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الدورة الخامسة والعشرون
دورة اجمللس ،اجلزء األول
كينغستون 25 ،شباط/فرباير  1 -آذار/مارس 2019
البند  11من جدول األعمال
مشروع نظام استغالل الموارد المعدنية في المنطقة

تقرير الرئيس عن نتائج االجتماع األول للفريق العامل المفتوح العضوية التابع للمجلس
بشأن وضع الشروط المالية للعقود والتفاوض بشأنها بموجب الفقرة  1من المادة 13
من المرفق الثالث التفاقية األمم المتحدة لقانون البحار والمادة  8من مرفق االتفاق
المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عش ر ر ر ررر من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار الم ر ة
 10كانون األول/ديسمبر 1982
أوال  -مقدمة ومعلومات أساسية
 - 1خالل اجلزء الثاين من الدورة الرابعة والعشر ر ر ر ررين للس ر ر ر ررلطة الدولية لقاع البحار ،واف اجمللس عل
مقرتح مقدم من أملانيا إلنش رراء فري عامف محتوح العض رروية ملنا ش ررة النموذ ،املاى ،وعل وجص ا ررو ،
اسر ررتعرار الدراسر ررة املقارنة للنماذ ،البديلة ،الع سر رريعدسا معلد ماسر ررا شر رروسر ررتس للت نولوجيا( .)1وكلف
اجمللس أيضا الحري العامف بأن جيتمع بف انعقاد دور ص ا امسة والعشرين.
 - 2وعقد االجتماع األول للحري العامف يف  21و  22شر ر ر ر ر ر ررباط/فرباير  2019وكان محتوحا أمام
مجيع أصحاب امل لحة( .)2ويف  21شباط/فرباير ،اعتُمد جدول أعمال االجتماع دون عديف.

__________
( ،ISBA/24/C/8/Add.1 )1الحقرة .12
( )2تاح وثائ املعلومات األساسية ا اصة باالجتماع ،مبا يف ذلك قرير معلد ماسا شوستس للت نولوجيا بعنوان ”النظم املالية
لتعدين العقيدات املتعددة الحلزات :مقارنة بني أربعة مناذ ،ا ت ادية“ عل .http://bit.ly/Council-wg
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ثانيا  -الغرض واألهداف
الس ر ر ر ر ر ررلطة

 - 3مي ن جتميع اجلوانب املالية آللية الدفع يف فئتني( :أ) ما الذي س ر ر ر ر ر رريدفعص املتعا د
ستوزع السلطة األموال احمل لة هبذه الطريقة.
و (ب) كيف ِّ
 - 4ومتثلت والية الحري العامف يف الرتكيز عل اجلانب األول فقط ،أي كيحية وضع أفضف آلية مم نة
للدفع وشر ر ر ر ر ررروط الدفع من أجف اديد مقدار ما سر ر ر ر ر رريدفعص املتعا د لقاء املعادن املسر ر ر ر ر ررت رجة من املنطقة
يف طار عقد االستغالل.
 - 5ومل ي ن الغرر من االجتماع اختاذ رارات بف املساعدة يف حراز قدم يف املنا شات .ويف حني
مل جتر أي منا ش ر ررة مح ر ررلة بش ر ررأن االفرتاض ر ررات الع من وراء النماذ ،،كان درا ،فرتة ثيف درجي
للتطبي مدهتا سنتان يف النموذ ،مقبول عموما.
 - 6وكان سناك أيضا بعض املنا شات بشأن اجلوانب البيئية للنموذ .،ويشمف النموذ ،احلاى ضريبة
درسا  1يف املائة مل ررلحة ال ررنادي البيئية .وال يزال يتعني اديد وجلة سذه الض رريبة ول ن ،من املتو ع
أن شمف صندو ا استئمانيا خاصا باملسؤولية البيئية.

ثالثا  -عرض المقارنة بين النماذج االقتصر ررادية األربعة المتعلقة باسر ررتغالل العقيدات المتعددة
الفلزات في المنطقة وعرض نموذج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
 - 7يف  21شر ر ر ر ر ررباط/فرباير ،دم السر ر ر ر ر رريد راندولف ك شر ر ر ر ر ررني والسر ر ر ر ر رريد ريتشر ر ر ر ر ررارد رو من معلد
ماسرا شروسرتس للت نولوجيا عرضرا عن مقارنة بني النماذ ،اال ت رادية األربعة املتعلقة باسرتغالل العقيدات
املتعددة الحلزات يف املنطقة( .)3وأعقب ذلك عرر مح ر ررف عن النموذ ،الذي وضر ررعص املعلد( ،)4ضر ررمن
قدمي وصيات السلطة.

رابعا  -ا تيار نموذج اقتصادي والمناقشة بشأن العروض
 - 8أعرب الحري العامف عن قديره للعمف الذي ام بص معلد ماسر ر ر ر ر ر ررا شر ر ر ر ر ر رروسر ر ر ر ر ر ررتس للت نولوجيا.
وأش ر ر ر ر ر ر ررار أن املنلجيات املسر ر ر ر ر ر ررت دمة يف كف منوذ ،متطابقة حد بعيد ،مع وجود اختالفات يف
االفرتاضات األساسية.

امسا  -الشررروط الماليةن نظام المدفوعاتو ومعدالت سررداد المدفوعاتو والتعامل مع أوجم عدم
اليقين والحساسيات الهامة في النموذج االقتصاديو والتفاعل مع سائر النظم الضريبية
 - 9يف املنا شررات املتعلقة بنظام املدفوعات ،فضررلت أالبية املشرراركني نظاما يقوم عل الريع حسررب
القيمة ،ول ن البعض أشررار أنص من املسررت رروب اإلبقاء عل خيار مزي آللية قوم عل الريع و قاسررم
األرباح .وأُ ّر أيض ررا بأنص س رريرت ب عل اعتماد آلية لتقاس رم األرباح اليف دارية كب ة بالنس رربة للس ررلطة،
وكذلك اديات عملية يف جمال التنحيذ.
__________
( )3متاح عل .https://www.isa.org.jm/document/mit-presentation-comparison-four-economic-models-0
( )4مر رت ر ر رراح عر رلر ر https://www.isa.org.jm/document/mit-presentation-decision-analysis-framework-review-cash-
.flow-approach
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 - 10والس ر ر ر ر ر ر رؤال املطروح سو م ررا ذا ك رران من األفض ر ر ر ر ر ر ر ررف ا رردي ررد مع رردل ث رراب ررت طوال فرتة العق ررد
( 4يف املائة مثال) أو معدل ذي مس ر ر ر ر ررتويني دي يطب معدل ةتلف بعد فرتة دددة من اس ر ر ر ر رررتداد مبل
االسررتثمار ( 2يف املائة للسررنوات ا مس األو و  6يف املائة بعد ذلك ،عل سرربيف املثال) .و د فضررلت
أالبية املشاركني النل ذا املستويني.
 - 11وأجريت أيض ر ررا منا ش ر ررات بش ر ررأن عمليات اس ر ررتعرار آلية الدفع ومعدالت س ر ررداد املدفوعات،
واحلاجة نقطة بدء ومض ر ررمون عمليات االس ر ررتعرار .وين مش ر ررروعا املاد ني  79و  80من مش ر ررروع
نظام اسررتغالل املوارد املعدنية يف املنطقة ( )ISBA/24/LTC/WP.1/Rev.1حاليا عل جراء اسررتعرار بعد
مرور مخس سنوات عل اريخ بدء أول نتا ،جتاري يف املنطقة ،مث عل فرتات حيددسا اجمللس.
 - 12وا ح الحري العامف عل أنص ليس ر ر ررت سناك حاجة جراء منا ش ر ر ررة مح ر ر ررلة للتحاعف بني آلية
الدفع ا اصررة بالسررلطة والنظم الض رريبية للدول .ولئن كان د ُس رلّم بأن الض ررائب عل الشررركات س من
اخت ر ر ر ر ر ر ررا الدول املعنية ،ذُكر أيضر ر ر ر ر ر ررا أن لك الض ر ر ر ر ر ر ررائب يتعني أن در ،يف النموذ ،باعتبارسا لحة
يتحمللا املتعا دون.

سادسا  -التفاعل مع الدول المزكية
 - 13رأى الحري العامف أنص ليسر ررت سناك حاجة جراء منا شر ررة مح ر ررلة بشر ررأن التحاعف مع الدول
أنص سيقع عل عا الدول املزكية التزام عام بتقدمي املساعدة السلطة
املزكية يف سياق واليتص .وأش
يف ملمتلا املتمثلة يف ضر رربط األنشر ررطة يف املنطقة لغرر ضر ررمان االمتثال ل ح ام ذات ال ر ررلة من اجلزء
احلادي عشر من ا حا ية األمم املتحدة لقانون البحار.

سابعا  -مستقبل العملية
 - 14رأى الحري العامف أنص أحرز قدما كب ا بطريقة عاونية جدا خالل اجتماعص األول ،وسلّم بحائدة
مواصلة العمف يف طار لك ال يغة .وأُعرب عن قدير خا النحتاحص عل مجيع أصحاب امل لحة.

ثامنا  -الموارد المعدنية األ رىن وضع النماذج االقتصادية والتوقيت
 - 15ا ت رررت وص رريات الحري العامف بش ررأن آلية الدفع ومعدالت س ررداد املدفوعات عل العقيدات
املتعددة الحلزات .وس ر ر ر رري ون من الض ر ر ر ررروري النظر يف آلية الدفع ومعدالت س ر ر ر ررداد املدفوعات فيما يتعل
بال ربيتيدات املتعددة الحلزات و شور املنغنيز احلديدي الغنية بال وبالت يف الو ت املناسب.

تاسعا  -تقرير الرئيس عن الدورة الخامسة والعشرين للمجلس
 - 16يوص الحري العامف املحتوح العضوية بأن يقوم اجمللس مبا يل :
(أ)

عقد اجتماع ثان للحري العامف للمض دما بالعمف املتعل بآلية الدفع

(ب) و ذا قرر ذلك ،الطلب األمانة عداد خيارين أو ثالثة خيارات بش ر ر ر ر ررأن آلية الدفع
عل أس رراس منا ش ررات الحري العامف ،مبا يف ذلك الن التنظيم املقرتح ،للنظر فيلا يف اجتماعص املقبف،
الذي سيعقد يف موعد يحضف أن ي ون بف اجلزء الثاين من الدورة ا امسة والعشرين للمجلس.
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