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الدورة الثانية والعشرون
كينغستون 22-11 ،متوز/يوليه 2016

مقرر جملس السلطة الدولية لقاع البحار بشأن التقرير املووز املقودم موئ ر ويس
اللجنة القانونية والتقنية
إن جملس السلطة الدولية لقاع البحار،
إذ يشري إىل مقرره ISBA/21/C/20؛
 - 1حييط علما مع التقدير بوالتقرير املووز لور يس اللجنوة القانونيوة والتقنيوة وئ
أ مال اللجنة خالل الدورة الثانية والعشريئ؛
 - 2يرحب بالعمل الوي اطوطلعب بوه اللجنوة إوور إظوار نسوام ا وتغالل،
و يما إ داد مسوّدة العمل األوىل لنسام ا تغالل ،ويطلو إىل اللجنوة أن اوا ول ملو ا
املتإل بنسام ا تغالل لى بيل األولوية؛
 - 3يق رّ القا مة اليت وطعت ا اللجنة بالنوااج املتوخاة ذات األولوية لوطو مدونوة
قوا د ا تغالل خالل الفترة التالية املمتدة لو  12إىل  18ش را ،لى النحوو املوبيف ا املر و
الثالث بالوثيقة ISBA/22/C/17؛
 - 4يعرب عن تقديره للمتعاقديئ لى موا أبودوه موئ التو ام قويّد ب زوداة زيوادة
كبرية ا دد الربامج التدريبية خالل السنوات اخلمس القادمة ،م مالزسته أن دد الوربامج
رمبا يإل إىل  ،200وحييط لما م ا راياح بأنه موئ أزول التعامول مو و العمول البوبري
املتعل و بووالربامج التدريبيووة ا األمانووة ،أادرزووب ا املي انيووة املقترزووة املقبلووة للسوولطة و يفووة
ا األمانة ملو ف ينإ ّ اركي ه لى أنشطة التدري ؛
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 - 5حيييييط علميييا مبوووا زووورث موووئ ووووث مفإّووول و و و لطلبوووات متديووود قوووود
ا تبشوواا السووتة ،وخا ووة لتحديوود مووا إذا كووان املتعاقوودون قوود بوويلوا ز ووودا وسووئ نيووة
موووئ أزووول ا متثوووال لشوووروس قوووود ا تبشووواا ولبنوو د ا يتمبنووووا ،أل وووبا خارزوووة
ووئ وويطر،د ،مووئ ا ووتبمال األ مووال التحزووريية الالزمووة لالنتقووال إىل مرزلووة ا ووتغالل،
أو موووا إذا كانوووب زووودوث ا نتقوووال إىل مرزلوووة ا وووتغالل قووود انتفوووب ا ووول السوووروا
ا قتإادية السا دة؛
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يكييرر تيديييد أمهيووة الفقوورة  1مووئ التوويييل األول للمقوورر الوووارد ا الوثيقووة
يما يتإل باملعلومات اليت يتعيف إدراز ا ا ظل متديد قد ا تبشاا؛

 - 7يالحظ او ية اللجنوة بشوأن طورورة طومان ا اسواط ا اطبيو اتزورا ات
القا مووة الوويت وطووع ا األموويف العووام ،ويقوورر أن انطب و لووى اللجنووة ،م و إزوورا مووا يل و م مووئ
اغوويريات ،اتزوورا ات اتطووا ية املتعلقووة بالتعاموول مو البيانوات واملعلومووات السوورية الووواردة ا
املر الثاين بنشرة األميف العام ISBA/ST/SGB/2011/03؛
 - 8يعرب عن تقديره لتقرير ر يس اللجنة إىل اجمللس ئ ا وتعرا
اتدارة البيئية ملنطقة كالريون  -كليرباون؛

انفيوي خطوة

 - 9يالحظ أنه كان موئ املقورر انسويد زلقوة مول وتعرا انفيوي اخلطوة قبول
انعقاد الدورة الثانيوة والعشوريئ ا وام  ، 2016ويطلو قود زلقوة العمول قويه قبول انعقواد
الدورة الثالثة والعشريئ ا ام 2017؛
 - 10يالحظ أيضا قرار اللجنة أن انسر ا قد زلقوة مول لميوة با شوترا مو
أخإوووا يحمل ااميوووات/اتدارة البحريوووة لتحديووود مووودث مال موووة أو طووورورة اعوووديل املنووواظ
ذات األمهية البيئية اخلا ة ،وقرارقا أن انسر ا قد زلقة مل بشأن املنواظ املرزعيوة لرثور
واملناظ املرزعية للحفظ ،ويشج األمانة لى العمل وئ كثو مو اللجنوة موئ أزول ديود
التوقيب املنا لعقد كل مئ زلقيت العمل قواايف وطومان أو و مشواركة بنوة موئ ييو
الدول األظراا املعنية؛
 - 11يش ي ع اللجنووة واألمانووة لووى إزووراز اقوودم ا وط و خطووط ل و دارة البيئيووة
ا املنووواظ الدوليوووة األخووورث لقووواع البحوووار ،و ووويما ا املنووواظ املشووومولة زاليوووا بعقوووود
ا تبشاا ،مشريا إىل الفقرة  60مئ قرار اجلمعية العامة لرمد املتحدة 235/70؛
 - 12يطلييب مووئ يي و املتعاقووديئ ايسووري ا إووول لووى بيانووا،د البيئيووة وإاازت و ا
للجم ور؛
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 - 13يطلييب إىل اللجنووة أن اسووتعر أزبووام أنسمووة التنقيو وا تبشوواا الوويت
اتعل يار ر زإة ا رأس املال ا إظوار ارايو مشوروع مشوتر  ،وذلود ودا خلو
التنوامد بوويف ييو األنسمووة ا قوويا الإوودد ،وأن اقودم او ووية وويا الشووأن لينسوور ي ووا اجمللووس
ا دوراه املقبلة؛
 - 14يطلب إىل األميف العام أن يبفل ا تمرار او ري ما يبفحمل مئ الوقوب واملووارد
لد د مل اللجنة ،و يما بشأن املسا ل ذات األولوية؛
 - 15يطليييب إىل األمووويف العوووام أن يفيووود اجمللوووس ا دوراوووه الثالثوووة والعشوووريئ ا
ام  2017مبعلومات مستبملة ئ انفيي قيا املقرر ،ويطل إدراج قيه ات وادة كبنود دا ود
ا زدول أ مال اجمللس.
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