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الدورة الثالثة والعشرون
كينغستون ١٨-٧ ،آب/أغسطس ٢٠١٧
البند  ٩من جدول األعمال
النظر ر ررر يف التقرير ر ررر النهر ر ررا للجنر ر ررة الر ر رري
أنشر ر ر ا اجلمعي ر ررة إلجر ر ررا مراجع ر ررة دوري ر ررة
للنظام الدويل للمنطقة عملا ابملادة 154
من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار

مقرررر جلمعيررة السررلطة الدوليررة لقررا البحررار بش ر ن التقريررر النهررا عررن املراجعررة الدوريررة
األوىل للنظر ر ررام الر ر رردويل للمنطقر ر ررة عمر ر ررل ابملر ر ررادة  154مر ر ررن اتفاقير ر ررة األمر ر ررم املتحر ر رردة
لقانون البحار
إن مجعية السلطة الدولية لقا البحار،
إذ تشري إىل اجلزء احلادي عشر من املادة  ١54من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار(،)١
وإذ تشررري أيضااا إىل مقررهااا املااخر  ٢4متااو /يولي ا  ،٢٠١5املتخ ا يف الاادورة احلاديااة والعش ارين
للسلطة الدولية لقاع البحار( ،)٢إبنشاء جلنة مراجعة إلجراء املراجعة الدورية األوىل للنظام الدويل للمنطقة
عمال ابملادة  ١54من االتفاقية،
وإذ تشررري كرركل إىل مقررهااا املااخر  ٢١متااو /يوليا  ٢٠١6املتخا يف الاادورة الثانيااة والعش ارين
للساالطة بش ا ن التقرياار املخق ا املعاارو عليهااا يف تل ا الاادورة وتعليقااا جلنااة املراجعااة واللجنااة القانونيااة
والتقنية واللجنة املالية واألمانة ،فضال عن املالحظا اليت أبدي يف اجلمعية(،)3
__________
( )١األمم املتحدة ،جمموعة املعاهدا  ،اجمللد  ،١٨33الرقم .3١363
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وإذ حترري علمررا ابلتقرياار النهااا ال ا ي قدمتا جلنااة املراجعااة عاان املراجعااة الدوريااة األوىل للنظااام
الاادويل للمنطقااة عمااال ابملااادة  ١54ماان االتفاقيااة ،وال ا ي أحال ا ر اايس جلنااة املراجعااة يف رسااالة مخرخااة
 3شباط/فرباير  ،)4(٢٠١٧وابلتقرير الشفوي ال ي قدم ر ايس جلناة املراجعاة ،ومباداوال اجلمعياة بشا ن
يف إطار البند  ٩من جدول األعمال،
وإذ تعرب عن تقديرها للجنة املراجعة لتقريرها النها ،

ألف
توافق على التقرير النها عن املراجعة الدورية للسالطة الدولياة لقااع البحاار عماالا ابملاادة ١54
من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار ،بصيغت الواردة يف مرفق الرسالة()4؛

اب
ترردعو الاادول األط ارا املزكيااة لألنشااطة يف املنطقااة إىل أن تراج ا  ،إن مل تكاان قااد فعل ا ذل ا
بع ااد ،التشا اريعا الوطني ااة لكا ا منه ااا ملمارس ااة الرقاب ااة عل ااى أنش ااطة الكي ااا ال اايت أبرما ا معه ااا عق ااود
استكشا  ،وذل استنادا إىل فتوى غرفة منا عا قاع البحار التابعة للمحكمة الدولية لقانون البحار؛

جيم
 - ١تشدد على أمهية توخ الشفافية عند وضا األحكاام املالياة يف قواعاد وأنظماة السالطة
فيما يتص بنظام تقاسم الفوا د ،م إيالء اعتبار خاص الحتياجا الدول النامية؛
 - ٢تشر رردد أيضر ررا عل ااى أمهي ااة املش اااركة العاملي ااة خ ااالل وض ا ا القواع ااد واألنظم ااة املتعلق ااة
ابلتعدين يف أعماق البحار ،وال سيما مشاركة الدول النامية؛
-3

تقرر أن تعيني مدير عام مخق للمخسسة ليس مستصواب يف الوق الراهن؛

دال
 - ١توافررق علااى اجلاادول الاازمي املاانق الجتماعااا عااام  ٢٠١٨و  ،٢٠١٩علااى حنااو
ما اقرتح األماني العاام ،وتادر تزاياد عاءء عما السالطة يف الوقا الاراهن ،وتشادد علاى أمهياة القياام يف
الوق املناسء إبعداد وتو ي الواث ق واملواد األخرى اليت ستناقَش يف اجتماعا ك منهما؛
 - ٢أتذن لألم ااني الع ااام ابخت اااذ الرتتيب ااا املناس اابة لتلبي ااة متطلب ااا اجل اادول ال اازمي امل اانق
لالجتماعا  ،يف حدود موارد امليزانية املتاحة خلدما املخمترا ؛

 - 3تطلر إىل األمااني العااام إنشاااء صااندوق اسااتاماي للتربعااا ماان أجا تغطيااة تكااالي
مشااركة أعضاااء اجمللااس ماان الاادول الناميااة يف اجتماعا الساانوي الثاااي ،وتقاادم تقااارير ابنتظااام إىل اجلمعيااة
عن حالة الصندوق؛
__________
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 - 4تشرج الادول األعضااء واملاراقبني وغاههم مان اجلهاا صااحبة املصالحة علاى املساامهة
ماليا يف الصندوق االستاماي للتربعا ؛

ها
 - ١تطلر ر ر إىل األم ا ااني الع ا ااام ،نظا ا ارا ألمهي ا ااة وض ا ا خط ا ااة طويل ا ااة األجا ا ا حت ا اادد االجت ا ااا
االسا ارتاتيج للس االطة وأه اادافها ،أن يق اادم مش ااروع خط ااة اسا ارتاتيجية إىل اجلمعي ااة للنظ اار فيا ا يف دورهت ااا
الرابعة والعشرين يف عام  ،٢٠١٨وأن يبلغ الدول األعضاء ابنتظام ابلتقدم احملر فيما يتعلق هب اخلطة؛
 - ٢تطل ر ر أيضر ررا إىل األما ااني العا ااام أن يسا ااتكم ابسا ااتمرار ،حسا ااء االقتضا اااء ،جتمي ا ا
القوانني واألنظمة والتدابه اإلدارية الوطنية ذا الصلة للدول املزكية فيما يتعلق ابألنشطة يف املنطقة؛
 - 3تطل ر كرركل إىل األمااني العااام أن ياازود اجمللااس بدراسااة مقارنااة للتش اريعا الوطنيااة
القا مة بغية استخالص عناصر مشرتكة منها قب هناية عام ٢٠١٨؛
 - 4تشررج األمااني العااام علااى ضاامان ت اوافر التموي ا الكااايف فيمااا يتعلااق جبهااود وجهااود
موظفي ا الراميااة إىل وض ا وتشااغي قاعاادة بي ااا  ،يف ضااوء أمهيااة حتس ااني آليااا إدارة البيااا وتب ااادل
البيا  ،مبا يف ذل إجاراء اساتعرا جلاودة واتسااق البياا اجملمعاة؛ وحتا املتعاقادين علاى العما ما
اجملمعة وسد الثغرا يف تغطية البيا ؛
األمني العام يف استعرا جودة واتساق البيا
ّ

 - 5تطلر ر إىل األم ااني الع ااام أن يواصا ا استعراضا ا اجل اااري للمه ااارا املطلوب ااة واخلا اربا
املتاحة داخ األمانة على سبي األولوية ،وأن يدرج ه االحتياجا يف دورة امليزانية املقبلة؛

واو
 - ١تطلر ر إىل اللجن ااة القانوني ااة والتقني ااة واجملل ااس النظ اار ،يف س ااياق وضا ا إط ااار تنظيما ا
لالستكشا واالساتغالل ،يف اشارتاط أن تكاون العقاود اجلديادة ،مباا يف ذلا مجيا التمديادا  ،إلزامياة،
م تضمينها شاروطا وأحكاماا موحادة وخطا عما مفصالة حتادد أهادافا واضاحة وميكان رصادها وتكاون
قابلة للتنفي ؛
 - ٢تطلر ر ر ر إىل األم ا ا ااني الع ا ا ااام أن يواصا ا ا ا مبادرتا ا ا ا لتق ا ا اادم مالحظ ا ا ااا ذا ج ا ا اادوى
للمتعاقاادين ،مبااا يف ذل ا عقااد اجتماعااا أكثاار انتظامااا للمتعاقاادين يف كينغسااتون ،وك ا ل ماان خااالل
االتصاال الثنا ية املباشرة على الصعيد التقي؛
 - 3تشررج األمااني العااام علااى تعزيااز التنساايق والتعاااون م ا سااا ر املنظمااا الدوليااة ذا
الصلة واجلها صاحبة املصلحة ،م األخ يف احلسبان حقوق الدول املزكية واملتعاقدين؛
 - 4ترحر مببااادرة األمااني العااام إلنشاااء وحاادة إلدارة العقااود لتبسااي العمليااا الداخليااة،
مبا يف ذل العمليا املتعلقة بتقدم املتعاقدين للتقارير؛
 - 5تطل ر إىل األمااني العااام أن يستكش ا م ا اللجنااة القانونيااة والتقنيااة وم ا املتعاقاادين
تدابه إضافية لتحسني أوج الكفاءة يف العملية احلالية الستعرا التقارير وخط العم السنوية؛
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 - 6تطلر أيضرا إىل األماني العااام أن يقادم تقريارا عان حالاة مجيا العقاود ،علاى األقا ماارة
ك مخس سنوا ؛

زاي
 - ١تشرردد علااى أمهيااة تبااادل البيااا البيايااة واحلصااول عليهااا ،وتشااج اللجنااة القانونيااة
والتقنية على مواصلة ممارستها املتمثلة يف إنشاء أفرقة عاملاة تعاى مبجااال معيناة مان اخلاربة ،وعلاى النظار
يف إنشاء فريق عام معي ابلقضااي البياية؛
 - ٢تطل إىل اللجنة القانونية والتقنية أن تواص معاجلاة مسا لة تفعيا املخسساة ابعتبارهاا
مس لة مهمة يف ضوء التطورا احلاصلة فيما يتعلق ابلتعدين يف أعماق البحار؛
 - 3تطل إىل اجمللاس أن ينظار يف الازايدة احلالياة واملتوقعاة يف دور اللجناة القانونياة والتقنياة
وعااءء عملهااا ،وأن يتفكاار يف تاوا ن اخلاربا الفنيااة وجماااال التخصا املطلوبااة داخا اللجنااة القانونيااة
والتقنيااة ،وتطلااء إىل األمااني العااام تقاادم التفاصااي ذا الصاالة يف رسااالة يوجههااا إىل الاادول األط ارا
يدعوها فيها إىل تقدم أمساء مرشحني ،م األخ يف االعتبار أن اجمللس ساو يواصا النظار يف االقارتا
املشارت الا ي قدمتا اجملموعااة األفريقيااة وجمموعااة بلاادان أمريكااا الالتينيااة ومنطقااة البحاار الكاااريي( )5بشا ن
مس ا لة انتخ اااب أعض اااء اللجن ااة القانوني ااة والتقني ااة قب ا االنتخ ااااب املقبل ااة ،ويف موع ااد ال يتج اااو اتري ا
انعقاد الدورة اخلامسة والعشرين للجمعية؛
 - 4تشررج اللجنااة القانونيااة والتقنيااة علااى عقااد مزيااد ماان االجتماعااا املفتوحااة للسااما
بزايدة الشفافية يف عملها؛

حا
 - ١تشرردد علااى وجااوب إيااالء أمهيااة قصااوى لتنفي ا واليااة الساالطة املتعلقااة بتعزيااز وتنساايق
البح ا العلم ا البحااري يف املنطقااة ونشاار املعااار ذا الصاالة لصاااح مجي ا الاادول األط ارا  ،وال ساايما
الدول النامية؛
 - ٢تشررج األمااني العااام علااى النظاار يف كيفيااة التعاااون علااى نطاااق أوس ا م ا األوساااط
العلميااة ومشاااري ومبااادرا علااوم البحااار العميقااة املتصاالة ابملنطقااة ،مبااا يف ذل ا عاان طريااق السااع إىل
االستفادة من األموال اخلارجة عن امليزانية يف التعاون م األوساط العلمية ودعم املبادرا ذا الصلة؛
 - 3تؤكررد أن ا ينبغ ا تبااادل املعلومااا غااه الس ارية ،مث ا املعلومااا املتعلقااة حبمايااة البياااة
البحرية واحلفاظ عليها ،على نطاق واس وتيسه االطالع عليها.

اجللسة ١٧٠
 ١٨آب/أغسطس ٢٠١٧

__________
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