السلطة الدولية لقاع البحار

ISBA/26/C/12

المجلس

Distr.: General
9 March 2020
Arabic
Original: English

الدورة السادسة والعشرون

دورة المجلس ،الجزء األول

كينغستون 24 ،شباط/فبراير  6 -آذار/مارس 2020
البند  13من جدول األعمال

تقرير رئيسةةةةةةةةةة اللجنة القانونية والتقنية عن أعمال
اللجنة في دورتها السادسة والعشرين

تقرير رئيسةةةةةةةةةة اللجنةة القةانونيةة والتقنيةة عن أعمةال اللجنةة في الجزء األول من
دورتها السادسة والعشرين
أول  -مقدمة
ُعقد الجزء األول من الدورة الس اااد ااة والعش اار ن للجنة القانونية والتقنية للس االطة الدولية لقاع البحار
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في الفترة من  24شباط/فبراير إلى  6آذار/مارس .2020
-2

وحضا اار الجلسا ااا

عشا اارون عضا اوا من أعضا اااء اللجنة .ولم يتمكن ما مجموعه ثمانية أعضا اااء من

البلدان النامية من المشااار ة بسااب

نقص الدعم المالي المقدم من صااندو التبرعا

عجزا .ولم يتمكن عضا ا اوان من الحض ا ااور أل ا اابا
المساهمة عن طر ق البر د اإللكتروني.

طبية أو أل ا اابا

اال ااتاماني ،الذي ااج

أخرى .إال أن عدة أعض ا اااء تمكنوا من

ثانيا  -أنشطة المتعاقدين
ألف  -حالة عقود الستكشاف والمسائل ذات الصلة
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أحاطت اللجنة علما بحالة عقود اال تكشاف ،الواردة في الوثيقة .ISBA/26/C/4
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باء  -تنفيذ برامج التدريب في إطار خطط أعمال الستكشاف وتوزيع فرص التدريب
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منذ تموز/

في  24شا ا ا ا ااباط/فبراير ،تلقت اللجنة إحاطة بشا ا ا ا ا ن اختيار المرشا ا ا ا ااحين لبرامج التدر

يولياه  .2019ففي الفترة من تموز/يولياه  2019إلى اانون الثااني/ينااير  ،2020تم اختياار  20مرشا ا ا ا ا ا احاا من

المرتبة األولى و  20مرشحا مناوبا لستة برامج تدر بية يقدمها متعاقدون.

وفي الدورة الحالية ،دعيت اللجنة إلى اختيار  20مرشاحا إضااييا لال اتفادة من ابعة برامج تدر بية
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يقدمها أربعة متعاقدين عمال بعقود اال ا ا ااتكشا ا اااف التي أبرموها مع السا ا االطة .وا ا ا ااتنادا إلى توصا ا اايا

الفر ق

الفرعي المعني بالتدر  ،اختار اللجنة  14مرشااحا من المرتبة األولى و  7مرشااحين مناوبين ،مع التوصااية
بإعادة اإلعالن عن ت فرص للتدر
والحظت اللجنة مع األ ا ا ا
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نظ ار إلى عدم توافر مرشحين مؤهلين (انظر .)ISBA/26/LTC/3

أنها اضا ا ااطر إلعادة اإلعالن عن فرص تدر

إلى أن يساااعد أعضاااء المجلس األمانة واللجنة باقتراح األماكن التي يمكن نشاار اإلعالنا

من أج اجتذا
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التدر

طائفة أو ع من الطلبا

من قب مرشحين من البلدان النامية.

والحظت اللجنة أيضاا مع األ ا

بس ا ا ااب

ص ا ا ااعوبا

وأكد

عدم تمكن المرشاحين في بعض الحاال

على الحاجة

عن التدر

فيها

من اال اتفادة من فرص

في الحص ا ا ااول على ت ش ا ا ااي ار الدخول .والتمس ا ا اات اللجنة دعم المجلس في دعوة

أعضائه ومراقبيه إلى توفير ب التيسير الالزمة للمرشحين المختار ن ،بما في ذلك إصدار الت شي ار .

جيم  -تقرير عن الستعراضات الدورية لتنفيذ خطط العمل المتعلقة بالستكشاف
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أح اااط اات اللجن ااة علم ااا ب ااالمعلوم ااا

المتعلق ااة ب اااال ا ا ا ا ا ا ااتع ارض ا ا ا ا ا ا ا ااا

 .ISBA/26/C/4وأُقر ب ن أعضاااء اللجنة قدموا تعليقا

الدورتين.
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ال اادور ااة ،الواردة في الوثيق ااة

على تقار ر اال ااتع ارضااا

الدور ة في فترة ما بين

ووضااعت اللجنة نموذجا لمحتوى التقار ر الدور ة بهدف مساااعدة المتعاقدين على إعداد التقار ر عن

فترة السا ا اانوا

الخمس ألنشا ا ااطة اال ا ا ااتكشا ا اااف ،وال ا ا اايما لتلخيص أداء خطط عملهم وتقييمها واإلبالغ عنها

بطر قة موجزة ،وطلبت إلى األمين العام عرض النموذج على المتعاقدين.

ثالثا  -األنشطة التنظيمية التي تقوم بها السلطة
ألف  -المسائل المعّلقة فيما يتصل بمشروع نظام استغالل الموارد المعدنية في المنطقة
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في الدورة الخامس ا ا ااة والعش ا ا اار ن للس ا ا االطة ،طلبت اللجنة إجراء مز د من الد ار ا ا ااا

بشا ا ا ا ن عدد من

المسا ا ا ا ا ا ااائا من أجا المضا ا ا ا ا ا ااي قادماا في وضا ا ا ا ا ا ااع مشا ا ا ا ا ا ااروع نظاام ا ا ا ا ا ا ا ااتغالل الموارد المعادنياة في المنطقاة

(انظر  ISBA/25/C/18و .)ISBA/25/C/19/Add.1
المرفق السادس لمشروع نظام الستغالل
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طلبت اللجنة إلى األمانة أن تقدم مشاروع خطة للصاحة والساالمة ومشاروع خطة لألمن البحري لكي

تنظر فيهما في الدورة السا ا اااد ا ا ااة والعشا ا اار ن ،بهدف تقديم توصا ا اايا

السادس لمشروع نظام اال تغالل.
2/8

ذا

صا ا االة إلى المجلس بش ا ا ا ن المرفق
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وبناااء على ذلااك ،أطلعاات األمااانااة العااامااة اللجنااة على د ار ا ا ا ا ا ا ااة ا ا ا ا ا ا ا ااتطال يااة عن التفاااع ا بين

اختصا ا اااصا ا ااا

السا ا االطة الدولية لقاع البحار ومنظمة العم الدولية وعن تطبيق صا ا ااكو العم الدولية على

األنشا ا ااطة في المنطقة ،فضا ا ااال عن مشا ا ااروع خطة للصا ا ااحة والسا ا ااالمة ومشا ا ااروع خطة لألمن البحري .و ان

معروضا ااا عليها أيضا ااا التقر ر المتعلق باختصا اااصا ااا
المضطلع بها في المنطقة(.)1
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السا االطة والمنظمة البحر ة الدولية في ا اايا األنشا ااطة

ووافقات اللجناة على أن النهج الحاالي الوارد في نص مشا ا ا ا ا ا ااروع القااعادة  30المتمثا في الرجوع إلى

القواعد والمعايير الدولية المنطبقة التي وضاعتها المنظما

كاف في المستقب المنظور.
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الدولية المختصاة أو المؤتم ار الدبلوما اية العامة

وقرر أيضا ااا أن توصا ااي المجلس ب ن يوجه انتباه الجمعية إلى ضا اارورة تشا ااجيع الدول األعضا اااء،

ال اايما الدول ال ار ية ،على أن تصااب أطرافا في القواعد والمعايير الدولية المنطبقة التي وضااعتها المنظما
الدولية المختصة ،وال يما اتفاقية العم البحري لعام  ،2006إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد.
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واقترحت اللجناة ذلك أن تدخ األمانة في منااقشا ا ا ا ا ا ااا

مع منظماة العما الدولياة بهادف إبرام اتفاا

تعاون بينها وبين الساالطة إلبقاء المسااائ الناشاااة المتعلقة بالصااحة والسااالمة المهنيتين لألفراد المشااار ين في

أعمال اال تكشاف في المنطقة قيد اال تعراض.
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ونظر اللجنة في مش ا ااروع خطة الص ا ااحة والس ا ااالمة ومش ا ااروع خطة األمن البحري وأدخلت عليهما

بعض التعديال  ،وقرر أن توصااي المجلس بوضااع مشااروع للمرفق السااادس لمشااروع النظام يتضاامن هاتين

الخطتين ،يصدر وثيقة قائمة بذاتها.
دراسة األثر
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أحاطت اللجنة علما ،أثناء أدائها لمهام لجنة التخطيط االقتصاادي ،بمشاروع تقر ر عن د ار اة األثر

المحتم إلنتاج العقيدا

المتعددة الفل از من المنطقة على اقتص ا ا ا ااادا

البلدان النامية المنتجة لتلك المعادن

من مصااادر بر ة والتي يحتم أن تكون األشااد ت ثرا ،وأشااار أيضااا إلى أن التقر ر ااتوضااع صاايغته النهائية
في نيس ا ا ااان/أبر  2020وُنش ا ا اار على الموقع الش ا ا اابكي للس ا ا االطة .و ا ا ااتنظر اللجنة في التقر ر النهائي وتقدم
توصيا

بش نه إلى المجلس في دورته التي تُعقد في تموز/يوليه.

باء  -وضع المعايير والمبادئ التوجيهية المتعلقة باألنشطة في المنطقة
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ا اتجابة لطل

المجلس (انظر  ،)ISBA/25/C/37اضاطلعت اللجنة باألعمال المتصالة بالمعايير

والمبادئ التوجيهية على ابي األولو ة ،في الجلساا
وا ا ا ا ا ا ااتند

العامة و ذلك اجتماعا

األفرقة العاملة غير الر امية.

في عملها إلى العملية والجدول الزمني اللذين أوصا ا ا ا ا اات بهما المجلس في الجزء الثاني من دورته

الخامسا ااة والعشا اار ن ييما يتعلق بوضا ااع هذه المعايير والمبادئ التوجيهية (انظر ،ISBA/25/C/19/Add.1

المرفق والضا ا ا ا ا ا ااميمتااان األولى والثااانيااة) ،مع التر يز على المعااايير والمبااادئ التوجيهيااة التي يعتبر وجودهااا
ض ا ا ا ا اارور ا وقت اعتماد مش ا ا ا ا ااروع نظام اال ا ا ا ا ااتغالل ،وتلك التي يتعين الش ا ا ا ا ااروع فيها فو ار واالنتهاء منها بعد

تموز/يوليه  ،2020وتلك التي تقتضاي من األمانة أن تقدم بعض الد ار اا

قب أن يتسانى الشاروع في العم

__________
( )1انظر .ISBA/25/C/19/Add.1
20-03687
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على صياغة المبادئ التوجيهية (يشار إلى تلك المعايير والمبادئ التوجيهية مجتمعة با م ”المعايير والمبادئ
التوجيهية الخاصااة بالمرحلة  .)“1وقد اعتُبر هذه المعايير والمبادئ التوجيهية ضاارور ة لتوجيه عملية وضااع
خطة عم لال تغالل والنظر المبدئي في تطبيقها.
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وا ااترشااد

اللجنة في مناقشاااتها بالحاجة إلى ضاامان االتسااا في أ االو وعرض مختل
ذلك في المسا ااتوى المنا ا ا

والمبادئ التوجيهية .ونظر

المعايير

من التفاصا ااي التي يتعين إدراجها في تلك الوثائق

في ضااوء توصاايتها السااابقة باتباع نهج قائم على النتائج من أج توفير نتائج دقيقة وملزمة تعاقديا مع إتاحة

المرونة في العمليا

المتبعة لتحقيق تلك النتائج .وفي هذا الصاادد ،أشااار إلى عدم وجود نهج واحد ينا ا

الجميع ،وأن مس ا ااتوى التفاص ا ااي

ا اايتوق

على عدد من العوام  ،منها درجة اإلتقان المنش ا ااودة من المتعاقد،

والمبادئ التوجيهية واإلرشااادا

والممار ااا

الدولية المعمول بها في القطاع .فعلى اابي المثال ،أر اللجنة

و ذلك ما إذا ان ثمة متن مكتم من األعمال متوفر بالفع بالنسا ا ا ا اابة لمس ا ا ا ا ا لة محددة ،يت ل

أن المعايير والمبادئ التوجيهية البياية ااتتطل

من المعايير

على األرج قد ار أكبر من التفص ااي  ،في حين يمكن معالجة

المسائ المتصلة بالسالمة بالرجوع إلى المعايير والمبادئ التوجيهية القائمة.
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وجر مناقشاا

أيضاا بشا ن تحديد أي الجوان

المتصالة ببعض المساائ قيد النظر ينبغي تطو رها

في صاورة معايير أو مبادئ توجيهية ،مع اإلشاارة إلى أنه في إطار مشاروع نظام اال اتغالل ،اتكون المعايير

ملزمة قانونا و عتمدها المجلس بينما تتسا اام المبادئ التوجيهية بطابع التوصا اايا

ذلك ،رئي أن من الضروري إعداد وثائق منفصلة للمعايير والمبادئ التوجيهية.
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وتصا اادرها اللجنة .وبناء على

وفي ضا ا ا ااوء أوجه الترابط القائمة بين عدد من المعايير والمبادئ التوجيهية قيد النظر ،قرر اللجنة

المضااي بتلك المعايير والمبادئ التوجيهية إلى مرحلة مشاااو ار الجها

الوثائق بلغت مراح متباينة من اإلعداد و لزم االنتهاء منها جميعا أوال.

المعنية في وقت واحد ،حيث أن هذه

المعايير والمبادئ التوجيهية التي يعتبر وجودها ضروريا وقت اعتماد مشروع نظام الستغالل
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لتقييماا

قدم الرئيس ااان المش ااار ان للفر ق العام التقني ،الذي أنش ا ته اللجنة لوض ااع معايير ومبادئ توجيهية

األثر البياي وإلعاداد بياان عن األثر البياي ،و اذلاك وضا ا ا ا ا ا ااع معاايير ومباادئ توجيهياة إلعاداد خطط

اإلدارة والرصا ااد البيايين معلوما

مسا ااتكملة عن التقدم المحرز في عم الفر ق العام  .وأنش ا ا

اللجنة فر قا

عامال غير ر ا ا ا ا ا اامي للنظر في مش ا ا ا ا ا ااروع معيار متعلق بعملية تقييم األثر البياي أعده الفر ق العام التقني.
وأقر اللجنة مشا ا ا ا ااروع صا ا ا ا اايغة للمعيار .غير أنها أحاطت علما ب ن المبادئ التوجيهية للعملية وإلعداد بيان

األثر البياي وف يستمر تطو رها خالل فترة ما بين الدورتين ،وأن ذلك العم يمكن أن يؤدي إلى مواصلة
النظر في المعيااار المتعلق بعمليااة تقييم األثر البياي .ووافقاات على إعااادة النظر في تلااك المعااايير والمبااادئ
التوجيهية في دورة تموز/يوليه .وأحاطت اللجنة علما أيضا ااا ب نه ا اايجري وضا ااع معايير و/أو مبادئ توجيهية
بش ن إعداد خطة لإلدارة والرصد البيايين خالل فترة ما بين الدورتين للنظر فيها في دورة تموز/يوليه.
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وأنش ا

اللجنة أيض ااا أفرقة عاملة غير ر اامية للنظر في مش ااروع المعايير والمبادئ التوجيهية التي

أعدتها األمانة ،بمسا اااعدة الخبراء اال ا ااتشا ااار ين عند االقتضا اااء ،إلعداد وتقييم طل
لال ا ااتغالل ووض ا ااع وتطبيق نظم لإلدارة البياية و ا ااالمة إدارة وتش ا ااغي

للموافقة على خطة عم

ا اافن دعم التعدين .وقرر اللجنة

االضا ا ا ااطالع بمز د من العم ييما بين الدورتين بشا ا ا ا ن تلك المعايير والمبادئ التوجيهية ،بمسا ا ا اااعدة األمانة،

والرجوع إليها في دورة تموز/يوليه.
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وإض ااافة إلى ذلك ،بعد النظر ييما إذا ان ينبغي إدراج الجوان

المتعلقة بتحديد األخطار وتقييما

البياية للمعايير والمبادئ التوجيهية

المخاطر في المعايير والمبادئ التوجيهية األخرى المتصا االة بالبياة ،قرر

اللجنة أن تعيد النظر في مدى الحاجة إلى وضا ا ااع معايير ومبادئ توجيهية بشا ا ا ن هذا الموضا ا ااوع في ضا ا ااوء

محتوى المعايير والمبادئ التوجيهية األخرى ذا

الصلة الجاري وضعها حاليا.

المعايير والمبادئ التوجيهية التي يتعين الشروع فيها فورا والنتهاء منها بعد تموز/يوليه 2020
- 25

قدم الرئيسا ااان المشا ااار ان للفر ق العام التقني المعني بالنطا والمسا ااتوى المتوقعين لجمع البيانا

المرجعيااة معلومااا

مسا ا ا ا ا ا ااتكملااة عن التقاادم المحرز في عم ا الفر ق العااام ا  .وأحاااطاات اللجنااة علمااا بهااذه

المعلوما  ،مشايرة إلى أنها اتتلقى تقر ار عن التقدم المحرز نحو وضاع مشاار ع معايير و/أو مبادئ توجيهية
في دورة تموز/يوليه.

- 26

وأحاطت اللجنة علما أيضا ا ااا ب ن األمانة تقوم حاليا ،بمسا ا اااعدة خبير ا ا ا ااتشا ا اااري ،بوضا ا ااع مشا ا ااار ع

معايير و/أو مبادئ توجيهية إلعداد وتنفيذ خطط اال تجابة لحاال
- 27

الطوارئ والحوادث المحتملة.

وأحاطت اللجنة علما ذلك بدعوة وجهتها األمانة بتقديم مقترحا

للثغ ار ووضااع مشااار ع معايير و/أو مبادئ توجيهية لشااك وحسااا
دورة تموز/يوليه.

إلجراء شا ا اار ة ا ا ا ااتشا ا ااار ة تحلي

ضاامان األداء البياي ،للعرض عليها في

المعايير والمبادئ التوجيهية التي تقتضةةي من األمانة أن تقدم بعض الدراسةةات قبل أن يتسةةن الشةةروع
في العمل عل صياغة المبادئ التوجيهية
- 28

ييما يتعلق بمس ا ا ا ااائ الص ا ا ا ااحة والس ا ا ا ااالمة ،بعد النظر في مذ رة أعدتها األمانة العامة بشا ا ا ا ا ن تلك

المس ا ا ا ااائ  ،وافقت اللجنة على الرجوع في دورة تموز/يوليه إلى مسا ا ا ا ا لة ما إذا انت هنا حاجة إلى وض ا ا ا ااع

معايير ومبادئ توجيهية لنظم إدارة الصحة والسالمة.
- 29

وفي المناقشة المتعلقة بشروط الت مين في إطار عقد اال تغالل وتحديد المخاطر الخاضعة للت مين،

ا ا ا ااتنادا إلى مذ رة أعدتها األمانة وفي ضا ا ااوء عدد من العناصا ا اار المجهولة المتصا ا االة بتوافر منتجا

الخاصة بالتعدين في قاع البحار والقدرة على تلبية االحتياجا

أقر اللجنة بالحاجة إلى مواص االة التحقيق والتش اااور مع الجها

الت مين

من الت مين المتصلة باال تغالل في المنطقة،
المعنية وقطاع الت مين .وطلبت إلى األمانة

أن تجري د ار ااة ا ااتقصااائية في أو اااط المتعاقدين بش ا ن مدى توافر إمكانية الحصااول على الت مين والتغطية
الت مينية المتاحة بموج
ال تغاللها.

جيم  -مواصةةةلة اسةةةتع ار

أثناء الستكشاف
- 30

عقود اال ا ا ااتكشا ا اااف الحالية والمناطق المحتملة التي تتطل

تغطية ت مينية إضا ا ااايية

العملية المتبعة في تقييمات األثر البيئي المتعلقة باألنشةةةطة المحددة

في  5آذار/مااارس ،نظر اللجنااة في عمليااة ا ا ا ا ا ا ا ااتعراض بيااان األثر البياي ييمااا يتعلق باااختبااار

عناص اار التعدين أو األنش ااطة األخرى التي تتطل

تقييما لألثر البياي أثناء اال ااتكش اااف ،فض ااال عن نموذج

لإلبالغ عن تقييم األثر البياي الذي أجري أثناء اال ااتكشاااف ،وأقرتهما و ااتدرجهما مرفقين في تنقي للوثيقة
.ISBA/25/LTC/6
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رابعا  -خطط اإلدارة البيئية
- 31

في  24شا ا ا ا ا ا ابااط/فبراير  ،2020أحااطات اللجناة علماا بنتاائج حلقتي العما اللتين نظمتهماا األمااناة

خالل شاهري تشار ن األول/أكتوبر وتشار ن الثاني/نوفمبر  2019بشا ن التنوع البيولوجي في أعما البحار في

منطقة صا اادع الر ون  -ليبرتون وبشا ا ن الخطة اإلقليمية لإلدارة البياية لمنطقة المرتفع الشا اامالي في و ا ااط
المحيط األطلسا ا ا ا ا ا ااي ،على نحو ماا ورد في تقر ري حلقتي العما ( )2وأو ِجز في الوثيقاة .ISBA/26/LTC/2
وأحيطت اللجنة علما أيض ااا بحلقتي العم المقبلتين الراميتين إلى مواص االة وض ااع الخطتين اإلقليميتين لإلدارة

البياية لمنطقة المرتفع الشا ا اامالي في و ا ا ااط المحيط األطلسا ا ااي ،المقرر عقدها في ا ا ااانت بطر ا ا اابرغ ،االتحاد

الرو اي ،في حز ران/يونيه  ،2020ولمنطقة شامال غر المحيط الهادئ ،المقرر عقدها في جيجو ،جمهور ة
كور ا ،خالل الربع األخير من عام .2020

- 32

وعالوة على ذلك ،عقد

الن ُهج
اللجنة حلقة عم غير ر امية في  29شاباط/فبراير  2020وناقشات ُ

العلمية والنتائج الرئيس ا ا ا ا ااية لحلقتي العم المذ ورتين أعاله المعقودتين خالل ش ا ا ا ا ااهري تش ا ا ا ا اار ن األول/أكتوبر
وتشر ن الثاني/نوفمبر  .2019وأقر أعضاء اللجنة باإلنجا از العلمية الهامة التي حققتها حلقتا العم وأبرزوا

للن ُهج العلمية مع وضع خطط بياية إقليمية في مناطق تتسم بتباين مواردها المعدنية ونظمها
التطور المستمر ُ
اإليكولوجية.
- 33

وفي ضااوء المناقشااا

من المناطق ذا
الفجوا

المذ ورة أعاله ،أقر اللجنة ،في  5آذار/مارس ،بالحاجة إلى إضااافة المز د

األهمية البياية الخاصا ا ا ااة في منطقة صا ا ا اادع الر ون  -ليبرتون لتحسا ا ا ااين التمثي و ا ا ا ااد

المكاانياة في الشا ا ا ا ا ا اابكاة الحاالياة المتعلقاة بهاذه المنااطق .وأحااطات اللجناة علماا بااألعماال األخرى التي

ا ا اايجري االض ا ا ااطالع بها خالل فترة ما بين الدورتين بش ا ا ا ن تحديد وتهياة مناطق إض ا ا ااايية ذا

أهمية بياية

خاصاة ،بمسااعدة األمانة .وقرر اللجنة إعادة النظر في هذه المسا لة في دورة تموز/يوليه ،من أج صاياغة
توصيا

ينظر فيها المجلس.

- 34

وعمال بقرار المجلس المتعلق باتبااع نهج موحد لوضا ا ا ا ا ا ااع خطط اإلدارة البياياة اإلقليمياة في المنطقة

والموافقة عليها وا ا ااتع ارضا ااها ،بصا اايغته الواردة في الوثيقة  ،ISBA/26/C/10ناقشا اات اللجنة الخطوا

التي

يتعين اتخاذها خالل فترة ما بين الدورتين لتنفيذ القرار ،بهدف مناقشا ا ا ا ااة نتائج العم المضا ا ا ا ااطلع به ييما بين

الدورتين في دورة تموز/يوليه.

خامسا  -تنفيذ استراتيجية السلطة في مجال إدارة البيانات
- 35

تلقت اللجنة معلوما

التش ا ااغي العام لقاعدة بيانا

مس ا ا ا ا ااتكملة عن التقدم المحرز في تنفيذ ا ا ا ا ا ااتراتيجية إدارة البيانا

الس ا االطة ( ،)DeepDataالتي أتيحت فيها البيانا

وعن بدء

البياية للجمهور العام ،على

موقعها الش اابكي في تموز/يوليه  .2019وأحاطت اللجنة علما بالر ائز الخمس التي يجري وض ااع ا ااتراتيجية

__________
( )2ياماكان االطاالع عالاى تاقار اري حالاقاتاي الاعاما ا ا ا

عالاى الاماوقاعايان الش ا ا ا ا ا ا اباكايايان الات ا ا ااالايايانhttps://ran-s3.s3.amazonaws.com/ :

isa.org.jm/s3fs-public/files/documents/deep_ccz_biodiversity_synthesis_workshop_report_-_final.pdf

(تقر ر حلق ا ا ااة العما ا ا ا

المتعلق ا ا ااة بمنطق ا ا ااة الر ون  -ليبرتون) و https://ran-s3.s3.amazonaws.com/isa.org.jm/s3fs-

( public/files/documents/evora_workshop.pdfتقر ر حلقا ا ااة العما ا ا المتعلقا ا ااة بمنطقا ا ااة المرتفع الشا ا ا ا ا ا اما ا ااالي في و ا ا ا ا ا ا ااط
المحيط األطلسي).
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إدارة البيانا

وفقا لها ،وهي تحديد البيانا

وتخز نها وتوفيرها وتجهيزها وإدارتها .والحظت اللجنة أيض ا ا ا ا ااا أن

تجار المسا ااتخدمين وتعليقاتهم قد أُدمجت في أنشا ااطة العم المقررة ،بما في ذلك أنشا ااطة تطو ر خاصا اايا

إضايية في قاعدة البيانا
- 36

.DeepData

التوجيهية للمتعاقدين بش ا ا ا ن

وأحاطت اللجنة علما أيض ا ا ااا بالحاجة إلى مواص ا ا االة تعز ز التوص ا ا اايا

مض اامون التقار ر الس اانو ة وش ااكلها وهيكلها (انظر  ،)ISBA/21/LTC/15من أج مواءمة تلك التوص اايا
مع ا اتراتيجية إدارة البيانا  ،فضاال عن الحاجة إلى تزو د المتعاقدين بجدول نموذجي لتقديم شا
الرقمية المقدمة.

بالبيانا

سادسا  -المسةائل ذات الصةلة بتسةيير أعمال المؤسةسةة ول سةيما اآلثار القانونية والتقنية
والمالية المترتبة عل السلطة
- 37
- 38

نظر اللجنة في د ار ة متعلقة بالمسائ المتصلة بتسيير أعمال المؤ سة(.)3
وأشا ا ااار اللجنة إلى أن المؤ ا ا اسا ا ااة هي جهاز السا ا االطة المنشا ا ا بموج

المادة  170والمرفق الرابع

لالتفاقية من أج االضا ا ااطالع ب نشا ا ااطة في المنطقة وفقا للمادة ( )2( 153أ) من االتفاقية ،فضا ا ااال عن نق

المعادن المستخرجة من المنطقة وتجهيزها وتسو قها.
- 39

وأش ا ا ا ا ااار اللجنة ذلك إلى أن اتفا عام  ،1994الذي اعتمد ”نهجا تطور ا“ ،ينص على تس ا ا ا ا اايير

أعمال المؤ اساة من خالل المضاي تدر جيا ا اتنادا إلى االحتياجا

الوظيفية للمؤ اساة في

خطوة .وعالوة

على ذلك ،اش ا ا ااترط اتفا عام  ،1994قب عم المؤ ا ا اس ا ا ااة على نحو مس ا ا ااتق  ،تعيين مدير عام مؤقت من
موظفي السلطة لإلشراف على المهام المحددة المدرجة في الجزء  )1( 2من مرفق اتفا عام .1994
- 40

وأعربت اللجنة عن إدراكها أيضا ا ا ااا أن عملية وضا ا ا ااع مشا ا ا ااروع نظام ا ا ا ا ااتغالل الموارد المعدنية في

المنطقة بلغت مرحلة متقدمة ،وأن مشاروع النظام متوقع أن ُيعتمد في المساتقب غير البعيد .وفي ذلك الوقت،
يمكن البدء في مشار ع مشتر ة مع المؤ سة .وفي هذا الصدد ،تجدر اإلشارة إلى أن ثمة  11عقد ا تكشاف
يتوقع الدخول بموجبها في مشاار ع مشاتر ة في المساتقب مع المؤ اساة ،وأن ثمة قطاعا

أيضا للمشار ع المشتر ة.
- 41

يطل

محجوزة عدة متاحة

وأوصا اات اللجنة ،ا ا ااتنادا إلى ما ورد في الفق ار من  37إلى  40أعاله ،ب ن ينظر المجلس في أن

إلى الجمعية العامة ،رهنا بتوافر التمو الالزم ،أن تنشا ا ا ا ا ا ا منصا ا ا ا ا ا ا

األمانة وأن يعين األمين العام شا ا ا ااخصا ا ا ااا لشا ا ا ااغ هذا المنصا ا ا ا
الجزء  )1( 2من مرفق اتفا عام .1994

المدير العام المؤقت في إطار

لإلشا ا ا اراف على المهام المحددة المدرجة في

__________
(Edwin Egede, Mati Pal and Eden Charles, “A study related to issues on the operationalization of the )3
Enterprise: legal, technical and financial implications for the International Seabed Authority and for States
parties to the United Nations Convention on the Law of the Sea”, Technical Report 1/2019 (International

).Seabed Authority, 2019
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7/8

ISBA/26/C/12

سابعا  -مسائل أخرى
تبادل اآلراء بشأن الحتياجات الحالية والمستقبلية من المؤهالت لعضوية اللجنة المقبلة
- 42

تمشا ا ا ا ا ا ايااا مع قرار المجلس المتعلق بااانتخااا

( ،)ISBA/26/C/9نظر اللجنة في طل
الخبرة في مجاااال

تقر ره إلى المجلس.

أعض ا ا ا ا ا ا اااء اللجنااة القااانونيااة والتقنيااة في عااام 2021

األمين العام بش ا ا ن تقييمها لالحتياجا

محااددة في اللجنااة المقبلااة ،وقاادماات اقت ارحااا

الحالية والمس ا ااتقبلية إلى

إلى األمين العااام ،تقرر إدراجهااا جزء من

الشواغل المتعلقة بحالة صندوق التبرعات الستئماني
- 43

الحظت اللجنة بقلق بالغ أن ما مجموعه ثمانية أعضاء في اللجنة من البلدان النامية لم يتمكنوا من

المشاار ة في اجتماعا

اللجنة بساب

االفتقار إلى الدعم المالي من صاندو التبرعا

حدوث عجز آخر في الصااندو أن يثير مس ا لة بلوغ النصااا

القانوني في اجتماعا

وحثت اللجنة األمين العام على بذل قصااارى جهده من أج التماس تبرعا

على المجلس في دورته المقرر عقدها في تموز/يوليه.

8/8

اال اتاماني ومن شا ن

اللجنة في تموز/يوليه.

للصااندو وعلى عرض المس ا لة
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