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تقرير األمين العاااع ن تيذياام المقرر الاامه اتماام المجلس

في اع  2019بشأن تقارير رئيسة اللجية القانونية والتقيية

تيذيم المقرر المه اتمم المجلس في اع  2019بشااااأن تقارير رئيسااااة اللجية
القانونية والتقيية
تقرير األمين العاع

أول  -مقدمة
-1

الغرض من هذاا التقررر هو موالذ ذ ذ ذ ذ ذ ذلذة التع المجلس علف التقذدئ المحرز ةي المسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا ذ المثذارة

ةي مقرر المجلس المؤرخ  19تموز/يوليه  2019بشذنن تقاررر ر يسذة اللجنة القانونية والتقنية( ،)1وهي مشذروع

نظائ اس ذ ذ ذ ذذتغتل الموارد الم دنية( ،)2وأنش ذ ذ ذ ذذطة المت اعدين ،ووا ذ ذ ذ ذذة اطب عطا ية للدارة البي ية ةي المنطقة

الدولية لقاع البحار ،واستراتيجية ادارة البيانات ،وحالة الصندوق االست ماني للتبرعات ألغراض تحم تكاليف

مشاركة أعضاء اللجنة القانونية والتقنية واللجنة المالية من البلدان النامية ةي اجتماعات هاتين اللجنتين.

__________
* التواررخ الجديدة لتجتماعات الحضوررة التي كان من المقرر ةي األل أن تن قد ةي تموز/يوليه .2020
(.ISBA/25/C/37 )1
(.ISBA/25/C/WP.1 )2

)21-12102 (A
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وهذاا التقررر هو ااذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاةذة يذانيذة لتقررر األمين ال ذائ ،ورنبغي عراءتذه بذاالعتران مة التقررر الذا أعذد

للجزء األول من الدورة الس ذ ذذادس ذ ذذة وال ش ذ ذررن للمجلس الم قود ةي ذ ذذبا /ةبراير  ،2020واإلا ذ ذذاةة األولف .
()3

ورقدئ هاا التقررر م لومات عن آار المستجدات حتف  31آب/أغسطس .2021

ثانيا  -مشاااااااااروت نلااع اساااااااااتة ف الموارد المعادنياة في المياقاة الادولياة لقاات ال اار
وما يرت ط به من معايير وم ادئ توجيهية
-3

يرد ةي هاا الفرع موجز للتطورات المت لقة بمش ذ ذ ذ ذ ذذروع نظائ اس ذ ذ ذ ذ ذذتغتل الموارد الم دنية ةي المنطقة

الدولية لقاع البحار وما يرتبب به من م ايير ومبادئ توجيهية.

ألف  -نلر المجلس في المسألة
-4

نظ ار لت ُّار عقد اجتماعات حضذ ذذوررة منا ذ ذذبا /ةبراير  ،2020لم يكن بوسذ ذذة المجلس احراز تقدئ

ةي النظر ةي مش ذ ذذروع النظائ .وتحس ذ ذبات ل قد االجتماعات الحض ذ ذذوررة المقبلة للمجلس ،أعدت األمانة تقرر ار
ي رض اررطذذة لررو واطذذة عم ذ مقترحتين للمجلس للفترتين  2022و  2023بهذذدا االنتهذذاء من عمليذذة

()4

اعتماد مشذ ذ ذ ذ ذ ذذروع النظائ وما يرتبب به من م ايير ومبادئ توجيهية للمرحلة األولف بحلول تموز/يوليه .2023

وراكر كالك بنن المجلس اعتمد ةي اجتماعاته الم قودة ةي ذ ذذبا /ةبراير  2020مقر ار بشذ ذذنن ت زرز أسذ ذذالي

ال م من أج المض ذذي عدما بالمناعش ذذات المت لقة بمش ذذروع النظائ( ،)5وعرر بموجبه انش ذذاء يتية أةرعة عاملة

غير رس ذ ذذمية م نية بالمس ذ ذذا

المواا ذ ذذيهية يدير ك منها ميسذ ذ ذر ،باإلا ذ ذذاةة الف الفررو ال ام المفتو باب

ال ض ذ ذ ذ ذذورة القا م بش ذ ذ ذ ذذنن وا ذ ذ ذ ذذة الش ذ ذ ذ ذذرو المالية لل قود والتفاوض بش ذ ذ ذ ذذننها .وكل

غير الرس ذ ذ ذ ذ ذذمية بتناول مس ذ ذ ذ ذ ذذنلة حماية البي ة البحررة والحفاخ عليها ،بينما كل
واالمتثال واإلنفاذ ،وكل

آار بتناول المسذذا

ال ام غير الرسمي الم ني بالمسا

أحد هاا األةرعة ال املة

آار بتناول مس ذ ذ ذ ذ ذذنلة التفتي

المؤس ذسذذية .وةي وعد اعداد هاا التقررر ،لم يكن ميس ذر الفررو

المؤسسية عد عين ب د.

باء  -نلر اللجية القانونية والتقيية في المسألة
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اسذ ذ ذذتنادا الف اسذ ذ ذذتقصذ ذ ذذاء أجرته األمانة ،اعتمدت اللجنة القانونية والتقنية اتل اجتماعاتها الم قودة

عبر اإلنترنذد ةي الفترة من  23آذار/مذار الف  1تموز/يوليذه  2021ااتصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذالذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذات األمذانذة يمذا يت لو
ٍ
مهيار ومبادئ توجيهية لمساعدة المت اعدين علف االمتثال لمشروع المادة  36بشنن التزامات التنمين.
بإعداد

-6

ونظرت اللجنة أيضا ،اتل اجتماعاتها الم قودة عبر اإلنترند ،ةي دراسة أعدتها األمانة ،بمساعدة

ابير اس ذ ذذتش ذ ذذار  ،عن مش ذ ذذروع المادة  102بش ذ ذذنن نظائ الرل ذ ذذد اإللكتروني .وىاإلا ذ ذذاةة الف تلك الد ارس ذ ذذة،

ٍ
مهيار ومبادئ توجيهية
اعتمدت اللجنة ةي  1تموز/يوليه  2021ااتص ذ ذ ذ ذ ذذال ذ ذ ذ ذ ذذات األمانة يما يت لو بإعداد
بشنن نظائ الرلد اإللكتروني.

__________
( ISBA/26/C/3 )3و .ISBA/26/C/3/Add.1
(.ISBA/26/C/44 )4
(.ISBA/26/C/11 )5
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جيم  -التقدع المه أحرزته اللجية القانونية والتقيية بشأن إ داد المعايير والم ادئ التوجيهية
علف نحو مذذا ورد بذذالتفصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي ذ ةي تقر نرر ر يس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة اللجنذذة القذذانونيذذة والتقنيذذة ISBA/26/C/12
-7
و  ،ISBA/26/C/12/Add.1وال ذ ذ ذذلد اللجنة القانونية والتقنية تناولها علف س ذ ذ ذذبي األولورة لمس ذ ذ ذذنلة اعداد
الم ايير والمبادئ التوجيهية التي ي تبر اذذروررا أن تكون م دة بحلول موعد اعتماد مشذذروع نظائ االسذذتغتل

(المرحلة  )1حتف تدعم تنفيا هاا النظائ.
-8

ةي  1نيس ذ ذذان/أبرر  ،2021عررت اللجنة أن ت مم ،ألغراض تش ذ ذذاور الجهات ل ذ ذذاحبة المص ذ ذذلحة،

نص مشذ ذ ذذاررة الم ايير والمبادئ التوجيهية السذ ذ ذذب ة التاليةا مشذ ذ ذذروع المبادئ التوجيهية بشذ ذ ذذنن تحديد البيانات
َّ
البي ية المرجهية؛ ومشذروع المهيار والمبادئ التوجيهية بشذنن تقييمات األير البي ي ومشذروع المبادئ التوجيهية

بش ذ ذ ذ ذذنن اعداد بيان األير البي ي؛ ومش ذ ذ ذ ذذروع المبادئ التوجيهية بش ذ ذ ذ ذذنن اعداد اطب اإلدارة والرل ذ ذ ذ ذذد البي يين؛

ومش ذذروع المبادئ التوجيهية بش ذذنن أدوات وتقنيات تحديد مص ذذادر الزطر وينجاز تقييمات المزالر؛ ومش ذذروع

المهيار والمبادئ التوجيهية بشذنن اإلدارة والتشذغي انمنين لسذفن الت دين ومنشذ ته؛ ومشذروع المهيار والمبادئ

التوجيهية بشذ ذ ذذنن اعداد وتنفيا اطب االسذ ذ ذذتجابة لحاالت الطوارئ والحواد

المحتملة( .)6وسذ ذ ذذتنظر اللجنة ةي

الت ليقات الواردة من الجهات لذذاحبة المصذذلحة ،بما ةيها الت ليقات الواردة بشذذنن الم ايير والمبادئ التوجيهية

الم ممة ألغراض تشذ ذذاور الجهات لذ ذذاحبة المصذ ذذلحة ةي عائ  ،2020اتل اجتماعاتها المقبلة التي سذ ذت قد

عبر اإلنترند ةي أيلول/سبتمبر .2021

ثالثا  -أنشاة المتعاقدين
ألف  -المسائل المتعلقة بشذافية العقود
المجلس ةي تموز/يوليه  2018تقصذ ذي سذ ذذب لت زرز ذ ذذفا ية عقود االسذ ذذتكشذ ذذاا بإتاحتها

-9

منا لل
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وةي  31آب/أغسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذطس  ،2021كذانذد الغذالبيذة ال ظمف من المت ذاعذدين عذد عذدمذد م لومذات عن

للجمهور ،وال األمين ال ائ مشاوراته مة المت اعدين.

عقودها وةقا للنماذج التي وا د تحديدا لغرض تقديم م لومات عامة .ورمكن االلتع علف هاا الم لومات
علف الموعة الش ذذبكي للس ذذلطة الدولية لقاع البحار( .)7وإلتمائ عملية التقديم الطوعي لهاا الم لومات ،وال ذذلد
األمذ ذذانذ ذذة ال م ذ ذ مة هؤالء المت ذ ذذاعذ ذذدينا مؤسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة اإلنتذ ذذاج الجنوىيذ ذذة لل مليذ ذذات الجيولوجيذ ذذة البحررذ ذذة

() JSC Yuzhmorgeologiya؛ وحكومذذة االتحذذاد الروسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي ( يمذذا يت لو ب قود التنقي ذ
المت ذ ذذددة الفلزات وعشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذور المنغنيز الحذ ذذديذ ذذد

عن الكبررتيذذدات

الغنيذ ذذة بذ ذذالكوىذ ذذالذ ذذد)؛ و ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذركذ ذذة بيجين بيونير هذ ذذا

تذ ذذك

() Beijing Pioneer Hi-Tech Development Corporation؛ و ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذركذ ذ ذذة بلو مينرالز جذ ذ ذذامذ ذ ذذايكذ ذ ذذا
(.)Blue Minerals Jamaica Ltd.

__________
( )6النص متا علف الرابب التاليا .https://isa.org.jm/mining-code/standards-and-guidelines
( )7ال ذم ذ ذلذذوم ذ ذ ذذات م ذت ذ ذ ذذاح ذ ذ ذذة ع ذلذذف الذذروابذذب ال ذت ذ ذ ذذال ذي ذ ذ ذذةا www.isa.org.jm/exploration-contracts/polymetallic-nodules؛
www.isa.org.jm/exploration-contracts/polymetallic-sulphides؛

www.isa.org.jm/exploration-

.contracts/cobalt-rich-ferromanganese
21-12102
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باء  -المسائل المتعلقة بالتقارير السيوية لعاع 2020
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ةي  31آب/أغسطس  ،2021أرسلد الف ك مت اعد ت ليقات االة به من اللجنة القانونية والتقنية

بشذنن التقاررر السذنورة عن أنشذطة االسذتكشذاا المنجزة ةي عائ  ،2020بما ةي ذلك أسذ لة وللبات تواذي .

ومن المقرر أن يقدئ المت اعدون ردودهم النها ية علف ت ليقات اللجنة القانونية والتقنية ةي تقارررهم السذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذنورة

عن األنشطة المنجزة ةي عائ  ،2021وآار أج لتقديم هاا التقاررر هو  31آذار/مار .2022

جيم  -برامج تدريب المتعاقدين
ااذذا ية ( 19ةرلذذة جديدة وواحدة أعيد

- 12

يما يت لو بتنفيا برامج التدرر  ،منحد  20ةرلذذة تدرر

- 13

ونظرت اللجنذذة القذذانونيذذة والتقنيذذة أيضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا ،اتل اجتمذذاعذذاتهذذا الم قودة عبر اإلنترنذذد ةي أواار

اإلعتن عنها) ةي الفترة بين حزرران/يونيه  2020وآب/أغسطس . 2021
()8

حزرران/يونيه ،ةي امكانية مراج ة تول ذ ذذياتها التوجيهية للمت اعدين والدول المزكية بش ذ ذذنن البرامج التدرربية ةي

الار اطب ال م المت لقة باالسذتكشذاا( ،)9وللبد الف الفررو الفرعي الم ني بالتدرر
يما بين الدورات علف هاا المسنلة.

أن ي م مة األمانة

داف  -اجتمات المتعاقدين السيوه لعاع 2021
- 14

ةي  19و  22نيس ذ ذ ذ ذ ذ ذذان/أبرر  ،2021عقد األمين ال ائ االجتماع الس ذ ذ ذ ذ ذ ذذنو الرابة للمت اعدين علف

أنش ذطة اسذذتكشذذاا لمناعشذذة المسذذا

ذات االهتمائ المشذذترل ومجاالت ال م الر يسذذية ذات األهمية .و ذذارل

 72ممثت لمت اعدين علف أنشطة استكشاا ةي هاا االجتماع الم قود عبر اإلنترند.
- 15

وتلقف المش ذ ذ ذ ذذاركون وناعشذ ذ ذ ذ ذوا م لومات عن التقدئ المحرز ةي اعداد نظائ االس ذ ذ ذ ذذتغتل ةي المنطقة

الذذدوليذذة لقذذاع البحذذار؛ والتقذذدئ المحرز ةي بنذذاء عذذدرات الذذدول األعضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاء النذذاميذذة من اتل برامج تذذدرر ذ

المت ذذاعذذدين؛ والتقذذدئ المحرز ةي اعذذداد وتنفيذذا اسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتراتيجيذذة السذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذلطذذة الذذدوليذذة لقذذاع البحذذار إلدارة البيذذانذذات؛

واسذت راض ة الية ذبكة المنالو المحددة علف أنها ذات أهمية بي ية االذة ةي منطقة كتررون  -كليبرتون؛

ويعداد اتل ذذة وا ية ألعمال وينجازات المت اعدين يما يت لو بننش ذذطة االس ذذتكش ذذاا ةي المنطقة الدولية لقاع

البحار؛ وينشاء وحدة جديدة داا األمانة ،هي وحدة امان االمتثال واإلدارة التنظيمية.
- 16

ومن أبرز النقا األارى التي هدها االجتماع ما يليا
(أ)

وجوب ت ذديذ برامج تذدررذ

المت ذاعذدين لتراعي االحتيذاجذات ذات األولورذة ةي مجذال تنميذة

القدرات التي حددتها الدول األعضذاء النامية ةي السذلطة الدولية لقاع البحار وجم تها األمانة ،ولتراعي انيار

المترتبة علف الجا حة كالك؛
(ب)

احالة المت ذاعدين علمذا بنتذا ج حلقذة ال مذ المت لقذة بالتصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذنيف التجمي ي ألنمذا التنوع

البيولوجي ألعماق منطقة كتررون  -كليبرتون ،وىضذ ذ ذ ذ ذذرورة أن ينجزوا المزرد من أنشذ ذ ذ ذ ذذطة أاا ال ينات حتف
يتسذذنف التحقو من لذذحة وة الية ذذبكة المنالو المحددة علف أنها ذات أهمية بي ية االذذة ،وهو ما سذذيدعم

__________
( )8انظر .ISBA/26/LTC/9
(.ISBA/19/LTC/14 )9
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بدورا ال م بنهج عطاعي للدارة البي ية ةي منطقة كتررون  -كليبرتون .وأعر المشذ ذذاركون أيضذ ذذا بلزوئ اتباع
نهج مشذ ذ ذذترل بين السذ ذ ذذلطة الدولية لقاع البحار واألوسذ ذ ذذا ال لمية والمت اعدين من أج واذ ذ ذذة نموذج لتوجيه

برامج أاا ال ينات ةي تلك القطاعات.

رابعا  -التقادع الم رز في وعااااااا ا
لقات ال ار
ألف  -تيذيم برنامج مل األمانة من
- 17

اط قاااعياة لددارة اليييياة في المياقاة الادولياة
حلقتي مل ير اإلنترنت
ف قد
َْ

اتل الفترة المشذ ذ ذذمولة بالتقررر ،وعلف الرغم من القيود التي ةراذ ذ ذذتها جا حة كوةيد ،19-والذ ذ ذذلد

األمانة التنفيا علف س ذ ذ ذ ذذبي األولورة لبرنامج عملها لوا ذ ذ ذ ذذة الزطب القطا ية للدارة البي ية من اتل حلقتي

عم عقدتا عبر اإلنترند .وتناولد حلقة ال م األولف الم قودة عبر اإلنترند ،والمت لقة بواة اطة للدارة
البي ية للقطاع الش ذ ذ ذذمالي من مرتفة وس ذ ذ ذذب المحيب األللس ذ ذ ذذي مة التركيز علف رواسذ ذ ذ ذ

الكبررتيدات المت ددة

الفلزات ( 23تشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذررن الثذاني/نوةمبر  4 -كذانون األول/ديسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذمبر ُّ ،)2020
ذدابير اإلداررذة الممكنذة
الن ن
هج والت ن
()10
واسذ ذذتراتيجيات التنفيا وأولورات رلذ ذذد الزطة المت لقة بهاا القطاع التي سذ ذذتواذ ذذة مسذ ذذتقبت  .وركزت حلقة
ال م الثانية الم قودة عبر اإلنترند ( 26تش ذررن األول/أكتوىر  6 -تش ذررن الثاني/نوةمبر  ،)2020والمت لقة
بواة اطة للدارة البي ية لقطاع مال غرب المحيب الهادئ ،علف التصنيف التجمي ي للبيانات والم لومات

ال لمية ،و ُّ
النهج ال لمية لتطبيو أدوات اإلدارة القا مة علف القطاعات ،والتقييم النوعي لآليار التراكمية.

باء  -التقادع الامه أحرزتاه اللجياة القاانونياة والتقيياة في اساااااااااتعراا ووعااااااا ا الماط القاااعياة
لددارة اليييية

 - 18ب ذذد نظر اللجنذذة القذذانونيذذة والتقنيذذة ةي النتذذا ج اتل اجتمذذاعذذاتهذذا الم قودة عبر اإلنترنذذد ةي أيذذار/
َّ
رو عم بصذ ذ ذ ذ ذ ذذياغة اطة للدارة البي ية للقطاع الشذ ذ ذ ذ ذ ذذمالي من مرتفة وسذ ذ ذ ذ ذ ذذب المحيب
مايو  ،2021كلفد ةر ن
األللسذ ذذي ،بالبناء علف نتا ج حلقات عم الزبراء التي عقدتها السذ ذذلطة الدولية لقاع البحار سذ ذذابقا بشذ ذذنن هاا
القطاع (عقدت األولف ةي سذ ذ ذذتشذ ذ ذذيسذ ذ ذذين ببولندا ةي عائ  ،2018والثانية ةي ايفو ار بالبرتغال ةي عائ ،2019

بينما عقدت الثالثة عبر اإلنترند ةي عائ .)2020
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وعذامذد اللجنذة كذالذك اتل االجتمذاعذات نفسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذهذا بذاسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذت راض تنفيذا اطذة اإلدارة البي يذة لمنطقذة

كتررون  -كليبرتون .ووع

االس ذذت راض علف التقدئ المحرز منا اعتماد تلك الزطة ةي عائ  ،2012بما ةي

ذلك ما أحرز من تقدئ يما يت لو بف الية الشذبكة المتكونة من تسذ ة عطاعات ذات أهمية بي ية االذة ،وعلف
التدابير التي ينبغي اتزاذها للمضذ ذ ذ ذذي ةي تنفيا تلك الزطة .ولذ ذ ذ ذذاغد اللجنة ،بناء علف االسذ ذ ذ ذذت راض الا

أجرته ،تولذ ذ ذ ذذيات موجهة الف المجلس بشذ ذ ذ ذذنن تحديد أرى ة عطاعات أارى علف أنها ذات أهمية بي ية االذ ذ ذ ذذة

لت زرز ة الية تلك الشبكة( ،)11لينظر ةيها المجلس ةي اجتماعاته الحضوررة المقبلة التي ست قد ةي عائ .2021

__________
( )10لتلتع علف تفالي عن حلقة ال م  ،انظر التقررر الم د عنها (متا علف الراببا ةي www.isa.org.jm/event/workshop-
.)remp-area-northern-mid-atlantic-ridge

( )11انظر .ISBA/26/C/43
21-12102
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جيم  -الجهود التعاونية المزم القياع بها مساااااتقي في مجاف ال ل العلمي ال ره لد م اإلدارة
اليييية في المياقة الدولية لقات ال ار
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ااذذاةة الف حلقات ال م الم قودة عبر اإلنترند بشذذنن واذذة اطب عطا ية للدارة البي ية ،عقدت

حلقتي عم عبر اإلنترند ةي أيلول/س ذ ذ ذ ذ ذ ذذبتمبر وكانون األول/ديس ذ ذ ذ ذ ذ ذذمبر  2020ت لقتا بتوحيد م ايير
األمانة
نْ
تصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذنيف كذا نذات أعمذاق البحذار وىذالبحذل ال لمي البحر ةي المنطقذة الذدوليذة لقذاع البحذار .ومن المتوعة أن

حلقتي ال م ةي الجهود الت اونية المزمة ال يائ بها مسذذتقبت ةي مجال البحل ال لمي البحر
يسذذتر ذذد بنتا ج
نْ
لدعم اإلدارة البي ية ةي المنطقة الدولية لقاع البحار ،بما ةي ذلك حلقات عم ابراء أارى بش ذ ذ ذ ذذنن تص ذ ذ ذ ذذنيف

كا نات أعماق البحار.

امسا  -تيذيم استراتيجية السلاة الدولية لقات ال ار المتعلقة بإدارة الييانات
- 21

ةي أيلول/سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذبتمبر  ، 2020عق ذذدت األمذذانذذة حلق ذذة عم ذ عبر اإلنترنذذد ب نوان عذذاعذذدة البي ذذانذذات

DeepDataا التركيز علف اس ذ ذذتراتيجية ادارة البياناتن .وىناء علف نتا ج حلقة ال م  ،أعدت األمانة مش ذ ذذروع
نمذاذج منقحذة ليبلا المت ذاعذدون من اتلهذا بذالبيذانذات الجيولوجيذة والبي يذة ،ونموذجذا للبيذانذات الولذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ يذة ،مة
التركيز بوجه ااص علف ت زرز تدابير امان الجودة ومراعبتها.

- 22

وعدمد األمانة مشذ ذ ذذاررة النماذج الف اللجنة القانونية والتقنية اتل اجتماعها الم قود عبر اإلنترند
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وياذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاةذة الف ذلذك ،انضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذمذد األمذانذة الف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذبكذة برنذامج التبذادل الذدولي للبيذانذات والم لومذات

ةي  30حزرران/يونيه  ،2021وستنظر ةيها اللجنة اتل ةترة ما بين الدورتين.

األوقيذذانوغ ار يذذة التذذابة للجنذذة الذذدوليذذة الحكوميذذة ل لوئ المحيطذذات التذذاب ذذة لمنظمذذة األمم المتحذذدة للترىيذذة وال لم
والثقاةة ،وذلك بولذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ

األمانة وحدة بيانات ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذرركة ،مما يمكنها من أن ت م كحلقة ولذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ةي نظائ

الم لومذ ذذات الزذ ذذاص بذ ذذالتنوع البيولوجي للمحيطذ ذذات التذ ذذابة لبرنذ ذذامج التبذ ذذادل الذ ذذدولي للبيذ ذذانذ ذذات والم لومذ ذذات

األوقيانوغ ار ية .وهاا الت اون بين األمانة ونظائ الم لومات الزاص بالتنوع البيولوجي للمحيطات سي زز ،من
اتل منصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة هذاا النظذائ ،امكذانيذة االلتع عذالميذا علف البيذانذات عن التنوع البيولوجي الموجودة ةي عذاعذدة

البيانات  DeepDataالتاب ة للس ذ ذ ذ ذ ذذلطة الدولية لقاع البحار ،بما ةي ذلك الم لومات عن تص ذ ذ ذ ذ ذذنيف الكا نات
ووةرة أنواعها ُّ
وتوزعها .وسذيجر تقاسذم البيانات الولذ ية أيضذا مة ةهر مصذادر نظائ البيانات والم لومات
المت لقة بالمحيطات التابة لبرنامج التبادل الدولي للبيانات والم لومات األوقيانوغ ار ية.

سادسا  -حاالاة الدااااااا ايادول الساااااااااتيمااني للتير اات أل راا ت مال ت االي مشاااااااااار اة
أ ضااااااااااااء اللجياااة القاااانونياااة والتقيياااة واللجياااة الماااالياااة من اليلااادان الياااامياااة
في اجتما ات اللجيتين
جز الحاد ةي الصذ ذ ذ ذذندوق
 - 24الحظ المجلس مة القلو ،ةي الفقرة  23من مقررا  ،ISBA/25/C/37ال ن
االسذ ذ ذ ذذت ماني للتبرعات ألغراض تحم تكاليف مشذ ذ ذ ذذاركة أعضذ ذ ذ ذذاء اللجنة القانونية والتقنية واللجنة المالية من
البلدان النامية ةي اجتماعات اللجنتين .ووجه األمين ال ائ عدة نداءات لتقديم تبرعات لتغطية ال جز.
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وةي  31آب/أغسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذطس  ،2021كاند تبرعات عد وردت مؤا ار من الصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذين ( 40 000دوالر)،

وةرنسا ( 20 000دوالر) ،والفلبين ( 7 500دوالر) ،و ركة ديبغررن ميتالز )(DeepGreen Metals Inc.

( 15 000دوالر) .ويا ذ ذ ذ ذ ذ ذذاةة الف ذلك ،عدئ امس ذ ذ ذ ذ ذ ذذة مت اعدين تبرعات ،حيل عدئ ك منهم  6 000دوالر ةي
عائ  .2021وربلا رل ذ ذذيد الص ذ ذذندوق حاليا  118 504دوالرات .لكن حتف هاا المبلا غير كاا لتحم تكاليف
مشاركة األعضاء من البلدان النامية ةي االجتماعات الحضوررة المقبلة للجنة القانونية والتقنية واللجنة المالية.

سابعا  -التوصيات
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يدعف المجلس الف اإلحالة علما بهاا التقررر وتقديم ما يراا اروررا من توجيهات.
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