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مشروع نظام استغالل الموارد المعدنية في المنطقة

حاالاة مشاااااااااروع نظاام اساااااااااتغالل الموارد المعادنياة في المنطقاة و ر طاة الطر
المقترحة لعامي  2022و 2023
تقر ر األمين العام

أول  -مقدمة
ينظر المجلس حااليااف ي موا ا ا ا ا ا ااروع نظااا معا ا ا ا ا ا ااتغ(ل الموارد الم ادنياة ي المنطقاة ISBA/25/
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 )C/WP.1أعاادتااه اللجنااة القااانونيااة والتقنيااة ولا فدا علم المجلس ي عاااا  2019ي أعقاااع عمليااة ةا ا ا ا ا ا ايااا ااة
ي عاا  2011عندما طلب ممثل فيجي علم المجلس أن يبدأ النظر ي وضاان نظاا

وتواااور مسااتمردن دأ

مع ا ااتغ(ل الموارد الم دنية ي المنطقة  .)ISBA/17/C/22وتل رض ي المر ق األول الخطوا ل الرئيس ا ااية
التي اتخذ ي عااياإ ععداد موااروع النظاا منذ عاا  2011وحتم عاا  ،2019وترد ي المر ق الثاني لائمةٌ
كاملة بالوثائق والتقاردر والدراعا
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ذا

الصلة التي اعت ين ها ي ععداد موروع النظاا.

وبحلول تموز/يوليه  ،2020كانت اللجنة لد أعد

مجموعة كاملة من المواد ولدمت مواروع النظاا

علم المجلس عم( بااالرقرة  2و) من المااادة  165من اتراااةيااة األمم المتحاادة لقااانون البحااار .ودنظر المجلس
حالياف ي ذلك المواروع .وأعد اللجنة أضاااف موااردن  10م ايير ومبادئ توجيهية لدعم تنريذ النظاا المتوخم
اعتماده .ونظ ار لت ذر عقد اجتماعا حااوردة منذ باباف /براير  ،2020لم يتمكن المجلس من المااي لدما
نظره ي موا ا ااروع النظاا .والغرض من تذا التقردر تو وضا ا اان خردطة طردق وخطة عمل مقترحتين للمجلس

ي عاامي  2022و  2023بغياة اعتمااد موا ا ا ا ا ا ااروع النظااا وماا يرتبط باه من م اايير المرحلاة األولم ومباادئهاا

التوجيهية بحلول تموز/يوليه .2023
* التاردخ الجديد ل(جتماعا

)21-12033 (A
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الحاوردة التي كان من المقرر ي األةل أن تن قد ي تموز/يوليه .2020

220921
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ثانيا  -اسااااااااتعراو عملية و اااااااان مشااااااااروع النظام من عام  2017وحتى شاااااااا ا
فبراير 2020
-3

ي الادورة الثاالثاة وال وا ا ا ا ا ا اردن الم قودة ي عااا  ،2017وا ق المجلس علم مخطط زمني معتمااد

)1
موا ا ا ا ا ا ااروع النظااا والموا قاة علياه بحلول تموز/يولياه  . 2020و ي الادورة ذاتهاا ،ألر الجمةياة جادومف منقحااف
ل(جتم ا اااع ا ااا ألعواا  2018و  2019و  2020بغي ا ااة تمكين اللجن ا ااة والمجلس من امنته ا اااء من النظر

يتوخم عقاد اجتمااعين عا ا ا ا ا ا اانودين

ي النظااا و قااف لخردطاة الطردق .وكاان الجادول الزمني المنقت ل(جتمااعاا
كل منهما أعبوعان واجتماعين عنودين للمجلس مدة ٍّ
للجنة مدة ٍّ
كل منهما أعبوع واحد .
)2
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وو قااا للجاادول الزمني المنقت ل(جتماااعااا  ،عماال كا وال من اللجنااة والمجلس علم موا ا ا ا ا ا ااروع النظاااا

بالتوازي خ(ل عامي  2018و  .2019و ي الدورة الراب ة وال وا اردن الم قودة ي عاا  ،2018كرر المجلس
اإلعراع عن رأضه بو ا ااون ض ا اارورة اعتماد مو ا ااروع النظاا علم وجه الس ا اارعة وأثنم علم اللجنة لما أنجزته من

عمل ضاخم ي تذا الصادد وباج ها علم مواةالة جهودتا ي اجتماعاتها المقرر عقدتا ي عاا .)3 2019

علم موا ااروع النت التنظيمي ليد النظر  ،)4وبا اارع ي عجراء عملية

ولدا المجلس علم اللجنة أضا ا ااف ت ليقا
تواوردة لتمكين جمين أةحاع المصلحة من ع داء ت ليقا
واعاات رضاات اللجنة تلك الت ليقا

محددة تحال علم اللجنة خطياف لكي تنظر يها .)5

ووض ا ت الصاايغة النهائية لتوةااياتها بوااون موااروع النظاا ي اجتماعاتها

الم قودة خ(ل الجزء األول من الدورة الخامسة وال وردن .)6
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ومن النتائج الرئيسا ااية التي انبثقت عن الموا اااو ار المجراة من أةا ااحاع المصا االحة ي عاا 2019

اتراإ ال ديد منهم علم أنه ضجب أن توضن ،بالتوازي من ععداد موروع النظاا ،م ايير ومبادئ توجيهية لتنريذ
ل
تذا النت التنظيم ي .ودعا أة ا ااحاع المص ا االحة أضا ا ااا علم وض ا اان م ايير ومبادئ توجيهية حاع ا اامة للمرحلة
أعد بو ا ا ا ا ا ااونها تقردر

األولم لينتهم منها بحلول موعد اعتماد النظاا .وكانت تذه المس ا ا ا ا ا ااولة من األتمية بحي
منرصاال لدا علم المجلس وتااامن لائمة أولودا مقترحة للم ايير والمبادئ التوجيهية التي يت ين وض ا ها .)7
ولتو ير مزداد من الادعم ل مال اللجناة والمجلس ،لعقاد

حلقاة عمال دولياة بوا ا ا ا ا ا ااون الم اايير والمباادئ التوجيهية

المتوخم وض ا ا ها اع ا ااتا ا ااا تها ردتوردا ي نيس ا ااان/أ ردل  2019ين موعد ان قاد الجزأين األول والثاني من

الدورة الخامسة وال وردن) .)8

__________
 ،ISBA/23/C/13 )1المر ق.
 )2اعا ا ا ا ا ا ااتجابة ملترا ،لدمته تولندا ،لرر المجلس أن ض قد الجزء األول من دورته لبل اجتماعا
الثاني ب د اختتاا اجتماعا

حاور اجتماعا

اللجنة القانونية والتقنية وأن ض قد الجزء

اللجنة .واعتجابة لووا ل أ دتها ب ض الو ود بوون محدودضة الدعم المالي المقدا للبلدان النامية من أجل

عضافية للمجلس ،أنوئ ةندوإ اعتئماني للتبرعا

لدعم مواركة الدول النامية األعااء ي المجلس.

 ،ISBA/24/C/8/Add.1 )3الرقرة .7
 )4المرجن نرسه ،المر ق األول.
 )5أوجز

ي الوثيقة  ISBA/25/C/2المسائل المواضيةية الرئيسية التي أثير

ي الت ليقا

الخطية.

 )6يرد موروع النظاا ي الوثيقة  ،ISBA/25/C/WP.1وترد مذكرة ترسيردة من ععداد اللجنة ي الوثيقة .ISBA/25/C/18
 ،ISBA/25/C/3 )7المر ق.
 )8انظر .www.isa.org.jm/event/workshop-development-standards-and-guidelines-mining-code
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وخ(ل الجزء الثاني من الدورة الخامس ا ا ااة وال و ا ا اردن ،نظر المجلس ي تقردر رئيس اللجنة القانونية

بو ا ا ااون وض ا ا اان الم ايير والمبادئ التوجيهية ،بما ي ذلك لائمة الوثائق التي

والتقنية الذي تا ا ا اامن توة ا ا اايا

يت ين وض ا ا ها ي عطار المرحلة األولم  .)9وعقد المجلس منالو ا ا فة بوا ااون موا ااروع النظاا واعتمد مقر افر أعرع
فيه ،ي جملة أمور ،عن اعتزامه كرالة أن تتم عملية وضا ا ا ا اان نظاا امعا ا ا ا ااتغ(ل بوا ا ا ا ااكل مت مق و ي الولت
المناعا ا ا ااب ،من مراعاة أنه ينبغي امنتهاء من وضا ا ا اان الم ايير والمبادئ التوجيهية ال(زمة لبل اعتماد النظاا،

وطلب علم اللجنة أن تااطلن باألعمال المتصالة بالم ايير والمبادئ التوجيهية علم عابيل األولودة  .)10ولرر

المجلس أضاا ااا أن تلرعا اال الت ليقا

الخطية اإلضا ااافية علم موا ااروع النظاا ،بما ي ذلك التراحا

الصا اايا ة

المحددة ،علم األمانة ي موعد ألص ا ا اااه  15توا ا ا اردن األول/أكتوبر  ،2019وطلب علم األمانة أن ت د تجمي اف
للمقترحا والم(حظا المقدمة من أعا ا ا ا ا اااء المجلس وتجمي اف للمقترحا والم(حظا المحالة من ع ا ا ا ا ااائر
الدول األعا ا اااء ي الس ا االطة والمرالبين و يرتم من أة ا ااحاع المص ا االحة لكي ينظر يهما المجلس ي دورته

السادعة وال وردن المقرر عقدتا ي عاا .)11 2020

وعقد الجزء األول من الدورة الس ااادع ااة وال و اردن للمجلس ي ب ااهر ب ااباف /براير  .2020واع ااتون
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ل
المجلس عندئذ نظره ي موااروع النظاا الذي دأ ي د ارعااته ي الدورة الخامسااة وال و اردن ،نظر ي األجزاء
الرابن والخامس والس ا ا ااادم من المو ا ا ااروع و ي المر قا

ذا

الص ا ا االة وتي المر قا

الرابن والس ا ا ااابن والثامن.
،

واعتمد المجلس أضاااا مقر افر بوااون أعاااليب ال مل بغية الماااي لدما بالمنالوااا المت لقة بموااروع النظاا
لرر فيه عنوا ا اااء ث(ثة أ رلة عاملة ير رعا ا اامية تل نم بالمسا ا ااائل المواضا ا اايةية ودرأم ك( منها مي فسا ا ار ،وذلك
)12

عض ا ااا ة علم الرردق ال امل ير الرع ا اامي المرتو ،باع ال ا ا ااودة القائم حالياف الذي ينظر ي وض ا اان الو ا ااروف
المالية لل قود والتراوض بوونها  .)13واأل رلة ال املة الجديدة تي التالية:
أ)

تيغا فيجي)؛
ع)

أوليسا نيجيردا)؛
ج)

الرردق ال امل ير الرع اامي الم ني بحماضة البيئة البحردة والحرال عليها ،وتيس اره راضجيلي
الرردق ال امل ير الرع ا اامي الم ني بالترتيم واممتثال واإلنراذ ،وتيسا ا اره جانيت أوموليغو
الرردق ال امل ير الرع ا اامي م ني بالمس ا ااائل الم عا ا اس ا ااية بما ي ذلك دور ومسا ا ا وليا

مختل األجهزة التاب ة للس ا االطة ،والجداول الزمنية ،واللجوء علم جها
المصلحة) ،ف
وديسره مربت أو مربحة تسميهما مجموعة لدان أمردكا ال(تينية ومنطقة البحر الكاردبي.
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الخبرة المس ا ااتقلة ،ومو ا اااركة أة ا ااحاع

وطلاب المجلس علم المي فسا ا ا ا ا ا اردن أن ضقادموا تقرد افر عن التقادا المحرز ي عملهم ي امجتمااع التاالي

للمجلس المقرر عقده ي تموز/يوليه .2020

__________
 ،ISBA/25/C/19/Add.1 )9الرق ار

 20علم  22والمر ق.

.ISBA/25/C/37 )10
موجز
 )11جمين الت ليقا والمقترحا التي ورد ضمكن امط(ع عليها ي المولن الوا ا اابكي للسا ا االطة .ودرد ي الوثيقة ISBA/26/C/2
ٌ
لل ناة اار المواض اايةية الرئيس ااية التي تناولتها الت ليقا  .ودرد ي الوثيقة  ISBA/26/C/CRP.1تجمين لمقترحا الص اايا ة المحددة
التي لدمها أعااء المجلس.

.ISBA/26/C/11 )12
 )13رئيس الرردق ال امل المرتو ،باع ال اودة تو أومف ماضكلباعت النرودج) .ولد عقد الرردق أرب ة اجتماعا
21-12033

حتم اآلن.
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ثالثا  -مسار العملية من آذار مارس 2020
لم يتسان للمجلس أن ض قد اجتماعا حااوردة منذ باباف /براير  ،2020ولم لضحرز بالتالي أي تقدا
-9
ي أعمااال أي من األ رلااة ال اااملااة ير الرعا ا ا ا ا ا ااميااة حااديثااة اإلنو ا ا ا ا ا ا اااء .وفيمااا يت لق بااوعمااال الرردق ال اااماال
ير الرعاامي المرتو ،باع ال اااودة والم ني وضاان الوااروف المالية لل قود والتراوض بوااونها ،لعقد

من الندوا

عاالساالة

ير الرعا ا ا ا ا اامية علم با ا ا ا ا اابكة اإلنترنت ي  9و  11و  12حزدران/يونيه و  28تو ا ا ا ا ا اردن األول/

أكتوبر  ،2020لعرضات يها منهجية ونتائج الد ارعاا

المتصالة بالتحليل المقارن للجوانب المالية التي ينطوي

عليها ك ول من الت دين ي لاع البحار ال ميقة والت دين علم البر ،وذلك علم نحو ما طلب المجلس.
وإض ا ا ااا ة علم ذلك ،تمكنت األمانة من مواة ا ا االة عملها المت لق ب عداد الد ارع ا ا ااا

- 10

والتقاردر بو ا ا ااون

مو ااروع النظاا ،علم نحو ما طلب كل من اللجنة والمجلس علم التوالي .وب اامل ذلك ععداد د ارعا اا

عن :أ) المسااائل المتصاالة بالتومين؛ ع) ةااندوإ الت وداااا

البيئية؛ ج) ةاا(حيا

وتقاردر

الساالطة الدولية لقاع
الترتيم؛

البحار والمنظمة البحردة الدولية؛ د) ضاامان األداء البيئي؛ ) الرةااد عن لب د ي عااياإ عمليا
و) اآلثار المحتملة علم منتجي الم ادن المسا ااتخرجة من مصا ااادر ردة؛ ز) تطبيق ةا ااكوا منظمة ال مل

الدولية علم األنوطة المنرذة ي المنطقة.

 - 11وفيم ا ااا يت لق بم ا ااايير المرحل ا ااة األولم ومب ا ااادئه ا ااا التوجيهي ا ااة ،اجتم ا اات اللجن ا ااة عن لب ا ااد خ(ل
عامي  2020و  2021ووضا ا ت مو اااردن الم ايير والمبادئ التوجيهية التالية التي ل فتت ألة ااحاع المصا الحة
باااع الت ليق عليهااا :أ) مباادأ توجيهي بو ا ا ا ا ا ا ااون ععااداد وتقييم طلااب الموا قااة علم خطااة عماال ل(عا ا ا ا ا ا ااتغ(ل؛
ع) مةيار ومبادئ توجيهية بوا ا ااون وضا ا اان نظم اإلدارة البيئية وتطبيقها؛ ج) مةيار ومبادئ توجيهية بوا ا ااون
األداء البيئي وطردقة حسا ااا ها؛ د) مبادئ توجيهية بوا ااون وضا اان يانا

با ااكل ضا اامانا

األةالية للبيئة؛

مرجةية عن الحالة

) مةيار ومبادئ توجيهية بواون عملية تقييم األثر البيئي؛ و) مبادئ توجيهية بواون ععداد

يان األثر البيئي؛ ز) مبادئ توجيهية بواون ععداد خطط اإلدارة والرةاد البيئيين؛  )،مبادئ توجيهية بواون

أدوا

وتقنيا

تحديد األخطار وتقييم المخاطر؛ ف) مةيار ومبادئ توجيهية بو ااون اإلدارة والتو ااغيل اآلمنين

الطوارئ

لسا اارن التنقيب ومنو ا ا ته؛ ي) مةيار ومبادئ توجيهية بوا ااون ععداد وتنريذ خطط امعا ااتجابة لحام
والحوادث المحتملة .وعااتساات رض اللجنة الت ليقا ف الواردة من أةااحاع المصاالحة وتسااتكمل تنايحها لم ايير
المرحلة األولم ومبادئها التوجيهية ي أيلول/عبتمبر .2021

رابعا -

ر طة الطر
- 12

المحيطا

المقترحة لعامي  2022و 2023

ي رع ا ا ااالة م رخة  25حزدران/يونيه  ،2021أخطر رئيس ناورو المجلس بون ب ا ا ااركة ناورو لموارد
 ،)Nauru Ocean Resources Inc.وتي منوا ا ا ا ااوة ناورودة تزكيها ناورو ،ت تزا التقدا بطلب

للموا قة علم خطة عمل ل(ع ا ااتغ(ل ي المنطقة  .)14و ي ض ا ااوء ذلك ،تقتا ا ااي الرقرة  15ع) من الررع 1

من مر ق امتراااإ المت لق تنريااذ الجزء الحااادي عوا ا ا ا ا ا اار من اتراااةيااة األمم المتحاادة لقااانون البحااار الم رخااة

__________
 ،ISBA/26/C/38 )14الاميمة الملحقة بالمر ق األول.
4/14
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 10كانون األول/دضس ا ا ا اامبر  1982أن ضقوا المجلس ،ي ا ا ا ا ااون ع ا ا ا اانتين من تاردخ الطلب ،ب كمال اعتماد
القواعد واألنظمة واإلجراءا

ال(زمة لتيسير الموا قة علم خطط عمل امعتغ(ل ي المنطقة .)15

 - 13ول(متثال لهذا الموعد النهائي وض ا اامان اعتماد المجلس عطا ار تنظيميا لمحكما وب ا ااام( ي  9تموز/
يوليه  2023أو لبل ذلك التاردخ ،يبدو من الواضا اات ضا اارورة أن ضخ ف
ص ا ات المجلس مزدداف من الولت والموارد
المالية لتسردن وتيرة ال مل فيما يت لق بموروع النظاا.

 - 14ولذلك ،لضقتر ،كتد ير أولي أن ضمدد المجلس ترة ان قاد جزئي دورته السا ا ا ا ا ا اااب ة وال وا ا ا ا ا ا اردن المقرر
عقدتا ي عاا  2022من أعا ا ا ا ا ا اابوع واحد لكل جزء علم ث(ثة أعا ا ا ا ا ا ااا ين لكل منهما ،وأن ضكون محور التركيز

الرئيساي لجلسااته النظر ي مواروع النظاا .وعلم نحو ما عابق امتراإ عليه ،عايتم الجانب األكبر من ال مل
ي عطاار أ رلاة عااملاة ير رعا ا ا ا ا ا اامياة ،دون عقاد اجتمااعاا

موازداة .وإذا تسا ا ا ا ا ا اانم تحقيق و و ار

ي الميزانياة

اإلجمالية المخصصة لخدما الم تم ار ي الرترة المالية  ،2022-2021من الممكن النظر أضااف ي عقد
جدول اجتماعا ٍّ مقتر ،ل اا .2022
جزء ثال لدورة المجلس ي عاا  .2022ودرد ي المر ق الثال
ل
- 15

ومن المتولن أن ضكون عابء ال مال الوالن علم كااتال اللجناة القاانونياة والتقنياة ألال ي عااا 2022

مماا كاان علياه ي عااا  ،2021عذ عن اللجناة انتهات من عملهاا المت لق بم اايير المرحلاة  1ومباادئهاا التوجيهية
و ق توجيهاا

ل قد امجتماعا

المجلس .ومن المتوخم كاذلاك أن ت تماد اللجناة القاانونياة والتقنياة ولجناة الماالياة طرائق مختلطاة
ي المس ا ااتقبل ،تجمن ين امجتماعا

ما عاايسااهل تحقيق و و ار

الم قودة بالمو ا اااركة الو ا ااخص ا ااية وام ت ارض ا ااية ،وتو

ي تكاليس الساارر .ولد اجتم ت الهيئتان بالساابل ام ت ارضااية طوال عامي 2020

و  2021وتمكنتا من عكمال أعمالهما المقررة بو ا ا ا ااكل اتس ا ا ا اام بالكراءة .ور م أن األعا ا ا ا اااء أعربوا عن ميلهم

الوا ا ا ا ا ا اادياد علم اإلبقااء علم امجتمااعاا الحاا ا ا ا ا ا ااورداة ،قاد لوحع أن عمكاانياة النظر ي نود جادول األعماال
ومنالوااتها مساابقاف ي بااكل اجتماع ا ت ارضااي تساااعد علم تحقيق مزدد من الكراءة ودمكن أن تقلفل من الحاجة

علم عقد اجتماعا

حاوردة دون أن تلغيها تماما.

 - 16وميزانية السا ا ا االطة للرترة المالية  2022-2021م دةٌ علم أعا ا ا ااام عا ا ا اايناردو يتوخم ثمانية أعا ا ا ااا ين
 42يوماا) من امجتمااعاا المزودة بكاامال الخادماا  ،موزعاة من النااحياة النظرداة علم النحو التاالي :الجمةية
 5أضااا) ،والمجلس  12يوماا) ،واللجناة القاانونياة والتقنياة  20يوماا) ،ولجناة الماالياة  5أضااا) .ودمكن ععاادة

توزدن األضاا المخص اصااة ل(جتماع ين تذه الهيئا

ي حدود ال دد اإلجمالي المذكور .ومن ثم ضمكن تحودل

ب ض أضاا امجتماع المخص ا ا ا ا اص ا ا ا ا ااة للجنة القانونية والتقنية علم المجلس ي عاا  2022دون أن ضكون لذلك
أي أثر مالي .وم تتاا ا اامن الخطة اجتماعا ف األ رلة ال املة ير الرعا ا اامية التي لد م يتطلب األمر تزوددتا
بخدما

كاملة.

 - 17وبالنس ا ا ا ا اابة ل اا  ،2023م يزال جدول امجتماعا ليدرم ي ع ا ا ا ا ااياإ مقتر ،الميزانية للرترة المالية
المقبلة .وع اايص اااا تذا المقتر ،ي الربن األول من عاا  2022ولكن الا اارورة تحتم بو ااكل واض اات تا اامينه
موارد عضافية تكري لوضن اإلطار التنظيمي الذي ضحكم األنوطة المنرذة ي المنطقة.

__________
 )15لم ااا ك ااان ت اااردخ نر اااذ الطل ااب تو  9تموز/يولي ااه  ، ISBA/26/C/38 2021المر ق الث اااني) ،من الواج ااب اعتم اااد النظ اااا بحلول
 9تموز/يوليه .2023

21-12033

5/14

ISBA/26/C/44

 - 18ومن المرجت أن تكون تناا حاجةٌ أضااف علم موارد عضافية لصندوإ التبرعا
دعم مو ا ا ا ا ا اااركة أعا ا ا ا ا ا اااء المجلس من الدول النامية ي اجتماعا المجلس اإلض ا ا ا ا ا ااافية .وعلم ا تراض أن

امعتئماني من أجل

دورة المجلس عااتن قد ي ث(ثة أجزاء ي عاا  ،2022سااتكون امحتياجا

 130 000دومر.

اإلضااافية المقدرة للصااندوإ نحو

امسا  -قدرات األمانة
- 19

علم جااانااب زدااادة ماادة امجتماااعااا

- 20

ولاد اتخاذ األمين ال ااا باالر ال خطوا

لتهيئا ة الولاات الكااا ي ألعا ا ا ا ا ا ا اااء المجلس من أجاال منااالو ا ا ا ا ا ا ااة

موا ا ا ااروع النظاا ،عا ا ا اايكون علم األمانة أضاا ا ا ااف أن تزدد من لدرتها علم دعم الدول األعاا ا ا اااء وإنجاز المهاا
التنظيمية المطلوبة.
لزداادة لادرة األمااناة علم أداء المهااا التنظيمياة المتول اة منهاا

ي عطار مو ااروع النظاا .وكانت الخطوة األولم تي عنو اااء وحدة عدارة ال قود ي عاا  .2017وجدير بالذكر

أن الوحدة تطور منذ ذلك الحين وةا ا ا اابحت وحدة ضا ا ا اامان اممتثال واإلدارة التنظيمية التي أنوا ا ا ااوتا األمين
المت لقة

ال اا ي آع/أ س ااطس  .2021وع ااتو اامل مهاا الوحدة ومسا ا ولياتها ي بادئ األمر تجهيز الطلبا
بخطط عمل امع ا ا ا ااتكو ا ا ا اااف وامع ا ا ا ااتغ(ل ،واإلبا ا ا ا اراف علم أنو ا ا ا ااطة المت فالدين ،وتجهيز التقاردر والبيانا
والم لومااا

المقاادمااة من المت ااالاادين ،وتقاادضم التقاااردر علم اللجنااة القااانونيااة والتقنيااة والمجلس ،ودعم النوا ا ا ا ا ا اار

المنهجي للم ايير والمبادئ التوجيهية ومراج تها المسا ا ااتمرة .ودتولن ي نهاضة المطاف أن تدير الوحدةل أضاا ا ااا
آلية الترتيم ،وتو مطلب أع اااع ااي لمو ااروع النظاا منص ااوف عليه أضا ااا ي الرقرة  2ض) من المادة 162

من امترااةياة والرقرة  2ا) من ماادتهاا  .165وم تتوا ر تاذه القادرة حااليااف ير أن اللجناة القاانونياة والتقنياة ادأ
النظر ي النطاإ والوظائ ال(زمة آللية من تذا القبيل.

 - 21وإلم جانب تحسين القد ار الم ززة داخل األمانة ،يبدو واضحاف أن اممتثال للجدول الزمني الم جل
معاتكمال مواروع النظاا بحلول  9تموز/يوليه  2023عايساتلزا زدادةف ي الدعم القانوني التخصاصاي لاامان
ٍّ
مجموعة من النصا ا ااوف التنظيمية
لورة موا ا ااروع النظاا والم ايير والمبادئ التوجيهية المسا ا ا فااندة له ي با ا ااكل
ومحكمة.
باملة ل
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المرف األول
المخطط الزمني لو ن النص التنظيمي من عام  2011وحتى عام 2020
2011
تموز/يوليه

أةا ا ا ا ا ا اادر فيجي ياانااف طلبات فياه علم المجلس أن يبادأ النظر ي وضا ا ا ا ا ا اان نظااا معا ا ا ا ا ا ااتغ(ل الموارد الم ادنياة ي المنطقاة
 ،)ISBA/17/C/22وطلب المجلس علم األمانة ععداد خطة عمل اعا ااتراتيجية لصا اايا ة نظاا معا ااتغ(ل الم ادن الموجودة
ي المياه ال ميقة ي المنطقة

2012
تموز/يوليه

نظر المجلس ي تقردر األمين ال اا بو ا ا ا ااون خطة ال مل المت لقة بص ا ا ا اايا ة نظاا مع ا ا ا ااتغ(ل ال قيدا

المنطقة )ISBA/18/C/4

ي

المت ددة الرل از

2013
تموز/يوليه

نالواات اللجنة القانونية والتقنية مسااائل تت لق بالنظاا المقتر ،معااتغ(ل ال قيدا

المت ددة الرل از

ي المنطقة .وألر أعااااء

اللجنة بال مل الذي أنجزته األمانة ي ععداد الد ارعااة التقنية رلم  11للساالطة الدولية لقاع البحار الصااادرة ب نوان ”نحو وضاان
عطار تنظيمي معا ا ا ااتغ(ل ال قيدا

الرلز
المت ددة ا

ي المنطقة“ .و أر اللجنة أن الخطة امعا ا ا ااتراتيجية المقترحة الواردة ي

الرصال  10من الد ارعاة تقدا م با افر مريداف للسابل التي ضمكن للسالطة انتهاجها من أجل وضان اإلطار التنظيمي .وأيد
مقتر ،ععداد دراعا أعاعية وإجراء اعتقصاء ألةحاع المصلحة )ISBA/19/C/14
أثنم المجلس علم تقردر األمين ال اا بو ا ااون وض ا اان مدونة لقواعد اع ا ااتغ(ل ال قيدا

علما ،وألر باارورة عجراء مزدد من الد ارعاا

المت ددة الرل از

اللجنة

ي المنطقة وأحاف به

المت مقة .وألتيب باللجنة القانونية والتقنية أضااا أن تسات رض تلك المساائل ي

نرس الولت الذي تواةل فيه عملها علم ةيا ة مدونة لواعد الت دين .)ISBA/19/C/18
2014

بباف /براير

نظر اللجنة ي دراعة تقنية مرصلة عن وضن نظاا مالي معتغ(ل الم ادن ي أعماإ البحار )ISBA/20/C/20
ذا

الصاالة من أعااااء الساالطة وأةااحاع المصاالحة

آذار/مارم

أجر األمانة اعااتقصاااء ألةااحاع المصاالحة بغية التمام الم لوما

تموز/يوليه

نظر اللجنة ي الردود علم اعااتقصاااء أةااحاع المصاالحة وطلبت علم األمانة ععداد موااروع ٍّ
عطار ممكن لنظاا امعااتغ(ل

اآلخردن من أجل وضن عطار تنظيمي معتغ(ل الم ادن ي المنطقة .)ISBA/20/C/20
.)ISBA/20/C/20

طلب المجلس علم اللجنة أن تواةا ا اال عملها بوا ا ااون أنظمة امعا ا ااتغ(ل علم عا ا اابيل األولودة وأن تتيت لجمين األعاا ا اااء ي

السا ا االطة وكا ة أةا ا ااحاع المصا ا االحة موا ا ااروع عطار لتنظيم امعا ا ااتغ(ل ي ألرع ولت ممكن ب د اجتماعها المقرر عقده ي

بباف /براير )ISBA/20/C/31 2015
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2015
لرر اللجنة أن ت مم علم جمين أةا ا ااحاع المصا ا االحة موا ا ااروع عطار تنظيمي ل(عا ا ااتغ(ل ،موا ا ااروعا بموجز للمسا ا ااائل ذا

بباف /براير

األتمية ليد المنالوا ااة .عضا ااا ة علم ذلك ،وا قت اللجنة علم ت ميم موا ااروع خطة عمل منبثقة من موا ااروع اإلطار التنظيمي.
ووا قت اللجنة علم أن ف
تقدا علم المجلس ي تموز/يوليه  2015تقرد ار مس ا ا ااتكم( يتا ا ا اامن ة ا ا اايغة منقحة لمو ا ا ااروع اإلطار
ولخطة ال مل عقب تلقي ردود أة ا ا ااحاع المص ا ا االحة علم التقردر المت لق باإلطار ،من موجز لمجام
)ISBA/21/C/16

حزدران/يونيه

لعقد

تموز/يوليه

نالواات اللجنة ردود أةااحاع المصاالحة علم موااروع اإلطار المقتر ،والمسااائل ذا

ال مل ذا

األولودة

ي عنغا ورة حلقة عمل ألةحاع المصلحة تناولت موروع اإلطار وآلي فة للد ن انظر ورلة اإلحاطة )2015/04

منقحة لكل من مو ااروع اإلطار ومو ااروع خطة ال مل آخذة ي امعتبار أي ت ليقا
)ISBA/21/C/16

األتمية وخطة ال مل ،وأةاادر ةاايغة

جوتردة وردتها من أة ااحاع المص االحة

أحااف المجلس علمااف من التقادير باال مال الاذي اضا ا ا ا ا ا ااطل ات باه اللجناة فيماا يت لق باونظماة امعا ا ا ا ا ا ااتغ(ل ،وطلاب علم اللجناة أن
تواة ا ا ا ا ا اال عملها المت لق بونظمة امع ا ا ا ا ا ااتغ(ل علم ع ا ا ا ا ا اابيل األولودة ،وألر القائمة التي وضا ا ا ا ا ا ا تها اللجنة بالنواتج المتوخاة

ذا

األولودة ي عااياإ وضاان مدونة لواعد امعااتغ(ل خ(ل ترة امثني عواار بااه ار علم ثمانية عواار بااه ار التالية علم نحو
ي المر ق الثال

ما ورد

لتقردر رئيس اللجنة القانونية والتقنية )ISBA/21/C/20
2016

أة اادر اللجنة تقرد افر يتا اامن المو ااروع األول لنظاا امع ااتغ(ل وب ااروف ال قد الاياع ااية بغية التو اااور بو ااونه من أة ااحاع

تموز/يوليه

المصلحة

)1

2017
نظر اللجنة ي تقردر من األمانة يتامن لمحة عامة عن الردود الواردة من أةحاع المصلحة بوون مسودة ال مل األولم

بباف /براير

وواةلت اعت راضها لموروع النظاا )ISBA/23/C/13

من آذار/ما ااارم لعقد ال ديد من حلقا
علم تموز/يوليه

ال مل والحلقا

الدراعية التقنية فيما يت لق بموروع النظاا

اللجنة موروعاف منقحاف للنظاا ودعت أةحاع المصلحة علم ع داء ت ليقاتهم عليه )ISBA/23/LTC/CRP.3

آع/أ سطس

أعد

آذار/مارم

ب د التو اااور من أة ااحاع المص االحة ،نظر اللجنة ي مو ااروع النظاا المنقت الذي تا اامن أحكاما الترحتها أ رلتها ال املة.

2018
وطلبا اات اللجنا ااة علم األم ااان ااة أن ت اادرج الت ارح اااتها ااا وت ليقا اااتها ااا ي ذل ااك النت وأن تقوا با ا ع ااداد ةا ا ا ا ا ا اايغا ااة منقحا ااة أخر
)ISBA/24/C/9

تموز/يوليه

أةدر اللجنة موروع نظاا منقحاف )ISBA/24/LTC/WP.1/Rev.1

__________
 )1ضمكن امط(ع عليه ي.https://isa.org.jm/files/documents/EN/Regs/DraftExpl/Draft_ExplReg_SCT.pdf :
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رد المجلس علم اللجنة ت ليقا علم مو ا ااروع النظاا المنقت وأة ا اادر مو ا ااروع النظاا المنقت للتو ا اااور بو ا ااونه من أة ا ااحاع المص ا االحة
 ،ISBA/24/C/8/Add.1المر ق األول)

ك ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااان ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااون أةدر األمانة مذكرة تتامن لمحة عامة عن ت ليقا
األول/دضسمبر

أةحاع المصلحة علم موروع النظاا )ISBA/25/C/2

2019
آذار/مارم

لادمات اللجناة علم المجلس توةا ا ا ا ا ا ايااتهاا النهاائياة بو ا ا ا ا ا ا ااون موا ا ا ا ا ا ااروع النظااا ب اد مو ا ا ا ا ا ا اااو ار

تموز/يوليه

نظر المجلس ي مو ا ا ا ااروع النظاا بص ا ا ا اايغته الواردة ي الوثيقة  ،ISBA/25/C/WP.1باملتران من مذكرة ترس ا ا ا اايردة أعدتها

)ISBA/25/C/WP.1

اللجنة  .)ISBA/25/C/18ودعا المجلس أةاحاع المصالحة علم تقدضم ت ليقا
)ISBA/26/C/2

من أةا ا ا ا ا ا احااع المصا ا ا ا ا ا االحاة

عضاافية حتم تواردن األول/أكتوبر 2019

2020
بباف /براير

21-12033

نظر المجلس ي ت ليقا

أة ااحاع المص االحة و ي مقترحاتهم المت لقة بالص اايا ة ووا ق علم عنو اااء ث(ثة أ رلة عاملة ير

رعمية تل نم بالمسائل المواضيةية المتباية )ISBA/26/C/11
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المرف الثاني
قائمة بالوثائ والتقار ر والدراسات ذات الصلة بمشروع النظام*
مشروع النظام
• موا ا ا ا ا ا ااروع نظ اااا اعا ا ا ا ا ا ااتغ(ل الموارد الم اادني ااة ي المنطق ااة ،من عع ااداد اللجن ااة الق ااانوني ااة والتقني ااة
)ISBA/25/C/WP.1

• مذكرة من األمانة بواون مواروع المادة  30ومواروع المر ق الساادم لمواروع نظاا اعاتغ(ل الموارد
الم دنية ي المنطقة )ISBA/26/C/17

مشار ن المعايير والم ادئ التوجيهية
• موروع مبدأ توجيهي بوون ععداد وتقييم طلب الموا قة علم خطة عمل ل(عتغ(ل
• موروع مةيار ومبادئ توجيهية بوون وضن نظم اإلدارة البيئية وتطبيقها
• موروع مةيار ومبادئ توجيهية بوون بكل ضمانا
• موروع مبادئ توجيهية بوون وضن يانا

األداء البيئي وطردقة حسا ها

مرجةية عن الحالة األةلية للبيئة

• موروع مةيار ومبادئ توجيهية بوون عملية تقييم األثر البيئي
• موروع مبادئ توجيهية بوون ععداد يان األثر البيئي
• موروع مبادئ توجيهية بوون ععداد خطط اإلدارة والرةد البيئيين
• موروع مبادئ توجيهية بوون أدوا

وتقنيا

تحديد األخطار وتقييم المخاطر

• موروع مةيار ومبادئ توجيهية بوون اإلدارة والتوغيل اآلمنين لسرن التنقيب ومنو ته
• موا ا ا ا ا ا ااروع مةيااار ومبااادئ توجيهيااة بوا ا ا ا ا ا ا ااون ععااداد وتنريااذ خطط امعا ا ا ا ا ا ااتجااابااة لحااام
والحوادث المحتملة

الطوارئ

وثائ أ رى

2020
• مقرر المجلس بواون ت زدز أعااليب ال مل من أجل المااي لدما بالمنالواا
اعتغ(ل الموارد الم دنية ي المنطقة )ISBA/26/C/11

* جمين الوثائق والتقاردر والدراعا
10/14

المت لقة بمواروع نظاا

متاحة ودمكن امط(ع عليها ي المولن الوبكي للسلطة.
21-12033
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2019
• ماذكرة من األمااناة بو ا ا ا ا ا ا ااون تطبيق النهج التحوطي علم األنوا ا ا ا ا ا اطاة الماا ا ا ا ا ا ااطلن هاا ي المنطقاة
)ISBA/25/C/8

• مذكرة من األمانة بواون النظر ي آلية وعملية ل(عات راض المساتقل للخطط وتقييما
ي عطار نظاا اعتغ(ل الموارد الم دنية ي المنطقة )ISBA/25/C/10

• مذكرة من األمانة بوااون المصااطلحا
الممارعا

الرئيسااية :التمييز ين الممارعااا

األداء البيئية

الجيدة ي القطاع وأ ااال

ي عطار موروع نظاا اعتغ(ل الموارد الم دنية ي المنطقة )ISBA/25/C/11

• موروع نظاا اعتغ(ل الموارد الم دنية ي المنطقة )ISBA/25/C/18

2018
• مذكرة من األمانة بو ا ا ا ا ااون ما ا ا ا ا اامون الم ايير والمبادئ التوجيهية المت لقة باألنو ا ا ا ا ااطة ي المنطقة
وعملية وض ها بموجب اإلطار التنظيمي للسلطة )ISBA/25/C/3

• مذكرة من األمانة بوا ا ااون ال (لة ين موا ا ااروع نظاا اعا ا ااتغ(ل الموارد الم دنية ي المنطقة والخطط
اإللليمية لإلدارة البيئية )ISBA/25/C/4

• مذكرة من األمانة بوون تنريذ آلية للترتيم فيما يت لق باألنوطة ي المنطقة )ISBA/25/C/5
• مذكرة من األمانة بوون ترودض المجلس للوظائ

والكراءة التنظيمية )ISBA/25/C/6

• مذكرة األمانة بو ااون المهاا المنوطة بوجهزة الس االطة فيما يت لق ب عداد القواعد واألنظمة واإلجراءا
ذا

الص االة باع ااتغ(ل الموارد الم دنية ي المنطقة وفيما يت لق نظاا الت ودض المتوخم ي الرقرة

 10من المادة  151من اتراةية األمم المتحدة لقانون البحار )ISBA/24/C/10

• مذكرة من اللجنة القانونية والتقنية بو ا ا ا ا ا ااون مو ا ا ا ا ا ااروع نظاا اع ا ا ا ا ا ااتغ(ل الموارد الم دنية ي المنطقة
)ISBA/24/C/20

2017
• مذكرة من األمانة بوون موروع نظاا اعتغ(ل الموارد الم دنية ي المنطقة )ISBA/23/C/12

21-12033
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الدراسات والتقار ر وغيرها من تقار ر حلقات العمل

2021
Massachusetts Institute of Technology, “Update: Report to the International
Seabed Authority on the Development of an Economic Model and System
of Payments for the Exploitation of Polymetallic Nodules in the Area Based
on Stakeholder Feedback”

•

ISA Technical Study No. 27, “Study on an Environmental Compensation
Fund for Activities in the Area”

•

2020
Study of the Potential Impact of Polymetallic Nodules Production from the
Area on the Economies of Developing Land-based Producers of those
Metals which are Likely to be Most Seriously Affected

•

Analysis of Tax Regimes: Comparative Analysis of Tax Regimes of Land- •
based Mining in 15 Countries
A Study to Determine the Appropriate Social Discount Rate for the
International Seabed Authority

•

Developing a Financial Model for Other Deep-sea Minerals •
Study on the Application of International Labour Organization Instruments
to Activities in the Area (in preparation)

•

2019
Financial Regimes for Polymetallic Nodule Mining: A Comparison of Four
Economic Models

•

Polymetallic Nodule Valuation •
ISA Technical Study No. 25, “Competencies of the International Seabed
Authority and the International Maritime Organization in the Context of
Activities in the Area”

•

Study on Remote Monitoring Systems in the Context of Exploitation (in
preparation)

•

2017
ISA Technical Study No. 16: “Environmental Assessment and Management
for Exploitation of Minerals in the Area”

•

ISA Technical Study No. 17: “Towards an ISA Environmental Management
Strategy for the Area”

•

2015

21-12033

Developing a Regulatory Framework for Mineral Exploitation in the Area:
A Discussion Paper on the Development and Implementation of a Payment
Mechanism in the Area for Consideration by Members of the Authority and
all Stakeholders

•

Developing a Regulatory Framework for Mineral Exploitation in the Area:
Report to members of the Authority and Stakeholders

•

12/14
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Developing a Regulatory Framework for Deep Sea Mineral Exploitation in
the Area: Draft Framework, High-Level Issues and Action Plan, version II

•

2014
Making the Most of Deep Seabed Mineral Resources: Developing Financial
Terms for Deep Sea Mining Exploitation

•

2013
ISA Technical Study No. 11, “Towards the Development of a Regulatory
Framework for Polymetallic Nodule Exploitation in the Area”

•

مصادر أ رى
التواور من أةحاع المصلحة

 لاا المجلس تيسير عدد من جوم،علم جانب المادة الواردة أع(ه

مرص االة عن المو اااو ار من أة ااحاع المص االحة وعن

 ودمكن امط(ع علم م لوما.بو ااون مو ااروع النظاا

.www.isa.org.jm :جمين الردود الواردة منهم ي الرابط التالي
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المرف الثالث
الجدول الزمني المؤقت لجتماعات الدورة السابعة والعشر ن المقرر عقدها في عام 2022
الجزء األول بباف /براير  -آذار/مارم)
أعاليب ال مل المت لقة بموروع النظاا

الهيئة

المدة

اللجنة القانونية والتقنية

أعبوع واحد

المجلس

 3أعا ين

لجنة المالية

 3أضاا

اللجنة القانونية والتقنية

أعبوع واحد

المجلس

 3أعا ين

الجمةية

أعبوع واحد

الرردق ال امل ير الرع ا ا اامي المرتو ،باع ال ا ا ا ااودة والم ني
وضن الوروف المالية لل قود والتراوض بوونها

الرردق ال اامال ير الرعا ا ا ا ا ا اامي الم ني بحمااضاة البيئاة البحرداة

والحرال عليها

الرردق ال ا اااما اال ير الرعا ا ا ا ا ا اامي الم ني با ااالترتيم واممتثا ااال

واإلنراذ

اجتماع عاا

الجزء الثاني تموز/يوليه)

أ رلة عاملة حسب الحاجة)
ردق عامل م عسي
اجتماع عاا الم ايير والمبادئ التوجيهية)

الجزء الثال
المجلس

أعبوعان

رتنا توا ر الموارد)
أ رلة عاملة حسب الحاجة)
اجتماع عاا اعت راض نواتج األ رلة ال املة)
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