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تقرير عن المسائل المتعلقة بالمؤسسة

تقرير الممثل الخاص لألمين العام للسللل ة الدول ة لقاا الارار المع ب بشللؤون
المؤسسة
أوال  -مقدمللللة
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يقدم هذا التقرير وفقا الختصااا اااث الممثص المان للمين المام الممني الااسون المسد اسااة الواردة

في المقد الموقع بين الممثص المان اص ا اابته خبي ار اد ا ااتل ا اااريا والس ا االطة الدولية لقاع البحار في  30تلا ا ارين

األول/أكتوبر .2019
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وتسا ا ااتند تلص االختصا ا ااا ا ا اااث ل قرار المجلس  ،)ISBA/25/C/36الذي طلب فيه ل األمين
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وخالل البترة الملمولة االتقرير ،قام الممثص المان ،وفقا الختصا اته ،االمهام المبينة أدناه.

المام تمديد عقد الممثص المان وتجديد اختصا اته حت نهاية الدورة الساددة والملرين للسلطة.

ألف  -المشروا المقترح المشترك مع بول دا
-4

تمزي از للوالية التي أنلاهها المجلس والمبينة في االختصاا ااث الواردة في المقد ،أجرل الممثص المان

اتصا اااالث مع ممثلي ح ومة بولندا عن طريا ودا ااالص االتصا ااال ا لشترونية في تل ا ارين األول /أكتوبر ،2019

فادااتبساار عن حالة ادااتمداد الساالطاث البولندية لمقد الجولة الثانية من المباوضاااث الما ااة امبرام اتبار ملااروع

ملا ااتر مع المسد ا اسا ااة .وأابلا الممثص المان اهنه تجري ملا اااوراث داخلية أخرل وبهن السا االطاث البولندية ير
قادرة عل تقديم أي مملوماث عن اد ااتفنال المباوض اااث في ولص الوقر .وأجرير اتص اااالث للمتاامة في انون

الثاني/يناير  ،2020االود ا ا ااالص ا لشترونية ،وفي ر ا ا ااباا/فبراير عل هام

الجزء األول من الدورة الس ا ا ااادد ا ا ااة

والملرين للسلطة ،وفي نيسان/أبريص  .2020وحت اليوم ،لم ايحصص عل مملوماث ضافية الهن هذه المسهلة.
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وفي ضوء هذه الحالة ،ليس من المم ن امد أن يقدم ل المجلس مقترح امص لملروع ملتر بين

بولندا والمسدسة ،جرل االتبار عل أجزاء منه الرا االدتلارة.

باء  -المشاركة فب اجتماعات الجزء األول من دورة المجلس فب شااط/فبراير 2020
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تملاايا مع الوالية التي حددها المجلس ،رااار الممثص المان بنلاااا في الجلساااث المامة للمجلس

والب ريا المامص ير الرد ا اامي المبتوح ااض الما ا ااوية التااع للمجلس ،التي تدارد ا اار مل ا ااروع ن ام اد ا ااتغالل
الموارد الممدنية في المنطقة .واقترح الممثص المان دخال تمديالث عل مل ا ا ا ا ا ااروع الن ام ،وهي تمديالث

أكدث ،عل دابيص المثال ال الحصار ،الدور المتوقع أن تسديه المسداساة في األنلاطة التي تجري في المنطقة

تمل ا ا ا ا اايا مع أح ام الجزء الحادي عل ا ا ا ا اار من اتبانية األمم المتحدة لقانون البحار واتبار عام  1994المتملا

بتنبيذ الجزء الحادي علر من اتبانية األمم المتحدة لقانون البحار المسرخة  10انون األول/ديسمبر .1982

ج م  -المشاورات مع المجموعات اإلقل م ة والك انات األخرى بشأن تفعيل المؤسسة
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اجتمع الممثص المان مع ممثلي المجموعاث ا قليمية و ياناث أخرل ،اما في ولص الجهاث المتماقدة،
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و ان من الواضااخ خالل عملياث التباعص أنه عل الر م من وجود تهييد عام للمسداسااة ،فمن ممثلي

للن ر في المسالص المتملقة بتبميص المسدسة عل هام

الجزء األول من الدورة الساددة والملرين للسلطة.

المجموعاث ا قليمية ينت رون تو ا ا ااياث اللجنة القانونية والتقنية فيما يتملا االد ارد ا ا ااة المتص ا ا االة االمس ا ا ااالص
المتملقة بتبميص المسدا ا اس ا ااة  ،)1التي د ا ااتقدم ل المجلس للن ر فيها خالل الجزء الثاني من الدورة الس ا ااادد ا ااة

والملا ارين في تموز/يوليه  .2020وو ر أحد الوفود أن مس ااهلة اد ااتشل ااال م انية قامة مل ااروع مل ااتر مع

المسد اسااة نوقلاار اصااورة أولية ،في عا اامة بلده ،وأنه داايبلا الممثص المان اهي تطوراث أخرل الااهن هذه

المسهلة في تموز/يوليه.
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وفي محاولة لللااروع في أعم مناقلااة مم نة الااهن المسااالص واث الصاالة االمسد اسااة ،ادااتغص الممثص

المان البرن المتاحة في منادااباث أخرل للتحدع عن ضاارورة تبميص المسداسااة .ورااملر تلص البرن قبول
دعوة لمماطبة المل ا ا ا ا ا ااار ين في حلقة عمص لمجموعة أمري ا الالتينية ومنطقة البحر الشاريبي ن متها البمثة

الدالمة لشودتاري ا لدل السلطة الدولية لقاع البحار ،في فندر دتروبيري هيص ،أيرش تاون ،دانر أندرو ،في

جاماي ا ،في  16رباا/فبراير  ،2020أعربر فيها الوفود عن تهييدها ضرورة تبميص المسدسة.
لقاء لمة في اجتماع لبريا خبراء يح

برعاية املة ال ا ا ا ااهن

ودعي الممثص المان أيا ا ا ا ااا ل
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ا
خريطة الطريا االد ا ا ا ا ااتراتيجية لوض ا ا ا ا ااع ن ام للتمدين في أعمار البحار في مبادرة طار االقتص ا ا ا ا اااد األزرر
ألفريقيااا ،اعقااد في أديس أاااااااا يومي  28و  29ااانون الثاااني/يناااير  ،2020وا تنم البر ا ا ا ا ا ا ااة للتحاادع ل
الملا ااار ين عن موضا ااوع تبميص المسد ا اسا ااة في أروقة حلقة الممص المذ ورة .وادا ااتغص الملا ااار ون هذه اللح ة

ليس دوا من جديد تهييد مجموعة الدول األفريقية تبميص المسدسة مب را.

__________
Edwin Egede, Mati Pal and Eden Charles, “A study related to issues on the operationalization of the )1
Enterprise: legal, technical and financial implications for the International Seabed Authority and for
” ،States parties to the United Nations Convention on the Law of the Seaالسا ا ا ا ا ا االطااة الاادوليااة لقاااع البحااار،
التقرير التقني  13 ،2019/1حزيران/يونيه .2019
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وبدعوة من دبير ريلي لدل ترينيداد وتوبا و ،خوان أنيبال ااريا ،التق الممثص المان االسبير في
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ورا ااار الممثص المان أياا ااا اص ا ابة عاا ااو في فريا من أفرقة المستمر الدولي الممني االجوانب

 24انون الثاني/يناير  2020وأطلمه عل عمله فيما يتملا االمسدسة.

القانونية والملمية واالقتصادية للتمدين في قاع البحار المميقة ،الذي اعقد في ينغستون في البترة من  14ل
 16تل ا ا ارين الثاني/نوفمبر  ،2019احتباال االذ رل السا ا اانوية المامسا ا ااة والمل ا ا ارين نلا ا اااء السا ا االطة .وخالل

المستمر ،قدم ورقة ممنونة ”المسد ا اسا ااة والتراع الملا ااتر ل نسا ااانية“ .وهنا أياا ااا ،أمام جمهور متنوع ،را اامص
دبلوماد ا اايين وقا ا اااة وأكاديميين ومحامين دوليين ومس ا ااسولين مخرين من ممتل

مناطا المالم ،تناول الممثص

المان ،في جملة أمور ،أهمية تبميص المسد ا اسا ااة بو ا اابها ودا اايلة لتجسا اايد مبدأ التراع الملا ااتر ل نسا ااانية،

وأرا ااار بوجه خان ل دورها في ملا ااار ة البلدان النامية في األنلا ااطة التي تجري في المنطقة .وبا ضا ااافة
ل ولص ،تبميص المسد اسااة وداايلة لتنبيذ ”ن ام االدااتبادة الموازي“ تنبيذا امال ،وهو األداااا الذي يقوم عليه

ن ام االدتشلال واالدتغالل.

ثان ا  -اإلجراءات الم لوبة مستقبال
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يالحظ الممثاص الماان أن المجلس اتماذ خطواث هامة ،ال د ا ا ا ا ا اايماا من خالل ق ارره المتماذ خالل

الجزء الثاني من الدورة المامسا ااة والمل ا ارين ،تاحة فرن للممثص المان للملا ااار ة في مداوالث المجلس مع

بولندا من أجص التو ص ل اتبار الهن ملروع ملتر واالضطالع اهنلطة أخرل مبينة في االختصا اث

ويالحظ أن من الاروري اتماو جراءاث ضافية بهدل تبميص المسدسة.
الواردة في المقد .ا
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وفي ضوء ما تقدم ،فمن المجلس مدعو ل ما يلي:
أ)

ا حاطة علما بهذا التقرير المقدم من الممثص المان وفقا لالختصا ا ا ا ااا ا ا ا ا اااث الواردة في

ض)

تقاديم توجيهااث الا ا ا ا ا ا ااهن المطواث التاالياة التي يتمين اتمااوهاا مع الس ا ا ا ا ا االطااث البولنادياة

المقد المبرم بين الممثص المان والسلطة ،اما يتسا مع قرار المجلس؛

الممتصة الهن حالة االدتمداد الدتفنال المباوضاث المتملقة امبرام اتبار الملروع الملتر مع المسدسة.
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