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الدورة السادسة والعشرون
دورة المجلس ،الجزء الثاني

كينغستون 10-6 ،كانون األول/ديسمبر *2021
البند  13من جدول األعمال

تقرير رئيسةةةةةةةة اللجنة القاالاية والنقنية ل للماة اللجنة

في دورتها السادسة والعشري

مقرر مجلس السةةةةةلدة الدولية لقاح البشار اشةةةة ن اسةةةةةنعراب ئدة امدارة ال ية لمندقة
كالريلن  -كل رتلن
إن مجلس السلدة الدولية لقاح البشار،
إذ يضةةةةةةةت في النبار توص ي ي ي ي ييياق اللجنة القانونية والتقنية عم

ال قرة ( 2ه) من المادة  165من

ات اقية األمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة  10كانون األول/ديسمبر ،)1(1982

وإذ يضةةةةةت في النبار ليضةةةةةا توصي ي ي ييياق اللجنة ري ي ي ييدن ا ي ي ي ييتمراف خطة دارة البي ة ،ما ي ل

ما يتملق الحاجة لى تمزيز مالية شبكة المناطق اق األهمية البي ية الخاصة(،)2

وإذ يش ر لى المادة  145من االت اقية التي تقضي اتخا التدابير ال زمة و قا ل ت اقية فيما يتملق

األنريطة المضيطلب ب ا ي المنطقة لا الة الحماية ال مالة للبي ة البحرية من اارار الضيارة التي د تنجم عن

تل األنرطة،

وإذ يشة ر ليضةا لى أنه و قا للمادة  162من االت اقية ،تاون للمجلس الصي يية لوعيب السييا ياق

المحددة التي تنت ج ا السلطة ردن أية مسدلة أو أمر يقب عمن اختصاص السلطة،

__________
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وإذ يشةة ة ر ك ل

لى أن ا ي ي ييتمراف خطر اادارة البي ية اا ليمية وتن ين يمث ن أولوية ا ي ي ييت ارتيجية

النسي ي ييبة لى السي ي ييلطة ،على نحو ما هو مبين ومن ن ي ي ي ييياة الخطة اال ي ي ييتراتيجية

المس ي ي ي ييتو

( )4

()3

وخطة الممل الرفيمة

للس ي ي ي ييلطة لل ترة  2023-2019وخطة عمل الس ي ي ي ييلطة دعما لمقد األمم المتحدة لملوت المحيطاق

من أجل التنمية المستدامة  ،التي اعتمدت ا الجمعية ي األعوات  2018و  2019و  2020على التوالي،
()5

وإذ يضةت في النبار أن ا يتمراف تن ين خطة شياملة لادارة البي ية على الصيميد اا ليمي هو أيد

التدابير المنا يبة والضيرورية لضيمان الحماية ال مالة للبي ة البحرية ي ل الجزء من المنطقة الممروا ا يم

منطقة ك ريون  -كليبرتون من اارار الض ي ييارة التي د تنر ي ييد عن األنر ي ييطة المض ي ييطلب ب ا ي المنطقة ،وأن
تل الخطة ينبغي أن تتضمن أيكاما انراء شبكة تمثيلية من المناطق اق األهمية البي ة الخاصة،

وإذ يسةةلم الحقوة الناش ي ة موجال االت اقية واالت اة المتملق بتن ين الجزء الحادش عر يير من ات اقية

األمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة  10كانون األول/ديسمبر ،)6(1982

وإذ يسةةلم ليضةةا حقوة الاياناق التي لدي ا ياليا عقود مب الس ييلطة ال ييتار يياا المقيداق المتمددة

ال لزاق ي منطقة ك ريون  -كليبرتون عم

االت اقية واالت اة ونظات التنقيال عن المقيداق المؤل ة من عدة

ممادن وا تارا ا ي المنطقة( ،)7وال يما عمان ييازت ا للمناطق المخصصة ل

من عقود،

وإذ يسةةةةةلم ك ل

تاراا ،و قا لما أبرمته

دن مجموعة من األنر ي ي ييطة البر ي ي يرية التي تقب أو يحتمل أن تقب ي مناطق خار

نطاة الوالية الوطنية ي منطقة ك ريون  -كليبرتون ينبغي أن تدار و قا للقانون الدولي،
وإذ يسلم دن اال تمراف هو نتيجة لمملياق علمية شاملة و اق أ س متينة،
-1

يرحب بتوصي ي ي ييية اللجنة القانونية والتقنية المتملقة ا ي ي ي ييتمراف خطة اادارة البي ية لمنطقة

-2

يالحظ مت النقةةةدير التقي ييدت المحرز ي تن يي يين خطي يية اادارة البي يي يية لمنطقي يية ك ريون -

ك ريون  -كليبرتون على النحو الوارد ي الوريقة ISBA/26/C/43؛

كليبرتون ،ويوا ق على تميين أربب مناطق ع ي ي ي ييافية اق أهمية بي ية خاص ي ي ي يية لتمزيز مالية ش ي ي ي ييبكة المناطق
اق األهمية البي ية الخاصة ،على النحو المبين ي مر ق هنا المقرر؛
-3

يالحظ أن اللجنة ييتواصييل رصييد التقدت المحرز ي تن ين الخطة وا ييتم ارعييه يتى يتسيينى

دخال تحسي يييناق عي ييافية على تن ينها على عي ييوء ما يقدمه المتما دون وييرهم من الاياناق الم تمة األمر

من المملوماق الملمية والتقنية ااعافية ومما يجد من البياناق البي ية األ ا ية وبياناق تقييم الموارد؛

__________
(.ISBA/24/A/10 )3
( ISBA/25/A/15 )4و .ISBA/25/A/15/Corr.1
(.ISBA/26/A/4 )5
(.United Nations, Treaty Series, vol. 1836, No. 31364 )6
( ISBA/19/A/9 )7و  ISBA/19/A/12و .ISBA/20/A/9
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-4

يشةةةةةجت على جراء مزيد من الحوار مب جميب الج اق الممنية اق المص ي ي ييلحة لض ي ي ييمان

التاييامييل فيمييا يتملق ييالمنيياطق اق األهمييية البي ييية الخيياص ي ي ي ي ي ي يية التي يبل عييددهييا  13منطقيية ،والتي يمكن

ا تمراف موا م ا الدقيقة؛
-5

يقرر تطبيق هينا المقرر و قيا ل ت ياقيية واالت ياة والنظيات والري ي ي ي ي ي ييرو المنصي ي ي ي ي ي ييوص علي يا

ي عقود ا يتارياا المقيداق المؤل ة من عدة ممادن المبرمة فيما يتملق منطقة ك ريون  -كليبرتون ،وتقييم

خطة اادارة البي ية وا يتم ارعي ا ،عند اال تضياء ،ي عيوء التغييراق التي يجرش دخال ا مسيتقب

ي ااطار

التنظيمي النش يحدد الخطة؛
-6

يشةةةةةةةةةجت جراء البحوث الملمييية البحرييية ،مييا ي لي

-7

يدلب لى األمين المات للسي ييلطة أن يواصي ييل اتخا الخطواق ال زمة لتيسي ييير تنمية دراق

ي المنيياطق اق األهمييية البي ييية

الخاصة ،و قا للمادة  143من االت اقية ،ونرر نتائج تل البحوث عن طريق السلطة؛
البح ييل الملمي البحرش ي منطق يية ك ريون  -كليبرتون ،م ييا ي لي ي

ي المن يياطق اق األهمي يية البي ي يية

الخاصة ،لمن مة الدول النامية والدول األ ل نموا من النايية التانولوجية ،عبر بل من بين ا صندوة ال باق
للبحوث الملمي يية البحري يية ي المنطق يية و ي ط ييار خط يية المم ييل ل ييدعم عق ييد األمم المتح ييدة لملوت المحيط يياق

من أجل التنمية المستدامة؛
-8

يدلب ليضةةةةا لى األمين المات أن يممم هنا المقرر على أو ي ي ييب نطاة ممكن ،ما يري ي ييمل

-9

يدلب ك ل

أعضاء السلطة والم ار بين لدي ا والمتما دين والمنظماق الدولية الممنية؛

لى األمين المات أن يواصيل تيسيير تن ين خطة اادارة البي ية لمنطقة ك ريون -

كليبرتون ،مب التركيز بوجه خاص على ااجراءاق ااعافية المحددة ي الجدول  1وتوصية اللجنة.
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المرفق
مناطق االسنكشاف والمناطق المشجلزة للسلدة والمناطق ذات األهمية ال ية الخاصة في مندقة
صدح كالريلن – كل رتلن
السلطة الدولية لقاع البحار 10 ،كانون األول/ديسمبر 2021

مناطق ا تصادية خالصة ()VLIZ2021

منطقة محجوزة

مناطق عافية اق أهمية بي ية خاصة
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منطقة مرمولة مقد أو يوجد ردن ا عقد موا ق عليه

مناطق اق أهمية بي ية خاصة
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إحداثيات اقاط االاعداف في المناطق امضافية األربت ذات األهمية ال ية الخاصة
عدد المناطق اق األهمية البي ية الخاصة

نقطة االنمطاا

خر الطول (يربا)

خر المرف (شماال)

10

1

-143.02903562

16.51540244

2

-143.03569098

12.90819823

3

-146.76934701

12.92150894

4

-146.76934701

16.51540244

1

-119.41500000

9.75000000

2

-115.82173886

9.75000000

3

-115.82173886

6.09797525

4

-119.41500000

6.09797525

1

-115.00000000

14.55973692

2

-111.40673887

14.55973692

3

-111.40673887

13.42341576

4

-111.69237261

13.22552848

5

-111.70006678

13.22006580

6

-111.70764414

13.21444879

7

-111.71510144

13.20867985

8

-111.72243554

13.20276144

9

-111.72805527

13.19805427

10

-111.73359705

13.19325935

11

-111.73905948

13.18837788

12

-111.74444113

13.18341115

13

-111.74529520

13.18261015

14

-111.75433034

13.17389966

15

-112.17153125

12.75946259

16

-112.17803583

12.75285234

17

-112.18440180

12.74611347

18

-112.19062652

12.73924880

19

-112.19670745

12.73226116

20

-112.19870198

12.72985098

21

-112.19937819

12.72904101

22

-112.20067299

12.72751926

23

-112.20352212

12.72409647

24

-112.20746902

12.71937727

25

-112.21405850

12.71107310

11

12

21-18853

5/7

ISBA/26/C/58

عدد المناطق اق األهمية البي ية الخاصة
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نقطة االنمطاا

خر الطول (يربا)

خر المرف (شماال)

26

-112.22044878

12.70262037

27

-112.22663640

12.69402367

28

-112.56221479

12.21499694

29

-112.56735339

12.20748540

30

-112.56935049

12.20438235

31

-112.57231324

12.19985801

32

-112.57430346

12.19675077

33

-112.57717256

12.19217014

34

-112.57913822

12.18904695

35

-112.58380799

12.18124520

36

-112.58911951

12.17190996

37

-112.59420459

12.16245356

38

-112.59906042

12.15288130

39

-112.60368428

12.14319857

40

-112.84799418

11.61434722

41

-112.85165849

11.60618591

42

-112.85515842

11.59795480

43

-112.85849262

11.58965713

44

-112.86165982

11.58129613

45

-112.86528725

11.57104003

46

-112.86866345

11.56070089

47

-112.87178648

11.55028471

48

-112.87465458

11.53979750

49

-113.02085257

10.97740552

50

-113.02298127

10.96885631

51

-113.02494094

10.96026774

52

-113.02673084

10.95164307

53

-113.02835032

10.94298557

54

-113.03013487

10.93211755

55

-113.03165091

10.92120978

56

-113.03289760

10.91026875

57

-113.03387420

10.89930094

58

-113.03740133

10.85321114

59

-115.00000000

10.85321114

60

-115.00000000

14.55973692
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عدد المناطق اق األهمية البي ية الخاصة

نقطة االنمطاا

خر الطول (يربا)

خر المرف (شماال)

13

1

-128.58333300

13.33333300

2

-128.58333300

11.08330000

3

-130.50000000

11.08330000

4

-130.50000000

11.66667552

5

-132.17659413

11.66666700

6

-132.17659414

13.33333300
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