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انتخاب أعضاء اللجنة القانونية والتقنية

رسااالة رخر ة  6نيسااانبأير  2022روجهة إلى الساال ة الدولية لقاا الارار را المم

الدائم لالتراد الروسي لدى األرم المتردة

يود االتحاد الروسي أن يلتمس من األمانة أن تُدرج تقرير ِّ
الميسر فالديسالف كورباتسكي عن إعداد
آلية انتخاب أعض اااء اللجنة القانونية والتقنية التا لة للس االطة الدولية لقاع البحار اانرر المرف و ا اامن و ا

مجلس السلطة الدولية لقاع البحار.

وال يمكن استخدام هذه الرسالة إلسناد التقرير إلى الوفد الروسي أو ربطه ه أي شكل آخر.
اتوقيعو سيرجي يتروفيتش
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ررفق الرساااالة المخر ة  6نيساااانبأير  2022الموجهة إلى السااال ة الدولية لقاا الارار
الدائم لالتراد الروسي لدى األرم المتردة

را المم

[األصل :الروسية]
مواوع عراي سيتناول حصيلة عمل الفري اللامل غير الرسمي .وكما تللمون جيدا ،فقد عملت

مي ِّسا ا ا ا ار للفري
الصاالوبا

صا ا ا اافتي اللا ا ا ااخصا ا ا ااية كناء على للل المجلس وبذلت ج ودا كبيرة لتذليل الصا ا ا االوبا  .ف ذه

لت تنلااأ فجأة .فالتواجد تحت ساايطرة مجموعة صااغيرة من البلدان غير القادرة على التقيد اتفا ات ا

حص ا ار عضا ااوية اللجنة القانونية والتقنية في  15عض ا اوا د لرة عدة ملا اااكل للسا االطة الدولية لقاع البحار،

مثل توسيع نطاق اللجنة وملاكل تتلل

انتخاب أعضا ا.

وفيما يلي موجز لألعمال التي أنجزتُ ا .و د أعدد ُ أربلة مل ا ا ا اااريع مقر ار  .ونو ل ا ا ا اات المس ا ا ا ااا ل
الثال ة األولى في اا ا ااوء أحكام االتفاقية والجوانل الملا ا ااار إلي ا في مقر ار المجلس .وعلى الرغت من التقدم
الكبير المحرز ل ا ا ا ا ا ااأن كل مس ا ا ا ا ا ااألة من ا ،ف ن إحد المجموعا

ات أ نا اااء المنا ااا ل ا ا ا ا ا ا ا ااا
المقترح ااة .غير أنني تمكنا ا ُ
المفاهيمية التالية:

الن
من تحا اادي ااد ُ

اإل ليمية عر لت طريقة من جية الخيا ار

التي تتبل ا ااا ال اادول إزاء المس ا ا ا ا ا ا ا ااا اال

• دور وجوهر مبدأ التوزيع الجغرافي اللادل
• لبيلة المصالح الخاصة
• اللال ة كين التوزيع الجغرافي اللادل والمصالح الخاصة
• أهمية الكفاءة السليمة ألعضاء اللجنة
• ارورة امان تمثيل للتخصصا

الر يسية وفقا لتقرير اللجنة نفس ا

و د نررنا في إمكانية إنلااء دوا ر منفصالة الختيار أعضااء اللجنة كتقسايت عضاويت ا إلى ف تين ،يتت

ظ كتأييد كبير.
إنلاؤهما على أساس التوزيع الجغرافي والمؤهال  .غير أن هذه الفكرة لت تح َ

وروعي في
وأُكديت موا ف مختلفة لأن جميع هذه الجوانل .وُ دمت أيضا صيغة محددة إلدراج اُ .
كل ملروع جديد المسار الذي اتخذته المنا لة لأن هذه المسا ل.
ص ا ا الت الغالبية اللرمى من المل ا ا اااركين إلى ف ت مل ا ا ااترم للملايير التالية المتللقة
ونتيجة لذلك ،تو ا

ااألولوياة والتي ينبغي إدراج اا في الملا ا ا ا ا ا ااروع ااعتباارهاا ”متطلباا “ :الكفااءة ومبادأ التوزيع الجغرافي اللاادل،

حيث تصا اار ملرت البلدان على األخذ مؤشا اار كمي ا لا ااكل أو ىخرو وعلى ”المصا ااالح الخاصا ااة“ ،وإن كان

ذلك على أساس منفصل إلى حد ما.

وأُكدي أيضا ااا عدد من التلليقا

لا ااأن اا اارورة تمثيل مختلف التخص ا اصا ااا  .وبما أن هذا الجانل

ُيذكر تحديدا في مقرر المجلس ،ف ن من المناسل أيضا أن يؤخذ ذلك في االعتبار.
و د أد

اسا ااتحالة عقد االجتماعا

الحضا ااور اللا ااخصا ااي ،سا اابل الجا حة ،إلى تلقيد المنا لا ااا

المتللقة الملا ااروعين األولين .ويؤكد ذلك مقرر المجلس  ISBA/26/C/30المؤرخ  31آذار/مارس .2021

وفي الو ت نفساهُ ،ساجل تقارب كبير في الموا ف في أعقاب الملااو ار غير الرسامية التي جر عبر الفيديو
وبالمراسال الخطية.
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وفي كاانون األول/ديسا ا ا ا ا ا اامبر  ،2021اجتملات المجموعاة ألول مرة مناذ فترة لويلاة .و اد تمكن عادد

كبير من الوفود من الملاركة الحضور اللخصي .وشاركت لض الوفود عن لد.
وعرض ملروع الث خالل تلك الدورة .وحري أكبر وأواح تأييد.
ُ

ممثلي

وأُتيحت لكل عضااو فرصااة للتكلت .وعموما ،يمكن مالحرة لض القواساات الملااتركة في ُن
المجموعاا اإل ليمياة .وكاان من نتاا ذلاك أن أعربات أربع مجموعاا من المجموعاا اإل ليمياة الخمس عن

استلدادها لللمل على هذا الخيار كنية التوصل إلى تواف في اآلراء خالل الدورة الحالية.

وا ترة ممثلو إحد المجموعا صا ا ا اايغة كديلة كأسا ا ا اااس لذلك .وفي الن ايةُ ،نرر في الملا ا ا ااروعين
االمل ا ا ا ااروع الثالث المقدم من المي ِّسا ا ا ا ار والمل ا ا ا ااروع اإلا ا ا ا ااافي المقترةو .وأُكديت عدة آراء مخالفة فيما يتلل
الجوانل المواوعية للمقترة اإلاافي .فكانت تلك اآلراء متسقة مع المسار الساك الذي اتخذته المنا لة.

وفي إلار اجتماع الفري اللامل ،اتُّف على الن التالي .وبصا ا ا اافتي ميسا ا ا ا ارُ ،كلِّفت كتحليل الجولة
فللت ذلك .ولكن نر ار ألن الو ت الالزم لمنا لاة
األخيرة وا تراة ملاروع ار ع للقواعد لمزيد من المنا لاة .و د ُ
ذلك الملروع كدأ ينفد ،أ ترة أن نتخذ من الملروع الذي حري كتأييد أكبر عدد من الوفود أساسا لللمل.

وهو ينص على أن تكون للجناة عضا ا ا ا ا ا ااوياة متف علي اا تتاألف من  30عضا ا ا ا ا ا اوا وأن يكون توزيع

الحص ا ا ااص كما يلي :مجموعة الدول األفريعية ،س ا ا اابلة مقاعد مجموعة دول آس ا ا اايا والمحيئ ال اد  ،س ا ا اابلة
مقااعاد مجموعاة كلادان أمريكاا الالتينياة ومنطقاة البحر الكااريبي ،سا ا ا ا ا ا اتاة مقااعاد مجموعاة دول أوروباا الغربياة

اءهاا في
ودول أخر  ،أربلاة مقااعاد مجموعاة دول أوروباا اللا ا ا ا ا ا اارقياة ،أربلاة مقااعاد .وتختاار كال مجموعاة خبر َ
حدود ما ل ا من حصص ،ك دف تحقي تمثيل متوازن لجميع التخصصا الالزمة للمل اللجنة.
وأود أيضا ا ااا أن أعل على الترتيبا

المحتملة لمواصا ا االة اللمل .ففي مطلع المنا لا ا ااا

ترحت تضايي نطاق المنا لاة التلامل ممثال واحدا أو أكثر من المجموعا
آلية االنتخاب ،ا
ُ

التي تناولت

اإل ليميةو ،وهو

ما كان ساايجلل عملية التفاوض أس ا ل مما هي عليه ولكن هذه الفكرة لقيت اعت اراااا من األمانة ومن جميع
المجموعا

اإل ليمية كذلك .ويمكنني أن أ ول لكت ،من وا ع تجربتي ،إن هذه اللملية يجل أن تكون شا ا ا اااملة

وشافافة وإال فقد تنلاأ حالة ُيلر ل في ا تماما ن ُ يكون في هاهره متساقا ،كما فللت إحد المجموعا
من مرة.
و د أكد آخر اجتماعا

أكثر

الفري اللامل في كانون األول/ديسامبر  2021عزم الدول على اللودة إلى

المنا لة في الدورة الحالية من أجل التوصل إلى تواف في اآلراء وفقا لق ار ار المجلس.

وفي سا ااياق اسا ااتلراض هذه المسا اايرة كرمت ا ،أود أن أتوجه اللا ااكر كوجه خاص إلى مجموعة كلدان

أمريكاا الالتينياة ومنطقاة البحر الكااريبي ،ومجموعاة الادول األفريعياة ،ومجموعاة دول آسا ا ا ا ا ا اياا والمحيئ ال ااد ،

على عمل ا البناء ورغبت ا الخالصة في التوصل إلى حل توفيقي.

وبالنرر العتزام لض الوفود ”سحل“ ترشيحي صفتي ِّ
ميس ار ،أود أن أوجه االنتباه إلى ما يلي.
يؤسا اافني أن أاا ااطر إلى القول إننا جميلا نضا اايع و تنا هنا .فخالفا للن

الذي اتف عليه المجلس

في دورة كانون األول/ديس ا ا اامبر  ،2021ما فتئ مكتل الس ا ا االطة خالل أس ا ا اابوع ونص ا ا ااف األس ا ا اابوع من الدورة

الحالية ،يسا االى إلى إيجاد لريقة للتخلص من الميسا اار لمجرد أنه موالن روسا ااي ،كدال من اللمل على إيجاد

آلية النتخاب أعضاء اللجنة.
22-06727

3/4

ISBA/27/C/24

وهناا أود أن أسا ا ا ا ا ا ااأل ،ما الذي منلاك على األ ل من السا ا ا ا ا ا االي إلى اللمال موازاة مع ذلك على حل

ملا ااكلة عملية م مة للجميعغ فرببة كلدان فردية في تسا ااييس وج ا

نررها المناهضا ااة لروسا اايا ولرح ا على

منبر منرمة دولية متخص ا ا اصا ا ااة كانت وية لدرجة أن جميع الوفود الحاا ا ا ارة هنا ضا ا اات فترة الدورة أكمل ا

تقريبا وما يقاكل ذلك من ميزانيا

لبلدان ا لا ا ا ا ااأن هذه المسا ا ا ا ااألة .فالتقدم المحرز داخل الفري هو األسا ا ا ا اااس

لمن سيواصل
لمواصلة المنا لا  .وفي هذا الصدد ،أود أن أعرب عن استلدادي لتقديت جميع المواد المتاحة َ
متا لة هذه المسألة.
فالديسالف كورباتسكي
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