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الدورة الثالثة والعشرون
كينغستون ١٨-٧ ،آب/أغسطس ٢٠١٧

بي ااان را ا ري اايل ةعي ااة اللا ا اة الدولي ااة لا اااة ال ااار ا ا
يف دورهتا الثالثة والعشري

م ااا اجلمعي ااة

ُ - ١عقدددا الدددورث الةالةددة والجلمددةون سلجليددة السددلطة الدوليددة لقدداع البحددار كينغسددتون م د  ٧إىل
 ١٨آب/أغسطس .٢٠١٧

وال  -إقرار جدو األ ما
 - ٢أقددةا اسلجليددة ،جلسددتاا الةا يددة والسددتا ةجلددد ادا ددة ،ادجلقددو ث
جدول أعلال ورهتا الةالةة والجلمةي (.)ISBA/23/A/1

 ٨آب/أغسددطس ،٢٠١٧

اثنيا  -انتخاب الرييل ونواب الرييل
اسلسددة هسدداا ،ا تابددة اسلجليددة السدديد أوجينيددو دواو موينغددا (مومامبيددر) ،مةو د لوعددة
-٣
الدددول اريةيقيددة ،ر يسددا لل لجليددة .وا تابددة اسلجليددة دواب الددة يس التددالياآ ال ددا ( لوعددة ول آ دديا
واحمليط اهلا ئ)؛ واالحتا الةو ي ( لوعة ول أورواب المةقية)؛ وجامايكا ( لوعة ول أمةيكدا التيينيدة
ومنطقددة البح ددة الكدداري ) .و اسلس ددة  ١6٣ادجلقددو ث  ١٥آب/أغس ددطس ُ ،٢٠١٧روددحة أ د اليا
( لوع د ددة ول أورواب الغةةي د ددة و ول أ د ددة ) وا تُ لاب د ددة تس د د د ارب د ددول لله د د د ث ادتبقي د ددة م د د د من د د د
ان الة يس.
 - ٤ويناول الة يس ةيا ه اال تاتيل ارمهية اليت أُوليدة السدنواا ار دلث لت دتاداس ادسدتداس
لللحيطدداا  .وأقددة يمهيددة الدددور الددعل يتجلددا علددت السددلطة أن يد يدده نددعا ال ددد يجلدداون م د ددا ة
ادنظلدداا اوكوميددة الدوليددة واملتلد اددددمل واسادداا ادجلنيددة ار ددة  .وأعددةب عد يقدددية لللبددا راا الدديت
اختعهتا السلطة ابلهجلل ،ومبسدامهتاا ادقدمدة إىل مدداة ارمدت ادتحددث مد أجدل عدت ينهيدع اهلدد  ١٤مد
أنددا التنليددةآ تهدي احمليطدداا والبحددار واددوار البحةيددة وا دتاداماا علددت يددو مسدتداس لتحقيددر التنليددة
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ادس ددتدامة ،وعلليتد دده التح د ددلية ،ون ددو ادد ددداة الد ددعل عق ددد مقد ددة ارمد ددت ادتح دددث
 ٧تزيةان/يو يه  ،٢٠١٧وإىل ”عللية التنوع البيولوجي ارج طاق الوالية الوطنية“.

اله د د ث م د د  ٥إىل

 - ٥و جلستاا اخلامسة والستا ةجلدد ادا دة ،ادجلقدو ث  ١6آب/أغسدطس  ،٢٠١٧طبدر الدة يس
اددا ث  ٢9مد النظداس الددا لي ،ورود جامايكدا لد ء اسدزي ادتبقدي مد اسلسدة؛ ورأ اسلسدة السدنايور
كامينا جو سون مسيث ،ومية المدون اخلارجية والت ارث اخلارجية سامايكا.

اثلثا  -تعياني جلنة واثيق التفويض
اسلسددة الةالةددة والسددتا ةجلددد ادا ددة ،علددت ابدددا ث  ٢٤مد ظاماددا الدددا لي ،وةجلددد يةودديحاا
-6
مد د منس ددقي امللوع دداا اعقليلي ددة ،عين ددة اسلجليد دة ةن دداي عل ددت اقد د ا مد د ال ددة يس سن ددة وت ددر الته ددوي
الدديت يتددفلم م د يسددجلة أع دداي ،نددت االحتددا الةو ددي ،وةل يكددا ،وةنلددا ،وةولندددا ،وغدداان ،وغيدداان ،ولبنددان،
وميامنار ،والنةويج.

رابعا  -النظر يف ط ات احلصو

ى رركز املراقب

جلسددتاا الةا يددة والسددتا ةجلددد ادا ددة ،ظددةا اسلجليددة عددد مد طلبدداا او ددول علددت مةكددز
-٧
ومنحة ادنظلاا التالية مةكز ادةاق لللماركة أعلال اسلجليةآ أما ة ةةانمج البيئدة اعقليلدي
ادةاق ُ .
دنطق ددة احمل دديط اهل ددا ئ ،)ISBA/23/A/INF/1/Rev.1( ،ون ددي منظل ددة تكومي ددة ولي ددة؛ وادات د د ال دددويل
للسيا اا مبجلاد ما اوو تس للتكنولوجيا ()ISBA/23/A/INF/3؛ ومةكز ينلية موار احمليطاا القطبية
والجلليق ددة جامجل ددة و ددنغاال جي دداو يو د د ()ISBA/23/A/INF/4؛ واسلجلي ددة الدولي ددة لللجل ددا ن البحةي ددة
( ،)ISBA/23/A/INF/5وند د د د د د د ددي جليد د د د د د د ددة مانيد د د د د د د ددة؛ ومجلاد د د د د د د ددد الدرا د د د د د د د دداا ادتقدمد د د د د د د ددة لت د د د د د د د ددتدامة
(.)ISBA/23/A/INF/6
 - ٨وييل ددا يتجلل ددر ابلطل د د ال ددعل يق دددمة ة دده ادنظل ددة غ ددل اوكومي ددة إي ددة وركد ددس
( ،) ISBA/23/A/INF/2أعةب عد م الويو عد القلدر إماي قدمل ادجللومداا ادقدمدة التممدة لتلكينادا
م د يقي دديت أ س دداا ادوت ددوعية ،وايه ددر عل ددت إرج دداي اخت دداا أل ق دةار ةم ددفن م ددن مةك ددز ادةاقد د إىل منظل ددة
 Earthworksإىل أن يتلقت اسلجلية مجللوماا كاملة ابلمكل ادوتد وثيقة رمسية لكي ينظة يياا.
Earthworks

خارلا  -انتخاابت مللء الشواغر يف ال جنة املالية
جلسددتاا الةا يددة والسددتا ةجلددد ادا ددة أي ددا ،ا تابددة اسلجليددة السدديد يدييدده أوريددوالن ،مسدداعد
-9
اددية إ ارث المدون القا و ية ومارث المدون اخلارجيدة ية سدا ،ددلي ادقجلدد المداغة الل ندة الدعل
يةكه السيد أوليهييه غويو هارش دا يبقت م ي ث واليته ،الديت ينتادي  ٣١كدا ون ارول /يسدل ٢٠٢١
( .)ISBA/23/A/6وا تابة اسلجليدة أي دا السديد يلددال أوما دا كة ،السدكةيل ارول (ادستمدار القدا ومل)
البجلة د ددة الدا ل د ددة للان د ددد ل د ددد ارم د ددت ادتح د دددث ،د د ددلي ادقجل د ددد الم د دداغة الل ن د ددة ال د ددعل يةك د دده الس د دديد
كويسد د د دوارا س .راو د د د ددا يبق د د ددت مد د د د يد د د د ث واليت د د دده ،ال د د دديت ينتا د د ددي  ٣١ك د د ددا ون ارول /يس د د ددل ٢٠٢١
(.)ISBA/23/A/7
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 - ١٠و أعقدداب اال تادداابا ،أ ىل السدديد روةددةا وار  ،ارمددا الجلدداس لللنظلددة اهليدروغةاييددة الدوليددة
ةبيددان إىل اسلجليددة .وود ارمددا الجلدداس السددلطة ةيا دده علددت تددلان إفتددة ادجللومدداا اسغةاييددة ادكا يددة
والبي ئيددة الدديت يقدددماا ادتجلاقدددون علددت أو د طدداق رك د  ،والتجلدداون وت د ةةويوكددوالا مت لددة لنقددل
البياانا ومجلايل يبا ل البيداانا ك دزي مد ادسدامهة غدادا اهلدد  ١٤مد أنددا التنليدة ادسدتدامة
والجلق ددد ال دددويل لجلل ددوس احمليط دداا م د د أج ددل التنلي ددة ادس ددتدامة ،٢٠٣٠-٢٠٢١ ،ال ددعل اق تت دده الل ن ددة
اروقيا وغةايية اوكومية الدولية التاةجلة دنظلة ارمت ادتحدث لل ةية والجللت والةقاية.

سادسا  -التارير اللنوي لألرني العام
اسلس د د ددة الةالة د د ددة والس د د ددتا ةجل د د ددد ادا د د ددة ،ق د د دددس ارم د د ددا الجل د د دداس إىل اسلجلي د د ددة يقةي د د ددة الس د د ددنول
- ١١
( .) ISBA/23/A/2وأعددةب ع د يقدددية لجلتقددة الجللددل ادلتددامث م د البلددد اد دديم ،جامايكددا ،وادبددا راا
الةامية إىل البناي علت يلك الجلتقدة .وتدث الددول السداتلية علدت أن يدو ع لديده دةا ط ومجللومداا ةمدفن
اعتددداثياا اسغةاييددة ادتجللقددة ابودددو اخلارجيددة لل ُ ددة القاريددة ،طبقددا لللددا ث  ٨٤م د االيهاقيددة .وأوددار
إىل أ دده منددع فريددر يقدددىت يقةيددة  ،وت د  ٣١اوم/يوليدده  ،٢٠١٧يل ّقددة السددلطة  ٨١ادا ددة م د قيلددة
االو د د د اكاا ادسد د ددتحقة علد د ددت الد د دددول ارع د د دداي واالحتد د ددا ارورو ديزا يد د ددة عد د دداس  ،٢٠١٧ةينلد د ددا د د ددد
 ٧٧ادا ة م أع اي السلطة ابلكامل او اكاهتت ادقةرث لجلاس ٢٠١٧؛ واخنه ة االو اكاا ادتدف ةث
ع اله اا الساةقة ( )٢٠١6-١99٨ةمكل طهيم ،إىل  ٥٥٣ 9٨٥والرا.
 - ١٢وأة د د ددةم ارم د د ددا الجل د د دداس أي د د ددا ع د د ددد ا مد د د د ادب د د ددا راا ار د د ددة  ،منا د د ددا إع د د ددا ث نيكل د د ددة ارما د د ددة
( ) ISBA/23/A/4وتلقاا الجللل الةامية إىل الناوض ةتطدوية اعطدار التنظيلدي واولقدة الدرا دية التوعويدة
اليت ُعقدا كلباال أدر/مدايو  ،٢٠١٧ييلدا يتجللدر ابلتنليدة ادسدتدامة لتقت دا ”ارمرق“ ريةيقيدا
وممدداركتاا ظدداس قدداع البحددار الجلليقددة .وأوددار ارمددا الجلدداس إىل يزايددد الطل د علددت اولقدداا الدرا ددية
التوعوية ،وو علت يقدىت عت مايل وعيين راثدل مد الددول ارع داي وادنظلداا اداتلدة .وأودار أي دا
د البيداانا الجللليدة؛ والتقددس
إىل اساو ادتزايدث اليت يبدعهلا السدلطة للتجلداون مد ادد سداا ار دة
احملةم ينهيع ا ايي ية إ ارث البياانا؛ واواجة إىل يجلليت يةص التدري ادتاتة علت يو أكةة يجلالية.
و د ددلط ال د ددوي عل د ددت ال د ددغوا ال د دديت يواجاا د ددا ب د ددندوق اهلب د دداا للبح د ددو الجلللي د ددة البحةي د ددة ادنطق د ددة
االتطتع ةواليته ،واواجة ادا ة إىل مد ث التلويل .وأةل ارمدا الجلداس الويدو أي دا مبسدامهة السدلطة
عل د ددل ومناقم د داا م د ددداة ارم د ددت ادتح د دددث ل د دددعت ينهي د ددع اهل د ددد  ١٤م د د أن د دددا التنلي د ددة ادس د ددتدامة
(مداة احمليطاا) ،مبا الك لسلة م االلتزاماا الطوعية م جا السلطة.
 - ١٣ورتبددة وميددةث المدددون اخلارجيددة والت ددارث اخلارجيددة جامايكددا ،كامينددا جو سددون مسيددث ،الدديت
حتدثة اسلسة اخلامسة والستا ةجلد ادا ة ،يع اي السلطة ،وودكةا الويدو علدت متتظاهتدا الةقيقدة
ادتجللقة حبكومة جامايكا ووجلباا مبنا بة العكة السنوية اخلامسة واخللسا ال تقتل جامايكا .وتةدة
ال دددول ارع دداي عل ددت الوي دداي ابلتزاماهت ددا ادالي ددة للس ددلطة ،وود د جلتاا أي ددا عل ددت التد د ع ل ددندوق اهلب دداا
وبدندوق الت عدداا اال ددتئلامل ،مد التفكيدد علددت أن التلويددل الكددا أمدة تددةورل لتسددايل ةندداي القدددراا
ول ددلان اةيددل الدددول الناميددة أعلددال السددلطة .وأوددارا إىل اواجددة إىل إج دةاي مناقمددة مهتوتددة ةمددفن
ادستودا ادقبولة لآلتر البيئيدة النا دة عد التجلددي قداع البحدار الجلليقدة ،والنظدة الدناج التحدوطي،
وا تاداس ار واا القا لة علت السوق م أجل يجلزيز ارندا البيئية ،ووت طط اع ارث البيئية.
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 - ١٤وا د ددتلجلة اسلجليد ددة إىل مد دددا تا م د د رةلد ددي الويد ددو التاليد ددةآ اسزا د ددة (اب د ددت لوعد ددة الد دددول
اريةيقيددة) ،وأ تيغ دوا وةةةددو ا ،وال اميددل ،وةددنغت ي (اب ددت لوعددة ول أمةيكددا التيينيددة ومنطقددة البحددة
الكاري ) ،والكاملون ،وكندا (اب ت أي ا أ اليا و يوميلندا) ،وإكوا ور ،وأوغندا ،ويو غا ،ويوغو ،وجدزر
كوك ،وجنوب أيةيقيا ،و نغايورث ،وال دا ،وغداان ،والهلبدا ،ويي دي ،وية سدا ،وكينيدا ،ولبندان ،وادغدةب،
وادكسدديك ،وادللكددة ادتحدددث ل يطا يددا الجلظل ددت وأيةلندددا المددلالية ،وميامنددار ،وانورو ،و ي ددلد ،واهلن ددد،
والي دداابن .وابعت دداية إىل ال ددك ،أ ل ددة ةبي دداانا اسا دداا ادةاقب ددة التالي ددةآ و ددجلبة و دددون احمليط دداا وق ددا ون
البحار ،مكت المدون القا و يدة ارما دة الجلامدة ل مدت ادتحددث؛ والل ندة الدوليدة ولايدة الكداةتا؛
ومنظل ددة مم ددةوع الم ددجل ادةجا ي ددة الس ددلكية؛ و ل ددس غد دةي ة دديس ( )Greenpeaceال دددويل؛ وال ددندوق
الجلددادي ل تيدداي ال يددة؛ وحتددالم تهددي البحددار الجلليقددة؛ وادةكددز اريةيقددي لتطددوية قطدداع ادجلددا ن؛ وبددنا ير
ةيو اال تئلا ية اخللية.
 - ١٥ورتبددة ويددو عديدددث ةتقةيددة ارمددا الجلدداس ،وأوددا ا ةدده ومبواهيدده عتدةامنت يقدددس جيددد
م املاالا.

عددد

 - ١6وييلا يتجللر ابدسدا ل اداليدة ومسدا ل اديزا يدة ،تدث عدد مد الويدو الددول ارطدةا الديت عليادا
متف ةاا او اكاهتا علت الوياي ابلتزاماهتدا اداليدة ،ابلنظدة رن علدل السدلطة يتوقدم علدت اويدل مسدتقة
وميك د التنبددد ةدده .ووددد ا ةجل د الويددو علددت اختدداا يددداةل لتحقيددر ويددوراا التكدداليم ،مبددا الددك
يو ددي طدداق ا ددتاداس ال ددة المددهوية م د ةُجلددد ليمددلل اجتلاعدداا أجاددزث أ ددة غددل الل نددة القا و يددة
والتقنية وسنة ادالية.
 - ١٧وييلا يتجللر ابلتطوية التنظيلي ،يجلت التطوية التددريي دمدةوع أ ظلدة اال دتغتل طدوث إياةيدة
يدو الويداي ةواليدة السدلطة ،مد دتل دبل منادا النادوض ابلندوايج ادتو داث ااا ارولويدة عد طةيدر عقدد
تلق دداا عل ددل للاد د اي .و التفكي ددد عل ددت أن يط ددوية أ ظل ددة اال ددتغتل أم ددة مجلق ددد يس ددتلزس ظد دةا ك ددامت
مد جا د املتلد الددويل ،ويدوامان منا دبا ةددا تقدوق والتزامداا ارطدةا  .ومد الددك ،التمدديد أي ددا
علت اواجة ادلحة إىل إكلدال أ ظلدة اال دتغتل وادبدا ئ التوجيايدة ااا ال دلة .وودد ا ويدو عديددث
علت اواجدة إىل ايبداع دج ودها ويمداورل للتطدوية التنظيلدي ،و ابدة ييلدا يتجللدر ابالعتبداراا البيئيدة،
ورتب ددة الوي ددو علوم ددا ابلت د دزاس الس ددلطة ابلجلل ددل م د د طا ه ددة وا ددجلة م د د اسا دداا ادجلني ددة .واعتُد دل وت د د
ا ايي ية ع ارث ةيداانا مت لدة للغدةض ،إىل جا د آليداا ودهاية لتبدا ل البيداانا ،مبدا الدك يوتيدد
البيدداانا ،أم دةا يتسددت يمهيددة يا قددة .ووددد ا الويددو أي ددا علددت اواجددة إىل اال ددتها ث م د أي ددل الجللددوس
ادتاتة ،مبا الك ادةو ة التممة لتطبير ار لة الجللليدة اسديددث ،وايبداع دج حتدوطي ،مد أجدل االمتةدال
الهجلال ويطبير ا ت اابا إ هاا يجلالة ،ي ت ع وت طط ةيئية إقليلية.
 - ١٨وو ددد ا وي ددو عدي دددث عل ددت ور ةن دداي الق دددراا ع ددت مم دداركة البل دددان النامي ددة
ادنطقة ،و يويل بل اولاية البيئية ادناطر الواقجلة ارج طاق الوالية الوطنية.

ار م ددطة

 - ١9و عددة ويددو عديدددث إىل يقدددىت مسددامهاا إىل بددندوق اهلبدداا وبددندوق الت عدداا اال ددتئلامل،
مسلطةً ال وي علت قيو ادوار اليت يواجااا الجلديد م الدول النامية ،مبا الك الدول اسزرية ال دغلث
الناميددة ،ابلنسددبة دمدداركتاا أعلددال السددلطة .وجددة أي ددا تددث اسادداا ادجلنيددة ار ددة علددت يق دددىت
مس د ددامهاا إىل ب د ددندوق الت ع د دداا اال د ددتئلامل .وأو د ددارا ال د ددا إىل مس د ددامهتاا ب د ددندوق الت ع د دداا
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اال ددتئلامل .وأوددارا ادللكددة ادتحدددث أي ددا إىل أ ددا تسددانت بددندوق الت عدداا اال ددتئلامل .وجددة
يم د ي ارما ددة علددت اختدداا يةييبدداا م د اسامجلدداا وادد سدداا الجللليددة البلدددان الناميددة لتلكددا مزيددد
م د د الجللل دداي م د د اال ددتها ث م د د ب ددندوق اهلب دداا .وابعت دداية إىل اواج ددة إىل يجلزي ددز الق دددراا البحةي ددة
البلدددان الناميددة ،التفكيددد علددت أمهيددة يقا ددت ادندداي  ،ةوبددهه عن دةا ر يسدديا م د عنابددة ظدداس ال د ا
ادم ك ،جنبا إىل جن مد يجلزيدز ادجلدار و قدل التكنولوجيدا مد قبدل السدلطة .واعد عدد مد الويدو
أي ددا ةقيلددة ةدةانمج التدددري الدددا لي للسددلطة ،علددت الددةغت مد أن قددمل التلويددل قددد أثددة ،ويقددا دددا أةددةم
ارمددا الجلدداس ،علددت قدددرث ال د انمج علددت يومي د ارمدداك علددت أو د طدداق رك د  .وابعتدداية إىل الددك،
أيددا الجلديددد مد الويددو أعلدال التوعيددة الدديت اتددطلجلة دا السددلطة ،ومددا هلددا مد أمهيددة التمد ي علددت
يو ي طاق ادماركة ودون السلطة.
 - ٢٠وأكد عد م الويو وادةاقبا أمهية موابلة اووار م ادنظلاا الدولية ااا ال لة ،مد أجدل
ينسير أعلال السلطة لتحقير ارندا ادم كة ل احل البمةية جلاي .وتظية مماركة السلطة النمدطة
مداة ارمت ادتحدث لللحيطاا ابلةناي عت ينهيع اهلد  ١٤م أندا التنلية ادستدامة ،ي دت
عد ادمدداركة النمدطة للسددلطة علليدة التندوع البيولددوجي ادنداطر الواقجلددة ددارج طداق الواليددة الوطنيددة.
وو جلة السلطة علت أن يوابل موايمة أعلاهلا م مبا راا ارمت ادتحدث ار ة .
ُ
 - ٢١ووددد ا ةجل د الويددو علددت اواجددة إىل مزيددد م د المددهايية والمددلولية علددل السددلطة ،و عددا
ةجل ادةاقبا إىل عقد جلساا مهتوتة لل نة القا و ية والتقنية ،مبا الك ادماركة الهجلالدة تلقداا
الجللل ،و ا تجلةاض تا اا ،م أجل ممةوع أ ظلة اال تغتل.
 - ٢٢ووددكة ارمددا الجلدداس الويددو واددةاقبا علددت إ ددااماهتت ادناقمددة الدديت ارا ةمددفن يقةيددة  .وأقددة
يمهيددة ادمدداركة ودددون السددلطة ،مبددا الددك عقددد تلقدداا را ددية للتوعيددة ،وأتددال الويددو إىل االلت دزاس
الطدوعي ابلدد ول ودةاكة مد الوكداالا ار ددة  ،وال ديلا مد إ ارث المدددون االقت دا ية واالجتلاعيددة
ابرما ددة الجلامددة ل مددت ادتحدددث ،ةمددفن وت د نددع ال د امج .و ددلط ال ددوي أي ددا علددت ا ددتحدا جددا زث
ارما الجلداس لتمتيدام حبدو قداع البحدار الديت دتقدس دنود إىل البداتةا المدباب الدعي يقدل أعلدارنت
عد  ٣٥عامددا مد البلدددان الناميددة اع ايددا مبسددامهتات الناددوض ابدجلةيددة الجللليددة لبيئددة قدداع البحددار ووتد
أطددة ينظيليددة ددليلة .وو ددكة ارمددا الجلدداس ال ددا وادللكددة ادتحدددث دددا ق دددمتا م د ي عدداا لل ددندوق
اال تئلامل للت عاا ،وو الدول ار ة علت أن حتعو تعومها .وأعدةب عد يقددية للددول ارع داي
اليت ني ة د يسديد مسامهاهتا ادتف ةث.

سابعا  -النظر يف التارير النهايي بشأن املراجعة الدورياة ل نظاام الادول ل مناااة ماا
ابملادة  154ر االتفاقية
اسلسة اخلامسة والستا ةجلد ادا ة ،قاس السدهل نللدوا يدويةك (النلسدا) ،ة دهته ر ديس سندة
- ٢٣
ادةاججل د ددة ،ةجل د ددةض التقةي د ددة النا د ددا ي لل ن د ددة ادةاججل د ددة ال د دديت أ م د ددئة للقي د دداس يول مةاججل د ددة وري د ددة للس د ددلطة
( .) ISBA/23/A/3وأوددار إىل أن الل نددة كا ددة مددل أن يكددون مجلدددل الددة و علددت اال ددتبيان ارويل
أعلت .وأوار أي ا إىل أن الل ندة قدةرا عددس ايبداع يد التوبدياا ادقدمدة مد اخلد اي اال تمداريا رن
ةجل دداا ةجليددد اامددا ع د رار دداا السددلطة ،وةينلددا يبدددو ةجل د التوبددياا ار ددة دداةقة روا ددا نددع
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ادةتلة م يطور السلطة ،يإ ه ميك النظة يياا ادستقبل .وابعتاية إىل الك ،ايُبل ج يتست ابودعر
واوةص ييلا يتجللر ة ياغة التوبياا ،ردا ييسدة ةقددر أكد التوبدل إىل يوايدر ااراي ا دل اسلجليدة.
وييلددا يتجللددر ابدةاججلدداا ادقبلددة ،أوبددت ين ددةل ادةاججلددة علددت مددد ي د ث ددنتا ،رددا يكهددل ممدداركة
رء اي امللوعاا اعقليلية ،وةعل ي اساو لتحقير مجلدل ر و أعلت.
 - ٢٤و اسلس د ددة هس د دداا ،ق د دددس ارم د ددا الجل د دداس يجلليقاي د دده عل د ددت التوب د ددياا الناا ي د ددة لل ن د ددة ادةاججل د ددة
( )ISBA/23/A/5/Rev.1وأكددد أن السددلطة ال ميكناددا موابددلة الجللددل علددت النحددو ادجلتددا  .و ددلط ال ددوي
علد دت ت ددةورث وتد د ط ددة ا د د ايي ية وج دددوال منقح ددا للت دددل دم ددكلة اخنه دداض ادم دداركة جلس دداا
داعا للل لدس السدنة ،تددو اعتلدا اا
اسلجلية .واق جددول اجتلاعداا منقحدا ،يت دل اجتل ج
اديزا يددة اواليددة ،و أعقدداب االق د ا الددعل قدمدده رةددل نولندددا ،يظددل موعددد ا جلقددا اجتلدداع امللددس قبددل
اجتلدداع الل نددة القا و يددة والتقنيددة أثندداي ورث الةةي د  .وأوددار إىل اساددو ادبعولددة لتبسدديط ا ددتجلةاض يقددارية
ادتجلاقدددي وإتدداية د ث ددال السيا دداا البيئيددة ارما ددة الجلامددة لكددي ينظددة يياددا امللددس واسلجليددة
ورث اديزا يددة ادقبلددة .وأوددار إىل أ دده د يقدددس ر ا عل دت يلددك التوبددياا الدديت وجاددة مباوددةث إىل الل نددة
القا و ية والتقنية.
 - ٢٥وييلا يتجللر ابلتقةية الناا ي لل نة ادةاججلة ،أ ىل ةبيداانا رةلدو الويدو التاليدةآ أ د اليا ،وأدا يدا،
وأوغن دددا ،وال امي ددل ،وةل يك ددا ،وفيلن ددد ،ويو غ ددا ،وجامايك ددا ،واسزا ددة (اب ددت لوع ددة ال دددول اريةيقي ددة)،
و اوريددة كددورد ،وجنددوب أيةيقيددا ،و ددنغايورث ،وودديلي ،وال ددا ،وية سددا ،وادللكددة ادتحدددث ،ومومامبيددر،
وميامنددار ،والنددةويج ،و ي ددلد ،و يوميلندددا ،واهلنددد ،ونولندددا ،واليدداابن .وأ ىل ةبيدداانا أي ددا رةلددو اهليئدداا
التاليددة ادندرجددة إطددار اددةاقباآ بددنا ير ةيددو اال ددتئلا ية اخلليددة؛ ومةكددز ينليددة مدوار احمليطدداا القطبيددة
والجلليقة؛ و لس غةي ةيس الدويل؛ وال دندوق الجلدادي ل تيداي ال يدة؛ ومنظلدة إ ريددج غدل اوكوميدة؛
وحتالم تهي أعلاق البحار ،واالحتا الدويل وهي الطبيجلة ،وادةكز اريةيقي لتطوية قطاع ادجلا ن.
 - ٢6وأعةةة ويو عديدث عد ييددنا للتوبدياا الدوار ث التقةيدة النادا ي ،ووجددا أن التوبدياا
الناا يد ددة ،ابدقار د ددة ابلتقةي د ددة اددقد ددة ،أ س د د لللس د ددا ل ادلحد ددة ال د دديت يواجاا د ددا السد ددلطة .ةي د ددد أ د دده أو د ددل
إىل أن نن دداك رو د ددا ينبغد ددي ا تاتبد دداا م د د منا يد ددة ادةاججل ددة وعلليد ددة التمد دداور الد دديت أجةيد ددة .وقبد ددل
أتد الويو ينهيع ارما ة للتوبياا الةامية إىل حتسا عللياهتا الدا لية ،ولكنه تعر م ينهيع يوبدياا
ااا طاة ا ايي ي ةدون يوجيه م الدول ارع اي.
 - ٢٧وأيدا الويو اواجة إىل مزيدد مد اخلد ث املدال البيئدي ارما دة ،مد اعةقداي علدت اداداراا
ادطلوةة ار ة قيد ا ال تجلةاض .ووجاة أي ا عواا لزد ث اال هتا علل ارما ة والل نة القا و يدة
والتقنية والسلطة ككل ،مبا الك يبا ل ادجللوماا غل السةية.
 - ٢٨وييلددا يتجللددر الدددول االجتلاعدداا ادددنق الددعل قدمدده ارمددا الجلدداس ،أعةةددة ةجل د الويددو ع د
القلدر إماي ددو يدة الددعت اددايل ادقددس إىل البلددان الناميدة و دور اجتلاعداا إتدايية .ومد الدك ،تظدي
اق ا إب ماي بندوق ا تئلامل للت عاا مكة لتغطية يكاليم عقد اجتلاعاا أكةة يوايةا ةدعت عاس.
وأيد عد مد الويدو اقد ا نولنددا اب جلقدا امللدس قبدل اجتلاعداا الل ندة القا و يدة والتقنيدة .وودد أتدد
الويد و علددت اواجددة إىل مزيددد مد الوقددة لكددي ينظددة اسلجليددة يقددارية الل نددة اداليددة .واقد أتددد الويددو
إج دةاي ا ددتجلةاض ر ددالي علددل الل نددة القا و يددة والتقنيددة تددوي ع د ي عللاددا ادتزايددد .وأعةةددة ةجل د
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الوي ددو عد د القل ددر ةم ددفن ااتر اد يب ددة اديزا ي ددة عل ددت ج دددول االجتلاع دداا ادد دنق ويجلالي ددة يكاليه دده.
ووجاد د ددة د د ددداياا أي د د ددا لجلقد د ددد مزيد د ددد م د د د تلقد د دداا الجللد د ددل ةمد د ددفن ادسد د ددا ل البيئيد د ددة ومسد د ددا ل الد د دددي
وادسا ل القا و ية.
 - ٢9وييلا يتجللر ابلل نة القا و ية والتقنية ،أةةم أتد الويو اواجدة إىل مزيدد مد اخلد ث البيئيدة ا دل
الل نددة .و تددا ي ددلة ةجل د الويددو عقددد جلسدداا مهتوتددة لل نددة ،أوددارا ويددو أ ددة إىل تددةورث
مةاعاث ةية مداوالا الل نة ،مبا الك ا تقتهلا .وييلا يتجللر إب ماي يةير عامل ا ل الل ندة ادجلنيدة
ابدس ددا ل البيئي ددة ،أي دددا ةجلد د الوي ددو ن ددع الهك ددةث ،ابل ددةغت مد د أن أت ددد الوي ددو أتر يس دداءالا ةم ددفن
التوبية ،مملا إىل أ ه ينبغي مجلاسة ادسا ل البيئية ةطةيقة واملة ومتكاملة.
 - ٣٠واق أتد الويو إ ماي يةير عامل للندواتي االقت دا ية .واقد أتدد اددةاقبا إ مداي يةيدر عامدل
جديددد لدرا ددة ا اندداا الطل د والجلددةض وأ ددجلار ادجلددا ن .واق د أتددد الويددو الدا لددة إ مدداي أيةقددة عاملددة
خم ة ،وليسة ا لة ،م احملتلل أن يتلك م االجتلاع قبل الل نة ون أعباي إتايية اديزا ية.
 - ٣١وييلددا يتجللددر إب ارث البيدداانا ،أوبددت أتددد الويددو ابال ددتةلار ادسددتلة إ ارث البيدداانا الجلاليددة
اسددو ث ويبا هلددا ،ي ددت ع د ا ددتجلةاض جددو ث وايسدداق البيدداانا امللجلددة ،رغ دةاض مناددا المددهايية .وأيدددا
ويو أ ة التوبياا ةمفن يبا ل البيداانا البيئيدة ،مد اقد ا أتدد الويدو ةدعل مزيدد مد اسادو ولايدة
تمة البياانا وادماوراا ادستلةث م ادتجلاقدي وغلنت م أبحاب اد دلحة ادجلنيدا مد أجدل إيدا
يوامن منا ةا المهايية واوسا ية الت ارية.
 - ٣٢وأي د دددا وي د ددو كة د ددلث اواج د ددة إىل ط د ددة ا د د ايي ية لت د ددويل التوجي د دده اال د د د ايي ي ،وادس د دداعدث
بددياغة ةدةانمج علددل ارما ددة ،وعيددا ث السددلطة ككددل .وأوبددة ويددو ار ددة ومةاقبددون آ ددةون ابيبدداع
ط ددة ا د د ايي ية موجا ددة ي ددو النت ددا ج ،يكللا ددا آلي ددة للةب ددد والتقي دديت رغد دةاض ادتاةجل ددة وختط دديط اديزا ي ددة
وادسددايلة .واقد أتددد الويددو أي ددا أن ددةل السددلطة را ددة متجللقددة عاجلددة للسيا دداا والتكنولوجيدداا
واالقت ددا اا ويددداةل اولايددة البيئيددة وا اندداا التطددوية ادةيبطددة ابال ددتغتل الت ددارل لللدوار ادجلد يددة
أعلاق البحار.
 - ٣٣ومشلددة ادتتظدداا الدديت أةدددهتا ويددو أ ددة مددا يلدديآ تددةورث مةاعدداث المددهايية عنددد وت د ظدداس
يقا ددت ادن دداي  ،م د التمددديد عل ددت إي ددتي اعتبددار دداص التتياج دداا البل ددان النامي ددة؛ وينهي ددع التوب ددياا
تدددو اديزا يددة ادجلتلدددث ،مد تددةورث أن حت ددل أل ددداياا لتددويل اويددل إتددا علددت موايقددة اسلجليددة؛
وتةورث إ راج ادتطلبداا البيئيدة ال دارم ة لللتجلاقددي أ ظلدة اال دتغتل ،ةنداي علدت ممدورث مد امللدس،
م التحعية م ا تيار أع داي الل ندة القا و يدة والتقنيدة هلدت م داحل أو بدتا مد ادتجلاقددي ؛ واقد ا
أن يت ل أ ظلة اال تغتل وةطا واتحا ةمفن وجو إطار قا ومل دلي ارل قبل أن يدتلك أل ةلدد
م أن ي ب ولة مزكية.
 - ٣٤و اسلسددة  ،١6٧ادجلقددو ث  ١٧آب/أغسددطس  ،٢٠١٧عددةض ارمددا الجلدداس جدددوال ممنيددا
إتدداييا منقحددا لتجتلاعدداا للجلدداما  ٢٠١٨و  ،٢٠١9مق تددا عقددد اجتلدداع للل لددس قبددل اجتلدداع
الل نة القا و ية والتقنية دتل ورث الةةيد  ،ردا ميكد امللدس مد يقددىت التوجيده إىل الل ندة .وعدةض أي دا
الددة يس موينغ ددا مم ددةوع مقددةر ،ت ددت ي د التوب ددياا الد د ١9ادقدم ددة م د سنددة ادةاججل ددة ،واق ات ددا إب م دداي
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بندوق ي عاا ا تئلامل ةغةض حتلدل يكداليم ممداركة البلددان الناميدة ارع داي امللدس
السنول الةامل .ووجه ر يس سنة ادةاججلة الويو م تل نيكل ودتو ممةوع ادقةر.

اجتلاعده

 - ٣٥وعةت ددة الوي ددو ع ددد ا مد د التنقيح دداا ادقد د إ اهل ددا عل ددت د دمل مم ددةوع ادق ددةر وانقم ددتاا،
مب ددا ال ددك عق ددد مم دداوراا ة ددا امللوع دداا اعقليلي ددة .وعق د إجد دةاي مزي ددد م د ادناقم دداا ،اعتل دددا
اسلجلية مقةرا ةمفن التقةية الناا ي والتوبياا ال ا رث ع سنة ادةاججلدة ( )ISBA/23/A/13جلسدتاا
 ،١٧٠ادجلقو ث  ١٨آب/أغسطس .٢٠١٧
 - ٣6ويجلاد أتد ادةاقبا ونو ،ادةكز اريةيقدي لتطدوية قطداع ادجلدا ن ،ةتقددىت علده ولقدة علدل يقنيدة
لدعت لوعة الدول اريةيقيدة ييلدا يت دل ةوتد ظداس تدةي عدا ل ومن دم .وإتداية إىل الدك أكددا
بنا ير ةيو اال تئلا ية اخللية التزاماا م جديد ةتقدىت عت مايل ولوجيسيت لجلللية التطوية التنظيلي.
 - ٣٧و اسلسة  ، ١٧٠ننف السهل يويةك اسلجلية علت التوبدل إىل قدةار فر،دي ،واختداا طدوث كبدلث
إىل ارماس فرير السلطة .و كللة و اع أماس اسلجلية ،وتهدل يكدةىت دمداركته وددون قدا ون البحدار
علددت مددد  ٤٥عامددا ،اددط للسددلطة إت دةام ددا كبددل يطورنددا السددنواا ادقبلددة .وأعةةددة اسلجليددة
وارما الجلاس ع االمتنان والتقدية للسهل يويةك.

اثرنا  -تارير ال جنة املالية
اسلسددة  ، ١6٨عددةض السدديد أ دددريي ةةمةيتمددا (ةولندددا) ر دديس الل نددة اداليددة ،يقةيددة الل نددة
- ٣٨
( .)ISBA/23/A/8-ISBA/23/C/9ووددد الددة يس علددت تددةورث يددويل يوجيادداا ددد يةيي د أولددودا
ا تاداس ارموال احملدو ث ،وأكد ،ييلا يتجللر ةتنقدي جددول االجتلاعداا ،التجلليدر الدعل أ ىل ةده ارمدا
الجلدداس ةمددفن ثبدداا يكدداليم اديزا يددة  ،ةينلددا لهددة اال تبددا إىل ااتر اداليددة ابلنسددبة للويددو واتتلددال مد ث
طلبدداا او ددول علددت اويددل م د أجددل بددندوق الت عدداا اال ددتئلامل .واعتلدددا اسلجليددة مقددةرا ةمددفن
ادس د د ددا ل ادالي د د ددة ومس د د ددا ل اديزا ي د د ددة ،ةن د د دداي عل د د ددت يوب د د ددياا املل د د ددس ( ،)ISBA/23/A/12مش د د ددل ي د د ددداةل
(ور ا مةير) م أجل يجلزيز ا تدامة بندوق الت عاا اال تئلامل.

اتسعا  -النظر يف التعديات املارتح إدخاهلا ى النظام األساسي ملوظفي الل اة
 - ٣9اعتلدا اسلجلية مقةرا ةمفن التجلديتا ادقد إ اهلدا علدت النظداس ار ا دي ددواهي السدلطة
( ،) ISBA/23/A/11مد مةاعداث يوبدياا امللدس ،وعلدت يدو يجلكدس التغيدلاا لوعدة عنابدة ارجدة
اسديدث للنظاس ادوتد ل مت ادتحدث.

اشرا  -تارير جلنة واثيق التفويض
 - ٤٠قاس السيد يي ما ثيان (ميامنار) ،ر يس سنة وت ر التهوي  ،ةجلةض يقةية سنة وت ر التهوي
( )ISBA/23/A/9علد ددت اسلجلي د ددة الجلام د ددة ،جلسد ددتاا  ،١6٨ادجلق د ددو ث  ١٧آب/أغس د ددطس .٢٠١٧
واعتلدا اسلجلية يقةية الل نة (.)ISBA/23/A/10

8/9

17-15226

ISBA/23/A/14

حادي شر  -رلايل خرى
اسلسددة  ،١6٨اق تددة لوعددة الدددول اريةيقيددة ،وأيدددا اسلجليددة ،ا تادداب ادغددةب لجل ددوية
- ٤١
امللددس لله د ث ادتبقيددة م د يد ث ع ددوية مدددهتا أرة د ددنواا ينتاددي  ٣١كددا ون ارول /يس دل ،٢٠٢٠
دلي واغة امللس ةسب قمل ادةوحا عاس  .٢٠١6وننفا اسلجلية ادغةب علت ا تاا ا.
 - ٤٢و اسلسددة هسدداا ،اق تددة لوعددة الدددول اريةيقيددة إ مدداي متحددم موق د السددلطة ،لددل
ا ت يي ألويت أو و تون (غاان) ،ارما الجلاس الساةر ،لتجلزيز الوعي ةجللل السلطة ،وإقةارا ابع داماا الديت
تققاددا السدديد أو و تددون .وتظددي االق د ا ة تي د كةددل م د الويددو  .وأتر عددد م د الويددو مسددفلة ااتر
اد يبة اديزا ية ،مق تا إ ماي يةير عامل إطار الل نة ادالية للنظة االق ا .

اثين شر  -روا يد الدورة املا ة
 - ٤٣ددتجلل مواعيددد ورث اسلجلي ددة الةاةجلددة والجلم دةي الوقددة ادنا د  .و ال ددك اوددا ،دديكون
ور لوعة ول أورواب المةقية قد تان لتسلية مةو لةائ ة امللس عاس .٢٠١٨
 - ٤٤وأعةب الة يس موينغا متتظايه اخلتامية ،ع المل يقددية علدت الطةيقدة التجلاو يدة وادلتزمدة
ابدواعيد اليت لا دا أعلدال اسلجليدة وارجادزث ار دة  ،وقددس المدكة سامايكدا علدت علادا ادتوابدل
وكةس تيايتاا .وأوار إىل أ ه علت الةغت م أن السلطة قد تققة الكةدل ،يدت يدزال أمامادا الكةدل الدعل
يتجلا حتقيقه لكي ا ي ادداوالا قدما يو يطوية ال ا ادم ك للبمةية ي ةنا.
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