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البند  ١١من جدول األعمال املؤقت*
مشروع نظام استغالل املوارد املعدنية يف املنطقة

تعليقات على مشروع نظام استغالل املوارد املعدنية يف املنطقة
مذكرة من األمانة

أوال  -مقدمة
 - 1أثناااء اجلاازء المااا ماان الاادورة الراةعااة والعشارين ،الااع عقاادت يف متوز/يوليا  ،2018نظاار سلااس
السلطة الدولية لقاع البحار يف نسخة منقحة مان مشاروع نظاام اساتغالل املاوارد املعدنياة يف املنطقاة الاذ
أعدت ا اللةنااة القانونيااة والتقنيااة  ،)ISBA/24/LTC/WP.1/Rev.1مشااعوعا مبااذكرة ماان اللةنااة ت اربز فيهااا
املسااا ا الااع تتطلااا ااتمااام اجمللااس  .)ISBA/24/C/20ويف ةيانا عاان أعمااال اجمللااس ااالل اجلاازء المااا
ماان الاادورة الراةعااة والعش ارين  ،)ISBA/24/C/8/Add.1قاادم ر اايس اجمللااس م اوجزا لتعليقااات اجمللااس علااى
مشااروع الاانت التنظيما وقاال إن أعضاااء اجمللااس وافقاوا علااى تقاادحم تعليقااات وااددة علااى مشااروع النظااام
املعدل إىل األمانة حبلول  30أيلول/سبتمرب .2018
 - 2وح اات وق اات كتاة ااة اا ااذا التقري اار ،تلق اات األمان ااة  42رسا ااالة تتض ا امن تعليق ااات عل ااى مشا ااروع
النظام  .)1ويف ما يلا توزياا الرساا ا املقدماة مان أااحامل املةالحة ،حبساا الع:اةل اجملموعاات امقليمياة
)1؛ والدول األعضاء )21؛ واملتعاقدون ما السلطة الدولية لقاع البحار )6؛ واملنظمات الدولية ذات
_________________

* .ISBA/25/C/L.1
 )1توجااد قا مااة ةحاااحامل املةاالحة الااذين قاادموا تعليقاااهم ،ةامضااافة إىل رواةا تواااا إىل الرسااا ا العرديااة ،يف املوقااا التااا ل
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الةاالة )1؛ والراةطااات املهني اة وغياااا )3؛ واملنظمااات غااي ايةوميااة البي:يااة )1؛ املنظمااات ايةوميااة
الدولية )1؛ واهلي:ات األكادميية والعلمية )3؛ واألشخاص العاديون .)5
 - 3وتةما ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ااذي امل ا ا ا ا ا ااذكرة التعليق ا ا ا ا ا ااات ال ا ا ا ا ا ااع أدىل ا ا ا ا ا ااا اجملل ا ا ا ا ا ااس يف متوز/يولي ا ا ا ا ا ا ا 2018
انظر  ،ISBA/24/C/8/Add.1املرفا األول) مان االل تقادحم حملاة عاماة عان القضاايا املواضايعية الر يساية
الااع أثاايت يف الرسااا ا الةتاةيااة .وةعااد ليااا اااذي الرسااا ا ،حااددت األمانااة أيضااا مثانيااة ساااالت حا ااة
ليناقشها اجمللس الل اجلزء األول من دورة عام  2019انظر العرع المالث أدناي) ،دف تقدحم توجيا
سياس واضح إىل اللةنة القانونية والتقنية وا تعما على تنقيح النت التنظيم .
 - 4وحيتاو العديااد مان الرسااا ا الةتاةيااة علاى اق احااات تتعلا ةتغيايات يف الةااياغة ،ةامضااافة إىل
طلبااات لتوضاايح مضاامون عاادد ماان األحةااام التنظيميااة والغاار منهااا .وق ادمت تعليقااات معةاالة أيضااا
ةشحن مضمون اخلط البي:ية يف مرفقات مشروع النظام .وةناء على طلا اجمللس ،ستقوم األمانة ةتةميا
تقرير موجز يبّي التغييات املق حاة ،مباا يف ذلاا أساساها املنطقا املقا ن اا والنقااط األ ار الاع أثارااا
أاحامل املةالحة ،كيماا تستعرضاها اللةناة االل اجلازء األول مان دورة عاام  .2019وسايةون اهلادف
او أن تقوم اللةنة ةإعداد نت منقح آ ر ،ما مراعاة مجيا الرسا ا الواردة ،ةامضافة إىل أ إسهامات
إضافية مان اجمللاس تقادم االل اجلازء األول مان دورة عاام  2019ةشاحن البناود املدرجاة يف العارع المالاث
أدناي .وسيبدأ اجمللس نظري يف النت املنقح كما اق حت اللةنة الل اجلازء الماا مان الادورة ايالياة ،الاع
ستعقد يف متوز/يولي .2019
 - 5وال تتن اااول ا ااذي امل ااذكرة النق اااط ال ااع أثارا ااا أا ااحامل املة االحة يف م ااا يتعلا ا ةوض ااا النم ااوذ
االقتةاد والشروط املالية للعقود .ويف أعقامل الطلا الذ قدم اجمللس يف عام  ،2018كلف معهاد
ماساتشوس ااتس للتةنولوجي ااا ةإع ااداد لي ااا مق ااارن للتق ااارير والدراس ااات الا اواردة يف املرفا ا الم ااا للوثيق ااة
 .ISBA/24/C/8/Add.1ومن املتوقا إعداد تقرير هنا عن اذي املسحلة قبا هناية عام .2018

ثانيا  -املسا ا الشا عة الع مت تبياهنا يف رسا ا أاحامل املةلحة
 - 6رحا أاحامل املةلحة عموما ةالتحسن املستمر يف ايةا مشروع النظام ويف النت التنظيم
وأقااروا ةوجا عااام ةحسيااة املسااا ا الااع أثاراااا اجمللااس انظاار  ،ISBA/24/C/8/Add.1املرفا األول) .وطلااا
أا ااحامل املة االحة إةق اااء اية ااا النظا اام قي ااد االس ااتعرا  ،وال س اايما التا اوازن ة ااّي ال اانت يف م انت النظا اام
واملرفقااات واملالح ا  ،وكااذلا مااا س ايةون ماان األنسااا إدراج ا يف املبااادا التوجيهيااة .وأشااار العديااد ماان
أااحامل املةاالحة إىل أهنام ساايحبون ةاملزيااد مان الرسااوم البيانياة للمساااعدة علااى فهام العمليااات املختلعااة
املنةوص عليها يف مشروع النظام.
 - 7واس ااتنادا إىل الرس ااا ا ال اواردة ،ح اددت القض ااايا التالي ااة ةاعتبارا ااا س اااالت األولوي ااة للنظ اار فيه ااا
العتباراا مسا ا تتعل ةامطار التنظيم الشاما .وترد يف مرف اذي املذكرة حملة عامة عن النقااط العاماة
املنبمقة عن أحةام تنظيمية وددة.
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 - 1النهو

ةعملية وضا املعايي واملبادا التوجيهية كمةال ذو أولوية

 - 8واف العديد مان أااحامل املةالحة علاى وجاومل تطاوير املعاايي واملباادا التوجيهياة ةاالتواز ماا
الاانت التنظيم ا  .ودعااا ةعااب أاااحامل املةاالحة أيضااا إىل وضااا معااايي ومبااادا توجيهيااة حا ااة قبااا
اعتماد مشروع اللوا ح واملوافقة علي  .كما أعرمل أاحامل املةلحة عن رغبتهم يف رؤية تعريعات واضحة
لألاداف واملعايي واملباادا التوجيهياة وايادود الادنيا ،والعالقاة الراةطاة ةينهاا ودورااا يف دياد املمارساات
اجليدة يف اذا القطاع ويف تطوير أفضا املمارسات.
 - 9وسيةون معتاح وضا املعايي واملبادا التوجيهية او االتعاق على عملية شعافة وشاملة لتحديد
وتوااا ووضوحها من حيث وضعها القاانو  .فةماا أةارز اجمللاس ،إاا إعطااء األولوياة للمعاايي واملباادا
التوجيهي ااة والتعام ااا معه ااا ةالتت اااةا  ،ISBA/24/C/8/Add.1املرف ا األول ،العق اارة  2ح)) .وة ااالنظر إىل
أسي ا ااة ا ا ااذي املس ا ااحلة ،س ا ااتعد ورق ا ااة مناقش ا ااة منعة ا االة لينظ ا اار فيه ا ااا اجملل ا ااس ا ااالل اجل ا اازء األول م ا اان دورة
عااام  . 2019وستتضاامن الورقااة مق حااات ةشااحن عمليااة مرنااة وتشاااركية لوضااا واعتماااد املعااايي واملبااادا
التوجيهيااة التقنيااة ،اسااتنادا إىل اهلياكااا القا مااة دا ااا املنظمااات الدوليااة األ اار والتعليقااات الااع قاادمها
أاااحامل املةاالحة يف مااا يتعل ا ةاملااادتّي  92و  93ماان مشااروع النظااام .وةامضااافة إىل ذلااا ،سااتعد
األمانة قا مة من املعايي امرشادية واملبادا التوجيهية حبسا اجملال املوضوع وايةم التنظيم .
 - 2تراث ا لبشرية املش ك
 - 10أةرز أاحامل املةلحة أسية االع اف ة اث البشرية املشا ك يف مجياا املاواد واياجاة إىل تععيلا
ةشةا أوضح يف األحةام التنظيمية .وأقر أاحامل املةلحة ةحن ةعب التقدم قد أحرز يف تعزياز امطاار
التنظيم  ،ISBA/24/C/20العقرة  .)6وال تزال انااك دعاوات ملوااالة النظار يف املشاروع ،ةامضاافة إىل
مالحظا اة ذيري ااة ة ااحن ال اانت التنظيما ا إ ااا أن ية ااون دقيق ااا وو ااددا لتس ااهيا تنعي ااذي وإنع اااذي عملي ااا
انظاار علااى ساابيا املمااال التعليقااات علااى امل اادة  )4 12ماان مشااروع النظااام يف العقاارة  )5ماان املرف ا
هلذي املذكرة).
 - 3الةعاءة يف اختاذ القرارات واألداء املؤسس ل أدوار ومسؤوليات كا من اجمللس واللةن ة واألمّي العام
يف العمليات التنظيمية
 - 11ساايتطلا االمتم ااال وامنعاااذ التنظيم ا الععااال تع ااويب ةعااب امله ااام والواجبااات يف ااا توجي ا
وإشاراف مناسابّي ماان جاناا اجمللاس .وقااد أعارمل أااحامل املةاالحة يف تقااريرام عان طا عااة متنوعاة ماان
اآلراء يف مااا يتعلا مبشااروعية ومال مااة ةعااب الساالطات املوكلااة إىل األمااّي العااام ،ويف ةعااب اياااالت ،إىل
اللةنة مبوجا مشاروع النظاام ،وال سايما يف ايااالت الاع ال يانت فيهاا علاى ضارورة الرجاوع إىل اجمللاس.
وماان ناحيااة أ اار  ،رأ ةعااب أاااحامل املةاالحة أن ا ينبغ ا تعااويب آليااات موافقااة إضااافية إىل األمااّي
العام ،ةالنظر إىل الع ة الزمنية العاالة ةّي اجتماعات خمتلف أجهزة السلطة.
 - ١٢واذا سال سيستعيد من مناقشة أكمر تعةيال لدور األمانة وايةلها ومتويلها .وكما الحظ أحد
أاحامل املةلحة ،ال ةد من إجراء تقييم ألنواع القرارات الع ميةن أو ينبغ ) تعويضها ،وإىل من ،ومن
الضرور وضا معاايي الختااذ القارارات يف وثيقاة توجيهياة يةادراا اجمللاس ساتتخذ علاى أساساها القارارات
املعوض ااة .وةامض ااافة إىل ذل ااا ،ذك اار أن ا ينبغ ا إع ااادة النظ اار يف ع اادم إس ااناد أ مه ااام و ااددة إىل جلن ااة
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التخطي االقتةاد يف إطار مشروع النظام .وستعد األمانة ورقة مناقشة قةية للمةلس لتباادل أفةااري
يف اذا اجملال.
 - 4حالة ط امدارة البي:ية امقليمية
 - 13دعااا اجمللااس اللةنااة إىل إعااادة النظار يف عبااارة ”إن وجاادت“ يف مااا يتعلا اطا امدارة البي:يااة
امقليمي ا ا ا ااة يف العق ا ا ا اارة  )5 2م ا ا ا اان املش ا ا ا ااروع والنظ ا ا ا اار يف جع ا ا ا ااا ا ا ا ا ااذي اخلط ا ا ا ا ا النظ ا ا ا اار يف إجباري ا ا ا ااة
 ،ISBA/24/C/8/Add.1املرف ا ا األول ،العق ا ارات  2د) و  .)) 5ويف الرس ا اا ا الةتاةي ا اة ،ك ااان ان اااك
تواف ا يف اآلراء ةااّي أاااحامل املةاالحة الااذين علقااوا علااى اااذي النقطااة ةق اوهلم إن ا إااا وضااا ممااا اااذي
اخلطة قبا منح عقد االستغالل .وما ذلا ،ذكر أيضا إن ال ينبغ استخدام ذلا كعراة للحيلولة دون
املوافقة على أ طة عما ،إما مان االل وقاف اساتحداث أ طاة إقليمياة لاردارة البي:ياة ذات االة
أو إعاقة اعتماداا.
 - 14وكمااا ذكاار ساااةقا ،يشااةا وضااا اخلطا امقليميااة لااردارة البي:يااة يف املنطقااة وتنعيااذاا جاازءا ماان
إطااار السياسااات الااذ تعتماادي الساالطة يف سااال امدارة البي:يااة  ،ISBA/24/C/3العقاارة  .)7وتظااا مثااة
أساا:لة ةشااحن املااد الااذ ينبغ ا أن ياانعةس في ا إطااار السياسااة البي:يااة يف مشااروع النظااام ،الااذ ا امم
أساسا لتنعيذ املرفا المالاث التعاقياة األمام املتحادة لقاانون البحاار ،وتنظايم عملياة التقادم ةطلباات خلطا
العمااا و ديااد حقااوق املقاااولّي وواجب اااهم ةاااي الساالطة انظاار  ،ISBA/24/C/CRP.1املرف ا اخل ااامس).
ويتعاّي علااى اجمللاس أن ينظاار يف ماا إذا كااان يرغاا يف اسااتحداث التازام ملاازم قانوناا لنعسا لوضاا اخلطا
امقليميااة ل ااردارة البي:ي ااة ،ال ااع ليس اات يف ح ااد ذاه ااا ا ااةوكا قانوني ااة .كم ااا يتع ااّي عل ااى اجملل ااس أن ينظ اار
يف ما إذا كانت االلتزامات القانونية تنبا من اذي اخلط  ،وإذا كان األمر كذلا ،ينظر يف طبيعاة وماد
تلا االلتزامات القانونية يف ما يتعل ةالدول األطراف والدول املزكية واملتعاقدين .وستوجز األمانة املسا ا
القانونيااة الااع تماار يف مااا يتعلا ةتلااا اخلطا يف ورقااة مناقشااة قةااية تااربز املسااا ا املعروضااة علااى اجمللااس
للنظر فيها.
 - 5النظر يف اجلداول الزمنية
 - 15شدد أاحامل املةلحة على اياجة إىل اليقّي يف عملية انا القرار ،ولةن أثيت أس:لة حول
مااا إذا كاناات الع ا ات الزمنيااة املتو اااة قاةلااة للتطبي ا لعسااح اجملااال أمااام اسااتعرا الوثااا املعقاادة .وعلااى
العةااس ماان ذلااا ،كااان اناااك أيضااا قل ا  ،ال ساايما يف مااا يتعل ا ةعمليااة تقاادحم الطلبااات ،ماان أن سمااا
اجلاادول الاازمت املتااو ى طويااا للغايااة ،وةانعاادام اليقااّي يف جاادول اجتماعااات أجهاازة ااانا الق ارار .واااذي
مسااحلة س ااتبقيها اللةن ااة قي ااد االس ااتعرا  ،ISBA/24/C/20العقاارة  )10وا ا ت ارتب ة اااألداء املؤسس ا
للسلطة الوارد يف العقرة  11أعالي.
 - 6تطبي النهج الوقا
 - 16عل ا أاااحامل املةاالحة علااى اسااتخدام الاانهج الوقااا وتطبيق ا يف الاانت التنظيم ا  .ويف اااذا
الةدد ،يتمما السؤال الر يس الذ ينبغ معاجلت يف كيعياة تطبيا الانهج الوقاا علاى األنشاطة املنةازة
يف املنطقة من جانا ااحا الطلا واملقاول والسلطة والدولة أو الدول املزكية .وتيسيا مجراء مزيد من
املناقشة ةشحن اذي املسحلة ،ستقدم األمانة ليال ودثا لةيعية تطبي النهج الوقا يف سياق النظام.
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 - 7استخدام وتعريف املمارسات اجليدة وأفضا املمارسات والشروط ذات الةلة ا
 - 17التمس أاحامل املةلحة مزيدا من الوضوح يف احملتو واالستخدام والغر من األحةام التالية
املعرفا اة يف اجل اادول  1ملش ااروع النظا اامل ”أفض ااا األدل ااة العلمي ااة املتاح ااة“ و ”أفض ااا التقني ااات املتاح ااة“
و ”أفضا املمارسات البي:ية“ و ”املمارسات الةناعية اجليدة“ .وستعد األمانة ورقة مناقشة قةية لة
ينظر فيها اجمللس واللةنة ةشاحن اساتخدام ااذي املةاطلحات يف البي:اات التنظيمياة الوطنياة ،اعتماادا علاى
التعليقات املقدمة من أاحامل املةلحة.
 - 8ت عزيز عملية وآلية ق اخلرباء املستقلّي من اخلط البي:ية
 - 18أيااد ع اادد م اان أا ااحامل املة االحة إدرا مش ااورة اخل ارباء املس ااتقلّي لتعزي ااز عملي ااات اخت اااذ الق ارار
الشااعافة ،واا مسااحلة تمااار يف البدايااة يف ورقااة غااي ر يااة قاادمتها ةلةيةااا ااالل الاادورة الراةعااة والعشارين.
وكماا أةارز أحااد أااحامل املةاالحة ،ينبغا أن تةاون أ آليااة اساتعرا مان ااذا القبياا متسااقة ماا إطااار
االتعاقية .وتق ح األمانة اياغة مذكرة مناقشة قةية لة ينظر فيها اجمللس ،والع ستشما آلياة مق حاة
ال تيار اخلرباء والعمليات ذات الةلة ةذلا.
 - 9توضيح أدوار ومسؤوليات كا من اجلهات التنظيمية
 - 19وااا أااحامل املةالحة امعارامل عان شاواغلهم ةشاحن توافا مساؤوليات اجلهاات التنظيمياة املعنياة،
أ السلطة والدول املزكية ودول العلم واملنظماات الدولياة ذات الةالة .وتشاي األماناة إىل أهناا ةةادد إعاداد
مة ااعوفتّي للمس ااؤوليات م ه ااار أوجا ا التعاع ااا ة ااّي الس االطة وال اادول املزكي ااة وة ااّي الس االطة ودول العل اام.
وستتاح ااتّي املةعوفتّي والسرد املتعل ما للمةلس واللةنة قبا اجتماعهما يف متوز/يولي .2019
 - 10التعتيش واملعتشّي
 - 20أعاارمل أاااحامل املةاالحة عاان ةعااب القل ا إزاء األحةااام التنظيميااة يف اجلاازء اياااد عشاار ماان
مشااروع النظااام .ويشااما ذلااا مسااا ا تتعلا ةا تةاااص الساالطة القضااا  ،وكااون نطاااق عمليااات التعتاايش
املنةوص عليها كانات واساعة مان حياث نطاقهاا ،وكاون أنا ينبغا تضامّي املزياد مان امرشاادات الاع ادد
املع ااايي ال ااع يل اازم اعتمادا ااا ملعرف ااة التوقي اات ال ااذ ينبغا ا فيا ا إجا اراء التعت اايش .واقا ا ح أيض ااا إجا اراء تقي اايم
للمخاااطر ملساااعدة الساالطة علااى ديااد األنشااطة الااع يتعااّي تعتيشااها ،وأعاارمل عاان التحييااد لاادعوة اجمللااس
اللةن ا ا ااة الستةش ا ا اااف التةنولوجي ا ا ااا املناس ا ا اابة للرا ا ا ااد ع ا ا اان ةع ا ا ااد  ،ISBA/24/C/8/Add.1املرفا ا ا ا األول،
العقرة  .)12وقد طلبت اللةنة أن تقوم األمانة ةتحديد آليات التعتيش املمةنة وآليات التعاعاا ماا الادول
املزكي ااة ووض ااا مدون ااة لقواع ااد س االوك املعتش ااّي  ،ISBA/24/C/20العق اارة  .)29وتعت اازم األمان ااة إتاح اة ا ااذا
املخط للمةلس قبا أن إتما يف شباط/فرباير .2019

ثالما  -اخلطوات املقبلة
 - 21ذكر أن إجراء مزيد من املناقشة يف اجمللس سيعود ةالعا دة على اجملاالت ايا ة التالية من أجا
تقاادحم إرشااادات واضااحة إىل اللةنااة .وهلااذي الغايااة ،وكمااا اااو موضااح أعااالي ،سااتقدم األمانااة عااددا ماان
ورقات املناقشة القةية ةشحن املسا ا التاليةل
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النماذ املاليةل النظار يف التقريار املقاارن الاذ أعادي معهاد ماساتشوساتس للتةنولوجياا
أ)
ةشحن النماذ والتغيات املالية ذات الةلة؛
مل) املعايي واملباادا التوجيهياةل اساتعرا إطاار تشاغيا وتماا الساتعرا املعاايي واملباادا
التوجيهيااة وتطويراااا وتوحيااداا ،مبااا يف ذلااا قا مااة إرشااادية ومرتبااة حبسااا األولويااة هلااذي املعااايي واملبااادا
التوجيهية؛
) انا القرارل املسا ا الع يتعاّي النظار فيهاا يف ماا يتعلا ةتعاويب سالطة املوافقاة واختااذ
القرار مبوجا مشروع النظام؛
د)
إطار تنظيم ؛
ه)

اخلط ا مقليمية لردارة البي:يةل النظر يف اخللعية القانونية لوضا وتنعيذ اذي اخلط يف
النهج الوقا ل دراسة تطبي النهج الوقا على األنشطة املنةزة يف املنطقة؛

و) املعاااايم األساساايةل التعةااي يف املعاااايم الر يسااية املمارسااات الةااناعية اجلياادة وأفضااا
املمارسات) املدرجة يف مشروع النظام ،ما امشارة إىل املمارسات التنظيمية الدولية؛
ز) التقياايم املسااتقا للخطا البي:يااةل النظاار يف إنشاااء آليااة مشااراك وا تيااار اخلارباء األكعاااء
املستقلّي مبوجا مشروع النظام؛
ح)

آلية التعتيشل النظر يف آلية مق حة للتعتيش ،مبا يف ذلا تعيّي املعتشّي.

 - 22متشيا ما الطلا الذ تقدمت ة الوفود الل الدورة الراةعة والعشرين ،ستق ح األمانة ريطاة
طري لتطوير النظام يف املستقبا الل عام  ،2019وكذلا ريطة طري للنهو ةعملية وضا اخلط
امقليمية لردارة البي:ية ،استنادا إىل النتا ج واملق حات املنبمقة عن حلقات العما العلمية الع عقادت يف
عام .2018
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املرف
املسا ا املنبمقة عن نةوص تنظيمية وددة
اجلزء األول
 - 1مشروع املادة  2املبادا األساسية)  -استقطا مشروع املادة اذا تعليقات إإاةية وانتقادات
ةناءة مان أااحامل املةالحة .وكانات انااك خمااوف مان أن اايغة املاادة  150مان اتعاقياة األمام املتحادة
لقانون البحاار تستنساب ةالةاماا ،قاا قاد يةاون مضالال ،وأن املاادة  150تتعلا ة ا ”سياساات“ ال ة ا
”مبادا“  .وةاملما ،ميةن أن يةون للةياغة الواسعة لتلا املبادا تحثي سليب على الوضاوح والتوحياد يف
تطبيا األحةاام التنظيمياة املعماول ااا .وطلاا أيضاا توضايح يف ماا يتعلا ةةيعياة تنعياذ مشاروع املااادة 2
 )2د) املتعلا ةاااملنتةّي ماان مةااادر ةريااة ،ومااا إذا كااان اااذا األماار قااد أشاي إليا مباا يةعا يف مشااروع
النظام .وعالوة على ذلا ،فإن ةعاب النةاوص علاى سابيا املماال يف مشاروع املاادة  ))7 2ال تعةاس
ةدقة اللغة املستخدمة يف االتعاقية وينبغ تةحيحها.
 - 2مشااروع املااادة  4حقااوق الاادول الساااحلية)  -أةااد أاااحامل املةاالحة دعمهاام ملالحظااات
اجملل ااس  ،ISBA/24/C/8/Add.1املرفا ا األول ،العق اارة  2اا اا)) وأعرة ا اوا ع اان رغب ااتهم يف رؤي ااة تعزي ااز يف
اآلليات امجرا ية أ ام طار والتشاور) يف إطار مشروع النظام ،طبقا للمادة  142من االتعاقياة ،ماا
ديااد أدوار ومسااؤوليات واضااحة .ويشااما ذلااال اسااتحداث إج اراء مناسااا م طااار الاادول الساااحلية
ةةااعة مسااتمرة ةاح آثااار غااي متوقعااة؛ ودراسااة اياد األدى الاذ يتعااّي تطبيقا يف مااا يتعلا ”ةاألساابامل
الواضاحة“ وآلياات الطعان ذات الةالة املتاحاة للاادول السااحلية؛ والنظار يف امجاراءات القانونياة الواجبااة،
ةالنظر إىل أن إادار إشعار ةاالمتمال قد يةون ل تداعيات طية .واق ح أيضا أن تنظر اللةنة يف اذا
اجملال كةزء من مبادرة لبناء القدرات من أجا تنمية املهارات يف سال التقييم البي. :
اجلزء الما
 - 3مشااروع املااادة  5مقاادمو الطلبااات املؤالااون)  -أياد ةعااب أاااحامل املةاالحة فةاارة أن يةااون
مقدمو الطلبات للحةول على طة عما من أجا االستغالل ام أاحامل عقود االستةشاف السارية
حاليااا .وقااد عوجلاات اااذي املسااحلة جز يااا يف م اادة ساااةقة * ،ISBA/23/LTC/CRP.3مشااروع املااادة ،2
العقرة  .)6غاي أن ااذي العقارة حاذفت يف ماا ةعاد يف ضاوء الرساا ا السااةقة ألااحامل املةالحة ،حياث
شااةةوا يف األساااس القااانو ملمااا اااذا التقييااد مبوجااا االتعاقيااة .وأوا ا ةااحن تعيااد اللةنااة النظاار يف اااذي
املس ا ااحلة يف ض ا ااوء تعليقا ا ااات أا ا ااحامل املةا ا االحة امض ا ااافية و ل ا ا اا األحة ا ااام ذات الةا ا االة م ا اان االتعاقيا ا ااة
واالتعاق ةشحن تنعيذ اجلزء اياد عشر من اتعاقية األمم املتحدة لقاانون البحاار املؤر اة  10كاانون األول/
ديس اامرب  .1982ومية اان الق ااول إن ا ااذي األحة ااام تقة ااد تق اادحم طل ااا للحة ااول عل ااى ط ااة عم ااا
لالستغالل فق انظر على سبيا املمال املادة  ) )4 3من املرف المالث لالتعاقية).
 - 4مشااروع امل اادة  6شااهادة التزكي ااة)  -أثااي عاادد ماان األساا:لة يف مااا يتعل ا مبشااروع امل اادة اااذا
ومشااروع املااادة  22املتعلق اة ةإهناااء التزكيااة) ،ال ساايما يف مااا يتعل ا حبالااة التزكيااة ماان قبااا أكماار ماان دولااة
واحاادة ،كمااا اااو ايااال يف ا اااد ةااار ةااّي الاادول .كمااا أثااار أاااحامل املةاالحة تطبي ا شاارط الساايطرة
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الععالة يف ما يتعل مبشروع املادة  25التغي يف السيطرة) .واذا سال يتطلا دراسة أ ر ودراسة هنا ية
من قبا اللةنة.
 - 5مشروع املادة  12أحةام عامة)  -ةينما كان مثة تحييد ةوجا عاام للغار مان الانت امضاايف
الاوارد يف العقاارة  4يف مااا يتعلا مبااد مساااسة طااة العماا املق حااة يف قيا فوا ااد للبشارية مجعاااء ،فقااد
أةااد أيضااا ةعااب ال قل ا ماان أن اااياغت ليساات دقيقااة وال وااددة ،قااا قااد يااؤد إىل مشاااكا يف التنعيااذ
وامنعاذ .وةاملما ،تتضمن العقرة  4إشارة إىل املبادا والسياسات واألاداف املتعلقة ةاألنشطة يف املنطقة
على النحو املنةوص علي يف اجلزء اياد عشر واملرف المالث لالتعاقية ويف االتعاق ،وس:ا عن الةيعية
الع س اعى ا تلا املبادا والسياسات واألاداف عند تقييم أ طة عما.
 - 6مشروع املادة  14نظر اللةنة يف اخلط البي:ية)  -طلا مان اللةناة النظار يف دياد املعاايي
األساسااية الااع ينبغ ا مراعاهااا علااى غ ارار الاانهج املتبااا يف مشااروع املااادة  )13ملعرفااة مااا إذا كاناات طااة
العما تنت على ايماية الععالة للبي:ة البحرية وفقا للمادة  145من االتعاقية.
اجلزء المالث
 - 7مشروع املادة  20ال تيبات املشا كة)  -كاان مشاروع املاادة ااذا وراء طلاا النظار يف اياجاة
إىل إدرا أحةااام يف املنطااوق تتعلا ةادور املؤسسااة وتساايي أعماهلااا .وتشااي األمانااة إىل أهنااا ةةاادد إجااراء
دراسا ااة ةشا ااحن املسا ااا ا املتعلقا ااة ةتسا اايي أعما ااال املؤسسا ااة ،وفقا ااا لال تةااا ااات الا ااع أقرها ااا اللةنا ااة يف
آذار/مارس  ،ISBA/24/C/9 2018العقرة .)19
 - 8مشروع املادة  21ف ة عقود االستغالل)  -استقطبت ااذي املاادة عاددا مان التعليقاات يف ماا
خيت عملية التةديد وإجراءي .واق ح أاحامل املةلحة مستو أعلى من التادقي يف أ طلاا ةدياد،
مبا يف ذلا من الل تقدحم طة عما منقحة واستعرا لاألداء البي:ا والتنظيما للمتعاقاد حات تارخيا
وإدرا شرط يتعل ةالتشاور .كما طلاا مان السالطة إعاادة النظار يف معاايي املوافقاة علاى طلاا التةدياد
مبوجا العقرة .4
 - 9مشروع املادة  31االستغالل األمما مبوجا طة عما)  -على غارار املالحظاات الاع أدىل
ا اجمللس  ،ISBA/24/C/8/Add.1املرف األول ،العقرتان  ) 4و د)) ،أثار أاحامل املةلحة عددا
من الشواغا املتعلقة ةالقةد والغر من مشروع املاادة ااذا ،وعادم وجاود أ تاد ا مان قباا اللةناة أو
اجمللااس ،ودور الساالطة يف احتمااال التخمااّي مااا كااان يعتاارب قضااية ةاريااة ،واال تةاااص القضااا للساالطة
وأسية شرط البيانات واملعلومات مبوجا العقارة  4والتاداعيات يف حالاة يوافا املتعاقاد علاى أ تعاديا
يف طة العما.
 - 10مشروع املادة  33املراعاة املعقولة لألنشطة األ ر يف البي:ة البحرية)  -تركزت التعليقات على
تعسااي واجااا ”املراعاااة املعقولااة“ يف مااا يتعل ا ةحنشااطة وااددة ،مبااا يف ذلااا وضااا الةاااةالت و طااوط
األناةيااا املغمااورة وإجاراء البحااوث العلميااة البحريااة يف املنطقااة .واقا ح ةعااب أاااحامل املةاالحة أن تضاا
السلطة مبادا توجيهية ،تتضمن إجراءات ،يف ما يتعل ذي األنشطة .ومن ناحية أ ر  ،أشاار آ ارون
إىل أن واجباات املراعاااة املعقولااة اا واجباات ةااّي الاادول األطاراف يف االتعاقيااة ،وأنا لاايس ماان ااالحية
الساالطة أن تاانظم ممااا اااذي األمااور .ويف مااا يتعلا ةالتااداةي العمليااة لتةنااا وتقليااا حاااالت التعاعااا ةااّي
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أنشطة التعادين يف أعمااق البحاار والةااةالت البحرياة املغماورة ،عقادت حةوماة تايلناد والسالطة وأعضااء
اللةنااة الدوليااة يمايااة الةاااةالت حلقااة عمااا ياوم  29و  30تشارين األول/أكتااوةر  ،2018وسااتتاح
حةيلتها وتقريراا يف الوقت املناسا.
 - 11مشروع املادة  38التحمّي)  -أعرمل العديد من أاحامل املةلحة عن رغباتهم يف إدرا مزياد
ماان الوضااوح يف التزامااات التااحمّي اخلااااة ةاملتعاق اد ،رغاام أن اللةنااة قااد أشااارت إىل أن مشااروع امل اادة اااذا
مؤقاات واااو موضااوع ملزيااد ماان البحااث ملزيااد ماان الدراساة التقنيااة والقانونيااة انظاار  ،ISBA/24/C/20املرفا ).
وأواااى ةعااب أاااحامل املةاالحة ،يف مااا يتعل ا مبشااروع امل اادة  )2 13مل)  ،)4ةااحن تقااوم اللةنااة
ةتقييم مد كعاية سياسات التحمّي .وةر األمانة حاليا مناقشات ماا قطااع التاحمّي ادف تقادحم مزياد
من املعلومات التقنية إىل اللةنة عن اذي املسحلة.
اجلزء الراةا
 - 12التعليقااات العامااة  -أيااد أاااحامل املةاالحة ةوج ا عااام نقاااط اجمللااس التسااعة لة ا تنظاار فيهااا
اللةنة يف ما يتعل ةاجلزء الراةا من مشروع النظام  ،ISBA/24/C/8/Add.1املرف األول ،العقرة .)5
 - 13مشروع املادة  46االلتزامات العامة)  -رغا أاحامل املةلحة يف رؤية املزيد من الوضوح يف
كيعية تنعيذ مشروع املادة اذا .وقال أحد أاحامل املةلحة إن املاادة قاد تزياد يف العااء التنظيما  ،ةاا
ورمبا تضاعع  ،دون تعزيز ايماية الشاملة للبي:ة البحرية.
 - 14تقرير ديد النطاق البي - :طلا ةعب أاحامل املةلحة إعادة إد ال شرط يتعل ةتحديد
النطاااق يف اجلاازء الراةااا .وةينمااا أقاار أاااحامل املةاالحة ةااحن عمليااة ديااد النطاااق سااينت عليهااا وتااورد
ةالتعةيا يف توايات اللةنة الةادرة يف إطار نظام االستةشاف ،اناك تعضيا لشرط ديد النطاق يف
اجلزء الراةا.
 - 15نظام امدارة البي:ية  -على الرغم من أن إا ديد تعاايا نظام امدارة البي:ياة يف ةياان األثار
البي :و طة امدارة والرااد البي:ياّي ،فقاد ذكار أنا ال يوجاد أ شارط وادد يف الانت التنظيما العتمااد
ممااا اااذا النظااام أو نظااام مدارة السااالمة) .ويةتسا وجااود نظااام لاردارة البي:يااة أسيااة أساسااية يف قيا
األاااداف البي:يااة والتحس ان املسااتمر لااألداء البي :ا  .وقااد أوا ا ةإعااادة إدرا تعريااف ساااة لنظااام امدارة
البي:ية ،وكذلا مادة مناسبة تعيد ةوجومل أن يةون تواف اذا النظام ما معيار مع ف ة  ،كما او ودد
يف املبادا التوجيهية ،وأن خيضا اذا النظام للتحق املستقا .)1
 - 16مشااروع املااادة  50تقياايم أداء طااة امدارة والراااد البي:يااّي)  -تشااي األمانااة إىل اياجااة إىل
إعادة تقييم مضمون مشروع املادة اذا يف ضوء تعليقات أاحامل املةلحة .وختت اذي التعليقات تواتر
عمليات االستعرا  ،وكون أن تقييم األداء ينبغ أن يقوم ة شخت خمتت مستقا خيتار من قا مة من
اخل ارباء املااؤالّي ،وغيااامل أ دور للمةلااس مبوجااا اااذي امل اادة ،واألس ابامل الااع تسااو اختاااذ املزيااد ماان
_________________

 )1انظر مشروع املادة  28يف
”)” for mineral resources in the Area (environmental mattersورق ااة مناقش ااة ةش ااحن وض ااا وا ااياغة املا اواد املتعلق ااة
ةاستغالل املوارد املعدنية يف املنطقة املسا ا البي:ية)“) السالطة الدولياة لقااع البحاار ،كاانون الما /ينااير  .)2017وميةان
االطالع عليها يف املوقا التا ل .http://bit.ly/2Sj5yVX
“A discussion paper on the development and drafting of regulations on exploitation
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امجراءات إذا تعذر إجراء تقييم لألداء على حنو مر  .ويف ما يتعل ةالتحسن املستمر ،طلا أاحامل
املةلحة النظر يف إنشاء آلية مناسبة ،علاى مساتو السالطة ،لنشار أفضاا املمارساات نتيةاة للتحساينات
يف املعرفة.
 - 17البند  4الةندوق االست:ما اخلاص ةاملسؤولية البي:ية)  -كان انااك شاعور عاام ةاحن الغار
من اذا الةندوق ينبغ أن يقتةر على الغر الذ قدمت غرفة منازعات قاع البحار التاةعة للمحةمة
الدولية لقانون البحار يف فتوااا املؤر ة  1شاباط/فرباير  2011يف ماا يتعلا ةاالعرا الاذ قاد حيادث يف
املسؤولية البي:ية .وقد أوا ةوضا مبادا توجيهية يف الوقت املناسا لتشغيا الةندوق الذ حيدد مجلة
أمور منها من حي ل طلا التعويب من الةندوق.
اجلزء اخلامس
 - 18مشااروع املااادة  55تعااديا طااة العمااا م اان جانااا املتعاقااد)  -رأ العديااد ماان أاااحامل
املةالحة حاجاة ملحاة لتوجيهاات ةشاحن املعاايي املوضااوعة لتحدياد ”التغياي اجلااوار “ وماا إذا كاان اياد
األدى املبّي يف تعريف اذا املةطلح يف اجلدول  1منخعضا للغاية.
اجلزء السادس
 - 19طا ا ا ا امغ ا ا ااالق  -دع ا ا ااا اجملل ا ا ااس اللةن ا ا ااة إىل النظ ا ا اار يف ع ا ا اادة جوان ا ا ااا خلطا ا ا ا امغ ا ا ااالق
 ،ISBA/24/C/8/Add.1املرف األول ،العقرة  .)7وقد طلا من السلطة أن تنظار يف مساتو التعااايا
املنةااوص عليهااا يف املرف ا المالااث ملشااروع النظااام ،مقارنااة ةالبيانااات واملعلومااات الااع سااتةون متاحااة يف
الواقا وقت تقدحم الطلا.
اجلزء الساةا
 - 20مشروع املادة  61ايوافز)  -ما أن أاحامل املةلحة رحبوا ذي املادة ،فإن األمر حيتا إىل
مزيد من الوضوح ةشحن آلية ميةن ا للمةلس أن ينظر يف اذي ايوافز ويقراا.
اجلزء المامن
 - 21الرسااوم الساانوية والرسااوم امداريااة وسااا ر الرسااوم املنطبقااة  -أدىل أاااحامل املةاالحة ةعاادد ماان
التعليقااات يف مااا خيات اجلاازء المااامن ،وال ساايما الغاار ماان الرسااوم الساانوية الماةتااة مشااروع املاادة .)83
وتعةف اللةنة حاليا على تقييم اذي املسحلة انظر  ،ISBA/24/C/20املرف ).
اجلزء التاسا
 - 22مشروع املادة  87سرية املعلومات)  -ما أن النهج املتبا يف اذي املادة لق تحييدا ةوج عام،
فإن ا يل اازم القي ااام مبزي ااد ماان العم ااا لة ااقا تعري ااف املعلوم ااات الس ارية وآلي ااات االس ااتعرا املتوقع ااة وأوج ا
التعااار احملتملااة مااا نظااام االستةشاااف .ويف مااا يتعل ا مبشااروع املااادة  )2 87ا اا) ،أشااار أاااحامل
املةاالحة إىل أنا ممااال علااى اياااالت الااع قااد اادث فيهااا معاملااة خمتلعااة للمتعاقاادين ،وأنا ينبغا حااذف
اااذي العقاارة العرعيااة ،ةغيااة ضاامان قي ا التةااافؤ يف العاارص انظاار أيضااا  ،ISBA/24/C/8/Add.1املرف ا
األول ،العقرة .)11
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اجلزء الما عشر
 - 23تسوية املنازعات  -ذكرت اللةنة أن آلية االستعرا امدار املنةوص عليها يف مشروع ساة
قد حذفت انظر  ،ISBA/24/C/20املرف ) ،وذلا على وج اخلةوص عقا تعليقات الدول األعضاء،
حيااث أن آليااة االس ااتعرا امدار ميةاان أن تقااو آلي ااة املنا اازعات املةااممة ةدق ااة يف إطااار االتعاقي ااة.
واق ح أن تنظر اللةنة يف آلية غي ر ية لبعب ف:ات املنازعات أو أن تبحث السلطة ما احملةمة الدولية
لقانون البحار إمةانية وضا قواعد ااة لرجراءات لرسراع ةعقد جلسات استماع ةشحن ف:ات وددة
من املنازعات.
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