السلطة الدولية لقاع البحار

ISBA/27/A/INF/5

الجمعية

Distr.: General
16 May 2022
Arabic
Original: English

الدورة السابعة والعشرون

كينغستون 5-1 ،آب/أغسطس 2022
البند  6من جدول األعمال المؤقت*

النظر في طلباااال الل اااااااااال رلق رفق المرا ا ا

وف اااا

للف رة ( 1ه) ن المادة  82ن النظام الداخلي للجمعية

طلا
الم ار

ادم ن المنظماة العاالمياة لرابراال عرا الرماال للل اااااااااال رلق رفق
وف ا للف رة ( 1ه) ن المادة  82ن النظام الداخلي للجمعية

ِّ
ذفرة ن ال انة
في  5أيااار/مااا و  ،2022قاتدماات المنامااة ال ااالميااة لرابطاااج جرا األعماااب ًلباا ملن األمين ال ااا
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المحدي في ال ا ا ا ااميمة  1الملحقة بالمبايئ التوجيهية المت لقة
للس ا ا ا االطة الدولية لقاع البحار أعد ًبق ا للنمود
م
بمنح المناماج غير الحكومية مركز المراقب لدى الس ا االطة الدولية لقاع البحار ،ومي المبايئ التوجيهية التي
اعتمدتها الجمعية في يورتها الخامس ااة وال ن اار ن  ،ISBA/25/A/16المرفق) .و ري الطلب المقتد من ِّ
مقد
م
الطلب في مرفق مذه المذكرة.

والجمعياة مادعوة ملن أن تحيع علماا بالن ال قرة  7من مرفق المقرر  ISBA/25/A/16تنص علن
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أن يقد كل ِّ
مقد ًلب خطيا ًلبا قبل ثالثة أشا ا ااهر علن األقل من موعد افتتا يورة الجمعية التي ا ا اايجر
م
خاللها ا ا ا ا ا ا اات راج الطلب .وتتيجة لذلا ،ت ين علن األمين ال ا أن تلقن جميق الطلباج المقرر أن نار

فيها في الدورة الحالية بحلول  1أيار/ما و  .2022ومق مراعاة أن الطلب قد ا ا ا ا ااتل في  5أيار/ما و ،2022
ًلب ِّ
مقد الطلب من الجمعية أن تنار في ًلبه المتلخر في الدورة الحالية بص ة ا تثنائية.
م
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ووفقااا لل قرة  1ه) من الماااية  82من الناااا الااداخلي للجمعيااة ،يجوظ للمناماااج غير الحكوميااة

التي يخاال األمين ال ااا م هااا في ترتيباااج وفقااا لل قرة  1من الماااية  169من ات اااةيااة األم المتحاادة لقاااتون

البحار ،وللمناماج غير الحكومية األخرى التي تدعوما الجمعية والتي تكون قد أبدج امتماما بالمسا ا ا ا ااائل قيد
النار في الجمعية ،أن تنترك في الجمعية بص ة مراقب.
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وتنص ال قرتان  5و  6من الماية ت ساها أي اا علن أن المراقبين المناار مليه في ال قرة  1ه) من

بناة علن يعوة من الرئيس ورمنا بموافقة
تلا الماية يجوظ له ح ا ا ا ااور الجلسا ا ا اااج ال امة للجمعية واديوة ،ا
الجمعية ،ببياتاج شا ا ا ا و ة بنا ا ا االن المسا ا ا ااائل التي تدخل في تطاب أتنا ا ا ااطته  ،وعلن أن البياتاج الخطية التي

يقدمها المراقبون المنا ااار مليه في ال قرة  1ه) من الماية ضا اامن تطاب أتنا ااطته وتكون داج اا االة بلعمال

الجمعية نبغي أن تتيحها األماتة بالكمياج واللغاج التي تقتد بها مذه البياتاج.
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المرفق
طل
ألف -
-1

دم للل ال رلق رفق الم ار

علا ال رن المنظمة
اسم المنظمة
المنامة ال المية لرابطاج جرا األعماب

-2

رناان الم ر
Rotterdamseweg 183c, 2629 HD Delft, the Netherlands
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رناوين عميع الفروع و/أو الم ار اإل ليمية
و نطبق

-4

ر م الهاتف
+31 15 268 2575
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ر م الفاكس
و نطبق
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رناان البريد اإللكتروني
ceda@dredging.org
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اسم ول

عهة االت ال وتفاصيل االت ال بها

ميكه فان لو نين ،المد ر ال ا  ،الرابطة الو طن لجرا األعماب
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علا ال أساسية رن المنظمة
تتللف المنامة ال المية لرابطاج جرا األعماب من ثالث رابطاج مهنية شااقيقة و تسااتهدا الر ح

الرابطة الغر ية لجرا األعماب ،التي تخد أمر كا الن ا ا اامالية والو ا ا ااطن والجنو يةس والرابطة الو ا ا ااطن لجرا

األعماب ،التي تخد أورو ا وأفر قيا والنا ا اارب األو ا ا ااعس والرابطة النا ا اارةية لجرا األعماب ،التي تخد مناًق
آ ايا وأ اتراليا والمحيع الهايئ .وت ا الرابطاج األع ااة جميق أااحاب المصالحة في مذا المجال ،بما في

دلا أا ا ا ا ااحاب المن ا ا ا ااار ق ومقاولو البناة ،ومقاولو جرا األعماب واألتن ا ا ا ااطة البحر ة ،وموريو أحواج بناة
امون .وتوفر المنامة ال المية لرابطاج جرا
السا ن والم داج ،والخبراة او ااتنااار ون ،وم امد الم رفة والمن ِّم
األعماب منتدى مسا ا ا ااتقال لتحسا ا ا ااين اوتصا ا ا اااوج وتقل التكنولوجيا وت ز ز تكامل وفه الم ارا والخبراج بين

جميق أاا ا ااحاب المصا ا االحة المهتمين لتسا ا ااهيل او ا ا ااتدامة اوقتصا ا ااايية واوجتما ية واديكولوجية عبر جميق

األتن ا ااطة المت لقة بجرا األعماب ،بما في دلا جرا األعماب ألغراج المالحة وحماية السا ا اواحل والت د ن
22-07366
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والت اد ن في أعمااب البحاار ،وتسا ا ا ا ا ا ااهيال متتاا الطااقاة في عرج البحر والتنايو البي ي للروا ا ا ا ا ا ا ااب الملوثاة
.)www.woda.org
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ن لت رفق المرا

هل المنظمة رضااااااااا في نظمة أخر
برري ة أخر ؟

لد الساااااااالرة أو تابعة لها أو رتبرة بها

الرابطة الو ا ا ا ااطن لجرا األعماب ليسا ا ا اات ع ا ا ا اوا في أ منامة أخرى تتمتق بصا ا ا ا ة مراقب لدى

السلطة ،وليست تاب ة أل من مذه المناماج.
- 10

هل المنظمة تابعة لشرفال ت دم خد ال استشارية للسلرة أو عهال تعا دة عها أو فيانال لها رال ة

ب اانان البلاارأ أو رااع التعادلن البلر أو التعادلن في أرماال البلاارأ أو عااهاد البلاعأ أو رااع
تجهيق المعادن وتساي ها؟

تحن منامة قائمة علن ال

ااو ة ،و مل ب أ أع ااائنا في قطاع الت د ن البحر أو الت د ن في

أعماب البحار .وتحن لسنا علن عل ب القاته مق السلطة.
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العال ال ع المنظمال اللكا ية الدولية
تتمتق المنامة ال المية لرابطاج جرا األعماب بمركز المراقب الر ا ا ا اامي غير الحكومي في ات اةية

منق تلوث البحا ااار النا اااج عن رمي الن ا ااايا اااج ومواي أخرى فيها ااا ات ا اااةيا ااة لنا اادن) والبروتوكول الملحق بها ااا
بروتوكول لنادن) ،اللاذ ن تتولن المناماة البحراة الادولياة المسا ا ا ا ا ا ااؤولياة عنهماا .وعالوة علن دلاا ،تتمتق محدى

الرابطاج الثالث الن ا ااقيقة للمنامة ال المية لرابطاج جرا األعماب ،ومي الرابطة الو ا ااطن لجرا األعماب،

بمركز المراقب الر اامي في لجنة حماية البي ة البحر ة لن اامال ش اارب المحيع األًلس ااي التاب ة وت اةية حماية

البي ة البحر ة لنا ا اامال شا ا اارب المحيع األًلسا ا ااي ،وفي اللجنة الدولية لحماية تهر الداتوب .وعالوة علن دلا،
تتمتق الرابطة الو ا ااطن لجرا األعماب بمركز اا اااحب المصا االحة الر ا اامي في أفرقة التنسا اايق او ا ااتراتيجي

المنبثقة عن التوجيه ادًار بن ا ا ا االن المياه والتوجيه ادًار بن ا ا ا االن او ا ا ا ااتراتيجية البحر ة الص ا ا ا اااير ن عن
البرلمان األورو ي ومجلس اوتحاي األورو ي.
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ائمة المنشارال و/أو غيرها ن الاثائق ذال ال لة
• بوابااة الت ااد ن في أعماااب البحااار https://dredging.org/resources/ceda-publications-
.online/deep-sea-mining-information-portal

•  .Soil investigationورقااة م لوماااج اا ا ا ا ا ا ا ااايرة عن الرابطااة الو ا ا ا ا ا ا ااطن لجرا األعماااب في
 19تيسان/أبر ل .2021

• .Assessing and Evaluating Environmental Turbidity Limits for Dredging
ورقة م لوماج اايرة عن الرابطة الو طن لجرا األعماب في  25أيار/ما و .2020
•  .Effective Contract-Type Selection in the Dredging Industryورقة مرشايية اايرة
في  14تنر ن الثاتي/توفمبر .2019
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• .Sustainable Management of the Beneficial Use of Sediments – Case Studies Review
ورقة م لوماج اايرة عن الرابطة الو طن لجرا األعماب في  22آدار/مارس .2019

•  .Assessing the Benefits of Using Contaminated Sedimentsورقة موقف اا ا ااايرة
عن الرابطة الو طن لجرا األعماب في  21آدار/مارس .2019

• .Dredging for Sustainable Infrastructure, 2018
•  .CEDA’s Checklist for Successful Dredging Management-Extractق ا ا ااائا ا ام ا ا ااة
مرجعية اايرة في  2كاتون األول/ييسمبر .2017

•  .Environmental Monitoring Proceduresورقة م لوماج اا ا ااايرة عن الرابطة الو ا ا ااطن
لجرا األعماب في  24تيسان/أبر ل .2015

• .Integrating Adaptive Environmental Management into Dredging Projects
ورقة موقف اايرة عن الرابطة الو طن لجرا األعماب في  10آدار/مارس .2015

• .WODA Technical Guidance on Underwater Sound in Relation to Dredging
توجيهاج تقنية اايرة في  1حز ران /وتيه .2013

•  .Ecosystem Services and Dredging and Marine Constructionورقة موقف اايرة
عن الرابطة الو طن لجرا األعماب في  1حز ران /وتيه .2013

باء  -االهتمام بالمسائل يد النظر في الجمعية
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حددوا بإيجاز الكيفية التي تعتقم بها نظمتكم إثبال اهتما ها بالمساائل يد النظر في الجمعيةأ بما في

ذلك ن خالل اإلعابة رلق الساااااااا لة  14إلق  17وتافير أ

الل ال رلق رفق المرا .

علا ال أخر ذال صاااااااالة تتعلق برل

تبد الم نامة ال المية لرابطاج جرا األعماب امتمامها بالمسا ا ا ا ا ااائل التي تنار فيها السا ا ا ا ا االطة من

خالل متناة فر ق عامل لت ز ز ا تخدا أيلة علمية قو ة بنلن اآلثار البي ية في السيا اج واألتامة المت لقة

بالت د ن في أعماب البحار .و اايوفر ال ر ق ال امل منتدى تقنيا ألخص ااائيي األو ااا الم نية بجرا األعماب

تصب في عمل السلطة.
ممن لد ه امتما باآلثار البي ية ،بهدا رئيسي مو متتا أيلة
ُّ
- 14

حددوا بإيجاز ا إذا فانت

اصد المنظمة أو أنشرتها تت ل بعمل السلرةأ ع تاضيح هذه ال لة.

يمكن لألو اا الم نية بجرا أعماب البحار ،ممتثل اة في المنامة ال المية لرابطاج جرا األعماب ،أن
تس ا ا ا ا ااه بخبرة يولية وا ا ا ا ا ا ة في ا ا ا ا ا ااتخ ار المواي الس ا ا ا ا ااائبة من قاع البحار و يارة اآلثار البي ية لهذه ال ملياج.

و ادض ااافة ملن دلا ،تقو مذه األو ااا بال ل بنقل مذه الخبرة ملن أو ااا مطور الت د ن في أعماب البحار.

ولذلا يمكن للمنامة أن تسه بالخبرة ال ملية داج الصلة بلتنطة ا تخ ار مواي من البحر في عمل السلطة.

22-07366

5/6

ISBA/27/A/INF/5

- 15

حددوا بإيجاز ا إذا فانت نظمتكم تعتقم المساااااااهمة في رمل الساااااالرةأ رلق ساااااابيل الم ال ن خالل

ت ديم علا ال أو شااااارة أو خبرة ت ،ااا ااااةأ أو ن خالل تلدلد خد ال ال،براء أو االسااااتشاااااريين

أو المساردة في الل ال رليهاأ ع تاضيح فيفية القيام بذلك.

ا ا ا ا ا ا اايكلف ال ر ق ال اامال الم ني بااآلثاار البي ياة للت اد ن في أعمااب البحاار التاابق للمناماة ال االمياة

لرابطاج جرا األعماب علن وجه التحد د بالمسا ا ا ا اااممة في أعمال السا ا ا ا االطة .و ا ا ا ا اايقد مدخالج في عملياج

التنااور التي ت اطلق بها السالطة ،ف اال عن األيلة التي يجم ها أع ااة المنامة والتي تدع التناي القو
القائ علن األيلة لآلثار البي ية ألتنطة الت د ن.
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حددوا بإيجاز ا إذا فانت لد

نظمتكم ال،برة وال درة رلق المسااااهمةأ ضااامن جال اخت ااااصاااهاأ في

رمال السااااااااالراةأ ال سااااااااايماا فيماا لتعلق ب اانان البلاارأ وحمااياة البي اة البلرياةأ و رااع التعادلن البلر
والتعدلن في أرمال البلارأ والتكنالاعياأ وتجهيق المعادن وتسااااي هاأ والنشااارة في المنر ةأ والبل

العلمي البلر في المنر ةأ ع تاضيح فيفية القيام بذلك.

ت ا ا المنامة ال المية لرابطاج جرا األعماب علن المس ا ااتوى ال المي جميق ال املين في أو ا ااا

جرا األعماب .ومي ت ا ع او ة وا ا ة تتللف من مقاولي جرا األعماب واألتناطة البحر ة ،والمؤ اسااج

الجرافة .و أ
البحثية والخبراة او ا ا ا ااتنا ا ا ااار ين ،واألكاييميين والم امد الت ليمية ،ومصا ا ا ااممي و ناة الس ا ا ا ا ن م
الخبراج التي اكتس ا ا ا ا اابتها مذ ه األو ا ا ا ا ااا م تمدة بال ل في أو ا ا ا ا ااا الت د ن في أعماب البحار ،بما في دلا

ما ت لق بإيارة اآلثار البي ية .ولذلا ،فإتنا كمجتمق في وضا ا ااق جيد يمكننا من توفير الم ارا واأليلة ال ملية
لدع ا ااياغة الس االطة للس اايا اااج وادرش اااياج التقنية .و جر متن اااة ال ر ق ال امل التابق للمنامة لمس اااعدة

السلطة في مذه ال ملية.
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حددوا بإيجاز ا إذا فانت نظمتكم تعتقم المسااااهمة في برا م و بادرال بناء ال درال التي تضااارلع بها
السلرة ( ل عائقة ال ين العام وااللتقا ال الراعية للسلرة)أ ع تاضيح فيفية القيام بذلك.

اايساااعد ال ر ق ال امل التابق للمنامة علن تقدي ادرشاااي لصااياغة الساايا اااج من جاتب الساالطة،

مق ميجاااي فه واق ي لطبي ااة اآلثاار البي يااة ألتنا ا ا ا ا ا اطااة الت ااد ن في أعماااب البحااار ولمااا يمكن تحقيقااه عمليااا.

و اايقو فر قنا ال امل المقتر بتنساايق ال رم المتاحة لألو ااا الم نية بجرا األعماب واو ااتجابة لها ،علن

تحو ما ت رضا ااه السا االطة ،لتقدي مدخالج بنا االن وثائق التوجيه التقني بنا االن اآلثار البي ية للت د ن في أعماب

البحار .و ااي مل ال ر ق ال امل أي ااا كقناة لتقدي األيلة ال لمية عن اآلثار البي ية التي تجم ها أو ااا جرا

األعماب ملن المنتدياج ال لمية للسلطة بنلن الت د ن في أعماب البحار.
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