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 جي البحري والساحليالتنوع البيولو 
المعايير العلمية تستوفي مشروع تقرير موجز عن وصف المناطق التي 

 1للمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا
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 معلومات أساسية
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 UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/22) حلقالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة العمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل ذات الصالالالالالالالالالالالالالالالالالالاللةريالالالالالالالالالالالالالالالالالالالر تقذات الصالالالالالالالالالالالالالالالالالالاللة بمريقالالالالالالالالالالالالالالالالالالالات اليالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي 
 (.UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/24و UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/23و

 وأحريالة المهمالة إيكولوجيالا معالايير المنالادب ال حالم مالؤتمر األدالرا  أن تدبيالب ، ال10/29المقالرر من  26الفقرة يي و   -3
لحفالالم معالالززة لالمعالالايير قالالد تتدلالالب تالالدابير  تسالالتوييأنهالالا  إلالالى التالالي يالالال أن المنالالادب و ممارسالالة علميالالة وتقنيالالة،  يشالالكل بيولوجيالالا
المنالالادب المحميالالة ال حريالالة وتقيالاليم إنشالالا  مالالن االالال مجموعالالة متنوعالالة مالالن الوسالا ل،  مالالا يالالي ذلالال   أنال  يمكالالن تحقيالالب ذلالال واإلدارة، و 
أياضالالا علالالى أن تحديالالد المنالالادب المهمالالة إيكولوجيالالا أو بيولوجيالالا وااتيالالار تالالدابير الحفالالم واإلدارة مالالن  مالالؤتمر األدالالرا  ددوشالال .األثالالر

،  مالالالا يالالالي ذلالالال  اتفاقيالالالة األمالالالم المتحالالالدة لقالالالانون الالالالدولي لقالالالانون لااتصالالالا  الالالالدول والمنلمالالالات الحكوميالالالة الدوليالالالة الماتصالالالة، ويقالالالا 
 5ال حار.

عن أي رأي اإلعراب  بيولوجيا أو إيكولوجيالمنادب ال حرية المهمة اي معايير وص  المنادب التي تستوييتاضمن ال و  -4
تعيين حدودها أو ب ييما يتعلبإقليم أو مدينة أو مندقة أو سلداتها، أو  أو بلد أليمهما كان ييما يتعلب  الواضع القانوني 

 .علمية وتقنية ة عمليةوهو يشكل على وج  الدقال تترتب علي  آثار اقتصادية أو قانونية، و  .تاومها
 

 المختصرات المستعملة في الجداول
ترتيب معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا 

 أو بيولوجيا
 األهمية

 : مرتفعة1
 : متوسطة2
 : منخفضة3
 : ال توجد معلومات4

 المعايير 
 يريدة أو نادرة 1جيم : 
 أهمية ااصة لمراحل حياة األنواع 2جيم : 
 نواع و/أو الموا ل المهددة  االنقراض أو : األهمية لأل3جيم

 المعراضة لانقراض أو التي ينافض عددها 
 مدى الاضع  أو الهشاشة أو الحساسية أو  ط  4جيم :

  االنتعاش
 اإلنتاجية البيولوجية 5جيم : 
 التنوع البيولوجي6جيم : 
 مدى دبيعتها7جيم : 

                                                           
 .31363، الرقم 1833، المجلد سلسلة المعاهداتاألمم المتحدة،  5
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 شمال شرق المحيط الهنديفي  حرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياالمناطق التي تستوفي معايير المناطق البوصف  -1 الجدول
المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا  تيسير وص  المنادب  شأن لشمال شرق المحيط الهنديمن تقرير حلقة العمل اإلقليمية  الرا عتذييل  المريب ترد التفاصيل يي ال(

UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/22) 
 جيم قالموقع ووصف موجز للمناط

1 

 جيم

2 

 جيم

3 

 جيم

4 

 جيم

5 

 جيم

6 

 جيم

7 

 لاداع على شرح األرقام 2يرجى الرجوع إلى الصفحة 

 الرصيففاصل جبهة  -1
  2كم 13 176 ومساحتهاساحل تايلند،  ق الةشرقا، ° 98.073شماال و° 6.089شرقا و° 36497.شماال و° 9.683الموقع: تقع المندقة بين. 
  رصي   إلىاير العاضوية   المغذياتغنية العملية هيدروديناميكية تولدها األمواج الداالية دورا هاما يي نقل الميا   تؤدي ،الرصي  ياصلجبهة يي

 وعند. الرصي لى إتسرب الميا  العميقة  نتيجةويرة يرقات األسما  ب المتعلقةالن اتية  العوالبنتاج مرتفعة إلهذ  العملية مساحة . وتنشئ ندامانأ حر 
، ميا  الرصي  الهاد ةيي ما تاون علي  ثاثة أاضعا  منها نتاج اإلالن اتية و العوالب األحيا ية من  الاتلتاون والمنادب المحيدة بها،  الرصي ة جبه
التغذية، و  يضلواضع الب منادب كبيرة" ياصل الرصي "جبهة  ييعالية البيولوجية النتاجية وتوير اإل.  مقدار الاضع يرقات األسما  أابر تاون ويرة و 
 سمكية محتملة. وجود مندقةعلى وج  الاصو   دعموت

1 1 4 4 1 1 1 

 في المنطقة الغربية ةالمنخفض ةالساحلي يةالبحر المنطقة  -2
 :2كم 643 ما يي ذل   2كم 17 500 ومساحتهاشماال يي المندقة الساحلية من تايلند،  °7.213و شرقا° 99.081 عند يقع مركز المندقة الموقع 

 من السواحل.
  من  2كم 68ال حرية، و المعش اتمن  2كم 80من المانغرو ، و 2كم 1 263مص ات أنهار، و 10 تشملنلما إيكولوجية متنوعة تاضم المندقة

المرجان  نوعا من 269ال حرية الموجودة يي تايلند. وهنا  أاثر من المعش ات األنواع األحد عشر من على الشعاب المرجانية. وتشتمل هذ  المندقة 
مثل األدوم، والساح  ال حرية، والحيتان، المعراضة لانقراض . كما أن المندقة مودن للعديد من األنواع ال حرية نوعا من أسما  الشعاب 96و

 .وأسما  الد اق من صن  المانتاوالداليين، والقرش الحوت، 

1 1 1 1 1 1 3 

 نغ، موطن األطوماتر  -3
  شماال.° 7.284شرقا و° 99.349. ويقع مركز المندقة عند 2كم 1 619 ومساحتهاالساحل الجنو ي الغر ي لتايلند ق الة  المندقةالموقع: تقع 
  العشرعلى مدى السنوات و . منها ويرةال وتنافضيي المندقة،  أدوما 150ند. وهنا  حوالي يي تايل األدومابر تجمعات من مودن ألالمندقة 

كمندقة يردية  مستقل شكل ها موصوية )أعا ( ولان 2 رقممندقة يي التقع هذ  المندقة و سنويا.  ة أدوممساالوييات قدر   المااضية، كان معدل
 .ألدوم النس ة لنلام الااصة لهذا  يكولوجيةاإلهمية األركز على المنادب ال حرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا نلرا ألنها ت معاييرتستويي 

1 1 1 1 1 2 3 
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 لاداع على شرح األرقام 2يرجى الرجوع إلى الصفحة 

 غالي وحديقة ياال الوطنيةمدينة البعيدة عن الشاطئ بين المياه و ل الجنوبي الساحمياه  -4
  :حديقة ياال الودنية )المندقة األراضية( من سري النكا والمندقة ال عيدة حدود سري النكا إلى أقصى لالساحل الجنو ي امتداد المندقة على  تقعالموقع

 السهل السحيب.بداية حتى و عن الشادئ 
 هما يعززان اإلنتاجية على الساحل نمن المعرو  أمغمورين مندقة بإنتاجية أولية مرتفعة يي شمال المحيط الهندي. وتشمل أادودين تتميز هذ  ال

اضامة، الجنو ي من الجزيرة، وهي مودن ألعداد كبيرة من الحيتان الزرقا  دوال العام، وتدعم عددا من األنواع األارى من الحيوانات ال حرية ال
جموعة من المنحنيات العميقة عند المنحدر القاري )موا ل مهمة للحيتان الزرقا ( وحتى السهل السحيب. وهذ  المندقة ذات أهمية ااصة وتغدي م

نوعا آارا من  20تواجد ألنها تحتوي على موا ل تدعم مجموعات الحيتان الزرقا  اير المهاجرة دوال العام. وعاوة على ذل ، تدعم المندقة 
وهي  .مو والأسما  الد اق من صن  وأر عة أنواع من وأسما  الد اق من صن  المانتا ، وامسة أنواع من الساح ، وقرش الحوت، ياتالحيتان

وساح  ردلي ، المعراضة لانقراضانقراض، والساح  الااضرا  والساح  اضامة الرأس المعراضة  شدة لتشتمل على الساح  صقرية المنقار 
واألسما   ة اللهر الاضعيفة. وعاوة على ذل ، تدعم هذ  المندقة أياضا حيوانات  حرية مفترسة أارى مثل اسما  التونة،يح  جلدالزيتونية والسا

 المرلينية وعددا من أنواع أسما  القرش،  ما يي ذل  القرش الثور والقرش الحريري.

1 1 1 2 1 2 4 

 خليج منار المنطقة الساحلية والمنطقة البعيدة عن الشاطئ في -5
 ( يي شمال ش   جزيرة ʹ42° 79شماال،  ʹ05° 9الموقع: تقع هذ  المندقة ق الة ساحل سري النكا من ثايمنار )79شماال،  ʹ03° 8كاالبيتيا ) شرقا °

 .الشاد يةشرقا(،  ما يي ذل   حيرة بوتاالم  ʹ42
 ين أابر منادب التغذية المت قية لألدوم المعرض لانقراض على مستوى إن الي  منار من أاثر المنادب المتنوعة بيولوجيا يي العالم. وهو من ب

، والثدييات، وعدد ال يحصى من األسما ، والراويات، المعراضة لانقراض العالم. وتتواجد يي المندقة أياضا امسة أنواع من الساح  ال حرية
، الساحلية، والمعش ات ال حريةالشاد ية لنلم اإليكولوجية الر يسية لل حيرات والقشريات. وتوجد يي مندقة الي  منار مجموعة متنوعة من الموا ل يي ا

 والشعاب المرجانية. ونتيجة اإلنتاجية العالية يي المندقة، يهي مندقة صيد مهمة لال من الهند وسري النكا.

1 2 1 1 4 1 3 

 أخدود ترينكومالي والنظم اإليكولوجية المرتبطة به -6
 شماال يي الميا  القري ة من الساحل المجاورة لمريئ  °9.02شرقا و °81.63شماال و °8.43شرقا و °81.17لمندقة بين الموقع: تقع هذ  ا

 .2كم 1 500 ومساحتهاترينكومالي، يي المقادعة الشرقية من سري النكا. 
  ويشمل . ويعتبر الي  ترينكومالي يريدا ميي العال مغموراأادودا  20ابر يي البلد، ومن بين أابر األ، وهو المغمورةترينكومالي مجمع متعدد األااديد

والنلم اإليكولوجية المرت دة  أابر المرأيئ الدبيعية يي العالم ويتصل  أادود عميب يقع عند الساحل الشرقي من سري النكا. وأادود ترينكوماليأحد 
قراض. وتشتمل النلم اإليكولوجية المجاورة على النلم نالزرقا  المعراضة لا    من المنادب الغنية بيولوجيا والمهمة، وااصة لحيتان العنبر والحيتان

1 4 1 4 4 1 2 
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 اإليكولوجية للشعاب المرجانية.

 المرجانية راسدو  شعاب جزيرة -7
 شرقا. ʹʹ29 ʹ59° 72شماال و ʹʹ46 ʹ15° 4، ملدي ، عند المرجانيةأري  شعاب عند الحاية الشمالية الشرقية من الموقع: تقع هذ  المندقة 
  من أر ع جزر  الجزيرة المرجانيةيي ملدي  ذات السمات اإليكولوجية الااصة. وتتاون هذ   المرجانية من بين الجزر المرجانية القليلةرادسو إن جزيرة

رؤية القرش المدرقة، المتاح بويرة يرة يمكن ييها هوثاثة مرتفعات رملية. والقناة الواقعة بين جزيرة راسدو وجزيرة ماديفارو مندقة او  معروية وش
مترا. و ما أن الجزيرة المرجانية منعزلة ومحادة ب حر عميب، يإنها تعمل كمأوى لألسما  الصغيرة كي  60مترا إلى  25دوال العام على عمب من 

د الابير من أسما  الشعاب والزيارات المتاررة من تنمو يي أمان يي حاية الجزيرة المرجانية الاضحلة. ولهذا السبب، يإن الجزيرة المرجانية مشهورة للعد
ذ  الجزيرة مفترسيها مثل القرش المدرقة. ونتيجة التنوع البيولوجي الغني يي هذ  المندقة وقيمتها الفريدة، أدرجت وكالة حماية البي ة يي ملدي  ه

 المرجانية يي قا متها للمنادب الحساسة بي يا.

1 1 1 1 1 4 2 

 مرجانيةجزيرة با ال -8
 .الموقع: تقع هذ  المندقة يي السلسلة الغر ية من الجزر المرجانية يي الجز  األوسط من ملدي ، شمال قناة كاشيدو كاندو تقري ا 
 يرة من أعداد كب بتتركز العوالب موسميا يي النلام المادي الحيوي الفريد لجزيرة  ا المرجانية والمندقة المركزية ييها، الي  هاني يارو، مما يجذ

. المعراضة لانقراضو التي تعيش يي الشعاب  ألسما  الد اق من صن  المانتاعالمية  ةالحيوانات الاضامة اآلالة للعوالب. وتعتبر المندقة ذات أهمي
العالمية. وأجرى وكانت هذ  الجزيرة المرجانية مواضع تركيز مشروع حفم النلم اإليكولوجية للجزر المرجانية الذي اشتر  يي تمويل  مريب البي ة 

 115نوعا من األسما ، و 350، والمرجاننوعا من  173نوعا من الن اتات الابيرة، و 178المشروع  حثا للمازونات من األصنا  نت  عن  تحديد 
بها مجموعات  موقعا 18موقعا. ويي  29نوعا مجتمعا يي  998، لما مجموع  الماتارة األارى  نوعا من الايقاريات 182نوعا من األ ابيات، و
نوعا. وأعدت اريدة للتنوع البيولوجي للجزيرة المرجانية  أاملها تجمع بيانات التعداد البيولوجي وارا ط الموا ل. وأعلنت  941حصرية، تم تسجيل 

، كمندقة  حرية محمية . وعينت مندقة أساسية، وهي جزيرة هانيفارو2011اليونسكو جزيرة  ا المرجانية محمية من محميات المحيط الحيوي يي عام 
  .2009يي ملدي  يي عام 

1 2 1 1 2 2 2 

 جاوة-ساحل سومطرة دعنالقاع إلى السطح  مياهارتفاع منطقة  -9
 ( إلى الساحل الشرقي من جاوة، حيث إالموقع: تقع هذ  المندقة على امتداد الساحل الغر ي من سومدرة )موسميا القاع إلى السدح  ترتفع ميا ندونيسيا

لميا   موسميالرتفاع االجاوة، حسب موقع -يعزز اإلنتاجية ال حرية يي هذ  المندقة. وتمتد هذ  المندقة اارج الوالية الودنية ق الة ساحل سومدرة مما
 .القاع إلى السدح

  لمندقة الجنو ية الشرقية وتتعلب جاوة اال يترة الرياح الموسمية يي ا- سبب الرياح يي المنادب الساحلية من سومدرةترتفع ميا  القاع إلى السدح

1 1 2 1 2 2 1 
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 جيم قالموقع ووصف موجز للمناط

1 

 جيم

2 

 جيم

3 

 جيم

4 

 جيم

5 

 جيم

6 

 جيم

7 

 لاداع على شرح األرقام 2يرجى الرجوع إلى الصفحة 

األسما   مما يجذبانية  المغذيات، ميا  القاع إلى السدح والواضع ثنا ي القدب يي المحيط الهندي. وتاون مندقة ارتفاع  تذبذب النينو الجنو يب
اإلنتاجية مودنا لمستويات  عاليةالميا   ون والحاضانة. ومن المتوقع أن تا وواضع البيضوالحيوانات ال حرية األارى الستادام هذ  المندقة للتغذية 

، ياضا عن أنواع جديدة ال يزال وأسماك الطباقمثل أسما  القرش  المستودنةعالية من التنوع البيولوجي ال حري،  ما يي ذل   عض األنواع ال حرية 
يي مندقة اندساس،  زالزلعة ق الة ساحل سومدرة من مندقة يتم استاشايها. والمندقة مودن ألسما  أعالي ال حار النشدة. وتتأل  هذ  المندقة الواق

 عد  وهي مندقة يالب سومدرة، ومندقة الصدع التي تؤدي إلى وقوع زالزل وتسونامي على امتداد حاية سومدرة. وتعايى المرجان  سرعة يي المندقة
 ، مما يشير إلى أهمية المندقة لصحة المرجان على المدى الدويل.2004تسونامي 

 

 في خليج بنغالالبحرية سالحف ردلي الزيتونية ممر هجرة  -10
 .الموقع: تقع هذ  المندقة اارج الوالية الودنية، يي الي  بنغال 
 نيكا  أابر إن ساحل والية أوديشا الهندية هو أابر موقع تعشيش يي العالم لساح  ردلي الزيتونية. وتحتفم مص ات أنهار ديفي وروشيكيليا و يتاركا

الشمال إلى -الجنوب/الجنوب-مجمع تعشيش يي العالم لهذ  األنواع. وألهرت دراسات القياس عن  عد  السواتل أن معلم الساح  تهاجر من الشمال
قتصادية الاالصة وهنا  حماية لتجميع وتعشيش ساح  ردلي الزيتونية يي المندقة اال .ييما يتجاوز ذل ومن سري النكا. اير أن  لم يحدد أي نمط 

البلد، اير أن الممرات التي تتحر  ييها للتغذية والتزاوج اير محمية. ويأتي جز  عريض من مجموعات  يالقوانين/التشريعات البي ية ي الهندية  موجب
وسيم والقياس عند  عد  السواتل ساح  ردلي الزيتونية المنتقلة إلى ساحل أوديشا من جنوب سري النكا. وأادت الدراسات الجينية نتا   دراسات الت

وألهرت أن  ال يوجد ااتا  جيني بين المجموعات التي تعشش يي كل من شوادئ التعشيش الابيرة. واألهم، ألهرت الدراسات تميز المجموعات 
المعاصرة من ساح  ردلي  لمجموعات العالميةل يصلاألمصدر العند الساحل الشرقي من الهند وسري النكا، وتشير إلى أن هذ  المجموعات هي 

 الزيتونية.

1 1 1 1 4 3 2 
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 شمال غرب المحيط الهندي ومناطق الخليج المجاورةفي  المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياوصف  -2 الجدول
المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا  تيسير وص  المنادب  شأن شمال ارب المحيط الهندي ومنادب الالي  المجاورةليمية من تقرير حلقة العمل اإلقل الرا عتذييل  المريب ترد التفاصيل يي ال(

UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/23) 
 جيم الموقع ووصف موجز للمناطق

1 

 جيم

2 

 جيم

3 

 جيم

4 

 جيم

5 

 جيم

6 

 جيم

7 

 لاداع على شرح األرقام 2يرجى الرجوع إلى الصفحة 

 ه جنوب غرب أبو ظبيميا -1
 مترا وهي مودن لموا ل  15مارات العر ية المتحدة. وعمب الميا  القري ة من الشادئ أقل من إلالموقع: تقع هذ  المندقة يي جنوب ارب أبو لبي يي ا

 حرجة وأنواع  حرية مهمة.
  هذ  تدعم جانية، وحصير الدحالب، والمسدحات المالحة. و هذ  المندقة انية  الموا ل الحرجة مثل المانغرو ، والمعش ات ال حرية، والشعاب المر

الساح  صقرية الموا ل مودن لدا فة مهمة من األحيا  ال حرية،  ما يي ذل  الديور ال حرية، والديور الماواضة المهاجرة، ومجموعة كبيرة من 
 واألدوم.لانقراض  شدة المعراضة ( Eretmochelys imbricataالمنقار )

2 1 1 2 2 2 2 

 مروح -2
  شرقا وتشتمل على جزر  53.24341شماال و 24.43153موقعها هو مركز كم ارب جزيرة أبو لبي. و  120الموقع: تقع المندقة على مساية

  ومنادب اضحلة.
   والشعاب المرجانية. ، والمانغرو ، والمعش ات ال حرية ليةمسدحات الرمالتاضم المندقة مجموعة يريدة من الموا ل ال حرية والساحلية،  ما يي ذل

( يي العالم  عد أستراليا. Dugong dugonوهي مهمة للغاية لألنواع المهاجرة والمعراضة لانقراض. والمندقة مودن لثاني أابر مجموعة من األدوم )
ث عن الغذا  للساح  لمجموعة متنوعة من أنواع األسما  وهي مهمة إقليميا كمندقة لل ح ومواقع لواضع البيضوتوير المندقة حاضانات حرجة 

(. وعاوة Chelonia mydas( والساح  الااضرا  المعراضة لانقراض )Eretmochelys imbricataصقرية المنقار المعراضة  شدة لانقراض )
يي  5يي ذل  نحو ،  ما على ذل ، توير الجزر الواقعة يي المندقة المحمية مواقع تعشيش مهمة للساح  صقرية المنقار ولعدد من الديور المهاجرة

 (.Phalacrocorax nigrogularisالسقردي ) الغاقالما ة من المجموعات العالمية من 

1 1 1 2 2 2 2 

 جبل علي -3
 292020.0800ن دريب الشيخ زايد السريع )الموقع عكم  3.7ت عد كم من الحدود بين أبو لبي ودبي، و  1.2حوالي على  عد ع المندقة قالموقع: ت 

كم من المندقة  15، حسب منحنى الاط الساحلي، كما تقع على امتداد يي المتوسط كم يي الالي  2.5شماال(. وتمتد  2755066.7720شرقا و
 الساحلية.

  أمتار. وال توجد  9هكتارا من قاع ال حر دون المدي، وتنحدر انحدارا دفيفا  عيدا عن الشادئ إلى عمب يصل إلى  2 185 مساحتهاالمندقة

1 1 1 1 4 2 2 
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 جيم الموقع ووصف موجز للمناطق

1 

 جيم

2 

 جيم

3 

 جيم

4 

 جيم

5 

 جيم

6 

 جيم

7 

 لاداع على شرح األرقام 2يرجى الرجوع إلى الصفحة 

التال المنافاضة، ترتفع أقل من مترين يوق قاع ال حر المسدح المحيط بها. ة يي قاع ال حار يي معلم المندقة،  استثنا   عض تاضاريس حاد
كبيرة. وتتسم  شوادئ رملية تمتد إلى كث ان رملية منافاضة. ويمكن ماحلة  أراضية أو يجوات حوا  راسيةويعتبر اط الساحل مستقيما نسبيا، بدون 

عا من الن اتات والحيوانات يي المندقة. وهي موقع التعشيش الوحيد المت قي للساح  صقرية المنقار المعراضة  شدة لانقراض و ن 291عن ما ال يقل 
(Eretmochelys imbricataوذل  يي دبي ). 

 خور كلباء -4
  ي من اإلمارات العر ية المتحدة. وتمتد المندقة ميا  حريا واحدا من حاية بإمارة الشارقة، على الساحل الشرق كل ا  مدينةالموقع: تقع المندقة يي

 الشادئ يي الشرق.
 انية  التنوع البيولوجي. وهي مودن للساالت المستودنة هي كم تقري ا و  2متد يدبيعي  جدول ما ياا ة مانغرو  على اضفا   المندقة تشمل

واجد يي  أنواع معينة من سردان ال حر والراويات. وتتاضمن هذ  المندقة موا ل تتالمتحدة الذي  من الديور، والمكان الوحيد يي اإلمارات العر ية
الحلزون   ( المعرو   اسم كالبينيسس؛ وهو الموقع الوحيد الذي يتواجد ييTodiramphus chloris)الريرا  دا ر للساالت العر ية من 
نوع من  300ويعيش يي المندقة أاثر من  (.Scylla serrate) الديني الاضام حر ( وسردان الTerebralia palustrisالزاح  العماق )

)زا ر  Merops superciliosusأزواج(، و 10)حتى  Himantopus himantopusأنواع الديور،  عاضهم أنواع تتااثر،  ما يي ذل  
للتااثر يي ش   الجزيرة العر ية(. ويشمل زوار الشتا  ثبت مأزواج؛ الموقع الوحيد ال 10) Hippolais rama(، وأزواج 100الصي ، أقل من 
Ardeola grayii  الموقع العادي الوحيد يي اإلمارات العر ية المتحدة(، و10) حد أقصى ،Merops superciliosus  وهو يتواجد أياضا يي

 الجداول الما ية( يي را  واضامة الرأس، سبتمبر/أيلول(. وتتغذى ساح  ال حر )صقرية المنقار والااضيرد 500 جثم الاري  ) حد أقصى
مارات على الجزيرة. والمندقة هي أقدم وأابر اا ة مانغرو  يي اإلمارات العر ية المتحدة، و ها أابر مانغرو  من حيث القدر واالرتفاع يي اإل

 مارات العر ية المتحدة.العر ية المتحدة. والمندقة أانى  مازونات الار ون يوق األرض وتحت األرض عن أي موقع آار يي اإل

1 2 2 2 2 1 1 

 جزيرة صير بو نعير -5
 كم شمال ارب الشارقة. 110أبو لبي و شمالكم  65: تقع المندقة يي الالي  على  عد الموقع 
  اثر ديور ال حار )أابر مجموعة تعشيش يي اإلمارات العر ية المتحدة( وتا العامسلحفاة صقرية المنقار يي  300المندقة مودن لتعشيش أاثر من

 يي الما ة من المجموعات العالمية، كما أن هنا  نلاما صحيا للغاية للشعاب المرجانية. 1التي تشكل أاثر من 

1 1 1 1 4 2 2 

 خاتبخليج الصلي -6
 شماال. 47.857175شرقا و 29.337169الي  الاويت عند الموقع  –يباات لالموقع: الي  الص 
  من  ر، مثل الشعاب المرجانية والمانغرو  والمعش ات ال حرية وأحواض الدحالب. وحلت هذ  الموا ل  أابر قدي الالي موا ل حرجة ي تشملالمندقة

1 1 2 2 1 1 3 
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 جيم الموقع ووصف موجز للمناطق
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 جيم
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 جيم
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 جيم
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 لاداع على شرح األرقام 2يرجى الرجوع إلى الصفحة 

. وتسهم الحصا ر الميكرو ية المرت دة  المنادب الشاسعة من البيولوجي الابيراالهتمام العلمي  سبب إنتاجيتها البيولوجية، وتوييرها للمغذيات وتنوعها 
وجود معش ات  مأاثر من المصادر األارى، وااصة نلرا لعد يةمنادب المداليي الي  الصليباات )الي  الاويت( يي إنتاجية  يةالمد المسدحات

الي  الصليباات، مما يدعم مجموعة يي  ودون المدية يةالمد نمندقتيالهاما يي ديناميكيات وتؤدي الحصا ر الميكرو ية دورا  حرية ومانغرو . 
 الحيوانات العيانية يي هاتين المندقتين. ويي الي  الصليباات وحد ، يإنها تشكل أساس ش كة األاذية الثنين وثمانين نوعا من الحيواناتمتنوعة من 

من من الراويات ونوع واحد  2من القشريات و 14التي يمكن الوصول إليها ) يةمندقة المدالمنها يي المندقة العليا من  49العيانية، التي تتواجد 
، ومن المعرو  أن عددا منها دون المديةمنادب المن أنواع األسما  والمحار التي تعيش يي  33نوعا من الديور( و 24أنوع أسما  و 8الديدان و
 اال المد المرتفع. يةمندقة المدليأتي ل

 رة أم المرادميجزيرة القاروه وجز  -7
  شماال. 48.654322شرقا و 28.679059شماال؛ وتقع جزيرة أم المرادم عند  48.776904شرقا و 28.817253الموقع: تقع جزيرة القارو  عند 
  نوعا منها من المرجان الجيري األساسي وثمانية أنواع من  27أسرة، و 12امسة وثاثين نوعا مسجا من المرجان الحجري من لالمندقة مودن

 124ع تنوعا من الفقاريات يي الشعاب المرجانية،  ما مجموع  ا واع ماتلفة. واألسما  هي أاثر األنو عتبر من الموا ل الهامة ألنتالمرجان العلوي، و 
 رجانية مننوعا مسجا. وتوير هذ  الشعاب أياضا موقعا للتااثر للساح  وتوير أاذية ألنواع مثل ديور ال حار والداليين. ويعاني مجتمع الشعاب الم

 أنواع المرجان يي المندقة.عدد رجات الحرارة وارتفاع الملوحة، مما يمكن أن يؤثر على لرو  بي ية صع ة، مثل ارتفاع د

1 1 1 2 1 1 2 

 خليج نايباند -8
  البر كم من ساحل  90الموقع: تقع المندقة يي الجز  الشمالي من الالي ، حيث تمتد من الشمال الغر ي إلى الجنوب الشرقي على امتداد أاثر من

 د ال حرية والساحلية الودنية.ني اا، وتشتمل على حديقة نيرانالر يسي إل
 لية تقع المندقة يي الساحل الشمالي من الالي . وتشتمل هذ  المندقة على مجموعة واسعة من الموا ل األراضية وال حرية،  ما يي ذل  كث ان رم

وهي ت  حرية، ومستنقعات ومص ات أنهار المنادب المدية. واا ات مانغرو ، ومعش ا وشعاب مرجانية، ساحلية، وشوادئ صارية ودينية ورملية،
ح  صقرية مندقة الشعاب المرجانية الوحيدة يي الميا  الساحلية للبر الر يسي من شمال الالي  ومن أهم مواقع التعشيش والتغذية يي المندقة للسا

مندقة يريدة يي شمال  وتمثلمتنوعة من الموا ل ال حرية والساحلية  المنقار وساح  ال حار الااضرا  وساح  ردلي الزيتية. وتاضم المندقة مجموعة
 الالي .

1 1 1 1 4 2 3 

 جزيرة قشم والمناطق البحرية والساحلية المجاورة -9
 قشم إلى  وتمتد من مندقة دياب إلى ميناب المحمية من شمال شرق جزيرة كم من ساحل البر الر يسي إليران 250 الموقع: تقع المندقة على امتداد

 أقصى حدودها الغر ية.
1 1 1 1 4 1 1 
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 لاداع على شرح األرقام 2يرجى الرجوع إلى الصفحة 

  كم من ساحل البر الر يسي إليران. وتشتمل على العديد من المنادب المحمية،  250تتأل  المندقة من جزر قشم وهرمز والرا  وهنكام، وأاثر من
جزيرة قشم والمنادب ال حرية وتاضم يور. رامسار(، ومحميات المحيط الحيوي ومنادب مهمة للد اتفاقية واألرااضي الرد ة ذات األهمية الدولية )مواقع

 مجموعة كبيرة من الموا ل الساحلية وال حرية،  ما يي ذل  شعاب مرجانية، واا ات مانغرو ، ومعش ات  حرية، ومص ات أنهار، والساحلية المجاورة
لمرجانية يي هذ  المندقة هي األانى من بين والشعاب ا وشوادئ صارية ودينية ورملية،  ما يي ذل  أابر اا ة مانغرو  يي الالي  و حر عمان.

الديور الما ية والداليين وأسما  و النلم اإليكولوجية يي الالي  وأحسنها صحة. وهذ  المندقة مودن مهم للتغذية والتااثر والحاضانة لساح  ال حار 
 .والورنكياتوأسما  الد اق الشعاب وسم  القرش 

 ايومجمع جزر شورنا ك -10
  ،وجزيرة صغيرة  اسم كايو، تقع الهبتقري ا. وهي جزيرة متوسدة الحجم تواج  دلتا نهر  2كم 400 ومساحتهاالموقع: تقع هذ  المندقة ارب كراتشي ،

 من مدينة ااداني. ب القر 
  نهر مصبزيرتي شورنا وكايو يي حين أن  سبب تنوع موا لها. وتاضم المندقة تجميعا من المرجان حول ج الابيرالمندقة معروية بتنوعها البيولوجي 

كايو شهير  كون  مندقة تشمس وتغذية للحيوانات ال حرية الاضامة،  ما يي ذل  -الهب اني  المسدحات الدينية وشعاب المحار. ومجمع جزر شورنا
 الحيتان ال الينية، والقرش الحوت، وأسما  شيدان ال حر، وأسما  الشمس.

1 2 1 2 1 2 2 

 ري الكبرى ضفة خو  -11
 ومساحتها، الشادئدة عن يالموقع: تقع المندقة على امتداد الساحل الجنو ي الشرقي من مقادعة السند،  ااستان. وتمتد من الساحل إلى الميا  ال ع 

 متر. 1 500تقري ا، ويصل أق  عمب لها نحو  2كم 22 500
  ومن المعرو  أن اضفة اوري الابرى انية  التنوع البيولوجي،  ما يي ذل   اتش.، المعرو   اسم سو السندالسمة المادية الفريدة للمندقة هو أادود

يين ذات الحيتانيات، وأسما  القرش، واألسما  والايقاريات. وتفيد التقارير بوجود عدد من أنواع الحيتانيات يي تل  المندقة،  ما يي ذل  الدال
(. وهي مندقة صيد مهمة، وااصة Indopacetus pacificus ية ذات المنقار )( والحيتان االستواSteno bredanensisاألسنان الاشنة )

 سنة. 15ألسما  القرش الابيرة التي انافض عددها على مدى آار 

1 1 1 3 2 1 1 

 مجمع ماالن غوادر -12
  كم، وتقع على ساحل  الوشستان يي  ااستان. 8 750الموقع: تمتد المندقة على مساحة 
   الرأسية الصارية الواقعة يي ماالن، وأورامارا، و اسني، واوادر،  اإلاضاية إلى أابر جزيرة يي  ااستان، التي تقع يي المجمع  ايتها حالمندقة معروية

موعات من عدد من أنواع الحيتانيات،  ما يي ذل  الداليين والحيتان. ويتواجد دا ما يي هذ  المندقة جد مو أياضا. وهذا المجمع معرو  تحديدا بوج
( وحوت برايد Balaenoptera musculus(، والحيتان الزرقا  )Megaptera novaeangliae indicaحوت األحدب العر ي )ال

1 1 1 1 1 1 2 
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(Balaenoptera edeni)ياضا عن  حيرة (. والمندقة تغدي موقعين من مواقع اتفاقية رامسار: شوادئ ساح  أورمارا وجزيرة أستوال )هفت تار ،
 كبيرة. شاد ية

 مياني حور  -13
  كم، وتتصل  5إلى  4كم وعراضها من  60والمندقة دولها  كم شمال ارب كراتشي،  ااستان. 95تقع نحو  شاد ية حيرة ع ارة عن الموقع: المندقة

 .الشاد يةكم يقع يي جنوب شرق ال حيرة  4عراض   مصب ال حر من اال 
 ن اتات المانغرو  وهي انية  مجموعات الايقاريات والفقاريات. وهي مهمة ألنواع الديور المهاجرة وتشمل  الابيرتنوعها البيولوجي المندقة معرويها ب

 (.Sousa plumbeaيي المحيدين الهند والهادئ ) شواير المهاجرة ياضا عن مجموعة مقيمة من الداليين الحد ا  التي تعي

1 1 2 1 1 1 2 

 لعرببحر افي  لحد األدنى من األكسجينامنطقة  -14
  يران وعمان واليمن. وهي موجود  حر العربالموقع: تقع المندقة يي  أياضا يي الي  عمان بين إيران و ااستان. ةوتمتد يي الهند و ااستان وا 
  ويمكن أن تنافض مستويات األاسجين م 1 000و 200   مندقة من منادب الحد األدنى لألاسجين وتقع بين أعماق   حر العربمن المعرو  أن .

مااسيما النتريت، مما يشير إلى انافاض نشط وتحتوي مندقة األاسجين المنافض على  ميللي ارام يي اللتر. 0.1يي تل  المندقة لتصل إلى 
اسجين و التالي انافاض مستوى األاسجين. وتشتمل مندقة األاسجين المنافض هذ  على حيوانات نيترات، مما يؤدي إلى استادام األللنترات ونزع ال

 .Diaphus sppو B. fibulatumو Benthosema pterotum(. وتهيمن على المندقة myctophidsريدة تتأل  أساسا من أسما  الفنار )ي
وتقوم حيوانات الميا  متوسدة العمب بهجرة رأسية نهارية. ويعتقد أن أسما  الفنار تشكل اذا  مهما للحيوانات المفترسة ، .Bolinichthy sppو

نلاما   حر العربيي  مندقة الحد األدنى من األاسجينسما  الشريدية، والتونة، واألسما  المرلينية. وتعتبر يي ذل  الح ار الابير، واأل الابيرة،  ما
 إيكولوجيا يريدا،  سمات بيولوجية مميزة.

1 4 3 3 1 2 1 

 المرتبطة به والجداول المائية السند نهرمنصب  -15
 مما يالب نلاما معقدا من  حر العربيي  السنديي المندقة التي يتديب ييها نهر  السندتشكل دلتا نهر ي ااستان. و  الموقع: تقع المندقة يي جنوب ،

 كم تقري ا عندما تلتقي  ال حر. 210وتبلغ  2كم 14 440المستنقعات والروايد واا ات المانغرو . وتبلغ مساحة الدلتا حوالي 
  وتتسم هذ  المندقة  أهمية إيكولوجية و يولوجية يريدة  سبب تنوع موا لها الجداول الما يةنلام اا  من من اال   حر العربيي  السنديصب نهر .

لمجموعة متنوعة من الديور ال حرية  الغذا ونلمها اإليكولوجية. وتشتمل المندقة على مسدحات دينية شاسعة، وهي مهمة لمنادب ال حث عن 
على مانغرو  من نوع  السندوتشتمل المنادب المنافاضة من مصب نهر واع األسما  والايقاريات ال حرية. ومنادب التااثر والتعشيش لعدد من أن

. كما أن البيولوجي الابيروهي تعتبر أابر مندقة قاحلة لغا ات المانغرو  يي العالم. والمانغرو  معروية لتنوعها  Avicennia marinaواحد هو 
معروية بتنوعها  الديور مثل الاركية، والنحام الوردي،  السندألنواع األسما  المهاجرة. ومندقة مصب نهر  مندقة مهمة السندمندقة منصب نهر 

1 1 2 1 1 2 2 



UNEP/CBD/SBSTTA/20/3/Add.1 
Page 12 

 

 جيم الموقع ووصف موجز للمناطق

1 

 جيم

2 

 جيم

3 

 جيم

4 

 جيم

5 

 جيم

6 

 جيم

7 

 لاداع على شرح األرقام 2يرجى الرجوع إلى الصفحة 

لفين األحدب للمحيط الهندي دنوعان من الحيتانيات، وهما ال السند. ويقدن  مصب نهر الارشناواتالماواضة، وال ط، والنورس، و والبجع، والديور 
  (.Neophocaena phocaenoidesانزير ال حر )( و Sousa chinensisوالهادئ )

 خليج اللسان الرملي/هوكس والمياه المحتجزة المجاورة -16
  كم جنوب ارب كراتشي،  ااستان. وتقع مندقة الميا  المحتجزة واللسان الرملي يي در  قناة مانورا، التي  15الموقع: تقع المندقة على  عد حوالي

   كراتشي.يقع ييها مينا
  ياضم ساحل  ااستان عددا من الشوادئ الابيرة لتعشيش الساح . وتشتمل على شوادئ رملية عند اللسان الرملي )الي  هوكس( على ساحل

(. ويحدث التعشيش دوال العام، وتصل ذروت  من سبتمبر/أيلول إلى Chelonia mydasكراتشي، الذي تقع يي  مندقة تعشيش الساح  الااضرا  )
الاثي   Avicennia marinaويي مندقة الميا  المحتجزة ال  اللسان الرملي هنا  اا ة مانغرو  تتأل  من مانغرو   و ر/تشرين األول.أات

 والنورس الارشناواتالنحام الوردي، والبجع و والمتفرق. والمندقة معروية  أنها مودن مجموعة متنوعة من الديور المقيمة والمهاجرة، وااصة 
  .الماواضةالديور من ومجموعة 

2 1 1 2 2 2 3 

 ضفة أنغريا -17
  :شماال  ʹʹ27.55 ʹ69 °16)  حر العربكم ارب ملفان، بوالية ماهاراشترا الهندية يي  105المندقة هاض ة مغمورة تقع حوالي الموقع

كم حول هذا  5جاني  مندقة عازلة دولها من الغدا  المر  2كم 350. وتحتوي على 2كم 1 300وتبلغ مساحتها حوالي شرقا(.  ʹʹ19.15 ʹ06 °72و
كم حول اضفة أنغريا أاضيفت إلى هذ  المندقة نلرا ألن العديد من األنواع المهاجرة المهددة  5رها الغدا  المرجاني. والمندقة العازلة التي يبلغ قد

 يي تل  المندقة. شوهدت االنقراض مثل الساح  ال حرية والحيتان والداليين والقرش الحوت 
  نتاجيتها وتشكيلها الجيولوجي.  ، يريدةتحتوي على أابر شعاب مرجانية مغمورة يي الهندالتي  ،هذ  المندقةتعتبر نتيجة التنوع البيولوجي الغني ييها وا 

يي البيض ا  يي  األسم لتاضع امهم موقعاأسما  الفنار مما يجعل هذا المصر    أابر تجمعات من  و اإلاضاية إلى ذل ، أييد  أن هذا الموقع 
، والمرجان الصحن، والمرجان المندقة. وهنا  مجموعات متنوعة من مجتمعات المرجان، مثل مرجان المخ، والمرجان األااضر، والمرجان المفرع

وأسما  البلدي سما  المهرجة، وأسما  القشر، الدري، إلى جانب ما يرت ط بها من حيوانات ون اتات،  ما يي ذل  األسما  الما كية الابيرة، واأل
واألسما  الينفواية، وماتل  أنواع الدحالب، واإلسفن ، الحمرا ، والعقام، واألسما  األنبو ية، وأسما  الب غا ، واسما  العقرب، وأسما  التريجر، 

هذ  المندقة لل حث عن اذا ، دم تستاالعديد من األنواع المهددة  االنقراض  لوحم أنوشوكيات الجلد، والقشريات، ونجم ال حر. و اإلاضاية إلى ذل ، 
 ومن بينها الساح  ال حرية، والقرش الحوت، والحيتان والداليين.

1 2 1 1 1 4 1 

 أرخبيل سقطرى  -18
  :2 1 1 2 1 1 1 شماال عند تقادع الي  عدن وشمال ارب المحيط الهندي. ʹ43 °12شماال و ʹ5 °12شرقا و ʹ35 °54شرقا و ʹ0 °53تقع المندقة بين الموقع 
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 يي صابور وكمال يرعون.  تمل على الجزيرة الر يسية من سقدرى، إلى جانب الجزر الصغيرة سمحة ودارسة وعبد الاوري والبروز الصاريةالمندقة تش
ن ع، و كم 95 وال يتجاوز عراض  أاثر من اسم ممر سقدرى،  اال شريط اضيب من الميا  معرو من وتنفصل الجزر عن البر الر يسي أليريقيا 

سما  المرت دة األلمجتمعات مرجانية اير عادية وتجمعات متنوعة من مودن الجزر و . كم 400بالي  عدن ال الغ عراض  ليمن ل يالبر الر يس
ترتفع لزلزال يي مندقة سدحي لوالداليين والحيتان. وتقع الجزر يي مركز  ،والساح  ، ما ييها أسما  القرش ةمالاضاالشعاب وكذل  الحيوانات  

اإلنتاجية والتركي ة  ترتاز عليها حرية، و  يولوجية و جغرايية مقادعات الدريب بين ثاث يي مفترق مثمرة للغاية و هي و لى السدح ميا  القاع إييها 
نب أنواع اوأنواع ارب المحيط الهندي، إلى ج ة" العر يتودنةسالم"األنواع مزي  من على  الموجودة ييهامل األنواع تلتجمعات الحيوانية. وتشلالفريدة 
العالمية  اتأو التوزيع/( وال حر األحمر"المستودنة" يي ) ما يي ذل    مديات مقيدةأنواع نادرة الهادئ و الهندي والمحيط المحيط أنواع  باصا  تتسم 
 دي.على يي المحيط الهناأل. وتصن  إنتاجية الاتلة الحيوية لألسما  من بين المهجنة من األسما  مهم عالميا للغاية، وعنصر ةمفككال

 في خليج عدنمياه القاع إلى السطح ارتفاع و لدوامة الكبرى لالنظام اإليكولوجي  -19
 و التالي الموقع: المندقة تشتمل على ميا  معلمها اضمن الوالية الودنية للصومال واليمن. وتمتد المندقة عدة م ات من األميال ال حرية من الشادئ .

لى حد أقل عمان.لحدود ل عابرةهي مندقة ي  تشمل شمال ارب الصومال والي  عدن )اليمن( وااصة أرابيل سقدرى، وا 
 النلام ثم ينتقل الرياح الموسمية الصيفية عندما يتحول التيار الصومالي شماال.  يترةالساحل الشرقي للصومال اال  امتدادالنلام على  يتشكل هذا

يي المحيط الهندي وينتشر بين الجزر والبر الر يسي  يكون يي شكل قوسأرابيل سقدرى، حيث  صل إلى الساحل الجنو ي مني أامل  شماال، حتى 
مما الساحل الجنو ي من اليمن،  امتدادعلى  ارتفاع ميا  القاع إلى السدحمع  النلمم  تندإلى الي  عدن،  وعند وصول لصومال يي الي  عدن. ل

يي أعالي الحياة و عالية الموسمية النتاجية لإلااملة الديناميكية ال. وتشمل هذ  المساحة الابيرة كسيةوالتيارات العنلام معقد من الدوامات  يؤدي إلى
يي ارتفاع ميا  القاع إلى السدح مع  الدوامة الابرى التقا  و سقدرى. شمال  والتيار العكسي الدايئسقدرى  دوامةالابرى، و   الدوامةالمرت دة  ال حار

تنوع يمثل مندقة ديناميكية للغاية وذات الركن الشمالي الغر ي من المحيط الهندي و يي العالم.  يةن المنادب األاثر إنتاجالي  عدن يجعلها واحدة م
 إلى ارتفاع ها ل لميا  القاع إلى السدحالتي تنعكس موسميا والرياح الموسمية  يةموجات روسبي المحيد وتؤديلمحيدات العالمية. كبير يي ابيولوجي 
محيط. أي حدث على الحدود الغر ية من يي ذال هو االرتفاع الوحيد لميا  القاع إلى السدح. و الدوامة الابرى معروية  اسم وهي ر الصي ، اال أشه

عشرة  إنتاجية العوالب زيد يوالتيارات العكسية المرت دة بها  الدوامة الابرى النات  عن   حر العرب-يي الصومال ارتفاع ميا  القاع إلى السدحنلام و 
، يي ش   أعالي ال حار ويي أعالي ال حار الغنيةالنلم اإليكولوجية التغذية المحيدة بها. وتدعم هذ  الميزة الفريدة والمعقدة  ةقليل  الميا أاضعا  مقارنة 

 البي ية اللرو وتالب . والساح  ياتوالحيتان القرش أسما  وااصة ،الاضامة الحيوانات الر يسية من واألنواع واألسما وهي مودن للعوالب 
 يي العالم. يةالمنادب األاثر إنتاج إحدى نتجت عن للحدود  اعابر و نلاما إيكولوجيا يريدا تديع  المواسم يي أعالي ال حار  المتدرية

1 1 1 2 1 2 2 



UNEP/CBD/SBSTTA/20/3/Add.1 
Page 14 

 

 جيم الموقع ووصف موجز للمناطق

1 

 جيم

2 

 جيم

3 

 جيم

4 

 جيم

5 

 جيم

6 

 جيم

7 

 لاداع على شرح األرقام 2يرجى الرجوع إلى الصفحة 

 السبعة وغودوريا األشقاءجزر  -20
  شرقا؛ والشمال الشرقي بين  ʹ27.5 °43شماال و ʹ8 °12شرقا و ʹ25 °43شماال و ʹ8 °12الموقع: تقع هذ  المندقة يي الجنوب الغر ي بين

 شرقا. ʹ1.9 °43شماال و ʹ29 °12شرقا و ʹ27.5 °43شماال و ʹ29 12°
  (. وتشمل 2كم 400المندقة ال حرية المحمية لجزر األشقا  الس عة ورأس سيان، وهي أابر مندقة  حرية محمية يي جيبوتي ) تشملهذ  المندقة

 شقا  الس عة. والمندقة تشمل تنوعا بيولوجيا  حريا قاعيا ويي أعالي ال حار، وجز  من الموا ل الساحلية وأرابيل األانغرو اا ات مأر ع 
  مهم للساح  ال حرية والديور ال حرية.تعشيش أياضا موقع هي االنعزالية وال حرية، و و يسيفسا  من الموا ل الساحلية، و 

1 1 1 2 1 2 2 

 حر األحمرجزر جنوب الب -21
 .الموقع: الجز  الجنو ي من ال حر األحمر الاا  بهذ  المندقة يشمل جميع جزر كل من إريتريا واليمن يي نلام إيكولوجي واحد 
 لال من الساح  والديور.  وتااثرش يتعشموقع لحيوانات الاضامة والديور و مندقة عالية اإلنتاجية وعالية االستيدان، وتوير ممر هجرة لهذ  ال

ي مندقة مستويات عالية من التنوع البيولوجي وه والمندقة ييهاكا نات  حرية متنوعة.  تقدن ييهانغرو  التي اوالم ي اضعالللمرجان  موا لوير تو 
  تاريخ حياة األنواع. لمراحل مهمة

1 1 1 1 1 1 1 

 النظم اإليكولوجية في أعالي البحار جنوب البحر األحمر -22
  :ريتريا و اب المندب.الشمالية إلالحدود  إلىقة تقري ا مندتصل حدود الالموقع 
  أ(، الذي يرجع يي الغالب إلى تديب -إنتاجية يي ال حر األحمر من حيث الالوروييلالمنادب مستوى عال من اإلنتاجية )من بين أاثر  بهاالمندقة

والقرش  ياتلعدد من األنواع،  ما يي ذل  الحيتان المهمةمن الموا ل  هاجعلتهذ  المندقة لعالية النتاجية واإلالميا  الغنية  المغذيات من الي  عدن. 
لهجرة بين ال حر األحمر والي  ا مهما لالمندقة ممر  والديور. كما تعتبر ةالشيدانيوأسما  الد اق  وأسما  الد اق من صن  المانتاالحوت، 
 بيولوجيا. وعةمتنهذ  الميزات تجعل المندقة و . ماتلفة المحيط الهندي ألنواع/عدن

2 1 1 2 1 1 4 

 سنجانب وُشعب رومي جزيرة -23
 سودان، تكم شمال شرق مدينة بور  30عند حوالي  ،  القرب من مركز التنوع البيولوجي لل حر األحمر،الموقع: تقع المندقة يي وسط ال حر األحمر

شرقا( ق الة ساحل  ʹ24.2 °37شماال و ʹ56.3 °19سنجانب ) شرقا. وُشعب الرومي هي ُشعب حلقية تقع شمال 26 °37شماال و 42 °19وموقعها 
 والهادئ.  يالسودان على ال حر األحمر. وتقع المندقة يي شمال ارب المندقة البيولوجية الجغرايية للمحيدين الهند

  ومندقة شعاب  دول كيلومتر واحد. حاية ال علىكم( وتمتد  3.2كم يي  7.3)كتلة مستديلة حجمها  2كم 22جانية حوالي ر مساحة الجزيرة المتبلغ
رومي معروية  بتقري ا. ومندقة ُشع 2كم 4.6مساحتها  الشاد يةتقري ا، ومندقة ال حيرة  2كم 2الُشعب المسدحة وشعاب المقدمة الاضحلة مساحتها 

. المهددة  االنقراض (Carcharhinus amblyrhynchosالمدرقة الصديية وقرش الُشعب الرمادية )ذات جيدا  األعداد الابيرة من أسما  قرش 
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جزيرة  وسنجانب مثال را ع )ور ما األياضل يي المندقة  أاملها( من الشعاب ال عيدة عن الشادئ يي الميا  العميقة يي وسط ال حر األحمر. وتحتوي 
الشديدة  امنحدراتهلسوداني، حيث ترتفع يي ال حر األحمر ا سنجانب المرجانية/ُشعب رومي على أحد هياال الُشعب التي ليس لها مثيل على اإلداق

 عب مرجانية حيوية جغرايية دبيعيةشُ مندقة  13 تمثلمرجانية متنوعة للغاية ات حيوانبوجود تميز تمتر. و  800 الذي يزيد عمق  عنمن قاع ال حر 
من الن اتات والحيوانات يي توازن مستقر مع  المتنوعة وتعيش المجموعاتعب المرجانية. الشُ  ة منتجمعات نموذجيواحدة منها ، وتوير كل ماتلفة

عب أنواع الشُ نوعا من  86والوقار. وقد تم تسجيل ما مجموع   المدرقة،الب غا  و  انقراض مثل أسما  القرش،والمعراضة لالعديد من األنواع المستودنة 
 نوعا من األسما . 251المرجانية وأاثر من 

 ب/جزيرة مكورمنطقة خليج دونغونا -24
  ب. اكم عن شادئ ش   جزيرة دونغون 30سودان، ويشمل جزيرة مكور التي ت عد تبور  شمالكم تقري ا  125الموقع: يقع الي  دونغوناب على  عد

 كم تقري ا على امتداد الساحل. 70وتغدي المندقة مساية 
 ة مهمة إقليميا من األدوم، ومنادب مهمة إقليميا أو عالميا لتعشيش المندقة تحتوي على مجموعة كثيفة ومتنوعة من المعش ات ال حرية، ومجموع

الفريدة يي مندقة ارب المحيط وأسما  الد اق من صن  المانتا  الساح  ال حرية والديور ال حرية، وتجمعات إقليمية من أسما  القرش الحوت
ومن للديور. والساحل الشرقي من جزيرة المكور موقع لتعشيش الساح  الهندي. والمندقة معروية  أهميتها الااصة للديور ومعينة كمندقة مهمة 

 أهمية إقليمية ور ما دولية. اذالمحتمل أن يكون 

1 1 1 2 2 2 1 

 ومنطقة جنوب البحر األحمر السوداني أرخبيل سواكن -25
  الرصي  القاري.امتداد على  وهيالموقع: تقع المندقة يي الميا  الجنو ية من السودان 
 الشعاب والجزر يي هذا    مجمع اير عادي للشعاب الحاجزة يي حين أن أرابيل سواان من أهم مجموعات الجزر يي ال حر األحمر. وتؤدي ن الشُ إ

 والمعرو  أن  مودنهذا الجز  من ال حر األحمر،  داالزيادة كبيرة يي موا ل الشعاب المتاحة داال الميا  الساحلية السودانية و إلى األرابيل 
موا ل الجغرايي وتنوع  إلى زيادة كبيرة يي النداق البيولوجي يي عرض ال حرهذ  الشعاب كما يؤدي امتداد األنواع. لمجموعة متنوعة للغاية من 

ت ال شرية وير منادب  عيدة عن التأثيرانلرا ألن ذل  يعدم إمكانية الوصول إلى هذ  الشعاب والجزر يعزز أهميتها، يإن . وعاوة على ذل ، الشعاب
ساحل ال حر األحمر ويبلغ دول يي ال حر األحمر.  المهمةالساح  و الديور مواقع تعشيش وملجأ ل عض  يالم اشرة على ساحل البر الر يس

 المهد ةة الشعاب المرجانيويوير هذا المزي  من كم ويحتوي على العديد من الجزر اير المأهولة، وهياال الشعاب ال حرية المغمورة.  750السوداني 
هذ   وتعد. اواسع ابي ي تشمل منحدراوأرابيل سواان درجة عالية من التنوع الموا ل    شُ  مندقةوالجزر يي والمتدورة جيدا ومجمعات الشعاب ال حرية 

 ارزة سواان أهمية يكتسي أرابيل و يي الميا  السودانية. الموجود  البيولوجي الابيرالتي تدعم التنوع هي الركيزة النلم اإليكولوجية والبي ية المتنوعة 
 قليمي.واإل ودنيعلى الصعيدين ال
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 علبةو وادي الجمال  -26
  :كم وتبلغ  300مصر والحدود المصرية السودانية،  شريط ساحلي يبلغ دول  حوالي يي مساحة الميا  بين مدينة مرسى علم المندقة تغدي الموقع

جبل الحديقة الودنية لحمادة و -الجمال واديلمندقة المحمية ال ما، وهتينمحميداال مندقتين مندقة التقع و . 2كم 5 000 مساحتها اإلجمالية حوالي
 .كم من الشادئ 70، من على  عد كيلومترات قليلة إلى أاثر من جزيرة يي عرض ال حر 20على مل المندقة أياضا تشت. و عل ة

 نوع من  400ال يقل عن ما و  والدري  الصلب من المرجان نوع 200. وقد تم تسجيل أاثر من يوجمال دبيع كبيرتنوع بيولوجي بمندقة تتسم ال
 أنواعس عة  وتتواجد يي المندقة ما ال يقل عناألنواع المستودنة وااضحة بين المجموعات الماتلفة من األسما  والايقاريات. و األسما  يي المندقة. 

مندقة للمانغرو  ال حري أابر وتمتد نغرو  من مصر(. ا)نس ة كبيرة من مجموع موارد الم المانغرو ال حرية ونوعين من  المعش اتمن 
(Avicennia marina )12  مؤن  القندل وال، تقع يي حمادة، متواصلةش    حايةكم، يي(Rhyzophora muncronata موجود يي شاتين )
 واألدوم( Chelonia mydasتوير اذا  للساح  الااضرا  )و الساحل المصري  امتدادال حرية على  للمعش ات. ويوجد يي المندقة أابر مروج يقط
(Dugong dugon .)وهما الساح  الااضرا  والساح  صقرية أنواع مسجلة(، الساح  ال حرية )من أصل امسة على األقل من  ويعشش نوعان

التعشيش للساح  الااضرا  يي  مجموعاتابر مودن ألمندقة وال. ييي الجزر وشوادئ البر الر يس (Eretmochelys imbricata)المنقار 
نوع من الديور يي المندقة،  ما يي ذل   100. وتم تسجيل أاثر من 2008ناث يي عام من اإل 600نحو  –الز رجد مصر، على شوادئ جزيرة 

، يي حين أن النوارس بياضا  العينين تمثل لجمالاوادي جزيرة موجودة يي  الغروبأابر مستعمرة عالمية لصقور و نوعا من الديور ال حرية.  15
مسح العمليات  يينوعا(، كما هو موثب  15) التي يمكن رؤيتها ياتلحيوانات الحيتانمودن المندقة و . ية منهاالعالم المجموعاتمن  30حوالي 

مجموعات كبيرة معلمها يي  حيث توجدر عنصر ، أاب(Stenella attenuataالمنقدة يي المنادب المدارية ) الداليينوتمثل ماصصة األايرة. ال
ولان يتحر  جز  من المجموعة قري ا من  الموجودة أياضا  عيدا عن الشادئ، (Stenella longirostris) تليها الداليينو ، ال عيدة عن الشادئالميا  

صغير جدا من عدد مودن أياضا لالمندقة و . ( للراحةSattayahو Samadaiعن ملجأ يي الشعاب المحمية )مثل  ايوميا يي الفجر  حثالشادئ 
ال حرية القاع الرملي  المعش اتمروج (، ومعلمها يي مراسي ساحلية صغيرة حيث تغدي Dugong dugon) األدوم المجموعات المت قية من

 الاضحل.

1 1 2 3 3 1 2 

 الحوض العربي -27
  .64.46 منلشمال من ا وحدودهاالموقع: المندقة تقع كلها اارج الواليات الودنيةº 17.32شرقا وº 67.36شماال وº 17.32شرقا وº ومن  شماال

 شماال. 10.81ºشرقا و 64.46ºشماال و 10.81ºو شرقا 67.36ºالجنوب 
  النس ة لتغذية ر يسية لمندقة  وهيسهل السحيب. المندقة يي الميا  يوق التقع ( لنو  تريندادPterodroma arminjonianaال ،)تااثر يييي ذ 

لاتحاد الدولي  على القا مة الحمرا  مدرج وهذا النوعلساحل الشمالي لموريشيوس. ، ق الة االدا ريةجزيرة ، وهي اللمحيط الهندي على جزيرة واحدةا
 الوالدة(، و عد  /تموزويولي /أيارحوض العر ي اال الهجرة )مايوالإلى  تسايرسنوات أن الديور وتبين مجموعة بيانات تت ع متعددة ال، حفم الدبيعةل

1 1 1 2 2 2 2 
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امسة أنواع من و ،  ما يي ذل  ثاثة أنواع من الساح ، الاضامةالحيوانات ال حرية من أياضا مجموعة أارى  وتوجدلتغذية. ل( العام)على مدار 
يي  تهاوير و الدقيقة  هاوزيعاتتأن أسنان، وما ال يقل عن اثني عشر نوعا من الداليين، على الرام من  اتثاثة أنواع من الحيتان ذو ، ال الينيةحيتان ال

 .ةهذ  المندقة اير معروي

 جزر الديمانيات -28
  مندقة ال ادنة، عمان. ق الةالموقع: تقع جزر الديمانيات 
 قليمية. دجزر ال الديور ال حرية  كثايات عالية من مجموعة متنوعة منبها الجزر و يمانيات مندقة را عة ذات أهمية إيكولوجية و يولوجية ودنية وا 

انقراض. المعرض لهذا النوع من منقار سنويا، وهو ما يمثل ر ما أاث  سرب يي العالم صقرية الإناث الساح  من  400 وتعشش ييهاالمعششة، 
مل األنواع األارى تعلى األقل من األنواع المستودنة يي عمان. وتش وهي مودن لنوع واحدودنيا  راتجمعات المرجان والشعاب من بين األياضل تدو و 

 والديور ال حرية. ياتالساح  ال حرية والحيتانعلى مندقة الالموجودة عادة داال 

2 1 1 1 1 2 1 

 في عمان بحر العرب -29
  :ات  عيدا عن متد م ات الايلومتر تالجنوب، و  منالشمال والحدود العمانية اليمنية  منمندقة ق الة جنوب عمان بين ش   جزيرة رأس الحد التقع الموقع

 .عماني لجنو الوسط و ين الساحلالأساسية ق الة  منادب الشادئ. وتشمل هذ  المندقة ثاث
 كم  400و 300الساحل وتصل إلى  عندحدث التي تيي العالم،  ارتفاع ميا  القاع إلى السدحمنادب  يي قلب واحدة من أابر امسالمندقة قع ت

  سبب ميا  القاع إلى السدح ارتفاع اإلنتاجية األولية العالية المرت دة و . ا تقري امتر  250 يبلغعمب  تىح الميا ؤثر على عمود ت عيدا عن الشادئ و 
 20ال يقل عن ما اللرو  المناس ة لتغذية  تهيئيي المندقة على نداق أوسع. كما أنها  اإليكولوجيالنلام  ينشطالموسمية يي  حر العرب الرياح 

الموا ل   السواتلتت ع ويكش  ال. انقراضالمعرض لعر ي وهو الحوت األحدب الذل  الحوت األاثر عزلة يي العالم،  ،  ما ييالحيتانياتنوعا من 
مودن المنادب الاضحلة و نقراض. ال شدة  والمعراضةانقراض المعراضة لهذ  الحيتان ياضا عن ايرها من األنواع، مثل الساح  ال حرية لالمفاضلة 
وُيشكل هذا المزي   المرجان.و المستودنة الدحالب الابيرة  مجموعاتيريد بين هنا  تعايش الدحالب الابيرة، و  مجموعاتو  المهمةال حرية  للمعش ات

أحادي  تجمعأابر يمثل مجتمع مرجاني معين ر ما  وهنا على مستوى العالم.  ايريد امجتمع الجديدةاألنواع المعتدلة اير العادي من األنواع المدارية و 
اللرو  الفريدة الناتجة عن الرياح و من المرجان الملفو .  ة حتى اآلنتقري ا حصرا من أنواع اير موصويويتأل  معرو  على األرض،  لمرجانل

 التجمعاتاألنواع إلى مستوى الجينات والمجموعات و السمكية، من مستوى  للحيوانات البيولوجي الابيرالموسمية الجنو ية الغر ية تسهم يي التنوع 
ارى من األجزا   األويرة نسبية مقارنة وأسما  أعالي ال حار وأسما  ال حار متوسدة العمب ب القاعيةوتوجد يي المندقة األسما  . لم اإليكولوجيةوالن

كت أن والتي أوشالمستودنة إقليميا الر يسية من النو  الجوانيني  المجموعات،  ما يي ذل   عض  حر العربأارى من  سمة مهمةالديور و عمان. 
نص  مليون دا ر أو مودنا لاألرااضي الرد ة الساحلية تاون يي يصل الشتا ، و . الاضعي  سقدرى واراب ال حر الدا ر  تص ح مهددة  االنقراض

1 1 1 1 1 1 2 



UNEP/CBD/SBSTTA/20/3/Add.1 
Page 18 

 

 جيم الموقع ووصف موجز للمناطق

1 

 جيم

2 

 جيم

3 

 جيم

4 

 جيم

5 

 جيم

6 

 جيم

7 

 لاداع على شرح األرقام 2يرجى الرجوع إلى الصفحة 

  والديور الساحلية. ،والارشناواتالنوارس،  أساساأاثر، 

 دلتا شط العرب -30
  :الحدود الجنو ية العراقية يي مدينة  عندغر ي الجنوب يي ال يةمثلثش   جزيرة  وتّاون  دويل حر اضحل مندقة يي الدر  الشمالي من التقع الموقع

الدر  الجنو ي  ويشكل. عند قناة اور الز يرتنتهي ، و عبد هللا عند اورل الحدود اإلقليمية ال حرية مع الاويت متد  اتجا  الشمال الغر ي لتشكّ تالفاو و 
ا متر  232 ا بينم هاعراض ويتراوحكم.  200 هادولوالمندقة صب يي الالي . وهو يالنهر  مصبلى إيران وصوال ا  راق و من النهر الحدود بين الع

 .مصب النهرمتر يي  800يي ال صرة إلى  تقري ا
 الموا ل قة العديد من تشكل دلتا شط العرب من التقا  نهري الفرات ودجلة يي مدينة القرنة يي محايلة ال صرة جنوب العراق. وتتاضمن هذ  المندي

، وااصة الميا  الساحلية لاور عبد هللا على الجانب اآلار من وتعمل هذ  المندقة. دينية ية،  ما يي ذل  منادب مدالفريدة يةالساحلية والمدو ال حرية 
 المهمةالميا  المالحة والموجودة يي ل حرية القشريات والراويات اجزيرة بو يان الاويتية،  مثا ة منادب حاضانة وتفريخ لاثير من األسما  وايرها من 

 مندقة الالي   أسرها. ىلع ايريد اشط العرب تأثير دلتا وتؤثر الايقاريات. أارى من اقتصاديا، ياضا عن مجموعات 

 2 1 1 1 4 1 دلتا 

 جيواني-منطقة ماكران/داران -31
  يي إيران.الرأسية تانغ  حايةاانز يي  ااستان إلى  للحدود بين إيران و ااستان وتمتد من ةالموقع: هذ  المندقة عابر 
 مجموعةأابر وتوجد والساح  ال حرية الااضرا .  يةريدلي الزيتون لساح تعشيش كموقع أهمية ااصة  ذاتواسعة للمندقة الالسواحل الرملية  تعتبر 

الجز  ويوجد يي المندقة.  يياألنهار ومص ات    األنهارعند ميا اة لهار ييي أقصى مندقة ( Crocodylus palustris) ةالمفترس التماسيحمن 
شا اهار. الي  وادر و زعان  يي ا وهنا  انازير ال حر بدون المرجانية الوحيدة المعروية يي شمال  حر عمان.  الشعابالشرقي من الي  شا اهار 

الميا  الساحلية للمندقة و . ياتايقاريات ال حرية ياضا عن الحيتانل البيولوجي الابيرلتنوع معروية  ا المجاورةجيواني والمنادب سية يي واألرض الرأ
 .المتنوعة الديور الساحلية أياضا انية ألسما  وجراد ال حر. وهذ  المندقة ل الابيرةلصيد معروية  كميات ا
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 المحمية الطبيعية الوطنية للمانغروف في دونغزياغنغ بهينان  -1
 ( ومساحتها  ʹ01 °20-ʹ51 °19شرقا و ʹ37 °110- ʹ30 °110الموقع: تقع المندقة يي شمال شرق حي ميان،  مدينة هايكو .)5 400شماال 

 هكتار.
  المندقة كما أن نموذجي يي الصين. ال الدبيعي األصلي معلم المانغرو  وتشتمل علىرو  الساحلي، غلمانا لمهم إيكولوجيا اامنل تشملالمندقة

ية. الحيوانالعوالب العوالب الن اتية و و الديور الما ية، و نغرو ، ااا ات الم مثلماتلفة، الاألنواع ال حرية والساحلية ااصة  ، و  التنوع البيولوجي انية جدا
 .قاضا  يصل الشتا لديور لالمنادب المدارية الشمالية، وهو أياضا مودن مهم لالديني الساحلي على حاية هذا المصب والنلام اإليكولوجي ويقع 
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 المحمية الطبيعية الوطنية للمانغروف في شانكو -2
 يي الصين. ومركزها عند  إقليم اوانغزي زوانغ المتمتع  حكم ذاتيهيبو، يي  الموقع: تقع المندقة على جانبي ش   جزيرة شاثيان، جنوب شرق بلدية

 كم. 50هكتار وتمتد على دول الساحل لنحو  8 000شرقا. ومساحتها  ʹ43 °109شماال و ʹ28 21°
   وأص حت هذ  المندقةات يي والحشر  ،والديور ،المحارو نوعا من المانغرو  والمجموعات الابيرة من الدياتومات القاعية، واألسما ، 14هنا ،

 .الصين التي تتميز بهارو  الساحلية غواحدة من منادب المان
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 المحمية البحرية لجزر نانجي -3
  شماال. ʹ27 °27شرقا و ʹ05 °121. وتقع عند 2كم 11.13، وتشمل مندقة يا سة مساحتها 2كم 201.06الموقع: المساحة اإلجمالية للمندقة تبلغ 
 القاعية الاضامةنوعا من الدحالب  178نوعا من األسما  الصديية و 427توي المندقة على مستوى عال من التنوع البيولوجي،  ما يي ذل  تح .

نوعا من القشريات  257نوعا من األسما  و 397و، الصغرى من الدحالب  انوع 459والدحالب". وهنا  أياضا  الصد "مملاة  ة  اسممعروي وهي
الدولي  من قبل االتحاد اضعيفةانقراض أو معراضة ل مدرجة بوصفهاتسعة أنواع  هنا ن المالوقات ال حرية األارى. ومن بين هذ ، نوعا م 158و

 .لحفم الدبيعة

1 2 2 3 2 1 2 

 التسربات الباردة -4
  19 °22شرقا و ʹ17 °120وشماال  ʹ12 °21شرقا و ʹ30 °118شماال و ʹ12 °21الموقع: تقع المندقة يي جنوب ارب حوض تايوان عندʹ 

 تقري ا. 2كم 14 000متر. والمندقة مساحتها  3 000-2 900شرقا، وعند عمب  ʹ17 °120و ʹ19 °22شرقا و ʹ30 °118و
1 2 3 2 1 3 1 
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  ذي  ال كتيريا و لح ال حر والمحار وسردان ال حر لمجموعاتها المتنوعة منر يي هذ  المندقة يريدة ليس يقط االنلم اإليكولوجية يي أعماق ال حإن
التاوين،  ما يي ذل   ةمكانيالوالبيريت والمعادن  ،والدولوميت ،األرااونيتو الاالسيت،  تشكلت أساسا التي والجمبري، ولان أياضا لموا لها الشعر 

 ذي الشعر،  حروسردان ال ،والمحار ،ل كتيريا، و لح ال حرل كبيرة أحيا يةوال اريت، والج س، والابريت الدبيعي، والتي تدعم كتلة  ،سيدريتال
 والجمبري.

 في موان والجزر مسطح المد -5
  شماال ومن  ʹʹ52 ʹ07 °35شماال إلى  ʹʹ20 ʹ04 °35الموقع: تقع هذ  المندقة يي المندقة الساحلية الجنو ية الغر ية لش   الجزيرة الاورية، من

 .2كم 24شرقا. ومساحتها حوالي  ʹʹ9 ʹ27 °126شرقا إلى  ʹʹ2 ʹ21 126°
  وعادة ما تصل نس ة دعم العديد من أنواع الديور الما ية المهاجرة والموارد السمكية. لجيدا متدورة   د قة أساسيةال كر  احالته مندقة هذ  التحتفم

محمية الانقراض و ل المعراضةن هنا  العديد من األنواع نلرا ألقيمة عالية للحفم ذات المندقة  هذ . و يي الما ة 40-30إلى رواسب الدين يي ال
نوع من  29 000وشوهد يي المندقة نحو لديور الما ية. انية جدا لتغذية ا وهذ  المندقة. والحاضانة والتغذية فقسالتي تستادم المندقة للعالميا 

يي موان. كما  والجزر مسدح المد ييالميا  المالحة نوعا من ن اتات  47 هنا نوعا. و اإلاضاية إلى ذل ،  48إلى  الشتوية التي تنتميالديور الما ية 
 .2008رامسار يي عام من مواقع كموقع  وعين 2001محمية منذ عام ومسدح المد والجزر أص ح مندقة تنوع الحيوانات القاعية عال جدا. أن 
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 سياالضحلة في شرق آ المناطق المدية في البحار -6
  :جمهورية و مواقع يي اليا ان، التوجد و  حار شرق آسيا. يي  هجرةلالمسار الواسع لأساس ش كة  يشكلون  اموقعا يردي 20تاضم هذ  المندقة الموقع

 .وميانمار ،الفلبينو ندونيسيا، وا  ماليزيا، و ند، تايلو نام،  يتييو الصين، و كوريا، 
 من أنواع الديور الما ية المهاجرة التي تعتمد على من ال حار الساحلية الاضحلة يي شرق آسيا ذات أهمية حاسمة ل قا  العديد  يةمنادب المدتعتبر ال

مواقع ااتناقات حرجة، وال سيما يي الل  عض شكّ اال يترات الهجرة، عندما تُ   الد ع اهذ  المنادب لمراحل ماتلفة من دورة حياتها، ومعلمهم
ويكون . التااثر موعدالتااثر  لمجموعات(، وكذل  الديمقرادية جمهورية كوريا الشعبيةو وجمهورية كوريا،  ،ل حر األصفر )الصينلاإليكولوجية  ةالمندق

و دأت . ااستامال هجرته بوسعهاكون يالديور، ل مسارات هجرةماتلفة تعتمد على ش كة المواقع يي جميع هجرة األنواع استراتيجيات لماتل  
مما عاما(  50يي الما ة يي ال حر األصفر يي  60ود األايرة ) معدل ينذر  الادر يي العقية والمسدحات الرملية تاتفي الدينية المدالمسدحات 

ما  وأص حالديور الما ية المهاجرة  سرعة،  مجموعاتلمواقع. ونتيجة لذل  انافاضت  استمرار لتر  الديور الما ية المهاجرة تعتمد على عدد متناق  
يي كثير من األحيان التي تاون على عدد قليل من المواقع، األنواع  هذ  وتعتمدانقراض، معراضا  شدة لانقراض أو معراضا لنوعا  30يصل إلى 
 المت قية من  حار شرق آسيا ذات أهمية حيوية إلنقاذ الديور الما ية المهاجرة التي تعتمد عليها. يةجميع المنادب المدو . ا، ل قا هاير محمية
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 المجاورةمضيق لمبه والمياه  -7
  :حيط    ي. وماضيب لم   ندونيسيةاإل لم   بين ش   جزيرة ميناهاسا يي شمال سوالويزي وجزيرة لم  ،  مقادعة شمال سوالويزي  يقع ماضيبالموقع

 ʹ09 °125المحيط الهادئ من الشمال، والبري الر يسي لسوالويزي من الغرب، وجزيرة لم   من الشرق و حر ملوكااس من الجنوب. وتقع المندقة عند 
 كم. 2كم وعراض   22شماال. وماضيب لم   دول   ʹ25 °27 – ʹ08 °27شرقا وʹ 18 125° –

  يي  مهد ة مستمرةشعاب محاط  ماضيب لم   و ندونيسيا. إم   والميا  المحيدة بها من بين األانى واألاثر تنوعا يي الاا نات الحية ال حرية يي لشعاب
ماتلفة،  ما يي ذل  النواع األالعديد من   انيوهو الموا ل تجانس  لم    عدمماضيب  ويتسم. ونقية ميا  عميقة  عيدا عن الشادئ محاط أن  حين 

 193يي الما ة، وتم االعترا   ما مجموع   60.7يي الما ة و 12.2ما بين  تتراوحي غدا  المرجاني الحيوال. الاضعيفةتودنة والنادرة و ساألنواع الم
حدها يي يتتأل  من رمال بركانية وسهول و ، و ا سماتتماما  ةمفتوح الموا ليإن هذ  المندقة. ومع ذل ، صنفا يي  68المرجان تنتمي إلى نوعا من 

والجمبري  ،الناس  ال حر هذ  المندقة، مثل سردان ييأنواع جديدة ماتلفة  وص تم  قع المرجانية الصغيرة. وقد الالميا  الاضحلة عدد قليل من 
هذ   ييوالعوالب الحيوانية. وقد تم تسجيل العديد من األنواع الجديدة  ات،والمرجاني ،األسما و  ،الراويات ال حريةو واألادبودات، والح ار،  ،والقواقع

بويرة  المجاورةوالميا  لم   ماضيب يشتهر (. و اإلاضاية إلى ذل ، Latimeria menadoensis) اإلندونيسيةالمندقة،  ما يي ذل  أسما  سيلاانث 
 تقري ا.دن  587 000   حجم قدر د أسما  التونة، يمصا منلموارد ا
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 المجاورةأرخبيل جزيرة ريدانغ والمنطقة  -8
  2 483.5ميل  حري من شمال شرق كواال تيرينجانو. ومساحة جزيرة ريدانغ تبلغ  24.28كم أو  45الموقع: تقع جزيرة ريدانغ على  عد حوالي 

 ʹ59 °102شماال و ʹʹ28.9 ʹ43 °5اإلحداثيات  داالع مندقة األرابيل تقري ا أابر جزيرة من بين جزر أرابيل ريدانغ التسع. وتق –هكتار 
 شرقا. ʹʹ02.82 ʹ03 °103شماال و ʹʹ10.49 ʹ49 °5شرقا و ʹʹ04.53

  لشركة ريي  تش   دراسةالشعاب المرجانية يي  االو ريدانغ من بين األياضل على الساحل الشرقي من ماليزيا ويي حالة جيدة عموما. وألهرت
يي الما ة منها، وهي نس ة أعلى  58.13"جيدة"، والمرجان الحي يغدي  ةأن الشعاب المحيدة بجزر ريدانغ تعتبر يي حال 2014ماليزية يي عام ال

يي الما ة( للشعاب يي مندقة رصي  صندا. ويعتبر تنوع األسما  والايقاريات متوسدا. واستنادا إلى الدراسات  56.38قليا من المتوسط )
لتنوع البيولوجي ال حري يي الجز  الشرقي من ش   جزيرة ماليزيا. وتتيح لمعلم اولوجية ال حرية األايرة، ُيعتقد أن جزيرة ريدانغ مصدر البذور البي

( Dermochelys coriacea(، والسلحفاة جلدية اللهر )Eretmochelys imbricataالشوادئ يي تيرينجانو مواقع تااثر للسلحفاة صقرية المنقار )
موقعا  78، مما مجموع  على شوادئ تيرينجانوموقعا لتعشيش الساح   36(. وهنا  Chelonia mydasوالسلحفاة الااضرا  المعراضة لانقراض )

ي ؛ ، ولان يتركز التعشيش يي  االو ريدانغ؛ و االو بيرهينثيان؛ و ينار تيرينجانوللتعشيش يي ماليزيا. وتذهب الساح  إلى كل شادئ تقري ا يي 
 كيجال.و ورانتاو أ انغ؛ و ااا؛ واليغا؛ 
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 المضايق الجنوبية في ملقا -9
  :ومندقة ، القا مةمندقة ال حرية المحمية ال هي تشملري سيمبيان إلى أرابيل رياو، إندونيسيا. و غالميا  والشوادئ من ني   المندقةغدي هذتالموقع

شماال،  2.42ºشرقا و 101.6ºعند  الحدود الشمالية للمندقةو الساح .  موقع تغذيةالتعشيش، و منادب ين ما بالواقعة مندقة الالساح  و تعشيش 
 شماال.  0.57ºشرقا و 104.98ºوالحدود الجنو ية عند 

 من يل رياو. وهي ماضيب سنغايورة وأرابتتصل  اضحلة تقع بين جزيرة سومدرة وش   جزيرة ماليزيا، و و يريدة ألنها كتلة ما ية اضيقة  هذ  المندقة
 ألابرمودن ا شوادئ نيجري سيمبيان وملقو منقار. صقرية المن الساح   ةقليلإلحدى المجموعات الالتعشيش الموا ل المهمة لل حث عن الغذا  و 

 للساح  الملونةاألهمية  ة الغلينجي، موا ل  سونغايوهي ، المجاورةيي المندقة توير و  المعششة،منقار صقرية الالساح   عدد من مجموعات
 نغرو اال حرية، ومص ات األنهار وأشجار المالمعش ات موارد  حرية متنوعة اضمن  وتشتمل المندقة علىنقراض. وساح  األنهار المعراضة لا

  .القا مة ييها

1 1 1 1 2 2 3 

 الحديقة الوطنية نينو كونيس سانتانا -10
  2كم 1 236ومساحتها  شرقا ʹʹ00 ʹ20 °127جنو ا و ʹʹ00 ʹ27 °8الموقع: تقع المندقة يي. 
 ( هذ  المندقة انية  التنوع البيولوجي ال حري،  ما يي ذل  أسما  القرش، والناجل المرجانيPlectropomus species وأسما  نابليون المهددة )

ة حول الشعاب المرجانية يي المندقة. ( ياضا عن أصنا  أارى من األنواع ال حرية التي تتركز  كثايCheilinus undulatusالنقراض ) ا شدة 
مستوى وتشتمل المندقة أياضا على مستويات عالية من اإلنتاجية نتيجة الالط القوي يي المحيط الذي يريع تركيزات المغذيات يي المندقة ويدعم ال

 العالي للتنوع البيولوجي. 

2 2 1 2 2 1 2 

 من تايلند ىالخليج األعل -11
 :اط كم من  400، على امتداد 2كم 9 565شرقا. ومساحتها  ʹʹ50.783 ʹ27 °100شماال و ʹʹ39.994 ʹ2 °13عند  تتركز المندقة الموقع

الساحل. والمندقة تغدي المندقة الساحلية من مقادعات شون بوري، وشاشيانغساو، وساموت برااارن، و انكو ، وساموت سااون، وساموت 
  سونغكرام، وييتشابوري يي تايلند.

 ت المانغر  .ندقة  مجموعة من الموا ل ومستوى عال من التنوع البيولوجيتتسم الم عية الاضامة،  ،و وتحتوي المندقة على اا ا ت القا والحيوانا
رو  والديور المهاجرة( وأنواع  حرية معراضة لانقراض مثل الساح  غوالعوالب الن اتية والعوالب الحيوانية، ياضا عن األسما  والديور )ديور المان

( وانازير Orcaella brevirostris( وداليين إيراوادي )Chelonia mydas) ( والساح  الااضرا Eretmochelys imbricateقرية المنقار )ص
ئ )Neophocaena phocaenoidesال حر التي ليس لديها زعان  ) ي والهاد اليين الحد ا  يي المحيدين الهند ( Sousa chinensis( والد

وتعمل الميا  الساحلية  (.Balaenoptera edeni( وحيتان برايد )Tursiops aduncusالمنقار يي المحيدين الهندي والهادئ )والداليين أنبو ية 

2 1 1 2 2 2 3 



UNEP/CBD/SBSTTA/20/3/Add.1 
Page 23 

 

 جيم الموقع ووصف موجز للمناطق

1 

 جيم

2 

 جيم

3 

 جيم

4 

 جيم

5 

 جيم

6 

 جيم

7 

 لاداع على شرح األرقام 2يرجى الرجوع إلى الصفحة 

  لهذ  المندقة  مثا ة موقع تغذية وتزاوج وحاضانة لحيتان برايد.

 كتبا-لونغ في خليج هاالجيرية مجموعة الجزر  -12
  :من كت ا يي المندقة القري ة من الشوادئ يي شمال شرق الي  تونكين  القرب -يي الي  ها لونغ الجيريةمجموعة الجزر لية تقع الميا  ال حر الموقع

محمية المحيط و الودنية، وحديقة كات ا ، غلون الي  هاوالتراث الدبيعي العالمي ل، لالي   ايتولونغ الحديقة الودنية على ملتشتهايفونغ، ييتنام. و مدينة 
 .يي المندقة ال حريةهكتارا  9 658منها ، اهكتار  15 783 حوالي اإلجماليةتبلغ مساحتها و . لونغشاو ، وكذل  جزريي كات ا ال حرية والحديقةوي الحي

  شعاب  ترت ط  جزيرة وجزيرة صغيرة جيرية 2 400 كت ا مجموعة يريدة للغاية من-يي الي  ها لونغ الجيريةمجموعة الجزر لالميا  ال حرية تعتبر
 والمعش اتحتوي على تنوع را ع من الموا ل والنلم اإليكولوجية الساحلية وال حرية،  ما يي ذل  الشعاب المرجانية، وت. ااصة عند الجزر مهد ة
  حيرات الشاد يةالو  ية،، والمستنقعات المدذات القاع الجامد والقاع الدري المرجانية، والد قات التحتية و المانغرو ، والشوادئ الرملية و  ،ال حرية

 ،مداال الاارستيةالتحت الما ، و الوديان الاارستية و والاهو  الاارستية،  ،الساحلية ، والالجانالالجانيي الساحل التي تشكل الفجوات و الاارستية، 
الحيوانية، العوالب يي ذل  العوالب الن اتية و  األنواع،  ما المندقة بها تنوع كبير منومنادب الميا  الاضحلة. كما أن  وات،وأحجار القن ،واآل ار الاارستية

 .والثدييات ،والساح  ال حرية ،والثعابين ،والزواح  ،واألسما  ال حرية ،والقشريات ،الراوياتو 

1 1 1 1 2 1 2 

 حديقة تيومان البحرية -13
  جزيرة ماليزيا. وتقع عند من شالحدا ب ال حرية يي  ةر يجز  42الموقع: يتأل  أرابيل حديقة تيومان ال حرية من تسع جزر، وهي األابر من بين   

 هكتارا من المندقة ال حرية. 25 115كم، ومساحت   11كم و عرض  19شماال. واألرابيل  دول  ʹ47 °02شرقا و ʹ11 104°
  أن مرجان  2014أجريت يي عام تعد الشعاب المرجانية يي حديقة تيومان ال حرية من أياضل الحدا ب ال حرية على ساحل ماليزيا. وألهرت دراسة

يي الما ة  حالة جيدة. ولوحم ما  37يي الما ة  حالة ممتازة و 26يي الما ة، وهنا   60هذ  المندقة  حالة جيدة، ويبلغ ادا  المرجان الحي 
جزيرة المعش ات ال حرية لمروج ر تيومان ال حرية. وتوي ةأسرة يي الشعاب المرجانية لحديق 55نوعا من أسما  الشعاب المرجانية من  326مجموع  
 عض األنواع النادرة يي جزيرة تيومان بين الجزر على الساحل الشرقي لش   جزيرة ماليزيا. وقد لوحلت المتنقلة ألدوم ل االمدية ملجأ جيد دون تيومان 

( Gobiidaeة )موصويالادرة اير نال اتالقو يون( ونوعين من Coris pictoidesأسما  القورس ذات الادوط السودا  )، مثل المهمةو 
Amblyeleotris sp. وأسما  الفرخ parapercis sp. مع و نادرة يي جميع أنحا  العالم.  على أنهاتم تصنيفها  نوعا اإلاضاية س عة عشر  النادرة

 ي الجز  الشرقي من ماليزيا.مصدر البذور لمعلم التنوع البيولوجي ال حري ي هيجزيرة تيومان أن عتقد ، يُ البيولوجي الابيرتنوع هذا ال

1 1 1 2 2 1 2 

 الحديقة الوطنية البحرية في كوه رونغ -14
 كم  25حول أرابيل كو  رونغ، الذي يمتد  2كم 78 ووتشمل نح شرقا. ʹʹ55.36 ʹ17 °103شماال و ʹʹ7.49 ʹ35 °10ة عند قالموقع: تقع المند

 ق الة مدينة سيهانوكفيل الساحلية، كمبوديا.
3 2 1 1 2 2 2 
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  اتتاوين أدوال و  اد اش 23و كم 43نحو  بها سواحل يبلغ دولهاالجزيرة و الامبودي. الر يسي البر  ق الةند قة حول جزيرة كبيرة يي الي  تايلمندالتقع 
ا يي ذل  كبيرة إقليميا للعديد من الثدييات ال حرية،  م هي مودن لمجموعاتال حرية، و  المعش اتشعاب مرجانية وموا ل على مندقة التحتوي و . ماتلفة
الدلفين و  (،Delphinus capensis tropicalisدويل )المنقار ال والدلفين الشا ع ذو(، Pseudorca crassidensالحوت القاتل الااذب )و األدوم، 

 ي المنقار يي والدلفين األنبو  (،S. Longirostris roseiventrisقزم )الالدوار والدلفين (، Stenella attenuata) المنقط يي المندقة المدارية
ثاثة أنواع مهددة أن المندقة مودن ل. كما يي المحيدين الهندي والهادئوالدلفين األحدب ( Tursiops aduncusالمحيدين الهندي والهادئ )

( Eretmochelys imbricataمنقار )السلحفاة صقرية ال(، و Chelonia mydasعالميا من الساح  ال حرية، وهي السلحفاة الااضرا  ) االنقراض 
 (.Dermochelys coriacea)اللهر جلدية السلحفاة و 

 الحديقة الوطنية البحرية في المبي -15
 .الموقع: تقع المندقة يي بلدية بركي  اين  مقادعة تانينثاري يي ميانمار 
  800أاثر من يتأل  من ي ذ، الماي  . وتقع يي أرابيللديي الب الحديقة ال حرية الودنية الوحيدةمندقة محمية يي ميانمار و  43المندقة من بين 

،  ما يي ذل  اا ات إيكولوجيا المهمةتحتوي المندقة على عدد من الموا ل و ندامان. أمن السواحل ال حرية يي  حر  كم 600 امتدادجزيرة موزعة على 
واألسما ، ياضا  ،وشوكيات الجلد ،والقشريات ،حرجة  النس ة للراويات موا لتعمل  مثا ة ال حرية، التي  والمعش ات ،والشعاب المرجانية ،المانغرو 

ال حرية ومجموعة متنوعة من الديور التي تتغذى يي  المعش اتعن األنواع المهددة  االنقراض مثل الساح  الااضرا  واألدوم التي تتغذى على 
 .دون الساحليةمندقة الو  يةمندقة المدال

2 1 1 2  2 1 3 

 أمبات وشمال منطقة رأس الطيرراجا  -16
  القرب من اط االستوا  يي جنوب شرق آسيا، وهي يي هذ  المندقة تقع و مندقة يي الجز  الشمالي الغر ي من  ابوا يي شرق إندونيسيا. الالموقع: تقع 

ر ع جزر ر يسية وم ات الجزر الصغيرة م ات من أأتاون راجا وتشمل عدد ال يحصى من الجزر الصغيرة والشعاب المرجانية. تقلب مثلث المرجان و 
وشمال عالميا  ةم ات المتميز أغدي حدود مندقة راجا وتالديور. الدبيعية لمندقة رأس ال حرية المنالر الجانب الغر ي من  علىاألارى، التي تقع 

 مندقة رأس الدير مندقتين متجاورتين يي المندقة اإليكولوجية ل حار  سمار  سولومون.
  مجموعة متنوعة للغاية من السمات وتشملالنقاط الساانة للتنوع البيولوجي يي العالم، أهم الديور واحدة من الدبيعية لمندقة رأس  حرية الالمنالر 

االستوا ية،  مركز العالمي للتنوع البيولوجي ال حري يي الميا  الاضحلةال وهيقلب مثلث المرجان،  وتقع المندقة ييالجغرايية والموا ل واألنواع ال حرية. 
موا ل  لتنوعها الابير للغاية من ةمعروي المندقةأسما  الشعاب المرجانية. و نوعا من  1 638أنواع الشعاب المرجانية ونوع من  600أاثر من  وتاضم
المحلية يي  اتت واالاضدرا الدواماتؤدي تااثر الساح  جلدية اللهر. و للتونة وكذل  موا ل ل مواقع لل حث عن اذا األنواع، وتوير الغنى  و  الشعاب
أهمية و . على الصمودالشعاب المرجانية قدرة ليرقات بين الشعاب، مما يسهم يي ارتفاع جيد للتيار، إلى ر ط لقوي التديب الالناتجة عن و م ات، أراجا 

1 1 1 2 1 1 1 
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نب الاصا   ا، إلى جستيدان الابير ييهااالوكذل   والحيتانياتمثل الساح   االنقراض لمراحل تاريخ حياة ماتل  األنواع المهددة هذ  المندقة 
 على الصعيد العالمي. مهمةمندقة ها المذكورة أعا ، يجعل

 جزيرة أتورو -17
  2كم 144ا حوالي هحتاسي، ومكم شمال مدينة ديلي، تيمور ليشت 27الموقع: تقع المندقة على  عد نحو. 
 ورو هي جزيرة صغيرة تحيط بها مندقة أتجزيرة يي ماضيب المحيط الواقع بين أتورو وتيمور ليشتي. و  هذ  المندقة مودن للحيوانات ال حرية الاضامة

-Humann’s Fairyوراسي "-هومان ياري  أنواع جديدة تسمىو تنوع بيولوجي عال، بها  أتوروأن جزيرة وألهرت إحدى الدراسات  حرية  كر. 
wrasse " (Cirrhilabrus humanni )ال حرية أياضا نقدة ساانة أتورو ندونيسيا. وتعتبر مندقة إجزيرة ألور،   اتجا  أتورورة جزي حول موجودة
  الهندي والهادئ.المحيدين داال  التي تعيش وتهاجراألدوم  لمجموعات

2 2 2 2 2 1 3 

 سوالويزي -المنطقة اإليكولوجية البحرية سولو -18
  يوق اط االستوا . ومساحتها شرقا  °127شماال /  °0شرقا و °116شماال /  °15بين  ويزي سوال-المندقة اإليكولوجية ال حرية سولوالموقع: تقع

 .2كم 1 003 526
  بهاوارب المحيط الهادئ، يي المركز العالمي للتنوع البيولوجي ال حري. وهي مندقة  يالهندالمحيط مندقة يي قمة مندقة مثلث المرجان يي التقع 

المعش ات مودن للشعاب المرجانية، ومروج والمندقة  .، استنادا إلى العديد من الدراسات العلميةوالمداريةجانية المر أسما  الشعاب  أابر تنوع من
ن اتات وحيوانات و ، وأسما  الد اق ،وأسما  القرش ،والحيتان ،والداليين ،والساح  ال حرية، بدورها األسما تدعم واا ات المانغرو ، التي  ،ال حرية

 شهرة ولان بنفس القدر من األهمية.  حرية أارى أقل

1 1 1 1 1 1 3 

 مرتفع بنهام -19
  :ادا الدول :ةحدود المندقة من الشمال والشرق هي حوض الفلبين الغر ي، ومن الغرب والجنوب جزيرة لوزون. وهي داال اإلحداثيات التاليالموقع 

 شماال. ʹ36 °15 شماال إلى ʹ42 °17ادا العرض شرقا و  ʹ00 °126شرقا إلى  ʹ30 123°
  ما إيكولوجية حاسمة، أهمية هي ذات مليون هكتار ق الة الساحل الشرقي لجزيرة لوزون. و  13ومساحتها  نسبيا كر تحت ال حر تعد المندقة هاض ة 

للتنوع البيولوجي  همممصدر  أنها و اا د األسما . يستدامة مصاالو  المللمة ال عيدة عن الشادئلتنوع البيولوجي للشعاب المرجانية ليي ذل  
سما  أل ةالمعروي ةالوحيد واضع البيضنها تشكل أياضا جز ا من مندقة يإ، المهددة  االنقراض على الصمودالنلم اإليكولوجية  قدرةوالمساهمة يي 

إلى أن التفاعل بين التيارات . و اإلاضاية إلى ذل ، تشير الدراسات الحديثة Thunnus orientalisالتونة ذات الزعان  الزرقا  يي المحيط الهادئ، 
 بنهام يمكن أن يؤدي إلى تعزيز اإلنتاجية البيولوجية. ومرتفعالحدودية الغر ية 

 

1 1 1 2 4 2 1 
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 شرق هوكايدو -20
 شوادئ تشمل مندقة شرقا. وال °145.8شرقا و °144.3 ادي الدول شماال و ين °45.4شماال و °42.9 ادي العرض الموقع: تقع المندقة بين

جزيرة ش    حولالموا ل الصارية ؛ و نيمورو على امتداد ماضيب  حيرات الشاد يةومنادب الالمنادب الساحلية ؛ و ش   جزيرة شيريتوكو حولارية ص
 لمحيط الهادئ.لالساحل الشرقي  امتدادوالشوادئ الصارية ومص ات األنهار على  ؛جزر هابوماى وجزيرة شيكوتانو نيمورو، 

 ال اردة  أوياشيو تياراتبيتأثر  قوة  يي هذ  المندقةال حري  اإليكولوجيالنلام و اليا ان.  يينلم اإليكولوجية الدبيعية ال كر المعلم  المندقة تشمل
أنواع ماتلفة من النلم على تحتوي المندقة و مناخ  ارد. لاصيصا ل فتألنواع ال حرية تاي ا، مما يجعل هذ  المندقة مودنالشتوي وادا  الجليد 

دحالب واا ات  ،ال حرية والمعش اتصارية، مدية شوادئ و ، يةمد ، ومسدحاتشاد يةجية،  ما يي ذل  مص ات األنهار المالحة و حيرة اإليكولو 
 .الايلب

1 1 2 1 1 2 1 

 جزر الجنوب الغربي -21
 ة أمامي، شرقا. وتتأل  من جزير  °130.2شرقا و °122.8 ادي الدول و ينشماال  °28.7شماال و °23.9 ادي العرض الموقع: تقع المندقة بين

 كيراما، وجزر ميااو، وجزر ياياما. وجزيرة أوكيناوا، وجزر
 إلى المندقة ش   االستوا ية، التي تتميز  حدوث  ياياماوجزر ميااو وجزر  ،جزر أوكيناواو جزر جنوب ارب اليا ان،  ما يي ذل  جزر أمامي،  تنتمي

ال حرية داال الشعاب، والمنالر ال حرية  والمعش اتنغرو  االمتاون هنا  يي معلم المنادب، و رجانية. شعاب الجزر المو الحواجز  ، ووجودالتهديب
 مجموعة واسعة من الن اتات والحيوانات المرت دة بها،  ما يي ذل  العديد من األنواع المستودنة.مودن لهذ  الموا ل ل ةالمستمر 

1 1 1 1 1 1 1 

 غرب كيوشومناطق البحار الداخلية في  -22
  :شرقا. وتشمل  حر أريا ، و حر  °130.7شرقا و °129.9 ادي الدول شماال و ين °33.2شماال و °31.9 ادي العرض تقع المندقة بينالموقع

 أمااوسا وياتسوشيرو )مقادعات نااازااي، وسااا، وكوماموتو، وكااوشيما(.
  يي و  حر ياتسوشيرو. ريا  و أيي األجزا  الداالية من الميا  يي  حر  كثيرةدينية تلهر مسدحات و . حجمها المديهذ  المندقة يريدة نلرا التساع

المنادب و العديد من األنواع المستودنة.  شأنها شأنالعديد من الاا نات القاعية التي تنتمي إلى أصنا  متنوعة، هنا  ، المسدحات المديةهذ  
 ،المدية،  ما يي ذل  الشوادئ الصارية، واألعشاب ال حريةدون و  يةمن الموا ل المدمجموعة متنوعة مودن لالساحلية الاارجية لهذ  المندقة 

 المرجانية المعتدلة. المجموعاتو  ،ال حرية والمعش ات

1 1 1 2 2 1 2 

 شيكوكو وهونشو جزيرتيالمناطق الساحلية الجنوبية من  -23
 وتشمل جزيرة شيكوكو . اشرق °139.9شرقا و °132.2 ادي الدول  ينشماال و  °35.4شماال و °32.7 ادي العرض الموقع: تقع المندقة بين

يهم(، وش   جزيرة كي الجنو ية )مقادعة واااياما(، وش   جزيرة سيما )مقادعة مي(، وش   جزيرة إيزو )مقادعة  الجنو ية الغر ية )مقادعتا كوشي وا 
1 1 2 1 1 1 2 
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 )مقادعة شي ا(، وجزر إيزو شيشيتو.شيزوكا(، وش   جزيرة بوصو 
 شادئ معلمها المنادب الساحلية المفتوحة و هذ  المنادب. ليميز الن اتات والحيوانات القاعية ، الذي كوروشيوبتيار  اكبير  تأثرا   المندقةهذ تأثرت

 ش اتالمع،  ما يي ذل  ذات القاع اللينموا ل مناس ة للاا نات القاعية تعتبر  المكشويةالالجان ش   المغلقة ورا  الرؤوس أن صاري، يي حين 
 المرجانية المعتدلة أياضا يي معلم هذ  المنادب. المجموعاتاحم تال حرية. و 

 غاشيمايجنوب كيوشو بما في ذلك جزيرتا ياكوشيما وتان -24
  غاشيمايتان شرقا. وتشمل جزيرة °131.2شرقا و °130.3شماال و ين ادي الدول  °30.8شماال و °30.1الموقع: تقع المندقة بين ادي العرض، 

 ، والي  كينكو والمنادب الساحلية المحيدة )مقادعة كااوشيما(.يااوشيماوجزيرة 
  تاضم و هذ  المندقة.  تقع حولمن األنواع ال حرية المعتدلة والحدود الجنو ية للعديد الجز  الجنو ي من المندقة المعتدلة. أقصى مندقة يي التقع

ال حرية  والمعش اتسواحل المكشوية، اليي دون المدية األعشاب ال حرية ية و ا يي ذل  الشوادئ الصارية المدالمندقة مجموعة متنوعة من الموا ل،  م
  يااوشيما.و تانيغاشيما جزيرتي لالي ، والشعاب المرجانية المعتدلة يي من ايي الجز  الداالي 

2 2 2 2 2 1 2 

 ساواراجزر أوغا -25
  شرقا. °142.3شرقا و °142.0شماال وادي الدول  °26.5شماال و °27.8الموقع: تقع المندقة بين ادي العرض 
 تقع يي مندقة و ، أعلنت المندقة كلها من مواقع التراث العالمي لليونسكو. 2011يي عام و مجموعة من األنواع المستودنة. مودن لجزر اوااساوارا  إن

أياضا  الجزر معرويةالجزر المحيدية، و تدورت  شكل جيد وااصة  مرجانية شعاب على المنادب ال حرية الساحلية وتشتمل ، المداري المناخ ش   
 الديور ال حرية. لمستودنات مهمة تااثر مواقع اعت ارها 

1 1 1 3 1 1 1 

شيكاوا وتوياما -26  مقاطعات شمال ساحل هيوغو، وكيوتو، وفوكيو، وا 
  شرقا. وتشمل الميا  المجاورة  °137.4شرقا و °134.5ين ادي الدول شماال و  °37.6شماال و °35.4الموقع: تقع المندقة بين ادي العرض

وان، وسواحل إيشيزن وكااا، والساحل الاارجي لش   جزيرة نوتو، والي  نانو، والي  توياما -لساحل تااينو ومصب نهر ماروياما، والي  واااسا
 الجنو ي.

  ارى من ساحل المحيط األجزا   األصغير جدا مقارنة المدي  والنداقدايئ. الارو اسو تبتيار وسط جزيرة هونشو إلى حد كبير ليتأثر الساحل الشمالي
الساحل و ، المسدحات الرمليةالتاضاريس،  ما يي ذل   متنوعة من حيثالمندقة  اير أنشوادئ صارية. مدية و  مسدحاتالهادئ، مما يعوق تدور 
يي ارتفاع محلي سبب تتوياما، الذي ي لالي عميب القاع الغلب، وعلى األا ، مالالي  الداالي ش   والرياس، مجمع ساحل و الصاري المكشو ، 

  الساحل. ذات إنتاجية عالية حولمنادب لميا  القاع إلى السدح و 
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 أخدود ريوكو -27
 شرقا °122.9شماال و °22.7شرقا و °130.1شماال و °26.6و بين يالموقع: تقع هذ  المندقة جنوب جزر ريوك. 
 مهمة يي الالتاليب  ةنلم إيكولوجية كيميا ي. ويحتوي أادود ريوكو على ةاآلسيوي ةاألورو ي الصفيحةو  يةالفلبين الصفيحةمع تقادع  تتقابل هذ  المندقة

نات تودنة. وأشارت الدراسات إلى أن الحيواسلستة أنواع مم، وهي مودن  812-636م و 1 500-1 400م و 5 808-5 802 منحدر على عمبال
 األارى. األااديدن حيوانات عيزة امتم يي هذا األادود

1 1 2 1 3 3 1 

 وارا وأخدود شمال مارينااأوغاس-أخدود غرب كوريل وأخدود اليابان، وأخدود إيزو -28
  شرقا. °141.1شماال و °23.2شرقا و °46.8شماال و °42.1الموقع: تقع هذ  المندقة بين 
  يي مندقة ارب المحيط جيدا متدورة  األااديدموا ل وتاون م( موا ل يريدة.  6 000ييها  تتجاوز أعماق الميا )مندقة  اتالمحيد أااديدتعتبر

لاا نات الحية التي تعيش يي هذ  المندقة يي العديد من المقاالت العلمية.  الدا ع الفريد لر  ماريانا. وقد اعتُ  أااديدكوريل إلى أااديد الهادئ، من 
إال بتسرب واحد أو  ال ترت طاألنواع التي تعيش يي هذ  النلم من المعرو  أن ، و التاليب النلم اإليكولوجية كيميا يةتتدور ، يي  عض المنادبو 

األااديد محفولة دبيعية بي ة يإن لحسن الحم، و وعراضة لانقراض.  واضعيفة ،نادرة جداو مستودنة،  األااديد تاون يإن األنواع يي  و التالي،. تسر ين
  عيد جدا. اجيد، حتى اآلن، ألنه  شكل

1 1 2 1 3 3 1 

 حوض نانكاي -29
  شرقا. °130.4شماال و °29.5شرقا و °138.8شماال و °35.1الموقع: تقع هذ  المندقة جنوب جزيرة هونشو، اليا ان بين 
  مندقة  امتدادزالزل كبيرة على ب هذ  المندقةرت ط تو  .األورو ية اآلسيوية والصفا حالحدود المتقار ة بين  حر الفلبين  امتدادمندقة على هذ  التقع

وجود العديد من  نتيجةم  4 800إلى م  270 األعماق منمن  واسع مدىيي التاليب  ةكيميا يمجموعات ال العديد من االندساس. وقد تم االعترا  
 50يي هذ  المندقة: أاثر من  كثيرةاألنواع المستودنة  يإنتجة، مثل المنادب المن ااألنواع ليس عاليأن الغنا  من الميثان. وعلى الرام من تسر ات 
التي تعيش يي التسر ات مثل  تنوع أعلى من الايقارياتمودن لتسرب الحقول وتاون . مستودنةمن العدد اإلجمالي لألنواع يي هذ  المندقة  يي الما ة
  المحار.

1 1 2 1 4 1 3 

 وسلسلة جبالها البحرية وارااأوغاس-إيزوحوض ساغامي وجزيرة  -30
  138.6شماال و °26.5وشرقا  °141.6شماال و °35.8الموقع: تقع هذ  المندقة يي ارب المحيط الهادئ، جنوب جزيرة هونشو، اليا ان بين° 

 شرقا.
 ساااميمن حوض ا وكذل  اسااامي وسورو اليجي  شكل حاد من  تصبال حرية التي  األوديةو ال حري دوكيو  تشتمل هذ  المندقة على وادي، 

ال حرية موكويو ال حرية، وج ال سيو شو وج ال -ميوجينحتى ، وتمتد إلى الجنوب أوشيماو، و صبين الي  سااامي وش   جزيرة بو  كم 330وتمتد 

1 1 1 1 1 4 1 
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 .  المندقةيي هذاليب الت ةتنفيس كيميا يال وعاتممجالعديد من  تتدور، و اهذ  الج ال ال حرية نشدة تاتونيوعادة ما تاون ال حرية. كايكاتا وج ال 

 منطقة االنعكاس الحراري شرق هونشو -31
  شرقا. °140.8شماال و °35.9شرقا و °145.3شماال و °41.2الموقع: تقع المندقة يي شرق الجز  الشمالي من جزيرة هونشو، اليا ان بين 
  الداي ةالميا  من معقد دوامات الهذا الهيكل األمامي ويّكون . (دايئتيار ) كوروشيوتيار بتيار أوياشيو )تيار  ارد( هذ  هي المندقة التي ياتلط ييها 

اإلنتاج األولي و معقدة للغاية.  ةأوقيانوارايي سمات إلىيؤدي دايئ( ق الة ساحل سانريكو، مما  تيارارو )اتسو يتديب تيار وال اردة. و اإلاضاية إلى ذل ، 
نلرا عالية جدا،  كثايات  أعالي ال حارثدييات و أسما  توجد . ونتيجة لذل ،  العوالب الحيوانية وااصة الاريل كما أنها انية،   المندقةيي هذ مرتفع

  .لديور ال حريةلمندقة مهمة كمندقة تغذية الهذ  كما أن . المرتفع المستوى التغذوي  ذاتمنادب تغذية ر يسية لهذ  الحيوانات ألن المندقة توير 

1 1 1 3 1 1 3 

 لتونة ذات الزعانف الزرقاءوضع البيض لمنطقة  -32
  شرقا  °122.5 –شرقا  °130.7الدايئ الذي يتديب ق الة ساحل اليا ان الجنو ي بين  كوروشيوالموقع: تقع هذ  المندقة يي المنادب العليا من تيار

 شماال. °30.1شماال و °23.0و
   إلى الميا  ق الة ساحل جنوب كيوشو، شماال  كوروشيوتيار انسي )أوكيناوا(، حيث يتديب نيي المندقة دون المدارية من جزر  كوروشيوتيار إن ميا

 للتونة ذات الزعان  الزرقا .لواضع البيض مثلث المرجان وتوير مندقة ر يسية تتصل  

2 1 1 1 2 1 2 

 قمة كيوشو باالو -33
  ة جنو ا  القرب من  االو. وتفصل بين دجنو ي الشرقي من جزيرة كيوشو وممتتوا يي الجانب ال كيبالموقع: تبدأ المندقة من الجنوب الشرقي ق الة

 شرقا. °132.4شرقا و °137.1شماال و °17.0شماال و °31.1حواضي شيكوكو وارب ماريانا وحوض الفلبين. وتقع بين 
  ويوجد معلمها تحت مستوى سدح ال حر.  تأل  من سلسلة من العديد من البرااين الاامدةوتقاع المحيط. من سمات سمة  االو هي -كيوشوقمة

ووجد أن هذ  يي أعماق ال حار. يريدة سمكة يراشة هذ  المندقة  ييم. كما تم ااتشا  و للعل النس ة منها جديدة  14نوعا من األسما ،  213  المندقة
  .المنقط األبيضثع ان ال حر للواضع البيض  المندقة موقع

1 1 4 4 4 1 1 

 نوب هونشوج كوروشيوتيار  -34
  شماال  °35.9، اليا ان بين هونشوجنوب جزيرة شيكوكو وجنوب جزيرة و جنوب والجنوب الشرقي لجزيرة كيوشو، الالموقع: تقع هذ  المندقة من

 شرقا. °129.9شماال و °30.0شرقا و °141.8و
  المدارية لتيار مندقة ش   الشو. وتتاون هذ  المندقة من ميا  وجزيرة هون ،جزيرة شيكوكوو سواحل جزيرة كيوشو، يي موازاة ل الدايئ كوروشيويتديب تيار

 هاداالالتي تاون بو، والميا  صمن الميا  ق الة الساحل الجنو ي لجزيرة كيوشو حيث يتحول التيار إلى تيارات تا عة ق الة ش   جزيرة بو  كوروشيو
مع مندقة محد ة ق الة سواحل شرق هونشو )يرجى الرجوع إلى  دم وين سياضع شرقا،  كوروشيوو عد أن يتج  تيار )جانب اليا سة( من هذ . 
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كثيرة من ألنواع  لواضع البيضمهم  موقعوالمندقة . ةمعقدة الاألوقيانوارايي البي ةالتنوع البيولوجي  سبب  مرتفعةأدنا (. وهذ  المندقة  35المندقة رقم 
من ثاثة أنواع  وأشير إلى وجود. الذي ليس لدي  زعان  كمندقة إنجابية لانزير ال حر أياضا هذ  المندقةستادم وتُ تجاريا.  المهمةاألسما  والح ار 

 هذ  المندقة. ييانقراض المعراضة لاألسما  

 شمال شرق هونشو -35
  را وساحل سانريكو ريا  يي اليا ان. اواهاايي أو   حيرات الشاد يةموتسو، وساحل ال الي الموقع: المندقة تشمل القاعات المدية ودون المدية لساحل

 شرقا. °142.2شرقا و °140.6شماال و °41.6شماال و °38.2وتقع بين 
 كوروشيوتيار و ال ارد، تيار أوياشيو  ثاثة أنواع ماتلفة من التيارات، مثلبتأثر المندقة ت. و نتاجيةإلعالية امندقة  حرية  هاأنعلى  ةعرويهذ  المندقة م 

. والداي ةال اردة الموجودة يي هذ  المندقة على األنواع المتايفة مع الميا  مل الاا نات الحية ال حرية المتنوعة تشت. و الدايئارو اتسو وتيار  الدايئ
مندقة الالصارية يي المدية والشوادئ ،  حيرات الشاد يةوال ية،مسدحات المدالماتلفة من الموا ل الساحلية  ما يي ذل   امندقة أنواعوتشمل ال

 المدية.دون الميا   ييوالسرااسوم(  الايلبعليها  يهيمناألعشاب ال حرية )التي و  ،ال حرية والمعش ات، يةلمدا

1 1 1 1 1 2 1 

 جزر الجنوب الغربي رمجموعة الفتحات الحرارية المائية على منحد -36
 أوكيناوا. الموقع: المنحدر الغر ي لجزر الجنوب الغر ي، الواقعة على الجانب الغر ي من حوض 
 الابيرة حيوانات الأنواع عدد و . يي هذ  المندقةتسرب الو  الحراريةيوهات الميا   عاتو لمجمالتاليب  ةكيميا يالنلم اإليكولوجية العديد من مواقع  وجد

يي  68يي هذ  المندقة:  ثيرةكاألنواع المستودنة  كما أنيي أعماق ال حار.  التاليب ةبين عدة منادب كيميا يمن يي المندقة هو األعلى والاضامة 
 ها.إلينلرا لصعو ة الوصول  تهال  منالرها الدبيعية و ي تمهذ  المندقة تزال تال و . هذ  المندقةمن األنواع مستودنة يي  الما ة

1 1 4 1 1 1 1 
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