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السلطة الدولية لقاع البحار
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الدورة الثالثة والعشرون
كينغستون 18-7 ،آب/أغسطس 2017

تقرير موجز من رئيس جملسس اللسل ة الدوليسة لقساب ال عسار مسن املسا اجمللسس
خال دورته الثالثة والعشرين
ُ - 1عق دددل ال دددورل الوالو ددة والال ددةون دل ددس الس ددلطة الدولي ددة لق دداع البح ددار كينغس ددتون
من  8إىل  14آب/أغسطس .2017

ال د د ل

اوال  -إقرار جدو األملا
اجللسة  223املاقودل
-2
(.)ISBA/23/C/1

 8آب/أغسطس  ،2017أقة ادلس جدول األعمدال ذد ا الددورل

اثنيا  -انتخاب رئيس اجمللس ونواب الرئيس
اجللسددة ه سددتا ،اهتسددي ادلددس أر(يددن ة هددد( (األرجنت دني) رئيسددا للم لددس للدددورل الوالوددة
-3
والال دة(ن .و وقددق وددر ،وإوددة ملدداورال أجة ددا ادموعددال ا قليميددة ،اهتسددي ادلددس ول د اجل ائددة
(جمموعددة الدددول األ ة(قيددة) و(ددنغا ورل (جمموعددة دول آ(دديا وا دديع اذددادر) و ولندددا (جمموعددة دول أورو
اللةقية) وكندا (جمموعة دول أورو الغة ية ودول أخةى) هوا للةئيس.

اثلثا  -تقرير األمني العام من واثئق تفويض امضاء اجمللس
اجللس ددة  228املاق ددودل  11آب/أغس ددطس ،أ ل ددم أم ددني ع ددا الس ددلطة ادل ددس ن و ئ ددر
-4
ت ددو(ر رةيددة ةددادرل عددن رو(ددا الدددول أو اارومددال أو وأارال اصارجيددة أو أ ددسا م د ون ذ د مددن
وأرا اصارجيددة قددد وردل مددن أعلددا ادلددس البددالم عدددد  28علدوا التاليددة أةدداو د ا ردداد الةو( د ،
واألرجنتددني ،وإ( ددباهيا ،وأ( د اليا ،والناأ( ددن ،و ددنغود(د ،و نمددا ،و ولن دددا ،وتلدديريا ،وتة(ني ددداد وتو غ ددو،
وتوهغ ددا ،وجاما(ر ددا ،واجل ائ ددة ،و تور( ددة ك ددورن ،وجن ددوب أ ة(قي ددا ،و( ددنغا ورل ،و دديل  ،والو ددني ،وغ ددا ،
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و ةهس ددا ،والر ددامكون ،وكن دددا ،وك ددول د( د دوار ،واملرس دديرب ،واململر ددة املتح دددل لن(طاهي ددا الا مد د وأ(ةلن دددا
ددرن
اللددمالية ،واذنددد ،و ولندددا ،واليددا ن .وقُدددمق أ(لددا يددس ر(ددائن ت ددو(ر عددن ة(ددر ال دداكس
م د كةال د و(ة موقا ددة ألو ددة األوىل موجت ددة م ددن وأارال أو ( د ارال أو او ددال دائم ددة ل دددى األم د
املتحد دددل أو لد دددى السد ددلطة الدوليد ددة لقد دداع البحد ددار أو مراتد ددي أو (د ددلطال وروميد ددة أخد ددةى مد ددن أملاهيد ددا،
وإهدوهيسيا ،وأوغندا ،و ي  ،وهي كن.
 - 5وو قددا للمددادل  18مددن الن ددا الددداخل للم لددس ،قُدددمق و ئددر ت ددو(ر مددن ا ردداد األورو
وأعلا اجلماية البالم عدد  25علوا التالية أةاو وال (ن ليسوا مدن أعلدا ادلدس ولردن مدر ذد
أن (لدداركوا جلسدداتال عمددو ملددادل  74مددن ه امددال الددداخل  ،و ددا األعلددا د د إك دوادور ،وأهتيغ دوا
و ة ددودا ،و كسددتان ،والنتغ ددال ،و ل يرددا ،و(،لنددد ،وتوغ ددو ،وتو ددالو ،وج د ر ك ددو  ،والسددنغال ،وعم ددان،
وغيد ددا  ،وال لبد ددني ،وكد ددو  ،والرو(د ددق ،وكينيد ددا ،ولبند ددان ،ومود ددة ،واملغد ددةب ،واململرد ددة الاة يد ددة السد دداود(ة،
وموأامبير ،وميامنار ،و ورو ،والنةو(ج ،وهيوأ(لندا.

رابعا  -انتخاب مللء شواغر يف اللجنة القانونية والتقنية
اجللسددة  ،223اهتس ددي ادل ددس غا(ددتون ة ه ددد( م ددوهتكو ( دديل ) ،وأل وهس ددو م ددارتيني روأ
-6
(املرسيرب) و يوتة هوا ( ولندا) ملن واغة الل ندة القاهوهيدة والتقنيدة هلد ل عدن ا(دتقالة موهتسدكال
غددوه الس كددار(و ( دديل ) وأل وهسددو أ(ينسدديو  -ك(دةا (املرسدديرب) ور(لددارد أهدددرس كوتلينسددر ( ولندددا)،
عل التوايل لل ل املتبقية من و (تت (اه ة .)ISBA/23/C/3

خاملا  -تقرير األمني العام من حالة مقود االستكشاف وامللائل ذات الصلة
اجللس د ددة  ،224املاق د ددودل  9آب/أغس د ددطس ،أو د ددا ادل د ددس علم د ددا تقة( د ددة األم د ددني الا د ددا
-7
عن والة عقود ا (ترلا واملسائن ال الولة (.)ISBA/23/C/7

سادسا  -تقرير األمني العام من حالة التشريعات الوطنيسة املتعلقسة تلتعسدين يف قساب ال عسار
وامللائل ذات الصلة
اجللسددة  224أ(لددا ،ه ددة ادلددس تقة(ددة األمددني الاددا عددن والددة التل دة(اال الو نيددة املتالقددة
-8
لتاد ددد(ن قد دداع البحد ددار الاميد ددر واملسد ددائن ال الود ددلة ( .)ISBA/23/C/6و ود ددل ادلد ددس أن جورجيد ددا،
و ةهسددا ،وكك(بدداان ،و ورو ،و ولندددا قدددمق ،مند الدددورل الواهيددة والالدة(ن ،مالومددال عددن تلدة(اا ا الو نيددة
املتالقددة لتاددد(ن قدداع البحددار الاميددر .وأ ددارل و ددود إهدوهيسدديا و تور(ددة كددورن والوددني إىل الامليددال
التلد دة(اية والتط ددورال ا دار( ددة ال ددر ( ددتقد تق ددار(ة لد د قا الوق ددق املنا( ددي ،و ددني ق ددد و ددد ي د د
مالومددال مسددترملة عددن تل دة(اال لدددا لاددا  .2013وأ ددك إىل املوددادر القائمددة للتل دة(اال النمو جيددة
وإىل أن اعتماد التلة(اال واللوائح والتدا ك ا دار(ة و من الت امال الانا(دة الواجبدة الدر (تادني علد الددول
الو ددا وددا و قددا لن متددا القاهوهيددة اصاةددة .و لددي ادلددس إىل األمددني الاددا أن (قددد إليددال دورتددال الةا اددة
والالة(ن تقة(ةا عن والة التلة(اال الو نية املتالقة لتاد(ن قاع البحار الامير واملسائن ال الولة.
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سابعا  -تقريسر األمسسني العسسام مسسن تنفيسسا القسرار السسا امسسا اجمللسسس يف مسسام  2016بشس ن
التقرير املوجز لرئيس اللجنة القانونية والتقنية
 - 9أوددا ادلددس علمددا تقة(ددة األمددني الاددا عددن تن ي د الق دةار ال د س اجمل د ا ادلددس عددا 2016
لد د ن التقة( ددة امل ددوج لد دةئيس الل ن ددة القاهوهي ددة والتقني ددة ( .)ISBA/23/C/8وأع ددةب ادل ددس ع ددن ارتياو ددال
مللمون التقة(ة و يرلال وروي و ا الو(ديلة الدر نردن مدن إ د ا م (دد مدن اللد ا ية علد عمدن األماهدة
الاامة ،لو عن تقيي تن ي القةارال و نا ال اكةل املا(سية .و لي ادلس تقدمي تقة(ة اودن دورتدال
الةا اة والالة(ن وإ ا ة املس لة كبند دائ جدول أعمالال.

اثمنا  -النظر ،ألغراض املوافقة ،يف طلب مقدم من حكومة بولنسدا لللوافقسة ملسط خ سة
ملل الستكشاف الكربيتيدات املتعددة الفلزات يف املن قة
اجللس د ددة  225املاق د ددودل  10آب/أغس د ددطس ،ه د ددة ادل د ددس تقة( د ددة وتوة د دديال الل ن د ددة
- 10
القاهوهية والتقنية ل ن لي املوا قة عل خطدة عمدن (ترلدا الرن(تيددال املتادددل ال لد ال مقدمدة
من ورومة ولندا (.)ISBA/23/C/11
 - 11و ند ددا عل د د توةد ددية الل ند ددة ،وا د ددر ادلد ددس عل د د الطلد ددي و لد ددي إىل األمد ددني الاد ددا أن (ود دددر
د ددرن عق د ددد م د ددن د ددني الس د ددلطة ووروم د ددة ولن د دددا (اه د ددة  .)ISBA/23/C/14وأع د ددةب
خط د ددة الام د ددن
و د ولندا عن تقد(ةا للاملية ال االة الر أ لق إىل املوا قة عل لبال.

اتسعا  -النظسسر ،ألغسراض املوافقسسة ،يف طلسسب ديسسد ملسسدة دسسس سسسنوات لعقسسد استكشسساف
العقيدات املؤلفة من مدة معادن بني حكومة اهلند واللل ة
اجللسة  225أ(لا ،ه ة ادلس تقة(ة وتوةية الل نة القاهوهية والتقنية ل ن لي د(د
- 12
ملددل يددس (ددنوال لاقدد ا(ترلددا الاقيدددال املال ددة مدن عدددل ماددادن املددن دني ورومددة اذنددد والسددلطة
(.)ISBA/23/C/9
 - 13و ندا علد توةدديال الل ندة ،وا در ادلددس علد لددي د(دد عقدد ا(ترلددا الاقيددال املال ددة
من عدل ماادن ني ورومة اذند والسلطة ملدل يس (دنوال ،و لدي إىل األمدني الادا أن (ن ن د التمد(دد
اعتبدارا مدن  25آ ار/مداران ( 2017اه دة  .)ISBA/23/C/15وأعدةب و دد اذندد عدن ارتياودال لإلجدةا ال
ال االة للن ة لبال وأ دار إىل ملداركة لددا مند مددل و(لدة ا(ترلدا الاقيددال املال دة مدن عددل
ماادن ا يع اذندس.

ماشرا  -تقرير رئيس اللجنة القانونية والتقنية من املا اللجنة
 11آب/أغس د ددطس ،ع د ددةن رئ د دديس الل ن د ددة القاهوهي د ددة والتقني د ددة تقة( د ددةا ع د ددن أعم د ددال الل ن د ددة
- 14
( .)ISBA/23/C/13وأع ددةب ادل ددس ع ددن تق ددد(ةا للام ددن الل ددا الد د س ا ددطلاق ددال الل ن ددة ،وتناول ددق
تاليقات ددال ما مت ددا أهل ددطة املتااق ددد(ن وو ددب خط ددع ا دارل البي ي ددة ،علد د ( ددبين األولو( ددة ،وا( ددتاةان
خطة ا دارل البي ية ملنطقة ةدع كور(ون  -كلينتون .وأوىن ادلس أ(لا عل الل نة ملا أوةأتال من تقدد
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كبدك يمددا (تالدر علددةوع ه دا ا(ددتغول املدوارد املادهيددة املنطقدة .وعلد وجدال اصوددو  ،رودي ادلددس
لل د ا ية وا( ددتمةار مل دداركة أة ددحاب املو ددلحة و ددب مل ددةوع الن ددا (اه ددة ال ددةع ” ل ددش عل ددة“
أد ا) .وكةر ادلس أ(لا ما أعة ق عنال الل نة من ارتيدا للتقدد ا دةأ ةدوب تن يد ا(د اتي ية السدلطة
دارل البيا ل.
 - 15وتةد مداو ل ادلس ل ن تقة(ة رئيس الل نة

قةار ادلس .ISBA/23/C/18

حاد مشر  -تقرير جلنة املالية وتوصياهتا
 10آب/أغسطس ،قد رئديس الل ندة املاليدة تقة(دة الل ندة (.)ISBA/23/A/8-ISBA/23/C/10
- 16
وأعةب ادلس عن ارتياوال لنوعية التقة(ة .و ا ة ادلس واغن الل نة لد ن املسدتوى غدك املسدتدا الد س
وةدلال ةدندو التنعددال ا (دت ماو ،و دو مددا مدن د هال أن (لددة امدن الودندو مددا ادد عددا .2018
و د ا الودددد ،ع د ندل ادلددس مددةل أخددةى التنقدديح املق د مددن الل نددة مددا د املاددا(ك املتالقددة دارل
الوددندو وا(ددتسدامال .وروددي ادلددس لتدددا ك املتس د ل لتحقيددر و ددورال التردداليل ولرنددال دددد عل د
ددةورل اا دداى علد جددودل خدددمال ال ددة اللد و(ة .و وددل ادلددس أ(لددا أن ملدداورال (ددت ةى ملناقلددة
الة(و الاامة الر (د اتا املتااقدون.
 - 17و اجللس ددة  ،228اجملد د ادل ددس ،ن ددا جل علد د توة ددية جلن ددة املالي ددة ،قد دةارا (تال ددر ملس ددائن املالي ددة
ومسائن املي اهية (.)ISBA/23/C/17

اثين مشر  -تنقيح النظام األساسي ملوظفي اللل ة
اجللس ددة  225املاق ددودل  10آب/أغس ددطس ،ه ددة ادل ددس إدخ ددال تا ددد(ول مق و ددة
- 18
عل الن ا األ(ا( ملوظ السلطة هتي ة للتنقيحال الر أُدخلق عل الن ا األ(ا( ملوظ األم
املتحدل ال س (ستند إليال الن ا األول (اه ة .)ISBA/23/C/4
 - 19و ددو م ددا ُك ددة أع ددوا ،ق ددةر ادل ددس أن (اتم ددد تل ددرب التنقيح ددال للن ددا األ(ا(د د مل ددوظ
السلطة وأن (طبقتا ماقتا ويغتتا الواردل مة ر القةار  ،ISBA/23/C/16و لرب ر(وما تقة ا اجلماية.

اثلث مشر  -مشروب نظام استغال املوارد املعدنية يف املن قة
 - 20أ لدم ادلددس ن ملدةوع الن ددا املوودد املتالددر (ددتغول املدوارد املادهيددة املنطقدة الد س أعدتددال
األماه د ددة الاام د ددة مت د ددا املوق د ددب الل د ددبر للس د ددلطة ،إىل جاه د ددي م د د د كةل لد د د ن الاملي د ددة ال د ددر أجة( د ددق
( )ISBA/23/C/12ومقد مددن و ددد ولندددا ( .)ISBA/23/C/5وجددةل ا ددارل أ(لددا إىل قائمددة أل(د لة
الر ميرن ألةحاب املولحة أن (ن ةوا يتا إعداد يا (اه ة  ،ISBA/23/C/12املة ر).
 - 21وإ ا ةجل إىل التاليقال الاامدة علد ملدةوع ه دا ا(دتغول املدوارد املادهيدة املنطقدة الدر قُددمق
(يا تقة(ة رئديس الل ندة القاهوهيدة والتقنيدة ،أ داد ادلدس لل ندة ملدا قامدق دال مدن عمدن مدا (تالدر
علةوع الن ا وخبة(طة الطة(ر حنو اعتمادا (اه ة  ،ISBA/23/C/13املة ر) .ورودي ادلدس أ(لدا تامدي
ملددةوع الن ددا علد أةددحاب املوددلحة ،و د ات علد تقدددمي يددا ل لددول  17تلدة(ن الودداو /هددو من
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و موعد ددد (ت د دداوأ  31كد دداهون األول/د(سد ددمن  .2017و د ددرة ادلد ددس أ(لد ددا الل ند ددة عل د د ت اهيتد ددا
لددورل ملددةوع الن ددا مددن ا ددار اذيرل د األويل عددا  2015إىل الوويقددة
الامددن و دةاأ تقددد
ااالية الر تل  107ة حال.
 - 22وقددد عدددد كبددك مددن الو ددود تاليقددال أوليددة علد عمليددة ملددةوع الن ددا و يرلددال وملددموهال وعلد
ددور ا تدداأ .وجددةى التلددد(د علد أهددال (دديرون مددن اللددةورس
خة(طددة الطة(ددر ،ما ددني قمددا مددا أا
تو ك ما (ر مدن الوقدق واملدوارد لتن يد كدن خطدول مدن اصطدوال املبيندة خة(طدة الطة(در .و يمدا (تالدر
لامليددة ،أكدددل يددب الو ددود أن الل د ا ية والتادداون املسددتمة مددب ائ ددة وا(دداة مددن أةددحاب املوددلحة
عنو دةان أ(ا(دديان عددداد الن ددا عتبددارا أولو(ددة مددن أولددونل عمددن السددلطة .واق د ُ أ(لددا عقددد الدددورل
الةا اددة والالدة(ن للم لددس قبددن اهاقدداد دورل الل نددة القاهوهيددة والتقنيددة لرد (تسددىن للم لددس ت و(ددد الل نددة
ع (د من التاليقال .و د ا الوددد ،لدوول كد لرب أن مدداو ل اجلمايدة لد ن اوتمدال تنقديح اجلددول
ال مين لوجتماعال (يرون ذا أتوك عل خة(طة الطة(ر و االية كل ة الاملية املاد(ة إىل اعتماد الن ا .
 - 23و يمددا (تالددر ويرددن ملددةوع الن ددا  ،لددوول رتيددا أن الن ددا ُندب جمموعددة واودددل غددك أهددال
مددن املمرددن رسددينال أكوددة ،وددة م (ددد مددن التسلسددن املنطقد  .وجددةل ا ددارل إىل أهددال (د ال مددن املت د
رد(ددد الري يددة الددر ميرددن وددا دمددج البي ددة وقواعددد املد(ة(ددة ،وافليددة املاليددة ،ا ددار الاددا مللددةوع الن ددا .
ولوول أ(لا أهال (يل القيا ع (د من الامن لو ب افليال املالية.
 - 24وأُعةب عن عدل آرا تتالر لةورل إدراج افليال املنا(بة لإلجةا ال الر (تاني اجملا ا اما(دة
البي ددة البحة(ددة وك د لرب أ لددن املمار(ددال البي يددة والترنولوجيددة .و ُكددة أ(لددا أن األورددا املتالقددة تسددو(ة
املناأعددال ملددةوع الن ددا تددي أن تتما د مددب األورددا املتالقددة تسددو(ة املناأعددال املنوددو عليتددا
ات اقي ددة األم د املتح دددل لق دداهون البح ددار .وارأتل ع دددل و ددود أن م ددن الل ددةورس القي ددا ع ( ددد م ددن الام ددن
للددمان الت دواأن ددني ااقددو والواجبددال ،و ددني التنميددة ا قتودداد(ة و ا(ددة البي ددة وتددو ك اليقددني التن يم د
مدا (تالدر مدور ،منتددا علد (دبين املوددال، ،ر(دل ا هتداج الت دارس .وجددةل ا دارل أ(لدا إىل ا (ددتااهة
ن ا التاد(ن النس والن ا املتالر لن ع اااليني دع و ب الن ا .
 - 25وأخكا ،لي ادلس إىل الل نة أن تن دة
ملةوع الن ا (اه ة  ،ISBA/23/C/18ال قةل .)6

الطلدي املقدد مدن ولنددا،

(ديا عملتدا لد ن

رابع مشر  -تقرير األمني العام من انتخاب امضاء اللجنة القانونية والتقنية
- 26

قد ادلس تقة(ة األمني الاا عن اهتساب أعلا الل نة القاهوهية والتقنية (.)ISBA/23/C/2

 - 27وأُعددةب عددن عدددل آرا  ،تالقددق الغالددي د الل نددة ،والتوأ(ددب اجلغ دةا ل علددا  ،وهطددا
اص ددنل الوأم ددة ملمار( ددة املت ددا و وي ددن املو ددال اصاة ددة علد د حن ددو ا ددال م ددن وي ددش الترل ددة .و أُ ددك إىل
أن مد ددن اللد ددةورس تد ددو ة القد دددرل عل د د التنبد ددا تلد ددرين الل ند ددة ،وو د دد أقو د د ا متد ددا ،وهطد ددا اص د ددنل
ال الوددلة خبطددة عمددن الل نددة املقبلددة .وجددةل ا ددارل إىل أن ادلددس قددةر عددا  2016أهددال موعددد
(ت اوأ الدورل اصامسة والالة(ن للسلطة( ،يتوةن ادلدس إىل قدةار وا دح وملد لد ن عمليدة لتن دي
ا هتس ددا ل الووق ددة ألعل ددا الل ن ددة .ول ددوول أ(ل ددا أن تقة( ددة األم ددني الا ددا  ،لن ددة إىل وق ددق كتا ت ددال،
مل (رددن مددن املمرددن أن (لددمن الن ددة (ددك عمددن الل نددة علددائتا اادداليني البددالم عدددد  30علدوا.
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وجةى الت كيد جمددا أ(لدا علد أن إجدةا ال ا هتسداب ،علد النحدو الدوارد قدةار ادلدس املتالدر د
الل نة وتلريلتا املستقبن وعملية ا هتسا ل املقبلة (اه ة ( ،)ISBA/13/C/6نبغ التقيد وا لرن
ةار و(نبغ أ تُقبن أس تة يحال مت خةل.
 - 28وهُ ددة مق د مل د ددني ادموعددة األ ة(قيددة وجمموعددة لدددان أمة(رددا الوتينيددة ومنطقددة البحددة
الرددار(و ولرددن مل (ُتوةددن إىل توا ددر آرا لد هال .وارتُ د أن مددن السددا ر ألواهددال التوةددن إىل قدةار الدددورل
ااالية للسلطة .و(ين ة املق املل مةل أخدةى قبدن ا هتسداب املقبدن لل ندة .و ُلدي إدراج املقد
ورقددة غة ددة اجتماعددال ( .)ISBA/23/C/CRP.1و لددي ادلددس أ(لددا إىل األمددني الاددا أن (اددد
امللد
تقة(دةا مسددترمو عددن ال االيدة مددن ويددش الترل ددة علددو(ة ادلددس اااليددة ومقارهددة ددني الل نددة الددر تلد
 30علوا وجمموعال أعلا الل نة اد ا هتسا ل الووث السا قة.

خامس مشر  -مواميد انعقاد الدورة املق لة لللجلس
 - 29كةل األماهة الاامة أن مواعيد اهاقاد الدورل الةا اة والالة(ن للم لس (يالن عنتدا الوقدق
املنا( د د ددي .وعندئد د د د ( د د دديحني دور دول أورو الغة ي د د ددة ودول أخ د د ددةى لتس د د ددمية مة د د ددح لة ( د د ددة ادل د د ددس
عا .2018

سادس مشر  -ملائل اخرى
 - 30اختت رئيس ادلس الدورل
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