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تنفيذ ذذر االذ ذذرر الذ ذذر ا ذ ذذر اجمللذ ذذس
عذ ذ ذذا  2016بشذ ذ ذذقن ال لر ذ ذ ذذر اا ذ ذ ذ
لرئيس اللجنة اللان نية وال لنية

تنفير االذرر الذر ا ذر اجمللذس
اللجنة اللان نية وال لنية

عذا  2016بشذقن ال لر ذر ااذ

لذرئيس

تلر ر األمني العا

أوال  -معل مات أساسية
 - ١يف اجللسةةة  ٢٢٠املعقةةو يف يف  ١9متوز/يولي ة  ،٢٠١6اختةةجم سلةةس السةةلطة الدوليةةة لقةةاع البحةةار
مق ة را ن ةةقن التق ي ة املةةوجئ املقةةدة مةةن ريةةيس اللةنةةة القا و يةةة والتقنيةةة عةةن أعما ةةا ة ل الةةدوريف اليا يةةة
والع ين ( .)ISBA/22/C/28ووفقا للفق يف  ١5من املق ر ،طُلب إىل األمة العةاة أن أن يفيةد ا لةس يف
ورت احلالية مبعلومةا مسةتلملة عةن تنفيةجم اةجما املقة ر .كمةا طلةب ا لةس إ راا اةجمب ا فةا يف كبنةد اية
يف جدول أعمال ا لس.
 - ٢ووفق ةةا لطل ةةب ا ل ةةس ،أم ةةيا تق ية ة األم ة ة الع ةةاة ع ةةن تنفي ةةجم املق ة ة ر ال ةةجم اخت ةةجمب ا ل ةةس يف
عاة  ٢٠١6ن قن التق ي املوجئ املقدة من رييس اللةنة القا و ية والتقنية نوصف البند  9من ننةد جةدول
األعمةةال املؤقةةت للمةلةةس لعةةاة  .)ISBA/23/C/L.1( ٢٠١٧وتقةةدة اةةجمب الو يقةةة آ ة املسةةتةدا عةةن
تنفيجم مق ر ا لس.
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اثنيا  -مسذ ة الع ذذظ لناذذا االسذ وات والن ذ اتذ اا وذذاة لات األول ذذة ل ذ مدونذذة
ق اعد االس وات
 - ٣يف الفق ت  ٣و  4من املق ر ،رحب ا لس ابلعمة الةجم امةطلعت نة اللةنةة إطةو إطةار
ظةاة استةتغ ل ،وس تةيما إعةدا مس لةو يف العمة األوىل لنظةاة استةتغ ل ،وطلةب إىل اللةنةة أن تواصة
عملهةةا املتط ة ننظةةاة استةةتغ ل عل ة تةةبي األولويةةة .وأق ةل ا لةةس أيةةةا القايمةةة ال ة ومةةعتها اللةنةةة
ابلن ةواتمل املتو ةةايف وا األولوي ةةة لوم ةةد مدو ةةة قواع ةةد است ةةتغ ل ة ل الف ة يف التالي ةةة املمت ةةديف ل ة ة  ١٢إىل
 ١٨شه ا ،عل النحو املب يف امل فق الياين ابلو يقة .ISBA/22/C/17
 - 4وعقب ا تهاء الدوريف اليا ية والع ين مباش يف ،أصدر اللةنة سخة منقحةة مةن مسةو يف العمة
لنظاة استتغ ل (تةمنت ال وط املعيارية يف عقد استتغ ل) ،إىل جا ب قايمة أبتئلة حمد يف موجهةة
إىل أصحاب املطلحة .وأتيحةت اةجمب املسةو يف املنقحةة ألعةةاء السةلطة وحيةد أصةحاب املطةلحة نةداء
تعليقاهت وحد موعد أقطاب  ٢5ت ين الياين /وفمرب  ٢٠١6لتلقي ال و .
 - 5وتلقةةت أما ةةة السةةلطة مةةا سموع ة  4٣ر اً مةةن الفئةةا التاليةةة مةةن أصةةحاب املطةةلحة ال ةةدول
األعةاء يف السلطة ()6؛ الدول غري األعةاء ()١؛ احللوما  -فئةا أ ة ( ()٢؛ املنظمةا الدوليةة
()١؛ املتعاقةةدون مةةد السةةلطة الدوليةةة لقةةاع البحةةار ()١٠؛ املنظمةةا غةةري احللوميةةة البيئيةةة ()9؛ الةةدواي
الطةةناعية والةةدواي األ ة ( ()٢؛ األوتةةاط األكا ةيةةة ()٢؛ األشةةخا العةةا يون ( .)١٠وقامةةت األما ةةة
نتةميد ك التقاري للي تنظ فيها اللةنة.
 - 6ون ةةدأ اللةن ةةة يف اجتماعه ةةا األول يف ع ةةاة  ٢٠١٧النظ ة ة نط ةةوريف مفط ةةلة يف مس ةةو يف العم ة ة
املنقحةةة يف مةةوء التعليقةةا املقدمةةة مةةن أصةةحاب املطةةلحة ،ويف مةةوء ال ة و عل ة األتةةئلة ا ةةد يف ال ة
عينتهةةا اللةنةةة .وتةةنحت للةنةةة ف صةةة اتةةتع اأ ك ة حلة مةةن أحلةاة النظةةاة ومناق ةةت والتعليةةق علي ة .
كما أن ز وانق ت عد ا من املواميد املتلة ريف يف تعليقةا أصةحاب املطةلحة ،مبةا يف ولةة احلاجةة إىل
ومد جةداول زمنيةة وامةحة للة مةن اجلهةا املتقدمةة نطلبةا والسةلطة؛ والنظة يف ور الةدول ال اعيةة؛
وم وريف وجو مبا ئ توجيهية وامحة لتنفيجم أحلاة النظاة وايلل نوج عاة.
 - ٧ويف ك ةةا ون الياين/ينة ةةاي  ،٢٠١٧أصة ةةدر األما ة ةةة ورقة ةةة مناق ةةة ن ة ةةقن ومة ةةد وصة ةةياغة ظة ةةاة
وع مةةت اةةجمب الورقةةة علة اللةنةةة نةةداء آراء أوليةةة
اتةةتغ ل املةوار املعد يةةة يف املنطقةةة (املسةةاي البيئيةةة)ُ .
عليها واتتع امها .وسحظت اللةنة أن حلقة العم الدولية ن ةقن ا اريف البيئيةة للتعةدين يف قةاع البحةار
العميقةةة املئمةةد عقةةداا يف ن ة ل يف آوار/مةةار  ٢٠١٧تةةتتيف ف صةةة أ ة ( ألصةةحاب املطةةلحة نةةداء
آرايهة ن ةةقن مةةةمون ورقةةة املناق ةةة .وسحظةةت اللةنةةة أيةةاً أ ة يئمةةد عقةةد حلقةةة عمة يف تةةنغافوريف يف
يسان/أن ي  ٢٠١٧يف تياق ومد ظاة الدفد وأن ز أمهية حلقا العمة اةجمب يف املسةامهة مبعلومةا
أتاتية يف القايمة ال ومعتها اللةنة ابلنواتمل املتو ايف وا األولية وأق اا ا لس.
 - ٨ونعد أن أ جم اللةنة يف اسعتبار تعليقا أصحاب املطةلحة ،ظة يف التحةد املتمية يف
املفاملة ن وجو ظاة مستق يلون ن غ ولة منسقا ومتلام  ،والفايديف ال تتحقق من وجو ظاة
موحةةد ل تةةتغ ل (يتةةةمن األحلةةاة املتعلقةةة ابلبيئةةة والتفتةةيب) .وابلتةةاىل ،طلبةةت اللةنةةة إىل األما ةةة أن
مةةن
أ ة ( وا صةةلة مقدمةةة مةةن املةرباء ،مبةةا يف ولةةة املةةد
حتةةيع علمةةا نتعليقاهتةةا وأب مةةد
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حلقةةة العم ة املعقةةو يف يف ن ة ل  ،وإعةةدا سةةخة موحةةديف مةةن مسةةو يف النظةةاة للةةي تنظ ة فيهةةا اللةنةةة يف
اجتماعها الياين يف متوز/يولي  -آب/أغسطس .٢٠١٧
 - 9وعلة النحةو املبة أعة ب ،وللنهةوأ نقايمةةة اللةنةة ابلنةواتمل املتو ةةايف وا األوليةة لومةد مدو ةةة
قواع ة ةةد است ة ةةتغ ل ،عق ة ةةد حلقت ة ةةا عمة ة ة أ ة ة ة ي يف ع ة ةةاة  ٢٠١٧تناول ة ةةت إح ة ةةدامها الن ة ةةاتمل املت ة ةةو
و األولوية رق ( 4التقيي وا اريف البيئيان) واأل ( الناتمل املتو و األولويةة رقة ( ٢ومةد النمةاوا
املالية آللية ال وط والدفد املالية املق حة).
 - ١٠ويف الف ة ة يف مة ةةن  ٢٠إىل  ٢4آوار/مة ةةار  ،٢٠١٧ظمة ةةت أما ة ةةة السة ةةلطة حلقة ةةة عم ة ة ولية ةةة
يف ن ل نعنوان ” حنةو اتة اتيةية إ اريف نيئيةة للسةلطة الدوليةة لقةاع البحةار يف املنطقةة“ ابلتعةاون مةد وكالةة
محايةةة البيئةةة اسحت ا يةةة األملا يةةة واملعهةةد اسحتةةا لعلةةوة األرأ وامل ةوار الطبيعيةةة يف أملا يةةا .وكا ةةت حلقةةة
العم ة مبيانةةة منتةةد( ألصةةحاب املطةةلحة املتعةةد ين ،التق ة في ة ةرباء يف العلةةوة والقةةا ون وا اريف البيئيةةة
وغةةريا  ،حيةةا تبةةا لوا اآلراء والتعليقةةا مةةن منظةةور متعةةد التخططةةا ن ةةقن تلةةا املسةةاي املتطةةلة
نومد أحلاة مدو ة التعدين البيئية ،اتتنا ا إىل ورقة املناق ة املتعلقة ابملساي البيئية واألحلةاة التنظيميةة
األوليةةة .وانقةةب امل ةةاركون ننةةو اً مةةن نينهةةا املعةةايري البيئيةةة ،وإجة اءا ومعةةايري تقيةةي األ ة البيئةةي ،وتفعي ة
تع يةةا ”الة ة ر اجلسةةي “ (النةةاتمل املتةةو وو األولويةةة رق ة  ،)6وهنةةمل ا اريف التليفيةةة (النةةاتمل املتةةو
وو األولويةةة رق ة  ،) 5وا اريف البيئيةةة ا قليميةةة ،كمةةا انق ةوا عناص ة است ة اتيةية البيئيةةة الطويلةةة األج ة
للسلطة .وشارك يف حلقة العم عد من أعةاء اللةنة نطفته ال خطية.
 - ١١وشةاركت أما ةةة السةةلطة ،وكةجملة نعةةأ أعةةاء اللةنةةة امل ةةارك نطةةفته ال خطةةية ،يف حلقةةة
عم ة ارجيةةة ُعقةةد يف تةةنغافوريف يف يسةةان/أن ي  ،٢٠١٧وتتط ة نومةةد آليةةة للةةدفد .وركةةئ حلقةةة
العم ن ةل رييسةي علة إطة ع أصةحاب املطةلحة امل ةارك علة ةووا مةاىل للعمة  ،وعلة املناق ةة
ال حقة ن قن ملوان النمووا وا ف امات األتاتية .ويعترب النمووا املاىل انجتا ااما أل تيتيف للةنةة
اتتل ةةال الس ةةيناريواا املتعلق ةةة مبع ةةدل العواي ةةد و ي ةةارا آلي ةةا ال ةةدفد ملختل ةةا م اح ة است ةةتغ ل،
ومناق ةة تلةة السةيناريواا مةد املتعاقةدين وغةريا مةن أصةحاب املطةلحة .وملسةاعديف اللةنةة يف مواصةةلة
تطوي اجما الناتمل حللقة العم وحتويل إىل ووا عم قان للتنفيجم وتطبيق امليارا املق حة علي  ،ينةو
األمة العةةاة أن يطلةةب مةةن املتعاقةةدين تقةةدل نيةةاانهت املاليةةة املتوقعةةة إىل األما ةةة حةةة جمجةةة طةةاق مةةن
ا ةةجمب البي ةةاان  .كم ةةا ظة ة حلق ةةة عمة ة ت ةةنغافوريف يف آلي ةةا احلة ةوافئ اململن ةةة ،مب ةةا يف ول ةةة الط ةةنا يق
والس ةةندا  ،ل ةةدع حتقي ةةق األا ةةدال البيئي ةةة .وت ةةتتطلب ا ةةجمب اآللي ةةا املئي ةةد م ةةن البح ةةا ،مب ةةا يف ول ةةة
إطةةو األ وا املاليةةة األ ة ( القايمةةة عل ة آليةةا السةةوق ،ومسةةقلة أ ة ( وا صةةلة تتعلةةق ننظةةاة
املسؤولية يف املنطقة .ومثة تق ي موجئ عن حلقة العم متاح عل املوقد ال بلي للسلطة.
 - ١٢وفيما يتعلق ابلنواتمل املتو ايف األ ( وا األولية ،ت يف الفق يف  ٢5أ انب معلومةا مسةتلملة
عن ات اتيةية و طة إ اريف البياان (الناتمل املتو وو األولوية رق .)٣
 - ١٣وتتواص اللةنة ظ اا يف م وع ظاة استتغ ل يف اجتماعها الياين يف عاة  .٢٠١٧ويتوقد
أن تنةةاقب اللةنةةة أيةةاً يطةةة ط يةةق وجةةدوسً زمنيةاً للنة للتطةةوي التنظيمةةي وأن تقةةدة التوصةةية املناتةةبة
إىل ا لس ،إىل جا ب ساس حمد يف للعم لتوفري معلوما أوىف يستنار هبا يف عملية التطوي التنظيمةي
وومد مةام األحلاة التنظيمية.
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اثلثا  -برامذ تدر ب اا عاقد ن
 - ١4أعة ة ب ا ل ةةس يف الفقة ة يف  4م ةةن مقة ة رب ع ةةن تق ةةدي ب للمتعاق ةةدين علة ة م ةةا أن ةةدوب م ةةن التة ةئاة ق ةةيل
إبحةةداز زة يف كب ةرييف يف عةةد ال ةرباممل التدريبيةةة ة ل السةةنوا املمةةس القا مةةة ،مةةد م حظت ة أن عةةد
ال ةرباممل رمبةةا يط ة إىل  ،٢٠٠وأحةةاط علمةةا مةةد اسرتيةةاح أب ة مةةن أج ة التعام ة مةةد عةةبء العم ة اللبةةري
ةب
املتعلةةق ابل ةرباممل التدريبيةةة ،أُ رجةةت يف امليئا يةةة املق حةةة املقبلةةة للسةةلطة وظيفةةة يف األما ةةة ملوظةةا ينطة ل
تكيئب عل أ طة التدريب.
 - ١5وفيما يتعلق هبجمب املسقلة ،فإن األم العاة يف ومد يتيف ل ا فا يف أبن موظا التدريب املتف غ
ال ةةجم أ رج ةةت اعتم ةةا ا لوظيفت ة يف ميئا ي ةةة الف ة يف املالي ةةة  ٢٠١٨-٢٠١٧ق ةةد ات ةةتقدة ون ةةدأ عمل ة يف
 ١متوز/يولي ة ة  .٢٠١٧وي ح ة ة أن  ٢٣ف صة ةةة تدريبية ةةة قة ةةد أتيحة ةةت ح ة ة اآلن يف عة ةةاة  ،٢٠١٧منهة ةةا
 ١6ف صة تدريبية يف ع أ البح مقدمة مةن معهةد البحةوز الف سةي ستةتغ ل البحةار ( ،)١وحهوريةة
كةورة ( ،)٢وش ةكة اليةةاابن الوطنيةةة للةةنفع والغةةاز واملعةةا ن ( ،)4واسحتةةا ال وتةةي ( )5واملعهةةد اسحتةةا
لعل ةةوة األرأ واملة ةوار الطبيعي ةةة يف أملا ي ةةا ()4؛ ومخ ةةس فة ة للت ةةدريب مبنح ةةة زمال ةةة مقدم ةةة م ةةن ال انط ةةة
الطةينية للبحةةا والتطةةوي يف سةةال املةوار املعد يةةة للمحيطةةا ( ،)٣ومعهةةد البحةةوز الف سةةي ستةةتغ ل
البحار ()٢؛ وأ قد عقد حلقتا عم ظمتهما شكة .Global Sea Mineral Resources NV

رابعا  -اإل ذ ذرا ات ال ذذا و ذذعلا األم ذذني الع ذذا لنذ ذ ان ال ت ذذني ااناس ذذب لل ي ذذا ت
وااعل مات السر ة و ان ال عامظ معلا بشكظ مقم ن
 - ١6سح ة ا لةةس يف الفق ة يف  ٧مةةن مق ة رب توصةةية اللةنةةة ن ةةقن م ة وريف مةةمان استسةةاق يف تطبيةةق
ا ج ة اءا القايمةةة املتعلقةةة ابلس ة ية ال ة ومةةعها األم ة العةةاة ،وق ة ر أن تنطبةةق عل ة اللةنةةة ،مةةد إج ة اء
مةةا يلةةئة مةةن تغي ةريا  ،ا ج ة اءا ا مةةافية املتعلقةةة ابلتعام ة مةةد البيةةاان واملعلومةةا الس ة ية ال ةوار يف يف
امل فق الياين نن يف األم العاة .ISBA/ST/SGB/2011/03
 - ١٧وفيما يتعلق هبجمب املسقلة ،مت إ طار حيةد األعةةاء اجلةد يف اللةنةة أبحلةاة استفاقيةة وابلنظةاة
الدا لي للةنة املتط ابلس ية وإع مه اب ج اءا املبينة يف امل فق الياين لن يف األم العاة.

وامسا  -اسذ ذ عراف تنفيذ ذذر وةذ ذذة اإل ارة ال يصيذ ذذة منةلذ ذذة ذ ذذد ار ذ ذ ن  -ليربت ذ ذ ن
ووةط اإل ارة ال يصية األورى
 - ١٨أع ب ا لس يف الفق ت  ٨و  9من مق رب عن تقدي ب لتق ي رييس اللةنة عن اتةتع اأ تنفيةجم
طةةة ا اريف البيئيةةة ملنطقةةة ك ريةةون  -كليربتةةون وسح ة أن حلقةةة العم ة ال ة كةةان مةةن املق ة ر تنظيمهةةا
ستتع اأ تنفيجم املطةة قبة ا عقةا الةدوريف اليا يةة والع ة ين يف عةاة  ٢٠١6مل تعقةد .وطلةب ا لةس عقةد
حلقة العم اجمب يف عاة  ٢٠١٧قب ا عقا الدوريف احلالية.
 - ١9وأ ةق اللةنةةة يف اجتماعهةا األول يف عةةاة  ٢٠١٧ف يقةةا عةام للنظة يف طلةب ا لةةس ن ةةقن
عقةد حلقةة عمة للتنفيةجم .ورأ( الف يةق العامة أن طةة ا اريف البيئيةة احلاليةة ملنطقةة ك ريةون  -كليربتةةون
تتةمن وع من تدانري التخطيع حبسب املناطق ،أ املناطق وا األمهيةة البيئيةة املاصةة الواقعةة ةارا
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مناطق ال عقةو واملنةاطق امل جعيةة ل ة واحلفة ا ة كة منطقةة مةن منةاطق العقةو  .و ظة الف يةق العامة
يف إملا يةةة عقةةد حلقة عمة منفطةةلت  ،تتعلةةق إحةةدامها ابملنةةاطق وا األمهيةةة البيئيةةة املاصةةة ،واأل ة (
ال زمةة
مبعايري التطمي والتنفيةجم للمنةاطق امل جعيةة .ونةجملة تةوف حلقتةا العمة التقنيتةان اةا ن املةد
لعقةةد حلقةةة عمة سحقةةة ستةةتع اأ التنفيةةجم الللةةي ملطةةة ا اريف البيئيةةة يف منطقةةة ك ريةةون – كليربتةةون.
غري أ لطاحل اعتبارا الللفة واللفاءيف ،رأ( الف يق العام أ ما مل تلةن انةاك حاجةة فوريةة ملحةة إىل
أتكيد مناطق جديديف وا أمهية نيئية اصة ،فسيلون من األجد( عمليا إ ماا املناق ةة ن ةقن املنةاطق
ا مافية يف مناق ا حلقة العم األوتد املتعلقة نتنفيجم املطة .وإمافةً إىل ولة ،فنظة ا أل ة ينبغةي أن
يتاح قدر أكرب من البياان واملعلوما البيئية ننهاية عةاة  ،٢٠١٧نعةد تقةدل املتعاقةدين للتقةاري السةنوية
ومة ء قاعةةديف نيةةاان السةةلطة ،رأ اللةنةة أ ة مةةن املفيةةد أن ت جةأل حة النطةةا األول مةةن عةةاة ٢٠١٨
عق ة ةةد حلق ة ةةة عم ة ة ة م ة ةةدهتا ة ةةة أةة ختط ة ةةئ ست ة ةةتع اأ حال ة ةةة تنفي ة ةةجم ط ة ةةة ا اريف البيئي ة ةةة ملنطق ة ةةة
ك ريون  -كليربتون واملناطق وا األمهية البيئية املاصة.
 - ٢٠وطلةةب ا لةةس يف الفق ة يف  ١٠مةةن مق ة رب إىل األم ة العةةاة أن ينظ ة يف عقةةد حلقةةة عم ة ن ةةقن
املنةةاطق امل جعيةةة ل ة واملنةةاطق امل جعيةةة للحف ة  ،وشةةةد األما ةةة عل ة العم ة عةةن كيةةب مةةد اللةنةةة مةةن
أج ة حتديةةد التوقيةةت املناتةةب لعقةةد حلقةةة العم ة اةةجمب ومةةمان أوتةةد م ةةاركة للنةةة مةةن حيةةد الةةدول
األط ال املعنية.
 - ٢١وفيما يتعلةق هبةجمب املسةقلة ،واتةتنا اً إىل امل ةوريف املقدمةة مةن الف يةق العامة التةاند للةنةة ،تةتعقد
األما ةةة حلقةةة عم ة تقنيةةة يف عةةاة  ٢٠١٧ن ةةقن معةةايري ا تيةةار املنةةاطق امل جعيةةة ل ة واملنةةاطق امل جعيةةة
للحف  .وتيتاح املئيد من املعلوما عن حلقة العم التقنية اجمب يف الوقت املناتب.
 - ٢٢وشةد ا لس يف الفق يف  ١١من مق رب اللةنة واألما ة عل إح از تقدة يف ومد طع لإل اريف
البيئيةةة يف املنةةاطق الدوليةةة األ ة ( لقةةاع البحةةار ،وس تةةيما يف املنةةاطق امل ةةمولة حاليةةا نعقةةو اتتل ةةال،
م ريا إىل الفق يف  6٠من ق ار اجلمعية العامة ل م املتحديف .٢٣5/٧٠
 - ٢٣وأح ةةاط األمة ة الع ةةاة علم ةةا ابآلراء الة ة أعة ة ب عنه ةةا ا ل ةةس يف ا ةةجما املط ةةو ويقة ة ح إية ة ء
اسعتبار ألفة السب لبدء العم يف اجما ال قن ،مد م اعايف قيةو امليئا يةة .وأجة اللةنةة أيةةاً مناق ةة
عامةةة ن ةةقن الةةنهمل املطلةةوب لومةةد طةةع لةةإل اريف البيئيةةة وم ة وريف أن تتةةاح ةةجما الغ ة أ البيةةاان البيئيةةة
املس ةةتمديف م ةةن املتعاق ةةدين وم ةةن املط ةةا ر املفتوح ةةة .كم ةةا أحاط ةةت اللةن ةةة واألم ة الع ةةاة علم ةةا ابملب ةةا را
املارجي ةةة ال امي ةةة إىل وم ةةد قاع ةةديف علمي ةةة ملط ةةة ا اريف البيئي ةةة يف ا ةةيع األطلنط ةةي ،ومه ةةا يعتئم ةةان إج ة اء
ةةا أن تس ةةاعد تةةايمل تل ةةة
منا ق ةةا م ةةد أصةةحاب املط ةةلحة املعني ة ن ةةقن السةةب ال ة ةلةةن م ةةن
املب ةةا را يف النه ةةوأ نعم ة الس ةةلطة .وأج ة ( األم ة الع ةةاة أية ةاً مناق ةةا أولي ةةة م ةةد ال انط ةةة الط ةةينية
للبحةةا والتطةةوي يف سةةال املةوار املعد يةةة للمحيطةةا ن ةةقن ااتمامهةةا نبةةجمل جهةةو تعاو يةةة مةةد متعاقةةدين
آ ة ين لومةد طةةة لةإل اريف البيئيةةة يف منةاطق ق ة يف املنغنيةئ احلديةةد الغنيةة ابللوابلةةت يف ا ةيع ا ةةا ئ.
واجمب املبا ريف مومد ت حيب وتتة ( مناق ا أ ( ن قهنا يف الوقت املناتب.
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سا سا  -تيسري احلت ت على ال يا ت ال يصية وإاتح لا للج ل ر
 - ٢4طلةةب ا لةةس يف الفقة يف  ١٢مةةن مقة رب مةةن حيةةد املتعاقةةدين تيسةةري احلطةةول علة نيةةاانهت البيئيةةة
وإ حتها للةمهور.
 - ٢5ويف اةةجما الطةةد  ،فإ ة ل ة حاليةةا تنفيةةجم ات ة اتيةية إ اريف البيةةاان  .وي ةةار إىل أ ة قةةد اعتُمةةد
متوية ة يف ميئا ي ةةة الس ةةلطة للفة ة يف املالي ةةة  ٢٠١٨-٢٠١٧لوم ةةد قاع ةةديف ني ةةاان جدي ةةديف وحمس ةةنة ولتنفي ةةجم
ات ة اتيةية إ اريف البيةةاان  .ول ة التموي ة املوافقةةة عل ة إ ةةاء وظيفت ة لنتت ة جديةةدت ا ة األما ةةة،
إح ةةدااا مل ةةدي لقاع ةةديف البي ةةاان واأل ة ( ملوظ ةةا ل ةةنظ املعلوم ةةا اجلغ افي ةةة .وق ةةد أ ةةئ التعي ة يف كلت ةةا
الوظيفت يف يسان/أن ي .٢٠١٧
 - ٢6ويف آب/أغسطس  ، ٢٠١6ندأ األما ة يف ق حيةد البيةاان التارةيةة الة وف اةا املتعاقةدون
إىل ش ةةل رقم ةةي ( ة ةةاوا ا ن ة ة غ) وني ةةاان جغ افية ةةة م جعي ةةة (أبش ةةلال  shapefileلنظة ةةاة .)ArcGIS
ووصةةلت البي ةةاان ا دولةةة املنقول ةةة ح ة اآلن إىل  ١.٧ملي ةةون قطةةة نيا ي ةةة مةةن املن ةةاطق امل ةةمولة إط ةةع
العم ة املعتمةةديف .وتةةيلي اةةجمب العمليةةة تنفيةةجم ات ة اتيةية و طةةة إ اريف البيةةاان مبسةةاعديف بةةري اتت ةةار
ةةارجي .وتة ةةطلد األما ةةة نتط ةةمي تلنولوجي ةةا املعلوم ةةا واقتنايه ةةا و ة اا .وت ةةم ا ةةجمب املهم ةةة نن ةةاء
معةةدا للبيئةةة اسف امةةية (التخ ةئين ومفةةاتيف التحوي ة وامل ةوا ل) والعوام ة اسف امةةية يف الوقةةت املناتةةب
قب ة ة أن يقة ةةوة املتعاقة ةةد املعم ةةار املخة ةةتئ نتلنولوجية ةةا املعلوم ةةا نعمل ة ة  .وتقة ةةدة تق ةةاري م حلية ةةة ورية ةةة
وع ة أ أيةةةا ايل ة ومفهةةوة قاعةةديف البيةةاان عل ة املتعاقةةدين يف اجتمةةاع غةةري ر ةةي عقةةدب
إىل اللةنةةةُ .
األم ة ة ة العة ة ةةاة يف  ٢١و  ٢٢حئي ان/يو ي ة ة ة  ٢٠١٧يف كينغسة ة ةةتون .و ة ة ة ل اة ة ةةجما اسجتمة ة ةةاع ،عقة ة ةةد
مناق ا تقنية مد ف ا ( املتعاقدين ن قن اليغ ا يف تغطية البيةاان وامل ةاك املتعلقةة ن ةل البيةاان
وتوافقه ةةا ،وغ ةةري ول ةةة م ةةن امل ةةاك التقني ةةة .وم ةةن املتوق ةةد أن ينته ةةي التنفي ةةجم اللامة ة ستة ة اتيةية إ اريف
البياان حبلول هناية ت ين األول/أكتون .٢٠١٨

سابعا  -وي ذذار ع ذذرف حت ذذة
الفل ات واس كشافلا

رأظ اا ذذات

نا ذذا ال نلي ذذب ع ذذن العلي ذذدات اا ع ذذد ة

 - ٢٧طل ة ةةب ا ل ة ةةس يف الفق ة ة ة يف  ١٣م ة ةةن مق ة ة ة رب إىل اللةن ة ةةة أن تس ة ةةتع أ أحل ة ةةاة ظ ة ةةاة التنقي ة ةةب
واستتل ال ال تتعلق إيار ع أ حطة يف رأ املال يف إطار ت تيةب م ة وع م ة ك ،وولةة هبةدل
لةةق التنةةاغ ن ة حي ةةد األ ظمةةة يف اةةجما الط ةةد  ،وأن تقةةدة توصةةية هبةةجما ال ةةقن لينظ ة فيهةةا ا ل ةةس يف
ورت التالية.
 - ٢٨وأ رجت اجمب املسقلة يف جدول أعمال اللةنة لعاة  ٢٠١٧وتتنظ فيها اللةنة ابلتاىل.
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اثمنا -

عم ع ظ اللجنة اللان نية وال لنية
 - ٢9طلةةب ا لةس يف الفقة يف  ١4مةةن مقة رب إىل األمة العةةاة أن يلفة اتةةتم ار تةةوفري مةةا يلفةةي مةةن
الوقت واملوار لدع عم اللةنة ،وس تيما ن قن املساي وا األولوية.
 - ٣٠وا لةةس حمةةال إىل تق ي ة جلنةةة امل اجعةةة ( )ISBA/23/A/3املقةةدة عم ة ابملةةا يف  ١54مةةن اتفاقيةةة
األم ة املتحةةديف لقةةا ون البحةةار وتعليقةةا األم ة العةةاة علي ة ال ةوار يف يف تق ي ة ب ( .)ISBA/23/A/5ويف اةةجما
الطد  ،فإن ا لس مدعو إىل م حظة أ قد أعطيت األولوية سجتماعا اللةنة.
 - ٣١وأ ةريا ،فةإن ا لةس مةدعو إىل ا حاطةة علمةا هبةجما التق ية وتقةدل مةا ية اب مة ورة مةن توجيهةةا
إمافية ،مبا يف ولة فيما يتعلق ن ل التقاري املقبلة ومةموهنا.
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