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الدورة الخامسة والعشرون
دورة اجمللس ،اجلزء األول
كينغستون 25 ،شباط/فرباير  1 -آذار/مارس 2019
البند  14من جدول األعمال
تقرير عن المسائل المتعلقة بالمؤسسة

قرار مجلس السل ل ل لللةة الدوللة لقاب الص ار بخلل ل ل للمي المم ل الخاي ل ملن
العام للسلةة الدوللة لقاب الص ار لشؤون المؤسسة
إن جملس السلطة الدولية لقاع البحار،
إذ يشري إىل بيان رئيس اجمللس عن أعمال اجمللس خالل اجلزء الثاين من الدورة الرابعة والعشرين،
 - 1حييط علما بتقرير املمثل اخلاص لألمني العام للسل ل ل ل ل ل لللطة الدولية لقاع البحار لش ل ل ل ل ل ل ل ون
امل سسة بشأن مقرتح حكومة بولندا املتعلق بإنشاء مشروع مشرتك مع امل سسة؛
 - 2يطلب إىل األمني العام أن ميدد اإلطار الزمين للتفاوض على مسل ل ل ل ل ل للودة املقرتح املتعلق
بإنش ل للاء مش ل للروع مش ل للرتك وإلعداد ايرتاح أعمال لتس ل للويل رتش ل للغيل املش ل للروع ،و و ايرتاح األعمال ال
االرتفاق على أجزاء منه بشرط االستشارة ،وذلك يف أفق وضع الصيغة النوائية للمقرتح يف الويت املناسب
عول عليه اجمللس؛
ومع مراعاة إدراج مقرتح كامل يف جدول أعمال اجمللس يف عام  ،2019على حنو ما يُ ِّ

 - 3يشل للري إىل أنه ينبغي أن يكون املقرتح املتعلق باملشل للروع املشل للرتك تثال ألحكام الفرع 2
من مرفق االرتفللاق املتعلق بتنفي ل اجلزء ا للاد عشل ل ل ل ل ل للر من ارتفللاييللة األم املتحللدة لقللانون البحللار امل رخللة
 10كانون األول/ديس ل ل للمرب ”( 1982االرتفاق“) ومس ل ل للتندا إىل املبادي التسارية الس ل ل للليمة ،ح يتمكن
اجمللس من اعتماد رتوجيه بش للأن رتش للغيل امل س ل لس للة على حنو مس للتقل ،واض للعا يف اعتبار الدعوة إىل رتفعيل
امل س لس للة الواردة يف امل كرة امل رخة  6متوز/يوليه  2018واملوجوة من اجملموعة األفريقية إىل أمانة الس لللطة،
اليت لقيت رتأييدا من جمموعات إيليمية أخرى خالل الدورة السابقة للمسلس؛
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 - 4يطلب إىل األمني العام متديد عقد املمثل اخلاص وجتديد اختص ل ل للاو ل ل لارته ورتوفري األموال
الالزمة ذات الصلة بعمله ،مع مراعاة ا اجة إىل وضع الصيغة النوائية للمشروع املشرتك مع بولندا؛
-5
نظام االستغالل؛

يسللل بأمهية كفالة رتقدمي وجوة نظر امل س لسللة وأخ ا يف االعتبار لدى وضللع واعتماد

 - 6يطلب إىل األمني العام أن يدعو املمثل اخلاص إىل املشل ل ل ل للاركة ،بصل ل ل ل للفة اسل ل ل ل للتثنائية ،يف
املفاوض ل للات اليت س ل للتسرى ح ااية اجلزء الثاين من الدورة اخلامس ل للة والعش ل لرين بش ل للأن وض ل للع وإبرام نظام
اس للتغالل املعادن يف املنطقة واملس للائل األخرى ذات الص لللة ،من أجل متثيل وجوة نظر امل س ل لس للة ،ويتعود
بأن ينظر يف الدورة اخلامسللة والعش لرين ،آخ ا يف االعتبار الدراسللة التقنية للسلللطة بشللأن رتفعيل امل س لسللة،
يف التوويات املتعلقة بتعيني مدير عام م يت أو مديرة عامة م يتة لتمثيل وجوة نظر امل سسة مبا يتماشى
مع ارتفايية األم املتحدة لقانون البحار واالرتفاق يف املفاوضللات املقبلة املتصلللة باملناطق اوسوزة وأن حيدد
املعايري لتيسل ل للري املنايشل ل للات مع الدول األخرى ،واجملموعات اإليليمية والكيانات األخرى بشل ل للأن املسل ل للائل
املتعلقة بتفعيل امل سل لس للة ،يف ض للوء االيرتاحات املقدمة يف الفقررتني  17و  18من الوثيقة ISBA/19/C/6
بشأن رتررتيبات إدارة امل سسة يبل أن رتعمل على حنو مستقل عن األمانة؛
 - 7يطلب إىل األمني العام إنشلاء ولندوق اسلتينماين للتربعات بغرض رتوفري األموال الالزمة
ذات الصلة بعمل املمثل اخلاص ،ورتقدير رتقارير منتظمة إىل اجلمعية عن حالة الصندوق؛
 - 8يش للسع الدول األعض للاء واملرايبني ومري من اجلوات و للاحبة املص لللحة على املس للامهة
ماليا يف الصندوق االستينماين للتربعات.
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