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الدورة الثالثة والعشرون
كينغستون 18-7 ،آب/أغسطس ٢٠17
البند  8من جدول األعمال املؤقت*
تقريررر اني ررع العرراا ةررل شالررة ال شررريعا
الوطنيررة اع علقررة دل عررديل ا بررا ال ررار
العميقة واعسائل ذا الصلة

القرروا ع واني ةمررة وال ررداار ا ااريررة ال ر اة مررد ا الرردوُ اعَّة يغررة ونر ررا ررل
أةضاء السلطة الدولية لقا ال ار فيما ي علق دني شطة ا اعنطقة
تقرير اني ع العاا
 - 1يف الدددورا السدداعشة علددلا للسددلطة الدوليددة لقدداع البحددار ،املشقددو ا يف عددا  ،٢٠11اعتمددد سلددس
الس ددلطة قد دلاراي ل ددم يد د ن األمد د الش ددا أن شد د َّد تقل د دلاي ع ددن القد دواو واألوريم ددة والت ددداع ا ار ددة الد د
اعتمدهتا الدول الدمزكيَّة وغ ها من أعضدا السدلطة يمدا تشلدن طألولدطة يف املنطقدة ،و عدا ادلدس الددول
الد دمزكيَّة وغ هددا مددن أعضددا السددلطة ن القيددا  ،زسددم انقتضددا  ،عتزو ددد أماوددة السددلطة شلومددا عددن
الق دوا و واألوريم ددة والت ددداع ا ار ددة الو ني ددة ا ال ددلة أو عن ددوظ تل ددت الق دواو واألوريم ددة والت ددداع
ا ار ة الو نية (اوريل .)ISBA/17/C/20
 - ٢ويف الدددورا المامنددة علددلا للسددلطة ،املشقددو ا يف عددا  ،٢٠1٢وتلبيددة لددالت الطلددم ،قددد األمد
الشددا تقل دلاي ن ادلددس عددن القدواو واألوريمددة والتددداع ا ار ددة ال د اعتمدددهتا الدددول ال دمزكيَّة وغ هددا مددن
أعضددا الس ددلطة يم ددا تشلددن طألول ددطة يف املنطق ددة ( ISBA/18/C/8و  .)Add.1وعشددد النري ددل يف التقل ددل،
لددم ادلددس ن األمد الشددا أن قددو اددنوا طاددتومال رااددة القدواو واألوريمددة والتددداع ا ار ددة الد
تشتمدددها الدددول الد دمزكيَّة وغ هددا مددن أعضددا السددلطة يمددا تشلددن طألولددطة يف املنطقددة ،وأن دددعو دداا
الغددلا الدددول ال دمزكيَّة وغ هددا مددن أعضددا السددلطة ن تزو ددد األماوددة عن ددوظ القدواو واألوريمددة والتددداع
ا ار ة الو نية ا ال لة (اوريل .)ISBA/18/C/21
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 - 3ويف الدددورا التااددشة علددلا والشلددل ن وا ا ددة والشلددل ن والماويددة والشلددل ن للسددلطة ،املشقددو ا
يف أع د دوا  ٢٠13و  ٢٠14و  ٢٠15و  ٢٠16عل د ددو التد د دواني ،ق د ددد األم د د الش د ددا تق د ددار ل مس د ددتوملة
ع د د د د ددن ه د د د د دداا املو( د د د د ددوع ن ادل د د د د ددس ( ISBA/19/C/12و  ISBA/20/C/11و  Add.1و ISBA/21/C/7
و  .)ISBA/22/C/8و ضد ددذ عد ددن لد ددت ،أولد ددإل األماود ددة علد ددو د ددبوة ا و ود ددت قاعد دددا عيد ددا تض د د
مشلومددا عددن الق دواو واألوريمددة والتددداع ا ار ددة الو نيددة ال د قدددمتوا نليوددا الدددول الد دمزكيَّة وغ هددا مددن
أعضا السلطة وو وظ تلت القواو واألوريمة والتداع .
عممددت األماوددة مدداكلا ددهو ة تدددعو يوددا مددلا أ ددل الدددول الد دمزكيَّة
 - 4ويف مطلددا عددا َّ ،٢٠17
وغ ها من أعضا السلطة ن أن قددموا ن األماودة و دوظ القدواو واألوريمدة والتدداع ا ار دة الو نيدة
ا ال ددلة أو مشلومددا ا هبددلة دددا .قدددَّمت لوسددا وك بدداش و ورو و ددوظ تلددل شاهتا الو نيددة يف
 ٢1د ددباي /ا ل ،و  19ويسد ددان/أعل  ،و  18أار/مد ددا و  ،٢٠17علد ددو الت د دواني وقد دددَّمت جورجيد ددا ن
األماوة ،يف  3أار/ما و  ،٢٠17ما لد وا من مشلوما ا هبلة طملو(وع.
 - 5وزىت  31أار/ما و  ، ٢٠17قدمت الدول التالية مشلوما عدن تلدل شاهتا الو نيدة ا ال دلة
أو و ددوظ هددات التلددل شا ي أملاويددا ،وعلجيوددا ،وتلدديويا ،وتووغددا ،وجددزر كددو  ،واجلموور ددة الدومينيويددة،
ومجوور ددة ك ددورا ،وجورجي ددا ،وزامبي ددا ،وا ددنغا ورا ،وال د د  ،وعم ددان ،وغي ددا  ،و لوس ددا ،و يج د د  ،وك ددوط،
وك باش ،واملوسيت ،واململوة املتحدا ل طاويا الشريمو وأ للندا اللمالية ،و ورو ،وويج ا ،وويوز لنددا،
وا نددد ،وهولندددا ،والددونا املتحدددا األمل ويددة ،واليدداطن .وور أ ضداي تقددار ل مددن مجاعددة ا دي ا ددا .
وتدل يف مل ددن هدداا التقل ددل قاشمدة طلتلددل شا الو نيددة واملشلومددا ا ال دلة طملو(ددوع .و وددن ان ددذع
علددو مز ددد مددن املشلومددا املتشلقددة طلقدواو واألوريمددة والتددداع ا ار ددة الو نيددة أو علددو و ددوظ الق دواو
واألوريم د ددة والت د ددداع الد د د ق د دددموا أعض د ددا الس د ددلطة املل د ددار نل د دديو أع د ددذت ،يف املوق د ددا الل د ددبو للس د ددلطة
( .)www.isa.org.jm/national-legislation-databaseواتواهب د د د األماو د ددة اا د ددتومال قاع د دددا البي د ددا
املنلورا علو بوة ا و وت ز تتلقو مشلوما جد دا.
-6
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اعرفق
ال شريعا واععلو ا اعقد ة ل الدوُ واعنةما ا بليمية
أوال  -تشريعا ةا ة
اتهاقيدة األمد املتحدددا لقداوون البحددار ،أع ِلَمددت يف مووتيغدو ط عتددار  1٠كدداوون األول /سددم .198٢
وقد لت انتهاقية زيز النها يف  16تلل ن المدا//وو م  .1994سموعدة مشاهددا األمد املتحددا،
الش ددل ؛ 21 International Legal
ادل ددد  ،1833ال ددلق  ،313631-1ال ددهحة [ ٢٠1م ددن ال ددن
).Materials 1261 (1982
انتهدداش علددإلن تنهيددا اجلددز ا ددا علددل مددن اتهاقيددة األمد املتحدددا لقدداوون البحددار املؤر ددة  1٠كدداوون
األول /سدم  .198٢وقدد د انتهداش زيددز النهدا يف  ٢8متوز /وليد  .1994قدلار اجلمشيدة الشامددة
٢63/48؛ )33 International Legal Materials 1309 (1994؛ سموعد ددة مشاهد دددا األمد د املتحد دددا،
ادلد  ،1836اللق  ،31364-1ال هحة [ ٢٠من الن الشل .
وري ددا التنقي ددم ع ددن الشقي دددا املؤله ددة م ددن ع دددا مش ددا ن وااتول ددا وا يف املنطق ددة .اعتم ددد يف  13مت ددوز/
وليد د د ( ٢٠٠٠مل د ددن الو يق د ددة  ISBA/6/A/18املؤر د ددة  4تل د ددل ن األول/أكتد ددوعل  ،)٢٠٠٠وع د د ِددل يف
عد د ددا ( ٢٠13مل د ددن الو يقد د ددة  ISBA/19/C/17املؤر د د ددة  ٢٢متوز /ولي د د د  ،)٢٠13مث عد د دددل سد د ددد ا يف
عا ( ٢٠14مل ن الو يقة  ،ISBA/20/A/9املؤر ة  ٢4متوز /ولي .)٢٠14
وري د د ددا التنقي د د ددم ع د د ددن الو تي د د دددا الشد د د دددا الهل د د دزا وااتول د د ددا وا يف املنطق د د ددة .اعتم د د ددد يف  7أار/
ما و ( ٢٠1٠مل دن الو يقدة  ISBA/16/A/12/Rev.1املؤر دة  15تلدل ن المدا//وو م  ،)٢٠1٠وعددل
يف عا ( ٢٠14مل ن الو يقة  ،ISBA/20/A/10املؤر ة  ٢4متوز /ولي .)٢٠14
وريد ددا التنقيد ددم عد ددن قلد ددور املنغنيد ددز ا د د ددد الغنيد ددة طلووطلد ددت وااتولد ددا وا يف املنطقد ددة .اعتمد ددد يف
 ٢7متوز /ولي ( ٢٠1٢مل ن الو يقة  ISBA/18/A/11املؤر ة  ٢٢تلل ن األول/أكتوعل .)٢٠1٢

اث يا  -ال شريعا الوطنية ال اة مد ا الدوُ انيةضاء
الجيكا
ق دداوون ض ددي أزوام ددا ت ددنري املس دداش املل ددمولة زو ددا امل ددا ا  77م ددن الدا ددتور ن الق دداوون امل ددؤر
 17آب/أغس د ددطس  ٢٠13املتشلد ددن طلتنقي د ددم عد ددن املد د دوار وااتول د ددا وا واا د ددتغذ ا يف ق د دداع البح د ددار
وا يط ددا ويف ط ددن أر( ددوا ،ددارو ز دددو الون ددة الو ني ددة .وق ددد اعتم ددد ه دداا الق دداوون يف  3٠مت ددوز/
ولي .٢٠13
القاوون املتشلن طلتنقيم عن املوار وااتولا وا وااتغذ ا يف قاع البحار وا يطا ويف ط دن أر(دوا،
ارو زدو الون ة الو نية .وقد اعتمد هاا القاوون يف  17آب/أغسطس .٢٠13
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الصع
قاوون املوار املشدوية جلموور ة ال اللشبية .اعتمد يف انجتماع اخلامس علل للجندة الداشمدة للمدؤمتل
اللددشا الددو س السددا ش املشقددو يف  19آ ار/مددارش ِ .1986
ووقددع عمددذ عقدلار اللجنددة الداشمددة للمدؤمتل
اللددشا الددو س علددإلن تنقدديع قدداوون امل دوار املشدويددة جلموور ددة ال د اللددشبية الددا اعت ِمددد يف انجتمدداع
ا ا والشلل ن للجنة الداشمة للمؤمتل اللشا الو س المامن املشقو يف  ٢9آب/أغسطس .1996
قواعددد تنهيددا قدداوون امل دوار املشدويددة جلموور ددة ال د اللددشبية .أهبدددرها سلددس الدولددة موور ددة ال د
اللشبية وجم امللاو رق  15٢يف  ٢6آ ار/مارش  .1994و لت زيز النها يف اتر هبدورها.
قاوون محا ة البيئة البحل ة جلموور ة ال د اللدشبية .اعتمدد يف انجتمداع اللاعدا والشلدل ن للجندة الداشمدة
للمؤمتل اللشا الدو س اخلدامس املشقدو يف  ٢3آب/أغسدطس  .198٢و د هداا القداوون زيدز النهدا
يف  1آ ار/مارش  .1983وود ِقع يف انجتماع المالث علل الا عقدت اللجنة الداشمة للمؤمتل اللدشا
ال ددو س التااد ددا يف  ٢5كد دداوون األول /سد ددم  ،1999وأعيد ددد تنقيح د د يف انجتمد دداع السد ددا ش للجند ددة
الداشمة للمؤمتل اللشا الو س الما /علل املشقو يف  ٢8كاوون األول /سم .٢٠13
الذشحددة ا ار ددة املتشلقددة نددا ومشاجلددة تلددوح البيئددة البحل ددة والضددلر الذزددن دددا وتيجددة مللددار ا املنلد
ا ندا د د ددية البحل د د ددة .اعتم د د ددد يف انجتم د د دداع التنهي د د ددا  148دل د د ددس الدول د د ددة املشق د د ددو يف  3٠آب/
أغسطس  .٢٠٠6وعدأ الاهنا اعتباراي من يف  1تلل ن الما//وو م .٢٠٠6
قاوون مجوور ة ال اللدشبية للتنقيدم عدن املدوار يف قداع البحدار الشميقدة واادتغذ ا يف املنطقدة ،اعتمدد
يف  ٢6باي /ا ل  ٢٠16و زيز النها اعتباراي من  1أار/ما و .٢٠16
جةر وك
قاوون املوار املشدوية يف قاع البحار.٢٠٠9 ،
انتهاش النمو ج املتشلن طملوار املشدوية يف قاع البحار ،ال ا ر يف ويسان/أعل .٢٠11
ود
قاوون التشد ن،

زيز النها اعتباراي من  ٢3كاوون الما //نا ل .1995

امللاو رق  ٢٢٢املؤر  19أ لول/ابتم .1997
تشيكيا
القد د دداوون رق د د د  ٢٠٠٠/158امل د ددؤر  18أار/مد د ددا و  ٢٠٠٠واملتشل د ددن طلتنقيد د ددم ع د ددن امل د د دوار املشدويد د ددة
وااتولا وا وااتغذ ا يف قاع البحار ارو زدو الون ة الو نية.
اجلمهورية الدو ينيكية
املاكلا رق  ٠٠1348املؤر ة  4أار/ما و  ٢٠16واملوجوة من وزارا البيئة واملوار الطبيشية.
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املاكلا رق  EDR-MN/16-16املؤر دة  ٢1متدوز /وليد  ٢٠16واملوجودة مدن ادهارا اجلموور دة الدومينيويدة
يف جاما وا.
فيجي
امللاو املتشلن ط ارا الدولية للموار املشدوية املوجو ا يف قاع البحار( ٢٠13 ،امللاو رق .)٢1
فر سا
ماكلا هو ة مؤر ة  ٢٢آ ار/مارش  ٢٠13موجوة من اهارا لوسا يف جاما وا.
ماكلا هو ة مؤر ة  ٢1باي /ا ل  ٢٠17موجوة من اهارا لوسا يف جاما وا.
امللاو رق  1687-٢٠16املؤر  8كاوون األول /سم  ٢٠16واملتشلن طملندا ن البحل دة اخلا(دشة
لسيا ا مجوور ة لوسا أو لون توا القضاشية.
جورجيا
ماكلا هو ة مؤر ة  3أار/ما و  ٢٠17وموجوة من البشمة الداشمة جلورجيا لد األم املتحدا.
أعا يا
قدداوون التشددد ن يف قدداع البحددار املددؤر  6زز لان /ووي د  .1995وعدددل وجددم املددا ا  74مددن القدداوون
املؤر  8كاوون األول /سم .٢٠1٠
نياان
قاوون املندا ن البحل دة لشدا ( ٢٠1٠القداوون رقد  18لشدا  .)٢٠1٠وقدد
 18أ لول/ابتم .٢٠1٠

د زيدز النهدا اعتبداراي مدن

اهلند
قاوون (تنمية وتنريي ) املوار املشدوية يف املنا ن البحل ة السازلية.٢٠٠٢ ،
اليادن
القاوون املتشلن طلتداع املؤقتة للتشد ن يف قاع البحار الشميقة.198٢ ،
قاوون التشد ن .اعت ِمد يف  ٢٠كاوون األول /سم  ،195٠وع ِدل يف  ٢٢متوز /ولي .٢٠11
ري اس
قاوون املوار املشدوية يف قاع البحار.٢٠16 ،
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اعكسيك
تقل ددل عددن ق دواو املوسدديت وأوريمتوددا وتددداع ها ا ار ددة املتشلقددة طلتشددد ن دددت اددطع البحددل .قدمت د
اهارا املوسيت يف جاما وا يف  ٢1كاوون األول /سم .٢٠11
ليد لشددلا البيددا املتشلقددة طئير البيئيددة لقطدداع التشددد ن ودلي د ألوج د الق ددور والتق د يف زه د
التنوع البيولوج البحل يف املندا ن ا يطيدة والسدازلية ويف اجلدزر املوسديويةَّ ،
أعدتد وزارا البيئدة واملدوار
الطبيشية يف املوسيت ،وقدمت اهارا املوسيت يف جاما وا يف  ٢1كاوون األول /سم .٢٠11
الق دداوون الشددا املتشلددن طلت دوازن ا وولددوج ومحا ددة البيئ ددة ،ال ددا ر يف  ٢8ك دداوون الما //ن ددا ل 1988
وجل تشد ل يف  4زز لان /ووي .٢٠1٢
أوريمددة القدداوون الشددا املتشلددن طلتدوازن ا وولددوج ومحا ددة البيئددة ،املتشلقددة عتقيددي األ ددل البيئد ال ددا را يف
 3٠أار/ما و  .٢٠٠٠وجل تشد لوا يف  ٢6أعل /ويسان .٢٠1٢
قاوون التشد ن ال ا ر يف  ٢6زز لان /ووي  .199٢وجل تشد ل يف  ٢8أعل /ويسان .٢٠٠5
السيااة البيئية الو نية للتنمية املستدامة للمنا ن ا يطيدة والسدازلية املوسديويةي ااد اتيجيا هبدياوتوا
وااتخداموا علو مستدا (اوريل  ،A/61/372املل ن).
انورو
القاوون املتشلن ط ارا الدولية للموار املشدوية يف قاع البحار.٢٠15 ،
ولندا
موجوة من البشمة الداشمة ولندا لد األم املتحدا.
ماكلا هو ة مؤر ة  ٢6آ ار/مارش  ٢٠13و َّ
يوزيلندا
القاوون املتشلن طتهاقية األم املتحدا لقاوون البحار.1996 ،
القاوون املتشلن طجللف القار .1964 ،
يجراي
القاوون النيج

للموار املشدوية والتشد ن.٢٠٠7 ،

الذشحة التنرييمية للموار املشدوية والتشد ن.٢٠11 ،
يوي
قاوون املنا ن البحل ة.٢٠13 ،
ةمان
القاوون الناظ للتنقيم عن النه والغاز ،ال ا ر وجم امللاو امللو رق .٢٠11/8
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قاوون التشد ن ال ا ر وجم امللاو امللو رق .٢٠٠3/٢7
امللاو الوزار رق  ٢٠11/77الناظ للتنقيم عن املشا ن (أوريمة قاوون التشد ن).
مجهورية وراي
مدداكلا ددهو ة مؤر ددة  ٢ويسددان/أعل  ٢٠13وموجوددة مددن البشمددة الداشمددة جلموور ددة كددورا ديد وجبوددا
تقل د د دلاي عد د ددن زالد د ددة التلد د ددل شا املت د د ددلة طألولد د ددطة يف قد د دداع البحد د ددار الشميقد د ددة ال د د د و(د د ددشتوا زوومد د ددة
مجوور ة كورا.
سنغافورة
قاوون التشد ن يف قاع البحار الشميقة.٢٠15 ،
تو غا
قاوون تووغا املتشلن طملوار املشدوية يف قاع البحار.٢٠14 ،
ماكلا هو ة مؤر ة  ٢٢آب/أغسطس  ٢٠16وموجوة من البشمة الداشمة لتووغا لد األم املتحدا.
اعملكة اع دة لربيطا يا العةمى وأيرلندا الشمالية
قاوون التشدد ن يف أعمداش البحدار (أزودا مؤقتدة) لشدا  ،1981طل ديغة املشدلدة وجدم قداوون التشدد ن
زيز النها يف  14متوز /ولي .٢٠14
يف أعماش البحار ال ا ر يف عا  ،٢٠14الا
زا يا
قاوون ا ما دة البيئيدة وا دد مدن التلدوح لشدا ( 199٠رقد  ،1٢عدا  ،)199٠طل ديغة املشدلدة وجدم
قدداوون ا ما ددة البيئيددة وا ددد مددن التلددوح (املشدددَّل) لشددا ( 1999رقد  ،1٢عددا ( )1999اله د ٢٠4
من قاوون زامبيا).

اثلثا  -ال شريعا الوطنية ال اة مد ا الدوُ ال هلا ر ة اعرابب
الوالاي اع دة اني ريكية

قدداوون امل دوار املشدوي ددة ال ددلبة يف ق دداع البح ددار الشميق ددة .اعت ِم ددد يف  ٢8زز لان /ووي د  198٠وع د ِددل يف
 1متوز /ولي .٢٠٠٠
أوريمة التشد ن يف قاع البحار الشميقة ال
 ٢٠تلل ن الما//وو م .198٠

ا أ دل علدو املستولده الشدامل مندا مدا قبد ادن القداوون،

أوريمة التشد ن يف قاع البحار الشميقة علإلن تلا ي

التنقيم 15( 198٠ ،أ لول/ابتم .)1981

أوريم د ددة التش د ددد ن يف ق د دداع البح د ددار الشميق د ددة عل د ددإلن ت د ددار ع اناد ددتخلاو التج د ددار  6 ،ك د دداوون الم د ددا//
نا ل .1989
17-08839
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املبددا التوجيويددة ناددتخلاو امل دوار املشدويددة مددن غ د الددنه والغدداز والو ددت مددن اجلددز اخلددارج مددن
اجل ددلف الق ددار  ،تقل ددل مق ددد م ددن اش ددلا ن ارا ددؤون املد دوار املشدوي ددة ع ددوزارا ا لي ددة ال ددونا املتح دددا،
كد د دداوون األول /سد د ددم  ( 1999القد د دداوون الشد د ددا رقد د د  ،4٢6-1٠3اعتمد د ددد يف  31تلد د ددل ن األول/
أكتوعل .)1994

رااعا  -اععلو ا اعقد ة ل اعنةما ا بليمية
مجاةة احمليط اهلاائ
ا ددار ا قليمد التلددل ش والتنرييمد للدددول األ ل قيددة و ول منطقد البحددل الوددار ا وا ددي ا ددا املتشلددن
طاتولاف املوار املشدوية وااتغذ ا يف قاع البحار الشميقة ،أماوة مجاعة ا ي ا ا  ،او ا.٢٠1٢ ،
ا ددار ا قليم د لددإل ارا البيئيددة للدددول األ ل قيددة و ول منطق د البحددل الوددار ا وا ددي ا ددا املتشلددن
طاتولاف املوار املشدوية وااتغذ ا يف قاع البحار الشميقة ،مجاعة ا ي ا ا  ،او ا.٢٠16 ،
ا ار ا قليم املاني للدول األ ل قية و ول منطق البحل الوار ا وا ي ا دا املتشلدن طاتولداف
املوار املشدوية وااتغذ ا يف قاع البحار الشميقة ،مجاعة ا ي ا ا  ،او ا.٢٠16 ،
املب ددا التوجيوي ددة ا قليمي ددة للبح ددث الشلمد د يف س ددال املد دوار املشدوي ددة يف ق دداع البح ددار الشميق ددة لل دددول
األ ل قية و ول منطق البحل الوار ا وا ي ا ا  ،مجاعة ا ي ا ا  ،او ا.٢٠16 ،

خا سا  -تشريعا الدوُ اع عا لة دعثل
لوسددا  -القدداوون املتشلددن طاتولدداف امل دوار املشدويددة وااددتغذ ا يف قدداع البحددار الشميقددة لشددا ،1981
القاوون رق  1135-81املؤر  ٢3كاوون األول /سم .1981
أملاوي د ددا  -الق د دداوون املتشل د ددن طلنري د ددا املؤق د ددت للتش د ددد ن يف ق د دداع البح د ددار الشميق د ددة لش د ددا  ،198٠امل د ددؤر
 16آب/أغس د ددطس ( 198٠ال مج د ددة ا ووليز د ددة) (International Legal Materials, XX, .)1981
.p. 393
ن طاليدا  -أوريمددة علدإلن ااتولدداف املدوار املشدويددة واادتغذ ا يف قدداع البحدار الشميقددة ،القداوون رقد 41
املؤر  ٢٠باي /ا ل .1985
الي دداطن  -الق دداوون املتشلددن طلت ددداع املؤقت ددة للتش ددد ن يف ق دداع البح ددار الشميق ددة،198٢ ،
.Legal Materials, 22 (1) (1983), pp. 102-122

International

ويوز لندا  -قاوون اجللف القار .1964 ،
ادددا اجلموددورا ان د اكية السددو ياتية [ -ملاددو علددإلن التددداع املؤقتددة لتنريددي أولددطة املؤاسددا
السو ياتية ا ال لة طاتولاف املوار املشدوية وااتغذ ا يف منا ن قاع البحار الواقشة ارو زدو
اجللف القار  ،املؤر  17ويسان/أعل .198٢
اململوة املتحدا  -قاوون التشد ن يف أعماش البحار (أزوا مؤقتدة) ،1981 ،اله د .53
النها اعتباراي من  ٢8متوز /ولي .1981
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اململوددة املتحدددا  -أوريمددة التشددد ن يف أعمدداش البحددار (ت دلا ي اناتولدداف) (الطلبددا )،198٢ ،
رق  .58لت زيز النها اعتباراي من  ٢5كاوون الما //نا ل .198٢
اململودة املتحددا  -أوريمددة التشدد ن يف أعمدداش البحدار (تدلا ي
لت زيز النها اعتباراي من  3أ لول/ابتم .1984

اناتولداف) ،1984 ،رقد .1٢3٠

ال ددونا املتح دددا  -ق دداوون امل د دوار املشدوي ددة ال ددلبة يف ق دداع البحد ددار الشميق ددة .198٠ ،الق دداوون الشد ددا
 ٢8 ،٢83-96زز لان /ووي  ،198٠ع يغت املشدلة يف  1متوز /ولي .٢٠٠٠
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