
 

بو  دودد مدودود ط  األموم المتدودة مدايودة منا،يوا   لتقليل اآلثار البيئية لعمليات األمانة والمساهمة في تنفيذ مبادرة األمين العام بأن تكوون منمموة 
 .وددم طلب نسخ إضافيةنس،هم إلى االجتمادات  إدضارب تكرمويرجى من المندوبين ال .من هذه الوثيقة

 

 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
 شرد الثامناالجتماع 
 3102/دزيران يونيه 32-32  مونتلاير

 *تقمن جدول األدمال المؤ  0-2البند 
 

 :البحري والساحلي التنوع البيولوجي
 مشروع تقرير موجز عن وصف المناطق التي تستوفي المعايير

 1بيولوجياً أو العلمية للمناطق البحرية المهمة إيكولوجيًا 
 إضافة

 مذكرة من األمين التنفيذي
 أساسيةمعلومات 

بيولوجي سب  دلقات األمين التنفيذي لالتفاقية المتعلقة بالتنوع ال دقد  01/32المقرر من  23دماًل بالفقرة  -0
 دمل إضافية  وهي دلى الندو التالي:

 /آبأغسووووط  2 إلووووى /تموزيوليووووه 20موووون جنوووووب المدوووويط الهنوووودي )فليووووو إن فووووالو  موريشوووويو    )أ(
 2(؛3103

 20إلوووووى  32 مووووون إكووووووادور   المدووووويط الهوووووادة االسوووووتوائية والمعتدلوووووة )غاالبووووواغو منطقوووووة شووووور   )ب(
 3(؛3103 /آبأغسط 

 /آذارموووووار  0إلوووووى  /شوووووباطفبراير 32 مووووون الهوووووادة )موسوووووكو  االتدووووواد الروسوووووي شووووومال المدووووويط  )ج(
     4؛(3102

 5؛(3102 /نيسانأبريل 03إلى  2من جنوب شر  المديط األطلسي )سواكوبموند  ناميبيا   )د(
                                                           

 . 69في الصفدة  5ن الجدول م 3يونيو/دزيران م  إد،ال تغيير تقني دلى اإلطار  91في  اأديد نشره **
*
 UNEP/CBD/SBSTTA/18/1. 

األمانة بشأن  من جانب رأي كان التعبير دن أي ما يتضمندرض مادتها في هذه المذكرة وال في طريقة  التسميات المست،دمةلي  في  1
  .ا أو ددودهات،ومهتعيين  أو بشأنسلطات أي منها منطقة أو ل إقليم أو مدينة أو ألي بلد أو الوض  القانوني

  . SIO-http://www.cbd.int/doc/?meeting=EBSA-01يمكن االطالع دلى التقرير والوثائ  دلى الموق  التالي:  2
  . ETTP-http://www.cbd.int/doc/?meeting=EBSA-01 يمكن االطالع دلى التقرير والوثائ  دلى الموق  التالي: 3
  . NP-http://www.cbd.int/doc/?meeting=EBSA-01يمكن االطالع دلى التقرير والوثائ  دلى الموق  التالي:  4
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 6؛(3102 مار /آذار 7إلى  2من   فنلندا  هلسنكي) لمنطقة القطبية الشماليةا )ه(
   7؛(3102 مار /آذار 32إلى  32 من  كندا  مونتلايرلسي )شمال غرب المديط األط (و)
 8؛(3102 /نيسانأبريل 00إلى  7 من  إسبانيا  مالقة) البدر األبيض المتوسط (ز)

 من  الجداول في دلقات العمل اإلقليمية هذه نتائجب اتمل،ص تاحت    00/07من المقرر  03ودماًل بالفقرة  -3
معايير المناط  كيفية التي تستوفي بها هذه المناط  الكامل لل وصفال تاحي  دلى التوالي  في دين أدناه 0-7

   و)CBD/RW/EBSA/SIO/1/4UNEP/المعنية ) العمل دلقات تقارير في مرفقات البدرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا 

UNEP/CBD/RW/EBSA/ETTP/1/4و  UNEP/CBD/EBSA/NP/1/4 و  UNEP/CBD/RW/EBSA/SEA/1/4  
 .( D/EBSA/WS/2014/3/4UNEP/CB  و UNEP/CBD/EBSA/WS/2014/2/4  وCBD/EBSA/WS/2014/1/5UNEP/و
ة وتقنية  مسألة دلمي مثلمعايير يالتطبي  أن  األطراف الدم مؤتمر  01/32من المقرر  33الفقرة وفي  -2

دارتها  و وأن المناط  التي تستوفي  أنه يمكن تدقي  ذلو من هذه المعايير يمكن أن تتطلب تعزيز تدابير دفمها وا 
أن وشدد دلى ،الل مجمودة متنودة من الوسائل  بما في ذلو تقييم المناط  المدمية البدرية وتقييمات األثر  

وا،تيار تدابير الدفم واإلدارة مسألة ت،ص الدول والمنممات الدكومية  أو بيولوجياً  تدديد المناط  المهمة إيكولوجياً 
 .لقانون الدولي  بما في ذلو اتفاقية األمم المتددة لقانون البدارل الدولية الم،تصة  وفقاً 

ما  أو بيولوجياً  المهمة إيكولوجياً  المناط  البدرية التي تستوفي معايير المناط  البدرية وصفولي  في  -2
أو منها سلطات أي منطقة أو ل إقليم أو مدينة أو ألي بلد أو بشأن الوض  القانوني رأي كان التعبير دن أي يتضمن
 ممارسةيشكل دلى ندو دقي  و   اقتصادية أو قانونية آثار ينطوي دلى كما أنه ال .ت،ومها أو ددودهاتعيين  بشأن

 تقنية.دلمية و 

 المختصرات المستخدمة في الجداول

المهمووووووووة  البدريووووووووة ترتيووووووووب معووووووووايير المنوووووووواط 
 إيكولوجيًا أو بيولوجياً 

 األهميةدرجة 
H  :دالية 
M: متوسطة 
L : ضةمن،ف 
 : ال توجد معلومات-
 

 المعايير

 C1 :فريدة أو نادرة  
 C2 : األنواع دياةأهمية ،اصة لمرادل 
 C3: باالنقراض  المهددة همية بالنسبة إلى األنواع و/أو الموائلاأل

 العددان،فاض  المعرضة ل،طر االنقراض أو أو
 C4 :االنتعاش بطء  أوهشاشة أو الدساسية أو ال الضعف مدى 
 C5 :ية البيولوجيةاالنتاج 
 C6: التنوع البيولوجي 
 C7ال،صائص الطبيعية : 

 

                                                                                                                                                                                           
  . SEA-http://www.cbd.int/doc/?meeting=EBSA-01الع دلى التقرير والوثائ  دلى الموق  التالي: يمكن االط 5
  . http://www.cbd.int/doc/?meeting=EBSAWS-2014-01يمكن االطالع دلى التقرير والوثائ  دلى الموق  التالي:  6
  . http://www.cbd.int/doc/?meeting=EBSAWS-2014-02 يمكن االطالع دلى التقرير والوثائ  دلى الموق  التالي: 7
  . http://www.cbd.int/doc/?meeting=EBSAWS-2014-03 ر والوثائ  دلى الموق  التالي:يمكن االطالع دلى التقري 8

http://www.cbd.int/doc/?meeting=EBSA-SEA-01
http://www.cbd.int/doc/?meeting=EBSAWS-2014-01
http://www.cbd.int/doc/?meeting=EBSAWS-2014-02
http://www.cbd.int/doc/?meeting=EBSAWS-2014-03
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 في جنوب المديط الهنديًا المهمة إيكولوجيًا أو بيولوجي البدرية المناط  معايير وصف المناط  التي تستوفي  -0جدول ال
 (/4UNEP/CBD/RW/EBSA/SIO/1 المناط  المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا  لتيسير وصفي تقرير دلقة العمل اإلقليمية لجنوب المديط الهندب الراب تذييل بالمرف  ترد التفاصيل في ال)

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  الموقع ووصف موجز للمناطق

لالطالع دلى شرح  3يرجى الرجوع إلى الصفدة 
 م،تصراتال

 أجولهاس مصطبةعلى منطقة تفريخ األسماك  -1
  : المنطقة بكاملها وجد هذهوت. شرقًا تقريباً  °32و °31 الطول،طي و ًا تقريبًا جنوب °23و °22 تق  هذه المنطقة بين ،طي العرضالموق 

 .أفريقيا لجنوب التابعة ال،الصةالمنطقة االقتصادية  دا،ل
 ما في ذلوب الدافئة  المعتدلة العديد من األنواع تتوافر فيه بكثرة وسطاً التي تشكل مسرأ لألسماو ومنطقة تفريخ    تمثل هذه المنطقة 

 التي تفرخ بالنسبة لألنواع الوديدةو  الدافئةو  منطقة التفريخ المعتدلة تشكل وهي. سباريدي دائلة من أسماو المستوطنةنواع األ العديد من
 الكوبيبودا مجتمعات وتوفرالتغذية. و  استبقاء األسماو وتعزيز الرصيد السمكيوتضطل  بدور هام في في الشمال  الضي  جرفدلى ال

 تددمهي و  من نودهافريدة و  بارزة بركانية بدرية اً وشعاب مهددة باالنقراض طين موائل وتضم المنطقة .غنيًا للغذاء اً مصدر  كثيفةال لقاديةا
 Petrusمن النوع " المستوطنة الشعاب المرجانيةتتضمن هذه المنطقة مسرأ تجمي  ألسماو و . المرجانية في المياه الباردة المجتمعات

rupestris".  هذه المنطقة كموئل هام المنهجي مبادرات الت،طيطدددت مبادرتان من وقد. 

H H H M M M M 

 البحريةوجباله  أجولهاس منحدر -2
  : وتق  بين ،طي المقابل للجنوب األفريقي القاري دافة الرصيفلالجنوبي  الطرف من جولها أ مصطبة ذروةهذه المنطقة  مثلتالموق 

 .شرقاً  °32و °30 ي،طو  جنوباً  °22و 22°

 دلى درجة و  دالية ذات إنتاجية ديوية بدريةمنطقة  جولها أ مصطبة الطرف الجنوبي من دلى طول ة الواقعةال،ارجي تمثل الدافة
ارتفاع مياه عزز يو  هذه النقطة  في اإليكولوجيتان بنغيال جنوبوجولها  أتلتقي منطقتا و . القاديةو  بدريةالموائل الدالية في تجان  

 وتعرف هذه المنطقة بأنها مسرأ لسمو السردين .ةال،ارجي دافةال دلى طول اإلنتاجية دافة الجرفلقاع إلى السطح بشكل متقط  في ا
التي تشهدها  دواماتوتسادد ال .كمسرأ هام لألسماو جولها أ مصطبةوت عرف هذه المنطقة من النازلي. سمو و  واألسقمري ةفاألنشو و 

 ودددت. رصيف القاريال دلى دافة تفريخ األسماو بموائل السرءمناط  تربط و  القريبة من الشاطئ المياه توزي إدادة  دلى ةهذه المنطق
 .ما تتميز به من تنوع في الموائل بسبب وطنيةمكانية  ،طة أولوية من ،اللذات  كمنطقة هذه المنطقة

M H M H H H H 

 بورت إليزابيث لالمنطقة البحرية  -3
  : لجنوب أفريقيا التابعة المنطقة االقتصادية ال،الصة ضمن بورت اليزابيثل المقابل العلوي إلى المنددر الممتد السادل يق  ،طالموق M H H M H H L 
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  الموقع ووصف موجز للمناطق

لالطالع دلى شرح  3يرجى الرجوع إلى الصفدة 
 م،تصراتال

 شرقًا(. °72و °32 ،طيو  جنوباً  °22و °22 تقريبًا بين ،طي)

 العمليات  تددم ة وبدرية هامةقادي منطقةوذات االمتداد المكاني المددود  وتعتبر نادرة ال أنواع الموائل بعض هذه المنطقة شملت
في هذا وتددث  .الطرف القاري بعد السادل جولها أ غادر تياري ديث معقد في  هذه المنطقة مائي ويددث دوران الهامة. اإليكولوجية

الطيور كن استيالد وتق  أما .البدرية الكبيرة لتيار أجولها تعرجات الو  وتسربات مياه أجولها  إلى الجرف المياه الباردة دواماتالموق  
 والتفريخ السرء مناط  أيضاً  التي تشمل المنطقة هذه ضمن واألدالف( باالنقراض المهدد األفريقي البطري بما في ذلو ) البدرية

وتشمل  المهددة باالنقراض. جلدية المهر السالدف أيضاً  هذه المنطقة ويست،دم. لألسماو القادية والبدريةالرئيسية  النقلمسارات و 
 دافةودصى   اً ،ارجي اً جرفو   دميقة اً شعاب  و شديدة االنددار قاريرصيف  دافةو   مغمورةأ،اديد المدتملة  الدساسة األنواعلموائل و ا
 متر. 0111و 011 بين يتراوح دم  في الشعاب والتي توجد شكلالتي ت الباردةالمياه  ومرجانيات  رصيف القاريال

 ريق السردين بروتيا وط مصطبات -4
  : شرقًا تقريبًا. °20و °21 الطول،طي و  جنوباً ° 23و °21 بين ،طي العرضالموق 

 تتسم بدرية منطقة و ( السردين الدشد الرادل مني عرف باسم ) أسماو لعدة الهجرة مسار من مكونات رئيسياً  المنطقة مكوناً هذا  تتضمن
  بروتيا مصطبات باسمفريدًا من نوده يعرف و نمامًا مرجانيًا دميقًا  العميقة اديةالق معالموتشمل ال التعقيد. موائلها بدرجة دالية من

الديوانات ب ترتبط مؤقتة سمة السردين ويمثل الدشد الرادل من. أ،اديد مغمورة وأربعة  اً انددار و   االنددار ةشديد رصيف قاري دافةو 
 مصطباتوت عّد . سمو رياضة الصيدو     وأسماو القرشوالثدييات  دريةالطيور الب  بما في ذلو األدلى التي تبدث دن العلف المفترسة
مهددة  هيو  تراجعًا في أددادها األنواع بعض هذه ويجري فيها سرء أسماو البهاريات والسباريدي. وتشهد تجمي  مبلغ دنها منطقة بروتيا

من  المواد المغذية نقل ت ّيسر إيكولوجية هامة دملية سردينال ويشكل الدشد الرادل من  معتدل مستوى إنتاجية المنطقة هذهول. باالنقراض
  الشمال. باتجاهالعديمة المغذيات بيئة ال إلى كثر إنتاجيةاأل جولها أ مصطبة

H H M M M M L 

  خليج ناتال -5
  : بما   ادلية لنهر أومجينيالمياه الس متر من 3111 إلى دورنفورد من ميناءمتد ي  و جنوب أفريقيا من السادل الشرقييق  دلى الموق

 .العليا  والمنطقة اللجية رصيف القاريومنطقة التفريخ في ،ليج ناتال  ودافة ال  توجيال مصطباتفي ذلو 

 تعزيز الرصيد و  اليرقات ب  واالدتفام والبدري األرضي ربط اإللكترونيالها   بما فيالعمليات اإليكولوجية من للعديد ،ليج ناتال مهم

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

لالطالع دلى شرح  3يرجى الرجوع إلى الصفدة 
 م،تصراتال

 بتواجدها األنواع المعروفة بعض تددمالنادرة و نواع الموائل أل اً موطن وتمثل هذه المنطقة. مناط  هامة للتفريخ والعلفر يوفو   السمكي
ارتفاع مياه القاع الغنية بال،اليا والتي يوجهها  من ،الل إلى الجرف أفقياً ة باردال المنتجة المياه تدروتو  المناط . ددد قليل من في

غير  الرواسب موائل من وغيره الطين دلى هامًا في الدفامدورًا  توجيال الكبير من نهرالمدد المطري القاري  دييؤ و سادل أجولها   
  المهاجرة واألسماو  القادية واألسماو  القشريات دياةمرادل لت دلى أهمية الغنية بالمغذياوالمروف  العكرينطوي و . مجمعةال

 األ،اديد المغمورة  البدرية الهشة واألنواع النمم اإليكولوجية إمكاناتوتشمل . االنقراضب مهددأسماو القرش  وبعضها و   والسالدف
 .بطيئة النمو أسماو السباريديو  المياه الباردة ومرجانيات

  بونتا دو أورو )جنوب موزامبيق( غاية منطقة إنكوماتي إلىنهر  -6
  : كامل و  داناي بايكسو مناط و  جواال،ليج إنكوماتي و  نهر مصب من مابوتو،ليج  غطيتو  إنكوماتي،ليج تق  هذه المنطقة في الموق

 في كوازولو أفريقيا وجنوب بين موزمبي الددود ) أورو دو إلى بونتا إنهاكا جزيرةل الطرف الجنوبيأدالي البدار في و  السادل،ط 
 .(ناتال

  شعابو   بدريةالمعشبات الو   المنتشرة دلى نطا  واس المنغروف أشجار ثل م) يويةويأوي موائل د  بطابعه المتنوع ال،ليجيتميز هذا 
وتستضيف (. سهلةو  ،شنةسوادل ص،رية  و رملية و  شواطئ  باإلضافة إلى جنوب ،ط االستواء أفريقيا في المرجانية أقصى الجنوب

ويمثل هذا  .تجارياً  الهامة ربياناإلمزارع مصايد األسماو و    بما في ذلونواع م،تلفةأل تنودًا بيولوجيًا مرتفعًا للغاية المنطقة الصغيرة هذه
  جلدية المهرالسلدفاة ) السالدف ثالثة أنواع منو   والدالفين  البدر بقر   مثلتثير بوادث قل  ،اصعدة أنواع ل اً موطن أيضاً  ال،ليج

Dermochelys coriacea   ض،مة الرأ  السلدفاةو  Caretta caretta   راءال،ضالسلدفاة و  Chelonia mydas  وأسماو القرش  )
 Zostera من نوع دزامية رأ  الرجاء   األدشاب البدريةو   المهددة باالنقراض وثنائيات الصدفة  فر  البدروديوانات والديتان  

capensis .وتشكل هذه  .ريقيتمهر في الجنوب األفالتي  أنواع الطيورمن جمي  في المائة  22يعيش فيه ًا موطن وتمثل جزيرة إنهاكا
 .البدرية واألرضية لجزيرة إنهاكا وشبه جزيرة ماتشانغولو للمدميات اً موطن المنطقة

M M H M H H M 

  حافة الرصيف لدوالغوا وأخاديد هذه المنطقة ومنحدرها -7
  : المدميتين  جنوب المنطقةهذه  تمتدو  شرقًا تقريبًا. °22و °23 وال،طين جنوباً ° 32و °33 تق  هذه المنطقة بين ال،طينالموق

إسيمانغاليسو وفي شمال هاتين المدميتين ودلى طول  دديقة األراضي الرطبة الموجودتين فيمابوتاالند وسانت لوسيا البدريتين 
M H M M M H H 
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لالطالع دلى شرح  3يرجى الرجوع إلى الصفدة 
 م،تصراتال

 سادليهما.

  تان لديل رئيسي مسار هجرة شملهي ت  و المهددة باالنقراض جلدية المهر السالدف تأوي هامة بدريةلموائل موطن  المنطقةهذه
 أ،رى ألنواع اً موطن تضمو   أسماو القرشو  المتوطنة( سباريدي) ألسماو ومسرأ  الثورقرش  تفريخ ألسماومنطقة تشكل الددباء  و 

 المدتملة النمم اإليكولوجية البدرية الهشة تضمنوتأسماو القرش. و   البدرية والثدييات شوكيات الجوف  بما في ذلو باالنقراض  مهددة
التي  الباردةالمياه  مرجانيات تضمودافة رصيف قاري صلبة   دميقة اً شعاب  و وشواطئ من الدقبة القديمة  البدرية اديداأل، العديد من

  تمثل منطقة تغذية موسمية ألسماو قرش الدوت. هي متر. و  211تنتعش أيضًا في أدما  تزيد دن  الشعاب والتي شكلت

 ن سيباستيان سا غاية نهر سايف ريفر إلى -8
  : و،طي الطول جنوباً '01° 32و '21 °30 العرض ي،ط ضمن موزامبي  سادل من كيلومتراً  31 دلى بعد بازاروتو أر،بيل يق الموق 

 اثنا دشر المهمة إيكولوجيًا أو بيولوجياً البدرية وتغطي أيضًا هذه المنطقة التي تستوفي معايير المناط   .شرقاً  '21 °22و '33 22°
 شرقًا. '213311 °22جنوبًا؛ و '303211 °30 من الرصيف القاري دند ما يقاربمياًل 

 في شر  أفريقيا  األكثر قدرة دلى البقاء بقر البدر مجمودات موطن والذي ي عدّ   بازاروتو بشكل رئيسي موق  أر،بيل هذه المنطقة تغطي
سمو والدالفين و  والسالدف البدر بقر  مثل الض،مة الديوانات نالعديد م وتدتوي هذه المنطقة دلى. ويشكل مدمية بدرية قائمة بالفعل

 .غابات المنغروفو  مروج األدشاب البدريةرلين  وكذلو الم

H H H M H H H 

 خليج زافورا )جنوب موزامبيق(  غاية مورومبان إلىمنطقة  -9
 : إلى غاية زافوراتصل وتوفو و   شبه الجزيرةو   ن،ليج إنهامبا تغطيوهي . إنهامبان ،ليج مد،ل شمال غرب تق  هذه المنطقة الموق 

 .طقتي بومان وبايندان(منتغطي )

  بشكل رئيسي أسماو شيطان بدر الشعاب المرجانية  و الض،مة الديوانات أددد في وفرةبتتميز هذه المنطقة (Manta alfredi  ) وأسماو
 مجموداتال من بين أكبر ادتبرت لتيوا ( Rhincodon typus) الدوت القرشو (  Manta birostris) شيطان البدر المديطي الض،م

ت عّد ) مرجانية اً شعاب كذلوتستضيف و   من السالدف سة أنواع،مو   البدر ديوانات بقر أيضاً  المنطقة تستضيفو  في العالم. الديوانية
منطقة مورومبان وال سيما دول   نطا معشبات بدرية واسعة الالتي تت،للها  نغروفالم غابات(  و فريدة من نودهاال إدداها من الشعاب

لعاريات الجديدة باألنواع  المتعلقة التقارير األ،يرة ددمتو   البدث جالميدانًا جديدًا للغاية في م المنطقةوت عّد هذه إنهامبان. و،ليج 

H H H M H H L 
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 .في موزامبي د المنطقة الناشئة وذات التنوع البيولوجي الشدي قيمة هذه منطقة بومينا/زافورا دول المنتشرة ال،يشوم

 ( دلتا نهر زامبيزي) نهر زونيإلى غاية  كوليمانمنطقة  -11
 : الممتد  الرئيسي الدلتا فرعو  المسافة بين شينديمنتصف ) في الجنوب زوني ونهر سيناي  بون  دو  نهر من هذه المنطقة تمتد الموق

 (.بيرا إلى مدينة

 مصايد ل منطقة أكبرسلسلة جزر إلها  برايمايرا  إي سوغوندا  التي تمثل  إلى سايف نهر تد منتمالتي  سوفاال مصطبة ت نشئ الدلتا
في طن  21111 ندوبأكمله ) الصنادي من المصيد في المائة 21ما يقرب من  إذ تشكلومن بين أكثرها انتاجية  في موزامبي  األسماو

 كم 311 ىدوال دلى بعد أي  زوني نهرالى  من منطقة كوليماني) مبيزينهر زا دلتا هنا من ،الل سوفاال مصطبةوتمثل . (3113دام 
دلتا  في النطا  واسعةال نغروفغابات المب ارتباطًا مباشراً  األسماو المنطقة المتعلقة بمصايدهذا  إنتاجيةوترتبط (. من ال،ط السادلي

 هكتار. 011 111مسادة قدرها دوالى ي تغط  و أفريقياشر   كامل أنداء في نغروفبات المغا  وهي أكبر زامبيزي نهر

H H M L H - M 

 ألجوهاس  واجهة -11
 : الوطنية ددود الواليةق  في المناط  البدرية الممتدة ،ارج وت جنوبًا. °22و °23شرقًا وال،طين ° 22و °31 بين ال،طين متدت الموق 

 .في المديط الهندي

   الكاريزمية بما في ذلو األنواع الكائنات الدية  فيكبير ال تنوعال عززيو   اإلنتاجية نم مستوى دالبتتميز منطقة فريدة هذا الموق   عدّ ي 
والطيور وزدنفيات األقدام    والدوت الدقيقي الجنوبي  الجنوبي األزر  الزدانف التونة أسماو باالنقراض من قبيلالمهددة األنواع و 

 ض.باالنقرا بشدة دةالمهدو  المتوطنةها طيور قطر  أمستردام بما في البدرية 

H H H M H M L 

  الجوف لشوكيات متنزه تانغا البحري -12
 : 22  جنوباً ”22 '30 °2شرقًا و ”0 '12 °22  جنوباً ”02 '32 °2شرقًا و ”20 '02 °22  جنوباً ”27 '12 °2 يق  بين ال،طوط الموق° 

 شرقًا  ”30 '12 °22  جنوباً ”30 '12 °2شرقًا و ”22 '10

 التي ت عّد إددى أندر أسماو المياه العميقة وأكثرها  مجمودات من شوكيات الجوف الجوف لشوكياتانغا البدري متنزه ت يستضيف
هذه المنطقة  في تعمل دن بعدالتي  أشرطة الفيديو واست،دام العلمية بدوثال وقد أمهرت .أنها انقرضتسابقًا كان يعتقد  قدو  غموضاً 

 .متر 311و 021ى دم  يترواح ما بين أن شوكيات الجوف تعيش في كهوف تق  دل

H L H M L M L 
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 كيسيتي -شيموني  -بيمبا  -13
 : جنوبًا. '21 °12جنوبًا و '21 °12 بين ،طي العرض الموق 

  وتق  الديتان. و   البدر  وبقر والدالفين  والسالدف األسماو اليّمية  شملاألسماو التي ت فيدرجة دالية من التنوع بقناة بيمبا تتميز
في و أوس  مدمية بدرية وهكيستي البدري   متنزهو تتضمن   كينياالسادل الجنوبي لمبونغوتي في منطقة شيموني دلى  -كيستيمنطقة 
مستوى  هذه المنطقة تددمو ( . ²كم 00في كينيا )أصغر مدمية  متا،مة لهذا المتنزةالبدرية التمثل مدمية مبونغوتي   و (²كم 32كينيا )

مهمة بالنسبة  هي و   السالدف البدريةوأسماو الشعاب المرجانية و  لمرجانياتددمها ل   بما في ذلوالدياة البدرية في من التنوع ياً دال
ديث إنها تستضيف  مهمة للطيورمنطقة  وتشكل جزيرة كيسيتي. األنواع النادرة والمستوطنة وهو أدد  جوز الهند سرطان دياة دورةل

 المتوجةال،رشنة  طيور ( منمتناسلزوج  0111 س ّجل منهاكبيرة ) اً أدداد( و Sterna fuscata)  بساءالغ ال،رشنة طيور أنوادًا من قبيل
(Thalasseus bergii)  ال،رشنة الوردية و(Sterna dougallii  ) نغروفمن الموائل  بما في ذلو غابات الم دريضةمجمودة  تضمو  

 -شيموني  -بيمبا  وتوفر منطقة. تعتبر أماكن تفريخ هامة لألسماو  والتي ليةوالمياه الساد  والمعشبات البدرية  والشعاب المرجانية
 .المرتبطة بهاوأنواع األسماو  المرجانياتللثدييات البدرية و أنواع م،تلفة من  يةموائل رئيس كيسيتي

H M M M M M L 

 بيبان )جزيرتا بريمايراس وسوغونداس( –بايكسو بيندا  -14
 : شرقاً  °2032و °22 الطول،طي و  جنوباً ° 02و °0233 نطقة بين ،طي العرضهذه الم متدت الموق. 

  تي تمتد من )ال الزارو ساو في مناط  الصيد أيضاً  وتغطي. مرجانية نقية اً شعابتستضيف و  عاليةال بإنتاجيتهاالمنطقة تتميز هذه 
ديث موزامبي   فريدة من نودها في سادلية منطقةل ااًل جيداً مث بيندا بايكسووت عّد منطقة (. موزمبي  دي ناكاال/إلها إلى أنغوشي جنوباً 

  من الطدالب الكبيرة مستوطنةأنواع و  من نودها فريدة أسماومصايد وتوجد بهذه المنطقة  .مّدية ومناط  معقدةشاطئية  بديرات تضم
Kapaphycus alvereii. لها و  ناكاال قبالة مغمورة أ،اديد ددة فهناو  ودالوة دلى ذلو  .موزمبي  يدا 

M M M M M H M 

 سعداني -نغوجا( و زنجبار )أ -15
 : شرقاً  °2232و °2237 الطول،طي و  جنوباً ° 332و °2321 تمتد هذه المنطقة بين ،طي العرض الموق. 

  أسماو  ثلم من النادية البيولوجية األنواع الهامة من دالية نسبياً  أدداد بادتوائها دلى سعداني -نغوجا( و زنجبار )أتعرف منطقة
 الزدانف الزرقاء األسماو للعديد من موائل المنطقة هذه توفر. و السالدف البدريةو   واألربيانالبدر   بقرو   والدالفين  القرش

 الزدانف الزرقاء األسماوالذي يشمل المداريات و  البيولوجيتنودها جاذبية ل نمراً  بارزة سادلية سيادية منطقة   وت عّد أيضاً والمداريات

M M M M M M M 
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 .مدارياتوال

 كيلوا -مافيا  –روفيجي  -16
 : شرقاً ° 2133و °2233 ،طي الطولجنوبًا و ° 231و °730 تمتد هذه المنطقة بين ،طي العرض الموق. 

  والسالدف  البدر بقر مثل  المهددة باالنقراض األنواع البدرية متنودة منة تنتمي إلى طائفة كبير  مجمودات المنطقة هذهتستضيف 
 دلى سوادل دائمال روفنغمناط  الم أكبر وتوجد الطيور.و  مدارياتوال ذات الزدانف األسماو وشوكيات الجوف  وغيرها من  البدرية
 .روفيجي نهر ودلتا كيلواو مافيا

M M M M H M M 

 منطقة واتامو -17
  جنوباً ° 233وشرقًا  °2133جنوبًا و° 232و شرقاً  °2232الموق : تق  هذه المنطقة بين ال،طين. 

 ةغابرملية و  شواطئو   مرجانية اً وأجرافددائ  مرجانية  و  وشعابًا هدابية  اً طينو  رمالً و  مّدية  ص،رةهذه المنطقة في  الموائل تشمل 
في مداطة المنطقة و السرطانات. و   البدر وبقر  والسالدف  األسماو ويتضمن التنوع البيولوجي في هذه المنطقة. كريو ميدا غروفنم

 Rhizophoraو  Ceriops tagal أنواع   بما في ذلوغروفنالم أنواع في درجة دالية من التنوعب هي تتميز  و كريو ميدا غابةب هامن جزء

mucronata  وBruguiera gymnorrhiza  وAvicennia marina  و Sonneratia alba .متنودة من طائفةل أوىم وتوفر هذه األنواع 
  هاجرة دلى دد سواء.أنواع الطيور المقيمة والم

M M M M M M M 

 متوارا )جزء من قناة موزامبيق(  -خليج بيمبا  -18
 : في جنوب مانزي -متوارا ،ليج شعاب نمامو  روفومانهر  مصب من كم 211 دلى بعد شمال موزامبي  في بيمبا ،ليج يق  الموق 

 تنزانيا.

  نهر  مصب من كم 211 دلى بعد شمال موزامبي  في بيمبا ،ليج منالممتدة  السادلية من الجزر سلسلة كيريمبا  أر،بيليشكل
في  سجلتالتي  الشعاب المرجانية تنوع معدالت أدلى ر،بيلويمتلو األ تنزانيا. في جنوب مانزي -متوارا ،ليج شعابنمام و  روفوما
 الكاريزمية نواعاألوتشمل . جنساً  31من  نوع 211 ما يقرب من من ،الل اشتماله دلى(  موزمبي  شمال باإلضافة إلى) المنطقة

 .النادرة والمستوطنة أنواع النباتات والعديد منالفيلة  و   البدر وبقر  السالدف

 

H M M H H H L 

 H H H H H M H قناة موزامبيق -19
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 : مدغشقر  نالشمالية الشرقية م إلى الزاوية تنزانيا في جنوب متوارا من بدءاً  قناة موزمبي  ،ط يمر دبر تمتد هذه المنطقة من الموق 
 أفريقيا في جنوب اليتهاو سانت لوسيا و مدغشقر الشرقي ل الطرف الجنوبي وجنوبًا ندو

 الغربية الكبرى افةالد تياروهو   تيار أجلوها  تددمهي   و دلى مستوى العالم فريدة من نودها في القناة الدورانيةو  الدوامة دينامياتت عّد ال 
 دينامياتال ددموت. النمام اإليكولوجي للقناة وموائل ديناميات دلى شديداً تأثيرا  وقيانوغرافيا القناةوأ جيولوجياوتؤثر  الهندي. في المديط

واليّمية  القادية البدرية مجمودات الكائنات مدغشقر هضبة في مياه السطديةوارتفاع مياه القاع إلى ال للقناة فريدة من نودهاالو  الدوامة
والكائنات  العوال  مجموداتو   المرجانية الشعاب إنتاجيةمما يؤثر دلى رتفاع معدل ترابطها وتكاثرها  والتي تتميز باالضدلة  في المياه

الثدييات و   والطيور البدرية  البدرية والسالدف األسماو الكبيرة بما في ذلو  الديوانيةمجمودات المكاني والزماني لل والنشاط  اليّمية
 البدرية.

 بارس )جزء من قناة موزامبيق(جزر إي -21
 : في (جنوبا  °  0032) غلوريوز جزروتق   ومدغشقر.فريقيا السادل الشرقي أل بين زامبي قناة مو  طول دلىتمتد جزر إيبار   الموق 

الجزء ( في با  جنو °  3332) أوروباو  إنديا دا باسا تق  جزيرتا و   هاوسطفي  ،وان دي نوفاتق  جزيرة و  المنطقة  هذه الجزء الشمالي من
 .هاالجنوبي من

 تتميز بدرجة دفم دالية مواق  وفرتهي و   0273منذ دام  مدميةوقد أصبدت   بكرًا دتى اآلنتزال وال  إلى دد ما معزولة هذه الجزر. 
 تكاثر ودلف ط منا وت عّد أيضاً . والطيور البدرية  والثدييات البدرية  البدرية السالدف  مثل المهاجرة لألنواع مهمة مواق تشكل و 

 Carcharhinus) القرشأسماو  صغار تجمعاتو  السالدف البدرية من أنواعبالنسبة إلى ددد وتكتسي هذه المنطقة أهمية  هامة.

galapagensis.) 

H H M H H M H 

 كيونغا -منطقة المو  -21
 : جنوباً  °032شرقًا و° 2032و جنوباً ° 233وشرقًا  °2132تغطي المنطقة الممتدة بين ،طي  الموق 

 من  بالقرب كينيا في شمال شر  المديط الهندي سادلدلى  المو في منطقة المد والجزر مسطدات موائلو المنغروف  تعرف أشجار
 وهي تكتسي شر  أفريقيا. كامل سادلدلى طول  األشد كثافة واألغنى باألنواعالموائل   إلى دد ما  ا تشكلبأنه  الصومالية الددود

دماية و  ة دلى الطبيعةقائمالاألسماو  والسيادة  مصايد  و األزر ( )الكربون المناخ ودماية  التنوع البيولوجي ديثمن  قيمة دالية

M M M M M M L 
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 م،تصراتال

  السوادل.

 

 مخاضات والترز  -22
 : تر.م 211قاددة التساوي العمقي لهذه المنطقة دند ودددت  شرقًا. '23-22 °22جنوبًا و '03 -2 °22 ال،طينبين  الموق 

 شعابالب مغطاة( متراً  02العم  األدنى ) مسطدة قمم  تتسم م،اضات والترز بانددار شديد دلى جوانبها وتت،ذ شكل م،اريط ذات 
 دندددة التساوي العمقي لهذه المنطقة قا ودددت الدواف ال،ارجية. دلى طول و،اصة  ومسننة مؤسلة طبيعية لتضاري  مرجانيةال

 Palinurus barbarae  (Decapoda  الشوكي جراد البدرالوديد المعروف لألنواع الموصوفة مؤ،رًا من  وهي تمثل الموئل. متر 211

Palinuridae)   جزرال سلسلةأجزاء  بعض في كائنات متوطنة لم،اضات والترز الضدلة أسماو المياه ديوانات من ٪21إلى  21ت عّد و 
 .في ويست إند الجبال البدريةو 

H M L L L M H 

 الجبل البحري المرجاني وتضاريس منطقة الصدع  -23
 : شرقًا.  ' 01 °22- ' 01 °23وال،طين  جنوبًا  ' 21 °20-' 11 °20بين ال،طين  الموق 

  تمثلهي و المنطقة المجاورة ألنتاركتيكا.  والممتد في المياه الباردةللشعاب المرجانية في  الموئل الوديد المعروف المنطقةتشكل هذه 
والتي  شديدة االنددار طبيعيةال التضاري  مناط  واسعة من ديث إنها تتضمن المديط الهندي جنوب غرب يدة من نودها فيفر  منطقة

تضاري  منطقة /مياه البدرية العميقةللأ،دود  أسفل إلى متر 211جبل المرجان البدري الواقعة دند ل الجبلية البدرية قمةال تمتد من
مرجانية لشعاب ل اً موطن وت عّد هذه المنطقة. الجبل البدري من إلى الغربكم  01والذي يمتد إلى مسافة متر   2311الصدع الواق  دند 

 وتتميز. (Octocoralliaالمرجانيات ث مانية اللوام  )و ( Scleractiniaالمرجانيات الدجرية ) بما في ذلو  مرجانيةال ددائ الو  الباردة للمياه
الكركند ) المتنقلةاألنواع و ( واإلسفنج المرجان) الطئةال األنواع بما في ذلو المرتبطة بها  داد الديواناتأدفي دالية  كثافةب المنطقة هذه

غير أنه من  وجانبيه العلويين  ل البدريالجب دلى قمة المرجانيات الدجرية تدديد أكيددلى ندو  ولم يتسن .شوكيات الجلد(القرفصاء  و 
الجبال  نمم ي،تلف دن بالجبل البدري المرتبط يّميال النمام البيئي فإن باإلضافة إلى ذلو و . Lophelia pertusaنوع  الممكن وجود

 كبيرة من أدداد دلى  تدديدوجه ال ويدتوى جبل المرجان البدري  دلى. التي تسنت دراستها شمال المنطقة المجاورة ألنتاركتيكا البدرية
 .ةليّميا الغرناد أسماو

 

H M - H - H M 
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 مال قناة موزامبيق ش -24
 : مدغشقر  من والشمالي الشرقي الغربيشمال الجزء ال  و شمال موزامبي و ؛ جنوباً  متوارا من  تنزانيا الجزء الجنوبي منيمثل  الموق

ومايوت وغلوريوز المندرجتين فاركوهار  و  بروفيدان  وهضبة  جزر ألدابرا مجمودة  بما في ذلو سيشيلوجنوب   جزر القمرأر،بيل و 
 .الفرنسية البدار ضمن أقاليم ما وراء

 دورانات الو  الدوامات من قوية ديناميةب تتميز كوددة فردية إيكولوجية وجغرافية ديوية متجانسة مبي اموز  يمكن أن تقدم منطقة شمال قناة
 تركيز زيادة  إلى مات والدوراناتالمرتبط بديناميات هذه الدوا النمط الدالي وقد أدى. الجزر بين تعزيز التواصل التي تسهم في المائية

 هذه البقعة من المنطقة. تنوع البيولوجي فيال

H H H H H H L 

 منتزه موهيلي البحري  -25
 : شرقًا.  ' 02° 22و ' 00° 22 وال،طين ' 12 ° 02و ' 31 ° 00بين ال،طين  الموق 

 والموارد  االتداد الدولي لدفم الطبيعة سادسة من تصنيفدرجة ضمن الفئة المن الددائ  الم يشكل منتزه موهيلي البدري  بادتباره
 في األر،بيل تعشيشموق   أول وي عدّ الدولي. اإلقليمي و  الممثلة دلى الصعيدين والنمم اإليكولوجيةكثير من األنواع لل مالذاً   الطبيعية

 البدر. بقرملجأ لو  الددباء الديتانتكاثر هامة ل  ومنطقة ال،ضراءسلدفاة لل

M H H H H H H 

  جزر األمير إدوارد، وجزيرتا ديل كانو رايز وكروزيه -26
 : شرقًا. °22و° 23372جنوبًا وال،طان  °22و° 22ال،طان  دّد هذه المنطقةي الموق 

  األرضي  كتسي أهمية من ديث التواصلباالنقراض  وي المهددة أنواع الطيورعديد من منطقة دلف وتكاثر لل يشكل هذا النطا
ادتمال وجود موائل  وهناو تجان  كبير في الموائل اليّمية والقادية م . لألدما  البدريةوالتواصل بين التضاري  الطبيعية  المديطيو 

 الموجودة في هذه المنطقة الموائل تضمنوت لشعاب المرجانية.ل كونةقليلة المنادة  بما في ذلو مرجانيات المياه الباردة الم دساسة وأنواع
 .يّميةة  وددة موائل سديق سهولو   مائيةفتدات درارية و  دميقة  وأ،اديد مناط  صدع و وتصددات متدولة    بدرية جباالً 

H H H H H H H 

 جنوب مدغشقر )جزء من قناة موزامبيق( -27
 : تبلغ  ةمسافإلى  من مدغشقر جنوباً يمتد و   ترم 3211و 0111 ما بينح ند دم  يتراو د تدت الماء واس  مرتف أو  هضبة الموق

 .كم 0111 دوالى

  الطيور البدرية  بما في ذلو في المنطقة  الكثيرة االرتدال لألنواعمركز تغذية هام  مياه هذه المنطقة ذات اإلنتاجية العاليةت عّد

H H H M H H H 
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ادلية وأراضي س موائل والتي تشكل ة السادلي والبرو الشاطئية  والبديرات السادلية الكبيرة الكثبانب وتتميز هذه المنطقة. والدوتيات
شعاب و  الصلبة مجمودات الكائنات الم،مرة لهذه المنطقة الضدلة القادية مجمودات الكائنات ويهيمن دلى رطبة فريدة من نودها.

 .األطراف. في معزولةصغيرة  مرجانية

 جزيرة تروملين  -28

  : (جنوباً  '22 °02و شرقًا  '20° 22) شمال غرب ريونيون كيلومتر تقريباً  221الموق 

  ًاألصناف من اًل للغايةقلي اً دددتستهدف  هيو  قليلةالمتعلقة بها العلمية  رفةالمعفإن   إلى هذه المنطقة إمكانية الوصولمددودية ل نمرا .
 تشكل أدد تروملين أن دلى المدى الطويل الذي جرى التدليلأثبت قد و   ثمانينات القرن الماضيمنذ  البدرية السالدف رصدسنى وقد ت
دثر دلى انعزال جيني لدى أنواع المرجانيات وقد  الهندي. غرب المديط ال،ضراء في دفسالأهمية بالنسبة لل شداأل التعشيش مواق 

المنطقة  ت عّد هذه  ودالوة دلى ذلو. في مجال الدفم مة للغايةقيّ  هذه الجزيرة وهو ما أدى أيضًا إلى ادتبار  والطيور في هذه المنطقة
 في المنطقة. نادرةال المخ مرجانيات نودين منل اً نموط

H H H H H H H 

  هضبة ماهي وألفونس وأميرانتس -29
 : جنوباً  ' 11 °01و جنوباً ' 11 °1ال،طين بين و  شرقاً ' 11 °22و شرقاً ' 11° 21بين ال،طين  الموق . 

 دلف  مواق و  هذه األنواعل هجرة مسارات مما يوفر  دوتياتلل تتميز هذه المنطقة بدرجة دالية من التنوع  وت عّد منطقة دلف وتفريخ
هذه المنطقة  وهو ما  المنغروفأشجار و  الشعاب المرجانية وتميز أسماو القرش.و  التونة أنواع   و،اصةالبدرية األسماوتغذية مهمة ل

الجريان و  ترسب الشعاب المرجانية في الدد من نغروفأشجار الم بينما تسادد  ومفارخ األسماو األسماو سرءليوفر مواق  هامة 
 دلى في هذه المنطقة وقد د ثر. العلفو  تكاثرال مواق  توفير من ،الل الطيور البدرية دلىدفام في ال الهضبةسادد تو  .ي إليهاالسطد
 .والسالدف الصقرية المنقار ال،ضراء للسالدف هامة تعشيش مواق 

 

H H H M H H L 

  جبل أتالنتيس البحري -31
 تقريبًا. شرقاً ' 31°27-' شرقًا 03° 27و جنوباً ' 22 °23 -ًا جنوب' 22° 23 وق :الم 

 للغاية متنودة  مجمودة  جزيرة مغمورة/جيو/وجباًل بدريا  نشطة تكتونيةجزيرة  التي تمثلو   هذه المنطقةل معقدةالجيومورفولوجيا ال أويت
يستضيف و  متنودة مرجانيةددائ   الجبل البدري تضمنوي. متر 2111 إلى 711 ا بينم دم  يتراوح قاع البدر دلى من ديوانات

H M H H M H M 
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-armchairمن نوع    واإلسفنجكبيرةال النعمان شقائ ديوانات ب التي تتميزو  أدما  البدارمن كائنات األجراف البدرية و معقدة مجمودات 

sized sponges  مو المدرع الرأ  الغمري الجبل البدري مجمودات من الس قبلويست. والمرجانيات ثمانية المجسات(Pseudopentaceros 

wheeleri ) سمو األبرامي و. 

  المنتزه البحري للخليج األزرق -31
 : في  فاكوا  بوانت في الشمال إلى غارد دو كور بوانت منمتد ي  و موريشيو  في جنوب شر  المنتزه البدري لل،ليج األزر  يق  الموق

 الجنوب.

 م   المرجانية األنواع في تنوعال دالية من هناو درجةو  .لرقعيةا والشعاب هدابيةال الشعاب: في هذا المنتزة الشعاب ننودان م يوجد 
تجارية والعديد  وتوجد في هذا المنتزه أنواع. فصيلة 02و جنساً  32 تمثل من م،تلف األنواع المسجلة التي نوداً  22 ما ال يقل دن وجود
بما المدرسية  مثلها في ذلو مثل الديوانات البدرية األ،رى   تجمعاتتلو التي تسلو سلوو ال نية  بما في ذلوأسماو الشعاب المرجامن 

ن من انوداإلسفنج  و  أربعة أنواع منو   القشريات أربعة أنواع منو   الر،ويات أنواع من  وثمانية شوكيات الجلد من سبعة أنواع في ذلو
 .من السالدف ونوع وادد  ،يار البدرداريات ال،يشوم  وأربعة أنواع من 

H H M H - H H 

  مصطبة سايا دي مالها -32
 : شرقاً 21 °33 –' 21° 22و جنوباً ° 03 -' 21° 2بين  الموق '.  

 بادتبارها   ماسكارين هضبةال تزال و  ماسكارين.هضبة  لتشك الثالث التي الضدلة أكبر المصطبات ة سايا دي مالهاتمثل مصطب
غير مدروسة  أو دلى الصعيد العالمي دتى اآلن غير معروفة  في أقصى جنوبها تق  صغيرة جزر ناشئة و  أرض ة وذاتمنطقة معزول
المعشبات  أكبر  بما في ذلو فريدة من نودها وموائل أوقيانوغرافية طبيعية تدل دلى تضاري  مؤشرات قوية هناوغير أن   بشكل جيد

 .والطيور البدرية الثدييات البدرية كبيرة منتجمعات وجود األنواع و  توطنودلى  في العالم  ضدلةال مياهلل والموائل األديائية البدرية

H H - - H - H 

  الجانب السريالنكي من خليج منار -33
 : رف الج وضمن سري النكال التابعة دا،ل المنطقة االقتصادية ال،الصة تق  هذه المنطقة. منار ،ليج من السريالنكي الجانب الموق

،طين ال المطلة دلى المياه السادلية في المناط  البدرية المهمة إيكولوجيًا أو بيولوجياً  معايير التي تستوفي المنطقةوتق  هذه . القاري
 من كم 2دلى بعد  البدر باتجاهتمتد و  ال،ط السادلي هذه المنطقةوفي اتجاه البر  تداذي  .والشمالي الغربية الشمالي السادليين

H H H H H H L 
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 .السادل

  بقرو  من السالدف األنواع المهددة باالنقراض لبعض اً موقع عدّ ت  البيولوجي  و و  يكولوجيالتنوع اإل من ياً مستوى دال المنطقة تمتلو 
ومعشبات المرجانية   شعابلا - للغاية هشة ودساسة سادليةإيكولوجية  اً نمم المنطقة تتضمنإن هذه ف ذلو  باإلضافة إلىو البدر. 
. ات األنهارمصبل فتدات وبضعة  رملية اً كثبان  و طينية مسطداتو  والمصبات  مداذية للبديرات الشاطئية غروفنأشجار مو بدرية 

بقر   و Balaenoptera musculas الديتان الزرقاء   مثل مهددة باالنقراض بدريةثدييات  وجود فقد س ّجل في هذه المنطقة  وبوجه دام
جراد البدر   و ربياناألو   والشفنين    وأسماو القرشزدنفةال أسماوب ما يتعل في اً كبير  اً تنود قةوتوفر هذه المنط .Dagong dugong  البدر

ودادة ما تق  في هذه المنطقة أيضًا أسماو الشعاب المرجانية. و   و،يار البدر وصدف المدار   وجراد البدر النعلي الشكلالشوكي  
 .للؤلؤ الطبيعيهامة  دواضأ

  لمحيط الهنديا الجزء األوسط منوض ح -34
 : من  وأجزاء من المديط الهندي منتصف الواق  في دوضال دلى جزر المالديفسري النكا و  جنوب وشر  تمتد هذه المنطقة في الموق

 .مرتفعات التسعين درجة شرقاً 

 غرب المديط  الواقعةالجزر  تعشش دلى تيال الطيور البدرية أنواع منأربعة  لما ال يقل دن كموق  دلف رئيسيالمنطقة  تعرف هذه
التكاثر الموسمي الواضح  أثناءللدصول دلى دلفها في هذه المنطقة  كم 2111تهاجر لما يزيد دن إلى جانب الطيور التي   الهندي

 .الجنوبي ،الل فصل الشتاء لعوال  النباتيةل

L H M L L M - 

  روسكي -35
 : 22  جنوباً ' 21 °20-شرقاً  '11 °22  جنوباً ' 21 °20- شرقاً  '11 °22  جنوباً ' 31 °20- اً شرق '22 °22جنوبًا   '31 °20 الموق° 

 .شرقاً  '22

  المتعل  بالهضبة قاع البدر قاددة من برزوتشرقًا   ° 22دند ،ط  ريدج هضبة بروكن الجزء األوسط من في ق ت كديةتمثل روسكي 
 كديةهذه ال فيود ثر  .الربوة الوديدة التي توجد دلى المرتف  البدري األوسط ديةكوتمثل هذه ال. متراً  221 دم  إلى ترم 0311 دند

دمليات  كديةدلى هذه ال جرت وقد(. Pseudopentaceros spp) السمو المدرع الرأ و ( Beryx splendens)دلى سمو األبرامي  الصغير 
 هي المنطقة كديةوهذه ال .دمليات الصيد التي ددثت من( Cnidariaاألسود ) المرجانوجود صيد بشباو الجر القادية  وتسنى تدديد 

H - - H - - L 
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مصايد األسماو في المياه العميقة رابطة قد أدرجتها و   ريدج في هضبة بروكناألسود  المرجان تدتوي دلى المعروفة الوديدة التي
 ضمن المدميات القادية. جنوب المديط الهنديل

 فولز فالتمسطح  -36
 : 22 -جنوباً ' 32 °20- شرقاً  '22 °22  جنوباً  °21 °20- شرقاً  '23 °22 -جنوباً ° 23- شرقاً  '21 °22' جنوبًا  23° 20 الموق ° 

 شرقاً  '20

 221 إلى دوالي ديدلل المياه الضدلة من المنطقة الوسطىوترتف  . ريدج هضبة بروكن الجنوبي من دلى الجانب هذه المنطقة ق ت 
الشعاب  كبيرة من منصات ديدللالجنوبية  دلى الدافةوتوجد  متر. 2111 بشكل داد إلى ما يزيد دن منه بيالجنو الجانب يهبط و   متر

يبدو أن و  .ترًا والتي جرى مسدها جانبيًا باست،دام المسبار الصوتيم 21و 31بين  ارتفاداتها ما التي تتراوحو  الباردة للمياهالمرجانية 
 لنمو مواتيةال مروفال الوض  بالتأكيد إلى تهيئة هذاأدى و   الجنوبية الغربية الددود دلى السطحفي مياه القاع إلى  قوي ارتفاع هناو

 ضموي .Solenosmilia variabilisالرئيسي لألنواع يتمثل في مرجانيات ويبدو أن إطار التكوين . العميقة لمياهفي ا الشعاب المرجانية
 .ميتة اتمرجاني إلى دد كبير اإلطار

H - - H - - H 

 ريدج روكن ب الجيو الشرقي من هضبة -37
 : شرقاً ' 32 °22 -شرقاً ' 21 °010جنوبًا   '32° 22  شرقاً  '21 °010جنوبًا   '21° 23- شرقاً ' 21 °011' جنوبًا  21° 23 الموق  

 شرقاً ' 21 011°

 ويبرز ريدج.  من هضبة بروكنق  في الطرف الشرقي يهو دالية  و  يمثل هذا الجيو دمقًا بدريًا مرتفعًا مقترنًا بمنطقة ذات جاذبية مدلية
سلسلة من  ويق  في أقصى جنوبيدج بمياه دميقة  ر  وهو مفصول دن هضبة بروكن. متراً  0131متر إلى دم   2111 من دم 
وتق  رتفادات ضدالة. ويعد أكثر هذه اال شرقًا ° 32شرقًا تقريبًا إلى شمال ال،ط °  011شمااًل دند ال،ط  التي تمتد جاذبيةال ارتفادات

في المياه  ها توجد  ولكنمن قاع البدر 311إلى  0211فو  هضبات الجيو التي تبرز في المنطقة الممتدة ما بين  ارتفادات الجاذبية
دليه آثار  وتبدوالجانبين  تمتد إلى أسفل  االنزالقات واأل،اديد التي بالعديد من هذا الجيو يتميزو  .(متر 2111 -2111)  للغايةالعميقة 

ولم   ه منطقة بكر من النادية البيولوجية. ويعتقد أنهذا الجيو وال دراستهلم يتسن من قبل وصف   فمعروف ودسبما هو تدات شديد.
التي تدل دلى أن هذه التضاري  هناو بعض المؤشرات و  األدياء القادية والطبغرافيا المتصددة للغاية لهذه المنطقة.وصف  تسن بعدّ ي

 بنيته دن باقي مناط  هضبةفي  كبيراً  ا،تالفاً  وي،تلف هذا الجيو. غابر زمن فو  مستوى سطح البدر في ة قد كانت موجودةالطبيعي

H - - M - - H 
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 .دميقةمياه  لوجيا معقدة دلى الجانب الغربي وتديط بهجيومورفو وذو  هو طويل وضي  ف. ريدج بروكن

 

 جنوب جزيرة جاوة -38
 : شرقاً  °007و °017و،طي العرض جنوبًا  °07و °03 ولبين ،طي الط الموق 

 من  التونة الجنوبية الزرقاء الزدانف وتتألف مجمودات .التونة الجنوبية الزرقاء الزدانفالمسرأ الوديد المعروف لسمو هي  هذه المنطقة
ويددث  جاوة. نطقة الواقعة جنوبفي الم خلتفرّ  األنواعوتعود . في نصف الكرة الجنوبي دلى نطا  واس  يهاجر ديدو رصيد سمكي 

في جمي  نتشر ستراليا وتألالسادل الغربي  إلى أسفلصغار هذه األسماو تهاجر و  /نيسان أبريل إلى /أيلولسبتمبر السرء في الفترة من
 والهادة واألطلسي. الهندي المديطات أنداء

M H H - H - - 

 جنوب خليج أستراليا الكبير -39
 : أستراليا جنوبل األوسط سادلالدلى طول  ق ي الموق 

 من دورة الدياة  مدددة تضمن مرادلوت .المهددة باالنقراض واألسماو الطيور البدرية منأنواع  لعدة ت عّد هذه المنطقة مركز دلف هام
   الجوالوالقطر  التكاثر موسم ،ارج أمستردامجزيرة من القادم ( Phoebetria fusca) طائر القطر  الداكن تغطيتها تجريالتي 

(Diomedea exulans )التونة الجنوبية  أيضًا هذه المنطقة تست،دمو .التي يكون فيها صغيراً  المردلة ،الل كروزيه جزيرة الذي يأتي من
 .ضباالنقرا بشدة مهددةو  مهاجرة   وهي أسماوالزرقاء الزدانف

- H H M L - - 
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 شر  المديط الهادة االستوائي والمعتدل المهمة إيكولوجيًا أو بيولوجيًا في  البدرية  المناطوصف المناط  التي تستوفي معايير   -3الجدول 
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 Área de Agregación Oceánica Del Tiburón) المحيط الهادئ شمال شرقمنطقة التجميع البحرية ألسماك القرش األبيض في  -1

Blanco del Pacifico Nororiental)  
 غرباً  °023370  شماالً  °32327 في ددود ويتمدور كم 321 مدى يصل إلى دوالى وق :الم  

  بالغةال الكبير األبيضسماو القرش أل موسمية تجمي  منطقة يشكل هذا النطا (carcharias Carcharodon ) المياه المديطية الواقعةفي 
 من أسماو القرشوتفد . التي دددتها دلقة العمل هذه لجغرافيةا الددود الشمالي الغربي من في الركن شمال شر  المديط الهادي

 تجمي  ويكتسي هاواي. وكذلو من المكسيو(  غوادالوبي وجزيرةوسط والية كاليفورنيا  الواليات المتددة األمريكية  ) مشتيين سادليين
في  تددث دلى الرغم من أنها مودة من الكائناتالمجهذه ل من السنة أهمية أشهر لعدةيمكن التنبؤ بها ثابتة  في منطقة القرش أسماو
 من،فضة. السطدية اإلنتاجية األوليةأوقيانوغرافية دينامية وتكون فيها  دمليات ال تشهد  دسبما هو معروف  منطقة

H H H L L - - 

 المرجانية كليبرتونجزيرة  -2
 : المنطقة  هذه ددود وتستند،ط االستواء. و  كاليفورنيا رف با،اط بين غربًا( '03 °012  شماالً  '07° 01) كليبرتون تق  جزيرة الموق

 من الجزيرة.م ك 311في ددود  تق التي   Sula dactylatraطيور األطيش المقن    إلى منطقة دلف

   اً وفريد ددداً م اً جيإيكولو  اً نمام تمثل  فهي السبب لهذاو   االستوائي المديط الهادة شر  في الوديدة مرجانيةالجزيرة ال هذه المنطقة عدّ وت 
تدف  ل أمامياً  اً ركز م  السادل المكسيكي من كيلومتر 0111 دن دلى بعد يزيد وتشكل هذه الجزيرة  التي تق . في المنطقة من نوده
في   التوطنو  اليرقات. تشتت مدى فيه ين،فضديث  البدريةاألنواع  من العديد مكانًا تنعزل فيهتمثل أيضًا و  من الغرب القادمة الهجرة
فيما   مرجانيةالجزيرة تست،دم هذه ال الو ٪(. 3) القشريات أو٪(  2) مثل السمو الرئيسية  األصناف العديد من بالنسبة إلى قائمهذه 

(  وهي من Carcharhinus albimarginatus) الطرف األبيض القرش أسماو إلىدلى األقل بالنسبة   القرش سماوأليبدو  كمنطقة تكاثر 
 طائر األطيش المقن  قريبة من ،طر االنقراض. ويمهري صنفها االتداد الدولي لدفم الطبيعة والموارد الطبيعية كأنواع الت األنواع

(Sula dactylatra )ضمن  دياة الطيورل الدولية منممةال معايير ويصنف هذا الموق   بموجب  ه المنطقةفي هذ دموماً  بأدداد كبيرة 

H H M M M M M 
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مما   زوج للتكاثر 31 111طائر  منها  001 111بدوالى  الجزيرة هذه في طيور األطيش المقن دداد أ وتقدر. الهامة مناط  الطيور
استنادًا إلى المدى الذي يست،دمه هذا النوع من  المنطقة ود ينت ددود هذه .من الطيور هذا النوعل في العالم مستعمرة يجعلها أكبر

 .الطيور للدصول دلى العلف

 (Santuario Ventilas Hidrotermales de la Cuenca De Guaymas) غوايماسلحوض  الحرارية المائية ية الفوهاتمحم -3

 الدد األدنى ل،ط   - ”22322  '12 °37دلى الندو التالي: الدد األقصى ل،ط العرض الشمالي  هي هذه المنطقة دداثياتالموق : إ
الدد األدنى ل،ط الطول الغربي   - ”22310  '37 ° 000صى ل،ط الطول الغربي الدد األق؛ ”31322  '27 ° 33العرض الشمالي 

 .قاع البدردلى و  دمود الماء بالنسبة إلى متر 211 تقل دن أدما دلى تق  هي و  ؛”32322  '02 ° 000

 بشدة األكسدة وتهطال  تدديداً ويتسم   مغل شبه و  المياه الدارةب دوضًا مغموراً  كاليفورنيا في ،ليج غوايما  الواق  يشكل دوض
سميكة  طبقةفي اإلبقاء دلى  عاليةال الترسيب معدالت تتسبب ديث السادلمن  قربهل نمراً  غير دادي مائي دراري وهو نماماألكاسيد. 

 نواعاألمن ديث تمت  هذا الدوض بتكوين فريد من نوده وي. االرتفادات المتطاولة مداور دلى العضوية الغنية بالمكونات الرواسب من
 الالهوائية المجهريةالكائنات  من متنودة للغاية دلى طائفة غوايما  لدوض المائية الدرارية الرواسبوتدتوى  .الموجودة به القادية

 من المفترض أنها تدتوي أيضًا دلىو    والبكتيريا المرجعة للكبريتات الكائنات المجهرية المنتجة للميثان   بما في ذلووالمدبة للدرارة
  مدبة للميثان.رية مجهئنات كا

H H M M H H M 

 (Ecosistema Marino Sipacate-Cañón,  San José )ري ألخدود سيباكات في سان خوسيه النظام اإليكولوجي البح -4

  : يماال.غواتالمياه اإلقليمية ل ضمن شر  المديط الهادة في  ،وسيه سانأل،دود سيباكات   البدرية السادلية المنطقة تق الموق 

 ّدد  سادليةمنطقة  يضموهو . في غواتيماال للمناط  المدمية النمام الوطني في إدراجه بغيةأولوية ذات  منطقةك أ،دود سيباكات د 
في دورة التجارية و  أنواع األسماو ذات األهميةدورة دياة  وتشكل دنصرًا رئيسيًا في  وبديرات المصاب نغروفغابات المب تتأثر بدرية
 والدوتيات.  بدريةال والطيور  السالدف البدرية مثلواع األندياة 

M H H M H H M 

 (Golfo de Fonseca) خليج فونسيكا -5

  : وهو يداذي  في أمريكا الوسطى. المديط الهادةب المرتبطة المياه من ²كم 3102 دوالىدلى مسادة تبلغ فونسيكا  ،ليجيمتد الموق
جسم ال اهذ إلىالرواسب و  والملوثات المواد الغذائية متموجة وتدمل ددة أنهار ونيكاراغوا.ورا     وهندالسلفادور هي ددود ثالثة بلدان

H M M H - M M 
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 .المائي

  مسطدات مد وجزر    و جافة استوائيةغابات و   فونسيكا ،ليج نغروفأشجار ميضم ال،ليج نممًا إيكولوجية م،تلفة  تتمثل أساسًا في
 ال،ليج ضميو  .هذا الجسم المائي إلىالرواسب و  والملوثات المواد الغذائية متموجة أنهاروتدمل ددة  .مدية فرديةو  يةمد ص،رية مناط و 

في مجال  منطقة هامة هذه ال،ليج وي عدّ . (ترم 211< ) مستوى سطح البدر فو  ملدومبشكل  البعض منها مهري م،تلفة اً جزر  أيضاً 
 الملح وتربية األربيان. جنتاإل وتست،دم المنطقة أيضاً  .صيد المدارياتو  لصيد التقليديا

 (Dorsal Submarina de Malpelo)مالبيلو حيد  -6

  : بشكل كاملمالبيلو يق  دد و   غربًا. ”23  '22 °23غربًا و ”33  '21 °72و شماالً  ”13  '1 °2  -شماالً  ”32  '32 °0الموق 
 .الكولومبي لهادةا المديط دوضلمنطقة الوسطى من ل دا،ل ددود الوالية الوطنية

  2111 من دم  بشكل داد يرتف و . كم 21 ويبلغ درضه كم 321 دلى مسافة الجنوب الغربي الشمال الشرقي إلى من ديد مالبيلويمتد 
وتقضي  التنوع البيولوجي. مستوى دال من تنطوي دلى و نواع متوطنةأل اً موطن هذه المنطقةوت عّد . دلى الجانب الشرقيتقريبًا  متر
اإلفراط  بسببويتسم هذا الديد بهشاشة شديدة  .هذه المنطقة في دياتها دورات من فترةأسماو القرش البدرية و  من الثدييات م،تلفة عأنوا

 (.النينيو) ماهرة التأرجح الجنوبي للمناخ الناجمة دن ثاراآلو في المنطقة  الموارد السمكية في استغالل

H H H M M H H 

 (Domo Térmico del Pacifico Tropical Oriental) ق المحيط الهادئ االستوائيالقبة الحرارية في شر -7

 التيار  بين غرباً  °21 شماالً  °2 من ال،طين بالقرب موقعها الرئي  يوجد ولكن دلى مدار السنة ق المو في الدجم و  الموق : ت،تلف
 شرقي الشمالي.االستوائي الغربي الشمالي والتيار االستوائي المعاك  ال

 والدالفين   التونة البدرية مثل الضواري وهي تددم  االستوائي المديط الهادةشمال شر  في  دالية أوليةإنتاجية ب تتميز هذه المنطقة
دبر   كوستاريكا دلى شواطئ تعشش(  والتي Dermochelys coriaceaالمهددة باالنقراض ) جلدية المهر السلدفاة تهاجرو دوتيات. الو 

 Balaenoptera) الدوت األزر  وتعافي بقاءديث يضطل  بدور هام في بة دلى مدار السنقائمًا  موئالً  المنطقة وفرتو  المنطقة.هذه 

musculus) الل  جنوباً  التي تهاجر الديتان الزرقاءمجمودات  دياة صة في دورةأهمية ،ا المنطقة. وتكتسي هذه ضباالنقرا المهدد،
 والدصول دلى العلف. ض الو و  كاثرلتل امن أج باجا كاليفورنيا من فصل الشتاء

 

H H H H H - - 
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 (Corredor Marino del Pacifico Oriental Tropical) الممر البحري في شرق المحيط الهادئ االستوائي -8

  : االستوائي المديط الهادة الجزء األوسط من شر الموق. 

 كوادورو وكولومبيا    كوستاريكا) هذه المناط  إليها تنتمي التي البلدان األربعة ادترفت  المنطقةفي هذه  التنوع البيولوجي بأهمية بنما( و   ا 
من بأهميتها  لمنطقةهذه ال الجيومورفولوجية الهياكل وتتميز. العالمي لليونسكو لتراثفي قائمة مواق  ا المناط  من ،الل إدراجها لهذه

وفي دورات دياتها في  مسارات هجرتها ،اللاألنواع  بين التواصل في مجال وتكتسي أهمية كبيرة واإليكولوجية البيولوجية الناديتين
أبو  أسماو القرش في دياة مجمودات هام بدور المناط  وتضطل  هذه (.دصول دلى العلفالو  ض  والو   التزاوجمثل ) أديان أ،رى

 البج .و  واألطيش الغا  من قبيل طيور طيورو   الزيتونية دليالمهر وسالدف ر  جلدية السالدفو   الددباء الديتانو   مطرقة

M H H M M M L 

 (Zona Ecuatorial de Alta Productividadاإلنتاجية ) عالية االستوائية المنطقة -9

  032طول ال ي،طو   ،ط االستواءمن جنوبًا  °2شمااًل إلى ال،ط  °2 ،ط العرض من المديطي المفتوح تقريباً  هذا النمام الموق : يق° 
 .غاالباغو  جزر غاية إلى ريباً تق شرقاً 

  ة النطا  ومرتبطة بنمام التيارات االستوائية.واسع تضاري  أوقيانوغرافية المديط الهادة في اإلنتاجية دالية االستوائية المنطقةتشكل 
في الدراري  وي عزى الهبوط. ،ط االستواء يغطي شريط ضي  دلى غير أنها تقتصر  تقريباً  المديط الهادة دوض كامل درض تضمو 

 بالقرب من السطح بالمغذيات جداً  ذات المدتوى الغني المياه التي تدملقوة الرياح  إلى من الغرب إلى الشر  مغمورةال هذه المنطقة
قويًا  م  قاديًا وبدريًا  تزاوجاً وتشهد هذه المنطقة شمال والجنوب. لا اديةن المتا،مةبالمياه  المتعل  اإلنتاج األولي رف  مستوى تؤدي إلىو 

 في أدداددالية وفرة  سجلتتاري،يًا  فقد و  األولية. السطدية اإلنتاجيةب بشدة المتصلة السديقة السهولوجود إنتاج ثانوي قادي في 
أن . وباإلضافة إلى ذلو  يمكن ماهرة النينيوب وتتأثر هذه التضاري  الطبيعية تأثرًا كبيراً  الديوانات المنوية للديتان في هذه المنطقة.

ارتفاع مياه القاع إلى السطح وتدوير المغذيات في المنطقة التي تددم مستوياتها العالية من اإلنتاجية يؤدي تغير المناخ إلى ،فض قوة 
  األولية.

H L L - H L L 

 (Archipiélago de Galápagos y Prolongación Occidental) وامتداده الغربى أرخبيل غاالباغوس -11

 : 273,120 ؛شماالً  °233722 ؛اً غرب °2233277 :التالية اإلدداثيات ضمن ²كم 222 202قدرها  المنطقة مسادة هذه يتغط .الموق° H H H H H H M 
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لالطالع دلى شرح  3يرجى الرجوع إلى الصفدة 
 م،تصراتال

 .اً جنوب °232221 ؛اً غرب

 نمامويتمت  . البدرية مدمية غاالباغو  توفرها تدمى بدماية األنواع المستوطنة التي في اً كبير  اً تنودجزر غاالباغو   تضمنت 
 فقط تعك  الهي في جمي  أنداء الموائل البدرية الم،تلفة  و  تتوزع يضم أنواداً  بتنوع بيولوجي دريضكولوجي اإلي غاالباغو 

دراسات  أمهرتو . غير الداصل بين السنواتالسنوي والت تغيرال أيضاً    بل تعك المتعلقة بهواألوقيانوغرافيا المتنودة  جيولوجيا األر،بيل
لعديد ل دائمةدن أنماط هجرة القطر ( و   وسمو المرلين  أسماو القرش   والديتان مثلاألر،بيل )ب رتبطةمأنواع أجريت دلى م،تلفة 
تفادل م  مصايد األسماو الصنادية قليلة المنادة تجاه ال  ،الل هذه الهجراتوتكون أفراد هذه األنواع  . في هذه المنطقة ألنواعمن ا

الالفقاريات البدرية  نودًا من  2232) بشكل دائم المنطقة هذه فيتمهر األنواع و . اءالعابرة دلى دد سو والتصادم م  السفن الكبيرة 
. وطنالتنوع والت من يدل دلى أهمية هذه المنطقة البدرية من ديث مستوياتها وهو ما   (تكبرقائمة التزال وال ؛ من األسماو 322و

ضمن مدمية  ميزة مجرد ال تشكل  والتي مرتفعةالاألولية  تهانتاجيالمنطقة م  إ هذه البيولوجي في للتنوععالية الدرجة ال تبطوتر 
  مثل الجبال البدريةالسوادل  الواقعة بعيدًا دنالموائل  ميزة سائدة في أيضاً  تشكل ها  ولكن("األثر الجزريسبب ")بغاالباغو  البدرية 
 .ة القاديةنمم الدرارية المائي  والوالسهول السديقة وأرضية المنددرات 

 (Cordillera de Carnegie – Frente Ecuatorial) الواجهة االستوائية -حيد كارنيجي  -11

  غرباً ° 22و  جنوباً  °3و  جنوباً ° 0إلى متد يكوادور وبيرو و السادل الغربي إل فيديد كارنيجي الموق : يبدأ. 

 م،تلفة هياكل  أيضاً  وتشمل؛ بيرول  والمياه اإلقليمية   والمياه الدوليةلجزرية()القارية وا ةتشمل هذه المنطقة المياه اإلقليمية االكوادوري
شديد  تدرجب  همبولتتيارات المنقولة بواسطة النينيو و  الكتل المائية  وهي منطقة انتقالية بين االستوائية وتتميز الواجهة .ذات أهمية كبيرة

 دندجزء في األلف  2232 –درجة درارة مئوية  32،الل موسم الجفاف ) ذروتهإلى  والذي يصلالدراري والملدي الشديد  في التباين
 واجهةالجنوبي من ال ودادة ما يالدم أن النطا (. جنوباً  °2و °3جزء في األلف بين  35 -درجة درارة مئوية  02؛ واً جنوب 0°

يق  بين    وهوفي المديط الهادة ذي أصل بركاني زازيديدًا غير اهت كارنيجيوي عّد ديد . إنتاجية بيولوجية داليةب يتمت االستوائية 
تضمن ما ت نطقة ذات تنوع بيولوجي كبيرم المديط الهادة االستوائي شر  الدد الجنوبي من ويمثل .إكوادور وجزر غاالباغو سوادل 

األنواع  مجمودات أكبر ددد منالعديد من األنواع المستوطنة و يدتوى دلى و  .بيرولالمنطقة السادلية  في٪ من األنواع 71 دن يزيد
 ويتضمن وفالمنغر  توزعالدد الجنوبي ل وهو يشكل. شر  المديط الهادة االستوائي ة فيالجغرافي ةالبيولوجي في المقاطعةالم،تلفة 
 طا  إنساللنالدد الجنوبي  وتمثل  الكبيرة وتياتدلل مكان إنسال هذه المنطقة وت عدّ . بنية فريدة من نودها ذاتبيولوجية تجمعات 

H H H M H H M 
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لالطالع دلى شرح  3يرجى الرجوع إلى الصفدة 
 م،تصراتال

 تتمت وهي . التي تتعرض الستغالل مفرطأو  باالنقراض العديد من األنواع المهددة دلى المنطقة وتدتوي هذهالسالدف البدرية. 
 . همبولت النمم اإليكولوجية لتياراتمنطقة  ألنها تتلقى المغذيات منمستوى دال من اإلنتاجية ب

 (Golfo de Guayaquilخليج غواياكيل ) -12

  : 20 دلى طول الشمال إلى الجنوب كم من 311 مسافة إلى ال،ليج يمتد مصبالموق º سانتا إيلينا دين بانتيال م الزوال  من ،ط 
 .كم 031 في اتجاه البر إلى دوالي ال،ليج ويمتد في بيرو.( اً جنوب '17 ° 2) مانكورا أن يقترب منإلى  كوادورإفي ( اً جنوب' 03 ° 3)

  من النادية شر  المديط الهادة . وينقسم ،ليج غواياكيل  فيغواياكيل هو أكبر مصب نهر دلى طول سادل أمريكا الجنوبية ،ليج
 من الشمال الشرقى إلىيمتد  مصب دا،لي(   و غرباً  '02 ° 21جزيرة بونا )لالجانب الغربي  يأتي من إلى مصب ،ارجي الطبيعية

في  مماثلةويتميز هذا ال،ليج دن غيره من البيئات ال. استيرو ساالدو وغوايا  لو نماما نهريفي ذ  بما يرة بوناجز لالطرف الغربي 
أهم المصايد نباتات وديوانات متنودة وغنية تددم ل موئالً  وض  يجعلهو   دالية من اإلنتاجية البيولوجية درجةالمنطقة بما يتمت  به من 

  ةاألنهار المتدفق التي تدملها إليه الهائلة كميات المواد العضويةو   المصبات نغروف دلى جمي  دوافشجار المألوجود و   في البلد
والتي تجم  بين ال،صائص النهرية والبدرية  والمسادة مصبات األنهار  والمروف السائدة فيم،تلف الكتل المائية   تددثه وتأثير

 ،ليج غواياكيلل المروف األوقيانوغرافيةشكل وت. ة األ،رى  وما إلى ذلو من العوامل العديدالواسعة وضدالتها األرضية الدا،لية
الكتل المائية )مثل أنواع  م،تلف التفادل بين  و رتفاع مياه القاع إلى المياه السطدية السادليةوا  االستوائية بتطور الواجهة والمرتبطة

 لعوال  النباتية في ال،ليج. ا تنوعفي  ملدومبشكل هم اتس دوامل ( لل،ليجمصب الدا،لية الالمياه العذبة من و  المياه المالدة

H H H H H H L 

 (Sistema de Surgencia de La Corriente Humboldt en Perú) نظام ارتفاع مياه القاع إلى السطح لتيار همبولت في بيرو -13
  : 2 عرضالبين ،طي  بيرول وسطاأل سادلال وتقابل  همبولت يكولوجي لتيارالنمام اإل من السادلي الجانبفي  تق  هذه المنطقةالموق° 

متر  2111 ،ط تساو دمقي مقداره يصل إلى  و منددر القاريلل الدد ال،ارجي إلى السادل ،ط من الغربي ويمتد ددها .جنوباً  °02و
 تقريبًا.

 يقوم  فعال مامبن يرتبطهو و  لم.في العا إنتاجية أكثر المناط  البدرية أدد بيروسادل ل المقابل همبولت يكولوجي لتيارالنمام اإل يشكل
. التوطن من نمرًا لما يتصف به من درجة دالية من نوده فريد نمام البدرية  وهو مياه القاع إلى المياه السطدية السادلية دلى ارتفاع

أدداد  إطعامب ادورهب والتي تضطل  (والسردينة فاألنشو ) الصغيرة الغمرية األسماو كبيرة من مجمودات هذه المناط ودادة ما تستضيف 
مياه القاع إلى السطح بشكل كثيف  وهي تنطوي دلى  ترتف  منها بؤر هناو سب و . أنشطة الصيد استدامةإلى  الضواري وتؤدي كبيرة من

H H H L H H L 
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 جةدر ب تتميز منطقةفإن هذه ال باإلضافة إلى ذلو و . شديدة منا،يةتقلبات  ددوث بعد النمامتشكيل هذا  أهمية بالغة في دملية إدادة
منطقة من مناط  العالم اإليكولوجية التي ادتبرت  311صنفت كواددة من  وقد في جمي  أنداء العالمذات أهمية  تنوع بيولوجي

 أولويات دالمية في مجال الدفم. 

 Centros deت في بيرو )تيار همبولللطيور البحرية ضمن  مهمةوالمناطق ال رتفاع مياه القاع إلى السطحال  المراكز الدائمة -14

Surgencia Permanentes y Aves Marinas Asociadas a la Corriente de Humboldt en Perú) 
  : ّددتالموق  أهم إلى مهور السادلية الدواف مورفولوجيةب الشديدة الرياح ادتكاو يؤدي ديث النشاط البيولوجي مراكز في بؤر ست د 

(؛ جنوباً  '27° 2) أغوجا بونتا( 0): دلى الندو التالي هي هذه المراكزو . هومبولت بتيار والتي ترتبط طحرتفاع مياه القاع إلى السا مراكز
(؛ جنوباً  '33 °02،وان ) سان بونتا( 2)(؛ جنوباً  '22 °02) باراكا ( 2)(؛ جنوباً  '22° 03) كاالو( 2)(؛ جنوباً  '2 °2) شيمبوتي( 3)
 (.جنوباً  '02 °03) أتيكو بونتا( 3)

  بعوامل  إلى دد كبيريتأثر و  للسادل موازيةال الرياح دن دركة أساساً  بيرو في في النمام اإليكولوجي نجم ارتفاع مياه القاع إلى السطحي
 بيرو دلى سادلوأنشأت هذه العوامل . قاع المديطل الطبيعية تضاري الو   السادلية مورفولوجياوال  الدراري المجال مثل دم  أ،رى

 شدهو الدال بالنسبة أل  كما البدرية الضواريتجمي  في كبيرة  أهمية  وهي مراكز ذات ارتفاع مياه القاع إلى السطح زمراك سلسلة من
 أهمية بالغة في إدادة تشكيل نمام هذه المراكزوتكتسي ذر . المنتجة لل الطيور وهي تجمعات: في العالم كثافة لطيور البدريةا تجمعات

دمليات ارتفاع مياه القاع إلى ستمرار نتيجة ال مالذات  داالتهذه ال،الل تصبح هذه المراكز  و  دترار داالت اال بعد همبولت نمام
 .السطح

H H H L H M M 

 Sistema de Surgencia de la Corriente de Humboldt en el)مال شيلي شنظام ارتفاع مياه القاع إلى السطح لتيار همبولت في  -15

Norte de Chile) 
 التي تشهد ارتفاع مياه القاع إلى السطح وذات و   شيلي الشمالية من المنطقة في جنوباً  °32وجنوبًا  °30 بين تق  هذه المنطقةوق : الم

 السادل ،ط كم من 311 إلىاالمتداد البدري الذي يصل 

  ياه القاع إلى المياه السطدية السادلية الواق  ز ارتفاع ممركو  لواال منطقة نهرالمياه السطدية السادلية ارتفاع مياه القاع إلى  منطقةتضم
 موقعان يتميزانا مدلى دد سواء بأنه ميجلوني شبه جزيرة والمناط  المديطة بها. وتعرف منطقة نهر اللوا و  ميجلوني جزيرة شبه  في
يؤدي إلى مما ا  مبدا،له سواء ددلى د القاديةو  السطدية المجتعات تركزوتيوجهه ارتفاع مياه القاع إلى السطح   قوي بيولوجينشاط ب

H H M H H M - 
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لالطالع دلى شرح  3يرجى الرجوع إلى الصفدة 
 م،تصراتال

 إلى توفير ارتفاع مياه القاع إلى السطح استمرار ؤديوي سرء وتفريخ هامة لألسماو  وأنواع القشريات والر،ويات. مناط  مهور
 فرص يتيح مام  قصيرة للغايةال دياةالدورات  ذات العوال  النباتية من مجمودة كبيرة ومتنودةالمغذيات  ومن ثم فهو يؤدي إلى نمو 

 الالدقة. المستويات التغذوية أكبر في تنوع تطور

 Sistema de Surgencia de la Corriente de Humboldt en) وسط شيلينظام ارتفاع مياه القاع إلى السطح لتيار همبولت في  -16

Chile Central) 
   20و 32 منطقة بينهذه الالموق : تقº  ًكيلومتر 311 إلى مسافةتمتد غربًا و  جنوبا. 

 ال،لجان من  وأربعة الجنوبية هاددود في   وهو يق رياحالدركة بالرتفاع مياه القاع إلى السطح المدفوع مركزًا هامًا  تضم هذه المنطقة 
طوبوغرافيا و   ن  وجبلين بدرييذات أدجام م،تلفة وددة جزر أكبر  يشكل ،ليجاً  السادل التيب،ط  فيما يتعل التوجه م،تلفة الدجم و ال

ارتفاع مياه  نمرًا ألن ويتميز هذا النمام بإنتاجية دالية الشمالية. ددودها في  ويق  ًا الرتفاع مياه القاع إلى السطح بفعل التيارومركز 
للعديد  ئلموا هناوو . أنواع لعدة تعزيز الرصيد السمكيل نطاقات المنطقة فيال،لجان توفر و  ؛دلى مدار السنة يددث القاع إلى السطح

 في المنطقة. المهددة باالنقراض والثدييات البدرية من الطيور المجمودات المقيمة من

H H H - H H M 

 Sistema de Surgencia de la Corriente de Humboldt en el) شيلي جنوب نظام ارتفاع مياه القاع إلى السطح لتيار همبولت في -17

Sur de Chile) 
  : السادل ،ط كم من 311 إلىامتداد بدري يصل ب جنوب تشيلي وسط في جنوباً  °22و جنوباً  °22بين نطقة تق  هذه المالموق.  

 مكثفة ،الل ددوث تأثيرات م تتميز بارتفاع موسمي قوي لمياه القاع اإلى السطح  و  مرتفعة للغاية أوليإنتاج  قيم تبدي هذه المنطقة 
  القاري دلى الجرفو . مغمورة أ،اديد تت،للهو  كم( 21<) نسبياً  دريض قاريجرف  لدلى طو  الجنوبي الصيفو  الجنوبي الربي  فترة
 من دصائر في شكل ديائيةالكتلة األ كبيرة من مقادير نموهو ما يعزز   و القادية دلى البيئة يننقص األكسج فترات طويلة من تؤثر

التي  النينيو دورةب تغيرًا قويًا بين السنوات  وهو تغير متعل  يكولوجياإلهذا النمام لعالية ال نتاجيةوت مهر اإل. ةالعمالقثيوبلوكا  بكتيريا
المستمر تغير لل ةاإليكولوجياالستجابات المدتملة للنمم و  يكولوجيهذا النمام اإل المستمدة من الموارد استدامة من ددم اليقين تتسبب في
 في المناخ.

 

H H - H H M L 

 L H H H M H H (Dorsal de Nazca y de Salas y Gómez) حيدا ساالس أي غوميز ونازكا -18
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  : بين نازكا ديد يق غربًا. و  '21° 23و غرباً  '21° 000  وبين جنوباً  '03 °32و جنوباً  '23 °32 بين غوميز أي ساال  ديد يق الموق 
 .غرباً ' 13° 73و غرباً  '21 °23  وبين جنوباً  '12 °33و  جنوباً  '11 02°

  23.2و األسماو بالنسبة إلى٪ 20.3) البيولوجي البدري التوطن أدلى مستويات وتتمت  بأدد سا،نة ةبقعة بيولوجي المنطقةتشكل هذه٪ 
وقد ادتبرت هذه   (دلى سبيل المثال )الدوت األزر  الثدييات البدرية لبعض نقطة انطال وتعتبر  في العالم.( الالفقارياتبالنسبة إلى 

 وتفريخ للرصيد السمكي تعزيزمنطقة  بأنها فقد وصفت باإلضافة إلى ذلو و . المهر جلديةسلدفاة لا دلف من منطقة اً جزء المنطقة
موصوفة لسمو األسقمري الفرسي الشيلي  وهو أدد األنواع التي تتعرض الستغالل  تكاثر منطقة من اً جزء هي تشكلسمو أبو سيف  و ل

 مفرط. 

 (Montes Submarinos en el Cordón de Juan Fernández) الجبال الحدية خوان فرنانديز -19
  : هذه وتنقسم. الجبال البدرية التي توجد فيهاو  شيليل القارية والجزرية المناط  االقتصادية ال،الصة م هذه المنطقة تتواف  الموق 

 .إيستر وجزيرة فرنانديز  ،وانو   فيليك سان و   األقصى جنوبو   جنوبو   ووسط: شمال  نطاقاتسب   المنطقة إلى

 وان  جبليفقد تسنى في دالوة دلى ذلو  و . اط  االقتصادية ال،الصة في تشيليفي م،تلف المن جباًل بدرياً  002 ووصف تدديد جرى،
والالفقريات    الديوانية  والعوال  العوال  النباتية بشأن) جم  بيانات أوقيانوغرافية وبيولوجية (JF2و  JF1) 3و 0 البدريين فرنانديز
؛ في الجبلين المذكورين نوداً  23 إلى أنه قد جرى اصطيادالتاري،ية . وتشير المعلومات م تقنيات م،تلفة(باست،دا االستكشافي والصيد

 سماتال لهذين الجبلينتدت الماء  المأ،وذة صوروتمهر الجراد البدر.  و صيدشباالمرجان األسود في  وتسنى بوجه ،اص اصطياد
جرت دمليات الصيد في الغالب في وقد . الصيد بشباو الجرو  شبكات الصيد التي تجر دلى قاع البدار تعزى إلى تأثير يمكن أن التي

تجمعات تغيير الهيكل المكاني لأدى إلى   مما 3112  و3112  و3113األدوام  بشكل كبير في الصيدوتزايدت دمليات . JF2الجبل 
 .JF2 الجبل البدري الموارد في

H H M M M M M 

 (Convergencia de la Deriva del Oeste) ة التقاء تيارات الرياح الغربيةمنطق -21
  : الواقعة دتىالبدرية  اط القنوات والمنو  فيورداتال )بما في ذلو تشيلي قبالة سوادل جنوباً  °27جنوبًا و °2032ال،طين  بينتق  الموق 

  دالي البدار والوهدات واأل،اديد السفلى.مناط  أدما  أ غطيت يوه(. ،طوط األسا  المستقيمة من نانومتر 011

 طولي كم 311 دلى مدىتمتد فيوردات  و الو   والقنوات  ر،بيالتاألالدا،لية  و  البدار معقدة من مجمودة المنطقة المقتردة تضم 
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لالطالع دلى شرح  3يرجى الرجوع إلى الصفدة 
 م،تصراتال

األربعينات " نم اً جزء أيضاً التي ادتبرت ) هذه المنطقة وصنفت .المدميةو  الملتوية من الشاطئ كم 01 711 ما يقرب من تضمنتو 
منطقة البدر الالتينية و  في أمريكادفم البيئة البدرية ل الجغرافية تدديد األولوياتفي دملية  الرئيسي"القل  ' كأدد دناصر"( المزمجرة
 .ةيااليكولوج منطقة شيلوان باسم  أيضاً  وت عرف  المعتدلة-الباردة أمريكا الجنوبية مقاطعة إلى إلى دد ما تنتميوهي  الكاريبي.

 Área de Alimentación del Petrel Gris en la Sur del Dorsal)جنوب شرق المحيط الهادئ  مرتفع طائر النوء الرمادي فيمنطقة  -21

del Pacífico Este) 
  : 27-  003- ر جنوب ش؛ 22-  003- شمال شر  ؛27-  031- شمال غرب: تقريباً  دلى الندو التالي منطقةال هذه ت ددّ الموق  

 دوض الغربي من والجزء  شر  المديط الهادة مرتف ل الطرف الجنوبي بالقرب من منطقةال وتق  هذه. 27-  031- جنوب غرب
  شمااًل إلى جزيرة إستر كم 3211  والقطب الجنوبي إلى جنوباً  كيلومتر 3111 دلى بعد أرض أقربوتق   جنوب المديط الهادة.

 نيوزيلندا. جزر إلى غرباً  كم 7111و ريكا الجنوبية أم إلى شرقاً  كم 2111و

  ةرئيسي منطقة دلفهو  هذا الموق ( لمجمودات طيور النوء الرماديةProcellaria cinerea)  والقريبة من ،طر  نيوزيلنداو  أنتيبودجزيرة في
/تشرين أكتوبر شهري بين هذه المنطقة للدصول دلى العلف في تكاثرها مستعمرات من الطيوروتهاجر . ،ارج موسم تكاثرها االنقراض

جنوب المديط  دوض الغربي من والجزء  شر  المديط الهادة مرتف ل الطرف الجنوبي بالقرب من الموق  هذا يق و  ./شباطوفبراير األول
طائر لبيانات تتب   الموائل است،دام تدليل و،لص .مهمة للطيوركمنطقة  هذا الموق بدياة الطيور ل وتعترف المنممة الدولية الهادة.

درجة  ومتوسط  م،تلطةال الطبقات  ودم  قيا  األدما  أن إلى  المعززة االنددار أشجار النوء الرمادي ،ارج موسم التكاثر  باست،دام
 الطيور. توزي  دلى هي دوامل تؤثر وسردة التيارات  أ الكلوروفيل تركيزو   تراً م 21و السطح الدرارة بين
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 المديط الهادة  مالالمهمة إيكولوجيًا أو بيولوجيًا في ش البدرية المناط وصف المناط  التي تستوفي معايير   -2الجدول 

  (  /CBD/EBSA/NP/1/4UNEP  لتيسير وصف المناط  المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا هادة تذييل المرف  ال،ام  لتقرير دلقة العمل اإلقليمية لشمال المديط ال ترد التفاصيل في)
 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  الموقع ووصف موجز للمناطق

لالطالع دلى شرح  3يرجى الرجوع إلى الصفدة 
 م،تصراتال

  خليج بطرس األكبر -1
  : هي صغيرة ،لجان ثالثة ويتضمن ،ليج بطر  األكبر الروسية. المياه اإلقليمية من الدد الجنوبي تق  هذه المنطقة في أقصىالموق :

 بوزييتا.و   أوسوريو   آمور

 شائعةالم القادية الديوانات وتشملشبه االستوائية. الشمالية و  الديوانات المزيج القائم بين بسبب هذه المنطقة بتنوع بيولوجي دال تتميز 
  مينارياالبدر ال دشب من وتتضمن هذه المنطقة معدالت نمو داليةب. سقلو اإلمدار المدار و  م،تلفة من اً أنواد نطقةالم هفي هذ
وتوجد أيضًا سمو السردين. و   الهامورو   بلو  أالسكا التجارية األرصدة السمكية وتشملالجراسيالريا. و  وأهنفيلسيا  ( zostera) والغمرة

ومدار (  Chionoecetes opilio) وسرطان المياه الباردة  كامتشاتكا سرطان مثل القادية من الالفقاريات تجارية في هذه المنطقة أرصدة
 بشكل منتمم أسماو القرش الدمتو . ة دلى القائمة الدمراءالمدرج ر،ويات القدمو  سوداءوال ةالرمادي البدر قنافذوكذلو ماكترا وسبيسوال  

 منهانوع  311 ويرتبط  من الطيور نوداً  221 ما يزيد دن والجزر المنطقة البدريةوتأوي . هذه المنطقة التي تعتبر منطقة دلففي 
 بين شر  آسيا وأستراليا. مسار هجرة الطيور دلى إددى مناط  التوقف الرئيسية المنطقةوت عّد هذه  البدر.ب
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 جرف غرب كامتشاتكا -2
 في  (االتداد الروسي) شبه جزيرة كامتشاتكالالغربي  دلى طول السادل بدر أو،وتسو الشرقي من في الجزء الموق : تق  هذه المنطقة

 إلى الجنوب  ثم متر من ،ط التساوي العمقي 311دلى دم   ال،ط الموازي دلى طول شماالً  '02 °27 من: المديط الهادة شمال
 .لوباتكا ندو رأ الشر   مباشرة إلى ثم  شرقاً  '22 °023 شماالً  '20° 21إلى  متر من ،ط التساوي العمقي 311دم   دلى طول

 ويمثل  المديط الهادة. سلمونسمو أنواع م،تلف  لهجرات التي تسب  السرء بالنسبة إلىيشكل هذا الجرف منطقة رئيسية للعلف ول
هذه وتضطل   وغيرها.الهلبوت و   القدالرنجة و أسماو و   منطقة تكاثر هامة لسرطانات البدر  وبلو  أالسكا كامتشاتكا غرب جرف

لسلمون ل مسرأ طبيعي  أكبر وتتضمن هذه المنطقة. بأكمله ،وتسوأو  بدرالتنوع البيولوجي في نتاجية و اإل تعزيزفي  بدور فريد المنطقة
 م.في العال( O. nerka) االدمر

 

M H H M H H M 



        UNEP/CBD/SBSTTA/18/4/Add.1 
        Page 29 
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لالطالع دلى شرح  3يرجى الرجوع إلى الصفدة 
 م،تصراتال

  اه الساحلية لجنوب شرق كامتشاتكاالمي -3
  : إلى  ثم ( رقاً ش '71 °023   شماالً  '21 °21  شبه جزيرة كامتشاتكا من ةالجنوبينقطة ال) دند رأ  لوبتكا هذه المنطقة تبدأ ددودالموق

لى غاية رأ  كوزلوفا البدر اإلقليمي لالتداد الروسيدلى طول  الشمال  .(شرقاً  '22 °030  شماالً  '32 ° 22) وا 

  األقصى  الشر  ويتمت  .الض،مة الديوانات البدريةعدة أنواع من بالغة بالنسبة لأهمية  كامتشاتكا جنوب شر ل المياه السادليةوتكتسي
 كذلو جذبيو  في منطقة صغيرة التنوع البيولوجي من ياً مستوى دال ويددم .نسبياً  عموم ب،ط سادلي مستقيمدلى وجه ال الروسي

وزدنفيات الدوتيات  و   البدرية )الطيور الم،تلفة الفقاريات هجرةطر   وتق (. وزدنفيات األقدامالدوتيات  ) الديوانات البدرية الض،مة
 .سادلدلى طول ال( السلموناألقدام  و 

- H H M M H M 

 جزيرة ساخالينل الشرقي جرفال -4
  دلى  الى الشمال س،الين جزيرة أقصى جنوبمن   االتداد الروسي  س،الينجزيرة السادل الشرقي ل المنطقة دلى طول الموق : تق

 .آمور مصب نهر شرقا إلى ومن ثم من ،ط التساوي العمقي  متر 311 طول

 دلى في العالم الديتان مجمودات أصغروتعتمد . لديتان الرماديةل دلف هام مكان هذه المنطقة من سميكةال القادية تجمعاتال جعلت 
 كثافة دالية منب وتتميز مجتمعات الكائنات القادية. (الرمادية كوريا-أو،وتسو ديتان بدرمجمودات ) في هذه المنطقة الرفاه التي تلقاه

 تجمعات بسبب لديتان البيضاءل منطقة دلف جزيرة س،الين الجزء الشمالي من في الواقعة المنطقةوتمثل  .البدرقنافذ و  ياتالمدار 
 Oncorhynchus) كالبيال سمو السلمونوقد دثر في هذه المنطقة دلى . آمور في نهر التي تعبر إلى مناط  السرء سمو السلمون

keta  )المدرجة في القائمة الدمراء كالوغاسماو وتشاهد في هذه المنطقة بشكل منتمم أ .الهامة تجارياً  األسماو وهو أدد (Huso 

dauricus  )وتجمعات ( سرطان البدر الص،ريDromia personata)   الدمراء المدرجة في القائمة س،الين أسماو تايمين جزيرةو 
(Hucho perryi). 
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  جزيرة مونيرون رصيف -5
  : جزيرة جنوب غرب كيلومتراً  22دلى بعد  تاتاري في مضي ( شرقاً " 11'02 °020  شماالً  "11'02 °23) مونيرون جزيرةتق  الموق 

 .من ،ط التساوي العمقي متر 021 دلى طول جرفها ددودوتمتد  .االتداد الروسي  س،الين

  بما في   يمسل إيكولوجي بدري نمامو  القادية المجتمعات في تنوع كبير وجود   م منطقة ذات تنوع بيولوجي شديد رصيفهذا اليشكل
 نطا  توزع الشمالية من دلى الددودهذه المنطقة  وتق  .(red hydrocoralsوالمرجانيات الدمراء ) والمرجانيات   اإلسفنج تجمعات ذلو
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لالطالع دلى شرح  3يرجى الرجوع إلى الصفدة 
 م،تصراتال

ودثر في هذه المنطقة دلى . العوامل الطبيعيةالناجم دن  السنوي غيردالية من الت درجةتتسم بالتي  (Haliotis) أذن البدرر،ويات 
في  للعوال  الديوانية أدلى كثافة  وسجلت فيها كذلو بدر أو،وتسو الجزء الجنوبي من في ستيلر أسد البدر فقمةالوديدة ل ششةعالم
 .أو،وتسو بدر

  جزر شانتاري وخليجا أمور وتوغور رصيف -6
  دول  بدرياً  ميالً  21 وتمتد ددودها إلى. شانتاري يلأر،ب تشملو  بدر أو،وتسو الشرقي من في الجزء الجنوبي منطقةال هذه الموق : تق

 .االتداد الروسي  شانتاري جزر

  دلى  وتق . مدددةالسمات ال العديد منب  منامرها الطبيعية الالأديائية مكونات باإلضافة إلى المنطقة  هذه ديواناتنباتات و تتميز
ى بمستو  تنوع الطيورويتميز  المجاورة. دا،ل المياه اً مستمر  اً ازدياد انمن الديت ددديشهد و   لزدنفيات األقدامكبيرة  الجزر مستعمرات

المدرجة في القائمة الدمراء لالتداد الدولي لدفم الطبيعة  بما في ذلو األنواع) نوداً  321 ديث يست،دم ما يزيد دن  مرتف  للغاية
 وتتضمن  تقريباً  طن 011 111 توغور ،ليجل ديائيةلكتلة األاوتبلغ  .رة دلى دد سواءوالهج للتعشيش المنطقةهذه ( والموارد الطبيعية

 .وثنائيات الصدفة والبرنقيل   اتالزقيو   (actiniasوطماطم البدر )  اإلسفنج
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 ومنحدر جزر كوماندر رصيف -7
  : (  ميدنييو بيرينغ ) جزيرتين كبيرتينتشمل و   الهادي المديطم   الغربيبدر بيرنغ لالجغرافية  دلى الددود كوماندر جزر تق الموق

 رصيفال منطقةال وتغطي هذه يان.تألو جزر ل اً استمرار  تشكل الص،ور التيالعديد من و  كامين( أرييو  توبوركوف) غرجزيرتين أصو 
تداد الل وهي تندرج بشكل كامل ضمن ددود الوالية الوطنية منها  الماء من دمودبروز  م  متر  2111 دم  الى وتنددر يزير جال

 الروسي.

 بدور وتضطل  هذه المنطقة .كامالً  توثيقاً  الذي لم ي وّث  بعد   التنوع البيولوجي البدريمن  ياً مستوى دالو  اً ملدوم اً تفرد هذه المنطقة بديت 
ع المهددة األنوا فيما يتعل  بدماية كتسي أهمية بالغةتو  الرئيسية  األنواع البدرية من ددد مجمودات في الدفام دلى للغاية هام

دساسة للغاية غير  وهي. المناط  البدرية  وال سيما في طبيعيةال ال،صائص دلى مستوى دال منهذه المنطقة  دافمتو  .ضباالنقرا
 للنمام اإليكولوجي الهامة جمي  المستويات ورصد التنوع البيولوجي البدري توثي  فإن زيادة  وم  ذلو .بعيد أمدمنذ  الدمايةب تتمت  اأنه
 شمال المديط الهادة كامل في الدفمجهود  وددم هذه المنطقة في إدارة تشكل دنصرًا ديوياً  دريالب
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لالطالع دلى شرح  3يرجى الرجوع إلى الصفدة 
 م،تصراتال

 الساحل الشرقي والجنوبي لتشوكوتكا  -8
  : في معقدال السادل ،ط دلى طول  أنادير ،ليجلوالجزء الشمالي الغربي  (كريستا زاليففي ) كريست ،ليج من هذه المنطقة تمتدالموق 

التداد ل التابعة المنطقة االقتصادية ال،الصة ددود م  لهذه المنطقة البدرية الددودوتتصادف  .إلى رأ  ديزهنيف  تشوكوتكا شبه جزيرة
 روسيا.ل ضمن الوالية الوطنية ومن ثم  فهي تندرج بشكل كامل  نغبير  في مضي  وددودها البدرية نغبدر بير  في لروسيا

 في  ،الية من الجليدالبدرية ال اط منال منم وأشهر أكبر م  تشوكوتكا شبه جزيرةجنوب ينغ و بيمضي  غرب ادلية لالمياه الس تفرد يرتبط
والعديد   المديط الهادةوفم  وتشكل هذه المنطقة مشتى للدوت مقو  الرأ   والدوت األبيض . تشوكتشي وبدر شمال المديط الهادة

 نالساداليأوي الصيف   فصل فيو  هجرة. كطر  ،الية من الجليدالبدرية ال اط منال ،دمتست في فصل الربي  و  الطيور البدرية. من
 معقد،ط السادل ال وبالنمر إلى. تشوكوتكا في الطيور البدرية تكاثر مستعمرات أكبر تشوكوتكا شبه جزيرةالجنوبي الغربي من و الجنوبي 

 وتنوع شبه السادليةالسادلية و  في الموائل دالية من التنوعفهي تتمت  بدرجة ونمام الجليد البدري المتنوع اللذين يميزان هذه المنطقة  
 القطب الشمالي.منطقة ل األنواع البدرية في نسبياً  مرتف 
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 شيليخوف غرب خليجو  يامسكي جزر -9
  : جزيرة ،ط درض دند من الشر  روسي لاالتداد ل التابعة المنطقة االقتصادية ال،الصة   الواقعة ضمنمنطقةتبدأ هذه الالموق 

بشبه  المديط التساوي العمقي ذلو ،ط يتب و من ،ط التساوي العمقي   تر منم 311 دند أو،وتسو بدر شمال غربفي  زافيالوف
 .شيلي،وف ،ليج الجزء الغربي من  بما في ذلو جيزهيغا جزيرةشبه  دد جزيرتي بياجين وكوني وجزيرة يامسكي ليصل إلى

 ويجذب مستوى اإلنتاجية  .جليديةال المروفب ال سيماو   قوية جزرتيارات مد و وب  إلى السطح ارتفاع مياه القاعب شيلي،وفيج ،ل تميزي
هامة  منطقة ويشكل رصيف جزر يامسكي المهددة باالنقراض. بما في ذلو األنواع المنطقة  إلى هذه األنواع العديد من العالي

 الجزيرة. ر البدرية دلىفي دين تستقر الطيو لديتانيات  ل
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 أليخوس جزر -11
  غرباً ' 2231 °002 ،ط الطولو  شمااًل  '2732 °32 دند ،ط العرض شر  المديط الهادة في (المكسيك) ألي،و  جزر الموق : تق  

 .كاليفورنيا ا،با شبه جزيرة دن غرب كيلومتر 211 افةتبعد بمسو 

 2211و  3211 بين تتراوح ما أدما  يتصادد من اً دمودي شكالً  التي تأ،ذ الصغيرة لبركانيةالجزر ا هي مجمودة من ألي،و  جزر 
 (CALC) كاليفورنيا مقاطعة تيار الجنوبي من في القسمتق  و   مديط الهادةلل السادلية ديائيةاألمنطقة ال إلى ألي،و  جزروتنتمي . ترم
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ويؤدى ارتفاع مياه القاع إلى السطح إلى جعل . ا كاليفورنيا،با طرف لغربي منالى الجنوب ا التي تمتد التقارب  واجهة شمال غربمن 
تجمعات ب ألي،و  جزر وتتميزالفقاريات األ،رى. األسماو و  عالية منال كثافاتال بديث تعمل دلى تعزيزهذه المنطقة منتجة للغاية 

 من المناط  البدرية ذات الجزر هذه وتعتبرالبدرية. طيور لل رئيسية تعشيش مواق  الص،ريةالنتوءات تشكل و  من الطيور. كبيرة
  دلى طبيعية فقد أمكن الدفاط دلى ،صائصها الطبيعية   منها مكشوفةصغر المناط  الو موقعها النائي ل نمراً و  في المكسيو. األولوية
 في الوقت الدالي. بشأنها المتادة واألوقيانوغرافية البيولوجية والبيئية والبيانات المعارف من مددودية الرغم

 كورونادو جزر -11
  : المنطقة  ضمن ا كاليفورنيا،بال قبالة السادل الشمالي الغربي كم 0233دلى بعد  دافة القاريةالدلى  كورونادو جزرتق  الموق

 :هي الندو التالي صغيرة أرب  جزر يتألف من هي أر،بيلو  .للمكسيو التابعة االقتصادية ال،الصة

 ؛اً هكتار  22 ومسادتها(  غرباً  '02 ° 007  شماالً  '32 ° 23) نورتي كورونادو •

 ؛اتهكتار  7 تغطي  و (غرباً  '03 ° 007  شماالً  '32 ° 23) أزوكار دي بيلون •

 ؛اً هكتار 02 تغطي  و (غربًا  '03 ° 007   شماالً  '32 ° 23) سنترو كورونادو •

 .اً هكتار  022   وتغطي(غرباً  '02 ° 007   شماالً  '32 ° 23) صور كورونادو •

  المنطقة السادلية تضمو  الجزر. بهذه ضي  ويديط رصيف قاري الطيور. من وفيرة لهذا التكوين المعقد مجموداتاألربعة  الجزرتددم 
 هذا التنوعر ويفس. بدرية دميقةموائل  نشوء تؤدي إلى  و اً ،لجانو   سادلية بديراتو  ًا كثبان  و ص،رية منددراتو  شواطئ  من الجزر

اإلنتاجية  ويؤدي ارتفاع مياه القاع إلى السطح في هذه المنطقة إلى رف  الجزر. العالي الذي تتميز به هذه التنوع البيولوجي الموائل في
 .البدرية الثديياتو  والطيور من األسماوتجمعات كبيرة و   الالفقاريات عالية منال األديائيةكتلة ال تعزيزو   موسمياً  األولية
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 غوادالوبي جزيرة -12
  : وتق  دلى بعد للمكسيكو  التابعة المنطقة االقتصادية ال،الصة فيتوجد  بركانية المنشأ مديطية هي جزيرة غوادالوبي جزيرةالموق 

 .غرباً  '03.3 °002وشمااًل  '3 °32دند  وتق  كاليفورنيا. ،اشبه جزيرة با إلى الغرب من كم 320

 بأنه  المديطي نمامويتميز ال .يةالدرد البراكيناثنين من بركانين ل موطناً  عدّ وت   التكتونية المديط الهادة دلى صفيدة لجزيرةهذه ا برزت
  والالفقريات  البدرية الطيور المستوطنة مجموداتمن  اً كبير  اً ددد هو يددم  و ارتفاع مياه القاع إلى السطح بسبب نمام منتج للغاية

ويتمثل أدد  البدرية. والثدييات الطيور معينة من أنواع دياة مرادلل أهمية كبيرة وتكتسي هذه المنطقة البدرية. ياتوالثدي واألسماو
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 كاليفورنيا. تياراتنمام  دلى طول الجوانب الهامة التي تميز هذه المنطقة في القدرة دلى التواصل م  مجمودات الكائنات األ،رى
 واآلفات الديوانات آكلة اللدوم إد،ال بسبب والمعرضة لل،طر المستوطنةالبدرية األنواع البرية و  العديد من هذه المنطقة تستضيفو
 التنمية. أغراض،دمة ل الجزيرة موارداست،دام و 

  كاليفورنيا منطقة العلوي من الخليج -13
  : للمكسيو ددود الوالية الوطنية تق  هذه المنطقة ضمنالموق. 

  فريدة  أوقيانوغرافية،صائص مستوطنة و أديائية وكائنات دية فيزيائية  بسمات ،ليج كاليفورنياالجزء العلوي من و  كولورادو نهر دلتاتتميز
 المياه العذبة في اتتدفقو  الدركات المدية بسبب المد والجزر قوي في ،لط ومن بين هذه السمات هناو. في هذه المنطقة من نودها
دلى  في هذه المنطقة المتراكمة الرواسب وتركز الطبقات العريضة من كولورادو. المياه من نهر صرف تمد دلىوالتي تع  دلتاالمنطقة 

بما  مهددة باالنقراض  متوطنةنواع أل اً موطن أيضاً  المنطقةوت عّد هذه . للغاية هذه المنطقة منتجةوالتي تجعل  المغذيات مدى فترة طويلة
  شائعةال والدالفين دوت الزدنفة وتكتسي أيضًا هذه المنطقة أهمية بالنسبة إلى. وأسماو التوتوابا نيا،ليج كاليفور  ،نازير بدر في ذلو

  دلى دد سواء وصغيرة النطا الصنادية   المنتشرة التجارية مصائد األسماووتجعل . أنواع الطيور البدريةالعديد من و   أسود البدرو 
 .دساسة للنشاط اإلنساني المنطقة هذه
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  منطقة الجزر الوسطى -14
  : للمكسيو ددود الوالية الوطنية تق  منطقة الجزر الوسطى ضمنالموق. 

 تزيد من دميقةو  قنوات ضيقةمنفصلة دن بعضها  كبيرتين وددة جزر صغيرة بوجود جزيرتين ،ليج كاليفورنيا من وسطالجزء األ يتميز 
 في هذا اإلنتاجية األولية   وتزيد أيضًا منالرياحامات ارتفاع مياه القاع إلى السطح بفعل وتتسبب في مهور واجهات ودو  تياراتسردة ال

الموجودة في منطقة الجزر الوسطى بغناها وتنودها. ويتضمن تنوع الثدييات الكائنات الدية  وتتميز. بالفعل الغنية المنطقة البدرية
 دلى طولوتوجد . أسد البدر معششات والعديد من للدالفينكبيرة ال صفوف  والالعنبرديتان و  الكبيرة  ليناالب ديتان كل تقريباً البدرية 
 صغيرةال راسا جزيرةوتبرز  .ديث تعشش مجمودات كبيرة منها لطيور البدريةل مستعمرات ددةالقادلة والجبلية و  الودرة الجزر سوادل
 .هيرمان نورسياتأدشاش و  العالم لكية فيمجمودات ال،رشناوات المتألقة والممن  نسبة كبيرة هنا ا تمثلألنه
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  : سان تضم بديرةو   ناتيفيداد وجزيرة وسان بينيتو  سيدرو وجزيرتي  نيغرو غيريرو دند بديرة شمالال من تمتد هذه المنطقةالموق 
ددود الوالية  وتندرج هذه المنطقة ضمن. المنتج هذا ال،ليج شمالغرب و  مباشرة الواقعة ريةالمناط  البدو ماغدالينا و،ليج  جناسيوإ

 .للمكسيو الوطنية

 المهددة باالنقراض لمجمودات الديتان الرمادية أماكن سرء وتكاثرتشكل كبيرة  سادليةبديرات  السادلية الكبيرة تتضمن هذه المنطقة  
لطيور ل وكذلو للديتان مهمة هذه المنطقة بديراتو . البدرية بالنسبة للديوانات هامة   دلفمناطالمناط  البدرية و  الجزرتشكل و 

 لطيور جلف الماء الفادم تعشيش المنطقة مواق  الواقعة في هذه الجزروتوفر  واألسماو.  والسالدف البدرية  والالفقاريات السادلية
تيح أماكن تو  والتونة.  وأسماو القرش ض،مة الرأ  البدر لسالدف هامةدلف  مواق  البدريةمناطقها تشكل و  المهددة باالنقراض 

دبر و   الديتان الرمادية في دالة مريكا الشماليةألسادل المديط الهادة  دلى طول التي تهاجرالتكاثر والعلف هذه تواصل المجمودات 
 ض،مة الرأ . السالدف في دالة إلى اليابانالمديط الهادة 

  دي فوكا خوانفي حيد الفتحات الحرارية المائية  -16
  : وديد  وديد غوردا    دي فوكا ،وانال سيما ديد   و قصيرة متدادامناط   دلى ثالث تق  فتدات معقدة منال منطقةال هذه تتألفالموق

المجم  ويمتد  الواليات المتددة األمريكية. يف كاليفورنياوأوريغون و  واشنطن وواليات  كندا في كولومبيا البريطانية سوادل قبالة إكسبلورر
 لكندا تينال،الص المنطقتين االقتصاديتين تق  ،ارج التي الفتدات تقييم وقد تسنى فقط. والواليات المتددة األمريكيةكندا لفي  بأكمله

 وجيًا.المناط  البدرية المهمة إيكولوجيًا أو بيول فيما يتعل  بمعايير والواليات المتددة األمريكية

 والذي يتأثر) وهو هياكل فيزيائية مرتبطة بالفتدات  ودمود المياه المديط بها  قاع البدر يستوفي هذه المعايير بصورة جمادية كل من 
 الفتدات الدرارية المائية وتتشكل. فتداتبال المرتبطة البيولوجية مجتمعاتالو (  الفتدات غازاتو لسوائل الدرارية و  ال،واص الكيميائيةب

  متنودة مجتمعات الهادة المديط شمال شر  في فتداتبال المرتبطة مجتمعات األدياء الدقيقة مثلوت .الدينامي النشاط التكتوني بفعل
 وتدملها للدرارة  وتعايشها الملدي.  واستقالبها  فسيولوجيتها من ديث وفريدة من نودهاونادرة  
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  المحيط الهادئ قشمال شرفي الجبال البحرية  -17
  دلى  تمتدالمديط الهادي و  شمال شر  فيتق    إيكلبيرغ-كوب الجبال البدرية سلسلةها   بما فيبدريةجبال  مجمعات سلسلة: الموق

 في الجنوب. المدوري البدري للجبا في الشمال إلى يانتألو  من جزر منطقة كاسكاديا طول
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  إلى سوادل أالسكا من ،ليج متدالتي ت الجبال البدرية من مجمعاتسلسلة  اديشمال شر  المديط اله في الجبال البدريةتشكل 
 جبال بدرية مجمعات ثمانية تقييم وقد تسنى الواليات المتددة األمريكية. فيأوريغون و  واشنطنواليتي و   كندا في كولومبيا البريطانية

الجبال مورفولوجيا   ومعرفة الدراسات االستقصائيةبيانات  استنادًا إلى المناط  البدرية المهمة إيكولوجيًا أو بيولوجياً  معاييردلى أسا  
المرجانيات ث مانية اللوام   التي تتنبأ بمهورنماذج ال(  و المجاورة الجبال البدريةرتفاع  والقرب من واال  عم ال )بما في ذلو البدرية

دا،ل تق   مماثلة بدريةجبال تها استنادًا إلى ووفر  الشعاب المرجانية وزي تب واالستدالالت المتعلقة  في المياه العميقة والشعاب المرجانية
 منطقة بدرية وديدة من المناط  البدرية المهمة إيكولوجياً  بادتبارها الجبال البدرية مجمعات سلسلة تقييم وجرى. ددود الوالية الوطنية

 من جنوب والسطدية القاديةهجرة األنواع و  تدف  الجينات ييسرقد  تكوينهاألن و   المتماثلة جيولوجيةال هاأصول بسببأو بيولوجيًا 
 ،طوط العرض الشمالية.ل

  الشمالي هاواي وحيد البحرية أمبرور جبال سلسلة -18
  : هاوايجزر  شمال غرب إلى ألوشيان ،ند  كم من 2111 دلى مسافة الشمالي هاواي وديد البدرية أمبرور جبال سلسلة تمتدالموق 

 (.شرقاً ° 077-032  شماالً  °21-22) الهادة شمال غرب المديط في

 دبر   جزر هاواي شمال غرب إلى ألوشيان كم من ،ند  2111 دلى مسافة الشمالي هاواي وديد البدرية أمبرور جبال سلسلة تمتد
 .المرجانيات أنواع ددد من إلضافة إلىبا  هامة تجارياً أسماو د يمصال اً موطن المنطقةوت عّد هذه  .الهادة شمال المديط دوض
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 االنتقالية المحيط الهادئ شمال منطقة -19
  : تس   ويشماالً  °22إلى  °21و شماالً  °22إلى  °32 بين موسمياً المديط الهادة االنتقالية  شمال منطقةل يتغير دد ،ط العرضالموق 

 شبه القطبية. األمامية المنطقة وشماالً  شبه االستوائية األمامية المنطقة التضاري  جنوباً وتدد هذه  الشمالي. ،الل فصل الشتاء جنوباً 

  في شمال المديط  من األنواع يددلبيولوجيا العأهمية ،اصة  تضاري  أوقيانوغرافية ذات المديط الهادة االنتقالية شمال منطقةتمثل
 الموارد يجم  ديثبموطنًا دالي اإلنتاج   األماميةالمناط  و  الدوامات في ذلو،ط العرض تضاري  فيزيائية  بما  تدرجوي نشئ . الهادة

تجارية. القيمة الذات و  األنواع المهددة باالنقراض  بما في ذلو البدرية الضواري أنواع العديد من جذبمما يؤدي إلى   الفرائ  من
 ض،مة الرأ .السالدف البدرية  وصغارالزدانف  رقاءالز  التونة ن قبيلم ألنواع هجرة كممر أيضاً  وتست،دم هذه التضاري 
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 الحضانةو  وضع البيض خاللقطرس هاواي طيور مناطق العلف المركزية ل -21
  : غرباً ° 022-072و  شماالً  °22-22الموق. 

  السوداوين القدمينذو  طيور القطر  تكاثرل مستعمرات هاواي جزر شمال غربمستعمرات تضم (nigripes Phoebastria   قليل
  Phoebastria immutabilis) ليسان قطر طيور و ( لالتداد الدولي لدفم الطبيعة والموارد الطبيعية القائمة الدمراءومدرج في   المنادة

هذين من كل نوع مجمودات من  ٪21( لالتداد الدولي لدفم الطبيعة والموارد الطبيعية القائمة الدمراء  نوع قريب من ،طر االنقراض
 وض  البيض ،الل  جزء كبير من الدورة السنوية ،الل دلى نطا  واس  توزع هذه الطيوردلى الرغم من و  العالم. في الطائرين

 الموائل في منطقة ها الرامية إلى البدث دن العلفجهود فإن الطيور البالغة تركز(  /شباطوفبراير /تشرين الثاني)نوفمبرالدضانة و 
المناط  شبه  جبهة جنوبيق   أضي  ضمن نطا  السوداوين القدمينذو  طيور القطر  وتتركز التكاثر. مستعمرة من القريبة األمامية
 الشمال. نادية المناط  شبه القطبية جبهة دا،ل األشد برودة والواقعة المياه دلى ليسان قطر طيور  تستغل  في دين القطبية
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 المهمة إيكولوجيًا أو بيولوجيًا في جنوب شر  المديط األطلسي  البدرية المناط مناط  التي تستوفي معايير وصف ال  -2الجدول 

 (SEA/1/4UNEP/CBD/RW/EBSA/ لتيسير وصف المناط  المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا  لجنوب شر  المديط األطلسيلتقرير دلقة العمل اإلقليمية  راب  تذييل المرف  ال ترد التفاصيل في)
 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  الموقع ووصف موجز للمناطق

لالطالع دلى شرح  3يرجى الرجوع إلى الصفدة 
 م،تصراتال

 الساحلية لموريتانيا وأقصى شمال السنغال  منطقة الجرف القاريالموائل الساحلية ل -1
  : شمااًل. 023213شمااًل و 313722غربًا؛  033132غربًا و 073322الموق 

 وموئل  رأ  تيميري جنوب  في المناط  الص،ريةفي الشمال  و الميرل البطلينو  و  طبقات موائل مدددة مثل تضم هذه المنطقة 
جنوب  الواقعة بينالبوري  سمو سرءنطقة م( و Epinephelus جن ) مثل الهامور تعرضت لإلستغالل المفرطالتي األنواع القادية 

غذيات من ديث درجة الدرارة والملودة و المواد العالقة والم هذه المنطقة تباينًا كبيراً البيئية في  المروف وتتباين. ط بولنواكشوط وش
إنتاجية دالية )و،اصة في المنطقة ب. وتتميز المنطقة هذه المنطقةفي  العاليالتي تؤثر دلى التنوع البيولوجي و   االضطراباتو 

  مثل كبيرةالبيئية القيمة ذات ال نموذجيةالاألنواع لسمكية التي تددم اقتصاد البلد و ارد امو لل وموئالً  وهي تشكل منطقة تفريخ. (المستضاءة
 ا تشملكونهل أهمية اقتصادية واجتمادية كبيرة لموريتانيا  المنطقةوتكتسي هذه والدالفين الددباء و السالدف البدرية. فقمة الراهب 

ديث أنها اإلنسان ) جانبالمنطقة تتعرض لضغوط قوية من  هذه   فإندلى ذلو ودالوةدلى نطا  صغير.  صيد األسماول اً مهم اً موقع
 .(دديدةست،دم ألغراض تمراكز دضرية و  تتضمن

H H H M H M - 

 الشعاب المرجانية للمياه الباردة قبالة نواكشوط  -2
  وهي (. كم 211ما يقرب من وتمتد إلى   لمنددرا ارتفاعدلى ) المنددر القاري دلى مياه الباردةللالمرجانية  هذه الشعاب الموق : وتق

 روابي باندا وتيميري . تشمل

 دلى طول هذه الهياكل وتبرز. متر 311 دلى دم  المنددر القاري دند سفح في موريتانيا مياه الباردةللالمرجانية  الشعاب اكتشفت 
"روابي تيميري " قبالة : قاع البدر متر فو  011إلى  ف ترت دقيقية بدرية جباالً  الشعاب المرجانية هذهوتشكل  المنددر. من كم 211

 نواكشوط. قبالة رأ  تيميري  و"روابي باندا"

 الذي تضطل  به دورال فلم يدموم  ذلو   التنوع البيولوجي. لثراء موطناً  عدّ ت  و  النمام اإليكولوجي" مهند " الشعاب المرجانيةوتشكل 
 الدية الشعب المرجانية أ،ذ دينات من دلى الرغم منو  .إاّل بالقليل من الدراسة في موريتانيا ةياألدفور الشعاب الدية و  الشعاب المرجانية

 في الجامدة هذه الهياكل دورو . دلى الشعاب الدية المرجانية المجموداتموق  كمية و  تدديد بعد   فإنه لم يتسن  3101في دام 

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

لالطالع دلى شرح  3يرجى الرجوع إلى الصفدة 
 م،تصراتال

 غير معروف.الموارد المياه و  ديناميات

  رتفاع مياه القاع إلى السطح في شمال موريتانياال  المستمرة خليةال -3
  : أهم أرب   وهي أددكناري  في جزر  الرتفاع مياه القاع إلى السطح النمام اإليكولوجيجوهر  (شماالً  °9,ال،لية ) هذه تشكلالموق

( /دزيرانيونيو-/تشرين الثانيفترة الطق  البارد )نوفمبري ف وتدف  رياح التجارة القويةفي العالم.  نمم ارتفاع مياه القاع إلى السطح
/تشرين أكتوبر /تموزفي الصيف )يوليوو من األدما .  في ارتفاع المياه الباردة الغنية بالمغذيات تسببتالمياه السادلية إلى البدر و 

إلى توقف معمم  (غينياتيار من الجنوب ) القادمة السطدية الدافئة بالمياه ياح وتغذية البدر الموريتانيتغير اتجاه الر  يؤدي(  األول
  طوال العام. والتي تستمرشماال(   °9,) رأ  نواذيبوقبالة  تلو التي تددث   باستثناءداالت ارتفاع مياه القاع إلى السطح

 سمو التونة  )النموذجية الض،مة  والديوانات البدرية الطيور ومجمودات كبيرة من  هامة لمصايد األسماو مواردب المنطقة هذه تتميز
في  (دوت العنبرو   ليناالب ديتانو  قارورية األنف  والديتان    والدالفينشفنين البدري  وأسماو القرش  والالشرادي والسمو  أبو سيف
  غمريةسماو الاأل للعديد منالدضور الموسمي  مالدمة أيضاً  ويجدر. والمناط  الفردية )بما فيها ماكارونيزيا( أنتاركتيكاو باليركتيو 
 المناط  إددى تشكل ومن ثم  فإن هذه المنطقة. وتياتالدالكبيرة و  والضواري(  الفلروبو  طائرا األطيش )بما في ذلو البدريةوالطيور 
 ٪55 ما يزيد دنوهو ما يمثل ، سمقري الدصان  واألسقمري(األ  ةفاألنشو   السردينو   السردينات) غمريةال لألسماو الصغيرة الرئيسية

  القادية من األسماو لنسبة كبيرة رئيسياً  اً نطاق أيضاً  وهي تمثل الموريتانية. المنطقة االقتصادية ال،الصة في إنتاج مصايد األسماومن 
يتس  أو يتقلص وقد العالية   أوليةإنتاجية  يضم منطقة ذات يدينام نمام وهي. للعلفأنواع ك تست،دم صغيرة غمريةأسماو وجود  م 

 .المناخ بتغير ومن المدتمل أن يتأثر( زمنياً  أو انياً مك) نطاقه

H H M - H H L 

 نظام أخدود تيميريس  -4
  : يتراوحو   متر 211إلى  321 ويبلغ دمقه ما بين الموريتانية. المنطقة االقتصادية ال،الصة اديدأكبر أ، يشكل أ،دود تيميري الموق 

 .السديقة في المنطقة السادلدلى  كلم 221 سافةوهو يتعرج دموديًا لم. كم 732و  3بين  درضه ما

   التنوع ب ويتميز السديقةو  طقتين اللجيةالمن في النباتات والديوانات يربط بين بادتباره ممراً  هذا األ،دود بدور إيكولوجي هام هيكليضطل
نفسه  وض ينطب  الو . دم األ مياهال إلى من السادل الرواسب نقل وي يّسر هيكل األ،دودالسادلية. و  شاطئيةال منطقةالفي  البيولوجي

للتنوع  مأوى المديطة باأل،دود المياه السطدية تشكل أن المدتمل ومن ثم  فإن من إلى السطح. دما األمن  المياه دركةدلى 
 القاري.الجرف المنددر و و  السدي  للسهل النمم اإليكولوجية الربط بين في هاماً  دوراً  األ،اديدوتؤدي . البدري البيولوجي

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

لالطالع دلى شرح  3يرجى الرجوع إلى الصفدة 
 م،تصراتال

 جبل كايار البحري  -5
  غربًا  073232332 طولال،طي دند  السنغال  الرأ  األ،ضر من كيلومتر 211دلى بعد  كايار قبالة جبل كايار البدري الموق : يق

متر  211إلى  311ويوجد دلى دم  يتراوح ما بين شمااًل.  023232223شمااًل و 023223231 و،طي العرض 073223232و
  ميل بدري من السادل. 011دلى بعد دوالي 

 القليلة  الجبال البدرية أدد جبال تددى جبل كايار  وجبل كايار الصغير  وجبل مدينا. وي عّد جبل كايار ثالثة من هذا المجم  يتألف
الدينامي  التدف  لهذا النتائج اإليجابيةشج  وت قوية.الالهيدروناميكا و  العالي البيولوجي التنوعب التي تتميزو  السنغالادل قبالة س الواقعة
 صغار الصياديندتى و  بشباو الجر سفن الصيد دلى ارتياد  المرتفعة اإلنتاجية األوليةو  العالي التنوع البيولوجي  بما في ذلو للمياه
 .لهذه المناط  الصيد المدمرة في أنشطة يشاركون في كثير من األديان الذين

H M M - M M L 

 دود كايارأخ -6
  : المنطقة االقتصادية ال،الصةالسنغالية و  المياه اإلقليمية فييق   وهو .غرباً  '1 °02و شماالً  '32 °02يق  أ،دود كايار دند الموق 

 .للسنغال التابعة

  دالوة و . ،صوصيةالو  الدجم من ديث ويشكل هذا األ،دود نمامًا إيكولوجيًا نادراً  .غرباً  '1 °02و شماالً  '32 °02يق  أ،دود كايار دند
العديد والسالدف و  الطيور البدريةهجرة ل نطاقًا هاماً  وتشكل هذه المنطقة. تنوع بيولوجي دالي المستوىباأل،دود  يتميز هذادلى ذلو  

 السادلية. القاديةاألسماو السادلية و  لغمريةامن أنواع األسماو 

H M M M M H L 

 دلتا سالوم -7
  : شمااًل.  023310شمااًل و 023322غربًا   033272غربًا و 073170الموق 

  بلدة إلى الغرب من كم 21 لمسافة فاتيوو  تيي  طقتيمن عبرتوتجم  هذه المنطقة  التي  السنغال. يغرب في وسط سالوم دلتا تق 
تألف من ت  و اً برمائي وهي تشكل مجاالً األراضي الرطبة. البديرات و مناط  و والبدرية  الرطبة مصبات األنهار ،صائص  بين كاوالو

ألنواع  األساسية البيئة وتمثل"(. bolonsباسم " دموما )المعروفة قنواتال شبكة كثيفة منب المداطة الجزر كبيرة من ثالث مجمودات
 داطةالم الطينية مسطداتال وجود العديد منبالغنية  هذه البيئة وترتبط. واللجوء العلفو  غراض التكاثرألالطيور المائية و  األسماو

 .نغروفأشجار المب

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

لالطالع دلى شرح  3يرجى الرجوع إلى الصفدة 
 م،تصراتال

 مصّب نهر كازامانس -8
  033727301غربًا و 073021202 بين وهو يق . األطلسي المديط جانبدلى  السنغال في جنوب كازامان  نهر مصب الموق : يق 

 شمااًل. 033222200شمااًل و 033222122غربًا  وبين 

 أماكن تفريخ ددة أنواع غمرية وقادية ) ةمنطقهذه ال تشمل  البيولوجية من وجهة النمرSardinel1a auritaو   Sardinella maderensis  
من  أنواع لعدة وي عّد هذا المصب منطقة هجرة وتكاثر. (Epinephelus aeneu   وDecapterus rhonchus واألسمقري الفرسي األسود  و

 البدرية. والطيور والسالدف األسماو

M M M M M M L 

 رة بوافيستاجزي -9
  : طولشمااًل  وبين ،طي ال 313772323شمااًل و 023213207 عرض،طي ال بين الواق  مجالالبدرية ال بوافيستا منطقةتغطي الموق 

والجبلين   فالنتيجواو و  بوافيستا جزيرة منالجنوب الشرقي و  الجنوب الغربي وهي تغطي غربًا. 073322232غربًا و 033132323
 في الرأ  األ،ضر.الرأ  األ،ضر  و  ابوافيستالبدريين 

 في العالم. المرجان لدفم العشر السا،نة بق ال إددى  وتعتبر في المرجانياتكبير  بتنوع بوافيستا جزيرةب المديطةالبدرية  المنطقة تتميز 
هذه  ثالث أكبرو   األطلسي دلى دافة شر  المديط( Caretta caretta) ض،مة الرأ  للسالدف لتكاثر وتشكل أيضًا أكبر منطقة

  فالنتي جواو جبال  وال سيما بدريةجبال  وجود نتيجة هذه المنطقةليكولوجية اإلو  بيولوجيةال هميةاأل أيضاً  وتتأكد العالم.في  المناط 
ما فيها ب  األنواع البدرية منتكتسي هذه المنطقة أهمية كمنطقة دلف وتكاثر للعديد   ودالوة دلى ذلو والرأ  األ،ضر.  بوافيستاو 

 في الرأ  األ،ضر. البدرية ديائيةالكتلة األ معمم تدتوي دلى المنطقة هذه   فإنوأ،يراً . وتياتالدو  أسماو القرش

H H H H H H M 

 مجمع سانتا لوزيا ورازو وبرانكو -11
  : غرباً  '20 °32 -'22 °32شمااًل؛  '20 °03 -'23 °03الموق. 

   ييناأل،ر  يرتينالجز من تق  بالقرب و  غير مأهولةالواقعة شمال أر،بيل الرأ  األ،ضر  جزرًا  ورازو برانكو و  لوزيا سانتا جزر عدّ ت 
ضرورة الدفام و  الذي تتميز به هذه الجزر الثراء البيولوجي دف وقد بوافيستا(. فيسنتي و ساو ) من،فضةكثافة سكانية ب اللتين تتسمان

قامة مدمية بدريةو   مدمية للدياة البريةإنشاء إلى العامة للبيئة( المديرية ) السلطات الوطنيةب تنودها البيولوجيدلى   3112منذ دام  ا 
 .الصيادين في معممها من التي تتألف للمجتمعات المدلية سقةالتنمية المت ضمان وضرورة أنشطة الدفم للتوفي  بين

H M H H M M H 
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لالطالع دلى شرح  3يرجى الرجوع إلى الصفدة 
 م،تصراتال

 ميالً  02دلى بعد  تق و   اً متر  21 دم  إلى متر 3 111دم  من ترتف    ديث بوافيستا شمال غرب من هذه المنطقة الموق : تمتد 
شمااًل و،طي  313772323شمااًل و 023213207،طي الطول  بين الموق  يق و  في الرأ  األ،ضر. ونتاأسانت  من جزيرة بدريا

  غربًا. 033132323غربًا و 073322232العرض 

  يكولوجيةبيولوجية و  موقعًا ذا قيمة ية الغربية لسانتو أنتاومنطقة الشمالالت عّد الجبال    مثلواسعة النطا  موائل تتميز بوجودو  كبيرة  ا 
السالدف و  وتياتالد  مثل النموذجية والمهدد باالنقراض األنواع للعديد من موئالً  الموق  أيضاً  يوفرو  ،اديد والمرجانيات.واأل البدرية

في  لمصايد األسماو الرئيسية المناط  ويشكل شمال غرب سانتو أنتاو إددى. اإلنتاجية البيولوجية دال من مستوى ويقدمالبدرية  
 طبيعيةالصفة ال تقييم من أجل بيانات إضافية ومن الضروري إدداد مستوطنة. اً أنواد أيضا ويستضيف  التونةال سيما و   الرأ  األ،ضر

 .االضطراب شيء منتدل دلى ( بصفة رئيسيةالصيد ) األنشطة الدالية رغم من أندلى ال ( 7المعيار ) من طبيعيةالأو غير 

 أرخبيل بيجاغوس -12
  : شمااًل  023213207،طي العرض  بين  كوروبال/جيبا نهري مصب في  بيساو غينيا قبالة سوادل بيجاغو  أر،بيل يق الموق

تبلغ  ًا جزريًا واس  النطا  مجمع يغطيهو و غربًا.  073322232غربًا و 033132323شمااًل  وبين ،طي الطول  313772323و
 من ويقترب السادل  قبالة كيلومتر 011وهو يمتد إلى . والجزر الصغيرة الجزر  بما في ذلو اً هكتار  0 123 221جمالية اإل مسادته

 الوالية الوطنية.  في ددود القاري دافة الجرف

  الموائل  تنوع فيبو  باالنقراض واألنواع النموذجية  األنواع المهددة العديد من بوجود ويتميز  اً استثنائي موقعاً  بيجاغو يشكل أر،بيل
نتاجية و  يويةالد  ال،ضراء للسالدف مكان إنسال وأكبر باليركتيوفي منطقة  للطيور أكبر موق  ثاني األر،بيلوي عّد هذا  دالية.بيولوجية ا 

 المعرضة بشدةمن األنواع  ومنشار  وهلسمو ال يشكل آ،ر مأوى بيجاغو  أر،بيل يعتقد أن ى ذلو دالوة دلو . في القارة األفريقية
 أمتار من مندنى التساوي العمقي. 01 مسافة بعد األر،بيل  من البدري الجزء كامل المنطقة وتشمل هذه في غرب أفريقيا. النقراضل

H H H H H H M 

 ريو بونجو -13
  : 02 °01-'10 °01 بين سادل غينيا الشماليدلى  بوفا مدافمة في  له تا،مالم النهر من هاسم الذي استمد  بونجو ريويق  الموق' 

 .²كم 13211 وتبلغ مسادته السطدية. غرباً ' 03 °02-'12 °02و  شماالً 

 بونجو يق  ريو و . الكائناتر هجرة للعديد من هذه ممو  تشكل هذه المنطقة مكان لجوء وتكاثر ونمو لصغار الكائنات البدرية والسادلية
ويتميز هذا الموق   مقارنة . في مدافمة بوفاغربًا ' 03 °02-'12 °02و شماالً  '02 °01-'10 °01 بينبين  سادل غينيا الشماليدلى 
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  باروالبلشون الج صوفي العن  الاللقل   مثل وهو يأوي أنوادًا من الطيور  التدهوربتدني مستوى م  أجزاء ،ط السادل األ،رى  
لغرب أفريقيا  البدر اف. وقد لودم أيضا وجود ،ر العقاب النساريو  ودقاب السمو األفريقي   طائر أبو منجلو   والطائر مطرقي الرأ 

(Trichechus senégalensis) الديوانيةالعوال  و   ي ) العوال  النباتيةتوجد بيانات دن التنوع البيولوجي البدر و . في هذه المنطقة  
يشكالن منطقتي  ذينالنهرين همصبي وتؤكد هذه البيانات أن  مصبي نهري فاتاال وموتيبا. واألسماو( في  األدياء القاديةو   ربيانواأل

غيرها من دماية الطيور و و دية    من ناالمنتجات البيولوجيةب سكان غينيا لضمان مواصلة إمدادو االهتمام والدماية.  تستدقان تفريخ
 كموق  من مواق   أ،رى مناط   من بين جمهورية غينيا ريو بونجوأدرجت  من نادية أ،رى  مستدام  بشكل ضباالنقرا األنواع المهددة

 .0223 /أيلولرامسار في سبتمبر

 ميتيور البحري الكبيرجبل  -14
  : غرباً   °3232-37372من ال،طوط   التي تضم الميتيور الكبير والميتيور الصغير وجبال كلو  البدرية  ضالمنطقة تق  هذهالموق 

 شمااًل. °2133-3231و

 دم  إلى قاع البدر متر في 2311 دم  من ويرتف   األطلسي في المديط الجبال البدرية أكبر أدد ي عّد جبل ميتيور البدري الكبير 
 اإلجماليةالمنطقة  تاجيةإن وتتسم. .²كم 0211 دلى مسادة قدرها ته البيضاوية الشكلهضب تمتد البدر  ديث تدت سطح متر 371

العوال  ترتف  نسبة و   نسبياً  إنتاجية دالية ددوث بالجبل البدري تؤدي إلى المديطةدائرية ال تياراتفإن ال  وم  ذلو؛ باالن،فاض
  المستوطنة األسماو من اً وادد اً نودوهو يتضمن  .المنطقة المديطة بهالتي جرى قياسها في هذا الجبل دن تلو الموجودة في  الديوانية

 .السمو المجدافي األطراف أنواعنودًا من  23 من أصلنودًا  22أ،ذت كذلو دينات من و 
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  ريجمع ياو م -15
  : 7 عرضالبين ،طي  سيراليونل المياه السادلية من ةالجنوبي يةالجرف المنطقة ضمن يق  هذا النطا الموقº 33' 32333" 2وº 17' 

وجزر تورتل وبانانا    ياوري ،ليجياوري  مجم ويجتاز . غرباً " 02º 31' 00332و "03º 20'  00303 الطول و،طي  شماالً " 03322
لىو  شربرو جزيرة في جنوباً  ويمتد  .سيراليون من المجاور الجرف القاري مياهفي ا ،ليجال قبالة اً غرب كم 01 ا 

  ّةالملكي ال،رشنة طيور   بما في ذلوالمهدد باالنقراض التنوع البيولوجي م مجم  ياوريي دد (Sterna maxima و  ) لغرب البدر  اف،ر
 Lepidochelys و  Caretta carettaو  Chelonia mydas) البدرية والسالدف(  وأسماو القرش Trichechus senegalensis) أفريقيا

olivacea .)ذات الزدانف من أنواع األسماو للعديد غايةلل مهم سرء موق  تشكل هذه المنطقة كثير من البدوث أنوقد أمهرت ال 
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 المهددة باالنقراض. السالدف البدرية وكذلو واألسماو الصدفية 

 غرينفيل-منطقة إنسال السالحف في ريفرسيس -16
  ند ميالً  31 عد ندووتب. ليبيريا الشرقي من في الجنوبسينو و  ريفرسي  مقاطعتي من في الجزء الجنوبي منطقةال هذه الموق : تق 

ددود الوالية  ضمن بالكامل المنطقةوتندرج . سينو في مقاطعة غرينفيل مدينة دن أميال 01و ريفرسي  مقاطعة في سستو  مدينة
 ليبيريا.ل الوطنية

  في قيمت رى التياأل،وأنواع األسماو   القادية البدريةوأنواع األسماو   للسالدف البدرية مكان إنسال غرينفيل-ريفرسي تشكل منطقة 
وقد  األطلسي. شواطئ المديط دلى طول البدرية من السالدف دشرة أنواع ويمكن مالدمة وجود ما يزيد دن الضدلة.و  ةالدافئ ياهالم
ّدد جزء من كاب وقد . ليبيريال يةجنوبال الدافة القارية المنطقة دلى طول وتق  هذه البدرية. من السالدف م،تلفة أنواع دلى د ثر د 
 وغرينفيل ريفرسي  بين ال،ط السادلي  ولكن كمنطقة إنسال للسالدفبافورد  و،ليج مونتسيرادو في اونت  وال سيما شاطئ بانجورم

مواد ال قط  الذي ينقل سانكوين نهر مصبب ويرتبط مكان السرء .وهذا هو السبب الذي أدى إلى وصفه  المنطقة دلى بقية يغلب
جلم الماء الم،طط  وطائر النوء   مثل الطيور البدرية طنوتق. لكائنات المقيمة في المنطقةوالغذاء ل لمأوىا التي توفر هاويةمتال ،شبيةال

النمام  هشاشةو  البيولوجية أهميته بسبب أولوية نطا  منطقة ذاتهذا ال ويعتبر المنطقة. في هذه  مورفيالنوء طائر و  كبير الجنادين 
 . البدري إليكولوجيا
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 البحري هوجبل تابو أخدود -17
  : ديفوار.كوت في  طابو دلاقبالة س تق  هذه المنطقةالموق 

 طينيةرملية أو  موائل قاع البدر ويمثلمتر.  011 فيها ما يزيد دندم  مياه البدر أ،دودًا وجباًل بدريًا  ويبلغ  تتضمن هذه المنطقة  
غير ناضجة الرتفاع مياه القاع إلى السطح. وتضم  أدوالب تميز المنطقة أيضاً . وتوالص،ور مميزةال والمالمحثنين  االمن  اً ومزيج

  والتي الص،ورب ةمرتبطالأو غير  تبطةالمر  السرج (  وجن  ،  البدرجن  الطدالب العمالقة )مثل  العديد البيولوجيةالمجمودات 
تست،دم أيضًا   والتي (بشكل رئيسي Mytilus pernaدر لكثير من الديوانات البدرية والر،ويات ) بلح البل لجوء ودلف توفر مواق 

  Scyllaridesجراد البدر النعلي الشكل من جن  و     Palinurusمن جن   الشوكي بجراد البدرالتي تتميز القشريات )و ؛ كغذاء
 Sardinella aurita(  و0222 ال)ف Brachydeuterus auritus مثلاألسماو القادية )و ؛ واألسماو الغمرية(؛ Penaeus notialisواألربيان 

C.V.و   Sardinella ebaو   Anchoviella guineensisو   Pseudolithus senegalensis Vو   Pseudolithus typus BLKR و   Ethmalosa 
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fimbriata Bowdich) المهر  جلديةمثل السالدف  بشكل رئيسي الزوادف )السالدف البدريةو ؛Dermochelys coriacea   دف سالو
 Eretmochelysالصقرية المنقار  والسالدف   Chelonia mydasالسالدف ال،ضراءو   Lepidochelys olivacea الزيتونية دلير 

imbricata) ًلالثدييات المائية مثل ،راف البدر   ؛ وأ،يرا( غرب أفريقياTrichechus senegalensis). 

 " في أبيدجانTrou sans Fond "ترو سان فون  فتحةأخدود و  -18
  : في  المياه البدرية  غرباً ° 232-غرباً  °232 الطول يو،ط شماالً  °2-شماالً  °2 عرضال التي تق  دند ،طي  ت قّسم هذه المنطقةالموق

 من أبيدجان والقطاع الشرقي الليبيرية إلى الددود من أبيدجان القطاع الغربي السادل: مستو متعامد دلىفي   قطادينإلى  كوت ديفوار
 الى غانا.

   أ،دودًا و  أبيدجان من البدرية في المنطقةتضم كوت ديفوار" Trou sans Fond" (اال قعر له فتدة )تراث التنوع  دلى دافماني
 ةالقادي بغنى في مجمودات الكائناتمتر   2 111  اللذين تصل أدماقهما إلى ما يزيد دن فتدةويتميز األ،دود وال. البدري البيولوجي
 التي تنتمي إلى من األسماو نوداً  07و ست دائالت  بما في ذلو واألسماو( ديدان المتعددة االشواوال نودا من 311 )دوالي

 ويشكل الموئل .السردين روكسي  وغيرهو والسردين إيبا    المبروم السردين دليها هيمنالتي ي السادلية غمريةال األسماو مجمودات
فإن  أ،يرا و  أبيدجان. من مدينة اآلتية الملوثات لجمي  وداءً   يةالبراز  الكريات  مثل مميزةال مالمحالالطين و  هيمن دليهاي ذي  الالقادي

 .للمنطقة يكولوجيالتوازن اإل فيو   ولبديرتي إيبريي وغراند الهوالبدرية  للبيئة يةالذات تنقيةال فياأل،دود والفتدة يساهمان 
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 ابو إلى أسينيوالسردين من ط طريق األربيان -19
  : غرباً  °2-غرباً  °7 الطول يو،ط شماالً  °2-شماالً  °2 عرضال يالبدرية دند ،ط أسيني-طابو تق  منطقةالموق. 

  والمنغروف  وغابات المستنقعات  غابات دائمة ال،ضرةكم   211والممتدة لما يزيد دن   السادل ل،طالمنامر الطبيعية تهيمن دلى  
 فريسكو الو   البدر أو البديراتبلمجاري المائية ل  واالتصال المباشر والمدميات الطبيعة منتزهاتوال  اتالبدير  قبل الواقعة سافاناالو 

 تعشش فيها رمليةوشواطئ  مالصقة للبدرمنددرات من  بشكل أساسي. ويتكون الجزء الغربي وآبي وبديرات إيبيري وغراند الهو
 األديان مناط  شديدة التدات أغلبهذا الجزء في  عرضوي  الشواطئ الرمليةدلى الجزء الشرقي  السالدف البدرية  بينما تهيمن

في ارتفاع مياه القاع إلى السطح والذي  انيتسبب لذانوال  والتيار المعاك  لهغينيا تيار المنطقة  يجتاز هذهو  ومصبات أنهار مغلقة.
وتتمثل الشبكة الغذائية في المنطقة.  ت ارتفاع مياه القاع إلى السطح أسا  إنشاءوتشكل داال يكون ناضجًا وغنيا بالمغذيات وموسميًا.
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 األربياندجم إنتاج ويترواح . أيضاً  نسبياً  اً مرتفعإنتاج العوال  الديوانية ويكون إنتاج العوال  النباتية. في الدلقة األولى في هذه السلسلة 
باإلضافة إلى و  طن سنويًا.  21 111و 21 111  وبشكل رئيسي السردين  ما بين واألسما ويبلغ إنتاج  سنةال/طن 211و 311بين ما 

األنواع البدرية في في المائة من  21من األسماو  أكثر من  نوع 211 تضم هذه المنطقة  التي جمعت بها دينات لما يزيد دنذلو  
 د.البل

 ديفوار المنطقة االقتصادية الخالصة قبالة ساحل كوت -21
  : أكثر من   غرباً ° 2.2-غرباً  °3.2 ،طي الطولو ° 1-شماالً  °2 عرضال يدند ،ط تي تق ال  في هذه المنطقة المياهدم   بلغيالموق

 .متر 011

  اً موقع تمثل لكونها بيولوجياً و  إيكولوجياً  مهمة،اصة المنطقة االقتصادية ال،الصة ومنطقة بدرية  بدرية فيمياها كوت ديفوار تضم 
(  واألسماو المهاجرة  بما في ذلو Geryon maritaeالسرطانات الدمراء في أدما  البدار ) وكبار وصغار يرقات وتكاثر ونمو لهجرة

والتونة الطويلة (  Thunnus obesusوالتونة السندرية )  (Katsuwanus pelamis(  والتونة الوثابة )Thunnus albacaresتونة البكور )
  وسمو األسقمري الفرقاطي (Euthynnus alleterratus) أسماو الكبريتوالتونة الصغيرة بما في ذلو (  Thunus alalungaالزدانف )

(Auxis Thazard ) ( والسمو الشرادي األطلسيIstiophorus albicansوسمو  ) ( أبو سيفXiphias gladius)   أسماو القرش. ويهيمن و
 وتتمثل األ،طار بارتفاع قوي وناضج لمياه القاع إلى السطح. المنطقة هذه   وتتميزمميزةمالمح ى البيئة القادية قيعان مودلة و دل

وبالنمر إلى األنواع الغريبة الغازية.  باإلضافة إلى  واالستغالل المفرط والتلوث الصيد غير المشروع التي تهدد المنطقة فيالرئيسية 
ومن   لتونةلإنشاء مرصد  اً دالي؛ ويجري فيها تجرى العديد من الدراساتفإن لمنطقة  ا التي تكتسيها هذهألهمية االجتمادية واالقتصادية ا

 التونة. مراقبة صيد في دمالت المتوق  أن يشارو المراقبون قريباً 
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 موئل أغبودرافو الساحلي والبحري -21
  : وترد. الجرف القارييددها و  في المقام األول سادليةوهي منطقة . توغول ددود الوالية الوطنية ضمن منطقةال تق  هذهالموق 

 :دلى الندو التالي الجغرافية هاإدداثيات

   ،ط الطول             ،ط العرض

  غربًا؛ "11 '21° 0 شماالً  "11 '°12 3 

   غربًا؛ "32 '31° 0 شماالً  "32 '°23 2
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   غربًا؛ "22 '22° 0 شماالً  "11 '°11 3

  .غرباً  "03 '20° 0 شماالً  "23 '°03 3

   وينتهي هذا الموئل  الذي . في كبيمي،ام المعادن الإلى الغرب وميناء  المستقل لومي ءبين مينا موئل أغبودرافو السادلي والبدرييق
ويضم هذا  نمو مجمودات بيولوجية هامة للغاية.،صائص هامة لب هو يتميزو   دند الجرف القاري ي عّد موقعًا سادليًا بشكل أساسي 

ص،رة وجود "ويشكل . ،طوط أنابيبل منشأةهياكل   و ثالث سفندطام  فيهاصطنادية  بما ا شعاباً و  لموئل بشكل أساسي قادًا رملياً ا
ًً  223باإلضافة إلى و . الطدالب مجموداتدولها العديد من هذا الموئل لكونها تعمل كددامة تنمو في  اً أساسي اً " دنصر شاطئية  نودًا

 Chelonia ال،ضراء دفالسالربعة أنواع من السالدف البدرية )أل تشكل موئالً هذه المنطقة فإن   في توغو جودةالمو األسماو  من أنواع

mydas  رأسية المنقار دفوالسال Eretmochelys imbricata   وسالدف ردلي الزيتونيةLepidochelys olivacea  والسالدف جلدية  
للسالدف  ويشكل هذا الموئل موق  دلف. برمتهدلى طول السادل  ن األ،يران منهاويعشش النودا  (Dermochelys coriaceaالمهر 

 نوداً  03المنطقة أيضا موطن وتمثل هذه . يةالشاطئ ةر الطدالب التي تنمو دلى الص،التي تقتات دلى  (Chelonia mydasال،ضراء )
القائمة ضعيفة في الفئة ال ضمنمعمم هذه األنواع وتندرج . (Sousa teuszii)الدالفين الددباء ها مجمودات من الثدييات البدرية  بما في

 وم،تلف أنواع  السوادل جملة دوامل منها تداتالمنطقة المعنية  تهدد. و لالتداد الدولي لدفم الطبيعة والموارد الطبيعية الدمراء
 واالستغالل المفرط للموارد الطبيعية.    ونمو دركة المالدة البدريةالتلوث

 (Bouche du Roi-Togbin) توغبن -بوش دي روا -22
  : في توغو دند اإلدداثيات التالية: منطقةال تق  هذهالموق 

   ،ط الطول             ،ط العرض

  غربًا؛ "22 '22° 0 شماالً  "22 '°02 3 

   غربًا؛ "22 '31° 3 شماالً  "22 '°31 3

   غربًا؛ "23 '22° 0 شماالً  "11 '°11 3

  غربًا. "32 '32° 3 شماالً  "11 '°11 3

  ة المفصولة دن بعضها داجز ال من الشواطئ مجم  وهي  السهل السادلي من اً جزء البدرية روا توغبن-بوش دي منطقةتشكل
بارتفاع موسمي  أيضاً  المنطقة وتتميز متر. 0 111أكثر من  إلى 1من  فيها المياه دم ويتراوح بديرات. جزر و مد و  بمسطدات
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العوال  العوال  النباتية و   بما في ذلو البيولوجية مجمودات الكائنات انتشار هذه العملية تشج و  .ير لمياه القاع إلى السطحوصغ
 وتياتالدو   القاديةو  الغمرية األسماو  والقشريات  المرجانية الشعاب وسلسلة معزولةال الص،ور تعل  دلى التي والطدالب الديوانية
الذي  الصيد وتزايد المر،ص صيدال دجم في طوديال لالن،فاضنمرا  هذا الموق  ا،تيروقد  السالدف. هابما في  البدرية والزوادف

 نمام الدصص.ب يدار

 المنطقة البحرية الحدودية بين توغو وبنن -23
 نتهي تو  في طبيعتها كل رئيسي  منطقة سادليةوت عد  بش ن.وبن توغو بلدي بين في المناط  الواقعةالددودية  هذه المنطقة الموق : تمتد

 وتردن(. في بن) مونومصب نهر و في توغو( ) أنيهو ممرّ  بين وهي تق . للبلدين الوالية الوطنية ضمن وهي تق . الجرف القاري دند
 :دلى الندو التالي الجغرافية هاإدداثيات

   ،ط الطول             ،ط العرض

  ؛غرباً  °0322   شمااًل ° 33,3 

  غربًا؛ °0332           شماالً ° 3303

  غربًا؛ °0322شمااًل            ° ,339

  غربًا. ° 0323           شماالً  3330°

  ويوفر مصبا النهرين في البدر. كم 33 لما يزيد دنتمتد و   دلى طول السادل كم 37 ىدوال بالطول ويبلغ مداها منطقةال هذهتتميز 
 كبير سادلي بدريبيولوجي  تنوع وهناو. البدريو  السادلي يناإليكولوجي امينالنم في ع اإلنتاجية البيولوجيةتتيح ارتفا جيدة اً مروف
لالتداد الدولي لدفم الطبيعة  القائمة الدمراء دلى دالياً  تسجيلها سنىالتي ت النموذجية األنواع عضوجود بم    في كال البلدينللغاية 

عدد لفإن هذه المنطقة تتعرض   وم  ذلو. دفم التنوع البيولوجيب المتعلقة المعاهدات الدولية العديد منب هي مشمولةو  والموارد الطبيعية 
 ن قبيلم  كبرى   وبوجه ،اص  بسبب إقامة أشغال دامة  ولكن أيضاً الموارد واستغالل المستوطنات البشريةبسبب  التهديداتكبير من 

 والمناجم. السدود

L H H H M M L 

 كامبو-يكريب -24
  : شاملالمستعرض المركاتوري السقاط اإل: دلى الندو التالي تقريبا  في الكاميرون التي تق   لمنطقةهذه ال الددود الجغرافيةتتمثل الموق H M M M - - L 



                                                                               UNEP/CBD/SBSTTA/18/4/Add.1 
                                                                               Page 48 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  الموقع ووصف موجز للمناطق

لالطالع دلى شرح  3يرجى الرجوع إلى الصفدة 
 م،تصراتال

(32N591356 ؛ 322322؛)(؛ 231111؛ 311111)(؛ 231111؛ 272227)(333202؛ 272227.) 

  تعشيش  أماكن باإلضافة إلىو  التنوع البيولوجي. من ديث في الكاميرون اق المو  أغنى إددى البدرية كامبو-منطقة كريبيتشكل
 أيضاً  وتوجد بها(. "Rocher du Loup ص،رة الذئب ") أسطوريةص،ور و  أثريةمواق  تضمن فإن هذه المنطقة ت  البدرية السالدف
 من منطقةدلى جزء  مدمية بدريةإنشاء  ورةضر  الكاميرونية الدكومة أدركتو . رفي البد التي تسقط مياهها مباشرة لوبي شالالت
قد  هذه ال،طة فإن  كريبي لموق  في المياه العميقة بناء ميناء مشروعا التي يشكله ،طاراأل دلى الرغم منو . البدرية كامبو-كريبي
 ادلقبالة سالمنطقة  التي تق   ذفقد أدلن وزير الغابات والدياة البرية بالفعل دن إدراج ه  ودالوة دلى ذلو. تقدما كبيراً  بالفعل أدرزت
 .كمنطقة بدرية للصالح العام  هكتار 033 122 قدرها مسادة إجمالية تغطيو  كريبي

 (Lagoa Azul and Praia das Conchas)البحيرة الزرقاء وشاطئ األصداف  -25
  : 3 بين  بيسان تومي وبرينسيبلد   التي تشكل جزءًا من تومي سان جزيرةتق  الموقº 23'- 3º 22' 7شماال وº 31 '- 7° 32'  ًشرقا 

 جرفها ومسادة  ²كم 222 وتبلغ مسادة أراضيها كم  022 ويصل طول سادلها إلى األفريقية  القارة منكم  211 ودلى بعد  تقريباً 
 .²كم 2 070 يبلغ نطا  صغير ذاتوبها منطقة صيد   ²كم 223 القاري

 ليجًا وشعابًا مرجانية  22 بما في ذلو    التي تتضمن العديد من الموائلالنمم اإليكولوجية ديد منالع البدرية تضم هذه المنطقة،
  Epinephelus goreensis قشر غوريهالديوانات البدرية  من قبيل األسماو ) وص،ورًا وقيعانًا رملية وشواطئ يرتادها العديد من

  وسمو الكبريت Scomber scombrus  واألسقمري األطلسي Caranx crysos ا،ونسمو تر و   Istiophorus albicansوالشرادي األطلسي 
Euthynnus alleteratus  وبالووHemiramphus balao  والسمو الطائر األطلسي  Cypselurus melanurus سمو األسقمري الفرسي   و

 Dermochelysالسالدف جلدية المهر )دف البدرية (  والسالKatsuwonus pelamet  والتونة الوثابة  Trachurus trachurus األطلسي

coriacea   والسالدف رأسية المنقارEretmochelys imbricata وسالدف ردلي الزيتونية  Lepidochelys olivacea    والسالدف ال،ضراء
Chelonia mydas   والسلدفاة ض،مة الرأ  Caretta caretta)( ير البلشون األبيض الصغ  والطيور البدريةEgretta garzetta وتقضي .)

دياتها أو جزءًا منها في هذه المنطقة  وهو ما يددم في بعض األديان مصايد األسماو الواسعة النطا  التي دورة  هذه الديوانات كامل
  .السادلية المجتمعاتتسادد دلى تدسين رفاه 
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 إيلهاس تينهوساسجزر  -26
  : جزيرة شمال تقريباً  كم 031 دلى بعد  سان تومي وبرينسيبيبلد التي تشكل جزءًا من و  برينسيبي  جزيرةل دريةالمنطقة الب تق الموق 

وتبلغ المسادة اإلجمالية  األفريقية. من القارة كم 331 دلى بعدو   شرقاً  '7º 31'- 7º 32و شماالً  '0º 23'- 0º 22بين  تومي  نسا
 صغيرة. جزر وترتبط بعدة ²كم 023 لجزيرة الرئيسيةل

 السالدف البدرية العديد من أنواع تعشش ديث الشواطئ الرملية بما في ذلو م،تلفة  موائلو  إيكولوجية اً نمم المنطقة البدريةهذه  تضم 
  وسالدف Eretmochelys imbricata  والسالدف رأسية المنقار Dermochelys coriacea السالدف جلدية المهر تض  بيضها  وأهمهاو 

. Caretta carettaض،مة الرأ   دف  والسال Chelonia mydas  والسالدف ال،ضراء  Lepidochelys olivaceaلزيتونية ردلي ا
 والغينيون  Montastraea cavernosaالمرجان النجمي الض،م ) المستوطنة المرجانياتم  العديد  المنطقة تز،ر باإلضافة إلى ذلو و 

guineense   مرجان وPorites bernardi القادية(  واألسماو (غوريه قشر Epinephelus goreensis واألسماو  )الشرادي   مثل غمريةال
وأسماو الكبريت   Scomber scombrus واألسقمري األطلسي   Caranx crysosن وسمو ترا،و   Istiophorus albicansاألطلسي 

Euthynnus alleteratusوبالوو  Hemiramphus balao األطلسي    والسمو الطائرCypselurus melanurus سمو األسقمري الفرسي   و
  Charcharinidaeسمو قرش القدا  فصيلة )أسماو القرش و   Katsuwonus pelamet  والتونة الوثابة  Trachurus trachurus األطلسي

عديد من الطيور البدرية تتردد فإن ال  أ،يراً و (. Sphyrnidaeفصيلة القرش أبو مطرقة و   Hemigaleidaeوأسماو القرش من فصيلة 
  واألطيش البني Onychoprion fuscatusوال،رشنة الغبساء   Phaeton lepturusثل الطائر المداري أبيض الذيل مدلى هذه المنطقة 

Sula eucogaster   وال،طاف األسودAnous minute.  

H H H H H H H 

 منطقة مايومبا البحرية والساحلية -27
  : الواقعة  فاز فرنان بديرة تمتد منوالتي   مناط  واسعة من البديرات وجودب غابون سادلهذا الجزء من الطبيعة ال،اصة لط ترتبالموق

 .الكونغو م  المشتركة الددود ما وراء إلى البدرية هذه المنطقة شمال كم 211دلى بعد 

 البرية والثدييات(  والدالفين    وأسماو القرشوالديتان القاتلةالديتان  الكبيرة ) المائية بالثدييات منطقة مايومبا البدرية والسادلية تتميز 
المهر التي تصل  جلدية السالدفب تتميز تدديداً   و بالنباتات مغطاة الداجزة في الشواطئفر  النهر( و   الماء جامو و   الفيلالكبيرة )

 .يسان/نوأبريل /تشرين األولبين أكتوبرإلى هذه المنطقة وتض  فيها بيضها 

 شواطئ   و نغروفلغابات المإيكولوجية   ونمم صغيرة بديرات ددة تديط بها كبيرة بديرةو   شاطئ رملي طويلب يتميز سادل مايومبا

H H H H H H H 
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تنودها ب هذه المنطقة وتتميز. السادلية والغابات السافانا مجمودة من هاوراء والتي تنمو  وكثبان سادلية من الدقبة القديمة ةداجز 
  والغوريال السعدان ) رئيسياتالالطيور و  وكذلو(  الشبح وسرطان البدر  الكركند) يةالشاطئ للديوانات فهي موطن: نيالغ البيولوجي

 .والبدرية. السادلية الموارد السمكية وتعدد فيالشمبانزي( و 

 الجرف القاري الشمالي الغربي -28
  : وتق  هذه .يليهماوما  م 221-031 مندنيي التساوي العمقي المنطقة الواقعة بينو   بما في ذلبوانت نوار دلقبالة سو يق  الموق 

 .للكونغو ددود الوالية الوطنية ضمن منطقةال

 وتق  ،طوط التساوي . الم،زون السمكيارتفاع مستويات التنوع البيولوجي و بو  السادلية هلمياهعالية ال نتاجيةاإلب هذا الجرف يتميز
 قيا  األدما ويمهر . كم 31  مصطبة واسعة النطا  يصل مداها إلى هي تتضمنو تراً م 221و  - 031 بين هذه المنطقةالعمقي ل

 تضاري   الكونغولي الغابوني الشمالي في الجزء  الكونغو ادلسقبالة تتضمن المنطقة : ما يلي  ت،طيطي في شكل في المنطقة 
 وتتضمن مجمودات .متر 011و 72 بين م  بروز نتوءات ،ارجية متر  011يصل إلى   بشكل منتممو مائل قلياًل  قاع ذات بسيطة

. ما يليهو  تراً م 031 دم  في الرصيف الص،ريدلى  وهي تق  بدرية.غمرية  مواردو  في أدما  البدار موارد قادية الموارد الدية
 الموارد. وتباين المناخ من ديث سمات ،اصةب تميزتو 

H H L M M M H 

 الساحلية والبحريةمنطقة ميواندا  -29
  : جنوباً  '22 °3 -'22 °2 ،طي العرض بين الجغرافية هاإدداثياتتق  و   تقريباً  هكتار 33 111قدرها  مسادة تغطي هذه المنطقةالموق 

 الكونغو الديمقراطية. في جمهورية شرقاً ° 02 -' 22 °03العرض  يو،ط

  التي  أشجار المنغروف من النطا  مسادة واسعة ويضم كم  21 راطيةالكونغو الديمق جمهورية سادل المديط األطلسي فييبلغ طول
 نطا ال المنطقة الغربية من هذهوتغطي . في أنغوال كابيندو مدافمة الشمالية م  تنمو في منتزه المنغروف البدري إلى غاية الددود

 .تقريباً  هكتار 001 111 السادلي
دمايوة الديواة البريوة   المدرجوة فوي إطوارنغوروف تتكوون مون أشوجار الموهي   ألفنطقة مالإلى منطقتين:  البدريالمنغروف  وينقسم منتزه

 تعشش ديث السادل ،ط منطقةال وتشمل هذه بشكل جزئي. تدمى بالدماية  و   وتتكون من السافانا الرطبة وشريط سادليباءمنطقة الو 
 توأثير نهورمنطقوة المجواور لو  المغموور الناشوئ دون األ،ودود دووض البدوريالو   نغوروفار المأشوجب  والمنطقة المديطوة السالدف البدرية

 المهموة إيكولوجيواً  المناط  البدريوةمعايير  هذه المنطقةوتستوفي الكونغو في منطقة المديط األطلسي من جمهورية الكونغو الديمقراطية. 

M M H M M H - 
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والودالفين  والسوالدف   وأفورا  النهور  والديتوان اف البدور ،ور  ويمكون فيهوا مالدموةالبيولوجي البدوري.  هاتنودبسبب أهمية  أو بيولوجياً 
أدووود وجوووود  فقووود أدى  ودوووالوة دلوووى ذلوووو وغيرهوووا.  والقشوووريات  وأشوووجار المنغوووروف  والر،ويوووات  والطيوووور البدريوووة    واألسوووماوالبدريوووة

ارتفواع ميواه القواع إلوى ة مواهر    فهناوهذا الوض  وباإلضافة إلى. دوض بدريتشكيل  دلى مصبه إلىوتأثير نهر الكونغو  األ،اديد بها
وجوود هوذا الدووض  ويشوج  والتكواثر. لعلوفبيئوة معيشوية مواتيوة ل وتهيوئ نتيجوة لوذلو  يد من الديوانات البدرية  والتي تجذب العدالسطح
 بنغيال وغينيا. توجيه تياريو   ناميكا البدريةديالهيدرو و   اإلنتاج األولي  والملودة  وتوزي  الكائنات البدرية أيضاً 

 المنطقة االستوائية إلنتاج التونة -31
  : في  يتجاوزو  متر 011 دن مياههاويزيد دم  ؛ البدري الكونغو دوض في  ،ط االستواء دلى تمتد التي  المنطقة هذهتنشأ الموق

 .متر 0 111 بعض األديان

  اإلنتاج "منطقة باسم ت عرف إقليمية بدرية منطقةغينيا تيار المتا،مة ل األفريقية السادلية للبلدان مغمورةال المياه البدريةتتضمن 
وصغار وكبار  يرقات وتكاثر ونمو لهجرة اً موقع كونهال أو بيولوجياً  المهمة إيكولوجياً  المناط  البدريةمعايير  ستوفيت هيو "  االستوائية

التونة و   (Katsuwanus pelamisوالتونة الوثابة )(  Thunnus albacares)تونة البكور  )بما في ذلواألنواع المرتبطة بها و  التونة أسماو
 Euthynnus) أسماو الكبريتوالتونة الصغيرة بما في ذلو  ( Thunnus alalungaوالتونة طويلة الزدانف ) ( Thunus obesus) السندرية

alleterratus)( وسمو األسقمري الفرقاطي  Auxis Thazard ) ( والسمو الشرادي األطلسيIstiophorus albicansوسمو  )  أبو سيف
(Xiphias gladius)   القادية الموائل تكونوت. طن سنوياً  311 111بما يزيد دن  التونة مصيدقدر وي .والشفنين البدري  أسماو القرشو 

نمر إلى األهمية وبال .لمياه القاع إلى السطح ناضجةو  ارتفادات قوية موسمياً  المنطقةتشهد و  مميزة  مالمحالطين و  من أساساً 
 بشأن ديواناتها وبيئتها دلى دد سواء. الدراسات العديد من قد أجريتف المنطقة  لهذه واالقتصادية االجتمادية

H H M M H M M 

 منطقة االلتقاء بين تياري الكناري وغينيا -31
  : سادل القائمة في والموائل النمم اإليكولوجية  غرباً  °32- °03و  شماالً  °02 -°2 تقريبًا دندتق  التي   تغطي هذه المنطقةالموق 

االقتصادية  المياه البدرية للمنطقةالوطنية و البدرية المياه و   شمال ليبيرياو   وسيراليون  بيساوغينيا وغينيا  و   وغامبيا  السنغال جنوب
 .الجبال البدرية العديد من  وتشمل مياه أدما  البدارتمتد إلى هي و   ال،الصة

  وتتضمن أنوادًا مثل األربيان    والجبال البدرية دلى وجه التدديد.األنممة اإليكولوجية والموائل ًا للعديد منالمنطقة موطنهذه تشكل
وتتضمن أيضًا الر،ويات. و   (.Panulirus spp(  واللوبستر الشوكي )P. kerathurus) األربيان المدزز(  و Penaeus notialisالشمالي )

H H H M H H M 
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  (Drepanidés) الدريبانيداي(  و Sciaenidésوسمو النعاب )  (Clupeidés) أسماو الكلوبيداي ة  بما فيهاأنوادًا سطدية وقادي
  (Cynoglossidés)   وسمو لسان الثور(Lutjanidés)   واللوتوانيداي(Pomadasyidés)   والبوماداسييداي(Polynemidésي )والبولينيميدا

(  Gerres melanopterusوالدوام المائي )   (Lagocephalus laevigatus) والتتراودونتيداي  (Psettodes belcheriوسمو التر  الشائو )
(  واأللبوليداي Dasyatis margarita(  وأسماو الشفنين الالسعة )Sphyraena spp(  وأسماو سفيراينيداي )Arius sppوأسماو األريداي )

(Albula vulpes) . تونة البكور دال وتمثل أيضًا األسماو كثيرة التر(Thunnus albacares  )( والتونة الوثابةKatsuwanus pelamis)  
التونة دلى  ويمكن أيضًا العثور في هذه المنطقة(. Thunnus alalungaوالتونة طويلة الزدانف ) ( Thunus obesus) والتونة السندرية

والسمو الشرادي  ( Auxis Thazardسمو األسقمري الفرقاطي )  و (Euthynnus alleterratus) أسماو الكبريتالصغيرة بما في ذلو 
غرب أفريقيا لف البدر االقرش والثدييات المائية مثل ،ر  أسماوو ؛ (Xiphias gladiusأبو سيف ) (  وسموIstiophorus albicansاألطلسي )

(Trichechus senégalensis) . والطائر مطرقي   والبلشون الجبار ل  الصوفي العن  أنواع من بينها اللق الطيور في المنطقة  تمثل  أ،يراً و
  لمياه القاع إلى السطح قوية بارتفادات المنطقة أيضاً  هذه وتتميز . العقاب النساريو  ودقاب السمو األفريقي   طائر أبو منجلو   الرأ 

 .لمياه البدريةلية عالالنتاجية اإل والتي تشكل األسا  الذي تقوم دليه

 بالميرينهاس الساحلية-راميروسمنطقة  -32
  : وجزيرة البديرة  غير أنها تشمل موسووال شبه جزيرة وت ستثنى منها أنغوال.في  لواندا مدينة الى الجنوب من منطقةال تق  هذهالموق 

 .كوانزا نهر الواقعة جنوب المنطقة السادلية  وكذلو كازانغا

 الغطاء النباتي هيمن دلىتو شواطئ رملية. و   منغروف غابات  و صغيرة سادلية اً   وجزر رمن األنها مصبي نهرين تضم هذه المنطقة 
 موق  المنطقةوتشكل  .المسطدات المّدية التي تعيش في النباتات والديواناتغيرها من و   القليلة النموالسباخ  نباتات أنواع لهذه المنطقة
أشجار وتبدي  األنواع األ،رى. م  وجود تنوع في  البدر سرطانل تفريخ ومكان باالنقراض المهددة البدرية للسالدف تكاثر هام

 )دلى سبيل المثال المنشأ الضغوط البشريةدساسية تجاه  (المعششة السالدفمثل األنواع ) وبعض المرتبطة بها الموائل و  نغروفالم
 اإليكولوجية نممهاومائف  دلى ترتب دلى ذلو من آثارما ي م ( بها المرتبطةتجزئة الو دركة المرور  والتلوث  واالستغالل  والتنمية 

أنوادها  ومن ثم فهذه األنواع  تكون بطئية  وهذه المنطقة قليلة المنادة نمرًا لبطء نمو وتكاثر. (أماكن اإليواء والتفريخ والعلف وغيرها)
 نغروف(.المالبدر  و  اف  و،ر السالدف )بما في ذلو أشجارها/إزالة االنتعاش أمام تراج  أددادها
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 تيغريس-منطقة كونين -33
  : دن شمال كم 01 يبعد بمسافة شماليدد  وله  كم( 27×  كم 012) ²كم 2220 ~ يبلغ نطا  دلى أنها منطقةال دددت هذهالموق 

 المنطقةوتق  هذه . بدرياً  ميالً  32 يصل إلىبدري دد و   كونين نهر جنوب مصب كم 3 يق  دلى بعد جنوبيدد   و تيغري  جزيرة
مسادتها ٪ من 21< اندراج  م ناميبيا( أنغوال و  )أي اللذين تمتد دلى جانبيهما الجارين للبلدين تينالوطني تينالقضائي ينتالوالي ضمن
 الوالية القضائية ألنغوال. ضمن

   ودلى الرغم من انفصال نهر كونين . ئيةكيميا-فيزيائية دملياتدن طري   ارتباطًا وثيقاً  ،ليج تيغري -جزيرةو  كونين نهريرتبط مجم
. مصب النهر شمال في دجلة ،ليج دا،لاإلنتاجية والرواسب و  ملودةال مستوى يؤثر دلى فهو  تقريباً  كم 21 دن ،ليج تيغري  بمسافة

 األنواع.الموائل و  ثدي منتفريخ  وبتنودها العالي الومائف و  المهاجرة وأهميتها بالنسبة إلى الطيور  بتفردها المنطقة هذه وتتميز
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 الجزر الناميبية -34
 ناميبيا.ل الوطنية الوالية ضمن جنوباً  °37و 32 عرضال،طي  بين تق كوددة واددة( ) أرب  جزر المنطقة هذه الموق : تضم 

  الرتفاع  المركزة ودريتزل ،ليةدا،ل ال لتيار بنغي اإليكولوجي البدري الكبير النمام المنطقة الوسطى من في ةالناميبي البدريةالجزر  تق
والقليلة  المهددة باالنقراض الطيور البدرية أنواعدياة دورة لمرادل  أهميتهاباألرب   ةالناميبي البدريةالجزر  وتتميز .مياه القاع إلى السطح

 دا،ل للطيور البدرية تكاثرمواق   سيسيون(إيشابو  وجزيرة بو  جزيرةو   هاليفاك جزيرة و   ميركوري )جزيرة الجزر األرب وتشكل  .المنادة
 لجزرل اإليكولوجية والبيولوجية هميةاأل لتدديد كل جزيرة كم دول 2 طولها وتست،دم منطقة داجزة. بيةالنامي جزرلل المدمية البدرية 

 المجاورة.البيئة البدرية و 
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 أورانج مخروط  -35
  في اتجاه لبدرل ويواصل طريقة مواجهاً ناميبيا  و  جنوب أفريقيا بين السادليةيشكل الددود و  جنوباً  °32 دند المصب الموق : يق 

لى ما يقرب من و   أورانج نهرالى الجنوب من و  الى الشمال مك 21 وتمتد هذه المنطقة لمسافة الجنوب الغربي. درض في  كيلومترا 31ا 
 في ويمتد هذا النطا . كم في درض البدر 011دتى دلى بعد  أورانج روطلم، البدرية ،صائص البيئةب تتمت المنطقة تمل و   البدر

 وناميبيا. أفريقيا كل من جنوبل تينالوطني تينالقضائي تينالوالي المدرجة ضمن المناط  البدرية
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 ه متغير  ولكنولوجيالتنوع البيبمصب غني الو البدرية.  السيالن في البيئةهو النهر الرئيسي في جنوب أفريقيا من ديث  م،روط أورانج .
قد   مما ضعيفةرياح بطيئة ومتغيرة و  لتيارات البيئة البدرية وتتعرض. (الرملي كواشاطئ ناما)بشدة وئاًل مهددًا المنطقة السادلية م وتضم

دند ضفاف  د السمكيفي تعزيز الرصيتدف  النهر ل األهمية األكيدة فبالنمر إلىدالوة دلى ذلو  و . غمريةتكاثر األنواع المواتية ل هاجعلي
الجزء  بالنسبة إلى مماثل إيكولوجي ادتماد هناو من المدتمل أن يكون فإن  (دقيقةمشابهة ذات رواسب ا بيئة ضدلة) ثوكيالً  نهر

 ما يزيد دن( و أوليفانتزكم جنوب ) نهر  211 ولم يصادف وجود مصبات/موائل شاطئية مشاهبة دلى مدى. نهر أورانج السادلي من
منطقة  في جعلها جنوب أفريقيا وناميبيا لتي تنمرارامسار العابرة للددود  أدد مواق  ومصب نهر أورانج هو. (شمال )كونينم ك 0211

دياة  دورةأهمية ،اصة لمرادل ذات "تفرد أو الندرة " والذات أهمية كبيرة من ديث "  هذا النطا  يعتبر منطقة فإنبا،تصار  و مدمية. 
 ."األنواع

 القاري لمنطقة أورانج جرفحافة ال -36
  : وتق  بالقرب منناميبيا  و  جنوب أفريقيال غربيةالقاري للدافة القارية ال جرفودافة ال في الطرف ال،ارجي منطقةال تبرز هذهالموق 

 .لبلدينهذين ال الوالية الوطنية ضمن وهي تندرج. بين البلدين الفاصلة الددود

   في جنوب  تتكون منطقةال هذه . ومن المعروف أنمجوف جرفيوأ،دود  بدريالجبل تريب   ى الجانب الناميبيدلتتضمن هذه المنطقة
 نودًا من 31بما في ذلو ما ال يقل دن ثالثة من   وغير مجمعة صلبة يدتوى دلى مواد تدتية دافة جرف/ يموئل جرفأفريقيا من 

سادلية والبدرية في جنوب الموائل الفي دالة التهديد  صدر أ،يرًا بشأن تقييمل وفقاً و . تدديدها سنىت أنواع الموائل البدرية  القادية التي
 تشكل إددىالمنطقة  هذه . وم  ذلو  فإنباالنقراض وأددها مهدد بشدة؛ مهددة باالنقراضالموائل  الثالثة من هذه األنواع فإن  أفريقيا

تدليل سلسلة  واستنادًا إلى. نسبياً  بكرفي دالة طبيعية/ الموائل منالمهددة  األنواع هذه التي توجد فيهاالمناط  القليلة في جنوب أفريقيا 
 مستمرة للتنوع البيولوجي بقعة سا،نةالمنطقة ك فقد دددت هذه  بشباو الجر دراسة استقصائية دلى المدى الطويل بشأن الصيدبيانات 

ذات أهمية  فهي تعتبر منطقةوبا،تصار  المنطقة.  التي توجد في هذهانسة متجالغير  وقد يتعل  هذا األمر بالموائل. ألسماو القاديةل
همية بالنسبة إلى األنواع و/أو الموائل األ: "بالمناط  البدرية المهمة إيكولوجيًا أو بيولوجياً  المعايير التالية المتعلقةكبيرة من ديث 

 ."ال،صائص الطبيعيةو"  "التنوع البيولوجي"و  "المعرضة ل،طر االنقراض أو ان،فاض العدد باالنقراض أو المهددة
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 وتمتدجنوب أفريقيا  ل دلى السادل الغربي هونديكليبباي قبالة ميال بدرياً  021 دلى بعد دوالى شايلدز مصطبة الموق : تق  منطقة 
 .ددود الوالية الوطنية برمتها ضمن

  جنوب ل التابعة المنطقة االقتصادية ال،الصة والتي تمهر في البدرية الفريدة من نودها مصطباتري  الشايلدرز أدد تضا مصطبةتشكل
 ،مسة أنواع وتتضمن هذه المنطقة. جنوب أفريقيال ةالغربي ةالقاري الدافة دلى ترم 311إلى  ترم 211 مستوى من ترتف   ديث أفريقيا
غير و  الصلبة الموائلوالتي تددم أنواع   الجرف ودافة  جزء ال،ارجي من الجرف القاريوال  انفسه مصطبةال هابما في  القادية الموائلمن 
قليال " وق ّيم نودان آ،ران دلى أنهماباالنقراض"   بشدة مهدد" الموجودة في هذه المنطقة دلى أنه الموائل وق ّيم أدد أنواع هذه. مجمعةال

العمليات األنماط و   ودلت دلى سالمة "ةجيد" للمصطبة نفسها دلى أنها في دالة طبيعية ةالقادي منطقةفقد ادتبرت ال  وم  ذلو". المنادة
  والمرجانيات المائية للمياه الباردة  المعقدة المرجانيات هيكلياً  دمتد المرتبطة بها والموائل مصطبة شايلدز ومن المعروف أن .اإليكولوجية
ذات أهمية كبيرة  تعتبر منطقةو . البدرية الهشة تتألف منها النمم اإليكولوجيةنواع التي األ  و يالزجاجاإلسفنج و  المرودية  توالمرجانيا
هشاشة أو أو ال الضعف مدى"و   "فريدة أو نادرة: "بالمناط  البدرية المهمة إيكولوجيًا أو بيولوجياً  المعايير التالية المتعلقةمن ديث 
 ".ال،صائص الطبيعية"  و"االنتعاشبطء  أوالدساسية 

 الساحلية كوانطقة نامام -38
  : من  يددهاو . في منطقة ناماكوا األديائية دلى السادل الغربي وتبرز  أفريقيا جنوبل الوالية الوطنية ضمن منطقةتق  هذه الالموق

   دلى التوالي.مصّبا نهري سبوغ وسوتالجنوب الشمال و 

 هذه  من ويتميز جزء شواطئها. دلى طول مجمودات الكائنات الدية من أديائيةكتلة الية و د إنتاجيةب منطقة ناماكوا األديائية تميزت
المناط  ب مقارنة المنشأ لضغوط البشريةل المن،فضة كثيراً  مستوياتال جيدة نسبيًا بسبب( /بكرطبيعيةفي دالة ) الموجودة الموائلبالمنطقة 

بما في )باالنقراض  المهددةو  الممثلة فيها الموائل من أنواع مهمة لعدة المنطقة هذه نفإ من ثم و  الشمالية. قاطعةفي الم السادلية األ،رى
ّنفت كموائل مهددة بشدة ذلو بعض  أنواع و  مصبات األنهار مناط  للدفام دلى هامة أيضاً  المنطقة وتعتبر(. باالنقراضالموائل التي ص 
اإلنتاجية " :بالمناط  البدرية المهمة إيكولوجيًا أو بيولوجياً  التالية المتعلقة المعاييرذات أهمية كبيرة من ديث هي و   السادليةاألسماو 
"  المعرضة ل،طر االنقراض أو ان،فاض العدد باالنقراض أو همية بالنسبة إلى األنواع و/أو الموائل المهددةاأل"و  البيولوجية"

 ".ال،صائص الطبيعيةو"
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  : منطقةال تتضمنو  الوطنية. ضمن واليتها القضائية برمتهاتندرج و جنوب أفريقيا السادل الجنوبي الغربي ل قبالة تق  هذه المنطقةالموق 
. هيلينا سانت ،ليج وأجزاء من من الجرف  الدا،ليالجزء ال،ارجي و  ومنطقتي الجزء  المجاور جرف القاريالدافة و   كانيون كيب

 .ضمن هذه المنطقة سالدانا ،ليجقبالة والجزر الواقعة  نجيبانأيضًا بديرة ال وتندرج

 نطاقًا كمنطقة األوس قد ادت رف بهذه المنطقة و جنوب أفريقيا  السادل الغربي ل قبالة الواقعين هو أدد األ،دودين البدريين كانيون كيب 
 ولعلف  غمريةسماو الأللمهمة  منطقةالو   دلى دد سواء والسطدية ةالقادي وقد أ درجت المعالم. المنهجي للدفم ثالث ،طط في ةهام

 نودين الجرف دلى دافة الواقعين المودلئل المو و  ويشكل األ،دود المهددة باالنقراض. من الطيور البدرية أنواعوددة البدرية  الثدييات
 اً أنواد ستضيفي األ،دود البدري هناو أدلة دلى أنو  .ويعتبران من المناط  المهددة بشدة باالنقراض  ة النطا مددودال الموائلمن 
ومن المدتمل أيضًا أن تتعرض  وقابلة للتأثر. فريدة من نودها أ،رى قاديةكائنات  جموداتم تتضمن هذه المنطقةو   هشة لموائل مكونة
التطبيقات المتعلقة بصنادة  د فيتزايهناو و  للضرر  نطا  بصمات شباو الجر  ،ارج تلو التي توجد   وال سيماالصلبةاألرض  مناط 

 صغيرة.و  سادلية مدميةمناط  بدرية  ددة تضم هذه المنطقةو  .هذه المنطقة فيالتعدين البترول و   النفط والتعدين

 مصطبة بروونز -41
  : الدافة القارية دلى طول القاري ودافة الجرف جرففي الجزء ال،ارجي من ال سطديةو  قادية موائل مصطبة بروونز تضمنتالموق 

 الوالية الوطنية. وتندرج بالكامل ضمنجنوب أفريقيا السادل الجنوبي الغربي ل قبالة وتق  هذه المنطقة. جنوب أفريقيا في ةالغربي

 همة م وهي منطقة. ثابتةوأرضية صلبة  المكونة للشعاب  المياه الباردة ومرجانيات  من نوده فريد موئل دصى المنطقةهذه  تضمنت
مصطبة و  السادل الغربي من السادلية دلى المنطقة بأماكن التفريخ السرء منطقة وترتبط. والسطدية ألنواع القاديةلاألسماو  سرءل
 دند بنغيال جنوبو جولها  أتلتقي المنطقتان اإليكولوجيتان و  .شماالً  الواقعة المناط   وتتميز بمستوى استبقاء يفو  مستوى جولها أ

 دلى طول اإلنتاجية في دافة الجرف القاري يعزز االرتفاع المتقط  لمياه القاع إلى السطحو  لمنطقة هذه ال بية الشرقيةالجنو  الددود
المهددة  القادية الموائل نوعأ أدد بما في ذلو؛ باالنقراض لموائل واألنواع المهددةل ةمهم المنطقةوهذه  .للدافة القارية ال،ارجي طرفال

القطر  و  جلم الماء الكبير وهي  المهمة للطيور مناط  البدريةال منطقتين مقتردتين منم   بشكل كبيرا،لة متدهي و   باالنقراض
  لتدقي  التنوع البيولوجي تين من ،ططمنهجي ،طتين أولوية من ،اللذات  كمنطقة المنطقة وقد تم تدديد. األنف األصفراألطلسي 
 .النازليسرء سمو و  البدرية الهشة يكولوجيةوالنمم اإل الموائلتمثيل ب المتعلقةاألهداف 
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 غابة ناماكوا األحفورية -41
  : أفريقيا. في جنوب كوالندانام قبالة سادل اً متر  021-031 يتراوح مداه ما بين دم  دند وسطاأل تبرز هذه المنطقة دلى الجرفالموق 

 أفريقيا. نوبلج التابعة المنطقة االقتصادية ال،الصة وهي تندرج ضمن

 دم   دند ال،شب األصفر األدفورية أشجار من  وتتكون (²كم 3) قاع البدرفي  اً صغير ،ارجيًا  اً نتوء تشكل غابة ناماكوا األدفورية
 جذوع األشجار استعمرت وقدجنوب افريقيا. السادل الغربي ل دلى طولكم  21 مسافة إلى تمتدترًا و م 021-023 يتروح مداه ما بين

 النتوءات وتتكون. الغاطسة المسوح المأ،وذة ،اللالصور  وهو ما أكدته  للموائل ومكونة مرجانيات دجرية هشةمن طرف ة دفورياأل
باست،دام  مسوح جانبية إقليمية تفسيرات إلى استناداً و  متر. 1.2×  0×  2 ص،رية دريضة جانبيًا وتبلغ أبعادها ألواح منال،ارجية 

نطاقًا غير معدني دلى الموق   هذا ويعتبر في المنطقة. من نوده ال،ارجي يشكل معلمًا فريداً  نتوءال اهذ يعتقد أن  المسبار الصوتي
  وتتسم للغاية اً فريد تشكل معلماً  غابة ناماكوا األدفورية فإن با،تصار و  .دالياً  تعدين الما ل تر،يص منطقة ضمن وقودهالرغم من 

 .القادية لتأثيراتل شدةبمستوى كبير من التعقيد الهيكلي المعرض ب

H - - H M - - 

 مسار ناميب لهجرة الطيور -42
  : األرضية منتزه دوروب الوطني من السادلية دلى المنطقةساندويتش ميناء و  كرو  كيب بين مسار ناميب لهجرة الطيور يق الموق 

  بدرياً  ميالً  21 ي درض البدر إلى مسافةوتمتد هذه المنطقة ف. درجة جنوباً  32و 30 بين ،طي درضناوكلوفت  -منتزه ناميبو 
 ناميبيا.ل وتندرج ضمن الوالية الوطنية

 السادليةو  البدرية الطيور كبيرة من أدداداً  جذبي ذيال بنغيال نمامفي  ذات إنتاجية دالية منطقةهو  مسار ناميب لهجرة الطيور  
 ةمهممناط    وأرب  البدرية مواق  رامسار اثنين من م موقعينويض .وغيرها من الديوانات  البدرية والسالدف  والثدييات البدرية

 اأثره  الرتفاع مياه القاع إلى السطح المركزة ودريتزل ،لية وتترو .المهمة للطيور مناط  البدريةال منطقتين مقتردتين منو   للطيور
من  المناط  الوسطى في أدلى بنغيال لتيار ولياإلنتاج األويكون مستوى . الشاطئية السائدة والرياح االندراف السادلي  م  شماالً 

 بتأ،ر التكاثر. وهو في ذلو مدفوع  الناميبي السادل
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 نظام بنغيال الرتفاع مياه القاع إلى السطح -43
  : 07) ناميبيا-أنغوال ددود الجنوب إلى بوينت في من كيب نمام بنغيال الرتفاع مياه القاع إلى السطحل النطا  الجغرافييمتد الموق° 

 دّد أقصى المدّ  من تمتد منطقةك هذا النطا  ددّ د  فقد   ودالوة دلى ذلو .يغربال يجنوبال السادل األفريقي دلى طول شماالً ( جنوباً  '02
H H H M H H M 



                                                                               UNEP/CBD/SBSTTA/18/4/Add.1 
                                                                               Page 58 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  الموقع ووصف موجز للمناطق

لالطالع دلى شرح  3يرجى الرجوع إلى الصفدة 
 م،تصراتال

( VGPM) اً دمودي تقديرات نموذج اإلنتاج المعمم متوسط المستمدة من / اليوم من دتبة اإلنتاجية²/مترمن الكربون ملغ 011 < ددإلى 
  تمتد هذه المنطقة نمام بنغيال الرتفاع مياه القاع إلى السطحل البدري من الدد المنطقة الشمالية فيو . للمديطات العالمية لإلنتاجية

 أنغوال.و  ناميبيال تينال،الص تيناالقتصادي تينطقالمن ،ارج

 أوليةإنتاجية ب يتميز هذا النمامو   الجنوبالشمال و  السطح  من ناديتي نمام بنغيال الرتفاع مياه القاع إلى نمم تيارات المياه الدافئة ددّ ت 
 مصايد األسماو التجارية العديد من العالية اإلنتاجية البيولوجية هذه وتددم(. / اليوم²من الكربون/متر ملغ 0111< )للغاية  دالية

ويشكل  المهددة باالنقراض. نواع الطيورألإلى مناط  دلف    باإلضافةلألسماو مهمة سرء وتفريخ مناط  ويتضمنالترفيهية. والدرفية و 
ذات االدتياج  قاديةال مودات من الكائناتمج ويتضمن. أدد المعالم المميزة الرئيسية بنغيال في شمال الواق  دياتوميالالدزام الطيني 

 .يا المرجعة للكبريتاتالبكتير  تعتمد دلى دلى المستوى اإلقليمي  وهي فريدة من نودهاالو  ألكسجينالمن،فض ل

 سوالفي مرتفع -44
  : مجمودة  إلى( جنوباً  °0232) نغوالأل ةالقاري دافةال -ناميبيا  من مائلبشكل متد ي  و الوالية الوطنية ،ارج يق  هذا المعلم برمتهالموق

 (.جنوباً  °2732) مرتف  وسط المديط األطلسي دند دا كونها تريستان جزر

  جنوب إلى  ةاألفريقي ةالقاري دافةمن ال غربالشر  إلى ال يمتد من جسراً  التي تشكل الهامة الجبال البدريةمن  سلسلةهو  الفي مرتف  و
للمجمودات القليلة  أهمية ،اصة ه يكتسيالمرجح أن   ومنمن نوده اً فريدًا جيومورفولوجيوهو يمثل معلماً  .مرتف  وسط المديط األطلسي

 أنشطة ما يشهده مرتف  والفي  مندلى الرغم مو . بالجبال البدرية المرتبطةالالطئة واألسماو القادية  العيانية ناتالمنادة من الديوا
 المنطقة  والتي أدما  تباين فيال بسببو  .نسبياً  منطقة صغيرة يقتصر دلى التجاريصيد المكاني للمدى فإن ال  صيد في قاع البدار

مستوى  هذا المعلم عززيو . أدلى نسبياً  اً بيولوجي اً تنود تددم المنطقة هذه أنلمياه السطدية  فمن المرجح او  مالقمو  المنددرات تتراوح بين
  باالنقراض دلى الصعيد العالمي. المهددة الطيور البدرية في داليًا من التنوع
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 منطقة االلتقاء شبه المدارية -45
  : مرتف  و  دواف مرتف  والفي بط م  تير و  جنوبًا  °22-°23إلى  غرباً  °02-°2 يمتد من اوالً مضّلعًا متط المنطقةتشكل هذه الموق

 .جنوباً  °2232 وتقل دن °20 تصل إلى ددود هذا المعلم إلى دناصر مدددة منوتمتد . الغرب نادية من وسط المديط األطلسي
والية ال وت ستثنى. مريكا الجنوبيةأل الدافة القارية ندو الغرب دادها إلىامت وتواصل التضاري  األوقيانوغرافية لمنطقة االلتقاء شبه المدارية

،ارج ددود  الواقعة في المناط  البدريةوتق  هذه المنطقة بشكل دصري  المنطقة. الغربية لهذه نهايةالمن لتريستان دا كونها الوطنية 
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دّ . الوالية الوطنية الجنوب النطا  الدالي  مدارية ومن جهة شبه ال ال الدوامات المائيةمن جهة الشم منطقة االلتقاء شبه المدارية وتد 
 .للتيار الدول قطبي الجنوبي والذي يق  في أقصى الشمال

 وتددم هذه . الكائنات الدية تنودًا كبيرًا في عززتهي و   الشمال نادية المغذيات نادرة المياه م  مقارنة إنتاجية داليةب المنطقة تتميز هذه
االتداد الدولي لدفم الطبيعة  التي أقر والطيور البدرية  الدوت الدقيقي الجنوبيو   التونة الجنوبية زرقاء الزدانف مثل اً وادأن المنطقة

 .باالنقراضبشدة  المهدد تريستان قطر  بما في ذلو  باالنقراض مهددة أنهاب والموارد الطبيعية
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 الشمالي المحيط المتجمدأعماق  فيالهامشية والغطاء الجليدي الموسمي  يةمنطقة الجليدال -1
 في المياه الهامشية بالمنطقة الجليدية البدرية ةوالمرتبط ذات الصلة المياهأدمدة  معالمو  السطدي الجليد هذه المنطقة تضمنالموق : ت 

 دلى دافة الواقعة هامشيةال يةالجليد منطقةالوتشكل  الوالية الوطنية. المناط  الواقعة ،ارج ددود ضمن متر 211 التي يتجاوز دمقها
  ًا من ديث المسادة والشكل والموق  الجغرافينية  وهي تتغير أيضامعلمًا ديناميًا من الناديتين الجغرافية والزم الكتلة الجليدية الطافية

هامشي المتعدد ال يالجليد نطا ال يملو . إلى أ،رىة من سنة في القطب الشمالي الطافية للكتلة الجليدية الداصلالتغير وذلو بسبب 
النطا   ضمن متر 211 أدماقها التي تتجاوز والمياه الوطنية الوالية ددود ،ارج الواقعة مناط لدلى ا مقتصراً  ه المناط هذل السنوات
 .لدلقة العمل الجغرافي

 من ثم  فهي   و طوال السنةالجليد دلى  الجزء األوسط من المديط المتجمد الشماليفي الموجودة مناط  واسعة من األدواض  تدتوى
هذه المنطقة وتمتاز الصيف.  فصل ،اللالمياه المفتودة تت،للها فترة تكون فيها  جليدية موسميةدواف جليدية ومناط   مناط  تشكل

 تها العاليةديناميب فو  أدما  المديط المتجمد الشماليالمياه المفتودة الموسمية و  وذات الدواف الجليدية/الجليد الموسميجديدة الهامة وال
 الموجود الجليدي الموسميوالتي تنتج من الغطاء  وتشكل المنطقة الجليدية الهامشية دلى دد سواء.  من الناديتين المكانية والزمانية

في المناط  الواقعة ،ارج ددود  من نوده اً وفريد معلمًا هاماً   متر( 211فو  المياه العميقة للمديط المتجمد الشمالي )يتجاوز دممقها 
في الجليد  اصلةالد التغيراتوتعدل القطب الشمالي.  منفي أي مكان آ،ر  موائل الجليديةهذا النوع من ال وال يوجدالوالية الوطنية. 

أو في دمود الماء  م  ادتمال أن تترتب دلى ذلو آثار متتالية   سواء دا،ل الجليد هومكان هوتوقيت دجم اإلنتاج األولي منالبدري 
 االتداد الدولي لدفم الطبيعة وقد أدرجالقطب الشمالي.  مستوطنة في لعدة أنواع ةالمنطقة مهموهذه . برمته النمام اإليكولوجيتطال 

اتفاقية دماية البيئة البدرية لشمال شر  أدرجتها  أوو/ في قائمة األنواع الدساسة الجليد ببعض األنواع ذات الصلة  والموارد الطبيعية
ألنواع مناط  دلف هامة ل ممراتوال دديةمنطقة الجليد الوتشكل . باالنقراض أو ان،فاض العدد المهددةضمن األنواع المديط األطلسي 

 .بعض الثدييات البدريةوالتدسير والرادة )االرتياد( بالنسبة إلى  لتكاثرلموئاًل هامًا  الجليد البدريوي عّد الجليد. بة المرتبط
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  المحيط المتجمد الشماليالجزء األوسط  من  المتعدد السنوات فيالجليد  -2
  : المتعدد السنوات. الجليد البدري منطقةب والمرتبطة ذات الصلة لمياهاأدمدة  معالمالسطدي و  الجليد هذه المنطقة تضمنتالموق 

في هذا  وارد. ويشير النطا  الجليدي المتعدد السنوات والووصفت هذه المنطقة دلى أنها معلم دينامي من الناديتين الجغرافية والزمانية
 الوطنية. الواقعة ،ارج ددود الوالية المنطقة إلىالوصف 

 بسبب تغيرتوقعات تغير المروف الجليدية وتشير  الهامة دلى الصعيدين العالمي واإلقليمي. مجمودة من الموائل قةتوفر هذه المنط 
يدتفم  قد،ارج ددود الوالية الوطنية وفي المياه الكندية المجاورة  والذي يق  المديط المتجمد الشماليالجزء األوسط من المناخ إلى أن 

التي تعتمد  الفريدة لألنواع ومن ثم فهو يوفر ملجأ  منطقة القطب الشمالي جمي  المناط  األ،رى في م بهمما تدتفأطول  لمدة الجليدب
 تدني مستوى دول ندوالت سوف يؤثراستمرار فقدان الجليد. و  وذلو في مل  الدساسة األنواع فيهادلى الجليد دلى مستوى العالم   بما 

ما قد يترتب دلى ذلو من  المنطقة  م  هذه في الكائنات المنتجة األولية ودلى إنتاجن األنواع الجليد البدري المتعدد السنوات دلى تكوي
 جليدية ستكون أشدال البيئةديوانات   فإن التأثيرات دلى الغطاء الجليدي قلصت وفي دالة. برمته النمام اإليكولوجي دلىمتتالية  آثار

 البدري  ومن ثمالجليد  موائل كبيرا دلى ( ادتماداً Ursus maritimusالدببة القطبية )مد وتعتدلى دواف الجليد البدري المتعدد السنوات. 
 السنوات متعددالالجليد التي تطرأ دلى مدى الجليد البدري ومدته وس مكه. وت عّد موائل  لتغيراتدساسة تجاه ا   دلى وجه التدديد هيف

جنوب التي تندرج ضمن المجمودات الفردية من الكائنات التي تعيش  ة القطبيةبوجه ،اص أماكن مهمة لكونها تشكل موائل تكاثر للدبب
 و شمال بدر بوفورت .
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  فارانجر وردياحل مورمان وفس -3
 يداذي و  /النرويجية.الروسية الددود البدريةالغرب  منو   البدر األبيض من الشر  يددهاو . في بدر بارنت  الموق : تق  هذه المنطقة

 متر 311 دلى دم  غير كبير ال يتجاوز الشاطئ كم من 21 مسافة إلى التي تمتد في العادةالمنطقة  هذه السادلي مورمانسو تيار
  .بوجه دام

  الكبيرة. القادية  ديائيةالكتلة األباإلضافة إلى ؛ السنوي األولي الصافي ٪ من اإلنتاج 02-2)  للغايةإنتاجية دالية بتتميز هذه المنطقة
 اً السادل ددد يضم  في دين الرمل( أنقلي و   الكبلين مثل سمو) األسماو الغمريةددة أنواع من  تفريخ من طرفكمنطقة  هي تست،دمو 

تدا،ل للطيور إلى كبير التنوع ال وي عزى م،تلف األنواع. زوج إنسال من 21 111ما يزيد دن  –مستعمرات الطيور البدرية من  اً كبير 
من الجزء الشرقي  القادمة للكثير من الطيور البدرية مشتىسوادل شبه جزيرة كوال تشكل و  .الشرقية والغربية المناط  أنواعنطاقات توزي  
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الرمادية  لفقمةلوتست،دم كمنطقة دلف وتكاثر   الثدييات البدرية مجموداتفي الدفام دلى  وهي تضطل  أيضًا بدور هام. ارنت لبدر ب
(Halichoerus grypus)   الشائ  ،نزير البدرو  عنبرلديتان ال دلفومنطقة (Phocoena phocoena) والدوت القاتل (Orcinus orca .)

ولودم . دلفمنطقة هجرة و لل( كممر Megaptera novangliaeالديتان البيضاء ) طرفشبه جزيرة كوال من وتست،دم المياه السادلية ل
  مثل ة في القائمة الدمراء لالتداد الدولي لدفم الطبيعة والموارد الطبيعيةأيضًا بشكل متكرر أن هذه المنطقة تضم دوتيات أ،رى مدرج

 Lagenorhynchusمنقار )الأبيض والدلفين    (Balaenoptera borealis) والهركول الشمالي  (Megaptera novangliaeالديتان الددباء )

albirostris. ) 

 البحر األبيض -4
  : بدر  من النادية األوقيانوغرافية من  وهي قريبة فورونكا الجزء الشمالي من باستثناء برمته البدر األبيض لمنطقةتضم هذه االموق

 دولية. بدرية اً طرق تضم غير أنها  لالتداد الروسي التابعة المنطقة االقتصادية ال،الصة ضمنبالكامل  وتق  المنطقةبارنت . 

   المياه الباردة والعميقة في مضي  غورلو بتشكليتسم  بنمام أوقيانوغرافي استثنائي  أوروبا بدار   الذي ي عّد أصغرالبدر األبيضيتمت .
 وهي تنشرقاع البدر.  دتىدمود الماء  مزجاضطراب دالية و  التي تتسبب في ددوثقوية التيارات المد والجزر ب غورلووتتميز منطقة 
السنة.  طوالدرارة دون الصفر الدرجات  وتبقي دلى رمته قة من البدر األبيض بمأل المناط  العميتو   إلى الجنوب المياه الباردة

المناط  العميقة وتوفر  األبيض.وانات من ،ارج المنطقة إلى البدر من انتشار الدي يددّ  نطاقًا أديائياً ،اصة وتشكل هذه المروف ال
الطبقات العليا والمناط  الضدلة االديوانات النموذجية  ي دين تستضيفف  القاديةو البدرية للكائنات الدية موائل  ةالبارد ياهمملوء بالمال

أنواع الكائنات ددد يتجاوز في بعض المناط   و . (واألدشاب البدرية الطدالب البنية الض،مة)أي  المرئيةوالنباتات المائية الشمالية 
ن ويعين البدر األبيض ويأوي . نوداً  221البدر األبيض يتجاوز أنواع العوال  النباتية في   في دين أن ددد انوداً  231 القادية المرئية

 07تكاثر لجزر البدر األبيض موائل ،لجان و وتوفر وفيرة. السلمون األطلسي وم،زوناتها أسماو ال   وطر  هجرةمن األسماو ينمتوطن
وتتدا،ل هذه المنطقة م  مسار ( . Somateria molissima)  الشائ  لطائر العيدرتعشيش مناط  ك تست،دمو   من الطيور المائية نوداً 

المناط  البدرية ت عّد و . دبورمنطقة بادتبارها ممر هجرة و   ومن ثم فهي تكتسي أهمية كبيرة شر  المديط األطلسي هجرة الطيور في
البدر األبيض فإن لبدرية  الثدييات ابفيما يتعل  و . لعدة أنواع الطيور البدرية ةفصل الشتاء مهم التي تمهر فيالجليد و  ال،الية من

ومواق  تزاوج مهمة للغاية للديتان ( Pagophilus groenladicus)سال والتدسير بالنسبة إلى الفقمة القيثارية نواإل يضم مناط  هامة للعلف
 .(Delphinapterus belugaالبيضاء )
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 (بيتشورابحر ) بحر بارنتس شرق جنوب -5
  ودادة  بيتشورا. نهر وهي تتأثر بتصريف  بدر بارنت  جنوب شر  الواقعة الضدلة المنطقة إلى دد كبير منطقةالهذه الموق : تغطي

المياه  ضمن بالكامل منطقةوتق  هذه ال .ًا كبدر من البداررسمي ددم االدتراف بها من دلى الرغم بيتشورا بدرب ما تسمى هذه المنطقة
 .لالتداد الروسي التابعة ةالمنطقة االقتصادية ال،الصو  اإلقليمية

  بنمام جليدي أوقيانوغرافي وهيدرولوجي ،اص  باسم بدر بيتشورا ذي يعرف  والر بارنت من بديتمت  الجزء الجنوبي الشرقي الضدل 
 فيوان،فاض  بمناخ قاري أشد  بدر بارنت مناط  دن بقية  تميزنتاج القادي. هو ياإلدلى  أساساً  قوممتميز ي إيكولوجينمام و 

وهو  –نهر بيتشورا  في هذه المنطقة في األكثر تميزاً  البيئي ويتمثل المعلم. االرتفاع شواطئ المن،فضةالو   ضدلةالدما  األو   الملودة
بعض ال،صائص  بروز ويبرر هذه المنطقةفي  ويؤثر تصريفهفي الجزء األوروبي من المديط المتجمد الشمالي.  نهر يصبأكبر  ثاني

تدف   بيشورا يدتوى دلى مجمودات من الكائنات القادية الغنية والعالية اإلنتاجية والتي يددمهابدر المعروف أن ومن البيولوجية. 
اإلجمالية  ديائيةالكتلة األ يتجاوز مقدارو . صنف 311الديوانات القادية أكثر من وتبلغ أدداد . بيتشورا تغذوي كبير ينتقل دبر نهر

في بدر  سجلتأدلى قيمة  وهي  ²مغ/متر 211  والتي تق  في مضيقي كارا ويوغور شار  الضدلة منطقة كولغيف المسجلة في
،اصية الطيور المائية وتمثل . ديوانات الفمو  يبط البدر المثل  القادية التغذيةجيدة للديوانات غذائية قاددة  هذا الوض  يوفرو . بارنت 

  شر  المديط األطلسي مسار هجرة الطيور في يق  بدر بيتشورا في وسطو المنطقة.  الملدومة في هذهبيولوجية ال أ،رى من ال،صائص
وغيرها من  معمم الطيور المائية ت،ذوال ت. ،الل المرادل النهائية من هجرتهالغالبية أنواع الطيور المائية  موق  توقف رئيسيوهو يشكل 
 ال،لجانو التي توجد في المياه البدرية الضدلة الغذائية الغنية  من الموارد ولكنها تستفيد بشكل كبير نقطة دبورالمنطقة  هذه طيور الماء

جماالً المنطقة السادلية والسوادل المجاورة.   و المدمية  وي ست،دم. في هذه المنطقةمن الطيور  نوداً  021 دوالى فقد امكن مالدمة  وا 
الدساسة وفقًا لالتداد الدولي ديتان البيضاء )لل هجرة مسارو  األطلسي  وهو يوفر موق  دلف رئيسي للفم كموئل رئيسيبدر بيتشورا 

باإلضافة إلى ذلو  فإن دوض بدر بيتشورا و المنطقة دلى مدار العام.  هذه الدببة القطبية فيوتعيش . لدفم الطبيعة والموارد الطبيعية(
لرصيد لل منطقة هجرة هامة يشكو   (Coregonus autumnalis) القطب الشماليالوديد من أسماو سيسكو  االوروبي رصيديددم ال

 سمو القد القطبي.سرء رئيسية منطقة ك وهو يست،دم أيضاً سلمون بيتشورا األطلسي.  السمكي من أسماو

M H M H H M M 
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 تق  هذه المنطقةو  الشاطئ. من في المنطقة القريبة للغاية عم ال يتزايد  ديث زيمليا نوفايا جزيرةمن شمال  شمالالأقصى  إلىالواق  
 .التابعين لروسيا المنطقة االقتصادية ال،الصةو  البدر اإلقليمي ضمن

  دلى منطقة  ذات إنتاجية دالية ديث تعتمدبدرية  في بدر بارنت  منطقة الواقعة وفايا زيمليانمن  اليالجزئين الغربي والشمسادل يشكل
 تشكالنو  المديط المتجمد الشماليتلتقي في هذه المنطقة كتلتا مياه المديط األطلسي و . و هامشيةجليد منطقة متقلبة و قطبية واجهة 

بدر بارنت    شر  دلى طوليتغير موقعها   و دلى دد سواء الملودةدرجة الدرارة و  رجةدتدرجات قوية في بالقطبية التي تتميز  واجهةال
منطقة  فيعالية النتاجية الدادمة لإل،رى األ ويتمثل أدد المعالم. نوفايا زيمليا غربسادل  في كاملنتاجية اإل تفسر تدسنومن ثم فهي 

أماكن دلف لألنواع الشائعة من زدنفيات األقدام منطقة ال هذه توفرو . هانفس الموسم في المنطقة طوال  والتي تتدرو هامشيةالجليد ال
(. Phoca hispidaالدلقية )الفقمة ( و Erignathus barbatus) ةالملتدي للفقمة باإلضافة إلى توفير مواق  تكاثر ودوتيات بدر بارنت  

،الل  هجرة طري نوفايا زيمليا لى طول السادل الغربي لد ي الواق الجليد منجرفوال الشاطئية لممراتانمام ومن المفترض أن يشكل 
ة العالية لهذه المنطقة اإلنتاجيوتددم . األطلسي الفم فصل الربي  للديتان البيضاء التي يوجد رصيدها في بدر كارا  وربما لديوانات

. الشائ  لطائر العيدر ت التناسل الكبيرةمجمودا  بما في ذلو درية في شمال شر  المديط األطلسيأكبر مستعمرات الطيور البالبدرية 
( . 3101  فلينلو و  سبيرز)لطائر ديدر ستيلر والبط طويل الذنب  مناط  الرادة والتدسير الموائل النادرة والمهددةألنواع/وتشمل ا

تست،دم كموق   المنطقة من ثم فهذه  و السادل الغربي دند ²مغ/متر 0111القادية في بعض األماكن  ديائيةالكتلة األويتجاوز مقدار 
 خالية من الجليدالبحرية ال اطقمنالو دديةمنطقة الجليد ال  تست،دم في فصل الشتاءو فم المديط األطلسي. ديوانات ل دلف هام

 الدببة القطبية.لطيور البدرية و ل كمشاتي هامةنوفايا زيمليا قبالة السادل الغربي ل والممرات الواقعة

 كارا-الشرقي لبحر بارنتسالشمال  -7
  بدرية وددة جزر  القطب الشمالي اليأر،بيلي فرانز جوزيف وسيفرنايا زيمليا الروسيين الواقعين في أد المنطقةهذه الموق : تغطي  

 المنطقة االقتصادية ال،الصة.و   المتا،مة الروسية والمياه اإلقليمية  البدار الدا،ليةو   الدا،لية األر،بيليةوالمياه 

  منطقة والذي يميز   في أدلى القطب الشمالي المياه النمام الفريد والبكر والهش للمناط  البدرية المتمجدة دلى مثاالً المنطقة ت عّد هذه
 األ،اديد العديد من وطرف قاري متا،م يتضمن من رصيف أر،بيلي أنها تتكون هذه المنطقة أدما قيا   مهروي  . المديط األطلسي

 جًا للمياه التي تميزنموذ السطديةمياهها مثل وت   العام. طوال دبر المنطقة دديةال الجليد منطقة وتتدرو ؛مياه العميقةفي الالموجودة 
المدلية  وتددم مجمودات الكائنات المنددر القاري دلى طول التي تتدف  مياه المديط األطلسي ادتوائها دلى م   القطب الشمالي
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البدرية   والثدييات  الطيور البدرية مثل) النموذجية أنواع القطب الشمالي فيدالية  وفرةب المنطقةز وتتمياإلنتاجية البيولوجية. و 
 .المهددة باالنقراض دلى المستوى العالمي البدرية والثدييات من الطيورأنواع  لعدة وجود نطاقات أساسية م (  القاديةالالفقاريات و 

 إينيسي-أوب مصب نهر -8
 ة لهذين ال،ارجي المناط  البدريةباإلضافة إلى   إينيسي وأوب النهرين السيبيريين الكبيرين مصبو  دلتا تضم هذه المنطقةلموق : ا

 أوب من دلتا كم 0111 يصل طوله إلى دوالىو   القطب الشمالي الجزء الروسي من في مصب نهر أكبر ويشكل ،ليج أوب .النهرين
 .أوب بعد ال،لجان ثاني أكبرإينسي  ،ليجي عّد و  الشمال. في بدر كارا وسطجنوب  في الواقعة فتدةال إلى

 ينسيو  أوب يشكل ،ليجا الذي يددث في هذه  ال،ارجي القاري تدف ويشكل ال في القطب الشمالي. مصبات األنهار اط أكبر من ا 
 نمام تكون إلىالتصريف النهري الدافئ والطازج وتؤدي المقادير الكبيرة من  القطبية الشمالية. في البدار يسجل تدف  أدمم المنطقة
مرتفعًا  وهو يعزز  األمامية المناط  في اإلنتاج األوليويكون . بدر كارا فيجزء  من أكبر الطبقة العليا في غير مستقرملدي 

 النهرية السرء واألنواع األنواعقوم وت. وطيور الماء المائية والطيور النهري شبهاألسماو ذات السرء و  المياه العذبة كبيرة منالم،زونات ال
مصب  منطقة من في الجزء ال،ارجي الثابت الموجود الجليد ست،دمي     في دينالمصب دبر بهجرات موسمية النهري شبهذات السرء 

ولوجي والتنوع في بشكل استثنائي بارتفاع التنوع البي المنطقة من المنطقة السادلية وتتميز القطبي.سمو القد هامة ل سرء منطقةك النهر
وهي تشكل المنطقة التي "(. laidas" الاليدا  إلى التندرا  أو الشواطئ الرملية للموائل المؤقتة منالنمم السادلية )المنامر الطبيعية 
 البيولوجية. السا،نة بق ال معمم الذي يمكن فيها مالدمة

 وسم م ،ارج الموائل البدريةب وثيقة القاتد عى معمم هذه األنواولد المائية. أنواع الطيور مجمودة متنودة من المنطقةوتددم هذه 
وبط أسقطور (  Polysticta stelleri) ستيلر ديدر مثل باالنقراض دلى المستوى العالمي أنوادًا مهددة هذه األنواع وتشمل. التكاثر

ها تستفيد استفادة ولكن التندرا في تكاثرتالتي  هي األنواع(  و Clangula hyemalis)نب طويل الذالبط و   (Melanitta fusca)الم،ملي 
  بما في ذلو للبط البدري  واإلوز  والبج  موائل للتدسير والعلف أيضاً  مصبال يوفرو . ،ارج فترة التكاثر المياه السادلية من كبيرة 

 كموق  دلف صيفي هام أيضاً  المنطقة وتست،دم هذه.   وبج  التاندراواإلوز األسود  وبط أسقطور  نبطويل الذ والبط العيدر الملكي 
 .امنه في الجزء ال،ارجي الدببة القطبيةمهر تو   البيضاء للديتان
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 الخالية من الجليد السيبيرية المنطقة البحرية -9
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 وتق  هذه المنطقة. الشرقية( سيبيريا بدر م دلى الددود ) الجديدة سيبيريا جزر شمال لبدر البتيف بين شر  تايمير والمنطقة الواقعة
 .التابعة لالتداد الروسي المنطقة االقتصادية ال،الصة برمتها ضمن

 دالية من درجةب الجديدة سيبيريا جزر مياهل ال،اصة مروفوال بتيفال درفي ب المناط  البدرية ال،الية من الجليد نمام يتميز 
 األبرز سمةوتتمثل ال .الذي يمار  فيها الوديد النشاط البشري تمثل مددودية دركة المالدة التي باإلضافة إلى  طبيعيةال،صائص ال

 أددثغير أن (  Odobenus rosmarus laptevi) اً متوطن يعاً ن و في الساب   هذا الديوان ادتبرقد و . بتيفال لهذه المنطقة في ديوانات فم
 بتيفال فم وم  ذلو  فإن(. O. rosmarus divergens) المديط الهادة ن وي  دن نعزالها لم تستط  إثبات الجزيئية الدراسات الجينية

 وموق  طويلةال الهجرات الموسمية انعدامبسبب  المديط الهادة في المجاورة مجمودة استثنائية ت،تلف دن المجمودات في الواق  يشكل
 المشاتي.

معمم رئيسية ل مادة غذائية(  وهو Boreogadus saida) القطبي للقدتعزيز الرصيد السمكي  في بدور هام هذه المنطقةوتضطل  
 المستعمرات سلسلة من يدوتددم مناط  بدر البتيف ال،الية من الجل القطب الشمالي. داليأل في النمام اإليكولوجي الكبيرة الضواري

المناط  البدرية  هذه وتست،دم(. Rissa tridactyla) السا  أسودالنور  و   (Uria lomvia) الغليم المنقار المور يهيمن دليها طائرالتي 
بدر البتيف  مناط  شبكةوتدافم . الربي  فصل الهجرة في فترة،الل   ستيلر ديدر طائر وال سيما  الطيور من طرف ال،الية من الجليد
 التي تجذب بدورها الدب القطبي الذي ي عّد مفترسها الرئيسي.مجمودات الفقمة  استقرار وارتفاع أدداد دلى أيضاً  ال،الية من الجليد

 جيرالد الضحلة ودوامة راتمانوف المائية-مناطق ورانجل -11
  : ط  ثم دلى طول  غرباً  021إلى  دو لونغ مضي ل دلى طول ،ط الوسط  جلنار و  جزرب المديطةالمياه  منهذه المنطقة تمتد الموق،

لىو   جيرالد ،ند  من يشمل جزءاً بما   جيرالد إلى جزيرة تراً م 21 التساوي العمقي البالغ  كيب شر  دد ما ،ط العرض الواق  إلى ا 
 ضمن هذه المنطقةوتق   متر. 011عمقي الذي يبلغ في العادة ،ط التساوي ال الددود الشمالية وتلي غربًا. 072 دندكامين -سيردتسي

 .لالتداد الروسيالتابعين البدر اإلقليمي و  المنطقة االقتصادية ال،الصة

 رصفة األ لمعمم و،الفاً . تشوكشي بدر من الروسي في الجزء جرفاً  جيرالد الضدلة ودوامة راتمانوف المائية-مناط  ورانجل مثلت
ها بالمياه معمم في وتمتلئ المنطقة كبيرة.اسية الاألور  األنهار بتصريف ال يتأثرفإن هذا الجرف   لروسيةالقطبية ا البدار في الموجودة
ويتعرض الجزء الشرقي من هذه . تشوكشي في بدر تدورو  وجات موسميةم في نغبير  دبر مضي والتي تمر   نغبدر بير  من الواردة

 كبيرة من إمدادات تؤدي إلى استقرار المروف  وتوفر (دوامة راتمانوف المائيةت عرف باسم ) ومستقرة كبيرة المنطقة لدوامة مائية
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وتتميز الكتلة  الثابتة. القادية المجتمعات وتشكل األسا  الالزم الستقرار واستمرار  سفليتدف  ندو األًا أوليًا داليًا نتاجا  و  المغذيات
جليد ثابت ومناط   رنجلوا دول جزيرةويتشكل  .بمستواها المرتف  للغاية ديةالتدتية والديوانات شبه القا القاديةلديوانات ل األديائية

 القطب الشمالي بين بسبب التفادل القائم رنجلوا قبالة جزيرةالمناط  ال،الية من الجليد  هذه وتتشكل. بدرية ،الية من الجليد
 .نشطة البشريةدن األبمنأى تمل هذه المنطقة إلى دد كبير و . ة المضادةسيبيرياألداصير الو 

 البيضاء الديتان باإلضافة إلى  يومياً  االتي تمر به مقوسة الرأ  الديتان لمئات وتوفر هذه المنطقة طري  هجرة ،الل فصل الربي 
وجود ولي  هناو ما يؤكد  وال،ريف. الصيف ي،الل فصل التي تهاجر الديتان الرماديةو   المديط الهادةفم ديوانات   و القطبية والدببة
 إالّ  دتى اآلن معروفة لم تكنالتي و  تشوكشي في بدر العديد من األنواع تسنى وصف وم  ذلو  فقد المنطقة  هذه في مستوطنة أنواع
مجااًل لتجمعات كبيرة من  نجلار و جزيرة المتا،مة لال،الية من الجليد و  تشكل المناط  البدريةفصل الشتاء   فيو  هذه المنطقة. في

 Ursus) الدببة القطبية -( والديوانات التي تفترسها Erignathus barbatus( والفقمة الملتدية )Phoca hispidaقية )ديوانات الفقمة الدل

maritimus .) وتياتالدو   ديوانات الفملطيور البدرية  و ل دلف ق وتست،دم هذه المنطقة كمو. 

 المياه الساحلية لتشوكوتكا -11
  : غوبا شونسكايات) شونتتشمل ،ليج و  الشرقية  سيبيريا في بدر نطقة من الطرفين الغربي والشمالي لجزيرة أيونهذه الم تمتدالموق  

بالكامل ضمن  تق وهي  .النموذجي الشاطئ من ميالً  22إلى  تقليدياً  ويمتد بالروسية(  غوبانسكايا تكوليشي) شينتو،ليج كولي(  بالروسية
 المنطقة االقتصادية ال،الصة(.و  اإلقليمي بدروال نافذ مالدا،لية للالمياه البدرية ) الوالية الوطنية لالتداد الروسي

  الجنوب إلى الشمال الشر  ومن من الغرب إلى ت،تلف الجليدية البدرية المروفولكن  لفترة تتجاوز العام  هذه المياهيغطي الجليد .
 ،ليجويأوي . قاع البدر إلىتدف  الكربون و  السطدي األولي نتاجهإ ارتفاعب سيبيريا جرف دن بدار السادلي تشوكشي بدروي،تلف 

م   مقارنة في المناط  السادلية كبيراإلنتاجية بشكل من   مما يزيد الطدالب البنية الض،مة مجتمعات أ،رىبديرات و  منافذو  شونت
وتتسم . المنافذالمدمية و  ال،لجان دالية في ةفي المناط  السادلي القادية ديائيةالكتلة األوتكون . سيبيريا جرف بدار مناط  معمم
 بلح البدرأدواض و   والطدالب البنية الض،مة  الفوقسيات مجتمعات  أي مجتمعات الكائنات الدية بالندرة دلى وجه التدديدبعض 

 .كثر دفئااأل الهولوسيندقبة  مروف من تشكل بقايا  والتي تشون،ليج الشاطئ الشرقي ل دلى طول التي توجد

 للعديد من كمناط  رادة وتدسير وتعشيش دلى طول السادل المنتشرة المستنقعاتو   مدددال انمامه م  الضدلة  ال،لجانت ست،دم و 
 تشكل معمم في فصل الشتاء و . البطريقياتو   (Clangula hyemalis)نب طويل الذ والبط فيها طيور العيدر   بما المائية الطيور
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( والفقمة الملتدية Phoca hispidaمجااًل لتجمعات كبيرة من ديوانات الفقمة الدلقية ) تشوكوتكا شبه جزيرةل المنطقة السادلية
(Erignathus barbatus والديوانات التي تفترسها )- الدببة القطبية (Ursus maritimus .)هجرة كطري  أيضاً  المنطقة وت ست،دم هذه 

 (.Balaena mysticetus) والديتان مقوسة الرأ تشوكشي -كاليفورنيا موداتمجمن ( Eschrichtius robustus) للديتان الرمادية
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 ات الحمل الحراري العميقمنطقة بحر البرادور ذ -1
 من ،الل ت ّعين ددود هذه المنطقةلم و . البرادور في بدر العمي  يالمديط دوضلل المركزية الدوامة المائية في الموق : تق  هذه المنطقة 

 .ها األوقيانوغرافية الفيزيائيةل،صائص وفقاً ودوضًا دن ذلو  فقد وصفت بشكل دينامي  الجغرافية؛ اإلدداثيات

  في شمال غرب المديط  الموجود الموق  الوديد وي عدّ دوران المديطات. ل العالمي بدر البرادور أدد المكونات الرئيسية للنماميشكل
ت نقل في دملية الدمل الدراري  و . المديط السدي لمياه السطدية م  لتبادل ا الشتوي العمي  الدراري والذي ي ست،دم فيه الدملاألطلسي 

مأوى  أيضاً  هذه المنطقة وتوفر  من السطح إلى العم . ون واألكسجين والكربون العضوي  مثل ثاني أكسيد الكربرمكونات مياه البد
العوال   مجموداتبذور  تشكل األنواع الرئيسية التي هو من  و Calanus finmarchicus للعال  الديواني في المياه المتوسطة العم  إشتاء

في التفادل بين الغالف الجوي  أ،رىمن سنة إلى  ويؤدي التغير. اتالمصب الواقعة دندادور والمناط  ابر  جرف دلى الموجودة الديوانية
فإن االدترار المستمر وتجديد المياه السطدية شبه   وم  ذلو. الدراري الدمل سنوية قوية في شدة ومدى غيراتالجليد إلى توالمديطات و 

فإن من المتوق  أن تتعرض   من ثمضعف الدمل الدراري الكلي. و  رئيسيًا يتسببب في دامالً   دلى المدى الطويل القطبية قد يشكل 
 .في شمال غرب المديط األطلسي السائدة من ،الل النمم اإليكولوجية سينتشر كبير ر إيكولوجيتغيهذه المنطقة ل
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 منطقة علف الطيور البحرية في جنوب بحر البرادور -2
  لى الشمال الشرقي منو   البرادور بدرمن الجنوبي  في الجزء منطقةال هذه الموق : تق التي  الطيور البدرية موائلوتمتد  نيوفاوندالند. ا 

غير أن المنطقة التي وصفت بأنها تستوفي   تا،مةالم السطدية والمياه التابعة لكندا المنطقة االقتصادية ال،الصة ضمن تدديدها جرى
نوع  كل يست،دمهاالمدددة التي  ت،تلف المناط  اليمية. وقد لمهمة إيكولوجيًا وبيولوجيًا تقتصر دلى المنطقةمعايير المناط  البدرية ا

 .دينامية في طبيعتها المنطقة  ومن ثم فهذه سنوياً و  موسمياً  أنواع الطيور البدرية من

  مليون  21 دوالى  بما في ذلو البدرية الفقاريات من العالميهامة دلى الصعيد  أدداداً برادور نيوفاوندالند وال قبالة الموجودة المياهتددم
  تدديددلى وجه ال  بادتبارهالبرادور  بدرالجزء الجنوبي من  أهمية التي أجريت مؤ،راً ا تتب ال من دراسات وأبرز ددد .سنوياً  طائر بدري
  وموئل (Uria lomvia) الغليم المنقار المور ائرط(  و Rissa tridactylaفيها النور  أسود السا  )طيور البدرية  بما لل موئل دلف
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 تغطيو   شماالً  23إلى  في الجنوب أورفان الواق  دوض في الموائل هذهوتمتد (. Oceanodroma leucorhoa)تكاثر لطائر نوء ليتش 
المنطقة ضمن  تمتد بدريةالطيور ال ددم هذهالتي ت الموائل في دين أنو  .تا،مةالمالمياه السادلية و  والمنددر القاريينالجرف 

 دا،ل المنطقة الواق  جزءال تناولي هذا الوصففإن   الوطنية الواقعة ،ارج ددود الواليةالمنطقة المتا،مة الكندية و  االقتصادية ال،الصة
 مجمودة. 31المذكورة والتي تمثل  الطيور البدرية الثالثة من نواعلألاألساسية  العلف والمشاتي مناط  تتقاط   ديث يميةال

 كدية أورفان -3
  : متر من 0211 تقل دن أدما رتف  إلى تهي و   فليميش بيكمن إلى الشمال   في شمال المديط األطلسي تق  هذه المنطقةالموق 

كدية  دول دودالد ورسمت الشرقي.جنوب لل يضم جباًل بدريًا مدددًا ومتا،ماً  وتشكل كدية أورفان معلمًا غير منتمم الشكل السطح.
يمتد مندنى التساوي و  إلى الشر   م 2111 يمتد مندنى التساوي العمقي البالغو  .لتتضمن كال المعلمين الصغير الجبل البدريو أورفان 

لى الجنوبو الشمال الغربي. إلى الجنوب و  م 2111 العمقي البالغ  ترم 2111 مندنيي التساوي البالغين بين الددود تصل  الشرقي ا 
لى الغرب و  .من المعلم األ،ير متر لتشمل معلمًا صغيرًا بالقرب 2111و لتدديد ( مترًا تقريباً  3721 البالغ)ي تّب  مندنى التساوي العمقي  ا 

 الجنوب.في الشمال و  ترم 2111 الكنتورية البالغة ال،طوط بين منددر كدية أورفان من

 العميقة الر،وة  الرواسب من قاع البدر منة بشكل استثنائي  وهي تبرز معقد موائلصلبة و  تدتيةطبقة  ذات جزيرة توفر كدية أورفان 
فريدة من ال الديوانيةتجمعات الالمستوطنة و  مجموداتددم ال إلى  بسبب دزلتها  الجبال البدريةتميل هذه . و أورفان دوضل المجاورة
وقد ي أدم  بكثير ويبدو أنها تدتوي دلى ديوانات مميزة. فه  المتا،مة القارية المنددرات من قرب كدية أورفاندلى الرغم من و  نودها.

سفنجو  ياتمرجان أمكن مالدمة الفيديو وآالت التصوير  يات هشة ومعمرة دلى كدية أورفان ،الل المسودات التي أجريت باست،دام ا 
  دلى هذا المعلم. وقد تسنى تدديد دوران من دورانات م،روط تايلور  وهو يوفر آلية الستبقاء اليرقات  .تدت الماء
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 كيب فليميش والمصطبة الكبرى اتمنحدر  -4
  : المنطقة االقتصادية ال،الصة ددودوراء  تمتد إلى ماو  ترم 3 211و ترم 311 بين المندنيين العمقيينالمنطقة  تق  هذهالموق 

 الكندية.

 التي جرى  اإليكولوجية البدرية الهشة للنمم المؤشرة األنواع معاتتج معمم نيوفاوندالندل كيب فليميش والمصطبة الكبرى اتمنددر  تضم
 كل أيضاً  هذه المنطقة تتضمنو . المديط األطلسي شمال غربفي  األسماو مصايد لمنممة للمنطقة التنميمية في المياه الدولية تدديدها

لمناط  العناصر المكونة  أدد  باإلضافة إلى طقة التنميميةالمن فياإلسفنج و  المرجان لدماية ة التي أقرتها هذه المنممةالدالي اإلغالقات
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لودم و . دلى القائمة الدمراء المدرجةو  األنواع المهددة ددد من ئلمو  أيضاً  وهي تشكل المياه الدولية. غرينالند في هلبوتسمو  صيد
مناط  التي تستوفي معايير المناط  البدرية التي ادتبرت من ال منطقةهذه ال ددود دا،ل البدرية األنواعوجود تنوع بيولوجي دال من 

 .المهمة إيكولوجيًا وبيولوجياً 

  مخاضة الجنوب الشرقي والمناطق المجاورة على طرف المصطبة الكبرى -5
   ميل بدري 311 من منطقةوتمتد هذه ال نيوفاوندالند. جنوب شر  برى فيالك مصطبةالجنوبي من ال في الجزء منطقةهذه الالموق : تق 

 .متر 011 ،ط كنتور إلى الكندية(المنطقة االقتصادية ال،الصة )

 وقد  إيكولوجي يتميز بإنتاجه العالي نمام  يه( الكبرى" المصطبة طرفباسم "المشار إليها ) م،اضة الجنوب الشرقي والمناط  المجاورة
 نسبياً  اً ودافئ ضدالً  موئاًل رملياً  يوفر قديم شاطئ بقايا الجنوب الشرقيوتمثل م،اضة  للدياة البدرية.شبكة دينامية  لعدة قرون مل يددم

مواق    وكذلو سمو فالوندر األصفر الذيلل تفريخ ق أيضًا مو  منطقةالوتددم هذه  .ويضم موق  سرء بدري فريد من نوده لسمو الكبلين
التي أدرجها القانون الكندي المتعل  ) ذئب البدر الم،ططوسمو  المستنفد  القد األطلسي وسمو  المستنفد األمريكي سمو موسىل سرء

 بلح البدر في هذه المنطقة دلى مجمودات فريدة من نودها من أيضاً دثر و  باألنواع المعرضة لل،طر كأنواع تدمى بانشغال ،اص(.
 الددباء الديتان بما فيها وتيات الد لعدد من منطقة دلف هامة  العلف السمكي وفرةويشكل "الطرف"  بسبب  .ر الوتديالمداو  األزر 

كم من مواق   02 111طير لمسافة تزيد دن التي ت األنواع هابما في  الطيور البدرية أدداد كبيرة من وتتردد دليه  ديتان الزدنفيةالو 
 .التكاثر موسم ،ارج المنطقة هذه في لدصول دلى العلفل في جنوب المديط األطلسيتكاثرها 
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نغالند وكورنر رايز لجبال البحرية لا -6  نيوا 
  : ونمرًا إلى . كورنز رايزو  الندغنيو إنل السلسلتين الجبليتين البدريتين كل سلسلة من فيبدرية مدددة  جباالً  منطقةتتضمن هذه الالموق

وتمتد  .لهاتين السلسلتينمنفصلة  مضلعات فإن هذه المنطقة تشمل  كم( 211التي تفصل هاتين السلسلتين الجبليتين )كبيرة ال المسافة
 تق  برمتها الموصوفة هنا المنطقة  غير أن المتددة األمريكية للواليات التابعة المنطقة االقتصادية ال،الصة إلى البدرية نغالندجبال نيوا  

 .،ارج ددود الوالية الوطنية

 نغالند وكورنر رايز الجبال البدرية ل  قاع البدر منوهي تبرز   بشكل استثنائي معقدة موائلو  ة صلبةبطبقة تدتي ميزتت نادرة جزر هينيوا 
ددم  إلى  بسبب دزلتها  الجبال البدريةتميل هذه . و متر من السطح 311إلى أقل من وترتف  في إددى الداالت إلى المياه الضدلة  

نغالند وكورنر رايزل جبليتينكلتا السلسلتين ال وتأوي فريدة من نودها.ال الديوانيةتجمعات الالمستوطنة و  مجموداتال مجتمعات مرجانية  نيوا 
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لالطالع دلى شرح  3يرجى الرجوع إلى الصفدة 
 م،تصراتال

المديطة  السديقة المناط ب داليًا للغاية مقارنة فيها القادي التنوعويكون  األنواع المستوطنة. العديد منبما في ذلو   واسفنجية معقدة
تأثيرات  بمنأى دن أية دتى اآلن السطح( ندمتر  3111من  كثرأالتي تبعد ب) دم األ والقمم الجبال البدرية منددرات وال تزال بها.

 .في الصيد التجاري الضدلة الجبال البدرية بعض استغالل   دلى الرغم منلألنشطة البشرية مباشرة

 الحرارية المائية الفوهات -7
  : شمااًل   °213032وست سيتي دند من الفوهات الدرارية المائية في ل -منتصف المديط األطلسي مرتف  تتب  هذه المنطقةالموق

 .،ارج ددود الوالية الوطنية ويق  هذا المعلم برمته غربًا. °22322شمااًل و °3232322غربًا إلى فوهات سنايو بيت دند  °2330022و

 كيمياءبتميز تو  ها المديطة ب أدما  البداردرجات درارة من  أكثر دفئاً  درارةدرجات  تسودها موائل فريدة هي الدرارية المائية وهاتالف 
الكتلة و  كثافةال يعيش في درجة دالية منيمكن أن القاسية  و  هذه البيئات م المستوطنة  من األنواع ددد قليل وقد تكيف. غنية بالكبريت

ين ضم الموقعت هيو من الفوهات الدرارية المائية في لوست سيتي   منتصف المديط األطلسي مرتف  تتب  هذه المنطقةو . ديائيةاأل
 21 111ويعتقد أن الموق  الدراري المائي للوست سيتي ينشط منذ ما يزيد دن . أتالنتيو جيوترافيرسي-سبور وتران  النشطين بروكن
 فوهته وارتفاع قلويته.درجة درارة  نمرًا إلى ان،فاض فريدة من نودها ،صائصب سنة  وهو يتمت 
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  البدر األبيض المتوسطالمناط  البدرية المهمة إيكولوجيًا أو بيولوجيًا في لتي تستوفي معايير وصف المناط  ا -7الجدول 

 ( 4UNEP/CBD/EBSA/WS/2014/3/  لتيسير وصف المناط  المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا لمنطقة البدر األبيض المتوسطلتقرير دلقة العمل اإلقليمية  راب تذييل المرف  ال ترد التفاصيل في)
 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 الموقع ووصف موجز للمناطق

لالطالع دلى شرح  3يرجى الرجوع إلى الصفدة 
 م،تصراتال

 البحر األدرياتي شمال -1
 ط التساوي  إجماالً  المنطقة ويدد هذهكرواتيا. وسلوفينيا و  إيطاليا سوادل قبالة يق  البدر األدرياتي  دوضشمال  الموق : جزء من،

في  منطقةال هذه وتق . إيلوفيو وجزيرةكونيرو( أنكونا ) بين الرابط مستقيمال،ط ال فو  الواق  نطا التشمل هي   و أمتار 2 البالغالعمقي 
 .نهر بو مسارب بشدة هي تتأثرو  تراً م 22 هادمق ، ويبلغ متوسطالبدر األدرياتي دوض من الجزء الشمالي

 تريزي فريدة من نودها تسمى ص،ريةنتوءات و  وطبقات سفلية صلبة   أدشاب البدريةروج مو   متنقلة رملية اً قيعان تتضمن هذه المنطقة 
"trezze " تاغنوو "tegnue ." الدلفين الكبير ات كبيرة للغاية منمجمود هي تستضيفو. باالنقراض مهددةأنواع  لعدة ةمهم المنطقةوهذه 
(Tursiops truncatus )ض،مة الرأ  للسالحف   البدر األبيض المتوسط م مواق  العلف فيأدد أه  وهي في البدر األبيض المتوسط
(Caretta caretta ) القرش أسماو ) القليلة المنادة األنواع لعدد منموق  تفريخ و(  األزرPrionace glauca  ) الرمليوالقرش 
(Carcharinus plumbeus  ) ةفاألنشو و (Engraulis encrasicolus  )يميةوال القادية الموائل في بتنوع شديد نطقةتميز هذه المتو (.وغيرها 

البدر  إنتاجية في أكثر المناط  وهي تشكل أيضًا إددى الشرقية.سوادلها إلى  الغربي ئهاجز  من لعوامل البيئيةل الهام التدرج بسبب
 األبيض المتوسط.
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 جابوكا/بومو فرةح -2
  : أميال 232 مسافة وتمتد المنطقة إلى. متراً  371تبلغ أدماقها القصوى  جاورة تم يزةمتم من،فضات المنطقة ثالثةهذه  ضمتالموق 

 في وسط جاكوبا )أو بوما( حفرةو جاورةمت من،فضات المنطقة التي تشملوتق  هذه . متر 311 ،ط التساوي العمقي البالغ من ةبدري
 .اً متر  331-311 ويبلغ دمقها األقصى ما بين البدر األدرياتي

  األوروبي النازلي وال سيما سمو  للعديد من الموارد القادية في البدر األدرياتيدسا  وديوي  هذه المنطقة موق  سرء وتفريختشكل 
(Merluccius merluccius .)يالنرويج جراد البدر مجموداتأكبر  وتستضيف هذه المنطقة (Nephrops norvegicus) وهي مهمة  

  فهي منطقة دالية العلمية المتادة إلى البيانات استناداً و متر. 311ألدما  التي تزيد دن لصغار هذه األسماو بوجه ،اص في ا
 المدرجة في األنواع المستوطنة هو من (  و Mobula mobular) العمال  من شيطان البدر المتوسطي دالية الكثافة أنها منطقة الكثافة من
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لالطالع دلى شرح  3يرجى الرجوع إلى الصفدة 
 م،تصراتال

مهددة المدرجة كأنواع و   متعة بدماية ،اصة والتنوع البيولوجي في البدر المتوسطالمناط  المتب المتعل  برتوكولالمن  المرف  الثاني
 دورةمرادل بعض بيئة مواتية لك وقد تست،دم هذه الدفرة. لالتداد الدولي لدفم الطبيعة والموارد الطبيعية القائمة الدمراء دلى باالنقراض

االتداد ) باالنقراض من األنواع المهددة بشدة واللذين يعدان  (Lamna nasus) وسمو البربيغل سمو القرش النهم الولودل الرئيسية الدياة
المناط  المتمتعة بدماية ب المتعل  برتوكولالمن  المرف  الثاني في مدرجكالهما و   (3117الدولي لدفم الطبيعة والموارد الطبيعية  

في المرجانيات التي يمكن العثور دليها أنواع من  ددةفهناو القادية   ألنواعاوفيما يتعل  ب. ،اصة والتنوع البيولوجي في البدر المتوسط
 .(شقائ  البدرمرجان و  المرجان الدجري)هذه المنطقة 

 مضيق البحر األيوني في جنوب البحر األدرياتي -3
  : هي و . البدر األيوني الشمالي من زءوفي الج البدر األدرياتي دوض جنوب الجزء الجنوبي من في وسط تق  هذه المنطقةالموق

(. كارابوروني جزيرةشبه سازاني و  )جزيرة في ألبانيا منطقة سادلية وتضم  دلى الجانب الغربي البدر األدرياتي من الجزء العمي  تتضمن
جنوب  جزء الجنوبي منال في وسط وتق  هذه المنطقة. دي لوكا سانتا ماريا بالقرب من الواقعة المنددرات أيضاً  وتغطي هذه المنطقة

 البدر األيوني.شمال و  البدر األدرياتي دوض

 تبادل المياه  تر. ويددثم 0211إلى  ترم 311ما بين  أدماقهاأقصى  تتراوحالعالية و  ملودتهاالشديدة و  بمنددراتها تتميز هذه المنطقة
كوفييه  لدوتهامة موائل  وتتضمن هذه المنطقةمتر.  211 والتي يبلغ دم  دتبتها  من ،الل قناة أوترانتوم  البدر األبيض المتوسط 

المناط  المتمتعة بدماية ،اصة والتنوع ب المتعل  توكولو بر من ال المرف  الثاني هو نوع مدرج في(  و Ziphius cavirostris) أبو منقار
من الديوانات الض،مة األ،رى مثل  وتدتوي دلى مجمودات كبيرةفي إطار اتفاقية برشلونة    المتوسط األبيض البيولوجي في البدر

 األبيض البدر الراهب في فقمةو   (Stenella coeruleoalbaم،طط )الالدلفين و (  Mobula mobular) شيطان البدر المتوسطي العمال 
 وكولتو بر من ال المرف  الثاني فيوجميعها مدرج   (Caretta carettaالسلدفاة ض،مة الرأ  )و   (Monachus monachusالمتوسط )

أدياء القاع المجتمعات المرجانية في  تشمل. و المتوسط األبيض المناط  المتمتعة بدماية ،اصة والتنوع البيولوجي في البدرب المتعل 
 في إدادة التدوير الغذائي تساهمهامة للتنوع البيولوجي و تمثل ،زانات هي   و المياه العميقةوتجمعات االسفنج في   والعميقة الباردة المياه
 .من األنواع الشائعة في هذه المنطقةسمو القرش و  التونة وسمو أبو سيفوت عّد العضوية.  للمواد
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 التونسية-الحافة الجزائرية -4
  : في يالغرب ويتمثل في تون . جالطة جزيرةل الشرقي عموديال ،طوال  الجزائر  بجاية في بيزان إيل الواقعة بين المنطقة البدريةالموق 

. يتواف  ددها الشرقي م  ،ط المداذاة الشرقي لجزيرة جالطةو ( بيزان جزيرة) قوراية الدديقة الوطنية من البدري للجزء الددود الغربية
 دوض البدر األبيض المتوسط. غرب الجزء الشرقي منالتونسية في و  الجزائرية اإلقليمية بين المياه التونسية-الجزائرية وتق  الدافة

  في منطقة مصطبة تازة والتي تتمثل في المتوسط األبيض للبدرالمناط  المتمتعة بدماية ،اصة ذات األهمية  هذه الدافةتتضمن 
برنامج اإلنسان والمديط المدرجة في  واألراضي الرطبة السادلية وطنية سادلية  منتزهات ةالتي تضم ،مسالمنطقة البدرية و   القبائل
. جالطةأر،بيل  باإلضافة إلى  دوض البدر األبيض المتوسط غرب من  ة في الجزء الجنوبي الشرقيجزير  وأكبر  /اليونسكوالديوي
. الرطبة السادلية أراضيهافي  باالنقراض المهددة أنوادهاالعديد من ديث تعشش  في أهميتها للطيور المهاجرة هذه المنطقة قيمةوتكمن 

في المائة من األنواع المدمية بموجب اتفاقية برشلونة وغالبية  22 ديازتها لنسبة تتمثل فيميزة ،اصة ب أيضاً  وتتمت  هذه المنطقة
 اً موقع هذه الموائل أيضاً وتمثل . إنتاجية بيولوجية دالية ذاتأو /دساسة وموائل أو   تراثيةأصوالً  تعتبر في البدر المتوسط  التي الموائل

لم تتسن دراستها بعد ؛ وم  ذلو  فإن أ،اديد  أيضاً  وتتضمن هذه المنطقةهجرات.   بما في ذلو اليكولوجية هامةا  عمليات بيولوجية و ل
معروفة وهي تضم ما ال يقل دن ،م  بق  سا،نة منطقة دساسة  هذه الدافة تعتبرو . تكميلياً  تشكل دنصراً  فائدتها اإليكولوجية قد

 .المتوسط  األبيض في البدر لتنوع البيولوجي البدريل
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 المتصلة بهبحر البوران والمناطق  -5
  : لى و   مركز األنشطة اإلقليمية للمناط  المتمتعة بدماية ،اصةتفاقية برشلونة و الددود الغربية العند  المنطقةهذه  ددود دينتالموق ا 

  جبل طار  مضي  منطقةلا هذه وتشملالجزائر(. وهران ) المنطقة القريبة منبإسبانيا( ) أقوالس رأ  ال،ط الذي يربط دندالشر  
 .الشر  المتصلة به ناديةالجزائرية والمغربية و  اإلسبانيةوالمناط   بدر البورانو 

 التي  متنودةال القادية جيومورفولوجيالاو البدر األبيض المتوسط نمرا اللتقاء مياه المديط األطلسي و  هيدرولوجيا معقدةبمنطقة تتسم هذه ال
 صرف نشأت دن ركاميةوهياكل    وأ،اديد بدريةدديدةًا يضم جبااًل بدرية منددر و   م،تلفة اً جزر   و  غير متجان رصيفاً تتضمن 
المهددة الموائل من الموائل واألنواع   بما في ذلو نسبة كبيرة من  وواسعة النطا وجود مجمودة متنودة  وتيسر هذه التضاري السوائل. 

أنواع  التقاءدن  والتي نشأتنوع البيولوجي للتهذه البقعة السا،نة فإن   الجغرافي موق ال وبسبب. باالنقراض األنواع المهددةو  الدساسة/
العديد من األنواع المتوطنة  دلى أيضاً  تدتويالبدر األبيض المتوسط أنواع ( و وشمال غرب أفريقيا دلى جانبي أوروبا) المديط األطلسي
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 م،تصراتال

تمثل فهي   لى ذلوالمستوطنة. ودالوة داألنواع  ور البدرية وددد كبير منبدر البوران( والطيمضي  جبل طار  و من الالفقاريات )
 منطقة مهمة واستراتيجيةو   والسالدف البدرية والثدييات البدرية (التونة الزرقاء الزدانفالكبيرة ) األسماو الغمريةهجرة  في طريقا إلزامياً 

يكولوجيًا لت بيولوجياً  مواق  من  3وقد أدرجت في هذه المنطقة . باالنقراض والطيور البدرية المهددةودلف ددة أنواع من الدوتيات  كاثروا 
 ( .البدرية جبال البوران) واقترح إضافة منطقة أ،رى  المتوسط األبيض للبدرمناط  المتمتعة بدماية ،اصة ذات األهمية ال

 سطفي شمال غرب البحر األبيض المتو  يميةالنظم اإليكولوجية ال -6
  : البدر التيرانيجزء من و  ليون بما في ذلو ،ليج  ليغوريا إلى بدر البليار جزرجنوب من  تمتد هذه المنطقةالموق. 

 وأدداد  نسبياً  مستويات استثنائية استضافة تتيح لهاالتي  وقيانوغرافيةواأل الجيومورفولوجية ال،صائص مجمودة منبالمنطقة  هذه تتميز
 وأهميتها إنتاجيتها تقوم دليهاألسا  الذي المنطقة  هذه فيوتشكل أوقيانوغرافيا الكتل المائية الموجودة . ودةالمتن األنواع منوفيرة 

 فيهابما  الكبيرة  األسماو الغمريةمجمودات  بالنسبة لبعض غرب البدر األبيض المتوسط يمثلو  .االستثنائية البيولوجية واإليكولوجية
السالدف جلدية و  ض،مة الرأ  دفالسالالبدرية ) السالدف وتتوزع. علفالو  للتكاثر منطقة مهمة  نةالتو باألنواع الشبيهة و  التونة
الشمالي من  في الجزء البدر المتوسط شر  ووسط من القادمة ض،مة الرأ  دفالسال وكذلو من المديط األطلسيالقادمة ( المهر
 32ًً أيضا وتضم المنطقة .مجمودات هذين النودين من السالدف صال بينات منطقة البليار جزر وتمثل. الكاتالوني والبدر الجزيرة

 .أودويننور  و  يالبليار  مجمودات كبيرة مستوطنة من طيور جلف الماء وتتضمن  المناط  المهمة للطيور منطقة من
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 النظم اإليكولوجية القاعية في شمال غرب البحر األبيض المتوسط -7
  : مسادة تغطي هي   و ترم 3 211 ىدوال هامدى دمقويبلغ  سبانيا.ا  و  فرنساو موناكو  و   إيطاليا سوادل قبالة منطقةال هتق  هذالموق

 .²كم 023 111قدرها 

  ويأالتي ت والنمم اإليكولوجية الجيومورفولوجياو   األوقيانوغرافية مروفالمن ديث  الدوض الغربيائص ،ص كاًل من المنطقةتمثل هذه 
 اً فريدتنودًا   اً منددر و   اً جرف  و القادية عالمالم من تنودة ودريضةم مجمودةوتستضيف هذه المنطقة  التي تضم . وديدةة تغذوي شبكات

 باألنواع المهندسة يتميز هاماً  اً بيولوجي اً تنودو   اللجية المنطقة المدية ودتى المنطقة من بدءاً  الدفم في مجال ذات األهمية الموائل من
 .مرونةال مستوى ان،فاضتتسم ببقلة المنادة و الموائل األنواع و  معمم هذهوتتصف . (ابيئته تعدلالتي  )األنواع

H M H H M H M 
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  : وجزيرتا مالطا  و يطاليا(  إ)مبيدوزا أو بيالجيجزر و (  )إيطاليا بانتيليرياتق  ديث   وتون  صقلية بين جزيرة صقلية قناة تمتدالموق
 مالطا(.)كومينو و  غوزو

 الجزء األوس  نطاقًا من وفي المتوسط.  األبيض البدر  شر و  غرب دوضي لكتل المائية والكائنات الدية بينل تبادالً  تشهد هذه المنطقة
سا،نة للتنوع  بقعة هذه المنطقة تعتبرو   مددودة نسبياً  نطقةفي م بشكل مكاني هامةإيكولوجية وبيولوجية مكونات هذه القناة  تتعايش 

من  تالل  بما في ذلو جبال بدرية ومرجانيات أدما  البدار وتوجد بالقرب من صقليةبيولوجي في البدر األبيض المتوسط. ال
المعقدة  وتؤدي المروف األوقيانوسيةقيمة لعدد من األنواع األ،رى.  التي توفر موائل الدساسةاألنواع  المرجانيات البيضاء  وهي من

 من قناة صقلية منطقة سرء هامةاألسماو   مما يجعل  سرءاإلنتاجية وتوفير مروف جيدة ل ارتفاع مستوىلى إ والسائدة في هذه المنطقة
باإلضافة إلى   فةاألنشو   و سمو أبو سيفو   سماو التونة الزرقاء الزدانف  بما في ذلو أاع األسماو ذات األهمية التجاريةلعدد من أنو 

 وتعتبرباالنقراض.  لسمو القرش األبيض المهددتشكل موق  تفريخ هام المنطقة  أيضًا أن هذه . ويعتقدددد من أنواع األسماو القادية
 باالنقراض . لسمو الشفنين المالطي المهدد بشدةآ،ر موئل هام قناة صقلية 

 خليج قابس -9
  : المنطقة التي ( 0): هي كبيرة جيومورفولوجية ثالث وددات تمثله  و كم 333 بسادل ،طي يمتد إلى مسافة قاب  ،ليجيتميز الموق

( واألراضي الرطبة  الكثبان الرمليةو   والبديرات والشواطئ  مسطدات ملدية( ) السباخ) السادلية التشكيالت تنوع كبير من تدتوي دلى
قبودية  رأ  التي يددها قة البدريةالمنط( 3)(؛ من نودها النباتات الفريدة ومجمودات  والوديان )الوادات السادلية والنمم اإليكولوجية

النمم  مجمودة متنودة من وهي تضم. مترًا من الشر  21 مندنى التساوي العمقي البالغو   من الجنوب م  ليبيا الددودو الشمال  من
 .التونسي السادل في المائة من 22 وهي تمثل  قاب   ،ليجمنطقة ( 2). كنّي و  قرقنةو  جربة جزرأهمها اإليكولوجية الجزرية  و 

   أدد  ،ليج قاب ويشكل بسوادل رملية من،فضة  أو رملية/طينية  أو دتى بسوادل من المستنقعات. يتميز ال،ط السادلي ل،ليج قاب
البوزيدونيا المتوسطية  لهذا ال،ليج من أدشابتعتبر المجمودة األديائية و   البدر األبيض المتوسط في مناط  التفريخ والدضانة

(Posidonia oceanica )أهمية في ،ليج اإليكولوجي البدري األكثر تميزا و  النماماألدشاب البدرية  وتشكل هذهالعالم.  أكبر مجمودة في
في منطقة البدر األبيض المتوسط.  المروج أكبرفي ،ليج قاب   المنتشرة مروج األدشاب البدريةوت عّد . هي مهددة بطر  ددةقاب  و 
ارتفاع المد ويشكل . تمثياًل لها في هذه المنطقةاألدشاب البدرية في البدر األبيض المتوسط بالمرتبطة معمم المجتمعات القادية وتجد 

العمودي  ويعد النطا . حيث ينعدم وجودها في بقية أجزائهفريدة من نودها في البدر األبيض المتوسط  ماهرةوالجزر في ،ليج قاب  

H M H H M M M 
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جردها في التي تسنى ددد األنواع وبلغ متنودة. وديوانات  من نوده فريدنوع بيولوجي ود توج  م  اً استثنائي للمنطقة السادلية البينية
. تدديدها في منطقة البدر األبيض المتوسط جرىفي المائة من جمي  األنواع التي  0232وهو ما يمثل نودا   0 322،ليج قاب  

ونمرًا للسمات . المددد الموجودفي المائة من التنوع  32 ضمن دوالىبتمثيل مرتف  للغاية ديث أن هذا ال،ليخ يتالالفقاريات وتتميز 
 تأثيراتالعواقب و اللمراقبة  فهي تعتبر م،تبرًا دياً   التي تتميز بها هذه المنطقة والمنا،ية ال،اصةالجغرافية -البيولوجية والبيولوجية

 تغير المناخ في مناط  أ،رى من البدر المتوسط في المستقبل.ل الممكنة

 خليج سيرت -10
  : الشواطئ  التي تستضيفو   وبنغازي مصراتة بين الواقعة المنطقة البدريةتشمل و   من السوادل كم 721 ىدوال المنطقة هذه تضمالموق

 .المتوسط األبيض سادل البدر دلىفي أقصى الجنوب الواقعة  الرملية

  الليبيبة الوالية الوطنية ضمن ويق  برمته  المتوسط األبيض الجنوبي للبدر لسادلا للغاية دلى طبيعية كبيرة منطقة سرت ،ليجيشكل. 
الرأ   ض،مة الرأ  السالدف مثل  األنواع المهددة باالنقراض العديد من وتوفر ،صائصه الطبيعية موائل سادلية ممتازة لتكاثر

(Caretta caretta )وال،رشنة البنغالية (Sterna bengalensis emigrata .) نتاجية دياةمرادل كبيرة ل المنطقة أهميةوتكتسي هذه  ودفم وا 
بما في ذلو   الغضروفيةمن أنواع األسماو  كثيرالو ( Thunnus thynnusالزدانف ) الزرقاء التونة  مثل األنواع الغمريةأدداد كبيرة من 

وتتضمن هذه المنطقة أدد مواق   برشلونة. اتفاقية منالمرف  الثاني  في إطار باالنقراض األسماو المدرجة كأنواع مهددة من العديد
 .دانفالز  الزرقاء للتونة ستةالسرء ال

M H H H H H H 

 مروحة دلتا النيل -11
  شبه النيل و  دلتا قبالة القاريين الواقعين المنددرو  رصيفال منطقةال هذه وتشمل  شر  البدر األبيض المتوسط في جنوب الموق : تق

 جزيرة سيناء.

 الجيولوجية والمواهر  ،صائصهافي شر  البدر األبيض المتوسط من الواقعة دلتا النيل لمرودة همية اإليكولوجية والبيولوجية ب  األتن
. وتق  المنا،ية(ال،صائص و  الفيزيائية والبيولوجية األوقيانوغرافية ،صائصوالترسب طمي النيل  ) التي تتميز بها هذه المنطقة الطبيعية

(   اإلسكندريةأ،دود   واأل،اديد )نشطة للغايةال  بما في ذلو التسربات الباردة هامةجيومورفولوجية  ذه المنطقة معالمأيضًا في ه
ن من المعروف أ ولكن  العميقة في هذه المنطقة بندرتهاالموائل القادية ب وتتسم المعارف المتعلقة. قاري رصيفو   مرودة  وجرفو 

 وهي تشكل. بدا،لهاللهيدروكربونات الغازية الموجودة الكيميائية التكافلية المجتمعات بنودها تتعل   موائل فريدة من تتضمنالمنطقة 

H H H H H H M 
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فإن من المتوق  باإلضافة إلى ذلو  و . المتعددة األشواو الديدان أنواعتتألف من الر،ويات المتوطنة و  لنمم إيكولوجية دساسة اً موطن
 بشكل كبيرالمنطقة  هذه مؤشر التنوع البيولوجي فيويرتف  المنطقة.  هذه ر موجودة فيأدما  البدا مرجانياتمجتمعات  أيضًا وجود

مصايد وتكتسي والقادية. غمرية األسماو ال مجتمعات من رئيسية عناصرتشكل موطنًا لالمنطقة  ديث أن هذه (21من أصل  22)
  فإن مرودة دلتا النيل تعتبر ؛ ودالوة دلى ذلولزرقاء الزدانفا لتونةمثلها في ذلو مثل مصايد اأهمية كبيرة الصغيرة  غمريةاألسماو ال

األنواع    فإن إنتاجية هذه المنطقة تدف ذلو وباإلضافة إلى. األبيض المتوسطفي البدر إددى مواق  السرء القليلة للتونة الزرقاء الزدانف 
 .تكاثر للطيورمناط  ك ست،دم أيضاً ي الذيهو الجزء و   نهاالجزء الرصيفي مفي  لعلففي مناط  ا إلى التجم والسالدف البدرية  يميةال

 أخاديد شرق البحر األبيض المتوسط -12
  : شر  البدر األبيض المتوسطأخاديد وتشكل  اللبناني والسوري. ينالسادل دلى طول شر  البدر األبيض المتوسطأخاديد  ق تالموق 

 بيولوجية أهمية هذه األ،اديد تكتسيو   لمياه العذبةل مغمورةينابي  و   مائيةدرارية  من فوهات ووكذل دميقة  أ،اديد يتكون من نماماً 
  (Opisthobranchمواق  تشكيالت بزا  البدر ) أكبر إددى شر  البدر األبيض المتوسط السادلية في المناط وتستضيف  ،اصة.

 يتيح است،دامها كمأوى وموق  سرء للعديد من األنواع المهمة بيولوجيًا من مما   في فصل الشتاء دلى درجات الدرارةألمياهها تتعرض و 
 القائمة الدمراء دلى /المهددة باالنقراضكأنواع دساسة مدرج كثير منهاال)و  العممياتوالزوادف و  والثدييات البدرية غضروفيةال األسماو

 (.لالتداد الدولي لدفم الطبيعة والموارد الطبيعية

H H H H - H M 

 الجزء الشمالي الشرقي من شرق البحر األبيض المتوسط -13
  : وسوريا.قبرص وتركيا و  بين اليونان  األبيض المتوسطالبحر الجزء الشمالي الشرقي من شرق تق  هذه المنطقة في الموق 

 الزرقاء الزدانف للتونة تتضمن مواق  سرء وهي هامة. بيولوجية معالم المنطقةهذه  ضمت (Thunnus thynnus و  ) مهددة باالنقراضألنواع 
 ) المتوسطاألبيض البدر  الراهب في فقمةو   (Chelonia mydas)السالدف ال،ضراء و   (Caretta caretta) ض،مة الرأ  السالدف مثل

Monachus monachus .) أودوين نور ويوجد أيضًا في هذه المنطقة (Larus audouinii )  البدر  ن ويو الذي يوشو دلى االنقراض 
  .(Phalacrocorax aristotelis desmarestii) الغا  الشائ  والمعروف باسم المستوطن المتوسط األبيض

M H H M - - - 

 كريسوتشو خليجأكاماس و  -14
  : ويمتد  لجزيرة.ا غرب وشمال غرب كاما أل ويق  االمتداد السادلي. يياليا/بولي و  أكاما : اثنين موقعين تضم هذه المنطقةالموقH H H H - M M 
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 .متراً  21 مندنى التساوي العمقي البالغ إلى /مغطى بالدصىرملي أو بالكاملرملي سادل  من يياليا-بولي  لموق  البدري المكون

 الذي  ص،ريالشاطئ ال دلى مجاورةكهوف و ض،مة الرأ  والسالدف  ال،ضراء للسالدف هامة تعشيش شواطئ أكاما  موق  يتضمن
وقد أدرجت . كبيرة للبوزيدينيا ومروجاً ( Dendropoma) ر،ويات البدر الملفوفةلشعابًا ضم وي فقمة الراهب. تستريح وتتكاثر فيه ديوانات

مناط  المتمتعة الوكمنطقة من  3111ناتورا  ضمن موق  من الجزيرة  دلى السادل الغربيمدمية الرا/توكسيفترا للسالدف  والتي تق  
لتزاوج وتعشيش  ةمهم نطقةهو م يياليا-بولي  موق . و في إطار اتفاقية برشلونة  لمتوسطللبدر األبيض ابدماية ،اصة ذات األهمية 

 .مروج البوزيدينيا الكبيرة وكذلو لبقاء  السالدف ال،ضراء   ولعلف صغار وكبارض،مة الرأ  السالدف

 الخندق الهيليني -15
  : يندرج الجزء اآل،ر و  ( الشرقيالبدر األيوني ) األبيض المتوسط من البحر الوسطى يةالمنطقة الفرد في جزئياً  المنطقة تندرج هذهالموق

البدر  جزر وتمتد هذه المنطقة من(. األبيض المتوسط البحر شر ) األبيض المتوسط من البحر شرقيةال المنطقة الفرديةفي منها 
 .ألناضوللالغربي  السادل الجنوبي ندو الشمال الشرقي ثم إلى جزيرة كريت إلى الجنوب من اليونانية األيوني

  وتكتسي هذه المنطقة  نتيجة للمروف    وهي تربط وسط البدر األبيض المتوسط بشرقه.قاع البدرل معلمًا رئيسياً  المنطقةتشكل هذه
. البدر األبيض المتوسط شر  في والمهددة باالندثار في األدما  الغواصة البدرية الثدييات لبقاءالتي تميزها  أهمية  الجيومورفولوجية

 اإلنتاجية البيولوجية في تساهم( المائيةرود  دوامة ) منطقةال من جزء الشرقيلل فإن المروف األوقيانوسية ال،اصة باإلضافة إلى ذلو و 
 .نادرًا من المغذيات النباتية تي تمتلو رصيداً   والالشمال الشرقي من شر  المتوسط لمنطقة

H H H H H - - 

 ط بحر إيجةوس -16
  : بما في  إلى الغرب  إيجة دبر بدر( اليونانية جزيرة ليسبو   إلى الشمال من التركيدلى البر ) باباكال من تمتد هذه المنطقةالموق

 الجزر الجنوبية يلي  ثم مأهولةالغير  فالكونيرا جزيرة إلى أتيكا ،ط سادلدلى طول  يمتد الغربي الددويمتد . سكيرو  ذلو جزيرة
. التركي السادل دتى رود لالشمالي  الشاطئ وهي تتب  رود . جزيرة دتى الهيليني البركاني القو  دلى طول  كيكالدي  ،بيلر أل

 لمنطقة.هذه ال الدد الشرقي ي التركي السادلويشكل 

 الغنية  ودة من الموائلمجمودة متن الصغيرة التي تشكل وال،لجان مئات الجزر يتكون من النطا  واس  أر،بيلب بدر ايجهوسط  يتميز
المواق  المرجانية  و  البدرية معشباتال مثل هشة موائل وجود ةالمهم وااليكولوجية ال،صائص البيولوجية تضمنوت. بالتنوع البيولوجي

 الطيورة من م،تلفأنواع و   الراهب فقمةمثل ) لدساسةا أو األنواع النادرة لعدد من للغاية ومناط  التكاثر المهمةالموائل والتي توفر 

M H H M L H M 
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  الدرارية المائية الفوهات المنطقة هذه في فريدة من نودهالا الجيومورفولوجية وتتضمن ال،صائص .أسماو القرش(و   وتياتوالد
ة الدساساألنواع جود العديد من و و  المنطقة الذي يميز هذه يعالالبيولوجي التنوع لل نمراً و البراكين المغمورة. و   المداليل الملدية تسرباتو

 تتمت  بالدماية القانونية. العديد من المواق  فقد أصبدت  للغاية

 شمال بحر إيجة -17
  : الواقعة ،ارج  في المياه وكذلو  وتركيا يونانلل تينالوطني تينالقضائي تينالوالي ضمن بدر إيجة في شمال المنطقة الموصوفةتق  الموق

 الوطنية. ددود الوالية

  المياه منالمد،الت و  وارتفادات مياه القاع إلى السطح   ةمامياأل التي تعبر المواق  يةمياه النهر ال بسبب مد،الت للغاية جةمنتالمنطقة 
أنواع  دلى وقد دثر في هذه المنطقة يجه.إبدر  في أهم مصايد األسماو بعض وتضم المنطقة. من البدر األسود الغنية بالمغذيات

  والتي في البدر األبيض المتوسط البدرية نتزهاتالم أكبر باإلضافة إلى ادتوائها دلى إددى  والمرجانيات ةالثدييات البدري نادرة من
 .المتوسط األبيض البدر الراهب في فقمة مجمودات هامة من ديواناتتددم 
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