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كينغستون 10-6 ،كانون األول/ديسمبر *2021
البند  13من جدول األعمال

تقرير رئيسةةةةةةةة اللجنة القاالاية والنقنية ل للماة اللجنة

في دورتها السادسة والعشري

مقرر مجلس السلطة الدولية لقاع البحار بشأن تقريري رئيسة اللجنة القاالاية والنقنية
إن مجلس السلطة الدولية لقاع البحار،
إذ يشير إلى مقرره ،ISBA/25/C/37
المقدمين من رئيس ة ةةة اللجنة القانونية والتقنية عن عمال
-1
يحيط للما مع النقدير بالتقريرين ّ
اللجنة في الجزين األول والثاني من دورتها الخامسةةة والريةرين( ،)1وبمذكرة اللجنة عن ميةةروع نماا اغةةتغ ل

الموارد المردنية في المنطقة()2؛
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يحيط للما ليضةةةةةةةا مع التقدير بتقارير رئيس ة ة ة ة ةةة اللجنة القانونية والتقنية عن عمال اللجنة
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يرحب باغة ة ة ة ةةتمرار عما األمانة واللجنة بي ة ة ة ة ة ن المرايير والمباد التوجيهية على غة ة ة ة ةةبيا

في دورتها السادغة والريرين()3؛

األولوية وي حظ ن مية ة ة ة ةةروع المرايير والمباد التوجيهية ل يزال يتطلت منا ية ة ة ة ةةة مترمقة ومزيدا من الرما

من جا تطوير المرايير والمباد لتصبح متطلبات تخضع لها خطط الرما المقدمة؛

__________
* المواعيد الجديدة ل جتماعات الحضورية التي كان من المقرر عقدها ص في تموز/يوليه  2020ثم في تموز/يوليه .2021
( ISBA/25/C/19 )1و .ISBA/25/C/19/Add.1
(.ISBA/25/C/18 )2
( ISBA/26/C/12 )3و  ISBA/26/C/12/Add.1و .ISBA/26/C/12/Add.2
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يشةةةةدد على ن ي مرايير ومية ة ةةاريع هداة بيهية وهداة ومباد يجت ن ترر
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يعرب ل النزامه بذل صارى الجهود لكفالة ن تتم عملية وضع نماا الغتغ ل بيكا

المجلس لمنا يتها واعتمادها؛
مترمق وفي الو ة

على

المنةاغ ة ة ة ة ة ة ةةت ،مع م ارعةاة نةه ينبغي وضة ة ة ة ة ة ةةع المرةايير والمبةاد التوجيهيةة ال زمةة بتزامن

مع اغتكمال وضع النماا وباتساق مره كحزمة واحدة؛
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يشةةةةةةدد على ض ة ة ة ةةرورة إجراء مزيد من المنا ي ة ة ة ةةات التفاعلية في ثناء اجتماعات المجلس

بي ة ة ن مية ةةروع النماا ،ويرحت بالمقترحات والم حمات التي دمها الدول األعضة ةةاء والم ار بون ،ويطلت إلى
األمانة ن تقدا نسة ة ة ة ةةخة من الن ماا تتضة ة ة ة ةةمن جميع الترليقات عات الصة ة ة ة ةةلة على خر مية ة ة ة ةةروع دمه الدول

األعضاء والم ار بون ،ك غاس للمنا ية في األفر ة الراملة؛
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يالحظ مع النقدير توص ة ة ة ة ة ةةية اللجنة المترلقة بمي ة ة ة ة ة ةةروع المرحلة  1من المرايير والمباد

التوجيهي ةةة وفق ةةا لرملي ةةة وضة ة ة ة ة ة ةةع المر ةةايير والمب ةةاد

التوجيهي ةةة الواردة في الضة ة ة ة ة ة ةةميم ةةة الث ةةاني ةةة من الوثيق ةةة

 ،ISBA/25/C/19/Add.1وي حظ ن المجلس غ ة ةةيتلقى في اجتماعه المقبا في عاا  2022تقري ار يلخص
الترليقات واألغة ةةباك الكامنة وراء اررات اللجنة وترجمات مية ةةروع المرحلة  1من المرايير والمباد التوجيهية

باللغات الرغمية للسلطة؛
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يالحظ مع النقدير ليضةا ن اللجنة نمرت في التقارير السةنوية عن األنيةطة التي اضةطلع

بها المترا دون في عامي  2019و  ،2020ويرحت بصة ة ة ة ةةفة خاصة ة ة ة ةةة بتقديم الغالبية الرممى من المترا دين
تقارير مهيكلة جيدا على نسق النموعج الصادر عن اللجنة؛
-9

يشةةةةجع المترا دين على إدخال التحسة ة ةةينات الضة ة ةةرورية في تقاريرهم السة ة ةةنوية ،ول غة ة ةةيما

- 10

يطلب إلى األمين الراا إب غ المترا دين المرنيين والدول المزّكية لهم بمختلف المس ة ة ة ة ة ةةائا

يدعم إجراء تقييم متين لجثر البيهي كجزء
اغ ةةتر ار مدى تراكم البيانات األغ ةةاغ ةةية بحيت تبلا مس ةةتوى كاريا م
من طلت ل غتغ ل؛
التي تم تحديدها خ ل اغ ة ة ة ةةتر ار

اللجنة للتقارير الس ة ة ة ةةنوية للمترا دين ،والمتابرة خطيا مع المترا دين الذين

يتكرر تحقيقهم داء غير كةاة و غير مكتمةا مقةارنة طة بخطةة عمةا مواهفق عليهةا ،و الةذين خطروا السة ة ة ة ة ة ةةلطةة
ب نهم غة ةةيجرلون تنفيذ خطة األنية ةةطة مرتهناط برواما خارجية ،بغض النمر عن المتطلبات الترا دية السة ةةارية،
وطلت الجتماع بهم ،وتوجيه رغة ة ة ةةائا خطية إلى الدول المزّكية لهم لتوجيه انتباهها إلى هذه المسة ة ة ة لة وطلت

الجتماع بها لمرالجتها؛
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يطلب ليضةةةا إلى األمين الراا ن يقدا إلى المجلس تقارير غ ة ةةنوية يحدد فيها حالت عدا

المتثةال المزعومةة وارجراءات التنميميةة وفقةا لتفةاأليةة األمم المتحةدة لقةانون البحةار

()4

والتفةاق المترلق بتنفيةذ

الجزء الحادي عي ة ة ة ة ةةر من اتفاألية األمم المتحدة لقانون البحار الم رخة  10كانون األول/ديس ة ة ة ة ةةمبر 1982
و نممة التنقيت والغة ة ة ة ةةتكية ة ة ة ةةاة ،بما في عل

()5

ي عقوبات نقدية يترين ن يفرضة ة ة ة ةةها المجلس ،ويحت الدول

__________
(.United Nations, Treaty Series, vol. 1833, No. 31363 )4
( )5المرجع نفسه ،المجلد  ،1836الر م .31364
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المزّكيةةة المرنيةةة إلى تقةةديم ي مرلومةةات تترلق ب ة ي حةةالةةة من حةةالت عةةدا المتثةةال هةةذه والتةةدابير المتخةةذة
لضمان المتثال بموجت عقد الغتكياة ،وفقا للفقرة  139من التفاألية؛
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يرحب بالتقدا المحرز نحو زيادة شة ة ة ةةفارية عقود الغة ة ة ةةتكية ة ة ةةاة ،ويطلت إلى األمين الراا
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يثني على المترا دين لما بذلوه من جهود في تنفيذ برامج األنيطة والتدريت التي وضروها
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يالحظ همية اليةةفارية في اردارة البيهية للمنطقة ،ويطلت إلى اللجنة ن تسةةترر

مواصلة الحوار مع المترا دين الذين لم يقدموا برد نماعج بي ن خطط عملهم؛
على الرغم من الحالة المتصلة بجائحة مر

فيروس كورونا (كوفيد)19-؛

الوثيقة

 ISBA/25/LTC/6/Rev.1و  ISBA/25/LTC/6/Rev.1/Corr.1بية ة ة ة ة ة ة ة ة ن التوصة ة ة ة ة ة ةية ةةات التوجيهية ةةة
للمترا دين لتقييم اآلثار البيهية المحتملة الناش ة ةةهة عن اغ ة ةةتكي ة ةةاة المرادن البحرية في المنطقة لض ة ةةمان مزيد

من التس ةةاق في عملية التي ةةاور ،بما في عل ني ةةر جميع الردود على المي ةةاورات ،وني ةةر رد المترا دين على
الترليقات الواردة ثناء عملية التيةةاور ونيةةر بيان األثر البيهي المنقح الذي غةةيقدا إلى اللجنة ،و ن تنقح كذل
تل التوصةةيات لوضةةع إطار مناغةةت لغةةتر ار

األنيةةطة التي يحتما ن يكون لها ثار مض ةرة بالبيهة والتي

يقترح إدراجها في خطة عما مترلقة بالغتكياة؛
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يحيط للما بد ارغ ةةة األثر المحتما لغ ةةتخراج الرقيدات المترددة الفلزات من المنطقة على
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يطلب إلى األمانة ن ترد تقري ار لجتماعات المجلس في تموز/يوليه  2022بي ة ة ة ن تفريا
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يكرر تأكيد طلبه إلى اللجنة ن توص ة ةةي المجلس باعتماد نهج موحد ونموعج عاا لوض ة ةةع

البر والتي يرجح ن تكون األشةد ت ث اطر بذل ( ،)6ويطلت
ا تصةادات البلدان النامية المسةتخرجة لهذه الفلزات من ّ
إلى اللجنة ن تواصا النمر ،بمساعدة األمانة ،في المسائا الموضوعية التي حددتها اللجنة في الدراغة؛
لجنة التخطيط ال تصادي ،بما في عل

ثاره المالية؛

خطط اردارة البيهية ار ليمية واغ ةتر ارضةةها ،مع مراعاة مقرر المجلس المترلق باتباع نهج موحد لوضةةع خطط

اردارة البيهية ار ليمية في المنطقة والموافقة عليها واغ ة ةةتر ارض ة ةةها( ،)7وإع يحيط علما بم حمات برض الدول

بي ن هذه المسائا؛
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يرحب بما حرزته األمانة من تقدا صة ةةوك تنفيذ اغة ةةتراتيجية إدارة بيانات السة ةةلطة الدولية،
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يحيط للما بتوصة ة ةةية اللجنة المقدمة إلى المجلس ب ن توصة ة ةةي الجمنية ب نية ة ةةاء منصة ة ةةت

ط ع الرموا على البيانات غير السرية؛
بما في عل إتاحة ا ّ
المدير الراا الم

 ،ويوافق على إجراء مزيد من المي ة ة ة ة ةةاورات في الجتماع الحض ة ة ة ة ةةوري التالي للمجلس،

()8

بينما ينبغي تمديد ولية الممثا الخاص لجمين الراا للسلطة الدولية لقاع البحار المرني بي ون الم غسة تبرا

لذل حتى نهاية الدورة السابرة والريرين؛

__________
( )6يمكن الط ع عليها عبر الرابط التالي.www.isa.org.jm/files/documents/impactstudy.pdf :
(.ISBA/26/C/10 )7
( ،ISBA/26/C/12 )8الفقرة .41
21-18852
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يدلل إلى تقديم مس ة ةةاهمات إلى الص ة ةةندوق الغ ة ةةتهماني للتبرعات لدعم مي ة ةةاركة عض ة ةةاء

مجلس السة ة ة ةةلطة من الدول النامية في اجتماعات المجلس لضة ة ة ةةمان مية ة ة ةةاركة الدول النامية في هذه المروة

الحرجة في وضع ارطار التنميمي للسلطة؛
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يشةةةةجع اللجنة على عقد اجتماعات مفتوحة ،حس ة ةةت ال تض ة ةةاء ،وإفس ة ةةاح المجال لتحقيق
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يطلب إلى األمين الراا ن يقدا تقري ار عن كيفية ضة ة ةةمان الس ة ة ةرية في غة ة ةةياق عما اللجنة
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يرحب بتقارير األمين الراا عن تنفيذ المقرر الذي اتخذه المجلس في عاا  2019بية ة ة ة ة ة ن
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يطلب ن يقدا األمين الراا إلى المجلس في دورته السة ة ةةابرة والري ة ة ةرين ،في عاا ،2022

مزيد من اليفارية في عملها؛

عن طريق المنصات ارلكترونية؛

تقرير رئيسة اللجنة  ،وي حظ ن هذه هي رابر مة تقارير األمين الراا من هذا النوع؛
()9

تقري ار عن تنفيذ هذا المقرر ،و ن تبقى التقارير السة ةةنوية المقدمة بهذا الي ة ة ن ممدرجة في جدول عمال المجلس
باعتبارها بنداط دائماط.

الجلسة 274

 10كانون األول/ديسمبر 2021

__________
( ISBA/26/C/3 )9و  ISBA/26/C/3/Add.1و .ISBA/26/C/3/Add.2
4/4

21-18852

