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 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
 شر  االجتماع السادس

 2302أيار /مايو 5 –نيسان /أبريل 03  مونتلاير
 من جدول األ مال 0-6البند 

 المناطق البحرية: ري والساحليالتنوع البيولوجي البح
 المهمة ايكولوجيا أو بيولوجيا 

 لفريق العامل الثانيل الرئيسين المشاركينمن  توصية مقدممشروع 

مؤتمر األطراف في اجتما ه بأن يعتمد الهيئة الفر ية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  توصي -ألف 
 : لى غرار ما يليالدادي  شر مقررا 

 ؤتمر األطراف إن م

 (EBSAs) وصف المناطق التي تستوفي  المعايير العلمية للمناطق البحرية المهمة ايكولوجيا أو بيولوجيا

كانون األول /ديسمبر 22المؤرخ  66/200من قرار الجمعية العامة  061و 065إلى الفقرتين  إذ يشير 
 ،  بما في ذلك مرفقه  بشأن المديطات وقانون البدار2300

تفاقية االمؤتمر األطراف بأن واللتان يعترف فيهما   03/22من المقرر  26و 20إلى الفقرتين  يشيرإذ  
 في د م  مل الجمعية العامة فيما يتعلق بالمناطق المدمية البدرية تضطل  بدور رئيسيالتنوع البيولوجي المتعلقة ب
المعلومات التقنية توفير المعلومات العلمية  و  ،ارج ددود الوالية الوطنية  من ،الل التركيز  لى توفير الواقعة

   دسب االقتضاء والمشورة ذات الصلة بالتنوع البيولوجي البدري  وتطبيق نهج النمام اإليكولوجي والنهج التدوطي

من تمويل ولبرنامج البيئة اإلقليمي في جنوب المديط  قدمتهلدكومة اليابان لما  ه ن امتنان يعرب- 0
لما قام به من استضافة ومشاركة في التنميم  ولدكومة أستراليا لتوفيرها الد م التقني  من ،الل  (SPREP)الهادئ 

   فيما يتعلق بدلقة العمل اإلقليمية لجنوب المديط الهادئ (CSIRO)منممة الكومنولث للبدوث العلمية والصنا ية 
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/ نوفمبر 25إلى  22ناديج  فيجي  من  في قدت  التيلتيسير وصف المناطق البدرية المهمة ايكولوجيا أو بيولوجيا 
؛ وللمفوضية األوروبية لما قامت به من تمويل  ولدكومة البرازيل لما قامت به من استضافة  2300تشرين الثاني 

ولبرنامج األمم المتددة للبيئة في منطقة الكاريبي من مشاركة في تنميم دلقة العمل اإلقليمية لمنطقة الكاريبي الكبرى 
؛ 2302آذار / مارس 2شباط إلى / فبراير 22ريسيف  البرازيل  من  في قدت    التيغرب وسط األطلسي و 

وللدكومة الفرنسية  لى استضافتها لدلقة العمل العلمية المشتركة بين اللجنة والهيئة واتفاقية التنوع البيولوجي بشأن 
 2إلى  2إيريس  فرنسا من  فيق المديط األطلسي المناطق البدرية المهمة ايكولوجيا أو بيولوجيا في شمال شر 

  وهيئة مصايد أسماك شمال األطلسيشمال شرق المديط  في  وللجنة دماية البيئة البدرية 2300أيلول / سبتمبر
 شرق األطلسي لعقدهما  بالتعاون م  أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي  لدلقة العمل هذه؛

للمعلومات الواردة في تقارير دلقات العمل اإلقليمية المشار إليها في  بالتقييم العلمي والتقني يردب- 2
  UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/5  UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/6)أ اله  0الفقرة 

التي توفر تقييما  لميا وتقنيا للمعلومات المتعلقة بتطبيق المعايير العلمية و ( UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/7و
  باإلضافة إلى غيرها من المعايير العلمية المتوافقة والمتكاملة ذات الصلة الموافق (2/23قرر المرفق األول من الم)

في  ىإلى أن دلقات  مل إقليمية إضافية ستعقد في مناطق أ،ر  ومشيرا ليها وطنيا و لى المستوى الدكومي الدولي  
 ؛الدادي  شر لمؤتمر األطراف الوقت المناسب لينمر فيها اجتماع للهيئة الفر ية يعقد قبل االجتماع

التي  قدت بها دلقات العمل اإلقليمية هذه واست،دام أفضل التشاركية  الطريقة يالدم م  التقدير- 0
المعلومات العلمية والتقنية المتادة  مما وفر أساسا للتقارير المعنية بوصف المناطق التي تستوفي المعايير المتعلقة 

كولوجيا أو بيولوجيا  والتي أ دتها الهيئة الفر ية ،الل اجتما ها السادس  شر  لى بالمناطق البدرية المهمة اي
الوثائق  بمرفقاتوالمستكملة  بهذا المقررالمرفق  الوارد فيالندو الوارد في التقرير الموجز 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/5و ،UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/6و   UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/7؛ 

طراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة لدماية البيئة البدرية والمنطقة السادلية للبدر األ أن دمإذ يالو- 2
 03إلى  2باريس  من المنعقد في قد ا تمدت ،الل اجتما ها العادي الساب   شر  وبروتوكوالتهاالمتوسط 

ية ال،اصة في منطقة البدر األبيض  لى المواق  ذات األهمبالمدافمة  المتعلقIG.20/7  القرار 2302شباط /فبراير
العمل من أجل تقديم  التنوع البيولوجيب بأمانة االتفاقية المتعلقةأمانة اتفاقية برشلونة االتصال طلبت إلى المتوسط  و 
ي فإيكولوجيا أو بيولوجيا  المتعلقة بالمناطق البدرية المهمة عاييرالمبشأن تدديد المناطق التي تستوفي  المضطل  به

  لى الندو الوارد في الوثيقة ييديط  لما بالتقرير التجميعقة البدر األبيض المتوسط  منط
UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/8؛ 

ذ يالدم- 5 أن تطبيق المعايير العلمية للمناطق المهمة ايكولوجيا أو بيولوجيا يمثل  ملية  لمية  وا 
ذ يؤكدوتقنية  لوجيا  وا،تيار تدابير الدفم واإلدارة هو من ا،تصاص ة إيكولوجيا أو بيو مهمأن تدديد المناطق ال وا 

 الدول والمنممات الدكومية الدولية الم،تصة  وفقا للقانون الدولي  بما في ذلك اتفاقية األمم المتددة لقانون البدار 
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  لم،تصةلدول والمنممات الدكومية الدولية اكمرج  ل  [ؤيدي]  03/22من المقرر  26 لى الندو الوارد في الفقرة 
  للدول والمنممات الدكومية الدولية الم،تصةبا تبارها مرجعًا   هذا المقررلذي وردت ب لى الندو االموجزة التقارير 

للمعلومات التقييم العلمي والتقني  استنادا إلىالتي أ دتها الهيئة الفر ية في اجتما ها السادس  شر  وهي التقارير 
المعايير المتعلقة بالمناطق البدرية المهمة تستوفي تفاصيل  ن المناطق التي  قدمي ت  والتالعمل التي أتادتها دلقات
التي يؤيدها ]الموجزة األمين التنفيذي إدراج التقارير  إلى ويطلب  (2/23المرفق األول بالمقرر ) ايكولوجيا أو بيولوجيا

 لمناطق البدرية المهمة ايكولوجيا أو بيولوجياالمعايير المتعلقة باتستوفي المناطق التي وصف بشأن [ مؤتمر األطراف
وتمشيا م  اإلجراءات واألغراض المبينة في  03/22من المقرر  02في المستودع  لى الندو المشار إليه في الفقرة 

لجمعية العامة لألمم المتددة و،اصة للفريق العامل غير الرسمي إلى ا هاوأن يقدم 03/22من المقرر  22الفقرة 
العضوية الم،صص لدراسة هذه المسائل ذات الصلة بدفم التنوع البيولوجي البدري واست،دامه المستدام فيما المفتوح 

  فضال  ن تقديمها إلى األطراف والدكومات األ،رى والمنممات الدولية المعنية  الوطنيةيتجاوز مناطق الوالية 
العملية المنتممة لإلبالغ ب الجام  المعنيالم،صص الفريق العامل  األمين التنفيذي تقديمها إلىيطلب كذلك إلى و

وكاالت األمم إلى   وتقديمها كذلك العالمي وتقييم دالة البيئة البدرية  بما في ذلك الجوانب االجتما ية واالقتصادية
  1كمصدر للمعلومات؛ المتددة المت،صصة

  بما في ةالدوليالوطنية و ن ينواتعزيز البدث والرصد اإلضافيين  وفقا للق بالداجة إلى  لما يديط- 6
ذلك اتفاقية األمم المتددة لقانون البدار  لتدسين المعلومات االيكولوجية أو البيولوجية في كل منطقة من أجل زيادة 

  واالضطالع مستقباًل بوصف المناطق األ،رى التي تستوفي المعايير العلمية سبق وصفهاوصف المناطق التي 
باإلضافة إلى غيرها من المعايير العلمية المتوافقة والمتكاملة ذات  مة ايكولوجيا أو بيولوجيا للمناطق البدرية المه

 الصلة الموافق  ليها وطنيا و لى المستوى الدكومي الدولي؛ 

مشاركة البلدان النامية  وال سيما أقل البلدان نموا والدول النامية  ضرورة تيسير يؤكد من جديد- 1
في مبينة البدوث المستهدفة ال ،ططالبلدان التي تمر اقتصاداتها بمردلة انتقالية  في  وكذلكالجزرية الصغيرة  

،طط   وكذلك في ألوقيانوغرافيةاالردالت  إطار   بما في ذلك في03/22من المقرر  22و( ب) 23و 03 الفقرات
 لها السلطة الدولية لقاع البدار؛ التي تروج البدوث

للمناطق التي تستوفي المعايير العلمية للمناطق البدرية المهمة ايكولوجيا الوصف العلمي أن  يؤكد- 2
أو بيولوجيا وغير ذلك من المعايير ذات الصلة يمثل  ملية مفتودة ينبغي أن تستمر لتدقيق  ملية التدسين 

 والتدديث الجارية كلما توافرت المعلومات العلمية والتقنية المدسنة في كل منطقة من المناطق؛

                                                           
الموصووفة فوي  المنواطق التوي تسوتوفي المعوايير المتعلقوة بالمنواطق البدريوة المهموة ايكولوجيوا أو بيولوجيواب إلى أن أي تودابير تت،وذ فيموا يتعلوق م  اإلشارة 1

اقيووة األمووم المتدوودة   بمووا فووي ذلووك ا،تيووار توودابير الدفووم واإلدارة  يجووب أن تتوافووق موو  القووانون الوودولي  بمووا فووي ذلووك اتفالتقووارير المشووار إليهووا فووي هووذه الفقوورة
 .لقانون البدار
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األمين التنفيذي أن يواصل التعاون م  األطراف والدكومات األ،رى والمنممات  إلى يطلب- 2
العملية المنتممة لإلبالغ ب الجام  المعنيالفريق العامل الم،صص الم،تصة والمبادرات العالمية واإلقليمية مثل 

  (IMO)ة والمنممة البدرية الدولي  قتصاديةالعالمي وتقييم دالة البيئة البدرية  بما في ذلك الجوانب االجتما ية واال
م    و ند االقتضاء   ملها  واتفاقيات البدار اإلقليمية و،طط (FAO)لألغذية والزرا ة  األمم المتددة ومنممة

وصف المناطق التي   فيما يتعلق بإدارة مصائد األسماك   (RFMOs) دارة مصايد األسماكإلوالمنممات اإلقليمية 
  سبق وصفهايير العلمية للمناطق البدرية المهمة ايكولوجيا أو بيولوجيا  وزيادة وصف المناطق التي تستوفي المعا

للمناطق المتبقية أو المناطق التي تتاح فيها قليمية اإلدون  وأقليمية اإلعمل الدلقات المزيد من من ،الل تنميم 
تادة تقارير دلقات العمل لتنمر فيها  رهنا بتوافر الموارد المالية  ند االقتضاء  معلومات جديدة   الهيئة اجتما ات وا 

وستتاح تقارا الهيئة الفر ية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية إلى اجتما ات مؤتمر األطراف . في المستقبل الفر ية
ألغراض المبينة في المستودع تمشيا م  اإلجراءات واالقادمة  بغية إدراج التقارير التي يؤيدها مؤتمر األطراف في 

 .03/22من المقرر  22الفقرة 

األمين التنفيذي أن يواصل التعاون م  األطراف والدكومات األ،رى والمنممات  يطلب إلى- 03
  وال سيما أقل للبلدان النامية األطرافاإلقليمية  لمعالجة األولوياتمن أجل بناء القدرات دا،ل البلدان  الم،تصة

بما في ذلك البلدان بمردلة انتقالية   اقتصاداتها الجزرية الصغيرة النامية  وكذلك البلدان التي تمرالبلدان نموا والدول 
من ،الل  03/22من المقرر  01  لى الندو المطلوب في الفقرةمهمة  الميا  ال ارتفاع مياه القاعالتي لديها نمم 

 أ،رى؛تنميم دلقات  مل إقليمية ودون إقليمية لبناء القدرات ووسائل 

 آلية جهة اإليداع وتبادل المعلومات بشأن المناطق البحرية المهمة ايكولوجيا أو بيولوجيا

باآللية النموذجية لجهة  يردبللدكومة األلمانية  لى التمويل الذي قدمته و يعرب  ن امتنانه- 00
المعلومات العلمية والتقنية لى   اإليداع وتبادل المعلومات بشأن المناطق البدرية المهمة ايكولوجيا أو بيولوجيا

باإلضافة إلى غيرها من المعايير  ،(2/23 المرفق األول بالمقرر)تطبيق المعايير العلمية بوال،برات ذات الصلة 
وتست،دم هذه اآللية . العلمية المتوافقة والمتكاملة ذات الصلة الموافق  ليها وطنيا و لى المستوى الدكومي الدولي

قا دة بيانات معتمدة  لى الويب لمسا دة األطراف والدكومات األ،رى والمنممات المعنية في كأداة للمد،الت و 
المعلومات العلمية والتقنية وال،برات ذات  لى  بشأن المناطق البدرية المهمة ايكولوجيا أو بيولوجيا تبادل المعلومات

والواردة في المرفق  المهمة ايكولوجيا أو بيولوجياالمناطق البدرية  تدديدالمتعلقة بتطبيق المعايير العلمية بالصلة 
باإلضافة إلى غيرها من المعايير العلمية المتوافقة والمتكاملة ذات الصلة الموافق  ليها وطنيا  ،2/23 األول بالمقرر

األمين و لى المستوى الدكومي الدولي  وتوفر المعلومات والبيانات العلمية لدلقات العمل اإلقليمية التي يعقدها 
لوصف المناطق التي تستوفي أ اله   2والفقرة  03/22من المقرر  06 لى الندو المطلوب في الفقرة  يالتنفيذ

 المعايير العلمية للمناطق البدرية المهمة ايكولوجيا أو بيولوجيا وغير ذلك من المعايير ذات الصلة؛
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  رهنا بتوافر وآلية تقاسم المعلومات جياألمين التنفيذي مواصلة تطوير المستودع النموذ إلى يطلب- 02
كاملة التشغيل لجهة اإليداع وتبادل المعلومات يدث يمكن لها أن ت،دم بشكل كامل  الموارد المالية  ليصبح آلية

بالتعاون م  األطراف والدكومات األ،رى  ومنممة األمم  03/22من المقرر  02األغراض المطلوبة في الفقرة 
الدكومية  ةاألوقيانوغرافيلزرا ة  وشعبة شؤون المديطات وقانون البدار في األمم المتددة  واللجنة المتددة لألغذية وا

الدولية التابعة لمنممة األمم المتددة للتربية والعلم والثقافة و لى وجه ال،صوص نمام المعلومات البيولوجية 
متددة للبيئة والمبادرة العالمية للتنوع البيولوجي للمديطات  والمركز العالمي لرصد الصون التاب  لبرنامج األمم ال

الذي مستودع الأن يكون هناك تمييز واضح بين  ضرورة ذلك من المنممات الم،تصة  ومشيرا إلىللمديطات وغير 
من المقرر  22الفقرة مؤتمر األطراف  لى الندو المطلوب في  إقراراتالمعلومات الواردة  لى أساس  يتضمن

المدرز إلى  وتقديم تقرير  ن التقدمتبادل المعلومات   غرفة من المعلومات التي تم إد،الها في آلية وغيرها  03/22
 اجتما ات الهيئة الفر ية قبل االجتماع الثاني  شر لمؤتمر األطراف في االتفاقية؛

ية األطراف والدكومات األ،رى والمنممات الدكومية الدولية  لى إقامة مستود ات إقليم يشج - 00
الفقرة )وترتبط بآلية تبادل المعلومات    م  األ،ذ في الدسبان سريتها  ديثما ينطبق للبيانات وتتضمن بيانات وصفية

ومصادر البيانات األ،رى ذات الصلة لتتب  موق  مجمو ات البيانات المست،دمة في وصف ( 03/22من المقرر  02
البدرية المهمة ايكولوجيا أو بيولوجيا  والذي وضعته دلقات العمل المناطق التي تستوفي المعايير المتعلقة بالمناطق 

أ اله  والذي يتعين االضطالع به في  2والفقرة  03/22من المقرر  06اإلقليمية   لى الندو المشار إليه في الفقرة 
مجمو ات  األمين التنفيذي إتادة يطلب إلى  03/22من المقرر  20الفقرة  يشير إلىإذ المناطق المتبقية  و

دلقات العمل اإلقليمية لألطراف والدكومات األ،رى والمنممات الدكومية  أ دت فيالمعلومات والبيانات العلمية التي 
الدولية الست،دامها وفقا ال،تصاصاتها وتقديم تقرير  ن التقدم المدرز بشأن هذا التعاون الجتما ات الهيئة الفر ية 

 ألطراف في االتفاقية؛قبل االجتماع الثاني  شر لمؤتمر ا

ذ يشير - 02 األطراف  إلى يطلب  03/22من المقرر  20والفقرة  00/23من المقرر  02إلى الفقرة  وا 
أو في آلية تقاسم المعلومات  دسبما تددده  والدكومات األ،رى أن تواصل ات،اذ التدابير لكى تدرج في المستودع

رات العلمية والتقنية ذات الصلة بتطبيق المعايير الواردة في المرفق المعلومات وال،ب األطراف أو الدكومات المعنية 
أو غير ذلك من المعايير المتوافقة والمتكاملة األ،رى ذات الصلة المتفق  ليها وطنيا  00/23األول من المقرر 

 شر لمؤتمر و لى المستوى الدكومي الدولي  لى المناطق الواقعة دا،ل الوالية الوطنية قبل االجتماع الثاني 
 األطراف في االتفاقية؛

 بناء القدرات بشأن المناطق البحرية المهمة ايكولوجيا أو بيولوجيا

العمل الذي يضطل  به األمين التنفيذي  والذي مولته الدكومة األلمانية بس،اء  لوض  دليل ب يردب- 05
الندو الوارد في الوثيقة  ووددات تدريب بشأن المناطق البدرية المهمة ايكولوجيا أو بيولوجيا  لى
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UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/9  دسب دليل ووددات التدريبتنقيح مواصلة األمين التنفيذي أن  إلىيطلب و  
است،دام المعارف  تدريب بشأنمواد  ا  داداالقتضاء  بما في ذلك إجراء المزيد من المشاورات م  األطراف  و 

دليل ووددات التدريب بشأن المناطق البدرية المهمة ايكولوجيا أو مة  ترج األمين التنفيذييطلب إلى و. التقليدية
األطراف والدكومات األ،رى  د وويبيولوجيا إلى اللغات الرسمية لألمم المتددة بعد تنقيدها  لى الندو المناسب  

ضاء  وتوفير دسب االقت أو وسائل أ،رى ووكاالت األمم المتددة المت،صصة إلى است،دام هذه المواد التدريبية
فيما الموارد الالزمة لهذا الغرض إلى أقصى دد ممكن بغية تعزيز القدرات العلمية والتقنية دا،ل بلدانها ومناطقها 

 ة المهمة ايكولوجيا أو بيولوجيا؛وصف المناطق التي تستوفي المعايير المتعلقة بالمناطق البدريب يتعلق

تعزيز من أجل ذات الصلة لدكومات األ،رى والمنممات التعاون م  األطراف وا األمين يطلب إلى- 06
في اجتماع مقبل للهيئة  لينمر فيهوتقديم تقرير  ن التقدم المدرز  ينقدرات البلدان في مجال تدريب المومفين العلمي

 الفر ية قبل االجتماع الثاني  شر لمؤتمر األطراف؛

تيسير سبل تنميم دلقات  مل تدريبية مالية    رهنا بتوافر الموارد الاألمين التنفيذي إلى يطلب- 01
البدرية المهمة ايكولوجيا التي تستوفي معايير المناطق باست،دام هذه المواد التدريبية لد م الوصف العلمي للمناطق 

ة الدكومية الدولية المعنيالدول والمنممات  تدديدأو بيولوجيا في المستقبل  لى المستويين الوطني واإلقليمي  وكذلك 
 لهذه المناطق البدرية؛

 المعايير االجتماعية والثقافية لوصف المناطق البحرية المهمة ايكولوجيا أو بيولوجيا

العلمية والتقنية و إلدراج المعارف التقليدية  مدددةبتدديد  ناصر تقرير المتعلق الب يردب- 02
لثقافية  والجوانب األ،رى المتعلقة بتطبيق المعايير والتكنولوجية للمجتمعات األصلية والمدلية  والمعايير االجتما ية وا

دارة المناطق المدمية البدرية العلمية للمناطق البدرية المهمة إيكولوجيا أو  بيولوجيا وكذلك إنشاء وا 
(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/10)  أفضل المعارف العلمية والتقنية المتادة   ضرورة أن تشكلإلى  م  اإلشارة

المناطق التي تستوفي المعايير المتعلقة  األساس الذي يقوم  ليه وصفمعارف التقليدية ذات الصلة  بما في ذلك ال
 أيذات صلة في  األ،رىمعلومات االجتما ية والثقافية ال أن تكونبالمناطق البدرية المهمة ايكولوجيا أو بيولوجيا  و 
العمل المدلية   دلقاتعات األصلية والمدلية إلى المجتم أن تد ى،طوة الدقة ال،تيار تدابير الدفم واإلدارة  و 

 ؛دسب االقتضاء

المجتمعات األصلية و األطراف والدكومات األ،رى والمنممات الدكومية الدولية الم،تصة   يد و- 02
قرة التقرير المشار إليه في الفالمعارف التقليدية في  بإدراجالمتعلقة توجيهات ال والمدلية ذات الصلة  إلى أن تست،دم

في أي وصف المناطق التي تستوفي المعايير    دسب االقتضاء أ اله  بموافقة ومشاركة دائزي هذه الموارد 81
وض  تدابير الدفم واإلدارة  وتقديم تقرير وفي  المتعلقة بالمناطق البدرية المهمة ايكولوجيا أو بيولوجيا في المستقبل 

 الثاني  شر لمؤتمر األطراف في االتفاقية؛  ن التقدم المدرز في هذا الصدد إلى االجتماع
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المعايير أن و تدابير الدفم واإلدارة تعزيز تتطلب المناطق المهمة اجتما يا وثقافيا قد  يالدم أن- 23
 هذه التدابير المعززةالتي تدتاج إلى ذات الصلة بدفم التنوع البيولوجي واست،دامه المستدام  المتعلقة بتدديد المناطق

المبررات العلمية والتقنية إيجاد تدتاج إلى تطوير  م  من جوانب األهمية يتها االجتما ية والثقافية وغيرها نمرا ألهم
 ؛لذلك المناسبة

ومنممات التمويل إلى توفير د م مالئم المالية اآلليات الدكومات األ،رى و  يد وو األطراف  يدث- 20
ذات الصلة بالمناطق أنشطة بناء القدرات وغير من األنشطة وفي الوقت المناسب ومستدام لتنفيذ أنشطة التدريب و 

  و،اصة للبلدان النامية  وال سيما أقل البلدان نموا والدول النامية الجزرية بيولوجيا ويكولوجيا أإ البدرية المهمة
 .الصغيرة  فضال  ن األطراف ذات االقتصاد االنتقالي

 قنية والتكنولوجيةالهيئة الفر ية للمشورة العلمية والتإن - باء

المناطق التي  ألمين التنفيذي أن يدرج نتائج دلقات العمل اإلقليمية المعنية بوصفإلى ا تطلب- 0
دسب و بيولوجيا التي  قدها األمين التنفيذي  تستوفي المعايير المتعلقة بالمناطق البدرية المهمة ايكولوجيا أو 

فيما يتعلق بإدارة مصايد  مية والمنممات اإلقليمية إلدارة مصايد األسماكم  اتفاقيات البدار اإلقلي تزامناالقتضاء  بال
في آلية تقاسم المعلومات المشار إليها في الفقرة  أ اله 2والفقرة  03/22من المقرر  06الفقرة  األسماك  وفقا للفقرة

  لمؤتمر األطرافإلى اجتماع أ اله  لتنمر فيها الهيئة الفر ية في اجتماع قادم  بغية تقديمها في وقت الدق  03
 أ اله؛ 2والفقرة  03/22من المقرر  22وفقا  لإلجراءات المنصوص  ليها في الفقرة 

ذ تالدم- 2 ذ تؤكد أنه ينبغي أن يكون  وا  أن دلقات العمل لم تعقد دتى اآلن في بعض المناطق  وا 
ايير المتعلقة بالمناطق البدرية المهمة المناطق التي تستوفي المعلجمي  المناطق فرصة المشاركة في  ملية وصف 

األمين التنفيذي إيالء اهتمام  إلى تطلب  فإن الهيئة الفر ية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بيولوجياايكولوجيا أو 
ترغب األطراف في  قد دلقات  مل فيها  ،اص لتنميم دلقات  مل إضافية  بغية تغطية جمي  المناطق التي 

 األطراف والدكومات األ،رى والجهات الماندة إلى د م دلقات العمل هذه؛ ويد و

ذ تدرك- 0 أن هناك  ملية  لمية وتقنية جارية فيما يتعلق بالمناطق الواقعة في شمال شرق المديط  وا 
 UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/5األطلسي  لى الندو الموصوف في 

مين التنفيذي إدراج النتائج المنقدة لدلقات العمل إلى األ تطلب  UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/5/Add.1و
  والعملية المصادبة لها  بقدر ما تصف 03/22من المقرر  06اإلقليمية لشمال شرق المديط األطلسي  وفقا للفقرة 

  قبل UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/5هذه النتائج المنقدة مناطق مدرجو جغرافيا في المناطق الواردة في 
ادي  شر لألطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي  في التقرير الموجز  وفي نفس الشكل وبنفس التفاصيل  االجتماع الد

 .03/22من المقرر  22الذي أ دته الهيئة الفر ية قبل اجتما ها السادس  شر   مال بالفقرة 
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 مرفق

ة المهمة المعايير العلمية للمناطق البحريي ستوفالمناطق التي ت وصفموجز عن تقرير  
 2إيكولوجيا أو بيولوجيا

 معلومات أساسية
إلى األمين التنفيذي العمل م    03/22من المقرر  06طلب مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي  في الفقرة - 0

لألمم المتددة فضال  ن المنممات الم،تصة والمبادرات اإلقليمية  مثل منممة األغذية والزرا ة   األطراف والدكومات األ،رى
األسماك  فيما  مصايدإدارة المعنية بواالتفاقيات و،طط العمل اإلقليمية المتعلقة بالبدار  ودسب االقتضاء  المنممات اإلقليمية 

  بما في ذلك وض  اال،تصاصات ورهنا بتوافر قليميةاإلعمل الدلقات من مجمو ة تنميم  لى   األسماك مصايديتعلق بإدارة 
قبل اجتماع قادم للهيئة الفر ية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ينعقد قبل االجتماع الدادي  شر لمؤتمر  لية الموارد الما

األطراف في االتفاقية  لى أن يكون الهدف األولي هو تيسير وصف المناطق البدرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا من ،الل 
المعايير العلمية األ،رى ذات الصلة المتوافقة م  المعايير و  2/23المرفق األول بالمقرر  تطبيق المعايير العلمية الواردة في
ددود   فضال  ن اإلرشادات العلمية بشأن تدديد المناطق البدرية الواقعة ،ارج والمكملة لها العلمية الوطنية والدكومية الدولية

 . 2/23في المرفق األول بالمقرر  المعايير العلمية الواردة ستوفيالوالية الوطنية والتي ت
من المقرر نفسه  طلب مؤتمر األطراف في االتفاقية إلى لهيئة الفر ية للمشورة العلمية والتقنية  22وفي الفقرة - 2

 يةصيلتفالبيانات الوضح تي تمن دلقات العمل ال ةالواردللمعلومات والتكنولوجية إ داد تقارير استنادا إلى التقييم العلمي والتقني 
لينمر فيها مؤتمر األطراف في االتفاقية بطريقة شفافة  2/23المقرر بالمعايير الواردة في المرفق األول  ستوفيلمناطق التي تل
وتقديمها إلى الجمعية العامة  03/22من المقرر  02في الفقرة  هالمشار إلي المستودعبغية إدراج التقارير المعتمدة في  عتمدهاوي

فضال  ن المنممات الدولية   و،اصة الفريق العامل غير الرسمي المفتوح العضوية الم،صص التاب  لهالألمم المتددة 
 .واألطراف والدكومات األ،رى المعنية

األمين التنفيذي التفاقية التنوع إما و مال بالطلب الوارد أ اله   قدت مجمو ة من دلقات العمل اإلقليمية نممها - 0
دلقة  مل   (0: )بالتشاور م  أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي  بما في ذلك م،تصة ليمية دكومية دوليةالبيولوجي أو منممة إق

جنوب المديط الهادئ لتيسير وصف المناطق البدرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا غرب اتفاقية التنوع البيولوجي اإلقليمية ل
دلقة  مل اتفاقية التنوع البيولوجي اإلقليمية ( 2)؛ و2300رين الثاني تش/نوفمبر 25إلى  22ي  من جنادي  فيالمنعقدة في 

لتيسير وصف المناطق البدرية المهمة إيكولوجيا أو  األطلسيالمديط  غرب وسطو األوس  نطاقا لمنطقة البدر الكاريبي 
 . 2300آذار /مارس 2شباط إلى /برايرف 22رييسيف  البرازيل  من المنعقدة في بيولوجيا 

التطبيق الكامل  في دين يردأدناه   لى التوالي   0و 2و 0يرد موجز لنتائج دلقات العمل اإلقليمية هذه في الجداول و - 2
 UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/6)العمل  تيرفقات بالتقارير ذات الصلة بدلقللمعايير في الم

 .(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/7و
في إطار اتفاقية برشلونة لدماية البيئة البدرية والمنطقة السادلية للبدر نتائج العمل المضطل  به  2ويعرض الجدول - 5

 (.UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/8)ويتاح التقرير التجميعي لهذا العمل كوثيقة إ المية . األبيض المتوسط

                                                           
ال تعبور  ون أي آراء أيوا كانوت مون جانوب األمانوة بشوأن المركوز القوانوني ألي بلود أو إقلويم  المرفق االتسميات المست،دمة في  رض المواد الواردة في هذ 2

 .أو مدينة أو منطقة أو لسلطاتها  أو بشأن تعيين ت،ومها أو ددودها
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إيكولوجيا أو أن تطبيق معايير المناطق البدرية المهمة   03/22من المقرر  26في الفقرة   والدم مؤتمر األطراف- 6
المعايير قد تدتاج إلى تدابير معززة للدفم واإلدارة  ستوفيوأن المناطق التي يتضح أنها ت ملية  لمية وتقنية  يمثلبيولوجيا 

نه يمكن تدقيق ذلك من ،الل مجمو ة متنو ة من الوسائل  بما في ذلك تقييمات للمناطق المدمية البدرية و    ألثرتقييمات لوا 
دديد المناطق المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا وا،تيار تدابير الدفم واإلدارة من المسائل التي ت،ص الدول وشدد  لى أن ت

 .وفقا للقانون الدولي  بما في ذلك اتفاقية األمم المتددة لقانون البدار ،تصةوالمنممات الدكومية الدولية الم
 ن اإل راب  بيولوجيا أو ايكولوجياالمهمة  للمناطق البدريةالمعايير العلمية التي تستوفي  المناطقوصف  تضمنوال ي- 1

تعيين ددودها ب فيما يتعلقإقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطاتها  أو  أو بلد أليأي رأي مهما كان فيما يتعلق بالوض  القانوني 
 .لمية وتقنية   ملية وهو يشكل  لى وجه الدقةال تترتب  ليه آثار اقتصادية أو قانونية  و  .أو ت،ومها

 
 ختصرات المستعملة في الجداولمال

ترتيب معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا 
 أو بيولوجيا

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

 المعايير 
 فريدة أو نادرة : 1جيم 
 أهمية ،اصة لمرادل دياة األنواع : 2جيم 
 الموائل المهددة باالنقراض أو  أو/األهمية لألنواع و: 3جيم

 المعرضة لالنقراض أو التي ين،فض  ددها 
 مدى الضعف أو الهشاشة أو الدساسية أو بطء : 4جيم

  االنتعاش
 اإلنتاجية البيولوجية : 5جيم 
 التنوع البيولوجي: 6جيم 
 مدى طبيعتها: 7جيم 
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 الهادئالمحيط جنوب  غربفي منطقة  همة إيكولوجيا أو بيولوجيامعايير المناطق البحرية المتستوفي المناطق التي وصف  -1 الجدول
 إيكولوجيووووووووا أو بيولوجيوووووووواموووووووون تقريوووووووور دلقووووووووة العموووووووول اإلقليميووووووووة لغوووووووورب جنوووووووووب المدوووووووويط الهووووووووادئ بشووووووووأن المنوووووووواطق المهمووووووووة  5تووووووووذييل بووووووووالمرفق رد التفاصوووووووويل فووووووووي التوووووووو(

UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/6) 
 1جيم الموقع ووصف موجز للمناطق

جيم
2 

جيم
3 

 4يمج
جيم
5 

جيم
6 

 7جيم

 األرقام شرحلالطالع  لى  2دة فيرجى الرجوع إلى الص
 جزر فينيكس -1
  جزر كيريباتي من أر،بيل فينيكس جمي   لى  إيكولوجيا أو بيولوجياتشتمل منطقة فينيكس المهمة : الموق

 .والجبال البدرية المديطة به
 وهناك . ناطق البيولوجية و دة جبال بدرية ضدلةتتميز جزر فينيكس بم،تلف أ ماق البدار و دد من الم

وترتف  مياه األ ماق مما يؤدي  يةسطدمياه الال  ندستة جبال بدرية في هذه المنطقة ودقول تيارات دائرية 
وتؤدي هذه المنطقة الغنية . الغنية للعوالق النباتية والعوالق الديوانية( المعادن)إلى ارتفاع تركيزات المغذيات 

األنواع ذات األهمية االقتصادية  بما في ذلك وجود ات إلى مستويات مرتفعة من التنوع البيولوجي و بالمغذي
مناطق مهمة  5وهناك . المصيدة بشكل  رضي نواع األ،رىاألسمك القرش والسمك طويل المنقار والتونة و 

وهناك العديد من . قراضللطيور مما يجعل جزر فينيكس مهمة لمرادل مدددة من دياة األنواع المعرضة لالن
وكان هناك صيد  لى نطاق . غيرها من األنواع األ،رى كثيرة الهجرةوتنتشر دف الأنواع سرطان البدر والس

قوائم د من األنواع المدرجة  لى الوهناك  د. واس  لدوت العنبر في فينيكس ،الل أوائل القرن العشرين
تبين قا دة بيانات نمام المعلومات البيولوجية الجغرافية موثقة لالتداد الدولي لدفم الطبيعة و الدمراء ال

 . دد كبير من األنواع وجود للمديطات

2 0 0 0 0 0 0 

 جبال يوا بواكاوا البحرية -2
  جنوبا° 20غربا و° 062تقريبا : الموق .  
  ريبا تق م 0 333م من سطح البدر  وآ،ر  033بدرية يتصف بجبل بدري يق  في ددود الجبال من النمام

بسبب ارتفاع مياه األ ماق  المدتمل  من البدر تيارات دائرية قوية  ند سطحإضافة إلى   البدر تدت سطح
درجة  الية من االستيطان الذي يمكن  مكنومن الم قا يأن تتسم بتنوع بيولوجي  المدتملومن . بدرجة كبيرة

 .الجبال البدرية المنعزلةمن أن يكون مرتبطا بنمم 

2 2 2 0 0 2 0 
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 1جيم الموقع ووصف موجز للمناطق
جيم
2 

جيم
3 

 4يمج
جيم
5 

جيم
6 

 7جيم

 األرقام شرحلالطالع  لى  2دة فيرجى الرجوع إلى الص
 المتطاول الجبال البحرية في مرتفع نورفولك -3
  جنوبا ° 03دسب األنواع  ندو : جنوب كاليدونيا الجديدة؛ الددود من الجنوب: الددود من الشمال: الموق

 Zintzenو Clive and Roberts 2008. ) لى المجتمعات السمكية اإذا كان قائم( لكنورفو جنوب جزر )

2010.) 
  فولك ر إلى الجبال البدرية في مرتف  نو  2335جي لكاليدونيا الجديدة أجري في  ام أشار تدليل إيكولو

 2دا،ل المنطقة االقتصادية الدصرية لكاليدونيا الجديدة كمنطقة ذات أهمية دولية استنادا إلى المتطاول 
 .معايير وطنية

0 0 2 0 0 0 0 

 ديدة ر كارولين وشمال غينيا الججنوب غرب جز : مجموعة ريميتاو -4
  شرقا  ند أقصى ددوده في ° 026.6جنوبا و° 2.2شرقا و° 001.1شماال و° 6.2 د ن الموق  ددود: الموق

 .الشمال الغربي والجنوب الشرقي
  المتددة  المعروفة  ميكرونيزيافي العالم في واليات  المتنو ة بيولوجيايوجد  دد من أكثر الشعاب المرجانية

العديد من األش،اص والمجتمعات والوكاالت والمنممات  لى دفم الموارد  ويعمل. كارولينأيضا باسم جزر 
وتشتمل المناطق البدرية المهمة . المتددة ميكرونيزياال يمكن تعويضها الموجودة في واليات  الطبيعية التي

 يةأقصى الشمال الغربي للمنطقة االقتصاد لى  لى هذه المنطقة ذات األولوية و  إيكولوجيا أو بيولوجيا
البدرية ومنطقة بدرية  جبالويوجد في هذه المنطقة تنوع بيولوجي كبير لل. الدصرية في بابوا غينيا الجديدة

يأتي الذي  Calonectris leucomelasلطائر البدري طويل الجنادين المقلم لتركيز رئيسي بف مهمة للطيور تعر  
 .يتان العنبردت كبيرة من سمك التونة و صيد كميايمكن فيها   وهي منطقة لتكاثرابدثا  ن الطعام ال 

0 0 2 2 2 2 2 
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 1جيم الموقع ووصف موجز للمناطق
جيم
2 

جيم
3 

 4يمج
جيم
5 

جيم
6 

 7جيم

 األرقام شرحلالطالع  لى  2دة فيرجى الرجوع إلى الص
 كادافو وجنوب منطقة الو -5

  شرقا° 012-010جنوبا  و° 20-02بين : الموق. 

 متصلة بيولوجيا وجغرافيا هي ذات منشأ بركاني و   دافو هي راب  أكبر جزيرة في مجمو ة فيجياإن ك
غزيرة اإلنتاج وبها ثاني أكبر نمام  داجزة لسلة ص،وروجزر كادافو مداطة بنمام س. بمجمو ة الو الجنوبية

. موطن لنو ين من أنواع الطيور المستوطنة والجزيرة. استرولوب الكبرى شعابفي فيجي  وهي  يشعابداجز 
وتدتوي جزر الو الجنوبية  لى بعض الجزر البركانية و دة جزر مرجانية مديطية دجرية منعزلة بها 

مكثفة  يةشعابالدواجز الالمديطية وأنممة الرق   شعابمنابت األ شاب البدرية و  مجمو ة من الموائل  منها
ة المنعزلة مجمو ة مميزة من يالمديط األدوالوتوفر . المتطاول وجبال بدرية وأ،اديد مغمورة ومرتف  الو

،ضراء وتوفر مناطق مهمة للتكاثر والتعشيش للطيور البدرية والسالدف الالمتنو ة الموائل واألنواع 
كما يوجد في هذه المنطقة البدرية ممر هجرة مهم لعدد من أنواع الديتان الكبرى بما في . وسالدف البدار

وأشار . والمينك والسي ودوت العنبر  و دد من الديتان األصغر دجما وأنواع الدلفينالديتان الددباء ذلك 
وبعا  طقة كمنطقة غنية جيدا ومنتجة للصيدنمام المعلومات البيولوجية الجغرافية للمديطات إلى هذه المن

في المياه العميقة  قا ية وال بعيدا  ن الشاطئ أ الي البداراألسماك  مصايدالدا،لية  و  الشعابجمي  أنواع 
 .مرتبطة بالجبال البدريةوالفقاريات  ومرجانأسماك  مصايد وبها

0 0 0 0 0 0 0 

 لويزفيل–تونغا–ملتقى كيرماديك -6
  غربا تقريبا° 015جنوبا و° 25ركز الموق   ند يتم: الموق. 
  تتصل سلسلة جبال لويزفيل البدرية بمنطقة ديث غربا ° 015جنوبا و° 25هناك منطقة ملتقى ثالثي  ند

. ديوانات ،اصة بكل بيئة إضافة إلىويوجد بها جبال بدرية وموائل ،ندقية . كيرماديك ومنطقة ،ندق تونغا
المزدوجة األرجل الزادفة في األنواع وتنتشر  كنغا أنواع مستوطنة من األسماوماديك وتو ر ب،ندقي كويوجد 

 .فيل البدريةز ال،ندقين وهناك ديوانات الجبال البدرية في البدار العميقة  ند جبال لوي

0 2 2 2 2 0 0 

 جبال مونواي البحرية -7
  020.3إلى  022.5ول ،طوط الطو  -25.22إلى  -25.1العرض  وط ند ،طددود الموق  تق  : الموق. 
  ند أ ماق تصل إلى  به كالديرا بمنفث دراري مائيتتألف جبال مونواي البدرية من م،روط بركاني نشط 

في بلح البدر من من الديدان األنبوبية واأل شاب الكثيفة منافث وتتألف مجمو ات ال. تقريبا م 0 233
الشمالي لمجمو ة من مجمو ات  الطرفري  ند ويق  الجبل البد .والسراطين وأسماك الشعا ياتاأل ماق 
 .ديوانات مماثلة تقريبا ي يوجد بهذ لى امتداد قوس مهر كيرماديك الالمنافث 

0 2 2 2 0 0 0 
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 1جيم الموقع ووصف موجز للمناطق
جيم
2 

جيم
3 

 4يمج
جيم
5 

جيم
6 

 7جيم

 األرقام شرحلالطالع  لى  2دة فيرجى الرجوع إلى الص
 منطقة خندق بريطانيا الجديدة -8
  دة  ند شمال شرق بابوا غينيا الجدي المنافث الدرارية المائيةيق  ،ندق بريطانيا الجديدة ومجمو ات : الموق

 .بما في ذلك الممر بين أيرلندا الجديدة وبريطانيا الجديدة
  اء من نوغكبيرة إنتاجية بالمنطقة  وتتسم. فوق ،ندق بريطانيا الجديدةتمتد المياه الجنوبية لبريطانيا الجديدة

فث للمنامجمو ات من الجبال البدرية التي يمكن الصيد فيها وتجمي   لى مل توتمتد المنطقة لتش. األنواع
ما يشير إلى مواق  ذات أهمية  في الجوانب الغربية والشمالية إلى الشرقية من أيرلندا الجديدة الدرارية المائية 

 .بيولوجية وأإيكولوجية 

2 0 2 2 2 2 0 

 منطقة خندق هيبراديز الجديدة -9
  غربا إلى أقصى ° 066.215وجنوبا  ° 01.220 دبين كاليدونيا الجديدة وفانواتو  من أقصى شمال  ن: الموق

 .غربا° 013.260جنوبا و° 20.012جنوب  ند 
  وتمتد المنطقة البدرية . ،ندق مديطي كبير يق  بين كاليدونيا الجديدة وفانواتو ،ندق هيبراديز الجديدةإن

. من الطرف الجنوبي لبابوا غينيا الجديدة  وتلتف دول الطرف الجنوبي لفانواتو إيكولوجيا أو بيولوجياالمهمة 
بدرية الجبال الالمناطق السديقة والعميقة المن،فضة و  معالموتشتمل منطقة ،ندق هيبراديز الجديدة  لى 

 -وهذا الموق  يديط ثالث جزر رئيسية . في ددود والية فانواتو ولكن تمتد دتى مياه كاليدونيا الجديدةالواقعة 
يرومانغو مجمو ة من الموائل  منها  كولوجيا أو بيولوجياإيالمنطقة البدرية المهمة  وتشمل .إيتافي وتانا وا 

 (.م 1 633دتى  مق )الجبال البدرية وال،نادق العميقة 

0 0 2 2 0 0 0 

 راروتونغا الخارجية شعابمنحدرات  -11
  غربا '26° 052جنوبا و،ط الطول  '02° 20تق   ند ،ط العرض : الموق. 
  نو ا من األسماك المستوطنة  ند  02وتونغا تشمل ر لرا ال،ارجية الشعابتوضح البيانات المتادة داليا أن

معلومات البيولوجية الجغرافية للمديطات الوتشير بيانات نمام . م ومن الممكن أكثر 033أ ماق تصل إلى 
الواردة في قوائم االتداد الدولي من بين تلك أن هذه المنطقة تشتمل  لى  دة أنواع ضعيفة ومهددة باالنقراض 

ع أ،رى مدرجة في قوائم االتداد أنوافي هذه المنطقة أيضا تقطن ولكن  المرجانعة بما في ذلك لدفم الطبي
وتتمت  المنطقة أيضا بقيمة  الية ألنواع المياه الضدلة دسبما ينعكس ذلك في . الديتان وسمك القرش مثل

 .البيولوجية الجغرافية للمديطات مجمو ات بيانات نمام المعلومات

0 2 0 2 2 0 2 
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 1جيم الموقع ووصف موجز للمناطق
جيم
2 

جيم
3 

 4يمج
جيم
5 

جيم
6 

 7جيم

 األرقام شرحلالطالع  لى  2دة فيرجى الرجوع إلى الص
 أرخبيل ساموان -11
  غربا° 012غربا و° 066جنوبا وبين ° 05  ند تقريبا: الموق. 

  جزر صغيرة في  2جزر وجزيرة مرجانية في ساموا األمريكية وجزيرتين كبيرتين و 6يتألف أر،بيل ساموان من
يط الهادئ المدجنوب متنو ة بيولوجيا في غربي بقعة سا،نة  لى جزر األر،بيل شتمل تو . ساموا المستقلة

الديتان ) الكبيرةديوانات الإلى ( مثل اليرقات المرجانية)ديوانات الدقيقة المن   توصيلية كبيرةتمهر و 
 (.والسالدف

0 0 0 0 0 0 0 

 منطقة سوارو لتغذية الطيور البحرية -12
  02° 00 ند ،ط  رض ( وسط المديط الهادئ)سوارو جزيرة مرجانية تق  شمال جزر كوك إن : الموق' 

 .غربا ʹ35° 060جنوبا و،ط طول 
  وهي موق  . في وسط المديط الهادئلطيور البدرية  دة أنواع من اسوارو منطقة مهمة لتكاثر وتغذية إن

في المائة من مجمو ات  0في المائة من مجمو ات طيور فرقاطة أربيل في العالم و 2لنسبة  ر وتغذيةثتكا
في  00أن هذه النسب المئوية ستنقح في المستقبل القريب وتزيد إلى غير   الطيور المدارية ذات الذيل األدمر

عترف بأهمية المجمو ات الموجودة في سوارو للمدافمة  لى مجمو ات وي  . في المائة  لى التوالي 2المائة و
دارتها  لى الجزر األ،رى من مهمة للطيور زها كمنطقة كمر وتنعكس أهمية سوارو في . الطيور البدرية وا 

  كونها أهم موق  تعشيش وتغذية للطيور البدرية في جزر تابعة للمنممة الدولية لدياة الطيوراطق الالمن
 .كوك

2 0 2 2 2 2 2 

 شمال فيجي/فورتوناوسهل واليس /جنوب توفالو -13

  جنوبا °02.06غربا و °023.022تق  النقطة المركزية  ند : الموق. 

  كبيرةالمغمورة ال،اديد بها  دد كبير من األلية و اواإلنتاجية العدددت هذه المنطقة من ارتفاع نشاط الصيد .
أكثر  إلىم  0 333وهذه المجمو ة من البدار العالية تق  إلى جانب سهل واليس وفورتونا بعمق يتراوح من 

. الجبال البدريةمن المرلين والتونة وكثافة  كصيد كميات كبيرة من سم اودائما ما يكون فيه. م 5 533 من
التداد ل لى أنواع مدرجة في القائمة الدمراء  إيكولوجيا أو بيولوجياوتشتمل هذه المنطقة البدرية المهمة 

 .البدار العميقة مرجانبة  الية من موائل سوبها ن ؛لسالدفلالدولي لدفم الطبيعة؛ وهي طريق هجرة 

0 2 2 0 0 2 2 
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 1جيم الموقع ووصف موجز للمناطق
جيم
2 

جيم
3 

 4يمج
جيم
5 

جيم
6 

 7جيم

 األرقام شرحلالطالع  لى  2دة فيرجى الرجوع إلى الص
 لومايفيتي، فيجي/را–إي–فاتو -14
  مو ة جزر ياساوا أ،اديد مغمورة بين فيتي ليفو وفانوا ليفو تغطي مياه بالي من طرف مجقناة  ميقة و : الموق

مدمية نامينا دول را  وتغطي المياه العميقة –إي–  من ،الل ممر فاتوالعميمالبدر  لشعابوالطرف الغربي 
 .البدرية وجزر مقاطعة لومايفيتي في الجنوب الشرقي

  الديتانيات وسمك القرش )السادرة  الكبيرةبقعة سا،نة للديوانات  لومايفيتي/را–إي–فاتوتعتبر منطقة
الكلي و لى الرغم من الدجم  .فضال  ن مركز تنوع ألنواع المياه العميقة( والسالدف والطيور البدرية
. متنو ة  بما في ذلك قنوات وأ،اديد مغمورة وجبال بدريةقا ية تضاريس  بهافإن الصغير نسبيا للمنطقة  

 .طة بمناطق سادلية ضدلة ذات قيمة بدرية كبيرة  المياالمنطقة مدوهذه ا

2 2 0 2 2 0 2 

 جنوب بحر تاسمان -15
  (.جنوب)جنوبا ° 25  و(شمال شرق)جنوبا ° 23  و(شمال غرب)جنوبا ° 06بين : الموق 
 طات والكثافة الكيميائية للمديو من ديث الجغرافية المادية من مناطق التغير السري  جهة جنوب تاسمان  إن

من أ لى كثافة  بالمنطقة وتوجد(. www.oregonstate.edu/oceanproductivity)األمامية واإلنتاجية األولية 
لطيور في منطقة جنوب المديط الهادئ وتدتوي  لى مناطق تغذية للطيور البدرية المتكاثرة وغير المتكاثرة ا
وهناك جبالن بدريان في الشمال الغربي مصنفان  لى أنهما (. قا دة البيانات العالمية لتتب  طيور النوئيات)

لمياه البادرة ا مرجان  مما يشير إلى ادتمال وجود مجمو ات (Clark and Tittensor 2010)في ،طر كبير 
 .في المياه العميقةبالشبك التي لم تتأثر بالصيد 

2 0 0 0 0 2 2 

 المنطقة االستوائية عالية اإلنتاجية -16
  ددود)غربا ° 023من ،ط االستواء و،طوط الطول تقريبا جنوبا ° 5شماال إلى ° 5،طوط العرض : الموق 

 .تقريبا شرقا° 065إلى ( الجغرافي لدلقة العمل النطاق
  من المعالم في المنطقة االستوائية  الية اإلنتاجية هي  إيكولوجيا أو بيولوجياالمنطقة البدرية المهمة إن

هذا اللسان يؤتي و . الغربي للتدفق من التيار االستوائي جنوب المديط الهادئ الطرف وتشملوقيانوغرافية  األ
  في وسط المديط الهادئ يةسطدالمياه الغربا بمغذيات  الية إلى المتدفقة  ةاأل ماق الباردمن ارتفاع مياه 

  البدر قريبة من سطحوالالقا ية وهناك تزاوج بين المناطق . كبيرةكبير  لى مسادة أولي  جإنتامما يسمح ب
باإلنتاجية األولية  ند  م 5 333–2 333في السهول السديقة  ند القا ي ديث يتعلق اإلنتاج الثانوي 

األوقيانوغرافية كبيرة المعالم وهذه . وفي الماضي  سجلت وفرة من ديتان العنبر في هذه المنطقة. السطح
 . تغير المناخأثر بتتالدجم تتأثر بشدة بأدداث النينو ومن المدتمل أن 

0 0 0 2 0 0 0 
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 1جيم الموقع ووصف موجز للمناطق
جيم
2 

جيم
3 

 4يمج
جيم
5 

جيم
6 

 7جيم

 األرقام شرحلالطالع  لى  2دة فيرجى الرجوع إلى الص
 البحرية وسط لويزفيل سلسلة جبال  -17
  غربا ʹ33° 061غربا إلى  ʹ03° 012جنوبا و،ط الطول ° 23جنوبا إلى ° 00تمتد من ،ط العرض : الموق. 
  وهي . نيوزيلنداشرق المديط الهادئ غرب جنوب كم في  2 333البدرية لمسافة لويزفيل تمتد سلسلة جبال

أ،رى ترتف  إلى البدار العميقة معالم طقة  وال توجد بال البدرية المديطية في هذه المنجمو ة فريدة من الجم
الجبال البدرية مجمو ة متنو ة وتوجد في . المتطاول نيوزيلندا ومرتف  شرق المديط الهادئسهل العليا بين 

وتعرضت المنطقة . شعا يات البرتقاليةر أسماك الثمن أنواع أسماك المياه العميقة وهي أرض ،صبة لتكا
الجبال البدرية معالم ولكن ا،تير هذا الموق  ليشمل مجمو ة من   (أساسا الشعا يات البرتقالية)لصيد مكثف 

وبالتالي موائل ومجتمعات )مجمو ة من ال،صائص الطبغرافية واأل ماق  تتضمنالتي بركانية الجبال الو 
وتشتمل سجالت األنواع التي تم صيدها . ا أو أجزاء منها لعمليات صيدبعضه لم تتعرض  (ديوانية م،تلفة

بكثرة في الجبال  دالمياه الباردة واالسفنج وقنفذي المياه العميقة الموجو  مرجان لى األسماك  مصايدفي 
في القا ية من الالفقاريات منتجة ومتنو ة أن تكون هناك مجمو ات  المدتملومن . البدرية دول نيوزيلندا

 .المناطق العميقة وأن تكون مهمة للشعا يات البرتقالية ومجمو ات األسماك األ،رى

0 0 2 2 2 0 2 

 المنطقة المشبعة باألراغونات في المحيط الهادئ  -18
  تقريبا غربا° 056-012من و جنوبا  ° 06-02المنطقة من : الموق. 
  الدالي وبها معدالت تشب  من  ائي الجنوبيمنطقة من غربي جنوب المديط الهادئ تق  في التيار االستو

هي األ لى في الوقت الداضر ومن المتوق  أن تكون آ،ر المناطق التي الكربونية اغونايت معادن األر 
بيولوجية إيكولوجية أو ولذلك  فإن هذه المنطقة لها قيمة . 0.5و 0البالغة الرئيسية تن،فض  ن العتبات 

 .المديطات هو األبطأ ويكون ادتمال االسترداد فيها أسرع ضكمنطقة سيكون فيها أثر تدم ،اصة

0 2 2 2 2 2 2 

 بيترل في منطقة صدع كليبرتونطيور منطقة تغذية  -19
  ند ددودها الشمالية الغربية   غربا° 003.6شماال و° 3.2غربا و° 001.2ال واشم° 02.2  ند: الموق 

 . والجنوبية الشرقية
  ل البدرية  وهي من الطيور البدرية المهددة ية غير تكاثرية لطيور ببتر اطق تغذمنالمنطقة من تتألف

االستوائية األ ماق والمنطقة استوائية وتق   لى منطقة ارتفاع مياه . في شمال نيوزيلندا تتكاثرنقراض التي االب
في ا،تالط تيارات معاكسة موازية تتسبب و وهي منطقة بها تيار استوائي قوي . في المديط الهادئ وشمالها

 .المديطات وارتفاع مستويات اإلنتاجية األولية

2 0 0 2 2 0 2 
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 1جيم الموقع ووصف موجز للمناطق
جيم
2 

جيم
3 

 4يمج
جيم
5 

جيم
6 

 7جيم

 األرقام شرحلالطالع  لى  2دة فيرجى الرجوع إلى الص
 المتطاول مرتفع لورد هوشمال منطقة تغذية طيور البيترل في  -21
  غربا   ند ددودها الشمالية الغربية ° 065.2جنوبا  و° 00.2غربا  و° 063جنوبا  و° 22.1 ند : الموق

 .والجنوبية الشرقية
 دياة الطيور وددد أساسا كمنطقة الدولية لمنممة الكمنطقة مهمة للطيور بموجب معايير  هذا الموق  مؤهل

 Pterodroma leucopteraل ر تغذية أساسية لألنواع الفر ية المستوطنة في كاليدونيا الجديدة مثل طيور بيت

caledonica ( في العالم األ دادفي المائة من  65-53 تصل نسبتها إلىالتي .)هذا  ة إلى كونوباإلضاف
 .كمنطقة غبوره ستعملالطيور المتدركة ندو مناطق التغذية في الجنوب ت منطقة تغذية مهمة  فإنالموق  

2 0 2 2 2 0 2 

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

 .شرقا° 016جنوبا و° 00 ند 
  لى مناطق تغذية رئيسية تستعملها طيور بيترل بركانسون للتكاثر وهي من الطيور البدرية الدوض يشتمل 

 .والداجز الصغير في شمال نيوزيلندا العميم لى جزر الداجز تتكاثر المهددة باالنقراض التي 

2 0 0 0 0 0 2 

 جزر تافوني ورينغولد -22
  غربا° 012جنوبا و° 06 ند  ومركزهاجزر فيجي وتشمل جزر تافوني ورينغولد  شمال شرق: الموق. 
  جزر شمال شرق فيجي وتد م مجمو ة من المجتمعات والموائل في المديطة بمياه اليق  هذا الموق   لى

قليميا من السالدف البدرية  يوجد في المنطقة أ داد كبيرةو . منطقة ضيقة لطيور وا اءالددب والديتان الميا وا 
وتمثل . المياه الباردة مرجانشبه الردل ومن المتوق  أن تكون فيها تركيزات من  الشعابالبدرية وأسماك 

للسالدف البدرية والسالدف ال،ضراء وآ،ر موق  التعشيش مواق  هم ديط بأمالمنطقة مكان تغذية رئيسي 
للطيور تددد مناطق التغذية مهمة بدرية كما تشمل أرب  مناطق . في فيجي للسالدف ال،ضراءتعشيش 

 .التعشيش مستعمراتاستنادا إلى امتداد ندو البدر دول 

0 0 0 2 2 2 2 

 سهل مانيهيكي -23
  تقريبا جنوبا° 02غربا و° 055: الموق . 

 ن هذا السهل نتيجة نشاط بركاني وتكو  . سهل مانيهيكي هو سهل مديطي يق  في جنوب غرب المديط الهادئ
منتصف العصر الطباشيري  ند ددود ملتقى ثالث صدف فترة مليون سنة أثناء  023 إلى 025ددث منذ 

التي جرت  لى مدار فترة طويلة بهدف  الدراسات االستقصائيةوأشارت . ا الثالثيفتعرف باسم ملتقى تونغاري
 .هاديتدديتم تدديد ترسيبات مهمة من معادن قاع البدار إلى أن هناك كائنات آكلة للترسيبات ولكن لم 

2 0 2 0 2 0 2 
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 1جيم الموقع ووصف موجز للمناطق
جيم
2 

جيم
3 

 4يمج
جيم
5 

جيم
6 

 7جيم

 األرقام شرحلالطالع  لى  2دة فيرجى الرجوع إلى الص
 دج وهارانر بيفي–نيوي شعابنظام  -24
  شعابميال بدريا ليشمل  025يمتد جنوب شرقا لمسافة و غربا  ° 062.53جنوبا و° 02دول نيوي  : الموق 

  .بيفيردج
  وأشير إلى المياه . ليست جزءا من أي أر،بيلهي إن جزيرة نيوي المنعزلة هي أكبر جزيرة مرجانية في العالم و

وشوهد  دد من الثدييات . لالنقراض ةالمعرضيتان الددباء طة بنيوي كجزء من طريق هجرة مهم للديالمد
ويشار أيضا إلى وجود الثعبان المقلم ب،طوط سوداء . البدرية األ،رى المعرضة لالنقراض في مياه نيوي

 وشعاب. ة نيويداف شعابكم من  033المستوطن بالقرب من المناطق الشاطئية التي تصل إلى ندو 
ومن  إيكولوجيا أو بيولوجيامنعزلة ترتف  بشدة  ن قاع البدر ومدرجة في المنطقة المهمة  شعاببيفيردج هي 

 .المدتمل أن تدتوي  لى أنواع مستوطنة نتيجة هذه العزلة

0 2 2 2 0 2 2 

 (ديمز)سهل جنوب غرب باالو  -25
  باالو الرئيسي جنوب غرب أر،بيلمنطقة المديطات العميقة : الموق. 
  ففي . البعيدة  ن الشاطئ فيما يتعلق بالبيئات المديطية البارزةتدتوي هذه المنطقة  لى  دد من ال،صائص

هذه المنطقة  يشير التقارب بين مجمو ات الجبال البدرية والتيارات الدائرية  الية الطاقة وم،تلف 
مدتملة للتفا ل بين أنواع البدار العميقة واألنواع  المياه العميقة إلى نقطة معاكسةالقا ية في مجمو ات ال

 .المديطات إلى تنتقلوأنواع الطيور التي البدر البدرية القريبة من سطح 

2 2 2 2 2 2 0 

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

  وهو . فريدة لشكل األرض  وبصفة ،اصة ،ندق تونغا معالمتدتوي المياه المديطة بجزر أر،بيل تونغا  لى
مجمو ات كبيرة  الميا من  وبهفي أوقيانيا ة لالنقراض المعرض اءالددب لديتاناأهم موق  لتكاثر مجمو ات 

 .بدرية أنواع ثمانية طيور

0 0 0 0 2 2 2 
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البحفر الكفاريبي األوسفع نطاقفا وغربفي المحفيط ففي منطقفة ففي منطقفة  جيفا أو بيولوجيفامعفايير المنفاطق البحريفة المهمفة إيكولو تسفتوفي المنفاطق التفي وصفف  -2الجدول 
 األطلسي 

 (UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/7من تقرير دلقة العمل اإلقليمية بشأن المناطق البدرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا في الوثيقة  2ترد التفاصيل في التذييل بالرفق (
 7 جيم 6 جيم 5 جيم 4 جيم 3 جيم 2 جيم 1 جيم اطقالموقع ووصف موجز للمن

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

وتمتد المنطقة موازية للسادل  ابتداء في أقصى شمال شبه جزيرة يوكاتان في المكسيك . نصف الكرة الغربي منطقة شعاب في
 .مرورا ببليز وغواتيماال ودتى جزر ال،ليج في هندوراس

 الغنية  في العالم ومجمو ة متنو ة من الديوانات والنباتات البرية  والعديد من األراضي يشعاب داجز تتضمن الشعاب ثاني أكبر
وتتمت  الموارد الغنية في المنطقة بقيمة كبيرة من  .بمواق  للدضانة والتغذية والمياه المديطية المهمة لنقل اليرقات وانتشارها

وينجذب ماليين  .وتد م مناطق الصيد اإلنتاجي المصايد السمكية التجارية والفنية. النادية اإليكولوجية والفنية والثقافية لقاطنيها
 .إيرادات اقتصادية كبيرة للشعوب والدكومات يدققونح إلى الشواطئ الرملية والشعاب الكثيفة  وبذلك السيا

0 0 0 0 0 0 2 

 جزيرة ميسكيتو المنخفضة- 2
  غربا  "6.12 ʹ21 °22شماال  و "22.02 ʹ25 °02 :الموق 
 يكاراغوي من المناطق المدمية  ودددت كمنطقة ا ترفت اتفاقية رامسار بهذه المنطقة  التي تمثل جزءا من النمام الوطني الن

هكتارا وتشتمل  لى جزيرة ميسكيتو  502وتغطي المنطقة مسادة . مهمة للطيور من قبل المنممة الدولية لدياة الطيور
وتوفر أغذية للسالدف البدرية ( ثاالسيا تستودينوم)وتتضمن منابت األ شاب البدرية . المن،فضة وتكوينات أرضية أ،رى

نوع من األسماك تعيش  033وتشير التقديرات إلى أن . في المرادل األوليةالتي تكون لدماية لم،تلف أنواع األسماك واليرقات وا
 ,Herrera)  بما في ذلك كلب البدر وسمك القرش والشفين في مياه المناطق المتمتعة بالدكم الذاتي (2المرفق )في هذه المنطقة 

في المائة من  5وأقل من  .نوع سمك يعيش في الشعاب المرجانية 023ضافة إلى ذلك  وجد أن وباإل(. PAANIC, 1993و 1984
وسمك الروبل ( Serranidae)والقاروس ( Lutjanidae) لى السلدفاة النهاشة  تدتوي المنطقةو  .هذه األنواع تستغل داليا

(Centropomidae )والقرش (Carcharhinidae). 

2 2 2 2 2 0 0 
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 7 جيم 6 جيم 5 جيم 4 جيم 3 جيم 2 جيم 1 جيم اطقالموقع ووصف موجز للمن

 األرقام شرحلالطالع  لى  2دة فيرجى الرجوع إلى الص
 لقرن جزيرة ا- 3
  غربا " 22.11 ʹ23 °22شماال   "01.60 ʹ6 °02: الموق 
 نوع من األسماك التي تعيش في المياه الضدلة  ند شاطئ البدر الكاريبي في  033معلومات  امة  ن بيولوجية ندو  هناك

امتداد الرصيف  ؛ وجمعت مؤ،را معلومات  ن أسماك المياه العميقة الموجودة  لى(Ryan 2003و INPESCA 2004)نيكاراغوا 
والقاروس؛ وهي تسهم في ثاني أكبر ( Lutjanidae)بما في ذلك أنواع السلدفاة النهاشة ( Pasenic-INPESCA 2008 )القاري 

وتتعلق من بأساس فر ي . وتوجد جمي  هذه األنواع في جمي  أنداء الكاريبي. مجمو ة من أسماك المياه العميقة التي يتم صيدها
  ويبدو أن لكل نوع  القة وثيقة بموائله   لى  كس أنواع األسماك التي تعوم دائما مثل أسماك أ الي (موائل)ة من المياه العميق

 .البدار

2 2 0 2 2 2 2 

 بارا ديل كولورادو–تورتوغويرو- 4
  واتوغويرو الوطنية إلى بارا ديل كولورادو  ند الددود م  نيكاراغر شماال من دديقة تو المنطقة تمتد : الموق. 
 نتيجة أهميتها للتاريخ ( 0255منذ  ام ) لى نطاق واس  ألكثر من ،مسة  قود  بارا ديل كولورادو-تورتوغويرو درست منطقة

ومن المعروف أن شاطئ تورتوغويرو هو أكبر (. Chelonia mydas)الطبيعي للسالدف البدرية  و،اصة السالدف ال،ضراء 
وتستعمل السالدف الكبرى (. Troeng 2005)ال،ضراء في منطقة المديط األطلسي السالدف فيه توالد تموق  ال يزال باقيا 

كما تشتمل . (Eretmochelys imbricata) سالدف البدرنادرة هذه المنطقة أيضا وفي داالت ( Dermochelys coriacea)جلدية ال
تغذية الطيور البدرية ومناطق تجم   لى بديرات ضدلة سادلية ومناطق لتعشيش و  بارا ديل كولورادو-تورتو غويرو منطقة

 .سالدف البدر ومناطق التعشيش وتجمعات،رفان البدر 

0 0 0 0 0 0 0 

 غاندوكا-كاهويتا- 5
  جنوبا من دديقة كاهوتيا الوطنية إلى فم نهر سيكساوال  ند الددود م  بنماالمنطقة متد ت: الموق. 
 يرة من منابت األ شاب البدرية وغاندوكا مانزانيلو  لى بق  كب-تدتوي منطقة كاهوتيا(Thalassia testudinum ) فضال  ن أهم

وكاهويتا هو الموق  الذي يوجد به أ لى تنوع من ديث تكوين الشعاب . كوستاريكا  ندشعاب مرجانية في منطقة سادل الكاريبي 
ويوجد في غاندوكا أكبر منطقة أشجار . (نو ا 02)فضال  ن تنوع كبير من الشعاب المرجانية الثمانية ( نو ا 00)في كوستاريكا 
كما يتواجد فيها السالدف الكبرى جلدية المهر . كوستاريكا وترتبط ببديرة ضدلة سادليةبمنطقة الكاريبي في المانغروف 

(Dermochelys coriacea ) وسالدف البدر(Eretmochelys imbricata) .  وأ،يرا  تمثل المنطقة المقتردة أيضا مناطق تجم
 .ركند الشوكي والمدارة والدلفين و،رفان البدر ومناطق لتغذية الطيور البدريةللك

0 0 0 0 0 0 2 

 انت ر بيدرو والقناة الجنوبية ومو  ضفة- 6
  بيدرو وجزرها  ضفة من جامايكا تق  المنطقة المدددة في المياه المديطية جنوب شرق إلى جنوب غرب جامايكا وتشمل: الموق

؛ وجزر مورانت المن،فضة والقنوات العميقة المديطة (غربا ʹ32 °12و ʹ23 °11شماال و ʹ05 °01شماال و ʹ20 °06)المن،فضة 
؛ ومن (غربا °23.501شماال و °06.200غربا و ʹ00 °23شماال و ʹ26 °06)روزالند  ةمن هندوراس ونيكاراغوا إلى ضفو بها؛ 

0 0 2 2 2 0 0 
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 األرقام شرحلالطالع  لى  2دة فيرجى الرجوع إلى الص
 ʹ03 °06-ʹ51 °05)أليس  ةوضف( غربا ʹ23 °12-ʹ30 °23شماال و ʹ32 °06-ʹ20 °05)سيرانيال  ةوضف كولومبيا وجاميكا؛

 (.غربا ʹ00 °12-ʹ22 °12شماال و ʹ56 °05-ʹ21 °05)الجديدة  ة؛ والضف(غربا ʹ06 °12-ʹ22 °12شماال و
  ة تقاسم ديناميات مديطي هاأنو ويبدو . الضفاف المرتبطة بها ومناطق البدار العميقةو تدتوي المنطقة المقتردة  لى جزر مرجانية

وفي .  ماقفي األفي موائل قا ية معقدة الهيكل و  ارتفعتمشتركة مما يدل  لى ارتفاع تنو ها البيولوجي نسبيا واإلنتاجية التي 
 وجود مهددة بسبب  دموهي المدارة الملكية والكركند الشوكي ومصايد أسماك الشعاب  الوقت الدالي  توفر المنطقة بأكملها

  .المستداممرا اة إقليمية الست،دامها 

 (منطقة هيسبانيوال بيناسيونال الشمالية)قمة كريستي /هفورت ليبرتي/اكولكار - 8
  شمال شرقي هايتي: الموق 
  وغابات المانغروف ومنابت األ شاب البدرية  شعابي داجز/ةداف ند التتميز بشعاب 

0 2 2 0 2 0 0 

 تا وبانكو ديل نافيدادكو ديال بال مواقع الثدييات البحيرة في بان- 9
  للضفةميال بدريا من السادل الشمالي للجمهورية الدومينيكية  وتمتد من الددود الغربية  23تق  المنطقة  لى بعد : الموق 

 .را وميشساالكريسماس إلى ،ليج سمانا من بونتا باالند ةالفضية من ضف
  ي الديتان الددباء توتأ. شمال المديط األطلسيتمثل هذه المنطقة ببيئة فريدة لتكاثر الديتان الددباء في(Megaptera 

novaeangliae  )كانون األول /مينيكية للتكاثر بين ديسمبرو من مناطق في شمال المديط األطلسي إلى مياه الجمهورية الد
القريبة من ضفاف  مناطقالفي المائة منها تزور  25ومن بين جمي  هذه الديتان المهاجرة  فإن . نيسان من كل  ام/أبريلو 

 .بانكو ديال بالتا وبانكو ديل نافيداد و،ليج سمانا

 
 

0 0 0 0 0 0 0 

 منطقة ورد البحر - 11

  منطقة رود البدر هي منطقة مفتودة في المديط وتق  دول الجزر المأهولة وتشمل الشعاب المرجانية السادلية : الموق
تشتمل هذه المنطقة  لى أكبر و  .ية كولومبية في جنوب غربي الكاريبيوالمديطية في أر،بيل سان أندريز  وهي منطقة إدار 

الشعاب المرجانية في المديطات المفتودة في منطقة الكاريبي وأكثرها إنتاجا  وتوفر بيئات نادرة وفريدة وغير  ادية للشعاب؛ 
سلة متصلة من الموائل التي توفر مستويات وتدتوي  لى مناطق بعيدة مما يدل  لى تكاملها وقلة األثر اإلنساني  ليها؛ وبها سل

ويعتبر هذا الموق  مهما لدفم األنواع المعرضة لالنقراض والمهددة باالنقراض المهتم بها  الميا  –مرتفعة من التنوع البيولوجي 
 .نو ا من األنواع المدرجة  لى القائمة الدمراء 022نمرا لوجود 

0 0 0 0 2 0 0 

 سابا ةضف- 11
  0 0 0 0 0 0 0 غربا  ʹ60303شماال  و ʹ25 °01: الموق 
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 األرقام شرحلالطالع  لى  2دة فيرجى الرجوع إلى الص
 ومن النادية البيولوجية والمادية  فهي جزيرة مرجانية مغمورة في الماء وأكبر جزيرة . إن ضفة سابا منطقة فريدة ومهمة جدا

ددى أكبر الجزر المرجانية في العالم  ومسادتها  مديط العمق أكثر من ) 2كم 0 253مرجانية تنمو في منطقة الكاريبي وا 
وتعتبر المنطقة مهمة من ديث ،صائصها اإليكولوجية واالجتما ية واالقتصادية والعلمية والثقافية الفريدة  إضافة إلى (. م 53

 .الموجودة فيها الشعاب المرجانية الكثيفة ومناطق الصيد ومنابت الطدالب

 الكاريبي يمنطقة شرق- 12
  2 °03 ند  يق نيا دول توباغو دغربا ومن 30.33 °60شماال و 02.23 °02 ند  يق تشكل الجزيرة قوسا من أنغيال : الموقʹ 

 غربا  ʹ56° 60إلى  ʹ03 °63شماال و ʹ02 °00إلى 
  األصل تدتوي المنطقة  لى مجمو ة متنو ة من النمم اإليكولوجية الغنية المرتبطة بكتل الجزر الصغيرة  بعضها بركانية

قة العديد من النمم اإليكولوجية المنتجة  مثل الشعاب المرجانية ومنابت األ شاب البدرية ويوجد بالمنط. وبعضها دجرية األصل
وتيارات مياه ( غرينادا)غير  ادية مثل براكين تدت الماء وقناديل البدر  بسماتكما تتميز المنطقة . ومستنقعات المانغروف
ات  المدتمل أن تعمل كمصدر لألنواع المهمة تجاريا من ويتواجد بالمنطقة م،زونات كبيرة من اليرق. درارية وجبال بدرية

لبقاء  دة أنواع مهاجرة مثل السالدف مواتية كما تتوافر بالمنطقة مروف . لبدر الكاريبي والمدارة الملكيةفي االكركند الشوكي 
 .واألسماك والطيور البدرية

2 2 0 0 0 0 2 

 بحر سارغاسو- 13
  جرى ال،ليج من الغرب وجرف المديط األطلسي من الشمال وتيارات كنارية منتشرة من إن بدر سارغاسو مداط بم: الموق

 °03 ند  ومركزهغربا  ° 20-°16شماال و° 02-°22الشرق والتيار االستوائي الشمالي وتيار األنتيل من الجنوب ويمتد بين 
 .غربا °63شماال و

 الب بدرية أل الي البدار وطد اأيقوني اإيكولوجي ايدتضن الموق  نمامSargassum  ائمة  وهي الطدالب الوديدة في العالم التي 
مجتمعا متنو ا من الكائنات المرتبطة بها تشمل  شرة أنواع  المنطقة وتستضيف. ركيزتهاتعيش أ الي البدار  شأنها شأن 

. باالنقراض نقراض أو مهددةأنواع معرضة لالمن األنواع منها كبيرة مستوطنة وتوفر موائل لمرادل أساسية من دياة مجمو ة 
بوصفه من  أدرجويعد بدر سارغاسو موق  التكاثر الوديد لثعبان البدر األوروبي واألمريكي   لما بأن ثعبان البدر األوروبي 

وتؤثر  دة . طريق هجرة العديد من األنواع األيقونية والمعرضة لالنقراض المنطقة  لىاألنواع المعرضة بشدة لالنقراض و 
ت أوقيانوغرافية  لى اإلنتاجية وتنوع األنواع  وتلعب المنطقة دورا كبيرا غير تناسبي في  مليات المديطات العالمية إلنتاج  مليا

ا مجتمعات مت،صصة وهشة مويوجد بقاع البدر سلسلتان كبيرتان من الجبال البدرية تقطن فيه .األكسجين و زل الكربون
 .وجود العديد من الجبال البدرية األ،رى المنعزلةومستوطنة  ومن المتوق  وفقا للنماذج 

0 0 0 0 0 0 2 

 في سينو الهامش القاري- 14
  شماال وبين  "02 ʹ2 °03شماال إلى  "02 ʹ02 °2في سينو  لى مواق  تمتد من ،طي العرض  الهامش القاريدتوي ي: الموق

 .غربا "52 ʹ6 °16غربا و "03 ʹ02 °16،طي الطول 
0 2 2 0 2 0 0 
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 األرقام شرحلالطالع  لى  2دة فيرجى الرجوع إلى الص
 م؛  0 333إلى  023في جنوب منطقة الكاريبي  ند الشاطئ الكولومبي  ند  مق من  في سينو القاري الهامش تق  منطقة

والسادات القارية وأشكال هيكلية مثل  واأل،اديدنمم تدفق المياه  مثل القنوات نموذجية لوتتميز بوجود تكوينات جيولوجية 
كما يوجد بالمنطقة مرجان المياه . كبير تنوع بيولوجيذات رتفعة االرتفا ات في قاع المديط والمنددرات والقنب واألدواض الم

كما أن وجود الميثان المؤكسد  ند الينابي  .   الذي تتزايد أهميته من النادية اإليكولوجيةMadracis myriasterالعميقة  و،اصة 
اق  أن تجعلها مناطق مهمة إيكولوجيا وبيولوجيا ومن شأن الدالة الطبيعية لهذه المو . الباردة أصبح أكثر أهمية من النادية البيئية

استكشاف المواد الهيدروكربونية في هذه المنطقة أن تؤدي  مليات في منطقة جنوب البدر الكاريبي   لى الرغم من أن ادتمال 
 .إلى ضعفها

 وتايرونا في ماغديلينا قيعان المحيط- 15
  23 ʹ55 °00شماال إلى  "02 ʹ0 °00عرض ال لى مواق  تمتد من ،ط  ديلينا وتايروناقيعان المديط في ماغ شتملت: الموق" 

 . غربا "22 ʹ2 °12غربا و "0 ʹ00 °15شماال وبين ،طي الطول 
 333م إلى  233الكاريبي في كولومبيا  ند  مق من البدر في القطاع المركزي لسادل  قيعان المديط في ماغديلينا وتايرونا تق 
 Madracisمرجان المياه العميقة  و،اصة كما يوجد بها . كبيرم بوجود ينابي  وجبال بدرية مرتبطة بتنوع بيولوجي وتتس. م 0

myriasterومن شأن الدالة الطبيعية لهذه المواق  أن تجعلها مناطق مهمة إيكولوجيا .   الذي تتزايد أهميته من النادية اإليكولوجية
 .الكاريبيوبيولوجيا في منطقة جنوب البدر 

0 2 2 0 2 0 0 

 أورينكو –منطقة التأثير في األمازون - 16
  المنطقة المقتردة تشمل التدفق اإلنتاجي من )غربا  -63.220جنوبا  و -3.565شرقا  و -25.022شماال  و 02.501: الموق

 (.البرازيل وغينيا الفرنسية وسورينام وغيانا وشرقي ترينداد يشمال
   في المائة 03)وكولومبيا ( في المائة 13)في فنزويال  2كم 03.6 × 0.0 تهامسادمنطقة كو في صرف مياه نهر أورنيت( )Lewis 

لى جانب نهر األمازون  فإن هذين النهرين الكبيرين يلعبان دورا مهما جدا في نقل المواد المدللة والدقيقة من المناطق (. 1988 وا 
اإلنتاجية المرتفعة جدا المرتبطة بالمنطقة البدرية إجمالي هر أثرها من ،الل ويم. األرضية إلى السوادل والمديطات المفتودة

وترتبط بهذه اإلنتاجية العالية مستويات مرتفعة . الممتدة من شمال البرازيل وغينيا الفرنسية وسورينام وغيانا إلى ترينيداد وتوباغو
باالنقراض والمستوطنة من السالدف والثدييات والالفقاريات ألنواع المعرضة لالنقراض والمهددة تشمل امن التنوع البيولوجي 

 .واألسماك والطيور

0 0 0 0 0 0 0 

 منطقة دو مانيول لويز وبانكو دو ألفارو- 17
  جنوبا  ʹ53 °33مركزها  ند و  2كم 62)منطقة دو مانيول لويز  رئيسيتين  بما في ذلك ينيغطي هذا الموق  منطقت: الموق

 (غربا ʹ22.5 °322جنوبا و ʹ01.5 °33مركزها  ند و  2كم 03)انكو دو ألفيرا وب( غربا ʹ05 °220و
 وتهيمن  لى بعض المناطق . أقصى شمال البرازيلالمعروفة في الموجودة المجتمعات المرجانية  إن منطقة دو مانيول لويز هي

2 2 0 0 2 0 0 
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 األرقام شرحلالطالع  لى  2دة فيرجى الرجوع إلى الص
 53وهناك رقم قياسي يبلغ (. ة في البرازيلالمستوطن) Phyllogorgia dilatataهيدريات الميليسبوردس  لى دوائط الشعاب وتليها 
لم يبلغ  ن ستة أنواع منها في الماضي في السادل الشمالي و المنطقة هذه في المائة من أنواع المرجان البرازيلي الصلب في 

القائمة  ستوطن في المنطقة وأدرج بوصفه نو ا معرضا لالنقراض فيم Millepora laboreli والمرجان الناري. الشرقي المجاور
موجودة  لى امتداد الومن شأن تواجد كائنات شعاب الكاريبي والوفرة الكبيرة منها  غير . البرازيلية لألنواع المعرضة لالنقراض

قد تكون إددى أهم المواق  األساسية للديوانات  السادل الشرقي ألمريكا الجنوبية  أن يوفر المزيد من األدلة  لى أن هذه الشعاب
 .وتمثل هذه المنطقة موقعا مهما لتغذية األسماك صفيدية ال،يشوم وتكاثرها. بين الكاريبي والسادل البرازيليالواقعة  في المنطقة

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

 (. غربا °02إلى  °02جنوبا و °5إلى 

 وتد،ل السالسل في بيئة . تدفق مياه يعزز اإلنتاجية ذلك وينتج  ن مغمورة في الماءتيار شمال البرازيل م  تضاريس  يتفا ل
نتيجة وجود " نقطة سا،نة"ا مس با تبارهورنوها وروكانالمرجان في فيرناندو دي  يرتيجز ي نمر إلى أديائية قليلة التغذية و 

أو التغذية للسالدف /و لوض  البيضوتعتبر المنطقة موقعا . تكوينات الشعاب المرجانية وارتفاع التنوع البيولوجي واالستيطان
كاثرة  ند كما أن المنطقة موق  تغذية للطيور البدرية المت. واألسماك صفيدية ال،يشوم وأسماك الشعاب وأسماك أ الي البدار

طق امن أهم ممر هجرة للطيور البدرية في المديط األطلسي  وهما موقعان مؤهالن للمن انورونها وتغطي جزء فريناندو دي
وأنواع وتتوالد  دة طيور  .المهمة للطيور التابعة للمنممة الدولية لدياة الطيور بسبب كل من األنواع المهددة باالنقراض والتجم 

 .والسالدف المدرجة  لى القائمة الدمراء لالتداد الدولي لدفم الطبيعة في هذه المنطقةصفيدية ال،يشوم واألسماك األشالق 
ويعتبر الصيد التجاري نشاطا تقليديا في هذه . في هذه المنطقة للصيدوتكون أسماك القرش وأسماك الشعاب والكركند هدفا 

اس المرجانية ويوجد بجزيرة روك. ي أ الي البداراك الطويلة وال،فية فوتتعرض السالدف البدرية للصيد العارض بالشب. المنطقة
ت بالجزر المديطية البرازيلية ر نورونها أغنى المناطق باألنواع إذا قو  أ لى معدل استيطان في المنطقة وتعد منطقة فريناندو دي

س ويعزى إلى وجود ضفاف مديطية ضدلة وروكافريناندو دي نورونها  ويوجد تشابه كبير بين الديوانات في منطقة. األ،رى
 .وتشير يرقيات األنواع السادلية إلى التواصل م  منطقة المنددرات القارية. في المنطقة ةمؤقت إقامةتعمل كمواق  

0 0 0 2 2 0 0 

 منطقة شمال شرقي حافة الرصيف في البرازيل - 19
  م  23الرصيف ال،ارجي البرازيلي والمنددر العلوي من أ ماق  لبطو  شرقي دافة الرصيف في البرازيل منطقة شمال تمتد: الموق

جنوبا من جنوب باهيا ودتى واليات سيارا التي يضيق  ندها الرصيف القاري  °06جنوبا و °0م وبين المتوازيين  2 333إلى 
 . م 23م و 53البرازيلي وينقط  فجأة  ند أ ماق بين 

 منطقة انتقال بين كتلتين أديائيتين تتعايش فيها المجتمعات القريبة من  رازيلشرقي دافة الرصيف في الب منطقة شمال تعتبر
األ ماق والقا ية ومجتمعات أ الي البدار للرصيف القاري والمنددر العلوي والكائنات الدية في أ الي البدار المجاورة في 

فعل الكائنات الدية المرتبطة بقنوات الرصيف التكوينات الشعابية الناشئة ب كما أن. شريط ضيق  لى امتداد الهامش القاري

2 0 0 0 0 0 2 
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 7 جيم 6 جيم 5 جيم 4 جيم 3 جيم 2 جيم 1 جيم اطقالموقع ووصف موجز للمن

 األرقام شرحلالطالع  لى  2دة فيرجى الرجوع إلى الص
 لى  شرقي دافة الرصيف في البرازيل منطقة شمال وتشتمل. ال،ارجي واألدوية والينابي  العميقة تمثل مناطق صيد تقليدي مهمة

النادرة أو موائل مميزة وسمات جغرافية بدرية غير  ادية مثل شعاب دافة الرصيف التي تمثل آ،ر ملجأ لبعض أسماك الشعاب 
 مجمو ةمن ( االتداد الدولي لدفم الطبيعة)المستوطنة الموز ة  بر الهامش القاري بما في ذلك األنواع المهددة المستغلة تجاريا 

جة لدورة وتدتضن دافة الرصيف موائل در . ة الدصريةقتصادياالاألنواع النهاشة التي تستنفد داليا  ند والية المنطقة البرازيلية 
عديد من السالدف البدرية والديتان وأسماك القرش وأنواع أسماك الشعاب  بما في ذلك ممرات الهجرة ومواق  التجمي  دياة ال

من أهم ممر هجرة للطيور البدرية في المديط األطلسي  وهو موق   اوتغطي المنطقة جزء. بيضها كاسماأل التي تض  فيها
وتعد هذه . ولية لدياة الطيور لألنواع المهددة باالنقراض والتجمعات ال،اصة بهامؤهل كمنطقة مهمة للطيور التابعة للمنممة الد

 . ند السادل الشمالي الشرقي للبرازيل( Megaptera novaeangliae)من منطقة تكاثر الديتان الددباء  االمنطقة جزء

 اجيةمنطقة الصدع االستوائي في المحيط األطلسي ونظام مرتفع اإلنت- 21
  03)تقريبا  بر المديط األطلسي االستوائي من السادل الغربي لدوض غينيا  2كم 0.2تمتد المنطقة المقتردة لمسافة : الموق° 

 .من الغرب( غربا °02)من الشرق إلى الدد الشمالي الشرقي للهامش القاري البرازيلي ( غربا
  الي البدار في المديط األطلسي االستوائي   لى الندو المعرف تجم  المنطقة المقتردة كل من الموائل القا ية وموائل أ

ويمكن وصفها أيضا . بتضاريس قاع البدر والسطح وأنماط دوران المياه في المياه العميقة ونمم اإلنتاجية األولية االستوائية
 .بأنماط التنوع البيولوجي في أ الي البدار والقاع

 

 

0 0 2 2 0 0 2 

 سلسلة فيكتوريا ترينيدادو  ألبرولهوس ضفة- 21
  باهيا  ةمنطقة ألبرولهوس تعتبر إضافة إلى الرصيف القاري البرازيلي  لى السادل الشرقي من البرازيل  في جنوبي والي: الموق

 .تونسا إسبيريتووالية وشمال 
  برازيل ومجمو ات كبيرة تنو ا بيولوجيا كبيرا في جنوب المديط األطلسي وأكبر شعاب مرجانية في الضفة ألبرولهوس تدتضن

تمثل فسيفساء من م،تلف الموائل  مثل المانغروف ومروج هي و . نسبيا من  دة أنواع بدرية مستوطنة ومعرضة لالنقراض
كما تتمت  . األ شاب البدرية ومنابت الطدالب الدمراء والشعاب المغمورة والمنبثقة ومجمو ة من الجزر البركانية الصغيرة

وتكوينات جيولوجية   "شابيريوس" - ت بيولوجية فريدة مثل تكوينات الشعاب  لى شكل  يش غراب كبيرألبرولهوس بتكوينا
والمنطقة مهمة كموق  للتكاثر (. م  رضا 13م  مقا و 23دتى )ومن،فضات مميزة في سهل الرصيف " البوراكاس"فريدة  مثل 

 .والسالدف البدرية والطيور البدريةأو الصيد للعديد من األنواع الرئيسية مثل الديتان الددباء /و
  أر،بيل ترينيداد ومارتن )سلسلة فيكتوريا ترينيداد تق   لى السادل األوسط للبرازيل  وتتألف من سبعة جبال بدرية ومجم  جزر

ع م،تلفة وتتألف مادة الجبال والجزر المديطية من شعاب دية من الطدالب المرجانية  التي يالدم  ليها أيضا وجود أنوا(. فاز
ويوجد  ند الجبال والجزر مجمو ات من أسماك الشعاب التي ال تزال مدفومة  وبها كميات . من المرجان واالسفنج والطدالب

0 0 0 0 2 0 2 
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 7 جيم 6 جيم 5 جيم 4 جيم 3 جيم 2 جيم 1 جيم اطقالموقع ووصف موجز للمن

 األرقام شرحلالطالع  لى  2دة فيرجى الرجوع إلى الص
. كبيرة من الكتل األديائية ووفرة من األنواع  وتأوي العديد من أسماك القرش وتنتشر فيها ماهرة تجم  موارد سمكية كثيرة لتبيض

نو ا من األنواع المعرضة لالنقراض في  11تشتمل أسماك سلسلة فيكتوريا ترينيداد  لى ما ال يقل  ن  وباإلضافة إلى ذلك 
 Pterodroma)كما أنها موق  التكاثر الوديد لثالث مجمو ات طيور معرضة لالنقراض وهي بيترل ترينيداد . شعابها

arminjoniana ) وطيور فرقاطة أربيل األطلسية الصغرى(Fregata minor nicolli ) وطيور فرقاطة أربيل األطلسية الكبرى
(Fregata ariel trinitiatis.) 

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

 .   لى التوالي(غربا °02 ند )وال،ط المديطي ( غربا °50 ند )وددودها الغربية تق   ند السادل . (جنوبا °22 ند ( )كاترين
  ومستنق  باتوس والمعالم ( أوروغواي/األرجنتين)يؤدي التفا ل بين منطقة التقارب دون المدارية والجرف القاري من نهر ال بالتا

مرتف  ويجعل هذه المنطقة موقعا مهما للتكاثر والدضانة والتغذية لم،زونات  التضاريسية إلى تهيئة بيئة مواتية إلنتاج بيولوجي
  .األسماك القا ية وموقعا بارزا للتغذية ألنواع الديتانيات والطيور البدرية والسالدف البدرية المعرضة لالنقراض

2 0 0 2 0 2 0 

      
 .1ال توجد أية منطقة برقم : مالدمة    
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 معايير المناطق المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا التي تستوفي  ق البحر األبيض المتوسطوصف مناط -3 الجدول
 (UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/8  الوثيقة يرد وصف كل منطقة ببعض المضلعات الواردة في(

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

 
الفففففر اسم المنطقة

 قم
 اسم المضلع

جيم 
1 

جيم 
2 

جيم 
3 

جيم 
4 

جيم 
5 

جيم 
6 

جيم 
7 

 المالحظات

 بدر البران

  3 4 4 4 4 3 4 جبل جيبوتي البدري 1

  3 4 4 4 4 3 4 البرانمرتف   2

  3 4 4 4 4 3 4 جبل مورتيل البدري 3

4 

جبل سيكو دي لوس أوليفوس 
 3 4 4 4 4 3 4 ريالبد

 

 .موق  مهم للبدث  ن غذاء للطيور البدرية في سياق منطقة البوان: من غير المناطق الوقعة ،ارج الوالية الوطنية 2 3 3 2 3 3 2 سادل مالقة 5

6 
 ،ليج ألميرا

3 3 3 3 3 3 3 

ائر المائي التي تستعمل البدار مستعمرات تكاثر مهمة للنورس والط: من غير المناطق الوقعة ،ارج الوالية الوطنية
 المجاورة للبدث  ن غذاء

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

  لى الصعيد العالمي :من غير المناطق الوقعة ،ارج الوالية الوطنية 4 3 3 4 4 4 3 جزر إشفارن 8

         جبل المنصور البدري 9

         جبل توروكس البدري 10

11 
 مضيق جبل طارق

4 3 3 2 3 4 1 

موق  فريد وأساس للبقاء طويلة األجل لمجمو ات الطيور المائية التي تنتقل بين البدر األبيض المتوسط والمديط 
 األطلسي

12 
  البرانبدر 

3 3 3 2 3 3 2 

جمو ات الطيور التي تتكاثر مدليا  كمنطقة في الشتاء واألهم من تعمل كمنطقة تغذية لم:  الية( أولوية)منطقة إنتاجية 
 المرور/ذلك للهجرة

13 

جبل سيكو دي لوس أوليفوس 
 2 4 3 4 4 3 3 البدري

النمم اإليكولوجية القا ية والطدالب الدمراء وجود المرجان األسود والمرجان األدمر واالسفنج والددائق الغورغونية و 
 لديتانيات واألنواع المستغلة تجارياوالسالدف البدرية وا

 موائل السالدف ض،مة الرأس 2 1 2 1 3 2 0 والجزائري البران 14

  Scyliorhinus canicula  منطقة دضانة      3  2المضل   15

 والدوت القائدالدلفين الشائ  والدلفين المعلم والدلفين طويل األنف والديتان ذات المنقار  1 3 4 3 4 4 2 البرانبدر  16

 (نشوفةأو األ/السردين و)موائل مهمة مناسبة ألنواع أ الي البدار الصغيرة  0 2 3 0 0 3 2 جنوب غرب البران 89

منطقة جزر 
 البليار

         جبل أغيالس البدري 17

         جبل إيميل بودو البدري 18

 ز انف زرقاء وموائل للديتان العنبرلتونة با تبيض فيهموق   3 4 4 4 4 4 3 بدر البلياري 21
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 2 3 3 3 3 3 3 نمام نهر أبرة 23

منطقة رئيسية للتغذية لألنواع المهددة باالنقراض  الميا وأنواع الطيور البدرية األ،رى المهم دفمهوا والتوي تتركوز للتكواثر 
 (لجنادينالطائر البدري طويل ا)وفي جزر البليار ( النورس والطائر المائي)في دلتا إبرو 

25 
 جبل بالوس البدري

4 3 4 4 4 3 3 

واألنووواع المسووتغلة واألسووماك صووفيدية ال،يشوووم والسووالدف البدريووة والديتانيووات المرجووان والدوودائق الغورغونيووة واالسووفنج 
 تجاريا

26 
 جبل إيميل بودو البدري

3 3 4 3 2 4 3 

 (المرجان األسودبما في ذلك بعض )والمرجان  ورغونيةوالددائق الغ النمم اإليكولوجية القا ية والطدالب الدمراء
 والسالدف البدرية والديتانيات واألنواع المستغلة تجارياوالمرجانيات 

 2 4 4 3 3 3 3 أ،اديد مينوركا 27

غلة واألنواع المست والطدالب الدمراء وأسماك القرشالنمم اإليكولوجية القا ية  والمرجان واالسفنج الددائق الغورغونية
 تجاريا

 موائل السالدف ذات الرأس الض،مة 2 2 2 2 3 2 0 بدر البليار+ الرصيف اإلسباني  30

 موائل مناسبة لديتان العنبر        بدر البليار 90

منطقة ،ليج 
 ليونز

         أ،اديد باالموس 19

 (Orejas et al. 2008) منطقة مغمورة  ROV  م Lophelia, Madrepora  202 3 4 2 4 4 3 4 أ،اديد كاب دي كروز 20

 إنتاجية أولية  الية في مياه أ الي البدار   4  3 3 3 ،ليج األسد 22

 2 3 3 3 3 3 2 جزيرة هيير -،ليج األسد 24

مهموة لتغذيوة أنوواع الطيوور البدريوة المهوددة بواالنقراض  الميوا وغيرهوا مون الطيوور البدريووة ذات منطقوة مرتفعوة اإلنتاجيوة؛ 
الكامووارج والطيووور  منطقووة هييوور وكورسوويكا والبليووار والنووورس والطووائر المووائي موونمنوواطق ؛ والنوئيووات موون االهتمووام العووالمي

 المديط األطلسيمنطقة البدرية الشتوية من 

  0 4 4 2 1 4 3 موائل الدلفين المقلم –،ليج األسود  28

29 

موائل الديتان ذات  –،ليج األسود 
  0 4 2 2 1 2 2 الز انف

        أ،اديد ،ليج األسود 73

  وأ،ووودود (Zibrowius 2003)مغموووورة ومدوووار  منطقوووةم   033   نووود Madreporaو Lacaze-Duthiersأ،ووودود 
Cassidaigneو  Madrepora  203_503   م  منطقة مغمورة(Bourcier & Zibrowius 1973.) 

 أو األنشوفة/السردين و)همة ألنواع أ الي البدار الصغيرة موائل مناسبة وم 0 2 3 0 0 3 1 سادل كاتالونيا 81

 تايرنيانبدر 

 Galeus melastomusمنطقة دضانة ألنواع       3  5المضل   31

 إنتاجية أولية  الية في أ الي البدار   2   1 2 تايرنيانشمال  32

 2 2 2 2 3 2 1 جزر كورسيكا وسردينيا وتوسكان 33

الطيور البدرية المستوطنة وغيرها من الطيور البدريوة المهوم دفمهوا والتوي تتركوز للتكواثر فوي أر،بيول  منطقة مهمة لتغذية
 توسكان-سردينيا-كورسيكا

36 
 03المضل  

 3 3 3 3 3  

 Carcharinus brachyurusو R. asterias و Raja clavatو Scyliorhinus caniculaمنطقة دضانة ألنواع 
 Etmopterus spinax و Galeus melastomus و

 Squatina oculataألنواع  مدتملة منطقة دضانة      3  00المضل   37

 Scyliorhinus caniculaمنطقة دضانة ألنواع       3  مكررا 5المضل   38

 هضبة تونس

  3 3 1 4 4 4 3 المياه المديطة بإسكيا 40

 Carcharodon carchariasضانة ألنواع منطقة د  3   3 2  من الهضبة التونسية 0المنطقة  41

 دضانة لعدد من أنواع األشفنين والقرش األبيض  وتغذية للسالدف ض،مة الرأس ومنطقة للشتاء ومنابت طدالب دمراء  3   3 2  من الهضبة التونسية 2المنطقة  42

43 
 مضيق صقلية

3 3 3 3 3 2 2 

وجزيورة ( جزيورة إغوادي)وصوقلية ( جزيرة الجامور الكبير)لتعشيش في تونس مهمة لتغذية النوئيات وا: منطقة إنتاجية  الية
 بانتيلريا
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44 
 ،ارج قابس –مالطة 

2 3 3 3 3 2 3 

للمنمموة الدوليوة  Malta LIFE Yelkouanتمهر بيانات جديدة من المشروع المتعلوق بالطوائر البدوري طويول الجنوادين 
 .ذا النوع من األنواع المستوطنة في البدر األبيض المتوسط÷تغذي لدياة الطيور أهمية منطقة جنوب شرق مالطة ل

 موائل السالدف ذات الرأس الض،مة 3 3 3 3 3 3 0 ،ارج قابس –مالطة  45

 Carcharodon carchariasألنواع  مدتملة منطقة دضانة 2 1 2 1 3 2 0 دا،ل قابس –الهضبة التونسية  46

 Carcharodon carchariasألنواع  مدتملة نةمنطقة دضا      3  2المضل   47

 مناطق تغذية شتوية للديتان ذات الز انف  3    3  2المضل   48

 الدلفين الشائ  2 2 4 3 3 4 2 المياه دول المبيدوسا 49

 Carcharodon carchariasألنواع  مدتملة منطقة دضانة 2 1 2 3 3 4 1 المياه دول مالطة 50

74 

Lophelia وMadrepora  في
        مضيق صقلية

 ,Linosa Trough  Lophelia( هذه الدراسة) ROVم   Urania  Lophelia, Madrepora  532-600ضفة 

Madrepora  662-612   مROV (هذه الدراسة)  مقابل مالطة  Lophelia, Madrepora  250-602   م
ROV (هذه الدراسة)  مقابل مالطة  Lophelia, Madrepora  022-601   مdemersal trawl (Schembri et 

al. 2007.) 

87 

الهضبة التونسية الدا،لية  الجزء 
       2  الشمالي

 (أو األنشوفة/السردين و)موائل مناسبة ومهمة ألنواع أ الي البدار الصغيرة  0 2 3 0 0 3 2 جنوب غرب صقلية 88

 البدر األدرياتي

 موائل السالدف ذات الرأس الض،مة 2 3 3 3 3 3 0 شمال ووسط البدر األدرياتي 51

 Squalus acanthiasمنطقة دضانة ألنواع     2 2 2  0المضل   52

 Scyliorhinus caniculaمنطقة دضانة ألنواع       3  2المضل   53

 (أو األنشوفة/السردين و)ر الصغيرة موائل مناسبة ومهمة ألنواع أ الي البدا 0 2 3 0 0 3 1 جنوب البدر األدرياتي  ند بوليا 82

 البدر األيوني

 موائل السالدف ذات الرأس الض،مة 2 1 2 1 3 2 0 البدر األيوني 54

 Raja clavataمنطقة دضانة ألنواع       3  6المضل   55

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

75 

 Lopheliaشعاب 
        و،ليج تارانتو Madreporaو

  هذه ROV (Taviani et al. 2005aم  المدار   Lophelia, Madrepora  033-0033سانتا ماريا دي لويكا  
 (هذه الدراسة) ROVم   Lophelia, Madrepora  630-122مقابل غاليبولي  ( الدراسة

          Lopheliaشعاب  78

 بدر إيجه

 Carcharinus plumbeusألنواع  تكاثرمنطقة  2 2 3 3 4 4 2 0المضل   59

77 

 Lopheliaشعاب 
        مقابل ثاسوس Madreporaو

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

 (أو األنشوفة/السردين و)موائل مناسبة ومهمة ألنواع أ الي البدار الصغيرة  0 2 3 0 0 3 2 شمال غرب بدر إيجة 83

 (أو األنشوفة/السردين و)موائل مناسبة ومهمة ألنواع أ الي البدار الصغيرة  0 2 3 0 0 3 2 شمال بدر إيجة 84
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شرق البدر 
 األبيض المتوسط

 Sperm whales, Cuvier’s beaked whales 2 3 4 3 4 4 2 ،ندق الهيلين 57

61 

منطقة تكاثر التونة الزرقاء 
  3 3 1 4 4 4 3 الز انف

62 

منطقة تكاثر التونة الزرقاء 
 0 0 0 1 3 4 3 الز انف

 (Thunnus thynnus)إددى المواق  الثالث التي تض  فيه التونة الزرقاء الز انف بيضها : األهمية

 

  لى امتداد السادل التركيلفقمة الراهب  أكبر وآ،ر مستوطنة مجدية: المناطق الوقعة ،ارج الوالية الوطنية من غير 2 0 0 2 4 4 4 0فقمة الراهب  63

64 
 2فقمة الراهب 

4 3 3 4 2 2 3 

سليمة؛  Posidoniaو Cystoseiraمنطقة بدائية جدا ومروج : األهمية: من غير المناطق الوقعة ،ارج الوالية الوطنية
 (Larus audouini)ة لكلب البدر  وموق  تكاثر لنورس أودوين مهم( تكاثر)وموائل 

 0 2 4 1 2 3 4 دلقة رودس 66

واألهمية البيولوجية غير معروفة جيدا غير أنه تم جم  مجمو ة كبيرة . معالم أوقيانوغرافية مهمة جدا بها تدفق مياه قوي
وهذه المنطقة غنية بالديوانات رأسية . ة تدفق المياه ند ددود منطق( سمك الصابوغ وطويل المنقار)من البيض واليرقات 

أكبر كمية من الديتان المندفعة إلى الشاطئ وفقا )ولذلك يمكن أن تكون هذه المنطقة مهمة للديتانيات . األرجل
 (. للصيادين األتراك مبلغ  نها في هذه المنطقة

 رإنتاجية أولية  الية في أ الي البدا   4   2 3 دلقة رودس 67

 موائل للسالدف ذات الرأس الض،مة والسالدف ال،ضراء 3 3 3 3 3 3 0 سوريا -تركيا  –قبرص  69

 Rhinobatos rhinobatosمنطقة دضانة ألنواع       3  1المضل   70

 الديتان ذات المنقار وفقمة الراهب 2 2 4 3 4 4 1 مقابل جنوب تركيا  وسوريا 71

         ريجبل إيراستوثينيز البد 79

        3 دلقة رودس 86

منطقة بدر دلتا 
 النيل

 موائل للسالدف ذات الرأس الض،مة والسالدف ال،ضراء 2 3 3 3 3 3 0 الرصيف المصري 68

72 

مقابل دلتا نهر النيل  وجنوب 
 الدلفين الشائ  1 2 3 3 3 3 2 إسرائيل

         الينابي  الباردة 80
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