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تقرير عن المسائل المتعلقة بالمؤسسة

تقرير الممثل الخاص لألمين العام للسلطة الدولية لقاع البحار المعني بشؤون المؤسسة

أول  -مقدمة
ُيقدَّم هذا التقرير وفقا لوالية الممثل الخاص لألمين العام للسللطة الدولية لقاع البحار المعني شؤلنون
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ويقدم تصالليل عن طنؤلطة الممثل الخاص الل الصترة المؤلمولة شالتقريري ويؤلير طي لا قلي التقرير
المنسلسلة م
السل ل ل للال للممثل الخاص ،المقدَّم قلي المجلس الل الجزء األول من دورته السل ل ل للاشعة والعؤ ل ل ل لرين ،والذ يقدم

وللصا مقت لبال للسلياسلة التنةيمية والخياراد ايدارية يدارة المنسلسلة ،علوةل علي المدام ايدارية للمدير العام
المنقت الل الصترة من تموز/يوليه  2022قلي كانون األول/ديسمبر )1(2023ي

-2

ويأتي التقرير اس للتجاشة لمقرر المجلس المنر  10كانون األول/ديس للمبر  2021شؤ للأن تقارير ر يس

اللجنللة القللانونيللة والتقنيللة ،والللذ طىل ل ل ل ل ل للير ويلله قلي طنلله ينبغي تمللديللد واليللة الممثللل الخللاص تي ندللايللة الللدورة

الساشعة والعؤرين()2ي
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ويس ل لملم الممثل الخاص شأن المجلس س ل لليعقد مزيدا من المؤ ل للاوراد شؤ ل للأن هذ المس ل للألة الل الجزء

الثاني من دورته الساشعة والعؤريني
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ثانيا  -األنشطة التي اضطلع بها الممثل الخاص
ألف  -المشاركة في جلسات المجلس خالل الجزء األول من الدورة السابعة والعشرين
ىل للارم الممثل الخاص في المداوالد العامة التي دارد في جلسل للاد المجلس ،علوةل علي موالل لللة
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نةر في مؤللروع نةام اسللتغلل الموارد المعدنية في المنطقة ( ،)ISBA/25/C/WP.1وقدم مقتر اد شؤللأن
قداال تعديلد علي نص مؤل ل للروع النةامي وسل ل للاهم الممثل الخاص في المناقؤ ل ل لاد التي دارد شؤل ل للأن تقرير

ر يس اللجنة القانونية والتقنية عن طعمال اللجنة الل الجزء األول من دورتدا الساشعة والعؤرين()3ي

باء  -اجتماعات األفرقة العاملة واألفرقة العاملة غير الرسمية التي أنشأها المجلس
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شموجل

ىارم الممثل الخاص في طعمال األفرقة العاملة التالية:
(ط)

الصري العامل المصتوح الع ل للوية المعني لولل ل الؤل للروع المالية للعقود والتصاوض شؤل للأندا

الصقرة  1من الملادة  13من المرف الثلاللال التصلا يلة األمم المتحلدة لقلانون البحلار والملادة  8من مرف

االتصاق المتعل لتنصيذ الجزء الحاد عؤر من اتصا ية األمم المتحدة لقانون البحار؛
(ب)

الصري العامل غير الرسمي المعني شحماية البيئة البحرية والحصاظ عليدا؛

(ج)

الصري العامل غير الرسمي المعني شالتصتيش واالمتثال واينصاذ؛

(د)

الصري العامل غير الرسمي المعني شالمسا ل المنسسيةي

جيم -أنشطة أخرى
سللايال قلي تقديم قي للا اد قلللاوية عن ايىللياالد التي طدارها عدد من الوفود شؤللأن المسللا ل التي
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تطرق قليدا الممثل الخاص في تقرير المقدَّم قلي المجلس الل الجزء األول من دورته السل ل ل للاشعة والعؤل ل ل لرين،
اجتم الممثلل الخلاص م راسل ل ل ل ل ل للاء المجموعلاد ايقليميلة ،وم فراد الوفود ،علي هلامش الجزء األول من

الدورة الساشعة والعؤرين والل الصترة الممتدة لين الدورتيني
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والتقي الممثل الخاص طي للا شمسللنولين يمثلون الجداد المتعاقدة وكياناد طار  ،لناء علي ملبدم،

لتدارس المس ل ل ل ل للا ل التي وردد في تقرير المقدَّم قلي المجلس شؤ ل ل ل ل للأن تعيين مدير عام منقت والند التدريجي
ُ
المتب قزاء تصعيل المنسل ل ل ل لس ل ل ل للة ،وفقا لجملة طمور مندا األ يام ذاد ال ل ل ل لللة من اتصا ية األمم المتحدة لقانون

البحار واتصاق عام 1994ي

وبناء علي دعوة من ىللركة ناورو لموارد المحيطاد ،ىللارم الممثل الخاص في لقة د ارسللية ىللبيية
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ل
تناولت مولوع تطوير لرنامجدا المتعل شالدندسة البحرية في  21زيران/يونيه 2022ي
وقبل الممثل الخاص طي ل للا دعوةل للت يلم في لقة د ارسل للية افت ارلل للية نةمتدا منسل لسل للة ،فولتي ار فييتا،
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وهي ىل ل ل ل ل للركة محاماة تتخذ من الممل ة المتحدة لبريطانيا العةمي وطيرلندا الؤل ل ل ل ل للمالية مق ار لدا ،وذل شؤل ل ل ل ل للأن

__________
(ISBA/27/C/16 )3ي
2/3
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مولوع التعدين العادل والمن ف في قاع البحار العميقة وتقاسم الصوا د المالية وغيرها من الصوا د للتعدين في

قاع البحار العميقة في  16زيران/يونيه 2022ي
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وبايل ل للافة قلي ذل  ،يؤ ل للارم الممثل الخاص في لرنام يتعل لبناء القدراد تعيف طمانة الس ل لللطة

علي ولل ل للعه تمؤل ل لليال م اطتدا االسل ل للتراتيجية واطة عملدا الرويعة المسل ل للتو للصترة 2023-2019ي وتحمل
من ل ل ل للة التعلم ايل تروني تل عنوان “Deep Diveي وسل ل ل للاهم الممثل الخاص لدرس عن المنس ل ل ل لسل ل ل للة في
الو دة  1المتعلقة شاالتصا ية وبحوكمة المنطقةي

ثالثا  -اإلجراءات المطلوبة مستقبال
لاء علي ذلل  ،يود الممثلل الخلاص طن ييرر ايعراب عن التعليقلاد التي طللداهلا في تقرير المقلدَّم
 - 11لن ل
قلي المجلس في الجزء األول من دورتله الس ل ل ل ل ل ل للاشعلة والعؤل ل ل ل ل ل لرين ،وفي تقلارير طار  ،عن الحلاجلة قلي اتخلاذ
قجراءاد مل مة وفي الوقت المناسل

ل للمان تحقي الند التدريجي المن للوص عليه في اتصاق عام 1994

قزاء تصعيل المنسسة من الل تعيين مدير عام منقتي
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ومن ىأن ايجراءاد المطلوب من المجلس اتخاذ طن تم مين المنسسة مما يلي:
(ط)

طداء مدام المنسسة علي النحو الوارد في الصرع  2من مرف اتصاق عام 1994؛

(ب)

موالل ل ل ل ل ل لللة توفير الملدالد التي تمس الحلاجلة قليدلا شؤل ل ل ل ل ل للأن ولل ل ل ل ل ل ل األنةملة المتعلقلة

(ج)

تمثيل م ل ل للالس المنس ل ل لس ل ل للة في الدوراد الس ل ل للنوية للس ل ل لللطة ،وكذل في التعدداد األار

شاالستغلل علي طساس مستمر وليس علي طساس استثنا ي ،كما هو الحال في الوقت الراهن؛
المتعلقة لتنصيذ الجزء الحاد عؤر من االتصا ية ،وباتصاق عام 1994ي
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والمجلس مدعو قلي اي امة علما لدذا التقريري
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