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الدورة السابعة والعشرون
دورة المجلس ،الجزء األول

كينغستون 21 ،آذار/مارس  1 -نيسان/أبريل 2022
البند  18من جدول األعمال المؤقت*

تقرير عن المسائل المتعلقة بالمؤسسة

تقرير الممثل الخاص لألمين العام للسلطة الدولية لقاع البحار المعني بشؤون المؤسسة

أول  -مقدمة
-1

ُيقدَّم هذا التقرير وفقا لوالية الممثل الخاص لألمين العام للس ل ل لللطة الدولية لقاع البحار المعني بش ل ل للؤون

المؤس لسللة في مللوء مقرر المجلس المؤر  10كانون األول/ديسللمبر  2021بش ل ن اقارير رسيس اللجنة القانونية
والتقنية ،والذي أشير فيه إلى أنه ينبغي امديد والية الممثل الخاص حتى نهاية الدورة السابعة والعشرين(.)1

بللدايل وة ،يود الممثللل الخللاص أن يارر ا عراع عن التعليقللاا التي أبللداهللا في اقرير الس ل ل ل ل ل ل للاب في
-2
كانون األول/ديس ل ل ل ل للمبر  2021عن الحاجة إلى ااخاذ إجراءاا في الوقت المناس ل ل ل ل للي لا ل ل ل ل للمان احقي النه
التدريجي إزاء افعيل المؤس ل لس ل للة المني ل للوص عليه في االافا المتعل بتنفيذ الجزء الحادي عش ل للر من اافا ية

األمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة  10كانون األول/ديس للمبر  .1982ولتحقي هذا الهدفُ ،يتوقع أن اُعتمد
اوصية اللجنة القانونية والتقنية بش ن اعيين مدير عام مؤقت للمؤسسة.

وفي م للوء المزيد من المش للاوراا التي س للتُجر في المجلس بش ل ن هذ المس ل لة( ،)2أُعد هذا التقرير
-3
لتوفير معلوماا أساسية لهذ المشاوراا.
ويقدم التقرير وصل للفا مقتال للباو للسل للياسل للة التنايمية والخياراا ا دارية دارة المؤس ل لسل للة ،ع وةو على
-4
المهام ا دارية للمدير العام المؤقت خ ل الفترة من اموز/يوليه  2022إلى كانون األول/ديسمبر .2023

__________
* .ISBA/27/C/L.1
( ،ISBA/26/C/57 )1الفقرة .19
( )2المرجع نفسه.
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ثانيا  -خيارات السيييياسييية ا إلارية إلارة المؤسيييسييية خ ت ال/ترة من تم
إلى كان ن األوت إليسمبر 2023
-5

لي 2022

س للوف اقتي للر مناقش للة خياراا الس للياس للة ا دارية دارة المؤس لس للة المعروم للة ههنا على ا ش للارة إلى

المرحلة الراهنة ،واتوخى اعيين مدير عام مؤقت ،على أس للاس التفرت ،احس للباو لما س للياون مطلوااو إذا ما اعتُمدا
اوصللياا اللجنة القانونية والتقنية( )3بش ل ن الد ارسللة المتيلللة بالمسللاسل المتعلقة بتفعيل المؤس لسللة( .)4وسلليراعي

أحاام االافا  ،الذي يتوخى ”نهجاو اطورياو“ إزاء افعيل المؤس لس للة من خ ل الما للي ادريجياو اس للتناداو إلى
ذلك
َ
االحتياجاا الوظيفية للمؤسسة في كل خطوة.
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ومن شل ن اعتماد التوصلية المذكورة أع

اليلادرة عن اللجنة أن يؤدي إلى اعيين مدير عام مؤقت

للمؤسل ل ل ل ل لس ل ل ل ل للة ،يتوّلى ا شل ل ل ل ل لراف على المهام المحددة المدرجة في الفرع  )1( 2من مرف االافا  ،وأن ياون

متماشياو مع ما هو منيوص عليه في االافا .
-7

وسل لليتطلي اعيين مدير عام مؤقت اعتماد خياراا السل للياسل للة ا دارية ال زمة دارة المؤس ل لسل للة على

نحو فعال حتى ابدأ العمل باستق ل عن األمانة .وسيستند ذلك إلى ما للمؤسسة من احتياجاا وظيفية ،على

النحو المعترف بله في االافلا والمحلدد في الفرع  )1( 2من مرفقله .وهي احتيلاجلاا انلدرن مل ل ل ل ل ل للمن الف لاا
العريال ل للة التاليةأ (أ) أداء األعمال الماتبية المتيل ل لللة بمرحلة ما قبل التنقيي و (ع) أداء األعمال الماتبية

باسل للتخدام البياناا والمعلوماا المتعلقة بالمناط المحجوزة ،المتيل لللة بالموارد والبي ة و (ن) التحال للير ألن

اكون شل لريااو فعاالو في المش للاريع المش للتركة ،سل لواء من الناحية ا دارية أو التقنية .ومن المعترف به أيال لاو أن
الهيال الذي يومع ،أيا كان ،يجي أن ياون فعاال من حيث التكلفة بالنسبة ألعااء السلطة.
ولا ل للمان االس ل للتق لية التش ل للغيلية ال زمةُ ،يقتر إنش ل للاء المؤسل ل لس ل للة المؤقتة م ل للمن األمانة ،كوحدة
-8
مستقلة .ويجدر با شارة أن األمين العام كان قد قدم اكاليف إرشادية لهذ الوحدة ،اشمل اكاليف المدير العام
المؤقت وموظف دعم إداري واحد ،وذلك في سليا الميزانية المقترحة للسللطة للفترة المالية .)5(2022-2021

وقد اس ل ل ل للتعرم ل ل ل للت اللجنة المالية هذ التكاليف خ ل اجتماعااها في عام  ،)6(2020رغم أن االعتماد المالي

المخيل للمؤسلسلة لم ُيدرن في الميزانية المتعلقة بالفترة المالية  2022-2021في انتاار أن يتخذ المجلس
ق ار اور بش ن افعيل المؤسسة(.)7

__________
( ،ISBA/26/C/12 )3الفقرة .41
( )4انارأ Edwin Egede, Mati Pal and Eden Charles, “A study related to issues on the operationalization
of the Enterprise: legal, technical and financial implications for the International Seabed Authority and
 ،“for States parties to the United Nations Convention on the Law of the Seaالس ل ل ل لللطة الدولية لقاع البحار،

التقرير التقني  ،2019/1المؤر  13حزيران/يونيه .2019
(.ISBA/26/A/5-ISBA/26/C/18 )5
( ،ISBA/26/A/10-ISBA/26/C/21 )6الفقرة .30

ِّ
اقدير إرش ل ل ل ل للادي منقق لكي ُينار فيه في س ل ل ل ل لليا الميزانية
(ُ )7ق ّدر االعتماد المالي ال زم بمبلغ  637 320دوال ار للفترة المالية .وس ل ل ل ل لُليع شد ق
المقترحة للفترة المالية .2024-2023
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ثالثا  -المهييام ا إلارييية للمييد ر العييام المؤليير خ ت ال/ترة من تم
كان ن األوت إليسمبر 2023
-9

لي ي  2022إلى

يؤدي المدير العام المؤقت المهام التاليةأ
(أ)

اقييم الشنه المتبعة في المشاريع المشتركة

(ع)

إعداد القواعد واألناملة وا جراءاا المتعلقلة بالمبلادل التجلارية السل ل ل ل ل ل للليملة .ومن الثلابت أن

مفهوم المبادل التجارية الس ل ل للليمة يتعين افس ل ل للير وفهمه في م ل ل للوء المعايير التالية ،اس ل ل للتناداو إلى أحاام الجزء
الحادي عشر من االافا ية واالافا أ مبدأ التراث المشترك واستق لية المؤسسة في ااخاذ ق ارراا اجارية فعالة
دون أي ا ثير سللياسللي والفعالية من حيث التكلفة فيما يتعل بعملياا المؤس لسللة واألخذ بالنه التطوري في
افعيلها والجدو التجارية
(ن)

بدء مشاوراا مع المجلس بش ن استخدام المناط المحجوزة حتى يتسنى افعيل المؤسسة

ويجوز أن اتناول هذ المشاوراا عقود استكشاف المناط المحجوزة والمشاريع المشتركة الستكشاف المناط

المحجوزة

(د)

الترايي لموافاة المجلس بمعلوماا مس ل ل ل للتقلة والمش ل ل ل للورة والمس ل ل ل للاعدة عند نار في مقترحاا

(ه)

القيام على الفور ببدء مش للاوراا مع الدول األطراف ليتس للنى اس للتكش للاف التبرعاا المقدمة

المشاريع المشتركة ودراسة ما إذا كانت هذ المقترحاا متماشية مع المبادل التجارية السليمة ،حسي االقتااء
منها ب كبر قدر من النشاط

االملط ع إلى أقيلى حد ممان بالمهام المسلندة إلى األمانة ،التي اعمل حاليا نياب وة عن
(و)
المؤس ل لس ل للة ،مع إي ء اهتمام خاص لتقييم الشنه المتبعة إزاء المش ل للاريع المش ل للتركة ود ارس ل للة خياراا الس ل للياس ل للة

ا دارية دارة المؤسسة

(ز) الترايي عداد واقديم إسل للهاماا إلى المجلس ،نياب وة عن المؤس ل لسل للة ،أثناء مداوالاه بش ل ل ن سل ل ّلن قانون
التعدين ،بما في ذلك على وجه الخيوص األحاام المتعلقة بالدفع المالي والمساهمة في رأس المال
( ) حاور االجتماعاا وحلقاا العمل والندواا وغير ذلك من األنشطة التي انامها السلطة.

رابعا  -ا جراءات المطل بة مستقب
 - 10كما ُذكر أع  ،هناك حاجة إلى ااخاذ إجراءاا في الوقت المناسي لامان احقي النه التدريجي
المني للوص عليه في االافا فيما يتعل بتفعيل المؤس لس للة بتعيين مدير عام مؤقت .ومن ش ل ن ذلك أن يم ِّّان
المؤسسة من القيام بما يليأ
(أ)

أداء مهام المؤسسة على النحو الوارد في الفرع  2من مرف االافا

(ع)

مواصل ل ل ل ل ل لللة اوفير الملدخ ا التي امس الحلاجلة إليهلا بش ل ل ل ل ل ل ل ن ومل ل ل ل ل ل للع األناملة المتعلقلة

باالستغ ل على أساس مستمر وليس على أساس استثناسي ،كما هو الحال في الوقت الراهن
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(ن)

امثيل مي ل ل للالق المؤس ل ل لس ل ل للة في الدوراا الس ل ل للنوية للس ل ل لللطة ،وكذلك في التعهداا األخر

المتعلقة بتنفيذ الجزء الحادي عشر من االافا ية ،وااالافا .

 - 11والمجلس ملدعو إلى ا حلاطلة علملاو بهلذا التقرير وأن يطللي إلى األمين العلام أن يلدرن في ميزانيتله
المقترحة للفترة المالية  2024-2023ميزانية إرشادية وارنام عمل للمؤسسة.

4/4

22-02989

