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  الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي  18/1التوصية 
  والتكنولوجية،إن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية 

  ؛لها ةالمصاحب ةالتقني ريراالتقو نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيالطبعة الرابعة من بمشاريع  ترحب  - 1
والخبراء المنظمات ذات الصلة و ،المجتمعات األصلية والمحليةاألطراف، والحكومات األخرى و تشجع  - 2
 نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيلطبعة الرابعة من مشاريع ااء لعلى المشاركة في عملية استعراض النظرالمعنيين 

  ؛لها ةالمصاحب ةالتقني ريراالتقو
، نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجياالنتهاء من إعداد الطبعة الرابعة من  إلى األمين التنفيذي تطلب  - 3

الهيئة الفرعية، بما مكتب و نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيبالتشاور مع الفريق االستشاري المعني بالطبعة الرابعة من 
له، بحيث يمكن إطالقها أثناء االجتماع الثاني  ةالمصاحب ةرير التقنيافي ذلك الموجز التنفيذي والرسائل الرئيسية فضال عن التق

  :اف في اتفاقية التنوع البيولوجي مع مراعاةعشر لمؤتمر األطر
  ؛التعليقات التي أبديت خالل االجتماع الثامن عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية )أ(
  من خالل عملية استعراض النظراء؛ المقدمةالتعليقات  )ب(
اإلضافية واستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المنقحة أو المعلومات الواردة في التقارير الوطنية الخامسة   )ج(

  المحدثة للتنوع البيولوجي؛
نتائج الموجز التنفيذي للتقرير الثاني للفريق الرفيع المستوى المعني بالتقييم العالمي للموارد من أجل تنفيذ   )د(

  ؛2020-2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
نشرة التوقعات العالمية للتنوع الطبعة الرابعة من إعداد التنفيذي، عند االنتهاء من  إلى األمينتطلب أيضا   - 4
في تحقيق أهداف أيشي  ،وفعالية استجابات السياسات المتخذة ،خاص للتقدم الذي احرزته األطرافإيالء اهتمام  البيولوجي

للتنوع البيولوجي، وتسليط الضوء على الروابط بين نتائج التقرير والمناقشات الجارية بشأن خطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد 
  ؛وأهداف التنمية المستدامة 2015عام 

استراتيجية االتصال إلى األمين التنفيذي أن يشرع، بالتعاون مع الشركاء المعنيين وتمشيا مع  طلب كذلكت  - 5
إعداد المنتجات الثانوية بجميع لغات األمم المتحدة، في عملية ، نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيللطبعة الرابعة من 

  ؛تلك الجماهيرإلى موجهة إلى جماهير محددة بهدف إيصال الرسائل الرئيسية من التقرير وأن تكون رهنا بتوافر الموارد، 
والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة، حسب االقتضاء، على اتخاذ خطوات  ،ألطرافا شجعت  - 6

، بما في ذلك عن طريق على نطاق واسع ونتائجها نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيللتحضير لنشر الطبعة الرابعة من 
  ؛ترجمة التقرير إلى اللغات المحلية

مراعاة التعليقات التي أبديت أثناء االجتماع الثامن عشر للهيئة الفرعية إلى األمين التنفيذي، مع  طلبت  - 7
نشرة التوقعات العالمية النظراء لمشروع الطبعة الرابعة من  استعراضللمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية وخالل عملية 

وقعات العالمية للتنوع البيولوجي ومكتب الهيئة بالتشاور مع الفريق االستشاري للطبعة الرابعة من نشرة الت، للتنوع البيولوجي
إلجراءات الرئيسية المحتملة لتعزيز التقدم في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي لإعداد قائمة مختصرة الفرعية، 

ي للطبعة وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، على أساس اإلجراءات الواردة في مشروع الملخص التنفيذ 2020- 2011
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ضمان االتساق مع النسخة النهائية من التقرير، لينظر فيها مؤتمر مع  1نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيالرابعة من 

  ر؛األطراف في اجتماعه الثاني عش
نشرة إلى األمين التنفيذي إدراج الدروس المستفادة فيما يتعلق بتحضير مشروع الطبعة الرابعة من  تطلب  - 8

واالنتهاء من إعدادها في الوقت المناسب والتحديات المواجهة في االجتماع الثامن عشر  التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي
المتوقع في  راض مشروع التقرير، وذلك في عملهللهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في الوفاء بمهمتها الستع

  ؛17/3من التوصية  6الفقرة 
في اجتماعه الثاني عشر، بما في  المتخذةالرئيسية  المقرراتمؤتمر األطراف في إدراج بأن ينظر  توصي  - 9

خارطة "التي يمكن أن تكون مجتمعة معروفة باسم  اقالمقررات األوسع نطاأدناه، في مجموعة  المقرر الواردذلك مشروع 
، "وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 2020- 2011لتنوع البيولوجي لتعزيز تنفيذ الخطة االستراتيجية ل غشان غطريق بيون

  ف؛الجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطرالوذلك تقديرا للمضيف 
، بأن نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي، على أساس مشروع الطبعة الرابعة من توصي كذلك الهيئة الفرعيةإن 

 :الثاني عشر، في مقرر على غرار ما يليمؤتمر األطراف، في اجتماعه ينظر 

  إن مؤتمر األطراف
هو تعزيز التنفيذ  2020- 2011إلى أن الهدف من الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  يشير - 1

ف اأهد("وأهداف الفعال لالتفاقية من خالل اتباع نهج استراتيجي، يشمل رؤية مشتركة ومهمة وغايات استراتيجية 
عند اتخاذ  ينالمعني أصحاب الصلحة، التي ستكون بمثابة مصدر إلهام لجميع األطراف و")البيولوجيأيشي للتنوع 

هج المختلفة التي تستخدمها األطراف لتحقيق أهداف            ُاألدوات والن ويأخذ في الحسبان اإلجراءات على نطاق واسع 
 أيشي للتنوع البيولوجي؛

 ؛العالمية للتنوع البيولوجينشرة التوقعات بالطبعة الرابعة من  يرحب - 2

كندا واالتحاد األوروبي وألمانيا واليابان وهولندا  المقدم منالعيني والدعم المالي ب مع التقدير يقر - 3
نشرة عداد الطبعة الرابعة من إليرلندا الشمالية أوجمهورية كوريا وسويسرا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و

 ؛يولوجيالتوقعات العالمية للتنوع الب

فيما  نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجياالستنتاجات العامة التالية للطبعة الرابعة من  يالحظ - 4
 :2020- 2011يتعلق بتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

غير أنه في معظم  ،                                                                      تحقق تقدم م شجع نحو الوفاء ببعض مكونات معظم أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  )أ (
وفعال لخفض الضغوط الواقعة  فوري                                                                      لن يكون هذا التقدم كافيا لتحقيق األهداف المحددة ما لم ي تخذ إجراء إضافي  ،االتالح

 ؛تدهوره المستمرعلى التنوع البيولوجي ومنع 

من شأن تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي أن يساهم بشكل كبير في مكافحة الجوع والفقر، وتحسين   )ب (
ضمان عرض مستدام من الطاقة، واألغذية والمياه النظيفة، وتيسير التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف صحة اإلنسان، و

وسيسهم في أهداف خطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد  الحد من التعرض للكوارثمعه، ومكافحة التصحر وتدهور األراضي، و
 وأهداف التنمية المستدامة؛ 2015 عام

جراءات لتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي بطريقة متسقة ومنسقة؛ أما اإلجراءات نحو ينبغي اتخاذ اإل  )ج (
وإعداد وتنفيذ خطط العمل  ،الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي سبابتحقيق بعض األهداف، السيما تلك التي تتناول األ

                                                           
1   UNEP/CBD/SBSTTA/18/2 
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فستؤثر جميعها بقوة على تحقيق  ،وحشد الموارد ،ومواصلة إعداد وتبادل المعلومات ،واالستراتيجيات الوطنية للتنوع البيولوجي
 األهداف األخرى؛ 

: سيتطلب تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي مجموعة من اإلجراءات على المستوى الوطني تشمل عادة  )د (
مع هذه األطر؛ وإشراك عامة الناس وأصحاب األطر القانونية أو السياساتية؛ والحوافز االجتماعية االقتصادية المتواءمة 

والبد من اتساق السياسات عبر . واالمتثال ؛المصلحة، بما في ذلك المشاركة الفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية؛ والرصد
 القطاعات والوزارات الحكومية المعنية وذلك التخاذ مجموعة من اإلجراءات الفعالة؛

دعم السياسي والعام الالزم لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي توسيع نطاق ال من الضروري  )ه(
ومن شأن ذلك أن يتطلب العمل للتحقق من أن تدرك جميع مستويات الحكومة . تحقيق أهداف االتفاقيةلو 2020- 2011

 متصلة به؛وأصحاب المصلحة عبر المجتمع القيم المتعددة للتنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية ال

- 2011هناك حاجة إلى إقامة شراكات على جميع المستويات لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي   )و(
والمجتمع  ،وتعميم التنوع البيولوجي في جميع  قطاعات الحكومة ،على نحو فعال، التخاذ اإلجراءات على نطاق واسع 2020

 متعددة األطراف؛النفيذ مختلف االتفاقات البيئية واالقتصاد وتمكين أوجه التآزر فيما يخص ت

من خالل تعزيز التعاون  2020- 2011هناك فرص سانحة لدعم تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي   )ز(
أقل  السيما بالنسبة للبلدان النامية، وخاصةنقل التكنولوجيا، و                                  كما سيتعي ن زيادة دعم بناء القدرات . ني والعلمي بين األطرافتقال

 البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية وكذلك البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛

من أهداف أيشي  20هناك حاجة إلى زيادة كبيرة في حشد الموارد المالية من جميع المصادر، وفقا للهدف   )ح(
 ؛2020- 2011البيولوجي لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع  ،للتنوع البيولوجي

أيشي للتنوع من أهداف  10لن يتحقق الهدف أنه بالنظر إلى التقدم المحرز،  الحظ بقلق بالغي - 5
  ؛2015الموعد المستهدف في عام  بحلولالبيولوجي 
 :االضطالع بما يليإلى األمين التنفيذي  يطلب - 6

تعزيز لبهدف اقتراح سبل  البيولوجينشرة التوقعات العالمية للتنوع أن يحلل الطبعة الرابعة من   )أ(
المبادئ التوجيهية إلعداد التقارير الوطنية في المستقبل، وتقديم تقرير عن ذلك إلى الهيئة الفرعية والفريق العامل 

عقد قبل االجتماع الثالث عشر لمؤتمر تفي اجتماعات  2ستعراض تنفيذ االتفاقيةالالمفتوح العضوية المخصص 
  األطراف؛ 
إلى أمانات االتفاقيات  نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيأن يحيل الطبعة الرابعة من   )ب(

بالتنوع البيولوجي، والمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم  المتعلقة
إلى تقرير لالنتائج الرئيسية ل نقلألمم المتحدة و، والمنظمات األخرى ذات الصلة، وإلى الجمعية العامة لةاإليكولوجي

  ؛هذه الهيئات علم
، وبالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنييناالقتضاء،  حسبأن ينفذ بالتعاون مع الشركاء المعنيين،   )ج(

مع  يولوجينشرة التوقعات العالمية للتنوع الباستراتيجية االتصال للطبعة الرابعة من مثل القطاعات األخرى والشباب، 
  ؛التركيز على الجماهير الرئيسية

                                                           
يخضع ذلك لمقرر يصدر عن مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر بشأن إنشاء هيئة فرعية معنية بالتنفيذ، على النحو الذي    2

 .5/2من توصيته  7في الفقرة أوصى به الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بتنفيذ االتفاقية في اجتماعه الخامس 
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األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات المعنية، حسب االقتضاء، على اتخاذ خطوات يشجع  - 7

ونتائجها على نطاق واسع، بما في ذلك عن طريق  نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيلنشر الطبعة الرابعة من 
 حلية؛ترجمة التقرير إلى اللغات الم

الحاجة إلى  يبرز 67/212،3وقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  11/22إلى المقرر  وإذ يشير - 8
ضمان إدماج التنوع البيولوجي ووظائف النظم اإليكولوجية بشكل مناسب في خطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 

نشرة ، في هذا الصدد النتائج ذات الصلة للطبعة الرابعة من وأهداف ومالحظات التنمية المستدامة، ويالحظ 2015
 ؛التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي

 2050على أنه لتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وإحراز تقدم نحو بلوغ رؤية عام  وإذ يشدد - 9
 ويشجعاألطراف  حثي، سيتعين تعزيز وتسريع التنفيذ، 2020- 2011للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

الحكومات األخرى على اتخاذ التدابير الشاملة الالزمة لضمان التنفيذ الكامل للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
 وطنية للتنوع البيولوجي؛وما يتصل بذلك من استراتيجيات وخطط عمل  2020- 2011

- 2011تراتيجية للتنوع البيولوجي على أن اإلجراءات المحددة الالزمة لتنفيذ الخطة االس وإذ يشدد - 10
وزيادة التقدم نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ستختلف باختالف الظروف واألولويات الوطنية، بما  2020

األطراف،  يشجعاالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، تحديثات في ذلك تلك الواردة في 
الواردة في االستفادة، بطريقة مرنة، من قائمة اإلجراءات األساسية المحتملة على األخرى والحكومات والمنظمات 

وتحقيق  2020- 2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي لتعزيز التقدم المحرز نحو تنفيذ المرفق بهذا المقرر 
 أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛

ة تفصيليقطاعات توفر إرشادات ال والمشتركة بينأن برامج عمل االتفاقية المواضيعية  وإذ يالحظ - 11
إلى أن االحتياجات العلمية  وإذ يشير؛ 2020- 2011بشأن تنفيذ مختلف عناصر الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

ديد ، ويؤكد من ج17/1والتقنية الرئيسية المرتبطة بتنفيذ الخطة االستراتيجية التي حددتها الهيئة الفرعية في توصيتها 
التوصية، واألدوات والمنهجيات المتعلقة بدعم السياسات، التي يمكن تقاسمها  تلكأنه فضال عن الفجوات المحددة في 

                                                           ّ                                        على نطاق واسع وتكييفها مع االحتياجات المحددة لألطراف، بما ي مك ن من اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ الخطة 
لها، استعراض  ةقادم اتإلى الهيئة الفرعية، في اجتماع يطلب4 يولوجي،االستراتيجية وتحقيق أهداف أيشي للتنوع الب

فيذ المعزز من أجل التن التوقعات العالمية للتنوع البيولوجياآلثار الرئيسية للنتائج الرئيسية للطبعة الرابعة من نشرة 
يتحقق فيها تقدم كاف، تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، وخصوصا األهداف التي لم للخطة االستراتيجية و

في ضوء االحتياجات العلمية والتقنية الرئيسية لتنفيذ الخطة االستراتيجية، التي حددتها الهيئة الفرعية في أيضا و
، والمعلومات اإلضافية من التقارير الوطنية الخامسة، والتقارير الطوعية، واإلرشادات التفصيلية من 17/1التوصية 

لقطاعات وبرامج العمل، وتحديث المؤشرات العالمية للخطة االستراتيجية، وذلك لنظر مؤتمر القضايا المشتركة بين ا
  .األطراف في اجتماعه الثالث عشر

    
                                                           

بشأن تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي ومساهمتها في التنمية  2012كانون األول /ديسمبر 21المؤرخ  67/212القرار في   3
األطراف وجميع أصحاب المصلحة والمؤسسات والمنظمات المعنية  ،، تشجع الجمعية العامة ضمن جملة أمور23المستدامة، في الفقرة 

وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي خالل وضع خطة األمم المتحدة  2020-2011نوع البيولوجي على النظر في الخطة االستراتيجية للت
 .، مع مراعاة األبعاد الثالثة للتنمية المستدامة2015للتنمية لما بعد عام 

ن الصادرة ع 17/1من التوصية  5و 4و 3 قرات                                                    َ           في مشروع المقرر الذي نظر فيه مؤتمر األطراف، يمكن أن ت ضاف هنا الف  4
  .العلمية والتقنية والتكنولوجية الفرعية للمشورةالهيئة 
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  2020-2011االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات  التقدم المحرز في تحقيق أهداف  18/2التوصية 
 ،والتكنولوجيةالهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية إن 

 5؛2020-2011 في تنفيذ االستراتيجية العالمية لحفظ النباتاتالمحرز تقدم البتقييم ترحب   - 1

 ،بأن تحقيق أهداف االستراتيجية يتطلب إجراءات منسقة من قبل مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة تقر  - 2
عن  وتعرب، ن المنظمات في دعم تحقيق األهدافوغيرها م اتبالجهود المبذولة من الشراكة العالمية لحفظ النبات وترحب

 في إطاروغيرها من الحكومات والمنظمات التي تساهم بالموارد في مبادرات بناء القدرات  ،امتنانها لدعم األطراف
 المعنيين؛الوطنيين بمبادرات األطراف التي عملت على تنسيق الجهود مع أصحاب المصلحة  وتشيداالستراتيجية 

مؤشرات التنوع البيولوجي إلى أن تعد، بالتعاون مع الشراكة العالمية لحفظ النباتات، المعنية بشراكة ال تدعو  - 3
  ؛2020- 2011 مؤشرات لالستراتيجية العالمية لحفظ النباتات تتماشى مع الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي

التنوع البيولوجي وخدمات التنوع  لسياسات في مجالللعلوم واالحكومي الدولي  برالمن نواتجبأن بعض     تقر   - 4
  ؛اتأهداف االستراتيجية العالمية لحفظ النباتاإلجراءات لتحقيق البيولوجي يمكن أن يفيد في تنفيذ 

  :اجتماعه الثاني عشر مقررا على غرار ما يلي فيبأن يعتمد مؤتمر األطراف توصي   - 5
  إن مؤتمر األطراف،

واآللية المالية  األخرى، الحكوماتو ،األطراففيها  دعا التي، 10/17ن المقرر م 5إلى الفقرة  إذ يشير
يجية إلى تقديم ما يلزم من دعم مستدام وفي الوقت المناسب إلى تنفيذ االسترات ، ضمن جملة أمور،ومنظمات التمويل

أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة  السيما، األطراف إلى البلدان النامية العالمية لحفظ النباتات، خصوصا
  نتقالية؛ها بمرحلة اقتصاداتالتي تمر اواألطراف النامية 

، ضمن والحكومات األخرىالتي دعا فيها األطراف  ،10/17من المقرر ) أ(6إلى الفقرة إذ يشير أيضا و
وإلى إدراجها، حسب االقتضاء، في  عند االقتضاء ،إعداد أو تحديث األهداف الوطنية واإلقليمية إلى جملة أمور،

 ،خطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجياالستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة، بما في ذلك 
أو اإلقليمية لتنفيذ الخطة /ومواءمة عملية مواصلة تنفيذ االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات مع الجهود الوطنية و

 ؛2020- 2011نوع البيولوجي االستراتيجية للت

 أهداف االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات بعضمحرز نحو تحقيق ولي البالتقدم األ يرحب - 1
الخطة االستراتيجية  في لها تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي المقابلة ويقر بمساهمة ذلك في ،2020- 2011

قلق أن معظم األهداف قد ال تتحقق على أساس التقدم المحرز غير أنه يالحظ مع ال 2020،6- 2011للتنوع البيولوجي 
وبالتالي يحث األطراف ويدعو الحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعزيز  ،حاليا

 ؛محدود                                                   سيما نحو تحقيق األهداف التي لم ي حرز بشأنها سوى تقدم يجية العالمية لحفظ النباتات، التنفيذ االسترات

إلى األمين التنفيذي أن يقوم، رهنا يطلب  ،15الهدف  في تحقيقالتقدم المحدود المحرز  إذ يالحظ - 2
ن الفرص المتاحة لتعزيز أنشطة بناء عع المعلومات ذات الصلة يجمتبتوافر الموارد وبالتعاون مع المنظمات المعنية، ب

رى ذات الصلة لدعم تنفيذ االستراتيجية العالمية لحفظ القدرات في مجال علم النباتات والتخصصات واألنشطة األخ
                                                           

5  UNEP/CBD/SBSTTA/18/3 
 اتتحقيق أهداف االستراتيجية العالمية لحفظ النباتفي األمين التنفيذي بشأن التقدم المحرز أعدها                           على النحو المبي ن في مذكرة   6

2011 -2020 )UNEP/CBD/SBSTTA/18/3 (صف المدة لالستراتيجية العالمية دعما الستعراض منتنية األساسية التقالمعلومات وثيقة و
 ). UNEP/CBD/SBSTTA/18/INF/10( لحفظ النباتات
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                اجتماع ي عقد قبل  فيكي تنظر فيه الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  تجميعيالنباتات وإعداد تقرير 

 االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف؛

أهداف تحقيق التقدم نحو  تعجيل هج قد تكون فعالة في المساعدة على ُن مجموعة من البأن  يسلم - 3
فضال المؤسسات الرائدة أو  المتخصصةالمؤسسات  وأ ،أصحاب المصلحةحسب االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات 

 ؛الظروف الوطنيةعن 

أصحاب ووأعضاء الشراكة العالمية لحفظ النباتات  ،الحكومات األخرى ويدعواألطراف يحث  - 4
، وتعزيز وتيسير االتصال والتنسيق والشراكات بين جميع تنفيذ االستراتيجيةل مجهوده تعزيزاآلخرين إلى المصلحة 
 :تبادل المعلومات، وكذلك ما يلي غرقةذات الصلة، بما في ذلك من خالل تحسين استخدام آلية  القطاعات

المصلحة العديد من أصحاب يكون هداف االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات حيث ألبالنسبة   )أ(
 10و 6سيما األهداف ال(ات خارج مجتمع حفظ النبات المؤسسات الرائدة منأو  المتخصصةالمؤسسات أو  الرئيسيين

الخطة  المقابلة فيلتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  الحيويةودعم األنشطة  تنفيذمن خالل  ،)14و 13و
لالستراتيجية تم تحديدها من خالل استعراض منتصف المدة  تيوتلك ال، 2020-2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 ؛التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيوالطبعة الرابعة من نشرة 

من قبل  مدفوعا في األساسالتقدم  يكونهداف االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات حيث ألبالنسبة   )ب(
تقديم من خالل  ،)16و 15و 12و 9و 8و 7و 5إلى  1ألهداف سيما ا ال(ات جهات فاعلة من داخل مجتمع حفظ النبات

 ؛ذلك من خالل االتصاالت والتقارير، بما في هاجهودبواالعتراف  ،حسب االقتضاء ،دعم سياسي ومؤسسي ومالي

المهددة البرية النباتات  بشأنالستراتيجية العالمية لحفظ النباتات من ا 11 أن الهدف يالحظ - 5
مع أهداف وأنشطة اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية يتسق  الدولية التجارة نتيجةباالنقراض 

المعنية بالنباتات اللجنة باالعتراف على  ، عند االقتضاء،شجع األطرافي، وبالتالي (CITES) النقراضباة هددالم
بوصفها  النقراضباة هددحيوانات والنباتات البرية المتفاقية االتجار الدولي بأنواع الالتابعة الالوطنية والهيئات 
اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات  عنالصادر  5-16 راقرال ، مع مراعاةالرائدة لتنفيذ هذا الهدف الكيانات

 ؛النقراضباة هددوالنباتات البرية الم

مع المنظمات الشريكة، انخراطها في العمل تعزيز  إلىالحكومات األخرى  يدعوواألطراف  يشجع - 6
، عند النباتات تضمحفظ وطنية لشراكات  إقامةودعم  وتيسير ،بما في ذلك أعضاء الشراكة العالمية لحفظ النباتات

الدور الهام للنساء، من االعتراف بصحاب المصلحة، مع أصلية والمحلية وأكبر مجموعة من األ المجتمعاتاالقتضاء، 
 العالمية لحفظ النباتات؛ أجل تعزيز تنفيذ االستراتيجية

لى مواصلة تقاسم األمثلة ع والمنظمات ذات الصلة الحكومات األخرىو ،األطراف يشجع - 7
من خالل  ، بما في ذلك تلك التي تتيحها األطراف من خالل تقاريرها الوطنية الخامسة،ودراسات الحالة ذات الصلة

غرفة تبادل المعلومات التابعة آلية و )www.plants2020.net(االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات  مجموعة أدوات
  .، حسب االقتضاءتخطيط وتنفيذ أنشطة حفظ النباتات المتاحة عند واإلرشاداتاألدوات االستناد إلى ولالتفاقية 

   

http://www.plants2020.net
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 البحريةلمناطق ا: والساحلي التنوع البيولوجي البحري  18/3التوصية 
            ًأو بيولوجيا           ًإيكولوجيا  المهمة

                                                          إن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية،  -    ألف 
               لوصف المنـاطق                         شمال شرق المحيط األطلسي    في         الجارية                                    المعلومات الواردة في تحديث العملية       تالحظ   إذ  -  1

                                                     والتي تكمل المعلومات الواردة في تقرير حلقـة العمـل     7 ،        ً بيولوجياً                                       ً    معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً أو             التي تستوفي 
                                       لجنة مصايد األسماك في شمال شرق المحـيط   و                                                  لجنة حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط األطلسي                      العلمية المشتركة بين 

  8      ً            ً     ولوجيـاً أو بيولوجيـاً                                المناطق البحريـة المهمـة إيك       بشأن   (OSPAR/NEAFC/CBD)                           واتفاقية التنوع البيولوجي       األطلسي 
                     لجنة مصايد األسماك في  و                                                  لجنة حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط األطلسي                                        واستعراض تقرير حلقة العمل المشتركة بين 

              في شمال شـرق                                    ً            ً المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياً                               واتفاقية التنوع البيولوجي بشأن                         شمال شرق المحيط األطلسي
      هـذه                                                                      إلى حين تقديم التقرير النهائي بعد إنجاز العمليـة، وشـريطة اتسـاق       ،                  إلى األمين التنفيذي      تطلب    9       األطلسي،       المحيط 

                                                                                                 المعلومات الواردة في التحديث بشأن العملية لوصف المناطق في شمال شرق المحيط األطلسي التـي تسـتوفي                المعلومات مع 
                                                       أن يعد مشروع تقرير موجز عن وصف المناطق في شـمال شـرق      1 ،      ً ولوجياً                                ً      المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً أو بي       معايير 

                                          وإرفاقه بالتقارير الموجزة التـي أعـدتها                                     ً            المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجيا                                 المحيط األطلسي التي تستوفي معايير 
                                 في المرفق بمشروع المقرر المزمـع          إلدراجه                       في اجتماعها الثامن عشر                                                       الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
   .                                             تقديمه إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر

                                                                                                   توصي الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بأن يعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني   -    باء 
   :                         عشر مقررا على غرار ما يلي

                  إن مؤتمر األطراف،
   ،  12 و   6                 ، السيما الفقرتان   17 /  11          ، والمقرر   26 و    25                 ، السيما الفقرتان   29 /  10        المقرر            إذ يشير إلى 

                                                   تضع اإلطار القانوني الذي يجب أن تنفذ من خالله جميـع                                            إلى أن اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار               وإذ يشير أيضا 
                             األنشطة في المحيطات والبحار،

                                                              المتحدة في تناول القضايا المتعلقة بحفـظ التنـوع البيولـوجي                                       الدور المركزي للجمعية العامة لألمم       مجددا          وإذ يؤكد
                                حرية خارج نطاق الوالية الوطنية،                                 واستخدامه المستدام في المناطق الب

                                                                                    بالتقييم العلمي والتقني للمعلومات الواردة في تقارير حلقات العمل اإلقليمية المتعلقـة    ]          يحيط علما   ] [    يرحب [ -  1
  ،             فليك أون فالك (                    جنوبي المحيط الهندي   :   هي و     ً            ً                          لوجياً أو بيولوجياً والمنعقدة في سبعة أقاليم            المهمة إيكو        البحرية              بوصف المناطق 

            غاالبـاغوس،   (                                                واإلقليم الشرقي المداري المعتدل من المحيط الهادئ   10 ؛ )    2012   آب  /     أغسطس   3-    تموز /     يوليو    31          موريشيوس، 
   1-      شـباط  /        فبرايـر     25                          موسكو، االتحـاد الروسـي،    (      هادئ                     وإقليم شمال المحيط ال11  ؛ )    2012   آب  /     أغسطس    31-  28         إكوادور، 

           المنطقـة  و13  ؛ )    2013      نيسان  /     أبريل    12- 8                     سواكوبموند، ناميبيا،  (                              وإقليم جنوب شرق المحيط األطلسي   12 ؛ ) ،    2013     آذار  /    مارس

                                                           
7    UNEP/CBD/SBSTTA/18/INF/25 
8    UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/5 
9   UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/5/Add.1 

10    UNEP/CBD/RW/EBSA/SIO/1/4  
11    UNEP/CBD/RW/EBSA/ETTP/1/4  
12    UNEP/CBD/EBSA/NP/1/4  
13    UNEP/CBD/RW/EBSA/SEA/1/4  
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    28-  24                مونتريال، كندا،  (                              وإقليم شمال غرب المحيط األطلسي 14  ؛ )    2014     آذار  /    مارس   7- 3                 هلسينكي، فنلندا،  (  ،  ة       الشمالي   ة      القطبي
 16  ؛ )    2014      نيسان  /     أبريل   7-  3                 مالقة، إسبانيـا،  (                     والبحر األبيض المتوسط   15 ؛  )] ،    2014     آذار  /    مارس

                                                                              الجهات المانحة، والبلدان المستضيفة والمنظمات المتعاونة المعنية بتنظيم حلقـات        لجميع                  يعرب عن امتنانه -  2
  ؛                                العمل اإلقليمية المشار إليها أعاله

                                                                         تقارير الموجزة التي أعدتها الهيئة الفرعية للمشـورة العلميـة والتقنيـة                           األمين التنفيذي إدراج ال    إلى      يطلب  -  3
  ،                                 ً            ً المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياً          في مستودع   17                                                          والتكنولوجية في اجتماعها الثامن عشر، والمرفقة بهذا المقرر،

         العامـل        هـا     فريق                                                                                                وتقديمها، قبل انعقاد االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف، إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة وخصوصـا  
                      واستخدامه المسـتدام                                                                                            المخصص غير الرسمي المفتوح باب العضوية لدراسة المسائل المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي البحري 

                                                                      من أجل دراسة القضايا ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه            ية الوطنية                                  في المناطق الواقعة خارج نطاق الوال
                                                          وكذلك إلى األطراف، والحكومات األخـرى والمنظمـات الدوليـة                                                          المستدام في المناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية، 

  ؛  17 /  11 و    29 /  10             ً                                        المعنية تمشياً مع الغرض واإلجراءات الواردة في المقررين 

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

                                                                                              إلى الحق السيادي للدول الساحلية على بحارها اإلقليمية، ومناطقها االقتصادية الخالصة وجرفها القاري      يشير  -  5
                    المنـاطق البحريـة                      نتائج عملية وصـف        تقاسم   أن  ب      يقر و                                           في ذلك اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار،                          وفقا للقانون الدولي، بما 

                 ً            ً                                      المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياً ال يمس الحقوق السيادية للدول الساحلية؛

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

                                                   إقليمية ودون إقليمية إضافية حيث يرغب األطراف عقدها؛

                                                                   الحكومات األخرى إلى االضطالع بعمليات وطنية، حسب االقتضاء، لوصف المناطق        ويدعو       األطراف      يحث -  7
                                                          ، أو المعايير العلمية األخرى المطابقة والتكميلية الموافـق                                  ً            ً المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياً                   التي تستوفي معايير 

                                                    من نطاق الوالية الوطنية، مع مراعاة العمليـات التـي                                                                 عليها على الصعيد الوطني أو الحكومي الدولي في المناطق الواقعة ض
          المنـاطق                                                                                                       تنشئها الدول ضمن واليتها القضائية، وإتاحة هذه المعلومات وغيرها من المعلومات ذات الصلة من خالل مسـتودع  

                                 ً                    إلى األمين التنفيذي أن يقدم تقريراً عن التقدم المحـرز         ويطلب                         أو آلية تقاسم المعلومات،                         ً            ً البحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياً 
                                  قبل االجتماع القادم لمؤتمر األطراف؛

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

                                                                وآلية تقاسم المعلومات، وذلك عند إجراء التخطيط المكاني البحـري،                                    ً            ً المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياً       مستودع 
            ى القائمـة                        ، وتطبيق التدابير األخر  20 / 9       المقرر  ب                                                                          وإقامة الشبكات التمثيلية للمناطق البحرية المحمية، مع مراعاة المرفق الثاني 

                                                                                                                 على المناطق في المناطق البحرية والساحلية، وذلك بغرض المساهمة في الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق أهداف أيشي للتنوع 
           البيولوجي؛

                                                           
14    UNEP/CBD/EBSA/WS/2014/1/5  
15    UNEP/CBD/EBSA/WS/2014/2/4  
16    UNEP/CBD/EBSA/WS/2014/3/4  
ورات الوطنیة المطلوبة، على النحو االنتھاء من العملیات أو المشا ال تشمل المناطق الموضوعة بين أقواس في المرفق، إلى حين   17

  .المبین في الحواشي بھذه المناطق
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         ، في هذا     كذلك    عو  يد                             بشأن المحيطات وقانون البحار،     70 /  68                                  بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة           وإذ يرحب -  9
                           المختصة األخرى إلى االستفادة                   والمنظمات الدولية                           المنظمات الحكومية الدولية         فضال عن           مم المتحدة                  الجمعية العامة لأل         السياق،

                             بخصوص أوصاف المنـاطق التـي                             ً            ً البحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياً        المناطق                   الواردة في مستودع                      من المعلومات العلمية 
  ؛         ة كل منها   والي      تنفيذ    في        ولوجيا                                                     تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بي

  1       الخيار 

                                                                                  إلى األمين التنفيذي أن يستكشف الخيارات والسبل والوسائل بغرض االضطالع بالتحليل العلمي            يطلب أيضا  -  10 [
                                                                                                                  والتقني لحالة التنوع البيولوجي البحري والساحلي بالعالقة إلى أنواع ومستويات األنشطة البشرية في المناطق التي تم وصفها 

                        ً     البحرية المهمـة إيكولوجيـاً            المناطق        ً                   بيولوجياً الواردة في مستودع    و أ                        ً البحرية المهمة إيكولوجياً                عايير المناطق             أنها تستوفي م ب
   ؛ ]                                                                                     عن التقدم المحرز إلى اجتماع قادم للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية         أن يبلغ و         ً  وبيولوجياً، 

   2       الخيار 
                                                                                إلى األمين التنفيذي، بالتعاون مع الدول والمنظمات الدولية والحكومية الدولية كل في            يطلب أيضا    10            بديل للفقرة  [

                                                 تبويب المعلومات عن أنواع ومستويات األنشطة البشرية                                الخيارات والسبل والوسائل بغرض                          مجاالت اختصاصها، أن يستكشف 
           المنـاطق                   الواردة في مستودع                                 ية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا                                 أنها تستوفي معايير المناطق البحر ب                         في المناطق التي تم وصفها 

        ً                                                                                  بيولوجياً، وأن يستخدم هذه المعلومات بالتعاون مع تلك الدول والمنظمات في الجهـود المبذولـة      أو                         ً البحرية المهمة إيكولوجياً 
                                      ئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنيـة                                            يبلغ عن التقدم المحرز إلى اجتماع قادم للهي                                        لتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، وأن 

   ؛ ]            والتكنولوجية
   3       الخيار 

   :       بكاملها    10                     ناك خيار بحذف الفقرة  ه  :      مالحظة    ] *      ثالثا    10 [
                                                                                  األمين التنفيذي أن يضطلع، بالتعاون مع األطراف، والحكومـات األخـرى، والمنظمـات ذات         إلى      يطلب  -  11

                                                                      اإلقليمية، وعند االقتضاء، المنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األسـماك فيمـا                            اتفاقيات وخطط عمل البحار                   الصلة، بما في ذلك 
                               أو دون إقليمية لبناء القـدرات   /                                                           بتيسير التدريب التقني، بما في ذلك تنظيم حلقات عمل إقليمية و                            يتعلق بإدارة مصايد األسماك،

            وآلية تقاسم                               ً            ً اطق البحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياً    المن                                                                على تجميع واستخدام المعلومات العلمية والتقنية الواردة في مستودع 
     عـن             أن يبلـغ  و                                                                                   وغيرها من المعلومات ذات الصلة، بهدف المساهمة في تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي،   18          المعلومات،

                            جتماع الثالث عشـر لمـؤتمر                                                                                                 التقدم المحرز إلى اجتماع قادم للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية يعقد قبل اال
         األطراف؛

                                                                    البناء على اإلرشادات العلمية القائمة واالستناد إلى الدروس المسـتفادة     مع                     إلى األمين التنفيذي،       أيضا      يطلب  -  12
                                                                          المناطق التي تستوفى معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيـا                                           من سلسلة حلقات العمل اإلقليمية لتيسير وصف 

                                                         خيارات عملية لمزيد من العمل بشأن وصف المناطق التي تستوفى          أن يعد                                        آلراء المجمعة من األطراف والحكومات األخرى،   وا
                                                                                                                        معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، مع ضمان استخدام أفضل المعلومات العلمية والتقنية والمعارف التقليدية 

                                                                                           ة علميا ومحدثة، وأن يبلغ عن التقدم المحرز إلى اجتماع قادم للهيئة الفرعية للمشورة العلميـة                             المتوافرة وأن المنتجات صحيح
                                                                  والتقنية والتكنولوجية يعقد قبل االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف؛

                                                           
ال تشمل المناطق الموضوعة بين أقواس في المرفق، إلى حين االنتهاء من العمليات أو المشاورات الوطنية المطلوبة، على النحو    18

  .المبين في الحواشي بهذه المناطق
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                                                                       يعالج الفجوات العلمية واحتياجات بناء القدرات فيمـا يتعلـق بـالتنوع                      األمين التنفيذي أن     إلى           يطلب كذلك  -  13

       التـي                                                                                                                   البيولوجي البحري في البلدان النامية األطراف، السيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك البلدان 
                                                                         بالفجوات في المعلومات العلمية بخصوص وصف المناطق التـي تسـتوفي معـايير             وإذ يقر  ،                               تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية

                                        األطراف على التعاون مع الهيئات العلميـة         ويشجع                   إلى األمين التنفيذي      يطلب   ،          ً            ً إيكولوجياً أو بيولوجياً                       المناطق البحرية المهمة 
                                                                                                                 الدولية األخرى، بما في ذلك جهات من بينها المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخـدمات  

                                                           ص المعلومات العلمية بخصوص وصف المناطق التي تستوفي معـايير                                                  النظم اإليكولوجية، لمعالجة الفجوات في المعارف ونق
   ؛                                ً            ً المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياً

ّ                                                   ّ بأهمية المعارف التقليدية كمصدر من مصادر المعلومات    يقر  ،   17 /  11          من المقرر     24           إلى الفقرة          وإذ يشير   -  14
                               إلى األمـين التنفيـذي تيسـير          ويطلب   ،             ً            ً مة إيكولوجياً أو بيولوجياً                                  تستوفي معايير المناطق البحرية المه                  لوصف المناطق التي 

                                                                          لمجتمعات األصلية والمحلية، بهدف مشاركتها الكاملة والفعالة في هذه العملية؛ ا       مشاركة 

  مرفق
وصف المناطق التي تستوفى المعايير العلمية للمناطق البحرية تقرير موجز عن 

  19المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا
األمین التنفیذي لالتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي سبع حلقات عمل إضافیة،  عقد، 10/29المقرر من  36   ً         عمال  بالفقرة  -1

 :وھي على النحو التالي

  20 ؛ )    2012    آب /     أغسطس   3          تموز إلى / و    يولي    31   من                  ن فالك، موريشيوس،   أو     فليك  (              المحيط الهندي    ي    جنوب   ) أ (
    آب /       أغسـطس     31-  28            إكـوادور،    ،          غاالبـاغوس  (                          تدل من المحـيط الهـادئ                            اإلقليم الشرقي المداري المع   ) ب (

  21 ؛ )    2012
  22 ؛ )    2013      آذار /    مارس   1    إلى       شباط /      فبراير    25    من                       موسكو، االتحاد الروسي، (                   شمال المحيط الهادئ    ) ج (
  23 ؛ )    2013       نيسان /     أبريل    12- 8                     سواكوبموند، ناميبيا،  (                       جنوب شرق المحيط األطلسي    ) د (
  24 ؛ ) 4   201      آذار /    مارس   7- 3  ،       فنلندا  ،       هلسنكي (          الشمالية               لمنطقة القطبية  ا   ) ه (
    25 ؛ ) 4   201      آذار /    مارس    28  -  24                 مونتريال، كندا، (                       شمال غرب المحيط األطلسي    ) و (
 26 ؛ )    2013       نيسان /     أبريل    11- 7   ،       إسبانيا  ،      مالقة (                     البحر األبيض المتوسط   ) ز (

         أدنـاه،     7- 1    من                         اإلقليمية هذه في الجداول                  نتائج حلقات العمل  ب    ات    ملخص     تاح   ُ ، تُ  17 /  11          من المقرر     12    ً        وعمالً للفقرة  - 2
                                           معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو                                   كيفية التي تستوفي بها هذه المناطق          الكامل لل     وصف  ال      يتاح                    على التوالي، في حين 

                                                           
 وضعال خصوصال تعبر عن أي آراء أيا كانت من جانب األمانة ب المرفق اذالتسميات المستخدمة في عرض المواد في ه   19

  .القانوني ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو لسلطاتها، أو بشأن تعيين تخومها أو حدودها
  SIO-http://www.cbd.int/doc/?meeting=EBSA-01: يمكن االطالع على التقرير والوثائق على الموقع التالي   20
 ETTP-http://www.cbd.int/doc/?meeting=EBSA-01 :يمكن االطالع على التقرير والوثائق على الموقع التالي   21
 NP-http://www.cbd.int/doc/?meeting=EBSA-01: يمكن االطالع على التقرير والوثائق على الموقع التالي   22
 SEA-http://www.cbd.int/doc/?meeting=EBSA-01: يمكن االطالع على التقرير والوثائق على الموقع التالي   23
 http://www.cbd.int/doc/?meeting=EBSAWS-2014-01: يمكن االطالع على التقرير والوثائق على الموقع التالي   24
 http://www.cbd.int/doc/?meeting=EBSAWS-2014-02 :والوثائق على الموقع التالييمكن االطالع على التقرير    25
 p://www.cbd.int/doc/?meeting=EBSAWShtt-2014-03 :يمكن االطالع على التقرير والوثائق على الموقع التالي   26

http://www.cbd.int/doc/?meeting=EBSA
http://www.cbd.int/doc/?meeting=EBSA
http://www.cbd.int/doc/?meeting=EBSA
http://www.cbd.int/doc/?meeting=EBSA
http://www.cbd.int/doc/?meeting=EBSAWS
http://www.cbd.int/doc/?meeting=EBSAWS
http://www.cbd.int/doc/?meeting=EBSAWS
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ــا، ــارير                بيولوجيـ ــات تقـ ــي مرفقـ ــات                           فـ ــل          حلقـ ــة           العمـ   ، UNEP/CBD/RW/EBSA/SIO/1/4 (           المعنيـ
  ، UNEP/CBD/RW/EBSA/SEA/1/4   ، وUNEP/CBD/EBSA/NP/1/4   ، وUNEP/CBD/RW/EBSA/ETTP/1/4 و
    ).UNEP/CBD/EBSA/WS/2014/3/4   ، وUNEP/CBD/EBSA/WS/2014/2/4   ، وUNEP/CBD/EBSA/WS/2014/1/5 و
                                                    تطبيق المعايير يمثل مسألة علمية وتقنية، وأن المناطق                     الحظ مؤتمر األطراف أن   ،   29 /  10          من المقرر     26           وفي الفقرة  - 3

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

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

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

  .                   ممارسة علمية وتقنية                  يشكل على نحو دقيق                            آثار اقتصادية أو قانونية، و           ينطوي على          كما أنه ال   .          أو حدودها

                                المختصرات المستخدمة في الجداول

                                          ترتيب معايير المنـاطق البحريـة المهمـة    
  ً            ً اً أو بيولوجياً        إيكولوجي

            درجة األهمية

H  :  عالية      

M :  متوسطة       

L  :  منخفضة       

               ال توجد معلومات  :   -
 

         المعايير

• C1 :  فريدة أو نادرة               

• C2 :  أهمية خاصة لمراحل حياة األنواع                              

• C3:      أو الموائـل المهـددة    /                                 األهمية بالنسـبة إلـى األنـواع و                       
                                                 باالنقراض أو المعرضة لخطر االنقراض أو انخفاض العدد

• C4 :  الضعف أو الهشاشة أو الحساسية أو بطء االنتعاش     مدى                                            

• C5 :  االنتاجية البيولوجية                    

• C6:   التنوع البيولوجي                 

• C7 :  الخصائص الطبيعية                 
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  في جنوب المحيط الهندي ً ا                  ً           المهمة إيكولوجيا  أو بيولوجي البحرية المناطق معايير وصف المناطق التي تستوفي  - 1جدول ال
  )/4UNEP/CBD/RW/EBSA/SIO/1 المناطق المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، لتيسير وصفتقرير حلقة العمل اإلقليمية لجنوب المحيط الهندي ب الرابعتذييل بالمرفق التفاصيل في الترد (

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  الموقع ووصف موجز للمناطق

لالطالع على شرح  39يرجى الرجوع إلى الصفحة 
 مختصراتال

  أجولهاس مصطبةعلى منطقة تفريخ األسماك  -1
 المنطقة بكاملها وجد هذهوت.     ً       ًشرقا  تقريبا  °23و °20 الطولخطي و ً ا  تقريب ً ا  جنوب °36و °34 تقع هذه المنطقة بين خطي العرض: الموقع •

  .أفريقيا لجنوب التابعة الخالصةالمنطقة االقتصادية  داخل
العديد  بما في ذلك الدافئة، المعتدلة العديد من األنواع تتوافر فيه بكثرة     ًوسطا التي تشكل مسرأ لألسماك ومنطقة تفريخ،  ،تمثل هذه المنطقة •

على  التي تفرخ بالنسبة لألنواع الوحيدةو الدافئةو منطقة التفريخ المعتدلة تشكل وهي. سباريدي عائلة من أسماك المستوطنةنواع األ من
 القاعية الكوبيبودا مجتمعات وتوفر. التغذيةو استبقاء األسماك وتعزيز الرصيد السمكيوتضطلع بدور هام في في الشمال  الضيق جرفال
 تدعمهي و من نوعهافريدة و بارزة بركانية بحرية  ًا وشعاب مهددة باالنقراض طين موائل وتضم المنطقة .    ً       غنيا  للغذاء  ًا مصدر كثيفةال

 Petrus"من النوع  المستوطنة الشعاب المرجانيةتتضمن هذه المنطقة مسرأ تجميع ألسماك و. المياه الباردةالمرجانية في  المجتمعات

rupestris".  هذه المنطقة كموئل هام المنهجي مبادرات التخطيطحددت مبادرتان من وقد. 

H H H M M M M 

  البحريةوجباله  أجولهاس منحدر -2
 وتقع بين خطي المقابل للجنوب األفريقي القاري حافة الرصيفلالجنوبي  الطرف من جولهاسأ مصطبة ذروةهذه المنطقة  مثلت: الموقع •

 .    ًشرقا  °23و °21 خطيو      ًجنوبا  °38و 35°

على درجة و عالية ذات إنتاجية حيوية بحريةمنطقة  جولهاسأ مصطبة الطرف الجنوبي من على طول ة الواقعةالخارجي تمثل الحافة •
ارتفاع مياه القاع عزز يو هذه النقطة، في اإليكولوجيتان بنغيال جنوبوجولهاس أتلتقي منطقتا و. القاعيةو بحريةالموائل العالية في تجانس 

 وتعرف هذه المنطقة بأنها مسرأ لسمك السردين .ةالخارجي حافةال على طول اإلنتاجية حافة الجرفإلى السطح بشكل متقطع في 
التي تشهدها  دواماتوتساعد ال .كمسرأ هام لألسماك جولهاسأ مصطبة  ُ                   وت عرف هذه المنطقة من . النازليسمك و واألسقمري ةفاألنشوو

 وحددت. رصيف القاريال على حافة تفريخ األسماك بموائل السرءمناطق تربط و القريبة من الشاطئ المياه إعادة توزيع على ةهذه المنطق
 .ما تتميز به من تنوع في الموائل بسبب وطنيةمكانية  خطة أولوية من خاللذات  كمنطقة هذه المنطقة

M H M H H H H 

  بورت إليزابيث لالمنطقة البحرية  -3
 لجنوب أفريقيا التابعة المنطقة االقتصادية الخالصة ضمن بورت اليزابيثل المقابل العلوي إلى المنحدر الممتد الساحليقع خط : الموقع •

 ).    ًشرقا  °73و °25 خطيو      ًجنوبا  °35و °33       ً        تقريبا  بين خطي(
العمليات  تدعم قاعية وبحرية هامة منطقةوذات االمتداد المكاني المحدود، وتعتبر نادرة ال أنواع الموائل بعض هذه المنطقة شملت •

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

لالطالع على شرح  39يرجى الرجوع إلى الصفحة 
 مختصراتال

في هذا وتحدث  .الطرف القاري بعد الساحل جولهاسأ غادر تياري حيث معقد في  هذه المنطقة مائي ويحدث دوران .الهامة اإليكولوجية
الطيور وتقع أماكن استيالد  .البحرية الكبيرة لتيار أجولهاستعرجات الو وتسربات مياه أجولهاس إلى الجرف المياه الباردة دواماتالموقع 
 والتفريخ السرء مناطق     ًأيضا  التي تشمل المنطقة هذه ضمن واألعالف) باالنقراض المهدد األفريقي البطريقبما في ذلك ( البحرية

وتشمل  .المهددة باالنقراض جلدية الظهر السالحف     ًأيضا  هذه المنطقة ويستخدم. لألسماك القاعية والبحريةالرئيسية  النقلات مسارو
 حافةوحصى  ، ًا خارجي  ًا جرفو، عميقة  ًا شعاب، وشديدة االنحدار قاريرصيف  حافةو، مغمورةأخاديد المحتملة  الحساسة األنواعالموائل و

 .متر 1000و 100 بين يتراوح عمق في الشعاب والتي توجد شكلالتي ت الباردةالمياه  ومرجانيات، رصيف القاريال

  بروتيا وطريق السردين  مصطبات -4
 .    ً       ًشرقا  تقريبا  °31و °30 الطولخطي و      ًجنوبا ° 32و °30 بين خطي العرض: الموقع •
تتسم بحرية منطقة و) السردين الحشد الراحل من          ي عرف باسم ( أسماك لعدة الهجرة مسار من مكونات       ًرئيسيا               ًالمنطقة مكونا هذا  تتضمن •

، بروتيا مصطبات باسم     ً              فريدا  من نوعه يعرف و     ً        ً      ً نظاما  مرجانيا  عميقا   العميقة القاعية معالموتشمل ال .التعقيد موائلها بدرجة عالية من
الحيوانات ب ترتبط مؤقتة سمة السردين ويمثل الحشد الراحل من. مغمورةأخاديد  وأربعة،  ًا انحدارو ،االنحدار ةشديد رصيف قاري حافةو

 مصطبات  ُ   وت عد  . سمك رياضة الصيدو ،، وأسماك القرشوالثدييات ،الطيور البحرية، بما في ذلك األعلى التي تبحث عن العلف المفترسة
مهددة  هيو       ً           تراجعا  في أعدادها األنواع بعض هذه وتشهد .ويجري فيها سرء أسماك البهاريات والسباريدي تجميع مبلغ عنها منطقة بروتيا

من  المواد المغذية نقل  ُ   ت ي سر إيكولوجية هامة عملية السردين ويشكل الحشد الراحل من، معتدل مستوى إنتاجية المنطقة هذهول. باالنقراض
  .الشمال باتجاهالعديمة المغذيات بيئة ال إلى كثر إنتاجيةاأل جولهاسأ مصطبة

H H M M M M L 

   خليج ناتال -5
بما في ، المياه الساحلية لنهر أومجيني متر من 2000 إلى دورنفورد من ميناءمتد ي، وجنوب أفريقيا من الساحل الشرقييقع على : الموقع •

 .العليا، والمنطقة اللجية رصيف القاريومنطقة التفريخ في خليج ناتال، وحافة ال ،توجيال مصطباتذلك 
تعزيز الرصيد و اليرقات،ب، واالحتفاظ والبحري األرضي ربط اإللكترونيالها ، بما فيالعمليات اإليكولوجية من للعديد مهمخليج ناتال  •

 بتواجدها األنواع المعروفة بعض تدعمالنادرة ونواع الموائل أل  ًا موطن وتمثل هذه المنطقة. مناطق هامة للتفريخ والعلفيوفر و ،السمكي
ارتفاع مياه القاع الغنية بالخاليا والتي يوجهها ساحل  من خالل إلى الجرف      ًأفقيا ة باردال المنتجة المياه تحركتو .المناطق عدد قليل من في

غير  الرواسب موائل من وغيره الطين على     ً          هاما  في الحفاظ    ً دورا   توجيال الكبير من نهرالمدد المطري القاري  يؤديوأجولهاس، 
 ،المهاجرة واألسماك ،القاعية واألسماك ،القشريات حياةمراحل لت على أهمية الغنية بالمغذياوالظروف  العكرينطوي و. مجمعةال

 األخاديد المغمورة، البحرية الهشة واألنواع النظم اإليكولوجية إمكاناتوتشمل . باالنقراض مهددأسماك القرش، وبعضها و ،والسالحف
 .بطيئة النمو أسماك السباريديو المياه الباردة ومرجانيات

M H H M H L L 

   )جنوب موزامبيق(بونتا دو أورو  غاية منطقة إنكوماتي إلىنهر  -6
كامل خط و داناي بايكسو مناطقو جواالخليج إنكوماتي و نهر مصب من مابوتوخليج  غطيتو إنكوماتيخليج تقع هذه المنطقة في : الموقع •

 .)ناتال في كوازولو أفريقيا وجنوب بين موزمبيقالحدود ( أورو دو إلى بونتا إنهاكا جزيرةل الطرف الجنوبيأعالي البحار في و الساحل
 شعابو ،بحريةالمعشبات الو، المنتشرة على نطاق واسعالمنغروف أشجار مثل ( يويةويأوي موائل ح، بطابعه المتنوع الخليجيتميز هذا  •

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

لالطالع على شرح  39يرجى الرجوع إلى الصفحة 
 مختصراتال

وتستضيف ). سهلةو خشنةسواحل صخرية، ورملية و شواطئ، باإلضافة إلى جنوب خط االستواء أفريقيا في المرجانية أقصى الجنوب
ويمثل  .      ًتجاريا  الهامة ربياناإلمزارع مصايد األسماك و، بما في ذلك نواع مختلفةأل      ً         ً       ً       تنوعا  بيولوجيا  مرتفعا  للغاية المنطقة الصغيرة هذه
، جلدية الظهرالسلحفاة ( السالحف ثالثة أنواع منو، والدالفين ،البحر بقر ، مثلتثير بواعث قلق خاصعدة أنواع ل  ًا موطن     ًأيضا  الخليجهذا 

Dermochelys coriacea ،ضخمة الرأس السلحفاةو، Caretta caretta، الخضراءالسلحفاة و، Chelonia mydas( ،وأسماك القرش، والحيتان ،
. Zostera capensis من نوع حزامية رأس الرجاء،  البحريةاألعشاب و ،المهددة باالنقراض وثنائيات الصدفة ،فرس البحروحيوانات 

  ًا موطن وتشكل هذه المنطقة .تظهر في الجنوب األفريقيالتي  أنواع الطيورمن جميع في المائة  33يعيش فيه  ً ا  موطن وتمثل جزيرة إنهاكا
 .البحرية واألرضية لجزيرة إنهاكا وشبه جزيرة ماتشانغولو للمحميات

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

 .شمال هاتين المحميتين وعلى طول ساحليهماإسيمانغاليسو وفي  حديقة األراضي الرطبة الموجودتين فيمابوتاالند وسانت لوسيا 
لحيتان الحدباء، ل رئيسي مسار هجرة شملهي ت، والمهددة باالنقراض جلدية الظهر السالحف تأوي هامة بحريةلموائل موطن  المنطقةهذه  •

 مهددة أخرى ألنواع  ًا موطن تضمو ،أسماك القرشو )المتوطنة سباريدي( ألسماك ومسرأ، الثورقرش  تفريخ ألسماكمنطقة تشكل و
العديد  المحتملة النظم اإليكولوجية البحرية الهشة تضمنوت. أسماك القرشو ،البحرية والثدييات شوكيات الجوف، بما في ذلك باالنقراض،

 شكلالتي ت الباردةالمياه  مرجانيات تضموحافة رصيف قاري صلبة  ،عميقة  ًا شعاب، ووشواطئ من الحقبة القديمة، البحرية األخاديد من
 .تمثل منطقة تغذية موسمية ألسماك قرش الحوتهي و. متر 900          ً                  تنتعش أيضا  في أعماق تزيد عن  الشعاب والتي
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  سان سيباستيان  غاية نهر سايف ريفر إلى -8
 وخطي الطول      ًجنوبا '10° 29و '30 °21 العرض يخط ضمن موزامبيق ساحل من         ًكيلومترا  20 على بعد بازاروتو أرخبيل يقع: الموقع •

   ً ميال   اثنا عشر                 ً            ًالمهمة إيكولوجيا  أو بيولوجيا البحرية           ً                                        وتغطي أيضا  هذه المنطقة التي تستوفي معايير المناطق  .    ًشرقا  '30 °35و '22 35°
 .    ًشرقا  '30,200 °35     ً   جنوبا ؛ و '21,300 °21 من الرصيف القاري عند ما يقارب

في شرق أفريقيا  األكثر قدرة على البقاء بقر البحر مجموعات موطن          والذي ي عد ، بازاروتو أرخبيلبشكل رئيسي موقع  هذه المنطقة تغطي •
سمك والدالفين و والسالحف البحر بقر، مثل الضخمة الحيوانات العديد من وتحتوي هذه المنطقة على. ويشكل محمية بحرية قائمة بالفعل

 .منغروفغابات الو مروج األعشاب البحريةرلين، وكذلك الم
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  ) جنوب موزامبيق(خليج زافورا  غاية مورومبان إلىمنطقة  -9
 إلى غاية زافوراتصل وتوفو و، شبه الجزيرةو، خليج إنهامبان تغطيوهي . إنهامبان خليج مدخل شمال غرب تقع هذه المنطقة :الموقع •

 .)طقتي بومان وبايندانمنتغطي (
وأسماك ، )Manta alfredi( بشكل رئيسي أسماك شيطان بحر الشعاب المرجانية، والضخمة الحيوانات أعدد في وفرةبتتميز هذه المنطقة  •

 مجموعاتال من بين أكبر اعتبرت لتيوا ،)Rhincodon typus( الحوت القرشو، )Manta birostris( شيطان البحر المحيطي الضخم
 ُ   ت عد  ( مرجانية  ًا شعاب كذلكتستضيف و ،من السالحف سة أنواعخمو ،البحر بقرحيوانات      ًأيضا  المنطقة تستضيفو .في العالم الحيوانية
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  الموقع ووصف موجز للمناطق

لالطالع على شرح  39يرجى الرجوع إلى الصفحة 
 مختصراتال

منطقة مورومبان وال سيما حول  ،معشبات بحرية واسعة النطاقالتي تتخللها  نغروفالم غابات، و)فريدة من نوعهاال إحداها من الشعاب
 لعاريات الخيشومالجديدة باألنواع  المتعلقة التقارير األخيرة دعمتو ،البحث جال      ً      ً            ميدانا  جديدا  للغاية في م المنطقة  ُ       وت عد  هذه . إنهامبانوخليج 
 .في موزامبيقالمنطقة الناشئة وذات التنوع البيولوجي الشديد  قيمة هذه زافورا/منطقة بومينا حول المنتشرة

  ) دلتا نهر زامبيزي( نهر زونيإلى غاية  كوليمانمنطقة  -10
الممتد  الرئيسي الدلتا فرعو المسافة بين شينديمنتصف ( في الجنوب زوني ونهر سينايس بونس دوس نهر من هذه المنطقة تمتد :الموقع •

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

في طن  50000 نحو(بأكمله  الصناعي من المصيد في المائة 50ما يقرب من  إذ تشكلومن بين أكثرها انتاجية  موزامبيقفي  األسماك
 كم 200 ىحوال على بعد أي، زوني نهرالى  من منطقة كوليماني( نهر زامبيزي دلتا هنا من خالل سوفاال مصطبةوتمثل . )2002عام 

، زامبيزي دلتا نهر في النطاق واسعةال نغروفغابات المب        ً       ًارتباطا  مباشرا  األسماك المنطقة المتعلقة بمصايد ههذ إنتاجيةوترتبط ). من الخط الساحلي
 .هكتار 100 000مساحة قدرها حوالى تغطي و ،شرق أفريقيا كامل أنحاء في نغروفبات المغاوهي أكبر 

H H M L H - M 

  ألجوهاس واجهة -11
في  الوطنية حدود الواليةقع في المناطق البحرية الممتدة خارج وت .     ًجنوبا  °44و °36    ً         شرقا  والخطين ° 83و °20 بين الخطين متدت :الموقع •

 .المحيط الهندي
 الكاريزمية بما في ذلك األنواع الكائنات الحية، فيكبير ال تنوعال عززيو ،اإلنتاجية من مستوى عالبتتميز منطقة فريدة هذا الموقع    عد  ي  •

والطيور وزعنفيات األقدام، ، والحوت الحقيقي الجنوبي، الجنوبي األزرق الزعانف التونة أسماك باالنقراض من قبيلالمهددة األنواع و
 .ضباالنقرا بشدة المهددةو المتوطنةها طيور قطرس أمستردام بما في البحرية،

H H H M H M L 

  الجوف لشوكيات متنزه تانغا البحري -12
 °39،      ًجنوبا ”39 '21 °5    ً  شرقا  و ”1 '08 °39،      ًجنوبا ”13 '24 °5    ً  شرقا  و ”41 '14 °39،      ًجنوبا ”37 '03 °5 الخطوطيقع بين  :الموقع •

     ً شرقا   ”21 '03 °39،      ًجنوبا ”21 '03 °5    ً  شرقا  و ”55 '01
                      ًالعميقة وأكثرها غموضا       ُ                          التي ت عد  إحدى أندر أسماك المياه  مجموعات من شوكيات الجوف الجوف لشوكياتمتنزه تانغا البحري  يستضيف •

هذه المنطقة أن شوكيات  في تعمل عن بعدالتي  أشرطة الفيديو واستخدام العلمية بحوثال وقد أظهرت .أنها انقرضت     ً سابقا  كان يعتقد  قدو
 .متر 200و 150الجوف تعيش في كهوف تقع على عمق يترواح ما بين 

H L H M L M L 

  كيسيتي - شيموني  -بيمبا  -13
 .     ًجنوبا  '30 °05     ً  جنوبا  و '50 °04 بين خطي العرض :الموقع •
وتقع . الحيتانو ،البحر، وبقر والدالفين ،والسالحف               األسماك اليم ية، شملاألسماك التي ت فيدرجة عالية من التنوع بقناة بيمبا تتميز  •

في و أوسع محمية بحرية وهكيستي البحري،  متنزهو تتضمن  ،كينياالساحل الجنوبي لمبونغوتي في منطقة شيموني على  -كيستيمنطقة 
مستوى  هذه المنطقة تدعمو) . ²كم 11(في كينيا أصغر محمية  متاخمة لهذا المتنزةالبحرية التمثل محمية مبونغوتي ، و)²كم 28(كينيا 
مهمة بالنسبة  هي و ،السالحف البحريةوأسماك الشعاب المرجانية و لمرجانياتدعمها ل ، بما في ذلكالحياة البحرية في من التنوع   ًيا عال
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حيث إنها تستضيف  مهمة للطيورمنطقة  وتشكل جزيرة كيسيتي. األنواع النادرة والمستوطنة وهو أحد، جوز الهند سرطان حياة دورةل
 المتوجةالخرشنة  طيور من) متناسلزوج     1000      س ج ل منها(كبيرة   ًا أعدادو) Sterna fuscata(  الغبساء الخرشنة طيور       ً        أنواعا  من قبيل

)Thalasseus bergii( الخرشنة الوردية و)Sterna dougallii( ،نغروفمن الموائل، بما في ذلك غابات الم عريضةمجموعة  تضمو، 
 -  شيموني -بيمبا  وتوفر منطقة. تعتبر أماكن تفريخ هامة لألسماك، والتي والمياه الساحلية ،والمعشبات البحرية ،والشعاب المرجانية

 .المرتبطة بهاوأنواع األسماك  المرجانياتللثدييات البحرية و أنواع مختلفة من  يةموائل رئيس كيسيتي

  )جزيرتا بريمايراس وسوغونداس(بيبان  –بايكسو بيندا  -14
 .    ًشرقا  °41,5و °38 الطولخطي و      ًجنوبا ° 18و °14,2 هذه المنطقة بين خطي العرض متدت :الموقع •
أنغوشي  تي تمتد من ال( الزارو ساو في مناطق الصيد     ًأيضا  وتغطي. مرجانية نقية  ًا شعابتستضيف و عاليةال بإنتاجيتهاالمنطقة تتميز هذه  •

 حيث تضمموزامبيق  فريدة من نوعها في ساحلية منطقةل     ً     ًمثاال  جيدا  بيندا بايكسو  ُ         وت عد  منطقة ). موزمبيق دي إلها/ناكاال إلى      ًجنوبا 
، من الطحالب الكبيرة مستوطنةأنواع و من نوعها فريدة أسماكمصايد وتوجد بهذه المنطقة  .    مد ية ومناطق معقدةشاطئية  بحيرات

Kapaphycus alvereii. موزمبيق ديإلها و ناكاال قبالة مغمورة أخاديد عدة فهناك، وعالوة على ذلك. 

M M M M M H M 

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

    ُ   ، وت عد  والمحاريات الزعانف الزرقاء األسماك للعديد من موائل المنطقة هذه توفرو. البحريةالسالحف و، واألربيانالبحر،  بقرو ،والدالفين
 .والمحاريات الزعانف الزرقاء األسماكالذي يشمل المحاريات و البيولوجيتنوعها جاذبية ل     ًنظرا  بارزة ساحلية سياحية منطقة     ًأيضا 

M M M M M M M 

  كيلوا -مافيا  –روفيجي  -16
 .    ًشرقا ° 40,6و °39,2 خطي الطول     ً  جنوبا  و° 9,0و °7,1 تمتد هذه المنطقة بين خطي العرض :الموقع •
والسالحف  ،البحر بقر مثل ،المهددة باالنقراض األنواع البحرية متنوعة منة تنتمي إلى طائفة كبير مجموعات المنطقة هذهتستضيف  •

 على سواحل دائمال روفنغمناطق الم أكبر وتوجد .الطيورو محارياتوال ذات الزعانف األسماك وشوكيات الجوف، وغيرها من، البحرية
 .روفيجي نهر ودلتا كيلواو مافيا

M M M M H M M 

  منطقة واتامو -17
 .     ًجنوبا ° 3,3و    ً شرقا   °40,2     ً  جنوبا  و° 3,5و     ًشرقا  °39,9تقع هذه المنطقة بين الخطين : الموقع •
 ةغابرملية و شواطئو ،مرجانية  ًا وأجرافحدائق مرجانية، و       ً       وشعابا  هدابية،  ًا طينو    ًرمال و      مد ية، صخرةهذه المنطقة في  الموائل تشمل •

في محاطة المنطقة و. السرطاناتو ،البحر وبقر ،والسالحف ،األسماك ويتضمن التنوع البيولوجي في هذه المنطقة. كريك ميدا غروفنم
 Rhizophoraو ،Ceriops tagal أنواع ، بما في ذلكغروفنالم أنواع في درجة عالية من التنوعب هي تتميز، وكريك ميدا غابةب هاجزء من

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

M M M M M M M 
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  )جزء من قناة موزامبيق( متوارا  - خليج بيمبا  -18
 في جنوب مانزي - متوارا خليج شعاب نظامو روفومانهر  مصب من كم 400 على بعد شمال موزامبيق في بيمبا خليج يقع :الموقع •

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

 في المنطقة سجلتالتي  الشعاب المرجانية تنوع معدالت أعلى رخبيلويمتلك األ .تنزانيا في جنوب مانزي -متوارا خليج شعابنظام و
، السالحف الكاريزمية نواعاألوتشمل .     ًجنسا  60من  نوع 300 ما يقرب من من خالل اشتماله على، )موزمبيق شمال باإلضافة إلى(

 .النادرة والمستوطنة أنواع النباتات والعديد منالفيلة، و ،البحر وبقر

H M M H H H L 

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

 أفريقيا في جنوب اليتهاوسسانت لوسيا ومدغشقر الشرقي ل الطرف الجنوبي       ً    وجنوبا  نحو
الغربية  افةالح تياروهو ، تيار أجلوهاس تدعمهي ، وعلى مستوى العالم فريدة من نوعها في القناة الدورانيةو الدوامة ديناميات ُ     ت عد  ال •

 دعموت. النظام اإليكولوجي للقناة وموائل ديناميات على      ًشديدا تأثيرا  وأوقيانوغرافيا القناة جيولوجياوتؤثر  .الهندي في المحيط الكبرى
 القاعية البحرية مجموعات الكائنات مدغشقر هضبة في مياه السطحيةوارتفاع مياه القاع إلى ال للقناة فريدة من نوعهاالو الدوامة دينامياتال

 العوالق مجموعاتو، المرجانية الشعاب إنتاجيةمما يؤثر على والتي تتميز بارتفاع معدل ترابطها وتكاثرها، الضحلة  في المياه        واليم ية 
 ،والطيور البحرية ،البحرية والسالحف األسماك الكبيرة بما في ذلك، الحيوانيةمجموعات المكاني والزماني لل والنشاط،                 والكائنات اليم ية

 .البحريةالثدييات و

H H H H H M H 

  )جزء من قناة موزامبيق(جزر إيبارس  -20
 في )     ُجنوبا °  11,3( غلوريوز جزروتقع  .ومدغشقرفريقيا الساحل الشرقي أل بين زامبيققناة مو طول علىتمتد جزر إيبارس  :الموقع •

في )      ُجنوبا °  22,4( أوروباو إنديا دا باساستقع جزيرتا و ،هاوسطفي  خوان دي نوفاتقع جزيرة و المنطقة، هذه الجزء الشمالي من
 .هاالجزء الجنوبي من

 .تتميز بدرجة حفظ عالية مواقع وفرتهي و، 1972منذ عام  محميةوقد أصبحت ،     ً        بكرا  حتى اآلنتزال وال  إلى حد ما معزولة الجزرهذه  •
 تكاثر وعلف مناطق   ُ       ًوت عد  أيضا . والطيور البحرية، والثدييات البحرية ،البحرية السالحف، مثل المهاجرة لألنواع مهمة مواقعتشكل و

 ).Carcharhinus galapagensis( أسماك القرش صغار تجمعاتو السالحف البحرية من أنواعبالنسبة إلى عدد وتكتسي هذه المنطقة أهمية  .هامة

H H M H H M H 

  كيونغا - منطقة المو  -21
      ًجنوبا  °1,5    ً  شرقا  و° 41,9و      ًجنوبا ° 3,2و    ً شرقا   °40,3تغطي المنطقة الممتدة بين خطي  :الموقع •
من  بالقرب كينيا في شمال شرق المحيط الهندي ساحلعلى  المو في منطقة المد والجزر مسطحات موائلوالمنغروف  أشجارتعرف  •

قيمة  وهي تكتسي .شرق أفريقيا كامل ساحلعلى طول  األشد كثافة واألغنى باألنواعالموائل ، إلى حد ما، ا تشكلبأنه، الصومالية الحدود
  .حماية السواحلو ة على الطبيعةقائمالاألسماك، والسياحة  مصايد، و)األزرق الكربون( المناخ وحماية ،البيولوجيالتنوع  من حيث عالية
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  مخاضات والترز  -22
 .متر 800قاعدة التساوي العمقي لهذه المنطقة عند وحددت  .    ًشرقا  '56-49 °43     ً  جنوبا  و '16 -9 °33 الخطينبين  :الموقع •
 شعابالب مغطاة)     ًمترا  15العمق األدنى ( مسطحة قمم  مخاضات والترز بانحدار شديد على جوانبها وتتخذ شكل مخاريط ذاتتتسم  •

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

Palinuridae(، ت عد  و   ُ 30  جزرال سلسلةأجزاء  بعض في كائنات متوطنة لمخاضات والترز الضحلة أسماك المياه حيوانات من ٪40إلى 
 .في ويست إند الجبال البحريةو
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  الجبل البحري المرجاني وتضاريس منطقة الصدع  -23
 .     ًشرقا  ' 10 °43- ' 10 °42والخطين       ً جنوبا   ' 40 °41-' 00 °41بين الخطين  :الموقع •
 تمثلهي و. المنطقة المجاورة ألنتاركتيكا والممتد في المياه الباردةللشعاب المرجانية في  الموئل الوحيد المعروف المنطقةتشكل هذه  •

والتي  شديدة االنحدار طبيعيةال التضاريس مناطق واسعة من حيث إنها تتضمن المحيط الهندي جنوب غرب فريدة من نوعها في منطقة
تضاريس منطقة /مياه البحرية العميقةللأخدود  أسفل إلى متر 300جبل المرجان البحري الواقعة عند ل الجبلية البحرية قمةال تمتد من

مرجانية لشعاب ل  ًا موطن   ُ              وت عد  هذه المنطقة. الجبل البحري من إلى الغربكم  10متر، والذي يمتد إلى مسافة  5200الصدع الواقع عند 
 وتتميز. )Octocorallia(            ُ              المرجانيات ث مانية اللوامس و) Scleractinia(المرجانيات الحجرية  بما في ذلك ،مرجانيةال حدائقالو الباردة للمياه
الكركند ( المتنقلةاألنواع و) واإلسفنج المرجان( الطئةال األنواع بما في ذلك المرتبطة بها، أعداد الحيواناتفي عالية  كثافةب المنطقة هذه

أنه من  غير وجانبيه العلويين، ل البحريالجب على قمة المرجانيات الحجرية تحديد أكيدعلى نحو  ولم يتسن .)شوكيات الجلدالقرفصاء، و
الجبال  نظم يختلف عن بالجبل البحري المرتبط    يم يال النظام البيئي فإن باإلضافة إلى ذلك،و. Lophelia pertusaنوع  الممكن وجود

 كبيرة من أعداد على ،تحديدوجه ال ويحتوى جبل المرجان البحري، على. التي تسنت دراستها شمال المنطقة المجاورة ألنتاركتيكا البحرية
 .ة    ليم يا الغرناد كأسما
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  شمال قناة موزامبيق  -24
مدغشقر  من والشمالي الشرقي الغربيشمال الجزء ال، وشمال موزامبيقو؛      ًجنوبا  متوارا من، تنزانيا الجزء الجنوبي منيمثل  :الموقع •

ومايوت وغلوريوز فاركوهار، و بروفيدانس وهضبة ،جزر ألدابرا مجموعة، بما في ذلك سيشيلوجنوب  ،جزر القمرأرخبيل و
 .الفرنسية البحار المندرجتين ضمن أقاليم ما وراء

 الدوامات من قوية ديناميةب تتميز كوحدة فرعية إيكولوجية وجغرافية حيوية متجانسة مبيقاموز يمكن أن تقدم منطقة شمال قناة •
 إلى المرتبط بديناميات هذه الدوامات والدورانات النمط الحالي وقد أدى. الجزر بين تعزيز التواصل التي تسهم في دورانات المائيةالو

 .هذه البقعة من المنطقة تنوع البيولوجي فيال تركيز زيادة 

H H H H H H L 

  منتزه موهيلي البحري  -25
 M H H H H H H .     ًشرقا '  19° 45و ' 11° 43 والخطين ' 04 ° 13و ' 20 ° 11بين الخطين  :الموقع •
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والموارد  االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة درجة ضمن الفئة السادسة من تصنيفمن الحدائق الم باعتبارهيشكل منتزه موهيلي البحري،  •
 في األرخبيل تعشيشموقع  أول     وي عد . الدولياإلقليمي و الممثلة على الصعيدين والنظم اإليكولوجيةكثير من األنواع لل     ًمالذا ، الطبيعية

 .البحر بقرملجأ لو الحدباء الحيتانتكاثر هامة ل، ومنطقة الخضراءسلحفاة لل

   جزر األمير إدوارد، وجزيرتا ديل كانو رايز وكروزيه -26
 .    ًشرقا ° 55و° 32,73     ً         جنوبا  والخطان  °48و° 43الخطان                حد  هذه المنطقةي :الموقع •
المحيطي األرضي و كتسي أهمية من حيث التواصلباالنقراض، وي المهددة أنواع الطيورعديد من منطقة علف وتكاثر لل يشكل هذا النطاق •

احتمال وجود موائل حساسة                                                وهناك تجانس كبير في الموائل اليم ية والقاعية مع. لألعماق البحريةوالتواصل بين التضاريس الطبيعية 
     ًجباال  الموجودة في هذه المنطقة الموائل تضمنوت .لشعاب المرجانيةل كونةقليلة المناعة، بما في ذلك مرجانيات المياه الباردة الم وأنواع
 .    يم يةة، وعدة موائل سحيق سهولو ،مائيةفتحات حرارية و عميقة، وأخاديد مناطق صدع،ووتصدعات متحولة،  ،بحرية
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  )جزء من قناة موزامبيق(جنوب مدغشقر  -27
 تبلغ حوالى مسافةإلى  من مدغشقر      ًجنوبا يمتد و، ترم 2500و 1000 ما بينح ند عمق يتراوع تحت الماء واسع مرتفعأو  هضبة :الموقع •

 .كم 1000
. والحوتياتالطيور البحرية  بما في ذلك في المنطقة، الكثيرة االرتحال لألنواعمركز تغذية هام  مياه هذه المنطقة ذات اإلنتاجية العالية ُ   ت عد   •

ساحلية وأراضي رطبة فريدة  موائل والتي تشكل ة،الساحلي والبرك الشاطئية، والبحيرات الساحلية الكبيرة الكثبانب وتتميز هذه المنطقة
صغيرة  مرجانيةشعاب و الصلبة مجموعات الكائنات المخمرة لهذه المنطقة الضحلة القاعية مجموعات الكائنات ويهيمن على .من نوعها
 .األطراف في معزولة
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 جزيرة تروملين  -28
 )     ًجنوبا  '53 °15و    ً  شرقا ،  '31° 54( شمال غرب ريونيون               ًكيلومتر تقريبا  580: الموقع •
. األصناف من  ً       ال  للغايةقلي  ًا عددتستهدف  هيو قليلةالمتعلقة بها العلمية  رفةالمعفإن ، إلى هذه المنطقة إمكانية الوصولمحدودية ل     ًنظرا  •

 تشكل أحد تروملين أن على المدى الطويل الذي جرى التحليلأثبت قد و، الماضيثمانينات القرن منذ  البحرية السالحف رصدسنى وقد ت
عثر على انعزال جيني لدى أنواع المرجانيات وقد  .الهندي غرب المحيط الخضراء في حفسالأهمية بالنسبة لل شداأل التعشيش مواقع

المنطقة   ُ      ت عد  هذه، وعالوة على ذلك. في مجال الحفظ مة للغاية  قي  هذه الجزيرة                ً           وهو ما أدى أيضا  إلى اعتبار ،والطيور في هذه المنطقة
 .في المنطقة نادرةال المخ مرجانيات نوعين منل  ًا موطن

H H H H H H H 

   هضبة ماهي وألفونس وأميرانتس -29
 .      ًجنوبا '  00 °10و      ًجنوبا ' 00 °0الخطين بين و     ًشرقا ' 00 °58و     ًشرقا ' 00° 50بين الخطين  :الموقع •
علف  مواقعو هذه األنواعل هجرة مسارات مما يوفر، للحوتيات                                      ُ                   هذه المنطقة بدرجة عالية من التنوع، وت عد  منطقة علف وتفريخ تتميز •

هذه المنطقة، وهو ما  المنغروفأشجار و الشعاب المرجانية وتميز .أسماك القرشو التونة أنواع ، وخاصةالبحرية األسماكتغذية مهمة ل
الجريان و ترسب الشعاب المرجانية في الحد من نغروفأشجار الم بينما تساعد، ومفارخ األسماك األسماك سرءليوفر مواقع هامة 
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لالطالع على شرح  39يرجى الرجوع إلى الصفحة 
 مختصراتال

 على في هذه المنطقة        وقد ع ثر. العلفو تكاثرال مواقع توفير من خالل الطيور البحرية علىحفاظ في ال الهضبةساعد تو .ي إليهاالسطح
 .الصقرية المنقار والسالحف الخضراء للسالحف هامة تعشيش مواقع

   جبل أتالنتيس البحري -30
 .      ًتقريبا      ًشرقا ' 20°57-    ً شرقا  ' 12° 57و      ًجنوبا ' 48 °32 - ً ا  جنوب' 38° 32 :الموقع •
متنوعة  مجموعة ،جزيرة مغمورة/جيو/    ً      وجبال  بحريا، نشطة تكتونيةجزيرة  التي تمثلو ،هذه المنطقةل معقدةالجيومورفولوجيا ال أويت •

 متنوعة مرجانيةحدائق  الجبل البحري تضمنوي. متر 4000 إلى 700 ا بينم عمق يتراوح قاع البحر على للغاية من حيوانات
من نوع  ، واإلسفنجكبيرةال النعمان شقائقحيوانات ب التي تتميزو أعماق البحارمن كائنات األجراف البحرية ومعقدة مجموعات يستضيف و

armchair-sized sponges ،الجبل البحري مجموعات من السمك المدرع الرأس الغمري  قبلويست. والمرجانيات ثمانية المجسات
)Pseudopentaceros wheeleri (سمك األبراميسو. 
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   المنتزه البحري للخليج األزرق -31
 فاكواس بوانت في الشمال إلى غارد دو كور بوانت منمتد ي، وموريشيوس في جنوب شرق المنتزه البحري للخليج األزرق يقع :الموقع •

 .في الجنوب
 مع، المرجانية األنواع في تنوعال عالية من هناك درجةو .لرقعيةا والشعاب هدابيةال الشعاب: في هذا المنتزة الشعاب نوعان من يوجد •

تجارية والعديد  وتوجد في هذا المنتزه أنواع. فصيلة 15و     ًجنسا  28 تمثل من مختلف األنواع المسجلة التي     ًنوعا  38 ما ال يقل عن وجود
بما المدرسية، مثلها في ذلك مثل الحيوانات البحرية األخرى،  تجمعاتتلك التي تسلك سلوك ال أسماك الشعاب المرجانية، بما في ذلكمن 

ن انوعاإلسفنج، و أربعة أنواع منو، القشريات أربعة أنواع منو، الرخويات أنواع من، وثمانية شوكيات الجلد من سبعة أنواع في ذلك
 .من السالحف ونوع واحد ،عاريات الخيشوم، وأربعة أنواع من خيار البحرمن 
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   مصطبة سايا دي مالها -32
  .    ًشرقا ' 30 °62 –' 30° 59و      ًجنوبا ° 12 - ' 30° 8بين  :الموقع •
باعتبارها منطقة  ،ماسكارين هضبةال تزال و .ماسكارينهضبة  لتشك الثالث التي الضحلة أكبر المصطبات ة سايا دي مالهاتمثل مصطب •

غير مدروسة بشكل  أو على الصعيد العالمي حتى اآلن غير معروفة، في أقصى جنوبها تقع صغيرة جزر ناشئة و أرض معزولة وذات
 المعشبات البحرية أكبر، بما في ذلك نوعهافريدة من  وموائل أوقيانوغرافية طبيعية تدل على تضاريس مؤشرات قوية هناكغير أن ، جيد

 .والطيور البحرية الثدييات البحرية كبيرة منتجمعات وجود األنواع و توطنوعلى  في العالم، الضحلة مياهلل والموائل األحيائية
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   الجانب السريالنكي من خليج منار -33
الجرف  وضمن سري النكال التابعة داخل المنطقة االقتصادية الخالصة المنطقة تقع هذه. منار خليج من السريالنكي الجانب :الموقع •

خطين ال المطلة على المياه الساحلية في                                 ً            ًالمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا  أو بيولوجيا  معايير التي تستوفي المنطقةوتقع هذه . القاري
 .الساحل من كم 5على بعد  البحر باتجاهتمتد و الخط الساحلي هذه المنطقةوفي اتجاه البر، تحاذي  .والشمالي الغربية الشمالي الساحليين

. البحر بقرو من السالحف األنواع المهددة باالنقراض لبعض  ًا موقع   عد  ُت البيولوجي، وو يكولوجيالتنوع اإل من   ًيا مستوى عال المنطقة تمتلك •
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 بحرية،ومعشبات المرجانية،  شعابلا - للغاية هشة وحساسة ساحليةإيكولوجية   ًا نظم تتضمنالمنطقة إن هذه ف ذلك، باإلضافة إلىو
 ،وبوجه عام. ات األنهارمصبل فتحات وبضعة ،رملية  ًا كثبان، وطينية مسطحاتو والمصبات، محاذية للبحيرات الشاطئية نغروفأشجار مو

 Dagong، بقر البحر، وBalaenoptera musculas الحيتان الزرقاء،  مثل باالنقراضمهددة  بحريةثدييات  وجود                       فقد س ج ل في هذه المنطقة
dugong. جراد البحر الشوكي، ، وربياناألو ،والشفنين ،، وأسماك القرشزعنفةال أسماكب ما يتعلقفي  ًا كبير  ًا تنوع وتوفر هذه المنطقة

 حواضأ                                ً وعادة ما تقع في هذه المنطقة أيضا  . أسماك الشعاب المرجانيةو ،وخيار البحر وصدف المحار،، وجراد البحر النعلي الشكل
 .للؤلؤ الطبيعيهامة 

   لمحيط الهنديا الجزء األوسط منحوض  -34
من  وأجزاء من المحيط الهندي منتصف الواقع في حوضال على جزر المالديفسري النكا و جنوب وشرق تمتد هذه المنطقة في :الموقع •

 .                         ًمرتفعات التسعين درجة شرقا 
غرب المحيط  الواقعةالجزر  تعشش على التي الطيور البحرية أنواع منأربعة  لما ال يقل عن كموقع علف رئيسيالمنطقة  تعرف هذه •

اضح التكاثر الموسمي الو أثناءللحصول على علفها في هذه المنطقة  كم 3000تهاجر لما يزيد عن إلى جانب الطيور التي ، الهندي
 .الجنوبي خالل فصل الشتاء لعوالق النباتيةل
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   روسكي -35
 °94،      ًجنوبا ' 30 °31-     ًشرقا  '00 °95،      ًجنوبا ' 30 °31-     ًشرقا  '00 °95،      ًجنوبا ' 20 °31-     ًشرقا  '55 °94     ً  جنوبا ،  '20 °31 :الموقع •

 .    ًشرقا  '55
 المتعلق بالهضبة قاع البحر قاعدة من برزوت    ً  شرقا ،  ° 95عند خط  ريدج هضبة بروكن الجزء األوسط من في قعت كديةتمثل روسكي  •

 كديةهذه ال في     وع ثر  .الربوة الوحيدة التي توجد على المرتفع البحري األوسط كديةوتمثل هذه ال.     ًمترا  580 عمق إلى ترم 1200 عند
عمليات  كديةعلى هذه ال جرت وقد). Pseudopentaceros spp( السمك المدرع الرأسو) Beryx splendens(على سمك األبراميس الصغير 

 هي المنطقة كديةوهذه ال .عمليات الصيد التي حدثت من )Cnidaria(األسود  المرجانوجود صيد بشباك الجر القاعية، وتسنى تحديد 
مصايد األسماك في المياه العميقة رابطة قد أدرجتها و، ريدج في هضبة بروكناألسود  المرجان تحتوي على المعروفة الوحيدة التي

 .ضمن المحميات القاعية جنوب المحيط الهنديل
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  فولز فالتمسطح  -36
° 94 -     ًجنوبا ' 24 °31-     ًشرقا  '38 °95،      ًجنوبا  °50 °31-     ً شرقا   '32 °95 -     ًجنوبا ° 32-    ً شرقا   '40 °94     ً  جنوبا ، ' 32° 31 :الموقع •

     ًشرقا  '51
، متر 990 إلى حوالي حيدلل المياه الضحلة من المنطقة الوسطىوترتفع . ريدج هضبة بروكن الجنوبي من الجانب على هذه المنطقة قعت •

الشعاب  كبيرة من منصات حيدللالجنوبية  على الحافةوتوجد  .متر 4000 بشكل حاد إلى ما يزيد عن منه الجنوبيالجانب يهبط و
يبدو أن و .   ً                       ً                        ترا  والتي جرى مسحها جانبيا  باستخدام المسبار الصوتيم 30و 20بين  ارتفاعاتها ما التي تتراوحو الباردة للمياهالمرجانية 

 لنمو مواتيةال ظروفال الوضع بالتأكيد إلى تهيئة هذاأدى و، الجنوبية الغربية الحدود على في مياه القاع إلى السطح قوي ارتفاع هناك
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 ضموي .Solenosmilia variabilisالرئيسي لألنواع يتمثل في مرجانيات ويبدو أن إطار التكوين . العميقة لمياهفي ا الشعاب المرجانية
 .ميتة اتمرجاني إلى حد كبير اإلطار

  ريدج روكن ب الجيو الشرقي من هضبة -37
 ،    ًشرقا ' 25 °33 -    ًشرقا ' 40 °101     ً  جنوبا ،  '25° 33،     ًشرقا  '40 °101     ً  جنوبا ،  '50° 32-    ً شرقا  ' 50 °100     ً  جنوبا ، ' 50° 32 :الموقع •

 .    ًشرقا ' 50 100°
ويبرز . ريدج من هضبة بروكنيقع في الطرف الشرقي هو عالية، و                    ً      ً       ً       ً                        يمثل هذا الجيو عمقا  بحريا  مرتفعا  مقترنا  بمنطقة ذات جاذبية محلية •

سلسلة من  ويقع في أقصى جنوبيدج بمياه عميقة، ر وهو مفصول عن هضبة بروكن.     ًمترا  1060متر إلى عمق  3000 من عمق
وتقع . ويعد أكثر هذه االرتفاعات ضحالة     ً شرقا ،° 28    ً       ً               شرقا  تقريبا  إلى شمال الخط °  100    ً          شماال  عند الخط  التي تمتد جاذبيةال ارتفاعات

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

ولم ، الناحية البيولوجيةه منطقة بكر من ويعتقد أن. هذا الجيو وال دراستهلم يتسن من قبل وصف ، فمعروف وحسبما هو .تحات شديد
التي تدل على أن هذه التضاريس هناك بعض المؤشرات و .األحياء القاعية والطبغرافيا المتصدعة للغاية لهذه المنطقةوصف         تسن بعد ي

 هضبة بنيته عن باقي مناطقفي       ًكبيرا        ًاختالفا  ويختلف هذا الجيو. غابر زمن فوق مستوى سطح البحر في الطبيعية قد كانت موجودة
 .عميقةمياه  لوجيا معقدة على الجانب الغربي وتحيط بهجيومورفووذو  هو طويل وضيق ف. ريدج بروكن
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  جنوب جزيرة جاوة -38
     ًشرقا  °117و °107وخطي العرض      ً جنوبا   °17و °12 بين خطي الطول :الموقع •
من  التونة الجنوبية الزرقاء الزعانف وتتألف مجموعات .الزرقاء الزعانفالتونة الجنوبية المسرأ الوحيد المعروف لسمك هي  هذه المنطقة •

ويحدث  .جاوة في المنطقة الواقعة جنوب خ    لتفر  األنواعوتعود . في نصف الكرة الجنوبي على نطاق واسع يهاجر حيدورصيد سمكي 
في جميع نتشر ستراليا وتألالساحل الغربي  ى أسفلإلصغار هذه األسماك تهاجر و نيسان،/أبريل إلى أيلول/سبتمبر السرء في الفترة من

 .والهادئ واألطلسي الهندي المحيطات أنحاء
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  جنوب خليج أستراليا الكبير -39
 أستراليا جنوبل األوسط ساحلالعلى طول  قعي :الموقع •
من دورة الحياة  محددة تضمن مراحلوت .المهددة باالنقراض واألسماك الطيور البحرية منأنواع  لعدة  ُ                           ت عد  هذه المنطقة مركز علف هام •

 والقطرس الجوال التكاثر موسم خارج أمستردامجزيرة من القادم ) Phoebetria fusca( طائر القطرس الداكن تغطيتها تجريالتي 
)Diomedea exulans (التونة الجنوبية      ً            أيضا  هذه المنطقة تستخدمو .                    ًالتي يكون فيها صغيرا  المرحلة خالل كروزيه جزيرة الذي يأتي من

 .ضباالنقرا بشدة مهددةو مهاجرة، وهي أسماك الزرقاء الزعانف
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  المحيط الهادئ اإلقليم الشرقي المداري المعتدل من                ً            ً    المهمة إيكولوجيا  أو بيولوجيا  في  البحرية المناطقوصف المناطق التي تستوفي معايير   - 2الجدول 
 ،لتيسير وصف المناطق المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا تذييل المرفق الرابع لتقرير حلقة العمل اإلقليمية لشرق المحيط الهادئ االستوائي والمعتدل التفاصيل فيترد (

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

لالطالع على شرح  39يرجى الرجوع إلى الصفحة 
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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(   

      ًغربا  °132,71،     ًشماال  °23,37 في حدود ويتمحور كم 250 مدى يصل إلى حوالى :الموقع •
 المياه المحيطية الواقعةفي ) carcharias Carcharodon( بالغةال الكبير األبيضسماك القرش أل موسمية تجميع منطقة يشكل هذا النطاق •

 من أسماك القرشوتفد . التي حددتها حلقة العمل هذه الجغرافية الحدود الشمالي الغربي من في الركن شمال شرق المحيط الهادي
 ويكتسي .هاواي وكذلك من )المكسيك، غوادالوبي وجزيرةوسط والية كاليفورنيا، الواليات المتحدة األمريكية، ( مشتيين ساحليين

 على الرغم من أنها المجموعة من الكائناتهذه ل من السنة أهمية أشهر لعدةيمكن التنبؤ بها ثابتة  في منطقة القرش أسماك تجميع
 .منخفضة السطحية اإلنتاجية األوليةأوقيانوغرافية دينامية وتكون فيها  عمليات ال تشهد، حسبما هو معروف، منطقةفي  تحدث

H H H L L - - 

  المرجانية كليبرتونجزيرة  -2
 هذه حدود وتستند. خط االستواءو كاليفورنيا طرف باخا بين )    ًغربا  '12 °109،     ًشماال  '17° 10( كليبرتون تقع جزيرة :الموقع •

 .من الجزيرةم ك 200في حدود  تقعالتي  ،Sula dactylatraطيور األطيش المقنع،  إلى منطقة علفالمنطقة 
     ًحددا م  ًا إيكولوجي  ًا نظام تمثل، فهي السبب لهذاو ،االستوائي المحيط الهادئ شرق في الوحيدة مرجانيةالجزيرة ال هذه المنطقة   عد   ُوت  •

       ًأماميا   ًا ركزم، الساحل المكسيكي من كيلومتر 1000 عن على بعد يزيد وتشكل هذه الجزيرة، التي تقع. في المنطقة من نوعه  ًا وفريد
 .اليرقات تشتت مدى فيه ينخفضحيث  البحريةاألنواع  من العديد      ً          مكانا  تنعزل فيه         ً تمثل أيضا  و من الغرب القادمة الهجرةتدفق ل
جزيرة تستخدم هذه ال الو). ٪6( القشريات أو، )٪5( مثل السمك الرئيسية، األصناف العديد من بالنسبة إلى قائمفي هذه   التوطنو
 Carcharhinus( الطرف األبيض القرش أسماك إلىعلى األقل بالنسبة ، القرش سماكألفيما يبدو، كمنطقة تكاثر ، مرجانيةال

albimarginatus(قريبة من خطر االنقراضالتي صنفها االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية كأنواع  ، وهي من األنواع .
 منظمةال معايير ويصنف هذا الموقع، بموجب ،ه المنطقةفي هذ      ًعموما  بأعداد كبيرة) Sula dactylatra( طائر األطيش المقنع ويظهر
نها طائر، م 110 000بحوالى  الجزيرة هذه في طيور األطيش المقنعأعداد  وتقدر. الهامة مناطق الطيور ضمن ،حياة الطيورل الدولية

       ً                استنادا  إلى المدى الذي  المنطقة               وع ينت حدود هذه .من الطيور هذا النوعل في العالم مستعمرة مما يجعلها أكبر ،زوج للتكاثر 20 000
 .يستخدمه هذا النوع من الطيور للحصول على العلف
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 )Santuario Ventilas Hidrotermales de la Cuenca De Guaymas( غوايماسلحوض  الحرارية المائية محمية الفوهات -3
الحد األدنى لخط   - ”49,54  '05 °27الحد األقصى لخط العرض الشمالي : على النحو التالي هي هذه المنطقة حداثياتإ: الموقع •

الحد األدنى لخط الطول الغربي   -  ”53,01  '27 ° 111الحد األقصى لخط الطول الغربي ؛ ”20,43  '57 ° 26العرض الشمالي 
 .قاع البحرعلى و عمود الماء بالنسبة إلى متر 500 تقل عن أعماقعلى تقع هي و ؛”24,88  '19 ° 111

بشدة األكسدة وتهطال        ًتحديدا ويتسم  ،مغلقشبه و المياه الحارةب     ً       ًحوضا  مغمورا  كاليفورنيا في خليج غوايماس الواقع يشكل حوض •

H H M M H H M 
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 طبقةفي اإلبقاء على  عاليةال الترسيب معدالت تتسبب حيث الساحلمن  قربهل     ًنظرا  غير عادي مائي حراري وهو نظام. األكاسيد
من تمتع هذا الحوض بتكوين فريد من نوعه وي. االرتفاعات المتطاولة محاور على العضوية الغنية بالمكونات الرواسب سميكة من

الكائنات  من متنوعة للغاية على طائفة غوايماس لحوض المائية الحرارية الرواسبوتحتوى  .الموجودة به القاعية األنواعحيث 
من المفترض و ، والبكتيريا المرجعة للكبريتات،الكائنات المجهرية المنتجة للميثان ، بما في ذلكوالمحبة للحرارة الالهوائية المجهرية

  .محبة للميثانرية مجهكائنات                 ً    أنها تحتوي أيضا  على

 )Ecosistema Marino Sipacate-Cañón,  San José (ري ألخدود سيباكات في سان خوسيه النظام اإليكولوجي البح -4
 .غواتيماالالمياه اإلقليمية ل ضمن شرق المحيط الهادئ في ،خوسيه سانألخدود سيباكات،  البحرية الساحلية المنطقة تقع: الموقع •
 ساحليةمنطقة  يضموهو . في غواتيماال للمناطق المحمية النظام الوطني في إدراجه بغيةأولوية ذات  منطقةك أخدود سيباكات    ح د د •

في التجارية و أنواع األسماك ذات األهميةدورة حياة             ً       ً   وتشكل عنصرا  رئيسيا  في، وبحيرات المصاب نغروفغابات المب تتأثر بحرية
 .والحوتيات، بحريةال والطيور ،السالحف البحرية مثلاألنواع دورة حياة 
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 )Golfo de Fonseca( خليج فونسيكا -5
وهو يحاذي  .في أمريكا الوسطى المحيط الهادئب المرتبطة المياه من ²كم 2015 حوالىعلى مساحة تبلغ فونسيكا  خليجيمتد : الموقع •

 اهذ إلىالرواسب و والملوثات المواد الغذائية متموجة وتحمل عدة أنهار .ونيكاراغوا، وهندوراس، السلفادور هي حدود ثالثة بلدان
 .جسم المائيال

مسطحات مد وجزر، ، وجافة استوائيةغابات و، فونسيكا خليج نغروفأشجار م               ً                              ً    يضم الخليج نظما  إيكولوجية مختلفة، تتمثل أساسا  في  •
 ضميو .هذا الجسم المائي إلىالرواسب و والملوثات المواد الغذائية متموجة وتحمل عدة أنهار .مدية فرعيةو يةمد صخرية مناطقو

 منطقة هامة هذه الخليج     وي عد . )ترم 500> ( مستوى سطح البحر فوق ملحوظبشكل  البعض منها ظهري مختلفة  ًا جزر     ًأيضا  الخليج
 .الملح وتربية األربيان نتاجإل                     ًوتستخدم المنطقة أيضا  .صيد المحارياتو لصيد التقليديفي مجال ا
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 )Dorsal Submarina de Malpelo(مالبيلو حيد  -6
 بشكل كاملمالبيلو يقع حد و  .    ًغربا  ”56  '44 °82    ً  غربا  و ”26  '40 °79و     ًشماال  ”02  '0 °5  -     ًشماال  ”24  '29 °1: الموقع •

 .الكولومبي الهادئ المحيط حوضلمنطقة الوسطى من ل داخل حدود الوالية الوطنية
 من عمق بشكل حاد يرتفعو. كم 80 ويبلغ عرضه كم 240 على مسافة الجنوب الغربي الشمال الشرقي إلى من مالبيلوحيد يمتد  •

 .التنوع البيولوجي مستوى عال من تنطوي على و نواع متوطنةأل  ًا موطن هذه المنطقة  ُ   وت عد  . على الجانب الشرقي      ً تقريبا   متر 4000
ويتسم هذا الحيد بهشاشة شديدة  .هذه المنطقة في حياتها دورات من فترةأسماك القرش ية والبحر من الثدييات مختلفة أنواعوتقضي 
 ).النينيو( ظاهرة التأرجح الجنوبي للمناخ الناجمة عن ثاراآلوفي المنطقة  الموارد السمكية اإلفراط في استغالل بسبب
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 والمناطق المجاورةفي باباغايو  نظام ارتفاع مياه القاع إلى السطح -7
التيار  بين     ًغربا  °90     ًشماال  °9 من الخطين بالقرب موقعها الرئيس يوجد ولكن على مدار السنة قعالموفي الحجم و تختلف: الموقع •

 .شرقي الشمالياالستوائي الغربي الشمالي والتيار االستوائي المعاكس ال
H H H H H - - 
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والدالفين  ،التونة البحرية مثل الضواري وهي تدعم، االستوائي محيط الهادئالشمال شرق في  عالية أوليةإنتاجية ب تتميز هذه المنطقة •
عبر ، كوستاريكا على شواطئ تعشش، والتي )Dermochelys coriacea(المهددة باالنقراض  جلدية الظهر السلحفاةتهاجر و. حوتياتالو

 Balaenoptera( الحوت األزرق وتعافي بقاءحيث يضطلع بدور هام في بة على مدار السن     ً قائما       ًموئال  المنطقة توفرو .المنطقةهذه 
musculus( خالل       ًجنوبا  التي تهاجر الحيتان الزرقاءمجموعات  حياة صة في دورةأهمية خا المنطقةوتكتسي هذه . ضباالنقرا المهدد

 .والحصول على العلف ضعالوو كاثرلتمن أجل ا باجا كاليفورنيا من فصل الشتاء

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

 لمنطقةهذه ال الجيومورفولوجية الهياكل وتتميز. العالمي لليونسكو لتراثفي قائمة مواقع ا المناطق من خالل إدراجها لهذه المنطقة
وفي  هجرتها مسارات خاللاألنواع  بين التواصل في مجال وتكتسي أهمية كبيرة واإليكولوجية البيولوجية من الناحيتينبأهميتها 

في حياة  هام بدور المناطق وتضطلع هذه ).حصول على العلفالو ضع،والو ،التزاوجمثل ( دورات حياتها في أحيان أخرى
 من قبيل طيور طيورو، الزيتونية دليالظهر وسالحف ر جلدية السالحفو، الحدباء الحيتانو ،أبو مطرقة أسماك القرش مجموعات

 .البجعو واألطيش الغاق
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 )Zona Ecuatorial de Alta Productividad(اإلنتاجية  عالية االستوائية المنطقة -9
طول ال يخطو، خط االستواءمن      ً جنوبا   °5    ً          شماال  إلى الخط  °5 خط العرض من                       ًالمحيطي المفتوح تقريبا  هذا النظام يقع: الموقع •

 .غاالباغوس جزر غاية إلى       ًتقريبا      ًشرقا  165°
ة النطاق ومرتبطة بنظام التيارات واسع تضاريس أوقيانوغرافية المحيط الهادئ في اإلنتاجية عالية االستوائية المنطقةتشكل  •

             وي عزى الهبوط . خط االستواء يغطي شريط ضيق على غير أنها تقتصر،       ًتقريبا  المحيط الهادئ حوض كامل عرض تضمو .االستوائية
بالقرب  بالمغذيات    ًجدا  ذات المحتوى الغني المياه التي تحملقوة الرياح  إلى الغرب إلى الشرق من مغمورةال في هذه المنطقةالحراري 
     ً قاعيا         ًتزاوجا وتشهد هذه المنطقة . شمال والجنوبلا احيةن المتاخمةبالمياه  المتعلق اإلنتاج األولي رفع مستوى تؤدي إلىو من السطح

وفرة  سجلت       ً      تاريخيا ، فقد و .األولية السطحية اإلنتاجيةب بشدة المتصلة السحيقة السهول      ً     ً                              وبحريا  قويا ، مع وجود إنتاج ثانوي قاعي في 
وباإلضافة إلى . ظاهرة النينيوب                                   ً      ًوتتأثر هذه التضاريس الطبيعية تأثرا  كبيرا  .الحيوانات المنوية للحيتان في هذه المنطقة في أعدادعالية 

فاع مياه القاع إلى السطح وتدوير المغذيات في المنطقة التي تدعم مستوياتها ارتذلك، يمكن أن يؤدي تغير المناخ إلى خفض قوة 
  .العالية من اإلنتاجية األولية
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 )Archipiélago de Galápagos y Prolongación Occidental( وامتداده الغربى أرخبيل غاالباغوس -10
 °87,2051 ؛    ًشماال  °3,6744 ؛ ًا غرب °95,2477 :التالية اإلحداثيات ضمن ²كم 585 914قدرها  المنطقة مساحة هذه تغطي .:الموقع •

 . ًا جنوب °3,4350 ؛ ًا غرب
 نظامويتمتع . البحرية محمية غاالباغوس توفرها تحظى بحماية األنواع المستوطنة التي في  ًا كبير  ًا تنوعجزر غاالباغوس  تضمنت •

 فقط تعكس الهي في جميع أنحاء الموائل البحرية المختلفة، و تتوزع       ًأنواعا يضم  بتنوع بيولوجي عريضاإليكولوجي  غاالباغوس
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 أظهرتو. غير الحاصل بين السنواتالسنوي والت تغيرال     ًأيضا  ، بل تعكسالمتعلقة بهواألوقيانوغرافيا المتنوعة  جيولوجيا األرخبيل
عن أنماط هجرة ) القطرسو، وسمك المرلين، أسماك القرش ، والحيتان مثل(األرخبيل برتبطة مأنواع أجريت على دراسات مختلفة 

تفاعل مع مصايد قليلة المناعة تجاه ال، خالل هذه الهجراتوتكون أفراد هذه األنواع، . في هذه المنطقة ألنواعلعديد من ال دائمة
    ً    نوعا  من  3464( بشكل دائم المنطقة هذه فياع تظهر األنوو. العابرة على حد سواءاألسماك الصناعية والتصادم مع السفن الكبيرة 

 يدل على أهمية هذه المنطقة البحرية من حيث مستوياتها وهو ما ، )تكبرقائمة التزال وال ؛ من األسماك 684الالفقاريات البحرية، و
 مجرد ال تشكل، والتي مرتفعةالاألولية  تهاالمنطقة مع إنتاجي هذه البيولوجي في للتنوععالية الدرجة ال تبطوتر. وطنالتنوع والت من
السواحل               ً   الواقعة بعيدا  عنالموائل  ميزة سائدة في     ًأيضا  تشكل ها، ولكن)"األثر الجزري"سبب ب(ضمن محمية غاالباغوس البحرية  ميزة

 .ة القاعيةنظم الحرارية المائي، والوالسهول السحيقة وأرضية المنحدرات،، مثل الجبال البحرية

 Cordillera de Carnegie – Frente Ecuatorial(27( الواجهة االستوائية - حيد كارنيجي  - 11[
 .    ًغربا ° 88و ،     ًجنوبا  °6و،      ًجنوبا ° 1إلى متد يكوادور وبيرو والساحل الغربي إل فيحيد كارنيجي يبدأ : الموقع •
مختلفة هياكل      ًأيضا  وتشمل؛ بيرول، والمياه اإلقليمية ، والمياه الدولية)القارية والجزرية( ةتشمل هذه المنطقة المياه اإلقليمية االكوادوري •

 تدرجب ،همبولتتيارات المنقولة بواسطة النينيو و الكتل المائية، وهي منطقة انتقالية بين االستوائية وتتميز الواجهة .ذات أهمية كبيرة
جزء في  33,5 –درجة حرارة مئوية  24(خالل موسم الجفاف  إلى ذروته لذي يصلواالحراري والملحي الشديد  شديد في التباين

الجنوبي من  وعادة ما يالحظ أن النطاق).      ًجنوبا  °3و °2جزء في األلف بين  35 -درجة حرارة مئوية  18؛ و ًا جنوب °1 عنداأللف 
 ، وهوفي المحيط الهادئ ذي أصل بركاني     ً            حيدا  غير اهتزازي كارنيجي         وي عد  حيد . إنتاجية بيولوجية عاليةب يتمتعاالستوائية  واجهةال

 نطقة ذات تنوع بيولوجي كبيرم المحيط الهادئ االستوائي شرق الحد الجنوبي من ويمثل .إكوادور وجزر غاالباغوسيقع بين سواحل 
 األنواع المستوطنة وأكبر عدد منالعديد من يحتوى على و .بيرولالمنطقة الساحلية  في٪ من األنواع 70 عن تضمن ما يزيدت

 توزعالحد الجنوبي ل وهو يشكل. شرق المحيط الهادئ االستوائي ة فيالجغرافي ةالبيولوجي في المقاطعةاألنواع المختلفة  مجموعات
الحد  مثلوت ،الكبيرة وتياتحلل مكان إنسال هذه المنطقة   ُ  وت عد . بنية فريدة من نوعها ذاتبيولوجية تجمعات  ويتضمن وفالمنغر

التي تتعرض الستغالل أو  باالنقراض العديد من األنواع المهددة على المنطقة وتحتوي هذه. السالحف البحرية لنطاق إنسالالجنوبي 
 ].همبولت النظم اإليكولوجية لتياراتمنطقة  ألنها تتلقى المغذيات منمستوى عال من اإلنتاجية ب تتمتعوهي . مفرط

H H H M H H M 

 Golfo de Guayaquil(28(خليج غواياكيل  - 12[
 سانتا إيلينا دين بانتيال م الزوال، من خط º 81 على طول الشمال إلى الجنوب كم من 200 مسافة إلى الخليج يمتد مصب: الموقع •

 120 إلى حوالي في اتجاه البر الخليج ويمتد .في بيرو)  ًا جنوب '07 ° 4( مانكورا أن يقترب منإلى  كوادورإفي )  ًا جنوب' 12 ° 2(
 .كم

من الناحية وينقسم خليج غواياكيل . شرق المحيط الهادئ  فيخليج غواياكيل هو أكبر مصب نهر على طول ساحل أمريكا الجنوبية  •

H H H H H H L 

                                                           
  .إلى حين االنتهاء من عملياتها الوطنية المطلوبةالوالية القضائية لبيرو ال تشمل المناطق تحت    27
 .إلى حين االنتهاء من عملياتها الوطنية المطلوبةالوالية القضائية لبيرو ال تشمل المناطق تحت    28



UNEP/CBD/COP/12/3 
Page 55 
 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  الموقع ووصف موجز للمناطق

لالطالع على شرح  39يرجى الرجوع إلى الصفحة 
 مختصراتال

 من الشمال الشرقى إلىيمتد  مصب داخلي، و)     ًغربا  '15 ° 80(جزيرة بونا لالجانب الغربي  يأتي من إلى مصب خارجي الطبيعية
في  مماثلةويتميز هذا الخليج عن غيره من البيئات ال. استيرو ساالدو وغواياس في ذلك نظاما نهري، بما يرة بوناجزلالطرف الغربي 

أهم نباتات وحيوانات متنوعة وغنية تدعم ل     ًموئال  وضع يجعلهو، عالية من اإلنتاجية البيولوجية درجةالمنطقة بما يتمتع به من 
األنهار  التي تحملها إليه الهائلة كميات المواد العضويةو، المصباتنغروف على جميع حواف شجار المألوجود و، المصايد في البلد

والتي تجمع بين الخصائص النهرية والبحرية، مصبات األنهار  والظروف السائدة فيمختلف الكتل المائية،  تحدثه ، وتأثيرةالمتدفق
خليج ل الظروف األوقيانوغرافيةشكل وت. ، وما إلى ذلك من العوامل العديدة األخرىالواسعة وضحالتها والمساحة األرضية الداخلية

الكتل أنواع  مختلف التفاعل بينرتفاع مياه القاع إلى المياه السطحية الساحلية، ووا، االستوائية بتطور الواجهة والمرتبطة غواياكيل
 ].لعوالق النباتية في الخليجا تنوعفي  بشكل ملحوظهم اتس عوامل ) للخليجمصب الداخلية المن ذبة المياه العو المياه المالحةمثل (المائية 

 Sistema de Surgencia de La Corriente Humboldt en( نظام ارتفاع مياه القاع إلى السطح لتيار همبولت في بيرو - 13[
Perú(29  

 عرضالبين خطي  بيرول وسطاأل ساحلال وتقابل، همبولت يكولوجي لتيارالنظام اإل من الساحلي الجانبفي  تقع هذه المنطقة: الموقع •
 5000 خط تساو عمقي مقداره يصل إلى، ومنحدر القاريلل الحد الخارجي إلى الساحل خط من الغربي ويمتد حدها .     ًجنوبا  °18و 5°

 .          ًمتر تقريبا 
يقوم  فعال ظامبن يرتبطهو و .في العالم إنتاجية أكثر المناطق البحرية أحد بيروساحل ل المقابل همبولت يكولوجي لتيارالنظام اإل يشكل •

 من     ً                          نظرا  لما يتصف به من درجة عالية من نوعه فريد نظام البحرية، وهو مياه القاع إلى المياه السطحية الساحلية على ارتفاع
 ابدوره والتي تضطلع )والسردينة فاألنشو( الصغيرة الغمرية األسماك كبيرة من مجموعات هذه المناطقوعادة ما تستضيف . التوطن

مياه القاع إلى السطح بشكل كثيف،  ترتفع منها بؤر هناك سبعو. أنشطة الصيد استدامةإلى  الضواري وتؤدي أعداد كبيرة من إطعامب
فإن هذه  باإلضافة إلى ذلك،و. شديدة مناخيةتقلبات  حدوث بعد النظامتشكيل هذا  وهي تنطوي على أهمية بالغة في عملية إعادة

منطقة من مناطق العالم  200صنفت كواحدة من  وقد في جميع أنحاء العالمذات أهمية  تنوع بيولوجي درجةب تتميز منطقةال
 ].اإليكولوجية التي اعتبرت أولويات عالمية في مجال الحفظ

H H H L H H L 

 Centros de(تيار همبولت في بيرو للطيور البحرية ضمن  مهمةوالمناطق ال القاع إلى السطحرتفاع مياه ال المراكز الدائمة - 14[
Surgencia Permanentes y Aves Marinas Asociadas a la Corriente de Humboldt en Perú(30  

 إلى ظهور الساحلية الحواف مورفولوجيةب الشديدة الرياح احتكاك يؤدي حيث النشاط البيولوجي مراكز في بؤر ست     ح د دت: الموقع •
 '47° 5( أغوجا بونتا) 1(: على النحو التالي هي هذه المراكزو. هومبولت بتيار والتي ترتبط رتفاع مياه القاع إلى السطحا مراكز أهم

 '22 °15(خوان  سان بونتا) 5(؛ )     ًجنوبا  '45 °13( باراكاس) 4(؛ )     ًجنوبا  '59° 12( كاالو) 3(؛ )     ًجنوبا  '5 °9( شيمبوتي) 2(؛ )     ًجنوبا 
 ).     ًجنوبا  '14 °16( أتيكو بونتا) 6(؛ )     ًجنوبا 

H H H L H M M 

                                                           
 .إلى حين االنتهاء من عملياتها الوطنية المطلوبةالوالية القضائية لبيرو ال تشمل المناطق تحت    29
 .إلى حين االنتهاء من عملياتها الوطنية المطلوبةالوالية القضائية لبيرو ال تشمل المناطق تحت    30
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 إلى حد كبيريتأثر و للساحل موازيةال الرياح عن حركة      ًأساسا  بيرو في في النظام اإليكولوجي ينجم ارتفاع مياه القاع إلى السطح •
على وأنشأت هذه العوامل . قاع المحيطل الطبيعية تضاريسالو، الساحلية مورفولوجياوال، الحراري المجال مثل عمق بعوامل أخرى

هو ، كما البحرية الضواريتجميع في كبيرة  أهمية، وهي مراكز ذات ارتفاع مياه القاع إلى السطح مراكز سلسلة من بيرو ساحل
أهمية بالغة  هذه المراكزوتكتسي . ذرقالمنتجة لل الطيور وهي تجمعات: في العالم كثافة لطيور البحريةا تجمعات شدالحال بالنسبة أل

عمليات ستمرار نتيجة ال مالذات، حاالتهذه الخالل تصبح هذه المراكز، و حاالت االحترار، بعد همبولت نظام في إعادة تشكيل نظام
 ].ارتفاع مياه القاع إلى السطح

 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      ًجنوبا  °24و     ً جنوبا   °21 بين تقع هذه المنطقة: الموقع •
 الساحل خط كم من 200 إلىاالمتداد البحري الذي يصل 

ز ارتفاع مياه القاع إلى المياه السطحية الساحلية مركو لواال منطقة نهرالمياه السطحية الساحلية ارتفاع مياه القاع إلى  منطقةتضم  •
ا معلى حد سواء بأنه ميجلونيسشبه جزيرة وتعرف منطقة نهر اللوا و. والمناطق المحيطة بها ميجلونيسجزيرة شبه  فيالواقع 

 سواء على حد القاعيةو السطحية المجتعات تركزوتيوجهه ارتفاع مياه القاع إلى السطح،  قوي بيولوجينشاط ب موقعان يتميزان
ارتفاع مياه القاع  استمرار ؤديوي .سرء وتفريخ هامة لألسماك، وأنواع القشريات والرخويات مناطق يؤدي إلى ظهورمما ا، مبداخله

قصيرة ال حياةالدورات  ذات العوالق النباتية من مجموعة كبيرة ومتنوعةيؤدي إلى نمو المغذيات، ومن ثم فهو  إلى توفير إلى السطح
 .الالحقة المستويات التغذوية أكبر في تنوع تطور فرص يتيحما م، للغاية

H H M H H M - 

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

 .كيلومتر 200          ً          تمتد غربا  إلى مسافةو      ًجنوبا  31ºو 29 منطقة بينهذه التقع : الموقع •
 من، وأربعة الجنوبية هاحدود في ، وهو يقعرياحالحركة      ً     ً                                      مركزا  هاما  الرتفاع مياه القاع إلى السطح المدفوع ب تضم هذه المنطقة •

، ، وجبلين بحريينذات أحجام مختلفة وعدة جزر أكبر،           ًيشكل خليجا  الساحل التيبخط  فيما يتعلقالتوجه الحجم ومختلفة ال الخلجان
    ً نظرا   ويتميز هذا النظام بإنتاجية عالية .الشمالية حدودها في، ويقع  ً                                        ا  الرتفاع مياه القاع إلى السطح بفعل التيارومركزطوبوغرافيا و

. أنواع لعدة لتعزيز الرصيد السمكي نطاقات المنطقة فيالخلجان توفر و ؛على مدار السنة يحدث طحارتفاع مياه القاع إلى الس ألن
 .في المنطقة المهددة باالنقراض والثدييات البحرية من الطيور المجموعات المقيمة للعديد من موائل هناكو

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(  

  .الساحل خط كم من 200 إلىبامتداد بحري يصل  جنوب تشيلي وسط في      ًجنوبا  °38و      ًجنوبا  °35بين تقع هذه المنطقة : الموقع •
 مكثفة خالل حدوث تأثيرات معتتميز بارتفاع موسمي قوي لمياه القاع اإلى السطح، و مرتفعة للغاية أوليإنتاج  قيم تبدي هذه المنطقة •

H H - H H M L 
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 على الجرفو. مغمورة أخاديد تتخللهو )كم 50>(      ًنسبيا  عريض قاريجرف  على طول الجنوبي الصيفو الجنوبي الربيع فترة
 في شكل حيائيةالكتلة األ كبيرة من مقادير نموهو ما يعزز ، والقاعية على البيئة يننقص األكسج فترات طويلة من ، تؤثرالقاري
      ً     ً                            تغيرا  قويا  بين السنوات، وهو تغير متعلق يكولوجيهذا النظام اإللعالية ال نتاجية  ُ      وت ظهر اإل. ةالعمالقثيوبلوكا  بكتيريا من حصائر

االستجابات المحتملة للنظم و يكولوجيهذا النظام اإل المستمدة من الموارد استدامة من عدم اليقين التي تتسبب في النينيو دورةب
 .المستمر في المناختغير لل ةاإليكولوجي

  Dorsal de Nazca y de Salas y Gómez(31( حيدا ساالس أي غوميز ونازكا - 18[
 نازكا حيد يقعو.     ًغربا  '30° 86و     ًغربا  '30° 111، وبين      ًجنوبا  '12 °29و      ًجنوبا  '42 °23 بين غوميز أي ساالس حيد يقع: الموقع •

 .    ًغربا ' 06° 76و     ًغربا  '30 °86، وبين      ًجنوبا  '09 °26و       ًجنوبا  '00 °15 بين
 األسماك بالنسبة إلى٪ 41.2( البيولوجي البحري التوطن أعلى مستويات وتتمتع بأحد ساخنة بقعة بيولوجية المنطقةتشكل هذه  •

وقد  ،)على سبيل المثال الحوت األزرق( الثدييات البحرية لبعض نقطة انطالقوتعتبر  .في العالم) الالفقارياتبالنسبة إلى  ٪46.3و
للرصيد  تعزيزمنطقة  بأنها فقد وصفت باإلضافة إلى ذلك،و. جلدية الظهرسلحفاة لا علف من منطقة  ًا جزء اعتبرت هذه المنطقة

لسمك األسقمري الفرسي الشيلي، وهو أحد األنواع التي موصوفة  تكاثر منطقة من  ًا جزء هي تشكلسمك أبو سيف، ول وتفريخ السمكي
 ].تتعرض الستغالل مفرط

L H H H M H H 

  )Montes Submarinos en el Cordón de Juan Fernández( الجبال الحدية خوان فرنانديز -19
 هذه وتنقسم. الجبال البحرية توجد فيهاالتي و شيليل القارية والجزرية المناطق االقتصادية الخالصة معهذه المنطقة تتوافق : الموقع •

 .إيستر وجزيرة فرنانديز، خوانو، فيليكسسان و، األقصى جنوبو، جنوبو، ووسطشمال، : نطاقاتسبع  المنطقة إلى
 جبليفقد تسنى في عالوة على ذلك، و. اطق االقتصادية الخالصة في تشيليفي مختلف المن    ً      ًجبال  بحريا  118 ووصف تحديد جرى •

 ،الحيوانية، والعوالق العوالق النباتية بشأن( جمع بيانات أوقيانوغرافية وبيولوجية )JF2و ،JF1( 2و 1 البحريين خوان فرنانديز
في      ًنوعا  82 إلى أنه قد جرى اصطيادالتاريخية وتشير المعلومات . )م تقنيات مختلفةباستخدا والالفقريات، والصيد االستكشافي

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

أدى إلى ، مما 2005، و2003، و2002األعوام  بشكل كبير في الصيدوتزايدت عمليات . JF2عمليات الصيد في الغالب في الجبل 
 .JF2 الجبل البحري تجمعات الموارد فيتغيير الهيكل المكاني ل

H H M M M M M 

  )Convergencia de la Deriva del Oeste( منطقة التقاء تيارات الرياح الغربية -20
الواقعة البحرية  اطقالقنوات والمنو فيورداتال بما في ذلك( تشيلي قبالة سواحل      ًجنوبا  °47     ً  جنوبا  و °41,5الخطين  بينتقع : الموقع •

 .مناطق أعماق أعالي البحار والوهدات واألخاديد السفلى غطيت يوه). خطوط األساس المستقيمة من نانومتر 100 حتى
 

H H M M H H M 

                                                           
  .بيرو إلى حين االنتهاء من عملياتها الوطنية المطلوبةالقضائية لوالية الال تشمل المناطق تحت    31
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 طولي كم 600 على مدىتمتد فيوردات، والو ،والقنوات ،رخبيالتاألالداخلية، و البحار معقدة من مجموعة المنطقة المقترحة تضم •
األربعينات " من  ًا جزء     ًأيضا التي اعتبرت ( هذه المنطقة وصنفت .المحميةو الملتوية من الشاطئ كم 10 700 ما يقرب من تضمنتو

منطقة البحر الالتينية و في أمريكاحفظ البيئة البحرية ل الجغرافية تحديد األولوياتفي عملية  "الرئيسيالقلق ' كأحد عناصر") المزمجرة
 .ةااليكولوجي منطقة شيلوانسباسم      ًأيضا    ُ   وت عرف، المعتدلة- الباردة أمريكا الجنوبية مقاطعة إلى إلى حد 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(  

-، 112-  جنوب شرق؛ 49- ،112-  شمال شرق ؛47- ، 120- شمال غرب:       ًتقريبا  على النحو التالي منطقةال هذه  ُ  ت حد : الموقع •
 الغربي من والجزء، شرق المحيط الهادئ مرتفعل الطرف الجنوبي بالقرب من منطقةال وتقع هذه. 57-، 120- جنوب غرب ،57

    ً           شماال  إلى جزيرة  كم 2500، والقطب الجنوبي إلى      ًجنوبا  كيلومتر 2000 على بعد أرض أقربوتقع  .جنوب المحيط الهادئ حوض
 .نيوزيلندا جزر إلى     ًغربا  كم 7000و أمريكا الجنوبية، إلى     ًشرقا  كم 4000و، إستر

والقريبة من  نيوزيلنداو أنتيبودجزيرة في  )Procellaria cinerea(لمجموعات طيور النوء الرمادية  ةرئيسي منطقة علفهو  هذا الموقع •
 شهري بين للحصول على العلف في هذه المنطقة تكاثرها مستعمرات من الطيوروتهاجر . خارج موسم تكاثرها خطر االنقراض

 الغربي من والجزء، شرق المحيط الهادئ مرتفعل الطرف الجنوبي نبالقرب م الموقع هذا يقعو .شباط/وفبراير تشرين األول/أكتوبر
 استخدام تحليل وخلص .مهمة للطيوركمنطقة  هذا الموقعبحياة الطيور ل وتعترف المنظمة الدولية .جنوب المحيط الهادئ حوض
، وعمق قياس األعماق أن إلى ،المعززة االنحدار أشجار طائر النوء الرمادي خارج موسم التكاثر، باستخداملبيانات تتبع  الموائل
 على هي عوامل تؤثر وسرعة التيارات، أ الكلوروفيل تركيزو،    ًترا م 50و السطح درجة الحرارة بين ومتوسط، مختلطةال الطبقات
 .الطيور توزيع
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  المحيط الهادئ مال                ً            ً     المهمة إيكولوجيا  أو بيولوجيا  في ش البحرية المناطقوصف المناطق التي تستوفي معايير   - 3الجدول 
  )NEP/CBD/EBSA/NP/1/4U ،لتيسير وصف المناطق المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا هادئ تذييل المرفق الخامس لتقرير حلقة العمل اإلقليمية لشمال المحيط ال ترد التفاصيل في(

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  الموقع ووصف موجز للمناطق

لالطالع على شرح  39يرجى الرجوع إلى الصفحة 
 مختصراتال

  خليج بطرس األكبر -1
: هي صغيرة خلجان ثالثة ويتضمن خليج بطرس األكبر .الروسية المياه اإلقليمية من الحد الجنوبي تقع هذه المنطقة في أقصى: الموقع •

 .بوزييتاو ،أوسوريو، آمور
 شائعةالم القاعية الحيوانات وتشمل. شبه االستوائيةالشمالية و الحيوانات المزيج القائم بين بسبب عالهذه المنطقة بتنوع بيولوجي  تتميز •

، مينارياعشب البحر ال من وتتضمن هذه المنطقة معدالت نمو عالية. بسقلواإلمحار المحار و مختلفة من  ًا أنواع نطقةالم هفي هذ
وتوجد . سمك السردينو، الهامورو ،بلوق أالسكا التجارية األرصدة السمكية وتشمل. الجراسيالرياو وأهنفيلسيا، ،)zostera( والغمرة

، )Chionoecetes opilio( وسرطان المياه الباردة، كامتشاتكا سرطان مثل القاعية من الالفقاريات تجارية     ً                     أيضا  في هذه المنطقة أرصدة
 أسماك القرش الحظتو. ة على القائمة الحمراءالمدرج رخويات القدمو سوداءوال ةاديالرم البحر قنافذوكذلك ومحار ماكترا وسبيسوال، 

 ويرتبط ،من الطيور     ًنوعا  350 ما يزيد عن والجزر المنطقة البحريةوتأوي . هذه المنطقة التي تعتبر منطقة علففي  بشكل منتظم
 .بين شرق آسيا وأستراليا مسار هجرة الطيور على الرئيسيةإحدى مناطق التوقف  المنطقة  ُ       وت عد  هذه  .البحرب منهانوع  200

H H H H H H M 

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

 إلى الجنوب، ثم متر من خط التساوي العمقي 200على عمق  الخط الموازي على طول     ًشماال  '15 °57 من: شمال المحيط الهادئ
 .لوباتكا نحو رأسالشرق  مباشرة إلى ثم ،    ًشرقا  '39 °156     ًشماال  '51° 50إلى  متر من خط التساوي العمقي 200عمق  على طول

ويمثل  .المحيط الهادئ سلمونسمك أنواع مختلف  يشكل هذا الجرف منطقة رئيسية للعلف وللهجرات التي تسبق السرء بالنسبة إلى •
هذه وتضطلع  .وغيرهاالهلبوت و ،القدالرنجة وأسماك و، منطقة تكاثر هامة لسرطانات البحر، وبلوق أالسكا كامتشاتكا غرب جرف
أ طبيعي مسر أكبر وتتضمن هذه المنطقة. بأكمله أوخوتسك بحرالتنوع البيولوجي في نتاجية واإل تعزيزفي  بدور فريد المنطقة

 .مفي العال) O. nerka( لسلمون االحمرل

M H H M H H M 

   اه الساحلية لجنوب شرق كامتشاتكاالمي -3
 ثم ،)    ًشرقا  '70 °156 ،     ًشماال  '90 °50، شبه جزيرة كامتشاتكا من ةالجنوبينقطة ال( عند رأس لوبتكا هذه المنطقة تبدأ حدود: الموقع •

 .)    ًشرقا  '89 °161 ،    ًشماال  '65 ° 54( وإلى غاية رأس كوزلوفا اإلقليمي لالتحاد الروسيالبحر على طول  إلى الشمال
األقصى  الشرق ويتمتع .الضخمة الحيوانات البحريةعدة أنواع من بالغة بالنسبة لأهمية  كامتشاتكا جنوب شرقل المياه الساحليةوتكتسي  •

 كذلك جذبيو في منطقة صغيرة التنوع البيولوجي من   ًيا مستوى عال ويدعم .     ًنسبيا  على وجه العموم بخط ساحلي مستقيم الروسي
الحوتيات، و ،البحرية الطيور( المختلفة الفقاريات هجرةطرق  وتقع). وزعنفيات األقدامالحوتيات، ( الحيوانات البحرية الضخمة

 .ساحلعلى طول ال) السلمونوزعنفيات األقدام، و
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  الموقع ووصف موجز للمناطق

لالطالع على شرح  39يرجى الرجوع إلى الصفحة 
 مختصراتال

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

 .آمور مصب نهر شرقا إلى ومن ثم من خط التساوي العمقي، متر 200 طول
 على في العالم الحيتان مجموعات أصغروتعتمد . لحيتان الرماديةل علف هام مكان هذه المنطقة من سميكةال القاعية تجمعاتال جعلت •

 كثافة عالية منب وتتميز مجتمعات الكائنات القاعية. )الرمادية كوريا-أوخوتسك حيتان بحرمجموعات ( في هذه المنطقة الرفاه التي تلقاه
 تجمعات بسبب لحيتان البيضاءل منطقة علف سخالينجزيرة  الجزء الشمالي من في الواقعة المنطقةوتمثل  .البحرقنافذ و ياتالمحار

 Oncorhynchus( كالبيال سمك السلمونوقد عثر في هذه المنطقة على . آمور في نهر التي تعبر إلى مناطق السرء سمك السلمون
keta( ،المدرجة في القائمة الحمراء كالوغاوتشاهد في هذه المنطقة بشكل منتظم أسماك  .             ًالهامة تجاريا  األسماك وهو أحد )Huso 

dauricus( ،سرطان البحر الصخري  وتجمعات)Dromia personata(، الحمراء المدرجة في القائمة سخالين أسماك تايمين جزيرةو 
)Hucho perryi(. 
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   جزيرة مونيرون رصيف -5
 جنوب غرب         ًكيلومترا  45على بعد  تاتاري في مضيق)     ًشرقا " 00'13 °141،     ًشماال  "00'14 °46( مونيرون جزيرةتقع : الموقع •

 .من خط التساوي العمقي متر 150 على طول جرفها حدودوتمتد  .االتحاد الروسي ،سخالين جزيرة
بما  ،سليم إيكولوجي بحري نظامو القاعية المجتمعات في تنوع كبير وجود ، معمنطقة ذات تنوع بيولوجي شديد رصيفهذا اليشكل  •

نطاق  الشمالية من على الحدودهذه المنطقة  وتقع .)red hydrocorals(والمرجانيات الحمراء  والمرجانيات، ،اإلسفنج تجمعات ذلكفي 
وعثر في هذه المنطقة . العوامل الطبيعيةالناجم عن  السنوي غيرعالية من الت درجةتتسم بالتي  )Haliotis( أذن البحررخويات  توزع

 للعوالق الحيوانية أعلى كثافة، وسجلت فيها كذلك بحر أوخوتسك الجزء الجنوبي من في ستيلر أسد البحر فقمةالوحيدة ل عششةعلى الم
 .أوخوتسك في بحر
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   جزر شانتاري وخليجا أمور وتوغور رصيف -6
      ًبحريا     ًميال  30 وتمتد حدودها إلى. شانتاري أرخبيل تشملو بحر أوخوتسك الشرقي من في الجزء الجنوبي منطقةال هذه تقع: الموقع •

 .االتحاد الروسي ،شانتاري حول جزر
على  وتقع. محددةالسمات ال العديد منب ،مناظرها الطبيعية الالأحيائية مكونات باإلضافة إلى المنطقة، هذه حيواناتنباتات وتتميز  •

ى بمستو تنوع الطيورويتميز  .المجاورة داخل المياه  ًا مستمر  ًا ازدياد من الحيتان عدديشهد و ،لزعنفيات األقدامكبيرة  الجزر مستعمرات
المدرجة في القائمة الحمراء لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة  بما في ذلك األنواع(     ًنوعا  240 حيث يستخدم ما يزيد عن، مرتفع للغاية

 وتتضمن ،      ًتقريبا  طن 100 000 توغور خليجل حيائيةالكتلة األوتبلغ  .رة على حد سواءوالهج للتعشيش المنطقةهذه ) والموارد الطبيعية
 .وثنائيات الصدفة والبرنقيل،، اتالزقيو، )actinias(وطماطم البحر ، اإلسفنج
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  الموقع ووصف موجز للمناطق

لالطالع على شرح  39يرجى الرجوع إلى الصفحة 
 مختصراتال

  ومنحدر جزر كوماندر رصيف -7
، )ميدنييوبيرينغ ( جزيرتين كبيرتينتشمل و ،الهادي المحيطمع  الغربيبحر بيرنغ لالجغرافية  على الحدود كوماندر جزر تقع: الموقع •

 رصيفال منطقةال وتغطي هذه .يانتألوجزر ل  ًا استمرار تشكل الصخور التيالعديد من و )كامين أرييو توبوركوف( غرجزيرتين أصو
 .التحاد الروسيل الوطنيةبشكل كامل ضمن حدود الوالية  وهي تندرج منها، الماء من عمودبروز  مع متر، 4000 عمق الى وتنحدر يزيرجال

 وتضطلع هذه المنطقة .    ًكامال        ًتوثيقا                ّ  الذي لم ي وث ق بعد  التنوع البيولوجي البحريمن    ًيا مستوى عالو  ًا ملحوظ  ًا تفرد هذه المنطقة بديت •
األنواع المهددة  بحمايةفيما يتعلق  كتسي أهمية بالغةتو الرئيسية، األنواع البحرية من عدد مجموعات في الحفاظ على للغاية هام بدور

حساسة للغاية غير  وهي. المناطق البحرية، وال سيما في طبيعيةال الخصائص على مستوى عال منهذه المنطقة  حافظتو .ضباالنقرا
للنظام  الهامة جميع المستويات ورصد التنوع البيولوجي البحري توثيق فإن زيادة، ومع ذلك .بعيد أمدمنذ  الحمايةب تتمتع اأنه

 شمال المحيط الهادئ كامل في الحفظجهود  ودعم هذه المنطقة في إدارة           ً      ًتشكل عنصرا  حيويا  البحري اإليكولوجي
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  الساحل الشرقي والجنوبي لتشوكوتكا  -8
 معقدال الساحل خط على طول ،أنادير خليجلوالجزء الشمالي الغربي  )كريستا زاليففي ( كريست خليج من هذه المنطقة تمتد: الموقع •

 التابعة المنطقة االقتصادية الخالصة حدود مع لهذه المنطقة البحرية الحدودوتتصادف  .إلى رأس ديزهنيف ،تشوكوتكا شبه جزيرة في
 .روسيال ضمن الوالية الوطنية ومن ثم، فهي تندرج بشكل كامل، نغبير في مضيق وحدودها البحرية نغبحر بير في لروسياالتحاد ل

 خالية من الجليدالبحرية ال اطقمنال منظ وأشهر أكبر مع تشوكوتكا شبه جزيرةجنوب ينغ وبيمضيق غرب المياه الساحلية ل تفرد يرتبط •
 ،المحيط الهادئوفظ  وتشكل هذه المنطقة مشتى للحوت مقوس الرأس، والحوت األبيض،. تشوكتشي وبحر المحيط الهادئ في شمال

يأوي الصيف،  فصل فيو .هجرة كطرق خالية من الجليدالبحرية ال اطقمنال تستخدم فصل الربيع،في و .الطيور البحرية والعديد من
خط  وبالنظر إلى. تشوكوتكا في الطيور البحرية تكاثر مستعمرات أكبر تشوكوتكا شبه جزيرةالجنوبي الغربي من والجنوبي  نالساحال

شبه الساحلية و في الموائل عالية من التنوعالمنطقة، فهي تتمتع بدرجة  ونظام الجليد البحري المتنوع اللذين يميزان هذه معقدالساحل ال
 .القطب الشماليمنطقة ل األنواع البحرية في      ًنسبيا  مرتفع وتنوع الساحلية
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  شيليخوف غرب خليجو يامسكي جزر -9
 جزيرة خط عرض عند من الشرق لروسي،االتحاد ل التابعة المنطقة االقتصادية الخالصة الواقعة ضمن، منطقةتبدأ هذه ال: الموقع •

بشبه  المحيط التساوي العمقي ذلك خط يتبعومن خط التساوي العمقي،  تر منم 200 عند أوخوتسك بحر شمال غربفي  زافيالوف
 .شيليخوف خليج الجزء الغربي من، بما في ذلك جيزهيغا جزيرةشبه  حد جزيرتي بياجين وكوني وجزيرة يامسكي ليصل إلى

ويجذب مستوى اإلنتاجية  .جليديةال الظروفب ال سيماو ،قوية جزرتيارات مد ووب، إلى السطح ارتفاع مياه القاعب شيليخوفخليج  تميزي •
هامة  منطقة رصيف جزر يامسكي ويشكل .المهددة باالنقراض بما في ذلك األنواع المنطقة، إلى هذه األنواع العديد من العالي

 .الجزيرة في حين تستقر الطيور البحرية علىلحيتانيات، ل

M H H H H H H 

  أليخوس جزر -10
،     ًغربا ' 45,0 °115 خط الطولو     ً شماال ، '57,5 °24 عند خط العرض شرق المحيط الهادئ في )المكسیك( أليخوس جزر تقع: الموقع •

 .كاليفورنيا اخبا شبه جزيرة عن غرب كيلومتر 300 افةتبعد بمسو
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  الموقع ووصف موجز للمناطق

لالطالع على شرح  39يرجى الرجوع إلى الصفحة 
 مختصراتال

 4500و  2400 بين تتراوح ما أعماق يتصاعد من  ًا عمودي    ًشكال  التي تأخذ الصغيرة الجزر البركانية هي مجموعة من أليخوس جزر •
 )CALC( كاليفورنيا مقاطعة تيار الجنوبي من في القسمتقع و ،محيط الهادئلل الساحلية حيائيةاألمنطقة ال إلى أليخوس جزروتنتمي . ترم

ويؤدى ارتفاع مياه القاع إلى السطح إلى . ا كاليفورنياخبا طرف الى الجنوب الغربي من التي تمتد التقارب، واجهة شمال غربمن 
 أليخوس جزر وتتميز. الفقاريات األخرىاألسماك و عالية منال كثافاتال بحيث تعمل على تعزيزجعل هذه المنطقة منتجة للغاية 

من المناطق البحرية  الجزر هذه وتعتبر. طيور البحريةلل رئيسية تعشيش مواقع الصخريةالنتوءات تشكل و .من الطيور تجمعات كبيرةب
، طبيعية فقد أمكن الحفاط على خصائصها الطبيعية، ،منها مكشوفةصغر المناطق الوموقعها النائي ل     ًنظرا و .في المكسيك األولوية ذات

 .بشأنها في الوقت الحالي المتاحة واألوقيانوغرافية البيولوجية والبيئية والبيانات المعارف ديةمن محدو على الرغم

  كورونادو جزر -11
المنطقة  ضمن ا كاليفورنياخبال قبالة الساحل الشمالي الغربي كم 13,6على بعد  حافة القاريةالعلى  كورونادو جزرتقع : الموقع •

 :هي النحو التالي صغيرة أربع جزر يتألف من هي أرخبيلو .للمكسيك التابعة الخالصةاالقتصادية 
 ؛ ًا هكتار 48 ومساحتها، )    ًغربا  '18 ° 117،     ًشماال  '28 ° 32( نورتي كورونادو •
 ؛اتهكتار 7 تغطي، و)    ًغربا  '16 ° 117،     ًشماال  '25 ° 32( أزوكار دي بيلون •
 ؛ ًا هكتار 14 تغطي، و)    ً غربا   '16 ° 117،      ًشماال  '25 ° 32( سنترو كورونادو •
 . ًا هكتار 183 ، وتغطي)    ًغربا  '15 ° 117،      ًشماال  '25 ° 32( صور كورونادو •

المنطقة  تضمو .الجزر بهذه ضيق ويحيط رصيف قاري .الطيور من وفيرة لهذا التكوين المعقد مجموعاتاألربعة  الجزرتدعم  •
ويفسر . بحرية عميقةموائل  نشوء تؤدي إلى، و ًا خلجانو ،ساحلية بحيراتو  ً ا ،كثبان، وصخرية منحدراتو شواطئ، من الجزر الساحلية

ويؤدي ارتفاع مياه القاع إلى السطح في هذه المنطقة إلى  .الجزر العالي الذي تتميز به هذه التنوع البيولوجي الموائل في هذا التنوع
 الثديياتو والطيور من األسماكتجمعات كبيرة و، الالفقاريات عالية منال األحيائيةكتلة ال تعزيزو ،      ًموسميا  اإلنتاجية األولية رفع

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

 .    ًغربا  '16.6 °118و    ً شماال   '2 °29عند  وتقع .كاليفورنيا خاشبه جزيرة با الغرب منإلى  كم 241
بأنه  المحيطي نظامويتميز ال .يةالدرع البراكيناثنين من بركانين ل      ًموطنا    عد   ُوت  التكتونية المحيط الهادئ على صفيحة هذه الجزيرة برزت •

 ،والالفقريات ،البحرية الطيور المستوطنة مجموعاتمن   ًا كبير  ًا عدد هو يدعمو ،ارتفاع مياه القاع إلى السطح بسبب نظام منتج للغاية
ويتمثل أحد  .البحرية والثدييات الطيور معينة من أنواع حياة مراحلل أهمية كبيرة وتكتسي هذه المنطقة .البحرية والثدييات واألسماك

 .كاليفورنيا تياراتنظام  على طول مع مجموعات الكائنات األخرىالجوانب الهامة التي تميز هذه المنطقة في القدرة على التواصل 
 واآلفات الحيوانات آكلة اللحوم إدخال بسبب والمعرضة للخطر المستوطنةالبحرية األنواع البرية و العديد من هذه المنطقة تستضيفو
 .التنمية أغراضخدمة ل الجزيرة موارداستخدام و

L H M M H H M 
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   كاليفورنيا منطقة منالعلوي  الخليج -13
 .للمكسيك حدود الوالية الوطنية تقع هذه المنطقة ضمن: الموقع •
 أوقيانوغرافيةخصائص مستوطنة وأحيائية وكائنات حية فيزيائية  بسمات خليج كاليفورنياالجزء العلوي من و كولورادو دلتا نهرتتميز  •

المياه العذبة  اتتدفقو الحركات المدية بسبب المد والجزر قوي في خلط ومن بين هذه السمات هناك. في هذه المنطقة فريدة من نوعها
 في هذه المنطقة المتراكمة الرواسب وتركز الطبقات العريضة من .كولورادو المياه من نهر صرف والتي تعتمد على، دلتاالمنطقة  في

مهددة  متوطنةنواع أل  ًا موطن     ًأيضا  المنطقة  ُ       وت عد  هذه . للغاية هذه المنطقة منتجةوالتي تجعل  المغذيات على مدى فترة طويلة
 حوت الزعنفة            ً                              وتكتسي أيضا  هذه المنطقة أهمية بالنسبة إلى. وأسماك التوتوابا خليج كاليفورنيا خنازير بحر بما في ذلك باالنقراض،
وصغيرة الصناعية ، المنتشرة التجارية اكمصائد األسموتجعل . أنواع الطيور البحريةالعديد من و ،أسود البحر، وشائعةال والدالفين
 .حساسة للنشاط اإلنساني المنطقة هذه، على حد سواء النطاق

H H H M H M L 

   منطقة الجزر الوسطى -14
 .للمكسيك حدود الوالية الوطنية تقع منطقة الجزر الوسطى ضمن: الموقع •
تزيد  عميقةو قنوات ضيقةمنفصلة عن بعضها  وعدة جزر صغيرة كبيرتين بوجود جزيرتين خليج كاليفورنيا من وسطالجزء األ يتميز •

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

وتوجد . أسد البحر معششات والعديد من للدالفينكبيرة ال صفوف، والحيتان العنبرو الكبيرة، ليناالب حيتان كل       ًتقريبا الثدييات البحرية 
 جزيرةوتبرز  .حيث تعشش مجموعات كبيرة منها لطيور البحريةل مستعمرات عدةالقاحلة والجبلية و الوعرة الجزر سواحل على طول

 .هيرمان نورسياتأعشاش و العالم مجموعات الخرشناوات المتألقة والملكية فيمن  نسبة كبيرة هنا ا تمثلألنه صغيرةال راسا

H H H H H H H 

   باخا كاليفورنيال المقابلةالمياه الساحلية  -15
 تضم بحيرةو، ناتيفيداد وجزيرة وسان بينيتوس سيدروسوجزيرتي  نيغرو غيريرو عند بحيرة شمالال من تمتد هذه المنطقة: الموقع •

حدود  وتندرج هذه المنطقة ضمن. المنتج هذا الخليج شمالغرب و مباشرة الواقعة المناطق البحريةوماغدالينا وخليج  جناسيوإ سان
 .للمكسيك الوالية الوطنية

، المهددة باالنقراض لمجموعات الحيتان الرمادية أماكن سرء وتكاثرتشكل كبيرة  ساحليةبحيرات  الكبيرةالساحلية  تتضمن هذه المنطقة •
لطيور ل وكذلك للحيتان مهمة هذه المنطقة بحيراتو. البحرية بالنسبة للحيوانات هامة مناطق علفالمناطق البحرية و الجزرتشكل و

 لطيور جلف الماء الفاحم تعشيش المنطقة مواقع الواقعة في هذه الجزروتوفر  .سماكواأل، والسالحف البحرية، والالفقاريات الساحلية
تيح أماكن تو .والتونة، وأسماك القرش ضخمة الرأس البحر لسالحف علف هامة مواقع البحريةمناطقها تشكل و المهددة باالنقراض،

عبر و، الحيتان الرمادية في حالة مريكا الشماليةألساحل المحيط الهادئ  على طول التي تهاجرالتكاثر والعلف هذه تواصل المجموعات 
 .ضخمة الرأس السالحف في حالة إلى اليابانالمحيط الهادئ 

L H H H M M H 

   دي فوكا خوانفي حيد الفتحات الحرارية المائية  -16
 H H - H H M Mوحيد غوردا، ، دي فوكا خوانال سيما حيد ، وقصيرة متدادامناطق  على ثالث تقع فتحات معقدة منال منطقةال هذه تتألف: الموقع •
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 .الواليات المتحدة األمريكية في كاليفورنياوأوريغون و واشنطن وواليات، كندا في كولومبيا البريطانية سواحل قبالة وحيد إكسبلورر
 المنطقتين االقتصاديتين تقع خارج التي الفتحات تقييم وقد تسنى فقط. والواليات المتحدة األمريكيةكندا لفي  المجمع بأكملهويمتد 
 .                                ً            ًالمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا  أو بيولوجيا  فيما يتعلق بمعايير والواليات المتحدة األمريكية لكندا تينالخالص

 والذي يتأثر( هاوهو هياكل فيزيائية مرتبطة بالفتحات، وعمود المياه المحيط ب، قاع البحر يستوفي هذه المعايير بصورة جماعية كل من •
الفتحات الحرارية  وتتشكل. فتحاتبال المرتبطة البيولوجية مجتمعاتالو، )الفتحات غازاتولسوائل الحرارية و الخواص الكيميائيةب

 مجتمعات الهادئ المحيط شمال شرق في فتحاتبال المرتبطة مجتمعات األحياء الدقيقة مثلوت .الدينامي النشاط التكتوني بفعل المائية
 .وتحملها للحرارة، وتعايشها الملحي، واستقالبها، فسيولوجيتها من حيث وفريدة من نوعها، ونادرة، متنوعة

   المحيط الهادئ شمال شرقفي الجبال البحرية  -17
على  تمتدالمحيط الهادي و شمال شرق فيتقع ، إيكلبيرغ- كوب الجبال البحرية سلسلةها ، بما فيبحريةجبال  مجمعات سلسلة: الموقع •

 .في الجنوب المحوري البحري للجبا في الشمال إلى يانتألو من جزر منطقة كاسكاديا طول
 

 إلى سواحل أالسكا من خليج متدالتي ت الجبال البحرية من مجمعاتسلسلة  شمال شرق المحيط الهادي في الجبال البحريةتشكل  •
 جبال بحرية مجمعات ثمانية تقييم وقد تسنى .الواليات المتحدة األمريكية فيأوريغون و واشنطنواليتي و، كندا في كولومبيا البريطانية

مورفولوجيا ، ومعرفة الدراسات االستقصائيةبيانات         ً    استنادا  إلى                                 ً            ًالمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا  أو بيولوجيا  معاييرعلى أساس 
            ُ      المرجانيات ث مانية  التي تتنبأ بظهورنماذج ال، و)المجاورة الجبال البحريةرتفاع، والقرب من واال، عمقال بما في ذلك( الجبال البحرية

 مماثلة بحريةجبال            ً     تها استنادا  إلى ووفر الشعاب المرجانية توزيعب واالستدالالت المتعلقة، في المياه العميقة والشعاب المرجانيةاللوامس 
منطقة بحرية وحيدة من المناطق البحرية  باعتبارها الجبال البحرية مجمعات سلسلة قييمت وجرى. داخل حدود الوالية الوطنيةتقع 

 القاعيةهجرة األنواع و تدفق الجينات ييسرقد  تكوينهاألن و ،المتماثلة جيولوجيةال هاأصول بسبب           ً أو بيولوجيا                   ًالمهمة إيكولوجيا 
 .خطوط العرض الشماليةل من جنوب والسطحية
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   الشمالي هاواي وحيد البحرية أمبرور جبال سلسلة -18
 جزر هاواي شمال غرب إلى ألوشيان خندق كم من 3000 على مسافة الشمالي هاواي وحيد البحرية أمبرور جبال سلسلة تمتد: الموقع •

 ).    ًشرقا ° 177- 164 ،    ًشماال  °30-53( الهادئ شمال غرب المحيط في
عبر   جزر هاواي شمال غرب إلى ألوشيان كم من خندق 3000 على مسافة الشمالي هاواي وحيد البحرية أمبرور جبال سلسلة تمتد •

  .المرجانيات أنواع عدد من باإلضافة إلى،            ًهامة تجاريا أسماك د يمصال  ًا موطن المنطقة  ُ       وت عد  هذه  .الهادئ شمال المحيط حوض

M M L M M M L 

  االنتقالية المحيط الهادئ شمال منطقة -19
 تسع، وي    ًشماال  °43إلى  °40و     ًشماال  °34إلى  °28 بين       ًموسميا المحيط الهادئ االنتقالية  شمال منطقةل يتغير حد خط العرض: الموقع •

 .شبه القطبية األمامية المنطقة      ًوشماال  شبه االستوائية األمامية المنطقة                        ًوتحد هذه التضاريس جنوبا  .الشمالي خالل فصل الشتاء      ًجنوبا 
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في شمال المحيط  من األنواع يددلبيولوجيا العأهمية خاصة  تضاريس أوقيانوغرافية ذات المحيط الهادئ االنتقالية شمال منطقةتمثل  •
 يجمع حيثب     ً             موطنا  عالي اإلنتاج ، األماميةالمناطق و الدوامات خط العرض تضاريس فيزيائية، بما في ذلك تدرج      وي نشئ . الهادئ
قيمة الذات و األنواع المهددة باالنقراض، بما في ذلك البحرية الضواري أنواع العديد من جذبمما يؤدي إلى ، الفرائس من الموارد

ضخمة السالحف البحرية  وصغارالزعانف  الزرقاء التونة ن قبيلم ألنواع هجرة كممر     ًأيضا  وتستخدم هذه التضاريس. تجاريةال
 .الرأس

  الحضانةو وضع البيض خاللقطرس هاواي طيور المركزية لمناطق العلف  -20
 .    ًغربا ° 155-175و ،    ًشماال  °45- 35: الموقع •
قليل ، nigripes Phoebastria( السوداوين القدمينذو  طيور القطرس تكاثرل مستعمرات هاواي جزر شمال غربمستعمرات تضم  •

 Phoebastria( ليسان قطرسطيور و) لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية القائمة الحمراءومدرج في ، المناعة
immutabilis ،مجموعات من  ٪90) لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية القائمة الحمراء، نوع قريب من خطر االنقراض

، جزء كبير من الدورة السنوية خالل على نطاق واسع يورتوزع هذه الطعلى الرغم من و .العالم في هذين الطائرينكل نوع من 
 ها الرامية إلى البحث عن العلفجهود فإن الطيور البالغة تركز، )شباط/وفبراير تشرين الثاني/نوفمبر(الحضانة و وضع البيض خالل

 جنوبيقع  أضيق ضمن نطاق السوداوين القدمينذو  طيور القطرس وتتركز .التكاثر مستعمرة من القريبة األمامية الموائل في منطقة
 المناطق شبه القطبية جبهة داخل األشد برودة والواقعة المياه على ليسان قطرسطيور  تستغل، في حين المناطق شبه القطبية جبهة
 .الشمال ناحية
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                  ً            ً                          المهمة إيكولوجيا  أو بيولوجيا  في جنوب شرق المحيط األطلسي البحرية المناطقوصف المناطق التي تستوفي معايير   - 4الجدول 
  )UNEP/CBD/RW/EBSA/SEA/1/4 لتيسير وصف المناطق المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، لجنوب شرق المحيط األطلسيلتقرير حلقة العمل اإلقليمية  رابع تذييل المرفق ال ترد التفاصيل في(
  

 C1 C2  C3  C4 C5 C6 C7  الموقع ووصف موجز للمناطق

لالطالع على شرح  39يرجى الرجوع إلى الصفحة 
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  الساحلية لموريتانيا وأقصى شمال السنغال  منطقة الجرف القاريالموائل الساحلية ل -1
 .    ًشماال  15,802    ً  شماال  و 20,733    ً  غربا ؛  16,024    ً  غربا  و 17,238: الموقع •
 وموئل، رأس تيميريسجنوب  في المناطق الصخريةفي الشمال، والميرل البطلينوس و طبقات موائل محددة مثل تضم هذه المنطقة •

جنوب  الواقعة بينالبوري  سمك سرءنطقة مو) Epinephelus جنس( مثل الهامور تعرضت لإلستغالل المفرطالتي األنواع القاعية 
من حيث درجة الحرارة والملوحة و المواد العالقة                    ً      ًهذه المنطقة تباينا  كبيرا الظروف البيئية في  وتتباين. ط بولنواكشوط وش

وخاصة في (إنتاجية عالية بوتتميز المنطقة . هذه المنطقةفي  العاليالتي تؤثر على التنوع البيولوجي و ،االضطراباتوغذيات والم
بيئية القيمة ذات ال نموذجيةالنواع األلسمكية التي تدعم اقتصاد البلد وموارد الل      ًوموئال  وهي تشكل منطقة تفريخ. )المستضاءةالمنطقة 

أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة لموريتانيا  المنطقةوتكتسي هذه . والدالفين الحدباء و السالحف البحريةفقمة الراهب ، مثل كبيرةال
 جانبالمنطقة تتعرض لضغوط قوية من  هذه ، فإنوعالوة على ذلك. على نطاق صغير صيد األسماكل  ًا مهم  ًا موقع ا تشملكونهل

 .)عديدةستخدم ألغراض تمراكز حضرية و حيث أنها تتضمن(اإلنسان 

H H H M H M - 

  الشعاب المرجانية للمياه الباردة قبالة نواكشوط  -2
). كم 400ما يقرب من وتمتد إلى ، المنحدر ارتفاععلى ( المنحدر القاري على مياه الباردةللالمرجانية  هذه الشعاب وتقع: الموقع •

 .روابي باندا وتيميريس وهي تشمل
 على طول هذه الهياكل وتبرز. متر 600 على عمق المنحدر القاري عند سفح في موريتانيا مياه الباردةللالمرجانية  الشعاب اكتشفت •

" روابي تيميريس": قاع البحر متر فوق 100إلى  ترتفع حقيقية بحرية     ًجباال  الشعاب المرجانية هذهوتشكل  .المنحدر من كم 400
 .نواكشوط قبالة "روابي باندا"قبالة رأس تيميريس و

الذي تضطلع  دورال فلم يحظومع ذلك،  .التنوع البيولوجي لثراء      ًموطنا    عد  ُت و "النظام اإليكولوجي مهندس" الشعاب المرجانيةوتشكل 
الشعب  أخذ عينات من على الرغم منو .  ّ                   إال  بالقليل من الدراسة موريتانيافي  ةاألحفوريالشعاب الحية و الشعاب المرجانية به

 هذه الهياكل دورو. على الشعاب الحية المرجانية المجموعاتموقع كمية و تحديد    بعد  فإنه لم يتسن ،2010في عام  الحية المرجانية
 .غير معروفالموارد المياه و ديناميات في الجامدة

M M - M - M M 

   رتفاع مياه القاع إلى السطح في شمال موريتانياال المستمرة خليةال -3
أهم  وهي أحدكناري، في جزر  الرتفاع مياه القاع إلى السطح النظام اإليكولوجيجوهر  )    ًشماال  °21(الخلية  هذه تشكل: الموقع •

-تشرين الثاني/نوفمبر(فترة الطقس البارد في  وتدفع رياح التجارة القوية. في العالم أربع نظم ارتفاع مياه القاع إلى السطح
 تموز/يوليو(في الصيف و. من األعماق في ارتفاع المياه الباردة الغنية بالمغذيات تسببتالمياه الساحلية إلى البحر و) حزيران/يونيو
إلى  )غينياتيار (من الجنوب  قادمةال السطحية الدافئة بالمياه ياح وتغذية البحر الموريتانيتغير اتجاه الر يؤدي، )تشرين األول/أكتوبر
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  .طوال العام والتي تستمر، )شماال °21( رأس نواذيبوقبالة  تلك التي تحدث باستثناء، توقف معظم حاالت ارتفاع مياه القاع إلى السطح
التونة، (النموذجية الضخمة  والحيوانات البحرية الطيور ومجموعات كبيرة من، هامة لمصايد األسماك مواردب المنطقة هذه تتميز •

حوت و ،ليناالب حيتانو قارورية األنف، والحيتان ،، والدالفينشفنين البحري، وأسماك القرش، والالشراعي والسمك، سمك أبو سيف
 للعديد منالحضور الموسمي  مالحظة     ًأيضا  ويجدر. )بما فيها ماكارونيزيا(والمناطق الفرعية  أنتاركتيكاوفي باليركتيك  )العنبر
ومن ثم، فإن هذه . وتياتالحالكبيرة و والضواري، )الفلروبو طائرا األطيش بما في ذلك( البحرية، والطيور غمريةسماك الاأل

سمقري الحصان، األ، ةفاألنشو، السردينو، السردينات( غمريةال لألسماك الصغيرة الرئيسية المناطق إحدى تشكل المنطقة
 وهي تمثل .الموريتانية المنطقة االقتصادية الخالصة في إنتاج مصايد األسماك٪ من 85 ما يزيد عنوهو ما يمثل ، )واألسقمري

يضم  يدينام نظام وهي. للعلفأنواع ك تستخدم صغيرة غمريةأسماك وجود  مع، القاعية من األسماك لنسبة كبيرة       ًرئيسيا   ًا نطاق     ًأيضا 
 .المناخ بتغير ومن المحتمل أن يتأثر)      ًزمنيا  أو       ًمكانيا ( يتسع أو يتقلص نطاقهوقد العالية،  أوليةإنتاجية  منطقة ذات

  نظام أخدود تيميريس  -4
 ،متر 300إلى  250 ويبلغ عمقه ما بين .الموريتانية المنطقة االقتصادية الخالصة اديدأكبر أخ يشكل أخدود تيميريس: الموقع •

 .السحيقة في المنطقة الساحلعلى  كلم 450 لمسافة                ً وهو يتعرج عموديا  . كم 7,5و  2بين  عرضه ما يتراوحو
 ويتميز السحيقةو طقتين اللجيةالمن في النباتات والحيوانات يربط بين              ًباعتباره ممرا  هذا األخدود بدور إيكولوجي هام هيكليضطلع  •

ينطبق و. عمقاأل مياهال إلى الساحلمن  الرواسب نقل                  وي يس ر هيكل األخدود. الساحليةو شاطئيةال منطقةالفي  التنوع البيولوجيب
 مأوى المحيطة باألخدود المياه السطحية تشكل أن المحتمل ومن ثم، فإن من .إلى السطح عماقاألمن  المياه حركةنفسه على  وضعال

 .الجرف القاريالمنحدر وو السحيق للسهل النظم اإليكولوجية الربط بين في     ًهاما      ًدورا  األخاديدوتؤدي . البحري للتنوع البيولوجي
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  جبل كايار البحري  -5
 17,864223 طولالخطي عند  السنغال، الرأس األخضر من كيلومتر 300على بعد  كايار قبالة جبل كايار البحري يقع: الموقع •

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

القليلة  الجبال البحرية أحد               وي عد  جبل كايار. جبال تدعى جبل كايار، وجبل كايار الصغير، وجبل مدينا ثالثة من هذا المجمع يتألف •
الدينامي  التدفق لهذا النتائج اإليجابيةوتشجع  .قويةالالهيدروناميكا و العالي البيولوجي التنوعب التي تتميزو السنغالاحل قبالة س الواقعة
 صغار الصيادينحتى و بشباك الجر سفن الصيد على ارتياد، المرتفعة اإلنتاجية األوليةو العالي التنوع البيولوجي، بما في ذلك للمياه
 .لهذه المناطق الصيد المدمرة في أنشطة يشاركون في كثير من األحيان الذين
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  أخدود كايار -6
 المنطقة االقتصادية الخالصةالسنغالية و المياه اإلقليمية فييقع  وهو .    ًغربا  '0 °18و     ًشماال  '25 °15يقع أخدود كايار عند : الموقع •

 .للسنغال التابعة
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. خصوصيةالو الحجم حيث من                       ً          ً      ًويشكل هذا األخدود نظاما  إيكولوجيا  نادرا  .    ًغربا  '0 °18و     ًشماال  '25 °15يقع أخدود كايار عند  •
 الطيور البحريةهجرة ل      ً     ًنطاقا  هاما  وتشكل هذه المنطقة. تنوع بيولوجي عالي المستوىباألخدود  يتميز هذاعالوة على ذلك، و

 .الساحلية القاعيةاألسماك الساحلية و لغمريةاالعديد من أنواع األسماك والسالحف و

  دلتا سالوم -7
 .     ًشماال  13,601    ً  شماال  و 14,235    ً  غربا ،  16,573    ً  غربا  و 17,071: الموقع •
 بلدة إلى الغرب من كم 80 لمسافة فاتيكو تييس طقتيمن عبرتوتجمع هذه المنطقة، التي  .السنغال يغرب في وسط سالوم دلتا تقع •

تألف ت، و ًا برمائي              ًوهي تشكل مجاال . األراضي الرطبةالبحيرات ومناطق ووالبحرية  الرطبة مصبات األنهار خصائص، بين كاوالك
 األساسية البيئة وتمثل"). bolons"باسم  عموما المعروفة( قنواتال شبكة كثيفة منب المحاطة الجزر كبيرة من ثالث مجموعاتمن 

 الطينية مسطحاتال وجود العديد منبالغنية  هذه البيئة وترتبط. واللجوء العلفو غراض التكاثرألالطيور المائية و ألنواع األسماك
 .نغروفأشجار المب المحاطة
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                  مصب  نهر كازامانس -8
 16,737610    ً  غربا  و 17,150513 بين وهو يقع. األطلسي المحيط جانبعلى  السنغال في جنوب كازامانس نهر مصب يقع: الموقع •

 .    ًشماال  12,393311    ً  شماال  و 12,835083    ً       غربا ، وبين 
 Sardinella ، وSardinel1a aurita(أماكن تفريخ عدة أنواع غمرية وقاعية  منطقةهذه ال تشمل، البيولوجية من وجهة النظر •

maderensisواألسمقري الفرسي األسود، و ، Decapterus rhonchusو ، Epinephelus aeneu( .وي عد  هذا المصب منطقة هجرة وتكاثر                                 
 .البحرية والطيور والسالحف من األسماك أنواع لعدة
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  جزيرة بوافيستا -9
    ً           شماال ، وبين خطي  20,773682    ً  شماال  و 15,802917 عرضخطي ال بين الواقع مجالالبحرية ال بوافيستا منطقةتغطي : الموقع •

، فالنتيجواو و بوافيستا جزيرة منالجنوب الشرقي و الجنوب الغربي وهي تغطي .    ًغربا  17,238525    ً  غربا  و 16,024292 طولال
 .في الرأس األخضرالرأس األخضر، و بوافيستاوالجبلين البحريين 

في  المرجان لحفظ العشر الساخنة بقعال إحدى، وتعتبر في المرجانياتكبير  بتنوع بوافيستا جزيرةب المحيطةالبحرية  المنطقة تتميز •
 ثالث أكبرو ،األطلسي على حافة شرق المحيط) Caretta caretta( ضخمة الرأس للسالحف لتكاثر           ً           وتشكل أيضا  أكبر منطقة .العالم

 جواو جبال، وال سيما بحريةجبال  وجود نتيجة هذه المنطقةليكولوجية اإلو بيولوجيةال هميةاأل     ًأيضا  وتتأكد .العالمفي  هذه المناطق
، األنواع البحرية منتكتسي هذه المنطقة أهمية كمنطقة علف وتكاثر للعديد ، وعالوة على ذلك .والرأس األخضر ،بوافيستاو، فالنتي

 .في الرأس األخضر البحرية حيائيةالكتلة األ معظم تحتوي على المنطقة هذه ، فإن      ًوأخيرا . وتياتالحو بما فيها أسماك القرش
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  مجمع سانتا لوزيا ورازو وبرانكو -10
 .    ًغربا  '51 °24 -'85 °24    ً  شماال ؛  '51 °16 -'86 °16: الموقع •
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 يرتينالجزمن تقع بالقرب و غير مأهولة                                            ً ورازو، الواقعة شمال أرخبيل الرأس األخضر، جزرا  برانكو و لوزيا سانتا جزر   عد  ُت  •
 الذي تتميز به هذه الجزر الثراء البيولوجي دفعوقد ). بوافيستافيسنتي وساو ( منخفضةكثافة سكانية ب اللتين تتسمان ييناألخر

إقامة محمية و، محمية للحياة البريةإنشاء إلى ) المديرية العامة للبيئة( السلطات الوطنيةب تنوعها البيولوجيضرورة الحفاظ على و
 منفي معظمها  التي تتألف للمجتمعات المحلية سقةالتنمية المت ضمان وضرورة أنشطة الحفظ للتوفيق بين 2009منذ عام  بحرية

 .الصيادين

  شمال غرب سانتو أنتاومنطقة  -11
    ًميال  15على بعد  تقعو ، ًا متر 30 عمق إلى متر 2 000عمق من ترتفع ، حيث بوافيستا شمال غرب من هذه المنطقة تمتد: الموقع •

    ً      شماال  وخطي  20,773682    ً  شماال  و 15,802917خطي الطول  بين الموقع يقعو .في الرأس األخضر ونتاأسانت  من جزيرة بحريا
  .    ًغربا  16,024292    ً  غربا  و 17,238525العرض 

الجبال  ، مثلواسعة النطاق موائل تتميز بوجودو كبيرة، إيكولوجيةبيولوجية و      ً        موقعا  ذا قيمة منطقة الشمالية الغربية لسانتو أنتاوال ُ   ت عد   •
 وتياتالح، مثل النموذجية والمهدد باالنقراض األنواع للعديد من     ًموئال             ًالموقع أيضا  يوفرو .خاديد والمرجانياتواأل البحرية

لمصايد  الرئيسية المناطق ويشكل شمال غرب سانتو أنتاو إحدى. اإلنتاجية البيولوجية مستوى عال من ويقدمالسالحف البحرية، و
 تقييم من أجل بيانات إضافية الضروري إعدادومن  .مستوطنة  ًا أنواع أيضا ويستضيف، التونةال سيما و، في الرأس األخضر األسماك

 .االضطراب شيء منتدل على ) بصفة رئيسيةالصيد ( األنشطة الحالية على الرغم من أن ،)7المعيار ( من طبيعيةالأو غير  طبيعيةالصفة ال
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  أرخبيل بيجاغوس -12
    ً شماال   15,802917خطي العرض  بين، كوروبال/جيبا نهري مصب في، بيساو غينيا سواحلقبالة  بيجاغوس أرخبيل يقع: الموقع •

تبلغ   ً      ً             ا  جزريا  واسع النطاق مجمع يغطيهو و.     ًغربا  17,238525    ً  غربا  و 16,024292    ً                 شماال ، وبين خطي الطول  20,773682و
 ويقترب الساحل، قبالة كيلومتر 100و يمتد إلى وه. والجزر الصغيرة الجزر، بما في ذلك  ًا هكتار 1 046 950جمالية اإل مساحته

 .الوالية الوطنية، في حدود القاري حافة الجرف من
الموائل  تنوع فيبو باالنقراض واألنواع النموذجية، األنواع المهددة العديد من بوجود ويتميز ، ًا استثنائي      ًموقعا  بيجاغوسيشكل أرخبيل  •

 للسالحف مكان إنسال وأكبر باليركتيكفي منطقة  للطيور أكبر موقع ثاني األرخبيل         وي عد  هذا  .عاليةبيولوجية إنتاجية و يويةالح
من األنواع  ومنشار، وهلسمك ال يشكل آخر مأوى بيجاغوس أرخبيل يعتقد أن عالوة على ذلك،و. في القارة األفريقية الخضراء

أمتار من منحنى  10 مسافة بعد األرخبيل، من البحري الجزء كامل المنطقة وتشمل هذه .في غرب أفريقيا النقراضل المعرضة بشدة
 .التساوي العمقي
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  ريو بونجو -13
 '13 °10-'01 °10 بين ساحل غينيا الشماليعلى  بوفا محافظة في، له تاخمالم النهر من هاسم الذي استمد، بونجو ريويقع : الموقع •

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

ويتميز هذا . في محافظة بوفا    ً غربا  ' 12 °14-'04 °14و     ًشماال  '13 °10- '01 °10 بينبين  ساحل غينيا الشماليبونجو على 
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 صوفي العنق،الاللقلق  مثل                ً          وهو يأوي أنواعا  من الطيور ،التدهوربتدني مستوى الموقع، مقارنة مع أجزاء خط الساحل األخرى، 
وقد لوحظ أيضا وجود . العقاب النساريو وعقاب السمك األفريقي،، طائر أبو منجلو ،والطائر مطرقي الرأس، والبلشون الجبار

العوالق ( ي توجد بيانات عن التنوع البيولوجي البحرو. في هذه المنطقة )Trichechus senégalensis(لغرب أفريقيا  البحر افخر
مصبي وتؤكد هذه البيانات أن  .مصبي نهري فاتاال وموتيبا في) واألسماك ،األحياء القاعية، وربيان، واألالحيوانيةالعوالق و ،النباتية

، من المنتجات البيولوجيةب سكان غينيا لضمان مواصلة إمدادو. االهتمام والحماية تستحقان تفريخ يشكالن منطقتي ذينالنهرين ه
، جمهورية غينيا ريو بونجوأدرجت  من ناحية أخرى، مستدام، بشكل باالنقراض غيرها من األنواع المهددةحماية الطيور ووحية، نا

 .1992 أيلول/رامسار في سبتمبر كموقع من مواقع، أخرى مناطقمن بين 

  ميتيور البحري الكبيرجبل  -14
     ًغربا   °29,5-27,75، التي تضم الميتيور الكبير والميتيور الصغير وجبال كلوس البحرية، ضمن الخطوط المنطقة تقع هذه: الموقع •

 .    ًشماال  °30,6-29,0و
 عمق إلى قاع البحر متر في 4200 عمق من ويرتفع، األطلسي المحيطفي  الجبال البحرية أكبر أحد                             ي عد  جبل ميتيور البحري الكبير •

 اإلجماليةالمنطقة  إنتاجية وتتسم. .²كم 1500 على مساحة قدرها ته البيضاوية الشكلهضب تمتد البحر، حيث تحت سطح متر 270
العوالق ترتفع نسبة و،      ًنسبيا  إنتاجية عالية حدوث بالجبل البحري تؤدي إلى المحيطةدائرية ال تياراتفإن ال، ومع ذلك؛ باالنخفاض
 األسماك من  ًا واحد  ًا نوعوهو يتضمن  .المنطقة المحيطة بهالتي جرى قياسها في هذا الجبل عن تلك الموجودة في  الحيوانية

 .السمك المجدافي األطراف أنواع    ً    نوعا  من  56 من أصل    ً نوعا   54أخذت كذلك عينات من ، والمستوطنة

H - L M H M L 

   ريجمع ياوم -15
 '8º 07و "7º 22' 29,66 عرضالبين خطي  سيراليونل المياه الساحلية من ةالجنوبي يةالجرف المنطقة ضمن يقع هذا النطاق: الموقع •

وجزر تورتل ، ياوري خليجياوري  مجمعويجتاز .     ًغربا " 13º 20' 11,24و "12º 41'  11,16 وخطي الطول ،    ًشماال " 16,35
 .سيراليون من المجاور الجرف القاري مياهفي ا خليجال قبالة  ًا غرب كم 10 إلىو شربرو جزيرة في      ًجنوبا  ويمتدوبانانا، 

البحر  افخر، و)Sterna maxima( ةالملكي الخرشنة طيور ، بما في ذلكالمهدد باالنقراض التنوع البيولوجي م مجمع ياوري   ي دع  •
 و ،Caretta carettaو، Chelonia mydas( البحرية والسالحف، وأسماك القرش )Trichechus senegalensis( لغرب أفريقيا

Lepidochelys olivacea .(ذات  من أنواع األسماك للعديد للغاية مهم سرء موقع تشكل هذه المنطقة كثير من البحوث أنوقد أظهرت ال
 .المهددة باالنقراض السالحف البحرية وكذلك واألسماك الصدفية، الزعانف
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  غرينفيل- منطقة إنسال السالحف في ريفرسيس -16
 نع    ًميال  20 وتبعد نحو. ليبيريا الشرقي من في الجنوبسينو و ريفرسيس مقاطعتي من في الجزء الجنوبي منطقةال هذه تقع: الموقع •

حدود الوالية  ضمن بالكامل المنطقةوتندرج . سينو في مقاطعة غرينفيل مدينة عن أميال 10و ريفرسيس مقاطعة في سستوس مدينة
 .ليبيريال الوطنية

 قيمت األخرى التيوأنواع األسماك  ،القاعية البحريةوأنواع األسماك ، للسالحف البحرية مكان إنسال غرينفيل-ريفرسيستشكل منطقة  •
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 شواطئ المحيط على طول البحرية من السالحف عشرة أنواع ويمكن مالحظة وجود ما يزيد عن .الضحلةو ةالدافئ ياهالم في
    ح د د وقد . ليبيريال يةجنوبال الحافة القارية المنطقة على طول وتقع هذه .البحرية من السالحف مختلفة أنواع على        وقد ع ثر .األطلسي

 بين الخط الساحلي، ولكن كمنطقة إنسال للسالحفبافورد  وخليج مونتسيرادو في جزء من كاب ماونت، وال سيما شاطئ بانجور
الذي  سانكوين نهر مصبب ويرتبط مكان السرء .وهذا هو السبب الذي أدى إلى وصفه، المنطقة على بقية يغلب وغرينفيل ريفرسيس

جلم الماء ، مثل الطيور البحرية طنوتق. لكائنات المقيمة في المنطقةوالغذاء ل المأوى التي توفر هاويةمتال خشبيةالمواد ال قطع ينقل
 أهميته بسبب أولوية نطاق منطقة ذاتهذا ال ويعتبر .المنطقة في هذه، مورفيالنوء طائر و كبير الجناحين، المخطط، وطائر النوء

 .البحري إليكولوجيالنظام ا هشاشةو البيولوجية

  البحري هوجبل تابو أخدود -17
 .ديفواركوت في  طابو حلاقبالة س تقع هذه المنطقة: الموقع •
رملية أو  موائل قاع البحر ويمثل. متر 100 فيها ما يزيد عنعمق مياه البحر       ً     ً      ً        أخدودا  وجبال  بحريا ، ويبلغ  المنطقةتتضمن هذه  •

. غير ناضجة الرتفاع مياه القاع إلى السطح أحوالب                    ًوتتميز المنطقة أيضا . والصخور مميزةال والمالمحثنين، االمن   ًا ، ومزيجطينية
 ةمرتبطالأو غير  تبطةالمر )السرجس، وجنس خس البحرجنس مثل (الطحالب العمالقة  العديد البيولوجيةوتضم المجموعات 

، )بشكل رئيسي Mytilus pernaبلح البحر ( لكثير من الحيوانات البحرية والرخويات ل لجوء وعلف ، والتي توفر مواقعالصخورب
جراد البحر النعلي الشكل من و ،  Palinurusمن جنس  الشوكي بجراد البحرالتي تتميز (القشريات و؛            ً      تستخدم أيضا  كغذاءوالتي 
، )1834 فال( Brachydeuterus auritus مثل(األسماك القاعية و؛ واألسماك الغمرية؛ )Penaeus notialis، واألربيان Scyllaridesجنس 

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

coriacea، الزيتونية دليسالحف رو Lepidochelys olivacea ،السالحف الخضراءوChelonia mydas  ،الصقرية المنقار  حفوالسال
Eretmochelys imbricata( غرب أفريقيا لالثدييات المائية مثل خراف البحر ،         ً؛ وأخيرا)Trichechus senegalensis(. 
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  في أبيدجان" Trou sans Fond "ترو سان فون  فتحةأخدود و -18
 المياه البحرية،     ًغربا ° 4,3-    ًغربا  °3,8 الطول يوخط     ًشماال  °5-    ًشماال  °3 عرضال التي تقع عند خطي،  ُ               ت قس م هذه المنطقة: الموقع •

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

تراث التنوع  على حافظاني) اال قعر له فتحة( "Trou sans Fond "و      ً أخدودا  ، أبيدجان من البحرية في المنطقةتضم كوت ديفوار،  •
 بغنى في مجموعات الكائناتمتر،  3 000، اللذين تصل أعماقهما إلى ما يزيد عن فتحةويتميز األخدود وال. البحري البيولوجي

 التي تنتمي إلى من األسماك     ًنوعا  17و عائالتست ، بما في ذلك واألسماك) ديدان المتعددة االشواكال نوعا من 200 حوالي( القاعية
 ويشكل الموئل .السردين روكسي، وغيرهووالسردين إيبا، ، المبروم السردين عليها هيمنالتي ي الساحلية غمريةال األسماك مجموعات

 أخيرا،و .أبيدجان من مدينة اآلتية الملوثات لجميع     وعاء ، يةالبراز الكريات، مثل مميزةال مالمحالالطين وهيمن عليها ي ذي، الالقاعي
 .للمنطقة يكولوجيالتوازن اإل فيو، ولبحيرتي إيبريي وغراند الهوالبحرية  للبيئة يةالذات تنقيةال فيفإن األخدود والفتحة يساهمان 
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  ابو إلى أسينيطريق األربيان والسردين من ط -19
 .    ًغربا  °3-    ًغربا  °7 الطول يوخط     ًشماال  °4-    ًشماال  °5 عرضال يعند خطالبحرية  أسيني- طابو تقع منطقة: الموقع •
 ،والمنغروف ،وغابات المستنقعات ،غابات دائمة الخضرةكم،  500والممتدة لما يزيد عن  ،الساحل لخطالمناظر الطبيعية تهيمن على  •

 ،البحر أو البحيراتبلمجاري المائية ل، واالتصال المباشر والمحميات الطبيعة منتزهاتوال ،اتالبحير قبل الواقعةسافانا الو
 رمليةوشواطئ  مالصقة للبحرمنحدرات من  بشكل أساسيويتكون الجزء الغربي . وآبي وبحيرات إيبيري وغراند الهو فريسكو،الو

األحيان مناطق  أغلبهذا الجزء في  عرضوي، الشواطئ الرمليةالسالحف البحرية، بينما تهيمن على الجزء الشرقي  تعشش فيها
في ارتفاع مياه القاع إلى  انيتسبب لذانوال ،والتيار المعاكس لهغينيا تيار المنطقة  يجتاز هذهو .ومصبات أنهار مغلقة شديدة التحات

الشبكة الغذائية في  ءوتشكل حاالت ارتفاع مياه القاع إلى السطح أساس إنشا .                      ً                        ًالسطح والذي يكون ناضجا  وغنيا بالمغذيات وموسميا 
ويترواح .     ًأيضا       ًنسبيا   ًا مرتفعإنتاج العوالق الحيوانية ويكون . إنتاج العوالق النباتيةفي الحلقة األولى في هذه السلسلة وتتمثل . المنطقة

طن  40 000و 30 000، وبشكل رئيسي السردين، ما بين األسماك ويبلغ إنتاج، سنةال/طن 800و 600بين ما  األربيانحجم إنتاج 
في المائة  80من األسماك، أكثر من  نوع 300 تضم هذه المنطقة، التي جمعت بها عينات لما يزيد عنباإلضافة إلى ذلك، و.      ًسنويا 
 .داألنواع البحرية في البلمن 
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  المنطقة االقتصادية الخالصة قبالة ساحل كوت ديفوار -20
أكثر ،     ًغربا ° 8.5-    ًغربا  °2.5 خطي الطولو° 0-    ًشماال  °3 عرضال يعند خط تي تقعال ،المنطقةفي هذه  المياهعمق  بلغي: الموقع •

 .متر 100من 
  ًا موقع تمثل لكونها         ًبيولوجيا و          ًإيكولوجيا  مهمةخاصة المنطقة االقتصادية الخالصة ومنطقة بحرية  بحرية فيمياها كوت ديفوار تضم  •

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

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

 .بارتفاع قوي وناضج لمياه القاع إلى السطح المنطقة هذه يز، وتتممميزةمالمح ى البيئة القاعية قيعان موحلة وويهيمن عل. القرش
األنواع الغريبة  باإلضافة إلى، واالستغالل المفرط والتلوث الصيد غير المشروع التي تهدد المنطقة فيالرئيسية  وتتمثل األخطار

  ًا حالي؛ ويجري فيها تجرى العديد من الدراسات فإنالمنطقة،  التي تكتسيها هذهألهمية االجتماعية واالقتصادية وبالنظر إلى ا. الغازية
 .التونة مراقبة صيد في حمالت                                     ًومن المتوقع أن يشارك المراقبون قريبا  ،لتونةلإنشاء مرصد 
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  موئل أغبودرافو الساحلي والبحري -21
 وترد. الجرف القارييحدها و المقام األولفي  وهي منطقة ساحلية. توغول حدود الوالية الوطنية ضمن منطقةال تقع هذه: الموقع •

  :على النحو التالي الجغرافية هاإحداثيات
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          خط الطول         خط العرض
      ً غرباً؛  "  00   '  80°  1     ً شماالً  "  00   '  °09  6 
     ً غرباً؛  "  24   '  20°  1     ً شماالً  "  24   '  °56  5
     ً غرباً؛  "  48   '  34°  1     ً شماالً  "  00   ' 0 °0  6
   .    ً غرباً  "  12   '  31°  1     ً شماالً  "  32   '  °12  6

وينتهي هذا الموئل، . في كبيميخام المعادن الإلى الغرب وميناء  المستقل لومي ءبين مينا أغبودرافو الساحلي والبحريموئل يقع  •
ويضم  .نمو مجموعات بيولوجية هامة للغايةخصائص هامة لب هو يتميزو ،عند الجرف القاري               ً       ً            الذي ي عد  موقعا  ساحليا  بشكل أساسي،

وجود ويشكل . خطوط أنابيبل منشأةهياكل ، وثالث سفنحطام  فيهاصطناعية، بما ا      ًشعابا و      ًرمليا                           ً هذا الموئل بشكل أساسي قاعا  
باإلضافة إلى و. الطحالب مجموعاتحولها العديد من هذا الموئل لكونها تعمل كدعامة تنمو في   ًا أساسي  ًا عنصر" شاطئيةصخرة "

 حفالسال(ربعة أنواع من السالحف البحرية أل          ًتشكل موئال لمنطقة هذه افإن ، في توغو الموجودةاألسماك  من أنواع     ًًنوعا   452
،  Lepidochelys olivaceaوسالحف ردلي الزيتونية ، Eretmochelys imbricata رأسية المنقار حفوالسال ،Chelonia mydas الخضراء

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

 ضمنهذه األنواع  معظموتندرج . )Sousa teuszii(الدالفين الحدباء ها مجموعات من الثدييات البحرية، بما في     ًنوعا  16أيضا موطن 
 جملة عوامل منها تحاتالمنطقة المعنية  تهددو. لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية القائمة الحمراءضعيفة في الفئة ال
 .واالستغالل المفرط للموارد الطبيعية ،، ونمو حركة المالحة البحريةالتلوث ومختلف أنواع، السواحل

  )Bouche du Roi-Togbin( توغبن -دي روابوش  -22
 :في توغو عند اإلحداثيات التالية منطقةال تقع هذه: الموقع •

          خط الطول         خط العرض
      ً غرباً؛  "  33   '  54°  1     ً شماالً  "  35   ' 9 °1  6
     ً غرباً؛  "  33   '  20°  2     ً شماالً  "  43   '  °20  6
      ً غرباً؛  "  32   ' 4 5°  1     ً شماالً  "  00   '  °00  6
   .    ً غرباً  "  28   '  24°  2     ً شماالً  "  00   '  °00  6

ة المفصولة عن بعضها حاجزال من الشواطئ مجمع وهي، السهل الساحلي من  ًا جزء البحرية روا توغبن-بوش دي منطقةتشكل  •
بارتفاع موسمي      ًأيضا  المنطقة وتتميز .متر 1 000أكثر من  إلى 0من  فيها المياه عمقويتراوح . بحيراتجزر ومد و بمسطحات

العوالق العوالق النباتية و، بما في ذلك البيولوجية مجموعات الكائنات انتشار العملية هذه تشجعو .وصغير لمياه القاع إلى السطح
 ،القاعيةو الغمرية األسماك، والقشريات، المرجانية الشعاب وسلسلة معزولةال الصخور تعلق على التي والطحالب الحيوانية

 وتزايد المرخص صيدال حجم في طوعيال لالنخفاضنظرا  الموقعهذا  اختيروقد  .السالحف هابما في ،البحرية والزواحف وتياتالحو
 .نظام الحصصب الذي يدار الصيد
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  المنطقة البحرية الحدودية بين توغو وبنن -23
 طبيعتهافي    ُ                            وت عد، بشكل رئيسي، منطقة ساحلية .نوبن توغو بلدي بين في المناطق الواقعةالحدودية  هذه المنطقة تمتد: الموقع •

في ( مونومصب نهر و) في توغو( أنيهو    ممر  بين وهي تقع. للبلدين الوالية الوطنية ضمن وهي تقع. الجرف القاري نتهي عندتو
 :على النحو التالي الجغرافية هاإحداثيات وترد). نبن

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

 ويوفر مصبا النهرين .في البحر كم 22 لما يزيد عنتمتد و ،على طول الساحل كم 27 ىحوال بالطول ويبلغ مداها منطقةال هذهتتميز  •
 ساحلي بحريبيولوجي  تنوع وهناك. البحريو الساحلي يناإليكولوجي امينالنظ في تتيح ارتفاع اإلنتاجية البيولوجية جيدة  ًا ظروف
لالتحاد الدولي لحفظ  القائمة الحمراء على      ًحاليا  تسجيلها سنىالتي ت النموذجية األنواع عضوجود بمع ، في كال البلدينللغاية  كبير

فإن هذه المنطقة ، ومع ذلك. حفظ التنوع البيولوجيب المتعلقة المعاهدات الدولية العديد منب هي مشمولةو الطبيعة والموارد الطبيعية،
 ، وبوجه خاص، بسبب إقامة أشغال عامة           ً، ولكن أيضا الموارد واستغالل المستوطنات البشريةبسبب  التهديداتعدد كبير من لتتعرض 

 .والمناجم السدود ن قبيلم ،كبرى
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  كامبو-كريبي -24
مستعرض المركاتوري السقاط اإل: على النحو التالي تقريبا، الكاميرونفي  التي تقع، لمنطقةهذه ال الحدود الجغرافيةتتمثل : الموقع •

 ).262513؛ 574337(؛ )320000؛ 574337(؛ )320000؛ 600000(؛ )259684؛ 32N591356(شامل ال
تعشيش  أماكن باإلضافة إلىو .التنوع البيولوجي من حيث في الكاميرون المواقع أغنى إحدى البحرية كامبو-منطقة كريبيتشكل  •

     ًأيضا  وتوجد بها). "Rocher du Loup "صخرة الذئب ( أسطوريةصخور و أثريةمواقع تضمن فإن هذه المنطقة ت، البحرية السالحف
 من منطقةعلى جزء  محمية بحريةإنشاء  ضرورة الكاميرونية الحكومة أدركتو. رفي البح التي تسقط مياهها مباشرة لوبي شالالت
قد  هذه الخطة فإن، كريبي لموقع في المياه العميقة بناء ميناء مشروعا التي يشكله خطاراأل على الرغم منو. البحرية كامبو-كريبي
قبالة المنطقة، التي تقع  فقد أعلن وزير الغابات والحياة البرية بالفعل عن إدراج هذ، وعالوة على ذلك.            ًتقدما كبيرا  بالفعل أحرزت

 .كمنطقة بحرية للصالح العام، هكتار 126 053 قدرها مساحة إجمالية تغطيو كريبي احلس
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  )Lagoa Azul and Praia das Conchas(البحيرة الزرقاء وشاطئ األصداف  -25
 '7º 20 ' - 7° 28شماال و '2º 32' - 2º 43 بين ،سان تومي وبرينسيبيبلد                 ً    ، التي تشكل جزءا  من تومي سان جزيرةتقع : الموقع •

 ومساحة ،²كم 859 وتبلغ مساحة أراضيها كم، 143 ويصل طول ساحلها إلى األفريقية، القارة منكم  300 وعلى بعد ،      ًتقريبا      ًشرقا 
 .²كم 3 171 يبلغ نطاق صغير ذاتوبها منطقة صيد ، ²كم 436 القاري جرفها

H H H H H H H 



UNEP/CBD/COP/12/3 
Page 75 
 

 C1 C2  C3  C4 C5 C6 C7  الموقع ووصف موجز للمناطق

لالطالع على شرح  39يرجى الرجوع إلى الصفحة 
 مختصراتال

     ً       ً         خليجا  وشعابا  مرجانية  33 بما في ذلك ،الموائل، التي تتضمن العديد من النظم اإليكولوجية العديد من البحرية تضم هذه المنطقة •
 ،Epinephelus goreensis قشر غوريه(الحيوانات البحرية، من قبيل األسماك        ً        ً                               وصخورا  وقيعانا  رملية وشواطئ يرتادها العديد من

، وسمك Scomber scombrus، واألسقمري األطلسي Caranx crysos سمك تراخونو ،Istiophorus albicansوالشراعي األطلسي 
سمك األسقمري ، وCypselurus melanurus، والسمك الطائر األطلسي  Hemiramphus balaoوبالوو، Euthynnus alleteratusالكبريت 

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

Egretta garzetta .(حياتها أو جزءا  منها في هذه المنطقة، وهو ما يدعم في بعض األحيان مصايد دورة  ملوتقضي هذه الحيوانات كا                                                      ً              
 .الساحلية المجتمعاتاألسماك الواسعة النطاق التي تساعد على تحسين رفاه 

  إيلهاس تينهوساسجزر  -26
 شمال       ًتقريبا  كم 160 على بعد، سان تومي وبرينسيبيبلد               ً    التي تشكل جزءا  من و برينسيبي، جزيرةل المنطقة البحرية تقع: الموقع •

وتبلغ المساحة  .األفريقية من القارة كم 220 على بعدو ،    ًشرقا  '7º 20'- 7º 28و     ًشماال  '1º 32'- 1º 43بين  تومي، نسا جزيرة
 .صغيرة جزر وترتبط بعدة ²كم 142 لجزيرة الرئيسيةلاإلجمالية 

السالحف  العديد من أنواع تعشش حيث الشواطئ الرملية بما في ذلك مختلفة، موائلو إيكولوجية  ًا نظم المنطقة البحريةهذه  تضم •
، Eretmochelys imbricata، والسالحف رأسية المنقار Dermochelys coriacea السالحف جلدية الظهر تضع بيضها، وأهمهاو البحرية

 Carettaضخمة الرأس  حف، والسال Chelonia mydasالخضراء ، والسالحف  Lepidochelys olivaceaوسالحف ردلي الزيتونية 
caretta .المرجان النجمي الضخم ( المستوطنة المرجانياتمع العديد  المنطقة تزخر باإلضافة إلى ذلك،وMontastraea cavernosa، 

، غمريةال، واألسماك )Epinephelus goreensis غوريه قشر( القاعية، واألسماك )Porites bernardiمرجان و ،guineense والغينيون
وأسماك  ،Scomber scombrus واألسقمري األطلسي ، Caranx crysosن وسمك تراخو، Istiophorus albicansالشراعي األطلسي مثل 

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

 Onychoprionوالخرشنة الغبساء  ،Phaeton lepturusثل الطائر المداري أبيض الذيل مالمنطقة  الطيور البحرية تتردد على هذه
fuscatus واألطيش البني ،Sula eucogaster،  والخطاف األسودAnous minute. 
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  منطقة مايومبا البحرية والساحلية -27
 فاز فرنان بحيرة تمتد منوالتي  ،مناطق واسعة من البحيرات وجودب غابون ساحلهذا الجزء من الطبيعة الخاصة لترتبط : الموقع •

 .الكونغو مع المشتركة الحدود ما وراء إلى البحرية هذه المنطقة شمال كم 500على بعد الواقعة 
 والثدييات، )والدالفين ،القرش، وأسماك والحيتان القاتلةالحيتان، (الكبيرة  المائية بالثدييات منطقة مايومبا البحرية والساحلية تتميز •
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الظهر  جلدية السالحفب             ًتتميز تحديدا ، وبالنباتات مغطاة الحاجزة في الشواطئ) فرس النهرو، الماء جاموسو ،الفيل(الكبيرة  البرية
 .نيسان/وأبريل تشرين األول/بين أكتوبرالتي تصل إلى هذه المنطقة وتضع فيها بيضها 

، نغروفلغابات المإيكولوجية ، ونظم صغيرة بحيرات عدة تحيط بها كبيرة بحيرةو، رملي طويلشاطئ ب يتميز ساحل مايومبا
 هذه المنطقة وتتميز. الساحلية والغابات السافانا مجموعة من هاوراء والتي تنمو، وكثبان ساحلية من الحقبة القديمة ةحاجزشواطئ و
 السعدان،( رئيسياتالالطيور و وكذلك، )الشبح وسرطان البحر ،الكركند( يةالشاطئ للحيوانات فهي موطن: الغني تنوعها البيولوجيب

 .والبحرية الساحلية الموارد السمكية وتعدد في) الشمبانزيو ،والغوريال

  الجرف القاري الشمالي الغربي -28
 وتقع هذه .يليهماوما  م 450-120 التساوي العمقيمنحنيي  المنطقة الواقعة بين، بما في ذلك بوانت نوار حلقبالة سويقع : الموقع •

 .للكونغو حدود الوالية الوطنية ضمن منطقةال
وتقع خطوط التساوي . المخزون السمكيارتفاع مستويات التنوع البيولوجي وبو الساحلية هلمياهعالية ال نتاجيةاإلب هذا الجرف يتميز •

 قياس األعماقويظهر . كم 20  مصطبة واسعة النطاق يصل مداها إلى تتضمنهي و    ًترا م 450و  - 120 بين هذه المنطقةالعمقي ل
 تضاريس، الكونغولي الغابوني الشمالي في الجزء، الكونغو احلسقبالة تتضمن المنطقة : ما يلي ،تخطيطي في شكل في المنطقة،

 وتتضمن مجموعات .متر 100و 75 بين مع بروز نتوءات خارجية متر، 100يصل إلى ، بشكل منتظمو         ً مائل قليال   قاع ذات بسيطة
ما و    ًترا م 120 عمق في الرصيف الصخريعلى  وهي تقع .بحريةغمرية  مواردو في أعماق البحار موارد قاعية الموارد الحية

 .الموارد وتباين المناخ من حيث سمات خاصةب تميزتو. يليه
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  منطقة ميواندا الساحلية والبحرية -29
 '55 °6 -'45 °5 خطي العرض بين الجغرافية هاإحداثياتتقع و،       ًتقريبا  هكتار 66 000قدرها  مساحة تغطي هذه المنطقة: الموقع •

 .الكونغو الديمقراطية في جمهورية     ًشرقا ° 13 -' 45 °12العرض  يوخط      ًجنوبا 
التي  أشجار المنغروف من النطاق واسعةمساحة  ويضم كم، 40 الكونغو الديمقراطية جمهورية ساحل المحيط األطلسي فييبلغ طول  •

 نطاقال المنطقة الغربية من هذهوتغطي . في أنغوال كابيندو محافظة الشمالية مع تنمو في منتزه المنغروف البحري إلى غاية الحدود
  .      ًتقريبا  هكتار 110 000 الساحلي

حماية الحياة  المدرجة في إطارنغروف أشجار المتتكون من وهي ، ألفمنطقة ال: إلى منطقتين البحريالمنغروف  وينقسم منتزه
 الساحل خط منطقةال وتشمل هذه .بشكل جزئي تحظى بالحماية، و، وتتكون من السافانا الرطبة وشريط ساحليباءمنطقة الالبرية، و

المجاور و ورالمغم الناشئ عن األخدود حوض البحريالو ،نغروفار المأشجب، والمنطقة المحيطة السالحف البحرية تعشش حيث
المناطق معايير  هذه المنطقةوتستوفي . الكونغو في منطقة المحيط األطلسي من جمهورية الكونغو الديمقراطية تأثير نهرمنطقة ل

وأفراس النهر،  اف البحر،خر ويمكن فيها مالحظة. البيولوجي البحري هاتنوعبسبب أهمية             ًأو بيولوجيا                  ًالمهمة إيكولوجيا  البحرية
 .وغيرها، والقشريات، وأشجار المنغروف ،والرخويات ،والطيور البحرية ،، واألسماكوالدالفين، والسالحف البحرية ،والحيتان

هذا  وباإلضافة إلى. حوض بحريتشكيل  على مصبه إلىوتأثير نهر الكونغو  أحد األخاديد بهاوجود  فقد أدى، وعالوة على ذلك
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بيئة معيشية  وتهيئ نتيجة لذلك، يد من الحيوانات البحرية، والتي تجذب العدالسطح ارتفاع مياه القاع إلىظاهرة  ، فهناكالوضع
ناميكا ديالهيدروو، اإلنتاج األولي، والملوحة، وتوزيع الكائنات البحرية                    ًوجود هذا الحوض أيضا  ويشجع .والتكاثر لعلفمواتية ل
 .بنغيال وغينيا توجيه تياريو ،البحرية

  المنطقة االستوائية إلنتاج التونة -30
في  يتجاوزو متر 100 عن مياههاويزيد عمق ؛ البحري الكونغو حوض في، خط االستواء على تمتد التي ،المنطقة هذهتنشأ : الموقع •

 .متر 1 000 بعض األحيان
 اإلنتاج منطقة" باسم  ُ   ت عرف إقليمية بحرية منطقةغينيا تيار المتاخمة ل األفريقية الساحلية للبلدان مغمورةال المياه البحريةتتضمن  •

وصغار  يرقات وتكاثر ونمو لهجرة  ًا موقع كونهال            ًأو بيولوجيا                  ًالمهمة إيكولوجيا  المناطق البحريةمعايير  ستوفيت هيو، "االستوائية
، )Katsuwanus pelamis(الوثابة والتونة ، )Thunnus albacares(تونة البكور  بما في ذلك(األنواع المرتبطة بها و التونة وكبار أسماك

 أسماك الكبريتوالتونة الصغيرة بما في ذلك  ،)Thunnus alalunga(والتونة طويلة الزعانف  ،)Thunus obesus( التونة السندريةو
)Euthynnus alleterratus( وسمك األسقمري الفرقاطي ،)Auxis Thazard(،  والسمك الشراعي األطلسي)Istiophorus albicans( ،

.         ًطن سنويا  200 000بما يزيد عن  التونة مصيدقدر وي .والشفنين البحري ،أسماك القرشو ،)Xiphias gladius(أبو سيف  وسمك
 .لمياه القاع إلى السطح ناضجةو ارتفاعات قوية       ًموسميا  المنطقةتشهد و مميزة، مالمحالطين و من      ًأساسا  القاعية الموائل تكونوت

 .بشأن حيواناتها وبيئتها على حد سواء الدراسات العديد من قد أجريتف المنطقة، لهذه واالقتصادية االجتماعيةوبالنظر إلى األهمية 
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  منطقة االلتقاء بين تياري الكناري وغينيا -31
 ساحل القائمة في والموائل اإليكولوجيةالنظم ،     ًغربا  °25-  °12و      ًشماال  °15 -°3       ً    تقريبا  عندتقع التي ، تغطي هذه المنطقة: الموقع •

 المياه البحرية للمنطقةالوطنية والبحرية المياه و ،شمال ليبيرياو ،وسيراليون ،بيساوغينيا وغينيا، و، وغامبيا، السنغال جنوب
 .الجبال البحرية العديد من، وتشمل مياه أعماق البحارتمتد إلى هي و، االقتصادية الخالصة

             ً             وتتضمن أنواعا  مثل األربيان  .، والجبال البحرية على وجه التحديداألنظمة اإليكولوجية والموائل  ً          ا  للعديد منموطن هذه المنطقةتشكل  •
           ً وتتضمن أيضا  . الرخوياتو ،).Panulirus spp(، واللوبستر الشوكي )P. kerathurus( األربيان المحزز، و)Penaeus notialis(الشمالي 

، )Drepanidés( الدريبانيداي، و)Sciaenidés(وسمك النعاب ، )Clupeidés( أسماك الكلوبيداي فيها      ً                   أنواعا  سطحية وقاعية، بما 
 ، وسمك لسان الثور)Lutjanidés( ، واللوتوانيداي)Pomadasyidés( ، والبوماداسييداي)Polynemidés(ي والبولينيميدا

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

ويمكن ). Thunnus alalunga(والتونة طويلة الزعانف  ،)Thunus obesus( والتونة السندرية، )Katsuwanus pelamis(والتونة الوثابة 
األسقمري ، وسمك )Euthynnus alleterratus( أسماك الكبريتالتونة الصغيرة بما في ذلك على      ً                      أيضا  العثور في هذه المنطقة

 أسماكو؛ )Xiphias gladius(أبو سيف  ، وسمك)Istiophorus albicans(والسمك الشراعي األطلسي  ،)Auxis Thazard(الفرقاطي 
أنواع من  الطيور في المنطقة  تمثل،      ًأخيرا و. )Trichechus senégalensis(غرب أفريقيا لف البحر االقرش والثدييات المائية مثل خر
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. العقاب النساريو وعقاب السمك األفريقي،، طائر أبو منجلو ،والطائر مطرقي الرأس، والبلشون الجبار لصوفي العنق،بينها اللقلق ا
لمياه لية عالالنتاجية اإل والتي تشكل األساس الذي تقوم عليه، لمياه القاع إلى السطح قوية بارتفاعات             ًالمنطقة أيضا  هذه وتتميز
 .البحرية

  بالميرينهاس الساحلية-راميروسمنطقة  -32
 البحيرة، غير أنها تشمل موسووال شبه جزيرة   ُ          وت ستثنى منها .أنغوالفي  لواندا مدينة الى الجنوب من منطقةال تقع هذه: الموقع •

 .كوانزا نهر الواقعة جنوب المنطقة الساحلية، وكذلك كازانغا وجزيرة
الغطاء  هيمن علىتو. شواطئ رمليةو ،منغروف غابات، وصغيرة ساحلية  ًا وجزر، من األنهار مصبي نهرين تضم هذه المنطقة •

وتشكل  .               المسطحات المد ية التي تعيش في النباتات والحيواناتغيرها من و ،القليلة النموالسباخ  نباتات أنواع لهذه المنطقة النباتي
 .األنواع األخرى مع وجود تنوع في، البحر سرطانل تفريخومكان  باالنقراض المهددة البحرية للسالحف تكاثر هام موقع المنطقة
 المنشأ الضغوط البشريةحساسية تجاه  )المعششة السالحفمثل (األنواع  وبعض المرتبطة بها،الموائل و نغروفأشجار الموتبدي 

 على يترتب على ذلك من آثارما  مع) بها المرتبطةتجزئة الوحركة المرور، والتلوث، واالستغالل، والتنمية  على سبيل المثال(
أنواعها،                                 ً                وهذه المنطقة قليلة المناعة نظرا  لبطء نمو وتكاثر. )أماكن اإليواء والتفريخ والعلف وغيرها( اإليكولوجية نظمهاوظائف 

 ).نغروفالمالبحر، و اف، وخرالسالحف بما في ذلك( أشجارهاإزالة /تكون بطئية االنتعاش أمام تراجع أعدادهاومن ثم فهذه األنواع 
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  تيغريس-منطقة كونين -33
 عن شمال كم 10 يبعد بمسافة شماليحد  وله، )كم 47×  كم 103( ²كم 4841 ~ يبلغ نطاق على أنها منطقةال حددت هذه: الموقع •

 المنطقةوتقع هذه .      ًبحريا     ًميال  25 يصل إلىبحري حد و ،كونين نهر جنوب مصب كم 2 يقع على بعد جنوبيحد ، وتيغريس جزيرة
مساحتها ٪ من 80> اندراج  مع) ناميبياأنغوال و أي( اللذين تمتد على جانبيهما الجارين للبلدين تينالوطني تينالقضائي ينتالوالي ضمن
 .الوالية القضائية ألنغوال ضمن

وعلى الرغم من انفصال نهر . كيميائية-فيزيائية عملياتعن طريق         ً      ًارتباطا  وثيقا  خليج تيغريس- جزيرةو كونين نهريرتبط مجمع  •
 شمال في دجلة خليج داخلاإلنتاجية والرواسب و ملوحةال مستوى يؤثر على فهو ،      ًتقريبا  كم 50 كونين عن خليج تيغريس بمسافة

 .األنواعالموائل و حيث منتفريخ، وبتنوعها العالي الوظائف و المهاجرة وأهميتها بالنسبة إلى الطيور ،بتفردها هذه المنطقة وتتميز. مصب النهر
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  الجزر الناميبية -34
 .ناميبيال الوطنية الوالية ضمن      ًجنوبا  °27و 24 عرضالخطي  بين تقع) كوحدة واحدة( أربع جزر المنطقة هذه تضم: الموقع •
 المركزة ودريتزل خليةداخل لتيار بنغيال  اإليكولوجي البحري الكبير النظام المنطقة الوسطى من في ةالناميبي البحريةالجزر  تقع •

المهددة  الطيور البحرية أنواعحياة دورة لمراحل  أهميتهاباألربع  ةالناميبي البحريةالجزر  وتتميز .الرتفاع مياه القاع إلى السطح
 )إيشابو، وجزيرة بوسيسيون جزيرةو، هاليفاكسجزيرة و، ميركوري جزيرة( الجزر األربعوتشكل  .والقليلة المناعة باالنقراض

 لتحديد كل جزيرة كم حول 5 طولها وتستخدم منطقة حاجزة. بيةالنامي جزرلل المحمية البحرية  داخل للطيور البحرية تكاثرمواقع 
 .المجاورةالبيئة البحرية و لجزرل اإليكولوجية والبيولوجية هميةاأل
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  أورانجمخروط  -35
 في اتجاه لبحرل                    ًويواصل طريقة مواجها ناميبيا، و جنوب أفريقيا بين الساحليةيشكل الحدود و      ًجنوبا  °29 عند المصب يقع: الموقع •

في  كيلومترا 60إلى ما يقرب من و، أورانج نهرالى الجنوب من و الى الشمال مك 30 وتمتد هذه المنطقة لمسافة .الجنوب الغربي
ويمتد هذا . كم في عرض البحر 100حتى على بعد  أورانج لمخروط البحرية خصائص البيئةب تتمتعالمنطقة تظل و، عرض البحر

 .وناميبيا أفريقيا كل من جنوبل تينالوطني تينالقضائي تينالوالي المدرجة ضمن المناطق البحرية في النطاق
ه ، ولكنالتنوع البيولوجيبمصب غني الو. البحرية البيئةالسيالن في هو النهر الرئيسي في جنوب أفريقيا من حيث  مخروط أورانج •

رياح بطيئة ومتغيرة و لتيارات البيئة البحرية وتتعرض. )الرملي كواشاطئ ناما(بشدة    ً      ً وئال  مهددا  المنطقة الساحلية م وتضم. متغير
في تعزيز الرصيد تدفق النهر ل األهمية األكيدة فبالنظر إلىعالوة على ذلك، و. غمريةتكاثر األنواع المواتية ل هاجعليقد ، مما ضعيفة
 مماثل إيكولوجي اعتماد هناك من المحتمل أن يكون فإن، )دقيقةمشابهة ذات رواسب ا بيئة ضحلة(      ًثوكيال  عند ضفاف نهر السمكي

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

" تفرد أو الندرة ال" ذات أهمية كبيرة من حيث  هذا النطاق يعتبر منطقة فإنباختصار، و. منطقة محمية في جعلها أفريقيا وناميبيا
 ."حياة األنواع دورةأهمية خاصة لمراحل ذات "و
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  القاري لمنطقة أورانج جرفحافة ال -36
وتقع بالقرب ناميبيا، و جنوب أفريقيال غربيةالقاري للحافة القارية ال جرفوحافة ال في الطرف الخارجي منطقةال تبرز هذه: الموقع •

 .لبلدينهذين ال الوالية الوطنية ضمن وهي تندرج. بين البلدين الفاصلة الحدود من
في  تتكون منطقةال هذه ومن المعروف أن. مجوف جرفيوأخدود  بحريالجبل تريب ، على الجانب الناميبيتتضمن هذه المنطقة،  •

 60بما في ذلك ما ال يقل عن ثالثة من ، وغير مجمعة صلبة يحتوى على مواد تحتية حافة جرف/ يموئل جرفجنوب أفريقيا من 
ساحلية الموائل الفي حالة التهديد           ً     صدر أخيرا  بشأن تقييمل     ًوفقا و. تحديدها سنىت أنواع الموائل البحرية  القاعية التي من     ًنوعا 

 ومع ذلك، فإن. باالنقراض وأحدها مهدد بشدة؛ مهددة باالنقراضالموائل  الثالثة من هذه األنواع فإن، والبحرية في جنوب أفريقيا
 بكر/في حالة طبيعية الموائل منالمهددة  هذه األنواع التي توجد فيهاالمناطق القليلة في جنوب أفريقيا  ىتشكل إحدالمنطقة  هذه

المنطقة  فقد حددت هذه، بشباك الجر دراسة استقصائية على المدى الطويل بشأن الصيدتحليل سلسلة بيانات          ً    واستنادا  إلى.      ًنسبيا 
. المنطقة التي توجد في هذهمتجانسة الغير  وقد يتعلق هذا األمر بالموائل. ألسماك القاعيةل مستمرة للتنوع البيولوجي بقعة ساخنةك

:                                  ً            ًبالمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا  أو بيولوجيا  المعايير التالية المتعلقةذات أهمية كبيرة من حيث  فهي تعتبر منطقةوباختصار، 
 ،"التنوع البيولوجي"و، "المعرضة لخطر االنقراض أو انخفاض العدد باالنقراض أو دةأو الموائل المهد/همية بالنسبة إلى األنواع واأل"
 ."الخصائص الطبيعية"و
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  تشايلدز مصطبة -37
 وتمتدجنوب أفريقيا، ل على الساحل الغربي هونديكليبباي قبالة          ًميال بحريا  190 على بعد حوالى شايلدز مصطبة تقع منطقة: الموقع •

 .حدود الوالية الوطنية برمتها ضمن
 التابعة المنطقة االقتصادية الخالصة والتي تظهر في البحرية الفريدة من نوعها مصطباتشايلدرز أحد تضاريس ال مصطبةتشكل  •

 المنطقةوتتضمن هذه . جنوب أفريقيال ةالغربي ةالقاري الحافة على ترم 200إلى  ترم 400 مستوى من ترتفع، حيث جنوب أفريقيال
والتي تدعم أنواع ، الجرف وحافة ،جزء الخارجي من الجرف القاري، والانفسه مصطبةال هابما في ،القاعية الموائلمن  خمسة أنواع

  ُ         وق ي م نوعان ، "باالنقراض بشدة مهدد" الموجودة في هذه المنطقة على أنه الموائل   ُ                وق ي م أحد أنواع هذه. مجمعةالغير و الصلبة الموائل
، ودلت "ةجيد" للمصطبة نفسها على أنها في حالة طبيعية القاعية منطقةفقد اعتبرت ال، ومع ذلك". قليال المناعة" على أنهما آخران

 المرجانيات       ًهيكليا  عمتد المرتبطة بها والموائل مصطبة شايلدز ومن المعروف أن .العمليات اإليكولوجيةاألنماط وعلى سالمة 
 تتألف منها النظم اإليكولوجيةاألنواع التي ، ويالزجاجاإلسفنج و المروحية، توالمرجانيا، لمرجانيات المائيةوا للمياه الباردة، المعقدة

:                                  ً            ًبالمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا  أو بيولوجيا  المعايير التالية المتعلقةذات أهمية كبيرة من حيث  تعتبر منطقةو. البحرية الهشة
 ".الخصائص الطبيعية"، و"االنتعاشبطء  أوهشاشة أو الحساسية أو ال الضعف مدى"و  ،"فريدة أو نادرة"
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  الساحلية كوانطقة نامام -38
من  يحدهاو. في منطقة ناماكوا األحيائية على الساحل الغربي وتبرز، أفريقيا جنوبل الوالية الوطنية ضمن منطقةتقع هذه ال: الموقع •

 .، على التواليسبوغ وسوت          مصب ا نهريالجنوب الشمال و
هذه  من ويتميز جزء .شواطئها على طول مجموعات الكائنات الحية من أحيائيةكتلة عالية و إنتاجيةب منطقة ناماكوا األحيائية تميزت •

 مقارنة المنشأ لضغوط البشريةل               ًالمنخفضة كثيرا  مستوياتال           ً     جيدة نسبيا  بسبب) بكر/طبيعية(في حالة  الموجودة الموائلبالمنطقة 
 المهددةو الممثلة فيها الموائل من أنواع مهمة لعدة المنطقة هذه فإن من ثم،و .الشمالية قاطعةفي الم المناطق الساحلية األخرىب

 مناطق للحفاظ على هامة     ًأيضا  المنطقة وتعتبر). باالنقراض               ّ                     الموائل التي ص ن فت كموائل مهددة بشدة بما في ذلك بعض (باالنقراض 
بالمناطق البحرية المهمة  المعايير التالية المتعلقةذات أهمية كبيرة من حيث هي و ،الساحليةأنواع األسماك و األنهارمصبات 

المعرضة لخطر  باالنقراض أو أو الموائل المهددة/همية بالنسبة إلى األنواع واأل"و، "البيولوجيةاإلنتاجية " :         ً            ًإيكولوجيا  أو بيولوجيا 
 ".الخصائص الطبيعية"، و"لعدداالنقراض أو انخفاض ا
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  والمناطق المحيطة به كيب كانيون -39
 تتضمنو .الوطنية ضمن واليتها القضائية برمتهاتندرج وجنوب أفريقيا الساحل الجنوبي الغربي ل قبالة تقع هذه المنطقة: الموقع •

 خليج وأجزاء من من الجرف، الداخليالجزء الخارجي و ومنطقتي الجزء، المجاور جرف القاريالحافة و، كانيون كيب منطقةال
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 .ضمن هذه المنطقة سالدانا خليجقبالة والجزر الواقعة  نجيبان           ً        وتندرج أيضا  بحيرة ال. هيلينا سانت
  ً قا  نطا األوسع      ُ                قد اعت رف بهذه المنطقة وجنوب أفريقيا، الساحل الغربي ل قبالة الواقعين هو أحد األخدودين البحريين كانيون كيب •

سماك أللمهمة  منطقةالو، على حد سواء والسطحية القاعية     ُ             وقد أ درجت المعالم. المنهجي للحفظ ثالث خطط في ةهام كمنطقة
 الواقعين الموحلئل الموو ويشكل األخدود .المهددة باالنقراض من الطيور البحرية أنواعوعدة البحرية  الثدييات ولعلف، غمريةال

األخدود  هناك أدلة على أنو. ويعتبران من المناطق المهددة بشدة باالنقراض ،ة النطاقمحدودال الموائلمن  نوعين الجرف على حافة
 .وقابلة للتأثر فريدة من نوعها أخرى قاعيةكائنات  جموعاتم تتضمن هذه المنطقةو ،هشة لموائل مكونة  ًا أنواع ستضيفي البحري

هناك و للضرر، نطاق بصمات شباك الجر، خارج تلك التي توجد وال سيما ،الصلبةاألرض  مناطق                ً          ومن المحتمل أيضا  أن تتعرض 
مناطق بحرية  عدة تضم هذه المنطقةو .هذه المنطقة فيالتعدين البترول و  التطبيقات المتعلقة بصناعة النفط والتعدين تزايد في
 .صغيرةو ساحلية محمية

  مصطبة بروونز -40
الحافة  على طول القاري وحافة الجرف جرففي الجزء الخارجي من ال سطحيةو قاعية موائل مصطبة بروونز تضمنت: الموقع •

الوالية  وتندرج بالكامل ضمنجنوب أفريقيا الساحل الجنوبي الغربي ل قبالة وتقع هذه المنطقة. جنوب أفريقيا في ةالغربي القارية
 .الوطنية

مهمة  وهي منطقة. ثابتةوأرضية صلبة  المكونة للشعاب، المياه الباردة ومرجانيات، من نوعه فريد موئل حصى المنطقةهذه  تضمنت •
مصطبة و الساحل الغربي من الساحلية على المنطقة بأماكن التفريخ السرء منطقة وترتبط. والسطحية ألنواع القاعيةلاألسماك  سرءل
 بنغيال جنوبوجولهاس أتلتقي المنطقتان اإليكولوجيتان و .    ًشماال  الواقعة المناطق، وتتميز بمستوى استبقاء يفوق مستوى جولهاسأ

على  اإلنتاجية في حافة الجرف القاري يعزز االرتفاع المتقطع لمياه القاع إلى السطحو لمنطقة،هذه ال الجنوبية الشرقية الحدود عند
 الموائل نوعأ أحد بما في ذلك؛ باالنقراض واألنواع المهددةلموائل ل ةمهم المنطقةوهذه  .للحافة القارية الخارجي طرفال طول

جلم الماء  وهي، المهمة للطيور مناطق البحريةال منطقتين مقترحتين منمع  بشكل كبيرمتداخلة هي و ،المهددة باالنقراض القاعية
التنوع  تين من خططمنهجي خطتين أولوية من خاللذات  كمنطقة المنطقة وقد تم تحديد. األنف األصفراألطلسي القطرس و الكبير

 .النازليسرء سمك و البحرية الهشة والنظم اإليكولوجية الموائلتمثيل ب المتعلقةاألهداف ، لتحقيق البيولوجي
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  غابة ناماكوا األحفورية -41
 في جنوب كوالندانام قبالة ساحل  ًا متر 140- 120 يتراوح مداه ما بين عمق عند وسطاأل تبرز هذه المنطقة على الجرف: الموقع •

 .أفريقيا لجنوب التابعة المنطقة االقتصادية الخالصة وهي تندرج ضمن .أفريقيا
عمق  عند الخشب األصفر األحفورية أشجار من، وتتكون )²كم 2( قاع البحرفي   ًا صغير      ً خارجيا    ًا نتوء تشكل غابة ناماكوا األحفورية •

جذوع  استعمرت وقد. جنوب افريقياالساحل الغربي ل على طولكم  30 مسافة إلى تمتد   ً  ترا  وم 140-136 يتروح مداه ما بين
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. الغاطسة المسوح المأخوذة خاللالصور  وهو ما أكدته، للموائل ومكونة مرجانيات حجرية هشةمن طرف حفورية األ األشجار
مسوح جانبية  تفسيرات إلى        ًاستنادا و .متر 0.5×  1×  5                   ً              صخرية عريضة جانبيا  وتبلغ أبعادها ألواح منالخارجية  النتوءات وتتكون
     ً نطاقا  الموقع  هذا ويعتبر .في المنطقة من نوعه                   ً      ًالخارجي يشكل معلما  فريدا  نتوءال هذا يعتقد أن، باستخدام المسبار الصوتي إقليمية

           ًتشكل معلما  ناماكوا األحفورية غابة فإن باختصار،و .     ًحاليا  تعدين الماسل ترخيص منطقة ضمن وقوعهالرغم من غير معدني على 
 .القاعية لتأثيراتل ، وتتسم بمستوى كبير من التعقيد الهيكلي المعرض بشدةللغاية  ًا فريد

  مسار ناميب لهجرة الطيور -42
 دوروب الوطنيمنتزه  من الساحلية على المنطقةساندويتش ميناء و كروس كيب بين مسار ناميب لهجرة الطيور يقع: الموقع •

 50 وتمتد هذه المنطقة في عرض البحر إلى مسافة.           ًدرجة جنوبا  24و 21 بين خطي عرضناوكلوفت، - منتزه ناميبو األرضية
 .ناميبيال وتندرج ضمن الوالية الوطنية،      ًبحريا     ًميال 

، الساحليةو البحرية الطيور كبيرة من       ًأعدادا  جذبي ذيال بنغيال نظامفي  ذات إنتاجية عالية منطقةهو  مسار ناميب لهجرة الطيور •
 ةمهممناطق ، وأربع البحرية مواقع رامسار اثنين من ويضم موقعين .وغيرها من الحيوانات ،البحرية والسالحف ،والثدييات البحرية

 القاع إلى السطحالرتفاع مياه  المركزة ودريتزل خلية وتترك .المهمة للطيور مناطق البحريةال منطقتين مقترحتين منو ،للطيور
 المناطق الوسطى في أعلى بنغيال لتيار اإلنتاج األوليويكون مستوى . الشاطئية السائدة والرياحاالنحراف الساحلي  مع     ًشماال  اأثره

 .بتأخر التكاثر وهو في ذلك مدفوع، الناميبي من الساحل
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  نظام بنغيال الرتفاع مياه القاع إلى السطح -43
 °17( ناميبيا-أنغوال حدود الجنوب إلى بوينت في من كيب نظام بنغيال الرتفاع مياه القاع إلى السطحل النطاق الجغرافييمتد : الموقع •

        حد  أقصى  من تمتد منطقةك هذا النطاق د د  ح فقد  ،وعالوة على ذلك .يغربال يجنوبال الساحل األفريقي على طول     ًشماال )      ًجنوبا  '15
       ًعموديا  تقديرات نموذج اإلنتاج المعمم متوسط المستمدة من اليوم من عتبة اإلنتاجية/ ²متر/من الكربون ملغ 100 > حدإلى      المد 

)VGPM (تمتد هذه نظام بنغيال الرتفاع مياه القاع إلى السطحل البحري من الحد المنطقة الشمالية فيو. للمحيطات العالمية لإلنتاجية ،
 .أنغوالو ناميبيال تينالخالص تيناالقتصادي تينطقالمن المنطقة خارج

إنتاجية ب يتميز هذا النظامو ،الجنوبالشمال و نظام بنغيال الرتفاع مياه القاع إلى السطح، من ناحيتي نظم تيارات المياه الدافئة   حد ت •
مصايد األسماك  العديد من العالية اإلنتاجية البيولوجية هذه وتدعم). اليوم/ ²متر/من الكربون ملغ 1000> (للغاية  عالية أولية

المهددة  نواع الطيورأل، باإلضافة إلى مناطق علف لألسماك مهمة سرء وتفريخ مناطق ويتضمن. الترفيهيةوالحرفية و التجارية
 الكائناتموعات من مج ويتضمن. أحد المعالم المميزة الرئيسية بنغيال في شمال الواقع دياتوميالويشكل الحزام الطيني  .باالنقراض

 .البكتيريا المرجعة للكبريتات تعتمد على على المستوى اإلقليمي، وهي فريدة من نوعهاالو ألكسجينذات االحتياج المنخفض ل قاعيةال
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  سوالفي مرتفع -44
 إلى)      ًجنوبا  °19,3( نغوالأل ةالقاري حافةال -ناميبيا  من مائلبشكل متد ي، والوالية الوطنية خارج يقع هذا المعلم برمته: الموقع •

 ).     ًجنوبا  °37,4( مرتفع وسط المحيط األطلسي عند دا كونها تريستان مجموعة جزر
إلى  ةاألفريقي ةالقاري حافةمن ال غربالشرق إلى ال يمتد من     ًجسرا  التي تشكل الهامة الجبال البحريةمن  سلسلةهو  مرتفع والفيس •

 أهمية خاصة ه يكتسيالمرجح أن ، ومنمن نوعه  ًا فريد ً ا  جيومورفولوجي          ًيمثل معلما وهو  .مرتفع وسط المحيط األطلسيجنوب 
ما يشهده مرتفع على الرغم مو. بالجبال البحرية المرتبطةالالطئة واألسماك القاعية  العيانية للمجموعات القليلة المناعة من الحيوانات

 تباين فيال بسببو .     ًنسبيا  منطقة صغيرة يقتصر على التجاريصيد المكاني للمدى فإن ال، صيد في قاع البحار أنشطة والفيس من
أعلى   ًا بيولوجي  ًا تنوع تدعم المنطقة هذه أنالمياه السطحية، فمن المرجح و مالقمو المنحدرات تتراوح بين المنطقة، والتي أعماق
 .باالنقراض على الصعيد العالمي المهددة الطيور البحرية في            ً          مستوى عاليا  من التنوع هذا المعلم عززيو.      ًنسبيا 
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  منطقة االلتقاء شبه المدارية -45
مرتفع و حواف مرتفع والفيسبط مع تيرو      ً جنوبا ، °43- °36إلى      ًغربا  °18- °9 يمتد من    ّ  ً       ًمضل عا  متطاوال  المنطقةتشكل هذه : الموقع •

 .     ًجنوبا  °45,5 وتقل عن °31 تصل إلى حدود المعلم إلىهذا  عناصر محددة منوتمتد . الغرب ناحية من وسط المحيط األطلسي
   ُ     وت ستثنى. مريكا الجنوبيةأل الحافة القارية نحو الغرب امتدادها إلى وتواصل التضاريس األوقيانوغرافية لمنطقة االلتقاء شبه المدارية

 الواقعة في المناطق البحريةوتقع هذه المنطقة بشكل حصري  .المنطقة الغربية لهذه نهايةالمن لتريستان دا كونها والية الوطنية ال
الجنوب  مدارية ومن جهة شبه ال من جهة الشمال الدوامات المائية منطقة االلتقاء شبه المدارية     وتح د . خارج حدود الوالية الوطنية

 .النطاق الحالي للتيار الحول قطبي الجنوبي والذي يقع في أقصى الشمال
وتدعم . الكائنات الحية      ً      ً   تنوعا  كبيرا  في عززتهي و ،الشمال ناحية المغذيات نادرة المياه مع مقارنة إنتاجية عاليةب طقةالمن تتميز هذه •

االتحاد الدولي لحفظ  التي أقر والطيور البحرية ،الحوت الحقيقي الجنوبيو، التونة الجنوبية زرقاء الزعانف مثل  ًا أنواع المنطقةهذه 
 .باالنقراضبشدة  المهدد تريستان قطرس بما في ذلك ،باالنقراض مهددة أنهاب الطبيعة والموارد الطبيعية
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                                  ً            ً                 المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا  أو بيولوجيا  في القطب الشماليوصف المناطق التي تستوفي معايير   - 5الجدول 
   )UNEP/CBD/EBSA/WS/2014/1/5 ،لتيسير وصف المناطق المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا للقطب الشماليلتقرير حلقة العمل اإلقليمية  ثامنتذييل المرفق ال ترد التفاصيل في(
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  32الشمالي المحيط المتجمدأعماق  فيالهامشية والغطاء الجليدي الموسمي  يةالجليدمنطقة ال - 1[
 في المياه الهامشية بالمنطقة الجليدية البحرية والمرتبطة ذات الصلة المياهأعمدة  معالمو السطحي الجليد هذه المنطقة تضمنت: الموقع •

على  الواقعة هامشيةال يةالجليد منطقةالوتشكل  .الوالية الوطنية المناطق الواقعة خارج حدود ضمن متر 500 التي يتجاوز عمقها
                   ً                               نية، وهي تتغير أيضا  من حيث المساحة والشكل والموقع ا     ً        ً                             معلما  ديناميا  من الناحيتين الجغرافية والزم الكتلة الجليدية الطافية حافة

 يالجليد نطاقال يظلو. إلى أخرىة من سنة في القطب الشمالي الطافية للكتلة الجليدية الحاصلالتغير ، وذلك بسبب الجغرافي
 500 التي تتجاوز أعماقها والمياه الوطنية الوالية حدود خارج الواقعة مناطقلعلى ا       ًمقتصرا  ه المناطقهذل هامشي المتعدد السنواتال

 .لحلقة العمل النطاق الجغرافي ضمن متر
من ثم، ، وطوال السنةالجليد على  الجزء األوسط من المحيط المتجمد الشماليفي الموجودة مناطق واسعة من األحواض  تحتوى •

هذه وتمتاز . فصل الصيف خاللالمياه المفتوحة تتخللها فترة تكون فيها  جليدية موسميةحواف جليدية ومناطق  مناطق فهي تشكل
 فوق أعماق المحيط المتجمد الشماليلمفتوحة الموسمية المياه او الجليد الموسمي/وذات الحواف الجليديةجديدة الهامة والالمنطقة 

والتي تنتج من الغطاء الجليدي  وتشكل المنطقة الجليدية الهامشية،. على حد سواء من الناحيتين المكانية والزمانية تها العاليةديناميب
في المناطق  من نوعه  ًا وفريد      ً     ًمعلما  هاما ، )متر 500يتجاوز عممقها (فوق المياه العميقة للمحيط المتجمد الشمالي  الموجود الموسمي

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

 وقد أدرج. القطب الشمالي مستوطنة في لعدة أنواع ةالمنطقة مهموهذه . برمته النظام اإليكولوجيتترتب على ذلك آثار متتالية تطال 
اتفاقية أدرجتها  أو/و في قائمة األنواع الحساسة،الجليد ببعض األنواع ذات الصلة  االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية

 حديةمنطقة الجليد الوتشكل . باالنقراض أو انخفاض العدد المهددةضمن األنواع حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط األطلسي 
بالنسبة ) االرتياد(والتحسير والراحة  لتكاثرل    ً     ً موئال  هاما   الجليد البحري     وي عد  . الجليدبألنواع المرتبطة مناطق علف هامة ل ممراتوال

 ].بعض الثدييات البحريةإلى 
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  33المحيط المتجمد الشماليالجزء األوسط  من  المتعدد السنوات فيالجليد  - 2[
 .المتعدد السنوات الجليد البحري منطقةب والمرتبطة ذات الصلة المياهأعمدة  معالمالسطحي و الجليد هذه المنطقة تضمنت: الموقع •

في  واردويشير النطاق الجليدي المتعدد السنوات وال. ووصفت هذه المنطقة على أنها معلم دينامي من الناحيتين الجغرافية والزمانية
 .الوطنية الواقعة خارج حدود الوالية المنطقة إلىهذا الوصف 

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

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

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

 موائل كبيرا على        ًاعتمادا ) Ursus maritimus(الدببة القطبية وتعتمد . واف الجليد البحري المتعدد السنواتعلى ح جليدية ستكون أشدال
  ُ   وت عد  .                                            التي تطرأ على مدى الجليد البحري ومدته وس مكه لتغيراتحساسة تجاه ا ، على وجه التحديد،هيف البحري، ومن ثمالجليد 
التي تندرج ضمن المجموعات  ماكن مهمة لكونها تشكل موائل تكاثر للدببة القطبيةبوجه خاص أ السنوات متعددالالجليد موائل 

 ].جنوب و شمال بحر بوفورتالفرعية من الكائنات التي تعيش 
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  فارانجر وردياحل مورمان وفس -3
 .النرويجية/الروسية الحدود البحريةالغرب  منو، البحر األبيض من الشرق يحدهاو. في بحر بارنتس تقع هذه المنطقة: الموقع •

 على عمق غير كبير ال يتجاوز الشاطئ كم من 30 مسافة إلى التي تمتد في العادةالمنطقة  هذه الساحلي مورمانسك يحاذي تيارو
  .بوجه عام متر 200

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

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

وتستخدم كمنطقة علف ، الثدييات البحرية مجموعاتفي الحفاظ على                ً         وهي تضطلع أيضا  بدور هام. ارنتسلبحر بمن الجزء الشرقي 
والحوت  )Phocoena phocoena( الشائع خنزير البحرو عنبرلحيتان ال علفومنطقة  ،)Halichoerus grypus(الرمادية  لفقمةلثر وتكا
كممر ) Megaptera novangliae(الحيتان البيضاء  طرفشبه جزيرة كوال من وتستخدم المياه الساحلية ل). Orcinus orca( القاتل

          ً                                                                                  ولوحظ أيضا  بشكل متكرر أن هذه المنطقة تضم حوتيات أخرى مدرجة في القائمة الحمراء لالتحاد الدولي . علفمنطقة هجرة ولل
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 .تعراض البيانات العلمية بالكاملالعمل واس
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، )Balaenoptera borealis( والهركول الشمالي، )Megaptera novangliae(، مثل الحيتان الحدباء لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية
 ) .Lagenorhynchus albirostris(منقار الأبيض والدلفين 

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

 .دولية بحرية  ًا طرق تضم غير أنها، لالتحاد الروسي التابعة المنطقة االقتصادية الخالصة ضمنبالكامل  وتقع المنطقة. بحر بارنتس
المياه الباردة والعميقة في مضيق  بتشكليتسم  بنظام أوقيانوغرافي استثنائي، أوروبا بحار                ، الذي ي عد  أصغر البحر األبيضيتمتع  •

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

 .األبيضوانات من خارج المنطقة إلى البحرمن انتشار الحي    يحد       ً        ًنطاقا  أحيائيا خاصة وتشكل هذه الظروف ال. السنة طوالالصفر 
الطبقات العليا والمناطق  في حين تستضيف ،القاعيةوالبحرية للكائنات الحية موائل  ةالبارد ياهمملوء بالمالالمناطق العميقة وتوفر 

في بعض و. )واألعشاب البحرية الطحالب البنية الضخمةأي ( المرئيةوالنباتات المائية الضحلة االحيوانات النموذجية الشمالية 
أنواع العوالق النباتية في البحر األبيض يتجاوز ، في حين أن عدد ا    ًنوعا  460 اع الكائنات القاعية المرئيةأنوعدد يتجاوز المناطق، 

وتوفر . وفيرةالسلمون األطلسي ومخزوناتها أسماك ال ، وطرق هجرةمن األسماك ين ُ           ن ويعين متوطنالبحر األبيض ويأوي .     ًنوعا  440
 Somateria(  الشائع لطائر العيدرتعشيش مناطق ك تستخدمو ،من الطيور المائية     ًنوعا  17تكاثر لجزر البحر األبيض موائل خلجان و

molissima . (باعتبارها ، ومن ثم فهي تكتسي أهمية كبيرة شرق المحيط األطلسي وتتداخل هذه المنطقة مع مسار هجرة الطيور في
. لعدة أنواع الطيور البحرية ةفصل الشتاء مهم التي تظهر فيوالجليد  المناطق البحرية الخالية من ُ   ت عد  و. عبورمنطقة ممر هجرة و

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

 بالكامل منطقةوتقع هذه ال .البحار ً         ا  كبحر من رسمي عدم االعتراف بها من على الرغم بيتشورا بحرب وعادة ما تسمى هذه المنطقة
 .لالتحاد الروسي التابعة المنطقة االقتصادية الخالصةو المياه اإلقليمية ضمن

بنظام جليدي أوقيانوغرافي وهيدرولوجي  ،باسم بحر بيتشورا ذي يعرف، والر بارنتسمن بحيتمتع الجزء الجنوبي الشرقي الضحل  •
وانخفاض  بمناخ قاري أشد، بحر بارنتسمناطق عن بقية  تميزهو ي. نتاج القاعياإلعلى       ًأساسا  قوممتميز ي إيكولوجينظام و خاص

نهر بيتشورا  في هذه المنطقة في            ًاألكثر تميزا  البيئي ويتمثل المعلم. االرتفاع شواطئ المنخفضةالو ،ضحلةالعماق األو، الملوحةفي 
بعض  بروز ويبرر هذه المنطقةفي  ويؤثر تصريفه. تجمد الشماليفي الجزء األوروبي من المحيط الم نهر يصبأكبر  وهو ثاني –

بيشورا يحتوى على مجموعات من الكائنات القاعية الغنية والعالية اإلنتاجية والتي بحر ومن المعروف أن . الخصائص البيولوجية
الكتلة  يتجاوز مقدارو. صنف 600 الحيوانات القاعية أكثر منوتبلغ أعداد . بيتشورا تغذوي كبير ينتقل عبر نهرتدفق  يدعمها
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أعلى قيمة  وهي، ²متر/مغ 500، والتي تقع في مضيقي كارا ويوغور شار ،الضحلة منطقة كولغيف اإلجمالية المسجلة في حيائيةاأل
وتمثل . حيوانات الفظو يبط البحرالمثل  القاعية التغذيةجيدة للحيوانات غذائية قاعدة  هذا الوضع يوفرو. في بحر بارنتس سجلت

مسار هجرة الطيور  يقع بحر بيتشورا في وسطو. المنطقة الملحوظة في هذهبيولوجية ال خاصية أخرى من الخصائصالطيور المائية 
 تخذوال ت. خالل المراحل النهائية من هجرتهالغالبية أنواع الطيور المائية  موقع توقف رئيسي، وهو يشكل شرق المحيط األطلسي في

التي توجد من الموارد الغذائية الغنية  ولكنها تستفيد بشكل كبير نقطة عبورالمنطقة  هذه وغيرها من طيور الماء ائيةمعظم الطيور الم
     ًنوعا  130 حوالى فقد امكن مالحظة،       ًوإجماال . المنطقة الساحلية والسواحل المجاورة، والمحمية الخلجانوفي المياه البحرية الضحلة 

هجرة  مسارو األطلسي، وهو يوفر موقع علف رئيسي للفظ كموئل رئيسيبحر بيتشورا         وي ستخدم. في هذه المنطقةمن الطيور 
المنطقة على مدار  هذه الدببة القطبية فيوتعيش . )            ً                                             الحساسة وفقا  لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية(حيتان البيضاء لل

 Coregonus( القطب الشماليالوحيد من أسماك سيسكو  االوروبي رصيدعم الباإلضافة إلى ذلك، فإن حوض بحر بيتشورا يدو. العام
autumnalis(، سرء منطقة ك                ًوهو يستخدم أيضا . سلمون بيتشورا األطلسي لرصيد السمكي من أسماكليشكل منطقة هجرة هامة و

 .سمك القد القطبيرئيسية 

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

تقع هذه و .الشاطئ من في المنطقة القريبة للغاية عمقال يتزايد، حيث زيمليا نوفايا جزيرةمن شمال  شمالالأقصى  إلىالواقع الجزء 
 .التابعين لروسيا المنطقة االقتصادية الخالصةو اإلقليميالبحر  ضمن المنطقة

على  ذات إنتاجية عالية حيث تعتمدبحرية  في بحر بارنتس منطقة الواقعة وفايا زيمليانمن  الجزئين الغربي والشماليساحل يشكل  •
 المحيط المتجمد الشمالياألطلسي وتلتقي في هذه المنطقة كتلتا مياه المحيط و. هامشيةجليد منطقة متقلبة وقطبية واجهة منطقة 

 على طوليتغير موقعها ، وعلى حد سواء الملوحةدرجة الحرارة و درجةتدرجات قوية في بالقطبية التي تتميز  واجهةال تشكالنو
ة الداعمخرى األ ويتمثل أحد المعالم. نوفايا زيمليا غربساحل  في كاملنتاجية اإل تفسر تحسنومن ثم فهي بحر بارنتس،  شرق
أماكن علف لألنواع منطقة ال هذه توفرو. نفسها الموسم في المنطقة طوال، والتي تتحرك هامشيةمنطقة الجليد ال فيعالية النتاجية لإل

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

. األطلسي الفظ خالل فصل الربيع للحيتان البيضاء التي يوجد رصيدها في بحر كارا، وربما لحيوانات هجرة طريقنوفايا زيمليا ل
، بما في ذلك حرية في شمال شرق المحيط األطلسيأكبر مستعمرات الطيور البة البحرية ة العالية لهذه المنطقاإلنتاجيوتدعم 

لطائر عيدر ستيلر  مناطق الراحة والتحسير الموائل النادرة والمهددة/ألنواعوتشمل ا. الشائع لطائر العيدر مجموعات التناسل الكبيرة
الساحل  عند ²متر/مغ 1000القاعية في بعض األماكن  حيائيةالكتلة األويتجاوز مقدار ) . 2010، فلينلوو سبيرز(والبط طويل الذنب 

منطقة الجليد ، تستخدم في فصل الشتاءو. فظ المحيط األطلسيحيوانات ل تستخدم كموقع علف هام المنطقة من ثم فهذه، والغربي
الدببة لطيور البحرية ول كمشاتي هامةنوفايا زيمليا لقبالة الساحل الغربي  والممرات الواقعة خالیة من الجلیدالبحریة ال اطقمنالو حديةال

 .القطبية
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  كارا-الشمال الشرقي لبحر بارنتس -7
 وعدة جزر، القطب الشمالي اليأرخبيلي فرانز جوزيف وسيفرنايا زيمليا الروسيين الواقعين في أع المنطقةهذه تغطي : الموقع •

 .المنطقة االقتصادية الخالصةو ،المتاخمة الروسية والمياه اإلقليمية ،البحار الداخليةو ،الداخلية األرخبيلية، والمياه بحرية
منطقة والذي يميز  ،في أعلى القطب الشمالي المياه النظام الفريد والبكر والهش للمناطق البحرية المتمجدة على     ًمثاال المنطقة  ُ       ت عد  هذه  •

 األخاديد العديد من وطرف قاري متاخم يتضمن من رصيف أرخبيلي أنها تتكون المنطقةهذه  أعماققياس  ظهر  وي . المحيط األطلسي
   ً                 جا  للمياه التي تميزنموذ السطحيةمياهها مثل   ُوت  .العام طوال عبر المنطقة حديةال الجليد منطقة وتتحرك ؛في المياه العميقةالموجودة 

المحلية  وتدعم مجموعات الكائنات المنحدر القاري على طول التي تتدفق مياه المحيط األطلسي احتوائها على مع، القطب الشمالي
البحرية،  والثدييات ،الطيور البحرية مثل( النموذجية أنواع القطب الشمالي فيعالية  وفرةب المنطقةوتتميز . اإلنتاجية البيولوجيةو
 .المهددة باالنقراض على المستوى العالمي البحرية والثدييات من الطيورأنواع  لعدة وجود نطاقات أساسية مع، )القاعيةالالفقاريات و
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  إينيسي-أوب مصب نهر -8
ة لهذين الخارجي المناطق البحريةباإلضافة إلى ، إينيسي وأوب النهرين السيبيريين الكبيرين مصبو دلتا تضم هذه المنطقة: الموقع •

 من دلتا كم 1000 يصل طوله إلى حوالىو، القطب الشمالي الجزء الروسي من في مصب نهر أكبر ويشكل خليج أوب .النهرين
 .أوب بعد الخلجان ثاني أكبرإينسي  خليج    ي عد  و .الشمال في بحر كارا وسطجنوب  في الواقعة فتحةال إلى أوب

الذي يحدث في هذه  الخارجي القاري تدفقويشكل ال .في القطب الشمالي مصبات األنهار اطقأكبر من إينسيو أوب يشكل خليجا •
 نظام تكون إلىوتؤدي المقادير الكبيرة من التصريف النهري الدافئ والطازج  .القطبية الشمالية في البحار يسجل تدفق أعظم المنطقة
وهو يعزز       ً  مرتفعا ،  األمامية المناطق في اإلنتاج األوليويكون . بحر كارا فيجزء  من أكبر الطبقة العليا في غير مستقرملحي 

النهرية السرء  األنواعوتقوم . وطيور الماء المائية والطيور النهري شبهاألسماك ذات السرء و المياه العذبة كبيرة منالمخزونات ال
 من في الجزء الخارجي الثابت الموجود الجليد ستخدم ي  ، في حينالمصب عبر بهجرات موسمية النهري شبهذات السرء  واألنواع
بشكل استثنائي بارتفاع التنوع  المنطقة من المنطقة الساحلية وتتميز .القطبيسمك القد هامة ل سرء منطقةك النهرمصب  منطقة

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

وسم م خارج الموائل البحريةب وثيقة القاتع عولدى معظم هذه األنوا .المائية أنواع الطيور مجموعة متنوعة من المنطقةوتدعم هذه 
وبط أسقطور ، )Polysticta stelleri( ستيلر عيدر مثل باالنقراض على المستوى العالمي       ً      أنواعا  مهددة هذه األنواع وتشمل. التكاثر

ها تستفيد استفادة ولكن التندرا في تكاثرتالتي هي األنواع ، و)Clangula hyemalis(نب طويل الذالبط و ،)Melanitta fusca(المخملي 
، بما في واإلوز، والبجعللبط البحري،  موائل للتحسير والعلف     ًأيضا  مصبال يوفرو. خارج فترة التكاثر المياه الساحلية من كبيرة 
كموقع علف      ًأيضا  المنطقةوتستخدم هذه . ، وبجع التاندراواإلوز األسود، وبط أسقطور، نبطويل الذ والبط العيدر الملكي،ذلك 

 .امنه في الجزء الخارجي الدببة القطبيةظهر تو، البيضاء للحيتان صيفي هام
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  الخالية من الجليد السيبيرية المنطقة البحرية -9
المناطق البحرية الخالية من الجليد والتي تظهر في الجرف  من أقصى حد مع وافقوتت بتيفال في بحر تقع هذه المنطقة: الموقع •

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

 عالية من درجةب الجديدة سيبيريا جزر مياهل الخاصة ظروفوال بتيفال في بحر المناطق البحرية الخالية من الجليد نظام يتميز •
 األبرز سمةوتتمثل ال .الذي يمارس فيها الوحيد البشريالنشاط  تمثل محدودية حركة المالحة التي باإلضافة إلى، طبيعيةالخصائص ال

غير أن ، )Odobenus rosmarus laptevi(  ًا متوطن  ُ    ًن ويعا في السابق  هذا الحيوان اعتبرقد و. بتيفال لهذه المنطقة في حيوانات فظ
 فظ ومع ذلك، فإن). O. rosmarus divergens( المحيط الهادئ  ُ   ن ويع عن نعزالها لم تستطع إثبات الجزيئية الدراسات الجينية أحدث

 الهجرات الموسمية انعدامبسبب  المحيط الهادئ في المجاورة مجموعة استثنائية تختلف عن المجموعات في الواقع يشكل بتيفال
 .المشاتي وموقع طويلةال

معظم رئيسية ل مادة غذائية، وهو )Boreogadus saida( القطبي للقدتعزيز الرصيد السمكي  في بدور هام هذه المنطقةوتضطلع 
 سلسلة من وتدعم مناطق بحر البتيف الخالية من الجليد .القطب الشمالي عاليأل في النظام اإليكولوجي الكبيرة الضواري

 هذه وتستخدم). Rissa tridactyla( الساق أسودالنورس و ،)Uria lomvia( الغليظ المنقار المور يهيمن عليها طائرالتي  المستعمرات
مناطق بحر  شبكة وتحافظ. الربيع فصل الهجرة في فترةخالل ، ستيلر عيدر طائر وال سيما، الطيور من طرف المناطق البحرية الخالية من الجليد

 .رئيسي                                                التي تجذب بدورها الدب القطبي الذي ي عد  مفترسها المجموعات الفقمة  استقرار وارتفاع أعداد على     ًأيضا  البتيف الخالية من الجليد
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  جيرالد الضحلة ودوامة راتمانوف المائية-مناطق ورانجل -10
 ثم على طول،     ًغربا  180إلى  دو لونغ مضيقل على طول خط الوسط، نجلارو جزرب المحيطةالمياه  منهذه المنطقة تمتد : الموقع •

 حد ما خط العرض الواقع إلى إلىو، جيرالد خندق من          ًيشمل جزءا بما ، جيرالد إلى جزيرة    ًترا م 30 خط التساوي العمقي البالغ
هذه وتقع  .متر 100في العادة خط التساوي العمقي الذي يبلغ  الحدود الشمالية وتلي .    ًغربا  173 عندكامين -سيردتسي كيب شرق

 .لالتحاد الروسيالتابعين البحر اإلقليمي و المنطقة االقتصادية الخالصة ضمن المنطقة
رصفة األ لمعظم      ًوخالفا . تشوكشي بحر من الروسي في الجزء     ًجرفا  جيرالد الضحلة ودوامة راتمانوف المائية-ورانجلمناطق  مثلت •

ها معظم في وتمتلئ المنطقة .كبيرةاسية الاألور األنهار بتصريف ال يتأثرفإن هذا الجرف ، القطبية الروسية البحار في الموجودة
ويتعرض الجزء الشرقي . تشوكشي في بحر تدورو وجات موسميةم في نغبير عبر مضيقي تمر والت، نغبحر بير من بالمياه الواردة

 إمدادات تؤدي إلى استقرار الظروف، وتوفر )دوامة راتمانوف المائية ُ         ت عرف باسم ( ومستقرة كبيرة من هذه المنطقة لدوامة مائية
 .الثابتة القاعية المجتمعات وتشكل األساس الالزم الستقرار واستمرار، سفليتدفق نحو األ ً      ً      ً ا  أوليا  عاليا  نتاجإو المغذيات كبيرة من

جليد  رنجلوا حول جزيرةويتشكل  .بمستواها المرتفع للغاية التحتية والحيوانات شبه القاعية القاعيةلحيوانات ل وتتميز الكتلة األحيائية
القطب  بين بسبب التفاعل القائم رنجلوا قبالة جزيرةالمناطق الخالية من الجليد  هذه وتتشكل. ثابت ومناطق بحرية خالية من الجليد

  .عن األنشطة البشريةبمنأى تظل هذه المنطقة إلى حد كبير و. ة المضادةسيبيرياألعاصير الو الشمالي
 البيضاء الحيتان باإلضافة إلى،      ًيوميا  االتي تمر به مقوسة الرأس الحيتان لمئات وتوفر هذه المنطقة طريق هجرة خالل فصل الربيع
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  الموقع ووصف موجز للمناطق

لالطالع على شرح  39يرجى الرجوع إلى الصفحة 
 مختصراتال

وليس هناك ما يؤكد  .والخريف الصيف يخالل فصل التي تهاجر الحيتان الرماديةو، المحيط الهادئفظ حيوانات ، والقطبية والدببة
حتى  معروفة لم تكنالتي و تشوكشي في بحر العديد من األنواع تسنى وصف ومع ذلك، فقد المنطقة، هذه في مستوطنة وجود أنواع

    ً         مجاال  لتجمعات  نجلاروجزيرة المتاخمة لالخالية من الجليد و تشكل المناطق البحريةفصل الشتاء،  فيو .هذه المنطقة في   ّإال  اآلن
الدببة  - والحيوانات التي تفترسها ) Erignathus barbatus(والفقمة الملتحية ) Phoca hispida(كبيرة من حيوانات الفقمة الحلقية 

 .وتياتالحو، حيوانات الفظلطيور البحرية، ول علف قعوتستخدم هذه المنطقة كمو). Ursus maritimus( القطبية

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

 تقعوهي  .النموذجي الشاطئ من    ًميال  35إلى         ًتقليديا  ويمتد )بالروسية، غوبانسكايا تكوليشي( شينتوخليج كولي، )بالروسية، غوبا
 ).المنطقة االقتصادية الخالصةو اإلقليمي بحروال نافذ،مالداخلية للالمياه البحرية ( بالكامل ضمن الوالية الوطنية لالتحاد الروسي

. الجنوب إلى الشمال الشرق ومن من الغرب إلى تختلف الجليدية البحرية الظروفولكن  لفترة تتجاوز العام، هذه المياهيغطي الجليد  •
ويأوي . قاع البحر إلىتدفق الكربون و السطحي األولي إنتاجه ارتفاعب سيبيريا جرف عن بحار الساحلي تشوكشي بحرويختلف 

 في المناطق الساحلية كبيراإلنتاجية بشكل من ، مما يزيد الطحالب البنية الضخمة مجتمعات أخرىبحيرات و منافذو شونت خليج
المحمية  الخلجان عالية في في المناطق الساحلية القاعية حيائيةالكتلة األوتكون . سيبيريا جرف بحار مناطق مع معظم مقارنة

 ،والطحالب البنية الضخمة، الفوقسيات مجتمعات، أي ى وجه التحديدمجتمعات الكائنات الحية بالندرة علبعض وتتسم . المنافذو
 .كثر دفئااأل الهولوسينحقبة  ظروف من تشكل بقايا، والتي تشونخليج الشاطئ الشرقي ل على طول التي توجد بلح البحرأحواض و

 للعديد من كمناطق راحة وتحسير وتعشيش على طول الساحل المنتشرة المستنقعاتو ،محددال انظامه مع الضحلة، الخلجان  ُ      وت ستخدم 
 تشكل معظم في فصل الشتاء،و. البطريقياتو ،)Clangula hyemalis(نب طويل الذ والبط فيها طيور العيدر،، بما المائية الطيور

والفقمة الملتحية ) Phoca hispida(    ً                                         مجاال  لتجمعات كبيرة من حيوانات الفقمة الحلقية  تشوكوتكا شبه جزيرةل المنطقة الساحلية
)Erignathus barbatus ( الدببة القطبية -والحيوانات التي تفترسها )Ursus maritimus .(هجرة كطريق     ًأيضا  المنطقة   ُ         وت ستخدم هذه 

 ).Balaena mysticetus( والحيتان مقوسة الرأستشوكشي - كاليفورنيا مجموعاتمن ) Eschrichtius robustus( للحيتان الرمادية
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                                  ً            ً                          المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا  أو بيولوجيا  في شمال غرب المحيط األطلسيوصف المناطق التي تستوفي معايير  - 6لجدول ا
  .)UNEP/CBD/EBSA/WS/2014/2/4 ،لتيسير وصف المناطق المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا لشمال غرب المحيط األطلسيلتقرير حلقة العمل اإلقليمية  رابعتذييل المرفق ال ترد التفاصيل في(

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 الموقع ووصف موجز للمناطق

لالطالع على شرح  39يرجى الرجوع إلى الصفحة 
 مختصراتال

  34منطقة بحر البرادور ذات الحمل الحراري العميق - 1[
من   ُ                    ت ع ين حدود هذه المنطقةلم و. البرادور في بحر العميق يالمحيط حوضلل المركزية الدوامة المائية في تقع هذه المنطقة: الموقع •

 .ها األوقيانوغرافية الفيزيائيةلخصائص     ًوفقا      ً                              وعوضا  عن ذلك، فقد وصفت بشكل دينامي  الجغرافية؛ اإلحداثيات خالل
في شمال غرب المحيط  الموجود الموقع الوحيد     وي عد . دوران المحيطاتل العالمي بحر البرادور أحد المكونات الرئيسية للنظاميشكل  •

في عملية الحمل الحراري، و. المحيط السحيقلمياه السطحية مع لتبادل ا الشتوي العميق الحراري                       والذي ي ستخدم فيه الحملاألطلسي 
     ًأيضا  هذه المنطقة وتوفر. ، من السطح إلى العمقون واألكسجين والكربون العضوي، مثل ثاني أكسيد الكربمكونات مياه البحر ُ    ت نقل 

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

فإن االحترار  ،ومع ذلك. الحراري الحمل سنوية قوية في شدة ومدى غيراتالجليد إلى تالتفاعل بين الغالف الجوي والمحيطات و
. ضعف الحمل الحراري الكلي     ً       ً          عامال  رئيسيا  يتسببب في، على المدى الطويل المستمر وتجديد المياه السطحية شبه القطبية قد يشكل،

في شمال غرب  السائدة من خالل النظم اإليكولوجية سينتشر كبير ر إيكولوجيتغيفإن من المتوقع أن تتعرض هذه المنطقة ل، ثم منو
 ].المحيط األطلسي
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  35منطقة علف الطيور البحرية في جنوب بحر البرادور - 2[
 الطيور البحرية موائلوتمتد  .نيوفاوندالند إلى الشمال الشرقي منو، البرادور بحرمن الجنوبي  في الجزء منطقةال هذه تقع: الموقع •

غير أن المنطقة التي وصفت بأنها ، تاخمةالم السطحية والمياه التابعة لكندا المنطقة االقتصادية الخالصة ضمن تحديدها جرىالتي 
 يستخدمهاالمحددة التي  تختلف المناطق وقد. اليمية المنطقة                                              ً          ً           تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا  وبيولوجيا  تقتصر على 

 .دينامية في طبيعتها المنطقة، ومن ثم فهذه      ًسنويا و       ًموسميا  أنواع الطيور البحرية نوع من كل
 40 حوالىلك ، بما في ذالبحرية الفقاريات من       ً                        أعدادا  هامة على الصعيد العالميبرادور نيوفاوندالند وال قبالة الموجودة المياهتدعم  •

، باعتبارهالبرادور بحرالجزء الجنوبي من  أهمية                 ًالتي أجريت مؤخرا ا تتبعال من دراسات وأبرز عدد .     ًسنويا  مليون طائر بحري
 Uria( الغليظ المنقار المور طائر، و)Rissa tridactyla(فيها النورس أسود الساق طيور البحرية، بما لل موئل علف ،تحديدعلى وجه ال

lomvia( وموئل تكاثر لطائر نوء ليتش ،)Oceanodroma leucorhoa .( إلى  في الجنوب أورفان الواقع حوض في الموائل هذهوتمتد
 تمتد الطيور البحرية دعم هذهالتي ت الموائل في حين أنو .تاخمةالمالمياه الساحلية و والمنحدر القاريينالجرف  تغطيو ،    ًشماال  56°

 جزءال تناولي هذا الوصففإن ، الوطنية الواقعة خارج حدود الواليةالمنطقة المتاخمة الكندية و لصةالمنطقة االقتصادية الخاضمن 
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معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا بسبب توقيت حلقة العمل وكذلك لعدم استطاعتها المشاركة في حلقة  تحتاج آيسلندا إلى مزيد من المشاورات بخصوص وصف المناطق التي تستوفي   34

  .تعراض البيانات العلمية بالكاملالعمل واس
ولوجيا أو بيولوجيا بسبب توقيت حلقة العمل وكذلك لعدم استطاعتها المشاركة في حلقة تحتاج آيسلندا إلى مزيد من المشاورات بخصوص وصف المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيك   35

  .تعراض البيانات العلمية بالكاملالعمل واس
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 الموقع ووصف موجز للمناطق

لالطالع على شرح  39يرجى الرجوع إلى الصفحة 
 مختصراتال

المذكورة والتي تمثل  الطيور البحرية الثالثة من نواعلألاألساسية  العلف والمشاتي مناطق تتقاطع، حيث يميةال داخل المنطقة الواقع
 ].مجموعة 20

  36أورفانكدية  - 3[
 متر من 1800 تقل عن أعماقرتفع إلى تهي و ،فليميش بيكمن إلى الشمال  ،في شمال المحيط األطلسي تقع هذه المنطقة: الموقع •

كدية  حول الحدود ورسمت .الشرقيجنوب لل        ً      ً      ً        ًيضم جبال  بحريا  محددا  ومتاخما                         ً                وتشكل كدية أورفان معلما  غير منتظم الشكل .السطح
يمتد منحنى و إلى الشرق، م 4000 يمتد منحنى التساوي العمقي البالغو .لتتضمن كال المعلمين الصغير البحريالجبل وأورفان 

 منحنيي التساوي البالغين بين الحدود تصل ،الشرقي إلى الجنوبو. الشمال الغربيإلى الجنوب و م 3000 التساوي العمقي البالغ
 2750 البالغ(                          ي تب ع منحنى التساوي العمقي  إلى الغرب،و .من المعلم األخير بالقرب               ً      ً متر لتشمل معلما  صغيرا   4000و ترم 3000

 .الجنوبفي الشمال و ترم 3000 الكنتورية البالغة الخطوط بين لتحديد منحدر كدية أورفان من)     ً       ًمترا  تقريبا 
الرخوة  الرواسب من قاع البحر منمعقدة بشكل استثنائي، وهي تبرز  موائلصلبة و تحتيةطبقة  ذات جزيرة توفر كدية أورفان •

 الحيوانيةتجمعات الالمستوطنة و مجموعاتدعم ال إلى، بسبب عزلتها، الجبال البحريةتميل هذه و. أورفان حوضل المجاورة العميقة
فهي أعمق بكثير ويبدو أنها تحتوي على ، المتاخمة القارية المنحدرات من قرب كدية أورفانعلى الرغم من و .فريدة من نوعهاال

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

 ].المعلم
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  37كيب فليميش والمصطبة الكبرى اتمنحدر - 4[
 المنطقة االقتصادية الخالصة حدودوراء  تمتد إلى ماو ترم 2 500و ترم 600 بين المنحنيين العمقيينالمنطقة  تقع هذه: الموقع •

 .الكندية
التي  اإليكولوجية البحرية الهشة للنظم المؤشرة األنواع تجمعات معظم نيوفاوندالندل كيب فليميش والمصطبة الكبرى اتمنحدر تضم •

 هذه المنطقة تتضمنو. المحيط األطلسي شمال غربفي  األسماك مصايد لمنظمة للمنطقة التنظيمية في المياه الدولية جرى تحديدها
العناصر  أحد، باإلضافة إلى المنطقة التنظيمية فياإلسفنج و جانالمر لحماية ة التي أقرتها هذه المنظمةالحالي اإلغالقات كل     ًأيضا 

على القائمة  المدرجةو األنواع المهددة عدد من ئلمو     ًأيضا  وهي تشكل .المياه الدولية غرينالند في هلبوتسمك  لمناطق صيدالمكونة 
التي اعتبرت من المناطق التي تستوفي  منطقةهذه ال حدود داخل البحرية األنواعلوحظ وجود تنوع بيولوجي عال من و. الحمراء

 ].                                       ً          ًمعايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا  وبيولوجيا 
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العمل وكذلك لعدم استطاعتها المشاركة في حلقة  قيت حلقةتحتاج آيسلندا إلى مزيد من المشاورات بخصوص وصف المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا بسبب تو   36

  .العمل واستعراض البيانات العلمية بالكامل
كة في حلقة قيت حلقة العمل وكذلك لعدم استطاعتها المشارتحتاج آيسلندا إلى مزيد من المشاورات بخصوص وصف المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا بسبب تو   37

  .العمل واستعراض البيانات العلمية بالكامل
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 الموقع ووصف موجز للمناطق

لالطالع على شرح  39يرجى الرجوع إلى الصفحة 
 مختصراتال

  38مخاضة الجنوب الشرقي والمناطق المجاورة على طرف المصطبة الكبرى - 5[
ميل  200 من منطقةوتمتد هذه ال .نيوفاوندالند جنوب شرق برى فيالك مصطبةالجنوبي من ال في الجزء منطقةهذه التقع : الموقع •

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

    ًضحال      ً      ًموئال  رمليا  يوفر قديم شاطئ بقايا وتمثل مخاضة الجنوب الشرقي .للحياة البحريةشبكة دينامية  لعدة قرون وقد ظل يدعم
سمك فالوندر األصفر ل تفريخ قع    ً   أيضا  مو منطقةالوتدعم هذه  .ويضم موقع سرء بحري فريد من نوعه لسمك الكبلين      ًنسبيا   ًا ودافئ
التي أدرجها ( وسمك ذئب البحر المخطط المستنفد، القد األطلسي وسمك ،لمستنفدا األمريكي سمك موسىل مواقع سرء، وكذلك الذيل

في هذه المنطقة على مجموعات فريدة      ًأيضا عثر و ).القانون الكندي المتعلق باألنواع المعرضة للخطر كأنواع تحظى بانشغال خاص
 لعدد من منطقة علف هامة، العلف السمكي وفرة، بسبب "الطرف"ويشكل  .ر الوتديالمحاو األزرق بلح البحر من نوعها من

طير التي ت األنواع هابما في، الطيور البحرية أعداد كبيرة من وتتردد عليه، حيتان الزعنفيةالو الحدباء الحيتان بما فيها الحوتيات،
 موسم خارج لمنطقةا هذه في لحصول على العلفل في جنوب المحيط األطلسيكم من مواقع تكاثرها  15 000لمسافة تزيد عن 

 ].التكاثر
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  39زنيوإنغالند وكورنر رايالجبال البحرية ل - 6[
     ً ونظرا  . كورنز رايزو الندغنيو إنل السلسلتين الجبليتين البحريتين كل سلسلة من فيبحرية محددة      ًجباال  منطقةتتضمن هذه ال: الموقع •

 .لهاتين السلسلتينمنفصلة  مضلعات فإن هذه المنطقة تشمل، )كم 300(الجبليتين التي تفصل هاتين السلسلتين كبيرة ال إلى المسافة
 الموصوفة هنا المنطقة، غير أن المتحدة األمريكية للواليات التابعة المنطقة االقتصادية الخالصة إلى البحرية نغالندوتمتد جبال نيوإ

 .خارج حدود الوالية الوطنية تقع برمتها
قاع  منوهي تبرز  ،بشكل استثنائي معقدة موائلو بطبقة تحتية صلبة ميزتت نادرة جزر هينغالند وكورنر رايز نيوإالجبال البحرية ل •

، بسبب عزلتها، الجبال البحريةتميل هذه و. متر من السطح 200إلى أقل من وترتفع في إحدى الحاالت إلى المياه الضحلة،  البحر
 نيوإنغالند وكورنر رايزل كلتا السلسلتين الجبليتين وتأوي .فريدة من نوعهاال الحيوانيةتجمعات الالمستوطنة و مجموعاتدعم ال إلى

      ً              عاليا  للغاية مقارنة فيها القاعي التنوعويكون  .األنواع المستوطنة العديد منبما في ذلك ، مجتمعات مرجانية واسفنجية معقدة
حتى  )السطح عنمتر  2000من  كثرأالتي تبعد ب( عمقاأل والقمم البحريةالجبال  منحدرات وال تزال .المحيطة بها السحيقة المناطقب

 ].في الصيد التجاري الضحلة الجبال البحرية بعض استغالل ، على الرغم منلألنشطة البشرية تأثيرات مباشرة بمنأى عن أية اآلن
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قيت حلقة العمل وكذلك لعدم استطاعتها المشاركة في حلقة تحتاج آيسلندا إلى مزيد من المشاورات بخصوص وصف المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا بسبب تو   38

 .العلمية بالكامل العمل واستعراض البيانات
قيت حلقة العمل وكذلك لعدم استطاعتها المشاركة في حلقة تحتاج آيسلندا إلى مزيد من المشاورات بخصوص وصف المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا بسبب تو   39

 .تعراض البيانات العلمية بالكاملالعمل واس
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 الموقع ووصف موجز للمناطق

لالطالع على شرح  39يرجى الرجوع إلى الصفحة 
 مختصراتال

  40الحرارية المائية الفوهات - 7[
    ً  شماال    °30,125من الفوهات الحرارية المائية في لوست سيتي عند  -منتصف المحيط األطلسي مرتفع تتبع هذه المنطقة: الموقع •

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

تميز تو المحيطة بها، أعماق البحاردرجات حرارة من           ًأكثر دفئا  حرارةدرجات  تسودها موائل فريدة هي الحرارية المائية وهاتالف •
 يعيش في درجة عالية منيمكن أن القاسية، و هذه البيئات معالمستوطنة  من األنواع عدد قليل وقد تكيف. غنية بالكبريت كيمياءب
 هيومن الفوهات الحرارية المائية في لوست سيتي،  األطلسيمنتصف المحيط  مرتفع تتبع هذه المنطقةو. حيائيةالكتلة األو كثافةال

ويعتقد أن الموقع الحراري المائي للوست سيتي ينشط منذ ما . أتالنتيك جيوترافيرسي-سبور وترانس تضم الموقعين النشطين بروكن
 ].وارتفاع قلويتهفوهته درجة حرارة      ً           نظرا  إلى انخفاض فريدة من نوعها خصائصب سنة، وهو يتمتع 30 000يزيد عن 
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وكذلك لعدم استطاعتها المشاركة في حلقة  إلى مزيد من المشاورات بخصوص وصف المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا بسبب توقيت حلقة العمل تحتاج آيسلندا   40

  .العمل واستعراض البيانات العلمية بالكامل
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                                  ً            ً                       المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا  أو بيولوجيا  في البحر األبيض المتوسطوصف المناطق التي تستوفي معايير  - 7الجدول 
  UNEP/CBD/EBSA/WS/2014/3/4(41 ،لتيسير وصف المناطق المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا لمنطقة البحر األبيض المتوسطلتقرير حلقة العمل اإلقليمية  رابعتذييل المرفق ال ترد التفاصيل في(

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 الموقع ووصف موجز للمناطق

لالطالع على شرح  39يرجى الرجوع إلى الصفحة 
 مختصراتال

  البحر األدرياتي شمال -1
خط التساوي       ًإجماال  المنطقة ويحد هذه. كرواتياوسلوفينيا و إيطاليا سواحل قبالة يقع البحر األدرياتي، حوضشمال  جزء من: الموقع •

 منطقةال هذه وتقع. إيلوفيك وجزيرة) كونيرو(أنكونا  بين الرابط مستقيمالخط ال فوق الواقع نطاقالتشمل هي ، وأمتار 9 العمقي البالغ
 .نهر بو مسارب بشدة هي تتأثرو    ًترا م 35 هاعمق ، ویبلغ متوسطالبحر األدرياتي حوض من في الجزء الشمالي

 فريدة من نوعها تسمى صخريةنتوءات و وطبقات سفلية صلبة،، أعشاب البحريةمروج و، متنقلة رملية  ًا قيعان تتضمن هذه المنطقة •
 للغاية منات كبيرة مجموع هي تستضيفو. باالنقراض مهددةأنواع  لعدة ةمهم المنطقةوهذه ". tegnue" تاغنوو" trezze" تريزي

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

 الموائل في بتنوع شديد تميز هذه المنطقةتو ).وغيرها، )Engraulis encrasicolus( ةفاألنشوو، )Carcharinus plumbeus( الرملي
 أكثر المناطق              ً     وهي تشكل أيضا  إحدى .الشرقيةسواحلها إلى  الغربي ئهاجز من لعوامل البيئيةل الهام التدرج بسبب يميةوال القاعية

 .المتوسطالبحر األبيض  إنتاجية في
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  بومو/جابوكا فرةح -2
 أميال 4,5 مسافة وتمتد المنطقة إلى.     ًمترا  270تبلغ أعماقها القصوى  جاورة،تم متميزة منخفضات المنطقة ثالثةهذه  ضمت: الموقع •

 في وسط )أو بوما(جاكوبا  حفرةو جاورةمت منخفضات المنطقة التي تشملوتقع هذه . متر 200 خط التساوي العمقي البالغ من ةبحري
 . ًا متر 260-200 ويبلغ عمقها األقصى ما بين البحر األدرياتي

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

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

المدرجة و، المناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر المتوسطب المتعلق برتوكولالمن  المرفق الثانيالمدرجة في 
بيئة مواتية ك هذه الحفرة وقد تستخدم. لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية القائمة الحمراء على مهددة باالنقراضكأنواع 

من األنواع المهددة  واللذين يعدان، )Lamna nasus(وسمك البربيغل  سمك القرش النهم الولودل الرئيسية الحياة دورةمراحل بعض ل
 المتعلق برتوكولالمن  المرفق الثاني في مدرجكالهما و، )2007االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية، ( باالنقراض بشدة
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ق حلقة العمل بخصوص المعلومات العلمية لبعض التنوع البيولوجي المدرج في وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا في المناط لم يتفق الخبير من مالطة مع المشاركين اآلخرين في   41

  .المجاورة لمالطة
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 الموقع ووصف موجز للمناطق

لالطالع على شرح  39يرجى الرجوع إلى الصفحة 
 مختصراتال

أنواع من  عدةفهناك القاعية،  ألنواعاوفيما يتعلق ب. خاصة والتنوع البيولوجي في البحر المتوسطالمناطق المتمتعة بحماية ب
 .)شقائق البحرمرجان و المرجان الحجري(في هذه المنطقة المرجانيات التي يمكن العثور عليها 

  البحر األدرياتيمضيق البحر األيوني في جنوب  -3
هي و. البحر األيوني الشمالي من وفي الجزء البحر األدرياتي حوض جنوب الجزء الجنوبي من في وسط تقع هذه المنطقة: الموقع •

 جزيرةشبه سازاني و جزيرة( في ألبانيا منطقة ساحلية وتضم ،على الجانب الغربي البحر األدرياتي من الجزء العميق تتضمن
الجزء  في وسط وتقع هذه المنطقة. دي لوكا سانتا ماريا بالقرب من الواقعة المنحدرات     ًأيضا  وتغطي هذه المنطقة). كارابوروني
 .البحر األيونيشمال و البحر األدرياتي حوضجنوب  الجنوبي من

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

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

 فقمةو، )Stenella coeruleoalba(مخطط الالدلفين و، )Mobula mobular( شيطان البحر المتوسطي العمالقالضخمة األخرى مثل 
 فيوجميعها مدرج ، )Caretta caretta(السلحفاة ضخمة الرأس و ،)Monachus monachus(المتوسط  األبيض البحر الراهب في

أحياء  تشملو. المتوسط األبيض المناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحرب المتعلق توكولوبرمن ال المرفق الثاني
هامة للتنوع تمثل خزانات هي ، والمياه العميقةوتجمعات االسفنج في  ،والعميقة الباردة المياهالقاع المجتمعات المرجانية في 

من األنواع الشائعة في هذه سمك القرش و التونة وسمك أبو سيف  ُ   وت عد  . العضوية للمواد في إعادة التدوير الغذائي تساهمالبيولوجي و
 .المنطقة
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  التونسية-الحافة الجزائرية -4
 ویتمثل .في تونس جالطة جزيرةل الشرقي عموديال خطوال، الجزائر، بجاية في بيزان إيل الواقعة بين المنطقة البحرية: الموقع •

يتوافق حدها الشرقي مع خط المحاذاة الشرقي و) بيزان جزيرة( قوراية الحديقة الوطنية من البحري للجزء الحدود الغربية في الغربي
حوض البحر  غرب الجزء الشرقي منالتونسية في و الجزائرية اإلقليمية بين المياه التونسية-الجزائرية الحافةوتقع . لجزيرة جالطة

 .األبيض المتوسط
 في منطقة مصطبة تازة والتي تتمثل في المتوسط األبيض للبحرالمناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات األهمية  تتضمن هذه الحافة •

برنامج اإلنسان المدرجة في  واألراضي الرطبة الساحلية وطنية ساحلية، منتزهات ةالتي تضم خمسالمنطقة البحرية و، القبائل
 باإلضافة إلى، حوض البحر األبيض المتوسط غرب جزيرة في الجزء الجنوبي الشرقي من  وأكبر اليونسكو،/والمحيط الحيوي

في  باالنقراض المهددة أنواعهاالعديد من حيث تعشش  رةفي أهميتها للطيور المهاج هذه المنطقة قيمةوتكمن . جالطةأرخبيل 
في المائة من األنواع المحمية بموجب  55 تتمثل في حيازتها لنسبةميزة خاصة ب     ًأيضا  وتتمتع هذه المنطقة. الرطبة الساحلية أراضيها

. إنتاجية بيولوجية عالية ذاتأو /حساسة و موائلأو   تراثية                            ًتعتبر في البحر المتوسط  أصوال  التي اتفاقية برشلونة وغالبية الموائل
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 الموقع ووصف موجز للمناطق

لالطالع على شرح  39يرجى الرجوع إلى الصفحة 
 مختصراتال

لم أخاديد      ًأيضا  وتتضمن هذه المنطقة. ، بما في ذلك الهجراتيكولوجية هامةإعمليات بيولوجية ول  ًا موقع                 ًهذه الموائل أيضا وتمثل 
وهي تضم ما ال منطقة حساسة  هذه الحافة تعتبرو.        ًتكميليا            ًتشكل عنصرا                                                      تتسن دراستها بعد ؛ ومع ذلك، فإن فائدتها اإليكولوجية قد

 .المتوسط  األبيض في البحر لتنوع البيولوجي البحريلمعروفة يقل عن خمس بقع ساخنة 

  42المتصلة بهبحر البوران والمناطق  -5
، المتمتعة بحماية خاصةمركز األنشطة اإلقليمية للمناطق تفاقية برشلونة والحدود الغربية العند  المنطقةهذه  حدود عينت: الموقع •

جبل  مضيق منطقةال هذه وتشمل). الجزائر(وهران  المنطقة القريبة منب) إسبانيا( أقوالس رأس الخط الذي يربط عندإلى الشرق و
 .الشرق المتصلة به ناحيةالجزائرية والمغربية و اإلسبانيةوالمناطق  بحر البورانو، طارق

 متنوعةال القاعية جيومورفولوجيالاو البحر األبيض المتوسطنظرا اللتقاء مياه المحيط األطلسي و هيدرولوجيا معقدةبمنطقة تتسم هذه ال •
 نشأت عن ركاميةوهياكل  ، وأخاديد بحريةعديدة ً         ً       ا  يضم جباال  بحرية منحدرو ،مختلفة  ًا جزر، وسغير متجان      ًرصيفا التي تتضمن 

من الموائل واألنواع ، بما في ذلك نسبة كبيرة من  واسعة النطاقووجود مجموعة متنوعة  وتيسر هذه التضاريس. السوائل صرف
والتي نوع البيولوجي للتهذه البقعة الساخنة فإن ، الجغرافي الموقع وبسبب. باالنقراض األنواع المهددةو الحساسة/المهددة الموائل 
 على     ًأيضا  تحتويالبحر األبيض المتوسط أنواع و) وشمال غرب أفريقيا على جانبي أوروبا( أنواع المحيط األطلسي التقاءعن  نشأت

وعالوة . المستوطنةاألنواع  والطيور البحرية وعدد كبير من) بحر البورانمضيق جبل طارق و(العديد من األنواع المتوطنة من الالفقاريات 
منطقة و ،والثدييات البحرية والسالحف البحرية )فالتونة الزرقاء الزعان(الكبيرة  األسماك الغمريةهجرة  في                   ًتمثل طريقا إلزاميا فهي ، لى ذلكع

وقد أدرجت في هذه المنطقة . باالنقراض والطيور البحرية المهددةوعلف عدة أنواع من الحوتيات  كاثر          ً   وإيكولوجيا  لت         ًبيولوجيا  مهمة واستراتيجية
 .)البحرية جبال البوران( واقترح إضافة منطقة أخرى، المتوسط األبيض للبحرمناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات األهمية مواقع من ال 6
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  في شمال غرب البحر األبيض المتوسط يميةالنظم اإليكولوجية ال -6
 .البحر التيرانيجزء من و لیون بما في ذلك خليج، ليغوريا إلى بحر البليار جزرجنوب من  تمتد هذه المنطقة: الموقع •
      ًنسبيا  مستويات استثنائية استضافة تتيح لهاالتي  وقيانوغرافيةواأل الجيومورفولوجية الخصائص من مجموعةبالمنطقة  هذه تتميز •

 إنتاجيتها تقوم عليهاألساس الذي المنطقة  هذه فيوتشكل أوقيانوغرافيا الكتل المائية الموجودة . المتنوعة األنواع منوأعداد وفيرة 
 األسماك الغمريةمجموعات  بالنسبة لبعض غرب البحر األبيض المتوسط يمثلو .ائيةاالستثن البيولوجية واإليكولوجية وأهميتها
 ضخمة الرأس حفالسال(البحرية  السالحف وتتوزع. علفالو للتكاثر منطقة مهمة، التونةباألنواع الشبيهة و التونة فيهابما  الكبيرة،

في  البحر المتوسط شرق ووسط من القادمة ضخمة الرأس حفالسال وكذلك من المحيط األطلسيالقادمة ) السالحف جلدية الظهرو
وتضم  .مجموعات هذين النوعين من السالحف اتصال بين منطقة البليار جزر وتمثل. الكاتالوني والبحر الشمالي من الجزيرة الجزء
نورس و يالبليار مجموعات كبيرة مستوطنة من طيور جلف الماء وتتضمن، المناطق المهمة للطيور منطقة من 63ً   أيضا المنطقة
 .أودوين
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  .من تقرير االجتماع الثامن عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 47يرجى اإلشارة إلى الفقرة    42
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 الموقع ووصف موجز للمناطق

لالطالع على شرح  39يرجى الرجوع إلى الصفحة 
 مختصراتال

  النظم اإليكولوجية القاعية في شمال غرب البحر األبيض المتوسط -7
مساحة تغطي هي ، وترم 2 500 ىحوال هامدى عمقويبلغ  .سبانياإو فرنساوموناكو، و، إيطاليا سواحل قبالة منطقةال تقع هذه: الموقع •

 .²كم 196 000قدرها 
التي  والنظم اإليكولوجية الجيومورفولوجياو، األوقيانوغرافية ظروفالمن حيث  الحوض الغربيائص خص   ً   كال  من المنطقةتمثل هذه  •

،  ًا منحدرو ، ًا جرف، والقاعية عالمالم من تنوعة وعريضةم مجموعةوتستضيف هذه المنطقة، التي تضم . وحيدةتغذوية  شبكات ويأت
 يتميز     ًهاما   ًا بيولوجي  ًا تنوعو، اللجية المنطقة المدية وحتى المنطقة من     ًبدءا  الحفظ في مجال ذات األهمية الموائل من  ًا فريد     ً تنوعا  

 .مرونةال مستوى انخفاضتتسم ببقلة المناعة والموائل األنواع و معظم هذهوتتصف . )ابيئته التي تعدل األنواع( باألنواع المهندسة

H M H H M H M 

  قناة صقلية -8
مالطا، و، )يطالياإ(مبيدوزا أو بيالجيجزر و، )إيطاليا( بانتيليرياتقع حيث ، وتونس صقلية بين جزيرة صقلية قناة تمتد: الموقع •

 ).مالطا(كومينو و غوزووجزيرتا 
                 ً الجزء األوسع نطاقا  وفي . المتوسط األبيض البحر قشرو غرب حوضي لكتل المائية والكائنات الحية بينل      ًتبادال  تشهد هذه المنطقة •

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

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

، فةاألنشو، وسمك أبو سيفو، سماك التونة الزرقاء الزعانف، بما في ذلك أاع األسماك ذات األهمية التجاريةلعدد من أنو رء هامةس
 لسمك القرش األبيض المهددتشكل موقع تفريخ هام المنطقة      ً       أيضا  أن هذه ويعتقد. عدد من أنواع األسماك القاعيةباإلضافة إلى 

 .باالنقراض  لسمك الشفنين المالطي المهدد بشدةآخر موئل هام صقلية  قناة وتعتبر. باالنقراض

M H H H M H L 

  خليج قابس -9
المنطقة التي ) 1(: هي كبيرة جيومورفولوجية ثالث وحدات تمثله، وكم 626 بساحل خطي يمتد إلى مسافة قابس خليجيتميز : الموقع •

واألراضي  ،الكثبان الرمليةو ،والبحيرات والشواطئ، ،)مسطحات ملحية( السباخ( الساحلية التشكيالت تنوع كبير من تحتوي على
 التي يحدها المنطقة البحرية) 2(؛ )من نوعها النباتات الفريدة ومجموعات ،والوديان الواحات( الساحلية والنظم اإليكولوجية) الرطبة
مجموعة  وهي تضم.     ً         مترا  من الشرق 50 التساوي العمقي البالغمنحنى و، من الجنوب مع ليبيا الحدودو الشمال، قبودية من رأس

 في المائة من 33 وهي تمثل، قابس  خليجمنطقة )     .)3 كني سو قرقنةو جربة جزرأهمها النظم اإليكولوجية الجزرية، و متنوعة من
 .الساحل التونسي

أحد  خليج قابسويشكل . طينية، أو حتى بسواحل من المستنقعات/بسواحل رملية منخفضة، أو رمليةيتميز الخط الساحلي لخليج قابس  •
البوزيدونيا المتوسطية  لهذا الخليج من أعشابتعتبر المجموعة األحيائية و ،البحر األبيض المتوسط في مناطق التفريخ والحضانة

)Posidonia oceanica (أهمية في اإليكولوجي البحري األكثر تميزا و النظاماألعشاب البحرية  وتشكل هذه. العالم أكبر مجموعة في
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في منطقة البحر األبيض  المروج أكبرفي خليج قابس  المنتشرة مروج األعشاب البحرية  ُ   وت عد  . هي مهددة بطرق عدةخليج قابس و
ويشكل .      ً                   تمثيال  لها في هذه المنطقةاألعشاب البحرية في البحر األبيض المتوسط بمعظم المجتمعات القاعية المرتبطة وتجد . المتوسط

ويعد . حیث ینعدم وجودھا في بقیة أجزائھفريدة من نوعها في البحر األبيض المتوسط  ظاهرةارتفاع المد والجزر في خليج قابس 
التي عدد األنواع وبلغ . متنوعةوحيوانات  من نوعه فريدولوجي نوع بيوجود ت، مع  ًا استثنائي للمنطقة الساحلية البينيةالعمودي  النطاق
تحديدها في منطقة البحر  جرىفي المائة من جميع األنواع التي  14,8وهو ما يمثل نوعا،  1 658جردها في خليج قابس تسنى 

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

  خليج سيرت -10
 التي تستضيفو، وبنغازي مصراتة بين الواقعة المنطقة البحريةتشمل و ،من السواحل كم 750 ىحوال المنطقة هذه تضم: الموقع •

 .المتوسط األبيض ساحل البحر علىفي أقصى الجنوب الواقعة  الشواطئ الرملية
 الوالية الوطنية ضمن ويقع برمته، المتوسط األبيض الجنوبي للبحر الساحل للغاية على طبيعية كبيرة منطقة سرت خليجيشكل  •

 ضخمة الرأس السالحف مثل ،األنواع المهددة باالنقراض العديد من وتوفر خصائصه الطبيعية موائل ساحلية ممتازة لتكاثر .الليبيبة
وحفظ  حياةمراحل كبيرة ل المنطقة أهميةكتسي هذه وت). Sterna bengalensis emigrata( والخرشنة البنغالية) Caretta caretta(الرأس 
، الغضروفيةمن أنواع األسماك  كثيرالو) Thunnus thynnus(الزعانف  الزرقاء التونة، مثل األنواع الغمريةأعداد كبيرة من  وإنتاجية

وتتضمن هذه المنطقة  .برشلونة اتفاقية المرفق الثاني من في إطار باالنقراض األسماك المدرجة كأنواع مهددة من بما في ذلك العديد
 .عانفالز الزرقاء للتونة ستةأحد مواقع السرء ال
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  مروحة دلتا النيل -11
شبه النيل و دلتا قبالة القاريين الواقعين المنحدرو رصيفال منطقةال هذه وتشمل، شرق البحر األبيض المتوسط في جنوب تقع: الموقع •

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

الخصائص و الفيزيائية والبيولوجية األوقيانوغرافية خصائصوالترسب طمي النيل، ( التي تتميز بها هذه المنطقة والظواهر الطبيعية
أخدود (، واألخاديد نشطة للغايةال، بما في ذلك التسربات الباردة هامةجيومورفولوجية  المنطقة معالم     ً       أيضا  في هذهوتقع . )المناخية

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

باإلضافة إلى و. المتعددة األشواك الديدان أنواعتتألف من الرخويات المتوطنة و لنظم إيكولوجية حساسة  ًا موطن وهي تشكل. بداخلها
 مؤشر التنوع البيولوجي فيويرتفع . المنطقة هذه أعماق البحار موجودة في مرجانياتمجتمعات                     ً     فإن من المتوقع أيضا  وجودذلك، 
غمرية األسماك ال مجتمعات من رئيسية عناصر          ً  تشكل موطنا  لالمنطقة  حيث أن هذه )50من أصل  38( بشكل كبيرالمنطقة  هذه

؛ وعالوة على الزرقاء الزعانف لتونةك مثل مصايد امثلها في ذلأهمية كبيرة الصغيرة  غمريةمصايد األسماك الوتكتسي . والقاعية
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 وباإلضافة إلى. األبيض المتوسطفي البحر ، فإن مروحة دلتا النيل تعتبر إحدى مواقع السرء القليلة للتونة الزرقاء الزعانف ذلك
هو و ،الجزء الرصيفي منهافي  فلعلفي مناطق ا إلى التجمعوالسالحف البحرية  يميةاألنواع ال ، فإن إنتاجية هذه المنطقة تدفعذلك

 .تكاثر للطيورمناطق ك           ًستخدم أيضا ي الذيالجزء 

  أخاديد شرق البحر األبيض المتوسط -12
 شرق البحر األبيض المتوسطأخادید وتشكل  .اللبناني والسوري ينالساحل على طول شرق البحر األبيض المتوسطأخادید  قعت: الموقع •

 بيولوجية أهمية هذه األخاديد تكتسيو، لمياه العذبةل مغمورةينابيع و ،مائيةحرارية  من فوهات وكذلك عميقة، أخاديد منيتكون       ًنظاما 
، )Opisthobranch(مواقع تشكيالت بزاق البحر  أكبر إحدى شرق البحر األبيض المتوسط الساحلية في المناطقوتستضيف  .خاصة

مما يتيح استخدامها كمأوى وموقع سرء للعديد من األنواع المهمة ، في فصل الشتاء على درجات الحرارةألمياهها تتعرض و
 المهددة باالنقراض/كأنواع حساسة مدرج كثير منهاالو( العظمياتوالزواحف و والثدييات البحرية غضروفيةال األسماك        ً    بيولوجيا  من 

 ).الطبيعيةلالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد  القائمة الحمراء على
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  الجزء الشمالي الشرقي من شرق البحر األبيض المتوسط -13
 .وسورياقبرص وتركيا و بين اليونان، األبیض المتوسطالبحر الجزء الشمالي الشرقي من شرق تقع هذه المنطقة في : الموقع •
مهددة ألنواع ، و)Thunnus thynnus( الزرقاء الزعانف للتونة تتضمن مواقع سرء وهي .هامة بيولوجية معالم المنطقةهذه  ضمت •

البحر  الراهب في فقمةو ،)Chelonia mydas(السالحف الخضراء و ،)Caretta caretta( ضخمة الرأس السالحف مثل باالنقراض
الذي يوشك على ) Larus audouinii( أودوين نورس          ً                ويوجد أيضا  في هذه المنطقة ). Monachus monachus ( المتوسطاألبيض 

 .)Phalacrocorax aristotelis desmarestii( الغاق الشائع والمعروف باسم المستوطن المتوسط األبيض البحر  ُ   ن ويعواالنقراض، 

M H H M - - - 

  كريسوتشو خليجأكاماس و -14
ويمتد  .لجزيرةا غرب وشمال غرب كاماسأل ويقع االمتداد الساحلي. يياليا/بوليسو أكاماس: اثنين موقعين تضم هذه المنطقة: الموقع •

 .    ًمترا  50 منحنى التساوي العمقي البالغ إلى مغطى بالحصى/رملي أو بالكاملرملي ساحل  من يياليا-بوليس لموقع البحري المكون
 صخريالشاطئ ال على مجاورةكهوف وضخمة الرأس والسالحف  الخضراء للسالحف هامة تعشيش شواطئ أكاماس موقع يتضمن •

. كبيرة للبوزيدينيا       ًومروجا ) Dendropoma( رخويات البحر الملفوفةل     ً شعابا  ضم وي .الذي تستريح وتتكاثر فيه حيوانات فقمة الراهب
وكمنطقة من  2000ناتورا  ضمن موقع من الجزيرة، على الساحل الغربيتوكسيفترا للسالحف، والتي تقع /وقد أدرجت محمية الرا

 ةمهم نطقةهو م يياليا-بوليس موقعو. في إطار اتفاقية برشلونةللبحر األبيض المتوسط، مناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات األهمية ال
 .مروج البوزيدينيا الكبيرة وكذلك لبقاء، السالحف الخضراء ، ولعلف صغار وكبارضخمة الرأس لتزاوج وتعشيش السالحف
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  الهيلينيالخندق  -15
يندرج الجزء و ،)الشرقيالبحر األيوني ( األبیض المتوسط من البحر الوسطى المنطقة الفرعية في      ًجزئيا  المنطقة تندرج هذه: الموقع •

 جزر وتمتد هذه المنطقة من). األبیض المتوسط البحر شرق( األبیض المتوسط من البحر شرقيةال المنطقة الفرعيةفي اآلخر منها 
 .ألناضوللالغربي  الساحل الجنوبي نحو الشمال الشرقي ثم إلى جزيرة كريت إلى الجنوب من اليونانية األيونيالبحر 
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وتكتسي هذه المنطقة، نتيجة للظروف  .، وهي تربط وسط البحر األبيض المتوسط بشرقهقاع البحرل      ً       ًمعلما  رئيسيا  المنطقةتشكل هذه  •
شرق البحر األبيض  في والمهددة باالندثار في األعماق الغواصة البحرية الثدييات اءلبقالتي تميزها، أهمية  الجيومورفولوجية

 في تساهم) المائيةرودس دوامة ( منطقةال من جزء الشرقيلل فإن الظروف األوقيانوسية الخاصة باإلضافة إلى ذلك،و. المتوسط
 .     ً                     نادرا  من المغذيات النباتية            ًتمتلك رصيدا تي ، والالشمال الشرقي من شرق المتوسط لمنطقة اإلنتاجية البيولوجية

  وسط بحر إيجة -16
بما  إلى الغرب، إيجة عبر بحر) اليونانية جزيرة ليسبوس، إلى الشمال من التركيعلى البر ( باباكال من تمتد هذه المنطقة: الموقع •

الجزر  يلي، ثم مأهولةالغير  فالكونيرا جزيرة إلى أتيكا خط ساحلعلى طول  يمتد الغربي الحدويمتد . سكيروس في ذلك جزيرة
 حتى رودسلالشمالي  الشاطئ وهي تتبع .رودس جزيرة حتى الهيليني البركاني القوس على طول، كيكالديس رخبيلأل الجنوبية
 .لمنطقةهذه ال الحد الشرقي ي التركي الساحلويشكل . التركي الساحل

 مجموعة متنوعة من الموائل الصغيرة التي تشكل والخلجان مئات الجزر يتكون من النطاق واسع أرخبيلب بحر ايجهوسط  يتميز •
المواقع و البحرية معشباتال مثل هشة موائل وجود ةالمهم وااليكولوجية الخصائص البيولوجية تضمنوت. الغنية بالتنوع البيولوجي

مختلفة أنواع و، الراهب فقمةمثل ( لحساسةا أو األنواع النادرة لعدد من للغاية ومناطق التكاثر المهمةالموائل والتي توفر المرجانية، 
 الفوهات المنطقة هذه في فريدة من نوعهالا الجيومورفولوجية وتتضمن الخصائص .)أسماك القرشو، وتياتوالح الطيورمن 

جود وو المنطقة الذي يميز هذه يعالالبيولوجي التنوع لل     ًنظرا و. البراكين المغمورةو ،المحاليل الملحية تسرباتو، الحرارية المائية
 .تتمتع بالحماية القانونية العديد من المواقع فقد أصبحت، الحساسة للغايةاألنواع العديد من 
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  شمال بحر إيجة -17
الواقعة  في المياه وكذلك ،وتركيا يونانلل تينالوطني تينالقضائي تينالوالي ضمن بحر إيجة في شمال المنطقة الموصوفةتقع : الموقع •

 .الوطنية خارج حدود الوالية
 منالمدخالت و وارتفاعات مياه القاع إلى السطح، ،ةمامياأل التي تعبر المواقع يةمياه النهرال بسبب مدخالت للغاية منتجةالمنطقة  •

 على وقد عثر في هذه المنطقة .يجهإبحر  في أهم مصايد األسماك بعض وتضم المنطقة. من البحر األسود الغنية بالمغذيات المياه
في البحر األبيض  البحرية نتزهاتالم أكبر باإلضافة إلى احتوائها على إحدى ،والمرجانيات الثدييات البحرية نادرة منأنواع 
 .المتوسط األبيض البحر الراهب في فقمة مجموعات هامة من حيوانات، والتي تدعم المتوسط

H H M L H H L 
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  مسائل أخرى: التنوع البيولوجي البحري والساحلي  18/4التوصية 
  والتكنولوجية،الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية إن 

إلى األمين التنفيذي إحالة التقرير المجمع المحدث آلثار تحمض المحيطات على التنوع البيولوجي  تطلب  - 1
  ل المشترك التفاقيات ريو الثالث؛إلى فريق االتصا 44البحري

  :بأن يعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر مقررا على غرار ما يلي توصي  - 2
  األطراف،إن مؤتمر 

  آثار الضوضاء تحت الماء الناجمة عن األنشطة البشرية على التنوع البيولوجي البحري والساحلي
للمفوضية األوروبية على تقديم الموارد المالية، ولحكومة المملكة المتحدة  يعرب عن امتنانه - 1

لى التعاون في تنظيم حلقة عمل لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية على استضافة، وللمنظمة البحرية الدولية ع
مقر المنظمة البحرية (الخبراء بشأن الضوضاء تحت الماء وآثارها على التنوع البيولوجي البحري والساحلي 

 ؛)2014شباط /فبراير 27-25الدولية، لندن، 

أن هناك بالفعل كمية كبيرة من البحوث في مجال آثار  ويالحظ 43بتقرير حلقة العمل يرحب - 2
، ولكن ما زالت أسئلة مهمة تتطلب مزيدا ةالماضيالقليلة د وتحت الماء على الحياة البحرية خالل العقالضوضاء 

من الدراسة، وأن أكبر الفجوات في المعارف تتعلق باألسماك، والالفقريات، والسالحف والطيور، وأن الفجوات 
ت في انتشار وحجم، وكذلك الكثافة اإلضافية في المعارف بشأن خصائص لمصادر الصوت الرئيسية، واالتجاها

اآلثار المحتملة للضوضاء تحت الماء على النظم اإليكولوجية  بشأنوالتوزيع المكاني للضوضاء تحت الماء و
ومجموعات الحيوانات، بما في ذلك اآلثار التراكمية والتآزرية لمصادر متعددة من الضوضاء وعوامل اإلجهاد 

 األخرى؛

حكومات األخرى والمنظمات المختصة، بما في ذلك المنظمة البحرية ال يدعواألطراف، و يحث - 3
، وكذلك المجتمعات اللجنة الدولية لشؤون صيد الحيتانالمهاجرة، والحيوانات البرية أنواع حفظ الدولية، واتفاقية 

ها لتجنب ، إلى اتخاذ التدابير المالئمة ضمن اختصاصاتالمعنييناألصلية والمحلية وأصحاب المصلحة اآلخرين 
ثار الضارة الجسيمة المحتملة للضوضاء تحت الماء الناجمة عن األنشطة البشرية على التنوع وخفض وتخفيف اآل

   :البيولوجي البحري والساحلي بوسائل منها ما يلي
ثار ضارة، وتحديد آتحديد وتمييز أنواع الضوضاء تحت الماء أو كثافتها في المواقع التي بها   )أ(

 اء حسب المصدر؛خصائص الضوض

المشار إليها في الفقرة المتبقية و الفجوات المهمة في المعارفإجراء المزيد من البحوث بشأن   )ب(
  أعاله؛ 2

                               ً                                                    تطوير ونقل تكنولوجيات أقل ضجيجا ، بما فيها البنادق الهوائية، ودفع الركام وخفض ضوضاء   )ج(
  وتطبيق أفضل الممارسات المتاحة في جميع األنشطة ذات الصلة؛ ،السفن

التوزيع  رسم خرائطلدى  إدراج المناطق التي تتأثر عند مستويات مختلفة من الضوضاء  )د(
  ؛ني للصوتاالمكاني والزم

فيما يتعلق  الحساسة للضوضاءالجمع بين وضع الخرائط الصوتية وخرائط موائل األنواع   )ه(
  ثار الضوضاء؛آلمخاطر المكانية من أجل تحديد المناطق التي يمكن ان تتعرض فيها تلك األنواع بتقييمات ال
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تخفيف وإدارة الضوضاء تحت الماء الناجمة عن األنشطة البشرية من خالل استخدام اإلدارة   )و(
توزيع نماط ة كافية ألالمكانية الزمانية لألنشطة، مع االعتماد على المعارف الزمنية والمكانية التفصيلية بدرج

  األوقات؛ تلكمع القدرة على تجنب توليد ضوضاء في المنطقة في األنواع أو األعداد 
ة على ضارآثار  يكون لهاإجراء تقييمات األثر المناسبة قبل االضطالع باألنشطة التي قد   )ز(

  األنواع الحساسة للضوضاء، والقيام بالرصد المناسب؛
خطط إدارة المناطق المحمية البحرية والخطط  تطويرو عدادفي إ الضوضاءإدراج اعتبارات   )ح(

  األخرى ذات الصلة، حسب االقتضاء؛
النظر في العتبات كأداة لحماية األنواع الحساسة للضوضاء، مع مراعاة مواقعها خالل المراحل   )ط(

  والمعلومات اإلضافية؛ ذات الصلة لبحوثانتائج  الحرجة من دورة الحياة، وكذلك
                                                       ُ                      توحيد المقاييس وقياسات الضوضاء، حتى تكون هناك تدابير ون هج مماثلة لجميع أنواع   )ي(

  الضوضاء وفي كل األماكن؛
بناء القدرات في المناطق النامية حيث لم يتم بعد تعزيز التوعية والقدرات العلمية على معالجة   )ك(

  هذه القضية؛
إعداد  اعات األخرى ذات الصلة، بما في ذلك القوات البحرية، عندإشراك الصناعة والقط  )ل(

  المبادئ التوجيهية من أجل زيادة ملكيتها ومشاركتها في تنفيذ المبادئ التوجيهية؛
التشجيع على التعاون والتواصل بين مختلف الهيئات الدولية ذات الصلة إليجاد أوجه التآزر في   )م(

  معالجة هذه القضية؛
لضوضاء تحت الماء على األنواع الحساسة لن اآلثار الضارة علمعلومات ذات الصلة ربط ا  )ن(

تنسيق العمليات المختلفة المتعلقة بالتخطيط المكاني البحري واإلدارة القائمة على أساس  عندما يتمللضوضاء 
  المناطق؛

  :إلى األمين التنفيذي االضطالع بما يلي يطلب  - 4
ين األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية، على النحو مواصلة تيسير التعاون ب  )أ(

  أعاله؛ 3المشار إليه في الفقرة 
 3العناصر المحددة في الفقرة ب فيما يتعلقتجميع وتوليف المعلومات العلمية والتقنية ذات الصلة   )ب(

 ،األطراف التي قدمتهارسات، التدابير المتخذة ذات الصلة وأمثلة عن أفضل المما عنأعاله، وكذلك المعلومات 
للهيئة الفرعية للمشورة  قادمالجتماع وإتاحة هذا التجميع كمعلومات والحكومات األخرى والمنظمات المختصة، 

نشر نتائج التوليف، بما في  غيةب، الثالث عشر لمؤتمر األطراف العلمية والتقنية والتكنولوجية يعقد قبل االجتماع
  آلية غرفة تبادل المعلومات أو وسائل أخرى؛ من خاللوذلك  ،ذلك التجارب الناجحة

  أثار تحمض المحيطات على التنوع البيولوجي البحري والساحلي
  ألف، 11/18من المقرر  23والفقرة  10/29من المقرر  67إلى  63إلى الفقرات  إذ يشير

أعمال  هالدعممالية الشلحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا  عن امتنانه يعرب - 5
بشأن آثار  إعداد وثيقة استعراض منهجي فيتهم وللخبراء الدوليين على مساهم ،اإلعداد والتنسيق والتجميع العلمي

التنوع  لآلثار علىها                 تتضمن تجميعا موج  44ة،                                                         تحم ض المحيطات على التنوع البيولوجي ووظائف النظم اإليكولوجي
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على النظم البحرية والساحلية، بما في ذلك معلومات عن بحوث محيطات الحقبة               تحم ض المحيطات من البيولوجي 
                                                            بهذا التجميع المحد ث آلثار تحم ض المحيطات على التنوع البيولوجي  يرحب، وبشكل وافغ عنها                  ّالقديمة غير المبل 

 البحري؛

مثل (درجة الحموضة نسبيا بحكم طبيعتها  فيها نخفضالتي ت مياهبأن ال ويعرب عن قلقهيالحظ  - 6
، والمناطق الواقعة الساحلفي ، ومناطق ارتفاع مياه القاع إلى السطح علياخطوط العرض الالمناطق الواقعة عند 

، فإنه من المتوقع أن يزداد )ومناطق الماء األجاج ذات الحموضة المنخفضة، مثل بحر البلطيق منحدر القاريالفي 
 كائناتال من المحتمل تأثر، والحادي والعشرين واسع خالل القرنعلى نطاق األراغونيت والكالسيت بتشبع النقص 

 ؛المياه الباردة والسالمة البنيوية لموائلها مرجانيات وكذلك، كائنات الحيةبين ال المشبعة بالكالسيوم القاعية والعالقة

لدولية لمنظمة الحكومية ارافية واللجنة األوقيانوغ ،الحكومات األخرى يدعواألطراف و يحث - 7
على  ،ذات الصلةاألخرى والمنظمات  ،والمجموعات العلمية ذات الصلة ،األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

بصورة وثيقة بنظم رصد                            رصد تحم ض المحيطات، المرتبطالدولي لتحسين على المستوى تعزيز تعاونها 
              تحم ض المحيطات لرصد تكامل جيدة الشبكة عالمية  إنشاءضرورة اإلشارة إلى المحيطات العالمية األخرى، مع 

 الظروف المستقبلية؛عن الجاري وإعداد نماذج توفر توقعات  التفاوتمن أجل تحسين فهم 

                                               التقرير التجميعي المحد ث آلثار تحم ض المحيطات على  رسالإلى األمين التنفيذي إ يطلب - 8
والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة وإحالته إلى أمانة اتفاقية  ،إلى األطراف 44التنوع البيولوجي البحري
تغير المناخ؛ ومواصلة التعاون مع اللجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدولية لمنظمة بشأن األمم المتحدة اإلطارية 

 ،منظمات ذات الصلة األخرىوال ذات الصلة،والمجموعات العلمية  ،األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
ث وتيسير دمج هذه النتائج  د حبالنتائج الرئيسية للتقرير التجميعي الم لزيادة التوعيةوالمجتمعات األصلية والمحلية 

في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية ذات الصلة المعنية بالحفظ واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي البحري 
 إعداد برامج البحوث والرصد ذات الصلة على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية؛ فضال عنوالساحلي 

األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات  يدعو، 11/21من المقرر  2إلى الفقرة  وإذ يشير - 9
مض المعنية، والمجتمعات األصلية والمحلية إلى النظر في المعلومات الواردة في التجميع المحدث آلثار تح

في أعمالها في إطار العمليات ذات الصلة، بما فيها تلك التي تندرج  44المحيطات على التنوع البيولوجي البحري
 45ضمن إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ؛

من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي للشعاب  10اإلجراءات ذات األولوية الرامية إلى تحقيق الهدف 
  جانية والنظم اإليكولوجية الوثيقة االرتباط بهاالمر

اإلجراءات ذات األولوية الرامية إلى يعتمد ألف،  11/18من المقرر  9الفقرة  إلى شيرإذ ي - 10
، من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي للشعاب المرجانية والنظم اإليكولوجية الوثيقة االرتباط بها 10تحقيق الهدف 

برنامج عمل التنوع البيولوجي البحري والساحلي، بغية تحديث ل، كضميمة مرفق هذا المقررعلى النحو الوارد في 
 الحكومات األخرى ويدعو األطراف يحثبرنامج العمل، وفي  46المرجان خطة العمل المحددة بشأن ابيضاض

ف الوطنية، من أجل تحسين والظرو ووفقا للقدرات انطبق حيثماتنفيذ األنشطة الواردة فيها،  إلى المنظمات ذات الصلةو
 البيولوجي؛من أهداف أيشي للتنوع  10نحو تحقيق الهدف  التنفيذ

                                                           
 .30822، العدد 1771، المجلد سلسلة المعاهداتاألمم المتحدة،    45
 .1التذييل ، المرفق األول، 7/5المقرر    46
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تقرير إلى نتائج عمل الفريق العامل الثاني للهيئة الحكومية الدولية بشأن تغير المناخ في يشير  - 11
كثير من األنواع والنظم ذات القدرة المحدودة على التكيف تتعرض لمخاطر الالذي ينص على أن  47تقييمه الخامس

وجليد البحار والشعاب المرجانية، الشمالية عالية بزيادة االحترار بدرجتين مئويتين، وخصوصا في النظم القطبية 
 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في هذا الصدد؛ 10ويالحظ أهمية الهدف 

درجة حرارة سطح البحر يزيد أيضا من المخاطر التي تتعرض لها  رتفاعأن اإذ يدرك و - 12
عوامل ، متآزرة في أغلب األحيان، بين جميع إضافية وأن ثمة تفاعالت ،مسببات األمراض منالشعاب المرجانية 

الحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة على تقوية وتعزيز الجهود الحالية  يدعواألطراف ويحث ، اإلجهاد هذه
اجتماعية  اعلى المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية والعالمية من أجل إدارة الشعاب المرجانية باعتبارها نظم

 عوامل اإلجهادالمتعددة، بما في ذلك  لعوامل اإلجهادالتفاعلية  التأثيراتإيكولوجية تشهد تغيرات ناجمة عن 
، وارتفاع مستوى سطح البحر، مداريةالعواصف ال اتتأثيرمثل ارتفاع درجة حرارة سطح البحر، و(العالمية 

صيد اللألسماك، وممارسات  مفرطمثل الصيد ال(المحلية  عوامل اإلجهادو ،)             تحم ض المحيطاتفضال عن 
على حد ) ، والتنمية الساحلية، والسياحة واالستخدامات الترفيهية، وما إلى ذلكيوالبحر البريتلوث الالمدمرة، و

 :ما يليلز على اإلجراءات التي تتصدى بوجه خاص سواء، مع التركي

التي يمكن  لعوامل اإلجهادالمتعددة، وتحديدا عن طريق التصدي  عوامل اإلجهادالحد من آثار   )أ(
، مع مالحظة ما سينطوي عليه هذا اإلجراء من على المستويات اإلقليمية والوطنية والمحلية ها بصورة أسهلعتتب

 منافع متعددة؛

القائم  كيفالشعاب المرجانية والنظم اإليكولوجية الوثيقة االرتباط بها من خالل الت مرونةتعزيز   )ب(
 توفير السلع والخدمات؛ االستمرار في لتمكينعلى النظم اإليكولوجية 

على  التي تعتمدالمحافظة على استدامة سبل العيش واألمن الغذائي في المجتمعات الساحلية   )ج(
 لالستمرار، حسب االقتضاء؛ ةية وتوفير سبل عيش بديلة قابلالشعاب المرجان

الثانوية  تأثيراتلتنبؤ بمخاطر المناخ والعلى االمديرين المحليين والوطنيين  اتزيادة قدر  )د(
 ؛م اإليكولوجياقائمة على النظ كيفتطبيق تدابير تعن طريق والتخطيط االستباقي لها،  االمرتبطة به

تعزيز التعاون الدولي واإلقليمي دعما لتنفيذ اإلجراءات ذات األولوية على المستوى الوطني،   )ه(
ذات الصلة في  ةمختلفمجاالت العمل الالتآزر مع أوجه استنادا إلى المبادرات الدولية واإلقليمية القائمة، وإقامة 

 ؛إطار االتفاقية

إلى األمين التنفيذي، بالتعاون مع  يطلبألف،  11/18من المقرر  14الفقرة  إلىشير إذ يو - 13
والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة، تيسير تنفيذ اإلجراءات ذات األولوية من أجل تحقيق  ،األطراف
، لشعاب المرجانية والنظم اإليكولوجية الوثيقة االرتباط بهاالمتعلق بامن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  10الهدف 

 قاسمآليات لت إعدادوتنظيم حلقات عمل لبناء القدرات  عن طريق في مرفق هذا المقرر، على النحو الوارد
 من أنشطة التنفيذ المختلفة؛ فادةن الخبرات والدروس المستعالمعلومات 

الكائنات األخرى الكثيرة في كذلك ولمياه العميقة في اهشاشة الشعاب المرجانية  وإذ يالحظ - 14
على الشعاب  إضافية تختلف عن تلك التي تؤثر عوامل إجهادب تالمحيطات، وإن تأثر          آلثار تحم ضالمياه الباردة 

في  ةالمرجانيوحالة الشعاب بالحاجة إلى مواصلة العمل من أجل تحديد موقع  وإذ يقر لمياه الدافئة،في االمرجانية 
                                                           

متاح على ( الضعفاآلثار، والتكيف ومواطن : 2014تغير المناخ في عام تغير المناخ، ب المعني الفريق الحكومي الدولي   47
 ).https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2 الموقع الشبكي

https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2
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األمين التنفيذي، بالتعاون مع إلى طلب ي آثار األنشطة البشرية على هذه المرجانيات،لفهم والمياه العميقة 
التنوع البيولوجي خطة عمل محددة بشأن  مشروعوالحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة، إعداد  ،األطراف

لشعاب ل يمادن التدهور الأعمل بشالستناد إلى العناصر الواردة في خطة باال، مناطق المياه الباردةفي تحمض الو
وباالرتباط الوثيق باألعمال ذات الصلة في  48لمياه الباردةفي اك الشعاب المرجانية ، بما في ذلوتدميرها المرجانية

 ،معايير العلمية للمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياال ستوفيتي تإطار االتفاقية، مثل وصف المناطق ال
والزراعة بشأن النظم اإليكولوجية غذية مم المتحدة لألمنظمة األعمل والمنظمات المختصة ذات الصلة، مثل 

مناطق المياه في تحمض الالتنوع البيولوجي وخطة العمل المحددة بشأن  مشروع، وتقديم (VMEs) البحرية الهشة
قبل االجتماع الثالث  نظر فيهإلى اجتماع قادم تعقده الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية لل الباردة

 ؛ألطرافعشر لمؤتمر ا

 التخطيط المكاني البحري ومبادرات التدريب

األمم المتحدة للبيئة، بما في ذلك من خالل المساهمات  بالعمل الذي يضطلع به برنامجيرحب  - 15
والفريق االستشاري العلمي  ،المختصةالمقدمة من منظمات البحار اإلقليمية وغيرها من المبادرات اإلقليمية 

ط يطائفة من الشركاء المساهمين، من أجل تعزيز االستخدام العملي للتخطفضال عن لمية، والتقني لمرفق البيئة العا
المبادرات األخرى ذات و مع هذه المنظمات إلى األمين التنفيذي توسيع نطاق التعاون يطلبالمكاني البحري، و

النظم اإليكولوجية البحرية الضعيفة، في مجال غذية والزراعة وعملها منظمة األمم المتحدة لأل، السيما الصلة
األقيانوغرافية ، واللجنة (PSSA) المناطق البحرية شديدة الحساسيةفي مجال والمنظمة البحرية الدولية وعملها 

 ؛أدوات للتخطيط المكاني البحريبشأن م والثقافة وعملها ظمة األمم المتحدة للتربية والعلالحكومية الدولية لمن

إلدارة على التخطيط المكاني البحري أداة مفيدة لتطبيق نهج النظام اإليكولوجي بأن ا سلميوإذ [ - 16
المنظمات  ويدعوإلى األمين التنفيذي  يطلب، تنفيذهبالتحديات المرتبطة  وإذ يضع في اعتبارهالبحرية والساحلية، 

واألدوات، بما في ذلك تدابير الرصد، من أجل التخطيط  الطرائقتعزيز  بشأنعملها إلى المضي قدما بذات الصلة 
 ]المكاني البحري؛

المناطق عن المعلومات  تقاسمإلى األمين التنفيذي، من خالل التدريب التقني وآلية يطلب  - 17
 يالتي تستوفعة لوصف المناطق                                                                            البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، تيسير استخدام المعلومات العلمية المجم 

معايير العلمية للمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا لدعم الجهود المبذولة، على المستوى اإلقليمي أو لا
 ة للتخطيط المكاني البحري؛ختصالوطني، بشأن استخدام األطراف والمنظمات الحكومية الدولية الم

توفير على لبيولوجي، لحكومة اليابان، من خالل صندوق اليابان للتنوع ا عن امتنانه يعرب - 18
غذية مم المتحدة لألاستضافة حلقتي العمل، ولمنظمة األ علىالصين و السنغال لحكومتيو ،الموارد المالية

والزراعة، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، وأمانة اتفاقية أبيدجان، والشراكات في اإلدارة البيئية لبحار شرق آسيا، 
على تعاونها  ،، ومختلف المنظمات الشريكة األخرى)أستراليا(والصناعية  ومنظمة الكومنولث للبحوث العلمية

بناء القدرات في إطار مبادرة المحيطات  وعلى المساهمات العلمية والتقنية التي قدمتها من أجل تنظيم حلقتي عمل
من (ولبلدان شرق وجنوب وجنوب شرق أسيا ) 2013شباط /فبراير 8إلى  4من (المستدامة لبلدان غرب أفريقيا 

بمبادرات بناء القدرات التي يقوم األمين التنفيذي بتيسيرها من يرحب ، و)2013كانون الثاني /ديسمبر 13إلى  9
 ؛المعنيةوالمنظمات  طرافخالل مبادرة المحيطات المستدامة بالتعاون مع األ

                                                           
 .2التذييل ، المرفق األول، 7/5المقرر    48
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مرفق البيئة العالمية والجهات المانحة  يدعو، 10/29من المقرر  20الفقرة إلى  يشيروإذ  - 19
ووكاالت التمويل، حسب االقتضاء، إلى مواصلة تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان النامية، ال سيما أقل البلدان نموا 

، بغية مواصلة تسريع انتقاليةبمرحلة اقتصاداتها البلدان التي تمر  فضال عنوالدول الجزرية الصغيرة النامية، 
 أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في المناطق البحرية والساحلية؛ بلوغلقائمة من أجل الجهود ا

إلى األمين التنفيذي تنظيم حلقات عمل إضافية لبناء القدرات وأنشطة شراكات، بالتعاون يطلب  - 20
األولوية مع األطراف والمنظمات المعنية، في إطار مبادرة المحيطات المستدامة، من أجل التصدي للقضايا ذات 

 ؛المحددة لكل منطقة فيما يتعلق بتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في المناطق البحرية والساحلية

  مرفق
من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  10اإلجراءات ذات األولوية الرامية إلى تحقيق الهدف 

 49للشعاب المرجانية والنظم اإليكولوجية الوثيقة االرتباط بها

التالية لتحديث خطة العمل  إلجراءاتبنود اب المتعلقعد هذا المقترح      ُ ألف، أ  11/18من المقرر  13لفقرة لعمال  - 1
خطة العمل، مع إلى إضافة ضميمة  عن طريق) 7/5لمرفق األول بالمقرر ل 1التذييل (المحددة بشأن ابيضاض المرجان 

 108،51-2013والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة استجابة لإلخطار  ،التي قدمتها األطراف 50ماتاهسممراعاة ال

تمشى مع يو) 7/5لمرفق األول بالمقرر ل 1التذييل ( حاليةلى خطة العمل المحددة الهذا المقترح إ يستند عليه،و - 2
إلى جانب ) 7/5قرر لمباالمرفق األول (ل بشأن التنوع البيولوجي الساحلي                    لبرنامج العمل المفص  3- 2الهدف التشغيلي 

 2التذييل (لمياه البادرة ا مرجانيات، بما في ذلك وتدميرها لشعاب المرجانيةل يمادبالتدهور ال تتعلقعناصر خطة عمل 
 ).7/5لمرفق األول بالمقرر ل

 :الذي ينص على أن لتنوع البيولوجيأيشي لهداف أمن  10الهدف  بلوغسهم في من شأن هذا المقترح أن يو - 3
، الضغوط البشرية المتعددة على الشعب المرجانية، والنظم اإليكولوجية الضعيفة 2015إلى أدنى حد، بحلول عام  ُ  َّ  ت خف ض 

أن أيضا  كما من شأنه.                                                                                    األخرى التي تتأثر بتغير المناخ أو تحم ض المحيطات، من أجل المحافظة على سالمتها ووظائفها
 .جيمن أهداف التنوع البيولو 11و 6الهدفين  بلوغسر يي

وتعزيز الجهود الحالية على المستويات المحلية إلى توحيد حة            ّالحاجة المل  معالجةالمقترح إلى هذا ويهدف  - 4
عن  اجماالرامية إلى إدارة الشعاب المرجانية باعتبارها نظما اجتماعية إيكولوجية تشهد تغيرا نوالعالمية والوطنية واإلقليمية 

 تأثيراتمثل ارتفاع درجة حرارة البحر، و(العالمية  عوامل اإلجهادمتعددة، بما في ذلك  عوامل إجهادالتفاعلية ل التأثيرات
لألسماك، وممارسات  مفرطمثل الصيد ال(المحلية  عوامل اإلجهادو) ، وارتفاع مستوى سطح البحرمداريةالعواصف ال

. على حد سواء )خدام الترفيهي، وما إلى ذلكوالبحري، والتنمية الساحلية، والسياحة واالست بريصيد المدمرة، والتلوث الال
مسببات  مندرجة حرارة سطح البحر يزيد أيضا من المخاطر التي تتعرض لها الشعاب المرجانية  رتفاعاويقر المقترح بأن 

 .عوامل اإلجهاد هذه، متآزرة في أغلب األحيان، بين جميع إضافية وأن ثمة تفاعالت األمراض،

 :راءات التي من شأنها المساعدة فيما يليعلى اإلج خاصة بصفةويركز هذا المقترح  - 5

                                                           
في إطار برنامج عمل التنوع البيولوجي البحري ضميمة لتحديث خطة العمل المحددة بشأن ابيضاض المرجان  مشروع   49

 ).7/5لمرفق األول بالمقرر ل 1التذييل . (والساحلي
 .)UNEP/CBD/SBSTTA/18/INF/7( المعلومات األساسيةات في وثيقة تعليقالتجميع رد ي   50
 .2013تشرين الثاني /نوفمبر 26صادر في ال ،SCBD/SAM/DC/JL/JG/82124المرجع رقم    51
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التي يمكن تتبعها  عوامل اإلجهادعن طريق التصدي ل السيماالمتعددة،  عوامل اإلجهادالحد من آثار   )أ(
، مع مالحظة ما سينطوي عليه هذا اإلجراء من منافع متعددة، ةوالمحلي ةوالوطني ةعلى المستويات اإلقليمي بصورة أسهل

 ؛وحيث يمكن توقع المنافع بغض النظر عن آثار تحمض المحيطات

القائم على  كيفالشعاب المرجانية والنظم اإليكولوجية الوثيقة االرتباط بها من خالل الت مرونةتعزيز   )ب(
 توفير السلع والخدمات؛ االستمرار في لتمكينالنظم اإليكولوجية 

على الشعاب  التي تعتمدالغذائي في المجتمعات الساحلية  المحافظة على استدامة سبل العيش واألمن  )ج(
 لالستمرار، حسب االقتضاء؛ ةالمرجانية وتوفير سبل عيش بديلة قابل

 االثانوية المرتبطة به تأثيراتلتنبؤ بمخاطر المناخ والعلى االمديرين المحليين والوطنيين  اتزيادة قدر  )د(
 م اإليكولوجي؛اقائمة على النظ كيفدابير تتطبيق تعن طريق والتخطيط االستباقي لها، 

تعزيز التعاون الدولي واإلقليمي دعما لتنفيذ اإلجراءات ذات األولوية على المستوى الوطني، استنادا إلى   )ه(
 ؛ذات الصلة في إطار االتفاقية ةمختلفمجاالت العمل الالتآزر مع أوجه المبادرات الدولية واإلقليمية القائمة، وإقامة 

ما يعادلها من ألطراف استراتيجيات عمل وطنية للشعاب المرجانية، أو أن تعد اقيقا لهذه الغاية، ينبغي وتح - 6
سياسات أو استراتيجيات أو خطط أو برامج، لدعم المبادرات الوطنية القائمة، باعتبارها منابر لتعبئة الشراكات بين 

. بين الحكومات الوطنية ودون الوطنية والمجتمعات المحليةالوكاالت وعبر القطاعات، إلى جانب دعم التعاون الوثيق 
ويمكن أن تتضمن . المشتركة عوامل اإلجهادوينبغي تكميل االستراتيجيات الوطنية باستراتيجيات إقليمية من أجل التصدي ل

 .المقترحفي هذا  التي تمت مناقشتهااالستراتيجيات الوطنية واإلقليمية العناصر 

خفض انبعاثات ثاني أكسيد ل الدعوةث األطراف أيضا على  ح    ُ، ت 11/20من المقرر  4قرة الفوباإلشارة إلى  - 7
مصدر، وزيادة البشرية من الناجمة عن األنشطة البعاثات نلة والمساهمة في ذلك، عن طريق خفض االاالكربون بصورة فع

 مالحظةتغير المناخ، مع بشأن اإلطارية  غازات الدفيئة في إطار اتفاقية األمم المتحدة عن طريق بالوعاتالتخلص منها 
 52.أهمية اتفاقية التنوع البيولوجي وغيرها من الصكوكأيضا 

 :ع األطراف على اتخاذ اإلجراءات التالية  شج  ُت 

 مفرطالمحلية، مثل الصيد ال عوامل اإلجهادتعزيز اإلدارة القائمة القطاعية وعبر القطاعية من أجل التصدي ل - 8
 :والبحري، والتنمية الساحلية، والسياحة واالستخدام الترفيهي بريصيد المدمرة، والتلوث الاللألسماك، وممارسات 

 :لشعاب المرجانية والنظم اإليكولوجية الوثيقة االرتباط بهامناطق ا في سماكلمصايد األاإلدارة المستدامة   1- 8

، بما في ذلك مصايد سماكمصايد األ، لبأثر رجعيإجراء تقييمات وطنية شاملة، تتضمن تحليالت   )أ
صيد لممارسات غير المستدامة ال، لتحديد مستوى حجمصغيرة ال األسماكمصايد التجارية و سماكاأل

 ؛األسماك

 على أساس مستدام؛ سماكمصايد األجتمعية إلدارة تعزيز اتخاذ تدابير م  )ب

هج النظم                   ُبما في ذلك تطبيق ن ، منها وطنية وتدابير إدارة جديدة، أو تقوية القائمة قواعداستحداث   )ج
صيد األسماك، للممارسات غير المستدامة ل، من أجل التصدي (EAF) مصايد األسماك على ةاإليكولوجي

غ عنه وغير المنظم وممارسات           ّوغير المبل  مشروعلألسماك، والصيد غير ال مفرطبما في ذلك الصيد ال

                                                           
52   http://www.cbd.int/doc/decisions/cop-11/cop-11-dec-20-en.pdf. 

http://www.cbd.int/doc/decisions/cop-11/cop-11-dec-20-en.pdf
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مم المتحدة لمنظمة األذات الصلة بادئ التوجيهية الفعال، باستخدام الم نفاذالصيد المدمرة، وضمان اإل
 53؛غذية والزراعةلأل

ممارسات غير الالمتعددة األنواع للحد من الشعاب مصايد أسماك إلدارة على اتحديد وتنفيذ تدابير   )د
 صيد األسماك؛لالمستدامة 

األسماك الرئيسية وأنواع الالفقاريات التي تعيش في الشعاب والتي  لمجموعاتاإلدارة المستدامة   )ه
األحياء المائية والكوري، عن طريق اتخاذ تدابير  تجارةالتصدير أو  ألغراضتستهدفها مصايد األسماك 

بع لتتبرامج رصد  وتصميم ،األسماك المستدامة مصايدهداف وتحديد مؤشرات لعمليات األتشمل وضع 
، وعن طريق التنفيذ السليم لألنواع المذكورة في إطار اتفاقية ألسماك ونتائج اإلدارةمصايد اأحوال 

عدم  اتوالتوصل إلى استنتاج بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراضاالتجار الدولي 
 7- 16-مقرار الرد إرشادات عنها في تاالتفاقية والذي تلك اإلضرار على النحو الذي تنص عليه 

 ؛بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراضاتفاقية االتجار الدولي الصادر عن 

، ةمستدامالوإدارتها التي تعيش في الشعاب  اآلكلة لألعشابسماك األ مجموعاتإعطاء األولوية لتعافي   )و
 .السيما األنواع ذات الوظائف اإليكولوجية الرئيسية

 :البرية والبحرية إدارة مصادر التلوث  2- 8

تحديد جميع مصادر الملوثات البرية والبحرية المهمة التي تؤثر على الشعاب المرجانية ووضع برامج   )أ
 ؛مياهرصد جودة البرامج محلية شاملة ل/ وطنية 

جميع أنواع التلوث  من التي تخفضإلدارة جودة مستجمعات المياه والمياه الساحلية شاملة تنفيذ خطط   )ب
 وتؤدي إلى ،شبه قاتلة على المرجان تأثيراتتخلف سيما تلك التي تسبب إفراطا في التغذية والرئيسية، ال

 الدنيا أو غير ذلك من اآلثار السلبية؛في الطبقات خفض درجة حموضة مياه البحر 

معدالت ة التحات؛ وخفض تنفيذ سياسات إدارة مستجمعات المياه للتصدي إلعادة التشجير؛ ومراقب  )ج
السريان السطحي لألمطار؛ والزراعة والتعدين على أسس مستدامة؛ والحد من استخدام مبيدات اآلفات 

 من االستخدامات الكيميائية الزراعية، وإدارة ومعالجة المياه هاوغير سمدةومبيدات األعشاب واأل
 ؛العادمة

 "مناطق التلوث الساخنة"من مستجمعات المياه، وإدارة  إعطاء األولوية لخفض تلوث المغذيات والرواسب  )د
 ؛)كمية ملوثاتأعلى  تنتجالمناطق التي (

تربية األحياء البحرية أو السياحة أو في النوادي البحرية والمراسي، وفي الممارسات أفضل  تنفيذ معايير  )ه
  العمليات الترفيهية في الشعاب المرجانية أو البيئات المجاورة لها؛

لشعاب المرجانية افعاليتها في تعزيز المدارة والبحرية والساحلية زيادة التغطية المكانية للمناطق المحمية   3- 8
 :والنظم اإليكولوجية الوثيقة االرتباط بها

موائل  ومنهاتحسين إدارة المناطق القائمة التي تحمي الشعاب المرجانية والنظم اإليكولوجية ذات الصلة،   )أ
 ؛نطاقا أهدافها اإلدارية واإليكولوجية األوسع تحقيقعشاب البحرية، لف واألنغروالم

                                                           
والزراعة بشأن الصيد الرشيد وتوجيهات المنظمة وأدواتها بشأن نهج النظام اإليكولوجي مدونة سلوك منظمة األغذية    53

 .(EAF) لمصايد األسماك
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القدرة على التحمل و الصحةب تتسماألولوية للحماية الكاملة للشعاب المرجانية القائمة التي  إعطاء  )ب
المناطق  كجزء من فعالة أووإدارتها إدارة مناطق محمية بحرية وساحلية  إنشاءعن طريق  والمقاومة
 ؛(LMMAs) ة المدارة محلياالبحري

اإليكولوجي واالجتماعي للشعاب المرجانية والنظم اإليكولوجية الوثيقة االرتباط بها  تحملدمج عوامل ال  )ج
 البحرية؛ ةالمحميالمناطق شبكات تصميم وإدارة ضمن 

اإليكولوجية الوثيقة إعطاء األولوية لتحسين التدابير المتعلقة بحفظ وإدارة الشعاب المرجانية والنظم   )د
لمعايير العلمية للمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا بأنها تستوفي ا تم وصفهاتي االرتباط بها في المناطق ال

 أو بيولوجيا؛

البحرية المرتبطة بالشعاب المرجانية لتحسين قدرة الشعاب  ةحميناطق المتحسين تصميم شبكات الم  )ه
 تغير المناخ والمحيطات في المستقبل؛ تتأثيراالمرجانية على التواكب مع 

إعداد خطط التكيف للمناطق البحرية المحمية من أجل المساعدة في تحسين مرونة النظم اإليكولوجية،   )و
  مع إعطاء األولوية للشعاب المرجانية والنظم اإليكولوجية ذات الصلة؛

، تمشيا مع السياسات الوطنية لإلدارة هاودعم من جانب المجتمع المحليالمدارة البحرية تشجيع المناطق   )ز
 غيرها من التدابير؛ التشريعية، أو البحرية والساحلية، أو األطر الوطنية أو

 قدرتها على التحملإدارة التنمية الساحلية لضمان عدم تأثر صحة النظم اإليكولوجية للشعاب المرجانية و  4- 8
 :تأثرا سلبيا

استخدام إعطاء األولوية لحماية النظم اإليكولوجية للشعاب المرجانية في التنمية الساحلية وإدارة   )أ
، اطقالمن على أساسدارة اإللمناطق الساحلية، عن طريق تطبيق تدابير في االبحار استخدام األراضي و

 ؛التخطيط المكاني البحريأو /والمناطق المحمية الساحلية مثل 

اعاة اآلثار ذات الصلة بتغير المناخ على المدى الطويل في تخطيط التنمية الساحلية وفي ضمان دمج مر  )ب
 ؛استخدام األراضي واستخدام البحارتخطيط 

في فقدان الموائل وتغير  ما يترتب عليها منكبيرة النطاق والالتنمية السياحية  نع الناجمةإدارة اآلثار   )ج
، ودعم السياحة المستدامة عن طريق تقديم بها الوثيقة االرتباطة الشعاب المرجانية والنظم اإليكولوجي

 .السياحة البيئية مباشرةحوافز اجتماعية اقتصادية، وتمكين المجتمعات الساحلية من 

تحديد وتطبيق تدابير ترمي إلى تحسين القدرة التكيفية للنظم االجتماعية اإليكولوجية القائمة على الشعاب المرجانية  - 9
المعتمدة على الشعاب المحلية ياق المحلي، األمر الذي من شأنه أن يضمن استدامة سبل عيش المجتمعات داخل الس

 :سبل عيش بديلة قابلة لالستمرار وفيرالمرجانية وت

، المرجانية الشعاب مناطقإعداد وتطبيق بروتوكوالت لرصد وتقييم الهشاشة االجتماعية اإليكولوجية في   )أ
 أولوياتبما في ذلك خرائط الهشاشة االجتماعية اإليكولوجية وتحديد المناطق شديدة الهشاشة لوضع 

م االنظمرونة نهج مرن قائم على  كجزء منوإرشاد عمليتي التخطيط واإلدارة  يةجراءات اإلداراإل
 اإليكولوجي؛

 شجيعتمن أجل ، المرجانية شعابإعطاء األولوية لبرامج الحد من الفقر للمجتمعات المعتمدة على ال  )ب
استراتيجيات سبل العيش التي تتمتع بمرونة اجتماعية وإيكولوجية، والحد من االستغالل المفرط للنظم 

 ؛للشعاب الناجم عن أسباب تتعلق بالفقر ةاإليكولوجي
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ري في ضطالع بدور محواجتماعية اقتصادية لتشجيع المجتمعات الساحلية على اال حوافزوضع وتنفيذ   )ج
عدة ، من خالل واستخدامها المستدام حفظ الشعاب المرجانية والنظم اإليكولوجية الوثيقة االرتباط بها

دام، مستصيد األسماك التشجيع أو غيرها من الحوافز االقتصادية ل يبيةالضر المزايااستخدام أمور منها 
صناديق استئمانية إنشاء المستدامة، و لحفظ تكافئ المستخدمين الذين يتجنبون األنشطة غيرلاتفاقات عقد و

 م؛ابرسوم السياحة البيئية وغرامات االستخدام غير المستد مدعومةللحفظ أهلية 

الشعاب  مناطقالستخدامها في  (EbA) القائم على النظم اإليكولوجية تكيفتطبيق أدوات ومؤشرات ال  )د
 وممارساته في إدارة الشعاب المرجانية؛ ةالقائم على النظم اإليكولوجي كيفة ودمج مبادئ التيالمرجان

 اتاحتياجاالجتماعية لتدهور الشعاب المرجانية، مثل الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم و دوافعدمج ال  )ه
 .المتعددة عوامل اإلجهادتوقعات آثار  في األمن الغذائي،

لشعاب على االمتعددة  عوامل اإلجهادعالية للتصدي بفبغية اتنسيق الوالمتكاملة إلدارة لإنشاء أو تعزيز آليات  - 10
 :أعالهوصفه العمل الوطنية للشعاب المرجانية، على النحو الوارد خطط /تنفيذ استراتيجيات بما في ذلك من خالل ،المرجانية

م اإليكولوجي لإلدارة والتكيف في التخطيط اإلنمائي واألطر التشريعية على اعلى النظ ةهج القائم       ُدمج الن   )أ
  ؛تهاالمستويات المحلية ودون الوطنية والوطنية، وتحديد العوائق التي تعترض التنفيذ وإزال

للمستجمعات  هج التخطيط المكاني ُن  بما في ذلكعبر قطاعية بين الوكاالت، مناطقية وإدارة  أدواتتطبيق   )ب
وتخفيف آثارها  ةمتعددالمحلية الناجمة عن مصادر  عوامل اإلجهادالمائية والبحرية، للحد بفعالية من 

 على الشعاب المرجانية والنظم اإليكولوجية الوثيقة االرتباط بها؛

عن طريق تطبيق نهج المرجانية هج اإلدارة القائمة على مستجمعات المياه في إدارة الشعاب      ُدمج ن   )ج
 ؛األراضي والبحارمتكامل لتخطيط 

واألولويات  54نية في اآلليات الوطنية القائمةخطط العمل الوطنية للشعاب المرجا/دمج استراتيجيات  )د
 ةبما في ذلك تلك المتعلق(التنمية المستدامة استراتيجية الحد من الفقر و ةالوطنية األوسع مثل استراتيجي

 ؛)بالسكان والصحة، والتنمية الساحلية، واألمن الغذائي

، حسب االقتضاء، من أجل الوطني أو دون/وإنشاء لجنة توجيهية بين الوكاالت على المستوى الوطني   )ه
 خطط العمل الوطنية للشعاب المرجانية؛/تنسيق ودعم ورصد تنفيذ استراتيجيات

سيما في األقاليم النائية أو حيثما تنخفض ، الالمرجانية إدارة الشعاب علىتمكين المجتمعات المحلية   )و
تمشيا مع  ةمسؤوليات اإلدار تفويضقدرات، عن طريق توفير الموارد الالزمة وبناء القدرات، وال

 .دون الوطنية/المبادئ التوجيهية لإلدارة الوطنية

مثل مبادرة الشعاب المرجانية (ينبغي لألمين التنفيذي لالتفاقية، بالتعاون مع المبادرات العالمية واإلقليمية القائمة   - 11 
نفيذ اإلجراءات ذات األولوية على المستوى الوطني، على تعزيز التعاون الدولي واإلقليمي دعما لتتيسير ، )ICRI، الدولية

والتمويل  ،وبناء القدرات ،الوعي وتكوين ،المعارفتقاسم و ،تبادل المعلوماتب فيما يتعلقأعاله، وصفه النحو الوارد 
 :البحوث والرصدإجراء و ،المستدام

 :القدراتبناء و والتوعية ثقيفالت  1- 11 

ل مديري الشعاب المرجانية أو توسيع نطاقها من أجل تشجيع تبادشتى وإقليمية لإنشاء شبكات وطنية   )أ
 الممارسات؛أفضل المعلومات والمعارف و

                                                           
 .(NBSAPs) لتنوع البيولوجيلواالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية  ،(NAPAs) برامج العمل الوطنية للتكيف   54
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ي التفاقية التنوع البيولوجي شبكعالمية للشعاب المرجانية مرتبطة بالموقع الإلكترونية إعداد بوابة   )ب
ن جميع عالطوعي للمعلومات  تقاسمون التقني والوالمبادرات العالمية واإلقليمية القائمة لتيسير التعا

 ة والنظم اإليكولوجية ذات الصلة؛للشعاب المرجانياإلدارة المستدامة  بجوان

ج ذات األولوية إلدارة الشعاب المرجانية على  ه            ُاألدوات والن  بشأنتيسير تنفيذ برامج التدريب القائمة   )ج
 لتنفيذ اإلجراءات ذات األولوية؛ إضافية دعما يةنطاق واسع، وإعداد مواد تدريب

م اإليكولوجي في اعلى النظ والحفظ البيئي واإلدارة القائمة ،دمج المعلومات المتعلقة بالشعاب المرجانية  )د
 ؛ةالوطنينظم التعليم ة على جميع مستويات حاليية الدراسالمناهج ال

ة حول كيفية زيادة حمتنوعة من أصحاب المصل ئفةطاحمالت موجهة للتثقيف والتوعية لوتنفيذ إعداد   )ه
عن طريق الحد من التهديدات على التحمل الشعاب المرجانية  قدرةالمجتمعات وأصحاب المصلحة ل

 المباشرة التي تواجه الشعاب المرجانية؛

من فرص تنمية القدرات دعما لمبادرات اإلدارة المجتمعية التي تزيد من  االتدريب وغيرهفرص توفير   )و
 .ى المستوى المحلي أو دون الوطنيعل ة على التحملاإليكولوجي ةاالجتماعي القدرة

 :التمويل المستدام  2- 11

م  ُظ      ُخالل ن  تأمين الموارد المالية الالزمة لتنفيذ استراتيجيات العمل الوطنية للشعاب المرجانية، وذلك من  )أ
، والبيئة، وصندوق التكيف مع تغير المناخ، والتنمية سماكمصايد األمثل (يزانية القطاعية الوطنية الم

 ؛)الساحلية، والسياحة، وما إلى ذلك

رة الشعاب المرجانية، واستكشاف فرص التمويل االبتكاري لدعم اتطبيق خطط تمويل شاملة ومتنوعة إلد  )ب
 لمحلي؛اعلى المستوى التنفيذ 

 التمويل من خالل بناء القدرات وترشيد عمليات التمويل؛ الوصول إلىإزالة االختناقات الرئيسية وتحسين   )ج

 المرتبطة بها اإليكولوجيةم  ُظ                                                                     ُإظهار وزيادة الوعي باألهمية االجتماعية االقتصادية للشعاب المرجانية والن   )د
 .لالقتصادات المحلية والوطنيةبالنسبة 

  :البحوث وبرامج الرصد  3- 11 
ها على الشعاب المرجانية على مستوى تأثيراتالمتعددة و عوامل اإلجهادإجراء بحوث بشأن تفاعالت   )أ

التي والمحلية األشد ضررا  عوامل اإلجهادوالنظم اإليكولوجية من أجل تحديد  مجموعاتاألنواع وال
 المواقع؛ تؤثر على النظم اإليكولوجية للشعاب المرجانية على مستوى

في  امدمجيكون القدرة على التحمل إزاء إدارة الشعاب المرجانية  إجراء بحوث بشأن دعم نهج قائم على  )ب
 م اإليكولوجي؛االقائمة على النظالمتكاملة إطار لإلدارة 

ها إعداد وتنفيذ نظم لإلنذار المبكر بالحوادث الصحية الكبرى للشعاب المرجانية مثل ابيضاضها أو إصابت  )ج
 الفيضانات؛أعمدة ، ومداريةباألمراض، والعواصف ال

الساحلية والشاطئية لتحديد التغير المكاني والزمني لكيمياء  للمياه المائيةكيمياء الرصد لإعداد برامج   )د
 ات والكشف عن االتجاهات السائدة؛الكربون في المحيط

الشعاب المرجانية إزاء التغيرات في  داخلإجراء بحوث عن حساسية األنواع والموائل والمجتمعات   )ه
        مع تحم ض  المرجانية وما إذا كان ثمة إمكانية لتكيف كائنات الشعابفي المحيطات كيمياء الكربون 

 المحيطات؛
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في إطار اإلجراءات اإلدارية  القابلة للتطبيق على نطاق واسعو دمج مجموعة من المؤشرات الثابتة  )و
، واستخدام هذه المؤشرات لدعم إجراء تقييمات عوامل اإلجهادمل وألغراض تقييم القدرة على التح

 منتظمة لفعالية اإلدارة؛

الهشاشة  القتصادية الستخدامها في تقييماتيرات اإليكولوجية واالجتماعية اغالمعايير والمت إعدادمواصلة   )ز
 في مناطق الشعاب المرجانية، استنادا إلى األعمال القائمة؛

 ،للشعاب المرجانية بالحالة الراهنةالبيانات المتعلقة بين جمع تعمل على اللرسم الخرائط إعداد أدوات   )ح
للخروج بسيناريوهات مستقبلية عن  عوامل اإلجهاد تأثيراتنماذج للتنبؤ بمع  ،وجهود اإلدارة وفعاليتها

  .أحوال الشعاب وتوفير خدمات النظم اإليكولوجية
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المرتبطة بإدخال األنواع الغريبة كحيوانات أليفة، وكأنواع إدارة المخاطر   18/5التوصية 
ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات األرضية، وكطعم حي 

 ذات الصلة مسائلوأغذية حية، وال

مؤتمر األطراف، في اجتماعه الثاني عشر، يعتمد أن بللمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية الهيئة الفرعية  توصي
  :     ً                مقررا  على غرار ما يلي

  إن مؤتمر األطراف،
كحيوانات أليفة، وكأنواع ألحواض الكائنات المائية المدخلة ألنواع الغريبة الغازية لباآلثار السلبية  إذ يقر

  إطالقها،ر هروبها وعلى التنوع البيولوجي، ومخاط ،وألحواض الكائنات األرضية، وكطعم حي وأغذية حية
دخول وإدخال األنواع الغريبة الغازية التي تهدد سالمة النظم  لمنعالمبادئ التوجيهية  أن وإذ يعيد تأكيد

ال تزال توفر اإلرشادات  *6/23والمرفقة بالمقرر  اإليكولوجية أو الموائل أو األنواع والتخفيف من آثارها
  بالتنوع البيولوجي، لحة المعنيينوالمنظمات ذات الصلة وجميع أصحاب المصاألخرى، والحكومات  ،لألطراف

على استخدام إرشادات تقييم المخاطر واإلجراءات  9/4إلى تشجيعه لألطراف في المقرر  وإذ يشير
والمنظمة العالمية لصحة الحيوان والمنظمات  ،والمعايير األخرى التي أعدتها االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

  األخرى ذات الصلة؛
المرتبطة للتصدي للمخاطر  التدابير الالزمةصياغة وتنفيذ المتعلقة ب الطوعية تاإلرشادا يعتمد  - 1

إدخال األنواع الغريبة كحيوانات أليفة، وكأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات األرضية، وكطعم ب
إطار هذه ، على النحو الوارد في المرفق بهذا المقرر؛ مع مالحظة أن التدابير المتخذة في حي وأغذية حية

 اإلرشادات يجب أن تكون متسقة مع االلتزامات الدولية السارية،

والمنظمات ذات الصلة على نشر هذه اإلرشادات بشكل  ،والحكومات األخرى ،األطراف يحث  - 2
أو إرشادات أخرى، حسب االقتضاء، من قبل /مدونات سلوك و وأاستخدامها من أجل وضع لوائح  موسع وتعزيز

  التدابير؛في تجانس التيسير وات، المستويجميع وقطاع الصناعة والمنظمات ذات الصلة على  ،الدول
المعلومات ذات الصلة،  إلى إتاحةوالحكومات والهيئات األخرى ذات الصلة  ،األطراف يدعو  - 3

ة تبادل المعلومات ألنواع الغريبة الغازية وقوائم األنواع، من خالل آلية غرفلالمخاطر  اتبما في ذلك نتائج تقييم
  معلومات األنواع الغريبة الغازية؛ل أو الشراكة العالمية/و

بأنواع الحيوانات  الدولي تجار، بالتعاون مع اتفاقية االأن يضطلع األمين التنفيذي يطلب إلى  - 4
للمخاطر للتصدي  استكشاف السبل والوسائلبوالنباتات البرية المهددة باالنقراض والمنظمات ذات الصلة، 

كحيوانات أليفة، وكأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات  المدخلةالحياة البرية ب باالتجار المرتبطة
وغير  غير مبلغ عنهمع مالحظة أن بعض االتجار يكون غير منظم واألرضية، وكطعم حي وأغذية حية، 

 بالغوإسؤولة عن مكافحة االتجار بالحياة البرية تعزيز التعاون مع السلطات المعن طريق مشروع، بما في ذلك 
  .اجتماع يسبق االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف فيالهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 

                                                           
قدم أحد الممثلين اعتراضا رسميا خالل العملية المؤدية إلى اعتماد هذا المقرر وأكد أنه ال يعتقد أن مؤتمر األطراف يستطيع   *

وأعرب عدد قليل من الممثلين عن تحفظاتهم إزاء . أن يعتمد، بصفة مشروعة، اقتراحا أو نصا مع وجود اعتراض رسمي عليه
 ).UNEP/CBD/COP/6/20من  324-294انظر الفقرات (المقرر  اإلجراءات المؤدية إلى اعتماد هذا
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  مرفق
كحيوانات أليفة، تدابير للتصدي للمخاطر المرتبطة بإدخال األنواع الغريبة وتنفيذ صياغة بشأن إرشادات 

  وتنفيذها وكأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات األرضية، وكطعم حي وأغذية حية
 دات وطبيعتهاأهداف هذه اإلرشا

تدابير على المستويات وتنفيذ تهدف هذه اإلرشادات إلى مساعدة البلدان والمنظمات ذات الصلة على صياغة  - 1
إدخال األنواع الغريبة المرتبطة بمخاطر لمن أجل التصدي ل ،المستوياتوغيرها من  ةودون اإلقليمي ةواإلقليمي ةالوطني

وتوفر . كحيوانات أليفة، وكأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات األرضية، وكطعم حي وأغذية حية
قد تستخدمها المنظمات  اإلرشادات العناصر التي يمكن للسلطات المعنية استخدامها إلعداد لوائح أو مدونات سلوك، أو التي

 .سلوك طوعية وإرشادات أخرى والصناعة ومنظمات المجتمع المدني في مدوناتالدولية 

األنواع الغريبة كحيوانات أليفة، وكأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات األرضية،  لويعتبر إدخا - 2
والهروب عبارة عن حركة الكائنات الحية من حبسها أو ". الهروب"، فئة فرعية من مسارات وكطعم حي وأغذية حية

وعبر هذا المسار، يتم أوال استيراد الكائنات بطريقة متعمدة أو نقلها إلى أوضاع . إلى البيئة الطبيعية أوضاع معزولة
للكائنات الحية في البيئة، ومنها حاالت مثل  دمقصوأو غير الاإلطالق العرضي  ذلكوقد يتضمن . ، ومن ثم هروبهامعزولة

 .ةمعزولالتخلص من األغذية الحية في البيئة أو استخدام الطعوم الحية في نظم مائية غير 

ليفة، وأنواع أحواض الكائنات المائية وأحواض الكائنات األرضية، األحيوانات أن الولغرض هذه اإلرشادات، يفهم  - 3
بما في ذلك األنواع الهجينة ما بين الكائنات (تشتمل على األصناف في الفئة األدنى أو المهجنة  حيةالغذية األحي والطعم الو

 ). أن تستورد أو تنقل اليها قصودالمنطقة التي من الم فيالمحلية والكائنات الغريبة 

ض الكائنات المائية والغرض من هذه اإلرشادات هو أن يتم تطبيقها على استيراد الحيوانات األليفة واألنواع ألحوا - 4
إلى بلد ما أو منطقة بيولوجية جغرافية محددة،  أو نقلها، عند االقتضاء، حيةالغذية األحي والطعم الو والكائنات األرضية،

  ُ                                                        وت عد  هذه اإلرشادات هامة للدول والمنظمات ذات الصلة والصناعة . بما في ذلك من خالل التجارة عبر اإلنترنت
المستوردين ومربيي الكائنات الحية وتجار الجملة مثل (بما في ذلك جميع الفاعلين في سلسلة اإلمداد  ،والمستهلكين

 .مر يشمل المطاعم واألسواق أيضاأما بالنسبة لألغذية الحية، فهذا األ). والموزعين والزبائن

والغرض منها هو . ئمةوهذه اإلرشادات طوعية وال تهدف إلى التأثير على أي من االلتزامات الدولية القا - 5
دخول وإدخال األنواع الغريبة التي  لمنعالمبادئ التوجيهية مثل  ،بالترافق مع اإلرشادات األخرى ذات الصلة استخدامها

في والمعايير والمبادئ التوجيهية والتوصيات التي أعدت األنواع والتخفيف من آثارها؛ والموائل وتهدد النظم اإليكولوجية 
والمنظمات األخرى ذات الصلة؛  المنظمة العالمية لصحة الحيوانفي إطار ة الدولية لوقاية النباتات أو االتفاقي إطار

 .والمدونات الطوعية القائمة

 الوقاية والسلوك المسؤول

ينبغي على الصناعة وعلى كل الفاعلين أن يعوا مخاطر أن تتحول بعض الكائنات الغريبة إلى أنواع غازية  - 6
وينبغي أن . المحتملة على التنوع البيولوجي على مستويات النظم اإليكولوجية والموائل واألنواع والجينات السلبيةوآثارها 

 .ت توعية الجمهور في هذا الشأنتضطلع الدول والصناعة والمنظمات ذات الصلة بحمال

ز استخدام األنواع وبصفة عامة، وكمسألة ذات أولوية، ينبغي على الدول والمنظمات ذات الصلة والصناعة تعزي - 7
 .التي تم اعتبارها غير غازية، كحيوانات أليفة وكأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات األرضية
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الذي قد يشكل مخاطر  حيالطعم الاستخدام أو منع تشجيع عدم وينبغي على الدول والمنظمات ذات الصلة والصناعة  - 8
 .أو انتشار مسببات األمراض أو الطفيليات/الغزوات و

بأهمية مناولة والمستهلكين وينبغي على الدول والمنظمات ذات الصلة والصناعة زيادة وعي المشترين والبائعين  - 9
 .ة حية والتخلص منها بطريقة آمنةاألنواع الغازية المستخدمة كأغذي

التي  مات ذات الصلة والصناعة والمستهلكين مناولة أي نوع من الحيوانات األليفةوينبغي على الدول والمنظ - 10
كطعم حي أو األنواع المستخدمة  نواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات األرضية،األو، يحتمل أن تكون غازية

 16مذكورة في الفقرة ا ومناسبا، التدابير الحيثما يكون ممكنوعليهم أن يتخذوا، . بطريقة مسؤولة وبعناية قصوى وأغذية حية
 .أدناه

 تقييم المخاطر وإدارتها

رضية الحيوانات األليفة أو أنواع أحواض الكائنات المائية أو أحواض الكائنات األأو نقل عند التخطيط الستيراد  - 11
جغرافية محددة، ينبغي على الدول ، إلى بلد ما أو منطقة بيولوجية ألغذية الحية التي ال تكون محليةوالطعم الحي وا

ويمكن أن يستند تقييم المخاطر إلى . إجراء تقييم للمخاطرعند االقتضاء،  ،تقدير المخاطر والمنظمات ذات الصلة والصناعة
 :ييم المخاطر في جملة أمور، منهاتقوينبغي أن ينظر . تقييمات أجريت في السابق وعلى معلومات أخرى متاحة

  ؛)العرضي أو غير المتعمد اإلطالقبما في ذلك نتيجة ( معزولةاألنواع من أوضاع  احتمال هروب  )أ(
  حتمال توطن األنواع أو انتشارها؛ا  )ب(
  ؛وأهمية هذه اآلثار آثار توطن األنواع وانتشارها على التنوع البيولوجي  )ج(
 .طفيلياتالمخاطر المقترنة بانتشار مسببات األمراض وال  )د(

ي وضعت قييم إمكانية الهروب في الحسبان الخصائص المحددة لألنواع وكذلك التدابير القائمة التت أن يأخذوينبغي  - 12
 .إلبقائها في أوضاع معزولة

وإذا أشار تقييم المخاطر إلى أن المخاطر المرتبطة بالحيوانات األليفة وبأنواع أحواض الكائنات المائية أو أحواض  - 13
ية الحية مقبولة، يجوز حينها استيراد األنواع أو نقلها، عند االقتضاء، إلى بلد ما أو رضية والطعم الحي واألغذالكائنات األ

وقد تحتاج الدول والمنظمات ذات الصلة والصناعة إلى إعادة تقييم . داخل بلد ما إلى منطقة جغرافية بيولوجية محددة
 .ات جديدة قد تغير نتيجة التقييمالمخاطر إذا ما توافرت معلوم

أشار تقييم المخاطر إلى أن المخاطر المرتبطة بالحيوانات األليفة وبأنواع أحواض الكائنات المائية أو أما إذا  - 14
ويمكن أن تشمل . المخاطر ةرضية والطعم الحي واألغذية الحية غير مقبولة، فينبغي اتخاذ تدابير إلدارأحواض الكائنات األ

 .أدناه 16مذكورة في الفقرة لاتخاذ إجراء أو أكثر من اإلجراءات ا مطلبالتدابير 

وإذا أشار تقييم المخاطر إلى أن المخاطر المرتبطة بالحيوانات األليفة وبأنواع أحواض الكائنات المائية أو أحواض  - 15
رضية والطعم الحي واألغذية الحية غير مقبولة وأن تدابير إدارة المخاطر ال تكفي لتقليل المخاطر، فال ينبغي الكائنات األ
كحيوانات أليفة، وكأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات األرضية،  أي استيراد أو نقل لألنواع أن يحدث

 .وكطعم حي وأغذية حية

 التدابير

بإدخال األنواع الغريبة كحيوانات أليفة، وكأنواع هناك عدد من التدابير المتاحة للتصدي للمخاطر المرتبطة  - 16
، ضمن جملة وتتضمن أمثلة هذه التدابير. وألحواض الكائنات األرضية، وكطعم حي وأغذية حيةألحواض الكائنات المائية 

 :ما يلي تدابير،
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 ؛)والمناولة والنقل نة للعزل،آموجود وسائل مثال، (ة لمنع الهروب فعالضمان وجود تدابير   )أ(

بيعها أو األنواع أو مناولتها أو جميع األشخاص المعنيين بنقل وتنمية القدرات فيما بين  زيادة التوعية  )ب(
 ؛)والمناولة والنقل وسائل آمنة للعزلمثال، (بمخاطرها وبالتدابير المناسبة لمنع هروبها  استخدامها أو االحتفاظ بها

حث المستخدمين والمستهلكين وأصحاب تلك األنواع عدم إطالقها في البيئة الطبيعية، وفي حال هروب   )ج(
                    ً                     ، إذا كان ذلك مناسبا ، بغية تيسير استجابة بهذا الهروب تدابير فورية السترداده وإبالغ السلطات المختصةكائن ما، اتخاذ 

 سريعة؛

أو  هاأو إعادة توطين هاأو إعادة بيعاألنواع غير المرغوب فيها توفير خدمات إنسانية وآمنة إلرجاع   )د(
 منها؛التخلص 

بة للتصدي الحتمال إدخال رقافي ذلك تدابير االستئصال وال ضمان وجود تدابير استجابة مناسبة، بما  )ه(
 األنواع أو توطينها أو انتشارها؛

  مناسبة وآمنة للتخلص من األغذية الحية؛ يستخدمون وسائلن ين والبائعيالمشتر أنضمان   )و(
 سبة لمنع االستيراد غير المشروع؛ضمان اتخاذ تدابير الرقابة المنا  )ز(

شحنات التي تضم الحيوانات األليفة وأنواع أحواض الكائنات المائية أو أحواض الكائنات وينبغي على جميع ال - 17
 ،إلى أدنى رتبة تصنيفية معروفة وإن أمكن(التصنيف فئة رضية والطعم الحي واألغذية الحية أن تشير بوضوح إلى األ

 ).هذه األرقامل النمط الجيني، باستخدام االسم العلمي والرقم التصنيفي المسلسل أو بدائ

ات على الشحنات تفيد بأنها تشكل خطرا محتمال على التنوع البيولوجي، إال اذا تم إثبات أن ملصقويمكن وضع  - 18
  .داخل البلد قيد البحث جغرافيةالأو المنطقة البيولوجية المعني األنواع آمنة وال يشكل استيرادها أي خطر للبلد 

 تقاسم المعلومات

 .يمات المخاطر لعامة الجمهورتقي ينبغي إتاحة نتائج - 19

مناطق بيولوجية جغرافية معينة في أو  إقليمهاويمكن أن تحتفظ الدول بقائمة باألنواع التي يعتبر استيرادها آمنا في  - 20
واضح للبلدان أو  عريفقطاعات محددة، بما في ذلك معلومات تفصيلية عن منطقة توزيعها األصلي وتلوداخل إقليمها، 
 .فيها ي ثبت أنها آمنةجية الجغرافية التالمناطق البيولو

وينبغي أن تحتفظ الدول بقائمة باألنواع التي من المحتمل أن تصبح غازية وترتبط بمخاطر غير مقبولة للتنوع  - 21
 .وإتاحتها من خالل آليات غرفة تبادل المعلومات البيولوجي

 االتساق مع االلتزامات الدولية

مثل اتفاق ( المنطبقةينبغي اتخاذ التدابير الواردة في إطار هذه اإلرشادات بطريقة تتسق مع االلتزامات الدولية  - 22
  ).يةالعالم تطبيق التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية لمنظمة التجارة



UNEP/CBD/COP/12/3 
Page 118 

استعراض العمل بشأن األنواع الغريبة الغازية واعتبارات   18/6التوصية 
  تقبلللعمل في المس

مؤتمر األطراف، في اجتماعه الثاني عشر، يعتمد أن بتوصي الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 
 :مقررا على غرار ما يلي

 ،مؤتمر األطرافإن 

 اإلنسانلتنوع البيولوجي وصحة شديدا على ا الغازية تشكل خطرااألنواع الغريبة على أن  يعيد التأكيد  - 1
 والتنمية المستدامة؛

مساهمات أعضائها ب مع التقدير ويسلممعلومات األنواع الغريبة الغازية لالشراكة العالمية  بإقامة رحبي  - 2
 ؛والمساراتاألنواع الغريبة الغازية عالميا إلى معلومات موحدة ومجانية ومفتوحة عن لوصول ل

التحاد الدولي لحفظ الطبيعة والشركاء في اازية ألنواع الغبا المعني نيالخبراء المتخصصفريق  يدعو  - 3
ألنواع الغريبة استنادا اتصنيف نظام ل ومواصلة إعداد، واستكماله لى مواصلة العمل على تحليل المساراتإالتقنيين اآلخرين 

  ؛طبيعة آثارها ومدى حجمهاإلى 
مباشرة الروابط القوية بين األنواع الغريبة الغازية واألمراض المعدية، التي يمكن أن تعمل  يالحظ  - 4

  كوسائل تؤثر على صحة اإلنسان وصحة الحيوان والنباتات والحياة البرية؛
بموافقة االجتماع العام الثاني للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع  يرحب  - 5
، بالبدء في تحديد نطاق نظام تقييم مواضيعي 2018- 2014وخدمات النظم اإليكولوجية، كجزء من برنامج عمله البيولوجي 

 55لألنواع الغريبة الغازية، لنظر االجتماع العام للمنبر في دورته الرابعة؛

 وطنية أوال هااستراتيجياتوتنفيذ تحديث وضع أو  الحكومات األخرى، عند يدعوواألطراف  ناشدي  - 6
، وباالقتران مع البنود المذكورة في المقرر فيما يليعلى أساس طوعي إلى النظر  ،ألنواع الغريبة الغازيةل قليميةاإل
6/23*: 

لمخاطر المرتبطة بإدخال با لزيادة التوعية االتصال   ُ  ون هجستراتيجيات وأدوات االستفادة بشكل فعال من ا  )أ(
، ، بما في ذلك من خالل رسائل تستهدف مختلف القطاعات والجماهيرالمحتملة الغازيةاألنواع الغريبة األنواع الغازية و

 ؛وتيسير المشاركة العامة في البحوث العلمية ونظم اإلنذار المبكر

تحليل المخاطر ذات الصلة باألنواع  بشأناالستفادة من اإلرشادات القائمة ألف،  9/4تمشيا مع المقرر   )ب(
والمنظمة  (IPPC)اية النباتات وقاالتفاقية الدولية ل أعدتها، بما في ذلك اإلرشادات التي يز الوقايةلتعز الغريبة الغازية

 غذية والزراعة؛مم المتحدة لألومنظمة األ (OIE)العالمية لصحة الحيوان 

سجلة في تقديم معلومات إلى الشراكة العالمية لمعلومات األنواع الغريبة الغازية عن األنواع الغازية الم  )ج(
  إقليمها، استنادا إلى األدوات التي أعدتها الشراكة، مثل السجل العالمي لألنواع المدخلة والغازية؛

                                                           
  .2018-2014برنامج العمل للفترة : 2/5 –د  ح ، المقرر مIPBES/2/17 انظر   55
قدم أحد الممثلين اعتراضا رسميا خالل العملية المؤدية إلى اعتماد هذا المقرر وأكد أنه ال يعتقد أن مؤتمر األطراف يستطيع   *

وأعرب عدد قليل من الممثلين عن تحفظاتهم إزاء . أن يعتمد، بصفة مشروعة، اقتراحا أو نصا مع وجود اعتراض رسمي عليه
 ).UNEP/CBD/COP/6/20من  324-294انظر الفقرات (المقرر  اإلجراءات المؤدية إلى اعتماد هذا
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ألدوات لعام عرض و هااالستفادة من تصنيف مسارات إدخال األنواع الغازية، واعتبارات تحديد أولويات  )د(
األمين التنفيذي عن مسارات إدخال األنواع الغازية، وتحديد المذكرة التي أعدها المتاحة إلدارتها على النحو الوارد في 

 56؛أولوياتها وإدارتها

معلومات ال منها جملة أمور مراعاة، مع هاأولويات تحديدتحديد مسارات إدخال األنواع الغريبة الغازية و  )ه(
 ؛، فضال عن سيناريوهات تغير المناخدخال وحجم اآلثاراإلوتيرة عن فئات التصنيف، و

المخاطر المرتبطة بإدخال األنواع الغريبة من خالل أنشطة تتعلق بالمساعدة اإلنمائية، تمشيا مع الفقرتين   )و(
  لقة باستعادة النظم اإليكولوجية؛، والمتع8/27من المقرر  44و 43

الل التعاون عن طريق تقاسم المعلومات وأفضل الممارسات لمعالجة إدخال األنواع الغريبة الغازية من خ  )ز(
  ؛)التجارة اإللكترونية(األسواق الدولية القائمة على االنترنت 

أو القضاء عليها، مع مراعاة الدروس /تقاسم المعلومات عن مراقبة األنواع الغريبة الغازية وإدارتها و  )ح(
 بجملة أمور من بينها مع االستعانة، والمنافعتحليالت التكاليف و) من التجارب اإليجابية والسلبية على السواء(المستفادة 

 ؛الشراكة العالمية لمعلومات األنواع الغريبة الغازية ومصادر أخرىالمعلومات المتاحة من خالل 

أو القضاء /المراقبة وكاملة من تدابير المجموعة الاالستفادة من اتخاذ اإلجراءات المناسبة عن طريق   )ط(
 ؛القراردعم وإرشادات لمخاطر، وأدوات مناسب لمع تحليل  عليها، بما في ذلك المكافحة البيولوجية،

  إجراءات تحديد األولوية لمعالجة األنواع الغازية السيما في النظم اإليكولوجية الضعيفة؛  )ي(
مواصلة بذل الجهود في مجال إدارة األنواع الغريبة الغازية، مع تركيز خاص وإعطاء األولوية واألهمية   )ك(

  من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛ 11لرئيسية للتنوع البيولوجي، التي تسهم في تحقيق الهدف للمناطق المحمية والمناطق ا
وأنشطة االستجابة السريعة،  أنشطة الوقاية والرصد والكشف المبكر بشأنالتعاون مع البلدان المجاورة   )ل(

  بما في ذلك من خالل المنظمات اإلقليمية لحماية النباتات؛
من الوكاالت والمؤسسات ذات الصلة، بما في ذلك األوساط األكاديمية والمجتمعات  خبراءال إشراك  )م(

 الغازية؛ األنواع الغريبة تجاه شاملنهج اتباع  التشجيع علىالقطاع الخاص، بهدف  كياناتاألصلية والمحلية و

النباتات الذي يهدف إلى من االستراتيجية العالمية لحفظ  10اإلبالغ عن التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف   )ن(
 .وضع خطط إدارة فعالة لمنع الغزوات البيولوجية الجديدة وإدارة المناطق المهمة للتنوع النباتي التي يتم غزوها

البلدان المانحة والوكاالت المانحة األخرى إلى االستمرار في دعم األطراف في إدارة األنواع  يناشد  - 7
  قدرات الحالية على تعزيز تدابير المراقبة على الحدود على المستوى الوطني واإلقليمي؛الغريبة الغازية، من أجل تقييم ال

 :، رهنا بتوافر المواردإلى األمين التنفيذي يطلب  - 8

، تيسير إعداد وتنفيذ مشاريع إقليمية إلدارة مسارات األنواع وتحديد أولويتها على 18تمشيا مع المادة   ) أ(
  عاون التقني والعلمي؛المستوى اإلقليمي، من خالل الت

الغازية واألنواع الغازية  تحديد األنواع علىبناء القدرات ، تيسير 11/28من المقرر  19تمشيا مع الفقرة   ) ب(
 ؛بناء القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيف الستراتيجية، دعما ةهج السريع   ُالن بشأن ، بما في ذلك المحتملة

                                                           
56   UNEP/CBD/SBSTTA/18/9/Add.1  
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، ومراعاة التقييم المقترح للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات صلةالتعاون مع المنظمات ذات الب  )ج(
تقدير وتقييم لفي مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية بشأن األنواع الغريبة الغازية، إعداد أدوات دعم القرار 

حليالت التكاليف والمنافع لتدابير القضاء على التبعات االجتماعية واالقتصادية واإليكولوجية لألنواع الغريبة الغازية؛ وت
  األنواع وإدارتها ومراقبتها؛ ولبحث آثار تغير المناخ والتغير في استخدام األراضي على الغزوات البيولوجية؛

هيئات وضع المعايير المعترف بها من منظمة التجارة العالمية استكشاف، مع الشركاء المعنيين، بما فيهم   )د(
اآلخرين في عضاء واأل) ، وهيئة الدستور الغذائي(OIE)االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان (

شترين المحتملين عن المخاطر التي وسائل تحذير المالمعني باألنواع الغريبة الغازية، استكشاف  فريق التنسيق بين الوكاالت
تفرضها األنواع الغريبة الغازية المباعة عبر التجارة اإللكترونية، واإلبالغ عن التقدم المحرز إلى الهيئة الفرعية للمشورة 

  العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماع يعقد قبل االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف؛
لهيئة الفرعية امن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وإبالغ  9ز نحو تحقيق الهدف تقييم التقدم المحر  )ه(

  ؛اع الثالث عشر لمؤتمر األطرافللمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماع يعقد قبل االجتم
ة الغازية إعداد دليل سهل االستعمال للمقررات الحالية الصادرة عن مؤتمر األطراف بشأن األنواع الغريب  )و(

من  17و 3، على النحو المطلوب في الفقرتين المعنية األخرىواإلرشادات والمعايير ذات الصلة التي أعدتها المنظمات 
 .باء 9/4المقرر 
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  البيولوجيا التركيبية: القضايا الجديدة والناشئة  18/7التوصية 
  إن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية،

  :ما يلي الحظت، 11/11 المقررمن  4و 3الفقرتين إلى  شيرتإذ   - 1
 تنتج عنهامختلف التقنيات والكائنات والمكونات التي على  تشتملالبيولوجيا التركيبية أن فهم  يمكن  )أ(

يولوجيا لالختالفات بين الب عامهناك عدم فهم  غير أنالخصائص المختلفة؛ ذات مجموعة من المنتجات، الحية وغير الحية، 
  التقليدية؛ الجينيةالتركيبية والهندسة 

وجود بعض هذه التقنيات والكائنات والمكونات منتجات تجارية وعمليات صناعية، ويتوقع عن  نتج  )ب(
  ؛ال تزال غير معروفةفي األجل الطويل أو  غيرها قد ينشأفي المدى القريب، في حين أن  غيرها

والصناعية الحالية وقريبة األجل التجارية التطبيقات والمنتجات من البحوث ومن مقصودة هناك فوائد   )ج(
  ؛جيدا في الوقت الحالي مفهومةها غير لبيولوجيا التركيبية ولكنلتقنيات ا

المكونات والكائنات والمنتجات مرتبطة ب اإلنسانعيش التنوع البيولوجي وسبل  تواجههناك أيضا مخاطر   )د(
  ؛جيدا في الوقت الحالي مفهومةها غير ت البيولوجيا التركيبية ولكنالناتجة عن تقنيا

تقنيات البيولوجيا التركيبية والمكونات والكائنات والمنتجات بالتي قد تكون ذات صلة القائمة اللوائح   )ه(
 نبرامة األحيائية ملساللبروتوكول قرطاجنة  ومع ذلك، يمكن أن يقدم؛ وشامال امتماسك ادولي االناتجة عنها ال تشكل إطار

  جوانب؛اللبعض  اتنظيمي
مكونات التوفر نماذج مفيدة لتنظيم يمكن أن الوطنية والدولية القائمة التي  التنظيمية القواعدهناك بعض   )و(

  ؛ةشامل ةدولي ةتنظيمي قواعدوالكائنات والمنتجات الناتجة عن البيولوجيا التركيبية ولكن ال يوجد 
المتعلقة  اإلعالميةلوثائق النظراء لاستعراض جراء فرصا إضافية إل يتيحإلى األمين التنفيذي أن  طلبت  - 2

التداخل مع االتفاقية أوجه المحتملة على التنوع البيولوجي وعلى الثغرات المحتملة و آثارهاالبيولوجيا التركيبية وب
  57قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف؛محدثة الق وثائالها واالتفاقات األخرى ذات الصلة ثم تقديم يوبروتوكول
االجتماع السابع لمؤتمر األطراف العامل  إلى علمهذه التوصية  ينقلاألمين التنفيذي أن  إلى طلب أيضات  - 3

  .لسالمة األحيائية ومكتبهلألطراف في بروتوكول قرطاجنة لاجتماع ك
  إلى مؤتمر األطرافموجهة توصية 

مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني بأن يعتمد الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية توصي إن 
  :على غرار ما يلي اعشر مقرر

  مؤتمر األطراف، إن 
إذ يقر بوضع التكنولوجيات المرتبطة بالحياة التركيبية أو "، ونصها 11/11 من المقرر 4الفقرة  ؤكد من جديديإذ 

ا أو الجينوم، وحاالت عدم اليقين العلمي التي تكتنف أثرها المحتمل على حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، الخالي
، عند معالجة 14يحث األطراف ويدعو الحكومات األخرى إلى تطبيق النهج التحوطي، وفقا لديباجة االتفاقية والمادة 

، التركيبيةتطرحها الكائنات والمكونات والمنتجات الناشئة عن البيولوجيا  تهديدات خفض أو فقدان التنوع البيولوجي التي
  ،"وفقا للتشريعات الوطنية وااللتزامات الدولية األخرى ذات الصلة

                                                           
57   UNEP/CBD/SBSTTA/18/INF/3 وINF/4. 



UNEP/CBD/COP/12/3 
Page 122 

استنتاجات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، في اجتماعها الثامن عشر، ب يحيط علما  - 1
ال  هإلى أن ويخلصالتفاقية ل] ةعالي[ ذات أهميةبأن هذه المسألة  ويقر، 18/7توصية المن  1على النحو الوارد في الفقرة 

التخاذ ، 9/29 من المقرر 12في الفقرة  الواردةم المعايير تحليل، باستخدا الحالي إلجراءفي الوقت  يةكاف توجد معلومات
  المستدام؛ استخدامهو لتنوع البيولوجياجديدة وناشئة متعلقة بحفظ  مسألةما إذا كانت هذه  قرار بشأن
  ؛9/29 من المقرر 12باستخدام المعايير الواردة في الفقرة  موثوقتحليل إكمال  ينتظر  - 2
 4وفقا للفقرة ] [على ملتشييمكن أن [ تحوطيالحكومات األخرى إلى اتخاذ نهج  ويدعواألطراف  يحث  - 3
  ]:11/11 من المقرر
دارتها وعمليات وإجراءات إلإجراءات فعالة لتقييم المخاطر وضع أو وجود واستخدام، حسب االقتضاء،   )أ[(

، [ي كائناتاإلطالق في البيئة أل]] قبل[ ]في[أو توجه النظر /إرشادات تنظم وتنظيمية، بما في ذلك تعريف المصطلحات و
  ناتجة عن تقنيات البيولوجيا التركيبية؛ ]أو مكونات أو منتجات

 ]والمكونات والمنتجات، [لكائناتة لميداني اتاختبارإجراء  ]ضمان][الترخيص][على الموافقة] [عدم[[  )ب(
إجراء تقييم  ]ما لم يتم][عقب][إال بعد] [لمخاطرل دقيقمي علتقييم إال بعد إجراء [الناتجة عن تقنيات البيولوجيا التركيبية 

تم التي واإلجراءات والعمليات التنظيمية  لإلرشادات] وفقا لـ][على أساس] [علمي مناسب للمخاطر يبرر هذا االختبار
  ؛])أ( 2 إعدادها وفقا للفقرة

لكائنات والمكونات والمنتجات الناتجة عن تقنية البيولوجيا التركيبية بخصوص اإجراء تقييم علمي [  )ج(
، مع مراعاة واستخدامه المستدام لتنوع البيولوجياحفظ على ة لضارا هاتأثيراتلالستخدام التجاري فيما يتعلق بالمخصصة 

] ألمن الغذائي، حسب االقتضاءاالقتصادية المحتملة بما في ذلك ااالجتماعية آثارها المخاطر على صحة اإلنسان وكذلك 
لالستخدام التجاري إال المخصصة الكائنات والمكونات والمنتجات الناتجة عن تقنيات البيولوجيا التركيبية على الموافقة عدم [

لة االقتصادية المحتمواالجتماعية  اإليكولوجية هافيما يتعلق بآثارللغاية صارمة ومرخصة و تقييمات علمية مناسبةإجراء بعد 
، بما في ذلك، إذا كان ذلك ممكنا، اآلثار اإلنسانضارة على التنوع البيولوجي واألمن الغذائي وصحة  تأثيراتوأي 

هذه الكائنات والمكونات لستخدام اآلمن والمفيد االالتحقق من صحة شروط  بعدالمحتملة، بطريقة شفافة و يةالتآزروالتراكمية 
  ]؛]والمنتجات
ضمان عدم الموافقة على االختبار الميداني أو اإلطالق البيئي أو اإلطالق التجاري   )ج(و) ب(و) أ( بديل[

لضمان شفاف عالمي أو دولي تنظيمي قانوني يتم وضع إطار  إلى أنللكائنات والمنتجات الناتجة عن البيولوجيا التركيبية 
عن البيولوجيا التركيبية لجميع االلتزامات  أن تمتثل جميع اإلرشادات والتقييمات الخاصة بالكائنات والمنتجات الناتجة

  ]االقتصادية والثقافية؛ذلك اآلثار البيئية واالجتماعية بموجب االتفاقية وبروتوكوليها، بما في 
لبحث منهجيات تقييم المخاطر  كافيةموارد  علىالبيولوجيا التركيبية  بحوثتمويل أن يشتمل ضمان   )د[(

البحوث  تعزيز، وواستخدامه المستدام لتنوع البيولوجياية على حفظ تركيبلبية للبيولوجيا الفضال عن اآلثار اإليجابية والس
  متعددة التخصصات؛ال

 هاأو تعزيز الموارد البشرية والقدرات المؤسسية في مجال البيولوجيا التركيبية وآثار/و تنميةتعاون في ال  )ه(
، واألطراف التي تمر الناميةالدول الجزرية الصغيرة البلدان نموا وأقل ال سيما ، األطراف المحتملة في البلدان النامية
، القائمةالعالمية واإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية والمنظمات بما في ذلك من خالل المؤسسات  ،اقتصاداتها بمرحلة انتقالية

وضع في االعتبار بشكل كامل  ينبغيوفي هذا الصدد، . إشراك القطاع الخاص تيسيرحسب االقتضاء، من خالل و
، واألطراف التي تمر الناميةالدول الجزرية الصغيرة أقل البلدان نموا وال سيما ، األطراف احتياجات البلدان النامية
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أو تعزيز  ووضع؛ ونقلهما التكنولوجيا والدراية علىصول حالوإمكانية الموارد المالية؛ : من حيث اقتصاداتها بمرحلة انتقالية
  ]؛الكائنات والمكونات والمنتجات الناتجة عن تقنيات البيولوجيا التركيبية بإطالقر التنظيمية؛ وإدارة المخاطر المتعلقة األط

التدابير المتخذة وفقا  عنلى تقديم معلومات إلى األمين التنفيذي إاألطراف والحكومات األخرى  يدعو  - 4[
  ]؛من اإلرشاداتأعاله وتحديد االحتياجات  2للفقرة 

والمجتمعات األصلية والمحلية  ،والمنظمات الدولية ذات الصلة ،األطراف، والحكومات األخرى يدعو  - 5[
لكائنات لاآلثار اإليجابية والسلبية المحتملة والفعلية  عنوأصحاب المصلحة المعنيين إلى تقديم المزيد من المعلومات 

مع مراعاة واستخدامه المستدام لتنوع البيولوجي اوالمكونات والمنتجات الناتجة عن تقنيات البيولوجيا التركيبية على حفظ 
حسب واالقتصادية المحتملة، بما في ذلك األمن الغذائي، االجتماعية  هاالمخاطر على صحة اإلنسان، فضال عن آثار

والثغرات قبل اجتماع للهيئة الفرعية للمشورة المساندة  اإلرشاداتالوطنية واإلقليمية القائمة واالقتضاء على األطر التنظيمية 
  ]؛العلمية والتقنية يعقد قبل االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف

أعاله من خالل آلية غرفة  yو x نإلى األمين التنفيذي إتاحة المعلومات المبلغ عنها وفقا للفقرتي يطلب  - 6[
  ]؛دل المعلومات التابعة لالتفاقية وغيرها من الوسائلتبا

  :، رهنا بتوافر الموارد الماليةاالضطالع بما يلي إلى األمين التنفيذي أيضا يطلب  - 7
مكونات والكائنات والمنتجات الناتجة عن تقنيات البيولوجيا المحتملة للثار اآلعن محدث إعداد تقرير   )أ(

 وإتاحتهاالقتصادية المرتبطة بها واالعتبارات االجتماعية واستخدامه المستدام لتنوع البيولوجي االتركيبية على حفظ 
لتنظر فيها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماع يعقد قبل  ثم تقديمه، النظراءالستعراض 

  ؛االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف
ممثلي المجتمعات  تضملخبراء، ل مفتوحة عمل حلقةليه يعلى اإلنترنت  58وح العضويةمفتمنتدى  تنظيم  )ب(

  :ل على ما يليمتاختصاصات تشبها ياالتفاقية وبروتوكولن عمعرفة الذين لديهم األصلية والمحلية والمنظمات ذات الصلة، 
  ي؛نوع البيولوجحول كيفية معالجة العالقة بين البيولوجيا التركيبية والت اآلراءتبادل   )1(
  ة؛والبيولوجيا التركيبي يةوراثالبين الهندسة  االختالفاتالنظر في   )2(
ضم معايير التضمين واالستثناء، يلبيولوجيا التركيبية لتعريف عملي  وضععلى سويا العمل   )3(

  ة؛باستخدام جميع المعلومات ذات الصل
العمل إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماع  حلقةتقديم تقرير عن نتائج   )ج(

  ف؛يعقد قبل االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطرا
مم المتحدة منظمة األ ]التابعة لـ لجنة األمن الغذائي العالمي[المنظمات ذات الصلة، بما في ذلك  يدعو  - 8

لبيولوجيا للنظر في اآلثار المحتملة إلى االدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية غذية والزراعة ومنتدى األمم المتحدة لأل
  .امكل منه والياتحسبما تتعلق بالتركيبية 

                                                           
 .يكون المنتدى المفتوح العضوية على اإلنترنت مفتوحا لجميع المشاركين المهتمين ويستمر لمدة محددة من الزمن   58
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العقبات التي صودفت في تنفيذ الخيارات المحددة إلزالة الحوافز   18/8التوصية 
  الضارة بالتنوع البيولوجي أو التخلص منها تدريجيا أو إصالحها

  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية،إن 
بالتنوع البيولوجي أو  الضارةبتحليل العقبات التي صودفت في تنفيذ الخيارات المحددة إلزالة الحوافز إذ ترحب 

  59؛التخلص منها تدريجيا أو إصالحها
االقتصادية  من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ينص على مراعاة الظروف االجتماعية 3إلى أن الهدف  وإذ تشير

  أهمية األبعاد الجنسانية، وإذ تالحظ
الصادرة عن الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ  5/10بالتوصية  وإذ تحيط علما

  ة حشد الموارد؛االتفاقية، بشأن استعراض تنفيذ استراتيجي
الصادرة  5/10من التوصية ) أ(1إلى األمين التنفيذي، كجزء من العمل التي يقوم به عمال للفقرة  تطلب - 1

عن الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية، تجميع خيارات التغلب على العقبات المشار إليها 
 أعاله، وإعداد مشورة بشأنها؛

ات اجتماع لفريق الخبراء التقنيين اختصاصعناصر  ضمنإلى األمين التنفيذي أن يدرج  اتطلب أيض - 2
، استعراض للمؤشرات األساسية المتصلة 17/1من التوصية ) ج(6المخصص المعني بالمؤشرات، المشار إليه في الفقرة 

نشرة الوطنية الخامسة والطبعة الرابعة من من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، استنادا إلى المدخالت من التقارير  3بالهدف 
  .، فضال عن التعليقات والمصادر األخرى ذات الصلةالتوقعات العالمية للتنوع البيولوجي

                                                           
59   UNEP/CBD/SBSTTA/18/11  
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في مجال والسياسات لعلوم لالمنبر الحكومي الدولي   18/9التوصية 
  ةالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجي

  ،العلمية والتقنية والتكنولوجيةالهيئة الفرعية للمشورة إن 
في مجال التنوع البيولوجي والسياسات لعلوم لالمنبر الحكومي الدولي  باعتماد برنامج عملترحب   - 1

  ؛2018- 2014ة للفترة وخدمات النظم اإليكولوجي
  :بما يلي االضطالعاألمين التنفيذي  تطلب إلى  - 2
للعلوم المنبر الحكومي الدولي ة الفرعية، مواصلة التعاون مع ئبالتشاور مع رئيس ومكتب الهي  )أ(

 ازدواجيةة، عند االقتضاء، وتعزيز أوجه التآزر وتجنب لسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيوا
 ؛في اجتماعه الثاني عشرمؤتمر األطراف التقدم المحرز إلى  بالغالعمل وإ

التخصصات للمنبر الحكومي  الخبراء المتعددومكتب الهيئة الفرعية في فريق  تيسير مشاركة رئيس  )ب(
  الدولي بصفة مراقب؛

  :ما يليعلى غرار اجتماعه الثاني عشر مقررا  فيبأن يعتمد مؤتمر األطراف  توصي  - 3
  إن مؤتمر األطراف،

  جيم، 11/13هاء و 11/2المقررين  إلى يشيرإذ 
في مجال التنوع البيولوجي وخدمات والسياسات لعلوم لالمنبر الحكومي الدولي باعتماد برنامج عمل  وإذ يرحب

  ،2018- 2014ة للفترة النظم اإليكولوجي
المنبر  التي حددهاأنه ينبغي للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، وفقا لإلجراءات يقرر   - 1[

إلى مؤتمر [                 ة، أن تعد  توصيات نوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيفي مجال التوالسياسات لعلوم لالحكومي الدولي 
                       ُ                                                                           بخصوص المسائل التي قد ت عرض كطلبات إلى المنبر الحكومي الدولي، مع مراعاة برنامج العمل متعدد السنوات  ]األطراف

، والمعلومات من األطرافة مقدموالتقارير ال ،2020- 2011لمؤتمر األطراف، والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
 ؛األخرى ذات الصلة

                                                                                         أنه يجوز للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن تعد  الطلبات الموجهة إلى  ر أيضاقري  - 2
من جانب مؤتمر األطراف، وتتطلب المسألة  ا، حيث يندرج الموضوع ضمن الوالية المنوطة بهالمنبر الحكومي الدولي

 الالزم، والتي قد تتأثر كثيرا بسبب التأخير للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةاجال من جانب الهيئة الفرعية اهتماما ع
أن تحيل هذه للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ، يجوز للهيئة الفرعية توفي هذه الحاال. لى مؤتمر األطرافإإلحالتها 
في مجال التنوع البيولوجي وخدمات والسياسات لعلوم لالمنبر الحكومي الدولي لى أمانة إاألمين التنفيذي  من خاللالطلبات 

 ]؛الحكومي الدولي وفقا لإلجراءات التي حددها المنبر ،ةالنظم اإليكولوجي

  :بما يلي االضطالعاألمين التنفيذي  يطلب إلى  - 3
، مواصلة التعاون مع للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بالتشاور مع رئيس ومكتب الهيئة الفرعية  )أ(

استعراض التقدم المحرز بشأن وازدواجية العمل،  جنب، وتعزيز أوجه التآزر وتزم األمرلحيثما يالدولي الحكومي المنبر 
التي  ةلنظم اإليكولوجيفي مجال التنوع البيولوجي وخدمات اوالسياسات لعلوم لالمنبر الحكومي الدولي عناصر برنامج عمل 

للمشورة العلمية الهيئة الفرعية التقدم المحرز إلى  بالغوإ ،2020- 2011 تتعلق بالخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي
  ؛والتقنية والتكنولوجية

 المشار إليهاالمسائل فيما يتعلق بجمع المعلومات، عند الضرورة، كي تعرض على نظر الهيئة الفرعية   )ب(
ة بالتنوع البيولوجي، عند تعلقاالتفاقيات األخرى الم اتأعاله، وتبادل المعلومات ذات الصلة مع أمان 2و 1في الفقرتين 
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 ازدواجية جنباالقتضاء، بما في ذلك بواسطة فريق االتصال المعني بالتنوع البيولوجي، وذلك بهدف تحقيق أوجه التآزر وت
  العمل؛

المنبر الحكومي  نواتجمشاريع نسخ ها إلى ياالتفاقية وبروتوكول في إطار تصالنقاط االتوجيه نظر جميع   )ج(
وتقديم  المشاركةالدولي عند إتاحتها الستعراض النظراء، ودعوتها إلى المشاركة في عمليات استعراض النظراء من خالل 

ت في مجال التنوع البيولوجي وخدمات للعلوم والسياسا التابعة للمنبر الحكومي الدولي نقاط االتصالاإلسهامات من خالل 
  المنبر الحكومي الدولي؛ نواتجإلجراءات إعداد وفقا و، عند االقتضاء، النظم اإليكولوجية

على إتاحة المعلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ برنامج  ،تبادل المعلومات غرفةمن خالل آلية  ،العمل  )د(
ة، بما في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجي للعلوم والسياساتكومي الدولي للمنبر الح 2018- 2014العمل 

، وعرض هذه المعلومات 2018ي سيبدأ في عام وجي وخدمات النظم اإليكولوجية الذلتنوع البيوللفي ذلك التقييم العالمي 
  االقتضاء؛ حسبعلى نظر الهيئة الفرعية، 

 للعلوم والسياساتالمنبر الحكومي الدولي  إتاحة نواتجتبادل المعلومات، على  غرفةالعمل من خالل آلية   )ه(
التنوع  قضاياالمعارف بشأن  قاسمها، وذلك بغرض تتوافرة عند في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجي

  ؛حال، حيثما ينطبق الي عمليات السياسات الوطنيةف قضاياالبيولوجي وإدراج وتعميم هذه ال
في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم  الدولي للعلوم والسياساتالمنبر الحكومي  نواتجعرض   )و(
لعمل االتفاقية، فيما يخص أهمية النتائج بالنسبة للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية على نظر الهيئة الفرعية ة اإليكولوجي

  ؛عند االقتضاء، توصيات إلى مؤتمر األطرافومن أجل إعداد 
في فريق للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية مواصلة تيسير مشاركة رئيس ومكتب الهيئة الفرعية   )ز(

 .لمنبر الحكومي الدولي بصفة مراقبفي امتعدد التخصصات الالخبراء 
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 وتغير المناخ التنوع البيولوجي  18/10التوصية 

  ،الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية إن
بالتقرير المرحلي الذي أعده األمين التنفيذي الوارد في الوثيقة  حيط علمات  - 1

UNEP/CBD/SBSTTA/18/13؛  
تغير  آثارفيما يتعلق ب التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي نشرة نتائج الطبعة الرابعة من بالغبقلق  الحظت  - 2

 أيشيمن أهداف  15و 10و 5ي لتحقيق األهداف ال يكفوالتي تشير الى أن التقدم الحالي  ،المناخ على التنوع البيولوجي
قدرة التنوع البيولوجي وسبل العيش المعتمدة على التنوع البيولوجي على على  عواقبال بخصوص ،للتنوع البيولوجي

  ؛التكيف مع آثار تغير المناخ
 يالحكوم هيئةلتقرير التقييم الخامس لل والثالث نتائج األفرقة العاملة األول والثاني بالغبقلق  ضاأي الحظت  - 3

تغير المناخ فيما يتعلق بآثار تغير المناخ على التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية التي يعتمد عليها بشأن  يالدول
  ؛المجتمع

  :تماعه الثاني عشر مقررا على غرار ما يليبأن يعتمد مؤتمر األطراف في اجتوصي   - 4
  إن مؤتمر األطراف،

تغير المناخ، فإن حفظ التنوع ضعيفة أمام ولوجي والنظم االيكولوجية يأنه في حين أن التنوع البب يقرإذ 
والتكيف تغير المناخ من التخفيف  ا فيمهمدورا  تؤديواستعادة النظم االيكولوجية واستخدامه المستدام البيولوجي 

  ،ومكافحة التصحر والحد من مخاطر الكوارث ،معه
الوارد في المرفق بالمقرر  ،الى برنامج العمل الموسع المتعلق بالتنوع البيولوجي للغابات إذ يشيرو

للتخفيف من اآلثار السلبية لتغير المناخ على التنوع ، 3 هدفال، 2 غايةال، 1 امجنعنصر البرة وخاص ،6/22
  ،للغاباتالبيولوجي 

  ،11/21و 11/20و 11/19و 10/33و 9/16لى المقررات إأيضا وإذ يشير 
وضع المسائل ذات  لتنظيم) 1996(بشأن تعديل بروتوكول لندن  LP.4(8)بالقرار  يحيط علما  - 1

تشرين /الذي اعتمد في أكتوبر ،الصلة بتخصيب المحيطات وغير ذلك من أنشطة الهندسة الجيولوجية البحرية
والحكومات األخرى إلى تطبيق  لى التصديق على هذا التعديلإ بروتوكول لندناألطراف في  ويدعو، 2013األول 

 ؛حسب االقتضاء ،تدابير تتسق مع ذلك

في  م االيكولوجياعلى النظ قائمةهج ال                            ُالحكومات األخرى الى إدماج الن  ويدعواألطراف  يشجع  - 2
إطار عمل الحد من مخاطر الكوارث في سياق بالتكيف مع تغير المناخ والصلة الوطنية ذات  هاوبرامج هاسياسات

وإطاره المنقح المقرر  A/Res/60/195الذي أيدته الجمعية العامة لألمم المتحدة في القرار  2015- 2005هيوغو 
 الكوارث؛ أخطارالمؤتمر العالمي الثالث المعني بالحد من  فياعتماده 

مع تغير إزاء التكيف  م االيكولوجياة على النظقائمهج ال                              ُالى األمين التنفيذي الترويج للن  يطلب  - 3
 ذات الصلة؛ حافلالعمليات والممستغال الفرص المقدمة من قبل  ،ر الكوارثأخطاوالحد من المناخ 
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 النامية؛ البلدان في وتدهورها الغابات إزالة الناجمة عن االنبعاثات خفضل وارسو بإطار يرحب[  - 4
 REDD( 60النامية البلدان في الغابات في الكربون مخزون وتعزيز المستدامة الغابات وإدارتها على الحفاظ ودور
plus(، تغيربشأن  اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية في األطراف لمؤتمر عشرة التاسعة الدورة في عليه ووفق الذي 
 ؛]يوفرها التي +REDD أنشطة لتنفيذ المنهجية واإلرشادات ،2013 في عام المناخ

 هج   ُالن  وتنفيذ إلى تعزيز الصلة ذات والمنظمات األخرى الحكومات ويدعو األطراف يشجع[  - 5
 ؛]الكوارث رأخطا من والحد آثاره من والتخفيف المناخ تغير مع التكيف إزاء اإليكولوجي النظام على القائمة

 :]التنفيذي ما يلي األمين إلى يطلب[  - 6

 على األطراف أفضل طريقة لتشجيع حول الرائدة، التجارب من ذلك في بما مشورة إعداد[  )أ(
 الفرعية الهيئة فيه لتنظر توصية مشروع وإعداد +REDD أنشطة من البيولوجي بالتنوع المتعلقة المنافع تعظيم

 ] األطراف؛ لمؤتمر عشر الثالث االجتماع قبل يعقد اجتماع في والتكنولوجية والتقنية العلمية للمشورة

تتطلب إرشادات إضافية وإذا كان الحال  +REDD كانت أنشطة إذا ما بشأن تقييم تقرير تقديم[  )ب(
 توصية مشروع إعداد التقييم، نتائج وحسب المانحة، والمنظمات البلدان ات وكذلكرشادكذلك ما هو نوع هذه اإل

 عشر الثالث االجتماع يعقد قبل مقبل اجتماع في والتكنولوجية والتقنية العلمية للمشورة الفرعية الهيئة فيه لتنظر
  ]األطراف؛ لمؤتمر

 الغابات في المتعددة المكونات لتعزيز بديلة بوصفها آلية السوق على غير القائمة    ُ  الن هج تعزيز[  )ج(
 من للتخفيف مشتركة آليات توطيد في يسهم بما البيولوجي للتنوع المستدام لالستخدام شاملة استراتيجية وبوصفها
  .]معه والتكيف المناخ آثار تغير

  

                                                           
 على الحفاظ ودور النامية؛ البلدان في وتدهورها الغابات إزالة الناجمة عن االنبعاثات خفض"كمختصر لعبارة  +REDDستخدم ي   60

  CP.16/1من المقرر  70، التي تتسق مع الفقرة "النامية البلدان في الغابات في الكربون مخزون وتعزيز المستدامة الغابات وإدارتها
لسهولة الرجوع إليه دون أي محاولة الستباق  +REDDويستخدم مختصر . التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

  .المفاوضات الجارية المقبلة في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
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  اواستعادته ةم اإليكولوجيحفظ النظ  18/11التوصية 
  ،إن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

 61بالتقرير المرحلي المقدم من األمين التنفيذي؛ تحيط علما  -1
قرة الفو 11/16من المقرر  5األمين التنفيذي في تنفيذ الفقرة التقدم الذي حققه ب مع التقدير تحيط علما  -2

وخاصة ما قام به، بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة وغيرها من الشركاء، من  ،11/24من المقرر  10
 5في تحقيق األهداف تنظيم حلقات العمل الخاصة ببناء القدرات بشأن حفظ النظم االيكولوجية واستعادتها لدعم األطراف 

من خالل صندوق (لحكومات كندا وألمانيا واليابان  وتعرب عن تقديرها. شي للتنوع البيولوجييأمن أهداف  15و 11و
االتحاد األوروبي، والبلدان المستضيفة لحلقات العمل لدعمها لهذه  وكذلكوجمهورية كوريا ) لتنوع البيولوجيليابان لا

 األنشطة؛
لذي تضطلع به منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة في وضع آلية الستعادة الغابات بالعمل ا ترحب  -3

 والمناظر الطبيعية؛
للغابات، بالخطوات التي تتخذها جمهورية كوريا لوضع مبادرة الستعادة النظم االيكولوجية  ترحب أيضا  -4

س المستفادة، وتحديد أفضل الممارسات واإلسهام في لتقاسم الدرو ،االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف فيالتي ستطلق 
 شي للتنوع البيولوجي؛يأتحقيق أهداف 

يوم عالمي للمتنزهات الوطنية "بالمقترح المقدم من جمهورية كوريا للنظر في تحديد  ط علمايتح  -5
 اجتماعه الثاني عشر؛ فيالمقترح  في نظرالمؤتمر األطراف ب وتوصي، "والمناطق المحمية

التنوع البيولوجي وخدمات  في مجالالجتماع العام لمنبر العلوم والسياسات الدورة الثانية لبموافقة  ترحب  -6
تدهور ل البدء في تحديد النطاق إلجراء تقييم موضوعيعلى  2018،62- 2014كجزء من برنامج عمله  ،النظم االيكولوجية

 الثالثة؛نظر االجتماع العام في دورته ل ،األراضي واستعادتها
بالعمل الذي تضطلع به حاليا اللجنة العالمية للمناطق المحمية التابعة لالتحاد الدولي لحفظ  ط علمايتح  -7

  الطبيعة، ولجنة بقاء األنواع التابعة لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بشأن مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية؛
أو  ،في أنشطة االستعادة ،حسب مقتضى الحال ،والمحليةأهمية إشراك المجتمعات األصلية تالحظ   -9
 برامجها؛

  :غرار ما يلياجتماعه الثاني عشر مقررا على  فيمؤتمر األطراف بأن يعتمد  توصي  - 10
   ،               إن مؤتمر األطراف

   ،  24 /  11 و    16 /  11 و    31 /  10 و   5 / 9             الى المقررات          إذ يشير
    حفظ    ة       ، مساهم    2015            لما بعد عام     ية     للتنم                                                في سياق المناقشات الجارية بشأن خطة األمم المتحدة    ،    يالحظ  - 1

                                 ية المستدامة والقضاء على الفقر؛           تحقيق التنم ل         بالنسبة   ،                                                   النظم اإليكولوجية واستعادتها، وما يتصل بذلك من خدمات
             القطاع الخاص        ويشجع   ،                التنوع البيولوجي                                                    بمساهمة المناطق المحمية التابعة للقطاع الخاص في حفظ     يقر   - 2

          ً                      طق حفاظاً على التنوع البيولوجي؛                                 على مواصلة بذل جهوده لحماية المنا

                                                           
61  UNEP/CBD/SBSTTA/18/14 
  IPBES/2/17المقرر نظرا  62
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  :  لى إ                                                      والمنظمات الحكومية الدولية وغيرها من المنظمات المعنية                        األطراف والحكومات األخرى       يدعو  - 3
 فقدان الموائل وللترويج الستعادتها؛يط استخدام األراضي للمساعدة في الحد من هج شاملة لتخط     ُوضع ن   )أ(
لوضع إطار  ،بما في ذلك مع القطاع الخاص والمجتمع المدني ،هج المشتركة بين القطاعات           ُالترويج للن   )ب(
 م االيكولوجية واستعادتها؛ظلحفظ الن متماسك

فقدان النظم ء األولوية، قدر اإلمكان، لتجنب أو خفض حاالت عطااألخذ في االعتبار ضرورة إمع   )ج(
ف مع تغير الواسعة النطاق التي يمكن أن تسهم في حفظ التنوع البيولوجي، والتكياالستعادة نشطة الترويج أل، ةاإليكولوجي

وغير ذلك من خدمات النظم  المستدامواستخدامها الموارد المائية حفظ و ،الحد من التصحرو ره،المناخ والتخفيف من أث
 ية المستدامة؛االيكولوجية في سياق التنم

مثل، في جملة لمجتمعات األصلية والمحلية في جهودها لحفظ التنوع البيولوجي عن طريق آليات ادعم   )د(
 14و 13و 11تحقيق األهداف المساهمة في بغرض  (ICCAs) المناطق المحمية من المجتمعات األصلية والمحلية أمور،

 شي للتنوع البيولوجي؛أيمن أهداف  18و 16و
 إدخالمع تجنب  ،االستعادةالحفظ ووالتنوع الجيني في أنشطة المحلية االهتمام الواجب لألنواع  يالءإ  )ه(

 ومنع انتشارها؛ األنواع الغريبة الغازية
لى األمين التنفيذي، في الضوء النظر في التقييم المواضيعي المقترح بشأن تدهور األراضي إيطلب   -4

وبغرض  النظم اإليكولوجيةالتنوع البيولوجي وخدمات  في مجالواستعادتها للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات 
 ،لنتائج ذات الصلة مع المنبر الحكومي الدوليجميع المعلومات وا تقاسمأن يازدواجية العمل،  جنبتعزيز أوجه التآزر وت

 عن التقدم المحرز فيالهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  بالغ، وإإعداد الخطوات القادمةلتعاون في او
  .عقد قبل االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطرافي اجتماع
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معلومات عن التعاريف ذات : البيولوجيالوقود الحيوي والتنوع   18/12التوصية 
الصلة المتعلقة بالمصطلحات الرئيسية المعنية لتمكين األطراف من 

 10/37و 9/2تنفيذ المقررين 

  إن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية،
  ،11/27و 10/37و 9/2المقررات إذ تشير إلى 

 مقررمن ال 11 ومع بقاء االتساق مع الفقرةبتوافر الموارد      ًرهنا  ،أن يضطلع األمين التنفيذي طلب إلىت  - 1
الوثيقة المقدمة في إطار بند جدول األعمال بشأن  مراجعةمؤتمر األطراف، ل 11/27من المقرر  10والفقرة  10/37

 إجراءو 10/3763و 9/2 مقررينلتمكين األطراف من تنفيذ ال الرئيسية المعنيةلمصطلحات المتعلقة باالتعاريف ذات الصلة 
 ،والحكومات األخرى ،من األطراف المقدمة اإلضافيةالمتاحة والمعلومات المعلومات  مراعاةمع  نظراء بشأنها،للاستعراض 

وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، ومبادرة األمم ، مثل منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، والمنظمات والعمليات ذات الصلة
، والشراكة العالمية للطاقة الدولية للطاقةوكالة الدارة المستدامة للموارد، وإلالدولي المعني باالخبراء فريق وة، المتحدة للطاق

بشأن هذا البند من  المطروحة تعليقاتوالالحيوية، ومبادرات المنظمات األخرى وأصحاب المصلحة المتعددين ذات الصلة، 
، إلعالم الهيئة الفرعية في الثامن عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية جتماعجدول األعمال في اال

  .قبل االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف اجتماع يعقد
  

                                                           
63   UNEP/CBD/SBSTTA/8/15.  
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إدارة لحوم الطرائد : االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي  18/13التوصية 
  الحياة البرية المستدامةو

  الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية،إن الهيئة 
  64؛األمين التنفيذي المرحلي المقدم من بالتقرير     ًعلما تحيط   - 1
 :على غرار ما يلي  ًا مقرر اجتماعه الثاني عشر األطراف في مؤتمر عتمدبأن ي توصي  - 2

  إن مؤتمر األطراف،
والحياة  إدارة لحوم الطرائد :للتنوع البيولوجي بشأن االستخدام المستدام 11/25 المقرر إذ يشير إلى

  ؛المستدام مألوفاالستخدام ال البيولوجي بشأن التنوعاتفاقية من ) ج(10والمادة المستدامة  البرية
  ؛لحياة البريةل المستدامة دارةاإل الشراكة التعاونية بشأن بإنشاء رحبي  - 1
عام في  المنعقد، باألحياء البرية المشروعاالتجار غير بشأن  مؤتمر لندن نتائجب عترفي  - 2

 لالتجار غير المشروعالضارة و ذات النطاق الكبير البيئيةواالجتماعية والنتيجة االقتصادية  على يشددو 2014،65
  ؛باألحياء البرية

من  تعمل ،11/25و 10/32بما يتسق والمقررين  ،ساتويامامبادرة الدولية ل أن الشراكة يالحظ  - 3
  ؛والموارد المائية األراضي والغابات إدارة وإدماجه في للتنوع البيولوجي االستخدام المستدام تكريس أجل

 الرامي إلى وضع نظم مراقبة وطنية ومحلية للحياة البرية" واحدةالصحة ال" نهجب         ًحيط علما ي  - 4
  ؛حوم الطرائدلبالممارسات المتعلقة ب األمن البيولوجي للبلدان والذي يرتبطتعزيز و

لمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال ل العام الجتماعالدورة الثانية ل بموافقة يرحب  - 5
البدء في على ، 2018- 2014 برنامج عمله في إطار 66،(IPBES) التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

 وتعزيز القدرات وحفظه البيولوجي للتنوع بشأن االستخدام المستدام موضوعي إلجراء تقييم تحديد النطاق
  ؛الرابعة في دورته العام االجتماعنظر ل واألدوات،

بأنواع  الدولي تجاراتفاقية اال األطراف في مؤتمرالصادر عن  149-16المقرر          ًالحظ أيضا ي  - 6
المتعلق  11- 13 القرار استعراض اللجنة الدائمة إلى الذي طلبو، المهددة باالنقراضالحيوانات والنباتات البرية 
بما في ذلك ، لبيولوجيا تفاقية التنوعا وضعت في إطار التي التوجيهاتو مقرراتال بلحوم الطرائد، مع مراعاة

 الفريق العاملالبيولوجي و التنوع التفاقية والتابع بلحوم الطرائدالمعني  لفريق االتصال االجتماع المشترك نتائج
المهددة بأنواع الحيوانات والنباتات البرية  الدولي تجارتفاقية االالتابع الو لحوم الطرائدالمعني ب لوسط أفريقيا
بأنواع الحيوانات  الدولي االتجاراتفاقية  األطراف في لمؤتمر السابع عشر االجتماع في ينظر فيهال، باالنقراض

  ؛المهددة باالنقراضوالنباتات البرية 
الدولي  االتجاراتفاقية والتنوع البيولوجي  تفاقيةاالتصال الوطنية ال نقاطبين  التعاون شجعي  - 7

لحوم اإلدارة المستدامة للحياة البرية، بما في ذلك  بشأن، المهددة باالنقراضبأنواع الحيوانات والنباتات البرية 
  ؛بين االتفاقيتين التآزر أوجه لضمانالطرائد 

                                                           
64   UNEP/CBD/SBSTTA/18/16  
  https://www.gov.uk/government/publications/declaration-london-conference-on-the-illegal-wildlife-trade انظر   65
  .2018- 2014برنامج العمل للفترة : IPBES-2/5، ومقرر المنبر IPBES/2/17مقرر المنبر انظر   66

https://www.gov.uk/government/publications/declaration-london-conference-on-the-illegal-wildlife-trade
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المستدامة  دارةاإل التعاونية بشأن مع الشراكة ، بالتعاونأن يضطلع التنفيذي إلى األمينيطلب   - 8
  :، بما يليبتوافر الموارد     ًرهنا و، للحياة البرية
 تنفيذفي  المستدامة للحياة البرية اإلدارة الذي تؤديه دورال تقنية بشأن إعداد مبادئ توجيهية  )أ(

 ؛2020-2011للتنوع البيولوجي  الخطة االستراتيجية

 دارة المستدامةاإل التعاونية بشأن أعضاء الشراكةبين فيما تبادل المعلومات و تعزيز التواصل  )ب(
  ؛للتوعية واالتصال مواد مشتركة وإعدادللحياة البرية 

 فيالتكنولوجية والتقنية و الفرعية للمشورة العلمية التقدم المحرز إلى الهيئة عن تقديم تقرير  )ج(
 .التنوع البيولوجي فاقيةات األطراف في لمؤتمر الثالث عشر قبل االجتماع اجتماع يعقد

  



UNEP/CBD/COP/12/3 
Page 134 

  وع البيولوجينالصحة والت  18/14التوصية 
  ،إن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

لة أمور، إلى النظم م، ضمن جصراحةمن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي يشير  14إلى أن الهدف  إذ تشير
  الصحة، وسبل العيش والرفاه،اإليكولوجية التي تقدم خدمات أساسية تسهم في 

بالعمل الذي يضطلع به األمين التنفيذي في الوقت الحاضر بشأن التنوع البيولوجي وصحة تحاط علما  - 1
الصحة والتنوع  بخصوصفي الوثيقة المقدمة في إطار هذا البند من جدول األعمال عنه غ على النحو المبل نساناإل

 67؛البيولوجي

 صالتلل 68بشأن التنوع البيولوجي لألغذية والتغذية قطاعاتركة بين الالمشتفائدة المبادرة  تدرك - 2
 ؛بين التنوع البيولوجي واألغذية والتغذية والصحةالمشتركة 

بما  ،بين أمانة االتفاقية ومنظمة الصحة العالميةالمشترك بالتقدم المحرز في إطار برنامج العمل  ترحب - 3
التي تشترك في عقدها  نسانبين التنوع البيولوجي وصحة اإل صالتالقدرات بشأن اللبناء اإلقليمية في ذلك حلقات العمل 

ن عوالعمل الجاري في تعاون مع الشركاء اآلخرين إلجراء استعراض لحالة المعارف  ،األمانة ومنظمة الصحة العالمية
 ؛نسانالصالت بين التنوع البيولوجي وصحة اإل

 :رهنا بتوافر الموارد ،يلي مااالضطالع بلى األمين التنفيذي إ تطلب - 4

 ؛في إطار برنامج العمل المشترك بين األمانة ومنظمة الصحة العالميةالمبذولة مواصلة الجهود   )أ (
وخاصة مع منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ومنظمة التنوع  ،ومواصلة تعزيز التعاون مع المنظمات المعنية األخرى

م تنفيذ االقتضاء، لدع، حسب مبادرة التنوع البيولوجي وصحة المجتمع المحليبادرات مثل فضال عن الم ،البيولوجي الدولية
 ؛14شي للتنوع البيولوجي وخاصة الهدف وتحقيق أهداف أي 2020-2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

المشتركة بين الصالت عن ن استعراض حالة المعارف م الطبعة القادمة نشرلتحضير لتخاذ الخطوات لا  )ب (
 خطةفي المناقشات الجارية بشأن  نسانإبراز الصالت بين التنوع البيولوجي وصحة اإلو نسان،التنوع البيولوجي وصحة اإل

  وأهداف التنمية المستدامة؛ 2015األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 
 :يليغرار ما مؤتمر األطراف بأن يعتمد في اجتماعه الثاني عشر مقررا على توصي  - 5

 إن مؤتمر األطراف

بنتائج حلقات العمل اإلقليمية ألفريقيا وأمريكا الالتينية والبحر الكاريبى لبناء القدرات يرحب   - 1
التي تشترك في عقدها األمانة ومنظمة الصحة  نسانبشأن الصالت المشتركة بين التنوع البيولوجي وصحة اإل

بالتعاون مع الشركاء  ،شجع تنظيم حلقات عمل إضافيةيشركاء آخرين، وو FIOCRUZ العالمية بالتعاون مع
 أخرى؛أقاليم في  ،ينمعنيال

أو تنفيذ /األطراف المعنية إلى االستفادة من تقرير حلقات العمل في تحديث و يدعو  - 2
  استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي؛

األطراف والحكومات األخرى على تعزيز التعاون على المستوى الوطني بين القطاعات  يشجع  - 3
 ؛نسانوالوكاالت المسؤولة عن التنوع البيولوجي وتلك المسؤولة عن صحة اإل

                                                           
67  UNEP/CBD/SBSTTA/18/17  
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 مشتركة بين القطاعاتفي معالجة القضايا ال" الواحدة الصحة"نهج ب] يحيط علما[ ]قيمة يدرك[  - 4
 دمجيالذي ) 5/6المقرر ( ام االيكولوجيباعتباره نهجا متكامال يتسق مع نهج النظ للتنوع البيولوجي والصحة

  والبيئة؛العالقات المعقدة بين البشر، والحيوانات، والنباتات، والحياة البرية 
إلى األمين التنفيذي اإلبالغ عن نتائج العمل التعاوني بشأن التنوع البيولوجي والصحة  يطلب  - 5

 للصحة العالمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية؛ 68عامة الـلإلى الجمعية ا

ن عالمعارف  حالة استعراضفي مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر  ينظربأن  أيضا توصي  - 6
بما في ذلك،  ،على العمل في إطار االتفاقية فيما يتعلق بآثارها نسانالصالت المشتركة بين التنوع البيولوجي وصحة اإل

؛ وتحديد المزيد من الفرص لتعميم الخطة وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي االستراتيجيات :ضمن جملة أمور
بعد لما األمم المتحدة للتنمية  خطةفي سياق  وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي 2020- 2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

والفرص المتاحة لمواصلة الترويج للمعارف والخبرات بشأن الصالت المشتركة بين  امة؛هداف التنمية المستدوأ 2015عام 
  .التنوع البيولوجي والصحة فيما بين األطراف والشركاء المعنيين

_____________ 




