السلطة الدولية لقاع البحار

المجلس

ISBA/27/C/26
Distr.: General
12 May 2022
Arabic
Original: English

الدورة السابعة والعشرون

دورة المجلس ،الجزء الثاني

كينغستون 29-18 ،تموز/يوليه 2022
البند  10من جدول األعمال

تقرير األمين العام عن حالة التشررررريعا الوطنية المتعلقة
بالتعدين في قاع البحار العميقة والمسائل ذا

الصلة

القوانين واألنظمرة والتردارير ااراريرة التي اعتمردتلرا الردوك المغييرة ونير را من
أعضاء السلطة الدولية لقاع البحار فيما يتعلق باألنشطة في المنطقة والمسائل
ذا الصلة
تقرير األمين العام
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يقدم هذا التقرير عمال بمقرر المجلس ،المتخذ في الدورة السا ا ااابةة ع ا ا ارة للسا ا االطة ،الذي طلب فيه

إلى األمين الةاام أن يةاد تقري ار عن القوانين واألنظماة والتادايير اإلدارياة التي اعتمادتااا الادول المزكياة وغيرهاا

من أعض اااء الس االطة فيما يتةلق باألن ااطة في المنطقة ،ودعا الدول المزكية وغيرها من أعض اااء الس االطة إلى

القيام ،حسب االقتضاء ،يتزويد أمانة السلطة بمةلومات عن القوانين واألنظمة والتدايير اإلدارية الوطنية ذات

الصا ا ا االة أو ينصا ا ا ااوا هذم القوانين واألنظمة والتدايير اإلدارية  ،ISBA/17/C/20الفقرة  ،)3وكذلك عمال

بمقررم الالحق الق ااا ا ا ا ا ا ا ااي بجة ا ه ااذم المسا ا ا ا ا ا ا اادل ااة ين اادا دا م ااا في ج اادول أعم ااال ااه انظر ISBA/18/C/8

و .)ISBA/18/C/8/Add.1
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وي ا ا ا ا ا ا ااار أيضا ا ا ا ا ا ااا إلى أناه في الادورة الثاالثاة والة ا ا ا ا ا ا ارين المةقودة في عاام  ،2017دعا

الجميياة،

في مقررها ب ا ا ا اادن التقرير الناا ي عن المراجةة الدورية األولى للنظام الدولي للمنطقة عمال بالمادة  154من

بةد ،الت ا ا ا اريةات
اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار،
الدول المزكي َة إلى أن تراجع ،إن لم تكن قد فةل ذلك ُ
َ
الوطنية لك مناا لممارسا ااة الرقابة على أن ا ااطة الكيانات التي منحتاا التزكية ،وذلك اسا ااتنادا إلى فتوى غرفة

منازعات قاع البحار التابةة للمحكمة الدولية لقانون البحار  ،ISBA/23/A/13الجزء باء).
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وفي مذكرة شا اافوية م ر ة  9شا اابار/فبراير  ،2022دع

األمانة الدول المزكية وغيرها من أعضا اااء

السا ا ا ا ا ا االطاة إلى أن يقادموا إلى األمااناة نصا ا ا ا ا ا ااوا القوانين واألنظماة والتادايير اإلدارياة الوطنياة ذات الصا ا ا ا ا ا الاة

أو مةلومات ذات صلة ياا ،وأن يبينوا ما إذا كانوا في طور مراجةتاا أو لديام سياسات ذات صلة بالمو وع
تروم سان ت اريةات في هذا الصادد .وحتى  12أيار/مايو  ،2022وردت نصاوا من هذا القبي من إكوادور
وبنغالديش وبنن وكينيا.
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وفي أياار/ماايو  ،2022تتضا ا ا ا ا ا اامن قااعادة ييااناات السا ا ا ا ا ا االطاة المتااحاة على اإلنترنا

مةلوماات عن

الت ا اريةات الوطنية ذات الص ا االة أو نص ا ااوص ا اااا الواردة من الدول الس ا اابع والثالثين التالية :االتحاد الروس ا ااي،

وإكوادور ،وألمااانيااا ،والب ارزيا  ،وبلجيكااا ،وبنغالديش ،وبنن ،وت ا ا ا ا ا ا اايكيااا ،وتوفااالو ،وتونغااا ،والجبا األسا ا ا ا ا ا ااود،

وجزر كوك ،والجماورية الدومينيكية ،وجماورية كوريا ،وجورجيا ،وزامبيا ،وسا ا اانغافورة ،والسا ا ااودان ،والص ا ا اين،

وعمان ،وغيانا ،وفرنسا ا ااا ،وفيجي ،وكوبا ،وكيريباس ،وكينيا ،والمكسا ا اايك ،والمملكة المتحدة لبريطانيا الةظمى
وأيرلنادا ال ا ا ا ا ا ا اماالياة ،وميكرونيزياا والياات  -الموحادة) ،ونااورو ،ونيجيرياا ،ونيوزيلنادا ،ونيوي ،والاناد ،وهولنادا،

والواليات المتحدة األمريكية ،واليابان .كما تتض ا ا ا اامن مةلومات وردت من جماعة المحيط الاادئ .وتتض ا ا ا اامن

قاعدة البيانات مزيدا من المةلومات عن القوانين واألنظمة والتدايير اإلدارية الوطنية ونص ااوص اااا المقدمة من
الدول األعضاااء والدول التي لاا مركز المراقب في الساالطة المذكورة أعالم) .(1وساايسااتمر اسااتكمالاا عند تلقي

مةلومات جديدة.
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والمجلس مدعو إلى اإلحاطة علما ياذا التقرير.
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