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تقرير األمين العام عن تنفيذ المقرر الذي اتخذه المجلس في

عام  2019بشأن تقارير رئيسة اللجنة القانونية والتقنية

تنفيذ المقرر الذي اتخذه المجلس في عام  2019بشأأأأأن تقارير رئيسأأأأة اللجنة
القانونية والتقنية
تقرير األمين العام

أول  -مقدمة
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يتوخى هذا التقرير إطالع المجلس على آخر مس تتتجدال التقدل المحرز ايما يت لب بب ل المس تتا ل

المث ت تتارة اي مقررؤ الم ر  19تموز/يولي ت تته  2019بشت ت ت ت ت ت ت ت ت ن تق ت تتارير ر يست ت ت ت ت ت ت ت تتة اللجن ت تتة الق ت تتانوني ت تتة والتقني ت تتة

( .)ISBA/25/C/37وهتذا التقرير هو إا ت ت ت ت ت ت تتااتة للتقرير الم ختد لجتمتاعتال المجلس خالل الجزء األول من
دورته السادسة وال شرين الم قود اي شباط/ابراير  )ISBA/26/C/3( 2020وينبغي قراءته بالقتران م ه.

ثانيا  -مشروع نظام استغالل الموارد المعدنية في المنطقة
-2

ايما يت لب بمشت ت ت تتروع نالال است ت ت تتتغالل الموارد الم دنية اي المنطقة التي يشت ت ت تتير إلي ا مقرر المجلس

الم ر  19تموز/يوليه  2019اي اقراته ال ش ت ت ت ت تتر األولى ،تبين ال روع من ل

إلى جيل دناؤ كي ية ما ت ت ت ت تتي

المجلس واللجنة القانونية والتقنية اي إجراء مزيد من المناقش ت ت ت تتال بشت ت ت ت ت ن مش ت ت ت تتروع النالال والم ايير والمبادئ

التوجي ية المرتبطة به.
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نظره في مشروع النظام
ألف  -استئناف المجلس َ

نالرؤ يير الرس تتمي اي مش تتروع
-3
واص تتل المجلس ،خالل الجزء األول من الدورة الس تتادس تتة وال ش ترين ،ي
نالال استغالل الموارد الم دنية اي المنطقة ( .)ISBA/25/C/WP.1واتخذ المجلس ياا مقر ار بش ن ت زيز
س تتاليل ال مل من جل الما تتي قدما بالمناقش تتال المت لقة بمش تتروع النالال ( ،)ISBA/26/C/11بما يش تتمل

إنشت ت ت تتاء ثالثة ارقة عاملة يير رست ت ت تتمية ايي خست ت ت ترها المندوبون الذين تست ت ت تتمي ل المجموعال ا قليمية .وعقل ذل
المقرر ،ست ت ت ت ومل المجموعة األاريقية جانيل وموليغو وليست ت ت تتا (نيجيريا) مي خست ت ت ترة لل ريب ال امل يير الرست ت ت تتمي

ميسرة لل ريب
الم ني بالت تيش والمتثال وا ن اذ ،وس ومل مجموعة آسيا والمحيط ال ادئ رايجيلي تايا (ايجي) خ
ال امل يير الرس ت ت ت ت ت تتمي الم ني بحماية البي ة البحرية والح اال علي ا .وحتى وقل إعداد هذؤ ا ا ت ت ت ت ت تتااة ،كان
ميسر لل ريب ال امل يير الرسمي الم ني بالمسا ل الم سسية قيد التسمية.

وواقا لولية المي خست ت ترين ( ،ISBA/26/C/11المراب) ،واست ت تتتنادا إلى المناقشت ت تتال التي جريل خالل
-4
الجزء األول من الدورة الستتادستتة وال شترين ،ستتتتي الستتيدة تايا للواود وثيقة تستتاعد على إجراء المناقشتتال اي
اريق ا ال امل يير الرست تتمي وتتات تتمن نست تتخة منقحة من ال رعين الرابي (حماية البي ة البحرية والح اال علي ا)
والست ت ت ت تتادس (خطط ا يالب) والمراقال الرابي (بيان األثر البي ي) والست ت ت ت تتابي (خطة ا دارة والرصت ت ت ت تتد البي يين)

والثامن (خطة ا يالب) من مشروع النالال.

باء  -نظر اللجنة القانونية والتقنية في المسائل المعلَّقة
تناولل اللجنة ،خالل الجتماعال التي عقدت ا اي ش تتباط/ابراير  ،2020المس تتا يل الم لخقة ايما يتص تتل
-5
بمش ت تتروع النالال (انالر  ،ISBA/26/C/12ال قرال  )17-10وق ودمل ،اس ت تتتنادا إلى د ارس ت تتة اس ت تتتطالعية عدت ا

األمانة ،توص ت تتية إلى المجلس بشت ت ت ن مش ت تتروع المادة ( 30م ايير الس ت تتالمة وال مل والص ت تتحة) ومش ت تتروع المراب

السادس للنالال الذي يت ل
-6

من خطة للصحة والسالمة وخطة لألمن البحري ( ،ISBA/26/C/17المراب).

ونالرل اللجنة ،ياتتا خالل اجتماعات ا الم قودة اي شتتباط/ابراير وتموز/يوليه  2020و ثناء دا ا

م ال لجنة التخطيط القتص ت ت تتادي ،اي تقرير عن د ارس ت ت تتة األثر المحتمل نتات ال قيدال المت ددة ال لزال من

المنطقة على اقتص تتادال البلدان النامية المنتجة لتل الم ادن من مص تتادر برية والتي يحتمل ن تكون األش تتد

ت ث ار( .)1ورل اللجنة ن الد ارستتة قدمل تقييما وليا ستتليما ل ثار القتصتتادية نتات ال قيدال المت ددة ال لزال
من المنطقة على اقتص ت تتادال البلدان النامية المنتجة لتل الم ادن من مص ت تتادر برية و حاطل علما بالمناطب
المحددة للماتي اي د ارستت ا والنالر اي ا .وترد توصتيال اللجنة المقدمة إلى المجلس ايما يت لب بالد ارستة اي

الوثيقة .ISBA/26/C/12/Add.1

جيم  -التقدم الذي أحرزته اللجنة بشأن المعايير والمبادئ التوجيهية
-7

حرزل اللجنة تقدما اي عمل ا بشت ت ت ت ت ت ن وا ت ت ت ت تتي الم ايير والمبادئ التوجي ية على النحو المبين اي

الوثيقتين  ISBA/26/C/12و  .ISBA/26/C/12/Add.1وقررل اللجنتتة ،اي ختتتال اجتمتتاعتتات تتا الم قودة

اي تموز/يوليه  ، 2020إص ت تتدار نة ثالثة مش ت تتاريي م ايير ومبادئ توجي ية للتش ت تتاور بش ت ت ن ا مي ص ت تتحال
المص ت ت تتلحة ،وهي مش ت ت تتروع مبادئ توجي ية بشت ت ت ت ن إعداد وتقييل طلل للموااقة على خطة عمل لالس ت ت تتتغالل

__________
( )1متاح على الرابط التالي .https://isa.org.jm/files/documents/impactstudy.pdf
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ومشتتروع م ايير ومبادئ توج ي ية بش ت ن واتتي وتطبيب نالل لةدارة البي ية ومشتتروع م ايير ومبادئ توجي ية
مت لقة بش ت ت تتكل ا ت ت تتمانال األداء البي ي وطريقة حس ت ت تتاب ا( .)2وس ت ت تتتنالر اللجنة اي نتا ل ذل التش ت ت تتاور خالل

اجتماع ا المقبل.
-8

وقررل اللجنة يا تتا ن تواص تتل ال مل ايما بين الدورال ،بمس تتاعدة األمانة ،بما اي ذل اي س تتياب

ما نشت ت ته من ارقة عاملة و ارقة عاملة تقنية ،بغية تقديل مش تتاريي م ايير ومبادئ توجي ية خرل من المتوقي

ن ت وي بحلول موعد اعتماد مشت ت تتروع نالال الست ت تتتغالل (انالر  )ISBA/25/C/19/Add.1وبغية إصت ت ت دارها
يات ت تتا للتشت ت تتاور بش ت ت ت ن ا مي صت ت تتحال المصت ت تتلحة .ويشت ت تتمل ذل الم ايير والمبادئ التوجي ية التالية المت لقة

بما يلي تقييل األثر البي ي واعداد بيان األثر البي ي واعداد خطط ا دارة والرصت ت ت ت تتد البي يين وست ت ت ت تتالمة إدارة

عمليال الت دين والنطاب المتوقي ل ملية جمي البيانال األس ت تتاس ت تتية وم اييرها واعداد وتن يذ خطة الس ت تتتجابة
لحالل الطوارئ والحوادث المحتملة.

ثالثا  -أنشطة المتعاقدين
ألف  -المسائل المتعلقة بشفافية العقود المبرمة
-9

طلتل المجلس ،اي اجتمتاعتاتته الم قودة اي تموز/يوليته  ،2018إلى األمين ال تال ن يست ت ت ت ت ت تتتطلي مي

المت اقدين إمكان ج ل عقود الست ت ت تتتكشت ت ت تتا

وما يرتبط ب ا من خطط ال مل المت لقة بالست ت ت تتتكشت ت ت تتا

متاحة

للجم ور ،مي مراعاة اللتزامال المت لقة بالسرية المت د ب ا بموجل تل ال قود ،و ن يقدل تقري ار إلى المجلس

عن التقدل المحرز اي هذا الش ن(.)3
- 10

ولم الجة هذا الطلل ،جرل األمين ال ال عدة مشتتاورال مي المت اقدين للماتتي قدما اي مست لة ت زيز

زيادة الشت ااية اي عقود الستتكشتا  .وناقش المت اقدون ،اي اجتماع اعقد اي تشترين األول /كتوبر  ،2018اكرة
صياية نموذت موجز يتل إتاحته للجم ور ويغطي ال ناصر الر يسية لكل عقد ،والتي لن تكون ذال طابي سري.
واي الجتماع الست تتنوي التالي ،الذي جراؤ المت اقدون اي تشت تتانغشت تتا ،بالصت تتين ،اعقدل مشت تتاورال لمناقشت تتة شت تتكل

نموذت طالع الجم ور على األحكال يير القياس ت تتية من عقود الس ت تتتكش ت تتا  ،ووااب المت اقدون على تقديل هذؤ

النماذت للنشر ،طوعا وعلى ساس متجدد(.)4
- 11

واي  14يلول/س تتبتمبر  ،2020كانل يالبية المت اقدين قد قدمل نماذت مكتملة ،س تتتتاح من خالل

الموقي الشبكي للسلطة اي الوقل المناسل.

باء  -برامج تدريب المتعاقدين
- 12

ايما يت لب بتن يذ برامل التدريل ،على النحو المش ت ت تتار إليه اي ال قرة  17من مقرر المجلس ،امنحل

 18ارصت ت تتة تدريبية إات ت تتااية اي ال ترة من كانون الثاني/يناير إلى يار/مايو  .2020وترد ت اصت ت تتيل ذل اي
مراب هذؤ ا اااة.

__________
( )2متاح على الرابط التالي .https://isa.org.jm/files/files/documents/Stakeholderconsultations_final-3.pdf
( ،ISBA/24/C/8 )3ال قرة .16
( ،ISBA/25/C/12 )4ال قرال .25-22
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رابعا  -وضأأأط خطط لردارة البيئية ايقليمية للمنطقةال ول سأأأيما في األماشن المشأأأمولة
حاليا بعقود استششاف
- 13

شتجوي المجلس ،اي ال قرة  19من مقررؤ ،األمانة واللجنة على الماتي قدما اي واتي خطط لةدارة

- 14

واستت رل المجلس ،خالل الجزء األول من الدورة الخامستة وال شترين ،تقري ار لألمين ال ال عن تن يذ

البي ية ا قليمية للمنطقة ،ول سيما اي المواقي التي يمنحل اي ا السلطة عقود استكشا .

استتتراتيجية الستتلطة لواتتي خطط لةدارة البي ية ا قليمية للمنطقة ،تا ت ومن مشتتروع برنامل عمل األمانة لل ترة

.)ISBA/25/C/13( 2020-2019
- 15

وواصتلل األمانة تن يذ برنامل ال مل من خالل برمجة عدة حلقال عمل لتيستير واتي خطط لةدارة

البي ية ا قليمية واست تتت ارات ت ا .بيد ن الحالة الناجمة عن جا حة مرل ايروس كورونا (كوايد )19-قد ثرل

على الجدول الزمني المقرر لحلقال ال مل الرامية إلى دعل وات ت ت ت تتي خطط لةدارة البي ية ا قليمية على النحو

الوارد اي ال رع الرابي  -بتاء من الوثيقتة  .ISBA/26/C/3وتصت ت ت ت ت ت تتديتا لتذلت  ،ست ت ت ت ت ت تتت قتد األمتانتة ،بتالت تاون مي
المنالمين المش ت تتاركين لحلقال ال مل المقترحة ،س ت تتلس ت تتلة من حلقال ال مل ا لكترونية للداي قدما بالمناقش ت تتال

بش ن واي خطط لةدارة البي ية ا قليمية.

 - 16وست تتتا قد ،اي ال ترة من  23تشت ترين الثاني/نوامبر إلى  4كانون األول/ديست تتمبر  ،2020حلقة ال مل
الم نية بوا ت ت ت ت تتي خطة لةدارة البي ية ا قليمية لمرت ي وس ت ت ت ت تتط المحيط األطلس ت ت ت ت تتي مي التركيز على رواس ت ت ت ت تتل
الكبريتيدال المت ددة ال لزال ،التي كان من المقرر عقدها صت ت تتال اي ست ت تتانل بطرست ت تتبر  ،بالتحاد الروست ت تتي،

اي حزيران/يونيه  .2020وقد اكتملل عملية ترش ت ت ت ت تتي المش ت ت ت ت تتاركين اي حلقة ال مل تل  ،ويجري ال مل على
اختيار من س ت تتيش ت تتار من ل بال ل ،عالوة على األعمال التحا ت تتيرية التقنية لحلقة ال مل ،اس ت تتتنادا إلى تقرير

حلقة ال مل الست ت ت ت تتابقة التي اعقدل اي إي ورا ،بالبرتغال ،اي تش ت ت ت ت ترين الثاني/نوامبر  ،2019و نشت ت ت ت تتطة ما ب د
حلقة ال مل.
 - 17وست تتتا قد ،اي ال ترة من  26تش ت ترين األول /كتوبر إلى  6تش ت ترين الثاني/نوامبر  ،2020حلقة ال مل
بش ت ت ن وات تتي خطة لةدارة البي ية ا قليمية لشت تتمال يرل المحيط ال ادئ ،التي كان من المقرر عقدها صت تتال
اي جيجو ،بجم وريتتة كوريتتا ،اي يتتار/متتايو  . 2020وتجري حتتاليتتا عمليتتة ترشت ت ت ت ت ت تتي المش ت ت ت ت ت ت تتاركين واألعمتتال
التحاتيرية التقنية لحلقة ال مل ،بما يشتمل إعداد مشتروع تقرير عن التقييل البي ي ا قليمي وتجميي للم لومال

الجغرااية المرج ية على الص يد ا قليمي.
- 18

وقد بلغل حكومة ال ند عن خطت ا لست ت تتتات ت تتااة خطة لةدارة البي ية ا قليمية لمرت ي النقطة ثالثية

الحتتدود اي المحيط ال نتتدي والمنطقتتة الحتتاملتتة لل قيتتدال خالل آذار/متتارس  ،2021وذلت اي الم تتد الوطني

لتكنولوجيا المحيطال ،اي تشيناي.

األحياء

 - 19وبا ا تتااة إلى ذل  ،ادعي إلى عقد حلقة عمل إلكترونية بشت ت ن التوحيد القياس تتي لتص تتني
اي عماب البحار اي  15و  16يلول/ستبتمبر ،كما ستتا قد حلقة عمل إلكترونية بشت ن البحث ال لمي البحري
اي المنطقة اي ال ترة من  15إلى  17كانون األول/ديست تتمبر  .2020وست تتتست تتترشت تتد نتا ل حلقتي ال مل هاتين
بالج ود الت اونية المقبلة اي مجال البحث ال لمي البحري لدعل ا دارة البي ية اي المنطقة.
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خامسا  -استراتيجية إدارة البيانات التي تتَّبعها السلطة
- 20

روحتل المجلس ،اي ال قرة  20من مقررؤ ،بتالتقتتدل المحرز اي تن يتتذ است ت ت ت ت ت تتتراتيجيتتة الست ت ت ت ت ت تتلطتتة دارة

طالع الجم ور على البيانال يير السرية وبدء تشغيل قاعدة البيانال اي تموز/
البيانال ،بما اي ذل إتاحة ا خ
يوليه .2019

- 21

ومن جل مواص ت ت تتلة تن يذ اس ت ت تتتراتيجية الس ت ت تتلطة دارة البيانال ،عقدل األمانة حلقة عمل إلكترونية

بشت ت ت ت ن موا ت ت تتوع ”قاعدة البيانال  DeepDataالتركيز على اس ت ت تتتراتيجية إدارة البيانال“ عن طريب منص ت ت تتة

إلكترونية اي ال ترة من  21إلى  25يلول/سبتمبر .2020

سادسا  -حالة صأندو التبرعات السأتئماني المنشأأ بغرس تسأديد تشلفة مشأارشة أعضأاء
اللجنة القانونية والتقنية من البلدان النامية وأعضاء اللجنة المالية
- 22

لحال المجلس مي القلب ،اي ال قرة  23من مقررؤ ،ال جز الحاد اي الصتندوب الستت ماني للتبرعال

المنشت بغرل تستديد تكل ة مشتاركة عاتاء اللجنة القانونية والتقنية و عاتاء اللجنة المالية من البلدان النامية

اي اجتمتاعتال اللجنتة القتانونيتة والتقنيتة واللجنتة المتاليتة .ولم تالجتة هتذؤ الحتالتة الحرجتة ،وجته األمين ال تال عتدة

نداءال لتقديل تبرعال.
- 23

وب ا ت ت تتل المس ت ت تتاهمال المق ودمة اي عال  2020من الص ت ت تتين ( 20 000دولر) ومن ش ت ت تتركة Global

 6 000( Sea Mineral Resources NVدولر) ،بلغ الرصيد التراكمي للصندوب حتى يلول/سبتمبر 2020
مبلغتا قتدرؤ  25 992دولرا .ولن يكون ذلت كتاايتا لتغطيتة جميي اجتمتاعتال اللجنتة القتانونيتة والتقنيتة واللجنتة المتاليتة
اي عال .2021

سابعا  -التوصيات
- 25
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المرف
برامج تدريب المتعاقدينال شانون الثاني/يناير  -أيار/مايو 2020
المت اقدون

نوع التدريل

عت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتدد
المتدربين

منالمة إنتروشنميتل المشتركة ()Interoceanmetal Joint Organization

تدريل شامل مت دد التخصصال

2

شركة ناورو لموارد المحيطال ()Nauru Ocean Resources Inc.

حملة استكشا

شركة Global Sea Mineral Resources NV

تدريل م ني حلقة دراسية بش ن تكنولوجيال الجر

1

شركة Global Sea Mineral Resources NV

زمالة  -ماجستير اي إطار برنامل )2021-2020( EMerald

1

و ازرة علول األرل ،ال ند

تدريل على متن س ينة واي مختبر اي عرل البحر

6

شركة China Minmetals Corporation

تدريل اي عرل البحر

1

شركة China Minmetals Corporation

زمالة

3

مجموع فرص التدريب الممنوحة
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بحري (اي عرل البحر)

4
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