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الدورة اخلامسة والعشرون
دورة اجمللس ،اجلزء الثاين
كينغستون 19-15 ،متوز/يوليه 2019
البند  12من جدول األعمال
تقرير رئيسة اللجنة القانونية والتقنية عن أعمال اللجنة
يف دورهتا اخلامسة والعشرين

تقرير عن املشاورة العامة الذي نظمتها بلجيكا
مقدم من وفد بلجيكا

أوال  -مقدمة
 - 1خالل اجلزء الثاين من الدورة الرابعة والعش ر ر ررين للمفلس ،رئادة رليس ر ررة اللفنة القايويية والتقنية
رن اللفنة يظرة يف تقييماة األثر البيئي وخطط الرص ر ر ر ر ر ررد اقرتبطة ملا الا حتدميا اقعيد ا اد األقاين
لعلوم األرض واقوارد الطبيعية وش ر ر ررركة  GSRللموارد اقعديية البحرية العاقية ،على التوايل ،من رجل اختبار
عناصررر التعدين ،ورن اليريا العامل ورريواصررل عملية ا وررتعراض يف ئ ة ما بت الدوراة وورريحيل تعليقاته
إىل األمت العام يف رحترب ئرصة ممكنة (ايظر اليقرة  13من الوثيقة .)ISBA/24/C/9/Add.1
 - 2ويف البيان الذ ردىل به وئد بلفيكا بشر ر ر ر ر ر رران تقرير رليسر ر ر ر ر ر ررة اللفنة القايويية والتقنية ،رعلن رن
بلفيكا ،بوص ر ر ر ررييا دولة مزكية ،يظما مش ر ر ر رراورة عامة بش ر ر ر رران بيان األثر البيئي لالختبار اققرر إجرا يف
شباط/ئرباير  ،2019ودعا كل من يرغب يف تقدمي تعليقاة مكتوبة إىل القيام بذلك.
 - 3ورحيلا يتالج تلك اقش رراورة إىل الس ررلطة يف األو رربوع األول من كايون األول/ديس ررمرب ،2018
وميكن ا طالع علييا على اقوحتع الشبكي للخدمة العامة ا ادية البلفيكية لالحتتصاد(.)1
__________
(https://economie.fgov.be/en/themes/enterprises/deep-sea-mining/workshops-and-public/environmental- )1
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اثنيا  -سبب التقدمي
 - 4مبا رن هذ هي رول مشاورة عامة رجريناها بشان تقييماة األثر البيئي اقتصل ابلتعدين يف رعماق
البحار ،ئقد كايا بلفيكا تتوحتع رن تواجه بعض اقشاكل ئيما يتعلا إبجراءاة اقشاورة العامة وتوحتيتيا.

اثلثا  -اهلدف
 - 5هتدف هذ الورحتة إىل تزويد اجمللس ابلدروس اقس ر ر ر ر ر ررتيادة رثناء هذ العملية لتمكت اللفنة القايويية
والتقنية من اوتخداميا ،حسب ا حتتضاء ،يف وضع ر حتواعد رو ريظمة رو إجراءاة تتطلب مشاوراة عامة.

رابعا  -الدروس املستفادة
 - 6متثلا العقبة األوىل الا متا مواجيتيا يف كون تقييماة األثر البيئي وثيقة مسر ر ر ر ر ر ررفلة اقلكية،
مما جعل إجراء اقشاورة العامة يتطلب موائقة اقتعاحتد على الكشف عن حمتواها .وحلسن احلظ ،يف حالتنا،
مت التغلب على هذ العقبة بسرعة.
 - 7ومتثلا العقبة الثايية يف ا ئتقار إىل إجراءاة واضررحة ومواعيد ئالية قسرراصة رصررحاب اقصررلحة
يف دراو ر ر ر ر ر ر ررة اللفنة القايويية والتقنية لتقييماة األثر البيئي .ئبدون لك ،مل تعد للوحتا رصيته اجلوهرية،
ممرا ردى إىل التراخر يف تقردمي تعليقراتنرا على تقييمراة األثر البيئي .ومع لرك ،ئرىينرا يرى رن ا يتظرار إىل
حت إاتحة اوتعراضاة اخلرباء لبدء اقشاورة كان هو القرار الصالب.
 - 8وئيما يتعلا ابتص ر ررا تنا بش ر رران اقش ر رراورة العامة ،ئقد اتس ر ررما اتص ر ر را تنا على الص ر ررعيد الوط
ابليعالية .غري رئا مل تكن اتص ررا ة ئعالة على الص ررعيد الدويل ،ألن إبالش اجمللس بش رران اقش رراورة العامة
مل يتم إ بعد ايقضراء يصرف الي ة اقخصرصرة كا ،كما مل يتم إعداد تقرير بشرائا .ويف اقسرتقبل ،ورتطلب
بلفيكا ئور ديد موعد اقش ر ر رراورة إىل األمت العام رن يبلغ مجيع الدول األعض ر ر رراء واقراحتبت اب عالن عن
اقشاورة العامة ورن ينشر إخطارا بشائا على اقوحتع الشبكي للسلطة.
 - 9ويف اخلتام ،يود رن يطلب من اقتعاحتدين رن يتاكدوا رن مجيع الواثلا اقشر ر ر ر ر ر ررار إلييا يف تقييماة
األثر البيئي ،مثل التقارير السنوية ،متاحة للفميور كليا رو جزليا.
 - 10ومثة ئج بديل يتمثل يف رن تتوىل األماية العامة تنظيم اقشرراوراة العامة ،ورن يطلب األمت العام
إىل مجيع الدول األعضاء واقراحتبت القيام بنشر ا عالن.

خامسا  -التوصية
 - 11اجمللس مرردعو إىل رن يط علمررا ابقعلومرراة اققرردمررة ورن يطلررب إىل اللفنررة رن تسر ر ر ر ر ر ررتخرردم
اقعلوماة اققدمة يف هذا التقرير ،حس ر ررب ا حتتض ر رراء ،عند النظر يف عملية او ر ررتعراض اللفنة قق تقييم
األثر البيئي للتعردين ا ختبرار رو عنراصر ر ر ر ر ر ررر التعردين ا ختبرار والقواعرد التنظيميرة األخرى الا تتطلب
إجراء مشاورة عامة.
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