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  قرر اعتمده مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجيم
 المهمة لمناطق البحريةا: والساحلي التنوع البيولوجي البحري  -  12/22المقرر 

  )(EBSAS أو بيولوجياً إيكولوجياً
  إن مؤتمر األطراف،

  ،11/17والمقرر  10/29إلى المقرر  إذ يشير
تضع اإلطار القانوني الذي يجب أن تنفذ من خالله جميـع  ة لقانون البحار إلى أن اتفاقية األمم المتحدوإذ يشير أيضا 

  األنشطة في المحيطات والبحار،
الدور المركزي للجمعية العامة لألمم المتحدة في تناول القضايا المتعلقة بحفـظ التنـوع البيولـوجي     مجددا وإذ يؤكد

  ة الوطنية،واستخدامه المستدام في المناطق البحرية خارج نطاق الوالي
على الدور المركزي للجمعية العامة لألمم المتحدة في معالجة القضايا المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي  وإذ يعيد التأكيد

  الوالية الوطنية، الواقعة خارج نطاقواستخدامه المستدام في المناطق البحرية 
قات العمل اإلقليمية المتعلقة بوصف المناطق بالتقييم العلمي والتقني للمعلومات الواردة في تقارير حل يرحب - 1

 31، موريشيوس، فليك أون فالك(جنوبي المحيط الهندي : المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياً والمنعقدة في سبعة أقاليم وهيالبحرية 
 31-28ور، غاالباغوس، إكـواد (واإلقليم الشرقي المداري المعتدل من المحيط الهادئ  1؛)2012آب /أغسطس 3-تموز/يوليو

 3؛)،2013آذار /مـارس  1-شـباط /فبراير 25موسكو، االتحاد الروسي، (وإقليم شمال المحيط الهادئ 2 ؛)2012آب /أغسطس
هلسينكي، (والمنطقة القطبية الشمالية، 4 ؛)2013نيسان /أبريل 12-8سواكوبموند، ناميبيا، (وإقليم جنوب شرق المحيط األطلسي 

 6؛)]،2014آذار /مـارس  28-24مونتريال، كنـدا،  (وإقليم شمال غرب المحيط األطلسي 5 ؛)2014آذار /مارس 7-3فنلندا، 
 7 ؛)2014نيسان /أبريل 7- 3مالقة، إسبانيـا، (والبحر األبيض المتوسط 
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الجهات المانحة، والبلدان المستضيفة والمنظمات المتعاونة المعنية بتنظيم حلقـات  لجميع  يعرب عن امتنانه - 2
 ؛لمشار إليها أعالهالعمل اإلقليمية ا

األمين التنفيذي إدراج إلى يطلب ، 11/17من المقرر  6والفقرة  10/29من المقرر  26إلى الفقرة وإذ يشير  - 3
التقارير الموجزة التي أعدتها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماعها الثامن عشر، والمرفقة بهـذا  

، وتقديمها، قبل انعقاد االجتمـاع الثالـث عشـر لمـؤتمر     مناطق البحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياًالالمقرر، في مستودع 
العامل المخصص غير الرسمي المفتوح باب العضوية لدراسـة   هافريقاألطراف، إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة وخصوصا 

من أجل في المناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية  ه المستدامواستخدامالمسائل المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي البحري 
دراسة القضايا ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام في المناطق الواقعة خـارج نطـاق الواليـة    

رض واإلجراءات الـواردة فـي   وكذلك إلى األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات الدولية المعنية تمشياً مع الغالوطنية، 
إلى األمين التنفيذي أن يقدم التقارير إلى الفريق العامل المخصص للكل بشأن العملية  ويطلب كذلك 11/17و 10/29المقررين 

 ؛المنتظمة لإلبالغ والتقييم العاليين عن حالة البيئة البحرية، بما في ذلك الجوانب االجتماعية واالقتصادية

لية علمية وتقنية جارية لتطبيق معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا في أن هناك عم يالحظ - 4
 شمال شرق المحيط األطلسي؛

إلى سيادة الدول الساحلية على بحارها اإلقليمية، فضال عن حقوقها السيادية وواليتها القضـائية فـي   يشير  - 5
حقوق الدول األخرى في هذه المناطق، وفقا للقانون الدولي، بما في  المناطق االقتصادية الخالصة والجرف القاري، فضال عن

المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجيـاً ال   نتائج عملية وصف تقاسمأن بويقر ذلك اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، 
 ؛وق الدول األخرىأو واليتها القضائية، أو حقالسيادية  هاحقوقسيادة الدول الساحلية أو يمس 

، أن 11/17مـن المقـرر    12والفقرة  10/29من المقرر  36إلى األمين التنفيذي، تمشيا مع الفقرة  يطلب - 6
من خالل تنظيم حلقات عمل  معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياًيواصل تيسير وصف المناطق التي تستوفي 

 رغب األطراف عقدها؛إقليمية ودون إقليمية إضافية حيث ي

الحكومات األخرى إلى االضطالع بعمليات وطنية، حسب االقتضاء، لوصف المناطق التي واألطراف  يدعو - 7
، أو المعايير العلمية األخرى المطابقة والتكميلية الموافق عليهـا  المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياًتستوفي معايير 

كومي الدولي في المناطق الواقعة ضمن نطاق الوالية الوطنية، مع مراعاة العمليات التي تنشـئها  على الصعيد الوطني أو الح
المناطق إتاحة هذه المعلومات وغيرها من المعلومات ذات الصلة من خالل مستودع النظر في الدول ضمن واليتها القضائية، و

، 11/7و 10/29وفقا للعملية المنصوص عليها في المقـررين   لوماتأو آلية تقاسم المعالبحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياً 
إلى األمين التنفيذي أن يقدم تقريراً عن التقدم المحرز إلى اجتماع للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  ويطلب

 يعقد قبل االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف؛

على االستفادة، حسب االقتضاء، من المعلومات العلميـة بخصـوص   األطراف والحكومات األخرى  يشجع - 8
، بما في ذلك المعلومـات المتاحـة فـي    المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياًوصف المناطق التي تستوفي معايير 

المجتمعات األصـلية   لومات منوآلية تقاسم المعلومات، فضال عن المع المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياًمستودع 
القطاعات ذات الصلة، بما في ذلك قطاعات مصايد األسماك، وذلك عند إجراء التخطيط المكاني البحري، وإقامـة  والمحلية و

، وتطبيق التدابير األخرى القائمـة علـى   9/20الشبكات التمثيلية للمناطق البحرية المحمية، مع مراعاة المرفق الثاني بالمقرر 
اطق في المناطق البحرية والساحلية، وذلك بغرض المساهمة في الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق أهـداف أيشـي للتنـوع    المن

 البيولوجي؛

، في هذا كذلك عويدبشأن المحيطات وقانون البحار،  68/70بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  وإذ يرحب - 9
 النظر في استخدام، عند االقتضـاء، المختصة األخرى إلى الدولية المنظمات  نفضال عالجمعية العامة لألمم المتحدة  السياق،

بخصوص أوصاف المناطق التي تستوفي  البحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياًالمناطق الواردة في مستودع المعلومات العلمية 
 ؛نهاة كل مواليتنفيذ في معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا 
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إلى األمين التنفيذي، مع االستعانة باإلرشادات العلمية القائمة واالستناد إلى الدروس المسـتفادة   يطلب أيضا - 10
معايير المنـاطق  من سلسلة حلقات العمل اإلقليمية لتيسير وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا التي تستوفي 

ا واآلراء المجمعة من األطراف والحكومات األخرى، إلعداد خيـارات عمليـة لتعزيـز    البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجي
المنهجيات والنُهج العلمية بشأن وصف المناطق التي تستوفي معايير المناطق المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، مع التأكـد مـن   

ختلف مستخدمي الموارد البحريـة، بمـا فـي ذلـك     استخدام أفضل المعلومات العلمية والتقنية المتاحة والمعارف التقليدية لم
الصيادين، وأن المنتجات سليمة من الوجهة العلمية ومحدثة، واإلبالغ عن التقدم المحرز إلى اجتماع للهيئة الفرعية للمشـورة  

 العلمية والتقنية والتكنولوجية يعقد قبل االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف؛

خرى التي تجد أن من المالئم عمل ذلك بصورة فرديـة وفقـاً للتشـريعات    والحكومات األ فاألطرا يدعو - 11
الوطنية أو بصورة ثنائية أو بصورة مشتركة على المستوى اإلقليمي، وحسب مقتضى الحال بالتعاون مع المنظمات الحكوميـة  

أن تضطلع بتحليل علمي وتقني لحالة التنوع  لقانون البحار الدولية المعنية وفقاً للقانون الدولي بما في ذلك اتفاقية األمم المتحدة
البيولوجي البحري والساحلي في المناطق الواقعة تحت والية كل من األطراف والحكومات األخرى واختصاصات المنظمـات  

في مستودع الحكومية الدولية التي يرد تم وصفها بأنها تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجيا والواردة 
 ؛المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياً المناطق البحرية

األمين التنفيذي أن يضطلع، بالتعاون مع األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات ذات الصلة،  إلى يطلب - 12
يما يتعلق بإدارة ، وعند االقتضاء، المنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األسماك فاإلقليميةاتفاقيات وخطط عمل البحار بما في ذلك 

أو دون إقليمية، حيثما ترغب األطراف فـي  /بتيسير التدريب التقني، بما في ذلك تنظيم حلقات عمل إقليمية و مصايد األسماك،
عقد حلقات العمل هذه، لبناء القدرات على المنهجيات والنُهج العلمية لتطبيق معايير المناطق البحريـة المهمـة إيكولوجيـا أو    

المناطق البحرية المهمـة إيكولوجيـاً أو   ضال عن تجميع واستخدام المعلومات العلمية والتقنية الواردة في مستودع بيولوجيا، ف
وغيرها من المعلومات ذات الصلة، بهدف المساهمة فـي تحقيـق أهـداف أيشـي للتنـوع      وآلية تقاسم المعلومات،  بيولوجياً

للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية يعقد قبـل االجتمـاع    وأن يبلغ عن التقدم المحرز إلى اجتماعالبيولوجي، 
 الثالث عشر لمؤتمر األطراف؛

بالفجوات العلمية، بخصوص وصـف المنـاطق التـي     وإذ يقر 11/17من المقرر  22إلى الفقرة  إذ يشير - 13
الحكومـات  ويدعو األطراف  ويشجع ألمين التنفيذيإلى ا يطلبتستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا 

مع الهيئات العلمية الدولية المعنية، بما في ذلك ضمن هيئات أخرى، المنبر الحكـومي الـدولي للعلـوم     إلى التعاون األخرى
ت العلميـة  والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، لمعالجة الفجوات في المعارف ونقص المعلوما

 بخصوص وصف المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا؛

األطراف، والحكومات األخرى، واآللية المالية ومنظمات التمويل، عنـد   يدعووإلى األمين التنفيذي يطلب  - 14
لقدرات واالحتياجات المالية فيما يتعلـق بوصـف   االقتضاء، إلى تقديم دعم كاف ومستدام وفي الوقت المناسب لمعالجة بناء ا

المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا في البلدان النامية األطراف، السيما أقـل البلـدان   
 نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، فضال عن البلدان ذات االقتصاد االنتقالي؛

ّ بأهمية المعارف التقليديـة كمصـدر مـن مصـادر     يقر، وإذ 11/17من المقرر  24رة إلى الفقوإذ يشير  - 15
األطـراف علـى    ويشـجع ، تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجيـاً المعلومات لوصف المناطق التي 

مية والتقنية والتكنولوجية للمجتمعات األصلية ستخدام المعارف التقليدية والعل، حسب االقتضاء ووفقا للتشريع الوطني، الالترويج
المهمـة  والمحلية على المستوى الوطني بمشاركتها الفعالة الكاملة لدعم وصف المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية 

مجتمعـات   إلى األمين التنفيذي تيسير مشاركة المجتمعات األصلية والمحلية، بمـا فـي ذلـك   إيكولوجيا أو بيولوجيا ويطلب 
الصيادين، بغية ضمان مشاركتها الكاملة والفعالة في حلقات العمل اإلقليمية أو دون اإلقليمية بشأن وصف المناطق التي تستوفى 

المنـاطق  وإدراج استخدام المعارف التقليدية في مواد التدريب بشـأن  معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، 
  .إيكولوجيا أو بيولوجياالبحرية المهمة 
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  المرفق
وصف المناطق التي تستوفى المعايير العلمية للمناطق البحرية تقرير موجز عن 

  8المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا
األمین التنفیذي لالتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي سبع حلقات عمل إضافیة،  عقد، 10/29المقرر من  36عمالً بالفقرة  -1

 :حو التاليوھي على الن

  9؛)2012 آب/أغسطس 3 تموز إلى/ويولي 31من ن فالك، موريشيوس، أوفليك (المحيط الهندي  يجنوب
  10؛)2012 آب/أغسطس 31- 28 إكوادور، ،غاالباغوس( اإلقليم الشرقي المداري المعتدل من المحيط الهادئ

  11؛)2013 آذار/مارس 1إلى  شباط/فبراير 25 من موسكو، االتحاد الروسي،(شمال المحيط الهادئ 
  12؛)2013 نيسان/أبريل 12-8سواكوبموند، ناميبيا، (جنوب شرق المحيط األطلسي 

  13؛)2014 آذار/مارس 7-3، فنلندا، هلسنكي( لمنطقة القطبية الشماليةا
   14؛)2014 آذار/مارس 28 -24 مونتريال، كندا،(شمال غرب المحيط األطلسي 

 15؛)2013 نيسان/أبريل 11-7 ،إسبانيا، مالقة( البحر األبيض المتوسط

أدنـاه،   7-1 من نتائج حلقات العمل اإلقليمية هذه في الجداولب اتملخص تاح، ت11/17ُمن المقرر  12وعمالً للفقرة  - 2
معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو كيفية التي تستوفي بها هذه المناطق الكامل لل وصفال يتاحعلى التوالي، في حين 

ــ ــارير   ا،بيولوجيـ ــات تقـ ــي مرفقـ ــاتفـ ــل حلقـ ــة  العمـ ، UNEP/CBD/RW/EBSA/SIO/1/4(المعنيـ
، UNEP/CBD/RW/EBSA/SEA/1/4، وUNEP/CBD/EBSA/NP/1/4، وUNEP/CBD/RW/EBSA/ETTP/1/4و
  ).UNEP/CBD/EBSA/WS/2014/3/4، وUNEP/CBD/EBSA/WS/2014/2/4، وUNEP/CBD/EBSA/WS/2014/1/5و
تطبيق المعايير يمثل مسألة علمية وتقنية، وأن المناطق الحظ مؤتمر األطراف أن ، 10/29من المقرر  26وفي الفقرة  - 3

التي تستوفي هذه المعايير يمكن أن تتطلب تعزيز تدابير حفظها وإدارتها، وأنه يمكن تحقيق ذلك من خالل مجموعة متنوعة من 
، وشدد على أن تحديـد المنـاطق المهمـة إيكولوجيـاً أو     الوسائل، بما في ذلك تقييم المناطق المحمية البحرية وتقييمات األثر

للقانون الدولي، بما في  بيولوجياً واختيار تدابير الحفظ واإلدارة مسألة تخص الدول والمنظمات الحكومية الدولية المختصة، وفقاً
  .ذلك اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار

مـا يتضـمن    أو بيولوجياً المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً يرالتي تستوفي معايوصف المناطق البحرية وليس في  - 4
التعبير عن أي رأي كان بشأن الوضع القانوني ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو لسلطات أي منها أو بشأن تعيين تخومها 

 .سة علمية وتقنيةمماريشكل على نحو دقيق آثار اقتصادية أو قانونية، و ينطوي علىكما أنه ال . أو حدودها

  المختصرات المستخدمة في الجداول
                                                           

 وضعال خصوصال تعبر عن أي آراء أيا كانت من جانب األمانة ب المرفق االمستخدمة في عرض المواد في هذ التسميات  8
  .القانوني ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو لسلطاتها، أو بشأن تعيين تخومها أو حدودها

  SIO-http://www.cbd.int/doc/?meeting=EBSA-01: يمكن االطالع على التقرير والوثائق على الموقع التالي  9
 ETTP-http://www.cbd.int/doc/?meeting=EBSA-01 :يمكن االطالع على التقرير والوثائق على الموقع التالي  10
 NP-http://www.cbd.int/doc/?meeting=EBSA-01: الطالع على التقرير والوثائق على الموقع التالييمكن ا  11
 SEA-http://www.cbd.int/doc/?meeting=EBSA-01: يمكن االطالع على التقرير والوثائق على الموقع التالي  12
 http://www.cbd.int/doc/?meeting=EBSAWS-2014-01: يمكن االطالع على التقرير والوثائق على الموقع التالي  13
 http://www.cbd.int/doc/?meeting=EBSAWS-2014-02 :الموقع التالي يمكن االطالع على التقرير والوثائق على  14
 d.int/doc/?meeting=EBSAWShttp://www.cb-2014-03 :يمكن االطالع على التقرير والوثائق على الموقع التالي  15

http://www.cbd.int/doc/?meeting=EBSA
http://www.cbd.int/doc/?meeting=EBSA
http://www.cbd.int/doc/?meeting=EBSA
http://www.cbd.int/doc/?meeting=EBSA
http://www.cbd.int/doc/?meeting=EBSAWS
http://www.cbd.int/doc/?meeting=EBSAWS
http://www.cb


UNEP/CBD/COP/DEC/XII/22 
Page 5 
 

ترتيب معايير المنـاطق البحريـة المهمـة    
 إيكولوجياً أو بيولوجياً

 درجة األهمية
H  :عالية 
M :متوسطة 
L  :منخفضة 

 ال توجد معلومات:  -
 

 المعايير
• C1 :فريدة أو نادرة 
• C2 :أهمية خاصة لمراحل حياة األنواع 
• C3:   أو الموائـل المهـددة   /إلـى األنـواع و  األهمية بالنسـبة

 باالنقراض أو المعرضة لخطر االنقراض أو انخفاض العدد
• C4 :الضعف أو الهشاشة أو الحساسية أو بطء االنتعاش مدى 
• C5 :االنتاجية البيولوجية 
• C6: التنوع البيولوجي 
• C7 :الخصائص الطبيعية 
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  ق البحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياً في جنوب المحيط الهنديالمناطوصف المناطق التي تستوفي معايير   - 1الجدول 
  )/4UNEP/CBD/RW/EBSA/SIO/1 تذييل بالمرفق الرابع بتقرير حلقة العمل اإلقليمية لجنوب المحيط الهندي لتيسير وصف المناطق المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا،ترد التفاصيل في ال(

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  الموقع ووصف موجز للمناطق

لالطالع على شرح  5يرجى الرجوع إلى الصفحة 
 المختصرات

  منطقة تفريخ األسماك على مصطبة أجولهاس -1
 وتوجد هذه المنطقة بكاملها. شرقاً تقريباً °23و° 20 الطولوخطي اً تقريباً جنوب° 36و° 34 تقع هذه المنطقة بين خطي العرض: الموقع •

  .لجنوب أفريقيا التابعة ية الخالصةداخل المنطقة االقتصاد
العديد من األنواع المعتدلة الدافئة، بما في ذلك العديد  تمثل هذه المنطقة، التي تشكل مسرأ لألسماك ومنطقة تفريخ، وسطاً تتوافر فيه بكثرة •

بالنسبة لألنواع التي تفرخ على  حيدةوالوالدافئة و وهي تشكل منطقة التفريخ المعتدلة. من أسماك عائلة سباريدي المستوطنةاألنواع من 
مجتمعات الكوبيبودا القاعية  وتوفر. والتغذية وتضطلع بدور هام في استبقاء األسماك وتعزيز الرصيد السمكيالضيق في الشمال  جرفال
تدعم وهي  دة من نوعهافريو بارزة بحرية بركانية اًوتضم المنطقة موائل طين مهددة باالنقراض وشعاب. غنياً للغذاء اًكثيفة مصدرال

 Petrus"من النوع الشعاب المرجانية المستوطنة وتتضمن هذه المنطقة مسرأ تجميع ألسماك . المجتمعات المرجانية في المياه الباردة
rupestris" . هذه المنطقة كموئل هام مبادرات التخطيط المنهجيحددت مبادرتان من وقد. 

H H H M M M M 

  اله البحريةمنحدر أجولهاس وجب -2
 وتقع بين خطي المقابل للجنوب األفريقيالقاري  لحافة الرصيفالطرف الجنوبي  من جولهاسأ ذروة مصطبةهذه المنطقة  مثلت: الموقع •

 .شرقاً° 23و °21 خطيو جنوباً° 38و° 35
على درجة إنتاجية عالية و جولهاس منطقة بحرية حيوية ذاتمصطبة أعلى طول الطرف الجنوبي من  ة الواقعةالخارجي تمثل الحافة •

يعزز ارتفاع مياه القاع في هذه النقطة، و اإليكولوجيتان جنوب بنغيالوجولهاس تلتقي منطقتا أو. القاعيةو بحريةالعالية في تجانس الموائل 
 ك السردينوتعرف هذه المنطقة بأنها مسرأ لسم. ةالخارجي حافةاإلنتاجية على طول ال إلى السطح بشكل متقطع في حافة الجرف

التي تشهدها دوامات وتساعد ال. كمسرأ هام لألسماكجولهاس أ وتُعرف هذه المنطقة من مصطبة. النازليسمك و واألسقمرية فاألنشوو
 وحددت. رصيف القاريعلى حافة ال تفريخ األسماك بموائل السرءمناطق تربط إعادة توزيع المياه القريبة من الشاطئ و على ةهذه المنطق
 .ما تتميز به من تنوع في الموائلنطقة كمنطقة ذات أولوية من خالل خطة مكانية وطنية بسبب هذه الم

M H M H H H H 

  المنطقة البحرية لبورت إليزابيث  -3
 يالجنوب أفريق التابعة بورت اليزابيث ضمن المنطقة االقتصادية الخالصةل المقابلإلى المنحدر العلوي  الممتد الساحليقع خط : الموقع •

 ).شرقاً° 73و °25 خطيو جنوباً° 35و° 33 تقريباً بين خطي(
تدعم العمليات  قاعية وبحرية هامةمنطقة وذات االمتداد المكاني المحدود، وتعتبر نادرة البعض أنواع الموائل  هذه المنطقةشمل ت •

M H H M H H L 
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  الموقع ووصف موجز للمناطق

لالطالع على شرح  5يرجى الرجوع إلى الصفحة 
 المختصرات

في هذا وتحدث . الطرف القاريس الساحل بعد جولهاأ غادر تيارحيث ي ويحدث دوران مائي معقد في  هذه المنطقة. اإليكولوجية الهامة
الطيور وتقع أماكن استيالد . البحرية الكبيرة لتيار أجولهاستعرجات الو وتسربات مياه أجولهاس إلى الجرفالموقع دوامات المياه الباردة 

 والتفريخ السرءمناطق  أيضاً التي تشمل المنطقة هذه ضمن واألعالف) بما في ذلك البطريق األفريقي المهدد باالنقراض(البحرية 
وتشمل . السالحف جلدية الظهر المهددة باالنقراض أيضاً هذه المنطقةويستخدم . لألسماك القاعية والبحريةومسارات النقل الرئيسية 

حافة وحصى  اً،خارجي اًعميقة، وجرف اً، وشعابرصيف قاري شديدة االنحدارحافة و، أخاديد مغمورةالمحتملة  الحساسة الموائل واألنواع
 .متر 1000و 100في عمق يتراوح بين  التي تشكل الشعاب والتي توجدالمياه الباردة  ومرجانيات، رصيف القاريال

  مصطبات بروتيا وطريق السردين  -4
 .شرقاً تقريباً °31و° 30 الطولوخطي  جنوباً° 32و° 30 بين خطي العرض: الموقع •
تتسم ومنطقة بحرية ) السردين يعرف باسم الحشد الراحل من(مسار الهجرة لعدة أسماك  من مكونات رئيسياً ناًالمنطقة مكوهذا  تتضمن •

، مصطبات بروتياباسم نظاماً مرجانياً عميقاً وفريداً من نوعه يعرف القاعية العميقة  معالموتشمل ال. التعقيد موائلها بدرجة عالية من
الحيوانات ب ترتبطمؤقتة  سمةالسردين  ويمثل الحشد الراحل من. أخاديد مغمورة، وأربعة اًوانحدار ،االنحدار ةشديد رصيف قاريحافة و

وتُعد مصطبات . سمك رياضة الصيدو ،والثدييات، وأسماك القرش ،، بما في ذلك الطيور البحريةاألعلى التي تبحث عن العلفالمفترسة 
هي مهددة و تراجعاً في أعدادهابعض هذه األنواع وتشهد . أسماك البهاريات والسباريديويجري فيها سرء  تجميع مبلغ عنها منطقة بروتيا

نقل المواد المغذية من  تُيسرالسردين عملية إيكولوجية هامة  ويشكل الحشد الراحل من، معتدل هذه المنطقة مستوى إنتاجيةول. باالنقراض
 . غذيات باتجاه الشمالالعديمة المبيئة ال إلىكثر إنتاجية األجولهاس أ مصطبة

H H M M M M L 

  خليج ناتال  -5
بما في المياه الساحلية لنهر أومجيني،  متر من 2000 إلى دورنفوردمتد من ميناء يالساحل الشرقي من جنوب أفريقيا، ويقع على : الموقع •

 .العلياللجية ومنطقة التفريخ في خليج ناتال، وحافة الرصيف القاري، والمنطقة ا، مصطبات توجيالذلك 
تعزيز الرصيد اليرقات، وباألرضي والبحري، واالحتفاظ  ربط اإللكترونيالها للعديد من العمليات اإليكولوجية، بما في خليج ناتال مهم •

 اجدهابتوبعض األنواع المعروفة  تدعمألنواع الموائل النادرة و اًموطن وتمثل هذه المنطقة. مناطق هامة للتفريخ والعلف، ويوفر السمكي
ارتفاع مياه القاع الغنية بالخاليا والتي يوجهها ساحل من خالل  إلى الجرف ة أفقياًباردالالمياه المنتجة تتحرك و. في عدد قليل من المناطق

على الطين وغيره من موائل الرواسب غير  دوراً هاماً في الحفاظ توجيال الكبيرمن نهر يؤدي المدد المطري القاري وأجولهاس، 
 ،واألسماك المهاجرة ،واألسماك القاعية ،مراحل حياة القشرياتت على أهمية لالغنية بالمغذياوالظروف  وينطوي العكر. معةمجال

 األخاديد المغمورة،إمكانات النظم اإليكولوجية واألنواع البحرية الهشة وتشمل . باالنقراض وأسماك القرش، وبعضها مهدد ،والسالحف
 .بطيئة النمو أسماك السباريدية والمياه البارد ومرجانيات

M H H M H L L 

  ) جنوب موزامبيق(نهر إنكوماتي إلى غاية منطقة بونتا دو أورو  -6
 M M H M H H Mكامل خط مناطق بايكسو داناي ووجوا النهر إنكوماتي وخليج  مصب مابوتو منخليج غطي تإنكوماتي وخليج تقع هذه المنطقة في : الموقع •
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  الموقع ووصف موجز للمناطق

لالطالع على شرح  5يرجى الرجوع إلى الصفحة 
 المختصرات

 ).الحدود بين موزمبيق وجنوب أفريقيا في كوازولو ناتال(إلى بونتا دو أورو  إنهاكاجزيرة لرف الجنوبي الساحل وأعالي البحار في الط
 وشعاب والمعشبات البحرية،، المنتشرة على نطاق واسعالمنغروف مثل أشجار ( ويأوي موائل حيوية، بطابعه المتنوعالخليج يتميز هذا  •

وتستضيف ). سهلة، باإلضافة إلى شواطئ رملية وصخرية، وسواحل خشنة واالستواء جنوب خط أفريقيا في المرجانية أقصى الجنوب
ويمثل . تجارياً الهامة ربياناإلمزارع ، بما في ذلك مصايد األسماك وألنواع مختلفة تنوعاً بيولوجياً مرتفعاً للغاية المنطقة الصغيرة هذه
السلحفاة جلدية الظهر، (ثالثة أنواع من السالحف ووالدالفين،  ،البحر بقرمثل  ،تثير بواعث قلق خاصلعدة أنواع  اًموطن الخليج أيضاًهذا 

Dermochelys coriacea ،السلحفاة ضخمة الرأسو، Caretta caretta، والسلحفاة الخضراء، Chelonia mydas( ،وأسماك القرش، والحيتان ،
. Zostera capensis من نوع حزامية رأس الرجاء، اب البحرية األعشو ،المهددة باالنقراض وثنائيات الصدفة فرس البحر،وحيوانات 

 اًموطن وتشكل هذه المنطقة. تظهر في الجنوب األفريقيمن جميع أنواع الطيور التي في المائة  33اً يعيش فيه موطن وتمثل جزيرة إنهاكا
 .للمحميات البحرية واألرضية لجزيرة إنهاكا وشبه جزيرة ماتشانغولو

  حافة الرصيف لدوالغوا وأخاديد هذه المنطقة ومنحدرها  -7
المحميتين البحريتين  جنوب هذه المنطقة تمتدو .شرقاً تقريباً °34و° 32 والخطين جنوباً° 29و° 26 تقع هذه المنطقة بين الخطين: الموقع •

 .شمال هاتين المحميتين وعلى طول ساحليهما إسيمانغاليسو وفيحديقة األراضي الرطبة  مابوتاالند وسانت لوسيا الموجودتين في
مسار هجرة رئيسي للحيتان الحدباء،  هي تشملالسالحف جلدية الظهر المهددة باالنقراض، و تأويالمنطقة موطن لموائل بحرية هامة هذه  •

مهددة  أخرى ألنواع اًموطن تضمو ،وأسماك القرش) المتوطنة سباريدي(ألسماك  ومسرأقرش الثور،  تفريخ ألسماكمنطقة تشكل و
النظم اإليكولوجية البحرية الهشة المحتملة العديد  تضمنوت. وأسماك القرش ،والثدييات البحرية شوكيات الجوف،بما في ذلك  باالنقراض،

ي تشكل التالمياه الباردة  وحافة رصيف قاري صلبة تضم مرجانيات ،عميقة اً، وشعابوشواطئ من الحقبة القديمةمن األخاديد البحرية، 
 .وهي تمثل منطقة تغذية موسمية ألسماك قرش الحوت. متر 900الشعاب والتي تنتعش أيضاً في أعماق تزيد عن 

M H M M M H H 

  نهر سايف ريفر إلى غاية سان سيباستيان  -8
 وخطي الطول جنوباً'10° 29و '30° 21العرض  يساحل موزامبيق ضمن خط من كيلومتراً 20 على بعديقع أرخبيل بازاروتو : الموقع •

ميالً اثنا عشر  وتغطي أيضاً هذه المنطقة التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياً .شرقاً '30 °35و' 22 35°
 .شرقاً '30,200 °35جنوباً؛ و '21,300 °21 من الرصيف القاري عند ما يقارب

األكثر قدرة على البقاء في شرق أفريقيا  مجموعات بقر البحرموطن  والذي يعدبازاروتو،  تغطي هذه المنطقة بشكل رئيسي موقع أرخبيل •
سمك البحر والسالحف والدالفين و بقرالضخمة، مثل  الحيواناتالعديد من  وتحتوي هذه المنطقة على. ويشكل محمية بحرية قائمة بالفعل

 .المرلين، وكذلك مروج األعشاب البحرية وغابات المنغروف

H H H M H H H 

  ) جنوب موزامبيق(منطقة مورومبان إلى غاية خليج زافورا  -9
 وتوفو وتصل إلى غاية زافوراشبه الجزيرة، وخليج إنهامبان،  تغطيوهي . شمال غرب مدخل خليج إنهامبان تقع هذه المنطقة :الموقع •

 .)طقتي بومان وبايندانتغطي من(
H H H M H H L 
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وأسماك ، )Manta alfredi( بشكل رئيسي أسماك شيطان بحر الشعاب المرجانيةالضخمة، و يواناتأعدد الح في وفرةتتميز هذه المنطقة ب •
المجموعات من بين أكبر  اعتبرت والتي ،)Rhincodon typus( الحوت القرشو، )Manta birostris( شيطان البحر المحيطي الضخم

تُعد (مرجانية  اًكذلك شعابتستضيف و ،خمسة أنواع من السالحفو ،البحر حيوانات بقر تستضيف المنطقة أيضاًو. في العالم الحيوانية
منطقة مورومبان وال سيما حول  التي تتخللها معشبات بحرية واسعة النطاق، المنغروف غابات، و)فريدة من نوعهاال إحداها من الشعاب

باألنواع الجديدة لعاريات الخيشوم  المتعلقة عم التقارير األخيرةدت، وميداناً جديداً للغاية في مجال البحثالمنطقة وتُعد هذه . إنهامبانوخليج 
 .في موزامبيقالمنطقة الناشئة وذات التنوع البيولوجي الشديد قيمة هذه  زافورا/منطقة بوميناحول  المنتشرة

 

  ) دلتا نهر زامبيزي(منطقة كوليمان إلى غاية نهر زوني  -10
الممتد فرع الدلتا الرئيسي و المسافة بين شينديمنتصف (ونهر زوني في الجنوب  سينايسمن نهر دوس بونس  قةهذه المنط تمتد :الموقع •

 ).إلى مدينة بيرا
مصايد ل منطقة أكبرسلسلة جزر إلهاس برايمايراس إي سوغونداس التي تمثل إلى  سايف التي تمتد من نهر سوفاال مصطبة تُنشئ الدلتا •

في طن  50000 نحو(من المصيد الصناعي بأكمله  في المائة 50ما يقرب من ن بين أكثرها انتاجية إذ تشكل وم األسماك في موزامبيق
كم  200 ىحوال أي على بعدالى نهر زوني،  من منطقة كوليماني(دلتا نهر زامبيزي  هنا من خالل سوفاال وتمثل مصطبة). 2002عام 

دلتا نهر زامبيزي،  في النطاق واسعةال غابات المنغروفب ارتباطاً مباشراًاألسماك  المتعلقة بمصايدالمنطقة  هإنتاجية هذوترتبط ). من الخط الساحلي
 .هكتار 100 000مساحة قدرها حوالى وتغطي  شرق أفريقيا، كامل أنحاءوهي أكبر غابات المنغروف في 

H H M L H - M 

  واجهة ألجوهاس -11
حدود الوالية الوطنية في وتقع في المناطق البحرية الممتدة خارج . جنوباً °44و° 36الخطين شرقاً و° 83و° 20 بين الخطين تمتد :الموقع •

 .المحيط الهندي
الكائنات الحية، بما في ذلك األنواع الكاريزمية  فيكبير التنوع ال يعززو ،مستوى عال من اإلنتاجيةيعد هذا الموقع منطقة فريدة تتميز ب •

والطيور وزعنفيات األقدام، ، والحوت الحقيقي الجنوبي، الجنوبي األزرق الزعانفالتونة  أسماك من قبيلباالنقراض المهددة األنواع و
 .ضباالنقرا بشدة المهددةوالمتوطنة ها طيور قطرس أمستردام البحرية، بما في

H H H M H M L 

  متنزه تانغا البحري لشوكيات الجوف -12
° 39، جنوباً”39 '21° 5شرقاً و ”1 '08° 39، جنوباً”13 '24° 5شرقاً و ”41 '14° 39، جنوباً”37 '03° 5يقع بين الخطوط  :الموقع •

 شرقاً  ”21 '03° 39، جنوباً”21 '03° 5شرقاً و ”55 '01
 التي تُعد إحدى أندر أسماك المياه العميقة وأكثرها غموضاً مجموعات من شوكيات الجوف متنزه تانغا البحري لشوكيات الجوف يستضيف •

هذه المنطقة أن شوكيات  تعمل عن بعد فيالتي العلمية واستخدام أشرطة الفيديو  بحوثوقد أظهرت ال. سابقاً أنها انقرضتكان يعتقد  وقد
 .متر 200و 150الجوف تعيش في كهوف تقع على عمق يترواح ما بين 

H L H M L M L 
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  كيسيتي - شيموني  -بيمبا  -13
 .جنوباً '30° 05باً وجنو '50° 04 بين خطي العرض :الموقع •
وتقع . والحيتان ،البحر، وبقر والدالفين ،والسالحف األسماك اليمية، شملاألسماك التي ت فيدرجة عالية من التنوع بقناة بيمبا تتميز  •

في رية و أوسع محمية بحوهكيستي البحري،  متنزهو تتضمن  ،الساحل الجنوبي لكينيامبونغوتي في منطقة شيموني على  -كيستيمنطقة 
مستوى  هذه المنطقة تدعمو) . ²كم 11(في كينيا أصغر محمية  متاخمة لهذا المتنزةالبحرية التمثل محمية مبونغوتي ، و)²كم 28(كينيا 

مهمة بالنسبة  هي و ،وأسماك الشعاب المرجانية والسالحف البحرية دعمها للمرجانيات الحياة البحرية، بما في ذلك في عالياً من التنوع
مهمة للطيور حيث إنها تستضيف منطقة  وتشكل جزيرة كيسيتي. األنواع النادرة والمستوطنة وهو أحدجوز الهند،  سرطان حياة رةدول

 المتوجةالخرشنة  طيور من) زوج متناسل 1000 سجل منها(كبيرة  اًوأعداد) Sterna fuscata(  الغبساء الخرشنة طيور أنواعاً من قبيل
)Thalasseus bergii( الخرشنة الوردية و)Sterna dougallii(من الموائل، بما في ذلك غابات المنغروف عريضةمجموعة  تضم، و، 

 - شيموني  -بيمبا  وتوفر منطقة. تعتبر أماكن تفريخ هامة لألسماكوالمياه الساحلية، والتي  والمعشبات البحرية، ،والشعاب المرجانية
 .المرتبطة بهاوأنواع األسماك  المرجانياتأنواع مختلفة من  للثدييات البحرية و يةموائل رئيس كيسيتي

H M M M M M L 

  )جزيرتا بريمايراس وسوغونداس(بيبان  –بايكسو بيندا  -14
 .شرقاً °41,5و° 38 الطولوخطي  جنوباً° 18و° 14,2 تمتد هذه المنطقة بين خطي العرض :الموقع •
التي تمتد من  أنغوشي (وتغطي أيضاً مناطق الصيد في ساو الزارو . شعاباً مرجانية نقية تتميز هذه المنطقة بإنتاجيتها العالية وتستضيف •

وتُعد منطقة بايكسو بيندا مثاالً جيداً لمنطقة ساحلية فريدة من نوعها في موزامبيق حيث تضم ). إلها دي موزمبيق/جنوباً إلى ناكاال
قة مصايد أسماك فريدة من نوعها وأنواع مستوطنة من الطحالب الكبيرة، وتوجد بهذه المنط. بحيرات شاطئية معقدة ومناطق مدية

Kapaphycus alvereii .وعالوة على ذلك، فهناك عدة أخاديد مغمورة قبالة ناكاال وإلها دي موزمبيق. 

M M M M M H M 

  سعداني - ) أونغوجا(زنجبار  -15
 .شرقاً °39,8و° 38,7 الطولوخطي  باًجنو° 6,9و° 5,50 تمتد هذه المنطقة بين خطي العرض :الموقع •
باحتوائها على أعداد عالية نسبياً من األنواع الهامة من الناحية البيولوجية مثل أسماك القرش،  سعداني -) أونغوجا(زنجبار تعرف منطقة  •

الزعانف والمحاريات، وتُعد  الزرقاءوتوفر هذه المنطقة موائل للعديد من األسماك . والدالفين، وبقر البحر، واألربيان، والسالحف البحرية
 .الزعانف والمحاريات الزرقاءأيضاً منطقة سياحية ساحلية بارزة نظراً لجاذبية تنوعها البيولوجي الذي يشمل المحاريات واألسماك 

M M M M M M M 

  كيلوا -مافيا  –روفيجي  -16
 .شرقاً° 40,6و° 39,2طي الطول جنوباً وخ° 9,0و° 7,1 تمتد هذه المنطقة بين خطي العرض :الموقع •
والسالحف  ،البحر بقرمثل  ،متنوعة من األنواع البحرية المهددة باالنقراضة تنتمي إلى طائفة كبير مجموعاتالمنطقة هذه تستضيف  •

ى سواحل عل دائمروف النغأكبر مناطق الم وتوجد .والطيور محارياتوال ذات الزعانف األسماك وشوكيات الجوف، وغيرها منالبحرية، 
 .كيلوا ودلتا نهر روفيجيو مافيا

M M M M H M M 
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  منطقة واتامو -17
 .جنوباً° 3,3وشرقاً ° 40,2جنوباً و° 3,5شرقاً و °39,9تقع هذه المنطقة بين الخطين : الموقع •
 ةوشواطئ رملية وغاب ،انيةمرج وأجرافاًوحدائق مرجانية،  وشعاباً هدابية، اًوطين ورمالً مدية،صخرة هذه المنطقة تشمل الموائل في  •

في محاطة والمنطقة . والسرطانات ،البحر وبقر ،والسالحف ،األسماك ويتضمن التنوع البيولوجي في هذه المنطقة. ميدا كريك غروفنم
 Rhizophoraو ،Ceriops tagal أنواع غروف، بما في ذلكنأنواع الم فيدرجة عالية من التنوع ب هي تتميزغابة ميدا كريك، وب هاجزء من

mucronata، وBruguiera gymnorrhiza، وAvicennia marina، و Sonneratia alba .أنواع  متنوعة من طائفةل أوىم وتوفر هذه األنواع
 .الطيور المقيمة والمهاجرة على حد سواء

M M M M M M M 

  )جزء من قناة موزامبيق(متوارا   - خليج بيمبا  -18
في جنوب  مانزي -متوارا خليج شعابنظام روفوما ونهر مصب  من كم 400 على بعد ال موزامبيقخليج بيمبا في شم يقع :الموقع •

 .تنزانيا
روفوما نهر مصب  من كم 400 على بعد سلسلة من الجزر الساحلية الممتدة من خليج بيمبا في شمال موزامبيق كيريمباس أرخبيليشكل  •

سجلت في المنطقة التي الشعاب المرجانية  تنوع معدالت رخبيل أعلىويمتلك األ .في جنوب تنزانيا مانزي - متوارا خليج شعابنظام و
، السالحف نواع الكاريزميةاألوتشمل . جنساً 60من نوع  300ما يقرب من  من خالل اشتماله على، )شمال موزمبيق باإلضافة إلى(

 .والفيلة، والعديد من أنواع النباتات النادرة والمستوطنة ،البحر وبقر

H M M H H H L 

  قناة موزامبيق -19
تمتد هذه المنطقة من خط يمر عبر قناة موزمبيق بدءاً من متوارا في جنوب تنزانيا إلى الزاوية الشمالية الشرقية من مدغشقر،  :الموقع •

 وجنوباً نحو الطرف الجنوبي الشرقي لمدغشقر وسانت لوسيا اليتهاوس في جنوب أفريقيا
والدورانية في القناة فريدة من نوعها على مستوى العالم، وهي تدعم تيار أجلوهاس، وهو تيار الحافة الغربية  تُعد الديناميات الدوامة •

وتدعم . وتؤثر جيولوجيا وأوقيانوغرافيا القناة تأثيرا شديداً على ديناميات وموائل النظام اإليكولوجي للقناة. الكبرى في المحيط الهندي
 القاعية البحرية ة من نوعها للقناة وارتفاع مياه القاع إلى المياه السطحية في هضبة مدغشقر مجموعات الكائناتالديناميات الدوامة والفريد

الضحلة والتي تتميز بارتفاع معدل ترابطها وتكاثرها، مما يؤثر على إنتاجية الشعاب المرجانية، ومجموعات العوالق  واليمية في المياه
المكاني والزماني للمجموعات الحيوانية، بما في ذلك األسماك الكبيرة والسالحف البحرية، والطيور البحرية، والكائنات اليمية، والنشاط 

 .والثدييات البحرية

H H H H H M H 

  )جزء من قناة موزامبيق(جزر إيبارس  -20
في ) جنوباُ°  11,3(جزر غلوريوز قع وت. بين الساحل الشرقي ألفريقيا ومدغشقر زامبيقطول قناة مو علىتمتد جزر إيبارس  :الموقع •

في ) جنوباُ°  22,4(وأوروبا  إندياباساس دا تقع جزيرتا ، وهاخوان دي نوفا في وسطتقع جزيرة المنطقة، و هذه الجزء الشمالي من
 .هاالجزء الجنوبي من

H H M H H M H 
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. تتميز بدرجة حفظ عاليةمواقع  وفرتي هو، 1972محمية منذ عام وقد أصبحت ، بكراً حتى اآلنتزال وال إلى حد ما  معزولةهذه الجزر  •
 تكاثر وعلفمناطق  وتُعد أيضاً. والثدييات البحرية، والطيور البحرية ،لألنواع المهاجرة، مثل السالحف البحرية وتشكل مواقع مهمة

 ).Carcharhinus galapagensis( أسماك القرش صغار من أنواع السالحف البحرية وتجمعاتوتكتسي هذه المنطقة أهمية بالنسبة إلى عدد . هامة

  كيونغا - منطقة المو  -21
 جنوباً° 1,5شرقاً و° 41,9جنوباً و° 3,2شرقاً و° 40,3تغطي المنطقة الممتدة بين خطي  :الموقع •
بالقرب من المد والجزر في منطقة المو على ساحل المحيط الهندي في شمال شرق كينيا  مسطحات المنغروف وموائلتعرف أشجار  •

قيمة  وهي تكتسي. شرق أفريقيا كامل ساحلعلى طول  بأنها تشكل، إلى حد ما، الموائل األشد كثافة واألغنى باألنواعالحدود الصومالية، 
  .ة على الطبيعة وحماية السواحلقائماألسماك، والسياحة ال مصايد، و)الكربون األزرق(وحماية المناخ  ،عالية من حيث التنوع البيولوجي

M M M M M M L 

  مخاضات والترز  -22
 .متر 800وحددت قاعدة التساوي العمقي لهذه المنطقة عند . شرقاً '56-49° 43جنوباً و '16 -9 °33 الخطينبين  :الموقع •
عاب شبال مغطاة) متراً 15العمق األدنى (قمم مسطحة   تتسم مخاضات والترز بانحدار شديد على جوانبها وتتخذ شكل مخاريط ذات •

 عدة التساوي العمقي لهذه المنطقة عندقا وحددت. الحواف الخارجية على طول وخاصة، لتضاريس طبيعية مؤسلة ومسننة مرجانيةال
 Palinurus barbarae ،)Decapoda، الشوكي وهي تمثل الموئل الوحيد المعروف لألنواع الموصوفة مؤخراً من جراد البحر. متر 800

Palinuridae(، و جزر السلسلة أجزاء في بعض  كائنات متوطنة لمخاضات والترز٪ من حيوانات أسماك المياه الضحلة 40إلى  30تُعد
 .في ويست إند والجبال البحرية

H M L L L M H 

  الجبل البحري المرجاني وتضاريس منطقة الصدع  -23
 . شرقاً  '10 °43- ' 10 °42والخطين  جنوباً '  40° 41-' 00 °41بين الخطين  :الموقع •
 وهي تمثل. والممتد في المنطقة المجاورة ألنتاركتيكاالمياه الباردة للشعاب المرجانية في  الموئل الوحيد المعروف المنطقةتشكل هذه  •

طبيعية شديدة االنحدار والتي مناطق واسعة من التضاريس ال حيث إنها تتضمنمنطقة فريدة من نوعها في جنوب غرب المحيط الهندي 
تضاريس منطقة /أخدود للمياه البحرية العميقةأسفل متر إلى  300لجبل المرجان البحري الواقعة عند  الجبلية البحرية قمةالن تمتد م

لشعاب مرجانية ل اًموطن وتُعد هذه المنطقة. الجبل البحريإلى الغرب من كم  10متر، والذي يمتد إلى مسافة  5200الصدع الواقع عند 
وتتميز . )Octocorallia(المرجانيات ثُمانية اللوامس و) Scleractinia(المرجانيات الحجرية  بما في ذلك ،مرجانيةالدائق حالالباردة و للمياه

الكركند (المتنقلة األنواع و) واإلسفنج المرجان(الطئة ال األنواع المرتبطة بها، بما في ذلك في أعداد الحيواناتكثافة عالية ب هذه المنطقة
غير أنه من  وجانبيه العلويين، على قمة الجبل البحري المرجانيات الحجرية ولم يتسن على نحو أكيد تحديد). كيات الجلدالقرفصاء، وشو
الجبال  نظم يختلف عن بالجبل البحريالمرتبط  يميالنظام البيئي ال فإن باإلضافة إلى ذلك،و. Lophelia pertusaنوع  الممكن وجود

 كبيرة من على أعداد، تحديدوجه ال ويحتوى جبل المرجان البحري، على. شمال المنطقة المجاورة ألنتاركتيكاالتي تسنت دراستها  البحرية
 .ةليميالغرناد ا أسماك

H M - H - H M 
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  شمال قناة موزامبيق  -24
لشمالي الشرقي من مدغشقر الجزء الجنوبي من تنزانيا، من متوارا جنوباً؛ وشمال موزامبيق، والجزء الشمال الغربي وايمثل  :الموقع •

وأرخبيل جزر القمر، وجنوب سيشيل، بما في ذلك مجموعة جزر ألدابرا، وهضبة بروفيدانس وفاركوهار، ومايوت وغلوريوز 
 .المندرجتين ضمن أقاليم ما وراء البحار الفرنسية

نسة تتميز بدينامية قوية من الدوامات والدورانات موزامبيق كوحدة فرعية إيكولوجية وجغرافية حيوية متجا يمكن أن تقدم منطقة شمال قناة •
وقد أدى النمط الحالي المرتبط بديناميات هذه الدوامات والدورانات إلى زيادة  تركيز . المائية التي تسهم في تعزيز التواصل بين الجزر

 .تنوع البيولوجي في هذه البقعة من المنطقةال

H H H H H H L 

  منتزه موهيلي البحري  -25
 . شرقاً'  19° 45و ' 11° 43 والخطين ' 04°  13و ' 20 ° 11بين الخطين  :الموقع •
يشكل منتزه موهيلي البحري، باعتباره من الحدائق المدرجة ضمن الفئة السادسة من تصنيف االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد  •

ويعد أول موقع تعشيش في األرخبيل . لى الصعيدين اإلقليمي والدوليالطبيعية، مالذاً للكثير من األنواع والنظم اإليكولوجية الممثلة ع
 .للسلحفاة الخضراء، ومنطقة هامة لتكاثر الحيتان الحدباء وملجأ لبقر البحر

 

M H H H H H H 

  جزر األمير إدوارد، وجزيرتا ديل كانو رايز وكروزيه  -26
 .شرقاً° 55و° 32,73خطان جنوباً وال° 48و° 43يحد هذه المنطقة الخطان  :الموقع •
يشكل هذا النطاق منطقة علف وتكاثر للعديد من أنواع الطيور المهددة باالنقراض، ويكتسي أهمية من حيث التواصل األرضي والمحيطي  •

حساسة  وهناك تجانس كبير في الموائل اليمية والقاعية مع احتمال وجود موائل. والتواصل بين التضاريس الطبيعية لألعماق البحرية
وتتضمن الموائل الموجودة في هذه المنطقة جباالً . للشعاب المرجانية كونةقليلة المناعة، بما في ذلك مرجانيات المياه الباردة الم وأنواع

 .بحرية، وتصدعات متحولة، ومناطق صدع، وأخاديد عميقة، وفتحات حرارية مائية، وسهول سحيقة، وعدة موائل يمية

H H H H H H H 

  )جزء من قناة موزامبيق(جنوب مدغشقر  -27
 تبلغ حوالىمسافة إلى من مدغشقر  جنوباًتر، ويمتد م 2500و 1000 عند عمق يتراوح ما بينتحت الماء  أو مرتفع واسع هضبة :الموقع •

 .كم 1000
طقة، بما في ذلك الطيور البحرية لألنواع الكثيرة االرتحال في المنتُعد مياه هذه المنطقة ذات اإلنتاجية العالية مركز تغذية هام  •

ساحلية وأراضي  موائل والتي تشكل ة،والبرك الساحلي الشاطئية، الكثبان الساحلية الكبيرة والبحيراتب وتتميز هذه المنطقة. والحوتيات
شعاب والصلبة  مجموعات الكائنات المخمرةالقاعية الضحلة لهذه المنطقة  مجموعات الكائناتويهيمن على  .رطبة فريدة من نوعها

 .مرجانية صغيرة معزولة في األطراف
 

H H H M H H H 
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 جزيرة تروملين  -28
 )جنوباً '53 °15وشرقاً،  '31° 54( شمال غرب ريونيون كيلومتر تقريباً 580: الموقع •
. من األصناف الً للغايةقلي اًعدد تستهدف هيو المتعلقة بها قليلةالعلمية  رفةالمعفإن ، إلى هذه المنطقة لمحدودية إمكانية الوصول نظراً •

 تشكل أحدعلى المدى الطويل أن تروملين  الذي جرى أثبت التحليلقد ، وثمانينات القرن الماضيرصد السالحف البحرية منذ سنى وقد ت
ع المرجانيات عثر على انعزال جيني لدى أنواوقد . الخضراء في غرب المحيط الهندي حفأهمية بالنسبة للسال شدمواقع التعشيش األ

المنطقة  تُعد هذهوعالوة على ذلك، . في مجال الحفظمة للغاية قي هذه الجزيرة وهو ما أدى أيضاً إلى اعتبار والطيور في هذه المنطقة،
 .نادرة في المنطقةال المخ مرجانياتنوعين من ل اًموطن

H H H H H H H 

   هضبة ماهي وألفونس وأميرانتس -29
 . جنوباً'  00 °10وجنوباً ' 00 °0الخطين بين و شرقاً' 00° 58و شرقاً' 00° 50 بين الخطين :الموقع •
علف مواقع و مسارات هجرة لهذه األنواع مما يوفر، للحوتيات تتميز هذه المنطقة بدرجة عالية من التنوع، وتُعد منطقة علف وتفريخ •

هذه المنطقة، وهو ما المنغروف أشجار الشعاب المرجانية و وتميز .أسماك القرشوالتونة  أنواع مهمة لتغذية األسماك البحرية، وخاصة
والجريان  ترسب الشعاب المرجانية، بينما تساعد أشجار المنغروف في الحد من ومفارخ األسماك األسماك سرءليوفر مواقع هامة 

 وقد عثر في هذه المنطقة على. العلفثر وتكاال مواقععلى الطيور البحرية من خالل توفير حفاظ ساعد الهضبة في التو. ي إليهاالسطح
 .والسالحف الصقرية المنقارللسالحف الخضراء  هامة مواقع تعشيش

H H H M H H L 

   جبل أتالنتيس البحري -30
 .تقريباً شرقاً' 20°57-شرقاً ' 12° 57و جنوباً' 48° 32 -اً جنوب' 38° 32 :الموقع •
متنوعة  مجموعة ،جزيرة مغمورة/جيو/وجبالً بحريا، نشطة تكتونيةجزيرة  ، والتي تمثلةهذه المنطقل معقدةالجيومورفولوجيا تأوي ال •

 حدائق مرجانية متنوعة ويتضمن الجبل البحري. متر 4000إلى  700 ا بينم عمق يتراوح قاع البحر على للغاية من حيوانات
من نوع  كبيرة، واإلسفنجالشقائق النعمان بحيوانات تتميز التي وأعماق البحار ويستضيف مجموعات معقدة من كائنات األجراف البحرية و

armchair-sized sponges ،ويستقبل الجبل البحري مجموعات من السمك المدرع الرأس الغمري . والمرجانيات ثمانية المجسات
)Pseudopentaceros wheeleri (سمك األبراميسو. 

H M H H M H M 

   المنتزه البحري للخليج األزرق -31
 فاكواسدو غارد في الشمال إلى بوانت  كور متد من بوانتيفي جنوب شرق موريشيوس، و المنتزه البحري للخليج األزرقيقع  :الموقع •

 .في الجنوب
 األنواع المرجانية، مع في تنوعالهناك درجة عالية من و. لرقعيةالشعاب الهدابية والشعاب ا: يوجد نوعان من الشعاب في هذا المنتزة •

تجارية والعديد  وتوجد في هذا المنتزه أنواع. فصيلة 15و جنساً 28تمثل  من مختلف األنواع المسجلة التي نوعاً 38ما ال يقل عن  وجود

H H M H - H H 
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بما من أسماك الشعاب المرجانية، بما في ذلك تلك التي تسلك سلوك التجمعات المدرسية، مثلها في ذلك مثل الحيوانات البحرية األخرى، 
ن اأربعة أنواع من اإلسفنج، ونوعوأربعة أنواع من القشريات، وواع من شوكيات الجلد، وثمانية أنواع من الرخويات، في ذلك سبعة أن

 .ونوع واحد من السالحف عاريات الخيشوم، وأربعة أنواع من خيار البحر،من 

   مصطبة سايا دي مالها -32
  .شرقاً' 30 °62 –' 30° 59و جنوباً° 12 - ' 30° 8بين  :الموقع •
باعتبارها منطقة  ،هضبة ماسكارينال تزال و. تشكل هضبة ماسكارين الثالث التي الضحلة أكبر المصطبات تمثل مصطبة سايا دي مالها •

غير مدروسة بشكل حتى اآلن على الصعيد العالمي أو  غير معروفة، تقع في أقصى جنوبها أرض ناشئة وجزر صغيرة  معزولة وذات
 المعشبات البحرية فريدة من نوعها، بما في ذلك أكبر تدل على تضاريس طبيعية وموائل أوقيانوغرافيةهناك مؤشرات قوية أن  غير، جيد

 .تجمعات كبيرة من الثدييات البحرية والطيور البحريةوجود توطن األنواع ووعلى مياه الضحلة في العالم، لل والموائل األحيائية

H H - - H - H 

   السريالنكي من خليج منار الجانب -33
سري النكا وضمن الجرف ل التابعة داخل المنطقة االقتصادية الخالصة تقع هذه المنطقة. الجانب السريالنكي من خليج منار :الموقع •

خطين مطلة على الفي المياه الساحلية ال المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياًمعايير  التي تستوفي المنطقةوتقع هذه . القاري
 .كم من الساحل 5البحر على بعد  باتجاهالخط الساحلي وتمتد  وفي اتجاه البر، تحاذي هذه المنطقة. الشمالي الغربية والشمالي الساحليين

. البحر بقرف ولبعض األنواع المهددة باالنقراض من السالح اًموقعتُعد والبيولوجي، و يكولوجيمن التنوع اإل ياًمستوى عال تمتلك المنطقة •
 ومعشبات بحرية،شعاب المرجانية، ال -للغاية  هشة وحساسةإيكولوجية ساحلية  اًنظم فإن هذه المنطقة تتضمن ذلك، باإلضافة إلىو
، وبوجه عام. ات األنهارمصبلوبضعة فتحات  ،رملية اًومسطحات طينية، وكثبان والمصبات، محاذية للبحيرات الشاطئية أشجار منغروفو

ل في هذه المنطقة وجودفقد سالحيتان الزرقاء،  ثدييات بحرية مهددة باالنقراض مثل ج Balaenoptera musculas ،وبقر البحر ،Dagong 
dugong. جراد البحر الشوكي، ، وربيانواأل ،والشفنين ،زعنفة، وأسماك القرشالأسماك ب فيما يتعلق اًكبير اًتنوع وتوفر هذه المنطقة

 حواضأوعادة ما تقع في هذه المنطقة أيضاً . وأسماك الشعاب المرجانية ،وخيار البحر وصدف المحار،، ي الشكلوجراد البحر النعل
 .للؤلؤ الطبيعيهامة 

H H H H H H L 

   حوض الجزء األوسط من المحيط الهندي -34
من منتصف المحيط الهندي وأجزاء من  الواقع في حوضالجنوب وشرق سري النكا وجزر المالديف على  تمتد هذه المنطقة في :الموقع •

 .مرتفعات التسعين درجة شرقاً
غرب المحيط  الواقعةأربعة أنواع من الطيور البحرية التي تعشش على الجزر  لما ال يقل عن كموقع علف رئيسيتعرف هذه المنطقة  •

المنطقة أثناء التكاثر الموسمي الواضح للحصول على علفها في هذه  كم 3000إلى جانب الطيور التي تهاجر لما يزيد عن الهندي، 
 .خالل فصل الشتاء الجنوبي للعوالق النباتية

L H M L L M - 
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   روسكي -35
 °94، جنوباً' 30° 31-شرقاً' 00° 95، جنوباً' 30° 31-شرقاً ' 00° 95، جنوباً' 20° 31- شرقاً' 55 °94جنوباً،  '20 °31 :الموقع •

 .شرقاً' 55
 المتعلق بالهضبةقاع البحر  قاعدة من شرقاً، وتبرز ° 95عند خط ريدج  هضبة بروكن في الجزء األوسط من تمثل روسكي كدية تقع •

وعثر في هذه الكدية . وتمثل هذه الكدية الربوة الوحيدة التي توجد على المرتفع البحري األوسط. متراً 580عمق  تر إلىم 1200 عند
جرت على هذه الكدية عمليات وقد ). Pseudopentaceros spp( السمك المدرع الرأسو) Beryx splendens(على سمك األبراميس الصغير 

 وهذه الكدية هي المنطقة. عمليات الصيد التي حدثتمن  )Cnidaria(المرجان األسود صيد بشباك الجر القاعية، وتسنى تحديد وجود 
مصايد األسماك في المياه العميقة قد أدرجتها رابطة و، يدجر في هضبة بروكنتحتوي على المرجان األسود  المعروفة الوحيدة التي

 .ضمن المحميات القاعية جنوب المحيط الهنديل
 

H - - H - - L 

  فولز فالتمسطح  -36
' 51°  94 - جنوباً' 24° 31-شرقاً ' 38° 95، جنوباً °50° 31-شرقاً ' 32° 95 -جنوباً° 32-شرقاً ' 40° 94جنوباً، ' 32° 31 :الموقع •

 قاًشر
متر،  990إلى حوالي  حيدوترتفع المنطقة الوسطى من المياه الضحلة لل. هذه المنطقة على الجانب الجنوبي من هضبة بروكن ريدج قعت •

منصات كبيرة من الشعاب  حيدوتوجد على الحافة الجنوبية لل. متر 4000ويهبط الجانب الجنوبي منه بشكل حاد إلى ما يزيد عن 
ويبدو أن  .متراً والتي جرى مسحها جانبياً باستخدام المسبار الصوتي 30و 20اردة والتي تتراوح ارتفاعاتها ما بين المرجانية للمياه الب

هناك ارتفاع قوي في مياه القاع إلى السطح على الحدود الجنوبية الغربية، وأدى هذا الوضع بالتأكيد إلى تهيئة الظروف المواتية لنمو 
ويضم . Solenosmilia variabilisويبدو أن إطار التكوين الرئيسي لألنواع يتمثل في مرجانيات . ه العميقةالشعاب المرجانية في الميا

 .اإلطار إلى حد كبير مرجانيات ميتة

H - - H - - H 

  الجيو الشرقي من هضبة بروكن ريدج  -37
، شرقاً' 25° 33 -شرقاً' 40° 101جنوباً،  '25° 33، شرقاً' 40 °101جنوباً،  '50° 32-شرقاً ' 50 °100جنوباً، ' 50° 32 :الموقع •

 .شرقاً' 50 100°
ويبرز . ريدج من هضبة بروكنيقع في الطرف الشرقي هو عالية، و يمثل هذا الجيو عمقاً بحرياً مرتفعاً مقترناً بمنطقة ذات جاذبية محلية •

سلسلة من  ه عميقة، ويقع في أقصى جنوبوهو مفصول عن هضبة بروكن ريدج بميا. متراً 1060متر إلى عمق  3000 من عمق
وتقع . شرقاً، ويعد أكثر هذه االرتفاعات ضحالة° 28شرقاً تقريباً إلى شمال الخط °  100جاذبية التي تمتد شماالً عند الخط ال ارتفاعات

في المياه  ها توجدر، ولكنمن قاع البح 200إلى  1500ارتفاعات الجاذبية فوق هضبات الجيو التي تبرز في المنطقة الممتدة ما بين 
وتبدو عليه آثار تمتد إلى أسفل الجانبين،  االنزالقات واألخاديد التي بالعديد من هذا الجيو يتميزو ).متر 5000 - 4000(  للغايةالعميقة 

H - - M - - H 
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لبيولوجية، ولم ه منطقة بكر من الناحية اويعتقد أن. ، فلم يتسن من قبل وصف هذا الجيو وال دراستهمعروف وحسبما هو .تحات شديد
التي تدل على أن هذه التضاريس هناك بعض المؤشرات و .يتسن بعد وصف األحياء القاعية والطبغرافيا المتصدعة للغاية لهذه المنطقة

 بنيته عن باقي مناطق هضبةفي  كبيراً اختالفاً ويختلف هذا الجيو. غابر زمن فوق مستوى سطح البحر في الطبيعية قد كانت موجودة
 .مياه عميقة جيومورفولوجيا معقدة على الجانب الغربي وتحيط بهوذو  هو طويل وضيق ف. كن ريدجبرو

  جنوب جزيرة جاوة -38
 شرقاً °117و °107جنوباً وخطي العرض  °17و °12بين خطي الطول  :الموقع •
من  التونة الجنوبية الزرقاء الزعانف وتتألف مجموعات .زعانفالتونة الجنوبية الزرقاء الالمسرأ الوحيد المعروف لسمك هذه المنطقة هي  •

ويحدث . خ في المنطقة الواقعة جنوب جاوةاألنواع لتفروتعود . على نطاق واسع في نصف الكرة الجنوبي يهاجر حيدورصيد سمكي 
في جميع نتشر ستراليا وتألاحل الغربي إلى أسفل السصغار هذه األسماك تهاجر و نيسان،/إلى أبريل أيلول/سبتمبر السرء في الفترة من

 .الهندي والهادئ واألطلسي المحيطات أنحاء

M H H - H  - - 

  جنوب خليج أستراليا الكبير -39
 جنوب أستراليال األوسط ساحلعلى طول ال قعي :الموقع •
من دورة الحياة محددة  تضمن مراحلوت. المهددة باالنقراض لعدة أنواع من الطيور البحرية واألسماك تُعد هذه المنطقة مركز علف هام •

 والقطرس الجوالموسم التكاثر  خارجأمستردام جزيرة من القادم ) Phoebetria fusca( طائر القطرس الداكن التي تجري تغطيتها
)Diomedea exulans (التونة الجنوبية  أيضاً هذه المنطقةتستخدم و. التي يكون فيها صغيراًجزيرة كروزيه خالل المرحلة  الذي يأتي من

 .ضباالنقرا بشدة مهددةومهاجرة ، وهي أسماك الزرقاء الزعانف

- H H M L - - 
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  16المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياً في اإلقليم الشرقي المداري المعتدل من المحيط الهادئوصف المناطق التي تستوفي معايير   - 2الجدول 
 ،المرفق الرابع لتقرير حلقة العمل اإلقليمية لشرق المحيط الهادئ االستوائي والمعتدل لتيسير وصف المناطق المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيتذييل ا ترد التفاصيل في(

UNEP/CBD/RW/EBSA/ETTP/1/4(  
 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  الموقع ووصف موجز للمناطق

لالطالع على شرح  5يرجى الرجوع إلى الصفحة 
 المختصرات

 Área de Agregación Oceánica Del Tiburón( شمال شرق المحيط الهادئمنطقة التجميع البحرية ألسماك القرش األبيض في  -1
Blanco del Pacifico Nororiental(   

 غرباً ° 132,71، شماالً °23,37 في حدود ويتمحوركم  250 مدى يصل إلى حوالى :الموقع •
 المياه المحيطية الواقعةفي ) carcharias Carcharodon( بالغةمية ألسماك القرش األبيض الكبير المنطقة تجميع موس يشكل هذا النطاق •

أسماك القرش من وتفد . التي حددتها حلقة العمل هذهشمال شرق المحيط الهادي في الركن الشمالي الغربي من الحدود الجغرافية 
 ويكتسي .وكذلك من هاواي) تحدة األمريكية، وجزيرة غوادالوبي، المكسيكوسط والية كاليفورنيا، الواليات الم( مشتيين ساحليين

على الرغم من أنها  المجموعة من الكائناتالقرش في منطقة ثابتة يمكن التنبؤ بها لعدة أشهر من السنة أهمية لهذه  أسماك تجميع
 .اإلنتاجية األولية السطحية منخفضةن فيها أوقيانوغرافية دينامية وتكوعمليات  ال تشهد، حسبما هو معروف، تحدث في منطقة

H H H L L - - 

  المرجانية كليبرتونجزيرة  -2
 هذه وتستند حدود. كاليفورنيا وخط االستواء طرف باخابين  )غرباً '12° 109، شماالً '17° 10( تقع جزيرة كليبرتون :الموقع •

 .من الجزيرةم ك 200في حدود  تقعالتي  ،Sula dactylatraإلى منطقة علف طيور األطيش المقنع، المنطقة 
 حدداًم اًإيكولوجي اًتمثل نظامالسبب، فهي  ولهذا ،في شرق المحيط الهادئ االستوائي الوحيدةمرجانية الجزيرة ال وتُعد هذه المنطقة •

 أمامياً ركزاًالمكسيكي، مالساحل  منكيلومتر  1000وتشكل هذه الجزيرة، التي تقع على بعد يزيد عن . في المنطقةمن نوعه  اًوفريد
. مدى تشتت اليرقات حيث ينخفض فيهمن األنواع البحرية  العديد وتمثل أيضاً مكاناً تنعزل فيهلتدفق الهجرة القادمة من الغرب 

يرة جزتستخدم هذه الال و). ٪6(، أو القشريات )٪5(العديد من األصناف الرئيسية، مثل السمك  بالنسبة إلى في هذه قائم التوطن و
 Carcharhinus( الطرف القرش األبيض أسماك إلىسماك القرش، على األقل بالنسبة فيما يبدو، كمنطقة تكاثر أل، مرجانيةال

albimarginatus(التي صنفها االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية كأنواع قريبة من خطر االنقراض ، وهي من األنواع .
 منظمةالمعايير  ويصنف هذا الموقع، بموجب، ه المنطقةفي هذ عموماًبأعداد كبيرة ) Sula dactylatra( عطائر األطيش المقن ويظهر
طائر، منها  110 000أعداد طيور األطيش المقنع في هذه الجزيرة بحوالى وتقدر . مناطق الطيور الهامة ضمن ،حياة الطيورل الدولية

H H M M M M M 

                                                           
في هذا الجدول، تعتزم بيرو إجراء تحليل علمي وتقني إضافي للمناطق التي تم وصفها على أنها تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة  18و 14و 13و 12و 11بالنسبة للمناطق    16

بمجرد االنتهاء من التحليل ورهنا باعتماد موقف إتاحة هذه المعلومات ، وحسب االقتضاء المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياإيكولوجيا أو بيولوجيا بغية تحديد المناطق التي تستوفي معايير 
  .وطني في هذا الصدد
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  الموقع ووصف موجز للمناطق

لالطالع على شرح  5يرجى الرجوع إلى الصفحة 
 المختصرات

استناداً إلى المدى الذي  المنطقة وعينت حدود هذه. من الطيور هذا النوعلة في العالم ، مما يجعلها أكبر مستعمرزوج للتكاثر 20 000
 .يستخدمه هذا النوع من الطيور للحصول على العلف

 )Santuario Ventilas Hidrotermales de la Cuenca De Guaymas(لحوض غوايماس الحرارية المائية  محمية الفوهات -3
الحد األدنى لخط   -  ”49,54  '05° 27الحد األقصى لخط العرض الشمالي : على النحو التاليحداثيات هذه المنطقة هي إ :الموقع •

الحد األدنى لخط الطول الغربي   - ”53,01  '27°  111الحد األقصى لخط الطول الغربي ؛ ”20,43  '57°  26العرض الشمالي 
 .عمود الماء وعلى قاع البحر بالنسبة إلىمتر  500 تقل عنأعماق ؛ وهي تقع على ”24,88  '°19  111

، ويتسم تحديداً بشدة األكسدة وتهطال وشبه مغلق المياه الحارةب حوضاً مغموراً في خليج كاليفورنيا غوايماس الواقع يشكل حوض •
 في اإلبقاء على طبقةعالية ال معدالت الترسيب تتسببلقربه من الساحل حيث  وهو نظام حراري مائي غير عادي نظراً. األكاسيد

ويتمتع هذا الحوض بتكوين فريد من نوعه من . محاور االرتفاعات المتطاولة على العضوية الغنية بالمكونات سميكة من الرواسب
 الكائنات من متنوعة للغاية على طائفة غوايماسالمائية لحوض  الحرارية الرواسبوتحتوى . الموجودة به األنواع القاعيةحيث 

من المفترض و الكائنات المجهرية المنتجة للميثان، والبكتيريا المرجعة للكبريتات، ، بما في ذلكوالمحبة للحرارة الالهوائية المجهرية
  .أنها تحتوي أيضاً على كائنات مجهرية محبة للميثان

H H M M H H M 

 )Ecosistema Marino Sipacate-Cañón,  San José (النظام اإليكولوجي البحري ألخدود سيباكات في سان خوسيه  -4
 .المياه اإلقليمية لغواتيماال ضمن في شرق المحيط الهادئ سان خوسيه،ألخدود سيباكات، المنطقة الساحلية البحرية  تقع: الموقع •
منطقة ساحلية  يضم وهو. في غواتيماال في النظام الوطني للمناطق المحمية بغية إدراجهذات أولوية  أخدود سيباكات كمنطقة حدد •

في دورة حياة أنواع األسماك ذات األهمية التجارية و وتشكل عنصراً رئيسياً في، وبحيرات المصابغابات المنغروف ببحرية تتأثر 
 .والحوتيات، بحريةوالطيور ال ،األنواع البحرية مثل السالحفدورة حياة 

M H H M H H M 

 )Golfo de Fonseca( خليج فونسيكا -5
وهو يحاذي . المحيط الهادئ في أمريكا الوسطىبالمياه المرتبطة  من ²كم 2015على مساحة تبلغ حوالى يمتد خليج فونسيكا : قعالمو •

هذا  إلىمتموجة المواد الغذائية والملوثات والرواسب  وتحمل عدة أنهار. السلفادور، وهندوراس، ونيكاراغوا حدود ثالثة بلدان هي
 .الجسم المائي

مسطحات مد وجزر، غابات استوائية جافة، ووأشجار منغروف خليج فونسيكا، ج نظماً إيكولوجية مختلفة، تتمثل أساساً في يضم الخلي •
 ضميو. هذا الجسم المائي إلىمتموجة المواد الغذائية والملوثات والرواسب  وتحمل عدة أنهار .مدية فرعيةو يةومناطق صخرية مد

 ويعد هذه الخليج منطقة هامة). ترم 500> (فوق مستوى سطح البحر  ملحوظبشكل  لبعض منهايظهر ا مختلفة اًجزر الخليج أيضاً
 .الملح وتربية األربيان نتاجإل وتستخدم المنطقة أيضاً .صيد المحارياتلصيد التقليدي وفي مجال ا

 

H M M H - M M 
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  الموقع ووصف موجز للمناطق

لالطالع على شرح  5يرجى الرجوع إلى الصفحة 
 المختصرات

 )Dorsal Submarina de Malpelo(مالبيلو حيد  -6
 بشكل كاملمالبيلو يقع حد و.  غرباً ”56  '44° 82غرباً و ”26  '40° 79شماالً و ”02  '0° 5  -ماالًش ”24  '29° 1: الموقع •

 .حوض المحيط الهادئ الكولومبيللمنطقة الوسطى من داخل حدود الوالية الوطنية 
رتفع بشكل حاد من عمق يو. كم 80 ويبلغ عرضهكم  240من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي على مسافة  يمتد حيد مالبيلو •

. مستوى عال من التنوع البيولوجي تنطوي على ألنواع متوطنة و اًهذه المنطقة موطنوتُعد . على الجانب الشرقيتقريباً متر  4000
ة ويتسم هذا الحيد بهشاشة شديد. هذه المنطقةحياتها في  دورات من فترةأنواع مختلفة من الثدييات البحرية وأسماك القرش وتقضي 
 ).النينيو(ظاهرة التأرجح الجنوبي للمناخ  الناجمة عن ثاراآلوفي المنطقة  اإلفراط في استغالل الموارد السمكية بسبب

H H H M M H H 

 في باباغايو والمناطق المجاورة نظام ارتفاع مياه القاع إلى السطح -7
التيار بين  غرباً °90 شماالً °9 من الخطين بالقرب س يوجدموقعها الرئيعلى مدار السنة ولكن  قعتختلف في الحجم والمو: الموقع •

 .االستوائي الغربي الشمالي والتيار االستوائي المعاكس الشرقي الشمالي
والدالفين  ،البحرية مثل التونة الضواري وهي تدعمالمحيط الهادئ االستوائي، شمال شرق إنتاجية أولية عالية في ب تتميز هذه المنطقة •

على شواطئ كوستاريكا، عبر  تعشش، والتي )Dermochelys coriacea(السلحفاة جلدية الظهر المهددة باالنقراض تهاجر و. حوتياتوال
 Balaenoptera( الحوت األزرق وتعافي بقاءة بحيث يضطلع بدور هام في على مدار السنقائماً  توفر المنطقة موئالًو. المنطقةهذه 

musculus( خالل  الحيتان الزرقاء التي تهاجر جنوباًمجموعات حياة  صة في دورةالمنطقة أهمية خاسي هذه وتكت. ضالمهدد باالنقرا
 .كاثر والوضع والحصول على العلفلتمن أجل افصل الشتاء من باجا كاليفورنيا 

H H H H H - - 

 )Corredor Marino del Pacifico Oriental Tropical( الممر البحري في شرق المحيط الهادئ االستوائي -8
 .شرق الجزء األوسط من المحيط الهادئ االستوائي: الموقع •
بأهمية التنوع البيولوجي في هذه )  كوستاريكا، وكولومبيا، وإكوادور، وبنما(اعترفت البلدان األربعة التي تنتمي إليها هذه المناطق  •

وتتميز الهياكل الجيومورفولوجية لهذه المنطقة . لليونسكوالمناطق في قائمة مواقع التراث العالمي  من خالل إدراجها لهذهالمنطقة 
بأهميتها من الناحيتين البيولوجية واإليكولوجية وتكتسي أهمية كبيرة في مجال التواصل بين األنواع خالل مسارات هجرتها وفي 

ق بدور هام في حياة وتضطلع هذه المناط). مثل التزاوج، والوضع، والحصول على العلف(دورات حياتها في أحيان أخرى 
مجموعات أسماك القرش أبو مطرقة، والحيتان الحدباء، والسالحف جلدية الظهر وسالحف ردلي الزيتونية، وطيور من قبيل طيور 

 .الغاق واألطيش والبجع

M H H M M M L 

 )Zona Ecuatorial de Alta Productividad(المنطقة االستوائية عالية اإلنتاجية  -9
طول ال يخط االستواء، وخطجنوباً من  °5شماالً إلى الخط  °5من خط العرض  المحيطي المفتوح تقريباًع هذا النظام يق: الموقع •

 .جزر غاالباغوس غاية إلى تقريباً شرقاً° 165
يارات ة النطاق ومرتبطة بنظام التواسع تضاريس أوقيانوغرافيةالمحيط الهادئ  في المنطقة االستوائية عالية اإلنتاجيةتشكل  •

H L L - H L L 
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لالطالع على شرح  5يرجى الرجوع إلى الصفحة 
 المختصرات

ويعزى الهبوط . خط االستواء يغطيعلى شريط ضيق  غير أنها تقتصر، تقريباً كامل عرض حوض المحيط الهادئ تضمو .االستوائية
بالقرب  ذات المحتوى الغني جداً بالمغذياتالمياه  قوة الرياح التي تحمل إلى من الغرب إلى الشرق المغمورة الحراري في هذه المنطقة

وتشهد هذه المنطقة تزاوجاً قاعياً . لشمال والجنوبناحية االمتاخمة بالمياه  المتعلقاإلنتاج األولي  رفع مستوى إلى من السطح وتؤدي
وفرة سجلت تاريخياً، فقد و. األولية السطحية اإلنتاجيةب بشدة المتصلةالسهول السحيقة وبحرياً قوياً، مع وجود إنتاج ثانوي قاعي في 

وباإلضافة إلى . ظاهرة النينيوب وتتأثر هذه التضاريس الطبيعية تأثراً كبيراً .ات المنوية للحيتان في هذه المنطقةعالية في أعداد الحيوان
ذلك، يمكن أن يؤدي تغير المناخ إلى خفض قوة ارتفاع مياه القاع إلى السطح وتدوير المغذيات في المنطقة التي تدعم مستوياتها 

  .العالية من اإلنتاجية األولية

 )Archipiélago de Galápagos y Prolongación Occidental(أرخبيل غاالباغوس وامتداده الغربى  -10
 °87,2051؛ شماالً °3,6744؛ اًغرب °95,2477 :ضمن اإلحداثيات التالية ²كم 585 914قدرها المنطقة مساحة  تغطي هذه :.الموقع •

 .اًجنوب °3,4350؛ اًغرب
نظام ويتمتع . البحرية محمية غاالباغوس تحظى بحماية توفرها األنواع المستوطنة التي في اًكبير اًالباغوس تنوعجزر غاتتضمن  •

 فقط تعكس هي الفي جميع أنحاء الموائل البحرية المختلفة، و تتوزع يضم أنواعاً بتنوع بيولوجي عريضغاالباغوس اإليكولوجي 
وأظهرت . التغير السنوي والتغير الحاصل بين السنوات أيضاً تنوعة المتعلقة به، بل تعكسواألوقيانوغرافيا الم جيولوجيا األرخبيل

عن أنماط هجرة ) القطرسو، وسمك المرلينأسماك القرش ، والحيتان،  مثل(األرخبيل بأنواع مرتبطة أجريت على دراسات مختلفة 
تفاعل مع مصايد قليلة المناعة تجاه الخالل هذه الهجرات، اع، وتكون أفراد هذه األنو. في هذه المنطقة ألنواعللعديد من ا دائمة

نوعاً من  3464( بشكل دائم المنطقة هذه فيوتظهر األنواع . العابرة على حد سواءاألسماك الصناعية والتصادم مع السفن الكبيرة 
 مية هذه المنطقة البحرية من حيث مستوياتهايدل على أه وهو ما ، )تكبرقائمة التزال وال ؛ من األسماك 684الالفقاريات البحرية، و

 مجرد ال تشكلمرتفعة، والتي الاألولية  تهاالمنطقة مع إنتاجي هذه البيولوجي في للتنوععالية الدرجة ال تبطوتر. التنوع والتوطن من
السواحل  الواقعة بعيداً عنائل المو ميزة سائدة في أيضاً ها تشكل، ولكن")األثر الجزري"بسبب (ميزة ضمن محمية غاالباغوس البحرية 

 .والسهول السحيقة، والنظم الحرارية المائية القاعية وأرضية المنحدرات،مثل الجبال البحرية، 
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 )Cordillera de Carnegie – Frente Ecuatorial( الواجهة االستوائية -حيد كارنيجي  -11
 .غرباً° 88، وجنوباً° 6و، جنوباً° 1متد إلى يإلكوادور وبيرو و في الساحل الغربيحيد كارنيجي يبدأ : الموقع •
مختلفة هياكل  أيضاً وتشملبيرو؛ ل، والمياه الدولية، والمياه اإلقليمية )القارية والجزرية( ةتشمل هذه المنطقة المياه اإلقليمية االكوادوري •

 تدرجبهمبولت، تيارات المنقولة بواسطة النينيو و الكتل المائيةبين  االستوائية، وهي منطقة انتقالية وتتميز الواجهة .ذات أهمية كبيرة
جزء في  33,5 –درجة حرارة مئوية  24(إلى ذروته خالل موسم الجفاف  والذي يصلالحراري والملحي الشديد  شديد في التباين

الجنوبي من  وعادة ما يالحظ أن النطاق). جنوباً° 3و °2جزء في األلف بين  35 -درجة حرارة مئوية  18؛ واًجنوب° 1 عنداأللف 
 ، وهوفي المحيط الهادئ حيداً غير اهتزازي ذي أصل بركاني كارنيجيويعد حيد . إنتاجية بيولوجية عاليةب يتمتعاالستوائية  واجهةال
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تنوع بيولوجي كبير  نطقة ذاتالمحيط الهادئ االستوائي م شرق الحد الجنوبي من ويمثل .يقع بين سواحل إكوادور وجزر غاالباغوس
 العديد من األنواع المستوطنة وأكبر عدد منويحتوى على  .بيرولالمنطقة الساحلية  في٪ من األنواع 70 تتضمن ما يزيد عن

 توزعالحد الجنوبي ل وهو يشكل. شرق المحيط الهادئ االستوائي ة فيالجغرافي ةالبيولوجي في المقاطعةاألنواع المختلفة  مجموعات
الحد  وتمثل ،الكبيرة وتياتللح وتُعد هذه المنطقة مكان إنسال. بنية فريدة من نوعها ذاتتجمعات بيولوجية  ويتضمن المنغروف
التي تتعرض الستغالل أو  باالنقراض العديد من األنواع المهددة على المنطقة وتحتوي هذه. السالحف البحرية لنطاق إنسالالجنوبي 
 .همبولت النظم اإليكولوجية لتياراتمنطقة  ألنها تتلقى المغذيات مناإلنتاجية  مستوى عال منب وهي تتمتع. مفرط

 )Golfo de Guayaquil(خليج غواياكيل  -12
دي سانتا إيلينا ن بانتيال الزوال، م من خط º 81كم من الشمال إلى الجنوب على طول  200 إلى مسافةالخليج  يمتد مصب: الموقع •

 .كم 120 في اتجاه البر إلى حواليالخليج  ويمتد .في بيرو) اًجنوب' 07°  4(مانكورا  أن يقترب منكوادور إلى إفي ) اًوبجن' °12  2(
من الناحية وينقسم خليج غواياكيل . شرق المحيط الهادئ  فيخليج غواياكيل هو أكبر مصب نهر على طول ساحل أمريكا الجنوبية  •

 من الشمال الشرقى إلى، ومصب داخلي يمتد ) غرباً' 15°  80(جزيرة بونا لالجانب الغربي  يأتي منإلى مصب خارجي  الطبيعية
ويتميز هذا الخليج عن غيره من البيئات المماثلة في . استيرو ساالدو وغواياسفي ذلك نظاما نهري جزيرة بونا، بما لالطرف الغربي 

أهم المصايد لنباتات وحيوانات متنوعة وغنية تدعم  موئالً ووضع يجعلهلوجية، عالية من اإلنتاجية البيو المنطقة بما يتمتع به من درجة
، ةاألنهار المتدفق التي تحملها إليه الهائلة ، وكميات المواد العضويةالمصباتشجار المنغروف على جميع حواف ألوجود و، في البلد
والتي تجمع بين الخصائص النهرية والبحرية، والمساحة ار مصبات األنه والظروف السائدة فيمختلف الكتل المائية،  تحدثه وتأثير

 خليج غواياكيلل وتشكل الظروف األوقيانوغرافية. األرضية الداخلية الواسعة وضحالتها، وما إلى ذلك من العوامل العديدة األخرى
مثل (أنواع الكتل المائية  مختلف التفاعل بينرتفاع مياه القاع إلى المياه السطحية الساحلية، ووااالستوائية،  بتطور الواجهة والمرتبطة

 .لعوالق النباتية في الخليجا تنوعفي  بشكل ملحوظهم اتس عوامل ) للخليجمصب الداخلية المن المياه العذبة المياه المالحة و
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  )Sistema de Surgencia de La Corriente Humboldt en Perú( نظام ارتفاع مياه القاع إلى السطح لتيار همبولت في بيرو -13
عرض البيرو بين خطي لوسط األساحل ال وتقابلهمبولت،  يكولوجي لتيارمن النظام اإل الجانب الساحليفي  تقع هذه المنطقة: الموقع •

 5000 رهخط تساو عمقي مقدامنحدر القاري، ويصل إلى للالساحل إلى الحد الخارجي  خط الغربي من ويمتد حدها. جنوباً° 18و° 5
 .متر تقريباً

يقوم ظام فعال بنيرتبط هو و. أكثر المناطق البحرية إنتاجية في العالم أحدبيرو لساحل  المقابل همبولت يكولوجي لتيارالنظام اإليشكل  •
من  يةنظراً لما يتصف به من درجة عالفريد من نوعه  البحرية، وهو نظام مياه القاع إلى المياه السطحية الساحلية على ارتفاع

 ابدوره والتي تضطلع )ة والسردينفاألنشو(الصغيرة  الغمرية كبيرة من األسماك مجموعاتهذه المناطق وعادة ما تستضيف . التوطن
ترتفع منها مياه القاع إلى السطح بشكل كثيف،  هناك سبع بؤرو. استدامة أنشطة الصيدإلى  الضواري وتؤديإطعام أعداد كبيرة من ب

فإن هذه باإلضافة إلى ذلك، و. شديدة تقلبات مناخية حدوثالنظام بعد تشكيل هذا  مية بالغة في عملية إعادةوهي تنطوي على أه
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منطقة من مناطق العالم  200صنفت كواحدة من  وقد في جميع أنحاء العالمتنوع بيولوجي ذات أهمية  درجةب تتميزمنطقة ال
 .لحفظاإليكولوجية التي اعتبرت أولويات عالمية في مجال ا

 Centros de(تيار همبولت في بيرو والمناطق المهمة للطيور البحرية ضمن  رتفاع مياه القاع إلى السطحال المراكز الدائمة -14
Surgencia Mayory Aves Marinas Asociadas a la Corriente de Humboldt en Perú(  

 إلى ظهورمورفولوجية الحواف الساحلية باحتكاك الرياح الشديدة  يؤدي لوجي حيثست بؤر في مراكز النشاط البيو حددت: الموقع •
 '47° 5( أغوجابونتا ) 1(: على النحو التالي هذه المراكز هيو. هومبولت والتي ترتبط بتياررتفاع مياه القاع إلى السطح مراكز اأهم 
 '22° 15(بونتا سان خوان ) 5(؛ )جنوباً '45° 13(باراكاس ) 4(؛ )اًجنوب '59° 12(كاالو ) 3(؛ )جنوباً '5° 9(شيمبوتي ) 2(؛ )جنوباً
 ).جنوباً '14° 16(بونتا أتيكو ) 6(؛ )جنوباً

موازية للساحل ويتأثر إلى حد كبير الالرياح  عن حركة بيرو أساساً في في النظام اإليكولوجي ينجم ارتفاع مياه القاع إلى السطح •
على وأنشأت هذه العوامل . قاع المحيطل الطبيعية تضاريسالمورفولوجيا الساحلية، ووالاري، الحر المجال بعوامل أخرى مثل عمق

البحرية، كما هو  الضواريتجميع في كبيرة  ارتفاع مياه القاع إلى السطح، وهي مراكز ذات أهمية مراكزسلسلة من  ساحل بيرو
أهمية بالغة هذه المراكز وتكتسي . الطيور المنتجة للذرق هي تجمعاتو: في العالم كثافة لطيور البحريةاتجمعات  شدالحال بالنسبة أل

عمليات نتيجة الستمرار  مالذات، حاالتخالل هذه التصبح هذه المراكز، و حاالت االحترار، نظام همبولت بعد في إعادة تشكيل نظام
 .ارتفاع مياه القاع إلى السطح
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 Sistema de Surgencia de la Corriente de Humboldt en el(شمال شيلي السطح لتيار همبولت في نظام ارتفاع مياه القاع إلى  -15
Norte de Chile(  

، والتي تشهد ارتفاع مياه القاع إلى السطح وذات في المنطقة الشمالية من شيلي جنوباً° 24وجنوباً ° 21بين  تقع هذه المنطقة: الموقع •
 الساحل خط كم من 200 إلىاالمتداد البحري الذي يصل 

ومركز ارتفاع مياه القاع إلى المياه السطحية الساحلية  لواالمنطقة نهر تضم منطقة ارتفاع مياه القاع إلى المياه السطحية الساحلية  •
 على حد سواء بأنهما شبه جزيرة ميجلونيسوتعرف منطقة نهر اللوا و. والمناطق المحيطة بها شبه جزيرة ميجلونيس الواقع في

على حد سواء  السطحية والقاعية يوجهه ارتفاع مياه القاع إلى السطح، وتتركز المجتعات نشاط بيولوجي قويب موقعان يتميزان
ارتفاع مياه القاع  استمرارويؤدي  .سرء وتفريخ هامة لألسماك، وأنواع القشريات والرخويات مناطق يؤدي إلى ظهورمما بداخلهما، 

قصيرة الحياة الدورات  ذاتمجموعة كبيرة ومتنوعة من العوالق النباتية ذيات، ومن ثم فهو يؤدي إلى نمو إلى السطح إلى توفير المغ
 .الالحقة المستويات التغذوية فرص تطور تنوع أكبر في مما يتيحللغاية، 
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 Sistema de Surgencia de la Corriente de Humboldt en( وسط شيلينظام ارتفاع مياه القاع إلى السطح لتيار همبولت في  -16
Chile Central(  H H H - H H M 
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 .كيلومتر 200 تمتد غرباً إلى مسافةو جنوباً 31ºو 29منطقة بين هذه التقع : الموقع •
الجنوبية، وأربعة من  هافي حدود ، وهو يقعرياحمركزاً هاماً الرتفاع مياه القاع إلى السطح المدفوع بحركة ال تضم هذه المنطقة •

، ، وجبلين بحريينذات أحجام مختلفة وعدة جزرأكبر،  يشكل خليجاًالساحل التي بخط مختلفة الحجم والتوجه فيما يتعلق الالخلجان 
نظراً  ويتميز هذا النظام بإنتاجية عالية. في حدودها الشماليةاً الرتفاع مياه القاع إلى السطح بفعل التيار، ويقع وطوبوغرافيا ومركز

. لعدة أنواع نطاقات لتعزيز الرصيد السمكيالخلجان في المنطقة توفر و ؛يحدث على مدار السنة ع إلى السطحارتفاع مياه القا ألن
 .من الطيور والثدييات البحرية المهددة باالنقراض في المنطقة المجموعات المقيمةهناك موائل للعديد من و

 Sistema de Surgencia de la Corriente de Humboldt en el( شيلي جنوب بولت فينظام ارتفاع مياه القاع إلى السطح لتيار هم -17
Sur de Chile(  

  .الساحل خط كم من 200إلى بامتداد بحري يصل في وسط جنوب تشيلي  جنوباً° 38و جنوباً °35بين تقع هذه المنطقة : الموقع •
 مكثفة خالل حدوث تأثيراتمع تفاع موسمي قوي لمياه القاع اإلى السطح، تتميز بارإنتاج أولي مرتفعة للغاية و قيم تبدي هذه المنطقة •

على الجرف و. مغمورةتتخلله أخاديد و) كم 50>( نسبياً عريضعلى طول جرف قاري  الجنوبي الربيع الجنوبي والصيف فترة
في شكل  حيائيةكبيرة من الكتلة األ هو ما يعزز نمو مقاديرعلى البيئة القاعية، و ينفترات طويلة من نقص األكسج ، تؤثرالقاري
 يكولوجي تغيراً قوياً بين السنوات، وهو تغير متعلقهذا النظام اإللعالية النتاجية وتُظهر اإل. ةالعمالقثيوبلوكا  من بكتيريا حصائر

تجابات المحتملة للنظم االسو يكولوجياستدامة الموارد المستمدة من هذا النظام اإل منعدم اليقين التي تتسبب في دورة النينيو ب
 .المستمر في المناخلتغير ل ةاإليكولوجي
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  )Dorsal de Nazca y de Salas y Gómez( حيدا ساالس أي غوميز ونازكا -18
ازكا ن حيديقع و. غرباً' 30° 86و غرباً '30° 111جنوباً، وبين ' 12° 29و جنوباً '42° 23غوميز بين  أيساالس  حيد يقع: الموقع •

 .غرباً' 06° 76و غرباً '30° 86، وبين جنوباً' 09° 26و  جنوباً '00° 15بين 
األسماك  بالنسبة إلى٪ 41.2(أعلى مستويات التوطن البيولوجي البحري  وتتمتع بأحدساخنة  بقعة بيولوجيةالمنطقة تشكل هذه  •

وقد  ،)الحوت األزرق على سبيل المثال(الثدييات البحرية  نقطة انطالق لبعضوتعتبر . في العالم) الالفقارياتبالنسبة إلى ٪ 46.3و
منطقة تعزيز للرصيد  باإلضافة إلى ذلك، فقد وصفت بأنهاو. لسلحفاة جلدية الظهرامن منطقة علف  اًجزء اعتبرت هذه المنطقة

يلي، وهو أحد األنواع التي موصوفة لسمك األسقمري الفرسي الش تكاثرمن منطقة  اًجزء هي تشكللسمك أبو سيف، و السمكي وتفريخ
 .تتعرض الستغالل مفرط
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  )Montes Submarinos en el Cordón de Juan Fernández( الجبال الحدية خوان فرنانديز -19
 هذه وتنقسم .التي توجد فيها الجبال البحريةوشيلي لمع المناطق االقتصادية الخالصة القارية والجزرية تتوافق هذه المنطقة : الموقع •

 .إيسترخوان فرنانديز، وجزيرة وسان فيليكس، وجنوب األقصى، وجنوب، و، ووسطشمال، : نطاقاتالمنطقة إلى سبع 
 فقد تسنى في جبليعالوة على ذلك، و. في مختلف المناطق االقتصادية الخالصة في تشيلي جبالً بحرياً 118 ووصف تحديد جرى •
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 ،الحيوانية، والعوالق العوالق النباتية بشأن( جمع بيانات أوقيانوغرافية وبيولوجية )JF2و ،JF1( 2و 1 البحريين خوان فرنانديز
في  نوعاً 82 إلى أنه قد جرى اصطيادوتشير المعلومات التاريخية ). والالفقريات، والصيد االستكشافي باستخدام تقنيات مختلفة

تحت الماء  المأخوذة صوروتظهر ال. جراد البحر شباك صيدد في المرجان األسو وتسنى بوجه خاص اصطياد؛ الجبلين المذكورين
جرت وقد . الصيد بشباك الجرشبكات الصيد التي تجر على قاع البحار و تعزى إلى تأثير يمكن أن التي سماتال لهذين الجبلين

أدى إلى ، مما 2005، و2003، و2002األعوام  الصيد بشكل كبير فيوتزايدت عمليات . JF2عمليات الصيد في الغالب في الجبل 
 .JF2 الجبل البحري تغيير الهيكل المكاني لتجمعات الموارد في

  )Convergencia de la Deriva del Oeste( منطقة التقاء تيارات الرياح الغربية -20
الواقعة البحرية  اطقوالقنوات والمن ورداتفيبما في ذلك ال(قبالة سواحل تشيلي  جنوباً °47جنوباً و °41,5الخطين  بينتقع : الموقع •

 .مناطق أعماق أعالي البحار والوهدات واألخاديد السفلى غطيت يوه). نانومتر من خطوط األساس المستقيمة 100 حتى
لي كم طو 600 على مدىتمتد فيوردات، ووال ،والقنوات ،رخبيالتاألتضم المنطقة المقترحة مجموعة معقدة من البحار الداخلية، و •

األربعينات "من  اًجزء أيضاًالتي اعتبرت (هذه المنطقة  وصنفت. المحميةكم من الشاطئ الملتوية و 10 700ما يقرب من  تضمنوت
في عملية تحديد األولويات الجغرافية لحفظ البيئة البحرية في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر  "القلق الرئيسي' كأحد عناصر") المزمجرة
 .ةااليكولوجي منطقة شيلوانسباسم  أيضاً وتُعرفالمعتدلة، - إلى مقاطعة أمريكا الجنوبية الباردة إلى حد ماتنتمي ي وه .الكاريبي
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 Área de Alimentación del Petrel Gris en la Sur del Dorsal(منطقة طائر النوء الرمادي في مرتفع جنوب شرق المحيط الهادئ  -21
del Pacífico Este(  

 ،57-، 112-  جنوب شرق؛ 49-، 112-  شمال شرق ؛47-، 120- شمال غرب: تقريباً منطقة على النحو التاليال تُحد هذه: الموقع •
شرق المحيط الهادئ، والجزء الغربي من حوض  مرتفعمنطقة بالقرب من الطرف الجنوبي لال وتقع هذه. 57-، 120- جنوب غرب

، شماالً إلى جزيرة إستركم  2500القطب الجنوبي، و إلى كيلومتر جنوباً 2000 على بعد أرضأقرب وتقع . جنوب المحيط الهادئ
 .إلى جزر نيوزيلندا كم غرباً 7000إلى أمريكا الجنوبية، و شرقاًكم  4000و

والقريبة من زيلندا نيوو أنتيبودجزيرة في  )Procellaria cinerea(ة لمجموعات طيور النوء الرمادية رئيسي منطقة علفهذا الموقع هو  •
 شهري بين للحصول على العلف في هذه المنطقةمن مستعمرات تكاثرها  الطيوروتهاجر . خارج موسم تكاثرها خطر االنقراض

شرق المحيط الهادئ، والجزء الغربي من  مرتفعالموقع بالقرب من الطرف الجنوبي ل هذا يقعو. شباط/وفبراير تشرين األول/أكتوبر
تحليل استخدام  وخلص .كمنطقة مهمة للطيورهذا الموقع بحياة الطيور ل وتعترف المنظمة الدولية. ط الهادئحوض جنوب المحي

أن قياس األعماق، وعمق  إلى ،المعززة أشجار االنحدار لبيانات تتبع طائر النوء الرمادي خارج موسم التكاثر، باستخدام الموائل
على  هي عوامل تؤثر وسرعة التيارات، أ تركيز الكلوروفيلو، تراًم 50السطح و درجة الحرارة بين ومتوسطمختلطة، ال الطبقات

 .توزيع الطيور
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  المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياً في شمال المحيط الهادئوصف المناطق التي تستوفي معايير   - 3الجدول 
  )UNEP/CBD/EBSA/NP/1/4، حلقة العمل اإلقليمية لشمال المحيط الهادئ  لتيسير وصف المناطق المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا تذييل المرفق الخامس لتقرير ترد التفاصيل في(

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  الموقع ووصف موجز للمناطق

لالطالع على شرح  5يرجى الرجوع إلى الصفحة 
 المختصرات

  خليج بطرس األكبر -1
: هي ثالثة خلجان صغيرة ويتضمن خليج بطرس األكبر. الحد الجنوبي من المياه اإلقليمية الروسية قة في أقصىتقع هذه المنط: الموقع •

 .بوزييتاو ،أوسوريوآمور، 
 شائعةوتشمل الحيوانات القاعية الم. الحيوانات الشمالية وشبه االستوائية المزيج القائم بينبسبب  هذه المنطقة بتنوع بيولوجي عالتتميز  •

ميناريا، عشب البحر المن  وتتضمن هذه المنطقة معدالت نمو عالية. بسقلواإلمحار مختلفة من المحار و اًأنواع نطقةالم هذفي ه
وتوجد . الهامور، وسمك السردينو، بلوق أالسكاوتشمل األرصدة السمكية التجارية . والجراسيالريا وأهنفيلسيا، ،)zostera( والغمرة

، )Chionoecetes opilio( وسرطان المياه الباردةكامتشاتكا،  سرطان تجارية من الالفقاريات القاعية مثل دةأيضاً في هذه المنطقة أرص
الحظ أسماك القرش تو. ة على القائمة الحمراءالمدرج رخويات القدمو سوداءوال ةوكذلك قنافذ البحر الرماديومحار ماكترا وسبيسوال، 

 ويرتبط من الطيور، نوعاً 350 ما يزيد عنالمنطقة البحرية والجزر وتأوي . منطقة علف هذه المنطقة التي تعتبربشكل منتظم في 
 .بين شرق آسيا وأستراليا مسار هجرة الطيور على إحدى مناطق التوقف الرئيسيةالمنطقة وتُعد هذه . البحربمنها نوع  200

H H H H H H M 

  جرف غرب كامتشاتكا -2
في  )االتحاد الروسي( شبه جزيرة كامتشاتكاللجزء الشرقي من بحر أوخوتسك على طول الساحل الغربي تقع هذه المنطقة في ا: الموقع •

، ثم إلى الجنوب متر من خط التساوي العمقي 200على عمق  الخط الموازيعلى طول  شماالً '15° 57من : شمال المحيط الهادئ
 .لوباتكا نحو رأس، ثم مباشرة إلى الشرق شرقاً' 39° 156 االًشم '51° 50إلى  متر من خط التساوي العمقي 200عمق  على طول

ويمثل . مختلف أنواع سمك سلمون المحيط الهادئ يشكل هذا الجرف منطقة رئيسية للعلف وللهجرات التي تسبق السرء بالنسبة إلى •
هذه وتضطلع . والهلبوت وغيرها ،الرنجة والقدأسماك و، منطقة تكاثر هامة لسرطانات البحر، وبلوق أالسكاجرف غرب كامتشاتكا 

مسرأ طبيعي  أكبر وتتضمن هذه المنطقة. نتاجية والتنوع البيولوجي في بحر أوخوتسك بأكملهاإل تعزيزفي  بدور فريدالمنطقة 
 .مفي العال) O. nerka(لسلمون االحمر ل
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  المياه الساحلية لجنوب شرق كامتشاتكا  -3
، ثم )شرقاً '70° 156،  شماالً '90° 50من شبه جزيرة كامتشاتكا،  ةنقطة الجنوبيال( عند رأس لوبتكاذه المنطقة ه تبدأ حدود: الموقع •

 ).شرقاً '89° 161، شماالً '65°  54( البحر اإلقليمي لالتحاد الروسي وإلى غاية رأس كوزلوفاإلى الشمال على طول 
الشرق األقصى  ويتمتع. بالغة بالنسبة لعدة أنواع من الحيوانات البحرية الضخمةية أهمجنوب شرق كامتشاتكا لالمياه الساحلية وتكتسي  •

 كذلك جذبيمن التنوع البيولوجي في منطقة صغيرة و ياًمستوى عال ويدعم .نسبياً على وجه العموم بخط ساحلي مستقيمالروسي 

- H H M M H M 
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لالطالع على شرح  5يرجى الرجوع إلى الصفحة 
 المختصرات

الحوتيات، و ،الطيور البحرية(ة الفقاريات المختلفة وتقع طرق هجر). وزعنفيات األقدامالحوتيات، ( الحيوانات البحرية الضخمة
 .ساحلعلى طول ال) السلمونوزعنفيات األقدام، و

 

  جزيرة ساخالينل الشرقي جرفال -4
جزيرة سخالين الى الشمال على  أقصى جنوبمن  ،تقع المنطقة على طول الساحل الشرقي لجزيرة سخالين، االتحاد الروسي: الموقع •

 .ومن ثم شرقا إلى مصب نهر آمور من خط التساوي العمقي،متر  200ل طو
الحيتان في العالم على  مجموعاتأصغر وتعتمد . لحيتان الرماديةل مكان علف هامهذه المنطقة  من سميكةالتجمعات القاعية تجعل ال •

كثافة عالية من ب وتتميز مجتمعات الكائنات القاعية ).كوريا الرمادية-أوخوتسك مجموعات حيتان بحر( الرفاه التي تلقاه في هذه المنطقة
لحيتان البيضاء بسبب تجمعات ل منطقة علففي الجزء الشمالي من جزيرة سخالين  الواقعة المنطقةوتمثل  .وقنافذ البحر ياتالمحار

 Oncorhynchus( كالبيالسمك السلمون وقد عثر في هذه المنطقة على . في نهر آمور التي تعبر إلى مناطق السرءسمك السلمون 
keta( ،المدرجة في القائمة الحمراء كالوغاوتشاهد في هذه المنطقة بشكل منتظم أسماك  .األسماك الهامة تجارياً وهو أحد )Huso 

dauricus( ،سرطان البحر الصخري  وتجمعات)Dromia personata(، الحمراء  المدرجة في القائمة سخالين أسماك تايمين جزيرةو
)Hucho perryi.( 

M H H M H H M 

  جزيرة مونيرون  رصيف -5
 جنوب غرب كيلومتراً 45على بعد  تاتاريفي مضيق ) شرقاً" 00'13° 141، شماالً "00'14° 46( مونيرونجزيرة تقع : الموقع •

 .من خط التساوي العمقيمتر  150حدود جرفها على طول وتمتد . االتحاد الروسي ،جزيرة سخالين
إيكولوجي بحري سليم، بما في  نظامالمجتمعات القاعية و فيتنوع كبير  وجود منطقة ذات تنوع بيولوجي شديد، معرصيف يشكل هذا ال •

 نطاق توزع على الحدود الشمالية منهذه المنطقة وتقع . )red hydrocorals(والمرجانيات، والمرجانيات الحمراء  ذلك تجمعات اإلسفنج،
وعثر في هذه المنطقة على . العوامل الطبيعيةالسنوي الناجم عن  غيردرجة عالية من التتتسم بالتي  )Haliotis(أذن البحر رخويات 

أعلى كثافة للعوالق الحيوانية في ، وسجلت فيها كذلك أسد البحر ستيلر في الجزء الجنوبي من بحر أوخوتسك المعششة الوحيدة لفقمة
 .بحر أوخوتسك

M M - L H L H 

  ي وخليجا أمور وتوغور جزر شانتار رصيف -6
 بحرياً ميالً 30 وتمتد حدودها إلى. شانتاريأرخبيل  تشملمنطقة في الجزء الجنوبي الشرقي من بحر أوخوتسك وال هذه تقع: الموقع •

 .االتحاد الروسي شانتاري،حول جزر 
على وتقع . محددةالعديد من السمات الب ،مناظرها الطبيعية الالأحيائيةمكونات  باإلضافة إلىالمنطقة،  هذه نباتات وحيواناتتتميز  •

بمستوى تنوع الطيور ويتميز . داخل المياه المجاورة اًمستمر اًعدد من الحيتان ازدياديشهد ، ولزعنفيات األقدامكبيرة  الجزر مستعمرات
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لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة المدرجة في القائمة الحمراء  بما في ذلك األنواع( نوعاً 240 حيث يستخدم ما يزيد عن، مرتفع للغاية
 وتتضمن تقريباً، طن 100 000 توغور خليجل حيائيةالكتلة األوتبلغ . رة على حد سواءوالهج للتعشيشالمنطقة هذه ) والموارد الطبيعية

 .وثنائيات الصدفة والبرنقيل،، اتالزقيو، )actinias(وطماطم البحر اإلسفنج، 
 

  كوماندر ومنحدر جزر رصيف -7
، )ميدنييبيرينغ و(وتشمل جزيرتين كبيرتين  ،المحيط الهاديمع على الحدود الجغرافية لبحر بيرنغ الغربي  كوماندرتقع جزر : الموقع •

 رصيفمنطقة الال وتغطي هذه. يانتلجزر ألو اًاستمرار تشكلوالعديد من الصخور التي ) كامين أرييو توبوركوف( وجزيرتين أصغر
 .التحاد الروسيل بشكل كامل ضمن حدود الوالية الوطنية وهي تندرجالماء منها،  من عمودبروز متر، مع  4000الى عمق  دروتنح جزيريال

وتضطلع هذه المنطقة . كامالً توثيقاً الذي لم يوثّق بعد من التنوع البيولوجي البحري ياًومستوى عال اًملحوظ اًتفرد تبدي هذه المنطقة •
فيما يتعلق بحماية األنواع المهددة  وتكتسي أهمية بالغةعدد من األنواع البحرية الرئيسية،  مجموعاتالحفاظ على  هام للغاية في بدور

وهي حساسة للغاية غير . طبيعية، وال سيما في المناطق البحريةال الخصائص على مستوى عال منهذه المنطقة حافظ وت. ضباالنقرا
للنظام  الهامةتوثيق التنوع البيولوجي البحري ورصد جميع المستويات  فإن زيادةمع ذلك، و. منذ أمد بعيد الحمايةأنها تتمتع ب
 في كامل شمال المحيط الهادئ الحفظودعم جهود  هذه المنطقة تشكل عنصراً حيوياً في إدارةالبحري  اإليكولوجي

H H H H H H M 

  الساحل الشرقي والجنوبي لتشوكوتكا  -8
معقد الالساحل  خط على طول ،خليج أناديرلوالجزء الشمالي الغربي ) كريستا زاليففي ( كريستمن خليج  طقةهذه المن تمتد: الموقع •

 التابعة مع حدود المنطقة االقتصادية الخالصة لهذه المنطقةالحدود البحرية وتتصادف . إلى رأس ديزهنيف ،شبه جزيرة تشوكوتكا في
 .روسيال ضمن الوالية الوطنية ومن ثم، فهي تندرج بشكل كاملفي مضيق بيرنغ،  ريةوحدودها البحفي بحر بيرنغ  لروسيالالتحاد 

خالية من الجليد البحرية ال اطقمنالمضيق بيينغ وجنوب شبه جزيرة تشوكوتكا مع أكبر وأشهر نظم غرب يرتبط تفرد المياه الساحلية ل •
 ،المحيط الهادئوفظ  حوت مقوس الرأس، والحوت األبيض،وتشكل هذه المنطقة مشتى لل. تشوكتشيالمحيط الهادئ وبحر  في شمال

يأوي الصيف،  فصل فيو. هجرة خالية من الجليد كطرقالبحرية ال اطقمنالفي فصل الربيع، تستخدم و. والعديد من الطيور البحرية
خط  وبالنظر إلى. ي تشوكوتكاالجنوبي والجنوبي الغربي من شبه جزيرة تشوكوتكا أكبر مستعمرات تكاثر الطيور البحرية ف نالساحال

شبه عالية من التنوع في الموائل الساحلية والمنطقة، فهي تتمتع بدرجة  ونظام الجليد البحري المتنوع اللذين يميزان هذه معقدالساحل ال
 .األنواع البحرية لمنطقة القطب الشمالي في نسبياً مرتفعوتنوع  الساحلية

M H H H M H H 

  شيليخوف خليجغرب و يامسكيجزر  -9
 خط عرض جزيرة من الشرق عند لروسي،الالتحاد  التابعة المنطقة االقتصادية الخالصة ، الواقعة ضمنمنطقةتبدأ هذه ال: الموقع •

بشبه  التساوي العمقي المحيط ذلك خط ويتبعمن خط التساوي العمقي،  تر منم 200 عندفي شمال غرب بحر أوخوتسك  زافيالوف
M H H H H H H 
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 .، بما في ذلك الجزء الغربي من خليج شيليخوفجيزهيغاحد شبه جزيرة  ي وجزيرة يامسكي ليصل إلىجزيرتي بياجين وكون
ويجذب مستوى اإلنتاجية . الجليدية بالظروف ال سيماو ،تيارات مد وجزر قويةوب، بارتفاع مياه القاع إلى السطحخليج شيليخوف  تميزي •

منطقة هامة  ويشكل رصيف جزر يامسكي. ي ذلك األنواع المهددة باالنقراضالمنطقة، بما ف إلى هذهالعديد من األنواع  العالي
 .الجزيرة في حين تستقر الطيور البحرية علىلحيتانيات، ل

  أليخوسجزر  -10
، رباًغ' 45,0° 115 خط الطولو شماالً، '57,5° 24 عند خط العرضفي شرق المحيط الهادئ  )المكسیك(أليخوس تقع جزر : الموقع •

 .ا كاليفورنياخشبه جزيرة با عن غربكيلومتر  300 تبعد بمسافةو
 4500و  2400بين  تتراوح ما يتصاعد من أعماق اًعمودي شكالً التي تأخذهي مجموعة من الجزر البركانية الصغيرة  أليخوسجزر  •

 )CALC(كاليفورنيا  مقاطعة تيارالقسم الجنوبي من وتقع في  ،محيط الهادئللحيائية الساحلية األمنطقة الإلى  أليخوسجزر وتنتمي . ترم
ويؤدى ارتفاع مياه القاع إلى السطح إلى . ا كاليفورنياخبا طرفالى الجنوب الغربي من  التي تمتدالتقارب،  واجهةشمال غرب من 

 أليخوسوتتميز جزر . رىعالية من األسماك والفقاريات األخالكثافات ال جعل هذه المنطقة منتجة للغاية بحيث تعمل على تعزيز
من المناطق البحرية الجزر  هذه وتعتبر. للطيور البحرية رئيسية النتوءات الصخرية مواقع تعشيشتشكل و. تجمعات كبيرة من الطيورب

يعية، طب فقد أمكن الحفاط على خصائصها الطبيعية،، منها مكشوفةصغر المناطق اللموقعها النائي و نظراًو. األولوية في المكسيك ذات
 .بشأنها في الوقت الحاليالمتاحة  واألوقيانوغرافيةوالبيانات البيولوجية والبيئية  المعارف من محدودية على الرغم
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  جزر كورونادو -11
لمنطقة ا كاليفورنيا ضمن اخبالكم قبالة الساحل الشمالي الغربي  13,6حافة القارية على بعد الجزر كورونادو على تقع : الموقع •

 :هي النحو التالي هي أرخبيل يتألف من أربع جزر صغيرةو. للمكسيك التابعة االقتصادية الخالصة
 ؛اًهكتار 48 ومساحتها، )غرباً '18°  117، شماالً '28°  32(كورونادو نورتي  •
 ؛اتهكتار 7تغطي ، و)غرباً '16°  117، شماالً '25°  32( أزوكاربيلون دي  •
 ؛اًهكتار 14تغطي ، و)غرباً  '16°  117،  شماالً '25°  32( كورونادو سنترو •
 .اًهكتار 183 ، وتغطي)غرباً '15°  117،  شماالً '25°  32(كورونادو صور  •

تضم المنطقة و. الجزر بهذهضيق  ويحيط رصيف قاري. الطيور منوفيرة  لهذا التكوين المعقد مجموعاتالجزر األربعة تدعم  •
ويفسر . بحرية عميقةموائل  نشوء ، وتؤدي إلىاًوخلجان ،وبحيرات ساحلية اً،، وكثبانصخرية ومنحدرات واطئ،شالساحلية من الجزر 

ويؤدي ارتفاع مياه القاع إلى السطح في هذه المنطقة إلى . الجزر العالي الذي تتميز به هذههذا التنوع في الموائل التنوع البيولوجي 
عالية من الالفقاريات، وتجمعات كبيرة من األسماك والطيور والثدييات ال األحيائيةكتلة ال زيزتعو ،اإلنتاجية األولية موسمياً رفع

 .البحرية
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  جزيرة غوادالوبي -12
 للمكسيكك، وتقع على بعد التابعة في المنطقة االقتصادية الخالصةتوجد بركانية المنشأ  محيطية جزيرة غوادالوبي هي جزيرة: الموقع •

 .غرباً '16.6° 118وشماالً  '2 °29وتقع عند . كاليفورنيا خاكم إلى الغرب من شبه جزيرة با 241
بأنه  نظام المحيطيويتميز ال. يةاثنين من البراكين الدرعبركانين ل موطناً عدالمحيط الهادئ التكتونية وتُ على صفيحة تبرز هذه الجزيرة •

 ،والالفقريات ،الطيور المستوطنة البحرية مجموعاتمن  اًكبير اًعدد هو يدعم، وى السطحارتفاع مياه القاع إلبسبب  نظام منتج للغاية
ويتمثل أحد . الطيور والثدييات البحرية معينة من أهمية كبيرة لمراحل حياة أنواع وتكتسي هذه المنطقة. واألسماك والثدييات البحرية

. كاليفورنيا تياراتعلى طول نظام  لتواصل مع مجموعات الكائنات األخرىالجوانب الهامة التي تميز هذه المنطقة في القدرة على ا
بسبب إدخال الحيوانات آكلة اللحوم واآلفات  والمعرضة للخطرالعديد من األنواع البرية والبحرية المستوطنة  هذه المنطقة تستضيفو

 .التنمية لخدمة أغراضواستخدام موارد الجزيرة 

L H M M H H M 

   العلوي من منطقة كاليفورنياالخليج  -13
 .للمكسيكحدود الوالية الوطنية  تقع هذه المنطقة ضمن: الموقع •
 أوقيانوغرافيةمستوطنة وخصائص أحيائية وكائنات حية فيزيائية  بسماتدلتا نهر كولورادو والجزء العلوي من خليج كاليفورنيا تتميز  •

المياه العذبة  اتوتدفق الحركات المديةالمد والجزر بسبب  قوي في خلط هناك ومن بين هذه السمات. فريدة من نوعها في هذه المنطقة
 المتراكمة في هذه المنطقةالرواسب  وتركز الطبقات العريضة من. المياه من نهر كولورادو صرفدلتا، والتي تعتمد على الفي منطقة 

ألنواع متوطنة مهددة  اًموطن المنطقة أيضاًتُعد هذه و. للغاية هذه المنطقة منتجةوالتي تجعل  المغذياتعلى مدى فترة طويلة 
 حوت الزعنفة وتكتسي أيضاً هذه المنطقة أهمية بالنسبة إلى. وأسماك التوتواباخليج كاليفورنيا  خنازير بحر باالنقراض، بما في ذلك

وصغيرة ، الصناعية المنتشرة ك التجاريةمصائد األسماوتجعل . والعديد من أنواع الطيور البحرية ،، وأسود البحرشائعةوالدالفين ال
 .حساسة للنشاط اإلنسانيالمنطقة  هذه، النطاق على حد سواء
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   منطقة الجزر الوسطى -14
 .للمكسيكحدود الوالية الوطنية  تقع منطقة الجزر الوسطى ضمن: الموقع •
عميقة تزيد وقنوات ضيقة وعدة جزر صغيرة منفصلة عن بعضها  كبيرتين بوجود جزيرتينمن خليج كاليفورنيا  وسطيتميز الجزء األ •

اإلنتاجية األولية  ، وتزيد أيضاً منالرياحتيارات وتتسبب في ظهور واجهات ودوامات ارتفاع مياه القاع إلى السطح بفعل من سرعة ال
ويتضمن تنوع . جزر الوسطى بغناها وتنوعهاالموجودة في منطقة الالكائنات الحية  وتتميز. في هذا المنطقة البحرية الغنية بالفعل

وتوجد . أسد البحر معششاتوالعديد من  للدالفينكبيرة ال صفوفحيتان العنبر، والولين الكبيرة، اكل حيتان الب تقريباًالثدييات البحرية 
 جزيرةوتبرز . بيرة منهاحيث تعشش مجموعات ك لطيور البحريةلعلى طول سواحل الجزر الوعرة والجبلية والقاحلة عدة مستعمرات 

 .هيرمانأعشاش نورسيات العالم و مجموعات الخرشناوات المتألقة والملكية فيهنا نسبة كبيرة من  ا تمثلصغيرة ألنهال راسا
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  باخا كاليفورنيا ل المقابلةالمياه الساحلية  -15
 تضم بحيرةوجزيرة ناتيفيداد، و وسان بينيتوس سيدروسجزيرتي وغيريرو نيغرو  عند بحيرة شمالالمن  تمتد هذه المنطقة: الموقع •

حدود  وتندرج هذه المنطقة ضمن. مباشرة غرب وشمال هذا الخليج المنتج الواقعة ماغدالينا والمناطق البحريةوخليج جناسيو إسان 
 .للمكسيكالوالية الوطنية 

المهددة باالنقراض،  ل أماكن سرء وتكاثر لمجموعات الحيتان الرماديةتشكالساحلية الكبيرة بحيرات ساحلية كبيرة  تتضمن هذه المنطقة •
لطيور لمهمة للحيتان وكذلك  هذه المنطقةبحيرات و. هامة بالنسبة للحيوانات البحرية مناطق علفالجزر والمناطق البحرية تشكل و

 لطيور جلف الماء الفاحمالمنطقة مواقع تعشيش  ذهالواقعة في هالجزر وتوفر . الساحلية، والسالحف البحرية، والالفقاريات واألسماك
تيح أماكن تو. لسالحف البحر ضخمة الرأس، وأسماك القرش والتونة علف هامةمناطقها البحرية مواقع تشكل المهددة باالنقراض، و

لة الحيتان الرمادية، وعبر مريكا الشمالية في حاألالتي تهاجر على طول ساحل المحيط الهادئ التكاثر والعلف هذه تواصل المجموعات 
 .المحيط الهادئ إلى اليابان في حالة السالحف ضخمة الرأس
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  خوان دي فوكا في حيد الفتحات الحرارية المائية  -16
وحيد  دا، وحيد غورخوان دي فوكا، ال سيما حيد قصيرة، ومناطق امتداد  معقدة من فتحات تقع على ثالثالمنطقة ال هذه تتألف: الموقع •

ويمتد . الواليات المتحدة األمريكية في واشنطن وأوريغون وكاليفورنيا ووالياتكندا،  في قبالة سواحل كولومبيا البريطانية إكسبلورر
 ينتالخالص المنطقتين االقتصاديتينالتي تقع خارج  الفتحات وقد تسنى فقط تقييم. لكندا والواليات المتحدة األمريكيةفي المجمع بأكمله 

 .المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياًلكندا والواليات المتحدة األمريكية فيما يتعلق بمعايير 
 والذي يتأثر( وهو هياكل فيزيائية مرتبطة بالفتحات، وعمود المياه المحيط بهاقاع البحر، يستوفي هذه المعايير بصورة جماعية كل من  •

الفتحات الحرارية  وتتشكل. فتحاتبالالبيولوجية المرتبطة  مجتمعاتالو، )الفتحاتلسوائل وغازات الخواص الكيميائية والحرارية ب
 مجتمعاتفتحات في شمال شرق المحيط الهادئ بالالمرتبطة  وتمثل مجتمعات األحياء الدقيقة. الديناميالنشاط التكتوني  بفعلالمائية 

 .وتحملها للحرارة، وتعايشها الملحي، واستقالبها، يتهافسيولوج متنوعة، ونادرة، وفريدة من نوعها من حيث
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  شمال شرق المحيط الهادئ في الجبال البحرية  -17
على  تمتدفي شمال شرق المحيط الهادي وتقع ، إيكلبيرغ-سلسلة الجبال البحرية كوبها جبال بحرية، بما في مجمعات سلسلة: الموقع •

 .البحري المحوري في الجنوب ليان في الشمال إلى الجبتألوطول منطقة كاسكاديا من جزر 
من خليج أالسكا إلى سواحل  متدالجبال البحرية التي ت من مجمعاتالجبال البحرية في شمال شرق المحيط الهادي سلسلة تشكل  •

تقييم ثمانية مجمعات جبال بحرية  نىوقد تس. الواليات المتحدة األمريكية فيواشنطن وأوريغون واليتي كندا، و في كولومبيا البريطانية
مورفولوجيا ، ومعرفة الدراسات االستقصائيةبيانات  استناداً إلى المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياًمعايير على أساس 

المرجانيات ثُمانية  أ بظهورالتي تتنبنماذج ال، و)رتفاع، والقرب من الجبال البحرية المجاورةواالعمق، البما في ذلك (الجبال البحرية 
جبال بحرية مماثلة تها استناداً إلى توزيع الشعاب المرجانية ووفرب واالستدالالت المتعلقةوالشعاب المرجانية في المياه العميقة، اللوامس 
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ن المناطق البحرية منطقة بحرية وحيدة متقييم سلسلة مجمعات الجبال البحرية باعتبارها  وجرى. داخل حدود الوالية الوطنيةتقع 
تدفق الجينات وهجرة األنواع القاعية  ييسرقد  ألن تكوينها، والمتماثلةجيولوجية ال هاأصول المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياً بسبب

 .والسطحية من جنوب لخطوط العرض الشمالية

   الشماليهاواي  وحيدالبحرية  أمبرور سلسلة جبال -18
جزر هاواي  شمال غرب كم من خندق ألوشيان إلى 3000 على مسافة الشماليهاواي  وحيدالبحرية  أمبرور سلسلة جبالتمتد : الموقع •

 ).شرقاً° 177- 164، شماالً° 30-53(في شمال غرب المحيط الهادئ 
عبر  جزر هاواي  بشمال غر كم من خندق ألوشيان إلى 3000 على مسافة الشماليهاواي  وحيدالبحرية  أمبرور تمتد سلسلة جبال •

  .المرجانياتعدد من أنواع  باإلضافة إلى، د أسماك هامة تجارياًيلمصا اًالمنطقة موطنوتُعد هذه . شمال المحيط الهادئ حوض
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  منطقة شمال المحيط الهادئ االنتقالية -19
 تسع، ويشماالً° 43إلى ° 40و شماالً° 34إلى ° 28بين  اًلمنطقة شمال المحيط الهادئ االنتقالية موسمي يتغير حد خط العرض: الموقع •

 .شبه القطبيةالمنطقة األمامية  وشماالًشبه االستوائية  األمامية المنطقة وتحد هذه التضاريس جنوباً. خالل فصل الشتاء الشمالي جنوباً
من األنواع في شمال المحيط  لبيولوجيا العديد أهمية خاصة تضاريس أوقيانوغرافية ذات منطقة شمال المحيط الهادئ االنتقاليةتمثل  •

 يجمع موطناً عالي اإلنتاج بحيثالدوامات والمناطق األمامية،  خط العرض تضاريس فيزيائية، بما في ذلكتدرج وينشئ . الهادئ
قيمة الباالنقراض وذات البحرية، بما في ذلك األنواع المهددة  الضواريالعديد من أنواع  مما يؤدي إلى جذب، الفرائس من الموارد

السالحف البحرية ضخمة  وصغارالزعانف  الزرقاءالتونة  ن قبيلألنواع م هجرة كممر أيضاً وتستخدم هذه التضاريس. تجاريةال
 .الرأس
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  خالل وضع البيض والحضانةمناطق العلف المركزية لطيور قطرس هاواي  -20
 .رباًغ° 155-175، وشماالً° 45- 35: الموقع •
قليل ، nigripes Phoebastria( السوداوين القدمينذو  تكاثر طيور القطرسلهاواي مستعمرات  جزر شمال غربتضم مستعمرات  •

 Phoebastria( ليسان وطيور قطرس) لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية القائمة الحمراءومدرج في ، المناعة
immutabilis ،مجموعات ٪ من 90) لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية ، القائمة الحمراءالنقراضنوع قريب من خطر ا

، خالل جزء كبير من الدورة السنويةعلى نطاق واسع خالل  توزع هذه الطيورعلى الرغم من و. العالم كل نوع من هذين الطائرين في
في  ها الرامية إلى البحث عن العلفجهود فإن الطيور البالغة تركز، )شباط/وفبراير تشرين الثاني/نوفمبر(وضع البيض والحضانة 

جنوب جبهة يقع ضمن نطاق أضيق  السوداوين القدمينذو  وتتركز طيور القطرس. من مستعمرة التكاثر القريبةالموائل األمامية  منطقة
 ناحيةداخل جبهة المناطق شبه القطبية  والواقعةاألشد برودة على المياه  ليسانطيور قطرس  تستغلالمناطق شبه القطبية، في حين 

 .الشمال
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  وأقصى شمال السنغال  الموائل الساحلية لمنطقة الجرف القاري الساحلية لموريتانيا -1
 .شماالً 15,802شماالً و 20,733غرباً؛  16,024غرباً و 17,238: الموقع •
 وموئل، رأس تيميريسجنوب  في في الشمال، والمناطق الصخريةالميرل البطلينوس و طبقات موائل محددة مثل تضم هذه المنطقة •

جنوب  الواقعة بينالبوري  سمك منطقة سرءو) Epinephelus نسج(مثل الهامور  تعرضت لإلستغالل المفرطالتي األنواع القاعية 
من حيث درجة الحرارة والملوحة و المواد العالقة  هذه المنطقة تبايناً كبيراًالظروف البيئية في  وتتباين. ط بولنواكشوط وش

وخاصة في (إنتاجية عالية بالمنطقة وتتميز . هذه المنطقةفي  العاليالتي تؤثر على التنوع البيولوجي و ،واالضطراباتغذيات والم
بيئية القيمة النموذجية ذات الموارد السمكية التي تدعم اقتصاد البلد واألنواع لل وموئالً وهي تشكل منطقة تفريخ). المستضاءةالمنطقة 

اجتماعية كبيرة لموريتانيا  المنطقة أهمية اقتصادية ووتكتسي هذه . والدالفين الحدباء و السالحف البحريةفقمة الراهب كبيرة، مثل ال
 جانبالمنطقة تتعرض لضغوط قوية من  هذه وعالوة على ذلك، فإن. على نطاق صغير صيد األسماكل اًمهم اًموقع ا تشملكونهل

 ).عديدةستخدم ألغراض تمراكز حضرية و حيث أنها تتضمن(اإلنسان 
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  شوط الشعاب المرجانية للمياه الباردة قبالة نواك -2
). كم 400ما يقرب من وتمتد إلى على ارتفاع المنحدر، (مياه الباردة على المنحدر القاري للوتقع هذه الشعاب المرجانية : الموقع •

 .روابي باندا وتيميريسوهي تشمل 
الهياكل على طول  هذه وتبرز. متر 600مياه الباردة في موريتانيا عند سفح المنحدر القاري على عمق للالشعاب المرجانية  اكتشفت •

" روابي تيميريس": متر فوق قاع البحر 100ترتفع إلى  حقيقيةبحرية  هذه الشعاب المرجانية جباالًوتشكل . كم من المنحدر 400
 .قبالة نواكشوط "روابي باندا"قبالة رأس تيميريس و

الذي تضطلع  دورال فلم يحظومع ذلك، . البيولوجيالتنوع  لثراء موطناً عدوتُ" النظام اإليكولوجي مهندس"الشعاب المرجانية وتشكل 
على الرغم من أخذ عينات من الشعب و. إالّ بالقليل من الدراسةفي موريتانيا  ةالشعاب المرجانية الحية والشعاب األحفوري به

هذه الهياكل  دورو. شعابعلى ال الحية المرجانية المجموعاتتحديد كمية وموقع  بعد فإنه لم يتسن، 2010في عام  الحيةالمرجانية 
 .الجامدة في ديناميات المياه والموارد غير معروف
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  خلية المستمرة الرتفاع مياه القاع إلى السطح في شمال موريتانيا ال -3
هي أحد أهم أربع وكناري، في جزر  الرتفاع مياه القاع إلى السطح جوهر النظام اإليكولوجي) شماالً °21(الخلية تشكل هذه : الموقع •

) حزيران/يونيو-تشرين الثاني/نوفمبر(في فترة الطقس البارد  وتدفع رياح التجارة القوية. في العالم نظم ارتفاع مياه القاع إلى السطح
H H M - H H L 
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تشرين /أكتوبر تموز/يوليو(في الصيف و. من األعماق في ارتفاع المياه الباردة الغنية بالمغذيات تسببتالمياه الساحلية إلى البحر و
إلى توقف معظم  )غينياتيار (من الجنوب  القادمة السطحية الدافئة بالمياهتغير اتجاه الرياح وتغذية البحر الموريتاني  يؤدي، )األول

 . طوال العام والتي تستمر، )شماال° 21( رأس نواذيبوقبالة  تلك التي تحدث باستثناء، حاالت ارتفاع مياه القاع إلى السطح
التونة، (النموذجية الضخمة  والحيواناتالطيور البحرية ومجموعات كبيرة من ، هامة لمصايد األسماك مواردبلمنطقة ا هذه تتميز •

حوت و ،ليناوحيتان الب قارورية األنف،والحيتان  ،، والدالفينشفنين البحريالشراعي، وأسماك القرش، وال والسمكسمك أبو سيف، 
للعديد من الحضور الموسمي  مالحظة أيضاً ويجدر. )بما فيها ماكارونيزيا(لمناطق الفرعية وا أنتاركتيكافي باليركتيك و )العنبر
ومن ثم، فإن هذه . وتياتالكبيرة والح والضواري، )الفلروبو طائرا األطيشبما في ذلك (، والطيور البحرية غمريةسماك الاأل

سمقري الحصان، ة، األفالسردين، األنشوو، السردينات( غمريةالمناطق الرئيسية لألسماك الصغيرة ال المنطقة تشكل إحدى
 وهي تمثل. ٪ من إنتاج مصايد األسماك في المنطقة االقتصادية الخالصة الموريتانية85 ما يزيد عنوهو ما يمثل ، )واألسقمري

يضم  نظام دينامي وهي. لعلفلأنواع ك تستخدمصغيرة  غمريةأسماك وجود لنسبة كبيرة من األسماك القاعية، مع  رئيسياً اًنطاق أيضاً
 .بتغير المناخ ومن المحتمل أن يتأثر) أو زمنياً مكانياً( وقد يتسع أو يتقلص نطاقهإنتاجية أولية العالية،  منطقة ذات

  نظام أخدود تيميريس  -4
 ،متر 300إلى  250 يبلغ عمقه ما بينو. المنطقة االقتصادية الخالصة الموريتانية أكبر أخاديد يشكل أخدود تيميريس: الموقع •

 .كلم على الساحل في المنطقة السحيقة 450 وهو يتعرج عمودياً لمسافة. كم 7,5و  2بين  عرضه ما ويتراوح
 ويتميزالسحيقة و طقتين اللجيةيربط بين النباتات والحيوانات في المن باعتباره ممراً هذا األخدود بدور إيكولوجي هامهيكل يضطلع  •

وينطبق . عمقاألمياه النقل الرواسب من الساحل إلى  وييسر هيكل األخدود. شاطئية والساحليةالمنطقة الوع البيولوجي في التنب
 مأوى المحيطة باألخدودالمياه السطحية  تشكل المحتمل أن ومن ثم، فإن من. عماق إلى السطحاألنفسه على حركة المياه من  وضعال

 .المنحدر والجرف القاريوفي الربط بين النظم اإليكولوجية للسهل السحيق  هاماً األخاديد دوراًتؤدي و. للتنوع البيولوجي البحري

H M M H H M M 

  جبل كايار البحري  -5
 17,864223طول الخطي عند ، السنغال الرأس األخضركيلومتر من  300على بعد  كايارقبالة  جبل كايار البحرييقع : الموقع •

إلى  200ويوجد على عمق يتراوح ما بين . شماالً 15,368942شماالً و 15,832420 وخطي العرض 17,496424غرباً و
 .ميل بحري من الساحل 100متر على بعد حوالي  500

القليلة  الجبال البحرية ويعد جبل كايار أحد. جبال تدعى جبل كايار، وجبل كايار الصغير، وجبل مديناثالثة  من يتألف هذا المجمع •
الدينامي  التدفق لهذاالنتائج اإليجابية وتشجع . قويةالوالهيدروناميكا  العاليالبيولوجي التنوع التي تتميز بوالسنغال احل قبالة س قعةالوا
وحتى صغار الصيادين  بشباك الجر سفن الصيد على ارتياد، المرتفعة اإلنتاجية األوليةو العالي، بما في ذلك التنوع البيولوجي للمياه
 .لهذه المناطق في أنشطة الصيد المدمرة يشاركون في كثير من األحيان الذين

H M M - M M L 
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  أخدود كايار -6
 في المياه اإلقليمية السنغالية والمنطقة االقتصادية الخالصةيقع  وهو. غرباً' 0° 18و شماالً '25° 15يقع أخدود كايار عند : الموقع •

 .التابعة للسنغال
. خصوصيةالو الحجممن حيث  ويشكل هذا األخدود نظاماً إيكولوجياً نادراً. غرباً' 0° 18و شماالً '25° 15يقع أخدود كايار عند  •

لهجرة الطيور البحرية  نطاقاً هاماً وتشكل هذه المنطقة. تنوع بيولوجي عالي المستوىاألخدود ب وعالوة على ذلك، يتميز هذا
 .احلية واألسماك القاعية الساحليةالس لغمريةوالسالحف والعديد من أنواع األسماك ا

H M M M M H L 

  دلتا سالوم -7
 . شماالً 13,601شماالً و 14,235غرباً،  16,573غرباً و 17,071: الموقع •
كم إلى الغرب من بلدة  80 لمسافة تييس وفاتيك طقتيمن عبرتوتجمع هذه المنطقة، التي . السنغال يفي وسط غرب سالوم دلتا تقع •

تألف ت، واًبرمائي وهي تشكل مجاالً. البحيرات واألراضي الرطبةمناطق الرطبة والبحرية و مصبات األنهار خصائصكاوالك، بين 
البيئة األساسية  وتمثل"). bolons"المعروفة عموما باسم (قنوات الشبكة كثيفة من ب المحاطةمن ثالث مجموعات كبيرة من الجزر 

الطينية  مسطحاتوجود العديد من البوترتبط هذه البيئة الغنية . واللجوء العلفو غراض التكاثرألنواع األسماك والطيور المائية أل
 .أشجار المنغروفب المحاطة

M L M M M H M 

  مصب نهر كازامانس -8
 16,737610غرباً و 17,150513 وهو يقع بين. األطلسي المحيط كازامانس في جنوب السنغال على جانب نهر يقع مصب: الموقع •

 .شماالً 12,393311شماالً و 12,835083غرباً، وبين 
 Sardinella ، وSardinel1a aurita(أماكن تفريخ عدة أنواع غمرية وقاعية  منطقةهذه المن وجهة النظر البيولوجية، تشمل  •

maderensisواألسمقري الفرسي األسود، و ، Decapterus rhonchusو ، Epinephelus aeneu( .هذا ال عدمصب منطقة هجرة وتكاثروي 
 .لعدة أنواع من األسماك والسالحف والطيور البحرية

M M M M M M L 

  جزيرة بوافيستا -9
شماالً، وبين خطي  20,773682شماالً و 15,802917 خطي العرض الواقع بين مجالمنطقة بوافيستا البحرية التغطي : الموقع •

الجنوب الغربي والجنوب الشرقي من جزيرة بوافيستا وجواو فالنتي،  تغطيوهي  .غرباً 17,238525غرباً و 16,024292الطول 
 .بوافيستا والرأس األخضر، في الرأس األخضروالجبلين البحريين 

لحفظ المرجان في  العشرالساخنة  بقعال إحدى، وتعتبر في المرجانياتجزيرة بوافيستا بتنوع كبير ب المحيطةتتميز المنطقة البحرية  •
 وثالث أكبر ،األطلسي على حافة شرق المحيط) Caretta caretta(للسالحف ضخمة الرأس  لتكاثر كل أيضاً أكبر منطقةوتش. العالم

جواو  جبالوجود جبال بحرية، وال سيما  نتيجةهذه المنطقة ليكولوجية اإلبيولوجية والهمية األ أيضاً وتتأكد. في العالم هذه المناطق

H H H H H H M 
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من األنواع البحرية، تكتسي هذه المنطقة أهمية كمنطقة علف وتكاثر للعديد وعالوة على ذلك، . خضروالرأس األ ،بوافيستاوفالنتي، 
 .البحرية في الرأس األخضر حيائيةالكتلة األ معظمالمنطقة تحتوي على  هذه ، فإنوأخيراً. وتياتبما فيها أسماك القرش والح

  مجمع سانتا لوزيا ورازو وبرانكو -10
 .غرباً '51° 24 -'85° 24شماالً؛  '51° 16 -'86° 16: موقعال •
 يرتينمن الجزتقع بالقرب غير مأهولة وورازو، الواقعة شمال أرخبيل الرأس األخضر، جزراً جزر سانتا لوزيا وبرانكو  عدتُ •

 الذي تتميز به هذه الجزر لوجيالثراء البيو دفعوقد ). ساو فيسنتي وبوافيستا(كثافة سكانية منخفضة ب اللتين تتسمان ييناألخر
إقامة محمية ، ومحمية للحياة البريةإنشاء إلى ) المديرية العامة للبيئة(السلطات الوطنية بوضرورة الحفاظ على تنوعها البيولوجي 

مها من في معظ للمجتمعات المحلية التي تتألف سقةضمان التنمية المت وضرورةللتوفيق بين أنشطة الحفظ  2009منذ عام بحرية 
 .الصيادين

H M H H M M H 

  منطقة شمال غرب سانتو أنتاو -11
 ميالً 15على بعد  تقع، واًمتر 30 عمق إلى متر 2 000عمق من ترتفع من شمال غرب بوافيستا، حيث  هذه المنطقة تمتد: الموقع •

شماالً وخطي  20,773682شماالً و 15,802917خطي الطول  يقع الموقع بينو. نتاو في الرأس األخضرأبحريا من جزيرة سانت 
  .غرباً 16,024292غرباً و 17,238525العرض 

، مثل الجبال واسعة النطاقتتميز بوجود موائل وبيولوجية وإيكولوجية كبيرة،  موقعاً ذا قيمة منطقة الشمالية الغربية لسانتو أنتاوتُعد ال •
 وتيات، مثل الحالنموذجية والمهدد باالنقراضاألنواع  للعديد من موئالً يوفر الموقع أيضاًو .خاديد والمرجانياتالبحرية واأل

المناطق الرئيسية لمصايد  ويشكل شمال غرب سانتو أنتاو إحدى. والسالحف البحرية، ويقدم مستوى عال من اإلنتاجية البيولوجية
تقييم  بيانات إضافية من أجل روري إعدادالضومن . مستوطنة اًال سيما التونة، ويستضيف أيضا أنواعواألسماك في الرأس األخضر، 

 .تدل على شيء من االضطراب) بصفة رئيسيةالصيد (على الرغم من أن األنشطة الحالية  ،)7المعيار (طبيعية من الطبيعية أو غير الصفة ال

H M H M H M - 

  أرخبيل بيجاغوس -12
شماالً  15,802917خطي العرض  ، بينكوروبال/جيبا هرين يقع أرخبيل بيجاغوس قبالة سواحل غينيا بيساو، في مصب: الموقع •

تبلغ  اً جزرياً واسع النطاق مجمع يغطيهو و. غرباً 17,238525غرباً و 16,024292شماالً، وبين خطي الطول  20,773682و
 ويقتربة الساحل، كيلومتر قبال 100وهو يمتد إلى . ، بما في ذلك الجزر والجزر الصغيرةاًهكتار 1 046 950جمالية اإل مساحته

 .من حافة الجرف القاري، في حدود الوالية الوطنية
الموائل  وبتنوع في باالنقراض واألنواع النموذجية، بوجود العديد من األنواع المهددة ويتميز، اًاستثنائي موقعاًبيجاغوس يشكل أرخبيل  •

للسالحف  مكان إنسالوأكبر  باليركتيكفي منطقة ع للطيور األرخبيل ثاني أكبر موقويعد هذا . وإنتاجية بيولوجية عالية يويةالح
من األنواع  ولمنشار، وهسمك ال يشكل آخر مأوىعالوة على ذلك، يعتقد أن أرخبيل بيجاغوس و. الخضراء في القارة األفريقية

H H H H H H M 
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أمتار من منحنى  10 مسافة الجزء البحري من األرخبيل، بعد كاملالمنطقة  وتشمل هذه. النقراض في غرب أفريقيال المعرضة بشدة
 .التساوي العمقي

  ريو بونجو -13
 '13° 10-'01° 10بين  ساحل غينيا الشماليمحافظة بوفا على في ، المتاخم لهمن النهر  هاسم الذي استمدريو بونجو، يقع : الموقع •

 .²كم 0,300 وتبلغ مساحته السطحية. غرباً' 12° 14-'04° 14و  شماالً
يقع ريو و. ر هجرة للعديد من هذه الكائناتممو هذه المنطقة مكان لجوء وتكاثر ونمو لصغار الكائنات البحرية والساحليةتشكل  •

ويتميز هذا . في محافظة بوفاغرباً ' 12° 14-'04° 14و شماالً '13° 10- '01° 10بين بين  ساحل غينيا الشماليبونجو على 
 اللقلق الصوفي العنق، مثل خرى، بتدني مستوى التدهور، وهو يأوي أنواعاً من الطيورالموقع، مقارنة مع أجزاء خط الساحل األ

وقد لوحظ أيضا وجود . العقاب النساريو وعقاب السمك األفريقي،طائر أبو منجل، و، والطائر مطرقي الرأس، والبلشون الجبار
العوالق ( توجد بيانات عن التنوع البيولوجي البحري و .في هذه المنطقة )Trichechus senégalensis(لغرب أفريقيا  اف البحرخر

مصبي وتؤكد هذه البيانات أن  .مصبي نهري فاتاال وموتيبا في) واألسماك ،، واألحياء القاعيةربيانالحيوانية، واألالعوالق و ،النباتية
المنتجات البيولوجية، من ب سكان غينيا لضمان مواصلة إمدادو. االهتمام والحماية تستحقان يشكالن منطقتي تفريخ النهرين هذين

جمهورية غينيا ريو بونجو، أدرجت  من ناحية أخرى، مستدام، بشكل باالنقراض حماية الطيور وغيرها من األنواع المهددةوناحية، 
 .1992 أيلول/رامسار في سبتمبر كموقع من مواقعأخرى،  مناطقمن بين 

L M M M M H L 

         

  مجمع ياوري  -15
 '8º 07و" 7º 22' 29,66عرض السيراليون بين خطي لمن المياه الساحلية  ةالجنوبي يةضمن المنطقة الجرف يقع هذا النطاق: لموقعا •

وجزر تورتل ، ياوري خليجياوري مجمع ويجتاز . غرباً" 13º 20' 11,24و" 12º 41  '11,16 وخطي الطول، شماالً" 16,35
 .سيراليون من خليج في امياه الجرف القاري المجاورالقبالة  اًكم غرب 10 إلىو روشربفي جزيرة  ويمتد جنوباًوبانانا، 

خراف البحر لغرب ، و)Sterna maxima( ةالخرشنة الملكي طيور ، بما في ذلكالمهدد باالنقراض التنوع البيولوجي يدعم مجمع ياوري •
 Lepidochelys و ،Caretta carettaو، Chelonia mydas(رية ، وأسماك القرش والسالحف البح)Trichechus senegalensis( أفريقيا

olivacea .(ذات الزعانف من أنواع األسماك  للعديد للغاية مهم سرء موقع تشكلهذه المنطقة  كثير من البحوث أنوقد أظهرت ال
 .وكذلك السالحف البحرية المهددة باالنقراض واألسماك الصدفية،

M M H L M M - 

  غرينفيل- ل السالحف في ريفرسيسمنطقة إنسا -16
ن ع ميالً 20 وتبعد نحو. ريفرسيس وسينو في الجنوب الشرقي من ليبيريا مقاطعتي منطقة في الجزء الجنوبي منال هذه تقع: الموقع •

ية الوطنية حدود الوال ضمنالمنطقة بالكامل وتندرج . مدينة غرينفيل في مقاطعة سينو عن أميال 10ريفرسيس و مقاطعة سستوس فيمدينة 
H H H H M - M 
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 .ليبيريال
 قيماألخرى التي توأنواع األسماك  ،البحرية القاعيةوأنواع األسماك للسالحف البحرية،  مكان إنسال غرينفيل-ريفرسيستشكل منطقة  •

عشرة أنواع من السالحف البحرية على طول شواطئ المحيط  ويمكن مالحظة وجود ما يزيد عن. الضحلةو ةالدافئ ياهفي الم
حدد وقد . ليبيريال يةجنوبالالمنطقة على طول الحافة القارية  وتقع هذه. على أنواع مختلفة من السالحف البحرية وقد عثر. األطلسي

، ولكن الخط الساحلي بين بافورد كمنطقة إنسال للسالحففي مونتسيرادو وخليج  جزء من كاب ماونت، وال سيما شاطئ بانجور
الذي  سانكوينمصب نهر ب ويرتبط مكان السرء. وهذا هو السبب الذي أدى إلى وصفهالمنطقة، على بقية  يغلبريفرسيس وغرينفيل 

جلم الماء الطيور البحرية، مثل وتقطن . لكائنات المقيمة في المنطقةالتي توفر المأوى والغذاء ل متهاويةخشبية الالمواد ال قطعينقل 
أولوية بسبب أهميته  نطاق منطقة ذاتويعتبر هذا ال. المنطقة في هذهفي، النوء مورطائر و المخطط، وطائر النوء كبير الجناحين،

 .البحري إليكولوجيالنظام ا هشاشةالبيولوجية و

  أخدود تابو وجبله البحري -17
 .كوت ديفوارفي  حل طابواتقع هذه المنطقة قبالة س: الموقع •
رملية أو  موائل قاع البحر ويمثل. متر 100 فيها ما يزيد عنعمق مياه البحر أخدوداً وجبالً بحرياً، ويبلغ  تتضمن هذه المنطقة •

. بأحوال غير ناضجة الرتفاع مياه القاع إلى السطح وتتميز المنطقة أيضاً. والمالمح المميزة والصخورثنين، االمن  اً، ومزيجطينية
 ةمرتبطالأو غير  تبطةالمر )بحر، وجنس السرجسجنس خس المثل (الطحالب العمالقة  العديد البيولوجيةوتضم المجموعات 

، )بشكل رئيسي Mytilus pernaبلح البحر ( لكثير من الحيوانات البحرية والرخويات ل لجوء وعلف الصخور، والتي توفر مواقعب
لنعلي الشكل من وجراد البحر ا ،  Palinurusالتي تتميز بجراد البحر الشوكي من جنس (القشريات و؛ تستخدم أيضاً كغذاءوالتي 
، )1834فال ( Brachydeuterus auritus مثل(األسماك القاعية و؛ واألسماك الغمرية؛ )Penaeus notialis، واألربيان Scyllaridesجنس 

 Pseudolithus typus ، وPseudolithus senegalensis V ، وAnchoviella guineensis ، وSardinella eba ، و.Sardinella aurita C.Vو
BLKR و ، Ethmalosa fimbriata Bowdich( الزواحف و؛)الظهر  مثل السالحف جلدية بشكل رئيسي السالحف البحريةDermochelys 

coriacea، الزيتونية سالحف ردليو Lepidochelys olivacea ،السالحف الخضراءوChelonia mydas  ،الصقرية المنقار  والسالحف
Eretmochelys imbricata(غرب أفريقيا ل، الثدييات المائية مثل خراف البحر اً؛ وأخير)Trichechus senegalensis(. 
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  في أبيدجان" Trou sans Fond "أخدود وفتحة ترو سان فون  -18
ياه البحرية ، المغرباً° 4,3-غرباً° 3,8الطول  يوخط شماالً° 5-شماالً° 3عرض ال التي تقع عند خطي، تُقسم هذه المنطقة: الموقع •

القطاع الغربي من أبيدجان إلى الحدود الليبيرية والقطاع الشرقي من : الساحل مستو متعامد على، في قطاعينإلى  كوت ديفوارفي 
 .أبيدجان الى غانا

التنوع على تراث  يحافظان) اال قعر له فتحة( "Trou sans Fond "أخدوداً وفي المنطقة البحرية من أبيدجان، تضم كوت ديفوار،  •
 متر، بغنى في مجموعات الكائنات 3 000ويتميز األخدود والفتحة، اللذين تصل أعماقهما إلى ما يزيد عن . البحري البيولوجي
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من األسماك التي تنتمي إلى  نوعاً 17واألسماك، بما في ذلك ست عائالت و) ديدان المتعددة االشواكنوعا من ال 200حوالي (القاعية 
 ويشكل الموئل .والسردين إيبا، والسردين روكسي، وغيره، المبروم عليها السردين هيمنالساحلية التي ي غمريةالاألسماك  مجموعات
أخيرا، و. من مدينة أبيدجان اآلتية لجميع الملوثات ، وعاءيةمميزة، مثل الكريات البرازال المالمحهيمن عليها الطين وي ذيالقاعي، ال

 .للمنطقة يكولوجيالتوازن اإل في، وولبحيرتي إيبريي وغراند الهوالبحرية  للبيئة يةتنقية الذاتالي ففإن األخدود والفتحة يساهمان 

  طريق األربيان والسردين من طابو إلى أسيني -19
 .غرباً° 3-غرباً° 7الطول  يوخط شماالً° 4-شماالً° 5عرض ال يالبحرية عند خط أسيني- تقع منطقة طابو: الموقع •
 ،والمنغروف ،وغابات المستنقعات ،كم، غابات دائمة الخضرة 500والممتدة لما يزيد عن  الساحل، لخطالمناظر الطبيعية هيمن على ت •

 ،البحر أو البحيراتبلمجاري المائية لوالمحميات الطبيعة، واالتصال المباشر  منتزهاتوال ات،البحير الواقعة قبلسافانا الو
 وشواطئ رملية مالصقة للبحرمن منحدرات  بشكل أساسيويتكون الجزء الغربي . وآبي ي وغراند الهووبحيرات إيبير فريسكو،الو

ويعرض هذا الجزء في أغلب األحيان مناطق السالحف البحرية، بينما تهيمن على الجزء الشرقي الشواطئ الرملية،  تعشش فيها
واللذان يتسببان في ارتفاع مياه القاع إلى  ،والتيار المعاكس لهغينيا تيار المنطقة  يجتاز هذهو .شديدة التحات ومصبات أنهار مغلقة

الشبكة الغذائية في  وتشكل حاالت ارتفاع مياه القاع إلى السطح أساس إنشاء .السطح والذي يكون ناضجاً وغنيا بالمغذيات وموسمياً
ويترواح . أيضاً نسبياً اًإنتاج العوالق الحيوانية مرتفعويكون . ةإنتاج العوالق النباتيفي الحلقة األولى في هذه السلسلة وتتمثل . المنطقة

طن  40 000و 30 000، وبشكل رئيسي السردين، ما بين األسماك ويبلغ إنتاجسنة، ال/طن 800و 600بين ما  األربيانحجم إنتاج 
في المائة  80وع من األسماك، أكثر من ن 300 تضم هذه المنطقة، التي جمعت بها عينات لما يزيد عنباإلضافة إلى ذلك، و. سنوياً

 .من األنواع البحرية في البلد
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  المنطقة االقتصادية الخالصة قبالة ساحل كوت ديفوار -20
، أكثر غرباً° 8.5-غرباً° 2.5 خطي الطولو° 0-شماالً° 3عرض ال يعند خط ، التي تقعالمياه في هذه المنطقةيبلغ عمق : الموقع •

 .متر 100من 
 اًموقع تمثل لكونها وبيولوجياً إيكولوجياً مهمةبحرية في المنطقة االقتصادية الخالصة ومنطقة بحرية خاصة مياها كوت ديفوار تضم  •

، واألسماك المهاجرة، بما في )Geryon maritae(السرطانات الحمراء في أعماق البحار  وصغار وكبار يرقات وتكاثر ونمو لهجرة
، والتونة )Thunnus obesus(والتونة السندرية ، )Katsuwanus pelamis(، والتونة الوثابة )Thunnus albacares(تونة البكور ذلك 

، وسمك األسقمري )Euthynnus alleterratus( أسماك الكبريتوالتونة الصغيرة بما في ذلك ، )Thunus alalunga(الطويلة الزعانف 
وأسماك  ،)Xiphias gladius(أبو سيف  ، وسمك)Istiophorus albicans(عي األطلسي والسمك الشرا ،)Auxis Thazard(الفرقاطي 

 .بارتفاع قوي وناضج لمياه القاع إلى السطح المنطقة هذه مميزة، وتتميزمالمح ويهيمن على البيئة القاعية قيعان موحلة و. القرش
األنواع الغريبة  باإلضافة إلىواالستغالل المفرط والتلوث، الصيد غير المشروع  التي تهدد المنطقة فيالرئيسية  وتتمثل األخطار
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 اً؛ ويجري حاليفيها تجرى العديد من الدراساتفإن المنطقة،  التي تكتسيها هذهألهمية االجتماعية واالقتصادية وبالنظر إلى ا. الغازية
 .التونة دمراقبة صي في حمالت ومن المتوقع أن يشارك المراقبون قريباً ،لتونةلإنشاء مرصد 

  موئل أغبودرافو الساحلي والبحري -21
 وترد. في المقام األول ويحدها الجرف القاري وهي منطقة ساحلية. توغولحدود الوالية الوطنية  ضمنمنطقة ال تقع هذه: الموقع •

  :على النحو التاليالجغرافية  هاإحداثيات
  خط الطول خط العرض

  غرباً؛ "00 '80° 1 شماالً "00 '°09 6 
 غرباً؛ "24 '20° 1 شماالً "24 '°56 5
 غرباً؛ "48 '34° 1 شماالً "00 '°00 6
  .غرباً "12 '31° 1 شماالً "32 '°12 6

وينتهي هذا الموئل، . في كبيميخام المعادن الإلى الغرب وميناء  المستقل لومي بين ميناء يقع موئل أغبودرافو الساحلي والبحري •
ويضم  .نمو مجموعات بيولوجية هامة للغايةخصائص هامة لب هو يتميزو ،عند الجرف القاري ساحلياً بشكل أساسي، الذي يعد موقعاً

وجود ويشكل . لخطوط أنابيب منشأة، وهياكل ثالث سفنحطام  فيهااصطناعية، بما  شعاباًو هذا الموئل بشكل أساسي قاعاً رملياً
باإلضافة إلى و. الطحالب مجموعاتحولها العديد من ئل لكونها تعمل كدعامة تنمو هذا الموفي  اًأساسي اًعنصر" شاطئيةصخرة "

السالحف (ربعة أنواع من السالحف البحرية أل تشكل موئالًهذه المنطقة فإن في توغو،  الموجودةاألسماك  من أنواع نوعاًً 452
،  Lepidochelys olivacea، وسالحف ردلي الزيتونية Eretmochelys imbricata، والسالحف رأسية المنقار Chelonia mydas الخضراء

ويشكل هذا الموئل . برمتهعلى طول الساحل  ويعشش النوعان األخيران منها، )Dermochelys coriaceaوالسالحف جلدية الظهر 
المنطقة وتمثل هذه  .يةالشاطئ ةالطحالب التي تنمو على الصخرالتي تقتات على  )Chelonia mydas(للسالحف الخضراء  موقع علف

 ضمنمعظم هذه األنواع وتندرج ). Sousa teuszii(الدالفين الحدباء ها مجموعات من الثدييات البحرية، بما في نوعاً 16أيضا موطن 
 تحاتجملة عوامل منها المنطقة المعنية  تهددو. لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية القائمة الحمراءضعيفة في الفئة ال

 .واالستغالل المفرط للموارد الطبيعية ،التلوث، ونمو حركة المالحة البحرية ومختلف أنواعالسواحل، 
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  )Bouche du Roi-Togbin(توغبن  -بوش دي روا -22
 :في توغو عند اإلحداثيات التاليةمنطقة ال تقع هذه: الموقع •

  خط الطول خط العرض
  غرباً؛ "33 '54° 1 شماالً "35 '°19 6
 غرباً؛ "33 '20° 2 شماالً "43 '°20 6
  غرباً؛ "32 '54° 1 شماالً "00 '°00 6
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  .غرباً "28 '24° 2 شماالً "00 '°00 6
ة المفصولة عن بعضها حاجزالمجمع من الشواطئ  وهيمن السهل الساحلي،  اًالبحرية جزء روا توغبن-بوش دي منطقةتشكل  •

بارتفاع موسمي  وتتميز المنطقة أيضاً .متر 1 000أكثر من إلى  0من  فيهاعمق المياه وح ويترا. مد وجزر وبحيرات بمسطحات
العوالق البيولوجية، بما في ذلك العوالق النباتية و مجموعات الكائناتتشجع هذه العملية انتشار و. وصغير لمياه القاع إلى السطح

 ،القاعيةو الغمرية ة الشعاب المرجانية، والقشريات، األسماكمعزولة وسلسلالتعلق على الصخور  التي الحيوانية والطحالب
 وتزايدالصيد المرخص  حجم طوعي فيال لالنخفاضهذا الموقع نظرا  اختيروقد . السالحف هابما في ،والزواحف البحرية وتياتوالح

 .نظام الحصصب الذي يدارالصيد 

  ننالمنطقة البحرية الحدودية بين توغو وب -23
نتهي تفي طبيعتها و وتُعد، بشكل رئيسي، منطقة ساحلية. توغو وبنن الحدودية في المناطق الواقعة بين بلديتمتد هذه المنطقة : الموقع •

 وترد). في بنن(ومصب نهر مونو ) في توغو(أنيهو  ممر وهي تقع بين. وهي تقع ضمن الوالية الوطنية للبلدين. عند الجرف القاري
 :على النحو التاليجغرافية ال هاإحداثيات

  خط الطول خط العرض
 غرباً؛ °1,58  شماالً ° 6,23
 غرباً؛ °1,63 شماالً° 6,03
  غرباً؛ °1,99 شماالً° 6,12
  .غرباً ° 1,96 شماالً 6,30°

 مصبا النهرينويوفر . كم في البحر 22 لما يزيد عنوتمتد  ،كم على طول الساحل 27 ىحوال بالطول ويبلغ مداهامنطقة الهذه تتميز  •
تنوع بيولوجي بحري ساحلي  وهناك. الساحلي والبحري يناإليكولوجي امينفي النظ تتيح ارتفاع اإلنتاجية البيولوجيةجيدة  اًظروف
لالتحاد الدولي لحفظ على القائمة الحمراء  حالياًتسجيلها  سنىالتي ت النموذجية عض األنواعوجود بفي كال البلدين، مع للغاية كبير 
فإن هذه المنطقة ومع ذلك، . حفظ التنوع البيولوجيب المتعلقةالعديد من المعاهدات الدولية ب هي مشمولةو بيعة والموارد الطبيعية،الط

 ، وبوجه خاص، بسبب إقامة أشغال عامةبسبب المستوطنات البشرية واستغالل الموارد، ولكن أيضاً لعدد كبير من التهديداتتتعرض 
 .د والمناجمالسدو ن قبيلم ،كبرى
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  كامبو-كريبي -24
مستعرض المركاتوري السقاط اإل: في الكاميرون، على النحو التالي تقريبا التي تقعلمنطقة، هذه االحدود الجغرافية لتتمثل : الموقع •

 ).262513؛ 574337(؛ )320000؛ 574337(؛ )320000؛ 600000(؛ )259684؛ 32N591356(شامل ال
تعشيش  أماكنباإلضافة إلى و. أغنى المواقع في الكاميرون من حيث التنوع البيولوجي إحدىكامبو البحرية -كريبي منطقةتشكل  •
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 أيضاً وتوجد بها). "Rocher du Loup "صخرة الذئب (تضمن مواقع أثرية وصخور أسطورية فإن هذه المنطقة تالسالحف البحرية، 
 من منطقةعلى جزء  محمية بحريةأدركت الحكومة الكاميرونية ضرورة إنشاء و. رلبحفي ا لوبي التي تسقط مياهها مباشرةشالالت 
قد  هذه الخطة فإنكريبي،  لموقع التي يشكلها مشروع بناء ميناء في المياه العميقة خطارعلى الرغم من األو. البحرية كامبو-كريبي
المنطقة، التي تقع قبالة  ات والحياة البرية بالفعل عن إدراج هذفقد أعلن وزير الغابوعالوة على ذلك، . بالفعل تقدما كبيراً أحرزت

 .كمنطقة بحرية للصالح العامهكتار،  126 053 قدرها مساحة إجماليةتغطي و ساحل كريبي
 

  )Lagoa Azul and Praia das Conchas(البحيرة الزرقاء وشاطئ األصداف  -25
' 7º 20 '- 7 °28شماال و' 2º 32'- 2º 43سان تومي وبرينسيبي، بين ي تشكل جزءاً من بلد ، التتومي سانجزيرة تقع : الموقع •

ومساحة  ،²كم 859 وتبلغ مساحة أراضيهاكم،  143 ويصل طول ساحلها إلىالقارة األفريقية،  منكم  300 وعلى بعد، تقريباً شرقاً
 .²كم 3 171 يبلغنطاق صغير  وبها منطقة صيد ذات، ²كم 436القاري  جرفها

خليجاً وشعاباً مرجانية  33، بما في ذلك ، التي تتضمن العديد من الموائلالبحرية العديد من النظم اإليكولوجية تضم هذه المنطقة •
، Epinephelus goreensisقشر غوريه (الحيوانات البحرية، من قبيل األسماك  وصخوراً وقيعاناً رملية وشواطئ يرتادها العديد من

، وسمك Scomber scombrus، واألسقمري األطلسي Caranx crysos، وسمك تراخون Istiophorus albicansألطلسي والشراعي ا
سمك األسقمري ، وCypselurus melanurus، والسمك الطائر األطلسي  Hemiramphus balao، وبالووEuthynnus alleteratusالكبريت 

السالحف جلدية الظهر (، والسالحف البحرية )Katsuwonus pelametالوثابة  ، والتونة Trachurus trachurus الفرسي األطلسي
Dermochelys coriacea ، والسالحف رأسية المنقارEretmochelys imbricata وسالحف ردلي الزيتونية ،Lepidochelys olivacea  ،
البلشون األبيض الصغير (والطيور البحرية ، )Caretta caretta، والسلحفاة ضخمة الرأس  Chelonia mydasوالسالحف الخضراء 

Egretta garzetta .(حياتها أو جزءاً منها في هذه المنطقة، وهو ما يدعم في بعض األحيان مصايد دورة  وتقضي هذه الحيوانات كامل
 .المجتمعات الساحليةاألسماك الواسعة النطاق التي تساعد على تحسين رفاه 
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  تينهوساس إيلهاسجزر  -26
 شمال تقريباً كم 160 على بعدسان تومي وبرينسيبي، والتي تشكل جزءاً من بلد جزيرة برينسيبي، لتقع المنطقة البحرية : الموقع •

وتبلغ المساحة . كم من القارة األفريقية 220 على بعد، وشرقاً' 7º 20' - 7º 28و شماالً' 1º 32'- 1º 43تومي، بين  نجزيرة سا
 .جزر صغيرة وترتبط بعدة ²كم 142زيرة الرئيسية لجاإلجمالية ل

العديد من أنواع السالحف  تعشش إيكولوجية وموائل مختلفة، بما في ذلك الشواطئ الرملية حيث اًالمنطقة البحرية نظمهذه  تضم •
، Eretmochelys imbricata، والسالحف رأسية المنقار Dermochelys coriacea السالحف جلدية الظهر البحرية وتضع بيضها، وأهمها

 Caretta، والسالحف ضخمة الرأس  Chelonia mydas، والسالحف الخضراء  Lepidochelys olivaceaوسالحف ردلي الزيتونية 
caretta .المرجان النجمي الضخم (المستوطنة  المرجانياتباإلضافة إلى ذلك، تزخر المنطقة مع العديد وMontastraea cavernosa، 
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، غمرية، واألسماك ال)Epinephelus goreensisقشر غوريه (، واألسماك القاعية )Porites bernardiمرجان و ،guineense والغينيون
وأسماك  ،Scomber scombrus واألسقمري األطلسي ، Caranx crysosوسمك تراخون ، Istiophorus albicansالشراعي األطلسي مثل 

سمك األسقمري ، وCypselurus melanurus، والسمك الطائر األطلسي  Hemiramphus balao، وبالووEuthynnus alleteratusالكبريت 
فصيلة سمك قرش القداس (، وأسماك القرش Katsuwonus pelamet، والتونة الوثابة  Trachurus trachurus الفرسي األطلسي
Charcharinidae ، وأسماك القرش من فصيلةHemigaleidae، طرقة فصيلة القرش أبو موSphyrnidae .(فإن العديد من ، أخيراًو

 Onychoprionوالخرشنة الغبساء  ،Phaeton lepturusثل الطائر المداري أبيض الذيل مالطيور البحرية تتردد على هذه المنطقة 
fuscatus واألطيش البني ،Sula eucogaster،  والخطاف األسودAnous minute. 

 

  با البحرية والساحليةمنطقة مايوم -27
فرنان فاز  بحيرة تمتد منوالتي  ،مناطق واسعة من البحيراتوجود ب غابونالطبيعة الخاصة لهذا الجزء من ساحل ترتبط : الموقع •

 .مع الكونغو المشتركة هذه المنطقة البحرية إلى ما وراء الحدود شمالكم  500على بعد الواقعة 
، والثدييات )والدالفين ،، وأسماك القرشوالحيتان القاتلةالحيتان، (المائية الكبيرة  بالثدييات احليةمنطقة مايومبا البحرية والستتميز  •

الظهر  السالحف جلديةب تتميز تحديداً، وبالنباتاتمغطاة  الحاجزةفي الشواطئ ) وفرس النهر، الماءوجاموس  ،الفيل(البرية الكبيرة 
 .نيسان/وأبريل تشرين األول/بين أكتوبرا التي تصل إلى هذه المنطقة وتضع فيها بيضه

بحيرات صغيرة، ونظم إيكولوجية لغابات المنغروف،  عدةبحيرة كبيرة تحيط بها وشاطئ رملي طويل، ب يتميز ساحل مايومبا
هذه المنطقة وتتميز . مجموعة من السافانا والغابات الساحلية هاوراء والتي تنمو، وكثبان ساحلية من الحقبة القديمة ةوشواطئ حاجز

 السعدان،( رئيسياتالطيور وال وكذلك، )الشبحوسرطان البحر  ،الكركند( يةفهي موطن للحيوانات الشاطئ: تنوعها البيولوجي الغنيب
  .الموارد السمكية الساحلية والبحرية وتعدد في) والشمبانزي ،والغوريال
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  الجرف القاري الشمالي الغربي -28
 وتقع هذه. يليهمام وما  450-120 منحنيي التساوي العمقيقبالة سوحل بوانت نوار، بما في ذلك المنطقة الواقعة بين  يقع: الموقع •

 .للكونغوحدود الوالية الوطنية  ضمنمنطقة ال
خطوط التساوي  وتقع. التنوع البيولوجي وارتفاع مستويات المخزون السمكيبالساحلية و لمياههعالية النتاجية باإل هذا الجرف يتميز •

قياس األعماق ويظهر . كم 20  هي تتضمن مصطبة واسعة النطاق يصل مداها إلىو تراًم 450و  - 120هذه المنطقة بين العمقي ل
قبالة ساحل الكونغو، في الجزء الشمالي الغابوني الكونغولي، تضاريس تتضمن المنطقة : ما يلي في المنطقة، في شكل تخطيطي،

 وتتضمن مجموعات. متر 100و 75بين  مع بروز نتوءات خارجيةمتر،  100بشكل منتظم، يصل إلى ل قليالً ومائقاع  ذات بسيطة
ما و تراًم 120 عمق في الرصيف الصخريعلى  وهي تقع. بحريةغمرية في أعماق البحار وموارد  موارد قاعيةالموارد الحية 
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 .سمات خاصة من حيث المناخ وتباين المواردب وتتميز. يليه

  منطقة ميواندا الساحلية والبحرية -29
' 55° 6 -'45° 5 خطي العرض الجغرافية بين ها، وتقع إحداثياتهكتار تقريباً 66 000قدرها مساحة  تغطي هذه المنطقة: الموقع •

 .في جمهورية الكونغو الديمقراطية شرقاً° 13 -' 45° 12العرض  يوخط جنوباً
من أشجار المنغروف التي  النطاق مساحة واسعة ويضمكم،  40األطلسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية ساحل المحيط يبلغ طول  •

 نطاقهذه المنطقة الغربية من الوتغطي . في أنغوال كابيندو الشمالية مع محافظة تنمو في منتزه المنغروف البحري إلى غاية الحدود
  .تقريباً هكتار 110 000الساحلي 

حماية الحياة  المدرجة في إطارتتكون من أشجار المنغروف وهي ، ألفمنطقة ال: المنغروف البحري إلى منطقتين وينقسم منتزه
الساحل  خط منطقةال وتشمل هذه .بشكل جزئي تحظى بالحماية، وتتكون من السافانا الرطبة وشريط ساحلي، وباءمنطقة الالبرية، و

المجاور و المغمور الناشئ عن األخدودحوض البحري الو ،أشجار المنغروفبة السالحف البحرية، والمنطقة المحيط تعشش حيث
معايير المناطق  وتستوفي هذه المنطقة. الكونغو في منطقة المحيط األطلسي من جمهورية الكونغو الديمقراطية تأثير نهرلمنطقة 

وأفراس النهر،  اف البحر،خر ويمكن فيها مالحظة. يالبيولوجي البحر هابسبب أهمية تنوع أو بيولوجياً البحرية المهمة إيكولوجياً
 .وغيرهاوالقشريات، وأشجار المنغروف،  ،والرخويات ،والطيور البحرية ،والدالفين، والسالحف البحرية، واألسماك ،والحيتان

هذا  اإلضافة إلىوب. تشكيل حوض بحري على مصبه إلىوتأثير نهر الكونغو  أحد األخاديد بهاوجود  فقد أدىوعالوة على ذلك، 
بيئة معيشية  وتهيئ نتيجة لذلك، والتي تجذب العديد من الحيوانات البحرية، ارتفاع مياه القاع إلى السطحظاهرة  ، فهناكالوضع
ناميكا ديالهيدروواإلنتاج األولي، والملوحة، وتوزيع الكائنات البحرية،  وجود هذا الحوض أيضاً ويشجع .والتكاثر لعلفمواتية ل
 .بنغيال وغينيا توجيه تياريو ،يةالبحر
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  المنطقة االستوائية إلنتاج التونة -30
في  يتجاوزمتر و 100 عنمياهها ويزيد عمق خط االستواء، في حوض الكونغو البحري؛  علىالتي تمتد  ،هذه المنطقةتنشأ : الموقع •

 .متر 1 000بعض األحيان 
منطقة اإلنتاج "باسم  تُعرفغينيا منطقة بحرية إقليمية تيار دان األفريقية الساحلية المتاخمة لللبل مغمورةالمياه البحرية التتضمن  •

وصغار  يرقات وتكاثر ونمو لهجرة اًموقع كونهال أو بيولوجياً معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً ستوفيت هي، و"االستوائية
، )Katsuwanus pelamis(والتونة الوثابة ، )Thunnus albacares(تونة البكور ا في ذلك بم(التونة واألنواع المرتبطة بها  وكبار أسماك

 أسماك الكبريتوالتونة الصغيرة بما في ذلك  ،)Thunnus alalunga(والتونة طويلة الزعانف  ،)Thunus obesus( والتونة السندرية
)Euthynnus alleterratus( وسمك األسقمري الفرقاطي ،)Auxis Thazard(،  والسمك الشراعي األطلسي)Istiophorus albicans( ،
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. طن سنوياً 200 000بما يزيد عن مصيد التونة ويقدر  .، والشفنين البحريوأسماك القرش ،)Xiphias gladius(أبو سيف  وسمك
. لمياه القاع إلى السطح ناضجةو ارتفاعات قوية المنطقة موسمياًتشهد مميزة، و مالمحمن الطين و تكون الموائل القاعية أساساًوت

 .بشأن حيواناتها وبيئتها على حد سواءقد أجريت العديد من الدراسات فالمنطقة،  لهذهاالجتماعية واالقتصادية وبالنظر إلى األهمية 

  منطقة االلتقاء بين تياري الكناري وغينيا -31
 ساحل القائمة في ، النظم اإليكولوجية والموائلغرباً° 25-° 12و  شماالً° 15 - °3 تقريباً عندتقع التي ، تغطي هذه المنطقة: الموقع •

 المياه البحرية للمنطقةالبحرية الوطنية والمياه و ،وشمال ليبيريا ،وسيراليون ،جنوب السنغال، وغامبيا، وغينيا، وغينيا بيساو
 .عديد من الجبال البحريةتمتد إلى مياه أعماق البحار، وتشمل الهي و، االقتصادية الخالصة

وتتضمن أنواعاً مثل األربيان  .، والجبال البحرية على وجه التحديداألنظمة اإليكولوجية والموائل اً للعديد منهذه المنطقة موطنتشكل  •
وتتضمن أيضاً  .الرخويات، و).Panulirus spp(، واللوبستر الشوكي )P. kerathurus(، واألربيان المحزز )Penaeus notialis(الشمالي 

، )Drepanidés(، والدريبانيداي )Sciaenidés(، وسمك النعاب )Clupeidés(أسماك الكلوبيداي  أنواعاً سطحية وقاعية، بما فيها
، وسمك لسان الثور )Lutjanidés(، واللوتوانيداي )Pomadasyidés(، والبوماداسييداي )Polynemidés(والبولينيميداي 

)Cynoglossidés(الترس الشائك  ، وسمك)Psettodes belcheri( ،والتتراودونتيداي (Lagocephalus laevigatus) ،  والحوام المائي
)Gerres melanopterus( وأسماك األريداي ،)Arius spp( وأسماك سفيراينيداي ،)Sphyraena spp( وأسماك الشفنين الالسعة ،
)Dasyatis margarita( واأللبوليداي ،)Albula vulpes( . وتمثل أيضاً األسماك كثيرة الترحال تونة البكور)Thunnus albacares( ،

ويمكن ). Thunnus alalunga(والتونة طويلة الزعانف  ،)Thunus obesus( والتونة السندرية، )Katsuwanus pelamis(والتونة الوثابة 
، وسمك األسقمري )Euthynnus alleterratus( كبريتأسماك العلى التونة الصغيرة بما في ذلك  أيضاً العثور في هذه المنطقة

أسماك و؛ )Xiphias gladius(أبو سيف  ، وسمك)Istiophorus albicans(والسمك الشراعي األطلسي  ،)Auxis Thazard(الفرقاطي 
أنواع من  ر في المنطقة الطيو تمثل، أخيراًو. )Trichechus senégalensis(غرب أفريقيا لف البحر االقرش والثدييات المائية مثل خر

. العقاب النساريو وعقاب السمك األفريقي،طائر أبو منجل، و، والطائر مطرقي الرأس، والبلشون الجبار بينها اللقلق الصوفي العنق،
لمياه لة عاليالنتاجية اإل والتي تشكل األساس الذي تقوم عليه، لمياه القاع إلى السطح قوية بارتفاعات المنطقة أيضاً هذه وتتميز
 .البحرية
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  بالميرينهاس الساحلية-منطقة راميروس -32
البحيرة موسووال، غير أنها تشمل شبه جزيرة  وتُستثنى منها. أنغوالفي  منطقة الى الجنوب من مدينة لوانداال تقع هذه: الموقع •

 .نهر كوانزا الواقعة جنوب، وكذلك المنطقة الساحلية كازانغاوجزيرة 
هيمن على الغطاء تو. وشواطئ رملية ،منغروف غاباتساحلية صغيرة، و اً، وجزرمصبي نهرين من األنهار م هذه المنطقةتض •

وتشكل . المسطحات المديةالتي تعيش في  النباتات والحيواناتغيرها من وأنواع نباتات السباخ القليلة النمو،  لهذه المنطقةالنباتي 

M H H M M M M 



UNEP/CBD/COP/DEC/XII/22 
Page 46 

 

 C1 C2  C3  C4 C5 C6 C7  الموقع ووصف موجز للمناطق

لالطالع على شرح  5يرجى الرجوع إلى الصفحة 
 المختصرات

. األنواع األخرى مع وجود تنوع في، البحر لسرطان ومكان تفريخ باالنقراض حف البحرية المهددةللسال تكاثر هامالمنطقة موقع 
 المنشأ الضغوط البشريةحساسية تجاه  )المعششة مثل السالحف(أشجار المنغروف والموائل المرتبطة بها، وبعض األنواع وتبدي 

على  ما يترتب على ذلك من آثارمع ) بها تجزئة المرتبطةالمية وعلى سبيل المثال حركة المرور، والتلوث، واالستغالل، والتن(
أنواعها،  وهذه المنطقة قليلة المناعة نظراً لبطء نمو وتكاثر). أماكن اإليواء والتفريخ والعلف وغيرها(اإليكولوجية  نظمهاوظائف 

 ).البحر، والمنغروف افما في ذلك السالحف، وخرب( أشجارهاإزالة /ومن ثم فهذه األنواع تكون بطئية االنتعاش أمام تراجع أعدادها

  تيغريس-منطقة كونين -33
 عن شمالكم  10 يبعد بمسافةحد شمالي  وله، )كم 47× كم  103( ²كم 4841~  يبلغ نطاق منطقة على أنهاال حددت هذه: الموقع •

المنطقة وتقع هذه . بحرياً ميالً 25 بحري يصل إلىحد و ،نهر كونين جنوب مصبكم  2 يقع على بعد ، وحد جنوبيتيغريسجزيرة 
مساحتها ٪ من 80> اندراج  مع) أي أنغوال وناميبيا( اللذين تمتد على جانبيهماالجارين  للبلدين تينالوطني تينالقضائي ينالواليت ضمن
 .الوالية القضائية ألنغوالضمن 

وعلى الرغم من انفصال نهر . كيميائية-عمليات فيزيائيةعن طريق  قاًارتباطاً وثي خليج تيغريس- وجزيرةنهر كونين يرتبط مجمع  •
شمال  في خليج دجلة داخلملوحة والرواسب واإلنتاجية ال مستوى يؤثر على فهو، تقريباً كم 50 كونين عن خليج تيغريس بمسافة

 .الموائل واألنواع حيث منتفريخ، وبتنوعها العالي ئف الوظاوالمهاجرة  وأهميتها بالنسبة إلى الطيور بتفردها،وتتميز هذه المنطقة . مصب النهر
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  الجزر الناميبية -34
 .ناميبيالالوالية الوطنية  ضمن جنوباً° 27و 24عرض البين خطي  تقع) كوحدة واحدة(المنطقة أربع جزر  هذه تضم: الموقع 

 المركزة ودريتزل داخل خليةلتيار بنغيال إليكولوجي البحري الكبير ا النظام في المنطقة الوسطى من ةالناميبي البحريةتقع الجزر  •
المهددة  الطيور البحرية حياة أنواعدورة أهميتها لمراحل األربع ب ةالناميبي البحريةوتتميز الجزر . الرتفاع مياه القاع إلى السطح

 )إيشابو، وجزيرة بوسيسيون جزيرةوهاليفاكس، جزيرة وجزيرة ميركوري، (الجزر األربع وتشكل . والقليلة المناعةباالنقراض 
كم حول كل جزيرة لتحديد  5 طولها وتستخدم منطقة حاجزة. بيةجزر الناميلل المحمية البحرية  داخل للطيور البحرية مواقع تكاثر

 .لجزر والبيئة البحرية المجاورةلهمية اإليكولوجية والبيولوجية األ
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  أورانجمخروط  -35
لبحر في اتجاه ل ويواصل طريقة مواجهاًجنوب أفريقيا وناميبيا،  بينويشكل الحدود الساحلية  جنوباً° 29يقع المصب عند : لموقعا •

كيلومترا في  60الى الشمال والى الجنوب من نهر أورانج، وإلى ما يقرب من  مك 30 وتمتد هذه المنطقة لمسافة. الجنوب الغربي
ويمتد هذا . كم في عرض البحر 100حتى على بعد أورانج  لمخروط خصائص البيئة البحريةب تتمتعالمنطقة تظل ، وعرض البحر

 .كل من جنوب أفريقيا وناميبيال تينالوطني تينالقضائي تينالوالي المدرجة ضمنالمناطق البحرية  في النطاق
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ه التنوع البيولوجي، ولكنبمصب غني وال. لبحريةا السيالن في البيئةهو النهر الرئيسي في جنوب أفريقيا من حيث  مخروط أورانج •
بطيئة ومتغيرة ورياح  لتيارات البيئة البحرية وتتعرض). شاطئ ناماكوا الرملي(وئالً مهدداً بشدة المنطقة الساحلية م وتضم. متغير
في تعزيز الرصيد تدفق النهر ل كيدةاألهمية األ فبالنظر إلىعالوة على ذلك، و. غمريةمواتية لتكاثر األنواع ال هايجعلقد ، مما ضعيفة
مماثل  إيكولوجي اعتماد هناك من المحتمل أن يكون فإن، )بيئة ضحلة مشابهة ذات رواسب ادقيقة( ثوكيالً عند ضفاف نهر السمكي

نهر ( كم جنوب  300 موائل شاطئية مشاهبة على مدى/ولم يصادف وجود مصبات. بالنسبة إلى الجزء الساحلي من نهر أورانج
جنوب  التي تنظررامسار العابرة للحدود  أحد مواقع ومصب نهر أورانج هو). كونين(كم شمال  1300 ما يزيد عنو) أوليفانتز

" تفرد أو الندرة ال" ذات أهمية كبيرة من حيث  هذا النطاق يعتبر منطقة فإنباختصار، و. منطقة محمية في جعلها أفريقيا وناميبيا
 ".حياة األنواع ورةدأهمية خاصة لمراحل ذات "و

  حافة الجرف القاري لمنطقة أورانج -36
 وتقع بالقرب منجنوب أفريقيا وناميبيا، وحافة الجرف القاري للحافة القارية الغربية ل في الطرف الخارجيمنطقة ال تبرز هذه: الموقع •

 .لبلدينا هذينضمن الوالية الوطنية ل وهي تندرج. بين البلدين الفاصلة الحدود
في  تتكون منطقةال هذه ومن المعروف أن. وأخدود جرفي مجوف بحريالعلى الجانب الناميبي، جبل تريب تتضمن هذه المنطقة،  •

 60بما في ذلك ما ال يقل عن ثالثة من وغير مجمعة،  صلبة يحتوى على مواد تحتية حافة جرف/ موئل جرفيجنوب أفريقيا من 
الموائل الساحلية في حالة التهديد  صدر أخيراً بشأن لتقييم وفقاًو. تحديدها سنىحرية  القاعية التي تأنواع الموائل الب نوعاً من

 ومع ذلك، فإن. باالنقراض وأحدها مهدد بشدة؛ مهددة باالنقراضالموائل  الثالثة من هذه األنواع فإنوالبحرية في جنوب أفريقيا، 
 بكر/الموائل في حالة طبيعية منالمهددة  هذه األنواع التي توجد فيهاجنوب أفريقيا المناطق القليلة في  تشكل إحدىالمنطقة  هذه
المنطقة  فقد حددت هذهبشباك الجر،  دراسة استقصائية على المدى الطويل بشأن الصيدتحليل سلسلة بيانات  واستناداً إلى. نسبياً

. المنطقة التي توجد في هذهمتجانسة الغير  لق هذا األمر بالموائلوقد يتع. ألسماك القاعيةلمستمرة للتنوع البيولوجي  بقعة ساخنةك
: المعايير التالية المتعلقة بالمناطق البحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياًذات أهمية كبيرة من حيث  فهي تعتبر منطقةوباختصار، 

 ،"التنوع البيولوجي"و، "لخطر االنقراض أو انخفاض العدد أو الموائل المهددة باالنقراض أو المعرضة/همية بالنسبة إلى األنواع واأل"
 ".الخصائص الطبيعية"و
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  تشايلدز مصطبة -37
 وتمتدجنوب أفريقيا، لعلى الساحل الغربي  هونديكليبباي قبالة ميال بحرياً 190 على بعد حوالى مصطبة شايلدزتقع منطقة : الموقع •

 .يةحدود الوالية الوطن برمتها ضمن
 التابعة المنطقة االقتصادية الخالصةتشكل مصطبة شايلدرز أحد تضاريس المصطبات البحرية الفريدة من نوعها والتي تظهر في  •

 وتتضمن هذه المنطقة. جنوب أفريقيال ةالغربي ةالقاري الحافةعلى  ترم 200إلى  ترم 400 مستوى من ترتفعجنوب أفريقيا، حيث ل
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والتي تدعم أنواع وحافة الجرف،  جزء الخارجي من الجرف القاري،، والانفسه مصطبةال ها، بما فيقاعيةال الموائلمن خمسة أنواع 
وقُيم نوعان ، "باالنقراض بشدة مهدد" الموجودة في هذه المنطقة على أنهالموائل  وقُيم أحد أنواع هذه. مجمعةالغير و الصلبة الموائل

، ودلت "ةجيد" للمصطبة نفسها على أنها في حالة طبيعيةمنطقة القاعية فقد اعتبرت الذلك، ومع ". قليال المناعة" آخران على أنهما
 المرجانيات هيكلياً عمتدوالموائل المرتبطة بها  مصطبة شايلدزومن المعروف أن . األنماط والعمليات اإليكولوجيةعلى سالمة 

، واألنواع التي تتألف منها النظم اإليكولوجية يواإلسفنج الزجاج لمروحية،والمرجانيات ا، والمرجانيات المائية للمياه الباردة،المعقدة 
: المعايير التالية المتعلقة بالمناطق البحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياًذات أهمية كبيرة من حيث  وتعتبر منطقة. البحرية الهشة

 ".الخصائص الطبيعية"، و"االنتعاش هشاشة أو الحساسية أو بطءأو ال الضعف مدى"و  ،"فريدة أو نادرة"

  الساحلية كوامنطقة ناما -38
يحدها من و. في منطقة ناماكوا األحيائية على الساحل الغربي وتبرزجنوب أفريقيا، لمنطقة ضمن الوالية الوطنية تقع هذه ال: الموقع •

 .، على التواليمصبا نهري سبوغ وسوتالشمال والجنوب 
هذه من  ويتميز جزء. على طول شواطئها مجموعات الكائنات الحيةمن  أحيائيةإنتاجية عالية وكتلة ب ة ناماكوا األحيائيةمنطقتميز ت •

 مقارنة المنشأ لضغوط البشريةل المنخفضة كثيراًمستويات ال جيدة نسبياً بسبب) بكر/طبيعية(في حالة  الموجودةالموائل بالمنطقة 
المهددة و الممثلة فيها الموائل من أنواع مهمة لعدةالمنطقة  هذه فإن من ثم،و. الشمالية قاطعةالم المناطق الساحلية األخرى فيب

للحفاظ على مناطق  هامة وتعتبر المنطقة أيضاً). باالنقراضالموائل التي صنّفت كموائل مهددة بشدة بما في ذلك بعض (باالنقراض 
المعايير التالية المتعلقة بالمناطق البحرية المهمة ات أهمية كبيرة من حيث ذهي و ،مصبات األنهار وأنواع األسماك الساحلية

أو الموائل المهددة باالنقراض أو المعرضة لخطر /همية بالنسبة إلى األنواع واأل"و، "اإلنتاجية البيولوجية: "إيكولوجياً أو بيولوجياً
 ".الخصائص الطبيعية"، و"االنقراض أو انخفاض العدد
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  كيب كانيون والمناطق المحيطة به -39
 تتضمنو. ضمن واليتها القضائية الوطنية تندرج برمتهاتقع هذه المنطقة قبالة الساحل الجنوبي الغربي لجنوب أفريقيا و: الموقع •

اء من خليج وأجز من الجرف، الداخليالجزء الخارجي و ومنطقتي الجزءالمجاور،  جرف القاريحافة الوكانيون،  كيبمنطقة ال
 .ضمن هذه المنطقةقبالة خليج سالدانا والجزر الواقعة  نجيبانوتندرج أيضاً بحيرة ال. سانت هيلينا

نطاقاً األوسع قد اعتُرف بهذه المنطقة قبالة الساحل الغربي لجنوب أفريقيا، و الواقعين هو أحد األخدودين البحريينكيب كانيون  •
ألسماك لمنطقة مهمة ال، وعلى حد سواء القاعية والسطحية وقد ُأدرجت المعالم. هجيالمن للحفظ في ثالث خطط ةهام كمنطقة

على  الواقعين والموئل الموحل ويشكل األخدود. المهددة باالنقراض من الطيور البحرية أنواعوعدة الثدييات البحرية  ولعلف، غمريةال

M H H H H M M 



UNEP/CBD/COP/DEC/XII/22 
Page 49 
 

 C1 C2  C3  C4 C5 C6 C7  الموقع ووصف موجز للمناطق

لالطالع على شرح  5يرجى الرجوع إلى الصفحة 
 المختصرات

األخدود هناك أدلة على أن و. لمناطق المهددة بشدة باالنقراضويعتبران من ا ة النطاق،محدودال الموائلمن  نوعينحافة الجرف 
 .وقابلة للتأثرفريدة من نوعها  أخرى قاعيةكائنات  جموعاتم تتضمن هذه المنطقةو ،مكونة لموائل هشة اًستضيف أنواعي البحري

وهناك  للضرر، ت شباك الجر،نطاق بصما خارج تلك التي توجد ، وال سيماالصلبةمناطق األرض ومن المحتمل أيضاً أن تتعرض 
مناطق بحرية محمية  عدة تضم هذه المنطقةو. هذه المنطقةالبترول والتعدين في  تزايد في التطبيقات المتعلقة بصناعة النفط والتعدين 

 .صغيرةوساحلية 
 

  مصطبة بروونز -40
على طول الحافة  القاري وحافة الجرف جرفرجي من الفي الجزء الخاموائل قاعية وسطحية  تتضمن مصطبة بروونز: الموقع •

الوالية  وتندرج بالكامل ضمنقبالة الساحل الجنوبي الغربي لجنوب أفريقيا  وتقع هذه المنطقة. جنوب أفريقيا في ةالقارية الغربي
 .الوطنية

وهي منطقة مهمة . وأرضية صلبة ثابتة المكونة للشعاب،المياه الباردة  ومرجانياتفريد من نوعه،  موئل حصىالمنطقة هذه  تضمنت •
مصطبة على المنطقة الساحلية من الساحل الغربي و بأماكن التفريخ السرءوترتبط منطقة . ألنواع القاعية والسطحيةلاألسماك  سرءل
جنوب بنغيال وس جولهاأتلتقي المنطقتان اإليكولوجيتان و. شماالً الواقعة المناطق، وتتميز بمستوى استبقاء يفوق مستوى جولهاسأ

اإلنتاجية على يعزز االرتفاع المتقطع لمياه القاع إلى السطح في حافة الجرف القاري لمنطقة، وهذه االحدود الجنوبية الشرقية ل عند
نوع الموائل أ أحد ؛ بما في ذلكباالنقراض للموائل واألنواع المهددة ةالمنطقة مهموهذه . للحافة القارية الخارجي طرفطول ال

جلم الماء ، وهي المهمة للطيورمناطق البحرية ال منطقتين مقترحتين منمتداخلة بشكل كبير مع هي و ،اعية المهددة باالنقراضالق
التنوع  تين من خططوقد تم تحديد المنطقة كمنطقة ذات أولوية من خالل خطتين منهجي. األنفاألطلسي األصفر القطرس و الكبير

 .النازليسرء سمك تمثيل الموائل والنظم اإليكولوجية البحرية الهشة وتعلقة بالماألهداف ، لتحقيق البيولوجي
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  غابة ناماكوا األحفورية -41
كوالند في جنوب اقبالة ساحل نام اًمتر 140- 120 يتراوح مداه ما بين عمق عندوسط األ تبرز هذه المنطقة على الجرف: الموقع •

 .لجنوب أفريقيا التابعة قة االقتصادية الخالصةالمنط وهي تندرج ضمن. أفريقيا
عمق  الخشب األصفر األحفورية عندمن أشجار ، وتتكون )²كم 2( في قاع البحر اًصغيرخارجياً  اًنتوء تشكل غابة ناماكوا األحفورية •

قد استعمرت جذوع و. الساحل الغربي لجنوب افريقيا على طولكم  30تراً وتمتد إلى مسافة م 140- 136 يتروح مداه ما بين
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. المسوح الغاطسة المأخوذة خاللالصور  ومكونة للموائل، وهو ما أكدته حفورية من طرف مرجانيات حجرية هشةاألشجار األ
مسوح جانبية إلى تفسيرات  استناداًو. متر 0.5×  1×  5 صخرية عريضة جانبياً وتبلغ أبعادها من ألواحالخارجية  وتتكون النتوءات

نطاقاً الموقع  هذا ويعتبر. من نوعه في المنطقة الخارجي يشكل معلماً فريداًنتوء ال هذا خدام المسبار الصوتي، يعتقد أنباست إقليمية
 تشكل معلماً غابة ناماكوا األحفورية فإنباختصار، و. حالياًتعدين الماس ل ترخيص منطقة ضمن وقوعهالرغم من غير معدني على 

 .لتأثيرات القاعيةل كبير من التعقيد الهيكلي المعرض بشدة، وتتسم بمستوى للغاية اًفريد

  مسار ناميب لهجرة الطيور -42
 منتزه دوروب الوطنيساندويتش على المنطقة الساحلية من ميناء و كروسبين كيب  مسار ناميب لهجرة الطيوريقع : الموقع •

 50 وتمتد هذه المنطقة في عرض البحر إلى مسافة. درجة جنوباً 24و 21ناوكلوفت، بين خطي عرض -منتزه ناميباألرضية و
 .ناميبيال وتندرج ضمن الوالية الوطنية، بحرياً ميالً

، الساحليةو البحرية كبيرة من الطيور جذب أعداداًي ذيفي نظام بنغيال ال ذات إنتاجية عاليةمنطقة هو  مسار ناميب لهجرة الطيور •
 مهمةاثنين من مواقع رامسار البحرية، وأربع مناطق  ويضم موقعين. وغيرها من الحيوانات ،لبحريةوالسالحف ا ،والثدييات البحرية

  الرتفاع مياه القاع إلى السطح المركزة ودريتزل خلية وتترك. المهمة للطيورمناطق البحرية ال ومنطقتين مقترحتين من ،للطيور
في المناطق الوسطى  أعلىبنغيال  لتياراإلنتاج األولي ويكون مستوى . السائدةالشاطئية والرياح االنحراف الساحلي مع  شماالً اأثره

 .بتأخر التكاثر وهو في ذلك مدفوعمن الساحل الناميبي، 
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  نظام بنغيال الرتفاع مياه القاع إلى السطح -43
° 17(ناميبيا -ن كيب بوينت في الجنوب إلى حدود أنغوالم نظام بنغيال الرتفاع مياه القاع إلى السطحالنطاق الجغرافي ليمتد : الموقع •

حد أقصى  من تمتد منطقةك هذا النطاق ددحفقد  ،وعالوة على ذلك. يغربال يجنوبالعلى طول الساحل األفريقي  شماالً) جنوباً '15
عمودياً يرات نموذج اإلنتاج المعممتقد المستمدة من متوسط اليوم من عتبة اإلنتاجية/ ²متر/من الكربون ملغ 100> إلى حد  المد 

)VGPM (تمتد هذه نظام بنغيال الرتفاع مياه القاع إلى السطحفي المنطقة الشمالية من الحد البحري لو. للمحيطاتالعالمية  لإلنتاجية ،
 .ناميبيا وأنغوالل تينالخالص تيناالقتصادي تينالمنطق المنطقة خارج

إنتاجية ب يتميز هذا النظامو ،الشمال والجنوب م بنغيال الرتفاع مياه القاع إلى السطح، من ناحيتينظا نظم تيارات المياه الدافئة حدت •
هذه اإلنتاجية البيولوجية العالية العديد من مصايد األسماك  وتدعم). اليوم/ ²متر/من الكربون ملغ 1000> (للغاية أولية عالية 

ألنواع الطيور المهددة ، باإلضافة إلى مناطق علف مهمة لألسماك ء وتفريخسر مناطق ويتضمن. التجارية والحرفية والترفيهية
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 موعات من الكائناتمج ويتضمن. أحد المعالم المميزة الرئيسية في شمال بنغيال الواقعدياتومي ويشكل الحزام الطيني ال. باالنقراض
 .البكتيريا المرجعة للكبريتاتتعتمد على  اإلقليمي، وهيعلى المستوى فريدة من نوعها والألكسجين ذات االحتياج المنخفض لقاعية ال
 

  سوالفي مرتفع -44
إلى ) جنوباً °19,3(نغوال أل ةالقاري حافةال -من ناميبيا  مائلمتد بشكل يخارج الوالية الوطنية، و يقع هذا المعلم برمته: الموقع •

 ).جنوباً °37,4(األطلسي  مرتفع وسط المحيط عندمجموعة جزر تريستان دا كونها 
إلى  ةاألفريقي ةالقاري حافةغرب من الالشرق إلى ال يمتد من الجبال البحرية الهامة التي تشكل جسراًمن سلسلة هو  مرتفع والفيس •

 أهمية خاصةه يكتسي المرجح أن ، ومنمن نوعه اًفريداً جيومورفولوجيوهو يمثل معلماً. جنوب مرتفع وسط المحيط األطلسي
ما يشهده مرتفع على الرغم مو. المرتبطة بالجبال البحريةالالطئة واألسماك القاعية  جموعات القليلة المناعة من الحيوانات العيانيةللم

 التباين فيبسبب و. مدى المكاني للصيد التجاري يقتصر على منطقة صغيرة نسبياًفإن الصيد في قاع البحار،  والفيس من أنشطة
أعلى  اًبيولوجي اًالمنطقة تدعم تنوع هذه والمياه السطحية، فمن المرجح أن مالقموتتراوح بين المنحدرات  يالمنطقة، والت أعماق
 .باالنقراض على الصعيد العالمي الطيور البحرية المهددة في مستوى عالياً من التنوع هذا المعلم عززيو. نسبياً
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  منطقة االلتقاء شبه المدارية -45
مرتفع و حواف مرتفع والفيسبط مع توير جنوباً،° 43-°36إلى  غرباً° 18- °9 يمتد من مضلّعاً متطاوالًالمنطقة تشكل هذه : عالموق •

. جنوباً° 45,5 وتقل عن °31 حدود تصل إلى هذا المعلم إلىعناصر محددة من وتمتد . الغرب ناحية من وسط المحيط األطلسي
 وتُستثنى. مريكا الجنوبيةألالغرب نحو الحافة القارية  امتدادها إلى منطقة االلتقاء شبه المداريةوتواصل التضاريس األوقيانوغرافية ل

 الواقعة في المناطق البحريةوتقع هذه المنطقة بشكل حصري . المنطقة الغربية لهذهنهاية الالوالية الوطنية لتريستان دا كونها من 
مدارية ومن جهة  الجنوب شبه ال من جهة الشمال الدوامات المائية لتقاء شبه المداريةمنطقة اال وتحد. خارج حدود الوالية الوطنية

 .النطاق الحالي للتيار الحول قطبي الجنوبي والذي يقع في أقصى الشمال
وتدعم . نات الحيةالكائ وهي تعزز تنوعاً كبيراً في ،الشمال ناحية نادرة المغذياتإنتاجية عالية مقارنة مع المياه بالمنطقة  تتميز هذه •

االتحاد الدولي لحفظ  التي أقر والطيور البحرية ،الحوت الحقيقي الجنوبيومثل التونة الجنوبية زرقاء الزعانف،  اًالمنطقة أنواعهذه 
 .باالنقراضبشدة ، بما في ذلك قطرس تريستان المهدد باالنقراضمهددة  بأنهاالطبيعة والموارد الطبيعية 
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  الشمالي المحيط المتجمدأعماق  فيالهامشية والغطاء الجليدي الموسمي  يةمنطقة الجليدال -1
الهامشية في المياه  بالمنطقة الجليدية البحرية والمرتبطة لصلةذات ا المياهمعالم أعمدة هذه المنطقة الجليد السطحي و تضمنت: الموقع •

على  هامشية الواقعةال يةمنطقة الجليدوتشكل ال. المناطق الواقعة خارج حدود الوالية الوطنية ضمنمتر  500 التي يتجاوز عمقها
وهي تتغير أيضاً من حيث المساحة والشكل والموقع الكتلة الجليدية الطافية معلماً دينامياً من الناحيتين الجغرافية والزمانية، حافة 

هامشي ال ينطاق الجليدال ويظل. ة من سنة إلى أخرىفي القطب الشمالي التغير الحاصل للكتلة الجليدية الطافية، وذلك بسبب الجغرافي
متر  500 التي تتجاوز أعماقها هوالميا الوطنية الوالية حدود خارج الواقعة لمناطقه المناطق مقتصراً على الهذ المتعدد السنوات

 .لحلقة العملالنطاق الجغرافي  ضمن
من ثم، فهي ، وطوال السنةالجليد الجزء األوسط من المحيط المتجمد الشمالي على في الموجودة مناطق واسعة من األحواض تحتوى  •

هذه المنطقة وتمتاز . فصل الصيف خاللتوحة المياه المفتتخللها فترة تكون فيها  حواف جليدية ومناطق جليدية موسمية مناطق تشكل
تها ديناميب فوق أعماق المحيط المتجمد الشماليالمياه المفتوحة الموسمية و الجليد الموسمي/وذات الحواف الجليديةجديدة الهامة وال

تج من الغطاء الجليدي الموسمي والتي تن وتشكل المنطقة الجليدية الهامشية،. على حد سواء من الناحيتين المكانية والزمانية العالية
من نوعه في المناطق الواقعة  اًوفريد معلماً هاماً، )متر 500يتجاوز عممقها (الموجود فوق المياه العميقة للمحيط المتجمد الشمالي 

 التغيرات وتعدل. القطب الشمالي منفي أي مكان آخر  موائل الجليديةهذا النوع من ال وال يوجد. خارج حدود الوالية الوطنية
البحري من حجم اإلنتاج األولي وتوقيته ومكانه، سواء داخل الجليد أو في عمود الماء، مع احتمال أن تترتب في الجليد  الحاصلة

االتحاد  وقد أدرج. وهذه المنطقة مهمة لعدة أنواع مستوطنة في القطب الشمالي. على ذلك آثار متتالية تطال النظام اإليكولوجي برمته
اتفاقية حماية أو أدرجتها /بعض األنواع ذات الصلة بالجليد في قائمة األنواع الحساسة، و لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية الدولي

وتشكل منطقة الجليد الحدية . المهددة باالنقراض أو انخفاض العددضمن األنواع البيئة البحرية لشمال شرق المحيط األطلسي 
بالنسبة ) االرتياد(ويعد الجليد البحري موئالً هاماً للتكاثر والتحسير والراحة . واع المرتبطة بالجليدوالممرات مناطق علف هامة لألن

 .إلى بعض الثدييات البحرية
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  الجزء األوسط  من المحيط المتجمد الشمالي المتعدد السنوات فيالجليد  -2
. منطقة الجليد البحري المتعدد السنواتب والمرتبطة ذات الصلة المياهأعمدة  معالمهذه المنطقة الجليد السطحي و تضمنت: الموقع •

ويشير النطاق الجليدي المتعدد السنوات والوارد في . ووصفت هذه المنطقة على أنها معلم دينامي من الناحيتين الجغرافية والزمانية
 .المنطقة الواقعة خارج حدود الوالية الوطنية هذا الوصف إلى

 بسبب تغيرتوقعات تغير الظروف الجليدية وتشير  .الهامة على الصعيدين العالمي واإلقليمي مجموعة من الموائل ذه المنطقةتوفر ه •
 قدخارج حدود الوالية الوطنية وفي المياه الكندية المجاورة  والذي يقع المحيط المتجمد الشماليالجزء األوسط من المناخ إلى أن 

 الفريدة لألنواع ومن ثم فهو يوفر ملجأجميع المناطق األخرى في منطقة القطب الشمالي،  مما تحتفظ بهأطول  لمدة الجليدبيحتفظ 
 حول نحوالت سوف يؤثرو. استمرار فقدان الجليد وذلك في ظل، الحساسة األنواع فيهاالتي تعتمد على الجليد على مستوى العالم ، بما 

ما قد  المنطقة، مع هذه في الكائنات المنتجة األولية وعلى إنتاجعلى تكوين األنواع الجليد البحري المتعدد السنوات  تدني مستوى
البيئة الغطاء الجليدي، فإن التأثيرات على حيوانات  قلصت وفي حالة. برمته النظام اإليكولوجي علىمتتالية  يترتب على ذلك من آثار

 موائل كبيرا على اعتماداً) Ursus maritimus(الدببة القطبية وتعتمد . اتعلى حواف الجليد البحري المتعدد السنو الجليدية ستكون أشد
وتُعد . التي تطرأ على مدى الجليد البحري ومدته وسمكه لتغيراتحساسة تجاه ا فهي، على وجه التحديد، البحري، ومن ثمالجليد 
ثر للدببة القطبية التي تندرج ضمن المجموعات بوجه خاص أماكن مهمة لكونها تشكل موائل تكا متعدد السنواتالالجليد موائل 

 .جنوب و شمال بحر بوفورتالفرعية من الكائنات التي تعيش 
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  فارانجر ورديساحل مورمان وف -3
. النرويجية/الغرب الحدود البحرية الروسية منيحدها من الشرق البحر األبيض، وو. تقع هذه المنطقة في بحر بارنتس: الموقع •

 على عمق غير كبير ال يتجاوزكم من الشاطئ  30 التي تمتد في العادة إلى مسافةالمنطقة  هذه مورمانسك الساحلي يحاذي تيارو
 . بوجه عام متر 200

. يرةالكبالقاعية  حيائيةالكتلة األباإلضافة إلى ٪ من اإلنتاج السنوي األولي الصافي؛  13-9(  للغايةإنتاجية عالية بتتميز هذه المنطقة  •
الساحل  يضم، في حين )الرمل وأنقليسالكبلين،  مثل سمك( األسماك الغمريةعدة أنواع من  تفريخ من طرفكمنطقة  وهي تستخدم

للطيور كبير التنوع ال ويعزى .مختلف األنواع زوج إنسال من 50 000ما يزيد عن  –من مستعمرات الطيور البحرية  اًكبير اًعدد
 القادمة للكثير من الطيور البحرية مشتىسواحل شبه جزيرة كوال تشكل و .الشرقية والغربية المناطق أنواعتداخل نطاقات توزيع إلى 

وتستخدم كمنطقة علف الثدييات البحرية،  مجموعاتفي الحفاظ على  وهي تضطلع أيضاً بدور هام. من الجزء الشرقي لبحر بارنتس
والحوت  )Phocoena phocoena( الشائع خنزير البحرو عنبرلحيتان ال علفمنطقة و ،)Halichoerus grypus(الرمادية  لفقمةلوتكاثر 
كممر ) Megaptera novangliae(الحيتان البيضاء  طرفوتستخدم المياه الساحلية لشبه جزيرة كوال من ). Orcinus orca( القاتل

ى مدرجة في القائمة الحمراء لالتحاد الدولي ولوحظ أيضاً بشكل متكرر أن هذه المنطقة تضم حوتيات أخر. علفهجرة ومنطقة لل
، )Balaenoptera borealis( والهركول الشمالي، )Megaptera novangliae(، مثل الحيتان الحدباء لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية
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 ) .Lagenorhynchus albirostris(منقار الوالدلفين أبيض 

  البحر األبيض -4
بحر  من الناحية األوقيانوغرافية من، وهي قريبة فورونكاباستثناء الجزء الشمالي من  برمته البحر األبيض هذه المنطقة تضم: الموقع •

 .بحرية دولية اًطرق تضم غير أنهالالتحاد الروسي،  التابعة المنطقة االقتصادية الخالصة ضمنبالكامل  وتقع المنطقة. بارنتس
بنظام أوقيانوغرافي استثنائي يتسم بتشكل المياه الباردة والعميقة في مضيق أوروبا،  أصغر بحار ، الذي يعدالبحر األبيضيتمتع  •

قاع  حتىعمود الماء  مزجاضطراب عالية و التي تتسبب في حدوثقوية التيارات المد والجزر ب غورلووتتميز منطقة . غورلو
حرارة دون الدرجات  وتبقي على رمته،العميقة من البحر األبيض ب مأل المناطقتو ،إلى الجنوب المياه الباردة وهي تنشر. البحر

 .من انتشار الحيوانات من خارج المنطقة إلى البحراألبيض يحد وتشكل هذه الظروف الخاصة نطاقاً أحيائياً. السنة طوالالصفر 
الطبقات العليا والمناطق  ، في حين تستضيفعيةالقاوالبحرية للكائنات الحية موائل  ةالبارد ياهمملوء بالمالالمناطق العميقة وتوفر 

في بعض و). واألعشاب البحرية الطحالب البنية الضخمةأي ( والنباتات المائية المرئيةالضحلة االحيوانات النموذجية الشمالية 
ية في البحر األبيض يتجاوز ، في حين أن عدد اأنواع العوالق النباتنوعاً 460 أنواع الكائنات القاعية المرئيةعدد يتجاوز المناطق، 

وتوفر . وفيرةالسلمون األطلسي ومخزوناتها أسماك ال من األسماك، وطرق هجرة نُويعين متوطنينالبحر األبيض ويأوي . نوعاً 440
 Somateria(لطائر العيدر الشائع  مناطق تعشيش ك تستخدمو ،من الطيور المائية نوعاً 17تكاثر لخلجان وجزر البحر األبيض موائل 

molissima . (باعتبارها ، ومن ثم فهي تكتسي أهمية كبيرة شرق المحيط األطلسي وتتداخل هذه المنطقة مع مسار هجرة الطيور في
. لعدة أنواع الطيور البحرية ةفصل الشتاء مهم تُعد المناطق البحرية الخالية من الجليد والتي تظهر فيو. عبورممر هجرة ومنطقة 

سال والتحسير بالنسبة إلى الفقمة القيثارية نواإل يضم مناطق هامة للعلفالبحر األبيض فإن ييات البحرية، الثدبفيما يتعلق و
)Pagophilus groenladicus ( البيضاء ومواقع تزاوج مهمة للغاية للحيتان)Delphinapterus beluga.( 
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  )بحر بيتشورا(جنوب شرق بحر بارنتس  -5
. نهر بيتشورا وهي تتأثر بتصريفجنوب شرق بحر بارنتس،  الواقعة المنطقة إلى حد كبير المنطقة الضحلةهذه تغطي : الموقع •

منطقة بالكامل وتقع هذه ال. اً كبحر من البحاررسمي عدم االعتراف بها من بحر بيتشورا على الرغمب وعادة ما تسمى هذه المنطقة
 .لالتحاد الروسي التابعة الخالصةالمياه اإلقليمية والمنطقة االقتصادية  ضمن

بنظام جليدي أوقيانوغرافي وهيدرولوجي  باسم بحر بيتشورا، ذي يعرفمن بحر بارنتس، واليتمتع الجزء الجنوبي الشرقي الضحل  •
فاض وانخ بمناخ قاري أشد، بحر بارنتسمناطق عن بقية  تميزهو ي. نتاج القاعياإلعلى  أساساً قوممتميز ي إيكولوجينظام و خاص

نهر بيتشورا  في هذه المنطقة في البيئي األكثر تميزاً ويتمثل المعلم. االرتفاع شواطئ المنخفضةالو ،ضحلةالعماق واألالملوحة، في 
بعض  بروز ويبرر هذه المنطقةفي  ويؤثر تصريفه. في الجزء األوروبي من المحيط المتجمد الشمالي نهر يصبأكبر  وهو ثاني –

بيشورا يحتوى على مجموعات من الكائنات القاعية الغنية والعالية اإلنتاجية والتي ومن المعروف أن بحر . الخصائص البيولوجية
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الكتلة ويتجاوز مقدار . صنف 600الحيوانات القاعية أكثر من وتبلغ أعداد . بيتشورا تغذوي كبير ينتقل عبر نهرتدفق  يدعمها
أعلى قيمة  وهي، ²متر/مغ 500، والتي تقع في مضيقي كارا ويوغور شار ،الضحلة منطقة كولغيف اإلجمالية المسجلة في حيائيةاأل

وتمثل . وحيوانات الفظالقاعية التغذية مثل البط البحري جيدة للحيوانات غذائية قاعدة  هذا الوضع يوفرو. في بحر بارنتس سجلت
مسار هجرة الطيور  يقع بحر بيتشورا في وسطو. طقةالمن الملحوظة في هذهبيولوجية ال خاصية أخرى من الخصائصالطيور المائية 

وال تتخذ . موقع توقف رئيسي لغالبية أنواع الطيور المائية خالل المراحل النهائية من هجرتها، وهو يشكل شرق المحيط األطلسي في
التي توجد لموارد الغذائية الغنية من ا ولكنها تستفيد بشكل كبير نقطة عبورالمنطقة وغيرها من طيور الماء هذه  معظم الطيور المائية

 نوعاً 130 حوالى فقد امكن مالحظة، وإجماالً. ، والمنطقة الساحلية والسواحل المجاورةالمحمية والخلجانفي المياه البحرية الضحلة 
هجرة  رمساو للفظ األطلسي، وهو يوفر موقع علف رئيسي كموئل رئيسيبحر بيتشورا  ويستخدم. في هذه المنطقةمن الطيور 

المنطقة على مدار  هذه الدببة القطبية فيوتعيش . )الحساسة وفقاً لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية(للحيتان البيضاء 
 Coregonus( القطب الشماليالوحيد من أسماك سيسكو االوروبي  رصيدباإلضافة إلى ذلك، فإن حوض بحر بيتشورا يدعم الو. العام

autumnalis(، سرء منطقة ك وهو يستخدم أيضاً. سلمون بيتشورا األطلسي لرصيد السمكي من أسماكليشكل منطقة هجرة هامة و
 .سمك القد القطبيرئيسية 

  نوفايا زيمليا الجزئين الغربي والشمالي من ساحل -6
باستثناء ( 100 ضمن خط تساوي عمقي قدره مابوجه عوالجرف المجاور هذه المنطقة النطاق الساحلي الخاللي غطي ت: الموقع •

تقع هذه و. من الشاطئ في المنطقة القريبة للغايةالعمق  يتزايدجزيرة نوفايا زيمليا، حيث من شمال  الواقع إلى أقصى الشمالالجزء 
 .التابعين لروسيا المنطقة ضمن البحر اإلقليمي والمنطقة االقتصادية الخالصة

على  ذات إنتاجية عالية حيث تعتمدبحرية  في بحر بارنتس منطقة الواقعة نوفايا زيمليامن  والشمالي الجزئين الغربيساحل يشكل  •
 تلتقي في هذه المنطقة كتلتا مياه المحيط األطلسي والمحيط المتجمد الشماليو. هامشيةقطبية متقلبة ومنطقة جليد واجهة منطقة 

 على طوليتغير موقعها ، وعلى حد سواء الملوحةدرجة الحرارة و درجةة في تدرجات قويبالقطبية التي تتميز  الواجهة تشكالنو
الداعمة خرى األ ويتمثل أحد المعالم. نوفايا زيمليا ساحل غرب في كاملنتاجية اإل ومن ثم فهي تفسر تحسنبحر بارنتس،  شرق
أماكن علف لألنواع منطقة ال هذه توفرو. نفسها قةالموسم في المنط طوال، والتي تتحرك هامشيةمنطقة الجليد ال فيعالية النتاجية لإل

الفقمة و) Erignathus barbatus( ةالملتحي باإلضافة إلى توفير مواقع تكاثر للفقمة الشائعة من زعنفيات األقدام وحوتيات بحر بارنتس،
على طول الساحل الغربي  واقعي الالجليد منجرفوال الممرات الشاطئيةنظام ومن المفترض أن يشكل ). Phoca hispida(الحلقية 

. األطلسي الفظ خالل فصل الربيع للحيتان البيضاء التي يوجد رصيدها في بحر كارا، وربما لحيوانات هجرةلنوفايا زيمليا طريق 
اإلنتاجية العالية لهذه المنطقة البحرية أكبر مستعمرات الطيور البحرية في شمال شرق المحيط األطلسي، بما في ذلك وتدعم 

مناطق الراحة والتحسير لطائر عيدر ستيلر  الموائل النادرة والمهددة/وتشمل األنواع. لطائر العيدر الشائع مجموعات التناسل الكبيرة
الساحل  عند ²متر/مغ 1000القاعية في بعض األماكن  حيائيةالكتلة األويتجاوز مقدار ) . 2010فلين، لوو سبيرز(والبط طويل الذنب 
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منطقة الجليد ، تستخدم في فصل الشتاءو. حيوانات فظ المحيط األطلسيل تستخدم كموقع علف هام المنطقة فهذه من ثمالغربي، و
لطيور البحرية والدببة ل كمشاتي هامةقبالة الساحل الغربي لنوفايا زيمليا  والممرات الواقعة خالیة من الجلیدالبحریة ال اطقمنوال حديةال

 .القطبية

  كارا-لشمال الشرقي لبحر بارنتسا -7
 وعدة جزر، أرخبيلي فرانز جوزيف وسيفرنايا زيمليا الروسيين الواقعين في أعالي القطب الشمالي المنطقةهذه تغطي : الموقع •

 .الصةوالمنطقة االقتصادية الخ ،والمياه اإلقليمية الروسية المتاخمة ،والبحار الداخلية ،بحرية، والمياه األرخبيلية الداخلية
منطقة النظام الفريد والبكر والهش للمناطق البحرية المتمجدة المياه في أعلى القطب الشمالي، والذي يميز  على مثاالًالمنطقة تُعد هذه  •

العديد من األخاديد  هذه المنطقة أنها تتكون من رصيف أرخبيلي وطرف قاري متاخم يتضمنقياس أعماق  ويظهر. المحيط األطلسي
 نموذجاً للمياه التي تميزالسطحية وتُمثل مياهها . العام طوالعبر المنطقة  حديةمنطقة الجليد ال وتتحرك في المياه العميقة؛ الموجودة

المحلية  وتدعم مجموعات الكائناتمياه المحيط األطلسي التي تتدفق على طول المنحدر القاري  احتوائها على القطب الشمالي، مع
والثدييات البحرية،  ،الطيور البحرية مثل( النموذجيةأنواع القطب الشمالي  فيوفرة عالية بالمنطقة وتتميز  .واإلنتاجية البيولوجية
 .المهددة باالنقراض على المستوى العالمي لعدة أنواع من الطيور والثدييات البحرية وجود نطاقات أساسية، مع )والالفقاريات القاعية
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  نيسيإي-أوب مصب نهر -8
ة لهذين المناطق البحرية الخارجيباإلضافة إلى ، إينيسي وأوب النهرين السيبيريين الكبيرين مصبودلتا  تضم هذه المنطقة: الموقع •

كم من دلتا  1000 ويصل طوله إلى حوالىالقطب الشمالي،  الجزء الروسي من أكبر مصب نهر في ويشكل خليج أوب. النهرين
 .بعد أوب الخلجان ثاني أكبرإينسي  خليجويعد . جنوب وسط بحر كارا في الشمال في فتحة الواقعةأوب إلى ال

الخارجي الذي يحدث في هذه  تدفق القاريويشكل ال. مصبات األنهار في القطب الشمالي اطقأكبر من إينسيأوب و يشكل خليجا •
نظام  تكون إلىرة من التصريف النهري الدافئ والطازج وتؤدي المقادير الكبي. في البحار القطبية الشمالية يسجل تدفق أعظم المنطقة
مرتفعاً، وهو يعزز اإلنتاج األولي في المناطق األمامية ويكون . بحر كارا فيغير مستقر في الطبقة العليا من أكبر جزء ملحي 

النهرية السرء األنواع وتقوم . اءوطيور الموالطيور المائية  النهري شبهاألسماك ذات السرء كبيرة من المياه العذبة والمخزونات ال
في الجزء الخارجي من  الثابت الموجودالجليد  يستخدم المصب، في حين عبر النهري بهجرات موسمية شبهواألنواع ذات السرء 
ع بشكل استثنائي بارتفاع التنو وتتميز المنطقة الساحلية من المنطقة. هامة لسمك القد القطبي سرءمنطقة كمنطقة مصب النهر 

"). laidas"إلى التندرا، أو الاليداس  الشواطئ الرملية للموائل المؤقتة منالنظم الساحلية (البيولوجي والتنوع في المناظر الطبيعية 
 .الساخنة البيولوجية بقعالذي معظم ال وهي تشكل المنطقة التي يمكن فيها مالحظة

وسم م خارجالموائل البحرية ب وثيقةالقات ع عولدى معظم هذه األنوا. ةالمنطقة مجموعة متنوعة من أنواع الطيور المائيوتدعم هذه 
وبط أسقطور ، )Polysticta stelleri(مثل عيدر ستيلر  باالنقراض على المستوى العالمي أنواعاً مهددة وتشمل هذه األنواع. التكاثر

ها تستفيد استفادة في التندرا ولكن تكاثرالتي تألنواع هي ا، و)Clangula hyemalis(نب والبط طويل الذ ،)Melanitta fusca(المخملي 
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، بما في للبط البحري، واإلوز، والبجع موائل للتحسير والعلف مصب أيضاًاليوفر و. خارج فترة التكاثرمن المياه الساحلية  كبيرة 
كموقع علف  المنطقة أيضاًدم هذه وتستخ. واإلوز األسود، وبجع التاندرا، وبط أسقطور، نبوالبط طويل الذ العيدر الملكي،ذلك 

 .االدببة القطبية في الجزء الخارجي منهظهر البيضاء، وت للحيتان صيفي هام

  الخالية من الجليد السيبيرية المنطقة البحرية -9
والتي تظهر في الجرف  المناطق البحرية الخالية من الجليدأقصى حد من  وتتوافق معبتيف التقع هذه المنطقة في بحر : الموقع •

وتقع ). على الحدود مع بحر سيبيريا الشرقية(شمال جزر سيبيريا الجديدة  األوسط لبحر البتيف بين شرق تايمير والمنطقة الواقعة
 .المنطقة االقتصادية الخالصة التابعة لالتحاد الروسي برمتها ضمنهذه المنطقة 

درجة عالية من بمياه جزر سيبيريا الجديدة ل والظروف الخاصةبتيف الفي بحر  دالمناطق البحرية الخالية من الجلييتميز نظام  •
 األبرز سمةوتتمثل ال. الوحيد الذي يمارس فيهاالنشاط البشري  باإلضافة إلى محدودية حركة المالحة التي تمثلطبيعية، الخصائص ال

غير أن ، )Odobenus rosmarus laptevi( اًمتوطن بق نُويعاًهذا الحيوان في السا اعتبرقد و. بتيفال لهذه المنطقة في حيوانات فظ
ومع ذلك، فإن فظ ). O. rosmarus divergens(المحيط الهادئ  نُويع انعزاله عن لم تستطع إثباتأحدث الدراسات الجينية الجزيئية 

الهجرات الموسمية  انعدامبسبب  المحيط الهادئ في المجاورة مجموعة استثنائية تختلف عن المجموعاتفي الواقع  يشكلبتيف ال
 .المشاتيطويلة وموقع ال

، وهو مادة غذائية رئيسية لمعظم )Boreogadus saida(القطبي  تعزيز الرصيد السمكي للقدفي  بدور هامهذه المنطقة وتضطلع 
سلسلة من  ن الجليدوتدعم مناطق بحر البتيف الخالية م. القطب الشمالي ألعاليفي النظام اإليكولوجي  الضواري الكبيرة
وتستخدم هذه ). Rissa tridactyla( الساقوالنورس أسود  ،)Uria lomvia(المور الغليظ المنقار  يهيمن عليها طائرالمستعمرات التي 

مناطق بحر  شبكة وتحافظ. الربيع فصل عيدر ستيلر، خالل فترة الهجرة في طائر وال سيماالطيور،  من طرف المناطق البحرية الخالية من الجليد
 .استقرار وارتفاع أعداد مجموعات الفقمة التي تجذب بدورها الدب القطبي الذي يعد مفترسها الرئيسي على أيضاً البتيف الخالية من الجليد
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  جيرالد الضحلة ودوامة راتمانوف المائية-مناطق ورانجل -10
 ، ثم على طولغرباً 180إلى  دو لونغمضيق لنجل، على طول خط الوسط ارور جزب المحيطةمن المياه هذه المنطقة تمتد : الموقع •

حد ما شرق  خط العرض الواقع إلى جيرالد، وإلى خندق من يشمل جزءاًإلى جزيرة جيرالد، بما  تراًم 30 خط التساوي العمقي البالغ
هذه المنطقة وتقع  .متر 100اوي العمقي الذي يبلغ في العادة خط التس الحدود الشمالية وتلي .غرباً 173 عندكامين - سيردتسيكيب 

 .لالتحاد الروسيالتابعين ضمن المنطقة االقتصادية الخالصة والبحر اإلقليمي 
رصفة لمعظم األ وخالفاً. في الجزء الروسي من بحر تشوكشي جرفاًجيرالد الضحلة ودوامة راتمانوف المائية -مناطق ورانجلتمثل  •

ها في معظم وتمتلئ المنطقة. كبيرةاسية الال يتأثر بتصريف األنهار األورفإن هذا الجرف طبية الروسية، في البحار الق الموجودة
ويتعرض الجزء الشرقي . في بحر تشوكشي تدورو موجات موسميةعبر مضيق بيرنغ في والتي تمر من بحر بيرنغ،  بالمياه الواردة

إمدادات  تؤدي إلى استقرار الظروف، وتوفر )دوامة راتمانوف المائيةباسم  تُعرف( ومستقرة كبيرة من هذه المنطقة لدوامة مائية
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. المجتمعات القاعية الثابتة وتشكل األساس الالزم الستقرار واستمرارسفل، اً أولياً عالياً يتدفق نحو األنتاجإو المغذياتكبيرة من 
جليد  رنجلواحول جزيرة ويتشكل  .بمستواها المرتفع للغاية ه القاعيةللحيوانات القاعية التحتية والحيوانات شب وتتميز الكتلة األحيائية

بين القطب  بسبب التفاعل القائمرنجل واقبالة جزيرة وتتشكل هذه المناطق الخالية من الجليد . ثابت ومناطق بحرية خالية من الجليد
  .عن األنشطة البشرية بمنأىتظل هذه المنطقة إلى حد كبير و. ة المضادةسيبيرياألعاصير الالشمالي و

 البيضاء الحيتان باإلضافة إلى، يومياً التي تمر بها لمئات الحيتان مقوسة الرأس وتوفر هذه المنطقة طريق هجرة خالل فصل الربيع
د وليس هناك ما يؤك. الصيف والخريف يخالل فصل التي تهاجر والحيتان الرمادية، المحيط الهادئحيوانات فظ والدببة القطبية، و

معروفة حتى  لم تكنالتي والعديد من األنواع في بحر تشوكشي  تسنى وصفالمنطقة، ومع ذلك، فقد  هذه مستوطنة في وجود أنواع
مجاالً لتجمعات نجل اروالمتاخمة لجزيرة تشكل المناطق البحرية الخالية من الجليد وفي فصل الشتاء، و. في هذه المنطقة اآلن إالّ

الدببة  -والحيوانات التي تفترسها ) Erignathus barbatus(والفقمة الملتحية ) Phoca hispida(مة الحلقية كبيرة من حيوانات الفق
 .وتياتوالح، لطيور البحرية، وحيوانات الفظل وتستخدم هذه المنطقة كموقع علف). Ursus maritimus(القطبية 

  المياه الساحلية لتشوكوتكا -11
 تشونسكايا( تشمل خليج تشونفي بحر سيبيريا الشرقية، و هذه المنطقة من الطرفين الغربي والشمالي لجزيرة أيون تمتد: الموقع •

تقع وهي . من الشاطئ النموذجي ميالً 35إلى  ويمتد تقليدياً) غوبا، بالروسيةكوليشيتنسكايا ( وخليج كوليتشين، )غوبا، بالروسية
 ).اإلقليمي والمنطقة االقتصادية الخالصة بحروال نافذ،المياه البحرية الداخلية للم( الروسي بالكامل ضمن الوالية الوطنية لالتحاد

. تختلف من الغرب إلى الشرق ومن الجنوب إلى الشمال الجليدية البحرية ولكن الظروف لفترة تتجاوز العام، هذه المياهيغطي الجليد  •
 خليجويأوي . إنتاجه األولي السطحي وتدفق الكربون إلى قاع البحر رتفاعباجرف سيبيريا  عن بحاربحر تشوكشي الساحلي ويختلف 
مع  مقارنةفي المناطق الساحلية  كبيراإلنتاجية بشكل من ، مما يزيد الطحالب البنية الضخمةوبحيرات أخرى مجتمعات  ومنافذ تشون

وتتسم . المنافذالساحلية عالية في الخلجان المحمية والقاعية في المناطق  حيائيةالكتلة األوتكون . بحار جرف سيبيريا مناطقمعظم 
 بلح البحرأحواض و والطحالب البنية الضخمة،، الفوقسيات، أي مجتمعات مجتمعات الكائنات الحية بالندرة على وجه التحديدبعض 

 .دفئاكثر األالهولوسين حقبة من ظروف  تشكل بقايا، والتي تشونعلى طول الشاطئ الشرقي لخليج  التي توجد
للعديد من  كمناطق راحة وتحسير وتعشيشعلى طول الساحل  المنتشرة محدد، والمستنقعاتال االخلجان الضحلة، مع نظامهوتُستخدم 

 تشكل معظمفي فصل الشتاء، و. البطريقياتو ،)Clangula hyemalis(نب والبط طويل الذ فيها طيور العيدر،الطيور المائية، بما 
والفقمة الملتحية ) Phoca hispida(مجاالً لتجمعات كبيرة من حيوانات الفقمة الحلقية ه جزيرة تشوكوتكا شبلالمنطقة الساحلية 

)Erignathus barbatus ( الدببة القطبية  - والحيوانات التي تفترسها)Ursus maritimus .(كطريق هجرة  المنطقة أيضاً وتُستخدم هذه
 ).Balaena mysticetus( والحيتان مقوسة الرأستشوكشي - كاليفورنيا مجموعاتمن ) Eschrichtius robustus( للحيتان الرمادية
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  المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياً في شمال غرب المحيط األطلسيوصف المناطق التي تستوفي معايير  - 6لجدول ا
  .)UNEP/CBD/EBSA/WS/2014/2/4، لعمل اإلقليمية لشمال غرب المحيط األطلسي لتيسير وصف المناطق المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياتذييل المرفق الرابع لتقرير حلقة ا ترد التفاصيل في(

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 الموقع ووصف موجز للمناطق

لالطالع على شرح  5يرجى الرجوع إلى الصفحة 
 المختصرات

  العميق منطقة بحر البرادور ذات الحمل الحراري -1
من  تُعين حدود هذه المنطقةلم و. العميق في بحر البرادور يحوض المحيطللالمركزية  الدوامة المائيةتقع هذه المنطقة في : الموقع •

 .ها األوقيانوغرافية الفيزيائيةلخصائص وفقاًوعوضاً عن ذلك، فقد وصفت بشكل دينامي خالل اإلحداثيات الجغرافية؛ 
في شمال غرب المحيط  الموجود الموقع الوحيد ويعد. دوران المحيطاتل العالمي المكونات الرئيسية للنظام بحر البرادور أحديشكل  •

في عملية الحمل الحراري، و. المحيط السحيقلتبادل المياه السطحية مع  الشتوي العميق الحراري والذي يستخدم فيه الحملاألطلسي 
 أيضاً هذه المنطقة وتوفر. د الكربون واألكسجين والكربون العضوي، من السطح إلى العمقمكونات مياه البحر، مثل ثاني أكسيتُنقل 

بذور  تشكل األنواع الرئيسية التي هو من، وCalanus finmarchicus للعالق الحيواني في المياه المتوسطة العمق مأوى إشتاء
في  أخرىمن سنة إلى  ويؤدي التغير. اتالمصب واقعة عندالابرادور والمناطق  جرف على الموجودة العوالق الحيوانية مجموعات

فإن االحترار  ومع ذلك،. الحراري الحمل سنوية قوية في شدة ومدى غيراتالتفاعل بين الغالف الجوي والمحيطات والجليد إلى ت
. ضعف الحمل الحراري الكلي فيعامالً رئيسياً يتسببب على المدى الطويل،  المستمر وتجديد المياه السطحية شبه القطبية قد يشكل،

في شمال غرب  السائدة من خالل النظم اإليكولوجية سينتشر كبير ر إيكولوجيتغيفإن من المتوقع أن تتعرض هذه المنطقة ل، من ثمو
 .المحيط األطلسي
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  منطقة علف الطيور البحرية في جنوب بحر البرادور -2
موائل الطيور البحرية وتمتد . إلى الشمال الشرقي من نيوفاوندالندوبحر البرادور، من ء الجنوبي منطقة في الجزال هذه تقع: الموقع •

غير أن المنطقة التي وصفت بأنها ، تاخمةوالمياه السطحية الم التابعة لكندا المنطقة االقتصادية الخالصة ضمنتحديدها  جرىالتي 
 يستخدمهاتختلف المناطق المحددة التي  وقد. اليمية وبيولوجياً تقتصر على المنطقة تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً

 .دينامية في طبيعتهاالمنطقة ، ومن ثم فهذه وسنوياً أنواع الطيور البحرية موسمياً نوع من كل
 40 حوالىريات البحرية، بما في ذلك من الفقا أعداداً هامة على الصعيد العالميقبالة نيوفاوندالند والبرادور  الموجودة المياهتدعم  •

، على باعتبارهبحر البرادورالجزء الجنوبي من أهمية التي أجريت مؤخراً تتبع االمن دراسات  وأبرز عدد. مليون طائر بحري سنوياً
 Uria(المنقار  المور الغليظ ، وطائر)Rissa tridactyla(فيها النورس أسود الساق للطيور البحرية، بما  موئل علف ،تحديدوجه ال
lomvia( وموئل تكاثر لطائر نوء ليتش ،)Oceanodroma leucorhoa .( في الجنوب إلى  أورفان الواقعحوض  في هذه الموائلوتمتد

دعم هذه الطيور البحرية تمتد التي تفي حين أن الموائل و. تاخمةوالمياه الساحلية الم والمنحدر القاريينتغطي الجرف و، شماالً 56°
جزء ال تناولهذا الوصف يفإن لمنطقة االقتصادية الخالصة الكندية والمنطقة المتاخمة الواقعة خارج حدود الوالية الوطنية، اضمن 
المذكورة والتي تمثل  الطيور البحرية الثالثة من نواعلألاألساسية  العلف والمشاتي، حيث تتقاطع مناطق يميةداخل المنطقة ال الواقع

 .مجموعة 20
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 الموقع ووصف موجز للمناطق

لالطالع على شرح  5يرجى الرجوع إلى الصفحة 
 المختصرات

  كدية أورفان -3
متر من  1800 تقل عنرتفع إلى أعماق هي ت، وفليميشب يإلى الشمال من ك ،في شمال المحيط األطلسي تقع هذه المنطقة: الموقع •

كدية الحدود حول  ورسمت. للجنوب الشرقي يضم جبالً بحرياً محدداً ومتاخماً وتشكل كدية أورفان معلماً غير منتظم الشكل. السطح
يمتد منحنى م إلى الشرق، و 4000 يمتد منحنى التساوي العمقي البالغو. لتتضمن كال المعلمينوالجبل البحري الصغير فان أور

 منحنيي التساوي البالغين بين الحدود تصل ،إلى الجنوب الشرقيو. م إلى الجنوب والشمال الغربي 3000 التساوي العمقي البالغ
 2750 البالغ(يتبع منحنى التساوي العمقي إلى الغرب، و. من المعلم األخير صغيراً بالقرب متر لتشمل معلماً 4000و ترم 3000

 .في الشمال والجنوب ترم 3000 الخطوط الكنتورية البالغة بين لتحديد منحدر كدية أورفان من) متراً تقريباً
من قاع البحر من الرواسب الرخوة  وهي تبرز  معقدة بشكل استثنائي، تحتية صلبة وموائلطبقة  ذات جزيرة توفر كدية أورفان •

تجمعات الحيوانية الالمستوطنة و مجموعاتإلى دعم ال، بسبب عزلتها، الجبال البحريةتميل هذه و. أورفانحوض ل المجاورة العميقة
دو أنها تحتوي على فهي أعمق بكثير ويبمن المنحدرات القارية المتاخمة،  قرب كدية أورفانعلى الرغم من و. فريدة من نوعهاال

يات هشة ومعمرة على كدية أورفان خالل المسوحات التي أجريت باستخدام وإسفنج ياتمرجان أمكن مالحظةوقد . حيوانات مميزة
وقد تسنى تحديد دوران من دورانات مخروط تايلور، وهو يوفر آلية الستبقاء اليرقات على هذا . الفيديو وآالت التصوير تحت الماء

 .المعلم
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  كيب فليميش والمصطبة الكبرى اتمنحدر -4
وراء حدود المنطقة االقتصادية الخالصة  تمتد إلى ماو ترم 2 500و ترم 600 بين المنحنيين العمقيينالمنطقة  تقع هذه: الموقع •

 .الكندية
التي  اإليكولوجية البحرية الهشة للنظم رةالمؤشنيوفاوندالند معظم تجمعات األنواع لكيب فليميش والمصطبة الكبرى  اتمنحدرتضم  •

هذه المنطقة  تتضمنو. شمال غرب المحيط األطلسيفي  األسماك لمنظمة مصايد للمنطقة التنظيمية في المياه الدولية جرى تحديدها
العناصر  ضافة إلى أحد، باإلواإلسفنج في المنطقة التنظيمية المرجانلحماية  ة التي أقرتها هذه المنظمةالحالي اإلغالقاتكل  أيضاً

على القائمة  عدد من األنواع المهددة والمدرجة ئلمو أيضاً وهي تشكل. سمك هلبوت غرينالند في المياه الدولية لمناطق صيدالمكونة 
التي اعتبرت من المناطق التي تستوفي منطقة هذه الاألنواع البحرية داخل حدود لوحظ وجود تنوع بيولوجي عال من و. الحمراء

 .معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً وبيولوجياً
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  مخاضة الجنوب الشرقي والمناطق المجاورة على طرف المصطبة الكبرى -5
ميل  200منطقة من وتمتد هذه ال. جنوب شرق نيوفاوندالند برى فيالك مصطبةمنطقة في الجزء الجنوبي من الهذه التقع : الموقع •

 .متر 100 خط كنتور إلى) طقة االقتصادية الخالصة الكنديةالمن( بحري
 إيكولوجي يتميز بإنتاجه العالي،نظام  يه") الكبرى المصطبة طرف"المشار إليها باسم ( مخاضة الجنوب الشرقي والمناطق المجاورة •

 ضحالً موئالً رملياً اطئ قديم يوفربقايا ش وتمثل مخاضة الجنوب الشرقي. للحياة البحريةشبكة دينامية  لعدة قرون وقد ظل يدعم
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 الموقع ووصف موجز للمناطق

لالطالع على شرح  5يرجى الرجوع إلى الصفحة 
 المختصرات

سمك فالوندر األصفر ل أيضاً موقع تفريخمنطقة وتدعم هذه ال. ويضم موقع سرء بحري فريد من نوعه لسمك الكبلين نسبياً اًودافئ
ي أدرجها الت( وسمك ذئب البحر المخطط المستنفد، القد األطلسي وسمك، المستنفد سمك موسى األمريكيل مواقع سرءالذيل، وكذلك 

في هذه المنطقة على مجموعات فريدة  أيضاًعثر و ).القانون الكندي المتعلق باألنواع المعرضة للخطر كأنواع تحظى بانشغال خاص
 لعدد من منطقة علف هامةوفرة العلف السمكي، ، بسبب "الطرف"ويشكل . ر الوتديبلح البحر األزرق والمحا من نوعها من

طير األنواع التي ت هاأعداد كبيرة من الطيور البحرية، بما في وتتردد عليه، حيتان الزعنفيةان الحدباء والالحيت بما فيها الحوتيات،
موسم  خارجالمنطقة  هذه في لحصول على العلففي جنوب المحيط األطلسي لكم من مواقع تكاثرها  15 000لمسافة تزيد عن 

 .التكاثر

  الند وكورنر رايزنيوإنغالجبال البحرية ل -6
ونظراً . كورنز رايزالند وغنيو إنل السلسلتين الجبليتين البحريتين كل سلسلة من فيبحرية محددة  منطقة جباالًتتضمن هذه ال: الموقع •

. نلهاتين السلسلتيمضلعات منفصلة  فإن هذه المنطقة تشمل، )كم 300(التي تفصل هاتين السلسلتين الجبليتين كبيرة ال إلى المسافة
المنطقة الموصوفة هنا ، غير أن للواليات المتحدة األمريكية التابعة نغالند البحرية إلى المنطقة االقتصادية الخالصةوتمتد جبال نيوإ

 .خارج حدود الوالية الوطنية تقع برمتها
من قاع كل استثنائي، وهي تبرز بش موائل معقدةو تتميز بطبقة تحتية صلبة هي جزر نادرةنيوإنغالند وكورنر رايز الجبال البحرية ل •

، بسبب عزلتها، الجبال البحريةتميل هذه و. متر من السطح 200إلى المياه الضحلة، وترتفع في إحدى الحاالت إلى أقل من البحر 
ورنر رايز نيوإنغالند وكل كلتا السلسلتين الجبليتين وتأوي. فريدة من نوعهاالتجمعات الحيوانية الالمستوطنة و مجموعاتإلى دعم ال

 عالياً للغاية مقارنة فيها التنوع القاعيويكون . بما في ذلك العديد من األنواع المستوطنةمجتمعات مرجانية واسفنجية معقدة، 
حتى ) السطح عنمتر  2000من  كثرأالتي تبعد ب(عمق األ والقمممنحدرات الجبال البحرية  وال تزال. المناطق السحيقة المحيطة بهاب

 .في الصيد التجاريبعض الجبال البحرية الضحلة  استغالل تأثيرات مباشرة لألنشطة البشرية، على الرغم من ى عن أيةبمنأ اآلن
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  الحرارية المائية الفوهات -7
ماالً  ش °30,125من الفوهات الحرارية المائية في لوست سيتي عند  -منتصف المحيط األطلسي مرتفع تتبع هذه المنطقة: الموقع •

خارج حدود الوالية  ويقع هذا المعلم برمته .غرباً °44,95شماالً و °23,3683غرباً إلى فوهات سنايك بيت عند  °42,1183و
 .الوطنية

تميز تو المحيطة بها، أعماق البحاردرجات حرارة من  درجات حرارة أكثر دفئاً تسودهاالحرارية المائية هي موائل فريدة  وهاتالف •
 يعيش في درجة عالية منهذه البيئات القاسية، ويمكن أن  مععدد قليل من األنواع المستوطنة  وقد تكيف. ة بالكبريتكيمياء غنيب
 هيومن الفوهات الحرارية المائية في لوست سيتي،  منتصف المحيط األطلسي مرتفع وتتبع هذه المنطقة. حيائيةكثافة والكتلة األال

ويعتقد أن الموقع الحراري المائي للوست سيتي ينشط منذ ما . أتالنتيك جيوترافيرسي-وترانستضم الموقعين النشطين بروكن سبور 
 .فوهته وارتفاع قلويتهدرجة حرارة  نظراً إلى انخفاض خصائص فريدة من نوعهاب سنة، وهو يتمتع 30 000يزيد عن 
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  ية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياً في البحر األبيض المتوسطالمناطق البحروصف المناطق التي تستوفي معايير  - 7الجدول 
  )UNEP/CBD/EBSA/WS/2014/3/4، تذييل المرفق الرابع لتقرير حلقة العمل اإلقليمية لمنطقة البحر األبيض المتوسط لتيسير وصف المناطق المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ترد التفاصيل في(

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 الموقع ووصف موجز للمناطق

لالطالع على شرح  5يرجى الرجوع إلى الصفحة 
 المختصرات

  البحر األدرياتي شمال -1
خط التساوي  إجماالً المنطقة ويحد هذه. قبالة سواحل إيطاليا وسلوفينيا وكرواتيا يقع حوض البحر األدرياتي،شمال جزء من : الموقع •

منطقة ال هذه وتقع. إيلوفيكوجزيرة ) كونيرو(بين أنكونا  الرابطمستقيم الخط الفوق لواقع ا نطاقتشمل الهي ، وأمتار 9 العمقي البالغ
 .نهر بو بمساربشدة  هي تتأثرو تراًم 35 هاعمق ، ویبلغ متوسطفي الجزء الشمالي من حوض البحر األدرياتي

 ونتوءات صخرية فريدة من نوعها تسمى لبة،وطبقات سفلية صمروج أعشاب البحرية، ورملية متنقلة،  اًقيعان تتضمن هذه المنطقة •
 ات كبيرة للغاية منهي تستضيف مجموعو. باالنقراض لعدة أنواع مهددة ةالمنطقة مهموهذه ". tegnue" تاغنوو" trezze" تريزي

للسالحف  توسط البحر األبيض الم أحد أهم مواقع العلف فيفي البحر األبيض المتوسط، وهي ) Tursiops truncatus( الدلفين الكبير
والقرش ، )Prionace glauca(القرش األزرق أسماك ( القليلة المناعة األنواع لعدد منموقع تفريخ و) Caretta caretta(ضخمة الرأس 

الموائل  في بتنوع شديد تميز هذه المنطقةتو). وغيرها، )Engraulis encrasicolus(ة فاألنشوو، )Carcharinus plumbeus(الرملي 
أكثر المناطق  وهي تشكل أيضاً إحدى. سواحلها الشرقيةإلى الغربي  ئهالعوامل البيئية من جزل الهامبسبب التدرج  يميةة والالقاعي

 .إنتاجية في البحر األبيض المتوسط
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  بومو/حفرة جابوكا -2
 أميال 4,5 وتمتد المنطقة إلى مسافة. متراً 270تبلغ أعماقها القصوى جاورة، تم متميزة المنطقة ثالثة منخفضاتتضم هذه : الموقع •

 في وسط) أو بوما(جاكوبا  وحفرة جاورةمتالمنطقة التي تشمل منخفضات وتقع هذه . متر 200 خط التساوي العمقي البالغ من ةبحري
 .اًمتر 260-200 ويبلغ عمقها األقصى ما بينالبحر األدرياتي 

النازلي  وال سيما سمك، وحيوي للعديد من الموارد القاعية في البحر األدرياتيحساس  تشكل هذه المنطقة موقع سرء وتفريخ •
، وهي )Nephrops norvegicus( يجراد البحر النرويج مجموعاتأكبر  وتستضيف هذه المنطقة). Merluccius merluccius(األوروبي 

، فهي منطقة إلى البيانات العلمية المتاحة ناداًاستو .متر 200مهمة لصغار هذه األسماك بوجه خاص في األعماق التي تزيد عن 
األنواع المستوطنة هو من ، و)Mobula mobular( من شيطان البحر المتوسطي العمالقأنها منطقة عالية الكثافة  عالية الكثافة من

المدرجة و، في البحر المتوسط المناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجيب المتعلق برتوكولمن ال المرفق الثانيالمدرجة في 
بيئة مواتية ك وقد تستخدم هذه الحفرة. لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعيةمهددة باالنقراض على القائمة الحمراء كأنواع 

ألنواع المهددة واللذين يعدان من ا، )Lamna nasus(وسمك البربيغل سمك القرش النهم الولود لالحياة الرئيسية  دورةلبعض مراحل 
 المتعلق برتوكولمن ال ، وكالهما مدرج في المرفق الثاني)2007االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية، (باالنقراض  بشدة

عدة أنواع من فهناك ألنواع القاعية، وفيما يتعلق با. المناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر المتوسطب
 .)ومرجان شقائق البحر المرجان الحجري(انيات التي يمكن العثور عليها في هذه المنطقة المرج
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  مضيق البحر األيوني في جنوب البحر األدرياتي -3
هي و. حوض البحر األدرياتي وفي الجزء الشمالي من البحر األيوني جنوب في وسط الجزء الجنوبي من تقع هذه المنطقة: الموقع •

 شبه جزيرةسازاني وجزيرة (منطقة ساحلية في ألبانيا  وتضم ،الجزء العميق من البحر األدرياتي على الجانب الغربي تضمنت
في وسط الجزء  وتقع هذه المنطقة. سانتا ماريا دي لوكا بالقرب من الواقعة المنحدرات أيضاً وتغطي هذه المنطقة). كارابوروني
 .البحر األيونيشمال رياتي وحوض البحر األدجنوب الجنوبي من 

تبادل  ويحدث. ترم 1500إلى  ترم 200ما بين  أعماقهاأقصى  تتراوحالعالية و ملوحتهاالشديدة و بمنحدراتها تتميز هذه المنطقة •
ة موائل هام وتتضمن هذه المنطقة. متر 800 والتي يبلغ عمق عتبتهاالمياه مع البحر األبيض المتوسط من خالل قناة أوترانتو، 

المناطق المتمتعة بحماية ب المتعلق توكولوبرمن ال المرفق الثاني هو نوع مدرج في، و)Ziphius cavirostris( أبو منقاركوفييه  لحوت
من الحيوانات  وتحتوي على مجموعات كبيرةفي إطار اتفاقية برشلونة، ، المتوسط األبيض خاصة والتنوع البيولوجي في البحر

 فقمةو، )Stenella coeruleoalba(مخطط الالدلفين و، )Mobula mobular( ان البحر المتوسطي العمالقشيطالضخمة األخرى مثل 
 وجميعها مدرج في، )Caretta caretta(والسلحفاة ضخمة الرأس  ،)Monachus monachus(المتوسط  األبيض البحر الراهب في

أحياء  تشملو. المتوسط األبيض اية خاصة والتنوع البيولوجي في البحرالمناطق المتمتعة بحمب المتعلق توكولوبرمن ال المرفق الثاني
تمثل خزانات هامة للتنوع هي ، والمياه العميقةوتجمعات االسفنج في  المياه الباردة والعميقة،القاع المجتمعات المرجانية في 

 .من األنواع الشائعة في هذه المنطقة سمك القرشوأبو سيف  كالتونة وسموتُعد . العضوية للموادفي إعادة التدوير الغذائي  تساهمالبيولوجي و

H H H H M H M 

  النظم اإليكولوجية اليمية في شمال غرب البحر األبيض المتوسط -6
 .وجزء من البحر التيراني لیونليغوريا، بما في ذلك خليج  إلى بحرجزر البليار جنوب من  تمتد هذه المنطقة: الموقع •
 استضافة مستويات استثنائية نسبياً تتيح لهاالتي  وقيانوغرافيةمجموعة من الخصائص الجيومورفولوجية واألب المنطقة هذه تتميز •

 األساس الذي تقوم عليه إنتاجيتهاالمنطقة  هذه فيوتشكل أوقيانوغرافيا الكتل المائية الموجودة . المتنوعةمن األنواع وأعداد وفيرة 
 األسماك الغمريةيمثل غرب البحر األبيض المتوسط بالنسبة لبعض مجموعات و. االستثنائية وأهميتها البيولوجية واإليكولوجية

ضخمة الرأس  حفالسال(السالحف البحرية  وتتوزع. علفالتونة، منطقة مهمة للتكاثر والبالتونة واألنواع الشبيهة  فيهاالكبيرة، بما 
من شرق ووسط البحر المتوسط في  القادمة ضخمة الرأس حفالسال من المحيط األطلسي وكذلكالقادمة ) السالحف جلدية الظهرو

وتضم . مجموعات هذين النوعين من السالحفوتمثل جزر البليار منطقة اتصال بين . الجزء الشمالي من الجزيرة والبحر الكاتالوني
 .ونورس أودوين يالبليار جلف الماء ورمجموعات كبيرة مستوطنة من طيوتتضمن المناطق المهمة للطيور،  منطقة من 63ً المنطقة أيضا
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  النظم اإليكولوجية القاعية في شمال غرب البحر األبيض المتوسط -7
مساحة تغطي هي ، وترم 2 500 ىحوال هامدى عمقويبلغ . سبانياإفرنسا ووموناكو، ومنطقة قبالة سواحل إيطاليا، ال تقع هذه: الموقع •

 .²كم 196 000قدرها 
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الجيومورفولوجيا والنظم اإليكولوجية التي و، األوقيانوغرافيةظروف الالحوض الغربي من حيث ائص خص كالً منالمنطقة هذه تمثل  •
، اًومنحدر اً،، وجرفالقاعية عالممن الم متنوعة وعريضةمجموعة وتستضيف هذه المنطقة، التي تضم . تغذوية وحيدةوي شبكات أت

 هاماً يتميز اًبيولوجي اً، وتنوعاللجية المنطقة المدية وحتى المنطقة من الحفظ بدءاً في مجال هميةمن الموائل ذات األ اًفريدتنوعاً 
 .مرونةبقلة المناعة وتتسم بانخفاض مستوى المعظم هذه األنواع والموائل وتتصف ). ااألنواع التي تعدل بيئته( باألنواع المهندسة

  قناة صقلية -8
، ومالطا، )يطالياإ(مبيدوزا أجزر بيالجي وو، )إيطاليا(بانتيليريا تقع قناة صقلية بين جزيرة صقلية وتونس، حيث  تمتد: الموقع •

 ).مالطا(غوزو وكومينو وجزيرتا 
وفي الجزء األوسع نطاقاً . المتوسط األبيض البحر قشرو غرب حوضي لكتل المائية والكائنات الحية بينل تبادالً تشهد هذه المنطقة •

ساخنة  بقعة هذه المنطقة تعتبرو، محدودة نسبياً نطقةفي م بشكل مكاني إيكولوجية وبيولوجية هامةمكونات ن هذه القناة، تتعايش م
 تالل، بما في ذلك جبال بحرية ومرجانيات أعماق البحار وتوجد بالقرب من صقلية. للتنوع البيولوجي في البحر األبيض المتوسط

 وتؤدي الظروف األوقيانوسية. قيمة لعدد من األنواع األخرى التي توفر موائل الحساسةاألنواع  وهي منالمرجانيات البيضاء، من 
من قناة صقلية منطقة األسماك ، مما يجعل  سرءاإلنتاجية وتوفير ظروف جيدة ل ارتفاع مستوىإلى  والسائدة في هذه المنطقةالمعقدة 

، فةسمك أبو سيف، واألنشووالتجارية، بما في ذلك أسماك التونة الزرقاء الزعانف،  لعدد من أنواع األسماك ذات األهمية سرء هامة
لسمك القرش األبيض المهدد تشكل موقع تفريخ هام المنطقة  أيضاً أن هذه ويعتقد. عدد من أنواع األسماك القاعيةباإلضافة إلى 

 .باالنقراض  المهدد بشدةآخر موئل هام لسمك الشفنين المالطي قناة صقلية  وتعتبر. باالنقراض
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  خليج قابس -9
المنطقة التي ) 1: (هي ثالث وحدات جيومورفولوجية كبيرة تمثلهكم، و 626 بساحل خطي يمتد إلى مسافةخليج قابس يتميز : الموقع •

واألراضي  ،الكثبان الرمليةو ،والبحيرات والشواطئ، ،)مسطحات ملحية(السباخ (تنوع كبير من التشكيالت الساحلية  تحتوي على
 التي يحدهاالمنطقة البحرية ) 2(؛ )من نوعها النباتات الفريدة ومجموعات ،الواحات والوديان(والنظم اإليكولوجية الساحلية ) الرطبة
جموعة م وهي تضم. متراً من الشرق 50 منحنى التساوي العمقي البالغ، ومن الجنوب الحدود مع ليبياوالشمال،  قبودية منرأس 

في المائة من  33 وهي تمثلمنطقة خليج  قابس، ) 3. (كنيسقرقنة وومتنوعة من النظم اإليكولوجية الجزرية، وأهمها جزر جربة 
 .الساحل التونسي

أحد  خليج قابسويشكل . طينية، أو حتى بسواحل من المستنقعات/بسواحل رملية منخفضة، أو رمليةيتميز الخط الساحلي لخليج قابس  •
تعتبر المجموعة األحيائية لهذا الخليج من أعشاب البوزيدونيا المتوسطية و ،البحر األبيض المتوسط في طق التفريخ والحضانةمنا
)Posidonia oceanica (اإليكولوجي البحري األكثر تميزا وأهمية في  النظاماألعشاب البحرية  وتشكل هذه. العالم أكبر مجموعة في

في منطقة البحر األبيض  المروج في خليج قابس أكبر المنتشرة مروج األعشاب البحريةوتُعد . عدة هي مهددة بطرقخليج قابس و
ويشكل . تمثيالً لها في هذه المنطقةاألعشاب البحرية في البحر األبيض المتوسط بمعظم المجتمعات القاعية المرتبطة وتجد . المتوسط
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ويعد . حیث ینعدم وجودھا في بقیة أجزائھن نوعها في البحر األبيض المتوسط فريدة م ظاهرةارتفاع المد والجزر في خليج قابس 
التي عدد األنواع وبلغ . وحيوانات متنوعة من نوعه نوع بيولوجي فريدوجود ت، مع اًاستثنائي للمنطقة الساحلية البينيةالعمودي  النطاق
تحديدها في منطقة البحر  جرىة من جميع األنواع التي في المائ 14,8وهو ما يمثل نوعا،  1 658جردها في خليج قابس تسنى 

المحدد في المائة من التنوع  68 بتمثيل مرتفع للغاية حيث أن هذا الخليخ يتضمن حوالىالالفقاريات وتتميز . األبيض المتوسط
 فهي تعتبر مختبراً حياً، المنطقة التي تتميز بها هذه والمناخية الخاصةالجغرافية -ونظراً للسمات البيولوجية والبيولوجية. الموجود
 .تغير المناخ في مناطق أخرى من البحر المتوسط في المستقبلل الممكنة تأثيراتالعواقب واللمراقبة 

  خليج سيرت -10
تي تستضيف الوبين مصراتة وبنغازي،  الواقعة وتشمل المنطقة البحرية ،كم من السواحل 750 ىالمنطقة حوال هذه تضم: الموقع •

 .المتوسط األبيض ساحل البحر الواقعة في أقصى الجنوب علىالشواطئ الرملية 
الوالية الوطنية  ضمن ويقع برمتهالمتوسط،  األبيض الساحل الجنوبي للبحر للغاية علىخليج سرت منطقة طبيعية كبيرة يشكل  •

مثل السالحف ضخمة الرأس  ،د من األنواع المهددة باالنقراضالعدي وتوفر خصائصه الطبيعية موائل ساحلية ممتازة لتكاثر. الليبيبة
وحفظ المنطقة أهمية كبيرة لمراحل حياة وتكتسي هذه ). Sterna bengalensis emigrata( والخرشنة البنغالية) Caretta caretta(الرأس 
، الغضروفيةمن أنواع األسماك  كثيروال) Thunnus thynnus(، مثل التونة الزرقاء الزعانف األنواع الغمريةأعداد كبيرة من  وإنتاجية

وتتضمن هذه المنطقة . اتفاقية برشلونة المرفق الثاني من باالنقراض في إطار األسماك المدرجة كأنواع مهددةبما في ذلك العديد من 
 .عانفالزرقاء الز للتونةستة أحد مواقع السرء ال
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  مروحة دلتا النيل -11
قبالة دلتا النيل وشبه  القاريين الواقعين والمنحدر رصيفمنطقة الال هذه ، وتشملشرق البحر األبيض المتوسطع في جنوب تق: الموقع •

 .جزيرة سيناء
الجيولوجية  خصائصهافي شرق البحر األبيض المتوسط من الواقعة دلتا النيل لمروحة همية اإليكولوجية والبيولوجية تنبع األ •

والخصائص  الفيزيائية والبيولوجية خصائص األوقيانوغرافيةوالترسب طمي النيل، ( تي تتميز بها هذه المنطقةال والظواهر الطبيعية
أخدود (نشطة للغاية، واألخاديد ال، بما في ذلك التسربات الباردة هامةجيومورفولوجية  أيضاً في هذه المنطقة معالموتقع . )المناخية

 ولكن، العميقة في هذه المنطقة بندرتهاالموائل القاعية ب وتتسم المعارف المتعلقة. قاري رصيفو ،مروحة، وجرفو، ) اإلسكندرية
الكيميائية التكافلية للهيدروكربونات الغازية الموجودة المجتمعات بموائل فريدة من نوعها تتعلق  ن المنطقة تتضمنمن المعروف أ

باإلضافة إلى و. المتعددة األشواك الديدان الرخويات المتوطنة وأنواع تتألف من اً لنظم إيكولوجية حساسةموطن وهي تشكل. بداخلها
 مؤشر التنوع البيولوجي فيويرتفع . المنطقة هذه أعماق البحار موجودة في مرجانياتمجتمعات  فإن من المتوقع أيضاً وجودذلك، 
غمرية األسماك ال مجتمعات من رئيسية تشكل موطناً لعناصرالمنطقة  حيث أن هذه )50من أصل  38( بشكل كبيرالمنطقة  هذه

الزرقاء الزعانف؛ وعالوة على  أهمية كبيرة مثلها في ذلك مثل مصايد التونةالصغيرة  غمريةمصايد األسماك الوتكتسي . والقاعية
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 وباإلضافة إلى .األبيض المتوسطفي البحر ، فإن مروحة دلتا النيل تعتبر إحدى مواقع السرء القليلة للتونة الزرقاء الزعانف ذلك
الجزء الرصيفي منها، وهو في  لعلففي مناطق ا إلى التجمعوالسالحف البحرية  يميةاألنواع ال ، فإن إنتاجية هذه المنطقة تدفعذلك

 .مناطق تكاثر للطيورك ستخدم أيضاًي الجزء الذي

  أخاديد شرق البحر األبيض المتوسط -12
 شرق البحر األبيض المتوسطأخادید وتشكل . اللبناني والسوري ينعلى طول الساحل حر األبيض المتوسطشرق البأخادید قع ت: الموقع •

 بيولوجية أهميةتكتسي هذه األخاديد لمياه العذبة، ول مغمورةوينابيع  ،حرارية مائية من فوهات يتكون من أخاديد عميقة، وكذلك نظاماً
، )Opisthobranch(مواقع تشكيالت بزاق البحر أكبر  إحدىحر األبيض المتوسط المناطق الساحلية في شرق البوتستضيف . خاصة

مما يتيح استخدامها كمأوى وموقع سرء للعديد من األنواع المهمة على درجات الحرارة في فصل الشتاء، ألمياهها تتعرض و
المهددة باالنقراض /كأنواع حساسةمنها مدرج كثير الو( العظمياتغضروفية والثدييات البحرية والزواحف وال بيولوجياً من األسماك
 ).لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعيةعلى القائمة الحمراء 
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  الجزء الشمالي الشرقي من شرق البحر األبيض المتوسط -13
 .ن اليونان وتركيا وقبرص وسوريا، بيالجزء الشمالي الشرقي من شرق البحر األبیض المتوسطتقع هذه المنطقة في : الموقع •
مهددة ألنواع ، و)Thunnus thynnus(الزرقاء الزعانف  للتونة تتضمن مواقع سرء وهي. بيولوجية هامة معالمالمنطقة هذه  ضمت •

البحر  الراهب في وفقمة ،)Chelonia mydas(والسالحف الخضراء  ،)Caretta caretta(ضخمة الرأس  السالحف باالنقراض مثل
الذي يوشك على ) Larus audouinii(نورس أودوين ويوجد أيضاً في هذه المنطقة ). Monachus monachus (المتوسط بيض األ

 .)Phalacrocorax aristotelis desmarestii( الغاق الشائع والمعروف باسم المتوسط المستوطن األبيض البحر نُويعواالنقراض، 
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  سوتشوكري خليجأكاماس و -14
ويمتد . لجزيرةا غرب وشمال غربكاماس أل ويقع االمتداد الساحلي. يياليا/أكاماس وبوليس: اثنين موقعين تضم هذه المنطقة: الموقع •

 .متراً 50 منحنى التساوي العمقي البالغ مغطى بالحصى إلى/رمليأو ساحل رملي بالكامل  من يياليا-المكون البحري لموقع بوليس
صخري الشاطئ الضخمة الرأس وكهوف مجاورة على والسالحف للسالحف الخضراء  هامة شواطئ تعشيش اسأكام موقع يتضمن •

. كبيرة للبوزيدينيا ومروجاً) Dendropoma( ضم شعاباً لرخويات البحر الملفوفةوي .الذي تستريح وتتكاثر فيه حيوانات فقمة الراهب
وكمنطقة من  2000على الساحل الغربي من الجزيرة، ضمن موقع ناتورا  توكسيفترا للسالحف، والتي تقع/وقد أدرجت محمية الرا

 هو منطقة مهمة يياليا-موقع بوليسو. في إطار اتفاقية برشلونةللبحر األبيض المتوسط، مناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات األهمية ال
 .مروج البوزيدينيا الكبيرة ك لبقاءوكذلالسالحف الخضراء،  ، ولعلف صغار وكبارضخمة الرأس لتزاوج وتعشيش السالحف

 

H H H H - M M 



UNEP/CBD/COP/DEC/XII/22 
Page 67 
 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 الموقع ووصف موجز للمناطق

لالطالع على شرح  5يرجى الرجوع إلى الصفحة 
 المختصرات

  الخندق الهيليني -15
يندرج الجزء ، و)البحر األيوني الشرقي( من البحر األبیض المتوسطفي المنطقة الفرعية الوسطى  المنطقة جزئياً تندرج هذه: الموقع •

جزر  وتمتد هذه المنطقة من). البحر األبیض المتوسط شرق( من البحر األبیض المتوسط شرقيةفي المنطقة الفرعية الاآلخر منها 
 .ألناضوللالبحر األيوني اليونانية إلى الجنوب من جزيرة كريت ثم إلى الشمال الشرقي نحو الساحل الجنوبي الغربي 

قة، نتيجة للظروف وتكتسي هذه المنط .، وهي تربط وسط البحر األبيض المتوسط بشرقهقاع البحرل معلماً رئيسياًالمنطقة تشكل هذه  •
في شرق البحر األبيض  الغواصة في األعماق والمهددة باالندثار البحرية الثديياتلبقاء التي تميزها، أهمية  الجيومورفولوجية

في  تساهم) المائيةرودس دوامة (منطقة الجزء الشرقي من لل فإن الظروف األوقيانوسية الخاصةباإلضافة إلى ذلك، و. المتوسط
 .نادراً من المغذيات النباتية تي تمتلك رصيداً، والالشمال الشرقي من شرق المتوسط لمنطقةالبيولوجية اإلنتاجية 
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  وسط بحر إيجة -16
عبر بحر إيجة إلى الغرب، بما ) اليونانية على البر التركي، إلى الشمال من جزيرة ليسبوس( باباكالمن  تمتد هذه المنطقة: الموقع •

مأهولة، ثم يلي الجزر الغير  فالكونيرا أتيكا إلى جزيرة خط ساحلالحد الغربي يمتد على طول ويمتد . زيرة سكيروسفي ذلك ج
رودس حتى لالشاطئ الشمالي  وهي تتبع. رودس جزيرة الهيليني حتى البركاني رخبيل كيكالديس، على طول القوسألالجنوبية 

 .لمنطقةهذه االشرقي لالساحل التركي ي الحد ويشكل . الساحل التركي
الصغيرة التي تشكل مجموعة متنوعة من الموائل  والخلجان مئات الجزر يتكون من النطاق أرخبيل واسعببحر ايجه وسط يتميز  •

المواقع البحرية و معشباتمثل ال هشةوجود موائل  ةالخصائص البيولوجية وااليكولوجية المهم تضمنوت. الغنية بالتنوع البيولوجي
مختلفة أنواع و، الراهب مثل فقمة( لحساسةللغاية لعدد من األنواع النادرة أو ا ومناطق التكاثر المهمةوالتي توفر الموائل ية، المرجان

 الفوهاتالمنطقة  هذه فريدة من نوعها فيال الجيومورفولوجية وتتضمن الخصائص). ، وأسماك القرشوتياتالطيور والحمن 
وجود والمنطقة  الذي يميز هذه يعالالبيولوجي اللتنوع ل نظراًو. ، والبراكين المغمورةاليل الملحيةالمحتسربات والحرارية المائية، 
 .تتمتع بالحماية القانونيةالعديد من المواقع  فقد أصبحت، الحساسة للغايةالعديد من األنواع 
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  شمال بحر إيجة -17
وكذلك في المياه الواقعة  ،يونان وتركيالل تينالوطني تينالقضائي تينالوالي ضمنيجة بحر إ في شمال تقع المنطقة الموصوفة: الموقع •

 .خارج حدود الوالية الوطنية
والمدخالت من  وارتفاعات مياه القاع إلى السطح،، ةمامياأل التي تعبر المواقع يةمياه النهرال بسبب مدخالتللغاية  منتجةالمنطقة  •

على  وقد عثر في هذه المنطقة. يجهإفي بحر  أهم مصايد األسماك وتضم المنطقة بعض. بحر األسودالمياه الغنية بالمغذيات من ال
البحرية في البحر األبيض  نتزهاتأكبر الم باإلضافة إلى احتوائها على إحدى، والمرجانياتأنواع نادرة من الثدييات البحرية 

 .المتوسط األبيض البحر ب فيالراه فقمة مجموعات هامة من حيواناتالمتوسط، والتي تدعم 
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