیة
 Carcharodon carchariasمنطقة حضانة ألنواع   3   3 2 

 من الهضبة 2المنطقة  42
 التونسیة

حضانة لعدد من أنواع األشفنین والقرش األبیض، وتغذیة للسالحف ضخمة الرأس ومنطقة للشتاء ومنابت   3   3 2 
 طحالب حمراء

جزیرة (وصقلیة ) جزیرة الجامور الكبیر(مهمة لتغذیة النوئیات والتعشیش في تونس : منطقة إنتاجیة عالیة 2 2 3 3 3 3 3 مضیق صقلیة 43
 وجزیرة بانتیلریا) إغادي

 Malta LIFE Yelkouanتظهر بیانات جدیدة من المشروع المتعلق بالطائر البحري طویل الجناحین  3 2 3 3 3 3 2  خارج قابس–مالطة  44
ذا النوع من األنواع المستوطنة هة الدولیة لحیاة الطیور أهمیة منطقة جنوب شرق مالطة لتغذي للمنظم

 .في البحر األبیض المتوسط
 موائل السالحف ذات الرأس الضخمة 3 3 3 3 3 3 0  خارج قابس–مالطة  45
 داخل –الهضبة التونسیة  46

 قابس
 Carcharodon carchariasمنطقة حضانة محتملة ألنواع  2 1 2 1 3 2 0

 Carcharodon carchariasمنطقة حضانة محتملة ألنواع       3  8المضلع  47
 مناطق تغذیة شتویة للحیتان ذات الزعانف  3    3  9المضلع  48

هضبة 
 تونس

 الدلفین الشائع 2 2 4 3 3 4 2 المیاه حول المبیدوسا 49
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اسم 
جیم  اسم المضلع الرقم المنطقة

1 
جیم 

2 
جیم 

3 
جیم 

4 
جیم 

5 
جیم 

6 
جیم 

 المالحظات 7

 Carcharodon carchariasحتملة ألنواع منطقة حضانة م 2 1 2 3 3 4 1 المیاه حول مالطة 50
74 Lophelia 

في مضیق  Madreporaو
 صقلیة

 ،Linosa Trough) هذه الدراسة (ROVم،  Urania ،Lophelia, Madrepora ،509-613ضفة        
Lophelia, Madrepora، 669-679   ،مROV) مقابل مالطة، )هذه الدراسة ،Lophelia, 

Madrepora ،453-612   ،مROV) مقابل مالطة، )هذه الدراسة ،Lophelia, Madrepora ،392 -
 ).demersal trawl) Schembri et al. 2007م،  617

الهضبة التونسیة الداخلیة،  87
  الجزء الشمالي

 

 2       

  جنوب غرب صقلیة 88
 

 )نشوفةأو األ/السردین و(موائل مناسبة ومهمة ألنواع أعالي البحار الصغیرة  0 2 3 0 0 3 2

شمال ووسط البحر  51
 األدریاتي

 موائل السالحف ذات الرأس الضخمة 2 3 3 3 3 3 0

 Squalus acanthiasمنطقة حضانة ألنواع     2 2 2  1المضلع  52
 Scyliorhinus caniculaمنطقة حضانة ألنواع       3  2المضلع  53

البحر 
 األدریاتي

جنوب البحر األدریاتي عند  82
 ابولی

 )أو األنشوفة/السردین و(موائل مناسبة ومهمة ألنواع أعالي البحار الصغیرة  0 2 3 0 0 3 1

 موائل السالحف ذات الرأس الضخمة 2 1 2 1 3 2 0 البحر األیوني 54
 Raja clavataمنطقة حضانة ألنواع       3  6المضلع  55
 Common dolphins, bottlenose dolphins, Cuvier’s beaked whales, fin whales, sperm 2 2 3 3 4 4 1 شرق البحر األیوني 56

whales 
 Lopheliaشعاب  75

  وخلیج تارانتوMadreporaو
 .ROV) Taviani et alم، المحار،  Lophelia, Madrepora، 300-1100سانتا ماریا دي لویكا،        

2005aهذه الدراسة ، ( ،مقابل غالیبوليLophelia, Madrepora، 603 -744  ،مROV) هذه الدراسة( 

البحر 
 األیوني

          Lopheliaشعاب  78
 Carcharinus plumbeusمنطقة تكاثر ألنواع  2 2 3 3 4 4 2 3المضلع  59
 Lopheliaشعاب  77

مقابل  Madreporaو
 ثاسوس

       
off Thasos, Lophelia, Madrepora, 300-350 m, dredging (Vafidis et al. 1997) 

 )أو األنشوفة/السردین و(موائل مناسبة ومهمة ألنواع أعالي البحار الصغیرة  0 2 3 0 0 3 2 شمال غرب بحر إیجة 83

 بحر إیجه

 )أو األنشوفة/السردین و(موائل مناسبة ومهمة ألنواع أعالي البحار الصغیرة   0 2 3 0 0 3 2 شمال بحر إیجة 84
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اسم 
جیم  اسم المضلع الرقم المنطقة

1 
جیم 

2 
جیم 

3 
جیم 

4 
جیم 

5 
جیم 

6 
جیم 

 المالحظات 7

 Sperm whales, Cuvier’s beaked whales 2 3  4 3 4 4 2 خندق الهیلین 57
التونة الزرقاء  منطقة تكاثر 61

 الزعانف
3 4 4 4 1 3 3 

 
منطقة تكاثر التونة الزرقاء  62

 الزعانف
 )Thunnus thynnus(إحدى المواقع الثالث التي تضع فیه التونة الزرقاء الزعانف بیضها : األهمیة 0 0 0 1 3 4 3

على امتداد  لفقمة الراهب أكبر وآخر مستوطنة مجدیة: من غیر المناطق الوقعة خارج الوالیة الوطنیة 2 0 0 2 4 4 4 1فقمة الراهب  63
 الساحل التركي

 Cystoseiraمروج منطقة بدائیة جدا و : األهمیة: من غیر المناطق الوقعة خارج الوالیة الوطنیة 3 2 2 4 3 3 4 2فقمة الراهب  64
 Larus(مهمة لكلب البحر، وموقع تكاثر لنورس أودوین ) تكاثر( سلیمة؛ وموائل Posidoniaو

audouini(  
 

واألهمیة البیولوجیة غیر معروفة جیدا غیر أنه تم جمع . معالم أوقیانوغرافیة مهمة جدا بها تدفق میاه قوي 0 2 4 1 2 3 4 حلقة رودس 66
وهذه . عند حدود منطقة تدفق المیاه) سمك الصابوغ وطویل المنقار(یض والیرقات مجموعة كبیرة من الب

أكبر كمیة (ولذلك یمكن أن تكون هذه المنطقة مهمة للحیتانیات . المنطقة غنیة بالحیوانات رأسیة األرجل
  ).من الحیتان المندفعة إلى الشاطئ وفقا للصیادین األتراك مبلغ عنها في هذه المنطقة

 
 إنتاجیة أولیة عالیة في أعالي البحار   4   2 3 لقة رودسح 67
 موائل للسالحف ذات الرأس الضخمة والسالحف الخضراء 3 3 3 3 3 3 0  سوریا-  تركیا –قبرص  69
 Rhinobatos rhinobatosمنطقة حضانة ألنواع       3  7المضلع  70
 ن ذات المنقار وفقمة الراهبالحیتا 2 2 4 3 4 4 1 وسوریامقابل جنوب تركیا،  71
         جبل إیراستوثینیز البحري 79

شرق البحر 
األبیض 

 وسطالمت

        3 حلقة رودس 86
 موائل للسالحف ذات الرأس الضخمة والسالحف الخضراء 2 3 3 3 3 3 0 الرصیف المصري 68
مقابل دلتا نهر النیل،  72

 وجنوب إسرائیل
2 3 3 3 3 2 1 

 ئعالدلفین الشا
منطقة بحر 

 دلتا النیل
         الینابیع الباردة 80

----  


