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 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
 شرد االجتماع السادس

 2302مايو/أيار  5 –أبريل/نيسان  03  مونتلاير
 *من جدول األدمال المؤقت 0-6البند 

 وع البيولوجي البحري والساحلي:التن

  
المناطق التي تفي بالمعايير العلمية للمناطق البحرية المهمة  وصفموجز عن تقرير مشروع 

 1إيكولوجيا أو بيولوجيا
 إضافة

 مذكرة من األمين التنفيذي

 معلومات أساسية
إلى األمين التنفيذي العمل   03/22من المقرر  03طلب مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي  في الفقرة  -0

فضال دن المنظمات المختصة والمبادرات اإلقليمية  مثل منظمة األغذية والزرادة   م  األطراف والحكومات األخرى
إدارة المعنية بلألمم المتحدة واالتفاقيات وخطط العمل اإلقليمية المتعلقة بالبحار  وحسب االقتضاء  المنظمات اإلقليمية 

  بما في ذلك وض  قليميةاإلعمل الحلقات من مجمودة تنظيم دلى   األسماك مصايدألسماك  فيما يتعلق بإدارة ا مصايد
قبل اجتماع قادم للهيئة الفردية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ينعقد قبل  االختصاصات ورهنا بتوافر الموارد المالية 
االتفاقية دلى أن يكون الهدف األولي هو تيسير وصف المناطق البحرية المهمة  االجتماع الحادي دشر لمؤتمر األطراف في

المعايير العلمية األخرى و 2/23إيكولوجيا أو بيولوجيا من خالل تطبيق المعايير العلمية الواردة في المرفق األول بالمقرر 
  فضال دن اإلرشادات العلمية بشأن تحديد مكملة لهاوال ذات الصلة المتوافقة م  المعايير العلمية الوطنية والحكومية الدولية

 . 2/23المناطق البحرية الواقعة خارج حدود الوالية الوطنية والتي تفي بالمعايير العلمية الواردة في المرفق األول بالمقرر 
لعلمية والتقنية من المقرر نفسه  طلب مؤتمر األطراف في االتفاقية إلى لهيئة الفردية للمشورة ا 22وفي الفقرة  -2

البيانات وضح تي تمن حلقات العمل ال ةالواردللمعلومات والتكنولوجية إدداد تقارير استنادا إلى التقييم العلمي والتقني 
                                                           

* UNEP/CBD/SBSTTA/16/1. 
 .التصويبأديد إصدار هذه الوثيقة إلدراج  **

 

بلاد أو  التسميات المستخدمة في درض المواد الواردة في هذه المذكرة ال تعبر دن أي آراء أيا كانت من جانب األمانة بشأن المركز القانوني ألي  1
 إقليم أو مدينة أو منطقة أو لسلطاتها  أو بشأن تعيين تخومها أو حدودها.
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لينظر فيها مؤتمر األطراف في االتفاقية  2/23المقرر بلمناطق التي تفي بالمعايير الواردة في المرفق األول ل يةتفصيلال
وتقديمها  03/22من المقرر  02في الفقرة  هالمشار إلي المستودعبغية إدراج التقارير المعتمدة في  عتمدهابطريقة شفافة وي

فضال دن   إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة وخاصة الفريق العامل غير الرسمي المفتوح العضوية المخصص التاب  لها
 المنظمات الدولية واألطراف والحكومات األخرى المعنية.

األمين التنفيذي التفاقية التنوع إما ودمال بالطلب الوارد أداله  دقدت مجمودة من حلقات العمل اإلقليمية نظمها  -0
( حلقة 0بالتشاور م  أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي  بما في ذلك: ) مختصة البيولوجي أو منظمة إقليمية حكومية دولية

األسماك في شمال شرق  مصايدلجنة و ية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط األطلسيلجنة حمابين  مشتركةالعلمية العمل ال
بشأن وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا في شمال شرق واتفاقية التنوع البيولوجي  المحيط األطلسي

ة دمل اتفاقية التنوع البيولوجي ( حلق2؛ و)2300سبتمبر/أيلول  2-8  في ير  فرنسايهالمنعقدة في  األطلسيالمحيط 
نادي  المنعقدة في جنوب المحيط الهادئ لتيسير وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا غرب اإلقليمية ل

( حلقة دمل اتفاقية التنوع البيولوجي اإلقليمية لمنطقة البحر 0؛ و)2300نوفمبر/تشرين الثاني  25إلى  22ي  من جفي
المنعقدة لتيسير وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا  األطلسيالمحيط  غرب وسطوألوس  نطاقا االكاريبي 

 . 2300مارس/آذار  2براير/شباط إلى ف 28رييسيف  البرازيل  من في 
التطبيق  ردفي حين يأدناه  دلى التوالي   0و 2و 0ويرد موجز لنتائج حلقات العمل اإلقليمية هذه في الجداول  -2

 UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/5الكامل للمعايير في المرفقات بالتقارير ذات الصلة بحلقات العمل )
 .(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/7و UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/6و
 نتائج العمل المضطل  به في إطار اتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية 2ويعرض الجدول  -5

 (.UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/8للبحر األبيض المتوسط. ويتاح التقرير التجميعي لهذا العمل كوثيقة إدالمية )
أن تطبيق معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا   03/22من المقرر  23في الفقرة   والحظ مؤتمر األطراف -3

يتضح أنها تفي بالمعايير قد تحتاج إلى تدابير معززة للحفظ واإلدارة دملية دلمية وتقنية وأن المناطق التي  يمثلأو بيولوجيا 
تقييمات وإنه يمكن تحقيق ذلك من خالل مجمودة متنودة من الوسائل  بما في ذلك تقييمات للمناطق المحمية البحرية و

إلدارة من المسائل التي تخص وشدد دلى أن تحديد المناطق المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا واختيار تدابير الحفظ وا  ألثرل
 وفقا للقانون الدولي  بما في ذلك اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار. ختصةالدول والمنظمات الحكومية الدولية الم

 ختصرات المستعملة في الجداولمال
ترتيب معايير المناطق البحرية المهمة 

 إيكولوجيا أو بيولوجيا
 األهمية

 : مرتفعة1
 : متوسطة2
 منخفضة :3
 : ال توجد معلومات4

 المعايير 
 فريدة أو نادرة 1جيم : 
 أهمية خاصة لمراحل حياة األنواع 2جيم : 
 األهمية لألنواع و/أو الموائل المهددة باالنقراض أو 3جيم :

 المعرضة لالنقراض أو التي ينخفض دددها 
 مدى الضعف أو الهشاشة أو الحساسية أو بطء 4جيم :

  االنتعاش
 نتاجية البيولوجية : اإل5جيم 
 التنوع البيولوجي6جيم : 
 مدى طبيعتها7جيم : 
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  األطلسيشمال شرق المحيط  في منطقة تفي بمعايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياالمناطق التي وصف  -1 الجدول
األسماك في شمال شرق المحايط   مصايدلجنة والبيئة البحرية لشمال شرق المحيط األطلسي  لجنة حمايةبين  لحلقة العمل العلمية المشتركة 01-8ترد التفاصيل في المرفقات (

 (UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/5  األطلسيالمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا في شمال شرق المحيط  تحديدبشأن واتفاقية التنوع البيولوجي األطلسي 
 الموقع ووصف موجز للمناطق

(7: لم تنظر حلقة العمل هذه في المعيار )مالحظة  

 7جيم 6جيم 5جيم 4جيم 3جيم 2جيم 1جيم

 األرقام شرحلالطالع دلى  2حة فيرجى الرجوع إلى الص
 بأيسلندا الحصريةاالقتصادية  المنطقةفي المتطاول ريكياناس مرتفع  -1

  يسلندا والمناطق االقتصادية أل المتاخمطلسي )المحيط األ وسطالموق : الجزء الواق  في أقصى شمال المرتف  المتطاول
 الحصرية في غرينلند الممتدة شرقا إلى السهول السحيقة(.

  وسطالمرتف  المتطاول    وهولمحيط األطلسيفي االرئيسي  المعلم الطبغرافيمن جزء  مرتف  ريكياناس المتطاولإن 
في النظام اإليكولوجي  كبيرالعب دورا   حيث يي المنطقةلدوران فللهيدروغرافيا وا اهام امعلم ويعدالمحيط األطلسي. 

وسمحت التغيرات الحادة في الظروف البيئية . مادة تحتية الستيطان المجمودات القاديةوفر أيضا يللمحيطات المفتوحة و
 ددة أنواعإلى وجود المؤخرة  الدراسات االستقصائية وتشيرباستيطان حيوانات قادية من مناطق بعيدة جدا. 

مجمودات االسفنج في البحار العميقة و Lophelia pertusaشعاب ضعيفة من الحيوانات  بما فيها ومجمودات 
كما أن هناك دراسات ومجمودات األسماك في البحار العميقة وددة أنواع من سمك القرش والشفنين البحري. 

ي المنطقة دلى مدار السنوات ولكن ال الصيد ف مورسحيتان وطيور في هذه المنطقة. واستقصائية تشير إلى وجود 
يزال حجمه غير معروف جيدا. ويفي هذا الموق  بعدد من معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ودلى 

 قاري ممتد في المنطقة فإنها تستحق أن تكون منطقة محمية. رصيفالرغم من وجود 

2 2 0 0 0 2  

 المحيط األطلسي وسطدون القطبية من المرتفع المتطاول األمامية منطقة المنطقة صدع شارلي غيبس و -2

  زور.األجزر األطلسي الواق  بين أيسلندا و المحيط وسطالموق : الجزء األوسط من المرتف  المتطاول 
 المنطقة في المعلم الطبغرافي الرئيسي الوحيد في المحيط األطلسي  ال يعتبر المرتف  المتطاول وسط المحيط األطلسي

أساسي للدوران في المحيط األطلسي.  المهمة وهوولكنه أيضا من الموائل القادية األطلسي   البحرية شمال شرق المحيط
وإنتاجية  والحيوانات السمكية (في القاع وأدالي البحاروأسماك الديميرسال )المياه الباردة  لمرجانوتعتبر المنطقة مهمة 

المحيط األطلسي دن طريق إغالق  وسطددة مناطق دلى امتداد المرتف  المتطاول  يةوتمت حما .راأدالي البحأسماك 
النظم اإليكولوجية البحرية الضعيفة( و/أو تم تعيينها بوصفها مناطق محمية بحرية في البحار مثل ) من أسفل الصيد

بيانات من ال جمودة كبيرةوترد مخالل السنوات القليلة األخيرة. في منطقة شمال شرق المحيط األطلسي العالية 
كو. وتستعمل هذه المعلومات مرة أخرى في هذا المقترح إي-مارالبحوث المستعملة التخاذ هذه القرارات من مشروع 

منطقة صدع شارلي غيبس تفي بمعايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو حول لتبين أن المنطقة األمامية المنتجة 
 بيولوجيا.

2 2 2 0 0 0  
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 الموقع ووصف موجز للمناطق
(7: لم تنظر حلقة العمل هذه في المعيار )مالحظة  

 7جيم 6جيم 5جيم 4جيم 3جيم 2جيم 1جيم

 األرقام شرحلالطالع دلى  2حة فيرجى الرجوع إلى الص
  األزورالمحيط األطلسي شمال جزر  وسطالمرتفع المتطاول  -3

  بحريين مجاورين. جبلين المحيط األطلسي و وسطقسم من المرتف  المتطاول وتشتمل دلى  األزورالموق : شمال جزر 

 المنطقة  ال يعتبر المرتف  المتطاول وسط المحيط األطلسي المعلم الطبغرافي الرئيسي الوحيد في المحيط األطلسي في
ولكنه أيضا من الموائل القادية المهمة وهو أساسي للدوران في المحيط األطلسي  األطلسي   البحرية شمال شرق المحيط

ددة مناطق دلى امتداد المرتف  المتطاول وسط المحيط  وتمت حماية. وبيولوجيتها أدالي البحارؤثر دلى بيئة وي
ل النظم اإليكولوجية البحرية الضعيفة( و/أو تم تعيينها بوصفها مناطق األطلسي دن طريق إغالق الصيد من أسفل )مث

وترد مجمودة محمية بحرية في البحار العالية في منطقة شمال شرق المحيط األطلسي خالل السنوات القليلة األخيرة. 
المعلومات مرة أخرى  إيكو. وتستعمل هذه-من البيانات المستعملة التخاذ هذه القرارات من مشروع البحوث مار كبيرة

في هذا المقترح لتبين أن شمال المرتف  المتطاول وسط المحيط األطلسي وجزر األزور يستحقان االدتراف بهما 
ختلف من حيث ت ةالمختار المنطقةوبصفة دامة  فإن كمنطقتين من المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا. 

المناطق  المقترحتين كمنطقتين مندن المنطقتين األخريين في شمال  جية والجغرافيةالبيولووبالتالي  التنوع البيولوجي
ويتألف دند خطوط العرض الشمالية. للمرتف  المتطاول وسط المحيط األطلسي البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا 

النظم اإليكولوجية البحرية كان من ثالث مناطق محمية في شمال شرق المحيط األطلسي  تحتل جزئيا نفس م هذا الموق 
 البحار العميقة المكتشف مؤخرا. منفث مويتيرا فيو األسماك في شمال شرق المحيط مصايدلجنة الخاصة ب الضعيفة

فذ واالسفنج والشعاب اوتشتمل المعلمات البيولوجية التي أبرزت دلى الهيكل التصنيفي للحيوانات القادية وخاصة القن
المياه الباردة؛ واألسماك الكبيرة في المياه العميقة.  ومرجانلية من التجميعات المتوسطة العمق؛ ؛ وكثافة داالالسعة

 (.Calonectris diomedea borealisوتعتبر المنطقة مهمة أيضا لتغذية طيور كوريس البحرية )

0 2 0 2 2 2  

 روكال –ضفاف هاتون وروكال وحوض هاتون -4

 واسكتلندا.  لغرينلند ةالمتطاول اتاري األطلسي الواق  جنوب المرتفعالموق : شمال شرق الهامش الق 
  م(  0333 إلى 233دميقة بعيدة دن الشاطئ وفريدة )المرتبطة بها موائل  والمنحدراتتمثل ضفاف هاتون وروكال

لند اولة من غرينللشمال الشرقي الواق  جنوب المرتفعات المتطفي الهامش القاري األطلسي أحد المعالم البارزة وتمثل 
وحيوانات الحيوانات القادية  التي تعيش فيهامختلفة الموائل ددد كبير من ال منحدراتالضفاف والويوجد بإلى اسكتلندا. 
والشعاب الصخرية واألكوام  في المياه الباردة المرجانية. وتشتمل مجمودات قاع البحر دلى التكوينات أدالي البحار

ومنحدرات مترسبة حادة وصغيرة. وتتألف مجتمعات والتجميعات االسفنجية  متعدد األضالعالكربونية ونظم التصدع ال
من األنواع التي تقطن المناطق العميقة والمتوسطة العمق والقريبة جدا من سطح البحر  بما في ذلك  أدالي البحار

الصيد  بما في ذلك الصيد  متأثرة بكثرة المنطقةوالعوالق الحيوانية واألسماك والحيتانيات والسالحف والطيور البحرية. 
 والصيد في أدماق متوسطة. في قاع البحر والصيد بشباك طويلة

2 2 0 0 2 0  
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 الموقع ووصف موجز للمناطق
(7: لم تنظر حلقة العمل هذه في المعيار )مالحظة  

 7جيم 6جيم 5جيم 4جيم 3جيم 2جيم 1جيم

 األرقام شرحلالطالع دلى  2حة فيرجى الرجوع إلى الص

 MA04منطقة مهمة للطيور  - البحريةوهوغو دي السيردا  جبال بيدرو نيونزحول  -5

 : إحداثيات الموق  كما يلي: الموق 
 غربا ʹ52° 02شماال   ʹ03° 20 –باء  غربا  ʹ00° 05شماال   ʹ03° 20 –ألف 
 غربا ʹ52° 02شماال   ʹ22° 23 -دال غربا ʹ00° 05شماال   ʹ22° 23 –جيم 

  أدالي البحار كمنطقة الموق   كم دن ديزيرتاس. وحدد 823كم تقريبا دن برلنغاس و 285يبعد هذا الموق  بمسافة
 جبلين. وتشتمل هذه المنطقة دلى جبال بحريةوجود ب وتتسم المنطقة. واالستراحة لطيور كوريس البحريةللتغذية 
هذا الموق . وإلى جانب ذلك كأدوات طبيعية لزيادة غنى ن يعمالن ذيالل – دي السيردا وهوغونيونز بيدرو  –بحريين 

 بحرية كبيرة في المنطقة المحيطة. ة جبالهناك أربع

2 0 2 2 2 2  

 MA03للطيور  منطقة مهمة - بيسكاي-شمال شرق مرتفع جزر األزور -6
  : إحداثيات الموق  كما يلي:الموق 

 غربا ʹ20° 01شماال   53° 20 –باء  غربا ʹ23° 08شماال   ʹ53° 20 –ألف 
 غربا ʹ20° 01شماال   ʹ38° 22 –دال غربا ʹ23° 08 شماال  ʹ38° 22 –جيم 

  أدالي وحدد الموق  كمنطقة . دكم دن ديزيرتا غران 0383جزر برلنغاس وكم تقريبا دن  123يبعد هذا الموق  بمسافة
للتغذية واالستراحة لطيور كوريس البحرية. ويمكن تفسير وجود هذا الموق  بارتفاع مياه األدماق المعتقد أنها البحار 

( والذي يمكن أن يكون سبب بيسكايا-زورقاع البحر )جزر األتحدث في هذه المنطقة. وتق  المنقطة الكبيرة دلى ارتفاع 
تم  ساتلية. ويبدو أن هذا األثر يؤكد من خالل صور امما يؤدي إلى زيادة إنتاجيته  في هذه المنطقة المياه ارتفاعظاهرة 

 .لدرجة حرارة سطح البحر والكلوروفيل الحصول دليها لهذا الموق  في هذه الفترة

2 0 2 2 2 2  

 إينالنوف  الجبال البحرية بمنطقة  -7
  أدنى خط درض   -020831أقصى خط طول   -020312خط طول   أدنى 530318الموق : أقصى خط درض

250032. 
  المتطاول وسط تف  مرالادية الحصرية لجزر األزور وغرب االقتص المنطقةحدد هذا الموق  الواق  في شمال غرب

وتستعمل  لعدد من أنواع الطيور البحرية التي تظهر بيانات التتب  الساتلي أنها تستعمل هذه المنطقة.األطلسي المحيط 
وفيما يتعلق باألنواع األولية قيد النظر هنا  فإن الفترة ذات األهمية  .أنواع مختلفة الموق  في أوقات مختلفة من السنة

تمتد من أبريل/نيسان إلى نوفمبر/تشرين الثاني. وتم العثور دلى سبعة من األنواع الثمانية قيد النظر هنا. وتتاح 
  بعمق 2مك 023 305دادمة لهذا الموق  من مصادر منشورة. ويغطي الموق  مساحة مجمودة واسعة من المعلومات ال

مغ في المتر  3022الكلوروفيل من  زم. ويتراوح تركي 2 023بمتوسط دمق قدره   م 0 003م إلى  2 383يتراوح من 
رجات حرارة سطح مغ في المتر المكعب  في حين تتراوح د 3001مغ في المتر المكعب  بمتوسط  3012المكعب إلى 
 Feldman andو IOC et al., 2003درجة مئوية ) 05022درجة مئوية بمتوسط  08020درجة مئوية إلى  02022البحر من 

McClain, 2011.) 

2 0 0 2 2 2  
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 الموقع ووصف موجز للمناطق
(7: لم تنظر حلقة العمل هذه في المعيار )مالحظة  

 7جيم 6جيم 5جيم 4جيم 3جيم 2جيم 1جيم

 األرقام شرحلالطالع دلى  2حة فيرجى الرجوع إلى الص
 شمال غرب المنطقة االقتصادية الحصرية لجزر األزور  -8
  0208  أدنى خط درض -030508ول   أقصى خط ط-03080  أدنى خط طول 220028الموق : أقصى خط درض. 
 وتستعمل أنواع مختلفة . من جانب الشمال الشرقي األزور زرهذا الموق  حدود المنطقة االقتصادية الحصرية لج يتاخم

الموق  في أوقات مختلفة من السنة. وفيما يتعلق باألنواع األولية قيد النظر هنا  فإن الفترة ذات األهمية تمتد من 
لى نوفمبر/تشرين الثاني. وتم العثور دلى سبعة من األنواع الثمانية قيد النظر هنا. وتتاح مجمودة واسعة أبريل/نيسان إ

المحيط المتطاول وسط مرتف  الويشتمل هذا الموق  دلى جزء من المعلومات الدادمة لهذا الموق  من مصادر منشورة. 
حار دند جزر األزور. وباإلضافة إلى ذلك  يتضمن هذا األطلسي الواق  شمال المنطقة المحمية البحرية ألدالي الب

 من  بعمق يتراوح 2كم 20 220(. ويغطي الموق  مساحة Ramirez et al 2008) MA01الموق  منطقة الطيور المهمة 
مغ في المتر المكعب إلى  3005من  أ-. وتتراوح تركيزات الكلوروفيلم 2 023بمتوسط   م 2 322م إلى  2 532
مغ في المتر المكعب  في حين تتراوح درجات حرارة سطح البحر ما بين  3020المتر المكعب  بمتوسط  مغ في 3005

 ,Feldman and McClainو IOC et al., 2003درجة مئوية ) 02001درجة مئوية  بمتوسط  20050درجة مئوية و 01038

2011.)  

2 0 0 2 2 2  

  بحار غرينلند/النرويج –جبهة القطب الشمالي  -9
 الموق : جبهة القطب الشمالي والمياه المجاورة لها. 

  االختالف الزوالي ومن سنة إلى أخرى إيكولوجيا أو بيولوجيامنطقة بحرية مهمة كتنعكس في المنطقة المقترحة 
الي إلى الشرق )الجانب الدافئ( ومياه القطب الشم اوالموسمي لجبهة القطب الشمالي ومياه المحيط األطلسي المجاورة له

الغرب. والعمليات األمامية هي آلة الطاقة للنظام اإليكولوجي  وتدر إنتاجا هائال موسميا  فيحتى منطقة الجليد الهامشي 
وتتغذى  أدالي البحارمن الكتل األحيائية دلى جمي  المستويات التغذوية  والتي تدل دليها األدداد الكبيرة من أسماك 

 دليها.

2 0 0 2 0 0  
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 الموقع ووصف موجز للمناطق
(7: لم تنظر حلقة العمل هذه في المعيار )مالحظة  

 7جيم 6جيم 5جيم 4جيم 3جيم 2جيم 1جيم

 األرقام شرحلالطالع دلى  2حة فيرجى الرجوع إلى الص
 1الجليد متعدد السنوات والجليد الموسمي ومنطقة الجليد الهامشي  –جليد القطب الشمالي موائل  -11
  ومنطقة  يوالحدود الجنوبية لبحر الجليد الصيف ةالشمالي يةالقطبالمنطقة إلى  الممتدالقطب الشمالي وسط الموق : حوض

 الجليد الهامشي )بما في ذلك رصيف شرق غرينلند(.
 دائما بالجليد في منطقة أدلى القطب الشمالي مجمودة من الموائل الفريدة دالميا المرتبطة بمجمودة  توفر المياه المغطاة

ودلى الرغم من أن التوقعات  ةالشمالي يةمنطقة القطبالمن الظروف الجليدية. وال يوجد بحر جليد متعدد السنوات إال في 
فقدان جزء كبير من بحر الجليد  وخاصة الجليد المتعدد بشأن تغير الظروف الجليدية نتيجة تغير المناخ تشير إلى 

دلى من المتوق  أن تحافظ  ةاآلسيوي ةاألوروبي في وسط المنطقةالسنوات  فإن أدالي البحار في منطقة القطب الشمالي 
وائل دلى الجليد لفترة أطول من العديد من المناطق األخرى في حوض القطب الشمالي. ويعتبر الجليد من الماألقل 

ومن شأن فقدانه أن يؤثر أيضا دلى ددد من أنواع الثدييات والطيور   لديناميات خاصة لشبكة الغذاء االحاسمة ومصدر
جليد القطب الشمالي دلى النحو الملحوظ بالفعل  حالةكبيرة في الشائعة بدرجة المكافحة. ومن شأن التغيرات المادية 

ألوضاع اإليكولوجية بعناية وفي نهاية األمر تدابير إلبقاء مرونة مجمودات تطلب رصد اتوالمتوق  للعقود القادمة أن 
 القطب الشمالي أو استعادتها للتعامل م  الظروف البيئية المتغيرة بسردة.

0 0 0 2 2 2  
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 الهادئالمحيط ب جنو غربفي منطقة  تفي بمعايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياالمناطق التي وصف  -2 الجدول
 (UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/6 إيكولوجيا أو بيولوجيامن تقرير حلقة العمل اإلقليمية لغرب جنوب المحيط الهادئ بشأن المناطق المهمة  5تذييل بالمرفق رد التفاصيل في الت(

 7جيم 6جيم 5جيم 4جيم 3جيم 2جيم 1جيم الموقع ووصف موجز للمناطق

 األرقام شرحلالطالع دلى  2ة حفيرجى الرجوع إلى الص
 جزر فينيكس -1
  جزر كيريباتي من أرخبيل فينيكس والجبال جمي  دلى  إيكولوجيا أو بيولوجياالموق : تشتمل منطقة فينيكس المهمة

 البحرية المحيطة به.
 ك ستة جبال تتميز جزر فينيكس بمختلف أدماق البحار وددد من المناطق البيولوجية وددة جبال بحرية ضحلة. وهنا

وترتف  مياه األدماق مما يؤدي إلى ارتفاع تركيزات  يةسطحمياه الال دندبحرية في هذه المنطقة وحقول تيارات دائرية 
المغذيات )المعادن( الغنية للعوالق النباتية والعوالق الحيوانية. وتؤدي هذه المنطقة الغنية بالمغذيات إلى مستويات مرتفعة 

األنواع ذات األهمية االقتصادية  بما في ذلك سمك القرش والسمك طويل المنقار والتونة وجود ومن التنوع البيولوجي 
مناطق مهمة للطيور مما يجعل جزر فينيكس مهمة لمراحل محددة  5. وهناك المصيدة بشكل درضي نواع األخرىاألو

غيرها من األنواع وتنتشر حف اللسمن حياة األنواع المعرضة لالنقراض. وهناك العديد من أنواع سرطان البحر وا
األخرى كثيرة الهجرة. وكان هناك صيد دلى نطاق واس  لحوت العنبر في فينيكس خالل أوائل القرن العشرين. وهناك 

موثقة لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة وتبين قاددة بيانات نظام المعلومات الحمراء القوائم د من األنواع المدرجة دلى الدد
 ددد كبير من األنواع. وجود ة الجغرافية للمحيطاتالبيولوجي

2 0 0 0 0 0 0 

 جبال يوا بواكاوا البحرية -2
  جنوبا. ° 20غربا و° 032الموق : تقريبا  
  تقريبا تحت سطح م 0 333م من سطح البحر  وآخر  033بحرية يتصف بجبل بحري يق  في حدود الجبال من النظام 

بسبب ارتفاع مياه األدماق بدرجة كبيرة. ومن  المحتمل  من البحر ة قوية دند سطحتيارات دائريإضافة إلى   البحر
من درجة دالية من االستيطان الذي يمكن أن يكون مرتبطا بنظم  مكنومن الم قاديأن تتسم بتنوع بيولوجي  المحتمل

 الجبال البحرية المنعزلة.

2 2 2 0 0 2 0 

 تطاولالم الجبال البحرية في مرتفع نورفولك -3
  جنوبا )جنوب جزر ° 03الموق : الحدود من الشمال: جنوب كاليدونيا الجديدة؛ الحدود من الجنوب: حسب األنواع  نحو

 (.Zintzen 2010و Clive and Roberts 2008دلى المجتمعات السمكية. ) الك( إذا كان قائمنورفو
 داخل المتطاول فولك رالجبال البحرية في مرتف  نو إلى 2335جي لكاليدونيا الجديدة أجري في دام أشار تحليل إيكولو

 معايير وطنية. 8المنطقة االقتصادية الحصرية لكاليدونيا الجديدة كمنطقة ذات أهمية دولية استنادا إلى 

0 0 2 0 0 0 0 
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 7جيم 6جيم 5جيم 4جيم 3جيم 2جيم 1جيم الموقع ووصف موجز للمناطق

 األرقام شرحلالطالع دلى  2ة حفيرجى الرجوع إلى الص
 ر كارولين وشمال غينيا الجديدة  مجموعة ريميتاو: جنوب غرب جز -4
 شرقا دند أقصى حدوده في الشمال ° 02303جنوبا و° 208شرقا و° 00101شماال و° 302 ددن الموق  الموق : حدود

 الغربي والجنوب الشرقي.
  المتحدة  المعروفة أيضا باسم  ميكرونيزيافي العالم في واليات  المتنودة بيولوجيايوجد ددد من أكثر الشعاب المرجانية

ال  لمنظمات دلى حفظ الموارد الطبيعية التيكارولين. ويعمل العديد من األشخاص والمجتمعات والوكاالت واجزر 
دلى  إيكولوجيا أو بيولوجيا. وتشتمل المناطق البحرية المهمة المتحدة ميكرونيزيايمكن تعويضها الموجودة في واليات 

ي الحصرية في بابوا غينيا الجديدة. ويوجد ف أقصى الشمال الغربي للمنطقة االقتصاديةدلى هذه المنطقة ذات األولوية و
لطائر البحري لتركيز رئيسي بف البحرية ومنطقة بحرية مهمة للطيور تعّر جبالهذه المنطقة تنوع بيولوجي كبير لل

صيد يمكن فيها   وهي منطقة لتكاثرايأتي بحثا دن الطعام ال الذي  Calonectris leucomelasطويل الجناحين المقلم 
 يتان العنبر.حكميات كبيرة من سمك التونة و

0 0 2 2 2 2 2 

 كادافو وجنوب منطقة الو -5

  شرقا.° 012-010جنوبا  و° 20-08الموق : بين 

 متصلة بيولوجيا وجغرافيا بمجمودة الو هي ذات منشأ بركاني و  دافو هي راب  أكبر جزيرة في مجمودة فيجياإن ك
في فيجي   يشعابحاجز بر نظام غزيرة اإلنتاج وبها ثاني أك حاجزة الجنوبية. وجزر كادافو محاطة بنظام سلسلة صخور

موطن لنودين من أنواع الطيور المستوطنة. وتحتوي جزر الو الجنوبية دلى  والجزيرةاسترولوب الكبرى.  شعابوهي 
بعض الجزر البركانية وددة جزر مرجانية محيطية حجرية منعزلة بها مجمودة من الموائل  منها منابت األدشاب 

. المتطاول مكثفة وجبال بحرية وأخاديد مغمورة ومرتف  الو يةشعابالحواجز الة وأنظمة المحيطيالرق   شعابالبحرية و
وتوفر مناطق مهمة للتكاثر والتعشيش المتنودة ة المنعزلة مجمودة مميزة من الموائل واألنواع يالمحيط األحوالوتوفر 

قة البحرية ممر هجرة مهم لعدد من وسالحف البحار. كما يوجد في هذه المنطللطيور البحرية والسالحف الخضراء 
والمينك والسي وحوت العنبر  وددد من الحيتان األصغر حجما الحيتان الحدباء أنواع الحيتان الكبرى بما في ذلك 

وأنواع الدلفين. وأشار نظام المعلومات البيولوجية الجغرافية للمحيطات إلى هذه المنطقة كمنطقة غنية جيدا ومنتجة 
في المياه العميقة  قادية وال بعيدا دن الشاطئ أدالي البحاراألسماك  مصايدالداخلية  و الشعاب  أنواع جميوبعا  للصيد
 .مرتبطة بالجبال البحريةوالفقاريات  ومرجانأسماك  مصايد وبها

0 0 0 0 0 0 0 
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 7جيم 6جيم 5جيم 4جيم 3جيم 2جيم 1جيم الموقع ووصف موجز للمناطق

 األرقام شرحلالطالع دلى  2ة حفيرجى الرجوع إلى الص
 لويزفيل–تونغا–ملتقى كيرماديك -6
  غربا تقريبا° 015جنوبا و° 25الموق : يتمركز الموق  دند. 
  تتصل سلسلة جبال لويزفيل البحرية بمنطقة كيرماديك حيث غربا ° 015جنوبا و° 25هناك منطقة ملتقى ثالثي دند

بخندقي حيوانات خاصة بكل بيئة. ويوجد  إضافة إلىومنطقة خندق تونغا. ويوجد بها جبال بحرية وموائل خندقية 
المزدوجة األرجل الزاحفة في الخندقين وهناك حيوانات ع األنواوتنتشر  كوماديك وتونغا أنواع مستوطنة من األسمارك

 فيل البحرية.زالجبال البحرية في البحار العميقة دند جبال لوي

0 2 2 2 2 0 0 

 جبال مونواي البحرية -7
   08003إلى  08205خطوط الطول و -25022إلى  -2501العرض  وطدند خطحدود الموق  الموق : تق. 
 م 0 233دند أدماق تصل إلى  به كالديرا بمنفث حراري مائيرية من مخروط بركاني نشط تتألف جبال مونواي البح 

والسراطين وأسماك في األدماق بلح البحر من من الديدان األنبوبية واألدشاب الكثيفة منافث تقريبا. وتتألف مجمودات ال
دلى امتداد قوس ظهر كيرماديك منافث الالشمالي لمجمودة من مجمودات  الطرفويق  الجبل البحري دند  .الشعاديات

 حيوانات مماثلة تقريبا. ي يوجد بهذال

0 2 2 2 0 0 0 

 منطقة خندق بريطانيا الجديدة -8
  دند شمال شرق بابوا غينيا الجديدة بما في ذلك  المنافث الحرارية المائيةالموق : يق  خندق بريطانيا الجديدة ومجمودات

 ريطانيا الجديدة.الممر بين أيرلندا الجديدة وب
  اء من األنواع. نوغكبيرة إنتاجية بالمنطقة  فوق خندق بريطانيا الجديدة. وتتسمتمتد المياه الجنوبية لبريطانيا الجديدة

في للمنافث الحرارية المائية مجمودات من الجبال البحرية التي يمكن الصيد فيها وتجمي  دلى مل توتمتد المنطقة لتش
 بيولوجية. وأما يشير إلى مواق  ذات أهمية إيكولوجية  شمالية إلى الشرقية من أيرلندا الجديدة الجوانب الغربية وال

2 0 2 2 2 2 0 

 منطقة خندق هيبراديز الجديدة -9
 غربا إلى أقصى جنوب دند ° 0330215وجنوبا  ° 010220 دالموق : بين كاليدونيا الجديدة وفانواتو  من أقصى شمال دن

 غربا.° 0130230جنوبا و° 200018
  خندق محيطي كبير يق  بين كاليدونيا الجديدة وفانواتو. وتمتد المنطقة البحرية المهمة  خندق هيبراديز الجديدةإن

من الطرف الجنوبي لبابوا غينيا الجديدة  وتلتف حول الطرف الجنوبي لفانواتو. وتشتمل منطقة  إيكولوجيا أو بيولوجيا
في حدود والية فانواتو الواقعة بحرية الجبال الالمناطق السحيقة والعميقة المنخفضة و عالممخندق هيبراديز الجديدة دلى 

المنطقة  وتشمل .إيتافي وتانا وإيرومانغو -ولكن تمتد حتى مياه كاليدونيا الجديدة. وهذا الموق  يحيط ثالث جزر رئيسية 
ا الجبال البحرية والخنادق العميقة )حتى دمق مجمودة من الموائل  منه إيكولوجيا أو بيولوجياالبحرية المهمة 

 م(. 1 333

0 0 2 2 0 0 0 
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 األرقام شرحلالطالع دلى  2ة حفيرجى الرجوع إلى الص
 راروتونغا الخارجية شعابمنحدرات  -11
  غربا. 23° 058جنوبا وخط الطول  02° 20الموق : تق  دند خط العرض 
  طنة دند أدماق تصل نودا من األسماك المستو 02وتونغا تشمل رالخارجية لرا الشعابتوضح البيانات المتاحة حاليا أن

معلومات البيولوجية الجغرافية للمحيطات أن هذه المنطقة تشتمل الم ومن الممكن أكثر. وتشير بيانات نظام  033إلى 
الواردة في قوائم االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بما في ذلك من بين تلك دلى ددة أنواع ضعيفة ومهددة باالنقراض 

الحيتان وسمك القرش. وتتمت   ع أخرى مدرجة في قوائم االتحاد مثلأنواه المنطقة في هذأيضا تقطن ولكن  المرجان
البيولوجية  المنطقة أيضا بقيمة دالية ألنواع المياه الضحلة حسبما ينعكس ذلك في مجمودات بيانات نظام المعلومات

 .الجغرافية للمحيطات

0 2 0 2 2 0 2 

 أرخبيل ساموان -11
 غربا.° 012غربا و° 033جنوبا وبين  °05 دند الموق : تقريبا 

  جزر صغيرة في  2جزر وجزيرة مرجانية في ساموا األمريكية وجزيرتين كبيرتين و 3يتألف أرخبيل ساموان من
تظهر المحيط الهادئ وجنوب متنودة بيولوجيا في غربي بقعة ساخنة دلى جزر األرخبيل شتمل تساموا المستقلة. و

 )الحيتان والسالحف(. الكبيرةحيوانات الت الدقيقة )مثل اليرقات المرجانية( إلى حيواناالمن   توصيلية كبيرة

0 0 0 0 0 0 0 

 منطقة سوارو لتغذية الطيور البحرية -12
  : جنوبا وخط  02° 00سوارو جزيرة مرجانية تق  شمال جزر كوك )وسط المحيط الهادئ( دند خط درض إن الموق

 غربا. ʹ35° 030طول 
  ر وتغذيةثفي وسط المحيط الهادئ. وهي موق  تكالطيور البحرية ددة أنواع من اطقة مهمة لتكاثر وتغذية سوارو منإن 

في المائة من مجمودات الطيور المدارية ذات الذيل  0في المائة من مجمودات طيور فرقاطة أربيل في العالم و 2لنسبة 
في المائة دلى التوالي.  2في المائة و 00ريب وتزيد إلى غير أن هذه النسب المئوية ستنقح في المستقبل الق  األحمر

عترف بأهمية المجمودات الموجودة في سوارو للمحافظة دلى مجمودات الطيور البحرية وإدارتها دلى الجزر وُي
  تابعة للمنظمة الدولية لحياة الطيورمن المناطق المهمة للطيور زها كمنطقة كمراألخرى. وتنعكس أهمية سوارو في 

 .كونها أهم موق  تعشيش وتغذية للطيور البحرية في جزر كوك

2 0 2 2 2 2 2 
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 األرقام شرحلالطالع دلى  2ة حفيرجى الرجوع إلى الص
 فورتونا/شمال فيجيوسهل جنوب توفالو/واليس  -13

  جنوبا. °02.03غربا و °0830022الموق : تق  النقطة المركزية دند 

 كبيرة. وهذه المغمورة اليد خادبها ددد كبير من األلية واحددت هذه المنطقة من ارتفاع نشاط الصيد واإلنتاجية الع
. م 5 533 أكثر من إلىم  0 333المجمودة من البحار العالية تق  إلى جانب سهل واليس وفورتونا بعمق يتراوح من 

الجبال البحرية. وتشتمل هذه المنطقة من المرلين والتونة وكثافة  كصيد كميات كبيرة من سم اودائما ما يكون فيه
التحاد الدولي لحفظ الطبيعة؛ وهي طريق لدلى أنواع مدرجة في القائمة الحمراء  ا أو بيولوجياإيكولوجيالبحرية المهمة 

 البحار العميقة. مرجانبة دالية من موائل سوبها ن ؛لسالحفلهجرة 

0 2 2 0 0 2 2 

 را/لومايفيتي، فيجي–إي–فاتو -14
 مودة جزر ياساوا والطرف طي مياه بالي من طرف مجالموق : قناة دميقة وأخاديد مغمورة بين فيتي ليفو وفانوا ليفو تغ

محمية نامينا البحرية وجزر حول را  وتغطي المياه العميقة –إي–  من خالل ممر فاتوالعظيمالبحر  لشعابالغربي 
 مقاطعة لومايفيتي في الجنوب الشرقي.

  يتانيات وسمك القرش والسالحف الساحرة )الح الكبيرةبقعة ساخنة للحيوانات  را/لومايفيتي–إي–فاتوتعتبر منطقة
فإن الصغير نسبيا للمنطقة  الكلي ودلى الرغم من الحجم  .والطيور البحرية( فضال دن مركز تنوع ألنواع المياه العميقة

طة بمناطق ساحلية امتنودة  بما في ذلك قنوات وأخاديد مغمورة وجبال بحرية. وهذه المنطقة محقادية تضاريس  بها
 حرية كبيرة دالميا.ضحلة ذات قيمة ب

2 2 0 2 2 0 2 

 جنوب بحر تاسمان -15
  جنوبا )جنوب(.° 25جنوبا )شمال شرق(  و° 23جنوبا )شمال غرب(  و° 03الموق : بين 
 الكيميائية للمحيطات والكثافة األمامية ومن حيث الجغرافية المادية من مناطق التغير السري  جهة جنوب تاسمان  إن

لطيور في منطقة من اأدلى كثافة  بالمنطقة (. وتوجدwww.oregonstate.edu/oceanproductivityواإلنتاجية األولية )
جنوب المحيط الهادئ وتحتوي دلى مناطق تغذية للطيور البحرية المتكاثرة وغير المتكاثرة )قاددة البيانات العالمية لتتب  

 Clark and Tittensorدلى أنهما في خطر كبير ) طيور النوئيات(. وهناك جبالن بحريان في الشمال الغربي مصنفان

 في المياه العميقة.بالشبك لمياه البادرة التي لم تتأثر بالصيد ا مرجان(  مما يشير إلى احتمال وجود مجمودات 2010

2 0 0 0 0 2 2 
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 األرقام شرحلالطالع دلى  2ة حفيرجى الرجوع إلى الص
 المنطقة االستوائية عالية اإلنتاجية -16
  النطاق غربا )حدود° 023خط االستواء وخطوط الطول  منتقريبا جنوبا ° 5شماال إلى ° 5الموق : خطوط العرض 

 .تقريبا شرقا° 035الجغرافي لحلقة العمل( إلى 
  وقيانوغرافية  من المعالم األفي المنطقة االستوائية دالية اإلنتاجية هي  إيكولوجيا أو بيولوجياالمنطقة البحرية المهمة إن

األدماق من ارتفاع مياه هذا اللسان يؤتي نوب المحيط الهادئ. والغربي للتدفق من التيار االستوائي ج الطرف وتشمل
كبير دلى أولي  جإنتا  مما يسمح بفي وسط المحيط الهادئ يةسطحالمياه الغربا بمغذيات دالية إلى المتدفقة  ةالبارد

في القادي نوي   حيث يتعلق اإلنتاج الثاالبحر والقريبة من سطحالقادية كبيرة. وهناك تزاوج بين المناطق مساحة 
وفي الماضي  سجلت وفرة من حيتان العنبر في باإلنتاجية األولية دند السطح.  م 5 333–2 333السهول السحيقة دند 

 تغير المناخ. تتأثر باألوقيانوغرافية كبيرة الحجم تتأثر بشدة بأحداث النينو ومن المحتمل أن المعالم وهذه هذه المنطقة. 

0 0 0 2 0 0 0 

 البحرية وسط لويزفيل ة جبال سلسل -17
  غربا. ʹ33° 031غربا إلى  ʹ03° 012جنوبا وخط الطول ° 23جنوبا إلى ° 00الموق : تمتد من خط العرض 
  نيوزيلندا. وهي مجمودة شرق المحيط الهادئ غرب جنوب كم في  2 333البحرية لمسافة لويزفيل تمتد سلسلة جبال

سهل أخرى ترتف  إلى البحار العميقة العليا بين معالم طقة  وال توجد هذه المنبال البحرية المحيطية في فريدة من الج
الجبال البحرية مجمودة متنودة من أنواع أسماك المياه . وتوجد في المتطاول نيوزيلندا ومرتف  شرق المحيط الهادئ

ثف )أساسا الشعاديات ر أسماك الشعاديات البرتقالية. وتعرضت المنطقة لصيد مكثالعميقة وهي أرض خصبة لتكا
مجمودة من  تتضمنالتي بركانية الجبال الالجبال البحرية ومعالم ولكن اختير هذا الموق  ليشمل مجمودة من   البرتقالية(

بعضها أو أجزاء منها لعمليات  لم تتعرض  الخصائص الطبغرافية واألدماق )وبالتالي موائل ومجتمعات حيوانية مختلفة(
المياه الباردة واالسفنج وقنفذي المياه  مرجاندلى األسماك  مصايدفي األنواع التي تم صيدها صيد. وتشتمل سجالت 

من منتجة ومتنودة أن تكون هناك مجمودات  المحتملبكثرة في الجبال البحرية حول نيوزيلندا. ومن  دالعميقة الموجو
 لبرتقالية ومجمودات األسماك األخرى.في المناطق العميقة وأن تكون مهمة للشعاديات االقادية الالفقاريات 

0 0 2 2 2 0 2 

 المنطقة المشبعة باألراغونات في المحيط الهادئ  -18
  تقريبا. غربا° 053-012من وجنوبا  ° 03-02الموق : المنطقة من 
 الحالي وبها معدالت تشب  من معادن منطقة من غربي جنوب المحيط الهادئ تق  في التيار االستوائي الجنوبي 

هي األدلى في الوقت الحاضر ومن المتوق  أن تكون آخر المناطق التي تنخفض دن العتبات الكربونية اغونايت األر
كمنطقة سيكون فيها أثر  بيولوجية خاصةإيكولوجية أو . ولذلك  فإن هذه المنطقة لها قيمة 005و 0البالغة الرئيسية 
 فيها أسرع.المحيطات هو األبطأ ويكون احتمال االسترداد  تحمض

0 2 2 2 2 2 2 
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 األرقام شرحلالطالع دلى  2ة حفيرجى الرجوع إلى الص
 بيترل في منطقة صدع كليبرتونطيور منطقة تغذية  -19
  : دند حدودها الشمالية الغربية والجنوبية   غربا° 00303شماال و° 302غربا و° 00102ال واشم° 0202 دندالموق

 الشرقية. 
  نقراض التي االلطيور البحرية المهددة بل البحرية  وهي من ااطق تغذية غير تكاثرية لطيور ببترمنالمنطقة من تتألف

االستوائية في المحيط الهادئ األدماق في شمال نيوزيلندا. والمنطقة استوائية وتق  دلى منطقة ارتفاع مياه  تتكاثر
تيارات معاكسة موازية تتسبب في اختالط المحيطات وارتفاع مستويات ووشمالها. وهي منطقة بها تيار استوائي قوي 

 األولية. اإلنتاجية

2 0 0 2 2 0 2 

 المتطاول مرتفع لورد هوشمال منطقة تغذية طيور البيترل في  -21
  غربا  دند حدودها الشمالية الغربية والجنوبية ° 03502جنوبا  و° 0002غربا  و° 033جنوبا  و° 2201الموق : دند

 الشرقية.
  حياة الطيور وحدد أساسا كمنطقة تغذية أساسية ولية لالدمنظمة الهذا الموق  مؤهل كمنطقة مهمة للطيور بموجب معايير

تصل )التي  Pterodroma leucoptera caledonicaل رلألنواع الفردية المستوطنة في كاليدونيا الجديدة مثل طيور بيت
لطيور ا منطقة تغذية مهمة  فإنهذا الموق   في العالم(. وباإلضافة إلى كون األددادفي المائة من  35-53 نسبتها إلى

 .كمنطقة غبوره ستعملالمتحركة نحو مناطق التغذية في الجنوب ت

2 0 2 2 2 0 2 

 حوض شمال نيوزيلندا/جنوب فيجي -21
 دند الموق   مركزيق  و المتطاول الموق : يمتد من حوض جنوب فيجي إلى شمال نيوزيلندا وغرب مرتف  كيرماديك

 شرقا.° 013جنوبا و° 00
  غذية رئيسية تستعملها طيور بيترل بركانسون للتكاثر وهي من الطيور البحرية المهددة دلى مناطق تالحوض يشتمل

 والحاجز الصغير في شمال نيوزيلندا. العظيمدلى جزر الحاجز تتكاثر باالنقراض التي 

2 0 0 0 0 0 2 

 جزر تافوني ورينغولد -22
  غربا.° 012جنوبا و° 03دند  ومركزهاالموق : شمال شرق جزر فيجي وتشمل جزر تافوني ورينغولد 
  جزر شمال شرق فيجي وتددم مجمودة من المجتمعات والموائل في منطقة ضيقة. المحيطة بمياه اليق  هذا الموق  دلى

 الشعابوالطيور البحرية وأسماك  اءالحدب والحيتاندالميا وإقليميا من السالحف البحرية  يوجد في المنطقة أدداد كبيرةو
هم حيط بأمالمياه الباردة. وتمثل المنطقة مكان تغذية رئيسي  مرجانمتوق  أن تكون فيها تركيزات من شبه الرحل ومن ال

في فيجي للسالحف الخضراء. كما تشمل تعشيش للسالحف البحرية والسالحف الخضراء وآخر موق  التعشيش مواق  
 التعشيش. مستعمراتنحو البحر حول  مهمة للطيور تحدد مناطق التغذية استنادا إلى امتدادبحرية أرب  مناطق 

0 0 0 2 2 2 2 
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 األرقام شرحلالطالع دلى  2ة حفيرجى الرجوع إلى الص
 سهل مانيهيكي -23
  : تقريبا جنوبا° 08غربا و° 055الموق . 

 ن هذا السهل نتيجة نشاط بركاني حدث منذ سهل مانيهيكي هو سهل محيطي يق  في جنوب غرب المحيط الهادئ. وتكّو
ي دند حدود ملتقى ثالث صحف تعرف باسم ملتقى منتصف العصر الطباشيرفترة مليون سنة أثناء  023 إلى 025

التي جرت دلى مدار فترة طويلة بهدف تحديد ترسيبات مهمة من  الدراسات االستقصائيةا الثالثي. وأشارت فتونغاري
 .هاديتحديتم معادن قاع البحار إلى أن هناك كائنات آكلة للترسيبات ولكن لم 

2 0 2 0 2 0 2 

 دج وهارانربيفي–نيوي شعابنظام  -24
   بيفيردج شعابميال بحريا ليشمل  025يمتد جنوب شرقا لمسافة وغربا  ° 032053جنوبا و° 02الموق : حول نيوي.  
 ليست جزءا من أي أرخبيل. وأشير إلى المياه هي إن جزيرة نيوي المنعزلة هي أكبر جزيرة مرجانية في العالم و

لالنقراض. وشوهد ددد من الثدييات البحرية  ةالمعرضالحدباء يتان طة بنيوي كجزء من طريق هجرة مهم للحيالمح
األخرى المعرضة لالنقراض في مياه نيوي. ويشار أيضا إلى وجود الثعبان المقلم بخطوط سوداء المستوطن بالقرب من 

منعزلة ترتف  بشدة  شعاببيفيردج هي  وشعابحافة نيوي.  شعابكم من  033المناطق الشاطئية التي تصل إلى نحو 
ومن المحتمل أن تحتوي دلى أنواع مستوطنة نتيجة  إيكولوجيا أو بيولوجيادن قاع البحر ومدرجة في المنطقة المهمة 

 هذه العزلة.

0 2 2 2 0 2 2 

 سهل جنوب غرب باالو )ديمز( -25
  : جنوب غرب أرخبيل باالو الرئيسي.منطقة المحيطات العميقة الموق 
 ففي هذه البعيدة دن الشاطئ فيما يتعلق بالبيئات المحيطية البارزةنطقة دلى ددد من الخصائص تحتوي هذه الم .

القادية في مجمودات الالمنطقة  يشير التقارب بين مجمودات الجبال البحرية والتيارات الدائرية دالية الطاقة ومختلف 
البحر حار العميقة واألنواع البحرية القريبة من سطح المياه العميقة إلى نقطة معاكسة محتملة للتفادل بين أنواع الب

 المحيطات. إلى تنتقلوأنواع الطيور التي 

2 2 2 2 2 2 0 

 أرخبيل تونغا -26
  غربا.° 011إلى ° 010جنوبا و 03° 20جنوبا و° 05الموق : بين 

  خندق تونغا. وهو أهم موق   فريدة لشكل األرض  وبصفة خاصة معالمتحتوي المياه المحيطة بجزر أرخبيل تونغا دلى
 مجمودات كبيرة دالميا من أنواع ثمانية طيور وبهفي أوقيانيا ة لالنقراض المعرض اءالحدب لحيتانالتكاثر مجمودات 

 .بحرية

0 0 0 0 2 2 2 
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 البحر الكاريبي األوسع نطاقا وغربي المحيط األطلسي قة في منطقة في منط تفي بمعايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياالمناطق التي وصف  -3الجدول 
 (UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/7من تقرير حلقة العمل اإلقليمية بشأن المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا في الوثيقة  2ترد التفاصيل في التذييل بالرفق (

 7 جيم 6 جيم 5 جيم 4 جيم 3 جيم 2 جيم 1 جيم الموقع ووصف موجز للمناطق

 األرقام شرحلالطالع دلى  2حة فيرجى الرجوع إلى الص
 أمريكا الوسطى  في يشعابحاجز الال -1
  تعتبر ثاني أكبر  هيالمستمر و الشعابيالحاجز  كم طوال من 0333تتألف منطقة شعاب أمريكا الوسطى من أكثر من  :الموق

ة موازية للساحل  ابتداء في أقصى شمال شبه جزيرة يوكاتان في منطقة شعاب في نصف الكرة الغربي. وتمتد المنطق
 المكسيك مرورا ببليز وغواتيماال وحتى جزر الخليج في هندوراس.

 في العالم ومجمودة متنودة من الحيوانات والنباتات البرية  والعديد من األراضي  يشعاب حاجز تتضمن الشعاب ثاني أكبر
وتتمت  الموارد الغنية في المنطقة بقيمة  .والمياه المحيطية المهمة لنقل اليرقات وانتشارها الغنية بمواق  للحضانة والتغذية

 كبيرة من الناحية اإليكولوجية والفنية والثقافية لقاطنيها. وتددم مناطق الصيد اإلنتاجي المصايد السمكية التجارية والفنية.
 إيرادات اقتصادية كبيرة للشعوب والحكومات. يحققونلكثيفة  وبذلك وينجذب ماليين السياح إلى الشواطئ الرملية والشعاب ا

0 0 0 0 0 0 2 

 جزيرة ميسكيتو المنخفضة -2
  غربا  "3012 ʹ21 °82شماال  و "22.02 ʹ25 °02 :الموق 
 ددت كمنطقة ادترفت اتفاقية رامسار بهذه المنطقة  التي تمثل جزءا من النظام الوطني النيكاراغوي من المناطق المحمية  وح

هكتارا وتشتمل دلى جزيرة ميسكيتو  502مهمة للطيور من قبل المنظمة الدولية لحياة الطيور. وتغطي المنطقة مساحة 
المنخفضة وتكوينات أرضية أخرى. وتتضمن منابت األدشاب البحرية )ثاالسيا تستودينوم( وتوفر أغذية للسالحف البحرية 

نوع من األسماك  033في المراحل األولية. وتشير التقديرات إلى أن التي تكون يرقات والحماية لمختلف أنواع األسماك وال
(  بما في ذلك كلب البحر وسمك القرش والشفين في مياه المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي 2تعيش في هذه المنطقة )المرفق 

(Herrera, 1984 وPAANIC, 1993 وباإلضافة إلى ذلك  وجد أن .)5وأقل من  ك يعيش في الشعاب المرجانية.نوع سم 023 
وسمك ( Serranidae)والقاروس ( Lutjanidae)دلى السلحفاة النهاشة  تحتوي المنطقةو في المائة من هذه األنواع تستغل حاليا.

 .(Carcharhinidae) والقرش( Centropomidae)الروبل 

2 2 2 2 2 0 0 
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 7 جيم 6 جيم 5 جيم 4 جيم 3 جيم 2 جيم 1 جيم الموقع ووصف موجز للمناطق

 األرقام شرحلالطالع دلى  2حة فيرجى الرجوع إلى الص
 جزيرة القرن   -3
  : غربا  "28011 ʹ23 °82ال  شما "01030 ʹ3 °02الموق 
 نوع من األسماك التي تعيش في المياه الضحلة دند شاطئ البحر الكاريبي في  033معلومات دامة دن بيولوجية نحو  هناك

(؛ وجمعت مؤخرا معلومات دن أسماك المياه العميقة الموجودة دلى امتداد Ryan 2003و INPESCA 2004نيكاراغوا )
تسهم في هي والقاروس؛ و( Lutjanidae)( بما في ذلك أنواع السلحفاة النهاشة Pasenic-INPESCA 2008 الرصيف القاري )

ثاني أكبر مجمودة من أسماك المياه العميقة التي يتم صيدها. وتوجد جمي  هذه األنواع في جمي  أنحاء الكاريبي. وتتعلق من 
قة وثيقة بموائله  دلى دكس أنواع األسماك التي تعوم دائما ويبدو أن لكل نوع دال  بأساس فردي من المياه العميقة )موائل(

 مثل أسماك أدالي البحار.

2 2 0 2 2 2 2 

 بارا ديل كولورادو–تورتوغويرو -4
  توغويرو الوطنية إلى بارا ديل كولورادو دند الحدود م  نيكاراغوا.رشماال من حديقة توالمنطقة الموق : تمتد 
 ( نتيجة أهميتها 0255دلى نطاق واس  ألكثر من خمسة دقود )منذ دام  ديل كولورادوبارا -تورتوغويرو درست منطقة

(. ومن المعروف أن شاطئ تورتوغويرو Chelonia mydasللتاريخ الطبيعي للسالحف البحرية  وخاصة السالحف الخضراء )
(. وتستعمل السالحف Troeng 2005) السالحف الخضراء في منطقة المحيط األطلسيفيه توالد تهو أكبر موق  ال يزال باقيا 

. (Eretmochelys imbricata) سالحف البحرنادرة هذه المنطقة أيضا وفي حاالت ( Dermochelys coriacea)جلدية الالكبرى 
دلى بحيرات ضحلة ساحلية ومناطق لتعشيش وتغذية الطيور البحرية  بارا ديل كولورادو-تورتو غويرو كما تشتمل منطقة

 سالحف البحر ومناطق التعشيش. وتجمعات  خرفان البحر ومناطق تجم

0 0 0 0 0 0 0 

 غاندوكا-كاهويتا -5
  : جنوبا من حديقة كاهوتيا الوطنية إلى فم نهر سيكساوال دند الحدود م  بنما.المنطقة متد تالموق 
 تحتوي منطقة كاهوتيا-( وغاندوكا مانزانيلو دلى بق  كبيرة من منابت األدشاب البحريةThalassia testudinum فضال دن )

كوستاريكا. وكاهويتا هو الموق  الذي يوجد به أدلى تنوع من حيث تكوين  دندأهم شعاب مرجانية في منطقة ساحل الكاريبي 
نودا(. ويوجد في غاندوكا أكبر  02نودا( فضال دن تنوع كبير من الشعاب المرجانية الثمانية ) 00الشعاب في كوستاريكا )

كوستاريكا وترتبط ببحيرة ضحلة ساحلية. كما يتواجد فيها السالحف الكبرى بمنطقة الكاريبي في شجار المانغروف منطقة أ
. وأخيرا  تمثل المنطقة المقترحة أيضا (Eretmochelys imbricataوسالحف البحر )( Dermochelys coriaceaجلدية الظهر )

 خرفان البحر ومناطق لتغذية الطيور البحرية.مناطق تجم  للكركند الشوكي والمحارة والدلفين و

0 0 0 0 0 0 2 

 انت ربيدرو والقناة الجنوبية ومو ضفة -6
 بيدرو  ضفة من جامايكا الموق : تق  المنطقة المحددة في المياه المحيطية جنوب شرق إلى جنوب غرب جامايكا وتشمل

(؛ وجزر مورانت المنخفضة والقنوات غربا ʹ32 °12و ʹ23 °11شماال و ʹ05 °01شماال و ʹ20 °03وجزرها المنخفضة )
0 0 2 2 2 0 0 
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 7 جيم 6 جيم 5 جيم 4 جيم 3 جيم 2 جيم 1 جيم الموقع ووصف موجز للمناطق

 األرقام شرحلالطالع دلى  2حة فيرجى الرجوع إلى الص
شماال  °030200غربا و ʹ00 °83شماال و ʹ23 °03روزالند ) ةمن هندوراس ونيكاراغوا إلى ضفوالعميقة المحيطة بها؛ 

 ة( وضفغربا ʹ23 °12-ʹ30 °83شماال و ʹ32 °03-ʹ20 °05سيرانيال ) ةوضف (؛ ومن كولومبيا وجاميكا؛غربا °830501و
 °18-ʹ22 °18شماال و ʹ53 °05-ʹ21 °05الجديدة ) ة(؛ والضفغربا ʹ03 °12-ʹ28 °12شماال و ʹ03 °03-ʹ51 °05) أليس

 (.غربا ʹ00
  تقاسم ديناميات  هاأنوالضفاف المرتبطة بها ومناطق البحار العميقة. ويبدو وتحتوي المنطقة المقترحة دلى جزر مرجانية

في في موائل قادية معقدة الهيكل و ارتفعتدها البيولوجي نسبيا واإلنتاجية التي محيطية مشتركة مما يدل دلى ارتفاع تنو
مهددة وهي المحارة الملكية والكركند الشوكي ومصايد أسماك الشعاب  . وفي الوقت الحالي  توفر المنطقة بأكملهادماقاأل

  مراداة إقليمية الستخدامها المستدام. وجود بسبب ددم

 ر نافاساجز -7
  : غربا  "12002 ʹ15333شماال    "33033 ʹ08322ميال شرق جامايكا  83ميال غرب هايتي؛  05الموق 

  م( والرصيف األدمق المحيط بها بما في ذلك هضبة نافاسا  03جزر نافاسا المرتبطة بمجتمعات الرصيف الضحل )نحو
وفيرة إلى حد ما متاحة فيما يتعلق بالموارد البحرية في م إلى الجنوب الشرقي(. وهناك معلومات دلمية  233من  معالم)

م. ولكن ال توجد معلومات كثيرة دن الرصيف السحيق أو هضبة  03نيفاسا دلى امتداد الساحل والرصيف البالغ طوله 
 نافاسا. وتشتمل الخصائص المهمة للرصيف الضحل )الشعاب المرجانية أساسا والقادات الصلبة المرتبطة بها( دلى

 مجمودات قوية ومميزة جينيا من مرجان الخورن المعرضة لالنقراض.

0 2 0 2 2 0 2 

 /قمة كريستي )منطقة هيسبانيوال بيناسيونال الشمالية(هاكول/فورت ليبرتيكار -8
 الموق : شمال شرقي هايتي 
  وغابات المانغروف ومنابت األدشاب البحرية  شعابي /حاجزةحافدند التتميز بشعاب 

0 2 2 0 2 0 0 

 كو ديال بالتا وبانكو ديل نافيدادمواقع الثدييات البحيرة في بان -9
  للضفةميال بحريا من الساحل الشمالي للجمهورية الدومينيكية  وتمتد من الحدود الغربية  83الموق : تق  المنطقة دلى بعد 

 را وميشس.االكريسماس إلى خليج سمانا من بونتا باالند ةالفضية من ضف
  ي الحيتان الحدباء )تهذه المنطقة ببيئة فريدة لتكاثر الحيتان الحدباء في شمال المحيط األطلسي. وتأتمثلMegaptera 

novaeangliae مينيكية للتكاثر بين ديسمبر/كانون األول و( من مناطق في شمال المحيط األطلسي إلى مياه الجمهورية الد
مناطق القريبة من ضفاف الفي المائة منها تزور  85حيتان المهاجرة  فإن أبريل/نيسان من كل دام. ومن بين جمي  هذه الو

 بانكو ديال بالتا وبانكو ديل نافيداد وخليج سمانا.

 

0 0 0 0 0 0 0 
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 األرقام شرحلالطالع دلى  2حة فيرجى الرجوع إلى الص
 منطقة ورد البحر   -11
  : المرجانية الساحلية منطقة رود البحر هي منطقة مفتوحة في المحيط وتق  حول الجزر المأهولة وتشمل الشعاب الموق

تشتمل هذه المنطقة دلى أكبر و .والمحيطية في أرخبيل سان أندريز  وهي منطقة إدارية كولومبية في جنوب غربي الكاريبي
الشعاب المرجانية في المحيطات المفتوحة في منطقة الكاريبي وأكثرها إنتاجا  وتوفر بيئات نادرة وفريدة وغير دادية 

ا يدل دلى تكاملها وقلة األثر اإلنساني دليها؛ وبها سلسلة متصلة من الموائل التي للشعاب؛ وتحتوي دلى مناطق بعيدة مم
ويعتبر هذا الموق  مهما لحفظ األنواع المعرضة لالنقراض والمهددة  –توفر مستويات مرتفعة من التنوع البيولوجي 

 ائمة الحمراء.نودا من األنواع المدرجة دلى الق 022باالنقراض المهتم بها دالميا نظرا لوجود 

0 0 0 0 2 0 0 

 سابا ةضف -11
  : غربا  ʹ30303شماال  و ʹ25 °01الموق 
  إن ضفة سابا منطقة فريدة ومهمة جدا. ومن الناحية البيولوجية والمادية  فهي جزيرة مرجانية مغمورة في الماء وأكبر جزيرة

)محيط العمق أكثر من  2كم 0 853عالم  ومساحتها مرجانية تنمو في منطقة الكاريبي وإحدى أكبر الجزر المرجانية في ال
م(. وتعتبر المنطقة مهمة من حيث خصائصها اإليكولوجية واالجتمادية واالقتصادية والعلمية والثقافية الفريدة  إضافة  53

 .الموجودة فيها إلى الشعاب المرجانية الكثيفة ومناطق الصيد ومنابت الطحالب

0 0 0 0 0 0 0 

 الكاريبي يقمنطقة شر -12
  03دند  يق نيا حول توباغو حغربا ومن 30033 °30شماال و 02.83 °08دند  يق الموق : تشكل الجزيرة قوسا من أنغيال° 

 غربا  ʹ53° 30إلى  ʹ03 °33شماال و ʹ02 °00إلى  ʹ2
   األصل بعضها بركانية تحتوي المنطقة دلى مجمودة متنودة من النظم اإليكولوجية الغنية المرتبطة بكتل الجزر الصغيرة

وبعضها حجرية األصل. ويوجد بالمنطقة العديد من النظم اإليكولوجية المنتجة  مثل الشعاب المرجانية ومنابت األدشاب 
غير دادية مثل براكين تحت الماء وقناديل البحر )غرينادا(  بسماتالبحرية ومستنقعات المانغروف. كما تتميز المنطقة 

وجبال بحرية. ويتواجد بالمنطقة مخزونات كبيرة من اليرقات  المحتمل أن تعمل كمصدر لألنواع وتيارات مياه حرارية 
لبقاء ددة أنواع مواتية لبحر الكاريبي والمحارة الملكية. كما تتوافر بالمنطقة ظروف في االمهمة تجاريا من الكركند الشوكي 

 مهاجرة مثل السالحف واألسماك والطيور البحرية.

2 2 0 0 0 0 2 

 بحر سارغاسو -13
  الموق : إن بحر سارغاسو محاط بمجرى الخليج من الغرب وجرف المحيط األطلسي من الشمال وتيارات كنارية منتشرة من

 °03دند  ومركزهغربا  ° 20-°13شماال و° 08-°22الشرق والتيار االستوائي الشمالي وتيار األنتيل من الجنوب ويمتد بين 
 غربا. °33شماال و

 ألدالي البحار وطحالب بحرية  اأيقوني اإيكولوجي اتضن الموق  نظاميحSargassum  دائمة  وهي الطحالب الوحيدة في العالم

0 0 0 0 0 0 2 
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 األرقام شرحلالطالع دلى  2حة فيرجى الرجوع إلى الص
مجتمعا متنودا من الكائنات المرتبطة بها تشمل دشرة  المنطقة . وتستضيفركيزتهاالتي تعيش أدالي البحار  شأنها شأن 

 أنواع معرضة لالنقراض أو مهددةمن األنواع منها كبيرة من حياة مجمودة  أنواع مستوطنة وتوفر موائل لمراحل أساسية
باالنقراض. ويعد بحر سارغاسو موق  التكاثر الوحيد لثعبان البحر األوروبي واألمريكي  دلما بأن ثعبان البحر األوروبي 

األنواع األيقونية والمعرضة طريق هجرة العديد من  المنطقة دلىبوصفه من األنواع المعرضة بشدة لالنقراض و أدرج
لالنقراض. وتؤثر ددة دمليات أوقيانوغرافية دلى اإلنتاجية وتنوع األنواع  وتلعب المنطقة دورا كبيرا غير تناسبي في 

ويوجد بقاع البحر سلسلتان كبيرتان من الجبال البحرية تقطن  دمليات المحيطات العالمية إلنتاج األكسجين ودزل الكربون.
 معات متخصصة وهشة ومستوطنة  ومن المتوق  وفقا للنماذج وجود العديد من الجبال البحرية األخرى المنعزلة.ا مجتمفيه

 حافة الرصيف القاري العلوي في سينو -14
  2 °03شماال إلى  "02 ʹ02 °2الموق : تحتوي منطقة الرصيف القاري العلوي في سينو دلى مواق  تمتد من خطي العرضʹ 

 غربا. "52 ʹ3 °13غربا و "03 ʹ02 °13شماال وبين خطي الطول  "08
 إلى  083في جنوب منطقة الكاريبي دند الشاطئ الكولومبي دند دمق من  حافة الرصيف القاري العلوي في سينو تق  منطقة

الساحات القارية وأشكال و واألخاديدنظم تدفق المياه  مثل القنوات نموذجية لم؛ وتتميز بوجود تكوينات جيولوجية  0 333
. كما يوجد كبير تنوع بيولوجيذات هيكلية مثل االرتفادات في قاع المحيط والمنحدرات والقنب واألحواض المرتفعة 

  الذي تتزايد أهميته من الناحية اإليكولوجية. كما أن وجود Madracis myriasterبالمنطقة مرجان المياه العميقة  وخاصة 
ند الينابي  الباردة أصبح أكثر أهمية من الناحية البيئية. ومن شأن الحالة الطبيعية لهذه المواق  أن تجعلها الميثان المؤكسد د

استكشاف أن تؤدي دمليات مناطق مهمة إيكولوجيا وبيولوجيا في منطقة جنوب البحر الكاريبي  دلى الرغم من أن احتمال 
 .إلى ضعفهاالمواد الهيدروكربونية في هذه المنطقة 

0 2 2 0 2 0 0 

 حافة الرصيف القاري العلوي في ماغديلينا -15
 55 °00شماال إلى  "02 ʹ0 °00عرض الدلى مواق  تمتد من خط  حافة الرصيف القاري العلوي في ماغديلينا الموق : يشتملʹ 

 غربا.  "28 ʹ2 °12غربا و "0 ʹ00 °15شماال وبين خطي الطول  "23
  الكاريبي في كولومبيا دند دمق من البحر في القطاع المركزي لساحل  وي في ماغديليناحافة الرصيف القاري العل تق

مرجان المياه العميقة  . كما يوجد بها كبيرم. وتتسم بوجود ينابي  وجبال بحرية مرتبطة بتنوع بيولوجي  0 333م إلى  233
ة. ومن شأن الحالة الطبيعية لهذه المواق  أن تجعلها   الذي تتزايد أهميته من الناحية اإليكولوجيMadracis myriasterوخاصة 

 .مناطق مهمة إيكولوجيا وبيولوجيا في منطقة جنوب البحر الكاريبي

0 2 2 0 2 0 0 

 أورينكو –منطقة التأثير في األمازون  -16
  : لتدفق اإلنتاجي غربا )المنطقة المقترحة تشمل ا -330280جنوبا  و -30535شرقا  و -250022شماال  و 020501الموق

 البرازيل وغينيا الفرنسية وسورينام وغيانا وشرقي ترينداد(. يمن شمال
0 0 0 0 0 0 0 
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 األرقام شرحلالطالع دلى  2حة فيرجى الرجوع إلى الص
 في المائة(  03في المائة( وكولومبيا ) 13في فنزويال ) 2كم 0303 × 000 تهامساحمنطقة صرف مياه نهر أورنيكو في ُت

(Lewis 1988وإلى جانب نهر األمازون  فإن هذين النهرين الكبيرين يلعبا .) ن دورا مهما جدا في نقل المواد المحللة والدقيقة
اإلنتاجية المرتفعة جدا المرتبطة إجمالي من المناطق األرضية إلى السواحل والمحيطات المفتوحة. ويظهر أثرها من خالل 

تبط بهذه اإلنتاجية بالمنطقة البحرية الممتدة من شمال البرازيل وغينيا الفرنسية وسورينام وغيانا إلى ترينيداد وتوباغو. وتر
ألنواع المعرضة لالنقراض والمهددة باالنقراض والمستوطنة من تشمل االعالية مستويات مرتفعة من التنوع البيولوجي 

 السالحف والثدييات والالفقاريات واألسماك والطيور.

 منطقة دو مانيول لويز وبانكو دو ألفارو -17
 جنوبا  ʹ53 °33مركزها دند و 2كم 32منطقة دو مانيول لويز ) رئيسيتين  بما في ذلك يننطقتالموق : يغطي هذا الموق  م

 غربا( ʹ2205 °322جنوبا و ʹ0105 °33مركزها دند و 2كم 03غربا( وبانكو دو ألفيرا ) ʹ05 °220و
 وتهيمن دلى بعض أقصى شمال البرازيلالمعروفة في الموجودة المجتمعات المرجانية  إن منطقة دو مانيول لويز هي .

)المستوطنة في البرازيل(. وهناك رقم  Phyllogorgia dilatataالمناطق هيدريات الميليسبوردس دلى حوائط الشعاب وتليها 
لم يبلغ دن ستة أنواع منها في الماضي في والمنطقة هذه في المائة من أنواع المرجان البرازيلي الصلب في  53قياسي يبلغ 

ستوطن في المنطقة وأدرج بوصفه نودا معرضا م Millepora laboreli شرقي المجاور. والمرجان الناريالساحل الشمالي ال
لالنقراض في القائمة البرازيلية لألنواع المعرضة لالنقراض. ومن شأن تواجد كائنات شعاب الكاريبي والوفرة الكبيرة منها  

قد تكون إحدى  ية  أن يوفر المزيد من األدلة دلى أن هذه الشعابموجودة دلى امتداد الساحل الشرقي ألمريكا الجنوبالغير 
بين الكاريبي والساحل البرازيلي. وتمثل هذه المنطقة موقعا مهما لتغذية في المنطقة الواقعة أهم المواق  األساسية للحيوانات 

 األسماك صفيحية الخيشوم وتكاثرها.

2 2 0 0 2 0 0 

 نورونها وفريناندو ديالبرازيل  يسلسلة ضفاف شمال -18
 و دي نورونها دغربا( وسلسلة فرينا °02غربا إلى  °01جنوبا و °2جنوبا إلى  °0البرازيلي )الشمال  الموق : تغطي سلسلة

 غربا(.  °08إلى  °02جنوبا و °5إلى  0°)

 ة. وتدخل السالسل في بيئة تدفق مياه يعزز اإلنتاجي ذلك وينتج دن مغمورة في الماءتيار شمال البرازيل م  تضاريس  يتفادل
ا "نقطة ساخنة" نتيجة وجود مورنوها وروكاس بادتبارهنالمرجان في فيرناندو دي  يرتيجزُينظر إلى أحيائية قليلة التغذية و

و/أو التغذية  لوض  البيضتكوينات الشعاب المرجانية وارتفاع التنوع البيولوجي واالستيطان. وتعتبر المنطقة موقعا 
سماك صفيحية الخيشوم وأسماك الشعاب وأسماك أدالي البحار. كما أن المنطقة موق  تغذية للطيور البحرية للسالحف واأل

من أهم ممر هجرة للطيور البحرية في المحيط األطلسي  وهما موقعان  انورونها وتغطي جزء المتكاثرة دند فريناندو دي
 لحياة الطيور بسبب كل من األنواع المهددة باالنقراض والتجم . طق المهمة للطيور التابعة للمنظمة الدوليةامؤهالن للمن

والسالحف المدرجة دلى القائمة الحمراء لالتحاد الدولي لحفظ واألسماك صفيحية الخيشوم وأنواع األشالق وتتوالد ددة طيور 

0 0 0 2 2 0 0 
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 األرقام شرحلالطالع دلى  2حة فيرجى الرجوع إلى الص
المنطقة. ويعتبر الصيد في هذه  للصيدوتكون أسماك القرش وأسماك الشعاب والكركند هدفا  الطبيعة في هذه المنطقة.

ي أدالي التجاري نشاطا تقليديا في هذه المنطقة. وتتعرض السالحف البحرية للصيد العارض بالشباك الطويلة والخفية ف
نورونها أغنى المناطق  اس المرجانية أدلى معدل استيطان في المنطقة وتعد منطقة فريناندو ديالبحار. ويوجد بجزيرة روك

فريناندو دي نورونها  بالجزر المحيطية البرازيلية األخرى. ويوجد تشابه كبير بين الحيوانات في منطقة ترباألنواع إذا قو
في المنطقة. وتشير يرقيات األنواع الساحلية  ةمؤقت إقامةوروكاس ويعزى إلى وجود ضفاف محيطية ضحلة تعمل كمواق  

 إلى التواصل م  منطقة المنحدرات القارية.

 منطقة شمال شرقي حافة الرصيف في البرازيل  -19
 الرصيف الخارجي البرازيلي والمنحدر العلوي من  بطول شرقي حافة الرصيف في البرازيل منطقة شمال الموق : تمتد

جنوبا من جنوب باهيا وحتى واليات سيارا التي يضيق دندها  °03جنوبا و °0م وبين المتوازيين  2 333م إلى  23أدماق 
 م.  83م و 53رصيف القاري البرازيلي وينقط  فجأة دند أدماق بين ال

 منطقة انتقال بين كتلتين أحيائيتين تتعايش فيها المجتمعات القريبة من  شرقي حافة الرصيف في البرازيل منطقة شمال تعتبر
ية في أدالي البحار المجاورة في األدماق والقادية ومجتمعات أدالي البحار للرصيف القاري والمنحدر العلوي والكائنات الح

التكوينات الشعابية الناشئة بفعل الكائنات الحية المرتبطة بقنوات الرصيف  كما أنشريط ضيق دلى امتداد الهامش القاري. 
 شرقي حافة الرصيف في البرازيل منطقة شمال الخارجي واألدوية والينابي  العميقة تمثل مناطق صيد تقليدي مهمة. وتشتمل

موائل مميزة وسمات جغرافية بحرية غير دادية مثل شعاب حافة الرصيف التي تمثل آخر ملجأ لبعض أسماك الشعاب  دلى
النادرة أو المستوطنة الموزدة دبر الهامش القاري بما في ذلك األنواع المهددة المستغلة تجاريا )االتحاد الدولي لحفظ 

. وتحتضن حافة ة الحصريةقتصادياالفد حاليا دند والية المنطقة البرازيلية األنواع النهاشة التي تستن مجمودةالطبيعة( من 
جة لدورة حياة العديد من السالحف البحرية والحيتان وأسماك القرش وأنواع أسماك الشعاب  بما في ذلك الرصيف موائل حر

ن أهم ممر هجرة للطيور البحرية م ا. وتغطي المنطقة جزءبيضها كاسماأل التي تض  فيهاممرات الهجرة ومواق  التجمي  
في المحيط األطلسي  وهو موق  مؤهل كمنطقة مهمة للطيور التابعة للمنظمة الدولية لحياة الطيور لألنواع المهددة باالنقراض 

( دند الساحل Megaptera novaeangliaeمن منطقة تكاثر الحيتان الحدباء ) اوالتجمعات الخاصة بها. وتعد هذه المنطقة جزء
 الشمالي الشرقي للبرازيل.

2 0 0 0 0 0 2 

 منطقة الصدع االستوائي في المحيط األطلسي ونظام مرتفع اإلنتاجية -21
  تقريبا دبر المحيط األطلسي االستوائي من الساحل الغربي لحوض غينيا  2كم 002الموق : تمتد المنطقة المقترحة لمسافة

 غربا( من الغرب. °02قي للهامش القاري البرازيلي )غربا( من الشرق إلى الحد الشمالي الشر 03°)
  تجم  المنطقة المقترحة كل من الموائل القادية وموائل أدالي البحار في المحيط األطلسي االستوائي  دلى النحو المعرف

ويمكن وصفها أيضا بتضاريس قاع البحر والسطح وأنماط دوران المياه في المياه العميقة ونظم اإلنتاجية األولية االستوائية. 

0 0 2 2 0 0 2 
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 األرقام شرحلالطالع دلى  2حة فيرجى الرجوع إلى الص
 بأنماط التنوع البيولوجي في أدالي البحار والقاع.

 سلسلة فيكتوريا ترينيدادو ألبرولهوس ضفة -21
 ةالموق : منطقة ألبرولهوس تعتبر إضافة إلى الرصيف القاري البرازيلي دلى الساحل الشرقي من البرازيل  في جنوبي والي 

 تو.نسا إسبيريتووالية باهيا وشمال 
  تنودا بيولوجيا كبيرا في جنوب المحيط األطلسي وأكبر شعاب مرجانية في البرازيل ومجمودات ألبرولهوس ضفة تحتضن

تمثل فسيفساء من مختلف الموائل  مثل المانغروف هي كبيرة نسبيا من ددة أنواع بحرية مستوطنة ومعرضة لالنقراض. و
شعاب المغمورة والمنبثقة ومجمودة من الجزر البركانية الصغيرة. ومروج األدشاب البحرية ومنابت الطحالب الحمراء وال

وتكوينات   "شابيريوس" - كما تتمت  ألبرولهوس بتكوينات بيولوجية فريدة مثل تكوينات الشعاب دلى شكل ديش غراب كبير
والمنطقة مهمة  م درضا(. 13م دمقا و 23جيولوجية فريدة  مثل "البوراكاس" ومنخفضات مميزة في سهل الرصيف )حتى 

 كموق  للتكاثر و/أو الصيد للعديد من األنواع الرئيسية مثل الحيتان الحدباء والسالحف البحرية والطيور البحرية.
  سلسلة فيكتوريا ترينيداد تق  دلى الساحل األوسط للبرازيل  وتتألف من سبعة جبال بحرية ومجم  جزر )أرخبيل ترينيداد

ن شعاب حية من الطحالب المرجانية  التي يالحظ دليها أيضا وجود ومارتن فاز(. وتتألف مادة الجبال والجزر المحيطية م
أنواع مختلفة من المرجان واالسفنج والطحالب. ويوجد دند الجبال والجزر مجمودات من أسماك الشعاب التي ال تزال 

نتشر فيها ظاهرة تجم  محفوظة  وبها كميات كبيرة من الكتل األحيائية ووفرة من األنواع  وتأوي العديد من أسماك القرش وت
نودا من  11موارد سمكية كثيرة لتبيض. وباإلضافة إلى ذلك  تشتمل أسماك سلسلة فيكتوريا ترينيداد دلى ما ال يقل دن 

األنواع المعرضة لالنقراض في شعابها. كما أنها موق  التكاثر الوحيد لثالث مجمودات طيور معرضة لالنقراض وهي 
( وطيور Fregata minor nicolli( وطيور فرقاطة أربيل األطلسية الصغرى )Pterodroma arminjonianaبيترل ترينيداد )

 (.Fregata ariel trinitiatisفرقاطة أربيل األطلسية الكبرى )

0 0 0 0 2 0 2 

 جنوبي البحر البرازيلي -22
  غراند كاب )والية جنوبا( إلى مقربة من سانتا مارتا  °02الموق : يمتد من شرقي )الحدود بين البرازيل وألورغواي( )دند

غربا(   °02غربا( والخط المحيطي )دند  °50جنوبا(. وحدودها الغربية تق  دند الساحل )دند  °22سانت كاترين( )دند 
 دلى التوالي.

  يؤدي التفادل بين منطقة التقارب دون المدارية والجرف القاري من نهر ال بالتا )األرجنتين/أوروغواي( ومستنق  باتوس
تضاريسية إلى تهيئة بيئة مواتية إلنتاج بيولوجي مرتف  ويجعل هذه المنطقة موقعا مهما للتكاثر والحضانة والتغذية والمعالم ال

لمخزونات األسماك القادية وموقعا بارزا للتغذية ألنواع الحيتانيات والطيور البحرية والسالحف البحرية المعرضة 
  لالنقراض.

2 0 0 2 0 2 0 
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 اطق البحر األبيض المتوسط التي تفي بمعايير المناطق المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا وصف من -4 الجدول
 (UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/8 يكولوجيا أو بيولوجيا في الوثيقةمن تقرير حلقة العمل اإلقليمية بشأن المناطق البحرية المهمة إ 2ترد التفاصيل في التذييل بالرفق (

 المضل  للمعيار؟ شرح األرقام: ما مدى أهمية
 = جدا 4
 = بدرجة كبيرة 3
 = إلى حد ما 2
 = بدرجة صغيرة 1
 = غير مهم دلى اإلطالق 0

 المنطقة الفرعية اسم المضلع الرقم
جيم 
1 

جيم 
2 

جيم 
3 

جيم 
4 

جيم 
5 

جيم 
6 

جيم 
 المالحظات 7

  3 4 4 4 4 3 4 البران جبل جيبوتي البحري 1

  3 4 4 4 4 3 4 البران البرانمرتف   2

  3 4 4 4 4 3 4 البران جبل مورتيل البحري 3

4 
جبل سيكو دي لوس أوليفوس 

 البحري
  3 4 4 4 4 3 4 البران

 2 3 3 2 3 3 2 البران ساحل مالقة 5
من غير المناطق الوقعة خارج الوالية الوطنية: موق  مهم للبحث دن غذاء للطيور البحرية في سياق منطقة 

 البوان.

 3 3 3 3 3 3 3 البران اخليج ألمير 6
مستعمرات تكاثر مهمة للنورس والطائر المائي التي تستعمل من غير المناطق الوقعة خارج الوالية الوطنية: 

 البحار المجاورة للبحث دن غذاء

 بها إحدى أهم المستوطنات لنورس األدوين في العالم 4 2 2 3 3 3 3 البران  البرانجزيرة  7

 دلى الصعيد العالمي من غير المناطق الوقعة خارج الوالية الوطنية: 4 3 3 4 4 4 3 نالبرا جزر إشفارن 8

         البران جبل المنصور البحري 9

         البران جبل توروكس البحري 10

 1 4 3 2 3 3 4 البران مضيق جبل طارق 11
تنتقل بين البحر األبيض المتوسط موق  فريد وأساس للبقاء طويلة األجل لمجمودات الطيور المائية التي 

 والمحيط األطلسي

 2 3 3 2 3 3 3 البران  البرانبحر  12
منطقة إنتاجية )أولوية( دالية: تعمل كمنطقة تغذية لمجمودات الطيور التي تتكاثر محليا  كمنطقة في الشتاء 

 واألهم من ذلك للهجرة/المرور

13 
جبل سيكو دي لوس أوليفوس 

 البحري
 2 4 3 4 4 3 3 البران

النظم اإليكولوجية القادية والطحالب وجود المرجان األسود والمرجان األحمر واالسفنج والحدائق الغورغونية و
 الحمراء والسالحف البحرية والحيتانيات واألنواع المستغلة تجاريا

 ريوالجزائ البران 14
  ووسط البران

 البحر
 موائل السالحف ضخمة الرأس 2 1 2 1 3 2 0

  Scyliorhinus canicula  منطقة حضانة      3  البران 2المضل   15
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 الدلفين الشائ  والدلفين المعلم والدلفين طويل األنف والحيتان ذات المنقار والحوت القائد 1 3 4 3 4 4 2 البران البرانبحر  16

 (نشوفةالبحار الصغيرة )السردين و/أو األموائل مهمة مناسبة ألنواع أدالي  0 2 3 0 0 3 2 البران جنوب غرب البران 89

         وسط البحر جبل أغيالس البحري 17

         وسط البحر جبل إيميل بودو البحري 18

         وسط البحر أخاديد باالموس 19

 (Orejas et al. 2008) منطقة مغمورة  ROV  م Lophelia, Madrepora  208 3 4 2 4 4 3 4 وسط البحر أخاديد كاب دي كروز 20

 لتونة بزدانف زرقاء وموائل للحيتان العنبرا تبيض فيهموق   3 4 4 4 4 4 3 وسط البحر بحر البلياري 21

 إنتاجية أولية دالية في مياه أدالي البحار   4  3 3 3 وسط البحر خليج األسد 22

 2 3 3 3 3 3 3 وسط البحر نظام نهر أبرة 23
ألنواع المهددة باالنقراض دالميا وأنواع الطيور البحرية األخرى المهم حفظها والتي منطقة رئيسية للتغذية ل

 تتركز للتكاثر في دلتا إبرو )النورس والطائر المائي( وفي جزر البليار )الطائر البحري طويل الجناحين(

 2 3 3 3 3 3 2 وسط البحر جزيرة هيير -خليج األسد 24

باالنقراض دالميا وغيرها من الطيور  دةلتغذية أنواع الطيور البحرية المهدمهمة منطقة مرتفعة اإلنتاجية؛ 
 هيير وكورسيكا والبليار والنورس والطائر المائي منمناطق ؛ والنوئيات من البحرية ذات االهتمام العالمي

 المحيط األطلسيمنطقة الكامارج والطيور البحرية الشتوية من  منطقة

 3 3 4 4 4 3 4 البحروسط  جبل بالوس البحري 25
واألنواع واألسماك صفيحية الخيشوم والسالحف البحرية والحيتانيات المرجان والحدائق الغورغونية واالسفنج 

 المستغلة تجاريا

 3 4 2 3 4 3 3 وسط البحر جبل إيميل بودو البحري 26
المرجان )بما في ذلك بعض  والمرجان والحدائق الغورغونية النظم اإليكولوجية القادية والطحالب الحمراء

 والسالحف البحرية والحيتانيات واألنواع المستغلة تجارياوالمرجانيات  (األسود

 2 4 4 3 3 3 3 وسط البحر أخاديد مينوركا 27
واألنواع  والطحالب الحمراء وأسماك القرشالنظم اإليكولوجية القادية  والمرجان واالسفنج الحدائق الغورغونية

 رياالمستغلة تجا

28 
موائل الدلفين  –خليج األسود 

 المقلم
  0 4 4 2 1 4 3 وسط البحر

29 
موائل الحيتان  –خليج األسود 

 ذات الزدانف
  0 4 2 2 1 2 2 وسط البحر

 موائل السالحف ذات الرأس الضخمة 2 2 2 2 3 2 0 وسط البحر الرصيف اإلسباني + بحر البليار 30

 Galeus melastomusمنطقة حضانة ألنواع       3  وسط البحر 5المضل   31

        وسط البحر أخاديد خليج األسود 73

(  Zibrowius 2003مغمورة ومحار ) منطقةم   033  دند Madreporaو Lacaze-Duthiersأخدود 
 Bourcier & Zibrowiusم  منطقة مغمورة  ) Madrepora  203_503  وCassidaigneوأخدود 

1973.) 

 (نشوفةموائل مناسبة ومهمة ألنواع أدالي البحار الصغيرة )السردين و/أو األ 0 2 3 0 0 3 1 وسط البحر اتالونياساحل ك 81

 موائل مناسبة لحيتان العنبر        وسط البحر بحر البليار 90

 إنتاجية أولية دالية في أدالي البحار   2   1 2 تايرنيان تايرنيانشمال  32

 2 2 2 2 3 2 1 تايرنيان دينيا وتوسكانجزر كورسيكا وسر 33
منطقة مهمة لتغذية الطيور البحرية المستوطنة وغيرها من الطيور البحرية المهم حفظها والتي تتركز للتكاثر 

 توسكان-سردينيا-في أرخبيل كورسيكا

 واألنواع المستغلة تجارياات كبيرة من أسماك القرش( واألسماك صفيحية الخيشوم )خاصة كميالمرجان  3 3 4 2 3 3 2 تايرنيان جبل أسيستي البحري 34



UNEP/CBD/SBSTTA/16/5/Add.1 
Page 26 

 

 واالسفنج وأسماك القرشالمرجان  2 3 3 3 2 3 2 تايرنيان جبل إيناريتا البحري 35

  3 3 3 3 3  تايرنيان 03المضل   36
 Carcharinusو R. asterias و Raja clavatو Scyliorhinus caniculaمنطقة حضانة ألنواع 

brachyurus و Galeus melastomus و Etmopterus spinax 

 Squatina oculataألنواع  محتملة منطقة حضانة      3  تايرنيان 00المضل   37

 Scyliorhinus caniculaمنطقة حضانة ألنواع       3  تايرنيان مكررا 5المضل   38

 دلفين المقلم ودلفين ريسو وحيتان العنبرالدلفين الشائ  وال 1 2 2 3 4 3 2 تايرنيان المياه المحيطة بإسكيا 39

40 
منطقة تكاثر التونة الزرقاء 

 الزدانف
  3 3 1 4 4 4 3 هضبة تونس

 Carcharodon carchariasمنطقة حضانة ألنواع   3   3 2  هضبة تونس من الهضبة التونسية 0المنطقة  41

  3   3 2  هضبة تونس من الهضبة التونسية 2المنطقة  42
ضخمة الرأس ومنطقة للشتاء ومنابت  للسالحفلعدد من أنواع األشفنين والقرش األبيض  وتغذية  حضانة

 طحالب حمراء

 2 2 3 3 3 3 3 هضبة تونس مضيق صقلية 43
( وصقلية )جزيرة الجامور الكبيرمنطقة إنتاجية دالية: مهمة لتغذية النوئيات والتعشيش في تونس )جزيرة 

  إغادي( وجزيرة بانتيلريا

 3 2 3 3 3 3 2 هضبة تونس خارج قابس –مالطة  44

للمنظمة  Malta LIFE Yelkouan تظهر بيانات جديدة من المشروع المتعلق بالطائر البحري طويل الجناحين
ذا النوع من األنواع المستوطنة في البحر ÷الدولية لحياة الطيور أهمية منطقة جنوب شرق مالطة لتغذي 

 األبيض المتوسط.

 موائل السالحف ذات الرأس الضخمة 3 3 3 3 3 3 0 هضبة تونس داخل قابس –الهضبة التونسية  45

 البحر األيوني –مضيق صقلية  46
البحر   هضبة تونس
 األيوني

 موائل السالحف ذات الرأس الضخمة 2 1 2 1 3 2 0

 Carcharodon carchariasألنواع  محتملة منطقة حضانة      3  هضبة تونس 8المضل   47

 Carcharodon carchariasألنواع  محتملة منطقة حضانة  3    3  هضبة تونس 2المضل   48

 مناطق تغذية شتوية للحيتان ذات الزدانف 2 2 4 3 3 4 2 هضبة تونس المياه حول المبيدوسا 49

 الدلفين الشائ  2 1 2 3 3 4 1 هضبة تونس المياه حول مالطة 50

74 
Lophelia وMadrepora  في

 مضيق صقلية
        هضبة تونس

  Linosa Trough)هذه الدراسة(  ROVم   Urania  Lophelia, Madrepora  532-300ضفة 
Lophelia, Madrepora  332-312   مROV   هذه الدراسة(  مقابل مالطة(Lophelia, Madrepora  

 demersalم   Lophelia, Madrepora  022-301)هذه الدراسة(  مقابل مالطة   ROVم   250-302

trawl (Schembri et al. 2007.) 

87 
الهضبة التونسية الداخلية  الجزء 

 الشمالي
       2  هضبة تونس

 (نشوفةموائل مناسبة ومهمة ألنواع أدالي البحار الصغيرة )السردين و/أو األ 0 2 3 0 0 3 2 هضبة تونس جنوب غرب صقلية 88

 موائل السالحف ذات الرأس الضخمة 2 3 3 3 3 3 0 البحر األدرياتي رياتيشمال ووسط البحر األد 51

 Squalus acanthiasمنطقة حضانة ألنواع     2 2 2  البحر األدرياتي 0المضل   52

 Scyliorhinus caniculaمنطقة حضانة ألنواع       3  البحر األدرياتي 2المضل   53

76 Lophelia وMadrepora  أخدود باري        البحر األدرياتيفي   Lophelia, Madrepora  033-323   مROV   )هذه الدراسة(Gondola Slide  
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 )هذه الدراسة( ROVم   Lophelia, Madrepora  312-102 حر األدرياتي دند بولياجنوب الب

 (نشوفةاع أدالي البحار الصغيرة )السردين و/أو األموائل مناسبة ومهمة ألنو 0 2 3 0 0 3 1 البحر األدرياتي وسط غرب البحر األدرياتي 82

 موائل السالحف ذات الرأس الضخمة 2 1 2 1 3 2 0 البحر األيوني البحر األيوني 54

 Raja clavataمنطقة حضانة ألنواع       3  البحر األيوني 3المضل   55

 2 2 3 3 4 4 1 البحر األيوني شرق البحر األيوني 56
Common dolphins, bottlenose dolphins, Cuvier’s beaked whales, fin whales, sperm 

whales 

 خندق الهيلين 57

  البحر األيوني
شرق البحر و

 األبيض المتوسط

2 4 4 3 4 3 2 Sperm whales, Cuvier’s beaked whales 

75 
 Lopheliaشعاب 

 وخليج تارانتو Madreporaو
        البحر األيوني

 .ROV (Taviani et alم  المحار   Lophelia, Madrepora  033-0033ا دي لويكا  سانتا ماري

2005a  هذه الدراسة( مقابل غاليبولي  Lophelia, Madrepora  330-122   مROV )هذه الدراسة( 

         البحر األيوني  Lopheliaشعاب  78

 Carcharinus plumbeusألنواع  تكاثرمنطقة       3  بحر إيجه 0المضل   58

 والحيتان ذات المنقار وفقمة الراهبالدلفين الشائ  وخنزير المرافئ  2 2 3 3 4 4 2 بحر إيجه شمال بحر إيجة 59

 والحيتان ذات المنقاروفقمة الراهب  الدلفين الشائ  2 2 3 3 4 4 2 بحر إيجه بحر إيجة شرق 60

77 
 Lopheliaشعاب 

 مقابل ثاسوس Madreporaو
 off Thasos, Lophelia, Madrepora, 300-350 m, dredging (Vafidis et al. 1997)        هبحر إيج

 (نشوفةموائل مناسبة ومهمة ألنواع أدالي البحار الصغيرة )السردين و/أو األ 0 2 3 0 0 3 2 بحر إيجه شمال غرب بحر إيجة 83

 (نشوفةهمة ألنواع أدالي البحار الصغيرة )السردين و/أو األموائل مناسبة وم 0 2 3 0 0 3 2 بحر إيجه شمال بحر إيجة 84

        3 بحر إيجه جنوب غرب بحر إيجة 85

61 
منطقة تكاثر التونة الزرقاء 

 الزدانف

شرق البحر األبيض 
 المتوسط

3 4 4 4 1 3 3  

62 
منطقة تكاثر التونة الزرقاء 

 الزدانف

شرق البحر األبيض 
 المتوسط

 (Thunnus thynnusهمية: إحدى المواق  الثالث التي تض  فيه التونة الزرقاء الزدانف بيضها )األ 0 0 0 1 3 4 3

 0فقمة الراهب  63
شرق البحر األبيض 

 المتوسط
4 4 4 2 0 0 2 

دلى امتداد الساحل لفقمة الراهب  أكبر وآخر مستوطنة مجديةمن غير المناطق الوقعة خارج الوالية الوطنية: 
 التركي

 2ة الراهب فقم 64
شرق البحر األبيض 

 المتوسط
4 3 3 4 2 2 3 

 Cystoseiraاألهمية: منطقة بدائية جدا ومروج من غير المناطق الوقعة خارج الوالية الوطنية: 
 (Larus audouiniسليمة؛ وموائل )تكاثر( مهمة لكلب البحر  وموق  تكاثر لنورس أودوين ) Posidoniaو

 كيلداغ 65
 شرق البحر األبيض

 المتوسط
4 3 3 4 2 2 4 

شرق البحر األبيض األهمية: قد يكون آخر موق  يمثل ساحل من غير المناطق الوقعة خارج الوالية الوطنية: 
 المتكاثرلفقمة الراهب  الصخري السليم. كما يوجد بها مستوطنة صغيرة المتوسط

 حلقة رودس 66

شرق البحر األبيض 
 المتوسط

4 3 2 1 4 2 0 

نوغرافية مهمة جدا بها تدفق مياه قوي. واألهمية البيولوجية غير معروفة جيدا غير أنه تم جم  معالم أوقيا
مجمودة كبيرة من البيض واليرقات )سمك الصابوغ وطويل المنقار( دند حدود منطقة تدفق المياه. وهذه 

حيتانيات )أكبر كمية من المنطقة غنية بالحيوانات رأسية األرجل. ولذلك يمكن أن تكون هذه المنطقة مهمة لل
 الحيتان المندفعة إلى الشاطئ وفقا للصيادين األتراك مبلغ دنها في هذه المنطقة(. 

 إنتاجية أولية دالية في أدالي البحار   4   2 3شرق البحر األبيض  حلقة رودس 67
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 المتوسط

 الرصيف المصري 68
شرق البحر األبيض 

 المتوسط
 ذات الرأس الضخمة والسالحف الخضراء موائل للسالحف 2 3 3 3 3 3 0

 سوريا -تركيا  –قبرص  69
شرق البحر األبيض 

 المتوسط
 موائل للسالحف ذات الرأس الضخمة والسالحف الخضراء 3 3 3 3 3 3 0

 1المضل   70
شرق البحر األبيض 

 المتوسط
 Rhinobatos rhinobatosمنطقة حضانة ألنواع       3 

 وسورياوقابل جنوب تركيا   71
شرق البحر األبيض 

 المتوسط
 وفقمة الراهب الحيتان ذات المنقار 2 2 4 3 4 4 1

72 
مقابل دلتا نهر النيل  وجنوب 

 إسرائيل

شرق البحر األبيض 
 المتوسط

 الدلفين الشائ  1 2 3 3 3 3 2

 جبل إيراستوثينيز البحري 79
شرق البحر األبيض 

 المتوسط
        

 الينابي  الباردة 80
رق البحر األبيض ش

 المتوسط
        

 حلقة رودس 86
شرق البحر األبيض 

 المتوسط
3        


