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تقرير اللجنة املالية
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مقرر مجعية السلطة الدولية لقاع البحار بشأن املسائل املالية واملتصلة بامليزانية

ISBA/21/A/10

بيان من رئيس مجعية السلطة الدولية لقاع البحار عن أعمال اجلمعية يف دورهتا احلادية والعشرين
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المجلس
تقرير وتوصيات اللجنة القانونية والتقنيةة ىلىل للةس السةلطة الدوليةة لقةاع البحةار بشةأن لةب مقةدم مةن
ش ةةرنة منمت ةةالز  )Minmetalsالص ةةينية للحص ةةول عل ةةى املواعق ةةة عل ةةى ط ةةة عم ةةل

ت ش ةةا
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العقيدات املتعددة الفلزات
القوانني واألنظمة والتدابري اإلدارية اليت اعتمدهتا الدول املزنية وغريها من أعضاء السلطة الدولية لقاع البحار عيما يتعلق
باألنشطة يف املنطقة

ISBA/21/C/7

تقريةةر مةةوجز مقةةدم مةةن رئةةيس اللجنةةة القانونيةةة والتقنيةةة عةةن أعمةةال اللجنةةة ةةالل الةةدورة احلاديةةة والعشةرين للسةةلطة الدوليةةة
ISBA/21/C/16

لقاع البحار
مقرر للمجلس بشأن لب للمواعقة على طة عمل
الصينية

ت شا العقيدات املتعددة الفلزات مقدم من شرنة منمتالز

مقرر للس السلطة الدولية لقاع البحار بشأن املسائل املالية واملتصلة بامليزانية
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مقرر للس السلطة الدولية لقاع البحار املتعلق بإجراءات ومعايري متديد طط عمل ا ت شا املواعَةق عليهةا وعقةا للفقةرة
 9من الفةرع  1مةن مرعةق ا تفة ةةا املتعلةق بتنفية اجل ةةزء احل ةةاد عشةر مةن اتفاقيةة األمةم املتحةدة لقةانون البحةار املؤر ةة 10
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نانون األول/ديسمرب 1982
مقرر للس السلطة الدولية لقاع البحار بشأن التقرير املوجز املقدم من رئيس اللجنة القانونية والتقنية
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تقرير موجز من رئيس للس السلطة الدولية لقاع البحار بشأن أعمال اجمللس الل الدورة احلادية والعشرين
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مقرر مجعية السلطة الدولية لقاع البحار بشأن املسائل املالية واملتصلة بامليزانية

ISBA/21/A/10

بيان من رئيس مجعية السلطة الدولية لقاع البحار عن أعمال اجلمعية يف دورهتا احلادية والعشرين
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ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﳊﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
ﻛﻴﻨﻐﺴﺘﻮﻥ ،ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ
 ٢٤-١٣ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ ٢٠١٥

ﺗﻘﺮﻳــﺮ ﻣﻘــﺪﻡ ﻣــﻦ ﺍﻷﻣــﲔ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﻟﻠﺴــﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﻟﻘــﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ ﲟﻮﺟــﺐ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ٤ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٦٦ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ
ﺃﻭﻻ  -ﻣﻘﺪﻣﺔ
 - ١ﻳﻘﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﱃ ﲨﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺓ  ٤ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٦٦ﻣـﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺍﻷﻣـﻢ
ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﻟﻘــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ ﻟﻌــﺎﻡ ”) ١٩٨٢ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ“( .ﻭﻳﻘــﺪﻡ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠــﻖ ﺑﻌﻤــﻞ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ  ٢٠١٤ﺇﱃ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻪ .٢٠١٥
 - ٢ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻫﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺃﻧﺸـﺌﺖ ﲟﻮﺟـﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻭﺍﻻﺗﻔـﺎﻕ ﺍﳌﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴـﺬ
ﺍﳉــﺰﺀ ﺍﳊــﺎﺩﻱ ﻋﺸــﺮ ﻣــﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﺍﻷﻣــﻢ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﻟﻘــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ ﻟﻌــﺎﻡ ”) ١٩٩٤ﺍﺗﻔــﺎﻕ ﻋــﺎﻡ
 .(“١٩٩٤ﻭﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻫــﻲ ﺍﳌﻨﻈﻤــﺔ ﺍﻟــﱵ ﺗﻘــﻮﻡ ﻣــﻦ ﺧﻼﳍــﺎ ﺍﻟــﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃــﺮﺍﻑ ﰲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ،ﻭﻓﻘــﺎ
ﻟﻠﻨﻈـــﺎﻡ ﺍﳌﺘﻌﻠـــﻖ ﺑﻘـــﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤـــﺎﺭ ﻭﺍﶈﻴﻄـــﺎﺕ ﻭﺑـــﺎﻃﻦ ﺃﺭﺿـــﻬﺎ ﺧـــﺎﺭﺝ ﺣـــﺪﻭﺩ ﺍﻟﻮﻻﻳـــﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ
)”ﺍﳌﻨﻄﻘــﺔ“( ،ﻭﻫــﻮ ﺍﻟﻨﻈــﺎﻡ ﺍﳌﻨﺼــﻮﺹ ﻋﻠﻴــﻪ ﰲ ﺍﳉــﺰﺀ ﺍﳊــﺎﺩﻱ ﻋﺸــﺮ ﻣــﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﻭﰲ ﺍﺗﻔــﺎﻕ
ﻋــﺎﻡ  ،١٩٩٤ﺑﺘﻨﻈــﻴﻢ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒــﺔ ﺍﻷﻧﺸــﻄﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘــﺔ ،ﻭﺧﺎﺻــﺔ ــﺪﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫــﺎ .ﻭﺗﻘــﻮﻡ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺍﻟﺼﺎﺭﻡ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻭﺍﺗﻔـﺎﻕ ﻋـﺎﻡ  ،١٩٩٤ﻣـﻦ ﺧـﻼﻝ ﻧﻈـﺎﻡ
ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘـﻮﺩ ،ﻳﺘﻀـﻤﻦ ﺇﺑـﺮﺍﻡ ﻋﻘـﻮﺩ ﳏـﺪﺩﺓ ﺍﳌـﺪﺓ ﻣـﻊ ﺍﻟﻜﻴﺎﻧـﺎﺕ ﺍﻟـﱵ ﺗﺮﻏـﺐ ﰲ ﺍﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ
ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌﻌﺎﺩﻥ ﰲ ﻗﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
 - ٣ﻭﺗﻀـﻄﻠﻊ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﺑﻌـﺪﺩ ﻣـﻦ ﺍﳌﺴــﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﶈـﺪﺩﺓ ﺍﻹﺿـﺎﻓﻴﺔ ﲟﻮﺟـﺐ ﺃﺣﻜـﺎﻡ ﺃﺧــﺮﻯ ﰲ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﳌـﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﳌﺴـﺎﳘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃـﺮﺍﻑ ﰲ
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ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﻭﺍﻟــﱵ ﺗﺘــﺄﺗﻰ ﻣــﻦ ﺍﺳــﺘﻐﻼﻝ ﻣــﻮﺍﺭﺩ ﺍﳉ ـﺮﻑ ﺍﻟﻘــﺎﺭﻱ ﺧــﺎﺭﺝ ﻣﺴــﺎﻓﺔ ﺍﻷﻣﻴ ـﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ
ﺍﻟــــ  ،٢٠٠ﻋﻤـــﻼ ﺑـــﺎﻟﻔﻘﺮﺓ  ٤ﻣـــﻦ ﺍﳌـــﺎﺩﺓ  ٨٢ﻣـــﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴـــﺔ ،ﻭﺍﳌﺴـــﺆﻭﻟﻴﺔ ﲟﻮﺟـــﺐ ﺍﳌـــﺎﺩﺗﲔ
 ١٤٥ﻭ  ٢٠٩ﻣــﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﻋــﻦ ﻭﺿــﻊ ﻗﻮﺍﻋــﺪ ﻭﺃﻧﻈﻤــﺔ ﻭﺇﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺩﻭﻟﻴــﺔ ﳌﻨــﻊ ﺗﻠــﻮﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌــﺔ
ﺍﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ ﻣــﻦ ﺍﻷﻧﺸــﻄﺔ ﺍﳌﻀــﻄﻠﻊ ــﺎ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘــﺔ ﻭﺗﻘﻠﻴــﻞ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﺘﻠــﻮﺙ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺘــﻪ ،ﻭﻋــﻦ ﺍﻋﺘﻤــﺎﺩ
ﺗﺪﺍﺑﲑ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻭﺣﻔﻈﻬﺎ ،ﻭﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﻭﺍﳊﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ
ﻣﻦ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺄﺿﺮﺍﺭ.
 - ٤ﻭﰲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼﻝ ،ﻳـﺘﻌﲔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﺃﻥ ﺗﺮﻛـﺰ
ﻋﻠــﻰ  ١١ﳎــﺎﻻﹰ ﻣــﻦ ﳎــﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﺍﻟــﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻔﻘــﺮﺓ  ٥ﻣــﻦ ﺍﻟﻔــﺮﻉ  ١ﻣــﻦ ﻣﺮﻓــﻖ ﺍﺗﻔــﺎﻕ
ﻋــﺎﻡ  .١٩٩٤ﻭﰲ ﺿــﻮﺀ ﺍﳌــﻮﺍﺭﺩ ﺍﶈــﺪﻭﺩﺓ ﺍﳌﺘﺎﺣــﺔ ﻟﻠﺴــﻠﻄﺔ ،ﺗﺘﻮﻗــﻒ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳــﺔ ﺍﻟﻨﺴــﺒﻴﺔ ﺍﻟــﱵ ﺗــﻮﱃ
ﻟﻜﻞ ﳎﺎﻝ ﻣﻦ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﺗﲑﺓ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﰲ ﻗـﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ
ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ،ﻭﻗﺪ ﺑﻘﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻨـﺬ ﻋـﺎﻡ  ٢٠٠٤ﺩﻭﻥ ﺗﻐـﻴﲑ ﻳـﺬﻛﺮ .ﻭﻳﻨﺼـﺐ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴـﺰ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
)ﺃ(

ﺍﳌﻬﺎﻡ ﺍﻹﺷﺮﺍﻓﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻌﻘﻮﺩ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ؛

)ﺏ( ﺭﺻﺪ ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﰲ ﻗﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘـﺔ،
ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﻭﺍﲡﺎﻫﺎﺎ ﻭﺁﻓﺎﻗﻬﺎ؛
)ﺝ( ﻭﺿﻊ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻘﻴـﺎﻡ ﻣﺴـﺘﻘﺒﻼ ﺑﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﳌـﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴـﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘـﺔ،
ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﺣﻔﻈﻬﺎ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ؛
)ﺩ( ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﲨﻠـﺔ ﺃﻣـﻮﺭ ﻣـﻦ
ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﻌﻘﺪ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ ،ﻭﻧﺸـﺮ ﻧﺘـﺎﺋﺞ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﺒﺤـﻮﺙ ،ﻭﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ
ﻣﻊ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ؛
)ﻫـ( ﲨــﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﻭﺇﻧﺸــﺎﺀ ﻭﺗﻄــﻮﻳﺮ ﻗﻮﺍﻋــﺪ ﺑﻴﺎﻧــﺎﺕ ﻭﺣﻴــﺪﺓ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﻓﻬﻢ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﶈﻴﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ.
 - ٥ﻭﻣﻊ ﺗﻄﻮﺭ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﺍﺗﺴﻊ ﺃﻳﻀﺎ ﻧﻄﺎﻕ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻠـﻬﺎ؛ ﻭﺑﺸـﻜﻞ ﳏـﺪﺩ ،ﺗﻜﺸـﻔﺖ
ﳎﺎﻻﺕ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ .ﻓﺨﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴـﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸـﺮﺓ ،ﻗـﺮﺭ ﺍﻠـﺲ ﻭﺿـﻊ ﺧﻄـﺔ ﻟـﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ
ﳌﻨﻄﻘـــﺔ ﻛﻼﺭﻳـــﻮﻥ  -ﻛﻠﻴﱪﺗـــﻮﻥ ﰲ ﺍﶈـــﻴﻂ ﺍﳍـــﺎﺩﺉ ،ﺁﺧـــﺬﺍ ﰲ ﺍﻋﺘﺒـــﺎﺭﻩ ﻗـــﺮﺍﺭ ﺍﳉﻤﻌﻴـــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣـــﺔ
 ١١١/٦٣ﻭﻣﻨﺎﻗﺸــﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻳــﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣــﻞ ﻏــﲑ ﺍﻟﺮﲰــﻲ ﺍﳌﻔﺘــﻮﺡ ﺑــﺎﺏ ﺍﻟﻌﻀــﻮﻳﺔ ﺍﳌﺨﺼــﺺ ﻟﺪﺭﺍﺳــﺔ
ﺍﳌﺴــﺎﺋﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﲝﻔــﻆ ﺍﻟﺘﻨــﻮﻉ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟــﻮﺟﻲ ﺍﻟﺒﺤــﺮﻱ ﰲ ﺍﳌﻨــﺎﻃﻖ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌــﺔ ﺧــﺎﺭﺝ ﻧﻄــﺎﻕ ﺍﻟﻮﻻﻳــﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺴـﺘﺪﺍﻡ ،ﻭﺁﺧـﺬﺍ ﰲ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﺃﻥ ﺗﻨﻔﻴـﺬ ﺧﻄـﺔ ﺷـﺎﻣﻠﺔ ﻟـﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ
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ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘـﺔ
ﻣﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻀـﺎﺭﺓ ﺍﻟـﱵ ﻗـﺪ ﺗﻨﺸـﺄ ﻋـﻦ ﺍﻷﻧﺸـﻄﺔ ﺍﻟـﱵ ﲤـﺎﺭﺱ ﻓﻴﻬـﺎ .ﻭﺍﻋﺘﻤـﺪﺕ ﰲ ﺍﻟـﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨـﺔ
ﻋﺸﺮﺓ ﺧﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﻛﻼﺭﻳﻮﻥ  -ﻛﻠﻴﱪﺗﻮﻥ ﺍﻟﱵ ﻭﺿـﻌﺖ ﻋﻠـﻰ ﳓـﻮ ﻣـﺎ ﺃﻭﺻـﺖ ﺑـﻪ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻟﺘﻨﻔﱠﺬ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻓﺘﺮﺓ ﺃﻭﻟﻴـﺔ ﻣـﺪﺎ ﺛـﻼﺙ ﺳـﻨﻮﺍﺕ .ﻭﺗﻀـﻤﻨﺖ ﺍﳋﻄـﺔ،
ﻛﻮﺿﻊ ﻣﺆﻗﺖ ،ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺷﺒﻜﺔ ﻣـﻦ ﺍﳌﻨـﺎﻃﻖ ﺍﳌﺘﻤﺘﻌـﺔ ﺑﺄﳘﻴـﺔ ﺑﻴﺌﻴـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ .ﻭﺳـﻴﻠﺰﻡ ﻭﺿـﻊ ﺧﻄـﻂ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻨﻮﻋﻲ ﺍﳌﻌـﺎﺩﻥ ﺍﻵﺧـﺮﻳﻦ ﺍﻟﻠـﺬﻳﻦ ﺍﻋﺘﻤـﺪﺕ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﺑﺸـﺄﻤﺎ ﻗﻮﺍﻋـﺪ
ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﻠﺘﻨﻘﻴﺐ ﻭﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ )ﺍﻟﻜﱪﻳﺘﻴـﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌـﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠـﺰﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﺸـﻮﺭ ﺍﳌﻨﻐﻨﻴﺰﻳـﺔ
ﺍﳊﺪﻳﺪﻳﺔ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﺑﺎﻟـﺖ( .ﻭﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﳍـﺬﻳﻦ ﺍﳌﻌـﺪﻧﲔ ،ﺳـﻴﻠﺰﻡ ﺃﻳﻀـﺎ ﻭﺿـﻊ ﺗﺼـﻨﻴﻔﺎﺕ ﺃﺣﻴﺎﺋﻴـﺔ
ﻣﻮﺣﺪﺓ ﳌﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻤﺎ ﻣﻦ ﻛﺎﺋﻨﺎﺕ ﺣﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻭﻋﻴﺎﻧﻴﺔ ﻭﻣﺘﻮﺳﻄﺔ.

ﺛﺎﻧﻴﺎ  -ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ
 - ٦ﺗﻌ ـﺮﻑ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﺍﳌﻨﻄﻘــﺔ ﺑﺄــﺎ ﻗــﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ ﻭﺍﶈﻴﻄــﺎﺕ ﻭﺑــﺎﻃﻦ ﺃﺭﺿــﻬﺎ ﺧــﺎﺭﺝ ﺣــﺪﻭﺩ
ﺍﻟﻮﻻﻳــﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ .ﻭﻫــﺬﺍ ﻳﻌــﲏ ﺃﻥ ﺗﻌــﻴﲔ ﺍﳊــﺪﻭﺩ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴــﺔ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘــﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘــﺔ ﻳﺘﻮﻗــﻒ ﻋﻠــﻰ ﺗﻌــﻴﲔ
ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻮﻻﻳـﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ،ﲟـﺎ ﰲ ﺫﻟـﻚ ﺗﺮﺳـﻴﻢ ﺣـﺪﻭﺩ ﺍﳉـﺮﻑ ﺍﻟﻘـﺎﺭﻱ ﺧـﺎﺭﺝ ﻣﺴـﺎﻓﺔ  ٢٠٠ﻣﻴـﻞ
ﲝﺮﻱ ﻣﻦ ﺧﻂ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻠﺒﺤﺮ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ .ﻭﳍﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ،ﻳـﺘﻌﲔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴـﺎﺣﻠﻴﺔ ،ﲟﻮﺟـﺐ
ﺍﻟﻔﻘـــﺮﺓ  ٢ﻣـــﻦ ﺍﳌـــﺎﺩﺓ  ٨٤ﻣـــﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴـــﺔ ،ﺍﻟﻘﻴـــﺎﻡ ﺑـــﺎﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻮﺍﺟـــﺐ ﻋـــﻦ ﺍﳋـــﺮﺍﺋﻂ ﺃﻭ ﻗـــﻮﺍﺋﻢ
ﺍﻹﺣﺪﺍﺛﻴﺎﺕ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﻁ ،ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﺗﺒﻴﺎﻥ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﳊﺪ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻟﻠﺠﺮﻑ ﺍﻟﻘـﺎﺭﻱ
ﺃﻥ ﺗﻮﺩﻉ ﻧﺴﺨﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﳋﺮﺍﺋﻂ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ.
 - ٧ﻭﺣــﱴ ﺍﻵﻥ ،ﱂ ﻳــﻮﺩﻉ ﻫــﺬﻩ ﺍﳋــﺮﺍﺋﻂ ﻭﺍﻟﻘــﻮﺍﺋﻢ ﻟــﺪﻯ ﺍﻷﻣــﲔ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﺳــﻮﻯ ﲬــﺲ ﺩﻭﻝ
ﺃﻋﻀــﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ،ﺃﻻ ﻭﻫــﻲ :ﺃﺳــﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﻭﺃﻳﺮﻟﻨــﺪﺍ ﻭﺍﻟﻔﻠــﺒﲔ ﻭﺍﳌﻜﺴــﻴﻚ ﻭﻧﻴــﻮﻱ .ﻭﻳﻐﺘــﻨﻢ ﺍﻷﻣــﲔ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻴﺤﺚ ﲨﻴـﻊ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴـﺎﺣﻠﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺇﻳـﺪﺍﻉ ﻫـﺬﻩ ﺍﳋـﺮﺍﺋﻂ ﺃﻭ ﻗـﻮﺍﺋﻢ ﺍﻹﺣـﺪﺍﺛﻴﺎﺕ،
ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ٢ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٨٤ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،ﰲ ﺃﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ ﳑﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻴﲔ ﺧﻄـﻮﻁ ﺍﳊـﺪﻭﺩ
ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﳉﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ ﻃﺒﻘﺎﹰ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﰲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.
 - ٨ﻭﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﺗـﻮﺯﻉ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃـﺮﺍﻑ ﰲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ،ﲟﻮﺟـﺐ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ٤ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ،٨٢ﺍﳌـﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﳌﺴـﺎﳘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴـﺔ ﺍﳌﺘﺄﺗﻴـﺔ ﻣـﻦ ﺍﺳـﺘﻐﻼﻝ ﻣـﻮﺍﺭﺩ ﺍﳉـﺮﻑ
ﺍﻟﻘـــﺎﺭﻱ ﺧـــﺎﺭﺝ ﻣﺴـــﺎﻓﺔ ﺍﻷﻣﻴـــﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳـــﺔ ﺍﻟــــ  .٢٠٠ﻭﲡـــﺪﺭ ﺍﻹﺷـــﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻧـــﻪ ﰲ ﺗﺸـــﺮﻳﻦ
ﺍﻟﺜــﺎﱐ/ﻧﻮﻓﻤﱪ  ،٢٠١٢ﻗﺎﻣــﺖ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﻌــﺎﻭﻥ ﻣــﻊ ﺍﳌﻌﻬــﺪ ﺍﻟﺼــﻴﲏ ﻟﻠﺸــﺆﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ ﺍﻟﺘــﺎﺑﻊ
ﻟــﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ ﻟﺸــﺆﻭﻥ ﺍﶈﻴﻄــﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺼــﲔ ،ﺑﺘﻨﻈــﻴﻢ ﺣﻠﻘــﺔ ﻋﻤــﻞ ﺩﻭﻟﻴــﺔ ﰲ ﺑــﻴﺠﲔ ﺑﺸــﺄﻥ
ﻣﻮﺿــﻮﻉ ”ﻣﻮﺍﺻــﻠﺔ ﺍﻟﻨﻈــﺮ ﰲ ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﺍﳌــﺎﺩﺓ  ٨٢ﻣــﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﺍﻷﻣــﻢ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﻟﻘــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ“.
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ﻭﺃﻭﺻــﻰ ﺍﳌﺸــﺎﺭﻛﻮﻥ ﰲ ﺣﻠﻘــﺔ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ،ﰲ ﲨﻠــﺔ ﺃﻣــﻮﺭ ،ﺑــﺈﺟﺮﺍﺀ ﺩﺭﺍﺳــﺔ ﻟﻠﻤﺼــﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ
ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨـﺔ ﻭﳑﺎﺭﺳـﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ ﻋـﱪ ﳐﺘﻠـﻒ ﺍﻟﻮﻻﻳـﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ،ﺑﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ
ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﳌﻔﻴﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺻـﻌﻴﺪ ﻣﻮﺍﺻـﻠﺔ ﲝـﺚ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟـﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣـﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴـﺬ ﺍﳌـﺎﺩﺓ  ٨٢ﻣـﻦ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ .ﻓﻤﻦ ﺷﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟـﱵ ﳝﻜـﻦ ﺍﺗﺒﺎﻋﻬـﺎ ﲝﺜـﺎ ﻋـﻦ
ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﻭﺗﻌﻤﻴﻖ ﻓﻬﻢ ﺍﳌﺴـﺎﺋﻞ ﺍﳌﺼـﻄﻠﺤﻴﺔ ﰲ ﺳـﻴﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻗﻌﻴـﺔ .ﻭﺗﺄﻣـﻞ ﺍﻷﻣﺎﻧـﺔ
ﰲ ﺇﳒﺎﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ  ٢٠١٥ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﻈﺮﻱ ﻣـﺘﲔ ﻟﻠﻌﻤـﻞ ﺍﳌﻀـﻄﻠﻊ ﺑـﻪ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ٤ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٨٢ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.

ﺛﺎﻟﺜﺎ  -ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
 - ٩ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ  ٢ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٥٦ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،ﺗﻌﺘﱪ ﲨﻴـﻊ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃـﺮﺍﻑ ﰲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ .ﻭﻣﻨﺬ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ،ﺃﺻـﺒﺤﺖ ﺩﻭﻟـﺔ ﻭﺍﺣـﺪﺓ ،ﻫـﻲ
ﺩﻭﻟــﺔ ﻓﻠﺴــﻄﲔ ،ﻃﺮﻓــﺎ ﰲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﻭﰲ ﺍﺗﻔــﺎﻕ ﻋــﺎﻡ  .١٩٩٤ﻭﰲ  ٣٠ﺃﻳﺎﺭ/ﻣــﺎﻳﻮ  ،٢٠١٥ﻛــﺎﻥ
ﻫﻨـــﺎﻙ  ١٦٧ﻃﺮﻓـــﺎ ﰲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴـــﺔ ،ﻭﺑﺎﻟﺘـــﺎﱄ  ١٦٧ﻋﻀـــﻮﺍ ﰲ ﺍﻟﺴـــﻠﻄﺔ ) ١٦٦ﺩﻭﻟـــﺔ ﻭﺍﻻﲢـــﺎﺩ
ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ( .ﻭﰲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺑﺎﺕ ﻫﻨﺎﻙ  ١٤٧ﻃﺮﻓﺎ ﰲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻋﺎﻡ .١٩٩٤
 - ١٠ﻭﰲ  ١٣ﺗﺸــﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘــﻮﺑﺮ  ،٢٠١٤ﺃﺻــﺒﺢ ﺍﻟ ـﻴﻤﻦ ﻃﺮﻓــﺎ ﰲ ﺍﺗﻔــﺎﻕ ﻋــﺎﻡ .١٩٩٤
ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻫﻨﺎﻙ  ٢٠ﻋﻀﻮﺍ ﺑﺎﻟﺴـﻠﻄﺔ ﳑـﻦ ﺃﺻـﺒﺤﻮﺍ ﺃﻃﺮﺍﻓـﺎ ﰲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻗﺒـﻞ ﺍﻋﺘﻤـﺎﺩ ﺍﺗﻔـﺎﻕ
ﻋــﺎﻡ  ١٩٩٤ﻭﱂ ﻳﺼــﺒﺤﻮﺍ ﺑﻌــﺪ ﺃﻃﺮﺍﻓــﺎ ﰲ ﺫﻟــﻚ ﺍﻻﺗﻔــﺎﻕ ،ﻭﻫــﻢ :ﺃﻧﺘﻴﻐــﻮﺍ ﻭﺑﺮﺑــﻮﺩﺍ ،ﻭﺍﻟﺒﺤــﺮﻳﻦ،
ﻭﺍﻟﺒﻮﺳﻨﺔ ﻭﺍﳍﺮﺳﻚ ،ﻭﺟﺰﺭ ﺍﻟﻘﻤﺮ ،ﻭﺟﺰﺭ ﻣﺎﺭﺷﺎﻝ ،ﻭﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴـﺔ ،ﻭﺟﻴﺒـﻮﰐ،
ﻭﺩﻭﻣﻴﻨﻴﻜــﺎ ،ﻭﺳــﺎﻥ ﺗــﻮﻣﻲ ﻭﺑﺮﻳﻨﺴﻴﺒـــﻲ ،ﻭﺳــﺎﻧﺖ ﻓﻨﺴــﻨﺖ ﻭﺟــﺰﺭ ﻏﺮﻳﻨــﺎﺩﻳﻦ ،ﻭﺳــﺎﻧﺖ ﻛﻴــﺘﺲ
ﻭﻧﻴﻔﺲ ،ﻭﺳﺎﻧﺖ ﻟﻮﺳﻴﺎ ،ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ،ﻭﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ،ﻭﺍﻟﻌـﺮﺍﻕ ،ﻭﻏﺎﻣﺒﻴـﺎ ،ﻭﻏﺎﻧـﺎ ،ﻭﻏﻴﻨﻴـﺎ  -ﺑﻴﺴـﺎﻭ،
ﻭﻣﺎﱄ ،ﻭﻣﺼﺮ.
 - ١١ﻭﻭﻓﻘﺎﹰ ﳌﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  ٢٦٣/٤٨ﻭﰲ ﺍﺗﻔـﺎﻕ ﻋـﺎﻡ ١٩٩٤
ﻧﻔﺴﻪ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻔﺴﲑ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻋﺎﻡ  ١٩٩٤ﻭﺍﳉﺰﺀ ﺍﳊـﺎﺩﻱ ﻋﺸـﺮ ﻣـﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻣﻌـﺎ
ﺑﻮﺻﻔﻬﻤﺎ ﺻﻜﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ .ﻭﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟـﻮﺩ ﺃﻱ ﺗﻌـﺎﺭﺽ ﺑـﲔ ﺍﺗﻔـﺎﻕ ﻋـﺎﻡ  ١٩٩٤ﻭﺍﳉـﺰﺀ ﺍﳊـﺎﺩﻱ
ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﻷﺣﻜـﺎﻡ ﺍﺗﻔـﺎﻕ ﻋـﺎﻡ  .١٩٩٤ﻭﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺮﻏﻢ ﻣـﻦ ﺃﻥ ﺃﻋﻀـﺎﺀ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻏﲑ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﰲ ﺍﺗﻔـﺎﻕ ﻋـﺎﻡ  ١٩٩٤ﻳﺸـﺎﺭﻛﻮﻥ ﺑﺎﻟﻀـﺮﻭﺭﺓ ﰲ ﺃﻋﻤـﺎﻝ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﲟﻮﺟـﺐ
ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻓـﺈﻥ ﺍﻧﻀـﻤﺎﻣﻬﻢ ﻛـﺄﻃﺮﺍﻑ ﰲ ﺍﻻﺗﻔـﺎﻕ ﺳـﻴﺰﻳﻞ ﺗﻌﺎﺭﺿـﺎﹰ ﻗﺎﺋﻤـﺎﹰ
ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳊﺎﱄ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ.
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 - ١٢ﻭﻟﻠﺴﺒﺐ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ ،ﺃﺧﺬ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻛـﻞ ﺳـﻨﺔ ﻣﻨـﺬ ﻋـﺎﻡ  ،١٩٩٨ﻭﺑﻨـﺎﺀ
ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ،ﻳﻌﻤﻢ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻋﻀـﺎﺀ ﺍﻟـﺬﻳﻦ ﻫـﻢ ﰲ ﺫﻟـﻚ ﺍﻟﻮﺿـﻊ ،ﳛـﺜﻬﻢ ﻓﻴﻬـﺎ
ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﻈــﺮ ﰲ ﺃﻥ ﻳﺼــﺒﺤﻮﺍ ﺃﻃﺮﺍﻓــﺎ ﰲ ﺍﺗﻔــﺎﻕ ﻋــﺎﻡ  ١٩٩٤ﰲ ﺃﻗــﺮﺏ ﻭﻗــﺖ ﳑﻜــﻦ .ﻭﰲ ﺍﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ
ﺍﻷﺧــﲑﺓ ﻣــﻦ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴــﻞ ،ﺍﻟــﱵ ﺟــﺮﻯ ﺗﻌﻤﻴﻤﻬــﺎ ﰲ  ١٠ﺁﺫﺍﺭ/ﻣــﺎﺭﺱ  ،٢٠١٥ﻭﺟــﻪ ﺍﻻﻧﺘﺒــﺎﻩ ﺇﱃ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ٣ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻮﻕ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣـﺔ  ،٢٤٥/٦٩ﺍﻟـﱵ ﺃﻫﺎﺑـﺖ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﳉﻤﻌﻴـﺔ ﲜﻤﻴـﻊ ﺍﻟـﺪﻭﻝ
ﺍﻟــﱵ ﱂ ﺗﺼــﺒﺢ ﺑﻌــﺪ ﺃﻃﺮﺍﻓــﺎ ﰲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﻭﰲ ﺍﺗﻔــﺎﻕ ﻋــﺎﻡ  ١٩٩٤ﺃﻥ ﺗﻔﻌــﻞ ﺫﻟــﻚ ﲢﻘﻴﻘــﺎ ﳍــﺪﻑ
ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ .ﻭﻳﺸﺠﻊ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﲨﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟـﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﻨﻀـﻤﻮﺍ ﺑﻌـﺪ ﺇﱃ ﺃﻃـﺮﺍﻑ
ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻋﺎﻡ  ١٩٩٤ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﺃﻗﺮﺏ ﻓﺮﺻﺔ ﳑﻜﻨﺔ.

ﺭﺍﺑﻌﺎ  -ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
 - ١٣ﰲ  ٣١ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ  ،٢٠١٥ﻛﺎﻥ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟـ  ٢٣ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻻﲢـﺎﺩ
ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ،ﺑﻌﺜـــﺎﺕ ﺩﺍﺋﻤـــﺔ ﻟـــﺪﻯ ﺍﻟﺴـــﻠﻄﺔ :ﺍﻷﺭﺟﻨـــﺘﲔ ،ﻭﺇﺳـــﺒﺎﻧﻴﺎ ،ﻭﺃﳌﺎﻧﻴـــﺎ ،ﻭﺃﻧﺘﻴﻐـــﻮﺍ ﻭﺑﺮﺑـــﻮﺩﺍ،
ﻭﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ،ﻭﺍﻟﱪﺍﺯﻳﻞ ،ﻭﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ،ﻭﺑﻨﻐﻼﺩﻳﺶ ،ﻭﺑﻨﻤﺎ ،ﻭﺗﺮﻳﻨﻴﺪﺍﺩ ﻭﺗﻮﺑـﺎﻏﻮ ،ﻭﺟﺎﻣﺎﻳﻜـﺎ ،ﻭﲨﻬﻮﺭﻳـﺔ
ﻛﻮﺭﻳــﺎ ،ﻭﺟﻨــﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴــﺎ ،ﻭﺳــﺎﻧﺖ ﻛﻴــﺘﺲ ﻭﻧــﻴﻔﺲ ،ﻭﺷــﻴﻠﻲ ،ﻭﺍﻟﺼــﲔ ،ﻭﻏــﺎﺑﻮﻥ ،ﻭﻓﺮﻧﺴــﺎ،
ﻭﺍﻟﻜﺎﻣﲑﻭﻥ ،ﻭﻛﻮﺑﺎ ،ﻭﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ،ﻭﻧﻴﺠﲑﻳﺎ ،ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ.

ﺧﺎﻣﺴﺎ  -ﳉﻨﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﳌﻀﻴﻒ
ﻕ ﻟﻠﻤﻘــﺮ ﺃﹸﺑــﺮﻡ ﺑــﲔ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ
 - ١٤ﳛﻜــﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﲔ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣــﺔ ﺍﻟﺒﻠــﺪ ﺍﳌﻀــﻴﻒ ﺍﺗﻔــﺎ 
ﻕ ﺗﻜﻤﻴﻠـﻲ ﻳﺘﻌﻠـﻖ
ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ ﻭﺩﺧـﻞ ﺣﻴـﺰ ﺍﻟﻨﻔـﺎﺫ ﰲ  ٢٦ﺁﺏ/ﺃﻏﺴـﻄﺲ  ،١٩٩٩ﻭﺍﺗﻔـﺎ 
ﲟﻘــﺮ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻭﺑﺎﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﳎﻤــﻊ ﻣﺮﻛــﺰ ﺟﺎﻣﺎﻳﻜــﺎ ﻟﻠﻤــﺆﲤﺮﺍﺕ ﺩﺧــﻞ ﺣﻴــﺰ ﺍﻟﻨﻔــﺎﺫ ﰲ  ٢ﺣﺰﻳــﺮﺍﻥ/
ﻳﻮﻧﻴﻪ .٢٠٠٤
 - ١٥ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﻭﺍﺻﻠﺖ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴـﺔ ﺇﱃ ﺣـﻞ ﺍﳌﺸـﻜﻼﺕ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻨﺬ ﻭﻗـﺖ ﻃﻮﻳـﻞ ﰲ ﻣـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺴـﻮﺀ ﺣﺎﻟـﺔ ﻭﺣـﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴـﻒ ﺍﳌﻮﺟـﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﳋﺪﻣـﺔ ﰲ
ﻣﺒﲎ ﺍﳌﻘﺮ ﻣﻨـﺬ ﺃﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ  ٢٠ﻋﺎﻣـﺎ ،ﻭﺑﺘﺬﺑـﺬﺏ ﺧﺪﻣـﺔ ﺇﻣـﺪﺍﺩ ﻣـﺒﲎ ﺍﳌﻘـﺮ ﺑﺎﳌﻴـﺎﻩ ،ﻭﻫـﻮ ﻣـﺎ ﺳـﺒﻖ
ﺍﻹﺑــﻼﻍ ﻋﻨــﻪ ﰲ ﺗﻘﺮﻳــﺮ ﺍﻷﻣــﲔ ﺍﻟﻌــﺎﻡ .ﻭﺻــﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺣﻜﻮﻣــﺔ ﺟﺎﻣﺎﻳﻜــﺎ ﻗــﺪ ﻋﺎﳉــﺖ ﺑﻌــﺾ ﻫــﺬﻩ
ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﺘﻌﻠﹼﻖ ﺑﺘﺪﺍﻋﻲ ﻧﺴﻴﺞ ﺍﳌﺒﲎ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻘﺪﻣﻪ.
 - ١٦ﻭﻋﻤﻼ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠـﻲ ،ﺗﺴـﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﳎﻤـﻊ ﻣﺮﻛـﺰ ﺟﺎﻣﺎﻳﻜـﺎ ﻟﻠﻤـﺆﲤﺮﺍﺕ ﻟﻌﻘـﺪ
ﺩﻭﺭﺍﺎ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ .ﻭﺗﻐﻄﻰ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﳎﻤﻊ ﻣﺮﻛـﺰ ﺍﳌـﺆﲤﺮﺍﺕ ﻣـﻦ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴـﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳـﺔ ﻟﻠﺴـﻠﻄﺔ،
ﰲ ﺣــﲔ ﺗﺘــﻮﱃ ﺣﻜﻮﻣــﺔ ﺟﺎﻣﺎﻳﻜــﺎ ﻣﺴــﺆﻭﻟﻴﺔ ﺻــﻴﺎﻧﺔ ﻣﺮﻛــﺰ ﺍﳌــﺆﲤﺮﺍﺕ ﻭﺍﻻﻋﺘﻨــﺎﺀ ﺑــﻪ .ﻭﻋﻠــﻰ ﻣــﺮ
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ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ ،ﺗـﺄﺛﺮﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﺳـﻠﺒﺎ ﺑﺴـﺒﺐ ﺍﺳـﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﳌﺸـﺎﻛﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ
ﺑــﺎﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺴــﻤﻌﻴﺔ ﺍﳌﺴــﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﺮﲨــﺔ ﺍﻟﺸــﻔﻮﻳﺔ .ﻭﻗــﺪ ﺑــﺬﻟﺖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺮﻛــﺰ ﺍﳌــﺆﲤﺮﺍﺕ ﺟﻬــﻮﺩﺍ
ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺣـﺎﻻﺕ ﺍﻻﻧﻘﻄـﺎﻉ ﻇﻠـﺖ ﺗﺘﻜـﺮﺭ ﺑﺎﺳـﺘﻤﺮﺍﺭ ﺧـﻼﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋـﺎﺕ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ ﺍﻟـﱵ ﻋﻘـﺪﺕ ﰲ ﺷـﺒﺎﻁ/ﻓﱪﺍﻳﺮ  .٢٠١٥ﻭﺗﺮﺟـﻊ ﻫـﺬﻩ ﺍﳌﺸـﺎﻛﻞ ﺑﺪﺭﺟـﺔ
ﻛﺒﲑﺓ ﺇﱃ ﺗﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﺒﲎ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺍﳌﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﲡﺪﻱ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﺍﳌﺆﻗﺘﺔ ﰲ ﻋﻼﺟﻬﺎ.
 - ١٧ﻭﻳــﻮﺩ ﺍﻷﻣــﲔ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﺍﻹﻋــﺮﺍﺏ ﻋــﻦ ﺗﻘــﺪﻳﺮﻩ ﻟﻠﺠﻬــﻮﺩ ﺍﻟــﱵ ﺑﺬﻟﺘــﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣــﺔ ﺟﺎﻣﺎﻳﻜــﺎ ﰲ
ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺠﻢ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ
ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﳌﻨﺪﻭﺑﲔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﲔ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻟـﻴﺲ ﳉﺎﻣﺎﻳﻜـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﺳـﻔﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻗﻨﺼـﻠﻴﺔ ﻣـﻦ ﺷـﺮﻁ ﺍﳊﺼـﻮﻝ
ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺷﲑﺓ .ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﻣﺴﺒﻖ ﻣـﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸـﺆﻭﻥ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ
ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ،ﻭﳚﺮﻱ ﺗﻴﺴﲑﻫﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﳌﺮﺍﺳﻢ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ.

ﺳﺎﺩﺳﺎ  -ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭﺣﺼﺎﻧﺎﺎ
 - ١٨ﺍﻋﺘﻤــﺪ ﺍﻟﱪﻭﺗﻮﻛــﻮﻝ ﺍﳌﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻣﺘﻴــﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﻟﻘــﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ ﻭﺣﺼــﺎﻧﺎﺎ ﻣــﻦ
ﲨﻌﻴـــﺔ ﺍﻟﺴـــﻠﻄﺔ ﺑﺘﻮﺍﻓـــﻖ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﰲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬـــﺎ ﺍﻟﺮﺍﺑـــﻊ ﻭﺍﳋﻤﺴـــﲔ ،ﰲ  ٢٧ﺁﺫﺍﺭ/ﻣـــﺎﺭﺱ ١٩٩٨
)ﺍﻧﻈﺮ  .(ISBA/4/A/8ﻭﺩﺧﻞ ﺍﻟﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ  ١٨ﻣﻨﻪ ،ﺑﻌـﺪ  ٣٠ﻳﻮﻣـﺎ ﻣـﻦ
ﺗـــﺎﺭﻳﺦ ﺇﻳـــﺪﺍﻉ ﻋﺎﺷـــﺮ ﺻـــﻜﻮﻙ ﺍﻟﺘﺼـــﺪﻳﻖ ﺃﻭ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘـــﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒـــﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﻀـــﻤﺎﻡ ،ﰲ  ٣١ﺁﺫﺍﺭ/
ﻣﺎﺭﺱ .٢٠٠٣
 - ١٩ﻭﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺣﺼﺎﻧﺎﺎ ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟـﱵ ﻻ ﺗﻐﻄﻴﻬـﺎ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ )ﺍﳌﻮﺍﺩ  ١٧٦ﺇﱃ  ،(١٨٣ﻭﻫﻮ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻛـﺒﲑﺓ ﺇﱃ ﺍﳌـﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻌـﺔ
ﻭﺍﳋﺎﻣﺴـــﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺳـــﺔ ﻭﺍﻟﺴـــﺎﺑﻌﺔ ﻣـــﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴـــﺔ ﺍﻣﺘﻴـــﺎﺯﺍﺕ ﺍﻷﻣـــﻢ ﺍﳌﺘﺤـــﺪﺓ ﻭﺣﺼـــﺎﻧﺎﺎ ﺍﳌﺆﺭﺧـــﺔ
 ١٣ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﱪﺍﻳﺮ  .١٩٤٦ﻭﻳﻨﺺ ﺍﻟﱪﻭﺗﻮﻛـﻮﻝ ﻋﻠـﻰ ﲨﻠـﺔ ﺃﻣـﻮﺭ ﻣﻨـﻬﺎ ﺗـﻮﻓﲑ ﺍﳊﻤﺎﻳـﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ
ﳌﻤﺜﻠﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﺃﺛﻨـﺎﺀ ﺣﻀـﻮﺭﻫﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﺃﻭ ﺳـﻔﺮﻫﻢ ﺫﻫﺎﺑـﺎ ﺃﻭ ﺇﻳﺎﺑـﺎ ﳊﻀـﻮﺭ
ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋـﺎﺕ .ﻭﻳﻤـﻨﺢ ﺍﻟﱪﻭﺗﻮﻛـﻮﻝ ﺃﻳﻀـﺎ ﻫـﺬﻩ ﺍﻻﻣﺘﻴـﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﳊﺼـﺎﻧﺎﺕ ﻟﻠﺨـﱪﺍﺀ ﺍﳌﻜﻠﻔـﲔ
ﲟﻬﺎﻡ ﳊﺴﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳌﺴﺘﻘﻞ ﻟﻮﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﺿـﻄﻼﻋﻬﻢ ﲟﻬـﺎﻣﻬﻢ
ﻭﻣﺎ ﻳﻘﻀﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﰲ ﺭﺣﻼﺕ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺬﻩ ﺍﳌﻬﺎﻡ.
 - ٢٠ﻭﰲ  ٣١ﺃﻳﺎﺭ/ﻣــﺎﻳﻮ  ،٢٠١٥ﻛــﺎﻥ  ٣٦ﻣــﻦ ﺃﻋﻀــﺎﺀ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻗــﺪ ﺃﺻــﺒﺤﻮﺍ ﺃﻃﺮﺍﻓــﺎ ﰲ
ﺍﻟﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ،ﻭﺑﻴﺎﻢ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ :ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ،ﻭﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ،ﻭﺇﺳﺘﻮﻧﻴﺎ ،ﻭﺃﳌﺎﻧﻴـﺎ ،ﻭﺃﻭﺭﻭﻏـﻮﺍﻱ ،ﻭﺃﻳﺮﻟﻨـﺪﺍ،
ﻭﺇﻳﻄﺎﻟﻴــﺎ ،ﻭﺍﻟﱪﺍﺯﻳــﻞ ،ﻭﺍﻟﱪﺗﻐــﺎﻝ ،ﻭﺑﻠﻐﺎﺭﻳــﺎ ،ﻭﺑﻮﻟﻨــﺪﺍ ،ﻭﺗﺮﻳﻨﻴــﺪﺍﺩ ﻭﺗﻮﺑــﺎﻏﻮ ،ﻭﺗﻮﻏــﻮ ،ﻭﺟﺎﻣﺎﻳﻜــﺎ،
ﻭﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺸﻴﻜﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺪﺍﳕﺮﻙ ،ﻭﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ ،ﻭﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ ،ﻭﺷـﻴﻠﻲ ،ﻭﻋﻤـﺎﻥ ،ﻭﻏﻴﺎﻧـﺎ ،ﻭﻓﺮﻧﺴـﺎ،
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ﻭﻓﻨﻠﻨﺪﺍ ،ﻭﺍﻟﻜﺎﻣﲑﻭﻥ ،ﻭﻛﺮﻭﺍﺗﻴﺎ ،ﻭﻛﻮﺑﺎ ،ﻭﻟﻴﺘﻮﺍﻧﻴﺎ ،ﻭﻣﺼﺮ ،ﻭﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴـﺎ ﺍﻟﻌﻈﻤـﻰ
ﻭﺃﻳﺮﻟﻨﺪﺍ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻣﻮﺭﻳﺸﻴﻮﺱ ،ﻭﻣﻮﺯﺍﻣﺒﻴﻖ ،ﻭﺍﻟﻨﺮﻭﻳﺞ ،ﻭﺍﻟﻨﻤﺴﺎ ،ﻭﻧﻴﺠﲑﻳﺎ ،ﻭﺍﳍﻨـﺪ ،ﻭﻫﻮﻟﻨـﺪﺍ.
ﻭﻫﻨﺎﻙ  ١٢ﺩﻭﻟﺔ ﻭﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﱂ ﺗﺼـﺪﻕ ﻋﻠﻴـﻪ ﺑﻌـﺪ ،ﺃﻻ ﻭﻫـﻲ :ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴـﻴﺎ،
ﻭﺑﺎﻛﺴــﺘﺎﻥ ،ﻭﺟــﺰﺭ ﺍﻟﺒــﻬﺎﻣﺎ ،ﺍﻟﺴــﻨﻐﺎﻝ ،ﻭﺍﻟﺴــﻮﺩﺍﻥ ،ﻭﻏﺎﻧــﺎ ،ﻭﻛــﻮﺕ ﺩﻳﻔــﻮﺍﺭ ،ﻭﻛﻴﻨﻴــﺎ ،ﻭﻣﺎﻟﻄــﺔ،
ﻭﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ،ﻭﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ ،ﻭﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ.
 - ٢١ﻭﰲ ﳏﺎﻭﻟــﺔ ﻟﺘﺸــﺠﻴﻊ ﺃﻋﻀــﺎﺀ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻋﻠــﻰ ﺃﻥ ﻳﺼــﺒﺤﻮﺍ ﺃﻃﺮﺍﻓــﺎ ﰲ ﺍﻟﱪﻭﺗﻮﻛــﻮﻝ ،ﻋﻤــﻢ
ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ  ٢٠١٥ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺇﺣﺎﻃﺔ ﺗﻮﺿﺢ ﲟﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺃﺣﻜـﺎﻡ ﺍﻟﱪﻭﺗﻮﻛـﻮﻝ
ﻭﺗﺼﻒ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ .ﻭﻳﺤـﺚﱡ ﺑﻘـﻮﺓ
ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺃﻋﻀـﺎﺀ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﺍﻟـﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺼـﺒﺤﻮﺍ ﺑﻌـﺪ ﺃﻃﺮﺍﻓـﺎ ﰲ ﺍﻟﱪﻭﺗﻮﻛـﻮﻝ ﻋﻠـﻰ ﺍﲣـﺎﺫ ﺍﳋﻄـﻮﺍﺕ
ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﰲ ﺃﻗﺮﺏ ﻓﺮﺻﺔ ﳑﻜﻨﺔ.

ﺳﺎﺑﻌﺎ  -ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺃﻟﻒ  -ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ
 - ٢٢ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻜﻠـﻲ ﻟﻠﻮﻇـﺎﺋﻒ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘـﺔ ﰲ ﺍﻷﻣﺎﻧـﺔ ﻳﺒﻠـﻎ  ٣٧ﻭﻇﻴﻔـﺔ ) ٢٠ﻣﻨـﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﺌـﺔ
ﺍﻟﻔﻨﻴــﺔ ﻭ  ١٧ﰲ ﻓﺌــﺔ ﺍﳋــﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ( .ﻭﺷــﻐﻞ ﻋــﺪﺩ ﻣــﻦ ﺍﻟﻮﻇــﺎﺋﻒ ﺍﻟﺸــﺎﻏﺮﺓ ﺧــﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘــﺮﺓ
ﺍﳌﺸــﻤﻮﻟﺔ ﺑــﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻨﺤــﻮ ﺍﻟﺘــﺎﱄ :ﻣﻮﻇﹼــﻒ ﻟﺸــﺆﻭﻥ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑــﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴــﺔ )ﻑ،(٤-
ﻭﻣﺴــــﺎﻋﺪ ﻣــــﺎﱄ )ﺥ ﻉ ،(٦-ﻭﻣﺴــــﺎﻋﺪ ﻟﺸــــﺆﻭﻥ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴــــﺔ )ﺥ ﻉ ،(٥-ﻭﻣﺴــــﺎﻋﺪ ﻟﺸــــﺆﻭﻥ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ) ،ﺥ ﻉ (٥-ﻭﻣﺴﺎﻋﺪ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﳌﻜﺘﺐ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ )ﺥ ﻉ.(٥-
 - ٢٣ﻭﻳﻔﻴﺪ ﺍﻷﻣـﲔ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺑﺒـﺎﻟﻎ ﺍﻷﺳـﻒ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺎﻧـﺔ ﻓﻘـﺪﺕ ﰲ ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳـﺒﺘﻤﱪ  ٢٠١٤ﻋﻀـﻮﺍ
ﺫﺍ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﻃﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﳋﺪﻣﺔ ،ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﻭﺑﺮﺕ ﺑﻜﻔﻮﺭﺩ )ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ( ،ﺍﻟـﺬﻱ ﺗـﻮﻓﹼﻲ
ﰲ ﺳ ـﻦ ﻣﺒﻜــﺮﺓ ﺑﻌــﺪ ﺻــﺮﺍﻉ ﻃﻮﻳــﻞ ﻣــﻊ ﺍﳌــﺮﺽ .ﻭﻳﻌــﺮﺏ ﺍﻷﻣــﲔ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﻭﻣﻮﻇﻔــﻮ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻋــﻦ
ﺗﻌﺎﺯﻳﻬﻢ ﺍﳊﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﺭﻣﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻜﻔﻮﺭﺩ ﻭﺃﺳـﺮﺗﻪ ،ﻭﻳـﻮﺩﻭﻥ ﺗﺴـﺠﻴﻞ ﺗﻘـﺪﻳﺮﻫﻢ ﻟﻠﺨﺪﻣـﺔ ﺍﳌﺘﻔﺎﻧﻴـﺔ
ﺍﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻜﻔﻮﺭﺩ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ.

ﺑﺎﺀ  -ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﻮﺣﺪ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
 - ٢٤ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ،ﻭﻟﻜﻨـﻬﺎ ﺗﻄﺒـﻖ ﻋﻠـﻰ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻨﻈـﺎﻡ ﺍﳌﻮﺣـﺪ ﻟﻠﻤﺮﺗﺒـﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺒــﺪﻻﺕ ﻭﺳــﺎﺋﺮ ﺷــﺮﻭﻁ ﺍﳋﺪﻣــﺔ ﺍﳌﻌﻤــﻮﻝ ــﺎ ﰲ ﺍﻷﻣــﻢ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﻭﻭﻛﺎﻻــﺎ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼــﺔ .ﻭﻗــﺪ
ﺍﻧﻀﻤﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ  ٢٠١٣ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻈـﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﳋﺪﻣـﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴـﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ ،ﻭﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ
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ﻓﺈﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣـﻞ ﰲ ﻧﻈـﺎﻡ ﺍﻷﻣـﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ﺍﳌﻮﺣـﺪ ﻟﻠﻤﺮﺗﺒـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒـﺪﻻﺕ ﻭﻏﲑﻫـﺎ ﻣـﻦ
ﺷﺮﻭﻁ ﺍﳋﺪﻣﺔ ،ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﺮﻥ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ.
 - ٢٥ﻭﻗﺪ ﻋﻘﺪﺕ ﺍﻟـﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﻤـﺎﻧﲔ ﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﳋﺪﻣـﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴـﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ ﰲ ﻧﻴﻮﻳـﻮﺭﻙ ﰲ ﺍﻟﻔﺘـﺮﺓ ﻣـﻦ
 ١٦ﺇﱃ  ٢٧ﺁﺫﺍﺭ/ﻣـــﺎﺭﺱ  .٢٠١٥ﻭﻛـــﺎﻥ ﳏـــﻮﺭ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴــﺰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴـــﻲ ﻟﻠـــﺪﻭﺭﺓ ﻫـــﻮ ﺍﻻﺳـــﺘﻌﺮﺍﺽ
ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻤﻮﻋﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻷﺟﺮ ﰲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ﺍﳌﻮﺣـﺪ ﻭﻧﺘـﺎﺋﺞ ﺍﺳﺘﻘﺼـﺎﺀ ﺍﳌﺮﺗﺒـﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴـﺔ
ﺍﻟــﺬﻱ ﺃﺟــﺮﻱ ﰲ ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳــﺒﺘﻤﱪ  ،٢٠١٤ﰲ ﻛﻴﻨﻐﺴــﺘﻮﻥ .ﻭﺃﺩﻯ ﺫﻟــﻚ ﺇﱃ ﺯﻳــﺎﺩﺓ ﻋﺎﻣــﺔ ﻧﺴــﺒﺘﻬﺎ
 ٥,١ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺮﺗﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﰲ ﻓﺌﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
 - ٢٦ﻭﳝﺜﹼﻞ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻟﺸـﻬﺮﻳﺔ ﻟﻜـﻞ ﻣـﻦ ﻓﺮﻳـﻖ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴــﺎﺕ ﻭﻓﺮﻳــﻖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣــﻦ ﺍﻟــﱵ ﻳﻌﻘــﺪﻫﺎ ﻣﻜﺘــﺐ ﺍﻷﻣــﻢ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﺍﻟﻘﻄــﺮﻱ ﰲ ﺟﺎﻣﺎﻳﻜــﺎ).(١
ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﺃﺣﺪ ﺃﻫـﺪﺍﻑ ﻓﺮﻳـﻖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﰲ ﺍﳊـﺪ ﻣـﻦ ﺍﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳـﺔ ﺑﺘﺠﻨـﺐ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﻴـﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻣﻦ ﺧـﻼﻝ ﺗﺒﺴـﻴﻂ ﳑﺎﺭﺳـﺎﺕ ﺗﺼـﺮﻳﻒ ﺍﻷﻋﻤـﺎﻝ .ﻭﺗﻐﻄـﻲ
ﻫــﺬﻩ ﺍﳌﺒــﺎﺩﺭﺓ ﳎــﺎﻻﺕ ﻣﺜــﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌــﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸــﺆﻭﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴــﺔ
ﻭﺍﳌﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻔﺮ ﻭﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ،ﻭﻗﺪ ﺃﺩﺕ ﺣﱴ ﺍﻵﻥ ﺇﱃ ﻋﻘـﺪ ﺍﺗﻔـﺎﻗﻲ ﺗﻌـﺎﻭﻥ ﻳﺸـﻤﻼﻥ
ﻧﻈﺎﻣــﺎ ﻟﺸــﺮﺍﺀ ﺍﻟﻘﺮﻃﺎﺳــﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠــﻮﺍﺯﻡ ﺍﳌﻜﺘﺒﻴــﺔ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗــﺎ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴــﺎ ﻃﻮﻳــﻞ ﺍﻷﺟــﻞ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴــﻔﺮ .ﻭﻣــﻦ
ﺍﳌﺘﻮﻗــﻊ ﺃﻥ ﳛﻘﹼــﻖ ﻓﺮﻳــﻖ ﺍﻷﻣــﻢ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﺍﻟﻘﻄــﺮﻱ ﰲ ﺟﺎﻣﺎﻳﻜــﺎ ،ﲝﻠــﻮﻝ ﻋــﺎﻡ  ،٢٠١٦ﺍﳔﻔﺎﺿــﺎ ﰲ
ﺗﻜــﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﺸــﺘﺮﻳﺎﺕ ﺑﻨﺴــﺒﺔ  ١٥ﰲ ﺍﳌﺎﺋــﺔ ﻭﰲ ﺍﻟﻮﻗــﺖ ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﺴــﺘﻐﺮﻗﻪ ﺇﳒــﺎﺯ ﺍﳌﺸــﺘﺮﻳﺎﺕ ﺑﻨﺴــﺒﺔ
 ٣٠ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﺩﻋﻤﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﻮﺍﺗﺞ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻤﻞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻹﳕﺎﺋﻴﺔ.

ﺛﺎﻣﻨﺎ  -ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺃﻟﻒ  -ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
 - ٢٧ﺍﻋﺘﻤــﺪﺕ ﺍﻷﻣﺎﻧــﺔ ﰲ ﺩﻭﺭــﺎ ﺍﻟﻌﺸــﺮﻳﻦ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴــﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳــﺔ ﻟﻠﻔﺘــﺮﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴــﺔ ٢٠١٦-٢٠١٥
ﺑﻘﻴﻤﺔ  ١٥ ٧٤٣ ١٤٣ﺩﻭﻻﺭﺍ ).(ISBA/20/A/3

__________
) (١ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻫﻲ :ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ،ﻭﻣﻨﻈﻤـﺔ ﺍﻟﺼـﺤﺔ ﻟﻠﺒﻠـﺪﺍﻥ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ ،ﻭﻣﻨﻈﻤـﺔ ﺍﻷﻣـﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ
ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ )ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻴﻒ( ،ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ )ﺍﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ( ،ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ،ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﳌﻌﲏ ﺑﻔﲑﻭﺱ ﻧﻘﺺ ﺍﳌﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ/ﺍﻹﻳﺪﺯ ،ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻹﳕﺎﺋﻲ ،ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
ﻟﻸﻏﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ.
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ﺑـﺎﺀ  -ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ
 - ٢٨ﻭﻓﻘــﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﻭﻻﺗﻔــﺎﻕ ﻋــﺎﻡ  ،١٩٩٤ﺗﻐﻄــﻰ ﺍﻟﻨﻔﻘــﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳــﺔ ﻟﻠﺴــﻠﻄﺔ ﻣــﻦ ﺍﻷﻧﺼــﺒﺔ
ﺍﳌﻘــﺮﺭﺓ ﻋﻠــﻰ ﺃﻋﻀــﺎﺋﻬﺎ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻳﺘــﻮﺍﻓﺮ ﻟﻠﺴــﻠﻄﺔ ﲤﻮﻳــﻞ ﻛــﺎﻑ ﻣــﻦ ﻣﺼــﺎﺩﺭ ﺃﺧــﺮﻯ ﻟﺘﺴــﺪﻳﺪ ﺗﻠــﻚ
ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ .ﻭﻳﺴﺘﻨﺪ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻧﺼﺒﺔ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﺇﱃ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻧﺼﺒﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳـﺔ ﻟﻸﻣـﻢ
ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ،ﻣــﻊ ﺗﻌﺪﻳﻠــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺿــﻮﺀ ﺍﻻﺧﺘﻼﻓــﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻌﻀــﻮﻳﺔ .ﻭﰲ  ٣٠ﻧﻴﺴــﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ ،٢٠١٤
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻗﺪ ﺗﻠﻘﹼـﺖ ﻣـﻦ  ٣٦,١ﰲ ﺍﳌﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ ﺃﻋﻀـﺎﺋﻬﺎ ﻣـﺎ ﳝﺜـﻞ  ٦١,٤ﰲ ﺍﳌﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ ﻗﻴﻤـﺔ
ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻋﺎﻡ .٢٠١٥
 - ٢٩ﻭﺑﻠــﻎ ﳎﻤــﻮﻉ ﺍﻻﺷــﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﻏــﲑ ﺍﳌﺴــﺪﺩﺓ ﻣــﻦ ﺍﻟــﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀــﺎﺀ ﻋــﻦ ﻓﺘــﺮﺍﺕ ﺳــﺎﺑﻘﺔ
) (٢٠١٤-١٩٩٨ﻣﺒﻠــﻎ  ٤٦٨ ٩٠٨ﺩﻭﻻﺭﺍﺕ .ﻭﻳــﺘﻢ ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﻨــﺘﻈﻢ ﺇﺭﺳــﺎﻝ ﺍﻹﺧﻄــﺎﺭﺍﺕ ﺇﱃ
ﺍﻟــﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀــﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻟﺘــﺬﻛﲑﻫﺎ ﺑﺎﳌﺒــﺎﻟﻎ ﺍﳌﺘــﺄﺧﺮﺓ .ﻭﻭﻓﻘــﺎ ﻟﻠﻤــﺎﺩﺓ  ١٨٤ﻣــﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ
ﻭﺍﳌــﺎﺩﺓ  ٨٠ﻣــﻦ ﺍﻟﻨﻈــﺎﻡ ﺍﻟــﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴــﺔ ،ﻻ ﻳﻜــﻮﻥ ﻟﻌﻀــﻮ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﺘــﺄﺧﺮ ﰲ ﺳــﺪﺍﺩ
ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺗﻪ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺇﺫﺍ ﻛـﺎﻥ ﺍﳌﺒﻠـﻎ ﺍﳌﺘـﺄﺧﺮ ﻳﺴـﺎﻭﻱ ﻣﺒﻠـﻎ ﺍﻻﺷـﺘﺮﺍﻙ ﺍﳌـﺎﱄ ﺍﳌﺴـﺘﺤﻖ
ﻋﻠﻴـــﻪ ﻋـــﻦ ﺍﻟﺴـــﻨﺘﲔ ﺍﻟﺴـــﺎﺑﻘﺘﲔ ﺃﻭ ﻳﺰﻳـــﺪ ﻋﻠﻴـــﻪ .ﻭﰲ  ٣٠ﻧﻴﺴـــﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ  ،٢٠١٥ﻛـــﺎﻥ ﻋﻠـــﻰ
 ٤٨ﻋﻀﻮﺍ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺘﺄﺧﺮﺓ ﻟﻌﺎﻣﲔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜـﺮ ،ﻭﻫـﻢ :ﺃﻭﻏﻨـﺪﺍ ،ﻭﺑـﺎﺭﺍﻏﻮﺍﻱ ،ﻭﺑﺎﻛﺴـﺘﺎﻥ،
ﻭﺑﺎﻻﻭ ،ﻭﺑﺮﺑﺎﺩﻭﺱ ،ﻭﺑﻠﻴﺰ ،ﻭﺑﻨﻦ ،ﻭﺑﻮﺗﺴﻮﺍﻧﺎ ،ﻭﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ ،ﻭﺗﺸﺎﺩ ،ﻭﺗﻮﻏـﻮ ،ﻭﺟـﺰﺭ ﺍﻟﻘﻤـﺮ،
ﻭﺟﺰﺭ ﻣﺎﺭﺷﺎﻝ ،ﻭﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻣﻴﻨﻴﻜﻴﺔ ،ﻭﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴـﺔ ،ﻭﲨﻬﻮﺭﻳـﺔ ﻣﻘـﺪﻭﻧﻴﺎ
ﺍﻟﻴﻮﻏﻮﺳـــﻼﻓﻴﺔ ﺳـــﺎﺑﻘﺎ ،ﻭﺟﻴﺒـــﻮﰐ ،ﻭﺯﺍﻣﺒﻴـــﺎ ،ﻭﺳـــﺎﻥ ﺗـــﻮﻣﻲ ﻭﺑﺮﻳﻨﺴـــﻴﱯ ،ﻭﺳـــﺎﻧﺖ ﻓﻨﺴـــﻨﺖ
ﻭﺟـﺰﺭ ﻏﺮﻳﻨـﺎﺩﻳﻦ ،ﻭﺳـﺮﻱ ﻻﻧﻜـﺎ ،ﻭﺍﻟﺴــﻨﻐﺎﻝ ،ﻭﺳـﻮﺍﺯﻳﻠﻨﺪ ،ﻭﺍﻟﺴـﻮﺩﺍﻥ ،ﻭﺳـﲑﺍﻟﻴﻮﻥ ،ﻭﺳﻴﺸــﻴﻞ،
ﻭﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ،ﻭﻏﺎﻣﺒﻴﺎ ،ﻭﻏﺎﻧﺎ ،ﻭﻏﺮﻳﻨﺎﺩﺍ ،ﻭﻏﻴﻨﻴﺎ ،ﻭﻏﻴﻨﻴـﺎ ﺍﻻﺳـﺘﻮﺍﺋﻴﺔ ،ﻭﻏﻴﻨﻴـﺎ  -ﺑﻴﺴـﺎﻭ ،ﻭﻓـﺎﻧﻮﺍﺗﻮ،
ﻭﻛـــﺎﺑﻮ ﻓـــﲑﺩﻱ ،ﻭﺍﻟﻜﻮﻧﻐـــﻮ ،ﻭﻟﻴﱪﻳـــﺎ ،ﻭﻣـــﺎﱄ ،ﻭﻣﺪﻏﺸـــﻘﺮ ،ﻭﺍﳌﻐـــﺮﺏ ،ﻭﻣـــﻼﻭﻱ ،ﻭﻣﻠـــﺪﻳﻒ،
ﻭﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ،ﻭﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ ،ﻭﻧﻴﺒﺎﻝ ،ﻭﻫﻨﺪﻭﺭﺍﺱ.
 - ٣٠ﻭﰲ  ٣٠ﻧﻴﺴــﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ  ،٢٠١٥ﺑﻠــﻎ ﺭﺻــﻴﺪ ﺻــﻨﺪﻭﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﳌــﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣــﻞ ٥٥٩ ٣٤١
ﺩﻭﻻﺭﺍ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻘﻴﻤﺔ  ٥٦٠ ٠٠٠ﺩﻭﻻﺭ.

ﺟﻴﻢ  -ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﱪﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺌﻤﺎﱐ
 - ٣١ﺃﻧﺸﺊ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﺳﺘﺌﻤﺎﱐ ﻟﻠﺘﱪﻋـﺎﺕ ﰲ ﻋـﺎﻡ  ،٢٠٠٢ﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ ﻣﺸـﺎﺭﻛﺔ ﺃﻋﻀـﺎﺀ ﳉﻨـﺔ
ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ .ﻭﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﰲ ﻋـﺎﻡ ٢٠٠٣
ﺃﺣﻜﺎﻣــــــــﺎ ﻭﺷــــــــﺮﻭﻃﺎ ﻣﺆﻗﺘــــــــﺔ ﻻﺳــــــــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺼــــــــﻨﺪﻭﻕ ﻭﻋﺪﻟﺘــــــــﻬﺎ ﰲ ﻋــــــــﺎﻡ ٢٠٠٤
)ﺍﻧﻈـــــﺮ  ،ISBA/9/A/5 - ISBA/9/C/5ﺍﻟﻔﻘـــــﺮﺓ  ٦ﻭﺍﳌﺮﻓـــــﻖ ،ﻭ  ،ISBA/9/A/9ﺍﻟﻔﻘـــــﺮﺓ .(١٤
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ﻭﻳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﱪﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﻏﲑﻫﻢ .ﻭﻳﺒﻠﻎ ﳎﻤـﻮﻉ ﺍﳌﺴـﺎﳘﺎﺕ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ  ٥٨٤ ٥٨٤ﺩﻭﻻﺭﺍ .ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﻗﺪﻡ ﻣﺴـﺎﳘﺔ ﰲ ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳـﺒﺘﻤﱪ
 ،٢٠١٤ﲟﺒﻠــــﻎ  ٢١ ٦٦٠ﺩﻭﻻﺭﺍ .ﻭﰲ  ٣٠ﻧﻴﺴــــﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ  ،٢٠١٥ﺑﻠــــﻎ ﺭﺻــــﻴﺪ ﺻــــﻨﺪﻭﻕ
ﺍﻟﺘﱪﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺌﻤﺎﱐ  ٢٢٥ ١٨٧ﺩﻭﻻﺭﺍ.

ﺩﺍﻝ  -ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﳍﺒﺎﺕ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ
 - ٣٢ﺃﻧﺸﺄﺕ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﳍﺒـﺎﺕ ﻟﻠﺒﺤـﻮﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘـﺔ ﰲ ﻋـﺎﻡ ٢٠٠٦
)ﺍﻧﻈﺮ  .(ISBA/12/A/11ﻭﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﻔﺼﻠﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼـﻨﺪﻭﻕ ﻭﺍﺳـﺘﺨﺪﺍﻣﻪ
ﰲ ﻋـﺎﻡ ) ٢٠٠٧ﺍﻧﻈــﺮ  ،ISBA/13/A/6ﺍﳌﺮﻓــﻖ( .ﻭﻳﻬــﺪﻑ ﺍﻟﺼــﻨﺪﻭﻕ ﺇﱃ ﺗﻌﺰﻳــﺰ ﻭﺗﺸــﺠﻴﻊ ﺇﺟــﺮﺍﺀ
ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﳌﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﲨﻌـﺎﺀ ،ﻭﻻ ﺳـﻴﻤﺎ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﺩﻋـﻢ ﻣﺸـﺎﺭﻛﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﳋﱪﺍﺀ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﲔ ﺍﳌﺆﻫﻠﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﰲ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ ،ﻭﺫﻟـﻚ
ﻋﱪ ﺳﺒﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ .ﻭﺗﺘـﻮﱃ ﺃﻣﺎﻧـﺔ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺼــﻨﺪﻭﻕ .ﻭﳚــﻮﺯ ﻷﻋﻀــﺎﺀ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟــﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧــﺮﻯ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤــﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴــﺔ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴــﺎﺕ
ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳋﲑﻳﺔ ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﲔ ﺍﻟﺘﱪﻉ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ.
 - ٣٣ﻭﰲ  ٣١ﺃﻳﺎﺭ/ﻣــــﺎﻳﻮ  ،٢٠١٥ﺑﻠــــﻎ ﺭﺃﺱ ﻣــــﺎﻝ ﺍﻟﺼــــﻨﺪﻭﻕ  ٣ ٤٥٥ ٥٣٨ﺩﻭﻻﺭﺍ .ﻭﰲ
ﺍﻟﺘــﺎﺭﻳﺦ ﻧﻔﺴــﻪ ،ﻛــﺎﻥ ﻗــﺪ ﺃﹸﻧﻔــﻖ ﻣــﺎ ﳎﻤﻮﻋــﻪ  ٤٨٠ ٠٨١ﺩﻭﻻﺭﺍ ﻣــﻦ ﻋﺎﺋــﺪﺍﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋــﺪﺓ ﻋﻠــﻰ
ﺭﺃﺱ ﺍﳌــﺎﻝ ،ﻭﺫﻟــﻚ ﰲ ﺻــﻮﺭﺓ ﻣــﻨﺢ ﻟﻠﻤﺸــﺎﺭﻳﻊ .ﻭﻣﻨــﺬ ﺍﻟــﺪﻭﺭﺓ ﺍﻷﺧــﲑﺓ ،ﻭﺭﺩﺕ ﻣﺴــﺎﳘﺔ ﻣــﻦ
ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﺑﻘﻴﻤﺔ  ٧ ٥٠٠ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﻐﺎ ﺑﻘﻴﻤـﺔ  ١ ٠٠٠ﺩﻭﻻﺭ .ﻭﺗـﺮﺩ ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﻋـﻦ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ  ٨٥ﺇﱃ  ٩١ﻣـﻦ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳـﺮ .ﻭﻗـﺪ ﺃﹸﻋـﺪ ﺗﻘﺮﻳـﺮ ﺗﻔﺼـﻴﻠﻲ
ﻋـــﻦ ﺍﻟﻘﻨـــﻮﺍﺕ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠـــﺔ ﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﺃﲰـــﺎﻝ ﺍﻟﺼـــﻨﺪﻭﻕ ﻟﺘﻨﻈـــﺮ ﻓﻴـــﻪ ﳉﻨـــﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴـــﺔ ﺧـــﻼﻝ ﺍﻟـــﺪﻭﺭﺓ
ﺍﳊﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ.

ﺗﺎﺳﻌﺎ  -ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺳﺎﺗﻴﺎ ﻥ .ﻧﺎﻧﺪﺍﻥ
 - ٣٤ﺳﻤﻴﺖ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺳﺎﺗﻴﺎ ﻥ .ﻧﺎﻧﺪﺍﻥ ﺑﺎﺳـﻢ ﺃﻭﻝ ﺃﻣـﲔ ﻋـﺎﻡ ﻟﻠﺴـﻠﻄﺔ ،ﻭﻫـﻲ ﻣـﻮﺭﺩ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣـﻦ ﺍﻟﺒـﺎﺣﺜﲔ ﺍﻟـﺬﻳﻦ ﻳﺴـﻌﻮﻥ ﺇﱃ
ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﻣﺘﺨﺼﺼــﺔ ﻋــﻦ ﻗــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ ﻭﺷــﺆﻭﻥ ﺍﶈﻴﻄــﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌــﺪﻳﻦ ﰲ ﻗــﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘــﺔ
ﻭﻣــﻮﺍﺭﺩ ﻗــﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ .ﻭﻳﺘﻤﺜــﻞ ﺍﳍــﺪﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴــﻲ ﻣــﻦ ﺍﳌﻜﺘﺒــﺔ ﰲ ﺗﻠﺒﻴــﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟــﺎﺕ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴــﺔ
ﻭﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻌﻤﻞ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ .ﻭﺗﺘﻮﱃ ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺃﻳﻀـﺎ ﻣﺴـﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋـﻦ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬـﺎ ،ﻭﺗﺴـﺎﻋﺪ ﰲ ﺗﻨﻔﻴـﺬ ﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ ﺍﳌﻨﺸـﻮﺭﺍﺕ.
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ﻭﻟﺪﻯ ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻫﺎﻣﺔ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .ﻭﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﻋﻀﻮ ﻧﺸـﻂ ﰲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄـﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﳌﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻀﻮ ﻧﺸـﻂ ﰲ
ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﳌﻜﺘﺒﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﰲ ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ.
 - ٣٥ﻭﺗﺘﺄﻟﹼﻒ ﻣﺮﺍﻓـﻖ ﺍﳌﻜﺘﺒـﺔ ﺍﳌﺘﺎﺣـﺔ ﻟﻠـﺰﻭﺍﺭ ،ﲟـﻦ ﻓـﻴﻬﻢ ﺍﳌﻨـﺪﻭﺑﻮﻥ ،ﻣـﻦ ﻗﺎﻋـﺔ ﻟﻠﻘـﺮﺍﺀﺓ ﺣﻴـﺚ
ﳝﻜﻨــﻬﻢ ﺍﻟﺮﺟــﻮﻉ ﺇﱃ ﳐﺘﻠــﻒ ﻋﻨﺎﺻــﺮ ﳏﺘـــﻮﻯ ﺍﳌﻜﺘﺒــﺔ ،ﻭﳏﻄــﺎﺕ ﻃﺮﻓﻴــﺔ ﺣﺎﺳــﻮﺑﻴﺔ ﻷﻏـــﺮﺍﺽ
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻭﺷـﺒﻜﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧـﺖ ﻭﺍﻻﻃﹼـﻼﻉ ﻋﻠـﻰ ﻗﺎﻋـﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧـﺎﺕ ﺍﳌﻜﺘﺒـﺔ .ﻭﺗﺸـﻤﻞ
ﺧــﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻜﺘﺒــﺔ ﺗــﻮﻓﲑ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﻭﺗﻘــﺪﱘ ﺍﻟــﺪﻋﻢ ﻭﺍﳌــﻮﺍﺭﺩ ﻟﻠﺤﺼــﻮﻝ ﻋﻠــﻰ ﺍﳌﺮﺍﺟــﻊ ﻭﺇﺟــﺮﺍﺀ
ﺍﻟﺒﺤــﻮﺙ ،ﻓﻀــﻼ ﻋــﻦ ﺗﻮﺯﻳــﻊ ﻭﺛــﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻭﻣﻨﺸــﻮﺭﺍﺎ ﺍﻟﺮﲰﻴــﺔ .ﻭﻣــﺎ ﺯﻟﻨــﺎ ﻣﻠﺘــﺰﻣﲔ ﺑﺘﻄــﻮﻳﺮ
ﻣﺎ ﺗﺘﻴﺤﻪ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﺎﳌﻜﺘﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺓ ﲝﺜﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧـﻼﻝ ﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ ﺍﻗﺘﻨـﺎﺀ
ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﺎﳌﻜﺘﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ.
 - ٣٦ﻭﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﲣﻄﻴﻂ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﺸـﺎﺭﻳﻊ ـﺪﻑ ﺍﻟﺘﺤﺴـﲔ ﺍﳌﺴـﺘﻤﺮ ﻟﻠﺨـﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌـﻮﺍﺭﺩ
ﺍﳌﺎﺩﻳــﺔ ،ﻭﺗﻌﺰﻳــﺰ ﺗﻘــﺪﱘ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ،ﻭﺗﻨﺴــﻴﻖ ﺍﻷﻧﺸــﻄﺔ ﻭﺗﻘﺎﺳــﻢ ﺍﳌــﻮﺍﺭﺩ .ﻭﺟــﺮﺕ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ
ﲣﺼﻴﺺ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻗﺘﻨـﺎﺀ ﺃﺛـﺎﺙ ﺟﺪﻳـﺪ ﺧـﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘـﺮﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴـﺔ  ،٢٠١٤-٢٠١٣ﻓﻀـﻼ ﻋـﻦ
ﺗﺄﻣﲔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳉﺰﺋﻲ ﻟﻨﺸﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ .ﻭﰲ ﻋﺎﻡ  ،٢٠١٤ﰎ ﲢﺪﻳﺚ ﺍﻷﻣـﺎﻛﻦ
ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﻭﺟﻬﺰﺕ ﲝﻴﺰ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻼﺳـﺘﻘﺒﺎﻝ ﻭﺣﺴـﻨﺖ ﺍﳌﻨـﺎﻃﻖ ﺍﳌﺨﺼﺼـﺔ ﻟﻠﻘـﺮﺍﺀﺓ.
ﻭﺃﺧــﺬﺕ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﺘﻐــﻴﲑﺍﺕ ﰲ ﺍﳊﺴــﺒﺎﻥ ﺍﻻﺳــﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌــﺪﺩﺓ ﻟﻠﻤﻜﺘﺒــﺔ ،ﻓﻀــﻼ ﻋــﻦ ﺍﻟﺘﻐــﻴﲑﺍﺕ
ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ .ﻭﻳﺸﺎﺭ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺁﺧـﺮ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﲡﺪﻳـﺪ ﻛـﺒﲑﺓ ﻟﻠﻤﻜﺘﺒـﺔ
ﺟﺮﺕ ﰲ ﻋﺎﻡ .١٩٩٩
 - ٣٧ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ  ٢٠١٢ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﺑﲔ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻭﻗﻠﻢ ﺍﶈﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ ﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺗﻮﻓﲑ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻜﺘﺒﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑـﺪﺃﺕ ﺑﺰﻳـﺎﺭﺓ ﻣـﻦ ﺃﻣـﲔ ﻣﻜﺘﺒـﺔ ﺍﶈﻜﻤـﺔ ﰲ
ﺫﻟــﻚ ﺍﻟﻌــﺎﻡ .ﻭﻗــﺪ ﺃﺩﻯ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌــﺎﻭﻥ ﺇﱃ ﺇﻗﺎﻣــﺔ ﺷــﺮﺍﻛﺔ ﺑــﲔ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻭﺍﶈﻜﻤــﺔ ﻻﻗﺘﻨــﺎﺀ ﺍﳌــﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﲢـﺎﺩ ﻣﻨﻈﻮﻣـﺔ ﺍﻷﻣـﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ﳉﻤـﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴـﺔ .ﻭﳝﺜـﻞ ﻫـﺬﺍ
ﺍﻻﲢﺎﺩ ﻣﺒـﺎﺩﺭﺓ ﻟﻠﻤﻜﺘﺒـﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﻧﻄـﺎﻕ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣـﺔ ﺗﻮﻟﹼـﺪ ﻟﻠﻮﻛـﺎﻻﺕ ﺍﳌﺸـﺎﺭﻛﺔ ﻭﻓـﻮﺭﺍﺕ ﻛـﺒﲑﺓ ﰲ
ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺎﺕ ﻭﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ.
 - ٣٨ﻭﰲ ﻋــﺎﻡ  ،٢٠١٤ﻗــﺎﻡ ﺃﻣــﲔ ﻣﻜﺘﺒــﺔ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﺑﺰﻳــﺎﺭﺓ ﻣﻜﺘﺒــﺔ ﺍﶈﻜﻤــﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳــﺰ ﺍﳉﻬــﻮﺩ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻟﻨﻈﺎﻣﻬﺎ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻜﺘﺒـﺔ .ﻭﻛـﺎﻥ ﳍـﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳـﺎﺭﺓ
ﻓﺎﺋــﺪﺓ ﻛــﺒﲑﺓ ،ﺇﺫ ﺃﺗﺎﺣــﺖ ﺍﻻﻃــﻼﻉ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺘﺤــﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟــﱵ ﻭﺍﺟﻬﺘــﻬﺎ ﺍﶈﻜﻤــﺔ ﰲ ﺷــﺮﺍﺀ ﺍﻟﻨﻈــﺎﻡ
ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺍﲣـﺎﺫ ﻗـﺮﺍﺭ ﺑـﺈﺟﺮﺍﺀ ﺗﻘﻴـﻴﻢ ﺷـﺎﻣﻞ ﻭﲢﻠﻴـﻞ ﻟﻠﺨـﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟـﻨﻈﻢ
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ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﳌﻜﺘﺒﺔ ﺳﺎﺗﻴﺎ ﻥ .ﻧﺎﻧﺪﺍﻥ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﺍﺀ ﺃﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ،ﻣـﻦ
ﺃﺟﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﺟﺪﻭﻯ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ.
 - ٣٩ﻭﺗﻮﺍﺻـــﻞ ﻣﻜﺘﺒـــﺔ ﺳـــﺎﺗﻴﺎ ﻥ .ﻧﺎﻧـــﺪﺍﻥ ﺗﻨﻔﻴـــﺬ ﺑﺮﻧﺎﳎﻬـــﺎ ﻟﻼﻗﺘﻨـــﺎﺀ ﺍﳌﻨـــﺘﻈﻢ ـــﺪﻑ ﺗﻄـــﻮﻳﺮ
ﳎﻤﻮﻋﺘـﻬﺎ .ﻭﻗــﺪ ﺯﺍﺩﺕ ﺣﻴﺎﺯﺍــﺎ ﺃﻳﻀــﺎ ﻣــﻦ ﺧــﻼﻝ ﻣـﻨﺢ ﺳــﺨﻴﺔ ﻣــﻦ ﺍﳌﻨﻈﻤــﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓــﺮﺍﺩ ،ﲟــﺎ ﰲ
ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻨﺢ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺔ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﶈﻴﻄـﺎﺕ ﻭﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌـﺔ ﳌﻜﺘـﺐ ﺍﻟﺸـﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ
ﰲ ﺍﻷﻣــﻢ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ؛ ﻭﺍﶈﻜﻤــﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﻟﻘــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ؛ ﻭﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣــﻢ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﻟﻠﺒﻴﺌـﺔ؛ ﻭﻣﻨﻈﻤــﺔ
ﺍﻷﻣــﻢ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﻟﻸﻏﺬﻳــﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋــﺔ؛ ﻭﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣــﻢ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﺍﻹﳕــﺎﺋﻲ؛ ﻭﻣﻨﻈﻤــﺔ ﺍﻷﻣــﻢ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ
ﻟﻠﺘﺮﺑﻴــﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠــﻢ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ )ﺍﻟﻴﻮﻧﺴــﻜﻮ(؛ ﻭﳉﻨــﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﺴــﻜﻮ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﻟﻌﻠــﻮﻡ ﺍﶈﻴﻄــﺎﺕ؛
ﻭﺍﻟﺒﻨــﻚ ﺍﻟــﺪﻭﱄ؛ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ ﻟﺸــﺆﻭﻥ ﺍﶈﻴﻄــﺎﺕ ﰲ ﲨﻬﻮﺭﻳــﺔ ﺍﻟﺼــﲔ ﺍﻟﺸــﻌﺒﻴﺔ؛ ﻭﻣﻌﻬــﺪ
ﻃﻮﻛﻴﻮ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ؛ ﻭﻣﺮﻛـﺰ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﻭﺳﻴﺎﺳـﺎﺕ ﺍﶈﻴﻄـﺎﺕ ﰲ ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻓﲑﺟﻴﻨﻴـﺎ؛ ﻭﻣﻌﻬـﺪ ﻗـﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ ﰲ ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮﺭﻧﻴــﺎ ،ﰲ ﺑﲑﻛﻠــﻲ؛ ﻭﻣﺆﺳﺴــﺔ ﻭﻭﺩﺯ ﻫــﻮﻝ ﺍﻷﻭﻗﻴﺎﻧﻮﻏﺮﺍﻓﻴــﺔ؛ ﻭﺍﻠــﺲ
ﺍﻻﺳﺘﺸــﺎﺭﻱ ﺍﻷﳌــﺎﱐ ﺍﳌﻌــﲏ ﺑــﺎﻟﺘﻐﲑ ﺍﻟﻌــﺎﳌﻲ؛ ﻭﻣﻌﻬــﺪ ﺍﻟﻮﻻﻳــﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﻟﻠﺴــﻼﻡ؛ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗــﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻌــﺪﻳﻦ )ﺟﺎﻣﺎﻳﻜــﺎ( .ﻭﻭﺭﺩﺕ ﺃﻳﻀــﺎ ﺗﱪﻋــﺎﺕ ﻓﺮﺩﻳــﺔ ﻣــﻦ ﻓﻴﻠــﻮﻣﲔ ﻓــﲑﻻﻥ ﻣــﻦ ﻛﻠﻴــﺔ ﻋﻠــﻮﻡ
ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــــﺎ ﺍﶈﻴﻄــــﺎﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﰲ ﺟﺎﻣﻌــــﺔ ﻫــــﺎﻭﺍﻱ ﰲ ﻣــــﺎﻧﻮﺍ ﻭﻣﻌﻬــــﺪ ﺍﳍﻨﺪﺳــــﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠــــﻮﻡ
ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ ﰲ ﻟﻨــﺪﻥ؛ ﻭﺑﻴﺘــﺮ ﻧــﻎ ﻛــﻲ ﻟــﲔ ،ﻣــﺪﻳﺮ ﻣﻌﻬــﺪ ﺍﻟﻌﻠــﻮﻡ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ ﺍﳌﺪﺍﺭﻳــﺔ ﰲ
ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﺳــﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ؛ ﻭﺑــﺮﻭ ﺗ ـﺎﻳﻠﻮﺭ ﻭﻟﻮﺳــﻲ ﺳــﺘﺮﺍﻭﺩ ﻣــﻦ ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﺃﻭﻛﻼﻧــﺪ ،ﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨــﺪﺍ.
ﻭﺭﺣﺒﺖ ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺘﻠﻘﹼﻲ ﺗﱪﻉ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ  ١٠٠ﻛﺘـﺎﺏ ﺑﺎﻟﺼـﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳـﺔ ﻋـﻦ ﻋﻠـﻢ
ﺍﶈﻴﻄـــﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌـــﺪﻳﻦ ﰲ ﻗـــﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤـــﺎﺭ ﻭﻣﻮﺍﺿـــﻴﻊ ﻣﺘﺼـــﻠﺔ ،ﻗﺪﻣﺘـــﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴـــﺔ ﻟﺸـــﺆﻭﻥ
ﺍﶈﻴﻄــﺎﺕ ﰲ ﲨﻬﻮﺭﻳــﺔ ﺍﻟﺼــﲔ ﺍﻟﺸــﻌﺒﻴﺔ .ﻭﺳــﺘﻌﺰﺯ ﻫــﺬﻩ ﺍﳌﺴــﺎﳘﺔ ﺍﻟﺴــﺨﻴﺔ ﺇﱃ ﺣــﺪ ﻛــﺒﲑ ﺍﻟﻘــﺪﺭﺓ
ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺔ ،ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺼـﻴﻨﻴﺔ .ﻭﻻ ﻳـﺰﺍﻝ ﺍﳌﻮﻇﻔـﻮﻥ ﻳﺘﱪﻋـﻮﻥ ﺑﺎﳌﻨﺸـﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭﺓ
ﻋﻦ ﺍﳊﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﱵ ﻳﺸـﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻴﻬـﺎ .ﻭﻳـﻮﺩ ﺍﻷﻣـﲔ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺍﻹﻋـﺮﺍﺏ ﻋـﻦ
ﺍﻣﺘﻨﺎﻧﻪ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻗﺪﻡ ﺩﻋﻤﺎ ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.
 - ٤٠ﻭﻗــﺪ ﺟ ـﺪﺩ ﺍﻻﺣﺘﻔــﺎﻝ ﺑﺎﻟــﺬﻛﺮﻯ ﺍﻟﺴــﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺸــﺮﻳﻦ ﻹﻧﺸــﺎﺀ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤــﺎﻡ ﺑﺄﻧﺸــﻄﺔ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ .ﻭﻗﺪﻣﺖ ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤـﻮﺙ
ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺪﻳـــﺪ ﻣـــﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴـــﺎﺕ ،ﲟـــﺎ ﰲ ﺫﻟـــﻚ ﺟﺎﻣﻌـــﺔ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮﺭﻧﻴـــﺎ ﰲ ﺳـــﺎﻧﺘﺎ ﺑﺎﺭﺑـــﺎﺭﺍ؛ ﻭﺟﺎﻣﻌـــﺔ
ﻧﻴــﻮ ﺳــﺎﻭﺙ ﻭﻳﻠــﺰ؛ ﻭﺍﳌﻔﻮﺿــﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴــﺎ ﳉﻤﻬﻮﺭﻳــﺔ ﺍﻟﻜــﺎﻣﲑﻭﻥ ﰲ ﻟﻨــﺪﻥ؛ ﻭﺟﺮﻳــﺪﺓ ﺑﻴﺒﻠــﺰ ﺩﻳﻠــﻲ
) ،(People’s Dailyﺍﻟﺼـــﲔ؛ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻄـــﺔ ﺍﻟﺼـــﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤـــﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄـــﻮﻳﺮ ﰲ ﳎـــﺎﻝ ﺍﳌـــﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴـــﺔ
ﻟﻠﻤﺤﻴﻄــﺎﺕ؛ ﻭﳎﻠــﺔ ﺍﻹﻳﻜﻮﻧﻮﻣﺴــﺖ؛ ﻭﳎﻠــﺔ ﻫــﺎﺭﺑﺮ؛ ﻭﺟﺎﻣﻌــﺔ ﺳــﺎﻭ ﺑــﺎﻭﻟﻮ ﰲ ﺍﻟﱪﺍﺯﻳــﻞ؛ ﻭﻛﻠﻴــﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ؛ ﻭﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻗﺴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺟـﺰﺭ ﺍﳍﻨـﺪ
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ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻮﻧﺎ ،ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ؛ ﻭﻛﻠﻴﺔ ﻧﻮﺭﻣﺎﻥ ﻣـﺎﻧﻠﻲ ﻟﻠﻘـﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﻣﻮﻧـﺎ ،ﺟﺎﻣﺎﻳﻜـﺎ؛ ﻭﺍﳌﻌﻬـﺪ ﺍﻟﺒﺤـﺮﻱ
ﳌﻨﻄﻘـﺔ ﺍﻟﺒﺤــﺮ ﺍﻟﻜـﺎﺭﻳﱯ؛ ﻭﻋــﺪﺩ ﻣـﻦ ﺍﳍﻴﺌــﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ ﺍﳉﺎﻣﺎﻳﻜﻴـﺔ ،ﻭﻣــﻦ ﺑﻴﻨـﻬﺎ ﻣﻜﺘــﺐ ﺍﳌــﺪﻋﻲ
ﺍﻟﻌــﺎﻡ ،ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸــﺆﻭﻥ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠــﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴــﺔ ،ﻭﺷــﻌﺒﺔ ﺍﳌﻨــﺎﺟﻢ ﻭﺍﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ ﰲ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻌﻠــﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗــﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌــﺪﻳﻦ ،ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟــﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌــﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄــﻴﻂ ،ﻭﻫﻴﺌــﺔ ﺍﻹﻋــﻼﻡ
ﺍﳉﺎﻣﺎﻳﻜﻴﺔ .ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻠﻘﹼﺖ ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﻣﻦ ﺑﺎﺣﺜﲔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻭﻣـﻦ ﺍﻟﺴـﻔﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﻌﺜـﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤـﺔ
ﺍﳌﻮﺟــﻮﺩﺓ ﰲ ﺟﺎﻣﺎﻳﻜــﺎ ﻭﺣــﻮﻝ ﺍﻟﻌــﺎﱂ ،ﻭﻣــﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺜﻴــﺔ ﰲ ﺑﻠــﺪﺍﻥ ﺃﺧــﺮﻯ.
ﻭﴰﻞ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﺤﺜﻲ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍـﺎﻻﺕ ﺍﻟـﱵ ﺗﻐﻄﻴﻬـﺎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ،ﲟـﺎ ﰲ ﺫﻟـﻚ
ﺍﳌﺒﺪﺃ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻲ؛ ﻭﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻦ ﰲ ﻗﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ؛ ﻭﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﳌﻌـﺎﺩﻥ ﰲ ﺍﻟﻘـﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻄﺒﻴـﺔ
ﺍﳉﻨﻮﺑﻴـــﺔ؛ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺻـــﺮ ﺍﻷﺭﺿـــﻴﺔ ﺍﻟﻨـــﺎﺩﺭﺓ؛ ﻭﺣﺎﻟـــﺔ ﻋﻘـــﻮﺩ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸـــﺎﻑ ﻭﻣﻨـــﺎﻃﻖ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸـــﺎﻑ
ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﳌﻨﺎﻃﻖ؛ ﻭﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﳌﺸـﺘﺮﻙ ﻟﻺﻧﺴـﺎﻧﻴﺔ؛ ﻭﻣـﺆﲤﺮ ﺍﻷﻣـﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ
ﺍﻟﺜﺎﻟــﺚ ﻟﻘــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ؛ ﻭﺍﳌﻄﺎﻟﺒــﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﹼﻘــﺔ ﺑــﺎﳉﺮﻑ ﺍﻟﻘــﺎﺭﻱ ﻭﺍﳌﻨــﺎﻃﻖ ﺍﻻﻗﺘﺼــﺎﺩﻳﺔ ﺍﳋﺎﻟﺼــﺔ؛
ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤـﻮﺙ ﻭﺍﻻﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ؛ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗـﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻀــﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴــﺔ ﰲ ﳎــﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌــﺪﻳﻦ؛ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ ﻭﲪﺎﻳــﺔ ﻗــﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ .ﻭﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ ﺇﱃ
ﺫﻟﻚ ،ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﲦﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﺳـﻊ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﻋـﻦ ﺻـﻨﺪﻭﻕ ﺍﳍﺒـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔـﺮﺹ ﺍﳌﺘﺎﺣـﺔ ﻣـﻦ ﺧـﻼﻝ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﰲ ﳎﺎﱄ ﺍﻟﺰﻣﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ .ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﻄﻠﺒـﺎﺕ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴـﺎ ،ﻭﻫـﻲ
ﺗﺒﻴﻦ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ.

ﻋﺎﺷﺮﺍﹰ  -ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ
 - ٤١ﺃﻃﻠﻘﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﱐ/ﻳﻨـﺎﻳﺮ  ٢٠١٥ﻣﻮﻗﻌﻬـﺎ ﺍﻟﺸـﺒﻜﻲ ﺑﺘﺼـﻤﻴﻢ ﺟﺪﻳـﺪ .ﻭﻗـﺪ
ﺃﻋــﺎﺩﺕ ﺗﺼــﻤﻴﻢ ﺍﳌﻮﻗــﻊ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣــﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﻓﻀــﻞ ﰲ ﻋــﺮﺽ ﻭﻧﺸــﺮ ﳐﺘﻠــﻒ ﺟﻮﺍﻧــﺐ ﻋﻤــﻞ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﻭﺫﻟـﻚ ﺑﺄﺳـﻠﻮﺏ ﻣﺘﺴـﻖ ﻳﻜﻔـﻞ ﺗـﻮﻓﲑ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﺗﺼـﺎﻝ ﻓﻌﺎﻟـﺔ .ﻭﻳﻌﺘﻤـﺪ ﺍﳌﻮﻗـﻊ ﺍﳉﺪﻳـﺪ ﻋﻠـﻰ
ﻧﻈﺎﻡ ﺩﺭﻭﺑﺎﻝ ،ﻭﻫﻮ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﶈﺘﻮﻯ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺑـﺮﺍﻣﺞ ﺗﺼـﻔﺢ ﻣﺘﻌـﺪﺩﺓ ﻭﻣـﻊ
ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﶈﻤﻮﻟﺔ .ﻛﻤﺎ ﳚﺮﻱ ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺒﻜﺔ ﺧﺎﺭﺟﻴـﺔ ﻣﻨﻔﺼـﻠﺔ ﻭﻣﺄﻣﻮﻧـﺔ ﳐﺼﺼـﺔ ﻷﻋﻀـﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻃﻼﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﲨﻴـﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﺍﻟـﱵ ﳛﺘﺎﺟﻮـﺎ ﻟﻼﺿـﻄﻼﻉ ﲟﻬـﺎﻣﻬﻢ
ﻛﺄﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
 - ٤٢ﻭﰲ ﻋـــﺎﻡ  ،٢٠١٤ﺃﹸﻃﻠـــﻖ ﺗﻄﺒﻴـــﻖ ﻟﻸﺟﻬـــﺰﺓ ﺍﶈﻤﻮﻟـــﺔ ) .(ISBAHQ Appﻭﻳﻘـــﺪﻡ ﻫـــﺬﺍ
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﺼﻐﺮﺓ ﻟﻠﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺍﻷﺟﻬـﺰﺓ ﺍﶈﻤﻮﻟـﺔ
ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ  Androidﻭ  .iOSﻭﻋﻠـﻰ ﻏـﺮﺍﺭ ﺍﳌﻮﻗـﻊ ﺍﻟﺸـﺒﻜﻲ ،ﳚـﺮﻱ ﲢـﺪﻳﺚ
ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﶈﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﺣﺘﻮﺍﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﺁﺧﺮ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ.
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 - ٤٣ﻭﲤﺸﻴﺎ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻹﻟﻜﺘـﺮﻭﱐ ،ﺗﺘـﻴﺢ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﲨﻴـﻊ ﻣﻨﺸـﻮﺭﺍﺎ ﳎﺎﻧـﺎ
ﻋﻠــﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧــﺖ ﰲ ﺷــﻜﻞ ﺭﻗﻤــﻲ .ﻭﳝﻜــﻦ ﺃﻳﻀـﺎﹰ ﺗﱰﻳــﻞ ﺍﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ ﺍﳌﻨﺸــﻮﺭﺍﺕ ﺑﻮﺍﺳــﻄﺔ ﺗﻄﺒﻴــﻖ
ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﶈﻤﻮﻟﺔ .ﻭﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺑﻨﺠﺎﺡ ﻛﺒﲑ ﻣـﻦ ﺧﺪﻣـﺔ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋـﺔ ﺣﺴـﺐ ﺍﻟﻄﻠـﺐ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺻﻔﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ  ،(٢)Amazon.comﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﺳـﻔﺮ ﻋـﻦ ﺍﳔﻔـﺎﺽ ﻛـﺒﲑ ﰲ
ﰲ ﳐﺰﻭﻧــﺎﺕ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋــﺎﺕ ﻭﺗﻜــﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻨﺸــﺮ .ﻭﻳﺸــﻤﻞ ﺍﳌﻮﻗــﻊ ﺍﻟﺸــﺒﻜﻲ ﻟﻠﺴــﻠﻄﺔ ﻗﺎﺋﻤــﺔ ﻛﺎﻣﻠــﺔ
ﺑﺎﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﻘﺒﻠﺔ.

ﺣﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ  -ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﺇﱃ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
 - ٤٤ﰲ  ١١ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳــﺒﺘﻤﱪ  ،٢٠١٤ﻗــﺎﻡ ﻭﻓــﺪ ﺻــﻴﲏ ﻳﺘﺮﺃﺳــﻪ ﺃﻣــﲔ ﻋــﺎﻡ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄــﺔ ﺍﻟﺼــﻴﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺒﺤــﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄــﻮﻳﺮ ﰲ ﳎــﺎﻝ ﺍﳌــﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺤﻴﻄــﺎﺕ ،ﺑﺰﻳــﺎﺭﺓ ﺭﲰﻴــﺔ ﺇﱃ ﻣﻘــﺮ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ .ﻭﻗــﺪ
ﺗﺄﻟﹼﻒ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﻣﻦ ﻣﺴـﺆﻭﻟﲔ ﺗـﺎﺑﻌﲔ ﻟﻠﻤﺠﻠـﺲ ﺍﻟـﻮﻃﲏ ﻟﻨـﻮﺍﺏ ﺍﻟﺸـﻌﺐ ﰲ ﺍﻟﺼـﲔ ﻭﺍﳌﻌﻬـﺪ ﺍﻟﺼـﻴﲏ
ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ .ﻭﻧـﺎﻗﺶ ﺍﻟﻮﻓـﺪ ﺍﻟﺘﺸـﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﺍﳌﺘﺼـﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌـﺪﻳﻦ ﰲ ﻗـﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘـﺔ
ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ.
 - ٤٥ﻭﰲ ﺗﺸــﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘــﻮﺑﺮ  ،٢٠١٤ﻗــﺎﻡ ﻭﻓــﺪ ﻣــﻦ ﺷــﻴﻠﻲ ،ﺑﺮﺋﺎﺳــﺔ ﺳــﻔﲑ ﺷــﻴﻠﻲ ﺇﱃ
ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ ﻭﳑﺜﻠﻬﺎ ﺍﻟـﺪﺍﺋﻢ ﻟـﺪﻯ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ ﻟﻘـﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ ،ﺑﺰﻳـﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﻣـﺪﺎ ﻳﻮﻣـﺎﻥ.
ﻭﺭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺴﻔﲑ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﻗﻴﺎﻧﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺸﻴﻠﻲ.
 - ٤٦ﻭﰲ ﻧﻴﺴـﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ  ،٢٠١٥ﻭﰲ ﺇﻃـﺎﺭ ﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ ﺗـﺪﺭﻳﱯ ،ﻗـﺎﻡ ﻓﺮﻳــﻖ ﻣـﻦ ﺳـﺒﻌﺔ ﻣﺴــﺆﻭﻟﲔ
ﺷﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻠﻜـﻲ ﺍﻟﺴـﻌﻮﺩﻱ ﺑﺰﻳـﺎﺭﺓ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴـﺔ
ﺇﱃ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ .ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺛﺎﻟﺚ ﺯﻳـﺎﺭﺓ ﻣـﻦ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﻨـﻮﻉ ﻳﻘـﻮﻡ ـﺎ ﻭﻓـﺪ ﻣـﻦ ﺍﳌﻤﻠﻜـﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ
ﺍﻟﺴــﻌﻮﺩﻳﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ .ﻓﻘــﺪ ﺟــﺮﺕ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺗــﺎﻥ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻘﺘﺎﻥ ﰲ ﻋــﺎﻣﻲ  ٢٠١٢ﻭ  .٢٠١٤ﻭﺣﻀــﺮ
ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﺇﺣﺎﻃﺔ ﻗﺪﻡ ﺧﻼﳍﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻋﺮﻭﺿﺎﹰ ﻋﻦ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻷﻋﻤـﺎﻝ ﺍﻟـﱵ
ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎﹰ ،ﺣﻴﺚ ﻏﹸﻄﹼﻴﺖ ﲨﻠﺔ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﻭﻣﻬﺎﻣﻬـﺎ ،ﻭﺍﳌـﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴـﺔ
ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ،ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻦ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ.

__________
) (٢ﻣﺘـــــــــﺎﺡ ﻋـــــــــﻦ ﻃﺮﻳـــــــــﻖ ﺍﻟﻌﻨـــــــــﻮﺍﻥ ﺍﻟﺸـــــــــﺒﻜﻲhttp://www.amazon.com/International-Seabed- :
.Authority/e/B00GM20AZU
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ﺛﺎﱐ ﻋﺸﺮ  -ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ
 - ٤٧ﺗﺤﺘﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟـﺔ ﺑـﲔ ﺍﻷﻧﺸـﻄﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄـﺔ ﺑﺎﶈﻴﻄـﺎﺕ ﻭﺟـﻮﺩ ﺗﻌـﺎﻭﻥ ﻭﺗﻨﺴـﻴﻖ ﺑـﲔ
ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄـﺔ ﺑﺎﶈﻴﻄـﺎﺕ .ﻭﻫـﺬﺍ ﻣـﺎ ﺗﺆﻛـﺪﻩ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺞ ﻣﺘﺴﻖ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺗـﻮﻓﲑ ﲪﺎﻳـﺔ ﺷـﺎﻣﻠﺔ
ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﳌﺴـﺘﺪﺍﻣﺔ ﻟﻸﻧﺸـﻄﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄـﺔ ﺑﺎﶈﻴﻄـﺎﺕ .ﻭﲢﻘﻴﻘـﺎﹰ ﳍـﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳـﺔ،
ﺷــﺎﺭﻛﺖ ﺍﻷﻣﺎﻧــﺔ ﰲ ﻋــﺪﺩ ﻣــﻦ ﺍﳌﺒــﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴــﺔ ﺇﱃ ﺗﻴﺴــﲑ ﺗﺒــﺎﺩﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﻭﺍﳊــﻮﺍﺭ ﺑــﲔ
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ.

ﺃﻟﻒ  -ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
 - ٤٨ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻭﻃﻴـﺪﺓ ﻭﻣﺜﻤـﺮﺓ ﻣـﻊ ﺷـﻌﺒﺔ ﺷـﺆﻭﻥ ﺍﶈﻴﻄـﺎﺕ ﻭﻗـﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺒﺤـــﺎﺭ .ﻭﻗـــﺪ ﺷـــﺎﺭﻙ ﻣﺴـــﺆﻭﻝ ﻣـــﻦ ﺍﻟﺸـــﻌﺒﺔ ﰲ ﺣﻠﻘـــﺔ ﺩﺭﺍﺳـــﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴـــﺔ ﻧﻈﻤﺘـــﻬﺎ ﺍﻟﺴـــﻠﻄﺔ ﰲ
ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ  ٢٠١٥ﰲ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .ﻭﻗﺪﻡ ﺃﻣﲔ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﻋـﻦ ﺃﻧﺸـﻄﺔ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ
ﺇﱃ ﺍﻻﺟﺘﻤــﺎﻉ ﺍﳋــﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﻌﺸــﺮﻳﻦ ﻟﻠــﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃــﺮﺍﻑ ﰲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﰲ ﺣﺰﻳــﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴــﻪ .٢٠١٥
ﻭﺳﺒﻖ ﺫﻟﻚ ﺇﺣﺎﻃﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ  ٢٩ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ  ٢٠١٥ﳌﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀـﺎﺀ
ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﰲ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺑﺸﺄﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﳊﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸـﺮﻳﻦ ﻟﻠﺴـﻠﻄﺔ .ﻭﻗـﺪﻡ ﺍﳌﺴﺘﺸـﺎﺭ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﰲ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻪ  ٢٠١٥ﺇﺣﺎﻃﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺘﺪﺭﺑﲔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﲔ ﺍﳌﺸـﺎﺭﻛﲔ ﰲ ﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ
ﺍﻟﺰﻣﺎﻻﺕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺑﲔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﻴﺒﻮﻥ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴـﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﳌـﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸـﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨـﻬﻮﺽ
ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﰲ ﳏﻴﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﱂ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻪ ﺷﻌﺒﺔ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﶈﻴﻄﺎﺕ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ.

ﺑﺎﺀ  -ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﻤﺤﻴﻄﺎﺕ
 - ٤٩ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﻤﺤﻴﻄﺎﺕ ﺁﻟﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻨﺴـﻴﻖ
ﻭﺍﻻﺗﺴﺎﻕ ﺑﲔ ﻣﺆﺳﺴـﺎﺕ ﻣﻨﻈﻮﻣـﺔ ﺍﻷﻣـﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ﺍﳌﺨﺘﺼـﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳـﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘـﻬﺎ ،ﰲ ﺣـﺪﻭﺩ ﺍﳌـﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻤــﺔ ،ﻭﻃﺒﻘــﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﺍﻷﻣــﻢ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﻟﻘــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ ،ﻭﻻﺧﺘﺼﺎﺻــﺎﺕ ﻛــﻞ ﻣﺆﺳﺴــﺔ ﻣــﻦ
ﻣﺆﺳﺴـــﺎﺎ ﺍﳌﺸــــﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳــــﺎﺕ ﻭﺍﻷﻭﻟﻮﻳــــﺎﺕ ﺍﻟــــﱵ ﺃﻗﺮــــﺎ ﳎﺎﻟﺴــــﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳــــﺔ .ﻭﲟﻮﺟــــﺐ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺎ ﺍﳌﻨﻘﺤﺔ ﺍﳌﻨﺼـﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﰲ ﻗـﺮﺍﺭ ﺍﳉﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣـﺔ  ،٧٠/٦٨ﻳﻨـﺎﻁ ﺑﺎﻟﺸـﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﻤـﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻻﺗﺴﺎﻕ ﺑﲔ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼـﻠﺔ ﺑﺎﶈﻴﻄـﺎﺕ
ﻭﺍﳌﻨــﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴــﺎﺣﻠﻴﺔ؛ ﻭﺍﻟﺘﺒــﺎﺩﻝ ﺍﳌﻨــﺘﻈﻢ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﻋــﻦ ﺍﻷﻧﺸــﻄﺔ ﺍﳉﺎﺭﻳــﺔ ﻭﺍﻷﻧﺸــﻄﺔ ﺍﳌﻘــﺮﺭﺓ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـــﺎﺕ ﺍﳌﺸـــﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺇﻃـــﺎﺭ ﻭﻻﻳـــﺎﺕ ﺍﻷﻣـــﻢ ﺍﳌﺘﺤـــﺪﺓ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳـــﺎﺕ ﺍﻷﺧـــﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼـــﻠﺔ
ﺑﺎﳌﻮﺿﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲢﺪﻳﺪ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﺂﺯﺭ ﺍﳌﻤﻜﻨﺔ؛ ﻭﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ ،ﺣﺴـﺐ ﺍﻻﻗﺘﻀـﺎﺀ ،ﺑﺘﻴﺴـﲑ
ﺇﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﻣﺆﺳﺴﺎﺎ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻘـﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻳﺔ ﻟﻸﻣـﲔ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻋـﻦ ﺍﶈﻴﻄـﺎﺕ ﻭﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ
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ﻭﻋــﻦ ﻣﺼــﺎﺋﺪ ﺍﻷﲰــﺎﻙ ﺍﳌﺴــﺘﺪﺍﻣﺔ؛ ﻭﺗﻴﺴــﲑ ﺗﺒــﺎﺩﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﺑــﲔ ﺍﻟﻮﻛــﺎﻻﺕ ،ﲟــﺎ ﻳﺸــﻤﻞ ﺗﺒــﺎﺩﻝ
ﺍﳋــــﱪﺍﺕ ﻭﺃﻓﻀــــﻞ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳــــﺎﺕ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﳌﻨــــﻬﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟــــﺪﺭﻭﺱ ﺍﳌﺴــــﺘﻔﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﺴــــﺎﺋﻞ
ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﶈﻴﻄﺎﺕ.
 - ٥٠ﻭﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻀ ﻮ ﰲ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﻤﺤﻴﻄﺎﺕ ،ﻭﻫﻲ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﰲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋـﺎﺕ
ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﻭﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻮﻻﻳﺘﻬﺎ .ﻭﺧـﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘـﺮﺓ ﺍﳌﺸـﻤﻮﻟﺔ ﺑـﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﺷـﺎﺭﻛﺖ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ
ﰲ ﻋــﺪﺩ ﻣــﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋــﺎﺕ ﺍﻟﺘــﺪﺍﻭﻝ ﻣــﻦ ﺑﻌــﺪ ،ﻭﻛﺎﻧــﺖ ﳑﺜﱠﻠــﺔ ﰲ ﺍﻻﺟﺘﻤــﺎﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑــﻊ ﻋﺸــﺮ ﻟﻠﺸــﺒﻜﺔ
ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻪ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﻟﻨﺪﻥ ،ﰲ  ١٩ﻭ  ٢٠ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ .٢٠١٥

ﺟﻴﻢ  -ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻜﺎﺑﻼﺕ
 - ٥١ﰲ  ١٠ﻭ  ١١ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ  ،٢٠١٥ﻋﻘﺪﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺣﻠﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﻴـﺔ
ﺑﺸﺄﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ’’ﺍﻟﻜﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﰲ ﻗﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘـﺔ ،ﺗﻌﺰﻳـﺰ ﺍﳌﺼـﺎﱀ ﺍﳌﺸـﺘﺮﻛﺔ
ﻭﺇﻳﻼﺀ ’ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ‘ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‘‘ .ﻭﰲ ﺿﻮﺀ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺧﻄﺮ ﺍﻟﺘـﺪﺍﺧﻞ ﰲ
ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻜﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﳌﻤﺪﻭﺩﺓ ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﳌﻀﻄﻠﻊ ﺎ ﰲ ﺇﻃـﺎﺭ ﻋﻘـﻮﺩ ﲤـﻨﺢ
ﺣﻘﻮﻗﺎﹰ ﺣﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ،ﻧﺎﻗﺶ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻴﺴـﲑ ﳑﺎﺭﺳـﺔ ﻫـﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸـﻄﺔ ﻣـﻊ
ﺇﻳــﻼﺀ ﻛــﻼ ﺍﳉــﺎﻧﺒﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒــﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺟــﺐ ﻟﻶﺧــﺮ .ﻭﻗــﺪ ﻧﺸــﺮ ﺗﻘﺮﻳــﺮ ﺣﻠﻘــﺔ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﺗﻠــﻚ ﰲ ﺷــﻜﻞ
ﺩﺭﺍﺳــﺔ ﺗﻘﻨﻴــﺔ ،ﺇﱃ ﺟﺎﻧــﺐ ﻭﺭﻗــﺔ ﺇﺣﺎﻃــﺔ ﺗﺒ ـﻴﻦ ﺍﻟﻨﻘــﺎﻁ ﺍﻟﺒــﺎﺭﺯﺓ ﺍﻟــﱵ ﺃﹸﺛــﲑﺕ ﻭﺍﻻﺳــﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟــﱵ
ﺧﻠﺺ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺣﻠﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ.

ﺩﺍﻝ  -ﳉﻨﺔ ﲝﺮ ﺳﺎﺭﻏﺎﺳﻮ
 - ٥٢ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﻭﺍﺻﻠﺖ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺗﻌﺎﻭـﺎ ﻣـﻊ ﳉﻨـﺔ ﲝـﺮ ﺳﺎﺭﻏﺎﺳـﻮ ،ﺍﻟـﱵ
ﺧﻠﻔـــﺖ ﲢـــﺎﻟﻒ ﲝـــﺮ ﺳﺎﺭﻏﺎﺳـــﻮ ،ﻭﻫـــﻲ ﻣﺒـــﺎﺩﺭﺓ ﺗﻘﻮﺩﻫـــﺎ ﺣﻜﻮﻣـــﺔ ﺑﺮﻣـــﻮﺩﺍ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴـــﺔ ﺑﺎﻷﳘﻴـــﺔ
ﺍﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴــﺔ ﳍــﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤــﺮ .ﻓﻤﻌﻈــﻢ ﻣﺴــﺎﺣﺔ ﻗــﺎﻉ ﲝــﺮ ﺳﺎﺭﻏﺎﺳــﻮ ﺗﻘــﻊ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘــﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﻟﻘــﺎﻉ
ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ .ﻭﻗﺪ ﺩﻋﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮﻣﻮﺩﺍ ﺃﻣﺎﻧـﺔ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﻟﻠﻤﺸـﺎﺭﻛﺔ ﺑﺼـﻔﺔ ﻣﺮﺍﻗـﺐ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴـﻊ ﺍﻟﺮﲰـﻲ
ﻹﻋـــﻼﻥ ﻫـــﺎﻣﻴﻠﺘﻮﻥ ﺑﺸـــﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌـــﺎﻭﻥ ﻣـــﻦ ﺃﺟـــﻞ ﺍﶈﺎﻓﻈـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﲝـــﺮ ﺳﺎﺭﻏﺎﺳـــﻮ ﰲ  ١١ﺁﺫﺍﺭ/
ﻣــﺎﺭﺱ  .٢٠١٤ﻭﺇﻋــﻼﻥ ﻫــﺎﻣﻴﻠﺘﻮﻥ ﻫــﻮ ﺗﺮﺗﻴــﺐ ﻏــﲑ ﻣﻠــﺰﻡ ،ﻭﻗﹼﻌــﺖ ﻋﻠﻴــﻪ ﺣــﱴ ﺍﻵﻥ ﻛــﻞ ﻣــﻦ
ﺍﳊﻜﻮﻣــﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ ﳉــﺰﺭ ﺍﻵﺯﻭﺭ ﻭﺣﻜﻮﻣــﺎﺕ ﺑﺮﻣــﻮﺩﺍ ﻭﻣﻮﻧــﺎﻛﻮ ﻭﺍﳌﻤﻠﻜــﺔ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳــﺎﺕ
ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.
 - ٥٣ﻭﻋﻤﻼﹰ ﺑﺈﻋﻼﻥ ﻫـﺎﻣﻴﻠﺘﻮﻥ ،ﺃﻧﺸـﺄﺕ ﺣﻜﻮﻣـﺔ ﺑﺮﻣـﻮﺩﺍ ﳉﻨـﺔ ﲝـﺮ ﺳﺎﺭﻏﺎﺳـﻮ ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻘـﻮﺍﻧﲔ
ﺑﺮﻣﻮﺩﺍ ﰲ ﺁﺏ/ﺃﻏﺴﻄﺲ  .٢٠١٤ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﹼﺠﻨﺔ ﺃﻱ ﺳﻠﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ،ﻭﻟـﺪﻳﻬﺎ ﺃﻣﺎﻧـﺔ ﻋﺎﻣـﺔ ﺗﻘـﺪﻡ ﳍـﺎ
ﺍﻟﺪﻋﻢ .ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﻨﺎﺀ ﺑﺒﺤـﺮ ﺳﺎﺭﻏﺎﺳـﻮ ﻭﺍﻻﺳـﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﳌﺘﻮﺍﺻـﻞ ﻟﺴـﻼﻣﺘﻪ ﻭﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺘـﻪ
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ﻭﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻤﻮﺩ .ﻭﻗﺪﻣﺖ ﳉﻨﺔ ﲝﺮ ﺳﺎﺭﻏﺎﺳﻮ ﻣﺆﺧﺮﺍﹰ ﻃﻠﺒﺎﹰ ﻟﻠﺤﺼـﻮﻝ ﻋﻠـﻰ ﻣﺮﻛـﺰ ﺍﳌﺮﺍﻗـﺐ
ﰲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋــﺎﺕ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ،ﻭﻗــﺪ ﺃﹸﺩﺭﺝ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﰲ ﺟــﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤــﺎﻝ ﺍﻟــﺪﻭﺭﺓ ﺍﳊﺎﺩﻳــﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸــﺮﻳﻦ
ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ.

ﻫﺎﺀ  -ﳉﻨﺔ ﺃﻭﺳﺒﺎﺭ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻟﺸﻤﺎﻝ ﺷﺮﻕ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﻷﻃﻠﺴﻲ
 - ٥٤ﻭﺍﺻــﻠﺖ ﺃﻣﺎﻧــﺔ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻭﺃﻣﺎﻧــﺔ ﳉﻨــﺔ ﺃﻭﺳــﺒﺎﺭ ﻋﻼﻗــﺔ ﺍﻟﺘﻌــﺎﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤــﺔ ﺑﻴﻨــﻬﻤﺎ ﻣﻨــﺬ ﺃﻣــﺪ
ﻃﻮﻳﻞ ،ﻭﺍﻟﱵ ﲡﻠﺖ ﰲ ﺍﻟﺴـﺎﺑﻖ ﺑـﺈﺑﺮﺍﻡ ﻣـﺬﻛﺮﺓ ﺗﻔـﺎﻫﻢ ﻭﲟﺸـﺎﺭﻛﺔ ﳉﻨـﺔ ﺃﻭﺳـﺒﺎﺭ ﰲ ﺻـﻴﺎﻏﺔ ﺧﻄـﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ ﳌﻨﻄﻘــﺔ ﻛﻼﺭﻳــﻮﻥ  -ﻛﻠﻴﱪﺗــﻮﻥ .ﻭﲡــﺪﺭ ﺍﻹﺷــﺎﺭﺓ ﺃﻳﻀ ـﺎﹰ ﺇﱃ ﺃﻧــﻪ ﰲ ﻋــﺎﻡ ،٢٠١٤
ﻃﻠــﺐ ﺍﻠــﺲ ﺇﱃ ﺃﻣﺎﻧــﺔ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌــﺔ ﺍﳊــﻮﺍﺭ ﻣــﻊ ﺃﻣﺎﻧــﺔ ﳉﻨــﺔ ﺃﻭﺳــﺒﺎﺭ ،ــﺪﻑ ﺭﻓــﻊ ﺗﻘﺮﻳــﺮ ﺇﱃ
ﺍﻠـﺲ ﰲ ﻋــﺎﻡ  ٢٠١٥ﻋــﻦ ﺍﳌﺴــﺎﺋﻞ ﺍﳌﺘﺼــﻠﺔ ﲟﻘﺘـﺮﺡ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴــﺐ ﺍﳉﻤــﺎﻋﻲ ﺑــﲔ ﺍﳌﻨﻈﻤــﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ
ﺍﳌﺨﺘﺼـﺔ ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﲟﻨـﺎﻃﻖ ﳐﺘــﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﳌﻨـﺎﻃﻖ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌــﺔ ﺧـﺎﺭﺝ ﻧﻄــﺎﻕ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﴰﺎﻝ ﺷﺮﻕ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﻷﻃﻠﺴﻲ )”ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ“(.
 - ٥٥ﻭﰲ ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ  ،٢٠١٥ﺗﻠﻘﺖ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺩﻋﻮﺓ ﻣﻦ ﳉﻨﺔ ﺃﻭﺳﺒﺎﺭ ﻭﳉﻨﺔ ﻣﺼـﺎﺋﺪ ﺍﻷﲰـﺎﻙ
ﰲ ﴰﺎﻝ ﺷﺮﻕ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﻷﻃﻠﺴـﻲ ﻟﻠﻤﺸـﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺃﻭﻝ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻉ ﻳﻌﻘـﺪ ﰲ ﺇﻃـﺎﺭ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴـﺐ ﺍﳉﻤـﺎﻋﻲ،
ﻭﻗﺪ ﺗﻘﺮﺭ ﻋﻘـﺪﻩ ﰲ ﻟﻨـﺪﻥ .ﻭﺭﻏـﻢ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺎﻧـﺔ ﱂ ﺗـﺘﻤﻜﻦ ﻣـﻦ ﺍﳌﺸـﺎﺭﻛﺔ ﻓﻌﻠﻴـﺎﹰ ،ﻓﻘـﺪ ﲤﻜﻨـﺖ ﻣـﻦ
ﺣﻀﻮﺭ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ ”ﺳـﻜﺎﻳﺐ“ .ﻭﻗـﺪ ﺃﹸﺷـﲑ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﳍـﺪﻑ
ﻣـﻦ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴـﺐ ﺍﳉﻤــﺎﻋﻲ ﻫـﻮ ﺗــﻮﻓﲑ ﺇﻃـﺎﺭ ﻟﻠﺤـﻮﺍﺭ ﻭﺗﺒــﺎﺩﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﻋــﻦ ﺗـﺪﺍﺑﲑ ﺍﳊﻔــﻆ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﱃ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﰲ ﴰﺎﻝ ﺷﺮﻕ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﻷﻃﻠﺴﻲ ﺍﻟﱵ ﺃﻗﺮﺎ ﻛـﻞ ﻣﺆﺳﺴـﺔ ﻣـﻦ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﻧﻀﻤﺖ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ .ﻭﲢﻘﻴﻘﺎﹰ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳـﺔ ،ﺗﻠﺘـﺰﻡ
ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ،ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﻭﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻛـﻞ ﻣﻨـﻬﺎ ،ﺑﺎﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﺗﻨﻤﻴـﺔ
ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﳐﺘﺎﺭﺓ .ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ،ﻗﹸﺪﻣﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﺑﺸـﺄﻥ ﻣﻮﺍﻗـﻊ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺣﻈـﺮ ﺍﻟﺼـﻴﺪ
ﻭﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﺘﻮﺧﺎﺓ ﻣﻨـﻬﺎ ،ﻭﺑﺸـﺄﻥ ﺍﳌﻨـﺎﻃﻖ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ ﺍﶈﻤﻴـﺔ ﺍﳌﻨﺸـﺄﺓ ﰲ ﻣﻨﻄﻘـﺔ ﺻـﺪﻉ
ﺷﺎﺭﱄ  -ﻏﻴﺒﺲ .ﻭﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻜﺎﻧﻴـﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﳘﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺿـﻮﺀ ﺗﺴـﻤﻴﺔ
ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﻭﺿــﻊ ﺧﻄــﺔ ﻟــﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ ﰲ ﻣﺮﺗﻔــﻊ ﻭﺳــﻂ ﺍﶈــﻴﻂ ﺍﻷﻃﻠﺴــﻲ ﻛﻮﺍﺣــﺪﺓ ﻣــﻦ ﺃﻭﻟﻮﻳــﺎﺕ
ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ .ﻭﺣــﱴ ﺍﻵﻥ ،ﺍﻧﻀــﻤﺖ ﳉﻨــﺔ ﺃﻭﺳــﺒﺎﺭ ﻭﳉﻨــﺔ ﻣﺼــﺎﺋﺪ ﺍﻷﲰــﺎﻙ ﰲ ﴰــﺎﻝ ﺷــﺮﻕ ﺍﶈــﻴﻂ
ﺍﻷﻃﻠﺴﻲ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴـﺐ ﺍﳉﻤـﺎﻋﻲ .ﻭﻗـﺪ ﺃﹸﺩﺭﺝ ﺃﻳﻀـﺎﹰ ﻣﻘﺘـﺮﺡ ﻟﻼﻧﻀـﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴـﺐ ﺍﳉﻤـﺎﻋﻲ ﰲ
ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .ﻭﺳﻴﻨﻈﺮ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ ﻋﺎﻡ  ٢٠١٥ﰲ ﺗﻘﺮﻳـﺮ ﻛﺎﻣـﻞ
ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺃﻭﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻳﻌﻘﺪ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ).(ISBA/21/C/9
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ﻭﺍﻭ  -ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
 - ٥٦ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﺃﺟـﺮﺕ ﺃﻣﺎﻧـﺔ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﻭﺃﻣﺎﻧـﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤـﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ
ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﻌﺎﻭﻥ .ﻓﻤﻊ ﺷـﺮﻭﻉ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﰲ ﺻـﻴﺎﻏﺔ ﺍﻹﻃـﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤـﻲ
ﻻﺳــﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌﻌــﺎﺩﻥ ﰲ ﺃﻋﻤــﺎﻕ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘــﺔ ،ﺳــﻮﻑ ﲢﺘــﺎﺝ ﺇﱃ ﺍﳋــﱪﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ ﻭﺍﳌﺸــﻮﺭﺓ
ﻭﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﻫﻴﺌﺎﺎ ﻭﻭﻛﺎﻻﺎ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ،ﻣﺜـﻞ ﺍﳌﻨﻈﻤـﺔ
ﺍﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ .ﻭﺟــﺮﺕ ﺃﻭﱃ ﺍﳌﺸــﺎﻭﺭﺍﺕ ﺑــﲔ ﺍﳌﻨﻈﻤــﺔ ﻭﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻋﻠــﻰ ﻫــﺎﻣﺶ ﺍﻻﺟﺘﻤــﺎﻉ
ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﲔ ﻟﻸﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﺓ ﰲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻣﻨـﻊ ﺍﻟﺘﻠـﻮﺙ ﺍﻟﺒﺤـﺮﻱ ﺍﻟﻨـﺎﺟﻢ ﻋـﻦ
ﺇﻏــﺮﺍﻕ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳــﺎﺕ ﻭﻣــﻮﺍﺩ ﺃﺧــﺮﻯ ﻟﻌــﺎﻡ ) ١٩٧٢ﺍﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﻟﻨــﺪﻥ( ﻭﺍﻻﺟﺘﻤــﺎﻉ ﺍﻟﺘﺎﺳــﻊ ﻟﻸﻃــﺮﺍﻑ
ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﺓ ﰲ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻋﺎﻡ  ١٩٩٦ﺍﳌﻠﺤـﻖ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻟﻨـﺪﻥ ﻟﻌـﺎﻡ  ،١٩٧٢ﲟﻘـﺮ ﺍﳌﻨﻈﻤـﺔ ﰲ ﻟﻨـﺪﻥ
ﰲ ﻋﺎﻡ  .٢٠١٤ﰒ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻟﻨـﺪﻥ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺎﻣﺶ ﺍﻻﺟﺘﻤـﺎﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑـﻊ ﻋﺸـﺮ ﻟﺸـﺒﻜﺔ
ﺍﻷﻣــﻢ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﻟﻠﻤﺤﻴﻄــﺎﺕ ،ﺍﻟــﺬﻱ ﻋﻘــﺪ ﰲ ﺁﺫﺍﺭ/ﻣــﺎﺭﺱ  .٢٠١٥ﻭﻧﺘﻴﺠــﺔ ﳍــﺬﻩ ﺍﳌﺸــﺎﻭﺭﺍﺕ،
ﺍﺗﻔﻘﺖ ﺍﳌﻨﻈﻤﺘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻧـﺺ ﻣﺸـﺮﻭﻉ ﻣـﺬﻛﺮﺓ ﺗﻌـﺎﻭﻥ ﻟﻴﻌﺮﺿـﻪ ﻛـﻞ ﻣﻨـﻬﻤﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﳉﻬـﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼـﺔ
ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺍﻹﺫﻥ ﻟﻪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻟﻠﻨﻈـﺮ ﰲ ﻣﺸـﺮﻭﻉ ﺍﳌـﺬﻛﺮﺓ ﻭﺍﻋﺘﻤـﺎﺩﻩ )ﺍﻧﻈـﺮ .(ISBA/21/C/10
ﻭﰲ ﺣﺎﻟــﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤــﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ،ﺳــﻴﻘﺪﻡ ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﺍﺗﻔــﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌــﺎﻭﻥ ﺇﱃ ﳎﻠــﺲ ﺍﳌﻨﻈﻤــﺔ ﰲ
ﺩﻭﺭﺗﻪ  ١١٤ﺍﳌﺰﻣﻊ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﰲ ﻟﻨﺪﻥ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ  ٢٩ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴـﻪ ﺇﱃ  ٣ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴـﻪ .٢٠١٥
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ،ﻓﺴﻴﻨﻈﺮ ﳎﻠﺴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﳊﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ.

ﺛﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ  -ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ
 - ٥٧ﻋﻘــﺪﺕ ﺍﻟــﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺸــﺮﻭﻥ ﻟﻠﺴــﻠﻄﺔ ﰲ ﻛﻴﻨﻐﺴــﺘﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻔﺘــﺮﺓ ﻣــﻦ  ١٤ﺇﱃ  ٢٥ﲤــﻮﺯ/
ﻳﻮﻟﻴــﻪ  .٢٠١٤ﻭﺍﻧﺘﺨــﺐ ﺃﻧﻄﻮﻧﻴــﻮ ﻓﺮﺍﻧﺴﻴﺴــﻜﻮ ﺩﺍ ﻛﻮﺳــﺘﺎ ﺇﻱ ﺳــﻴﻠﻔﺎ ﻧﻴﺘــﻮ )ﺍﻟﱪﺍﺯﻳــﻞ( ﺭﺋﻴﺴــﺎ
ﻟﻠﺠﻤﻌﻴــﺔ ﻟﺘﻠــﻚ ﺍﻟــﺪﻭﺭﺓ ،ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﺍﻧﺘﺨــﺐ ﺗﻮﻣــﻮ ﻣــﻮﻧﱵ )ﺍﻟﻜــﺎﻣﲑﻭﻥ( ﺭﺋﻴﺴــﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠــﺲ .ﻭﻧﻈــﺮﺕ
ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻸﻣـﲔ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ،ﻭﺃﻗـﺮﺕ ،ﺑﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺗﻮﺻـﻴﺔ ﺍﻠـﺲ ،ﻣﻴﺰﺍﻧﻴـﺔ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ
ﻟﻠﻔﺘــﺮﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴــﺔ  ٢٠١٦-٢٠١٥ﻭﺟــﺪﻭﻝ ﺍﻷﻧﺼــﺒﺔ ﺍﳌﻘــﺮﺭﺓ ﻟﻌــﺎﻣﻲ  ٢٠١٥ﻭ  ،٢٠١٦ﻭﺍﻧﺘﺨﺒــﺖ
 ١٧ﻋﻀﻮﺍﹰ ﰲ ﺍﻠﺲ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﳌﺪﺓ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺗﺒﺪﺃ ﰲ  ١ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﱐ/ﻳﻨـﺎﻳﺮ  .٢٠١٥ﻭﻭﺍﻓﻘـﺖ
ﺍﳉﻤﻌﻴ ـﺔ ﺃﻳﻀ ـﺎﹰ ﻋﻠــﻰ ﺗﻨﻘــﻴﺢ ﻟﻠﺒﻨــﺪ  ٢١ﻣــﻦ ﻧﻈــﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴــﺐ ﻋــﻦ ﺍﻟﻜﱪﻳﺘﻴــﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌــﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠــﺰﺍﺕ
ﻭﺍﺳﺘﻜﺸـــﺎﻓﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘـــﺔ ﻭﻧﻈـــﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴـــﺐ ﻋـــﻦ ﺍﻟﻌﻘﻴـــﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌـــﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠـــﺰﺍﺕ ﻭﺍﺳﺘﻜﺸـــﺎﻓﻬﺎ
ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ.
 - ٥٨ﻭﰲ  ٢٢ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴـــﻪ  ،٢٠١٤ﻋﻘـــﺪﺕ ﺍﳉﻤﻌﻴـــﺔ ﻣﻨﺎﺳـــﺒﺔ ﺧﺎﺻـــﺔ ﻣـــﺪﺎ ﻳـــﻮﻡ ﻭﺍﺣـــﺪ
ﻟﻼﺣﺘﻔﺎﻝ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮﻯ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ ﻟﻘـﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ .ﻭﺍﻓﺘﺘﺤـﺖ ﺍﻟـﺪﻭﺭﺓ
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ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﲞﻄـﺎﺏ ﺃﻟﻘـﺎﻩ ﺭﺋـﻴﺲ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺟﺎﻣﺎﻳﻜـﺎ .ﻭﻛـﺬﻟﻚ ﺗـﻼ ﺍﻷﻣـﲔ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺍﳌﺴـﺎﻋﺪ ﻟﻠﺸـﺆﻭﻥ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ .ﻭﺃﺩﱃ ﺑﺒﻴﺎﻧـﺎﺕ ﺗـﻮﻣﻲ ﻛـﻮﻩ ،ﺳـﻔﲑ ﻣﺘﺠـﻮﻝ ﻣـﻦ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﰲ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ ﻭﺭﺋـﻴﺲ ﻣـﺆﲤﺮ ﺍﻷﻣـﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺚ ﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ؛ ﻭﺳـﺎﺗﻴﺎ ﻥ.
ﻧﺎﻧــﺪﺍﻥ ،ﺍﻷﻣــﲔ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﺴــﻠﻄﺔ .ﻭﺃﺩﱃ ﺑﺒﻴﺎﻧــﺎﺕ ﺃﻳﻀــﺎ ﺧﻮﺳــﻲ ﻟــﻮﻳﺲ ﺧﻴﺴــﻮﺱ ،ﻋﻀــﻮ
ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﹼﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﲑﻳﺔ ﻟﻠﺴـﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ ﻟﻘـﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ
ﻭﺍﶈﻜﻤــﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﻟﻘــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ؛ ﻭﻫﺎﺷــﻢ ﺟــﻼﻝ ،ﺍﻟــﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻭﻝ ﳉﻤﻌﻴــﺔ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ؛ ﻭﻓﻼﺩﳝــﲑ
ﻏﻮﻟﻴﺘﺴﲔ ،ﺭﺋﻴﺲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻗﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺑﺎﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ )ﻧﻴﺎﺑـﺔ ﻋـﻦ ﺭﺋـﻴﺲ
ﺍﶈﻜﻤﺔ(؛ ﻭﻣﻮﻣﺒﺎ ﻛﺎﺑﻮﻣﺒﺎ ،ﺳﻔﲑ ﺯﺍﻣﺒﻴﺎ ﻟﺪﻯ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﻛﻮﺭﻳـﺎ؛ ﻭﺑﺎﻳـﺪﻱ ﺩﻳـﲔ ،ﺍﻟـﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴـﺎﺑﻖ
ﻠﺲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ ﻭﻋﻀـﻮ ﺳـﺎﺑﻖ ﰲ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ .ﻭﺃﺩﱃ ﺑﺒﻴﺎﻧـﺎﺕ
ﺃﻳﻀﺎ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻭﳑﺜﻠﻮ ﻋﺪﺓ ﺩﻭﻝ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﲔ.
 - ٥٩ﻭﺃﻗـﺮ ﺍﻠــﺲ ،ﺑﻨــﺎﺀ ﻋﻠــﻰ ﺗﻮﺻــﻴﺔ ﻣــﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ ،ﺳــﺒﻌﺔ ﻃﻠﺒــﺎﺕ ﺟﺪﻳــﺪﺓ
ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄـﻂ ﻋﻤـﻞ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ ﻣﺘﺼـﻠﺔ ﺑـﺜﻼﺙ ﻓﺌـﺎﺕ ﺭﺋﻴﺴـﻴﺔ ﻟﻠﻤـﻮﺍﺭﺩ
ﺍﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﰲ ﻗﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ .ﻭﻧﻈﺮ ﺍﻠـﺲ ﺃﻳﻀـﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳـﺮ ﺍﳌـﻮﺟﺰ ﻟـﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﳉﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌـﺪﻳﻦ
ﰲ ﻗﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻭﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ.

ﺭﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ  -ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ
 - ٦٠ﰲ  ٣١ﺃﻳﺎﺭ/ﻣــﺎﻳﻮ  ،٢٠١٥ﻛﺎﻧــﺖ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻗــﺪ ﺍﻋﺘﻤــﺪﺕ ﻣــﺎ ﳎﻤﻮﻋــﻪ  ٢٦ﺧﻄــﺔ ﻋﻤــﻞ
ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺃﺑﺮﻣﺖ ﻋﻘﻮﺩﺍ ﻣـﺪﺎ  ١٥ﺳـﻨﺔ ﻻﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ ﺍﳌـﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴـﺔ
ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻊ  ٢٢ﺟﻬﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﺓ .ﻭﻳﺘﺼﻞ  ١٤ﻣﻦ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘـﻮﺩ ﺑﺎﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ ﺍﻟﻌﻘﻴـﺪﺍﺕ
ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺰﺍﺕ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﲬﺴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻜﱪﻳﺘﻴـﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌـﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠـﺰﺍﺕ ،ﻭﻳﺘﺼـﻞ
ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮﺩ ﺑﺎﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﺸﻮﺭ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﺑﺎﻟﺖ.
 - ٦١ﻭﻣﻨــﺬ ﺍﻟــﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺸــﺮﻳﻦ ،ﰎ ﺗﻮﻗﻴــﻊ ﲬﺴــﺔ ﻋﻘــﻮﺩ ﺍﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ ﺟﺪﻳــﺪﺓ .ﺣﻴــﺚ ﰎ ﺗﻮﻗﻴــﻊ
ﻋﻘﺪ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻜﱪﻳﺘﻴﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺰﺍﺕ ﻣﻊ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴـﻲ ﻷﲝـﺎﺙ ﺍﺳـﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ،
ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺃﻳﺴﻲ  -ﱄ  -ﻣﻮﻟﻴﻨـﻮ ﺑﻔﺮﻧﺴـﺎ ﰲ  ١٨ﺗﺸـﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜـﺎﱐ/ﻧﻮﻓﻤﱪ  .٢٠١٤ﻭﰎ ﺗﻮﻗﻴـﻊ ﻋﻘـﺪ
ﻟﻠﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﻴـﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌـﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠـﺰﺍﺕ ﻣـﻊ ﺷـﺮﻛﺔ ﻣـﺎﺭﺍﻭﺍ ﺍﶈـﺪﻭﺩﺓ ﻟﻠﺒﺤـﻮﺙ ﻭﺍﻻﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ
) ،(Marawa Research and Exploration Ltd.ﺑﺘﺰﻛﻴــﺔ ﻣــﻦ ﲨﻬﻮﺭﻳــﺔ ﻛﲑﻳﺒــﺎﺱ ،ﰲ  ١٩ﻛــﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺜﺎﱐ/ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،٢٠١٥ﰲ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ .ﻭﰎ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ ﻟﻠﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋـﻦ ﺍﻟﻌﻘﻴـﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌـﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠـﺰﺍﺕ ﻣـﻊ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻓﻮﺭﻳﺔ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ ﻻﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ ﻣﻌـﺎﺩﻥ ﺍﶈﻴﻄـﺎﺕ )،(Ocean Mineral Singapore Pte Ltd.
15-08878

19/33

ISBA/21/A/2

ﺑﺘﺰﻛﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺳــﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ ،ﰲ ﻛﻴﻨﻐﺴــﺘﻮﻥ ﰲ  ١٥ﻛــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﱐ/ﻳﻨــﺎﻳﺮ  ،٢٠١٥ﻭﰲ ﺳــﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ ﰲ
 ٢٢ﻛـــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﱐ/ﻳﻨـــﺎﻳﺮ  .٢٠١٥ﻭﺳـــﻴﻘﺎﻡ ﺣﻔـــﻞ ﺭﲰـــﻲ ﲟﻨﺎﺳـــﺒﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴـــﻊ ﰲ ﺳـــﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ ﰲ
 ١٥ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴـــﻪ  .٢٠١٥ﻭﰎ ﺗﻮﻗﻴـــﻊ ﻋﻘـــﺪ ﻟﻠﺘﻨﻘﻴـــﺐ ﻋـــﻦ ﻗﺸـــﻮﺭ ﺍﳌﻨﻐﻨﻴـــﺰ ﺍﳊﺪﻳـــﺪﻱ ﺍﻟﻐﻨﻴـــﺔ
ﺑﺎﻟﻜﻮﺑﺎﻟﺖ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﺎﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ ،ﰲ ﻧﻴﻮﻳـﻮﺭﻙ ﰲ  ١٠ﺁﺫﺍﺭ/ﻣـﺎﺭﺱ
 .٢٠١٥ﻭﰎ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ ﻟﻠﺘﻨﻘﻴـﺐ ﻋـﻦ ﺍﻟﻌﻘﻴـﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌـﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠـﺰﺍﺕ ﻣـﻊ ﺍﳌﻌﻬـﺪ ﺍﻻﲢـﺎﺩﻱ ﻟﻌﻠـﻮﻡ
ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﰲ ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ ،ﰲ  ٦ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ  ،٢٠١٥ﰲ ﺑﺮﻟﲔ.
 - ٦٢ﻭﻫﻨـﺎﻙ ﺃﺭﺑـﻊ ﺧﻄـﻂ ﻋﻤـﻞ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ ﻭﺍﻓـﻖ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻠـﺲ ﺧـﻼﻝ ﺍﻟـﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺸــﺮﻳﻦ
ﻭﱂ ﻳــﺘﻢ ﺑﻌ ـ ﺪ ﲢﻮﻳﻠــﻬﺎ ﺇﱃ ﻋﻘــﻮﺩ .ﻭﺍﳉﻬــﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗــﺪﺓ ﺍﻟــﱵ ﱂ ﺗﻮﻗــﻊ ﺑﻌــﺪ ﻋﻘﻮﺩﻫــﺎ ﻫــﻲ ﺷــﺮﻛﺔ
ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ ﳌﻮﺍﺭﺩ ﻗﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ ،ﻭﺣﻜﻮﻣـﺔ ﺍﳍﻨـﺪ ،ﻭﺷـﺮﻛﺔ ﺟـﺰﺭ ﻛـﻮﻙ ﻟﻼﺳـﺘﺜﻤﺎﺭ،
ﻭﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺍﻟﱪﺍﺯﻳﻠﻴــﺔ ﻟﻠﺘﻨﻘﻴــﺐ ﻋــﻦ ﺍﳌــﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴــﺔ .ﻭﻳﺘﻮﻗــﻊ ﺃﻥ ﺗﺴــﺘﻜﻤﻞ ﺍﻟﻌﻘــﻮﺩ ﻭﺗﻮﻗﱠــﻊ ﺧــﻼﻝ
ﻋـﺎﻡ  .٢٠١٥ﻭﻭﺭﺩ ﻃﻠــﺐ ﺟﺪﻳــﺪ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘـﺔ ﻋﻠــﻰ ﺧﻄــﺔ ﻋﻤـﻞ ﻻﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ ﺍﻟﻌﻘﻴــﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌــﺪﺩﺓ
ﺍﻟﻔﻠـــﺰﺍﺕ ﰲ ﻗﻄـــﺎﻉ ﳏﺠـــﻮﺯ ﺑﺘـــﺎﺭﻳﺦ  ٨ﺁﺏ/ﺃﻏﺴـــﻄﺲ  ٢٠١٤ﻣـــﻦ ﺷـــﺮﻛﺔ ﻣﻴﻨﻤﺘـــﺎﻟﺰ ﺍﻟﺼـــﻴﻨﻴﺔ
) ،(China Minmetals Corporationﺑﺘﺰﻛﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺍﻟﺼــﲔ .ﻭﻧﻈــﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ ﰲ
ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺍﳌﻌﻘﻮﺩ ﰲ ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﱪﺍﻳﺮ  .٢٠١٥ﻭﺳـﻴﻨﻈﺮ ﺍﻠـﺲ ﰲ ﺗﻮﺻـﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﳊﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ.
 - ٦٣ﻭﻣــﻦ ﺍﳌﻘــﺮﺭ ﺃﻥ ﺗﻨﺘـــﻬﻲ ﻣــﺪﺩ ﺳـــﺒﻌﺔ ﻣــﻦ ﻋﻘــﻮﺩ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸـــﺎﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻵﺟــﺎﻝ ﺍﳌﻤﺘـــﺪﺓ
ﻟـ  ١٥ﺳﻨﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ  ٢٠١٦ﻭﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ  ،٢٠١٧ﻭﲣﺺ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘـﻮﺩ
ﻛـــﻼ ﻣـــﻦ :ﻣﺆﺳﺴـــﺔ ﺇﻧﺘـــﺮ ﺃﻭﺷـــﻦ ﻣﻴﺘـــﺎﻝ ﺍﳌﺸـــﺘﺮﻛﺔ )،(Interoceanmetal Joint Organization
ﻭﻣﺆﺳﺴـــﺔ ﺍﻹﻧﺘـــﺎﺝ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴـــﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴـــﺎﺕ ﺍﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴـــﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳـــﺔ )ﻳﻮﲨﻮﺭﻏﻴﻮﻟﻮﻏﻴـــﺎ( ،ﻭﺣﻜﻮﻣـــﺔ
ﲨﻬﻮﺭﻳــﺔ ﻛﻮﺭﻳــﺎ ،ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻄــﺔ ﺍﻟﺼــﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤــﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄــﻮﻳﺮ ﰲ ﳎــﺎﻝ ﺍﳌــﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺤﻴﻄــﺎﺕ،
ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﺍﶈﻴﻄﺎﺕ ،ﻭﺍﳌﻌﻬـﺪ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴـﻲ ﻷﲝـﺎﺙ ﺍﺳـﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ،
ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﳍﻨﺪ .ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،ﻻﺣﻆ ﺍﻠﺲ ﺃﻧـﻪ ،ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ  ٢-٣ﻣـﻦ ﺍﻟﺸـﺮﻭﻁ
ﺍﻟﻘﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻟﻌﻘــﻮﺩ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ ،ﳚــﺐ ﺗﻘــﺪﱘ ﻃﻠﺒــﺎﺕ ﲤﺪﻳــﺪ ﺧﻄــﻂ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﺍﳋﺎﺻــﺔ ﺑﺄﻋﻤــﺎﻝ
ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﰲ ﻣﻮﻋﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﳌﻮﻋﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﺘﺔ ﺃﺷـﻬﺮ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻗـﻞ .ﻓﻴﻨﺘﻈـﺮ ﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ
ﻭﺭﻭﺩ ﺃﻭﻝ ﻃﻠﺒــﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳــﺪ ﻫــﺬﻩ ﺍﺑﺘــﺪﺍﺀ ﻣــﻦ ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳــﺒﺘﻤﱪ  ،٢٠١٥ﲝﻴــﺚ ﻳﻨﻈــﺮ ﻓﻴﻬــﺎ ﺧــﻼﻝ
ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﰲ ﻋـﺎﻡ  .٢٠١٦ﻭﺑﻨـﺎﺀ ﻋﻠﻴـﻪ ،ﻃﻠـﺐ ﳎﻠـﺲ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﰲ ﻣﻘـﺮﺭﻩ
 ISBA/20/C/31ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻻﺳـﺘﻌﺠﺎﻝ ﻭﺍﻷﻭﻟﻮﻳـﺔ ﺍﳌﻄﻠﻘـﺔ ﰲ
ﻋـــﺎﻡ  ،٢٠١٥ﺑﻮﺿـــﻊ ﻣﺸـــﺮﻭﻉ ﻟﻺﺟـــﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﳌﻌـــﺎﻳﲑ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘـــﺔ ﺑﺘﻘـــﺪﱘ ﻃﻠﺒـــﺎﺕ ﲤﺪﻳـــﺪ ﻋﻘـــﻮﺩ
ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺇﱃ ﺍﻠﺲ ﰲ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﻟﻌﺎﻡ .٢٠١٥
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 - ٦٤ﻭﺍﺳــــﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻄﻠــــﺐ ﺍﻠــــﺲ ،ﻗﺎﻣــــﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨــــﺔ ،ﰲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬــــﺎ ﺍﳌﻌﻘــــﻮﺩ ﰲ ﺷــــﺒﺎﻁ/
ﻓﱪﺍﻳــﺮ  ،٢٠١٥ﺑﺎﻋﺘﻤــﺎﺩ ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﻟﻺﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﳌﻌــﺎﻳﲑ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺘﻤﺪﻳــﺪ ﺧﻄــﻂ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﺍﳌﻮﺍﻓــﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻭﺭﻓﻌﺘﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻠﺲ ) .(ISBA/21/C/3ﻭﺳﻴﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴـﺄﻟﺔ ﺧـﻼﻝ
ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﳊﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ.
 - ٦٥ﻭﺗﻨﺺ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﺘﺄﺩﻳﺔ ﻭﺍﺟﺒـﺎﺕ ﻣﺘﺼـﻠﺔ
ﲟﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﲟﻨﺎﻃﻖ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻭﺇﻟﺰﺍﻣﻬﻢ ﺑﺎﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒـﺎﺕ .ﻭﻳﺘﺼـﻞ ﺃﻭﻝ
ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒــﺎﺕ ﺑﺒﻴﺎﻧــﺎﺕ ﺧــﻂ ﺍﻷﺳــﺎﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌــﻲ ،ﻭﻳﺘﺼــﻞ ﺛﺎﻧﻴﻬــﺎ ﺑــﺎﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻮﺟــﻮﺩﺓ ﰲ ﻣﻨﻄﻘــﺔ
ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻭﺗﺼﻨﻴﻔﺎﺎ ﻛﺎﺣﺘﻴﺎﻃﻴـﺎﺕ ﻣﺜﺒﺘـﺔ ﺃﻭ ﳏﺘﻤﻠـﺔ ﺃﻭ ﳑﻜﻨـﺔ ،ﻭﺑﻈـﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻌـﺪﻳﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻌـﺔ.
ﻓﺄﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﺇﱃ ﺑﻴﺎﻧــﺎﺕ ﺧــﻂ ﺍﻷﺳــﺎﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ ،ﻭﻻ ﺳــﻴﻤﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧــﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﳊﻴــﺎﺓ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﻴــﺔ
ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﱵ ﲤﺎﺭﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ،ﺗﻨﺺ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻟـﺰﺍﻡ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗـﺪﻳﻦ ﲜﻤـﻊ
ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺧﻂ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﻊ ﺳﲑ ﺃﻧﺸـﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ ﻗﹸـﺪﻣﺎ ،ﻭﺑﻮﺿـﻊ ﺧﻄـﻮﻁ ﺃﺳـﺎﺱ ﺑﻴﺌﻴـﺔ
ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑﺍﺕ ﺍﶈﺘﻤﻠـﺔ ﻷﻧﺸـﻄﺘﻬﻢ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ .ﻭﰲ ﺣـﲔ ﻗـﺎﻡ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗـﺪﻭﻥ ﲜﻤـﻊ ﻋـﺪﺩ
ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ،ﻓﻘﺪ ﺍﺗﻀﺢ ﻋﻠـﻰ ﺇﺛـﺮ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻉ ﻋﻘـﺪ ﻣﻌﻬـﻢ ﰲ ﻛـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﱐ/ﻳﻨـﺎﻳﺮ  ٢٠١٢ﺃﻥ
ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻷﺣﻴﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻜﺎﺋﻨﺎﺕ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﻮﺣﺪﺓ ،ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻮﺟـﻮﺩﺓ
ﰲ ﻗﺎﻋــﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧــﺎﺕ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻏــﲑ ﻗﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻧــﺔ ﺃﻭ ﺍﻟــﺪﻣﺞ .ﻭﻋﻘــﺐ ﺍﺟﺘﻤــﺎﻉ ﻋﻘــﺪ ﻣــﻊ ﳑﺜﻠــﻲ
ﺍﳌﺘﻌﺎﻗـــﺪﻳﻦ ،ﻃﹸﻠـــﺐ ﺇﱃ ﺍﻷﻣـــﲔ ﺍﻟﻌـــﺎﻡ ﺗﻴﺴـــﲑ ﺍﺳـــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﺼـــﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻷﺣﻴﺎﺋﻴـــﺔ ﺍﳌﻮﺣـــﺪﺓ .ﻭﰲ
ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﺼــﺪﺩ ،ﻃﹸﻠــﺐ ﺇﺟــﺮﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴــﺪ ﻟﺘﺼــﻨﻴﻔﺎﺕ ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﺍﻟﻜﺎﺋﻨــﺎﺕ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﻴــﺔ ﺍﻟﻀــﺨﻤﺔ
ﻭﺍﻟﻌﻴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳـﻄﺔ .ﻭﺍﻧﺼـﺐ ﺗﺮﻛﻴـﺰ ﺃﻭﱃ ﺣﻠﻘـﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺍﳌﺘﺼـﻠﺔ ﺑﺘﻮﺣﻴـﺪ ﺍﻟﺘﺼـﻨﻴﻔﺎﺕ ،ﻭﺍﻟـﱵ
ﻋﻘــﺪﺕ ﺑــﺪﻋﻢ ﻣــﻦ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﺸــﺒﻜﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﻟﻸﲝــﺎﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴــﺔ ﺑــﺎﻟﻨﻈﻢ ﺍﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴــﺔ
ﻷﻋﻤﺎﻕ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺎﺕ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌـﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠـﺰﺍﺕ .ﻭﺗﺒـﻴﻦ
ﻣــﻦ ﺍﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ ﺍﻟﻘﻴﻌــﺎﻥ ﺍﻟﺴــﺤﻴﻘﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘــﺔ ﻛﻼﺭﻳــﻮﻥ  -ﻛﻠﻴﱪﺗــﻮﻥ ﻭﺟــﻮﺩ ﺗﻨــﻮﻉ ﺑﻴﻮﻟــﻮﺟﻲ
ﺷــﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ ﺍﻟﻨﻄﺎﻗــﺎﺕ ﺍﳊﺠﻤﻴــﺔ .ﻭﻣــﺎ ﺯﺍﻝ ﻣﻌﻈــﻢ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨــﻮﻉ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟــﻮﺟﻲ ﳎﻬــﻮﻻ.
ﻭﺍﺳﺘﻀــﺎﻑ ﺣﻠﻘــﺔ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻣﻌﻬــﺪ ﺍﻟﺒﺤــﻮﺙ ﺍﻟﻜــﻮﺭﻱ ﻟﻌﻠــﻮﻡ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎﺕ ﺍﶈﻴﻄــﺎﺕ ﰲ
ﺍﻟﺒﺤــﺮ ﺍﻟﺸــﺮﻗﻲ ،ﰲ ﺗﺸــﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜــﺎﱐ/ﻧﻮﻓﻤﱪ  .٢٠١٤ﻭﻳﺘﻮﻗﹼــﻊ ﻋﻘــﺪ ﺣﻠﻘــﺔ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ ﺑﺸــﺄﻥ
ﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺎﺕ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺰﺍﺕ ﰲ ﻭﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﻣﻦ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﻌـﺎﻡ
ﰲ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ .ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﻠـﻚ ،ﺳـﻴﻜﻮﻥ ﺑﻮﺳـﻊ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗـﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻘـﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠـﻰ
ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻭﻣﻨﻈﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤـﻮﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ ﺗﺰﻭﻳـﺪ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﲟﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﻭﺑﻴﺎﻧـﺎﺕ ﻗﺎﺑﻠـﺔ
ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﲞﺼﻮﺹ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺃﻭ ﲞﺼﻮﺹ ﺃﳓﺎﺀ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘـﺔ
ﻛﻼﺭﻳﻮﻥ  -ﻛﻠﻴﱪﺗﻮﻥ ،ﻭﻷﻏﺮﺍﺽ ﻭﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ.
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 - ٦٦ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳـﻴﺔ ﻟﻌﻘـﻮﺩ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ ،ﻓﻬـﻮ ﻳﻠـﺰﻡ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗـﺪﻳﻦ ﲜﻤﻠـﺔ
ﺃﻣـﻮﺭ ﻣﻨــﻬﺎ ﻭﺿــﻊ ﺗﻘــﺪﻳﺮﺍﺕ ﳌﺴــﺎﺣﺎﺕ ﺍﳌﻨــﺎﻃﻖ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠﺘﻌــﺪﻳﻦ ،ﰲ ﺣــﺎﻝ ﻛﺎﻧــﺖ ﺗﻠــﻚ ﺍﳌﻨــﺎﻃﻖ
ﳏـﺪﺩﺓ ،ﻭﲟــﺎ ﻳﺸــﻤﻞ ﺗﻔﺎﺻـﻴﻞ ﻋــﻦ ﺭﺗــﺐ ﻭﻛﻤﻴـﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴــﺎﺕ ﺍﳌﺜﺒﺘــﺔ ﻭﺍﶈﺘﻤﻠـﺔ ﻭﺍﳌﻤﻜﻨــﺔ ﻣــﻦ
ﺍﻟﻌﻘﻴــــــﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌــــــﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠــــــﺰﺍﺕ ﻭﻋــــــﻦ ﻇــــــﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻌــــــﺪﻳﻦ ﰲ ﻣﻨــــــﺎﻃﻖ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸــــــﺎﻑ
)ﺍﻧﻈﺮ  ،ISBA/19/C/17ﺍﳌﺮﻓﻖ  ،٤ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ) ٢-١١ﺏ(( .ﻭﻣـﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗـﺪﻳﻦ ﻗـﺪﻣﻮﺍ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﰲ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮﻫﻢ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻳﺔ ﻋـﻦ ﺍﳌـﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻮﺟـﻮﺩﺓ ﰲ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺍﺳﺘﻜﺸـﺎﻓﻬﻢ
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺰﺍﺕ ،ﻭﺟﺪﺕ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼـﻞ ﺑﺎﳌﻌـﺎﻳﲑ ﻭﺍﻟﺘﻌـﺎﺭﻳﻒ ﺍﳌﻄﺒﻘـﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﳜـﺺ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴـﺎﺕ ﺍﳌﺜﺒﺘـﺔ ﻭﺍﶈﺘﻤﻠـﺔ ﻭﺍﳌﻤﻜﻨـﺔ ﻣـﻦ ﺍﻟﻌﻘﻴـﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌـﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠـﺰﺍﺕ .ﻭﻟﻠﺘﻐﻠـﺐ
ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺸـﺎﻛﻞ ،ﺧﺎﺻـﺔﹰ ﻭﺃﻥ ﺑﻌـﺾ ﺍﻟﻌﻘـﻮﺩ ﺗﻨﺘـﻬﻲ ﻣﺪﺗـﻪ ﺧـﻼﻝ ﺍﻟﻌـﺎﻣﲔ ﺍﻟﻘـﺎﺩﻣﲔ ،ﻋﻘـﺪﺕ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺣﻠﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﳍﻨـﺪ ﰲ ﺗﺸـﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘـﻮﺑﺮ  .٢٠١٤ﻭﺍﺳﺘﻌﺮﺿـﺖ
ﰲ ﺣﻠﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﲨﻠﺔ ﺃﻣﻮﺭ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻭﻥ ﻟﺘﺼـﻨﻴﻒ ﺍﳌـﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﺣـﺎﻻﺕ
ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠـﺰﺍﺕ ،ﻭﺫﻟـﻚ ﻟﻠﻮﻗـﻮﻑ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺪﻯ ﺍﳊﺎﺟـﺔ ﺇﱃ ﺗﻮﺣﻴـﺪ
ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ؛ ﻭﺟﺮﻯ ﲝﺚ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﰲ ﺍﻷﻧﺸـﻄﺔ ﺍﻟﱪﻳـﺔ ﻻﺳـﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌﻌـﺎﺩﻥ،
ﻭﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻹﺑﻼﻏﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻭﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ؛ ﻭﺟﺮﻯ ﲢﺪﻳﺪ ﺟﻮﺍﻧـﺐ ﺧﺎﺻـﺔ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﰲ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺍﳌـﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﺍﳊـﺎﻻﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺮﻭﺍﺳـﺐ ﺍﻟﻌﻘﻴـﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌـﺪﺩﺓ
ﺍﻟﻔﻠﺰﺍﺕ؛ ﻭﲤـﺖ ﻣﺴـﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗـﺪﻳﻦ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﻌـﺮﻑ ﻋﻠـﻰ ﺃﻓﻀـﻞ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳـﺎﺕ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻬـﺎ ﰲ ﳎـﺎﻝ
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺰﺍﺕ؛ ﻭﺟـﺮﻯ ﲢﺪﻳـﺪ ﺣﺠـﻢ ﻭﻣـﺪﺓ ﺍﻷﻋﻤـﺎﻝ ﺍﻟـﱵ ﻳـﺘﻌﲔ
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ ـﺎ ﻹﳒـﺎﺯ ﻋﻤﻠـﻬﻢ ﰲ ﳎـﺎﻝ ﺗﻘﻴـﻴﻢ ﻣـﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻌﻘﻴـﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌـﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠـﺰﺍﺕ ﰲ
ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﱵ ﳝﺎﺭﺳﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ .ﻭﺧﻠﺺ ﰲ ﺣﻠﻘـﺔ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺇﱃ ﲨﻠـﺔ ﺍﺳـﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ
ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻧﻪ ﺣﱴ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﱵ ﳛﺪﺩﻫﺎ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻭﻥ ﻛﻤﻨﺎﻃﻖ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌـﺪﻳﻦ ،ﻻ ﺗﺴـﺘﻮﰲ ﺍﳌـﻮﺍﺭﺩ ﻣـﻦ
ﻣﻌــﺎﻳﲑ ﺍﻟﺘﺼــﻨﻴﻒ ﺇﻻ ﻣــﺎ ﻳﺴــﻤﺢ ﺑﺘﺼــﻨﻴﻔﻬﺎ ﻛﻤــﻮﺍﺭﺩ ﻣﺴــﺘﻨﺘﺠﺔ ﺃﻭ ﻣﺒﻴﻨــﺔ ﺃﻭ ﻣﻘﺎﺳــﺔ .ﻓــﻼ ﺗﻮﺟــﺪ
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻛﺎﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ )ﻣﺆﻛﺪﺓ ﺃﻭ ﳏﺘﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﳑﻜﻨﺔ( ﺣﱴ ﺗﻨﺠـﺰ ﺍﺧﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﻣﻌـﺪﺍﺕ
ﺍﳉﻤﻊ ﻭﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﱯ .ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ ﺇﻧﺘـﺎﺝ ﻧﻈـﻢ
ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﰲ ﻏﻴﺎﺏ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺧﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ،ﻭﻫـﻮ ﻣـﺎ ﺗﻨﺘﻔـﻲ ﻣﻌـﻪ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳـﻞ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ .ﻭﺃﺑﺪﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺭﻏﺒﺘـﻬﻢ ﰲ ﺇﺟـﺮﺍﺀ ﺍﺧﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﻣﻌـﺪﺍﺕ
ﺍﳉﻤــﻊ ﺑﺸــﻜﻞ ﺗﻌــﺎﻭﱐ ،ﻭﻛــﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻻﺧﺘﺒــﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌــﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﺠــﺮﻳﱯ .ﻭﺃﹸﻭﺻــﻲ ﺑــﺄﻥ ﺗــﺪﻋﻢ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﳉﻤﻊ ﻭﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﱯ ﻭﺟﻬﻮﺩ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌـﻲ
ﺑﺸــﻜﻞ ﺗﻌــﺎﻭﱐ ﺑــﲔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗــﺪﻳﻦ ﺍﻟــﺮﺍﻏﺒﲔ ،ﻭﺫﻟــﻚ ﻛﻮﺳــﻴﻠﺔ ﳌﺴــﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗــﺪﻳﻦ ﻋﻠــﻰ ﺧﻔــﺾ
ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﺍﳌﺨﺎﻃﺮ.
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ﺧﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ  -ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺪﺭﳚﻲ ﻟﻺﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﹸﻀﻄﻠﹶﻊ ﺎ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ
 - ٦٧ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺪﻭﺭ ﺃﺳﺎﺳـﻲ ﰲ ﺿـﻤﺎﻥ ﺇﻧﺸـﺎﺀ ﺇﻃـﺎﺭ ﺗﻨﻈﻴﻤـﻲ ﻣﻼﺋـﻢ ،ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ
ﻭﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﺎﻡ  ،١٩٩٤ﻳﻜﻔﻞ ﻗـﺪﺭﺍ ﻛﺎﻓﻴـﺎ ﻣـﻦ ﺍﻷﻣـﻦ ﺍﳊﻴـﺎﺯﻱ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ ﺍﳌـﻮﺍﺭﺩ
ﺍﳌﻌﺪﻧﻴــﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘــﺔ ﻭﺍﺳــﺘﻐﻼﳍﺎ ﰲ ﺍﳌﺴــﺘﻘﺒﻞ ،ﻭﻳﻀــﻤﻦ ﰲ ﺍﻟﻮﻗــﺖ ﻧﻔﺴــﻪ ﺍﳊﻤﺎﻳــﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟــﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌــﺔ
ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ .ﻭﰲ ﺎﻳﺔ ﺍﳌﻄﺎﻑ ،ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﻫـﺬﺍ ﺍﻹﻃـﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤـﻲ ﰲ ﺷـﻜﻞ ﻣﺪﻭﻧـﺔ ﻟﻠﺘﻌـﺪﻳﻦ ﺗﻀـﻢ
ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤـﺔ ﻭﺍﻹﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭﺓ ﻋـﻦ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﻟﺘﻨﻈـﻴﻢ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴـﺐ
ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻭﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﳍﺎ.

ﺃﻟﻒ  -ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻭﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ
 - ٦٨ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﳎﻤﻮﻋـﺎﺕ ﻣـﻦ ﺍﻷﻧﻈﻤـﺔ ﺗﻐﻄـﻲ ﺃﻋﻤـﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴـﺐ
ﻭﺍﻻﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﺼــﻞ ﺑﻜــﻞ ﻣــﻦ ﺍﻟﻌﻘﻴــﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌــﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠــﺰﺍﺕ ) ،ISBA/19/C/17ﺍﳌﺮﻓــﻖ(،
ﻭﺍﻟﻜﱪﻳﺘﻴﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠـﺰﺍﺕ ) ،ISBA/16/A/12/Rev.1ﺍﳌﺮﻓـﻖ( ،ﻭﺍﻟﻘﺸـﻮﺭ ﺍﳌﻨﻐﻨﻴﺰﻳـﺔ ﺍﳊﺪﻳﺪﻳـﺔ
ﺍﻟﻐﻨﻴــﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﺑﺎﻟــﺖ ) ،ISBA/18/A/11ﺍﳌﺮﻓــﻖ( .ﻭﺇﺿــﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﲢﺪﻳــﺪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ ﺍﻟــﱵ ﻳــﺘﻢ ﻣــﻦ ﺧﻼﳍــﺎ
ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﻄﻠﺒﺎﺕ ﻟﻠﻌﻘﻮﺩ ﻭﻣﻨﺢ ﺍﻟﻌﻘـﻮﺩ ،ﲢـﺪﺩ ﺍﻷﻧﻈﻤـﺔ ﺍﻷﺣﻜـﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸـﺮﻭﻁ ﺍﳌﻮﺣـﺪﺓ ﻟﻠﻌﻘـﻮﺩ ﺍﻟـﱵ
ﺗﱪﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﻭﺍﻟـﱵ ﺗﻨﻄﺒـﻖ ﻋﻠـﻰ ﲨﻴـﻊ ﺍﻟﻜﻴﺎﻧـﺎﺕ .ﻭﺗﺴـﺘﻜﻤﻞ ﺍﻷﻧﻈﻤـﺔ ﺑﺘﻮﺻـﻴﺎﺕ ﺗﺼـﺪﺭﻫﺎ
ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ ﻟﻐــﺮﺽ ﺗﻮﺟﻴــﻪ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗــﺪﻳﻦ .ﻭﻗــﺪ ﰎ ﺇﱃ ﺍﻵﻥ ﺇﺻــﺪﺍﺭ ﺗﻮﺻــﻴﺎﺕ ﺑﺸــﺄﻥ
ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻶﺛﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﶈﺘﻤﻠـﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ ) ،(ISBA/19/LTC/8ﻭﺑﺸـﺄﻥ ﺍﻹﺑـﻼﻍ
ﻋــــﻦ ﺍﻟﻨﻔﻘــــﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴــــﺔ ﻭﺍﳌﺒﺎﺷــــﺮﺓ ) ،(ISBA/21/LTC/11ﻭﺑﺸــــﺄﻥ ﺗﻨﻔﻴــــﺬ ﺑــــﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘــــﺪﺭﻳﺐ
).(ISBA/19/LTC/14

ﺑﺎﺀ  -ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ
 - ٦٩ﺷﺮﻋﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﻀﲑﻳﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﻣﺸـﺮﻭﻉ ﻧﻈـﺎﻡ
ﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﰲ ﻋﺎﻡ  .٢٠١٤ﻭﰲ ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ  ،٢٠١٤ﺷﺮﻉ ﰲ ﺇﺟـﺮﺍﺀ ﺍﺳﺘﻘﺼـﺎﺀ
ﻵﺭﺍﺀ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺪﻑ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﳉﻬـﺎﺕ ﺻـﺎﺣﺒﺔ
ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﺑﻮﺿـﻊ ﺇﻃـﺎﺭ ﺗﻨﻈﻴﻤـﻲ ﻻﺳـﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌﻌـﺎﺩﻥ
ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ .ﻭﺑـﺪﺃﺕ ﰲ ﺇﻃـﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﻘﺼـﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻹﺷـﺮﺍﻙ ﻭﺍﺳﺘﺸـﺎﺭﺓ ﺍﳉﻬـﺎﺕ ﺻـﺎﺣﺒﺔ ﺍﳌﺼـﻠﺤﺔ
ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﺧﺎﻩ ﺍﻠﺲ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻠﻘﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺷـﺮﺍﻙ ﺍﳉﻬـﺎﺕ
ﺻــﺎﺣﺒﺔ ﺍﳌﺼــﻠﺤﺔ ﺍﻟــﱵ ﺗﺘﻮﻗــﻊ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀﻫــﺎ ﰲ ﺇﻃــﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﻭﺿــﻊ ﺍﻹﻃــﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤــﻲ ﺍﻟــﺬﻱ
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﺻـﺮﺓ ،ﻭﺍﻟـﺬﻱ ﺗﺘﻮﻗـﻊ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﺃﻥ ﻳﺴـﺘﻔﺎﺩ ﻓﻴـﻪ ﻣـﻦ ﻭﺟﻬـﺎﺕ ﻧﻈـﺮ
ﺍﳋﱪﺍﺀ ﻭﲢﻠﻴﻼﻢ ﻭﺁﺭﺍﺋﻬﻢ ﺍﳌﺘﻌﻤﻘﺔ ﰲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﻨﻔﱠﺬﺓ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ .ﻭﻭﺭﺩ ﻣﺎ ﻳﺰﻳـﺪ ﻋﻠـﻰ  ٥٠ﺭﺩﺍ
15-08878

23/33

ISBA/21/A/2

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳـﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺼـﺎﺋﻴﺔ ﻵﺭﺍﺀ ﺍﳉﻬـﺎﺕ ﺻـﺎﺣﺒﺔ ﺍﳌﺼـﻠﺤﺔ ،ﻭﻫـﻲ ﻣﺘﺎﺣـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﻮﻗـﻊ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ
ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ .ﻭﻧﻈﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺩﻭﺩ ﰲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺍﳌﻌﻘﻮﺩ ﰲ ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﱪﺍﻳﺮ .٢٠١٥
 - ٧٠ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،ﻃﻠﺐ ﺍﻠﺲ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺻـﻞ ﻋﻤﻠـﻬﺎ
ﺑﺸﺄﻥ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻭﺃﻥ ﺗﺘﻴﺢ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﻛﺎﻓـﺔ
ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻃﺎﺭ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﰲ ﺃﻗﺮﺏ ﻭﻗﺖ ﳑﻜﻦ ﺑﻌـﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤـﺎﻉ
ﺍﻟـــﺬﻱ ﺳـــﺘﻌﻘﺪﻩ ﰲ ﺷـــﺒﺎﻁ/ﻓﱪﺍﻳﺮ  .٢٠١٥ﻭﺍﺳـــﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻄﻠـــﺐ ﺍﻠـــﺲ ،ﺃﺻـــﺪﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨـــﺔ ﰲ
ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ  ٢٠١٥ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ” :ﻭﺿﻊ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌﻌﺎﺩﻥ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ“ ﺗﻀـﻤﻦ
ﲨﻠﺔ ﺃﻣﻮﺭ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺸـﺮﻭﻉ ﺇﻃـﺎﺭ ﻟﺘﻨﻈـﻴﻢ ﺍﺳـﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌﻌـﺎﺩﻥ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘـﺔ) .(٣ﻭﺭﺍﻓـﻖ ﻣﺸـﺮﻭﻉ ﺍﻹﻃـﺎﺭ
ﻣﻨﺎﻗﺸ ﹲﺔ ﺭﻓﻴﻌﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﻭﻃﺮﺡ ﻟﻠﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻯ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃـﺎ ﻣﻬﻤـﺔ ﻟﻠﻤﻀـﻲ ﻗﹸـﺪﻣﺎ
ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﻗﻮﺍﻋـﺪ ﻭﺃﻧﻈﻤـﺔ ﻭﺇﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﻼﺳـﺘﻐﻼﻝ .ﻭﺇﺿـﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺫﻟـﻚ ،ﺗﻀـﻤﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳـﺮ ﺧﻄـﺔ
ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
 - ٧١ﰲ ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ  ٢٠١٥ﺃﻳﻀﺎ ،ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻷﻣﺎﻧـﺔ ﻭﺭﻗـﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸـﺔ ﺑﺸـﺄﻥ ”ﻭﺿـﻊ ﻭﺗﻨﻔﻴـﺬ
ﺁﻟﻴــﺔ ﻟﻠــﺪﻓﻊ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘــﺔ) .“(٤ﻭﺗﻌــﺮﺽ ﺍﻟﻮﺭﻗــﺔ ﺍﻷﻫــﺪﺍﻑ ﻭﺍﳌﺒــﺎﺩﺉ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼــﻠﺔ ﺑﻮﺿــﻊ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼـﻞ ﺑﺈﻧﺸـﺎﺀ ﺁﻟﻴـﺔ ﻟﻠـﺪﻓﻊ ﲟﻮﺟـﺐ ﻧﻈـﺎﻡ ﺍﻻﺳـﺘﻐﻼﻝ .ﻭﻗـﺪ
ﺭﻭﻋﻴﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺟﺎﺑﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳـﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺼـﺎﺋﻴﺔ
ﻵﺭﺍﺀ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺟﺮـﺎ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﰲ ﻋـﺎﻡ  .٢٠١٤ﻭﻗـﺪﻣﺖ ﺍﻟﻮﺭﻗـﺔ ﺃﻳﻀـﺎ ﻋـﺪﺩﺍ ﻣـﻦ
ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧـﺐ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀـﺎﺀ ،ﲟـﺎ ﰲ ﺫﻟـﻚ ﻣﻘﺘـﺮﺡ ﺇﻧﺸـﺎﺀ
ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ .ﻭﻳﺸﻜﹼﻞ ﺍﳌﻀﻲ ﻗﹸﺪﻣﺎ ﺑﺂﻟﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴـﺔ ﻋﺎﺩﻟـﺔ ﻭﻣﻨﺼـﻔﺔ ﲢـﺪﻳﺎ
ﻛﺒﲑﺍ ﺟـﺪﺍ ،ﻭﻳﺘﻤﺜـﻞ ﺍﳍـﺪﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴـﻲ ﻣـﻦ ﻭﺭﻗـﺔ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸـﺔ ﰲ ﺃﺩﺍﺀ ﺩﻭﺭ ﻣـﺰﺩﻭﺝ ﻛﻨﻘﻄـﺔ ﺍﻧﻄـﻼﻕ
ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻭﻛﺈﺳﻬﺎﻡ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﻫﻴﻜﻞ ﻭﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ .ﻭﺗﺴﻠﹼﻂ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﻀـﻮﺀ ﺃﻳﻀـﺎ ﻋﻠـﻰ
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﻃﹼﻼﻉ ﻋﻠـﻰ ﺃﺣـﺪﺙ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘـﺪﻳﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻌـﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴـﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻳﺔ ﻣـﻦ ﺃﺟـﻞ
ﻭﺿﻊ ﳕﺎﺫﺝ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺳﺘﺮﻓﻊ ﺇﱃ ﺍﻠﺲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ.

ﺟﻴﻢ  -ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﰲ ﻗﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ
 - ٧٢ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﰲ ﺍﻟـﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴـﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸـﺮﺓ ﻟﻠﺴـﻠﻄﺔ ،ﺍﳌﻌﻘـﻮﺩﺓ ﰲ ﻋـﺎﻡ  ،٢٠١١ﻃﻠـﺐ ﳎﻠـﺲ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺇﱃ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻌﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﻋـﻦ ﺍﻟﻘـﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤـﺔ ﻭﺍﻟﺘـﺪﺍﺑﲑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳـﺔ ﺍﻟـﱵ ﺍﻋﺘﻤـﺪﺎ
__________
) (٣ﳝﻜﻦ ﺍﻻﻃﹼﻼﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ.www.isa.org.jm/files/documents/EN//Survey/Report-2015.pdf :

) (٤ﳝﻜــــﻦ ﺍﻻﻃﹼــــﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬــــﺎ ﻋﻠــــﻰ ﺍﻟﻌﻨــــﻮﺍﻥ ﺍﻟﺸــــﺒﻜﻲ:
.FinMech.pdf
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ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺰﻛﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻷﻧﺸـﻄﺔ ﺍﻟـﱵ ﲤـﺎﺭﺱ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘـﺔ ،ﻭﺩﻋـﺎ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺰﻛﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﻋﻀـﺎﺀ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ ،ﺣﺴـﺐ ﺍﻻﻗﺘﻀـﺎﺀ ،ﺑﺘﺰﻭﻳـﺪ ﺃﻣﺎﻧـﺔ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ
ﲟﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﻋــﻦ ﺍﻟﻘــﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤــﺔ ﻭﺍﻟﺘــﺪﺍﺑﲑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳــﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼــﻠﺔ ﺃﻭ ﺑﻨﺼــﻮﺹ ﺗﻠــﻚ
ﺍﻟﻘــﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤــﺔ ﻭﺍﻟﺘــﺪﺍﺑﲑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳــﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ )ﺍﻧﻈــﺮ  ،ISBA/17/C/20ﺍﻟﻔﻘــﺮﺓ  .(٣ﻭﻻﺣﻘــﺎ،
ﺃﻧﺸــﺄﺕ ﺍﻷﻣﺎﻧــﺔ ﻗﺎﻋــﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧــﺎﺕ ﻋﻠــﻰ ﺷــﺒﻜﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧــﺖ ﺗﺘﻀــﻤﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑــﺎﻟﻘﻮﺍﻧﲔ
ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﹸﺪﻣﺖ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺃﻭ ﻧﺼﻮﺻـﻬﺎ ،ﻭﻗـﺪﻣﺖ ﺗﻘﺮﻳـﺮﺍ ﺳـﻨﻮﻳﺎ ﻋـﻦ
ﺣﺎﻟــــﺔ ﻫــــﺬﻩ ﺍﻟﺘﺸــــﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــــﺔ ﺇﱃ ﺍﻠــــﺲ ) ISBA/18/C/8ﻭ  ،Add.1ﻭ ،ISBA/20/C/12
ﻭ  ISBA/20/C/11ﻭ  Corr. 1ﻭ .(Add.1
 - ٧٣ﻭﺣﱴ  ٣٠ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ  ،٢٠١٥ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗـﺪ ﻗـﺪﻣﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﻋـﻦ ﺍﻟﻘـﻮﺍﻧﲔ
ﻭﺍﻷﻧﻈﻤــﺔ ﻭﺍﻟﺘــﺪﺍﺑﲑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳــﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼــﻠﺔ ﺃﻭ ﻧﺼﻮﺻــﻬﺎ :ﺃﳌﺎﻧﻴــﺎ ،ﻭﺑﻠﺠﻴﻜــﺎ ،ﻭﺗﻮﻧﻐــﺎ،
ﻭﺟــﺰﺭ ﻛــﻮﻙ ،ﻭﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳــﺔ ﺍﻟﺘﺸــﻴﻜﻴﺔ ،ﻭﲨﻬﻮﺭﻳــﺔ ﻛﻮﺭﻳــﺎ ،ﻭﺳــﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ ،ﻭﺯﺍﻣﺒﻴــﺎ ،ﻭﺍﻟﺼــﲔ،
ﻭﻋﻤـــﺎﻥ ،ﻭﻏﻴﺎﻧـــﺎ ،ﻭﻓﺮﻧﺴـــﺎ ،ﻭﻓﻴﺠـــﻲ ،ﻭﺍﳌﻜﺴـــﻴﻚ ،ﻭﺍﳌﻤﻠﻜـــﺔ ﺍﳌﺘﺤـــﺪﺓ ،ﻭﻧـــﺎﻭﺭﻭ ،ﻭﻧﻴﺠﲑﻳـــﺎ،
ﻭﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨﺪﺍ ،ﻭﻧﻴﻮﻱ ،ﻭﺍﳍﻨﺪ ،ﻭﻫﻮﻟﻨـﺪﺍ ،ﻭﺍﻟﻮﻻﻳـﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ،ﻭﺍﻟﻴﺎﺑـﺎﻥ .ﻭﻭﺭﺩﺕ ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﺃﻳﻀـﺎ
ﻣﻦ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﲨﺎﻋﺔ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﳍﺎﺩﺉ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺰﺭ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﳍﺎﺩﺉ.

ﺳﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ  -ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﳊﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ
 - ٧٤ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ  ،١٩٩٨ﻋﻘﺪﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺣﻠﻘـﺎﺕ ﻋﻤـﻞ ﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺗﻨﺎﻭﻟـﺖ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻋﻠﻤﻴـﺔ ﻭﺗﻘﻨﻴـﺔ
ﻛﻲ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﺸﻮﺭﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺻـﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋـﺪ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤـﺔ ﻭﺍﻹﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘـﺔ .ﻭﺗﺸـﻜﹼﻞ ﺣﻠﻘـﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﻫـﺬﻩ ﺁﻟﻴـﺔ ﻫﺎﻣـﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳـﺰ ﻭﺗﺸـﺠﻴﻊ
ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺃـﺎ ﲤﺜـﻞ ﻣﻨﺘـﺪﻯ ﻟﻠﺘﻌـﺎﻭﻥ ﻣـﻊ ﺍﳉﻬـﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗـﺪﺓ
ﻭﺍﻷﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﻋﻘﺪﺕ ﺣﻠﻘﺘﺎ ﻋﻤﻞ ﺩﻭﻟﻴﺘﺎﻥ.

ﺃﻟﻒ  -ﺣﻠﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﻋﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺰﺍﺕ
 - ٧٥ﻋﻘـﺪﺕ ﺣﻠﻘـﺔ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺘﺼـﻨﻴﻒ ﻣـﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻌﻘﻴـﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌـﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠــﺰﺍﺕ ﰲ
ﺍﻟﻔﺘــﺮﺓ ﻣــﻦ  ١٣ﺇﱃ  ١٧ﺗﺸــﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘــﻮﺑﺮ  ٢٠١٤ﰲ ﻏــﻮﺍ ،ﺑﺎﳍﻨــﺪ .ﻭﻗــﺪ ﻧﻈﻤــﺖ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ
ﺣﻠﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﻠﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﰲ ﺍﳍﻨـﺪ .ﻭﲤﺜﻠـﺖ ﺍﻷﻫـﺪﺍﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴـﻴﺔ ﳊﻠﻘـﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﺍﺿﻄﻠﻌﺖ ﺎ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗـﺪﺓ ﻻﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ ﺍﻟﻌﻘﻴـﺪﺍﺕ
ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺰﺍﺕ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﺑﻐـﺮﺽ ﻭﺿـﻊ ﻣﻌـﺎﻳﲑ ﻟﺒﻴﺎﻧـﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ ﻭﺍﳌـﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑـﺔ ﻣـﻦ
ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﺓ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴﺔ.
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 - ٧٦ﻭﺣﻀﺮ ﺣﻠﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ  ٤٠ﻣﺸﺎﺭﻛﺎ ﻣﻦ  ١٥ﺑﻠﺪﺍ ﳐﺘﻠﻔﺎ ،ﲟﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﳑﺜﻠﻮﻥ ﳌﻌﻈﻢ ﺍﳉﻬـﺎﺕ
ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﺎﻣـﻞ ﻣـﻊ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ .ﻭﺣﻀـﺮ ﺣﻠﻘـﺔ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺃﻳﻀـﺎ ﺧـﱪﺍﺀ ﻣـﻦ ﳉﻨـﺔ ﺍﳌﻌـﺎﻳﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ
ﻟﻺﺑـﻼﻍ ﻋـﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴـﺎﺕ ﺍﳌﻌـﺎﺩﻥ ،ﻭﳉﻨـﺔ ﺍﻷﻣـﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻳﺔ ﻷﻭﺭﻭﺑـﺎ ،ﻣـﻦ ﺃﺟـﻞ ﺗﻘــﺪﱘ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻺﺑﻼﻍ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻹﻃﺎﺭﻱ ﻟﻠﻤﻌﺎﺩﻥ.
 - ٧٧ﻭﺃﻭﺻــﻰ ﺍﳌﺸــﺎﺭﻛﻮﻥ ﰲ ﺣﻠﻘــﺔ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﺑﻀــﺮﻭﺭﺓ ﻗﻴــﺎﻡ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﺑﺈﻋــﺪﺍﺩ ﻣﺒــﺎﺩﺉ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ
ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﺃﻗﺮﺏ ﻭﻗﺖ ﳑﻜـﻦ ﻷﻏـﺮﺍﺽ ﺭﻓـﻊ ﺍﻟﺘﻘـﺎﺭﻳﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ .ﻭﰎ ﻭﺿـﻊ ﻣﺸـﺮﻭﻉ
ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻟﻺﺑـﻼﻍ ﺍﺳـﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﱃ ﳕـﻮﺫﺝ ﺍﻹﺑـﻼﻍ ﺍﻟـﺪﻭﱄ ،ﻭﻫـﻮ ﺍﻵﻥ ﻗﻴـﺪ ﺍﺳـﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ ،ﺣﻴــﺚ ﻳﺘﻮﻗﹼــﻊ ﺍﻋﺘﻤــﺎﺩﻩ ﺧــﻼﻝ ﺍﻟــﺪﻭﺭﺓ ﺍﳊﺎﺩﻳــﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸــﺮﻳﻦ ﻛﺘﻮﺻــﻴﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴــﻪ ﺍﳉﻬــﺎﺕ
ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﺓ .ﻭﺃﻭﺻﺖ ﺣﻠﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺴﺒﻞ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺠﻬـﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗـﺪﺓ ﻣـﻦ ﺧﻼﳍـﺎ ﺃﻥ ﺗﺘﻌـﺎﻭﻥ ﰲ
ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ.

ﺑﺎﺀ  -ﺣﻠﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﺑﺸﺄﻥ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻷﺣﻴﺎﺋﻲ ﻟﻠﻜﺎﺋﻨـﺎﺕ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻴﺎﻧﻴـﺔ ﰲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻛﻼﺭﻳﻮﻥ  -ﻛﻠﻴﱪﺗﻮﻥ ﻭﺗﻮﺣﻴﺪ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎﺎ
 - ٧٨ﻋﻘــﺪﺕ ﺣﻠﻘــﺔ ﻋﻤــﻞ ﻋــﻦ ﺃﺳــﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﺼــﻨﻴﻒ ﺍﻷﺣﻴــﺎﺋﻲ ﻟﻠﻜﺎﺋﻨــﺎﺕ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﻴــﺔ ﺍﻟﻌﻴﺎﻧﻴــﺔ ﰲ
ﻣﻨﻄﻘــــﺔ ﻛﻼﺭﻳــــﻮﻥ  -ﻛﻠﻴﱪﺗــــﻮﻥ ﻭﺗﻮﺣﻴــــﺪ ﺗﺼــــﻨﻴﻔﺎﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﺘــــﺮﺓ ﻣــــﻦ  ٢٣ﺇﱃ  ٣٠ﺗﺸــــﺮﻳﻦ
ﺍﻟﺜﺎﱐ/ﻧﻮﻓﻤﱪ  ،٢٠١٤ﻭﺍﺳﺘﻀﺎﻓﻬﺎ ﻣﻌﻬﺪ ﲝﻮﺙ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺸـﺮﻗﻲ ،ﰲ ﺃﻭﳉـﲔ ،ﲜﻤﻬﻮﺭﻳـﺔ ﻛﻮﺭﻳـﺎ.
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﳊﻠﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺳﻠﺴـﻠﺔ ﻣـﻦ ﺛـﻼﺙ ﺣﻠﻘـﺎﺕ ﻋﻤـﻞ ﺑﺸـﺄﻥ ﺍﻟﻜﺎﺋﻨـﺎﺕ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﻴـﺔ
ﺍﻟﻀــﺨﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﺎﻧﻴــﺔ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳــﻄﺔ ،ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺘــﻮﺍﱄ ،ﰎ ﺍﻻﺗﻔــﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺑــﲔ ﺍﻷﻣــﲔ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﻟﻠﺴــﻠﻄﺔ
ﻭﺍﳉﻬــﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗــﺪﺓ ﰲ ﺍﺟﺘﻤــﺎﻉ ﻋﻘــﺪ ﰲ ﻛﻴﻨﻐﺴــﺘﻮﻥ ﰲ ﻛــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﱐ/ﻳﻨــﺎﻳﺮ  .٢٠١٢ﻭﺣﻀــﺮ
ﺣﻠﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﳎﻤﻮﻋﻪ  ٤٢ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻦ  ٢٣ﺑﻠﺪﺍ ،ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺧﱪﺍﺀ ﻋﻠﻤﻴﻮﻥ ،ﻭﺃﻋﻀـﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ ،ﻭﻋﻠﻤــﺎﺀ ﻳﻌﻤﻠــﻮﻥ ﻟــﺪﻯ ﺍﳉﻬــﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗــﺪﺓ .ﻭﺍﺳ ـﺘﻬﻠﹼﺖ ﺣﻠﻘــﺔ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﺑﻴــﻮﻡ
ﻭﻧﺼــﻒ ﺍﻟﻴــﻮﻡ ﻣــﻦ ﻋــﺮﻭﺽ ﺍﳋــﱪﺍﺀ ،ﰒ ﻧﺼــﻒ ﻳــﻮﻡ ﻗــﺪﻡ ﻓﻴــﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤــﺎﺀ ﺍﻟﻌــﺎﻣﻠﻮﻥ ﻟــﺪﻯ ﺍﳉﻬــﺎﺕ
ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﺓ ﺧﱪﺍﻢ ﺍﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﺣـﱴ ﺍﻵﻥ ﰲ ﳎـﺎﻝ ﲨـﻊ ﻋﻴﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺋﻨـﺎﺕ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻴﺎﻧﻴـﺔ ﻭﲢﺪﻳـﺪ
ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ .ﰒ ﺃﹸﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﻣﺄﺧﻮﺫﺓ ﰲ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘـﺔ،
ﻭﺃﹸﺟﺮﻳــﺖ ﺑﻌــﺪﻫﺎ ﻣﻨﺎﻗﺸــﺔ ﻋﺎﻣــﺔ ﺧﺘﺎﻣﻴــﺔ ﻭﺍﻋﺘﻤــﺪﺕ  ١٨ﺗﻮﺻــﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴــﲔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺎﺕ ﺍﳌﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﻟﻠﻜﺎﺋﻨﺎﺕ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﻴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺧﻂ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ.
 - ٧٩ﻭﺣﻘﻘﺖ ﺣﻠﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺇﳒـﺎﺯﺍﺕ ﻛـﺒﲑﺓ ،ﻫـﻲ ﻛـﺎﻵﰐ) :ﺃ( ﺟـﺮﻯ ﻭﺿـﻊ ﺗﺴـﻤﻴﺎﺕ
ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳـﺮﺗﺒﻂ ـﺎ ﻣـﻦ ﺍﻷﻭﺻـﺎﻑ ﻭﺍﳌﻔـﺎﺗﻴﺢ ﻭﺇﺗﺎﺣﺘـﻬﺎ ﻟﻠﺠﻬـﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗـﺪﺓ ﻻﺳـﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ؛
)ﺏ( ﺟﺮﺕ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﳕﻂ ﻣﻮﺣﺪ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺘﺒﻌﻬـﺎ
ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﺓ ﰲ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﲣﺰﻳﻨـﻬﺎ؛ )ﺝ( ﺟـﺮﻯ ﺗـﻮﻓﲑ ﺍﳌﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـﺔ ﻭﺍﻹﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ
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ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﰲ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺩﺭﺍﺳـﺎﺕ ﺧـﻂ ﺍﻷﺳـﺎﺱ؛ )ﺩ( ﻣـﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗـﻊ
ﺃﻥ ﺗﻔﻀﻲ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻭﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـﺔ ﺍﳌﺘﻔـﻖ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺇﱃ ﲢﺪﻳـﺪ ﺍﳌﻌـﺎﻳﲑ ﺍﻟـﺪﻧﻴﺎ ﻟﺘـﻮﻓﲑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧـﺎﺕ
ﺍﻟــﱵ ﻳﺴــﺘﻨﺪ ﺇﻟﻴﻬــﺎ ﰲ ﺗﻌــﻴﲔ ﺍﳌﻨــﺎﻃﻖ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴــﺔ ﻟﻸﺛــﺮ ﻭﺍﳌﻨــﺎﻃﻖ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴــﺔ ﻟﻠﺤﻔــﻆ ﺩﺍﺧــﻞ ﻣﻨــﺎﻃﻖ
ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ .ﻭﺇﲨﺎﻻ ،ﻣﺜﹼﻠﺖ ﺣﻠﻘـﺔ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺧﻄـﻮﺓ ﺭﺋﻴﺴـﻴﺔ ﰲ ﺳـﺪ ﺃﻫـﻢ ﺍﻟﺜﻐـﺮﺍﺕ ﺍﳌﻮﺟـﻮﺩﺓ ﰲ
ﳎــﺎﻝ ﺍﻹﺑــﻼﻍ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧــﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﺗــﻮﻓﲑ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴــﻪ ﻭﺍﳌﻌــﺎﺭﻑ ﺑﺸــﺄﻥ ﺗﺼــﻨﻴﻒ ﺃﻧــﻮﺍﻉ
ﺍﻟﻜﺎﺋﻨــﺎﺕ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﻴــﺔ ﺍﻟﻌﻴﺎﻧﻴــﺔ .ﻭﺳ ـﺘﻌﻘﺪ ﺣﻠﻘــﺔ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﺴــﻠﺔ ،ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﺋﻨــﺎﺕ
ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﻴــــﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳــــﻄﺔ ،ﰲ ﻛــــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴــــﻤﱪ  ،٢٠١٥ﻭﺳﺘﺴﺘﻀــــﻴﻔﻬﺎ ﺟﺎﻣﻌــــﺔ ﻏﻴﻨــــﺖ،
ﰲ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ.

ﺟﻴﻢ  -ﺍﳊﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ
 - ٨٠ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺣﻠﻘـﺎﺕ ﺩﺭﺍﺳـﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴـﺔ ﰲ ﺷـﺮﺍﻛﺔ ﻣـﻊ ﺍﻟﺒﻠـﺪ ﺍﳌﻀـﻴﻒ ﻭﻣـﻊ ﺧـﱪﺍﺀ ﻣـﻦ
ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ ﺍﳌﺘﺼـﻠﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ .ﻭـﺪﻑ ﺍﳊﻠﻘـﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳـﻴﺔ ﺇﱃ ﺇﺗﺎﺣـﺔ
ﺍــﺎﻝ ﻻﻟﺘﻘــﺎﺀ ﺧــﱪﺍﺀ ﻣــﻦ ﺍﻷﻭﺳــﺎﻁ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﲟﺴــﺆﻭﻟﲔ ﺣﻜــﻮﻣﻴﲔ ﻭﻋﻠﻤــﺎﺀ
ﻭﺑــﺎﺣﺜﲔ ﻭﺃﻛــﺎﺩﳝﻴﲔ ﻭﻃﻨــﻴﲔ ﻭﺇﻗﻠﻴﻤــﻴﲔ ﳌﻨﺎﻗﺸــﺔ ﺍﻟﺒﺤــﻮﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﳌﻌــﺎﺩﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ
ﻭﺍﻗﺘــﺮﺍﺡ ﺍﻵﻟﻴــﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠــﺔ ﺑﺘﺤﺴــﲔ ﺍﻟﺘﻌــﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤــﻲ ﰲ ﳎــﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤــﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤــﻲ ﻭﺗﻨﻤﻴــﺔ ﺍﳌــﻮﺍﺭﺩ
ﺍﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ .ﻭﴰﻠـﺖ ﺍﳌﻮﺍﺿـﻴﻊ ﺍﻟـﱵ ﺗﻨﺎﻭﳍـﺎ ﺍﳌﺸـﺎﺭﻛﻮﻥ ﰲ ﺍﳊﻠﻘـﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳـﻴﺔ ﺣﺎﻟـﺔ ﺍﻟـﻨﻈﻢ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻭﺿﻌﺖ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﳌﻌﺎﺩﻥ ،ﻭﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳌﻌـﺎﺩﻥ ﺍﳌﻮﺟـﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘـﺔ،
ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ،ﻭﲪﺎﻳـﺔ ﻭﺣﻔـﻆ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ ﻣـﻦ ﺗـﺄﺛﲑﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴـﺐ ﻭﺍﻻﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ ﻭﺍﻟﺘﻌـﺪﻳﻦ،
ﻭﺑﻨﺎﺀَ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ.
 - ٨١ﻭﻋﻘــــﺪﺕ ﺍﳊﻠﻘــــﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــــﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷــــﺮﺓ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴــــﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﺘــــﺮﺓ ﻣــــﻦ  ١٧ﺇﱃ  ١٩ﺁﺫﺍﺭ/
ﻣــﺎﺭﺱ  ٢٠١٥ﰲ ﺗﺸــﻮﺍﱐ ،ﲜﻨــﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴــﺎ ،ﻭﺍﺳﺘﻀــﺎﻓﺘﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗــﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌــﺎﻭﻥ
ﻭﳎﻠﺲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﰲ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .ﻭﺭﻛﺰﺕ ﺍﳊﻠﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﺤـﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔـﺮﺹ ﺍﳌﺎﺛﻠـﺔ ﺃﻣـﺎﻡ
ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ.
 - ٨٢ﻭﻗــﺪ ﻋﻘــﺪﺕ ﺍﳊﻠﻘــﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳـــﻴﺔ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﻣﺎﻧــﺎﺩﻭ ) ،(٢٠٠٧ﻭﺭﻳــﻮ ﺩﻱ ﺟـــﺎﻧﲑﻭ
) ،(٢٠٠٨ﻭﺃﺑﻮﺟــﺎ ) ،(٢٠٠٩ﻭﻣﺪﺭﻳــﺪ ) ،(٢٠١٠ﻭﻛﻴﻨﻐﺴــﺘﻮﻥ ) ،(٢٠١١ﻭﻣﻜﺴــﻴﻜﻮ ﺳــﻴﱵ
) ،(٢٠١٣ﻭﰲ ﻣﻘﺮ ﺍﻷﻣـﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ﺑﻨﻴﻮﻳـﻮﺭﻙ ) ٢٠١٠ﻭ  ٢٠١٢ﻭ  .(٢٠١٤ﻭﺳـﺘﻌﻘﺪ ﺍﳊﻠﻘـﺔ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺷﻴﻠﻲ ﰲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﱪ .٢٠١٥
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ﺳﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ  -ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ
 - ٨٣ﺗﺘﺒــﻊ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻃــﺮﻳﻘﺘﲔ ﺭﺋﻴﺴــﻴﺘﲔ ﺗﺴــﻌﻰ ﻣــﻦ ﺧﻼﳍﻤــﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﻓــﺎﺀ ﲟﺴــﺆﻭﻟﻴﺎﺎ ﰲ ﺗﻌﺰﻳــﺰ
ﺍﻟﺒﺤــﻮﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘــﺔ ﻭﺑﻨــﺎﺀ ﺍﻟﻘــﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺔ ﻟﻠــﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴــﺔ ﰲ
ﻣﻴــﺪﺍﻥ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘــﺔ ﲟﻮﺟــﺐ ﺍﳌــﺎﺩﺗﲔ  ١٤٣ﻭ  ١٤٤ﻣــﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ .ﻭﺗﺘﻤﺜــﻞ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺘــﺎﻥ ﰲ
)ﺃ( ﺑــﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘــﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟــﱵ ﻳﻘــﺪﻣﻬﺎ ﺃﺻــﺤﺎﺏ ﻋﻘــﻮﺩ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘــﺔ ﺍﺳــﺘﻴﻔﺎﺀً ﻟﻠﺸــﺮﻁ
ﺍﳌﻔــﺮﻭﺽ ﻋﻠــﻴﻬﻢ ﲟﻮﺟــﺐ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘــﻮﺩ؛ )ﺏ( ﻭﺻــﻨﺪﻭﻕ ﺍﳍﺒــﺎﺕ ﻟﻠﺒﺤــﻮﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ ﰲ
ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ .ﻭﻗـﺪ ﺍﻧﺘـﻬﺖ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﻣـﺆﺧﺮﺍ ﺃﻳﻀـﺎ ﻣـﻦ ﻭﺿـﻊ ﺇﻃـﺎﺭ ﺭﲰـﻲ ﻟﱪﻧـﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘـﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟـﺪﺍﺧﻠﻲ
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻣﻪ.

ﺃﻟﻒ  -ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻭﻥ
 - ٨٤ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧـﺎ ﺑﺘﻘـﺪﱘ ﻭﲤﻮﻳـﻞ ﻓـﺮﺹ ﺗـﺪﺭﻳﺐ ﳌﺘـﺪﺭﺑﲔ ﻣـﻦ ﺍﻟـﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻨﺎﻣﻴــﺔ ﻭﳌــﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ .ﻭﻳﻨﺒــﻊ ﺍﻟﺴــﻨﺪ ﺍﻟﻘــﺎﻧﻮﱐ ﳍــﺬﺍ ﺍﻹﻟــﺰﺍﻡ ﻣــﻦ ﺃﺣﻜــﺎﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﻭﺍﺗﻔــﺎﻕ
ﻋﺎﻡ  ١٩٩٤ﻭﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﻟﻠﻌﻘـﻮﺩ .ﻭﻳﺘﻤﺜـﻞ ﺍﻟﻐـﺮﺽ ﻣـﻦ ﻫـﺬﺍ ﺍﻹﻟـﺰﺍﻡ ﰲ ﻛﻔﺎﻟـﺔ
ﺗﺰﻭﻳﺪ ﻣﻮﻇﻔﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑـﺎﳋﱪﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸـﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳـﺒﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴﻠـﻬﻢ ﻟﻠﻤﺸـﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﰲ ﻗـﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘـﺔ .ﻭﺗﻮﺿـﻊ ﺑـﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘـﺪﺭﻳﺐ ﻋﻤﻮﻣـﺎ ﺑﻌـﺪ ﺍﻟﺘﻔـﺎﻭﺽ ﺑـﲔ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ
ﻭﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻮﺻـﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـﺔ ﺍﻟـﱵ ﺗﺼـﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ ،ﻭﺍﻟـﱵ ﺗـﺪﺭﺝ ﰲ
ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﳉﺪﻭﻝ  ٣ﻣﻨﻪ.
 - ٨٥ﻭﰲ ﻋﺎﻡ  ،٢٠١٣ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺻـﻴﻐﺔ ﻣﻨﻘﺤـﺔ ﻭﳏﺪﺛـﺔ ﻣـﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻـﻴﺎﺕ ﺍﻟـﱵ ﺗﺘﻀـﻤﻦ
ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﺸﺄﻥ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴـﺔ ﻭﳏﺘﻮﺍﻫـﺎ ) ،(ISBA/19/LTC/14ﳑـﺎ ﺃﻓﻀـﻰ
ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻛﺒﲑﺓ ﰲ ﺍﻟﻌـﺪﺩ ﺍﳌﺘﻮﻗـﻊ ﻟﻔـﺮﺹ ﺍﻟﺘـﺪﺭﻳﺐ ﺍﳌﻘﺪﻣـﺔ ﻣـﻦ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗـﺪﻳﻦ .ﻭﰲ ﺍﻟﻮﻗـﺖ ﻧﻔﺴـﻪ،
ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑﺘﺒﺴـﻴﻂ ﺍﻹﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴـﺔ ﺍﻟـﱵ ﺗﺘﺒﻌﻬـﺎ ﰲ ﺍﻟـﺪﻋﻮﺓ ﺇﱃ ﺗﻘـﺪﱘ ﻃﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺷـﻴﺢ
ﻟﻠﺘــﺪﺭﻳﺐ ﻭﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺍﺧﺘﻴــﺎﺭ ﺍﳌﺮﺷــﺤﲔ ،ﺑﺎﻻﺷــﺘﺮﺍﻙ ﻣــﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ .ﻭﻳﺘﻀــﻤﻦ ﺫﻟــﻚ ﺇﻧﺸــﺎﺀ
ﺻﻔﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ ﻭﲣﺼﻴﺼﻬﺎ ﻟﻨﺸﺮ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ،ﻭﺗﺒﺴﻴﻂ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ،ﻭﺇﻧﺸـﺎﺀ
ﻗﺎﺋﻤــﺔ ﺩﺍﺋﻤــﺔ ﺑﺄﲰــﺎﺀ ﺍﳌﺮﺷــﺤﲔ ﺍﳌــﺆﻫﻠﲔ ﻟﻔــﺮﺹ ﺍﻟﺘــﺪﺭﻳﺐ .ﻭﺑــﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺃﻧــﻪ ﻣــﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗــﻊ ﺧــﻼﻝ
ﺍﻟﺴـﻨﻮﺍﺕ ﺍﳋﻤـﺲ ﺍﳌﻘﺒﻠــﺔ ﺗـﻮﺍﻓﺮ ﺃﻛﺜـﺮ ﻣــﻦ  ١٠٠ﻓﺮﺻـﺔ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴـﺔ ،ﺳﺘﻮﺍﺻــﻞ ﺍﻷﻣﺎﻧـﺔ ﺍﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ
ﺍﻟﻄـــﺮﻕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠـــﺔ ﺑﺘﻮﺳـــﻴﻊ ﻧﻄـــﺎﻕ ﺍﻹﻋـــﻼﻥ ﻋـــﻦ ﻫـــﺬﻩ ﺍﻟﻔـــﺮﺹ ﺇﱃ ﺍﳊـــﺪ ﺍﻷﻗﺼـــﻰ ﻭﺍﺟﺘـــﺬﺍﺏ
ﺍﳌﺮﺷﺤﲔ ﺍﳌﺆﻫﻠﲔ.
 - ٨٦ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﺻﺪﺭﺕ ﺩﻋﻮﺍﺕ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﻟﻼﻟﺘﺤـﺎﻕ ﺑﺜﻼﺛـﺔ ﻣـﻦ
ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ .ﻭﰲ ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﱪﺍﻳﺮ  ،٢٠١٥ﺍﺧﺘﺎﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ ﺃﺭﺑﻌـﺔ ﻣﺮﺷـﺤﲔ
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ﻭﺗﺴﻌﺔ ﻣﺮﺷﺤﲔ ﺑﺪﻳﻠﲔ ﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﺰﻣﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﳍﻨﺪﺳﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺼـﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤـﺚ
ﻭﺍﻟﺘﻄـــﻮﻳﺮ ﰲ ﳎـــﺎﻝ ﺍﳌـــﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴـــﺔ ﻟﻠﻤﺤﻴﻄـــﺎﺕ ﲟﻮﺟـــﺐ ﺍﻟﻌﻘـــﺪ ﺍﳌـــﱪﻡ ﻣﻌﻬـــﺎ ﻻﺳﺘﻜﺸـــﺎﻑ
ﺍﻟﻜﱪﻳﺘﻴﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺰﺍﺕ .ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﺗﺒـﺪﺃ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟـﱪﺍﻣﺞ ﰲ ﺁﺫﺍﺭ/ﻣـﺎﺭﺱ ،٢٠١٥
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺄﺟﻠﺖ ﺇﱃ ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ  .٢٠١٥ﻭﺣﺪﺩ ﻣﺮﺷـﺤﺎﻥ ﻟﻼﻧﻀـﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﺍﻟﱪﻧـﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘـﺪﺭﻳﱯ ﺍﻟـﺬﻱ
ﺗﻨﻈﻤــﻪ ﺷــﺮﻛﺔ ﺗﻮﻧﻐــﺎ ﺍﶈــﺪﻭﺩﺓ ﻟﻠﺘﻌــﺪﻳﻦ ﺍﻟﺒﺤــﺮﻱ ،ﻭﺍﳌﻘــﺮﺭ ﻋﻘــﺪﻩ ﰲ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴــﻪ .٢٠١٥
ﻭﺳــﻴﻘﺪﻡ ﻣﺘﻌﺎﻗــﺪ ﺛﺎﻟــﺚ ،ﻭﻫــﻮ ﺷــﺮﻛﺔ ﺍﳌﻤﻠﻜــﺔ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﺍﶈــﺪﻭﺩﺓ ﳌــﻮﺍﺭﺩ ﻗــﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ ،ﺑﺮﻧــﺎﳎﲔ
ﻣﺪﻤﺎ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻟﻨﻴـﻞ ﺩﺭﺟـﺔ ﺍﻟـﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻣـﻦ ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﺑﻠﻴﻤـﻮﺙ ،ﺍﳌﻤﻠﻜـﺔ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ،ﳌﺮﺷـﺤﲔ
ﺍﺛﻨﲔ ﻣـﻦ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴـﺔ .ﻭﺳـﻴﺘﻠﻘﻰ ﺃﺣـﺪ ﺍﳌﺘـﺪﺭﺑﲔ ﺗـﺪﺭﻳﺒﺎ ﺑﺮﻳـﺎ ﻋﻠـﻰ ﲢﻠﻴـﻞ ﺍﻟﻌﻘﻴـﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌـﺪﺩﺓ
ﺍﻟﻔﻠــﺰﺍﺕ ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻘﻨﻴــﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼــﻮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴــﻞ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣــﺔ ،ﺃﻣــﺎ ﺍﻟﺜــﺎﱐ ،ﻓﺴــﻴﺘﻠﻘﻰ ﺗــﺪﺭﻳﺒﺎ ﻋﻠــﻰ
ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ .ﻭﻋﻤﻢ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﻋـﻦ ﻫـﺬﻳﻦ ﺍﻟﱪﻧـﺎﳎﲔ ﻋﻠـﻰ ﲨﻴـﻊ ﺍﻟـﺪﻭﻝ
ﺍﻷﻋﻀـــﺎﺀ ،ﻭﻛــــﺬﻟﻚ ﻣــــﻦ ﺧــــﻼﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴـــﺎﺕ ﻭﺍﻟــــﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴــــﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــــﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼــــﻠﺔ ،ﰲ
ﻧﻴﺴـــﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ  .٢٠١٥ﻭﻣـــﻦ ﺍﳌﻘـــﺮﺭ ﺃﻥ ﻳﺒـــﺪﺃ ﺍﻟﱪﻧﺎﳎـــﺎﻥ ﰲ ﺗﺸـــﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘـــﻮﺑﺮ ،٢٠١٥
ﻭﺳــﺘﺘﻮﱃ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ ﺍﻻﺧﺘﻴــﺎﺭ ﺍﻟﻨــﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺮﺷــﺤﲔ ﺃﺛﻨــﺎﺀ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎــﺎ ﰲ ﲤــﻮﺯ/
ﻳﻮﻟﻴــــﻪ  ،٢٠١٥ﺑﺎﻟﺘﺸــــﺎﻭﺭ ﻣــــﻊ ﺷــــﺮﻛﺔ ﺍﳌﻤﻠﻜــــﺔ ﺍﳌﺘﺤــــﺪﺓ ﺍﶈــ ـﺪﻭﺩﺓ ﳌــــﻮﺍﺭﺩ ﻗــــﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤــــﺎﺭ
ﻭﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻠﻴﻤﻮﺙ.
 - ٨٧ﻭﻳﺆﺳــﻒ ﺍﻷﻣــﲔ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﺒﻠــﻎ ﻋــﻦ ﻓﻘــﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘــﺪﺭﺏ ﻛﻠﻴــﺪﻱ ﻛﻮﻟــﻮﺍ ﻣــﻦ ﺑــﺎﺑﻮﺍ ﻏﻴﻨﻴــﺎ
ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﺣﺎﺩﺙ ﻭﻗﻊ ﰲ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﰲ ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ  ،٢٠١٥ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻋﻠـﻰ ﻣـﱳ ﺳـﻔﻴﻨﺔ
ﺍﻷﲝﺎﺙ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ  R/V Professor Logachevﻟـﺪﻯ ﺇﲝﺎﺭﻫـﺎ ﺇﱃ ﻣﻨﻄﻘـﺔ ﺍﻟﻌﻘـﺪ ﺍﻟﺮﻭﺳـﻲ ﰲ ﻣﺮﺗﻔـﻊ
ﻭﺳﻂ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﻷﻃﻠﺴﻲ .ﻭﻳﻌﺮﺏ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻋـﻦ ﺗﻌﺎﺯﻳـﻪ ﺇﱃ ﺣﻜﻮﻣـﺔ ﺑـﺎﺑﻮﺍ ﻏﻴﻨﻴـﺎ ﺍﳉﺪﻳـﺪﺓ ﻭﺇﱃ
ﺃﺳﺮﺓ ﺍﻟﺴـﻴﺪ ﻛﻮﻟـﻮﺍ ،ﻭﻳﻌـﺮﺏ ﻋـﻦ ﺗﻘـﺪﻳﺮﻩ ﻟﻠﺴـﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺮﻭﺳـﻴﺔ ﻻﺿـﻄﻼﻋﻬﺎ ﺑﺘﺤﻘﻴـﻖ ﻣﺴـﺘﻔﻴﺾ
ﻭﻣﺘﺄﻥ ﰲ ﻣﻼﺑﺴﺎﺕ ﺍﳊﺎﺩﺙ ﺍﳌﺄﺳﺎﻭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﺩﻯ ﲝﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻛﻮﻟﻮﺍ.

ﺑﺎﺀ  -ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﳍﺒﺎﺕ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
 - ٨٨ﻳﻬــﺪﻑ ﺻــﻨﺪﻭﻕ ﺍﳍﺒــﺎﺕ ﻟﻠﺒﺤــﻮﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ ﺇﱃ ﺗﻨﺸــﻴﻂ ﻭﺗﺸــﺠﻴﻊ ﺍﻟﺒﺤــﻮﺙ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﻟﺒﺸـﺮﻳﺔ ﲨﻌـﺎﺀ ،ﻭﻻ ﺳـﻴﻤﺎ ﻣـﻦ ﺧـﻼﻝ ﺩﻋـﻢ ﻣﺸـﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤـﺎﺀ
ﻭﺍﻟﺘﻘﻨــﻴﲔ ﺍﳌــﺆﻫﻠﲔ ﻣــﻦ ﺍﻟﺒﻠــﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴــﺔ ﰲ ﺑــﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺒﺤــﻮﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ ﻭﻣــﻨﺤﻬﻢ ﻓﺮﺻــﺎ
ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ .ﻭﳝﻜـﻦ ﻷﻱ ﺑﻠـﺪ ﻧـﺎﻡﹴ ﺃﻭ ﺃﻱ
ﺑﻠﺪ ﺁﺧﺮ ﺗﻘﺪﱘ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺼـﻨﺪﻭﻕ ﺇﺫﺍ ﻛـﺎﻥ ﺍﻟﻐـﺮﺽ ﻣـﻦ ﺍﳌﻨﺤـﺔ ﻫـﻮ
ﺇﻓﺎﺩﺓ ﻋﻠﻤـﺎﺀ ﻣـﻦ ﺍﻟﺒﻠـﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴـﺔ .ﻭﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻺﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺘﻔـﻖ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ،ﻳﻌـﻴﻦ ﺍﻷﻣـﲔ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻟﻠﺴـﻠﻄﺔ
ﻓﺮﻳﻘﺎ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺎ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺭﻓﻊ ﺗﻮﺻـﻴﺎﺕ ﺑﺸـﺄﺎ ﺇﱃ
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ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﻭﻳﻌـﻴّﻦ ﺃﻋﻀـﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﻳـﻖ ﺍﻻﺳﺘﺸـﺎﺭﻱ ﳌـﺪﺓ ﺛـﻼﺙ ﺳـﻨﻮﺍﺕ .ﻭﻗـﺪ ﻋـﻴﻦ ﺍﻷﻣـﲔ ﺍﻟﻌـﺎﻡ
ﺃﻋﻀــﺎﺀ ﺟــﺪﺩﺍ ﰲ ﺍﻟﻔﺮﻳــﻖ ﰲ ﻋــﺎﻡ  .٢٠١٤ﻭﺗــﺮﺩ ﺃﲰــﺎﺀ ﺃﻋﻀ ـﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﻳــﻖ ﺍﻻﺳﺘﺸــﺎﺭﻱ ﰲ ﻣﺮﻓــﻖ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.
 - ٨٩ﻭﺣﱴ  ٣١ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ  ،٢٠١٤ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﳎﻤﻮﻋـﻪ  ٦٦ﺷﺨﺼـﺎ ﻣـﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤـﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﳌﺴـﺆﻭﻟﲔ
ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﲔ ﻣﻦ  ٣٦ﺑﻠﺪﺍ ﻧﺎﻣﻴﺎ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﳌﻘـﺪﻡ ﻣـﻦ ﺻـﻨﺪﻭﻕ ﺍﳍﺒـﺎﺕ .ﻭﻛـﺎﻥ
ﺍﳌﺴــﺘﻔﻴﺪﻭﻥ ﻣــﻦ ﺍﻻﲢــﺎﺩ ﺍﻟﺮﻭﺳــﻲ ،ﻭﺍﻷﺭﺟﻨــﺘﲔ ،ﻭﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴــﻴﺎ ،ﻭﺑــﺎﺑﻮﺍ ﻏﻴﻨﻴــﺎ ﺍﳉﺪﻳــﺪﺓ ،ﻭﺑــﺎﻻﻭ،
ﻭﺍﻟﱪﺍﺯﻳــﻞ ،ﻭﺑــﻨﻐﻼﺩﻳﺶ ،ﻭﺑﻮﻟﻴﻔﻴــﺎ )ﺩﻭﻟــﺔ  -ﺍﳌﺘﻌــﺪﺩﺓ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴــﺎﺕ( ،ﻭﺑــﲑﻭ ،ﻭﺗﺎﻳﻠﻨــﺪ ،ﻭﺗﺮﻳﻨﻴــﺪﺍﺩ
ﻭﺗﻮﺑــﺎﻏﻮ ،ﻭﺗــﻮﻧﺲ ،ﻭﺟﺎﻣﺎﻳﻜــﺎ ،ﻭﺟ ـﺰﺭ ﻛــﻮﻙ ،ﻭﺟﻨــﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴــﺎ ،ﻭﺳــﺮﻱ ﻻﻧﻜــﺎ ،ﻭﺳــﻮﺭﻳﻨﺎﻡ،
ﻭﺳــﲑﺍﻟﻴﻮﻥ ،ﻭﺍﻟﺼــﲔ ،ﻭﻏﻴﺎﻧــﺎ ،ﻭﺍﻟﻔﻠــﺒﲔ ،ﻭﻓﻴﺠــﻲ ،ﻭﻓﻴﻴــﺖ ﻧــﺎﻡ ،ﻭﺍﻟﻜــﺎﻣﲑﻭﻥ ،ﻭﻛﻮﺳــﺘﺎﺭﻳﻜﺎ،
ﻭﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ،ﻭﻣﺎﻟﻄﺔ ،ﻭﻣﺪﻏﺸﻘﺮ ،ﻭﻣﺼـﺮ ،ﻭﻣﻠـﺪﻳﻒ ،ﻭﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴـﺎ ،ﻭﻣﻮﺭﻳﺸـﻴﻮﺱ ،ﻭﻣﻴﻜﺮﻭﻧﻴﺰﻳـﺎ،
ﻭﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ ،ﻭﻧﻴﺠﲑﻳﺎ.
 - ٩٠ﻭﻳﺘﻌـﻴﻦ ﻋﻠــﻰ ﺃﻣﺎﻧــﺔ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﺃﻥ ﲢــﺮﺹ ﰲ ﺇﺩﺍﺭــﺎ ﻟﻠﺼــﻨﺪﻭﻕ ﻋﻠــﻰ ﻭﺿــﻊ ﺗﺮﺗﻴﺒــﺎﺕ ﻣــﻊ
ﺍﳉﺎﻣﻌــﺎﺕ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ ﻭﺍﳌﺘﻌﺎﻗــﺪﻳﻦ ﻭﻏــﲑ ﺫﻟــﻚ ﻣــﻦ ﺍﻟﻜﻴﺎﻧــﺎﺕ ﻹﳚــﺎﺩ ﻓــﺮﺹ ﳌﺸــﺎﺭﻛﺔ
ﻋﻠﻤـﺎﺀ ﺍﻟﺒﻠــﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴـﺔ ﰲ ﺃﻧﺸــﻄﺔ ﺍﻟﺒﺤــﻮﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ .ﻭﳝﻜــﻦ ﺃﻥ ﺗﺸـﻤﻞ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒــﺎﺕ
ﲣﻔﻴﺾ ﺭﺳـﻮﻡ ﺍﻟﺘـﺪﺭﻳﺐ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﻔـﺎﺀ ﻣﻨـﻬﺎ .ﻭﻗـﺪ ﻧﻔـﺬﺕ ﺍﻷﻣﺎﻧـﺔ ﻋـﺪﺩﺍ ﻣـﻦ ﺍﻷﻧﺸـﻄﺔ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴـﺔ ﺇﱃ
ﻟﻔﺖ ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﺎﳓﲔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﲔ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟـﱵ ﻳﺘﻴﺤﻬـﺎ ﺍﻟﺼـﻨﺪﻭﻕ ،ﻭﺗﺸـﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠـﻰ ﺗﻘـﺪﱘ
ﻣﺴــﺎﳘﺎﺕ ﺇﺿ ـﺎﻓﻴﺔ .ﻭﺗﺸــﻤﻞ ﻫــﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸــﻄﺔ ﺇﺻــﺪﺍﺭ ﻧﺸــﺮﺍﺕ ﺻــﺤﻔﻴﺔ ﻭﻣــﻮﺍﺩ ﺗﺮﻭﳚﻴــﺔ ،ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺻــﻔﺤﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴــﺔ ﻣﺼــﻤﻤﺔ ﺧﺼﻴﺼــﺎ ﳍــﺬﺍ ﺍﻟﻐــﺮﺽ )،(www.isa.org.jm/contractors/endowment-fund
ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺎﻭﻧـﺔ ﺍﻟـﱵ ﻗـﺪ ﺗﺮﻏـﺐ ﰲ ﺗـﻮﻓﲑ ﻓـﺮﺹ ﻟﻠﻤﺸـﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺩﻭﺭﺍـﺎ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ .ﻭﺗﻀﻢ ﺍﻟﺸـﺒﻜﺔ ﺣﺎﻟﻴـﺎ ﺃﻋﻀـﺎﺀ ﻣـﻦ ﺍﳌﺮﻛـﺰ ﺍﻟـﻮﻃﲏ ﻟﻸﻭﻗﻴﺎﻧﻮﻏﺮﺍﻓﻴـﺎ
)ﺍﳌﻤﻠﻜــﺔ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ( ،ﻭﺍﳌﻌﻬــﺪ ﺍﻟــﻮﻃﲏ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ ﺍﶈﻴﻄــﺎﺕ )ﺍﳍﻨــﺪ( ،ﻭﺍﳌﻌﻬــﺪ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴــﻲ ﻷﲝــﺎﺙ
ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ )ﻓﺮﻧﺴﺎ( ،ﻭﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻻﲢـﺎﺩﻱ ﻟﻌﻠـﻮﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﳌـﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴـﺔ )ﺃﳌﺎﻧﻴـﺎ( ،ﻭﺍﳌﻌﻬـﺪ
ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻸﻭﻗﻴﺎﻧﻮﻏﺮﺍﻓﻴـﺎ )ﺍﳍﻨـﺪ( ،ﻭﻣﺘﺤـﻒ ﺍﻟﺘـﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌـﻲ )ﺍﳌﻤﻠﻜـﺔ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ( ،ﻭﺟﺎﻣﻌـﺔ ﺩﻳـﻮﻙ
)ﻧــﻮﺭﺙ ﻛﺎﺭﻭﻻﻳﻨــﺎ ،ﺍﻟﻮﻻﻳــﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ( ،ﻭﺍﳉﺎﻣﻌــﺔ ﺍﳌﻜﺴــﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﺍﳌﺴــﺘﻘﻠﺔ ،ﻭﻣﺆﺳﺴــﺔ
ﺍﻟﺘﻌــﺎﻭﻥ ﺍﻟــﺪﻭﱄ ﰲ ﺩﺭﺍﺳــﺎﺕ ﻗﻤــﻢ ﺍﳌﺮﺗﻔﻌــﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ ،ﻭﻫــﻲ ﻣﻨﻈﻤــﺔ ﺩﻭﻟﻴــﺔ ﻏــﲑ ﺭﲝﻴــﺔ ﺗﺸــﺠﻊ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺮﺍﻛﺰ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﺍﻟﻘﺸﺮﺓ ﺍﶈﻴﻄﻴﺔ.
 - ٩١ﻭﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﺷﺨﺼﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﳌﻤﻮﻝ ﻣﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﳍﺒﺎﺕ ﺣﱴ ﺍﻵﻥ ﰲ ﻋـﺎﻡ .٢٠١٥
ﻓﻘﺪ ﺃﰎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺭﺑﻴﻌﻮ )ﻧﻴﺠﲑﻳﺎ( ﻭﺭﻳﻨﻴﻪ ﻣﻜﺪﻭﻧﺎﻟﺪ )ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ( ﺍﻟﺘـﺪﺭﻳﺐ ﰲ ﻋـﺮﺽ ﺍﻟﺒﺤـﺮ ﰲ
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ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﳌﻨﻔﺲ ﺍﳊﺮﺍﺭﻱ ﺍﳌﺎﺋﻲ ﰲ ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺏ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﳍﻨﺪﻱ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻔـﺬﻩ ﺍﳌﻌﻬـﺪ ﺍﻟﺜـﺎﱐ
ﻟﻸﻭﻗﻴﺎﻧﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺎ ﺑﺎﻟﺼﲔ.
 - ٩٢ﻭﰲ ﺍﻻﺟﺘﻤــﺎﻉ ﺍﻟﺜــﺎﱐ ﻋﺸــﺮ ﻟﻠﻔﺮﻳــﻖ ﺍﻻﺳﺘﺸــﺎﺭﻱ ،ﺍﳌﻌﻘــﻮﺩ ﰲ ﺷــﺒﺎﻁ/ﻓﱪﺍﻳﺮ ،٢٠١٥
ﺃﻭﺻﻰ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟـﺪﻋﻢ ﺍﳌـﺎﱄ ﺍﳌﻘـﺪﻡ ﻣـﻦ ﺻـﻨﺪﻭﻕ ﺍﳍﺒـﺎﺕ ﻟـﺪﻋﻢ ﺛﻼﺛـﺔ ﺑـﺮﺍﻣﺞ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴـﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ :ﻣﺸـﺎﺭﻛﺔ ﻋـﺪﺩ ﻳﺼـﻞ ﺇﱃ ﺳـﺘﺔ ﻣﺸـﺎﺭﻛﲔ ﰲ ﺍﻟـﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟـﱵ ﺳـﺘﻌﻘﺪﻫﺎ ﺃﻛﺎﺩﳝﻴـﺔ
ﺭﻭﺩﺱ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﰲ ﺭﻭﺩﺱ ،ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ،ﰲ ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ ٢٠١٥؛ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺳﺘﺔ ﻣـﻨﺢ ﻣﺎﻟﻴـﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸـﺒﻜﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ ﻟﻸﲝـﺎﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﰲ ﺍﻟـﻨﻈﻢ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ﻷﻋﻤـﺎﻕ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ ﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ ﺣﻀـﻮﺭ
ﺍﻟﻨــﺪﻭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌــﺔ ﻋﺸــﺮﺓ ﻋــﻦ ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘــﺔ ﰲ ﺃﻓــﲑﻭ ،ﺍﻟﱪﺗﻐــﺎﻝ ،ﰲ ﺃﻳﻠــﻮﻝ/
ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠١٥؛ ﻭﺩﻋـﻢ ﺣﻀـﻮﺭ ﺳـﺘﺔ ﻣﺮﺷـﺤﲔ ﻣـﻦ ﺍﻟﺒﻠـﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴـﺔ ﻟﻠـﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺷـﺮﺓ ﻷﻛﺎﺩﳝﻴـﺔ
ﻣــﺎﺭﻛﻮ ﺑﻮﻟــﻮ  -ﺟﻨــﻎ ﻫــﻲ ﻟﻠﻘــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟــﺪﻭﱄ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﰲ ﳎــﺎﻝ ﺍﶈﻴﻄــﺎﺕ ﰲ ﲤــﻮﺯ/
ﻳﻮﻟﻴﻪ  ٢٠١٥ﰲ ﺷﻴﺎﻣﻦ ،ﺍﻟﺼﲔ.
 - ٩٣ﻭﰲ ﺍﻟﻮﻗــﺖ ﻧﻔﺴــﻪ ،ﻻﺣــﻆ ﺍﻟﻔﺮﻳــﻖ ﺍﻻﺳﺘﺸــﺎﺭﻱ ﺃﻧــﻪ ﰲ ﻇــﻞ ﺍﻟﺒﻴﺌــﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴــﺔ ﺍﻟــﱵ ﺗﺘﺴــﻢ
ﺑﺎﳔﻔــﺎﺽ ﺃﺳــﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋــﺪﺓ ،ﻓـﺈﻥ ﺻــﻨﺪﻭﻕ ﺍﳍﺒــﺎﺕ ﻳــﺪﺭ ﻓﺎﺋــﺪﺓ ﺗﻘــﻞ ﻧﺴــﺒﺘﻬﺎ ﻋــﻦ ﻭﺍﺣــﺪ ﰲ ﺍﳌﺎﺋــﺔ،
ﻭﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﻓﻬــﻮ ﻻ ﻳﻮﺍﻛــﺐ ﻣﻌــﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀــﺨﻢ ﺃﻭ ﺗﻜــﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺒﺤــﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤــﻲ ﺍﻟﺒﺤــﺮﻱ .ﻭﺑﻨــﺎﺀ ﻋﻠــﻰ
ﺗﻮﺻــﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻳــﻖ ﺍﳊﺎﻟﻴــﺔ ،ﺳﻴﺴــﺘﻨﻔﺪ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ ﺍﳌﺘــﺎﺡ ﻟﻠﻤﺸــﺎﺭﻳﻊ ﲤﺎﻣــﺎ ﰲ ﻋــﺎﻡ  .٢٠١٥ﻭﺃﻭﺻــﻰ
ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﺄﻥ ﺗﻨﻈﺮ ﳉﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺑـﺪﺍﺋﻞ ﻻﺳـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻣـﻮﺍﻝ ﺻـﻨﺪﻭﻕ ﺍﳍﺒـﺎﺕ ﻛـﻲ ﲢﻘـﻖ ﳕـﻮﺍ
ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ .ﻭﺳﺘﺘﻨﺎﻭﻝ ﳉﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﰲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﰲ ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ .٢٠١٥
 - ٩٤ﻭﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﲣﺎﺫ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﳊﺸﺪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﳌﺎﳓﲔ ﺍﶈـﺘﻤﻠﲔ ﻭﺍﻟﺸـﺮﻛﺎﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴـﻴﲔ
ﺑﺼــﻨﺪﻭﻕ ﺍﳍﺒــﺎﺕ .ﻭﰲ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﺼــﺪﺩ ،ﻳﻼﺣــﻆ ﺃﻥ ﺍﳉﻤﻌﻴــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺃﻋﺮﺑــﺖ ،ﰲ ﺍﻟﻔﻘــﺮﺓ  ٥٢ﻣــﻦ
ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ  ،٢٤٥/٦٩ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﻗـﺪﻣﺖ ﻣﺴـﺎﳘﺎﺕ ﺇﱃ ﺻـﻨﺪﻭﻕ ﺍﳍﺒـﺎﺕ ،ﻭﺷـﺠﻌﺖ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺴﺎﳘﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ .ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺃﻳﻀـﺎ ﺃﻧـﻪ ﺧـﻼﻝ ﺍﻟـﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺸـﺮﻳﻦ
ﻠـــﺲ ﺍﻟﺴـــﻠﻄﺔ ،ﺃﻋـــﺮﺏ ﺍﻠـــﺲ ،ﰲ ﻣﻘـــﺮﺭﻩ ﺍﻟﺼـــﺎﺩﺭ ﺑﺸـــﺄﻥ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴـــﺔ ﺍﻟﺴـــﻠﻄﺔ ﻟﻔﺘـــﺮﺓ ﺍﻟﺴـــﻨﺘﲔ
 ،(ISBA/20/C/21) ٢٠١٦-٢٠١٥ﻋــﻦ ﺗﻘــﺪﻳﺮﻩ ﻷﻋﻀــﺎﺀ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﺍﻟــﺬﻳﻦ ﻗــﺪﻣﻮﺍ ﺗﱪﻋــﺎﺕ ﺇﱃ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﳍﺒﺎﺕ ،ﻭﺷﺠﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﺑﻘـﻮﺓ ﻋﻠـﻰ ﺗﻘـﺪﱘ ﻣﺜـﻞ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﺘﱪﻋـﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﺼـﻨﺪﻭﻕ.
ﻭﻳﻌﺪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﳍﺒﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻴﺢ ﺍﺎﻝ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﰲ ﳎـﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤـﻮﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ
ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﰲ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﺍﶈﻴﻄﺎﺕ ،ﻭﻳﻮﺩ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﺸـﺠﻊ ﺃﻋﻀـﺎﺀ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ،ﻭﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧـﺮﻯ،
ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ،ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ ،ﻭﺍﳌﻨﻈﻤـﺎﺕ ﺍﳋﲑﻳـﺔ،
ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ،ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ.
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ﺟﻴﻢ  -ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ
 - ٩٥ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﺘﺪﺭﺑﲔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﲔ ﺑﺸﻜﻞ ﳏﺪﻭﺩ ﺣﺴﺐ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﶈـﺪﺩﺓ ﻟﻠﻤﻜﺎﺗـﺐ
ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﻣﺎﻧـﺔ ﻭﺣﺴـﺐ ﻗـﺪﺭﺎ ﻋﻠـﻰ ﺩﻋـﻢ ﺍﳌﺘـﺪﺭﺑﲔ ﺍﻟـﺪﺍﺧﻠﻴﲔ ﻭﺍﺳﺘﻀـﺎﻓﺘﻬﻢ ﻭﺍﻹﺷـﺮﺍﻑ
ﻋﻠــﻴﻬﻢ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴــﺔ .ﻭﺇﺿــﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺫﻟــﻚ ،ﺗﺸــﺎﺭﻙ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻣﻨــﺬ ﻋــﺎﻡ  ٢٠١١ﻛﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻣﻀــﻴﻔﺔ ﰲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺰﻣﺎﻻﺕ ﺍﳌﺸـﺘﺮﻙ ﺑـﲔ ﺍﻷﻣـﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ﻭﻣﺆﺳﺴـﺔ ﻧﻴﺒـﻮﻥ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴـﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﳌـﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸـﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻨــــﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻨﻈــــﺎﻡ ﺍﻟﻘــــﺎﻧﻮﱐ ﰲ ﳏﻴﻄــــﺎﺕ ﺍﻟﻌــــﺎﱂ ،ﺍﻟــــﺬﻱ ﺗــــﺪﻳﺮﻩ ﺷــــﻌﺒﺔ ﺷــــﺆﻭﻥ ﺍﶈﻴﻄــــﺎﺕ
ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ.
 - ٩٦ﻭﰲ ﻋﺎﻡ  ،٢٠١٤ﻭﺑﺴﺒﺐ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﱪﻧـﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘـﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟـﺪﺍﺧﻠﻲ ،ﻭﺇﻥ ﻛـﺎﻥ ﻫـﺬﺍ
ﺃﻣﺮﺍ ﻳﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺣﻴـﺐ ،ﻭﺿـﻊ ﺍﻷﻣـﲔ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺇﻃـﺎﺭﺍ ﺭﲰﻴـﺎ ﻟﻠﱪﻧـﺎﻣﺞ ،ﺣﻴـﺚ ﺃﺻـﺪﺭ ﺇﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺪﻑ ﺇﱃ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﻭﺗﻮﺣﻴﺪ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ .ﻭﻟﱪﻧـﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘـﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟـﺪﺍﺧﻠﻲ ﻏـﺮﺽ ﺫﻭ ﺷـﻘﲔ،
ﺃﻻ ﻭﳘﺎ) :ﺃ( ﺗﻮﻓﲑ ﺇﻃﺎﺭ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﻭﺍﳌﺴـﺆﻭﻟﲔ ﺍﳊﻜـﻮﻣﻴﲔ ﺍﻟﺸـﺒﺎﺏ ﻣـﻦ ﳐﺘﻠـﻒ
ﺍﳋﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺮﻓﻮﺍ ﻋـﻦ ﻗـﺮﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻋﻤـﺎﻝ ﻭﺍﳌﻬـﺎﻡ ﺍﻟـﱵ ﺗﻀـﻄﻠﻊ ـﺎ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﻣـﻦ
ﺃﺟﻞ ﺇﺛﺮﺍﺀ ﺧﱪﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺧﱪﺓ ﰲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ؛ )ﺏ( ﻭﲤﻜـﲔ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﻣـﻦ
ﺍﻻﻧﺘﻔــﺎﻉ ﲟﺴــﺎﻋﺪﺓ ﻃــﻼﺏ ﻣــﺆﻫﻠﲔ ﻭﻣﺴــﺆﻭﻟﲔ ﺣﻜــﻮﻣﻴﲔ ﺷــﺒﺎﺏ ﻣــﻦ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼــﲔ ﰲ ﳐﺘﻠــﻒ
ﺍﺎﻻﺕ ﺍﳌﻬﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ .ﻭﺍﻟﱪﻧـﺎﻣﺞ ﻻ ﻳﺘـﺄﻟﻒ ﻣـﻦ ﻭﻇـﺎﺋﻒ ﺗـﺪﺭﻳﺐ ﺩﺍﺧﻠـﻲ
ﳏﺪﺩﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ؛ ﺑﻞ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻋـﺪﺩ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇـﺎﺋﻒ ﻭﻃﺒﻴﻌﺘـﻬﺎ ﺑﺸـﻜﻞ ﻣﺴـﺘﻤﺮ
ﺣﺴﺐ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﻜﺎﺗﺐ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ .ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ،ﺗﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﻴﲔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴـﺘﻤﺮ،
ﻭﻳﺆﺩﻱ ﻛﻞ ﻣﺘﺪﺭﺏ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺎ ﲢﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻜﻠﹼﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ.
 - ٩٧ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺘﺪﺭﺑﻮﻥ ﺍﻟـﺪﺍﺧﻠﻴﻮﻥ ﻣﺴـﺆﻭﻟﲔ ،ﺣﺴـﺐ ﺍﻻﻗﺘﻀـﺎﺀ ،ﻋـﻦ ﺍﺳﺘﺼـﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﺄﺷـﲑﺍﺕ
ﺍﻟﻼﺯﻣــﺔ ﻭﺇﺟــﺮﺍﺀ ﺗﺮﺗﻴﺒــﺎﺕ ﺳــﻔﺮﻫﻢ ﺇﱃ ﻛﻴﻨﻐﺴــﺘﻮﻥ ﻭﻣﻨــﻬﺎ ،ﻭﻛــﺬﻟﻚ ﻋــﻦ ﺍﻹﻗﺎﻣــﺔ ﻭﺍﻟﺴــﻔﺮ ﰲ
ﻛﻴﻨﻐﺴــﺘﻮﻥ .ﻭﻻ ﺗﻌﻮﺿــﻬﻢ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻣﺎﻟﻴــﺎ .ﻓﺘﻜــﺎﻟﻴﻒ ﻭﺗﺮﺗﻴﺒــﺎﺕ ﺍﻟﺴــﻔﺮ ﻭﺍﻟﺘﺄﺷــﲑﺍﺕ ﻭﺍﻹﻗﺎﻣــﺔ
ﻭﻣﺼــﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﳌﻌﻴﺸــﺔ ﻳﺘﺤﻤﻠــﻬﺎ ﺍﳌﺘــﺪﺭﺑﻮﻥ ﺍﻟــﺪﺍﺧﻠﻴﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟــﱵ ﺗﺮﻋــﺎﻫﻢ .ﻭﻻ ﺗﺘﺤﻤــﻞ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺃﻱ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻤﺘﺪﺭﺏ ﺍﻟـﺪﺍﺧﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻨﺎﺷـﺌﺔ ﻋـﻦ ﺇﺻـﺎﺑﺘﻪ
ﺃﻭ ﻣﺮﺿﻪ ﺃﻭ ﻭﻓﺎﺗﻪ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ .ﻭﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘـﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟـﺪﺍﺧﻠﻲ
ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺘﻮﺍ ﺃﻥ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺗﺄﻣﻴﻨﺎ ﺻـﺤﻴﺎ ﻳﻐﻄـﻴﻬﻢ ﻃـﻮﺍﻝ ﻓﺘـﺮﺓ ﺍﻟﺘـﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟـﺪﺍﺧﻠﻲ ﰲ ﻣﺮﻛـﺰ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﻭﺃﻥ
ﻳﻘﺪﻣﻮﺍ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺳﻼﻣﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ .ﻭﻻ ﺗﺘﺤﻤـﻞ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﺃﻱ ﻣﺴـﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋـﻦ ﻓﻘـﺪﺍﻥ
ﺃﻭ ﺗﻠــﻒ ﻣﺘﻌﻠﹼﻘــﺎﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼــﻴﺔ ﺃﺛﻨــﺎﺀ ﻓﺘــﺮﺓ ﺍﻟﺘــﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟــﺪﺍﺧﻠﻲ .ﻭﺑﻌــﺪ ﺇﲤــﺎﻡ ﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘــﺪﺭﻳﺐ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ،ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺷـﻬﺎﺩﺍﺕ ﻟﻠﻤﺘـﺪﺭﺑﲔ .ﻭﺍﻷﻣـﲔ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻳﺮﺣـﺐ ﺑـﺄﻱ ﻣﻘﺘﺮﺣـﺎﺕ ﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ
ﺑﺮﻧـــﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘـــﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟـــﺪﺍﺧﻠﻲ ﻣـــﻦ ﺃﺟـــﻞ ﺇﺗﺎﺣـــﺔ ﺍـــﺎﻝ ﻻﺳـــﺘﻔﺎﺩﺓ ﺃﻓـــﺮﺍﺩ ﺍﻟﺒﻠـــﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴـــﺔ ﻣـــﻦ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺹ.
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ﺍﳌﺮﻓﻖ
ﺃﻋﻀــﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﻳــﻖ ﺍﻻﺳﺘﺸــﺎﺭﻱ ﻟﺼــﻨﺪﻭﻕ ﺍﳍﺒــﺎﺕ ﻟﻠﺒﺤــﻮﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ ﰲ
ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ٢٠١٧-٢٠١٤ ،
ﺟﻮﺭﺟﻲ ﺗﺸﲑﻛﺎﺷﻮﻑ )ﻣﻌﺎﺩ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ(
ﻧﺎﺋﺐ ﺍﳌﺪﻳﺮ
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻴﻄﺎﺕ ،ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ
ﺟﺎﻥ  -ﻣﻴﺸﻴﻞ ﺩﻳﺒﺎﻛﺲ
ﺍﳌﻤﺜﻞ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭﺳﻔﲑﻫﺎ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻭﻣﻔﻮﺿﻬﺎ ﰲ ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ
ﺩﻭﻧﻎ ﺷﻴﺎﻭﺟﻮﻥ
ﺍﳌﻤﺜﻞ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻟﻠﺼﲔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭﺳﻔﲑﻫﺎ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻭﻣﻔﻮﺿﻬﺎ ﰲ ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ
ﺃﺭﻳﻴﻞ ﻓﺮﻧﺎﻧﺪﻳﺰ
ﺍﳌﻤﺜﻞ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻟﻸﺭﺟﻨﺘﲔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ ﻭﺳـﻔﲑﻫﺎ ﻓـﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﺓ ﻭﻣﻔﻮﺿـﻬﺎ ﰲ
ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ
ﻛﻴﻢ ﺟﻮﻧﻴﱪ
ﻛﺒﲑ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ

 ،Ocean Networksﻛﻨﺪﺍ

ﻧﺎﺗﺴﻮﻣﻲ ﻛﺎﻣﻴﺎ
ﻧﺎﺋﺐ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﳌﻌﺎﺩﻥ
ﺗﻮﻣﻮ ﻣﻮﻧﱵ
ﺍﳌﻤﺜﻞ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻟﻠﻜﺎﻣﲑﻭﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭﻟﺪﻯ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
ﻏﻮﺭﺩﻭﻥ ﺑﺎﺗﺮﺳﻮﻥ )ﻣﻌﺎﺩ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ(
ﺑﺎﺣﺚ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﳊﻴﻮﺍﻥ
ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﳊﻴﺎﺓ ،ﻣﺘﺤﻒ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،ﻟﻨﺪﻥ
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الدورة الحادية والعشرون
كينغستون ،جامايكا
 ٢٤-13متوز/يوليه ٢٠١٥

تقرير اللجنة المالية
 - ١عقدت اللجنة املالية ،خالل الدورة احلادية والعشرين للسلطة الدوليةة لقةاع البحةار ،مخسةة
اجتماعات يف الفرتة من  9إىل  13متوز/يوليه .2015
 - ٢وش ةةارع اع ةةان اللجن ةةة التالي ةةة ام ةةا امل يف اةجتماع ةةات املعق ةةودة خ ةةالل ال ةةدورة احلادي ةةة
والعش ةرينف يريةةدا سرمةةا  -يريتةةر ،وتريشةةيا إليةةوت ،ويرا شيسةةكا ،رات يةةا  ،واوليفييةةه ،ويو فةةار ،
وباييل كايينا ،ود كةان مواومةوزا ةكةو ،واوةا مايكلبا ةن ،و يكةوة ميةن ،ورينالةدو ةتورا ،
وداييد ويلكينس ،وشينيتشو ياما اكا.
 - ٣وابلةةل الع ةوان الت ةةاأل امال ةةا انم ة الع ةةا ب هم ةا ل ةةن يتمكنةةا م ةةن ر ةةور ال ةةدورة ول ةةاف
الكسو باكا وا وتشا غشوي تش .
 - ٤وابلل الع وان التاأل امالا انمة العةا ب همةا ا ةتقاة مةن ع ةوية اللجنةةف ييشةنو دات
شارما دات واان ث كياو.
 - ٥وجرياً على املمار ة السابقة ،شارع يو م ث يف جلسات اللجنة املالية قبةل ان تنتخبةه
اجلمعية رميةا لتغطيةة املةدة املتبقيةة مةن يةرتة وةيةة اةان ثة كيةاو ،يف رة شةارع كوتيسةاوارا راو يف
اجتماعاهتةةا يةةو  13متوز/يوليةةه قبةةل ان تنتخبةةه اجلمعيةةة رميةةا لتغطيةةة املةةدة املتبقيةةة مةةن يةةرتة وةيةةة
ييشنو دات شارما.

*
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اعيد إصداراا ن باب ينية يف  16متوز/يوليه .2015
150715

150715

ISBA/21/A/6
ISBA/21/C/15

-٦

واعادت اللجنة ا تخاب اوةا مايكلبا ن رئيسا ود كان مواوموزا ةكو ائبا للرئيس.

 - 7ورثن اللجنة مجيع انع ان على ر ور اجتماعاهتا.
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أوال  -جدول األعمال
-8

اقرته.
اقشن اللجنة جدول اعماهلا الوارد يف الوثيقة  ISBA/21/FC/1و َّ

ثانيا  -تنفيذ التدابير المتعلقة بأداء الميزانية وبتحقيق الوفورات
 - 9اراطةةن اللجنةةة علمةةا بةةالتقرير املتعلةةي بة دان املي ا يةةة للفةةرتة املاليةةة  ،2014-2013وللفةةرتة
م ةةن  1ك ةةا ون الثا /ين ةةاير  2015إىل  31ايار/م ةةايو  .2015وطلب ةةن اللجن ةةة إي ةةارات بشة ة ن
عدد من املسائل منها اة تعا ة باخلربان اة تشاري ورصلن عليها.
 - 10واعربن اللجنة عن تقديراا للجهةود الةي يبة هلا انمة العةا مةن اجةل وقيةي ويةورات يف
مي ا يةةة السةةلطة وطلبةةن إليةةه ان يواصةةل ا ة ه اجلهةةود وان يقةةد تقري ةرا عةةن املوسةةوع فسةةه يف عةةا
.2016

ثالثا  -تقريرر رراجعررة الحارابات المتعلررق بالشراون الماليررة للارل ة الدوليررة لقررا
البحار لعام 2014
 - ١1ظة ة ة ة ةةرت اللجن ة ة ة ة ةةة يف تقرية ة ة ة ةةر م س ة ة ة ة ةةة  KPMGع ة ة ة ة ةةن مراجعة ة ة ة ةةة رس ة ة ة ة ةةابات الس ة ة ة ة ةةلطة
ع ة ةةن عة ة ةةا  .2014واراطة ة ةةن اللجنة ة ةةة علمة ة ةةا بكة ة ةةل مة ة ةةن تقرية ة ةةر مراجعة ة ةةو احلسة ة ةةابات ورايهة ة ةةمل
ب ن البيا ات املالية للسلطة تعرض بشةكل دقيةي و ةليمل الوسةع املةاأل للسةلطة الدوليةة لقةاع البحةار
يف  31كا ون انول/ديسمرب  2014واداناةا املةاأل وتةديقات النقديةة يف السةنة املنتهيةة يف لة
التاريخ ويقا لنظا السلطة املاأل وللمعايري احملا بية ملنظومة انممل املتحدة.
 - ١2واثنة ة ةةن اللجنة ة ةةة علة ة ةةى انم ة ة ة العة ة ةةا ةرتفة ة ةةا السة ة ةةلطة بسة ة ةةجالت ا ة ة ةةبية ة ة ةةليمة
على حنو ما ابرزه مراجعو احلسابات يف تقريرامل.
 - ١3ول ةةدت ا ةةتعراض اللجن ةةة للبيا ةةات املالي ةةة للس ةةنة املنتهي ةةة يف  31ك ةةا ون انول/ديس ةةمرب
 ،2014طلب ةةن اللجن ةةة إي ةةارات بشة ة ن ع ةةدد م ةةن البن ةةود ال ةةي ر ةةد ييه ةةا إم ةةا إ ف ةةا زائ ةةد
او ةةاق  .وطلبةةن اللجنةةة ان تكةةون البنةةود الكبةةرية يف البيا ةةات املاليةةة مبينةةة علةةى حنةةو او لتع ي ة
الشفايية .وابدت اللجنة ارتيارها التا عن املعلومات اإلسايية الي قدمها انم العا .
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رابعا  -تعيين رراجع حاابات راتقل لعاري  2015و 2016
 - ١4عند النظةر يف تعية مراجةع مسةتقل للحسةابات للفةرتة املاليةة  ،2016-2015در ةن
اللجنةةة جةةودة اعمةةال مراجعةةة احلسةةابات الةةي قامةةن ةةا م سةةة  KPMGيف عةةا  2013وعةةا
 .2014وعقةةا املناقشةةة ،قةةررت اللجنةةة ويقةةا للمةةادة  12مةةن النظةةا املةةاأل ان توصةةو اجلمعيةةة
بتعية ة ة م س ة ةةة  KPMGمل ة ةةدة ة ةةنت اخة ة ةري لك ة ةةو تكم ة ةةل ي ة ةةرتة عمله ة ةةا ال ة ةةي تس ة ةةتمر مل ة ةةدة
اربع نوات.

خاراا  -حالررة دررندوه ال بررات ودررندوه التبرعررات االسررت ماني للاررل ة الدوليررة
لقا البحار
 - ١5اراط ة ة ة ةةن اللجن ة ة ة ةةة علمة ة ة ة ةاً برص ة ة ة ةةيد ص ة ة ة ةةندو اهلب ة ة ة ةةات الب ة ة ة ةةالل  3 468 750دوةرا
يف  30ر يران/يو ية ة ة ةةه  ،2015مبة ة ة ةةا يف ل ة ة ة ة الفائة ة ة ةةدة املرتاكمة ة ة ةةة البالغ ة ة ة ةةة  13 212دوةرا،
واةو انمةوال الةي مةةن امل مةع ا ةةتخدامها لةةدعمل مشةاركة علمةةان وينية مة ال مةن البلةةدان الناميةةة
يف البحو العلمية البحرية والربامج املعتمدة.
 - ١6واعربة ة ةةن اللجنة ة ةةة عة ة ةةن امتناهة ة ةةا للمكسة ة ةةي لتقة ة ةةد ها مسة ة ةةالة بقيمة ة ةةة  7 500دوةر
يف  4ايلول /ة ةةبتمرب  2014ولتو غ ة ةةا لتق ة ةةد ها مس ة ةةالة بقيم ة ةةة  1 000دوةر يف  18ك ة ةةا ون
انول/ديسمرب .2014
 - ١7واراطةةن اللجنةةة علمةةا برصةةيد صةةندو التربعةةات اة ةةت ما البةةالل  225 462دوةرا
يف  ٣٠ر يران/يو ية ةه  .٢٠١٥واعرب ةةن اللجن ةةة ع ةةن امتناه ةةا إىل الصة ة لتق ةةد ها مس ةةالة بقيم ةةة
 20 000دوةر يف  7متوز/يولية ة ةةه  2014وإىل اليابة ة ةةان لتقة ة ةةد ها مسة ة ةةالة بقيمة ة ةةة 21 660
دوةرا يف  19ايلول /ةةبتمرب  .2014كم ةةا اراط ةةن اللجن ةةة علم ةةا م ةةع التق ةةدير بتعه ةةد الصة ة
املسالة مببلل إسايف بقيمة  20 000دوةر إىل صندو التربعات اة ت ما .
 - ١8وا تعرسةةن اللجنةةة الوثيقةةة  ISBA/21/FC/5واعربةةن عةةن القلةةي بشة ن تةةد معةةدل عائةةد
صة ةةندو اهلبة ةةات .واراط ة ةةن علمة ةةا ال ة ةةة الصة ةةندو والس ة ةةبل املمكنة ةةة ل ي ة ةةادة إيرادات ة ةه .وعق ة ةةا
املناقشةةة ،قةةررت اللجنةةة اة تسةةحا اي امةوال مةةن را املةةال ولكنهةةا اوصةةن ،عوسةةا عةةن لة ،
ب ة ن يتشةةاور انم ة العةةا مةةع الص ةةندو املشةةرتع للمعاشةةات التقاعديةةة ملةةو فو انمةةمل املتح ةةدة،
ومةةع اي ةةات انمةةمل املتحةةدة انخةةرت ،ي ةةال عةةن مستشةةار يف جمةةال اة ةةتثمار ،بش ة ن اخلط ةوات
الةةي كةةن ااا اةةا للحصةةول علةةى معةةدل عائةةد اعلةةى .وطلبةةن اللجنةةة إىل انم ة العةةا ان يقةةو
بإبال،ه ةةا يف ع ةةا  2016ع ةةن املررل ةةة ال ةةي بلغته ةةا اة ة ه املش ةةاورات و تائجه ةةا وتق ةةدا توص ةةيات
بش ن ا تثمار صندو اهلبات.
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 - ١9و َّكةةرت اللجنةةة انمة العةةا ب هةةا طلبةةن يف عةةا  2014إعةةداد تقريةةر عةةن وجهةةة النظةةر
السة ةةل املقدمة ةةة مة ةةن صة ةةندو اهلبة ةةات إىل صة ةةندو التربعة ةةات
القا و ية ةةة بش ة ة ن إمكا ية ةةة اعتبة ةةار ق
اة ت ما منحا.

سادسا  -تقرير عن حالة دندوه رأس المال المتداول
 - 20اراط ة ةةن اللجن ة ةةة علم ة ةةا بوس ة ةةع ص ة ةةندو را امل ة ةةال املت ة ةةداول رة ة ة  30ر يران/يو ي ة ةةه
 ،2015ويشمل ق لفا قدراا  559 601دوةر من اصل ق يبلل  560 000دوةر.

 - ٢1وةرظ ة ةةن اللجن ة ةةة ان توزي ة ةةع احلصة ة ة يف ص ة ةةندو را امل ة ةةال املت ة ةةداول عل ة ةةى ال ة ةةدول
انع ان ة يتوايي مع ارد جدول لأل صةبة املقةررة .و ةتتناول اللجنةة اة ه املسة لة جمةددا ،كمةا
قررت يف عا  ،2014يف يا التنقيح املقبل ملستوت صندو را املال املتداول.

سابعا  -حالة تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للق ا العام
 - ٢2تثةةل اللجنةةة علةةى انم ة العةةا إلعةةداد الوثيقةةة املعنو ةةة ”رالةةة التقةةد احملةةرز حنةةو تنفي ة
الس ةةلطة الدولي ةةة لق ةةاع البح ةةار املع ةةايري احملا ة ةةبية الدولي ةةة للقط ةةاع الع ةةا ل ةةول  1ك ةةا ون الثة ةةا /
يناير  )ISBA/21/FC/9( “2016وعلى جهوده الرامية إىل تنفي ا ه املعايري.

ثارنا  -رقت ر ر رررن لتحا ر ر ررين ع ر ر رررل ريزاني ر ر ررة الفت ر ر رررة المالي ر ر ررة 2018-2017
في ضوء المعايير المحاسبية الدولية للق ا العام
 - ٢3اقشة ةةن اللجنة ةةة السة ةةبل وان ة ةةاليا الكفيلة ةةة بتحة ةةدين عة ةةرض املي ا ية ةةة ة ةةعيا لتحس ة ة
الشةةفايية والتخطةةيس اة ةرتاتيجو .و ظةةرت اللجنةةة يف شةةكل املي ا يةةة احلةةاأل واخليةةارات املعروسةةة يف
الوثيق ةةة املعنو ةةة ”مق ةةرتت لتحس ة ع ةةرض مي ا ي ةةة الف ةةرتة املالي ةةة  2018-2017يف س ةةون املع ةةايري
احملا بية الدولية للقطاع العا “ ( )ISBA/21/FC/6خالل املناقشات الي اجرهتا.
 - ٢4ويف اعقاب املناقشات الي دارت يف اللجنة ،اعدت اللجنة شةكال جديةدا للمي ا يةة ،علةى
النحو الوارد يف املريةي .ويشةمل الشةكل اجلديةد بةا النفقةات التةالي ف ( )1بةاب النفقةات اإلداريةة
و ( )2باب فقات الربامج الفنية الي ت مل تة بةرامج .و ةيظل بةاب اإليةرادات يف املي ا يةة يبة
إمجاأل اإليرادات على النحو احملدد يف تقرير جلنة املالية لعا .2014
 - ٢5والربامج الستة الي تغطو عمل السلطة اوف
(ا)
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(ب) وس محاية البي ة البحرية؛
(ج)

إدارة العقود؛

(د)

إدارة البيا ات؛

(اة)

الرتويج إلجران البحو العلمية البحرية وتشجيعها يف املنطقة؛

(و)

ا شطة التوعية.

 - ٢6وتت ة ةةمن املي ا ية ةةة بيا ة ةةا مفصة ةةال لتج ة ةرانات وانولوية ةةات واناة ةةداا يف إطة ةةار كة ةةل مة ةةن
الرب امج.
 - ٢7ويف كل من الربامج الستة ،تكون اناع ي ات يرعية مبا يف ل ف
(ا)

اخلربان اة تشاريون؛

(ب) الطباعة اخلارجية؛
(ج)

السفر؛

(د)

رلقات العمل.

 - ٢8وم ةةن م اي ةةا الش ةةكل اجلدي ةةد زي ةةادة املس ةةانلة والش ةةفايية ييم ةةا يتعل ةةي بة ةاإلدارة اة ة ةرتاتيجية
للسةةلطة وتع ية عمليةةة صةةنع القةرار اة ةرتاتيجية ييهةةا .وعةةالوة علةةى لة  ،مةةن شة ن لة إتارةةة
تقةدا تقةارير اكثةةر تفصةيال عةةن النتةائج الةةي وققةن يف إطةةار كةل جمةةال مةن جمةةاةت الةربامج .ومةةن
املفهو ان شكل املي ا ية يظل قيد اة تعراض و يتطور مع مرور الوقن.
 - ٢9وطلبةةن اللجنةةة إىل انمة العةةا ا ةةتخدا شةةكل املي ا يةةة اجلديةةد إلعةةداد املي ا يةةة املقرترةةة
للفةةرتة املاليةةة  .2018-2017وينبغةةو ان يب ة ةةرد املي ا يةةة املقرترةةة ال ةربامج وان يوسةةح ا ةواع
التكالي الي يتكبَّداا كل بر ةامج با ةتخدا ي ةات يرعيةة ،مبةا يف لة تلة املة كورة يف الفقةرة
 27اعاله.

تاسعا  -حال ر ررة تنفير ر ررذ ر ر ررار الجمعير ر ررة المتعل ر ررق بالت ر ر ررالي العارر ر ررة الار ر ررنوية لعقر ر ررود
االست شاف
 - 30ظ ةةرت اللجن ةةة يف الوثيق ةةة  ISBA/21/FC/4املتعلق ةةة بتنفية ة قة ةرار اجلمعي ةةة
بش ن التكالي العامة السنوية.
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 - 31وةرظ ة ة ةةن اللجن ة ة ةةة ان م ة ة ةةن بة ة ة ة عق ة ة ةةود اة تكش ة ة ةةاا انربع ة ة ةةة عش ة ة ةةر ال ة ة ةةي ابرم ة ة ةةن
قبة ةةل  25متوز/يولية ةةه  ،2013واية ةةي  10متعاقة ةةدين علة ةةى تعة ةةديل عقة ةةودامل وعلة ةةى دية ةةع ر ة ةةو
املسة ةةالة يف التكة ةةالي العامة ةةة .وةرظة ةةن اللجنة ةةة اي ة ةةا ان مة ةةن املتوقة ةةع ان ية ةةديع  18متعاقة ةةدا
من اصل  22ر و املسالة يف التكالي العامة لعا .2016
 - 32وةرظن اللجنة بتقةدير مةا ارةرزه انمة العةا مةن تقةد وجنةات يف التفةاوض علةى ر ةو
املس ةةالة يف التك ةةالي العام ةةة وش ةةجعته عل ةةى مواص ةةلة مش ةةاوراته م ةةع املتعاق ةةدين انربع ةةة الب ةةاق
ل مان تقا مل انعبان بصورة عادلة ب مجيع املتعاقدين.

عاشرا  -ا تران فرل رسوم على تج يز طلبات تمديد عقود االست شاف
 - 33ا تعرسةةن اللجنةةة ولةةيال مفصةةال قدمةةه انم ة العةةا بش ة ن التكةةالي التقديريةةة لتجهي ة
طلب ةةات متدي ةةد عق ةةود اة تكش ةةاا ،ا ةةتنادا إىل اإلجة ةرانات املقرتر ةةة الة ةواردة يف الوثيق ةةة املعنو ةةة
”إج ةرانات ومعةةايري متديةةد خطةةس عمةةل اة تكشةةاا املوايةةي عليهةةا ويقةةا للفقةةرة  9مةةن الفةةرع 1
مةةن مريةةي اةتف ة ةةا املتعلةةي بتنفي ة اجل ة ة ن احل ةةادي عشةةر مةةن اتفاقيةةة انمةةمل املتحةةدة لقةةا ون البحةةار
امل رخةةة  10كةةا ون انول/ديسةةمرب  ،)ISBA/21/C/WP.1( “1982وطلبةةن إي ةةارات إسةةايية.
وبع ةةد النظ ةةر ومواص ةةلة املناقش ةةة ،ر ةةددت اللجن ةةة التكلف ةةة التقديري ةةة لتجهية ة طل ةةا متدي ةةد مببل ةةل
 67 000دوةر.
 - 34ولة ة ا ق ةةررت اللجن ةةة ان توص ةةو ا ل ةةس ،مراع ةةاةً إلجة ةرانات ومع ةةايري متدي ةةد خط ةةس عم ةةل
اة تكش ةةاا املواي ةةي عليه ةةا عل ةةى النح ةةو ال ة ي اوص ةةن ب ةةه اللجن ةةة القا و ي ةةة والتقني ةةة ،ب ة ن قو ةةدَّد
ات  4إىل  6مة ةةن
ر ة ةةو طهي ة ة طلة ةةا متدية ةةد العقة ةةد مببلة ةةل  67 000دوةر ،وان تقعتمة ةةد الفقة ةةر ق
مشروع اإلجرانات واملعايري الواردة يف الوثيقة  ،ISBA/21/C/WP.1بالصيغة املعدلة ويقا ل ل

حادي عشر  -اآلثار المالية واآلثار المترتبة في الميزانية على برنارج العمرل المقتررن
لوضع أنظمة الستغالل المعادن البحرية
 - 35عق ةةا الع ةةرض ال ة ي قدم ةةه رئ ةةيس اللجن ةةة القا و ي ةةة والتقني ةةة بش ة ن وس ةةع إط ةةار تنظيم ةةو
ة تغالل املعادن يف املنطقة ،اعتربت اللجنةة املاليةة ان تنفية مشةروع خطةة العمةل ةريتا تبعةات
مالي ةةة كب ةةرية يف املي ا ي ةةة املقبل ةةة للف ةةرتة  ،2018-2017واش ةةارت تبع ةةا لة ة ل إىل ان امل ةةداوةت
بش ة ن تل ة املي ا يةةة ةةا ان تتنةةاول ااةةا ا لةةس ق ةراراً بش ة ن مشةةروع خطةةة العمةةل .وةرظةةن
اللجن ةةة املالي ةةة ان اللجن ةةة القا و ي ةةة والتقني ةةة ةةتعمل عل ةةى إع ةةداد خط ةةة توس ةةح مجي ةةع التك ةةالي
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وطلبن ان تكون تل اخلطة قمتارة قبل وقةن كةاا لكةو ت خة يف احلسةبان رة إعةداد املي ا يةة
املقرترة التالية.
 - 36واوصةةن اللجنةةة ب ة ن يطلةةا ا لةةس واجلمعيةةة إىل انم ة العةةا ان يب ة ل قصةةارت جهةةده
لتخصةي مةوارد كاييةةة يف مي ا يةة الفةرتة  2016-2015للنةواتج املتوخةاة ات انولويةة ،احملةةددة
يف مشروع خطة العمل ،وان يقد إىل اللجنة تقريرا عن التقد احملرز واملوارد املستخدمة.

ثاني عشر  -راائل أخرى
 - 37ظة ةةرت اللجنة ةةة يف الوثيقة ةةة املعنو ة ةةة ”ا ة ةةما ع ة ةةو جدية ةةد إىل السة ةةلطة الدولية ةةة لقة ةةاع
البح ةةار“ ( .)ISBA/21/FC/8واوص ةةن اللجن ةةة بة ة ن ت ةةديع دول ةةة يلس ةةط  ،ال ةةي اص ةةبحن ع ة ةوا
يف الس ةةلطة يف  2ك ةةا ون الثا /ين ةةاير  ،2015املب ةةالل املبين ةةة اد ةةاه ملس ةةالاهتا يف املي ا ي ةةة اإلداري ةةة
العامةةة للسةةلطة لعةةامو  2015و  .2016وويقةةا للبنةةد  1-7مةةن النظةةا املةةاأل للسةةلطة ،تقيةةد
ا ه اةشرتاكات يف رساب اإليرادات املتنوعة.
جة ة ة ةةدول ان صة ة ة ةةبة املقة ة ة ةةررة اجلةةدول املعةةدل للسةةلطة اةشة ة ة ة ةرتاكات يف املي ا ي ة ة ة ةةة السة ةةل املقدمة ةةة إىل صة ةةندو
لألممل املتحدة 
الدولية ة ةةة لقة ة ةةاع البحة ة ةةار اإلداري ةةة العام ةةة (ب ةةدوةرات را املةةال املتةةداول (بةةدوةرات
الوةيات املتحدة)
الوةيات املتحدة(
( سبة م وية(
( سبة م وية)

الدولة ة ة ة ة ةةة الع ة ة ة ة ة ةةو
اجلديد

تاريخ بداية الع وية

دولة يلسط

 2كا ون الثا /يناير 0.01 0.01 0.0025 0.0025 2015

2015

2016

المجمو

2016 2015

2015

2016

2015

578

578

-

578

578

-

 - 38واعربةن اللجنةةة عةةن قلقهةةا بشة ن اةشةرتاكات ،ةري املديوعةةة املرتتبةةة علةةى الةةدول انع ةةان
املت ة خرة يف الةةديع ملةةدة ةةنت او اكثةةر يف الفةةرتة ( ،)2015-1998الةةي بلغةةن 297 649
دوةرا ،وطلب ةةن إىل انم ة الع ةةا ان يواص ةةل ،يف إط ةةار ةةلطته التقديري ةةة ،ب ة ل اجله ةةود لتحص ةةيل
تل املبالل.
 - 39ورربةةن اللجنةةة بنشةةر وثائقهةةا يف وقةةن مبكةةر علةةى املوقةةع الشةةبكو للسةةلطة واعربةةن عةةن
تقديراا ل ل  ،وشجعن انم العا على مواصلة ا ه املمار ة.

ثالث عشر  -توديات اللجنة المالية
 - 40يف سون ما قكر س فاً ،توصو اللجنة ا لس واجلمعية مبا يلوف
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(ا)
و 2016؛

تعي ة ة م س ةةة ” “KPMGبص ةةفة مراجة ةةع رس ةةابات مس ةةتقل لعة ةةامو 2015

(ب) الطلا إىل انمة العةا ان يتشةاور مةع الصةندو املشةرتع للمعاشةات التقاعديةة
مل ةةو فو انم ةةمل املتح ةةدة وم ةةع اهلي ةةات انخ ةةرت التابع ةةة لألم ةةمل املتح ةةدة ،وم ةةع مستش ةةار يف جم ةةال
اة ةةتثمار ،بش ة ن اخلط ةوات الةةي كةةن ااا اةةا للحصةةول علةةى معةةدل عائةةد عةةال مةةن صةةندو
اهلبةةات ،وان يق ةد إىل اللجنةةة يف عةةا  2016تقري ةراً عةةن رالةةة تل ة املشةةاورات و تائجهةةا ،وان
يقد توصيات بش ن ا تثمار صندو اهلبات؛
(ج) اإلراطةةة علمةةا بالشةةكل اجلديةةد ال ة ي يقسةةتخد لعةةرض مي ا يةةة السةةلطة للفةةرتة
2018-2017؛
(د) ودي ة ةةد ر ة ةةو طهي ة ة طل ة ةةا متدي ة ةةد العق ة ةةود مببل ة ةةل  67 000دوةر ،واعتم ة ةةاد
الفقة ةرات م ةةن  4إىل  6م ةةن مش ةةروع اإلجة ةرانات واملع ةةايري الة ةواردة يف الوثيق ةةة ،ISBA/21/C/WP.1
بالصيغة املعدلة ويقاً ل ل ؛
(اة) الطل ةةا إىل انمة ة الع ةةا ان يبة ة ل قص ةةارت جه ةةده لتخص ةةي مة ةوارد كايي ةةة يف
مي ا يةةة الفةةرتة  2016-2015للن ةواتج املتوخةةاة ات انولويةةة ،احملةةددة يف مشةةروع خطةةة العمةةل،
وان يقد إىل اللجنة تقريرا عن التقد احملرز واملوارد املستخدمة؛
(و) تش ة ة ةةجيع املتعاق ة ة ةةدين ال ة ة ة ين م ة ة ةةا زال ة ة ةوا ينظ ة ة ةةرون يف م ة ة ةةوقفهمل بش ة ة ة ن املس ة ة ةةالة
يف التكةةالي العامةةة السةةنوية املتعلقةةة بةةإدارة عقةةودامل واإلش ةراا عليهةةا تشةةجيعا قويةةا علةةى قبةةول
التعةةديالت ات الصةةلة يف شةةرود العقةةد املورةةدة مةةن اجةةل سةةمان تقا ةةمل انعبةةان بصةةورة عادلةةة
ب مجيع املتعاقدين؛
(ز)
وبالكامل؛

رن اع ان السلطة علةى ةداد ان صةبة املقةررة هلةمل يف املي ا يةة يف املوعةد املقةرر

(ت) مناش ة ةةدة اع ة ةةان الس ة ةةلطة ،م ة ةةرة اخ ة ةةرت ،ان يس ة ةةددوا يف اق ة ةةرب وق ة ةةن ك ة ةةن
اةش ةرتاكات ،ةةري املديوعةةة ملي ا ي ةةة السةةلطة عةةن السةةنوات الس ةةابقة ،والطلةةا إىل انم ة الع ةةا ان
يواصل ،يف إطار لطته التقديرية ،ب ل اجلهود لتحصيل تل املبالل؛
(د) تشة ةةجيع انع ة ةةان بقة ةةوة علة ةةى تقة ةةدا تربعة ةةات إىل صة ةةندو اهلبة ةةات وصة ةةندو
التربعات اة ت ما العائدين للسلطة
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المرفق

ش ل ريزانية الفترة  2018-2017فيما يتعلق بالنفقات


الباب  - 1النفقات اإلدارية
الباب الفرعي 1
الو ائ الثابتة
املساعدة امل قتة العامة
العمل اإلسايف
التكالي العامة للمو ف
اةتصاةت
التدريا
كتا املكتبة ولوازمها
ال ياية الرمية
اقتنان املفروشات واملعدات
اللواز واملواد
خدمات متنوعة
تكنولوجيا املعلومات
ر و مراجعة احلسابات
النظا املورد لألممل املتحدة
إدارة املبا
السفر يف مها رمية (،ري متعلي بالرب امج)
رجمو الباب الفرعي 1
الباب الفرعي 2
خدمات امل مترات
اجلمعية 
ا لس 
اللجنة املالية 
اللجنة القا و ية والتقنية 
رجمو الباب الفرعي 2
رجمو الباب  1النفقات اإلدارية
الباب  - 2النفقات البرنارجية

 1-2وسع إطار تنظيمو لأل شطة يف املنطقة
اخلربان اة تشاريون
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الطباعة اخلارجية
السفر
رلقات العمل
ا موع الفرعو 
 2-2محاية البي ة البحرية
اخلربان اة تشاريون
الطباعة اخلارجية
السفر
رلقات العمل
ا موع الفرعو 
 3-2إدارة العقود
اخلربان اة تشاريون
الطباعة اخلارجية
السفر
رلقات العمل
ا موع الفرعو 
 4-2إدارة البيا ات
اخلربان اة تشاريون
الطباعة اخلارجية
السفر
مستودع البيا ات املرك ي
رلقات العمل
ا موع الفرعو 
 5-2تع ي وتشجيع و العلو البحرية يف املنطقة
اخلربان اة تشاريون
الطباعة اخلارجية
السفر
رلقات العمل
ا موع الفرعو 
 6-2ا شطة التوعية
اخلربان اة تشاريون 
الطباعة اخلارجية 
السفر 

15-11824

11/12

ISBA/21/A/6
ISBA/21/C/15


رلقات العمل
ا موع الفرعو 
رجمو الباب  2النفقات البرنارجية
رجمو النفقات اإلدارية والبرنارجية
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ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ

ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ

ISBA/21/A/9/Rev.1
Distr.: General
29 September 2015
Arabic
Original: English

ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﳊﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
ﻛﻴﻨﻐﺴﺘﻮﻥ ،ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ
 ٢٤-١٣ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ ٢٠١٥

ﻣﻘــﺮﺭ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴــﺔ ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌــﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳــﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﻠﻨﻈــﺎﻡ ﺍﻟــﺪﻭﱄ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘــﺔ ،ﻋﻤــﻼ
ﺑﺎﳌﺎﺩﺓ  ١٥٤ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ
ﺇﻥﹼ ﲨﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ،
ﺇﺫ ﺗﺸــﲑ ﺇﱃ ﺃ ﹼﻥ ﺍﳌــﺎﺩﺓ  ١٥٤ﺑــﺎﳉﺰﺀ ﺍﳊــﺎﺩﻱ ﻋﺸــﺮ ﻣــﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﺍﻷﻣــﻢ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﻟﻘــﺎﻧﻮﻥ
ﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺗﻨ ّ
”ﺗﻘــﻮﻡ ﺍﳉﻤﻌﻴــﺔ ،ﻛــﻞ ﲬــﺲ ﺳــﻨﻮﺍﺕ ﻣــﻦ ﺑــﺪﺀ ﻧﻔــﺎﺫ ﻫــﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ،ﲟﺮﺍﺟﻌــﺔ ﻋﺎﻣــﺔ
ﻭﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﻠﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ.
ﻭﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﰲ ﺿﻮﺀ ﻫـﺬﻩ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌـﺔ ﺃﻥ ﺗﺘّﺨـﺬ ،ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗﻮﺻـﻲ ﺃﺟﻬـﺰﺓ ﺃﺧـﺮﻯ ﺑـﺄﻥ ﺗﺘّﺨـﺬ،
ﺗﺪﺍﺑﲑ ﻭﻓﻘـﺎ ﻷﺣﻜـﺎﻡ ﻭﺇﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ ﻫـﺬﺍ ﺍﳉـﺰﺀ ﻭﺍﳌﺮﻓﻘـﺎﺕ ﺍﳌﺘﺼـﻠﺔ ﺑـﻪ ،ﺗـﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﲢﺴـﲔ
ﺳﲑ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ“.
ﻭﻗﺪ ﻧﻈﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ)،(١
 - ١ﺗﻘـﺮّﺭ ﺇﺟــﺮﺍﺀ ﻣﺮﺍﺟﻌــﺔ ﻋﺎﻣــﺔ ﻭﻣﻨﺘﻈﻤـﺔ ﻟﻠﻜﻴﻔﻴــﺔ ﺍﻟــﱵ ﺳــﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻋﻤﻠﻴــﺎ ﺍﻟﻨﻈــﺎﻡ
ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻤﻼ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٥٤ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ؛
 - ٢ﺗﻘﺮّﺭ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﺑﺈﺷﺮﺍﻑ ﻣـﻦ ﳉﻨـﺔ ﻣﺮﺍﺟﻌـﺔ ﺗﺘـﺄﻟﹼﻒ ﻣـﻦ ﺭﺋـﻴﺲ
ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﻭﻣﻜﺘﺒﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺠﻤﻟﻠـﺲ ،ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻳﻈـ ﹼﻞ ﺍﻟـﺮﺋﻴﺲ ﺍﳊـﺎﱄ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴـﺔ ﻋﻀـﻮﺍ ﰲ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ
__________
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ﺣﱴ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ،ﻭﳚﻮﺯ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺮﺍﻗـﺐ ﰲ
ﳉﻨﺔ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ؛
 - ٣ﺗﻘﺮّﺭ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﺴـﻬﺮ ﻋﻠـﻰ ﺇﺟـﺮﺍﺀ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌـﺔ ﺧـﱪﺍﺀ ﺍﺳﺘﺸـﺎﺭﻳﻮﻥ ﺗُﻌﻴّﻨـﻬﻢ ﳉﻨـﺔ
ﺍﳌﺮﺍﺟﻌــﺔ ﻭﲣﺘــﺎﺭﻫﻢ ﻣــﻦ ﻗﺎﺋﻤــﺔ ﺗﺼــﻔﻴﺔ ﺑﺄﲰــﺎﺀ ﺧــﱪﺍﺀ ﺍﺳﺘﺸــﺎﺭﻳﲔ ﻳﻌــﺪّﻫﺎ ﺍﻷﻣــﲔ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﻭﻓﻘــﺎ
ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﻬﺑﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ؛
 - ٤ﺗﻘـﺮّﺭ ﺃﻥ ﺗﻌﻘــﺪ ﳉﻨــﺔ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌــﺔ ﺟﻠﺴــﺔ ﻣــﻊ ﺍﳋــﱪﺍﺀ ﺍﻻﺳﺘﺸــﺎﺭﻳﲔ ﻭﲢـﺪّﺩ ﻣﻌﻬــﻢ
ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳـﺮ ﻗﺒـﻞ ﺻـﻴﺎﻏﺘﻪ؛ ﰒ ﺗﺘـﻮﱃ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺑﻌـﺪ ﺫﻟـﻚ ﺭﺻـﺪ ﺍﻟﺘﻘـﺪﻡ ﺍﶈـﺮﺯ ﰲ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﻭﺗﺰﻭﻳـﺪ
ﺍﳉﻤﻌﻴــﺔ ﰲ ﺩﻭﺭﻬﺗــﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸــﺮﻳﻦ ﰲ ﻋــﺎﻡ  ٢٠١٦ﺑﺘﻘﺮﻳــﺮ ﻣﺆﻗــﺖ ﻳﺘﻀـﻤّﻦ ﺗﻌﻠﻴﻘــﺎﺕ ﺍﻷﻣﺎﻧــﺔ
ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ؛
 - ٥ﺗﻘ ـﺮّﺭ ﺃﻳﻀــﺎ ﺗﻜﻠﻴــﻒ ﳉﻨــﺔ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌــﺔ ﺑﺘﻘــﺪﱘ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ ﺍﻟﻨــﻬﺎﺋﻲ ،ﲟــﺎ ﰲ ﺫﻟــﻚ ﺃﻳ ـﺔ
ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﲢﺴﲔ ﺳﲑ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ،ﺇﱃ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﰲ ﺩﻭﺭﻬﺗﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ؛
 - ٦ﺗﻘﺮّﺭ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﳌﺮﺟﻌﻲ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﻫـﻮ ﺍﻹﻃـﺎﺭ ﺍﻟـﻮﺍﺭﺩ ﰲ
ﺍﳌﺮﻓﻖ ﻬﺑﺬﺍ ﺍﳌﻘﺮّﺭ؛
 - ٧ﺗﻄﻠــﺐ ﺇﱃ ﺍﻷﻣــﲔ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﺗﺰﻭﻳــﺪ ﳉﻨــﺔ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌــﺔ ﲟــﺎ ﻳﻠــﺰﻡ ﻣــﻦ ﺍﻟــﺪﻋﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﺴﱵ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ،ﻭﺗﻌﻤﻴﻢ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨـﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠـﻰ ﲨﻴـﻊ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀـﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ
ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗ ﹼﻞ ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ.
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ﺍﳌﺮﻓﻖ

ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﳌﺮﺟﻌﻲ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘـﺔ ،ﻋﻤـﻼ ﺑﺄﺣﻜـﺎﻡ
ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٥٤ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ
 - ١ﺍﻟﺴـــﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـــﺔ ﻟﻘـــﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤـــﺎﺭ ﻣﻨﻈﻤـ ـ ﹲﺔ ﺩﻭﻟﻴـــﺔ ﻣﺴـــﺘﻘﻠﺔ ﺃﻧﺸـــﺌﺖ ﲟﻮﺟـــﺐ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴـــﺔ
ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭﺍﺗﻔﺎﻕ ﻋﺎﻡ  ١٩٩٤ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﳊـﺎﺩﻱ ﻋﺸـﺮ ﻣـﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ
ﺍﻷﻣــﻢ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﻟﻘــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ ﺍﳌﺆﺭﺧــﺔ  ١٠ﻛــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴــﻤﱪ  .١٩٨٢ﻭﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻫــﻲ
ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﻳُﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﰲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،ﺑﺘﻨﻈـﻴﻢ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒـﺔ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﻷﻏﺮﺍﺽ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺺ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ.
 - ٢ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٥٤ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻘـﻮﻡ ﺍﳉﻤﻌﻴـﺔ ،ﻛـﻞ ﲬـﺲ ﺳـﻨﻮﺍﺕ ﻣـﻦ ﺗـﺎﺭﻳﺦ
ﺑــﺪﺀ ﻧﻔــﺎﺫ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ،ﲟﺮﺍﺟﻌــﺔ ﻋﺎﻣــﺔ ﻭﻣﻨﺘﻈﻤــﺔ ﻟﻠﻜﻴﻔﻴــﺔ ﺍﻟــﱵ ﺳــﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻋﻤﻠﻴــﺎ ﺍﻟﻨﻈــﺎﻡ ﺍﻟــﺪﻭﱄ
ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ .ﻭﻳﺘﻤﺜـﻞ ﺍﻟﻐـﺮﺽ ﻣـﻦ ﺍﳌـﺎﺩﺓ  ١٥٤ﰲ ﺇﺗﺎﺣـﺔ ﺍﻟﻔﺮﺻـﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴـﺔ
ﻟﻜﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﳋﱪﺓ ﺍﳌﻜﺘﺴـﺒﺔ ﻭﺍﻟﻈـﺮﻭﻑ ﺍﳌـﺘﻐﲑﺓ ،ﻣﻨـﺬ ﺇﻧﺸـﺎﺀ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ،ﺗـﺆﺩﻱ ﺇﱃ
ﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺎﲣﺎﺫ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ.
ﲢﺴﲔ ﺳﲑ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ،ﺃﻭ ﻟﻜﻲ ﺗﻮﺻﻲ ﻫﻴﺌﺎ ٍ
 - ٣ﺗﻌﺘﺰﻡ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﺮﺍﺟﻌـﺔ ﺩﻭﺭﻳـﺔ ﲟﻘﺘﻀـﻰ ﺍﳌـﺎﺩﺓ  ١٥٤ﰲ ﺩﻭﺭﻬﺗـﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸـﺮﻳﻦ
ﰲ ﻋﺎﻡ  .٢٠١٧ﻭﺳُﻴ َﻌﺪﱡ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﱃ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﳌﺮﺟﻌﻲ ﺃﺩﻧﺎﻩ.
 - ٤ﻳﺘﻀﻤّﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺿﺎ ﻟﻠﻄﺮﻳﻘـﺔ ﺍﻟـﱵ ﺳـﺎﺭﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻋﻤﻠﻴـﺎ ﳐﺘﻠـﻒ ﺍﳍﻴﺌـﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴـﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻔﺮﻋﻴــﺔ ﻟﻠﺴــﻠﻄﺔ ،ﻭﻣــﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧــﺖ ﻗــﺪ ﺃﺩﺕ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴــﺔ ﺍﳌﻬــﺎﻡ ﺍﳌﻨﺼــﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﻘــﺮﺓ  ٥ﻣــﻦ
ﺍﳉﺰﺀ  ١ﻣﻦ ﻣﺮﻓﻖ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻋﺎﻡ  .١٩٩٤ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ ،ﺳﻴﺘﻀﻤّﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ:
)ﺃ( ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺿﺎ ﳌﺴﺘﻮﻯ ﲤﺜﻴﻞ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀـﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﻭﺣﻀـﻮﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﻟـﺪﻭﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ؛
)ﺏ( ﲢﻠﻴﻼ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﺃﻋﻠـﻰ ﻫﻴﺌـﺔ ﻟﻠﺴـﻠﻄﺔ ﰲ ﳎـﺎﻝ ﻭﺿـﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳـﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻣــــﺔ ﻭﰲ ﳑﺎﺭﺳــــﺔ ﺻــــﻼﺣﻴﺎﻬﺗﺎ ﻭﻭﻇﺎﺋﻔﻬــــﺎ ﺍﻹﺿــــﺎﻓﻴﺔ ﻋﻤــــﻼ ﺑــــﺎﻟﻔﻘﺮﺓ  ٢ﻣــــﻦ ﺍﳌــــﺎﺩﺓ ١٦٠
ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ؛
)ﺝ( ﲢﻠﻴﻼ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ ﺑﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﺍﳍﻴﺌـﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳـﺔ ﻟﻠﺴـﻠﻄﺔ ﰲ ﳎـﺎﻝ ﻭﺿـﻊ ﺳﻴﺎﺳـﺎﺕ
ﳏﺪﺩﺓ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﺑﺸـﺄﻥ ﺃﻳـﺔ ﻣﺴـﺄﻟﺔ ﺃﻭ ﺃﻣـﺮ ﻳﻘـﻊ ﺿـﻤﻦ ﺍﺧﺘﺼـﺎﺹ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﻭﰲ ﳑﺎﺭﺳـﺘﻬﺎ
ﻟﺼﻼﺣﻴﺎﻬﺗﺎ ﻭﻭﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺓ  ٢ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٦٢ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ؛
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)ﺩ( ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺿﺎ ﳍﻴﻜـﻞ ﺍﻷﻣﺎﻧـﺔ ﻭﺃﺩﺍﺋﻬـﺎ ﳌﻬﺎﻣﻬـﺎ ﺍﳌﺸـﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﻔﺮﻋـﻲ ﺩﺍﻝ
ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻉ  ٤ﻣﻦ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﳊـﺎﺩﻱ ﻋﺸـﺮ ﻣـﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘـﺮﺓ  ٥ﻣـﻦ ﺍﻟﻔـﺮﻉ  ١ﻣـﻦ ﻣﺮﻓـﻖ ﺍﺗﻔـﺎﻕ
ﻋﺎﻡ  ،١٩٩٤ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﳑﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻃﺒﻘﹰﺎ ﻷﺣﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻔـﺮﻉ  ٢ﻣـﻦ ﻣﺮﻓـﻖ ﺍﺗﻔـﺎﻕ
ﻋﺎﻡ ١٩٩٤؛
)ﻫـ( ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺿــــﺎ ﻷﺩﺍﺀ ﺃﻋﻀــــﺎﺀ ﺍﳍﻴﺌــــﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴــــﺔ ﻟﻠﺴــــﻠﻄﺔ ﻭﻣﺴــــﺘﻮﻯ ﲤﺜﻴﻠــــﻬﻢ
ﻭﺣﻀﻮﺭﻫﻢ ،ﻭﲢﻠﻴﻼ ﻷﻋﺒﺎﺀ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﺘﻮﻗﹼﻌﺔ ،ﻭﲢﺪﻳﺪﺍ ﻟﻠﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺷـﺄﻬﻧﺎ ﺃﻥ ُﺗﻔﻀـﻲ
ﺇﱃ ﲢﺴﲔ ﺳﲑ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ.
ﺍﳉﻠﺴﺔ ١٥٤
 ٢٤ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ ٢٠١٥
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ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﳊﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
ﻛﻴﻨﻐﺴﺘﻮﻥ ،ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ
 ٢٤-١٣ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ ٢٠١٥

ﻣﻘﺮﺭ ﲨﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﺇﻥ ﲨﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ،
ﺇﺫ ﺗﻀﻊ ﰲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻠﺲ،
-١
ﻭ ٢٠١٦؛

ﺗﻌ ـﻴﻦ ﻣﺆﺳﺴــﺔ ” “KPMGﺑﺼــﻔﺔ ﻣﺮﺍﺟــﻊ ﺣﺴــﺎﺑﺎﺕ ﻣﺴــﺘﻘﻞ ﻟﻌــﺎﻣﻲ ٢٠١٥

 - ٢ﺗﻄﻠـــﺐ ﺇﱃ ﺍﻷﻣـــﲔ ﺍﻟﻌـــﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﺘﺸـــﺎﻭﺭ ﻣـــﻊ ﺍﻟﺼـــﻨﺪﻭﻕ ﺍﳌﺸـــﺘﺮﻙ ﻟﻠﻤﻌﺎﺷـــﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﳌﻮﻇﻔﻲ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﻣﻊ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣـﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ،ﻭﻣـﻊ ﻣﺴﺘﺸـﺎﺭ ﰲ
ﳎــﺎﻝ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﳋﻄــﻮﺍﺕ ﺍﻟــﱵ ﳝﻜــﻦ ﺍﲣﺎﺫﻫــﺎ ﻟﻠﺤﺼــﻮﻝ ﻋﻠــﻰ ﻣﻌــﺪﻝ ﻋﺎﺋ ـﺪ ﻋــﺎﻝﹴ ﻣــﻦ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﳍﺒﺎﺕ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻋﺎﻡ  ٢٠١٦ﺗﻘﺮﻳـﺮﺍﹰ ﻋـﻦ ﺣﺎﻟـﺔ ﺗﻠـﻚ ﺍﳌﺸـﺎﻭﺭﺍﺕ
ﻭﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﳍﺒﺎﺕ؛
 - ٣ﲢﻴﻂ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻌـﺮﺽ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴـﺔ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ
ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ  ،٢٠١٨-٢٠١٧ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺃﻭﺻﺖ ﺑﻪ ﳉﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ؛
 - ٤ﺗﻄﻠــﺐ ﺇﱃ ﺍﻷﻣــﲔ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﺒــﺬﻝ ﻗﺼــﺎﺭﻯ ﺟﻬــﺪﻩ ﻟﺘﺤﺪﻳــﺪ ﺗﻜــﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻨــﻮﺍﺗﺞ
ﺍﳌﺘﻮﺧﺎﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ،ﺍﶈﺪﺩﺓ ﰲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻭﻣﺼﺎﺩﺭ ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﻳﻘـﺪﻡ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ
ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﶈﺮﺯ ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ؛
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 - ٥ﺗﺸﺠﻊ ﺑﺸﺪﺓ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗـﺪﻳﻦ ﺍﻟـﺬﻳﻦ ﻣـﺎ ﺯﺍﻟـﻮﺍ ﻳﻨﻈـﺮﻭﻥ ﰲ ﻣـﻮﻗﻔﻬﻢ ﺑﺸـﺄﻥ ﺍﳌﺴـﺎﳘﺔ
ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻳﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑـﺈﺩﺍﺭﺓ ﻋﻘـﻮﺩﻫﻢ ﻭﺍﻹﺷـﺮﺍﻑ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻗﺒـﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌـﺪﻳﻼﺕ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﰲ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻘﺎﺳـﻢ ﺍﻷﻋﺒـﺎﺀ ﺑﺼـﻮﺭﺓ ﻋﺎﺩﻟـﺔ ﺑـﲔ ﲨﻴـﻊ
ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ؛
-٦
ﺍﳌﻘﺮﺭ ﻭﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ؛

ﲢــﺚ ﺃﻋﻀــﺎﺀ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻋﻠــﻰ ﺳــﺪﺍﺩ ﺍﻷﻧﺼــﺒﺔ ﺍﳌﻘــﺮﺭﺓ ﳍــﻢ ﰲ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴــﺔ ﰲ ﺍﳌﻮﻋــﺪ

 - ٧ﺗﻨﺎﺷـــﺪ ﻣـــﺮﺓ ﺃﺧـــﺮﻯ ﺃﻋﻀـــﺎﺀ ﺍﻟﺴـــﻠﻄﺔ ﺃﻥ ﻳﺴـــﺪﺩﻭﺍ ﰲ ﺃﻗـــﺮﺏ ﻭﻗـــﺖ ﳑﻜـــﻦ
ﺍﻻﺷــﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﻏــﲑ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋــﺔ ﳌﻴﺰﺍﻧﻴــﺔ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻋــﻦ ﺍﻟﺴــﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﺗﻄﻠــﺐ ﺇﱃ ﺍﻷﻣــﲔ ﺍﻟﻌــﺎﻡ
ﺃﻥ ﻳﻮﺍﺻﻞ ،ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺳﻠﻄﺘﻪ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ،ﺑﺬﻝ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ؛
 - ٨ﺗﺸـﺠﻊ ﺑﺸــﺪﺓ ﺍﻷﻋﻀــﺎﺀ ﻋﻠــﻰ ﺗﻘــﺪﱘ ﺗﱪﻋــﺎﺕ ﺇﱃ ﺻــﻨﺪﻭﻕ ﺍﳍﺒــﺎﺕ ﻭﺻــﻨﺪﻭﻕ
ﺍﻟﺘﱪﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺌﻤﺎﱐ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ؛
 - ٩ﺗﻌﺘﺮﻑ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﺄﻋﻤـﺎﻝ ﳉﻨـﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴـﺔ ﻭﺗـﺜﲏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻣـﲔ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ
ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ .٢٠١٤-٢٠١٣
ﺍﳉﻠﺴﺔ ١٥٤
 ٢٤ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ ٢٠١٥
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ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﳊﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
ﻛﻴﻨﻐﺴﺘﻮﻥ ،ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ
 ٢٤-١٣ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ ٢٠١٥

ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﲨﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻋﻦ ﺃﻋﻤـﺎﻝ ﺍﳉﻤﻌﻴـﺔ ﰲ
ﺩﻭﺭﺎ ﺍﳊﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
 - ١ﻋﻘﺪﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﳊﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘـﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ ﰲ ﻛﻴﻨﻐﺴـﺘﻮﻥ،
ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ  ١٣ﺇﱃ  ٢٤ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ  ،٢٠١٥ﻭﴰﻠﺖ ﺟﻠﺴﺎﺎ ﺍﳋﻤﺴـﲔ ﺑﻌـﺪ ﺍﳌﺎﺋـﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌـﺔ
ﻭﺍﳋﻤﺴﲔ ﺑﻌﺪ ﺍﳌﺎﺋﺔ.

ﺃﻭﻻ  -ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
 - ٢ﺃﻗﺮﺕ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ،ﰲ ﺟﻠﺴﺎﺎ ﺍﳋﻤﺴـﲔ ﺑﻌـﺪ ﺍﳌﺎﺋـﺔ ،ﺍﳌﻌﻘـﻮﺩﺓ ﰲ  ١٤ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴـﻪ ،٢٠١٥
ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺩﻭﺭﺎ ﺍﳊﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ).(ISBA/21/A/1

ﺛﺎﻧﻴﺎ  -ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
 - ٣ﰲ ﺍﳉﻠﺴــﺔ ﻧﻔﺴــﻬﺎ ،ﺍﻧﺘﺨــﺐ ﻫﻴﻠﻤــﻮﺕ ﺗــﻮﻳﺮﻙ )ﺍﻟﻨﻤﺴــﺎ( ﻣﺮﺷــﺢ ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﺩﻭﻝ ﺃﻭﺭﻭﺑــﺎ
ﺍﻟﻐﺮﺑﻴـــﺔ ﻭﺩﻭﻝ ﺃﺧـــﺮﻯ ،ﺭﺋﻴﺴـــﺎ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴـــﺔ ﻟـــﺪﻭﺭﺎ ﺍﳊﺎﺩﻳـــﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸـــﺮﻳﻦ .ﻭﰲ ﺍﳉﻠﺴـــﺔ ﺍﳊﺎﺩﻳـــﺔ
ﻭﺍﳋﻤﺴـــﲔ ﺑﻌـــﺪ ﺍﳌﺎﺋـــﺔ ،ﺍﳌﻌﻘـــﻮﺩﺓ ﰲ  ٢١ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴـــﻪ  ،٢٠١٥ﻭﺇﺛـــﺮ ﻣﺸـــﺎﻭﺭﺍﺕ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋـــﺔ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﺍﻧﺘﺨﺐ ﳑﺜﻠﻮ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ )ﺩﻭﻝ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﺸـﺮﻗﻴﺔ( ،ﻭﲨﻬﻮﺭﻳـﺔ ﻛﻮﺭﻳـﺎ )ﺩﻭﻝ ﺁﺳـﻴﺎ
ﻭﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﳍﺎﺩﺉ( ،ﻭﺷﻴﻠﻲ )ﺩﻭﻝ ﺃﻣﺮﻳﻜـﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴـﺔ ﻭﻣﻨﻄﻘـﺔ ﺍﻟﺒﺤـﺮ ﺍﻟﻜـﺎﺭﻳﱯ( ،ﻭﺍﻟﻜـﺎﻣﲑﻭﻥ
)ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ( ﻧﻮﺍﺑﺎﹰ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ.
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ﺛﺎﻟﺜﺎ -ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﳌﻞﺀ ﺍﻟﺸﻮﺍﻏﺮ ﰲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
 - ٤ﰲ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺍﳋﻤﺴﲔ ﺑﻌﺪ ﺍﳌﺎﺋﺔ ،ﺍﻧﺘﺨﺒﺖ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣـﺎﺩﳝﻲ ﻛﻮﺗﻴﺴـﻮﺍﺭﺍ ﺭﺍﻭ )ﺍﳍﻨـﺪ(
ﻭﺍﻟﺴــﻴﺪ ﻳــﻲ ﻣــﲔ ﺛــﺎﻳﻦ )ﻣﻴﺎﳕــﺎﺭ( ﻋﻀــﻮﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴــﺔ ﻟﻠﻤــﺪﺓ ﺍﳌﺘﺒﻘﻴــﺔ ﻟﻠﺴــﻴﺪ ﻓﻴﺸــﻨﻮ ﺩﻭﺕ
ﺷــﺎﺭﻣﺎ )ﺍﳍﻨــﺪ( ﻭﺍﻟﺴــﻴﺪ ﻫــﺎﻥ ﺛــﺎﻳﻦ ﻛﻴــﺎﻭ )ﻣﻴﺎﳕــﺎﺭ( ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺘــﻮﺍﱄ ،ﺃﻱ ﺣــﱴ  ٣١ﻛــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/
ﺩﻳﺴﻤﱪ .٢٠١٦

ﺭﺍﺑﻌﺎ  -ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻸﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 - ٥ﰲ ﺍﳉﻠﺴﺘﲔ ﺍﳊﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﳋﻤﺴﲔ ﺑﻌﺪ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ ﻭﺍﳋﻤﺴـﲔ ﺑﻌـﺪ ﺍﳌﺎﺋـﺔ ،ﺍﳌﻌﻘـﻮﺩﺗﲔ ﰲ
 ٢١ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴــﻪ ،ﻭﺍﳉﻠﺴــﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ ﻭﺍﳋﻤﺴــﲔ ﺑﻌــﺪ ﺍﳌﺎﺋــﺔ ،ﺍﳌﻌﻘــﻮﺩﺓ ﰲ  ٢٢ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴــﻪ ،ﲝﺜــﺖ
ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﻭﻧﺎﻗﺸﺖ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻸﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ،ﺍﳌﻘﺪﻡ ﺍﻣﺘﺜﺎﻻﹰ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ  ،١٦٦ﺍﻟﻔﻘـﺮﺓ ،٤
ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ).(ISBA/21/A/2
 - ٦ﻭﰲ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺍﳊﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﳋﻤﺴﲔ ﺑﻌﺪ ﺍﳌﺎﺋﺔ ،ﻗﺪﻡ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﻘﺮﻳـﺮﻩ ،ﺍﻟـﺬﻱ ﻏﻄـﻰ ﺍﻟﻔﺘـﺮﺓ
ﻣــﻦ ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴــﻪ  ٢٠١٤ﺇﱃ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴــﻪ  .٢٠١٥ﻓــﺄﺑﺮﺯ ﺍﻟﻄــﺎﺑﻊ ﺍﻟــﻮﺩﻱ ﻟﻠﻌﻼﻗـﺔ ﺑــﲔ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ
ﻭﺍﻟﺒﻠــﺪ ﺍﳌﻀــﻴﻒ ،ﺟﺎﻣﺎﻳﻜــﺎ ،ﻭﺣــﺚ ﺍﻟــﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴــﺎﺣﻠﻴﺔ ﻋﻠــﻰ ﺃﻥ ﺗــﻮﺩﻉ ﻟﺪﻳــﻪ ﺧــﺮﺍﺋﻂ ﻭﻣﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ
ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻹﺣﺪﺍﺛﻴﺎﺕ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳊـﺪﻭﺩ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴـﺔ ﻟﻠﺠـﺮﻑ ﺍﻟﻘﺎﺭﻳـﺔ ،ﺣﺴـﺒﻤﺎ ﻫـﻮ ﻣﻄﻠـﻮﺏ
ﲟﻮﺟــﺐ ﺍﳌــﺎﺩﺓ  ،٨٤ﺍﻟﻔﻘــﺮﺓ  ،٢ﻣــﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﻗــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ ،ﻭﺭﺣــﺐ ﺑﺪﻭﻟــﺔ ﻓﻠﺴــﻄﲔ ﺑﻮﺻــﻔﻬﺎ
ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻭﺍﻟﺴﺘﲔ ﺑﻌﺪ ﺍﳌﺎﺋـﺔ ﰲ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ،ﰲ ﺃﻋﻘـﺎﺏ ﺍﻧﻀـﻤﺎﻣﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﰲ  ٢ﻛـﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺜﺎﱐ/ﻳﻨـﺎﻳﺮ  .٢٠١٥ﻛﻤــﺎ ﺃﺛــﲎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟــﻴﻤﻦ ﻟﺘﺼــﺪﻳﻘﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﺍﺗﻔـﺎﻕ ﻋــﺎﻡ  ١٩٩٤ﺍﳌﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴــﺬ
ﺍﳉﺰﺀ ﺍﳊﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.
 - ٧ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟـﱵ ﴰﻠـﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳـﺮ ﺍﻷﻣـﲔ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻋﻀـﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﻣـﻊ ﺍﻟﺒﻠـﺪ
ﺍﳌﻀــﻴﻒ ،ﻭﺑﺮﻭﺗﻮﻛــﻮﻝ ﺍﻣﺘﻴــﺎﺯﺍﺕ ﻭﺣﺼــﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ،ﻭﺍﳌﺴــﺎﺋﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳــﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴــﺔ ،ﻭﺻــﻨﺪﻭﻕ
ﺍﻟﺘﱪﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺌﻤﺎﱐ ،ﻭﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﳍﺒﺎﺕ ﻟﻠﺒﺤـﻮﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ .ﻛﻤـﺎ ﺗﻀـﻤﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳـﺮ ﺳـﺮﺩﺍﹰ
ﻵﺧﺮ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﺎ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﻭﺍﳌﻨﺸـﻮﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘـﻮﺍﻓﺮﺓ ﰲ ﻣﻜﺘﺒـﺔ ﺳـﺎﺗﻴﺎ ﻥ .ﻧﺎﻧـﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌـﺔ
ﻟﻠﺴــﻠﻄﺔ ،ﻭﻣﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﻋــﻦ ﺃﻣــﺎﻛﻦ ﻭﻣﻮﺍﺿــﻴﻊ ﳐﺘﻠــﻒ ﺍﳊﻠﻘــﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﻴﺔ ﻭﺣﻠﻘــﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﺍﻟــﱵ
ﻋﻘﺪﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻄـﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘـﺪﺭﳚﻲ ﻟﻺﻃـﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤـﻲ
ﻟﻠﺘﻌـﺪﻳﻦ ﰲ ﺃﻋﻤــﺎﻕ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ .ﻛﻤـﺎ ﺃﺑــﺮﺯ ﺍﻷﻣــﲔ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺍﳊﺎﺟــﺔ ﺍﳌﻠﺤــﺔ ﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺍﻷﻋﻀــﺎﺀ ﺍﻟــﱵ ﻋﻠﻴﻬــﺎ
ﻣﺘﺄﺧﺮﺍﺕ ﻟﺴﻨﺘﲔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺘﺄﺧﺮﺍﺕ.
 - ٨ﻭﺷﻬﺪﺕ ﺍﳉﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﱵ ﺧﺼﺼـﺖ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﺘﻘﺮﻳـﺮ ﺍﻷﻣـﲔ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ،ﺭﻗﻤـﺎ
ﻗﻴﺎﺳـﻴﺎﹰ ﳌـﺪﺍﺧﻼﺕ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀـﺎﺀ ﺇﺫ ﺑﻠﻐــﺖ  ٣٥ﻣﺪﺍﺧﻠـﺔ ،ﺇﺿـﺎﻓﺔ ﺇﱃ  ١١ﻣﺪﺍﺧﻠـﺔ ﻟﻠﻤــﺮﺍﻗﺒﲔ.
2/6

15-13288

ISBA/21/A/11

ﻭﺑﻌـــﺪ ﺃﻥ ﺭﺣـــﺐ ﻭﺯﻳـــﺮ ﺍﻟﺸـــﺆﻭﻥ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴـــﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠـــﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴـــﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﺎﻳﻜـــﺎ ،ﺃﺭﻧﻮﻟـــﺪ ﺝ.
ﻧﻴﻜﻮﻟﺴــﻮﻥ ،ﲜﻤﻴــﻊ ﺍﻟﻮﻓــﻮﺩ ،ﺗﻨــﺎﻭﻝ ﺍﻟﺸــﻮﺍﻏﻞ ﺍﻟــﱵ ﺃﺛﺎﺭﻫــﺎ ﺍﻷﻣــﲔ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗــﺎﺕ ﺑــﲔ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﳌﻀﻴﻒ .ﻭﺃﺛﲎ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﺬﳍﺎ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﻟﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻟﻘـﺪﺭﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﺒﻠـﺪﺍﻥ
ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﱪﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺌﻤﺎﱐ ﻭﺻـﻨﺪﻭﻕ ﺍﳍﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﺎﺑﻌﲔ ﳍـﺎ ﻭﺑﺮﻧﺎﳎﻬـﺎ ﺍﳌﻨﺸـﺄ
ﺣﺪﻳﺜﺎﹰ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ .ﻭﺃﺑﺮﺯ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﻡ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﳍﺒﺎﺕ ،ﰲ ﻋﺎﻡ  ،٢٠١٥ﻣـﻦ ﺧـﻼﻝ
ﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘــﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺒﺤــﺮﻱ ،ﺑﺘﺰﻭﻳــﺪ ﺑــﺎﺣﺜﲔ ﻣــﻦ ﺍﻟﺸــﺒﺎﺏ ،ﺃﺣــﺪﳘﺎ ﻣــﻦ ﺟﺎﻣﺎﻳﻜــﺎ ﻭﺍﻟﺜــﺎﱐ ﻣــﻦ
ﻧﻴﺠﲑﻳﺎ ،ﲟﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻟﻠﺤﺼـﻮﻝ ﻋﻠـﻰ ﺗـﺪﺭﻳﺐ ﻣﻔﻴـﺪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺒﺤـﺚ ﰲ ﳎـﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌـﺪﻳﻦ ﰲ ﻗـﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ
ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺟﻨﻮﺏ ﻏـﺮﺏ ﺍﶈـﻴﻂ ﺍﳍﻨـﺪﻱ .ﻭﺃﺩﻟـﺖ ﺑﺒﻴﺎﻧـﺎﺕ ﻭﻓـﻮﺩ ﻛـﻞ ﻣـﻦ ﺍﻻﲢـﺎﺩ
ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ ،ﻭﺗﺮﻳﻨﻴﺪﺍﺩ ﻭﺗﻮﺑـﺎﻏﻮ ،ﻭﺗﻮﻧﻐـﺎ )ﺑﺎﺳـﻢ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴـﺔ ﺍﳉﺰﺭﻳـﺔ ﺍﻟﺼـﻐﲑﺓ ﰲ ﻣﻨﻄﻘـﺔ ﺍﶈـﻴﻂ
ﺍﳍـﺎﺩﺉ( ﻭﺟﻨــﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴـﺎ )ﺑﺎﺳــﻢ ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴــﺔ( ﻭﺍﻟﻜـﺎﻣﲑﻭﻥ ﻭﻣﻮﻧــﺎﻛﻮ ﻭﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨـﺪﺍ
)ﺑﺎﲰﻬﺎ ﻭﺑﺎﺳﻢ ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﻭﻛﻨﺪﺍ ﺃﻳﻀﺎ(.
 - ٩ﻛﻤﺎ ﺍﺳـﺘﻤﻌﺖ ﺍﳉﻤﻌﻴـﺔ ﺇﱃ ﻣـﺪﺍﺧﻼﺕ ﻣـﻦ ﻭﻓـﻮﺩ ﻛـﻞ ﻣـﻦ ﺍﻷﺭﺟﻨـﺘﲔ )ﺑﺎﺳـﻢ ﳎﻤﻮﻋـﺔ
ﺩﻭﻝ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻭﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤـﺮ ﺍﻟﻜـﺎﺭﻳﱯ( ،ﻭﺃﳌﺎﻧﻴـﺎ ،ﻭﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴـﻴﺎ ،ﻭﺍﻟﱪﺍﺯﻳـﻞ ،ﻭﺑـﻨﻐﻼﺩﻳﺶ،
ﻭﺟﺰﺭ ﻣﺎﺭﺷﺎﻝ ،ﻭﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﻛﻮﺭﻳﺎ ،ﻭﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ ،ﻭﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ ،ﻭﺍﻟﺼـﲔ ،ﻭﻏﺎﻧـﺎ ،ﻭﻏﻴﺎﻧـﺎ ،ﻭﻓﺮﻧﺴـﺎ،
ﻭﺍﻟﻔﻠﺒﲔ ،ﻭﻓﻴﺠﻲ ،ﻭﻛﻮﺑـﺎ ،ﻭﻛﻴﻨﻴـﺎ ،ﻭﺍﳌﻜﺴـﻴﻚ ،ﻭﺍﳌﻤﻠﻜـﺔ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴـﺎ ﺍﻟﻌﻈﻤـﻰ ﻭﺃﻳﺮﻟﻨـﺪﺍ
ﺍﻟﺸــﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻣﻴﺎﳕــﺎﺭ ،ﻭﺍﻟﻨــﺮﻭﻳﺞ ،ﻭﺍﳍﻨــﺪ ،ﻭﺍﻟﻴﺎﺑــﺎﻥ .ﻛﻤــﺎ ﺃﺩﻟــﺖ ﺑﺒﻴﺎﻧــﺎﺕ ﺍﻟﻮﻓــﻮﺩ ﺍﳌﺘﻤﺘﻌــﺔ ﲟﺮﻛــﺰ
ﺍﳌﺮﺍﻗﺐ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟـﻮﺟﻲ ،ﻭﺷـﻌﺒﺔ ﺷـﺆﻭﻥ ﺍﶈﻴﻄـﺎﺕ ﻭﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ ﲟﻜﺘـﺐ ﺍﻟﺸـﺆﻭﻥ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣـﺔ ،ﻭﺍﳌﻨﻈﻤـﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ ،ﻭﺍﻻﲢـﺎﺩ ﺍﻟـﺪﻭﱄ ﳊﻔـﻆ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌـﺔ ،ﻭﲨﺎﻋـﺔ
ﺍﶈﻴﻂ ﺍﳍﺎﺩﺉ ،ﻭﺍﻠﺲ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﶈﻴﻄﺎﺕ .ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻤﻌﺖ ﺍﳉﻤﻌﻴـﺔ ﺇﱃ ﻣـﺪﺍﺧﻼﺕ ﳌﻤﺜﻠـﻲ
ﲢــﺎﻟﻒ ﺣﻔــﻆ ﺃﻋﻤــﺎﻕ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ ،ﻭﻣﺸــﺮﻭﻉ ﺍﻟﺸــﻌﺎﺏ ﺍﳌﺮﺟﺎﻧﻴــﺔ ﺍﻟﺴــﻤﻜﻴﺔ ،ﻭﻣﻨﻈﻤــﺔ ﻏــﺮﻳﻦ ﺑــﻴﺲ
)ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻷﺧﻀﺮ( ،ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳊـﻮﺍﺭ ﺍﻟـﺪﻭﱄ ﺑﺸـﺄﻥ ﺍﻟـﺬﺧﺎﺋﺮ ﺍﻟﻐﺎﺭﻗـﺔ ،ﻭﺍﻟﺼـﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻌـﺎﳌﻲ
ﻟﻸﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﱪﻳﺔ .ﻭﺃﻋﺮﺏ ﺍﳌﺘﻜﻠﻤﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﺭﺗﻴﺎﺣﻬﻢ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳـﺮ ﺍﳌﻔﺼـﻞ ﻭﺃﻭﺿـﺤﻮﺍ ﺩﻋﻤﻬـﻢ
ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.
 - ١٠ﻭﺃﻋﺎﺩﺕ ﻋﺪﺓ ﻭﻓﻮﺩ ﺗﺄﻛﻴﺪﻫﺎ ﻷﳘﻴﺔ ﺻـﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﱪﻋـﺎﺕ ﺍﻻﺳـﺘﺌﻤﺎﱐ ﻭﺻـﻨﺪﻭﻕ ﺍﳍﺒـﺎﺕ.
ﻭﺣﱴ  ٣٠ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ  ٢٠١٥ﺑﻠﻎ ﺭﺻﻴﺪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﱪﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳـﺘﺌﻤﺎﱐ  ٢٢٥ ١٨٧ﺩﻭﻻﺭﺍﹰ.
ﻭﻛــﺎﻥ ﺃﺣــﺪﺙ ﺍﳌﺘــﱪﻋﲔ ﻟــﻪ ﺍﻟﻴﺎﺑــﺎﻥ ﺍﻟــﱵ ﺗﱪﻋــﺖ ﻟــﻪ ﲟﺒﻠــﻎ  ٢١ ٦٦٠ﺩﻭﻻﺭﺍﹰ ﰲ ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳــﺒﺘﻤﱪ
 .٢٠١٤ﻭﺣــﱴ  ٣١ﺃﻳﺎﺭ/ﻣــﺎﻳﻮ  ٢٠١٥ﻛ ـﺎﻥ ﺭﺻــﻴﺪ ﺻــﻨﺪﻭﻕ ﺍﳍﺒــﺎﺕ  ٣ ٤٥٥ ٥٣٨ﺩﻭﻻﺭﺍﹰ.
ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﳍﺒﺎﺕ ﻣﺎ ﳎﻤﻮﻋﻪ  ٦٦ﻋﺎﳌﺎﹰ ﺃﻭ ﻣﺴﺆﻭﻻﹰ ﺣﻜﻮﻣﻴﺎﹰ ﻣﻦ  ٣٦ﺩﻭﻟـﺔ ﻧﺎﻣﻴـﺔ.
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ﻭﻗﺪﻣﺖ ﺗﻮﻧﻐـﺎ ﻭﺍﳌﻜﺴـﻴﻚ ﻣـﺆﺧﺮﺍﹰ ﺗـﱪﻋﲔ ﻟﻠﺼـﻨﺪﻭﻕ ﲟﺒﻠﻐـﻲ  ١ ٠٠٠ﺩﻭﻻﺭ ﻭ  ٧ ٥٠٠ﺩﻭﻻﺭ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ.
 - ١١ﻭﺭﺣﺐ ﳑﺜﻞ ﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨـﺪﺍ ،ﻣﺘﻜﻠﻤـﺎﹰ ﺃﻳﻀـﺎﹰ ﺑﺎﺳـﻢ ﺃﺳـﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﻭﻛﻨـﺪﺍ ،ﲟـﺎ ﺃﺣـﺮﺯ ﻣـﻦ ﺗﻘـﺪﻡ ﰲ
ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ،ﻭﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺗﻘـﺎﺭﻳﺮ ﺍﻷﻃـﺮﺍﻑ ﺍﳌﻌﻨﻴـﺔ ﰲ ﺇﻋـﺪﺍﺩ ﺗﻠـﻚ
ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ .ﻭﰎ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﻳﻨﺒﻐـﻲ ﳍـﺎ ﺍﺳﺘﺸـﺮﺍﻑ ﺍﳌﺴـﺘﻘﺒﻞ ،ﻭﺍﻻﺳـﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣـﻦ ﺍﻟـﺰﺧﻢ
ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺍﻵﻥ ﲢﺪﻳﺪﺍﹰ ﺇﱃ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻭﺧﻄـﺔ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺍﳌـﻨﻘﺤﲔ ﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ ،ﻭﻗــﺪ ﺭﺩﺩ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟــﺮﺃﻱ ﻋــﺪﺓ ﻭﻓــﻮﺩ .ﻭﺃﺛــﲎ ﻋــﺪﺩ ﻣــﻦ ﺍﻟﻮﻓــﻮﺩ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻜــﻢ ﺍﻟﻀــﺨﻢ ﻣــﻦ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﻀﲑﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻣـﺖ ـﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌـﻞ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ،ﻭﺗﻮﻗﻌـﺖ ﺍﻟﻨﻈـﺮ ﳎـﺪﺩﺍﹰ ﰲ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳـﺘﻐﻼﻝ
ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺰﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﳌﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ،ﰲ ﻋﺎﻡ  ،٢٠١٦ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﳌﺴـﺎﺋﻞ
ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ ﺭﺧﺺ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗـﺪﻳﻦ ،ﻭﻣﺸـﺮﻭﻉ ﺃﻧﻈﻤـﺔ ﺍﺳـﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌﻌـﺎﺩﻥ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘـﺔ ﻭﲪﺎﻳـﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ
ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ.
 - ١٢ﻭﻫﻨﺄﺕ ﻭﻓﻮﺩ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﰎ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻭﻣﺎ ﺃﺣـﺮﺯ
ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻻﺛﲏ ﻋﺸﺮ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ .ﻭﺷﺪﺩﺕ ﻭﻓﻮﺩ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻠـﻰ ﺃﳘﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﺪﺭﻳﺐ ﻭﺑﻨـﺎﺀ
ﺍﻟﻘــﺪﺭﺍﺕ ﻭﺣﺎﺟــﺔ ﺍﻟﺒﻠــﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴــﺔ ﺇﱃ ﺍﻻﺳــﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣــﻦ ﻣــﻮﺍﺭﺩ ﺍﶈﻴﻄــﺎﺕ .ﻭﺩﻋــﺎ ﺃﺣــﺪ ﺍﻟﻮﻓــﻮﺩ ﺇﱃ
ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟـﺎﺕ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀـﺎﺀ ﻟﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻟﻘـﺪﺭﺍﺕ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺸـﺆﻭﻥ ﺍﶈﻴﻄـﺎﺕ
ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ .ﻭﻋﻠﻖ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻓﻮﺩ ﺃﳘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳـﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ .ﻭﺭﺣﺒـﺖ ﻭﻓـﻮﺩ ﺃﺧـﺮﻯ
ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﺻﺪﺭﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗـﺪﻳﻦ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺘﻘﻴـﻴﻢ ﺍﻵﺛـﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ﺍﻟـﱵ
ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ .ﻭﻋﻠﹼﻖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﻓﻮﺩ ﻋﻠـﻰ ﺧﻄـﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺻﺪﻉ ﻛﻼﺭﻳﻮﻥ – ﻛﻠﻴﱪﺗﻮﻥ ،ﻋﻠـﻰ ﺣـﲔ ﺃﻛـﺪﺕ ﻭﻓـﻮﺩ ﺃﺧـﺮﻯ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻧﺸـﻄﺔ
ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻌﻴﺎﺭﻳﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ.
 - ١٣ﻭﺭﺩﺩﺕ ﻋﺪﺓ ﻭﻓﻮﺩ ﻭﺩﻋﻤـﺖ ﻧـﺪﺍﺀ ﺍﻷﻣـﲔ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺇﱃ ﺍﻷﻋﻀـﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﺍﳌﺘـﺄﺧﺮﻳﻦ ﰲ
ﺩﻓــﻊ ﻣــﺎ ﻋﻠــﻴﻬﻢ ﻣــﻦ ﺃﻧﺼــﺒﺔ ﻣﻘــﺮﺭﺓ ﻟﺴــﻨﺘﲔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜــﺮ ﺑــﺄﻥ ﻳﻔــﻮﺍ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣــﺎﻢ ﻭﻳﺴ ـﻮﻭﺍ ﺣﺴــﺎﺑﺎﻢ.
ﻭﻛﺮﺭﺕ ﻭﻓﻮﺩ ﺃﺧﺮﻯ ﺩﻋﻮﺓ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﺇﱃ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺧﺮﺍﺋﻂ ﺃﻭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺔ ﺗـﺒﲔ
ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﳉﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ .ﻭﺃﻳﺪﺕ ﺑﻀﻌﺔ ﻭﻓﻮﺩ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺻـﺤﻴﻔﺔ ﻭﻗـﺎﺋﻊ
ﺗﻮﺿﺢ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ،ﻭﺷﺪﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﳘﻴﺔ ﺣﻠﻘـﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺍﳌﻌﻨﻴـﺔ
ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﻭﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ .ﻭﺭﺣﺒﺖ ﻭﻓـﻮﺩ ﺃﺧـﺮﻯ ﺑﺘﻌـﺎﻭﻥ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﻣـﻊ ﻣﻨﻈﻤـﺔ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ
ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻟﺸﻤﺎﻝ ﺷﺮﻕ ﺍﶈـﻴﻂ ﺍﻷﻃﻠﺴـﻲ ،ﻭﺍﳌﻨﻈﻤـﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ ،ﻭﲨﺎﻋـﺔ ﺍﶈـﻴﻂ
ﺍﳍﺎﺩﺉ ،ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ .ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺣـﺪ ﺍﻟﻮﻓـﻮﺩ ﺇﻥ ﻣـﻦ ﺍﳌﺮﻏـﻮﺏ ﻓﻴـﻪ ﺃﻥ ﺗﻜـﻮﻥ ﺍﻟﺒﻌﺜـﺎﺕ ﺇﱃ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺩﻭﺍﻣﺎﹰ ،ﺇﺫ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻷﳘﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ.
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ﺧﺎﻣﺴﺎ  -ﺍﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﻋﻤﻼﹰ ﺑﺎﳌﺎﺩﺓ ١٥٤
 - ١٤ﺑــﺪﺃﺕ ﺍﳉﻤﻌﻴــﺔ ،ﰲ ﺟﻠﺴــﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻭﺍﳋﻤﺴــﲔ ﺑﻌــﺪ ﺍﳌﺎﺋــﺔ ،ﻧﻈﺮﻫــﺎ ﰲ ﺍﻟﺒﻨــﺪ  ١٠ﻣــﻦ
ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻃﺎﺭ ﺍﳌﺮﺟﻌﻲ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﳌـﺎﺩﺓ
 ١٥٤ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ .ﻭﻗﺪ ﺃﻋﺪ ﺍﻷﻣـﲔ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺗﻮﺻـﻴﺔ ﺑﺸـﺄﻥ ﺇﺟـﺮﺍﺀ ﺗﻠـﻚ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌـﺔ ،ﻭﺍﻗﺘـﺮﺡ ﺇﻃـﺎﺭﺍﹰ
ﻣﺮﺟﻌﻴﺎﹰ ﳍﺎ .ﻭﺃﻋﺮﺑﺖ ﻭﻓﻮﺩ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻋﻦ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌـﺔ .ﻭﻗﺎﻟـﺖ ﺑﻌـﺾ ﺍﻟﻮﻓـﻮﺩ ﺇـﺎ
ﻗــﺪ ﺗــﺄﺧﺮﺕ ﻃــﻮﻳﻼ .ﻭﺃﻋــﺮﺏ ﻋــﻦ ﺁﺭﺍﺀ ﳐﺘﻠﻔــﺔ ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻟﻄﺮﺍﺋــﻖ ﺍﻟــﱵ ﳝﻜــﻦ ــﺎ ﺇﺟــﺮﺍﺀ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌــﺔ.
ﻭﺗﻮﺍﺻــﻠﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸ ـﺔ ﺍﻟﺒﻨــﺪ ﰲ ﺍﳉﻠﺴــﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ ﻭﺍﳋﻤﺴــﲔ ﺑﻌــﺪ ﺍﳌﺎﺋــﺔ ﺍﳌﻌﻘــﻮﺩﺓ ﰲ  ٢٢ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴــﻪ
ﻭﺍﳉﻠﺴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻭﺍﳋﻤﺴﲔ ﺑﻌﺪ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﺍﳌﻌﻘﻮﺩﺓ ﰲ  ٢٤ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ.
 - ١٥ﻭﻗﺮﺭﺕ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺮﺭﺕ ،ﰲ ﺟﻠﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻭﺍﳋﻤﺴﲔ ﺑﻌـﺪ ﺍﳌﺎﺋـﺔ ،ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ ،ﻋﻤـ ﹰ
ﻼ
ﺑﺎﳌــﺎﺩﺓ  ،١٥٤ﺑــﺈﺟﺮﺍﺀ ﻣﺮﺍﺟﻌــﺔ ﻋﺎﻣــﺔ ﻭﻣﻨﻬﺠﻴــﺔ ﻟﻠﻄﺮﻳﻘــﺔ ﺍﻟــﱵ ﻛــﺎﻥ ﻳﻌﻤــﻞ ــﺎ ﺍﻟﻨﻈــﺎﻡ ﺍﻟــﺪﻭﱄ
ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ،ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﺑﺈﺷﺮﺍﻑ ﳉﻨﺔ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺗﻀﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻌﻴـﺔ ﻭﻣﻜﺘﺒـﻬﺎ،
ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻠﺲ ،ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺀ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﳊﺎﱄ ﰲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﱃ ﺣﲔ ﺍﻧﺘـﻬﺎﺀ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌـﺔ .ﻛﻤـﺎ ﻗـﺮﺭﺕ
ﺍﳉﻤﻌﻴــﺔ ﺟــﻮﺍﺯ ﻣﺸــﺎﺭﻛﺔ ﺭﺅﺳــﺎﺀ ﺍﻤﻮﻋــﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ ﺃﻳﻀــﺎ ﰲ ﳉﻨــﺔ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌــﺔ ﺑﺼــﻔﺔ ﻣــﺮﺍﻗﺒﲔ.
ﻭﺳـﻮﻑ ﻳﻘـﻮﻡ ﺑـﺈﺟﺮﺍﺀ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌـﺔ ﺧـﱪﺍﺀ ﺍﺳﺘﺸـﺎﺭﻳﻮﻥ ﻣﻌﻴﻨـﻮﻥ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ ﳉﻨـﺔ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌـﺔ ،ﺑﻨـﺎﺀ ﻋﻠــﻰ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﳐﺘﺼﺮﺓ ﺑﺄﲰﺎﺀ ﺧﱪﺍﺀ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻳﲔ ﻣـﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻜﻔـﺎﺀﺓ ﻳﻌـﺪﻫﺎ ﺍﻷﻣـﲔ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻭﻓﻘـﺎﹰ ﻹﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ـﺎ ﰲ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ .ﻭﺗـﺮﺩ ﰲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘـﺔ  ISBA/21/A/9ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﺗﻔﺼـﻴﻠﻴﺔ ﻋـﻦ ﻧﻄـﺎﻕ
ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺇﻃﺎﺭﻫﺎ ﺍﳌﺮﺟﻌﻲ.

ﺳﺎﺩﺳﺎ  -ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺎ
 - ١٦ﺍﺳــﺘﻤﻌﺖ ﺍﳉﻤﻌﻴــﺔ ﰲ ﺟﻠﺴــﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻭﺍﳋﻤﺴــﲔ ﺑﻌــﺪ ﺍﳌﺎﺋــﺔ ﺇﱃ ﺇﺣﺎﻃــﺔ ﻗــﺪﻣﻬﺎ ﺭﺋــﻴﺲ
ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴــﺔ ،ﻭﻧﻈــﺮﺕ ﰲ ﺗﻘﺮﻳــﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ) (ISBA/21/A/6-ISBA/21/C/15ﰲ ﺟﻠﺴــﺘﻬﺎ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌــﺔ
ﻭﺍﳋﻤﺴﲔ ﺑﻌﺪ ﺍﳌﺎﺋﺔ.

ﺳﺎﺑﻌﺎ  -ﺗﻌﻴﲔ ﳉﻨﺔ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻭﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ
 - ١٧ﻗﺎﻣﺖ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ،ﰲ ﺟﻠﺴﺘﻬﺎ ﺍﳊﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﳋﻤﺴﲔ ﺑﻌﺪ ﺍﳌﺎﺋـﺔ ﺑﺘﻌـﻴﲔ ﳉﻨـﺔ ﻟﻮﺛـﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻔـﻮﻳﺾ
ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﺴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ،ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ،ﺗﻮﻧﻐﺎ ،ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺸـﻴﻜﻴﺔ ،ﺟﻨـﻮﺏ
ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻏﻴﺎﻧﺎ ،ﻛﻨﺪﺍ ،ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ،ﻧﻴﺠﲑﻳﺎ.
 - ١٨ﻭﻋﻘــﺪﺕ ﳉﻨــﺔ ﻭﺛــﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻔــﻮﻳﺾ ﺟﻠﺴــﺔ ﻭﺍﺣــﺪﺓ ،ﰲ  ٢٢ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴــﻪ ،ﺍﻧﺘﺨﺒــﺖ ﺧﻼﳍــﺎ
ﺇﻧــﺪﻳﺮﺍ ﺑﲑﺳــﻮﺩ )ﻏﻴﺎﻧــﺎ( ﺭﺋﻴﺴــﺔ ﳍــﺎ ﻟﻠــﺪﻭﺭﺓ ﺍﳊﺎﻟﻴــﺔ .ﻭﻓﺤﺼــﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﻭﺛــﺎﺋﻖ ﺗﻔــﻮﻳﺾ ﺍﳌﻤــﺜﻠﲔ
15-13288
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ISBA/21/A/11

ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ .ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻌﺮﻭﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣـﺬﻛﺮﺓ ﻣـﻦ ﺍﻷﻣﺎﻧـﺔ ﻣﺆﺭﺧـﺔ  ٢٢ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴـﻪ
 ٢٠١٥ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺗﻠﻚ.
 - ١٩ﻭﺍﻋﺘﻤــﺪﺕ ﺍﳉﻤﻌﻴــﺔ ﰲ ﺟﻠﺴــﺘﻬﺎ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌــﺔ ﻭﺍﳋﻤﺴــﲔ ﺑﻌــﺪ ﺍﳌﺎﺋــﺔ ﺗﻘﺮﻳــﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ .ﻭﻳــﺮﺩ ﰲ
ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ  ISBA/21/A/8ﻗﺮﺍﺭ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ.

ﺛﺎﻣﻨﺎ – ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ
 - ٢٠ﺳﻮﻑ ﺗﻌﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸـﺮﻭﻥ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴـﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﺘـﺮﺓ ﻣـﻦ  ١١ﺇﱃ  ٢٢ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴـﻪ
 .٢٠١٦ﻭﺳﻮﻑ ﳛﲔ ﺩﻭﺭ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺩﻭﻝ ﺁﺳـﻴﺎ ﻭﻣﻨﻄﻘـﺔ ﺍﶈـﻴﻂ ﺍﳍـﺎﺩﺉ ﻟﺘﺴـﻤﻴﺔ ﻣﺮﺷـﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳـﺔ
ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﰲ ﻋﺎﻡ .٢٠١٦

ﺗﺎﺳﻌﺎ  -ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺃﺧﺮﻯ
 - ٢١ﻗﺒــﻞ ﺍﺧﺘﺘــﺎﻡ ﺍﻟــﺪﻭﺭﺓ ﺍﳊﺎﺩﻳــﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸــﺮﻳﻦ ،ﻃــﺮﺡ ﻭﻓــﺪ ﺗﺮﻳﻨﻴــﺪﺍﺩ ﻭﺗﻮﺑــﺎﻏﻮ ﺳــﺆﺍﻻﹰ ﺑﺸــﺄﻥ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻠﺲ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﳉﻤﻌﻴـﺔ ،ﻭﻗـﺎﻝ ﺇﻧـﻪ ﺳـﻮﻑ ﻳـﺜﲑ ﻫـﺬﻩ ﺍﳌﺴـﺄﻟﺔ ﰲ
ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ.
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المجلس
تقرير وتوصيات اللجنة القانونية والتقنيةة ىل للةا الطةلاة اليوليةة لقةاح البشةا لبةمق ملةن قةي ة
ش ةةرنة نزت ةةال  )Minmetalsالص ةةينية للشص ةةوو فل ةةى اطواعق ةةة فل ةةى ا ةةة فز ة ة

ت ب ةةا

ISBA/21/C/2

العقييات اطتعيدة الفل ات
القوانني واألنظزة والتيالري اإلدا ية اليت افتزيهتا اليوو اطنية وغريها
لاألنباة يف اطناقة
تقريةةر ةةو

أفضاء الطلاة اليولية لقاح البشا عيزا يتعلق

ISBA/21/C/7

قةةي ة ئةةيا اللجنةةة القانونيةةة والتقنيةةة فة أفزةةاو اللجنةةة ة و الةةيو ة احلاديةةة والعبةري للطةةلاة اليوليةةة
ISBA/21/C/16

لقاح البشا
قر للزجلا لبمق ملن للزواعقة فلى اة فز
الصينية

ت با العقييات اطتعيدة الفل ات قي

شرنة نزتال

قر للا الطلاة اليولية لقاح البشا لبمق اططائ اطالية واطتصلة لاطي انية

ISBA/21/C/17

ISBA/21/C/18

قر للا الطلاة اليولية لقاح البشا اطتعلق لإ راءات و عايري متييي اط فز ا ت با اطواعَةق فليهةا وعقةا للفقةرة
9

الفةرح  1ة رعةق ا تفة ةةا اطتعلةق لتنفية اجلة ة ء احل ةةاد فبةر ة اتفاقيةة األ ة اطتشةية لقةانوق البشةا اطؤ ةة 10

*ISBA/21/C/19

نانوق األوو/ديطزرب 1982
قر للا الطلاة اليولية لقاح البشا لبمق التقرير اطو اطقي
تقرير و

ئيا اللجنة القانونية والتقنية

ئيا للا الطلاة اليولية لقاح البشا لبمق أفزاو اجمللا

و اليو ة احلادية والعبري

ISBA/21/C/20
ISBA/21/C/21

ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ

ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ

ISBA/21/C/2
Distr.: General
5 March 2015
Arabic
Original: English

ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﳊﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
ﻛﻴﻨﻐﺴﺘﻮﻥ ،ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ
 ٢٤-١٣ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ ٢٠١٥

ﺗﻘﺮﻳــﺮ ﻭﺗﻮﺻــﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ ﺇﱃ ﳎﻠــﺲ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ
ﻟﻘــﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ ﺑﺸــﺄﻥ ﻃﻠــﺐ ﻣﻘــﺪﻡ ﻣــﻦ ﺷــﺮﻛﺔ ﻣﻨﻤﺘــﺎﻟﺰ )(Minmetals
ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄـﺔ ﻋﻤـﻞ ﻻﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ ﺍﻟﻌﻘﻴـﺪﺍﺕ
ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺰﺍﺕ
ﺃﻭﻻ  -ﻣﻘﺪﻣﺔ
 - ١ﺗﻠﻘــﻰ ﺍﻷﻣــﲔ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﻟﻠﺴــﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﻟﻘــﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ ﰲ  ٨ﺁﺏ/ﺃﻏﺴــﻄﺲ  ٢٠١٤ﻃﻠﺒ ـﹰﺎ
ﻣــﻦ ﺷــﺮﻛﺔ ﻣﻨﻤﺘــﺎﻟﺰ ) (Minmetalsﺍﻟﺼــﻴﻨﻴﺔ ﻣــﻦ ﺃﺟــﻞ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺧﻄــﺔ ﻋﻤــﻞ ﻻﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ
ﻋﻘﻴﺪﺍﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺰﺍﺕ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ )ﺍﻧﻈﺮ  .(ISBA/21/LTC/5ﻭﻗﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻤـﻼ ﺑﺄﺣﻜـﺎﻡ
ﻧﻈـــﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴـــﺐ ﻋـــﻦ ﺍﻟﻌﻘﻴـــﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌـــﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠـــﺰﺍﺕ ﻭﺍﺳﺘﻜﺸـــﺎﻓﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘـــﺔ )،ISBA/19/A/17
ﺍﳌﺮﻓـﻖ( .ﻭﺗﻘــﻊ ﺍﳌﻨﻄﻘـﺔ ﺍﳌﺸــﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠـﺐ ﺿــﻤﻦ ﺍﳌﻨــﺎﻃﻖ ﺍﶈﺠـﻮﺯﺓ ﻟﻠﺴــﻠﻄﺔ ﻋﻤـﻼ ﺑﺎﳌــﺎﺩﺓ  ٨ﻣــﻦ
ﺍﳌﺮﻓﻖ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻋﺎﻡ .١٩٨٢
 - ٢ﻭﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ) ١ﺝ( ﻣﻦ ﺍﳌـﺎﺩﺓ  ٢٠ﻣـﻦ ﺍﻟﻨﻈـﺎﻡ ،ﺃﺑﻠـﻎ ﺍﻷﻣـﲔ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺃﻋﻀـﺎﺀ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﻟﻘــﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ ،ﲟــﺬﻛﺮﺓ ﺷــﻔﻮﻳﺔ ﻣﺆﺭﺧــﺔ  ١١ﺁﺏ/ﺃﻏﺴــﻄﺲ  ،٢٠١٤ﺑﺎﺳــﺘﻼﻡ ﺍﻟﻄﻠــﺐ
ﻭﻋﻤــﻢ ﻋﻠــﻴﻬﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻃ ـﺎﺑﻊ ﻋــﺎﻡ ﺑﺸــﺄﻧﻪ .ﻭﺃﺩﺭﺝ ﺍﻷﻣــﲔ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﺃﻳﻀــﺎ ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﺍﻟﻨﻈــﺮ
ﰲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻛﺒﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﰲ ﺟﻠﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟـﱵ ﻋﻘـﺪﺕ ﰲ ﺍﻟﻔﺘـﺮﺓ
ﻣﻦ  ١٦ﺇﱃ  ٢٧ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﱪﺍﻳﺮ .٢٠١٥
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ﺛﺎﻧﻴﺎ  -ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﻄﻠﺐ

ﺃﻟﻒ  -ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﻃﺒﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﻄﻠﺐ
 - ٣ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻋﻨﺪ ﻧﻈﺮﻫـﺎ ﰲ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ،ﺇﱃ ﺃﻧـﻪ ﲤﺎﺷـﻴﺎ ﻣـﻊ ﺍﳋﻄـﺔ ﺍﶈـﺪﺩﺓ ﰲ ﺍﳌـﺎﺩﺓ ٦
ﻣــﻦ ﺍﳌﺮﻓــﻖ ﺍﻟﺜﺎﻟــﺚ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﺍﻷﻣــﻢ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﻟﻘــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ ،ﻳﺴــﺘﻠﺰﻡ ﺍﻷﻣــﺮ ﻣﻨــﻬﺎ ﺃﻭﻻ ﺍﻟﺒــﺖ
ﲟﻮﺿــﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﻣــﺎ ﺇﺫﺍ ﻛــﺎﻥ ﻣﻘــﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﻗــﺪ ﺍﺳــﺘﻮﰱ ﺍﻟﺸــﺮﻭﻁ ﺍﻟــﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻨﻈــﺎﻡ ،ﻭﻻ ﺳــﻴﻤﺎ
ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ،ﺃﻱ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﻴـﺪﺍﺕ ﺍﻟﻀـﺮﻭﺭﻳﺔ ﺍﶈـﺪﺩﺓ
ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ١٤؛ ﻭﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﳝﺘﻠـﻚ ﺍﻟﻘـﺪﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣـﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴـﺬ ﺧﻄـﺔ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣـﺔ
ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎﻑ .ﻭﳑﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻭﰱ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺮﺽ ،ﺣﺴـﺐ ﺍﻧﻄﺒـﺎﻕ ﺍﳊـﺎﻝ ،ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗـﻪ ﺍﳌﻘـﺮﱠﺭﺓ
ﲟﻮﺟﺐ ﺃﻱ ﻋﻘﺪ ﺳﺒﻖ ﺇﺑﺮﺍﻣﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ ﻟﻘـﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ .ﻭﺗﻌـﲔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺑﻌـﺪ ﺫﻟـﻚ
ﺃﻥ ﲢــﺪﺩ ،ﻭﻓﻘــﺎ ﻟﻠﻔﻘــﺮﺓ  ٤ﻣــﻦ ﺍﳌــﺎﺩﺓ  ،٢١ﻣــﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧــﺖ ﺧﻄــﺔ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣــﺔ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ
ﺳﺘﻮﻓﺮ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻭﺳﻼﻣﺘﻬﻢ ،ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ ﻭﺣﻔﻈﻬـﺎ ﺑﺸـﻜﻞ ﻧـﺎﺟﻊ،
ﻭﺳﺘﻜﻔﻞ ﻋﺪﻡ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﺸـﺂﺕ ﳝﻜـﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺴـﺒﺐ ﰲ ﻋﺮﻗﻠـﺔ ﺍﺳـﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻤـﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ ﺍﳌﻌﺘـﺮﻑ
ﻬﺑﺎ ﻭﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﺜـﺮ ﻓﻴﻬـﺎ ﺃﻧﺸـﻄﺔ ﺍﻟﺼـﻴﺪ .ﻭﺗـﻨﺺ ﺍﻟﻔﻘـﺮﺓ ٥
ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢١ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ” :ﺇﺫﺍ ﺗﺄﻛﺪﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘـﺎﻁ ﺍﳌﻨﺼـﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﻘـﺮﺓ  ٣ﻣـﻦ
ﺍﳌــﺎﺩﺓ  ٢١ﻭﻗــﺮﺭﺕ ﺃﻥ ﺧﻄــﺔ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣــﺔ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ ﻣﺴــﺘﻮﻓﻴﺔ ﻟﺸــﺮﻭﻁ ﺍﻟﻔﻘــﺮﺓ  ٤ﻣــﻦ
ﺍﳌﺎﺩﺓ  ،٢١ﺗﻮﺻﻲ ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ ﺑﺎﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ“.
 - ٤ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻻﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ ﻋﻘﻴـﺪﺍﺕ ﻣﺘﻌـﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠـﺰﺍﺕ ،ﺃﺧـﺬﺕ
ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺒــﺎﺭ ﺍﳌﺒــﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﺎﺕ ﻭﺍﻷﻫــﺪﺍﻑ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻷﻧﺸ ـﻄﺔ ﺍﻟــﱵ ﲡــﺮﻯ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘــﺔ
ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻨﺤــﻮ ﺍﳌﻨﺼــﻮﺹ ﻋﻠﻴــﻪ ﰲ ﺍﳉــﺰﺀ ﺍﳊــﺎﺩﻱ ﻋﺸــﺮ ﻭﺍﳌﺮﻓــﻖ ﺍﻟﺜﺎﻟــﺚ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﻭﰲ ﺍﺗﻔــﺎﻕ
ﻋﺎﻡ  ١٩٩٤ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﳊﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ ﻭﺍﳌـﺆﺭﺥ
 ١٠ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﱪ .١٩٨٢

ﺑﺎﺀ  -ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﻄﻠﺐ
 - ٥ﻧﻈـــــﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨـــــﺔ ﰲ ﺍﻟﻄﻠـــــﺐ ﰲ ﺟﻠﺴـــــﺎﺕ ﻣﻐﻠﻘـــــﺔ ﻋُﻘـــــﺪﺕ ﰲ  ١٨ﻭ  ١٩ﻭ ٢٠
ﻭ  ٢٦ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﱪﺍﻳﺮ .٢٠١٥
 - ٦ﻭﻗﺒــﻞ ﺍﻟﺸــﺮﻭﻉ ﰲ ﺩﺭﺍﺳــﺔ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼــﻴﻞ ،ﻭﺟﻬــﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺩﻋــﻮﺓ ﺇﱃ ﺍﳌﻤﺜــﻞ ﺍﳌﻌــﲔ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ،ﻓﻴﻨـﻎ ﻏﻴﻜـﻮﺍﻥ ،ﺍﻟﻨﺎﺋـﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﻟـﺮﺋﻴﺲ ﺷـﺮﻛﺔ ﻣﻨﻤﺘـﺎﻟﺰ )،(Minmetals
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻘﺪﱘ ﻋﺮﺽ ﻟﻠﻄﻠﺐ .ﻭﻛﺎﻥ ﺑﺼـﺤﺒﺘﻪ ﻳـﺎﻧﻎ ﻧﻨـﻎ ،ﻣﺴـﺎﻋﺪ ﺍﳌـﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﳌﻌﻬـﺪ ﺗﺸﺎﻧﻐﺸـﺎ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺸـﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻌـﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺒﺤـﻮﺙ ﺍﶈـﺪﻭﺩﺓ ،ﺍﻟـﺬﻱ ﻋـﺮﺽ ﺍﳉﻮﺍﻧـﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ ﻟﻠﻄﻠـﺐ.
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ﻭﻗــﺪ ﺣﻀــﺮ ﺃﻳﻀــﺎ ﺍﻷﻋﻀــﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ ﺃﲰــﺎﺅﻫﻢ :ﻟﻴــﻮ ﻧﻨﻐــﻮﻭ ،ﺍﳌــﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸــﺆﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳــﺔ
ﻟﻠﻌﻠـــﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـــﺎ ،ﺑﺸـــﺮﻛﺔ ﻣﻨﻤﺘـــﺎﻟﺰ ﺍﻟﺼـــﻴﻨﻴﺔ؛ ﻭﺍﻧـــﻎ ﺗﺸﻮﻧﺸـــﻨﻎ ،ﺑﺎﺣـــﺚ ،ﺑﺎﳌﻌﻬـــﺪ ﺍﻟﺜـــﺎﱐ
ﻟﻸﻭﻗﻴﺎﻧﻮﻏﺮﺍﻓﻴـــﺎ؛ ﻫـــﻲ ﻏـــﺎﻭﻳﻦ؛ ﻧﺎﺋـــﺐ ﻛـــﺒﲑ ﺍﳌﻬﻨﺪﺳـــﲔ ،ﰲ ﺩﺭﺍﺳـــﺔ ﻏـــﻮﺍﻧﻐﺰﻭ ﺍﻻﺳﺘﻘﺼـــﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻠﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ؛ ﰊ ﻟﻴــﺎﻥ ،ﻧﺎﺋــﺐ ﺍﳌــﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﻟﺸــﻌﺒﺔ ﺍﻟﺸــﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ،ﺑﺸــﺮﻛﺔ ﻣﻨﻤﺘــﺎﻟﺰ
ﺍﻟﺼــﻴﻨﻴﺔ؛ ﱄ ﻣــﺎﻭﻟﲔ ،ﻧﺎﺋــﺐ ﺍﳌــﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﳌﻌﻬــﺪ ﺗﺸﺎﻧﻐﺸــﺎ ﺍﻟﺘــﺎﺑﻊ ﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻌــﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺒﺤــﻮﺙ
ﺍﶈــﺪﻭﺩﺓ؛ ﺗﺸــﻦ ﺟﻴﻨﻤﻨــﻎ ،ﻣــﺪﻳﺮ ﻣﻌﻬــﺪ ﺗﺸﺎﻧﻐﺸــﺎ ﺍﻟﺘــﺎﺑﻊ ﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻌــﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺒﺤــﻮﺙ ﺍﶈــﺪﻭﺩﺓ؛
ﻟﻴــﺎﻭ ﺑــﻮ ،ﻣــﺪﻳﺮ ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﺑــﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸــﺆﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳــﺔ ﻟﻠﻌﻠــﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻣﻨﻤﺘــﺎﻟﺰ
ﺍﻟﺼــﻴﻨﻴﺔ؛ ﺯﻭﻭ ﻳﻮﻧــﻎ ،ﻧﺎﺋــﺐ ﻣــﺪﻳﺮ ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺎﻫــﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘــﻮﺍﻧﲔ ،ﺑــﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸــﺆﻭﻥ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴــﺔ
ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ؛ ﺯﻧﻎ ﺗﺸﻨﻎ ،ﻣﻮﻇﻔـﺔ ﺑـﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺎﻫـﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘـﻮﺍﻧﲔ ،ﺑـﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸـﺆﻭﻥ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴـﺔ ﺍﻟﺼـﻴﻨﻴﺔ؛
ﻭﻭ ﻏﻮﺍﻧﻐﺎﻱ ،ﻧﺎﺋﺐ ﳑﺜﻞ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤـﺔ ﻟﻠﺼـﲔ ﻟـﺪﻯ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ ﻟﻘـﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ؛ ﱄ ﻟﻴـﻨﻠﲔ،
ﺍﻟﺴﻜﺮﺗﲑ ﺍﻟﺜـﺎﱐ ،ﺑﺎﻟﺒﻌﺜـﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤـﺔ ﻟﻠﺼـﲔ ﻟـﺪﻯ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ ﻟﻘـﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ .ﰒ ﻃـﺮﺡ ﺃﻋﻀـﺎﺀ
ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺃﺳــﺌﻠﺔ ﻣــﻦ ﺃﺟــﻞ ﺗﻮﺿــﻴﺢ ﺟﻮﺍﻧــﺐ ﻣﻌﻴﻨــﺔ ﻣــﻦ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﻗﺒــﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤــﺎﻉ ﰲ ﺟﻠﺴــﺔ ﻣﻐﻠﻘــﺔ
ﻟﺪﺭﺍﺳــﺔ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼــﻴﻞ .ﻭﺑﻌــﺪ ﺍﻟﻨﻈــﺮ ﺍﻷﻭﱄ ،ﻗــﺮﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺃﻥ ﺗﻄﻠــﺐ ﻣــﻦ ﺭﺋــﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ
ﺃﻥ ﳛﻴــﻞ ﻗﺎﺋﻤــﺔ ﺃﺳــﺌﻠﺔ ﺇﱃ ﻣﻘــﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﺧﻄﻴــﺎ .ﻭﺃﺧــﺬﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺒــﺎﺭ ،ﻋﻨــﺪ ﻧﻈﺮﻫــﺎ
ﰲ ﺍﻟﻄﻠـــﺐ ،ﺍﻟـــﺮﺩﻭﺩ ﺍﳋﻄﻴـــﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣـــﺔ ﻣـــﻦ ﻣﻘـــﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـــﺐ ،ﺍﻟـــﱵ ﺍﺳـــﺘﻜﻤﻠﺖ ﺍﻷﺟـــﺰﺍﺀ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠـــﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﺼﻴﻐﺘﻪ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻬﺑﺎ ﺃﺻﻼ.

ﺛﺎﻟﺜﺎ  -ﻣﻮﺟﺰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ
ﺃﻟﻒ  -ﻫﻮﻳﺔ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ
-٧

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ:
)ﺃ(

ﺍﻻﺳﻢ :ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻨﻤﺘﺎﻟﺰ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ )(China Minmetals Corporation؛

)ﺏ( ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ:
District, Beijing, China؛

Plaza A, No.3 Chaoyangmen North Avenue, Dongcheng

)ﺝ(

ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﱪﻳﺪﻱ :ﻫﻮ ﺫﺍﺗﻪ ﺍﳌﺪﺭﺝ ﺃﻋﻼﻩ؛

)ﺩ(

ﺭﻗﻢ ﺍﳍﺎﺗﻒ86-10-60169000 :؛

)ﻫـ(

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ86-10-60167666 :؛

)ﻭ(

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐhaoxu@minmetals.com :؛

)ﺯ( ﻣﻜﺎﻥ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﻣﻜﺎﻥ ﻋﻤﻠﻪ :ﺑﻴﺠﲔ ،ﺍﻟﺼﲔ.
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-٨

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﳌﻤﺜﻞ ﺍﳌﻌﲔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ:
)ﺃ(

ﺍﻻﺳﻢ :ﺯﻭﻭ ﺯﻭﻧﻐﺘﺸﻮ؛

)ﺏ( ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ :ﻫﻮ ﺫﺍﺗﻪ ﺍﳌﺪﺭﺝ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ٧ﺃﻋﻼﻩ؛
)ﺝ(

ﺭﻗﻢ ﺍﳍﺎﺗﻒ :ﻫﻮ ﺫﺍﺗﻪ ﺍﳌﺪﺭﺝ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ٧ﺃﻋﻼﻩ؛

)ﺩ(

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ :ﻫﻮ ﺫﺍﺗﻪ ﺍﳌﺪﺭﺝ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ٧ﺃﻋﻼﻩ؛

)ﻫـ(

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ :ﻫﻮ ﺫﺍﺗﻪ ﺍﳌﺪﺭﺝ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ٧ﺃﻋﻼﻩ.

 - ٩ﻭﻗﺪ ﻗﺪﻡ ﻣﻘـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺃﺣـﺪﺙ ﻧﺴـﺨﺔ ﻣـﻦ ﲡﺪﻳـﺪ ﺷـﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴـﺠﻴﻞ ،ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭﺓ
ﰲ  ٩ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ  ٢٠١٢ﻣـﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴـﺔ ﻟﺸـﺆﻭﻥ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﺼـﲔ ،ﻭﺗﺸـﻬﺪ
ﺑﻮﺟــﻮﺩ ﻣﻘــﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﻭﲟﺮﻛــﺰﻩ ﺍﻟﻘــﺎﻧﻮﱐ ﻛﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺗﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟــﺔ .ﻭﺫﻛــﺮ ﻣﻘــﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﺃﻳﻀــﺎ
ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﲣﻀﻊ ﻟﻺﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﺰﻛﻴﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﰲ ﺑﻴﺠﲔ.

ﺑﺎﺀ  -ﺍﻟﺘﺰﻛﻴﺔ
 - ١٠ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﺰﻛﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺼﲔ.
 - ١١ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺻﻚ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﺼﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣـﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ ،ﻭﺗـﺎﺭﻳﺦ
ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﻟﺘـﺰﺍﻡ ﺑﺎﻻﺗﻔـﺎﻕ ﺍﳌﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴـﺬ ﺍﳉـﺰﺀ ﺍﳊـﺎﺩﻱ ﻋﺸـﺮ ﻣـﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺍﻷﻣـﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ
ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻫﻮ  ٧ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻪ .١٩٩٦
 - ١٢ﺗــﺎﺭﻳﺦ ﺷــﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺰﻛﻴــﺔ ﻫــﻮ  ٨ﲤــﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴــﻪ  ،٢٠١٤ﻭﻗــﺪ ﻭﻗﻌﻬــﺎ ﻟﻴــﻮ ﺳــﻴﻐﻮﻱ ،ﻣــﺪﻳﺮ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﶈﻴﻄﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺼﲔ.
 - ١٣ﻭﺗﻔﻴﺪ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺰﻛﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﻣﻘـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﳜﻀـﻊ ﻟﻠﺴـﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴـﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟـﺔ ﺍﳌﺰﻛﻴـﺔ ،ﺍﻟـﱵ
ﺗﻌﻠــﻦ ﺃﻬﻧ ـﺎ ﺗﻀــﻄﻠﻊ ﺑﺎﳌﺴــﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﻓﻘــﺎ ﻟﻠﻤــﺎﺩﺓ  ١٣٩ﻭﺍﻟﻔﻘــﺮﺓ  ٤ﻣــﻦ ﺍﳌــﺎﺩﺓ  ١٥٣ﻣــﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ
ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ٤ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٤ﻣﻦ ﺍﳌﺮﻓﻖ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.

ﺟﻴﻢ  -ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ
 - ١٤ﻭﺗﻐﻄـــﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘـ ـﺔ ﺍﳌﺸـــﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠـــﺐ ﻣﺴـــﺎﺣﺔ ﳎﻤﻮﻋﻬـــﺎ  ٧٢ ٧٤٥ﻛﻴﻠـــﻮﻣﺘﺮﺍ ﻣﺮﺑﻌـــﺎ
ﰲ ﻣﻨﻄﻘــﺔ ﺻــﺪﻋﻲ ﻛﻼﺭﻳــﻮﻥ  -ﻛﻠﻴﱪﺗــﻮﻥ ﰲ ﺍﶈــﻴﻂ ﺍﳍــﺎﺩﺉ .ﻭﻗــﺪ ﻗــﺪﻣﺖ ﺍﳌﻨــﺎﻃﻖ ﺍﶈﺠــﻮﺯﺓ
ﺍﳌﺸــﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠــﺐ ﻛﻤﺴــﺎﳘﺔ ﻣــﻦ ﻣﻨﻈﻤــﺔ ﺇﻧﺘــﺮ ﺃﻭﺷــﻦ ﻣﻴﺘــﺎﻝ ﺍﳌﺸــﺘﺮﻛﺔ’ ،ﻳﻮﺯﻣﻮﺭﺟﻴﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ‘
) (Yuzhmorgeologyia, Interoceanmetal Joint Organizationﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻄـــﺔ ﺍﻟﺼـــﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤـــﺚ
ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻴﻄﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ) .(COMRAﻭﺗﺘﺄﻟﻒ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﲦﺎﱐ ﻗﻄﺎﻋـﺎﺕ
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ﻣﻮﺯﻋــﺔ ﻋــﱪ ﻣﻨﻄﻘــﺔ ﺍﻟﺼــﺪﻉ ﻛﻤــﺎ ﻫــﻮ ﻣﻮﺿــﺢ ﰲ ﺍﳋﺮﻳﻄــﺔ ﺍﻟــﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﻣﺮﻓــﻖ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ.
ﻭﻳﺸﺎﺭ ﺇﱃ ﺗﻠـﻚ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋـﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﺤـﻮ ﺍﻟﺘـﺎﱄ ﺃﻟـﻒ ٨ ٦٦١) ١-ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮﺍ ﻣﺮﺑﻌـﺎ( ،ﺃﻟـﻒ٢-
) ٦ ٩٣٥ﻛﻴﻠــــﻮﻣﺘﺮﺍ ﻣﺮﺑﻌــــﺎ( ،ﺃﻟــــﻒ ٥ ٧٤٧) ٣-ﻛﻴﻠــــﻮﻣﺘﺮﺍ ﻣﺮﺑﻌــــﺎ( ،ﺃﻟــــﻒ١٣ ١٢٨) ٤-
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﺍ ﻣﺮﺑﻌﺎ( ،ﺃﻟﻒ ٢٢ ٨٢١) ٥-ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﺍ ﻣﺮﺑﻌـﺎ( ،ﺃﻟـﻒ ٥ ٣٤٦) ٦-ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮﺍ ﻣﺮﺑﻌـﺎ(،
ﺃﻟﻒ ٥ ٥٣٧) ٧-ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﺍ ﻣﺮﺑﻌـﺎ( ،ﺃﻟـﻒ ٤ ٥٧٠) ٨-ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮﺍ ﻣﺮﺑﻌـﺎ( .ﻭﺗـﺮﺩ ﺍﻻﺣـﺪﺍﺛﻴﺎﺕ
ﻭﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﰲ ﻣﺮﻓﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ.
 - ١٥ﻭﻟﻔﺘــﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺍﻧﺘﺒــﺎﻩ ﻣﻘــﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﺇﱃ ﺍﳌﺨــﺎﻃﺮ ﺍﶈﺘﻤﻠــﺔ ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﺼــﻞ ﺑﺎﺧﺘﻴــﺎﺭ ﻣﻨــﺎﻃﻖ
ﺻﻐﲑﺓ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﻘﻴﻮﺩ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘـﺔ ﻭﺍﻟـﱵ ﺳﺘﻨﺸـﺄ ﺟـﺮﺍﺀ ﺗﻨﻔﻴـﺬ
ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﻬﺗﻢ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﻸﺛﺮ ﻭﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﻠﺤﻔﻆ.

ﺩﺍﻝ  -ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ
 - ١٦ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻄﻠﺐ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ  ،١٤ﺗﻌﻬﺪﺍ ﺧﻄﻴﺎ ﻣﺆﺭﺧﺎ  ٢ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴـﻪ  ٢٠١٤ﻭﻣﻮﻗﹼﻌـﺎ
ﻣﻦ ﺍﳌﻤﺜﻞ ﺍﳌﻌﲔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ )ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ٨ﺃﻋﻼﻩ(.
 - ١٧ﻭﺃﺑﻠﻎ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺩﺭﺱ ﺍﺣﺘﻤـﺎﻝ ﻭﺟـﻮﺩ ﻛـﺎﺑﻼﺕ ﺃﻭ ﺃﻧﺎﺑﻴـﺐ ﲝﺮﻳـﺔ
ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ .ﻭﺫﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﻠﻖ ﺃﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘـﺔ
ﻭﰲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﳌـﺎﺩﺓ  ١٤٧ﻣـﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻭﺍﻷﺣﻜـﺎﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼـﻠﺔ ﻣـﻦ ﺍﻟﻨﻈـﺎﻡ.
ﻭﻳﻌﻠﻦ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺃﻧﻪ ﺳـﻴﺘﺨﺬ ﻛﺎﻓـﺔ ﺍﻟﺘـﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﻼﺯﻣـﺔ ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻠﻘـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟـﺪﻭﱄ ﺫﻱ ﺍﻟﺼـﻠﺔ ﻟﻀـﻤﺎﻥ
ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﻜﺎﺑﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻴﻢ .ﻛﻤـﺎ ﺃﺷـﺎﺭ ﺃﻳﻀـﺎ ﺇﱃ ﺍﺳـﺘﻌﺪﺍﺩﻩ ﻟﻠﺘﻌـﺎﻭﻥ ﻬﺑﻤـﺔ
ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ،ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﻣﻊ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﻭﻣﺸﻐﻠﻲ ﺍﻟﻜﺎﺑﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ.
 - ١٨ﻭﺩﻓﻊ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺭﲰﺎ ﻗﺪﺭﻩ  ٥٠٠ ٠٠٠ﺩﻭﻻﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ .١٩

ﺭﺍﺑﻌﺎ  -ﻓﺤﺺ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ
 - ١٩ﻗﹸﺪﻣﺖ ﰲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
)ﺃ(

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ؛
’‘ ١
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ﺣﺪﻭﺩ ﺍﳌﻨﻄﻘـﺔ ﺍﳌﺸـﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠـﺐ ﺑﻮﺍﺳـﻄﺔ ﻗﺎﺋﻤـﺔ ﺇﺣـﺪﺍﺛﻴﺎﺕ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴـﺔ
ﻭﻓﻘــﺎ ﻟﻠﻨﻈــﺎﻡ ﺍﳉﻴﻮﺩﻳﺴــﻲ ﺍﻟﻌــﺎﳌﻲ  ،١٩٨٤ﺍﻟﻨﻈــﺎﻡ ﺍﳉﻐــﺮﺍﰲ ﺍﻟﻌــﺎﳌﻲ،
ﻭﻭﺿــﻌﺖ ﺣﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺍﳌﻨﻄﻘــﺔ ﰲ ﺇﻃــﺎﺭ ﻧﻈــﺎﻡ ﺍﻹﺳــﻘﺎﻁ ﺍﳌﺮﻛــﺎﺗﻮﺭﻱ
ﺍﳌﺴﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ6N ،؛
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ﺧﺮﺍﺋﻂ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ؛

)ﺏ( ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﻟــﺘﻤﻜﲔ ﺍﺠﻤﻟﻠــﺲ ﻣــﻦ ﲢﺪﻳــﺪ ﻣــﺎ ﺇﺫﺍ ﻛــﺎﻥ ﻣﻘــﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﻗــﺎﺩﺭﺍ ﻣﺎﻟﻴــﺎ
ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎﻑ؛
)ﺝ( ﻣﻌﻠﻮﻣـــﺎﺕ ﻟـــﺘﻤﻜﲔ ﺍﺠﻤﻟﻠـــﺲ ﻣـــﻦ ﲢﺪﻳـــﺪ ﻣـــﺎ ﺇﺫﺍ ﻛـــﺎﻥ ﻣﻘـــﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـــﺐ ﻗـــﺎﺩﺭﺍ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎﻑ؛
)ﺩ(

ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎﻑ؛

)ﻫـ(

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ.

ﺧﺎﻣﺴﺎ  -ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﳌﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ
ﺃﻟﻒ  -ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ

 - ٢٠ﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﺃﺛﻨـﺎﺀ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬـﺎ ﻟﻠﻘـﺪﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴـﺔ ﺃﻥ ﻣﻘـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﲡﻤـﻊ ﺩﻭﱄ ﻟـﻪ ﺃﻧﺸـﻄﺔ
ﰲ  ٣٤ﺑﻠــﺪﺍ .ﻭﺃﺷــﺎﺭ ﻣﻘــﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﺇﱃ ﺃﻧــﻪ ﺷــﺎﺭﻙ ﺃﺳﺎﺳــﺎ ﰲ ﺍﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ ﺍﻟﻔﻠــﺰﺍﺕ ﻭﺍﳌﻌــﺎﺩﻥ،
ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ،ﻭﺍﻟﺼﻬﺮ ،ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ،ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌـﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴـﺔ .ﻭﻳﻨـﺘﺞ ﻣﻘـﺪﻡ
ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴـﺒﺎﺋﻚ ﺍﻟﺼـﻠﺒﺔ ،ﻭﺃﻛﺴـﻴﺪ ﺍﻷﻧﺘﻴﻤـﻮﻥ ،ﻭﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻨـﺎﺩﺭﺓ .ﻭﺫﻛـﺮ ﻣﻘـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ
ﺃﻧـــﻪ ﳛﺘـــﻞ ﺍﳌﺮﺗﺒـــﺔ  ١٣٣ﺑـــﲔ ﺍﻟﺸـــﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﺪﺭﺟـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻗﺎﺋﻤـــﺔ ”ﻓﻮﺭﺗﺸـــﻦ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴـــﺔ“ ﻷﻛـــﱪ
 ٥٠٠ﺷﺮﻛﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ،ﻭﳛﺘﻞ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﲔ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﺩﻥ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ .ﻭﺃﻋﻠـﻦ ﻣﻘـﺪﻡ
ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﻗﺪﺭﺗــﻪ ﺍﳌﺎﻟﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺍﻻﺿــﻄﻼﻉ ﲞﻄــﺔ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣـﺔ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ .ﻭﻗــﺪﻡ ﺑﻴﺎﻧــﺎ ﻣﺎﻟﻴــﺎ
ﻣﻮﻗﻌــﺎ ﻣــﻦ ﻭﺯﻳــﺮ ﺍﳌﺎﻟﻴــﺔ ﰲ ﺍﻟﺼــﲔ ،ﻭﻣﺆﺭﺧــﺎ  ٢٥ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴــﻪ  ٢٠١٤ﻭﻓﻘــﺎ ﻟﻠﻔﻘــﺮﺓ  ٤ﻣــﻦ
ﺍﳌﺎﺩﺓ  ،١٢ﻳﺸﻬﺪ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﳌﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴـﺬ ﺧﻄـﺔ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣـﺔ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ،
ﻭﺍﻟﻮﻓــﺎﺀ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣ ـﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴــﺔ ﻟﻠﺴــﻠﻄﺔ .ﻭﺃﻋﻠــﻦ ﻣﻘــﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﺃﻳﻀــﺎ ﺃﻧــﻪ ﻻ ﻳﺘﺒــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄــﺔ ﺍﻟﺼــﻴﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺒﺤـــﺚ ﰲ ﳎـــﺎﻝ ﺍﳌـــﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴـــﺔ ﻟﻠﻤﺤﻴﻄـــﺎﺕ ﻭﺍﺳـــﺘﻐﻼﳍﺎ ) ،(COMRAﻭﺃﻥ ﻛـــﻼ ﺍﻟﻜﻴـــﺎﻧﲔ
ﺷﺨﺼﺎﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺎﻥ ﻣﺴﺘﻘﻼﻥ.

ﺑﺎﺀ  -ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
 - ٢١ﻻﺣﻈــﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ،ﺃﺛﻨــﺎﺀ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬــﺎ ﻟﻠﻘــﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ ﳌﻘــﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﺃﻥ ﺑﻮﺳــﻌﻪ ﺍﻻﺳــﺘﻔﺎﺩﺓ
ﻣﻦ ﺧﱪﺗﻪ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﰲ ﳎﺎﱄ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﻔﻠﺰﻳـﺔ ﻟﻠﻌﻘﻴـﺪﺍﺕ ،ﻭﻗﻴﺎﻣـﻪ ﺑـﺈﺟﺮﺍﺀ
ﻣــﺎ ﻻ ﻳﻘــﻞ ﻋــﻦ  ١٠ﻣــﻦ ﺃﻋﻤــﺎﻝ ﺍﳌﺴــﺢ ﻭﺃﺧــﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨــﺎﺕ ﺍﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴــﺔ ﻭﺍﳉﻴﻮﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ
ﻟﻠﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺰﺍﺕ ،ﻭﻗﺸﻮﺭ ﺍﳊﺪﻳﺪ ﻭﺍﳌﻨﻐﻨﻴﺰ ﺍﻟﻐﻨﻴـﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﺑﺎﻟـﺖ ،ﻭﺍﻟﻜﱪﻳﺘﻴـﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌـﺪﺩﺓ
ﺍﻟﻔﻠﺰﺍﺕ ﺑﺪﺀﺍ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ  .١٩٨٣ﻭﺫﻛﺮ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺃﻧﻪ ﻏﺪﺍ ﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺻـﺎﺣﺐ ﻣﺼـﻠﺤﺔ
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ﻣﻬـــﻢ ﰲ ﳎـــﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌـــﺪﻳﻦ ﻭﲡﻬﻴـــﺰ ﺍﳌـــﻮﺍﺭﺩ ،ﻭﺍﻟﺒﺤـــﻮﺙ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ ﰲ ﻗـــﺎﻉ ﲝـــﺮ ﺍﻟﺼـــﲔ ﺍﻟﻌﻤﻴـــﻖ،
ﻭﻫﻮ ﺃﻫﻢ ﳐﺘﱪ ﳑﻠﻮﻙ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻳﻌﲎ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴـﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘـﺔ .ﻭﺃﻋﻠـﻦ
ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﳓـﻮ ﻭﺛﻴـﻖ ﻣـﻊ ﺩﺭﺍﺳـﺔ ﻏـﻮﺍﻧﻐﺰﻭ ﺍﻻﺳﺘﻘﺼـﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ
ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ،ﻭﻣﻊ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻟﻸﻭﻗﻴﺎﻧﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺎ.
 - ٢٢ﻭﺃﻭﺿــﺢ ﻣﻘــﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﺃﻥ ﺃﻧﺸــﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ ﺳــﺘﺘﻢ ﰲ ﺧﻄــﺔ ﻣــﻦ ﺛــﻼﺙ ﻣﺮﺍﺣــﻞ
ﻣـــﺪﺓ ﻛـــﻞ ﻣﻨـــﻬﺎ ﲬـــﺲ ﺳـــﻨﻮﺍﺕ .ﻭﺳـــﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳـــﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻘﺼـــﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﻘـــﺮﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﳊﺼـــﻮﻝ
ﻋﻠــﻰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧــﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣــﺔ ﻟﺘﻘــﺪﻳﺮ ﺍﳌــﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴــﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻤــﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ ﻭﺍﻻﺧﺘﺒــﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻠﺰﻳﺔ .ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻷﺛﺮ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻷﺳـﺎﺱ
ﺍﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘــﺔ ﺍﳌﺸــﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠــﺐ ﻭﺍﳌﻨــﺎﻃﻖ ﺍﳌﺘﺎﲬــﺔ ،ﻭﲢﺪﻳــﺪ ﻣﻨــﺎﻃﻖ ﺍﻷﺛــﺮ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴــﺔ ﻭﻣﻨــﺎﻃﻖ
ﺍﳊﻔــﻆ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴــﺔ ،ﻋﻠــﻰ ﳓــﻮ ﻣــﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒــﻪ ﺍﳌﺒــﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻــﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ ﻟﻠﺴــﻠﻄﺔ ،ﻭﲢﻠﻴــﻞ
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎﺕ ﻭﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ،ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺛـﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌـﻲ ﺍﶈﺘﻤـﻞ ﻟﺘﻌـﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﻘﻴـﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌـﺪﺩﺓ
ﺍﻟﻔﻠــﺰﺍﺕ .ﻭﺗﺸــﻤﻞ ﺍﻷﻧﺸــﻄﺔ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣــﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ ﺍﻟﺘﻌــﺪﻳﻦ ﻭﺍﳌﻌﺎﳉــﺔ ﺍﻟﻔﻠﺰﻳــﺔ ﺇﺟــﺮﺍﺀ
ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻـﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴـﻴﺔ ﻭﲢﺴـﻴﻨﻬﺎ ،ﻭﺗﺼـﻤﻴﻢ ﻧﻈـﺎﻡ ﺗﻌـﺪﻳﻦ ﲡـﺎﺭﻱ ﻭﺗﻘﻴـﻴﻢ ﺍﻷﺛـﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌـﻲ
ﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ،ﻭﺭﺻﺪ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻭﺑﻌـﺪ ﺍﻻﺧﺘﺒـﺎﺭ ،ﻭﺍﺳـﺘﺤﺪﺍﺙ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ ﲡﻬﻴـﺰ
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﻭﻃﺮﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻌﻘﻴـﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌـﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠـﺰﺍﺕ .ﻭﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ
ﺑﺎﳌﻮﺭﺩ ﺍﳌﻌﺪﱐ ﺃﻭ ﺗﻘﻴﻴﻤـﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻴـﺎﻃﻲ ،ﺗﺸـﻤﻞ ﺍﻷﻋﻤـﺎﻝ ﺍﳌﻘـﺮﺭﺓ ﺩﺭﺍﺳـﺔ ﺟـﻮﺩﺓ ﻭﻛﻤﻴـﺔ ﺗﻮﺯﻳـﻊ
ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺰﺍﺕ ،ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﺍﳌﻔﺘﺮﺿﺔ ،ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺟـﺪﻭﻯ ﻭﺗﻘـﺪﻳﺮ
ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ،ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.
 - ٢٣ﻭ ُﺯﻭﱢﺩﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺃﻳﻀــﺎ ﲟﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﺗﻔﺼــﻴﻠﻴﺔ ﻋــﻦ ﺍﻷﻫــﺪﺍﻑ ﻭﺍﳉــﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴــﺔ ﻭﺍﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ
ﳌﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ،ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣـﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻔﺘـﺮﺓ ﺍﻟﺴـﻨﻮﺍﺕ ﺍﳋﻤـﺲ ﺍﻷﻭﱃ.
ﻭﺍﻗﺘــﺮﺡ ﻣﻘــﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﺃﺧــﺬ ﻟﻠﻌﻴﻨــﺎﺕ ﺍﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴــﺔ ﻭﺩﺭﺍﺳــﺎﺕ ﺍﺳﺘﻘﺼــﺎﺋﻴﺔ ﺟﻴﻮﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴــﺔ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺗﻘـﺪﻳﺮ ﺍﳌـﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻔﺘﺮﺿـﺔ .ﻭﺃﻭﺿـﺢ ﻣﻘـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﺃﻧـﻪ ﺳـﻴﺠﺮﻱ
ﺩﺭﺍﺳــﺔ ﺍﺳﺘﻘﺼــﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭﻟﻴــﺔ ﳋﻄــﻮﻁ ﺍﻷﺳــﺎﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﲟﺠــﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳــﺎﺀ ،ﻭﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ،
ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﻴــﺎﺀ ،ﻭﺍﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘــﺔ ﺍﳌﺸــﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠــﺐ ﻭﺳﻴﺼــﺪﺭ ﲢﻘﻴﻘــﺎ ﺃﻭﻟﻴــﺎ ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻟﺘﻨــﻮﻉ
ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﻭﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳌﺘﺎﲬـﺔ ﳍـﺎ .ﻭﻳﻌـﺪ ﺗﻄـﻮﻳﺮ ﻭﺍﺧﺘﺒـﺎﺭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ
ﺍﻟﺘﻌــﺪﻳﻦ ﺃﻳﻀــﺎ ﺟــﺰﺀﺍ ﻣــﻦ ﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ ﺍﻷﻧﺸــﻄﺔ ﺍﳌﻘﺘــﺮﺡ ،ﻭﻳﻘﺘــﺮﺡ ﻣﻘــﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﺃﻳﻀــﺎ ﺇﺟــﺮﺍﺀ ﲝــﺚ
ﻭﲢﻘﻖ ﲡﺮﻳﱯ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﲝﻮﺙ ﺑﺸﺄﻥ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺼﻬﺮ ﻭﺍﳌﻌﺎﳉﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ.
 - ٢٤ﻛﻤﺎ ُﺯﻭﱢﺩﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﲟﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﺗﻘﻨﻴـﺔ ﺗﺘﻌﻠـﻖ ﲞﱪﺗـﻪ ﺍﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ ﻭﻣﺆﻫﻼﺗـﻪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ ،ﻭﺩﺭﺍﻳﺘـﻪ
ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻭﻃﺮﻕ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻭﺍﳌﻌﺪﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﲞﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ،ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟـﻚ ﺳـﻔﻦ
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ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ،ﻭﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﻋﻤـﺎﻕ ﺑﺎﻟﺼـﺪﻯ ﺍﳌﺘﻌـﺪﺩ ﺍﳊـﺰﻡ ،ﻭﺍﻟـﻨﻈﻢ ﺍﻟﺼـﻮﺗﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄـﺮ ﺑﺎﻷﻋﻤـﺎﻕ ،ﻭﻧﻈـﻢ
ﺧﺼـﺎﺋﺺ ﻣــﺎ ﲢـﺖ ﺍﻟﻘــﺎﻉ ،ﻭﺍﳌﺮﻛﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻐﻮﱠﺍﺻــﺔ ﺍﳌﺴـﺘﻘﻠﺔ ،ﻭﻣﻌــﺪﺍﺕ ﺃﺧـﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨــﺎﺕ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳــﺎﺕ
ﺍﻻﺳﺘﻘﺼـــﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴـــﺔ ﻭﺍﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴـــﺔ .ﻭﺃﻋﻠـــﻦ ﻣﻘـــﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـــﺐ ﺍﻋﺘﺰﺍﻣـــﻪ ﺍﻟﺘﻌـــﺎﻭﻥ ﻣـــﻊ ﺍﻟﺴـــﻠﻄﺔ
ﻭﻣﻊ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﳍﺎ ،ﲟﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟـﺬﻳﻦ ﺃﺳـﻬﻤﻮﺍ ﺑﺎﳌﻨـﺎﻃﻖ ﺍﶈﺠـﻮﺯﺓ ﺍﳌﺸـﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠـﺐ ﺑﻐﻴـﺔ
ﲨﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ،ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ.
 - ٢٥ﻭﺯﻭﺩ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﲟﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﲟﻨـﻊ ﺍﳌﺨـﺎﻃﺮ ﻭﺍﻟﺘـﺄﺛﲑﺍﺕ ﺍﶈﺘﻤﻠـﺔ
ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﳍﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ ﻭﺍﳊـﺪ ﻣﻨـﻬﺎ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺘـﻬﺎ .ﻭﺳـﺘﻤﺘﺜﻞ ﺍﻟﺴـﻔﻦ ﺍﳌﺴـﺘﺨﺪﻣﺔ
ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳـﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ،ﲟـﺎ ﰲ ﺫﻟـﻚ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ ﳌﻨـﻊ ﺍﻟﺘﻠـﻮﺙ
ﺍﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻟﻌﺎﻡ  ،١٩٧٣ﺑﺼـﻴﻐﺘﻬﺎ ﺍﳌﻌﺪﻟـﺔ ﺑﱪﻭﺗﻮﻛـﻮﻝ ﻋـﺎﻡ  ١٩٧٨ﺍﳌﺘﻌﻠـﻖ ﻬﺑـﺎ .ﻭﺫﻛـﺮ
ﺃﻥ ﻟﺪﻳﻪ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻷﻱ ﺣـﻮﺍﺩﺙ ﺗـﻨﺠﻢ ﻋـﻦ ﺗﻨﻔﻴـﺬ ﺧﻄـﺔ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣـﺔ ،ﻭﺃﻋﻠـﻦ
ﺃﻧﻪ ﺳـﻴﺘﺨﺬ ﺗـﺪﺍﺑﲑ ﻭﻗﺎﺋﻴـﺔ ،ﻭﺳـﻴﺘﺒﻊ ﺃﻓﻀـﻞ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳـﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ﻭﺳﻴﻀـﻊ ﺧﻄـﻂ ﻃـﻮﺍﺭﺉ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺔ
ﻭﻓﻘــﺎ ﻟﻠﻨﻈــﺎﻡ .ﻭﺃﺷــﺎﺭ ﻣﻘــﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺧﻄــﺔ ﻃــﻮﺍﺭﺉ ﺍﻻﻧﺴــﻜﺎﺏ ﺍﻟﻨﻔﻄــﻲ ،ﻭﻣﻮﺍﺻــﻔﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺩﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ .ﻭﻟﺪﺭﺀ ﺍﻻﻧﺴﻜﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ،ﲤﺘﻠﻚ ﺳـﻔﻦ ﺍﻟﺒﺤـﻮﺙ ﻣﻌـﺪﺍﺕ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺜﻞ ﺣﺎﺟﺰ ﺍﺣﺘﻮﺍﺀ ﺍﻟﺰﻳﺖ ،ﻭﳎﻤﻊ ﺍﻟﺰﻳﺖ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﻬﺎ ﺃﻃﻘﻢ ﻣﺪﺭﺑﺔ.
 - ٢٦ﻭﺗﻠﻘﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻷﻭﻗﻴﺎﻧﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ
ﺍﳌﻘﺘــﺮﺡ ﺍﻟــﺬﻱ ﺳــﲑﻛﺰ ﻋﻠــﻰ ﳎــﺎﻻﺕ ﺍﳉﻤــﻊ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴــﻞ ﻭﺍﳊــﺪ ﻣــﻦ ﺍﳌﺨــﺎﻃﺮ ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺒﻴﺎﻧــﺎﺕ
ﻭﻋﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ
ﻧﻈﻢ ﲨﻊ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌـﺪﻳﻦ ﺍﶈﺘﻤﻠـﺔ .ﻭﻳﻌﺘـﺰﻡ ﻣﻘـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﺑﺸـﻜﻞ ﻣﻜﺜـﻒ ﻣـﻊ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗـﺪﻳﻦ
ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ،ﻭﻣﻊ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﱄ .ﻭﴰﻞ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ﺃﻭﻟﻴﺎ ﻟﻸﺛﺮ ﺍﶈﺘﻤﻞ ﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ
ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ ﲟـﺎ ﻳﺘﻔـﻖ ﻣـﻊ ﺃﻧﻈﻤـﺔ ﻭﺗﻮﺻـﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴـﻪ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗـﺪﻳﻦ ﺇﱃ ﺗﻘﻴـﻴﻢ
ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﳌﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ).(ISBA/19/LTC/8

ﺳﺎﺩﺳﺎ  -ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﺧﻄـﺔ ﺍﻟﻌﻤـﻞ
ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺰﺍﺕ
 - ٢٧ﻭﻓﻘــﺎ ﻟﻠﻤــﺎﺩﺓ  ،١٨ﻳﺘﻀــﻤﻦ ﻃﻠــﺐ ﺍﳊﺼــﻮﻝ ﻋﻠــﻰ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺧﻄــﺔ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ
ﺑﺎﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
)ﺃ( ﻭﺻﻔﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻭﺟـﺪﻭﻻ ﺯﻣﻨﻴـﺎ ﻟﱪﻧـﺎﻣﺞ ﺃﻧﺸـﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣـﺔ ﺍﻟـﱵ ﺳـﺘﻨﻔﺬ
ﰲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳋﻤﺲ ﺍﻷﻭﱃ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻌﲔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻬﺑﺎ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ؛
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)ﺏ( ﻭﺻــﻔﺎ ﻟﱪﻧــﺎﻣﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺎﺕ ﺍﻷﻭﻗﻴﺎﻧﻮﻏﺮﺍﻓﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ ﺍﻟــﱵ
ﺳﻴﻀـﻄﻠﻊ ﻬﺑـﺎ ﻭﻓﻘـﺎ ﳍــﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈـﺎﻡ ﻭﺃﻱ ﻗﻮﺍﻋـﺪ ﻭﺃﻧﻈﻤـﺔ ﻭﺇﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺑﻴﺌﻴـﺔ ﺗﻘﺮﺭﻫـﺎ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ .ﻭﺗﺘــﻴﺢ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ ﺗﻘﻴـﻴﻢ ﺍﻷﺛـﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌـﻲ ﺍﻟـﺬﻱ ﳛﺘﻤـﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﺸـﺄ ﻋـﻦ ﺃﻧﺸـﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ
ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ،ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﻱ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ؛
)ﺝ(

ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ﺃﻭﻟﻴﺎ ﻟﻸﺛﺮ ﺍﶈﺘﻤﻞ ﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ؛

)ﺩ( ﺳﺮﺩﺍ ﻟﻠﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﳌﻘﺘﺮﺡ ﺍﲣﺎﺫﻫﺎ ﳌﻨﻊ ﺗﻠﻮﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﳌﺨـﺎﻃﺮ ﺍﻷﺧـﺮﻯ ﺍﻟـﱵ
ﺗﺘﻌﺮﺽ ﳍﺎ ،ﻭﺍﳊﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺄﺛﲑﺍﻬﺗﺎ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ؛
)ﻫـ( ﺍﻟﺒﻴﺎﻧــــﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣـــــﺔ ﻟﻜــﻲ ﻳﺘﺨــــﺬ ﺍﺠﻤﻟﻠــﺲ ﺍﻟﻘــــﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻠــﻮﺏ ﻣﻨــﻪ ﺍﲣــﺎﺫﻩ ﻭﻓﻘــﺎ
ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ) (١ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ ١٢؛
)ﻭ( ﺟــﺪﻭﻻ ﺯﻣﻨﻴـﺎ ﻟﻠﻨﻔﻘــﺎﺕ ﺍﻟﺴــﻨﻮﻳﺔ ﺍﳌﺘﻮﻗﻌــﺔ ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﱪﻧــﺎﻣﺞ ﺍﻷﻧﺸــﻄﺔ ﻟﻔﺘــﺮﺓ
ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳋﻤﺲ ﺍﻷﻭﱃ.

ﺳﺎﺑﻌﺎ  -ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ
 - ٢٨ﻗﺪﻡ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺑﺸﺄﻥ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ  ٢٧ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈـﺎﻡ ﻭﺍﻟﺒﻨـﺪ ٨
ﻣﻦ ﻣﺮﻓﻘﻪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ .ﻭﺍﻗﺘﺮﺡ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺗﻮﻓﲑ ﻓﺮﺹ ﺗـﺪﺭﻳﺐ ﻟﻌﺸـﺮﺓ ﻣﺘـﺪﺭﺑﲔ ﻣـﻦ ﺑﻠـﺪﺍﻥ ﻧﺎﻣﻴـﺔ،
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳋﻤﺲ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﳋﻄﺔ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ .ﻭﺳـﻴﻌﺮﺽ
ﻋﻠ ـﻰ ﺍﳌﺸــﺎﺭﻛﲔ ﺑﺮﻧﺎﳎــﺎ ﻟﻠﺘــﺪﺭﻳﺐ ﻋﻠــﻰ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ ﰲ ﻋــﺮﺽ ﺍﻟﺒﺤــﺮ ،ﺃﻭ ﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ ﺯﻣﺎﻟــﺔ،
ﺃﻭ ﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ ﻟﻠﺘــﺪﺭﻳﺐ ﺍﳍﻨﺪﺳــﻲ .ﻭﺃﻗــﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺑﺎﺳــﺘﻌﺪﺍﺩ ﻣﻘــﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﻟﺘﻬﻴﺌــﺔ ﻓــﺮﺹ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴــﺔ
ﺃﺧــﺮﻯ ،ﻭﺧﺎﺻــﺔ ﺍﻟﺘــﺪﺭﻳﺐ ﰲ ﻋــﺮﺽ ﺍﻟﺒﺤــﺮ ﻟﻌﻠﻤــﺎﺀ ﻣــﻦ ﺍﻟﺒﻠــﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴــﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﻌــﺎﻭﻥ ﻣــﻊ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﳍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﳍﺎ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﺃﺧﺮﻯ.

ﺛﺎﻣﻨﺎ  -ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ
 - ٢٩ﺇﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﻣﻘﺘﻨﻌــﺔ ،ﺑﻌــﺪ ﺃﻥ ﺩﺭﺳــﺖ ﻣــﺎ ﻗﺪﻣــﻪ ﺻــﺎﺣﺐ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﻣــﻦ ﺗﻔﺎﺻــﻴﻞ ﻋﺮﺿــﺖ
ﺐ ﻗﹸـﺪﱢﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﺤـﻮ ﺍﻟﻮﺍﺟـﺐ ﻭﻓﻘـﺎ
ﺑﺈﳚﺎﺯ ﰲ ﺍﻟﻔـﺮﻭﻉ ﻣـﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺚ ﺇﱃ ﺍﻟﺴـﺎﺑﻊ ﺃﻋـﻼﻩ ،ﺑـﺄﻥ ﺍﻟﻄﻠـ َ
ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ،ﻭﺑﺄﻥ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳌﺆﻫﻼﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤـﻮ ﺍﶈـﺪﺩ ﰲ ﺍﳌـﺎﺩﺗﲔ  ٤ﻭ  ٩ﻣـﻦ
ﺍﳌﺮﻓﻖ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،ﻭﺍﳌﺎﺩﺓ  .١٧ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻘﺘﻨﻌﺔ ﺑﺄﻥ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ:
)ﺃ(

ﻗﺪ ﺍﻣﺘﺜﻞ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ؛

)ﺏ( ﻗﺪ ﻗﺪﱠﻡ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ١٤؛
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)ﺝ(

ﳝﻠﻚ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎﻑ.

 - ٣٠ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻘﺘﻨﻌﺔ ﺑﺄﻥ ﺃﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸـﺮﻭﻁ ﺍﻟـﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻔﻘـﺮﺓ  ٦ﻣـﻦ ﺍﳌـﺎﺩﺓ  ٢١ﻣـﻦ ﻣـﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ.
 - ٣١ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻘﺘﻨﻌﺔ ﺑﺄﻥ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎﻑ:
)ﺃ(

ﺗﻮﻓﺮ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻭﺳﻼﻣﺘﻬﻢ؛

)ﺏ( ﺗﻮﻓﺮ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﺗﻜﻔﻞ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ؛
)ﺝ( ﺗﻜﻔﻞ ﻋﺪﻡ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺣﻴـﺚ ﳝﻜـﻦ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﻗـﻞ ﺍﺳـﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻤـﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ
ﺍﳌﻌﺘﺮﻑ ﻬﺑﺎ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﺜﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪ.
ﺲ
 - ٣٢ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ،ﻭﻋﻤﻼ ﺑـﺎﻟﻔﻘﺮﺓ  ٥ﻣـﻦ ﺍﳌـﺎﺩﺓ  ،٢١ﺗﻮﺻـﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨـ ﹸﺔ ﺑـﺄﻥ ﻳﻮﺍﻓـﻖ ﺍﺠﻤﻟﻠـ ُ
ﻋﻠــﻰ ﺧﻄــﺔ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﺍﳌﻘﺪﻣــﺔ ﻣــﻦ ﺷــﺮﻛﺔ ﻣﻨﻤﺘــﺎﻟﺰ ) (Minmetalsﺍﻟﺼــﻴﻨﻴﺔ ﻻﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ ﻋﻘﻴــﺪﺍﺕ
ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺰﺍﺕ.
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ﺍﳌﺮﻓﻖ

ﺃﻟﻒ  -ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺇﺣﺪﺍﺛﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ
)ﰲ ﺷﻜﻞ ﺩﺭﺟﺎﺕ ،ﻭﺩﻗﺎﺋﻖ ،ﻭﺛﻮﺍﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﺳﻘﺎﻁ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳉﻴﻮﺩﻳﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﺴﻨﺔ (١٩٨٤
ﺧﻂ ﺍﻟﻄﻮﻝ )ﻏﺮﺑﺎ(
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ

ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻻﻧﻌﻄﺎﻑ

)ﺩﺭﺟﺎﺕ(

)ﺩﻗﺎﺋﻖ(

)ﺛﻮﺍﻥ(

)ﺩﺭﺟﺎﺕ(

)ﺩﻗﺎﺋﻖ(

)ﺛﻮﺍﻥ(

ﺃﻟﻒ١-
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١٤١

٥٥
٣٧

٠,١٢
٤٩,٤٤

١٢
١٢

٣٥
٣٥

٢٧,٩٦
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٥
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٨

١٤١
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٩
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ﺻﻔﺮ

٢٠,٥٢

١١

٤٠

٥٨,٤٤
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٢
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٦,٠٠
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ﺃﻟﻒ٢-
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ﺧﻂ ﺍﻟﻌﺮﺽ )ﴰﺎﻻ(
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ﺧﻂ ﺍﻟﻄﻮﻝ )ﻏﺮﺑﺎ(
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ

ﺃﻟﻒ٣-

ﺃﻟﻒ٤-
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ﺧﻂ ﺍﻟﻌﺮﺽ )ﴰﺎﻻ(

ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻻﻧﻌﻄﺎﻑ

)ﺩﺭﺟﺎﺕ(

)ﺩﻗﺎﺋﻖ(

)ﺛﻮﺍﻥ(

)ﺩﺭﺟﺎﺕ(

)ﺩﻗﺎﺋﻖ(

)ﺛﻮﺍﻥ(
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ﺧﻂ ﺍﻟﻄﻮﻝ )ﻏﺮﺑﺎ(
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ

ﺃﻟﻒ٥-

ﺃﻟﻒ٦-

ﺃﻟﻒ٧-

15-03467

ﺧﻂ ﺍﻟﻌﺮﺽ )ﴰﺎﻻ(

ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻻﻧﻌﻄﺎﻑ

)ﺩﺭﺟﺎﺕ(

)ﺩﻗﺎﺋﻖ(

)ﺛﻮﺍﻥ(

)ﺩﺭﺟﺎﺕ(

)ﺩﻗﺎﺋﻖ(

)ﺛﻮﺍﻥ(

١٨

١٢١

٥٣

٥٢,٨٠
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١٦

١٦

٤٩,٤٤

٢٠

١٢١
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٣٠,٩٦

٣

١٥٥

٧
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٠,٠٠

٤

١٤٥

ﺻﻔﺮ

٠,٠٠

١١

ﺻﻔﺮ

٠,٠٠

٥
٦

١٤٥
١٤٤

ﺻﻔﺮ
٤٩

٠,٠٠
٦,٦٠

١١
١١

٤٩
٤٩

٥٩,٨٨
٥٩,٨٨

١

١٣٩

٥

٢٠,٤٠

١١

٢٠

٣٦,٢٤

٢
٣

١٣٨
١٣٨

٣٨
٣٨

٢,٠٤
٢,٠٤

١١
١٠

٢٠
٥٨

٣٦,٢٤
٢٥,٦٨

٤

١٣٩

١

٣٢,٨٨
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٢٥,٦٨
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ﺧﻂ ﺍﻟﻄﻮﻝ )ﻏﺮﺑﺎ(
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ

ﺃﻟﻒ٨-
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ﺧﻂ ﺍﻟﻌﺮﺽ )ﴰﺎﻻ(

ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻻﻧﻌﻄﺎﻑ

)ﺩﺭﺟﺎﺕ(

)ﺩﻗﺎﺋﻖ(

)ﺛﻮﺍﻥ(

)ﺩﺭﺟﺎﺕ(

)ﺩﻗﺎﺋﻖ(

)ﺛﻮﺍﻥ(
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٤٠

٨,٧٦
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ﺑﺎﺀ  -ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ
ﻃﻠﺐ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻨﻤﺘﺎﻟﺰ ) (Minmetalsﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﲔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
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السلطة الدولية لقاع البحار

اجمللس

ISBA/21/C/7
Distr.: General
1 June 2015
Arabic
Original: English

الدورة احلادية والعشرون
كينغستون ،جامايكا
 24-13متوز/يوليه 2٠15

القوانني واألنظمة والتدابري اإلدارية اليت اعتمدهتا الدول املزكيةة وريرياةا
من أعضاء السلطة الدولية لقاع البحار فيما يتعلق باألنشطة يف املنطقة
تقرير األمني العام
 - 1يف الةةدورة السةةابعة عشةةرة للسةةلطة الدوليةةة لقةةاع البحةةار ،املعقةةودة يف عةةام ،2٠11
اعتمد جملس السلطة مقررا طلة فيةه ا األمةني العةام أن يعة يد تقريةرا عةن القةوانني واألنظمةة
والتدابري اإلدارية اليت اعتمدهتا الدول املزكية وريرياا من أعضاء السةلطة فيمةا يتعلةق باألنشةطة
يف امل نطقةةة ،ودعةةا اجمللةةس الةةدول املزكيةةة وريرياةةا مةةن أعضةةاء السةةلطة ا القيةةام ،سةة
االقتضاء ،بتزويد أمانة السلطة مبعلومات عن القوانني واألنظمة والتدابري اإلدارية الوطنيةة اات
الصلة أو بنصوص تلك القوانني واألنظمة والتدابري اإلدارية الوطنية (انظر .)ISBA/17/C/20
 - 2ويف الةةدورة المامنةةة عشةةرة للسةةلطة ،املعقةةودة يف عةةام  ،2٠12وتلبيةةة لةةالك الطلة ،
قدّم األمني العام تقريرا ا اجمللس عن القوانني واألنظمة والتدابري اإلدارية اليت اعتمدهتا الةدول
املزكية وريرياا من أعضاء السلطة فيما يتعلةق باألنشةطة يف املنطقةة ( ISBA/18/C/8و .)Add.1
وبعد النظر يف التقرير ،طل اجمللس ا األمني العام أن يقوم سنويا باستكمال دراسة القةوانني
واألنظمة والتدابري اإلدارية اليت تعتمداا الدول املزكية وريرياا من أعضةاء السةلطة فيمةا يتعلةق
باألنشةةطة يف املنطقةةة ،وأن يةةدعو غةةاا الغةةرز الةةدول املزكيةةة وريرياةةا مةةن أعضةةاء السةةلطة
ا تزويةةةد األمانةةةة بنصةةةوص القةةةوانني واألنظمةةةة والتةةةدابري اإلداريةةةة الوطنيةةةة اات الصةةةلة
(انظر .)ISBA/18/C/21
)15-08669 (A

230615

**1508669

240615

ISBA/21/C/7

 - 3ويف الةةدورتني التاسةةعة عشةةرة والعشةةرين للسةةلطة ،يف عةةام  2٠13و  ،2٠14قةةدم
األمةةةةةني العةةةةةام تقةةةةةارير مسةةةةةتكملة عةةةةةن اةةةةةاا املو ةةةةةوع ا اجمللةةةةةس ()ISBA/19/C/12
و ( ISBA/20/C/11و  .)Add.1وفضال عن الك ،أنشأت األمانةة علةش كةبكة اإلنترنةع قاعةدة
بيانات تضم معلومات عةن القةوانني واألنظمةة والتةدابري اإلداريةة الوطنيةة أو نصةوص القةوانني
واألنظمةةةة والتةةةدابري اإلداريةةةة الوطنيةةةة الةةةيت تقة ةدّم لي ةةةا مةةةن الةةةدول املزكيةةةة وريرياةةةا مةةةن
أعضاء السلطة.
 - 4ويف  12آاار/مارس  ،2٠15عممع األمانة ماكرة كفوية تدعو مةرة أرةرا الةدول
املزكيةةة واألعضةةاء انرةةرين يف السةةلطة ا أن يقةةدموا ا األمانةةة نصةةوص القةةوانني واألنظمةةة
والتةدابري اإلداريةة الوطنيةة اات الصةةلة أو معلومةات اات .ةلة اةةا .وردا علةش تلةك املةةاكرة،
قةةدمع سةةنغافورة وني رييةةا واغنةةد نسةة ة مةةن تشةةريعاهتا علةةش النحةةو املطلةةود .وأكةةدت
املكسةةيك عةةدم ةةدوع أل تعةةديث أو ةةديا رةةالل تلةةك الفتةةرة علةةش تشةةريعاهتا القا مةةة
املتعلقة باملنطقة.
 - 5و ىت  3٠أيار/مةايو  ، 2٠15قةدمع الةدول التاليةة معلومةات عةن تشةريعاهتا الوطنيةة
اات الصةلة أو نصةوص اةال التشةريعاتا أملانيةا ،وأيرلنةدا ،وبل يكةا ،وتونغةا ،وجةزر كةو ،
واجلم وريةةة التشةةيكية ،ومج وريةةة كوريةةا ،وزامبيةةا ،وسةةنغافورة ،والصةةني ،وعمةةان ،ورييانةةا،
وفرنسا ،وفي  ،واملكسيك ،واململكة املتحدة لربيطانيا العظمةش وأيرلنةدا الشةمالية ،ونةاورو،
وني رييا ،ونيول ،ونيوزيلندا ،واغند ،واولندا ،والواليات املتحدة األمريكية ،واليابةان .وورد
تقرير أيضا من جلنة جنود احمليط اغةاد باسةم جةزر منطقةة احملةيط اغةاد  .وميكةن االطةالع
علش املعلومةات املتعلقةة بةالقوانني واألنظمةة والتةدابري اإلداريةة الوطنيةة أو علةش النصةوص الةيت
قدمتةة ة ا الةةةةدول املةةةةاكورة أعةةةةالل أو أعضةةةةاء السةةةةلطة علةةةةش املوقةةةة الشةةةةبك للسةةةةلطة
(.)www.isa.org.jm/national-legislation-database
 - 6وستوا.ث األمانة استكمال قاعدة البيانات املنشورة علش كبكة اإلنترنع ةني تتلقةش
معلومةةات جديةةدة .ولكةةن ،نظةةرا ا املةةوارد املتا ةةة احملةةدودة ،و ا ةةرورة عطةةاء األولويةةة
ألنشةةطة أرةةرا ،ت تسةةتط األمانةةة أن تن ةةز يف املوعةةد احملةةدد الدراسةةة الشةةاملة للتشةةريعات
الوطنية املوجودة .وستوا.ث اال طالع ااا العمث يف ينه عندما تسمح املوارد بالك.
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املرفق

قا مة التشريعات

أوال  -تشريعات عامة
اتفاقية األمةم املتحةدة لقةانون البحةار ،مونتيغةو بةال 1٠ ،كةانون األول/ديسةمرب  .1982درلةع
يز النفاا يف  16تشرين الماين/نوفمرب  .1994جمموعة معاهدات األمم اتحدمد  ،اجمللةد ،1833
الرقم  ،31363-1الصفحة 2٠1؛ ).21 International Legal Materials 1261 (1982
اتفةةاب بشةةأن تنفيةةا اجلةةزء احلةةادل عشةةر مةةن اتفاقيةةة األمةةم املتحةةدة لقةةانون البحةةار امل ررةةة
 1٠كانون األول/ديسمرب  .1982وقد درث االتفاب يةز النفةاا يف  28متوز/يوليةه .1994
قةةةرار اجلمعيةةةة العامةةةة 263/48؛ )33 International Legal Materials 1309 (1994؛ جمموعمممة
معاهدات األم اتحدد  ،اجمللد  ،1836الرقم  ،31364-1الصفحة .2٠
نظام التنقية عةن العقيةدات امل لفةة مةن عةدة معةادن واستكشةاف ا يف املنطقةة .اعتمةد يف 13
متوز/يوليةةه ( 2٠٠٠مرفةةق الوثيقةةة  ISBA/6/A/18امل ررةةة  4تشةةرين األول/أكتةةوبر ،)2٠٠٠
وعةةةدِّل يف عةةةام ( 2٠13مرفةةةق الوثيقةةةة  ISBA/19/C/17امل ررةةةة  22متوز/يوليةةةه ،)2٠13
مث عةةة ةدّل جمةةةةةددا يف عةةةةةام ( 2٠14مرفةةةةةق الوثيقةةةةةة  ،ISBA/20/A/9امل ررةةةةةة  24متةةةةةوز/
يوليه .)2٠14
نظةةةةام التنقيةة ة عةةةةن الكربيتيةةةةدات العديةةةةدة الفلةةةةزات واستكشةةةةاف ا يف املنطقةةةةة .اعتمةةةةد
يف  7أيار/مةةةةةةايو ( 2٠1٠مرفةةةةةةق الوثيقةةةةةةة  ISBA/16/A/12/Rev.1امل ررةةةةةةة  15تشةةةةةةرين
المةةةاين/نوفمرب  ،)2٠1٠وعةةةدّل يف عةةةام ( 2٠14مرفةةةةق الوثيقةةةة  ،ISBA/20/A/10امل ررةةةةة
 24متوز/يوليه .)2٠14
نظام التنقي عةن قشةور املنغنيةز احلديةدل الغنيةة بالكوبالةع واستكشةاف ا يف املنطقةة .اعتمةد
يف  27متوز/يوليةةةةةه ( 2٠12مرفةةةةةق الوثيقةةةةةة  ISBA/18/A/11امل ررةةةةةة  22تشةةةةةرين األول/
أكتوبر .)2٠12
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ثانيا  -التشريعات الوطنية
بل يكا

 3٠متوز/يوليه  - 2٠13قانون يضيف أ كاما تنظم املواد اخلا عة للمةادة  77مةن الدسةتور
ا القةةانون املةة ر  17آد/أريسةةطس  2٠13املتعلةةق بالتنقيةة عةةن املةةوارد واستكشةةةاف ا
واستغالغا يف قاع البحار واحمليطات ويف باطن أر ا رارج دود الوالية الوطنية.
 17آد/أريسطس  - 2٠13القانون املتعلق بالتنقي عةن املةوارد واستكشةاف ا واسةتغالغا يف
قاع البحار واحمليطات ويف باطن أر ا رارج دود الوالية الوطنية.

الصني
قةةانون املةةوارد املعدنيةةة جلم وريةةة الصةةني الشةةعبية .اعتمةةد يف اجللسةةة اخلامسةةة عشةةرة لل نةةة
ونقةةح عمةةال
الدا مةةة للم ة متر الشةةعين الةةوط السةةادس املعقةةودة يف  19آاار/مةةارس ِّ .1986
بقةةرار الل نةةة الدا مةةة للم ة متر الشةةعين الةةوط بشةةأن تنقةةيح قةةانون املةةوارد املعدنيةةة جلم وريةةة
الصني الشعبية الال اعتمِد يف اجللسة احلادية والعشرين لل نة الدا مةة للمة متر الشةعين الةوط
المامن املعقودة يف  29آد/أريسطس .1996
قواعد تنفيا قانون املوارد املعدنية جلم ورية الصني الشعبية .أ.ةدراا جملةس الدولةة هم وريةة
الصةةني الشةةعبية باملرسةةوم رقةةم  152يف  26آاار/مةةارس  .1994ودرلةةع يةةز النفةةاا يف
تاريخ .دوراا.
قانون مج ورية الصني الشعبية حلماية البيئة البحرية .اعتمد يف الدورة الرابعة والعشةرين لل نةة
الدا مةة للمة متر الشةةعين الةةوط اخلةامس املعقةةودة يف  23آد/أريسةةطس  .1982ودرةةث اةةاا
القةةانون يةةز النفةةاا يف  1آاار/مةةارس  .1983ون ِّقةةح يف الةةدورة المالمةةة عشةةرة الةةيت عقةةدهتا
الل نةةة الدا مةةة للمة متر الشةةعين الةةوط التاسة يف  25كةةانون األول/ديسةةمرب  ،1999وأُعيةةد
تنقيحةةه يف الةةةدورة السادسةةةة لل نةةةة الدا مةةةة للمةة متر الشةةةعين الةةةوط المةةةاين عشةةةر املعقةةةودة
يف  28كانون األول/ديسمرب .2٠13
الال حة اإلدارية املتعلقة مبن ومعاجلة تلوع البيئة البحريةة والضةرر الال ةق اةا نتي ةة ملشةاري
املنشةةةات اغندسةةةية البحريةةةة .اعتمةةةدت يف اجللسةةةة التنفيايةةةة  148جمللةةةس الدولةةةة املعقةةةودة
يف  3٠آد/أريسطس  .2٠٠6وبدأ سرياهنا يف  1تشرين الماين/نوفمرب .2٠٠6
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جزر كو
قانون عام  2٠٠9املتعلق باملوارد املعدنية يف قاع البحار.
االتفاب النمواج بشأن املوارد املعدنية لقاع البحار امل ر نيسان/أبريث .2٠11

اجلم ورية التشيكية
قةةانون التنقي ة عةةن املةةوارد املعدنيةةة واستكشةةاف ا واسةةتغالغا يف قةةاع البحةةار رةةارج ةةدود
الوالية الوطنية .القانون رقم  2٠٠٠/158امل ر  18أيار/مايو .2٠٠٠

في
مرسوم سنة  2٠13بشأن اإلدارة الدولية للمةوارد املعدنيةة املوجةودة يف قةاع البحةار ،املرسةوم
رقم .21

فرنسا
ماكرة كفوية م ررة  22آاار/مارس . 2٠13ادرة عن سفارة فرنسا يف جامايكا.

أملانيا
قانون التعدين يف قاع البحار امل ر  6زيران/يونيه ( 1995القانون) .وعدّل مبوج املةادة
 74من القانون امل ر  8كانون األول/ديسمرب .)Federal Law Gazette I, p. 1864( 2٠1٠

رييانا
قانون املناطق البحرية لعةام  - 2٠1٠القةانون رقةم  18لعةام  .2٠1٠وقةد درةث يةز النفةاا
اعتبارا من  18أيلول/سبتمرب .2٠1٠

اغند
قانون (تنمية وتنظيم) املوارد املعنية يف املناطق الواقعة رارج اإلقليم الوط لعام .2٠٠2

اليابان
القانون املتعلق بالتدابري امل قتة للتعدين يف أعماب قاع البحار.1982 ،
قةةةةانون التعةةةةدين .اعتمِةةةةد يف  2٠كةةةةانون األول/ديسةةةةمرب  ،195٠وعةةةةدِّل يف  22متةةةةوز/
يوليه .2٠11
15-08669
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املكسيك
تقرير عن قوانني املكسيك وأنظمت ا وتةدابرياا اإلداريةة املتعلقةة بالتعةدين ةع سةطح البحةر.
قدمته سفارة املكسيك يف جامايكا يف  21كانون األول/ديسمرب .2٠11
دليث لعرز البيانات املتعلقةة بانثةار البيئيةة لقطةاع التعةدين و ليةث ألوجةه القصةور والتقصةري
يف فةةا التنةةوع البيولةةوج البحةةرل يف املنةةاطق احمليطيةةة والسةةا لية ويف اجلةةزر املكسةةيكية،
أعديتةةه وزارة البيئةةة واملةةوارد الطبيعيةةة يف املكسةةيك ،وقدمتةةه سةةفارة املكسةةيك يف جامايكةةا يف
 21كانون األول/ديسمرب .2٠11
القانون العام للتوازن اإليكولوج ومحاية البيئة .نشةر يف اجلريمد ارريةمة امل ررةة  28كةانون
الماين/يناير  1988وجرا تعديله واستكماله يف  4زيران/يونيه .2٠12
أنظمة القانون العام للتوازن اإليكولوج ومحاية البيئةة املتعلقةة بتقيةيم األثةر البيئة  .نشةرت يف
اجلريمممممد ارريةمممممة امل ررةةةةةة  3٠أيار/مةةةةةايو  .2٠٠٠وجةةةةةرا تعديلةةةةة ا واسةةةةةتكماغا يف
 26نيسان/أبريث .2٠12
قةةةانون التعةةةدين .نشةةةر يف اجلريمممد ارريةمممة امل ررةةةة  26زيران/يونيةةةه  1992وعةةةدِّل يف
 28نيسان/أبريث .2٠٠5
السياسة البيئية الوطنية للتنمية املستدامة للمناطق احمليطية والسةا لية املكسةيكيةا اسةتراتي يات
.يانت ا واست دام ا بشكث مستدام (انظر  ،A/61/372املرفق).

ناورو
انظر منطقة جزر احمليط اغاد .

اولندا
ماكرة كفوية م ررة  26آاار/مارس  2٠13موجي ة من البعمة الدا مة غولندا.

نيوزيلندا
قانون عام  1996بشأن اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار.

ني رييا
القانون الني ريل للموارد املعدنية والتعدين ،الصادر يف عام .2٠٠7
الال حة التنظيمية للموارد املعدنية والتعدين ،الصادرة يف عام .2٠11
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نيول
قانون املناطق البحرية ،الصادر يف عام .2٠13

عمان
املرسةةةوم امللكة ة رقةةةم  8/2٠11النةةةا م للتنقية ة عةةةن الةةةنفط والغةةةاز؛ واملرسةةةوم امللكة ة
رقةةةم  27/2٠٠3واملرسةةةوم الةةةوزارل رقةةةم  77/2٠11النا مةةةان للتنقيةةة عةةةن املعةةةادن
(أنظمة قانون التعدين).

منطقة جزر احمليط اغاد
اإلطار اإلقليم التشريع والتنظيمة للةدول األفريقيةة ودول مةنطقيت البحةر الكةاريين واحملةيط
اغةةاد املتعلةةق باستكشةةاا املةةوارد املعدنيةةة واسةةتغالغا يف أعمةةاب البحةةار .املشةةروع املشةةتر
بةةني أمانةةة مجاعةةة احملةةيط اغةةاد واال ةةاد األوروا بشةةأن املةةوارد املعدنيةةة يف قةةاع البحةةار،
 18نيسان/أبريث .2٠12

مج ورية كوريا
ماكرة كفوية م ررة  2نيسان/أبريث  2٠13موج ة من البعمة الدا مة جلم ورية كوريا.
الةةةةة التشةةةةريعات املتصةةةةلة باألنشةةةةطة يف أعمةةةةاب قةةةةاع البحةةةةار الةةةةيت و ةةةةعت ا كومةةةةة
مج ورية كوريا.

سنغافورة
قانون التعدين يف قاع البحار العميقة ،الصادر يف عام .2٠15

تونغا
انظر منطقة جزر احمليط اغاد .

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمش وأيرلندا الشمالية
قانون التعدين يف أعماب البحار (أ كام م قتة) لعةام  ،1981بالصةيغة املعدلةة مبوجة قةانون
التعدين يف أعماب البحار الصادر يف عام  ،2٠14النافا اعتبارا من  14متوز/يوليه .2٠14
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زامبيا
قةةةانون احلمايةةةة البيئيةةةة واحلةةةد مةةةن التلةةةوع (رقةةةم  12لعةةةام )199٠؛ والقةةةانون (املعة ةديل)
لعام ( 1999رقم  ،12عام  - )1999الفصث  2٠4من قوانني زامبيا.

ثالما  -تشريعات الدول املتعاملة باملمث
فرنسةةا  -قةةانون استكشةةاا املةةوارد املعدنيةةة واسةةتغالغا يف أعمةةاب قةةاع البحةةار لعةةام ،1981
القانون رقم  1135-81امل ر  23كانون األول/ديسمرب .1981
أملانيا  -القانون املتعلق بالنظةام امل قةع للتعةدين يف أعمةاب قةاع البحةار لعةام  ،198٠املة ر
 16آد/أريسةةطس ( 198٠الترمجةةة اإلنكليزيةةة) (International Legal Materials, .)1981
.XX, p. 393
يطاليا  -أنظمة بشأن استكشاا املوارد املعدنيةة واسةتغالغا يف أعمةاب قةاع البحةار ،القةانون
رقم  41امل ر  2٠كباط/فرباير .1985
اليابةةةةان  -القةةةةانون املتعلةةةةق بالتةةةةدابري امل قتةةةةة للتعةةةةدين يف أعمةةةةاب قةةةةاع البحةةةةار،1982 ،
.International Legal Materials, 22 (1) (1983), pp. 102-122
نيوزيلندا  -قانون اجلرا القارل لعام .1964
ا ةةاد اجلم وريةةات االكةةتراكية الس ةوفياتية [ -مرسةةوم بشةةأنت التةةدابري امل قتةةة لتنظةةيم أنشةةطة
امل سسةةات السةةوفياتية اات الصةةلة باستكشةةاا املةةوارد املعدنيةةة واسةةتغالغا يف منةةاطق قةةاع
البحار الواقعة رارج دود اجلرا القارل ،امل ر  17نيسان/أبريث .1982
اململكةةةة املتحةةةدة  -قةةةانون التعةةةدين يف أعمةةةاب البحةةةار (أ كةةةام م قتةةةة) .1981 ،قةةةوانني
عام  ،1981الفصث  28 ،53متوز/يوليه .1981
اململكةةة املتحةةدة  -أنظمةةة التعةةدين يف أعمةةاب البحةةار (تةةراري) االستكشةةاا) (الطلبةةات)،
أنظمة عام  ،1982رقم  .58بدأت يف النفاا يف  25كانون الماين/يناير .1982
اململكةةةة املتحةةةدة  -أنظمةةةة التعةةةدين يف أعمةةةاب البحةةةار (تةةةراري) االستكشةةةاا) ،أنظمةةةة
عام  ،1984رقم  .123٠بدأ تطبيق ا يف  3أيلول/سبتمرب .1984
الواليةةةةات املتحةةةةدة  -قةةةةانون املةةةةوارد املعدنيةةةةة الصةةةةلبة يف أعمةةةةاب قةةةةاع البحةةةةار.198٠ ،
) ،Public Law 96-283, 28 June 1980, 94 Stat. 553 (30 U.S.C. 1401 et seq.بصةةةةةيغته املعدّلةةةةةة
يف  1متوز/يوليه .2٠٠٠
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رابعا  -التشريعات الوطنية يف الدول اليت غا مركز املراق
الواليات املتحدة األمريكية

قةانون املةوارد املعدنيةة الصةلبة يف أعمةاب قةاع البحةار.198٠ ،
) ،1980, 94 Stat. 553 (30 U.S.C. 1401 et seq.بصيغته املعديلة يف  1متوز/يوليه .2٠٠٠

Public Law 96-283, 28 June

أنظمةةة التعةةدين يف أعمةةاب قةةاع البحةةار الةةيت غةةا أثةةر علةةش املستكشةةفني العةةاملني منةةا مةةا قبةةث
سن القانون.45 Fed. Reg. 226 (20 November 1980), pp. 76661-76663 .
أنظمةةة التعةةدين يف أعمةةاب قةةاع البحةةار بشةةأن تةةراري) التنقية لعةةام .198٠
.45896 (15 September 1981) 15 Code of Federal Regulations, Part 970

46 Fed. Reg.

أنظمةةةةةة التعةةةةةدين يف أعمةةةةةاب قةةةةةاع البحةةةةةار بشةةةةةأن تصةةةةةاريح االسةةةةةت راج الت ةةةةةارل،
(54 Fed. Reg. 525 (6 January 1989؛ .15 Code of Federal Regulations, Part 971
املبةةةةاد التوجي يةةةةة السةةةةت راج املةةةةوارد املعدنيةةةةة مةةةةن ريةةةةري الةةةةنفط والغةةةةاز والكربيةةةةع
من اجلزء اخلارج من اجلرا القارل الصادرة عن دا رة دارة كة ون املةوارد املعدنيةة بةوزارة
دارليةةة الواليةةات املتحةةدة (Public Law 103-426, enacted 31 October 1994; 108 Stat. 4371).
).OCS Report. MMS 99-0070 (December 1999
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الدورة الحادية والعشرون
كينغستون ،جامايكا
 ٢٤-13متوز/يوليه ٢٠١٥

تقرير موجز مقودم موئ ر ولس اللجلوة القا ج لوة والعقللوة لوئ للموا اللجلوة
خال الدورة الحادية والعشريئ للسلطة الدوللة لقاع البحار
لوال  -مقدمة
 - ١اجتمعت اللننتة القانونيتتة والتقنيتة التالعتة للستتلطة الدوليتة لقتاع البحتتار ال ت مت 16
إىل  27شتتباف/ايايو و ال ت م ت  6إىل  15متوز/يوليتته  ،2015اعقتتدب ل ت ل  24جلستتة
رمسية اجملموع.
 - ٢و  16شتتباف/ايايو  ،2015أق تاوب اللننتتة جتتدول أوما تتا للتتدور ا ا يتتة والع توي
( .)ISBA/20/LTC/1و اليتتون ن ستته ،انتخب ت اللننتتة كويستتتيان راي تتوب رليستتا وإيل تتا إ تتكولار
نالبة للوليس.
 - ٣وش تتارا ال تتدور ا أون تتاا اللنن تتة التالي تتة أمس تتايد ب أ يس تتينا أ يغت ت  ،و ااي تتد ليليت ت ،
ودارالتتد لويكتتو ،وويني ويتتد لوو ليل ت  ،وجتتورجو شيكاشتتوك ،وإيل تتا إ تتكولار ،ورا ت دتتوور ،
وكيستتونه ديونتته ،وإيلتتو جارماشتتو ،وكتتارلور رولو تتو ليتتد ،وليتتدرو متتا وريوا ،أنولويتتوكو أوكتتامو و،
وختوان لتاللو لتانييغو ،وأنتدجيو لوزليت تا ،وكويستتيان راي توب ،ومي تال ووكتو ،ودتايكو جتتانه.
وحنتتو العن توان التتتا إمساامتتا التتدور متوز/يوليتته ،إ أهنمتتا ت يتمكنتتا م ت حنتتور التتدور
شتتباف/ايايوب أوزيبيتتو لتتوليا ،ومارو تتا و تتو اكار .وت يتتتمك اوحتتان ال وحتتان وحستتا مبتتارا مت
حنور أي م الدور ا .وا تقال األونتاا التاليتة أمستايد مت ونتوية اللننتة قبت انعقتا التدور
متوز/يولي تته 2015ب ومينيك تتو ا إمب تتو  ،إوانويت ت ك تتالنغو ،ونولوي تتوكو أوك تتامو و ،وكويس تتتيان
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رو ريغتتو .وجويتاى ولت املمار تتة الستتالقة ،شتتارا كت مت مونتستياب يتتونواليس كتتارييو ،ونا ستتومو
كامييتتا ،ومارزيتتا رواتتيي اجتماوتتاب اللننتتة وقتتب وشتتيح ولك ت قب ت أن ينتختتب اجمللتتس
رمسيا  14متوز/يوليه .2015

ثا لا  -ل شطة المععاقديئ

للف  -حالة لقجد االسعكشاف
 - ٤ق تتدم األمان تتة إىل اللنن تتة معلوم تتاب و ت ت حال تتة العق تتو ال تتد أ تتدر ا الس تتلطة ل ت ت ن
ا تك تتاك العقي تتداب املنل تتة مت ت و تتد مع تتا ن والكييتي تتداب املتع تتد ال لت تواب وق تتور املنغني تتو
ور ي ت تتا و ت تتان ISBA/21/LTC/8( 2015
املنطق ت تتة كت ت ت مت ت ت
ا دي ت تتدي الغني ت تتة لالكولالت ت ت
و  .)ISBA/21/LTC/8/Rev.1وأحاطت ت ت ت ت اللنن ت ت ت تتة ولم ت ت ت تتا لت ت ت ت ت ن الس ت ت ت تتلطة أ ت ت ت تتدرب  22وق ت ت ت تتد
ا تك تتاك ح ت  30حويوان/يوني تته  2015وأش تتارب إىل أن د ت ا الع تتد ي ت إىل  26ألن تته
م ت املنتا تتو التوقي تتع ول ت أرلع تتة وق تتو أخ تتو  .وش ت اد ب اللنن تتة ول ت أن د ت ا ا ر تتاع ق تتد أ
لال ع ت إىل زيتتا وتتبا ومل تتا ايمتتا يتعل ت لو تتد أن تتطة املتعاقتتدي  ،قتتا ل ت قيتتي التقتتاريو
السنوية إىل جانب ن ي لوامج التدريب.

باء  -تلفلذ برامج العدريب في إطار لقجد االسعكشاف وتجزيع فرص العدريب
متوز/يولي ت تته ،ول ت ت ا ب ت تتاع هن ت تتج ومل ت تتو ختي ت تتار
 - 5وااق ت ت اللنن ت تتة ،ور ت تتا املعق ت تتو
املتتتدرلا .وقتتورب اللننتتة ،ول ت وجتته التحديتتد ،اختيتتار املويتتد م ت املوشتتحا البتتديلا لك ت او تتة
دريب و ل ضمانا لعتدن ضتياع أي او تة تدريب حتال ت يتتوااو موشتحون املو بتة األوىل.
و د ت ا ال تد  ،شتتنع اللننتتة املتعاقتتدي أينتتا ول ت إل ت و الستتلطة قب ت وق ت كتتاك قووتتد
رح ب التخطيط املقور القيان هبا.
 - 6ولاإلض تتااة إىل ل ت ت  ،ق تتورب اللنن تتة أن تته ق تتد تن األوان تتتعوا التو تتياب املتعلق تتة
لاختيتتار املتتتدرلا وطلب ت إىل األمانتتة إوتتدا مبتتا رت وجي يتتة مق حتتة لكتتو ناتتو اي تتا اللننتتة
جلست ا املقبلة.
 - 1تلفلذ برامج تدريب مئ قبل الرابطة الصلللة للبحث والعطجير فوي مجوا الموجارد المعد لوة
للمحلطات
 - 7أُللغت ت اللنن تتة ،خت ت ل ور تتا ش تتباف/ايايو  ،2015لت ت ن الوالط تتة ال تتينية للبحت ت
والتط تتويو ا تتال امل ت توار املعدني تتة للمحيط تتاب أ اح ت ت أرلع تتة أم تتاك للت تتدريب يس تتت يد من تتا
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تدرلان
متدرلان إطتار لونتامج تدريب قنحتة زمالتة ومت ِّ
ِّ
ولقد ور ما امووه  95طلبا م  34للدا.

إطتار لونتامج للتتدريب قنتال ا ند تة.

 - 8و  16ش ت تتباف/ايايو  ،2015ويانت ت ت اللنن ت تتة اويق ت تتا اووي ت تتا معني ت تتا لالت ت تتدريب إلجت ت تواا
ا تتتعوا أو للطلب تتاب و قييم تتا .واجتم تتع ال وي ت ال وو تتو ال ت مت ت  18إىل  24ش تتباف/
ايايتتو وأجتتو تتني ا للموشتتحا ول ت مواح ت  .و ُ تنِّا املوشتتحان الل ت ان وقتتع ولي متتا ا ختيتتار
للح تتول ول ت ت امل تتو بتا األوىل والُانيت تتة ،كمت تتا ُ ت تنِّا املوش ت ت الب تتدي األول وموشت تتحون لت تتديلون
تختتوون .ووقتتع ا ختيتتار ول ت رينيتتي جيال ت أور يغتتا (كولتتا) و واتتان ويغونتتا (إندونيستتيا) لينتتامج
التتتدريب قنحتتة زمالتتة ،حتتا وقتتع ا ختيتتار ول ت نا يتتا تتوماخيدزي (جورجيتتا) ولويُي تتو ار
ليسيستتور (موري تتيور) لينتتامج التتتدريب اتتال ا ند تتة .وأللتته ويغونتتا لان تتغاله لتتد إخطتتار
ل ت ن ا ختيتتار وقتتع وليتته اا تتتعيض ونتته لنا اليتتا أميتتو وك توا تتوريس (املكستتي ) لو ت ا املوشتتحة
البديلتتة األوىل .ويتتو التقويتتو الكامت وت ومليتتة ا ختيتتار إىل جانتتب أمستتاا املوشتتحا املو ت هبت
الوثيقة .ISBA/21/LTC/10
 - ٢تلفلذ بر امج تدريب مئ قبل شركة تج غا للععديئ البحري المحدودة
نيستتان/ألوي  ،2015قتتدم شتتوكة ونغتتا للتعتتدي البحتتوي ااتتدو مق حتتا لتتتدريب
-9
شخ تتا ض تتم إط تتار مك تتانا متت تتاحا للت تتدريب و تتو البح تتو حويوان/يونيت تته .2015
ومشل ت ومليتتة ا ختيتتار التتد ا بعت تتا اللننتتة قي تان ال وي ت ال ووتتو ل ومالتته وتتي الييتتد اإللك ت و .
ولقتد وقتع ا ختيتار ولت أنتدري اريوا رانتو توا (مدي تقو) واكتتتور لتوليو (اليازيت ) ملتالعتة لونتتامج
التتتدريب د ت ا .ووااق ت اللننتتة ول ت و تتية ال وي ت ال ووتتو وش ت اد ب ول ت أن يب ت ل املتعاقتتدون
ق تتار ج تتو د لتقتتدا مق حتتاب التتتدريب اخلا تتة هبت قبت ن يت لونتتامج التتتدريب لستتتة أشت و
ول األق  .ويو التقويو الكام و وملية اختيار املوشحا الوثيقة .ISBA/21/LTC/13
 - 3تلفل ووذ ب وورامج ت وودريب م ووئ قب وول ش ووركة المملك ووة المعح وودة المح وودودة لم ووجارد ق وواع البح ووار
والمعهد االتحادي لعلجم األرض والمجارد الطبلعلة في للما لا
 - 10اجتمع ت ت ت اللنن ت تتة ،خ ت ت ت ل امتلس ت تتاب ال ت تتد وق ت تتد ا متوز/يولي ت تته  ،2015ختي ت تتار
املوشتحا لتيامج التتدريب التد تيواودا كت مت شتوكة اململكتة املتحتد ااتدو ملتوار قتاع البحتتار
واملع تتد ا دتتا ي لعلتتون األر وامل توار الطبيعيتتة أملانيتتا .ومتتو أختتو  ،ا تتتخدم تليتتة ال وي ت
ال ووو.
 - 11وقتدم شتتوكة اململكتتة املتحتتد ااتتدو ملتوار قتاع البحتتار مقت ا التتتدريب اخلتتا
نيستتان/ألوي  .2015وكان ت قتتد عاقتتدب متتع جامعتتة لليمتتو لتتتواي لونتتامج كتتتورا
15-11209
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العقيتداب املنل تة مت وتد معتتا ن ،ولونتامج كتتورا البيولوجيتتا البحويتة قتتاع البحتار العميقتتة،
توي األول/أكتتتولو  2015ويستتتمو ملتتد أرلتتع تتنواب .ولقتتد ور
ويبتتدأ ك ت م ت الينتتااا
متتا امووتته  39طلبتتا مت  15للتتدا لينتتامج التتدكتورا دليت العقيتتداب ومتتا امووتته  42طلبتتا
م ت  16للتتدا لينتتامج التتدكتورا الُتتا  .ولالتعتتاون متتع شتتوكة اململكتتة املتحتتد ااتتدو مل توار قتتاع
البح تتار وجامع تتة لليم تتو  ،وق تتع اختي تتار اللنن تتة ولت ت ويكلي تتا تتوليد (ج تتور تتليمان) لو ت ت ه
موش تتحا حا ت ول ت املو ب تتة األوىل وول ت ال تتيكس ن تتيميييمانا (روان تتدا) لو ت ه املوش ت الب تتدي
لينتتامج التتدكتورا دليت العقيتتداب املنل تتة مت وتتد معتتا ن .ووقتتع اختيتتار اللننتتة ولت كي تتد
ماكوي تتد (جن تتوق أاويقي تتا) وولت ت لي تتا ويس أوخيني تتا ميخي تتا موك تتا و (املكس تتي ) لو ت ت ا املوش تتحة
البديلة لينامج الدكتورا اآلخو.
 - 12وي تتم لونتتامج التتتدريب ال ت ي يتتواو املع تتد ا دتتا ي لعلتتون األر وامل توار الطبيعيتتة
أملانيتتا إ احتتة مكتتانا للتتتدريب وتتو البحتتو أواختتو وتتان  2015وأرلعتتة أمتتاك للتتتدريب
و تتو البح تتو أوال ت و تتان  .2016ولق تتد ور م تتا اموو تته  73طلب تتا م ت  20لل تتدا .ووااقت ت
اللننة ول قالمة ن  6موشحا حا لا ول املو بة األوىل وول  12موشحا لدي .
 - 13و و كااة ا تي اختيتار املوشتحا لتيامج تدريب شتوكة اململكتة املتحتد ااتدو ملتوار
قت ت ت ت تتاع البحت ت ت ت تتار واملع ت ت ت ت تتد ا دت ت ت ت تتا ي لعلت ت ت ت تتون األر وامل ت ت ت ت توار الطبيعيت ت ت ت تتة أملانيت ت ت ت تتا الوثيقت ت ت ت تتة
.ISBA/21/LTC/14
 - 4فرص العدريب المعجق ع إتاحعها خال السلجات الخمس المقبلة
شتباف/ايايو ،قتدم األمانتة معلومتاب
 - 14ا تنالة لطلتب اللننتة خت ل ور تا املعقتو
مستكملة و او التدريب التد تتتاا خت ل الستنواب اخلمتس املقبلتة .وأحاطت اللننتة ولمتا
ل نتته ين ت متتا امووتته  90او تتة تتدريب قويبتتا ولت إثتتو وقتتو ا تك تتاك التتد تتدرب منت
وتتان  .2011وقتتد ي ت د ت ا العتتد إىل  120او تتة تتدريب ألنتته م ت املنتاتتو إل توان أرلعتتة وقتتو
ا تك تتاك و تتان  .2015ودت ت ا ي تتم ا تتو الت تتدريب ال تتد ق تتد ن ت ت وت ت متدي تتد وق تتو
ا تك اك وان  2016و وان .2017

زلم  -اسععراض اللمجذج المجصى به للعقارير السلجية العي يقدِّمها المععاقدون
 - 15وااقت
النمتتو ا ا تتا
 .2002و ي
ومنتموهنا ،قتتا
4/20

اللننتتة ،ور تتا األختتي وتتان  ،2014ولت أنتته مت النتتووري ا تعاضتتة وت
ل ت ن شتتك وديك ت التقتتاريو الستتنوية للمتعاق تدي ال ت ي جتتو تتميمه وتتان
تتم النم تتو ا ا تتا املتطلب تتاب اإلض تتااية ايم تتا يتعلت ت ل تتك التق تتاريو الس تتنوية
لت وحيتد البيانتتاب ،التتد أو ت هبتتا اللننتتة ،تيما الستتنواب األختتي .
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وجتتو النا تتو أين تتا ونا تتو أخ تتو ألي توا ا تتتعوا  ،ق تتا ل ت التعليقتتاب ال تتد أل تتد ا
اللنن تتة قييم تتا الس تتال وا تتا للتق تتاريو الس تتنوية للمتعاق تتدي  ،و تتو ا ق تتدا البيان تتاب ،ول ت
النحتتو املت ت وليتته متتع املتعاقتتدي خت ل اجتمتتاع وقتتد كتتانون الُتتا  /ينتتايو  2012إىل جانتتب
نتالج حلقاب العم الد نامت ا السلطة منخوا.
 - 16ولاشت تتوب اللننت تتة ،خ ت ت ل ور ت تتا شت تتباف/ايايو  ،2015ا ت تتتعوا ت تتو ا التقت تتاريو
الس تتنوية للمتعاق تتدي ول ت ت أ تتار م تتووع أو اد تته األمان تتة .و وزو ت ت اللنن تتة ولت ت اويق تتو وم ت ت
تتعوا تتا ا اإللت و وت البيانتتاب واملعلومتتاب املتعلقتة لالبيغتتة واملتوار  .يتتي أنتته ت يتتت للننتتة
الوقت الكتتا ختتتتان ا تعواضت ا ،ووااقت ولت موا تتلة العمت ال ت ال ا تتلة لتتا التتدور ا
مت خت ل موقع تتا ال تتبكو اآلمت  .وا تتتنا ا إىل التعليقتتاب والتقييمتتاب التوار مت لعتتض أونتتاا
اللننتتة ،أو تداب األمانتتة م تتووع و تتياب وجي ي تتة للمتعاقتتدي ل ت ن منتتمون التق تتاريو الس تتنوية
للمتعاقدي وديكل ا وشكل ا لكتو ناتو اي تا اللننتة لكامت ديغت تا متوز/يوليته .وأقتاوب اللننتة
الوثيقت تتة  .ISBA/21/LTC/15و تنت تتم
م ت تتووع التو ت تتياب ،لعت تتد ا تعواضت تته ،ل ت تتيغته ال ت توار
التو ياب املتطلباب العامة للتقويتو الستنوي و وجي تاب حمت اد لبلت و وت ا تك تاك قوجتب
وق ت تتو ك ت ت اغ ت تتة م ت ت اغ ت تتاب امل ت توار املعدني ت تتة البحوي ت تتة (العقي ت تتداب املنل ت تتة م ت ت و ت تتد مع ت تتا ن،
والكييتي ت تتداب املتع ت تتد ال لت ت تواب ،وق ت تتور املنغني ت تتو ا دي ت تتدي الغني ت تتة لالكولالت ت ت ) .و ت تتو د ت ت ت
املوات ت األول إىل املوات ت الُالت ت مت ت م تتووع التو تتياب .ويتن تتم املوات ت
التوجي تتاب اات ت اد
الوالع للتو ياب قالمتة لنمتا ا اإللت و وت البيانتاب البيغيتة وامتيولوجيتة .ويتنتم املوات اخلتامس
للتو تتياب معتتايي اإلل ت و املو ت هبتتا و ت قييمتتاب نتتتالج ا تك تتاك املعتتد واملتوار املعدنيتتة
واحتياطي تتاب املع تتا ن .ود ت املع تتايي مس تتتم اد م ت تو ا اإلل ت و ال تتدو للنن تتة املع تتايي الدولي تتة
ي توا (اناتتو ال قتتو ا
لبل ت و و ت احتياطيتتاب املعتتا ن ال ت ي نتتوقق حلقتتة العم ت املعقتتو
 38و .)39
 - 17ود ت التو تتياب املستتتكملة حم ت التوجي تتاب املتعلقتتة قنتتمون وشتتك وديك ت التقتتاريو
الستتنوية التتد اق حت تتا اللننتتة موات الوثيقتتة  ISBA/8/LTC/2وينبغتتو أن يطبِّق تتا ايتتع املتعاقتتدي
اوتبارا م  1كانون الُا /ينايو وان .2016

دا  -اسووععراض العجصوولات العجزلهلووة للمععاقووديئ بشوونن انبووال لووئ اللفقووات الفعللووة
والمباشرة المععلقة باالسعكشاف
متوز/يوليت تته وت تتان  2014إىل ضت تتوور ا ت تتتكمال
 - 18أشت تتارب اللننت تتة ور ت تتا املعقت تتو
و ت ت تتيا ا التوجي ي ت ت تتة للمتعاق ت ت تتدي ل ت ت ت ت ن اإللت ت ت ت و وت ت ت ت الن ق ت ت تتاب ال علي ت ت تتة واملباش ت ت تتو املتعلق ت ت تتة
لا تك تتاك التتد تتدرب و تتان  ،2009و ل ت قب ت إق توار نا تتامو التنقيتتب و ت الكييتي تتداب
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املتعتتد ال ل تواب وق تتور املنغنيتتو ا ديتتدي الغنيتتة لالكولال ت وا تك تتاا ا املنطقتتة وقب ت لتتدا
ن تتا وقتتو ا تك تتاك د ت امل توار  .وق تاورب اللننتتة أن ستتتعو د ت التو تتياب خ ت ل ور تتا
ش تتباف/ايايو  ،2015وطلب ت ت إىل األمان تتة أن ع ت ت اد م تتوووا لك تتو نا تتو اي تته ت ت ا
املعق تتو
الغتتو  .و د ت ا ال تتد  ،كتتوب اللننتتة ل ت ن األحكتتان املنطبقتتة ول ت اإلل ت و املتتا تطتتال
األحكان اب ال لة الوار ك امووة مت امووتاب األنامتة التُ التد أ تدر ا الستلطة
الدوليتتة لقتتاع البحتتار .وا تعوضت اللننتتة التعتتدي ب املق حتتة ووااقت ولي تتا متتع إ ختتال غيتياب
دويويت تتة ط ي ت تتة ولي ت تتا إىل جانت تتب نقت تتي أشت تتكال اإلل ت ت و و ت ت التكت تتاليا الوأمساليت تتة للمعت تتداب
املستتتخدمة .و تتو التو تتياب التوجي يتتة للمتعاقتتدي ل ت ن اإلل ت و و ت الن قتتاب ال عليتتة واملباشتتو
املتعلقة لا تك اك الد أ در ا اللننة الوثيقة .ISBA/21/LTC/11

هاء  -اللظر في العقارير السلجية للمععاقديئ
 - 19ناوب اللننة  18قويتوا تنويا قتدم ا املتعاقتدون ومت ل حكتان البنتد  10مت املوات
الوال تتع لةنام تتة .و تتو قالم تتة لاملتعاق تتدي ال ت ت ي ق تتدموا ق تتاريو تتنوية املوا ت ت األول م ت ت د ت ت ا
التقوي تتو .وجوي تتا ول ت املمار تتة الس تتالقة ،أ اح ت األمان تتة التق تتاريو الس تتنوية ال تتد ق تتدم ا املتعاق تتدون
ألون تتاا اللنن تتة مت ت خ ت ل موق تتع ش تتبكو تمت ت  .وأو تتدب األمان تتة أين تتا قييم تتا قني تتا أولي تتا ت ت
التقتتاريو .ولتتد الناتتو د ت التقتتاريو ،وزو ت اللننتتة ول ت ث ثتتة أاوقتتة واملتتة يُع ت ك ت من تتا
لامتوان ت ت ت ت تتب التالي ت ت ت ت تتةب (أ) املس ت ت ت ت تتال البيغي ت ت ت ت تتة و (ق) املس ت ت ت ت تتال القانوني ت ت ت ت تتة واملالي ت ت ت ت تتة والت ت ت ت ت تتدريب
و (ا) املس تتال التقني تتة .و تتو املوا ت الُ تتا م ت د ت ا التقوي تتو التعليق تتاب وا تتتنتاجاب العام تتة
للننة ل ن التقاريو السنوية للمتعاقدي لعل اجمللس.

ثالثا  -طلب مقدم مئ شركة ملمعال الصلللة للحصج للى المجافقة للوى خطوة
لمل السعكشاف العقلدات المؤلفة مئ لدة معادن في الملطقة
تب للح ت تتول ول ت ت موااق ت تتة ول ت ت خط ت تتة وم ت ت
 8 - 20تق/أيس ت تتطس  ،2014ور طل ت ت ص
ل تك ت تتاك انيت تتة قطاوت تتاب حمنت تتوز منطقت تتة ك ريت تتون  -كليي ت تتون م ت ت شت تتوكة منمتت تتالو
ال ينية ،ودو شوكة مملوكتة للدولتة عمت لتوكيتة مت ا وريتة ال تا .ولقتد أ را دت ا الطلتب ولت
جتتدول أومتتال ور اللننتتة شتتباف/ايايو  .2015وناتتوب اللننتتة الطلتتب خت ل جلستتاب
مغلق ت تتة وُق ت تتدب  18و  19و  20و  26ش ت تتباف/ايايو .ووق ت تتب و ت تتو الطل ت تتب ،وج ت ت ت
مقدمتته ،ا تتتنا ا إىل ناودتتا األ تتلو .ومتكنت اللننتتة مت الناتتو
اللننتتة قالمتتة مت األ تتغلة إىل ِّ
شتتباف/ايايو ،واوتمتتدب أوقتتاق ل ت قويودتتا
التتو و ول ت األ تتغلة خ ت ل ور تتا املعقتتو
و و يا ا إىل اجمللس ول النحو الوار الوثيقة .ISBA/21/C/2
6/20

15-11209

ISBA/21/C/16

رابعا  -تلفلووذ خطووة اندارة البلفلووة فووي ملطقووة كالريووجن  -كللبرتووجن وو ووع خطو
لخرى لإلدارة البلفلة في الملطقة
 - 21ش ت انع اجمللتتس األمانتتة واللننتتة ،خ ت ل ور تته الع توي  ،ول ت موا تتلة ومل متتا م ت أج ت
ن ي خطة اإل ار البيغية ملنطقتة ك ريتون  -كليي تون حت وتان  2015ومتا لعتد  ،وحت ا اللننتة
ولت الناتتو وضتتع خطتتط مماثلتتة منتتاط أختتو حيت أ تتدرب الستتلطة الدوليتتة لقتتاع البحتتار
وقو ا تك اك ،مت يا مع وواب امتمعية العامة(.)1
 - 22وأوداب األمانتة معلومتاب مستتكملة وت حالتة خطتة اإل ار البيغيتة منطقتة ك ريتون -
كليي تتون م ت ووةى قعلوم تتاب و ت ا ق اح تتاب الوامي تتة إىل وض تتع خط تتط مماثل تتة من تتاط أخ تتو
حي أ درب السلطة الدولية لقاع البحار وقو ا تك اك (.)ISBA/21/LTC/9/Rev.1
 - 23و ضتتوا ا تتتعوا ن ي ت خطتتة اإل ار البيغيتتة منطقتتة ك ريتتون  -كليي تتون التتد م ت
املق تاور أن قتتدن اللننتتة ل ت هنا قوي توا إىل اجمللتتس وتتان  ،2016طلب ت اللننتتة إىل األمانتتة أن
تتتوىل إوتتدا متتوجو اخلطتتة ا اليتتة قتتا ل ت املنتتاط اب األاميتتة البيغيتتة اخلا تتة .ولقتتد ُاع ت
ا ستتبان وتتان
معلومتتاب ووينتتاب كُتتي ال ت ور األختتي املنطقتتة و تتت خ اللننتتة ل ت
.2016
 - 24وايم تتا يتعلت ت لوض تتع خط تتط اإل ار البيغي تتة األخ تتو  ،أللغت ت اللنن تتة ل ت ت ن حلق تتة ومت ت
ا تتتط وية (دور تتا ،ج تتور األزور 3-1 ،حويوان/يوني تته  )2015للب تتدا لتحدي تتد نط تتا العملي تتة
العلمي تتة والتقني تتة امل ن تتية إىل وض تتع خط تتة ا ت ت ا ينية ل تتب ار البيغي تتة الغ تتو من تتا ا تك ت تتاك
املعا ن وا تغ ا قتاع البحتار العميقتة تو ااتيط األطلستو املنتاط الواقعتة ختارا نطتا
الو ية الوطنية.
 - 25وأحاطت اللننتتة ولمتتا لاملعلومتتاب التتد زاو تتا هبتتا األمانتتة ورحبات ل ت اماب املبتتا راب
اخلارجيتتة ال تتد ق تتدمت ا األو تتاف العلمي تتة .وأي تتدب اللنن تتة األ تتار املنطق تتو لوض تتع خط تتة ل تتب ار
البيغيتتة مو تتع و تتط اا تتيط األطلس تتو .وأشتتارب إىل أن امل تتاركا حلقتتة العم ت تتيقدمون
حننا ولميتة حمكمتة خت ل الستنواب القا متة ومت املتوقتع أن يُقتدن قويتو إىل اللننتة لكتو ناتو
ايه و عم انط قا منه وان .2017
__________
( ،ISBA/20/C/31 )1ال قو  9وقوار امتمعيتة العامتة  ،70/68ال قتو  51وقتوار امتمعيتة العامتة  ،245/69ال قتو
.51
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خامسا  -مشروع ظام اسعغال المجارد المعد لة في الملطقة
 - 26وا ت تتل اللنن ت تتة مناق ت تتا ا اب ال ت تتلة لوض ت تتع إط ت تتار نايم ت تتو ت تتتغ ل املع ت تتا ن
املنطقتتة ،و تتيما لنتتاا ولت متتا طلبتته من تتا اجمللتتس خت ل ور تتا الع توي لت ن تتتي متميتتع التتدول
األون ت تتاا الس ت تتلطة وكاا ت تتة امت ت تتاب ت تتاحبة امل ت تتلحة م ت تتووع إط ت تتار وق ت تتب اجتماو ت تتا
شباف/ايايو .2015
الغاية ،ناتوب اللننتة قويتو ووتو مت إوتدا األمانتة وختياا ا ت تاريا
 - 27ودقيقا
ود ت ِّتد التقوي تتو خل ي تتة وض تتع اإلط تتار قوج تتب ا اقي تتة األمت ت املتح تتد لق تتانون البح تتار
خ تتارجياُ .
وا تتا ل ت ن ن ي ت امتتتوا ا تتا ي و تتو من تتا ،قتتا ل ت أدتتداك السيا تتاب العامتتة ااتتد
ومعتتايي تتياية القواوتتد واألنامتتة واإلج تواااب املطباقتتة ول ت ا تتتغ ل .وناق ت اللننتتة وتتد ا
مت املستتال اب األاميتتة التتد م ت شت هنا أن تتنثو ولت التتن ج ا ت ا ينو املتبتتع إزاا وضتتع ناتتان
تتتغ ل املعتتا ن ،إىل جانتتب التعتتاريا ووتتد م ت القنتتايا العمليتتة التتد تتنثو ول ت عي ت ناتتان
ا تتغ ل .ورأب اللننتة ولت وجته اخل تو أن اتا ب قيتي املختاطو وإ ار تا و طبيت املعتايي
املع ت ت ك هبت تتا وليت تتا كتست تتب أاميت تتة أ ا ت تتية طت تتويو د ت ت ا القطت تتاع ال ت تتناوو وأنامتت تته طت تتويوا
من نيا .و يتطلب القيان ل ل ا العملياب املق حة ول حنو أوىف.
 - 28وأحاط ت ت اللنن ت تتة ولم ت تتا أينت تتا لورق ت تتة مناق ت تتة م ت ت إوت تتدا األمان ت تتة وخ ت تياا ا ت ت تتاريا
خارجيا ل ن وضع تلية اع ألن طة ا تغ ل املنطقة.
 - 29وقتورب اللننتتة ،ختتان ا جتمتتاع الت ي وقد ته شتتباف/ايايو ،عمتي م تتووع اإلطتتار
ول ت ت اي تتع امت ت تتاب تتاحبة امل تتلحة ،م ت ت ووا ق تتوجو للمس تتال اب األاميت تتة قي تتد املناق ت تتة.
ولاإلضتتااة إىل لت  ،وااقت اللننتتة ولت عمتتي م تتووع خطتتة العمت املنبُت مت م تتووع اإلطتتار
التنايمتتو ،وشتتد ب أينتتا ول ت حنت امل متتة املو قبتتة .ووااق ت اللننتتة ولت أن قتتدِّن إىل اجمللتتس
متوز/يولي تته  2015قويت توا مس تتتكم يتن تتم تتيغة من اقح تتة مل تتووع اإلط تتار و تتيغة منقح تتة
خلط تتة العم ت وق تتب لق تتو ر و امت تتاب تتاحبة امل تتلحة ول ت قوي تتو اإلط تتار ،م ت ووا ق تتوجو
جملا ب العم اب األولوية.
 - 30وناق ت اللننتتة ،إطتتار امتلستتاب التتد وقتتد ا متوز/يوليتته ،ر و امت تتاب تتاحبة
امل تتلحة ولت ت م تتووع اإلط تتار املقت ت ا ،واملس تتال اب األامي تتة ،وخط تتة العمت ت ال تتد أر تتل إىل
امت ت تتاب ت تتاحبة امل ت تتلحة ت ار/م ت تتارر .)2(2015وا ت تتت ا ب املناق ت تتة أين ت تتا مت ت ت ب ت تتا ل
ت تتنغااور حويوان/يونيت تته  2015ل ت ت ن م ت تتووع
وج ت تتاب النات تتو حلقت تتة وم ت ت وقت تتدب

__________
( )2قويو مقدن إىل أوناا اللننة وايع أ حاق امل لحة 23 ،ت ار/مارر .2015
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اإلط تتار وتلي تتة ال تتداع (ورق تتة اإلحاط تتة  2015/04ال تتا ر و ت الس تتلطة الدولي تتة لق تتاع البح تتار).
ولقتتد نام ت الستتلطة حلقتتة العم ت د ت لالتعتتاون متتع موكتتو القتتانون التتدو جامعتتة تتنغااور
الوطني تتة .وأوولت ت اللنن تتة وت ت ق تتديودا للن تتاب تتاحبة امل تتلحة ال تتد أل تتدب عليق تتاب ولت ت
م تتووع اإلط تتار ونودت ت قختل تتا و تتوو املس تتاود ال تتد لقت تتا لبل تتور لع تتض جوانب تته .وطلبت ت
اللننة أن ا األمانة ول وا مع امت اب احبة امل لحة لناا ول ل .
 - 31و و اللننة أن م تووع إطتار العمت قتد لقتو ا تحستانا لتد امت تاب تاحبة امل تلحة
ودو ي ك أ ا تا تليما لتستيي ومليتة تياية ناتان ا تتغ ل إىل جانتب ا تي إضتااية تو
ر و امت تتاب تتاحبة امل تتلحة ل ت ن إطتتار العمت والدرا تتة ا تق تتالية آلرال تتا التتد أجويت
وان  .2014وأ درب اللننتة م تووع اإلطتار وم تووع خطتة ومت ل تيغت ما املنقحتة تخت
ا وتبتتار أي عليقتتاب ما يتتة ور تتا م ت امت تتاب تتاحبة امل تتلحة .ودنتتاا وثيقتتة منقحتتة متاحتتة
حاليا املوقع ال بكو للسلطة(.)3
 - 32و نتتو اللننتتة أينتتا لا ق احتتاب التتد قتتدم ل ت ن ورقتتة املناق تتة التتد أ تتدر ا األمانتتة
اب ال تتلة ليليتتة التتداع املاليتتة .وناق ت اللننتتة ال تتعولاب التتد ينطتتوي ولي تتا إوتتدا تليتتة للتتداع
تتنغااور للناتتو
الطوي ت األج ت وأشتتارب إىل أن املق ت ا املطتتووا حلقتتة العم ت التتد وقتتدب
تليتتة اتتع انتقاليتتة .و حا ت اللننتتة ضتتوور ا ت أان ت لنمتتا ا م تتاريع ا تتتغ ل التناريتتة
وضوور إودا ا ا مالية واقت ا ية وطلب إىل األمانة أن نطلع ل ل .
 - 33ولقت تتد حت تتد ب اللننت تتة ،انط قت تتا م ت ت ا ت تتتعوا ال ت ت ي أجو ت تته ،ت تتبعة ن ت توا ج متوخت تتا
اب أولوي تتة ال ت ت القا م تتة ال تتد متت تتد م ت ت  12إىل  18ش ت ت وا .و تتو د ت ت الن ت توا ج املوا ت ت
الُال ت ت ا التقويتتو و تتم املستتو األوىل لناتتان ا تتتغ ل وشتتووف العقتتو املوحتتد  .و ح ت
اللننتتة أن مدونتتة مكتملتتة لقواوتتد ا تتتغ ل تنتتم مبتتا رت وجي يتتة و و تتياب تتتتطور قتتوور
الوق مع إ احة املويد م البيانتاب واملعلومتاب ،وأنته تت ب ولت إوتدا مدونتة مكتملتة لقواوتد
ا ت تتتغ ل تث ت تتار ما ي ت تتة ميواني ت تتة ات ت ت الس ت تتنتا القا م ت تتة ( 2017و  )2018وم ت تتا لع ت تتددا.
ود ت اد إطاردتتا التتوم
و تستتع اللننتتة ،لالتعتتاون متتع األمانتتة ،إىل وضتتع خطتتة دتستتب كالي تتا ُ
لالكام لول متوز/يوليه .2016
 - 34وايم تتا يتعل ت ت قوا تتلة ا لت ت توان لال ت ت ااية والتعت تتاون ،طلب ت ت اللننت تتة إىل األمان تتة ت تتياية
ا ا ينية السلطة اال الت اور مع ج اب احبة امل لحة وم اركت ا.
__________
( )3وك ا ط ع ولي ا
15-11209
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 - 35و و تتو اللننتتة أينتتا اجمللتتس لتوجيتته وتتو إىل امت تتاب تتاحبة امل تتلحة ،قتتا ل ت
التتدول األونتتاا ،للم تتاركة ول ت نطتتا وا تتع ،و ل ت هبتتدك قتتدا التتدو إىل الستتلطة والعم ت
د املوحلة م التطور.
مع ا ي يتس ناول وج اب الناو واآلراا ااد

سادسا  -إدارة البلا ات وتجحلدها

للف  -اسعراتلجلة إدارة البلا ات العي تعبعها السلطة
 - 36ا تتتمع اللنن تتة إىل وت تتو ش ت ت وي ل ت ت ن خط تتة إل ار البيان تتاب م ت ت املق ت تاور ن ي ت ت دا
خ ت ل ال ت القا متتة التتد متتتتد م ت  12إىل  18ش ت وا ،تنتتم ليانتتا متتوجوا ل تيامج التعتتاون متتع
امل تتاريع العلميتتة واللننتتة ا كوميتتة الدوليتتة لعلتتون اايطتتاب التالعتتة ملنامتتة األم ت املتحتتد لل ليتتة
والعل ت والُقااتتة .وشتتد ب اللننتتة ول ت أاميتتة وضتتع ا ت ا ينية لال تواكة متتع املتعاقتتدي ودديتتد
لوو وكتتو ب للت كتتد م ت تتحة قيتتي امل توار والبيانتتاب البيغيتتة .و تلام اللننتتة أينتتا ل ت ن قاوتتد
ليانت تتاب الست تتلطة ينبغت تتو أن تنت تتم البيانت تتاب الوراثيت تتة املتاحت تتة .وشت تتد ب اللننت تتة ول ت ت أن ُبت ت ِّتا
ا ت ت ا ينية ا ت تتتخدان الس ت تتلطة للبيانت تتاب وأوول ت ت ول ت ت وجت تته اخل ت تتو و ت ت رأي م ت تتا أن
البيان تتاب الست توية وي تتي الست توية ينبغ تتو أن ُ ت ت وت ت قاو تتد البيان تتاب .ونب ت ت اللنن تتة أين تتا إىل
ض تتوور ص تتيد مت توار األمان تتة م تتع إيت ت ا األولوي تتة لتن يت ت ا ت ت ا ينية إ ار قاو تتد البيان تتاب ال تتد
تتيا إوتتدا ناتتان ا تتتغ ل .وقتتورب
جتتو دديتتددا ك ت ل لو ت ا إج تواا ا أولويتتة واليتتة
اللننتتة إلقتتاا د ت املس ت لة البالغتتة األاميتتة ول ت جتتدول أومتتال ور تتا القا متتة وطلب ت إىل األمانتتة
إوتتدا م تتووع ا ت ا ينية إ ار البيانتتاب ومتتا ي تتب ولت ن يت دا مت تثتتار ماليتتة لكتتو ناتتو اي تتا
اللننة ا جتماع ال ي تعقد شباف/ايايو .2016

باء  -اللظوور فووي عووا ج حلقووة العموول الدوللووة المعللووة بعصووللف مووجارد العقلوودات المؤلفووة
مووئ لوودة معووادنق المعقووجدة فوي غووجاق الهلوود فووي الفعوورة مووئ  13إلووى  17تش وريئ
األو  /لكعجبر 2014
ُ - 37زِّو ب اللننتتة قتتوجو لقتتة العم ت الدوليتتة املعنيتتة لت تتنيا م توار العقيتتداب املنل تتة م ت
و ت ت ت تتد مع ت ت ت تتا ن ال ت ت ت تتد وُق ت ت ت تتدب يت ت ت ت توا ،ا ن ت ت ت تتد ال ت ت ت ت ت مت ت ت ت ت  13إىل  17ت ت ت ت توي األول/
أكتتولو  .2014ولقتد نامت الستلطة الدوليتة لقتاع البحتار حلقتة العمت لالتعتاون متع وزار ولتون
حكومتتة ا نتتد .ومتُل ت األدتتداك الوليستتية لقتتة العم ت ش تقااب التُب ت م ت حالتتة
األر
األومتتال التتد اضتتطلع هبتتا املتعاقتتدون لغتتو وحيتتد التقتتاريو وت ليانتتاب املتوار التتد يتعتتا ولتتي
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قتتدو ا ،ووضتتع التوجي تتاب املتعلقتتة لالت تتنيا املو احتتد للم توار املعدنيتتة
حلقة العم .
متعاقدي

املنطقتتة .وشتتارا انيتتة

 - 38ومتُل ت ت أد ت ت نتينت تتة و ت تتل إلي ت تتا حلقت تتة العم ت ت التو ت تتية لاوتمت تتا ت تتو ا مو احت تتد
لت تنيا املتوار أقتتوق وقت ممكت إلرشتتا املتعاقتدي  .وأ رجت التو تتياب ال تا ر وت حلقتتة
العم ت التتد وقتتدب ي توا التو تتياب التوجي يتتة للمتعاقتتدي ل ت ن منتتمون التقتتاريو الستتنوية
وشكل ا وديكل ا ( )ISBA/21/LTC/15التد تنتم مواقتا يتعلت قعتايي اإللت و وت نتتالج قيتي
ا تك اك املعا ن.

زلم  -عا ج حلقة العمل الدوللوة المعللوة بنسواللب تصوللف الكا لوات الحلجا لوة العلا لوة
وتجحلد معايلره في ملطقة كالريجن  -كللبرتجنق المعقوجدة فوي لولجولئق زمهجريوة
كجرياق في الفعرة مئ  23إلى  30تشريئ الثا ي /جفمبر 2014
 - 39وُوضت ت ت ت ولت ت ت ت اللنن ت ت تتة ،خت ت ت ت ل ا جتم ت ت تتاع الت ت ت ت ي وقد ت ت تته ش ت ت تتباف/ايايو ،نت ت ت تتالج
حلق تتة العم ت ت املعني تتة ل تتاليب تتنيا الكالن تتاب ا يواني تتة العياني تتة و وحي تتد مع تتايي منطق تتة
البح تتو ال تتوقو أومت تتا ،ا وري تتة
ك ري تتون  -كليي تتون ،ال تتد ا تن تتاا ا مع تتد البح تتو
كوريتتا ،ال ت مت  23إىل  30توي الُتتا /نوامي  .2014ودت دتتو حلقتتة العمت الُانيتتة
لستتلة م ت حلقتتاب العم ت ل ت ن حيوانتتاب قتتاع البحتتار العميقتتة .ولقتتد حنتتودا متتا امووتته
 42شخ تتا مت  23للتتدا ،قتتا لت ختياا ولميتتون ،وأونتتاا اللننتتة ،وولمتتاا يعملتتون لتتد
املتعاقدي .
 - 40و حات ت اللنن تتة أن حلق تتة العمت ت حققت ت أرلع تتة نت توا ج دام تتة د تتو ك تتاآل ب (أ) وض تتع
اخلت تياا ا تتال الت تتنيا س تتمياب مو اح تتد م تتع م تتا ي تتو بط هب تتا مت ت موا ت ت اب وم تتا ي  ،وق تتد
تتتخدام اُ (ق) نُ ت لوضتع و تتية جديتتد ل ت ن وحيتتد أ تتاليب
أ يحت متميتتع املتعاقتتدي
أخت العينتاب وصوين تاُ (ا) أشتي ولت املتعاقتدي لت ن ينامتوا رحت ب ويتة ألخت وينتاب مواكتتو
م الناحية اإلحيالية ول ن ُص ِّ د التوح ب البحويتة التد نت ص تاب ةتلطتة حيتوا كاايتا مت
القم تواب ول ت م تتي الس ت إلي تواا األاوق تتة البيولوجي تتةُ ( ) ُخل تتد إىل أن تته تتب ددي تتد العين تتاب
ول ت ت ت مست ت تتتو األن ت ت تواع وا بت ت تتاع الست ت تتن العت ت تتاملو لةن ت ت تواع البحويت ت تتة (.)www.marinespecies.org
وأحاط اللننة ولما لالتو تياب ال تا ر وت حلقتة العمت (الدرا تة التقنيتة رقت 2015 ،13
للستتلطة الدوليتتة لقتتاع البحتتار 37 . ،و  )38وطلب ت أن قتتدن األمانتتة عليقتتا مقتنتتبا ل ت ن
الطويقة الد يتس هبا ن ي دا املستقب .
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سابعا  -المسا ل العي لحالها المجلس إلى اللجلة

للف  -انزراءات والمعايلر لعقديم طلبات تمديد لقجد االسعكشاف في الملطقة
 - 41خ ت ل التتدور الع توي  ،ا ت و اللننتتة انتبتتا اجمللتتس إىل أن تتبعة وقتتو ا تك تتاك
تتتنت و م تتد ا و تتامو  2016و  .)4(2017ونات توا ألن تته مت ت املتوق تتع أن ُق تتدن أوىل طلب تتاب
التمدي تتد ل تتول أيلول /تتبتمي  ،2015مت ت الن تتوور امللح تتة اوتم تتا إجت تواااب ومع تتايي م لم تتة
لتن ي تتو دت ت الطلب تتاب لطويق تتة مو اح تتد وي تتي متييوي تتة .ولق تتد طل تتب اجملل تتس إىل اللنن تتة ،إ ت تلا
لال ت ت ت تواي املع ت ت تتوق ون ت ت تتا ولالط ت ت تتالع املل ت ت ت ت للحال ت ت تتة ،قوج ت ت تتب مق ت ت ت تاور  ISBA/20/C/31امل ت ت تتنر
 23متوز/يوليتته  ،2014ولت تتبي األولويتتة املطلقتتة ،وضتتع م تتووع اإلجتواااب واملعتتايي املتعلقتتة
لتقدا طلباب متديد وقو ا تك اك.
 - 42ولق تتد قت تتدم األمانت تتة إىل اللنن تتة ،ور شت تتباف/ايايو  ،2015م ت تتاريع اإلج ت تواااب
واملعتتايي املتعلقتتة لتمديتتد خطتتة العم ت املواا ت ولي تتا واقتتا لل قتتو  9م ت املتتا  1م ت موا ت ا تتا
املوا ت الوال تتع لنا تتان التنقي تتب و ت
 1994وواقتتا للم تتا  2-3م ت ال تتووف القيا تتية ال توار
العقيت تتداب املنل ت تتة م ت ت وت تتد معت تتا ن وا تك ت تتاا ا املنطقت تتة ( )ISBA/21/LTC/WP.1م ت ت ووة
ق ت كو وض تتيحية ( .)ISBA/21/LTC/3ولق تتد نا تتوب اي تتا اللنن تتة جلس تتاب مغلق تتة وق تتد ا
 23و  24و  25و  27ش تتباف/ايايو  .2015و الي تتون األخ تتي مت ت ال تتدور  ،ولع تتد ا تتتن ا
كااتتة امت تتو للتو ت إىل ق توار لتواا ت اآلراا ،قتتورب اللننتتة ال تتووع الت تتوي واقتتا للمتتا ا
 44و  47مت ناام تتا التتداخلو .وأ ت و الت تتوي وت اوتمتتا خطتتة العمت ل يلبيتتة  9أ تواب
مني تتد مقالت ت  3أ ت تواب معارض تتة وامتن تتاع ون تتوي وت ت الت تتوي  .و تتو و تتياب اللنن تتة إىل
اجملل تتس ل ت ت ن اإلجت تواااب واملع تتايي املتعلق تتة لتمدي تتد خط تتة ومت ت ا تك تتاك املواات ت ولي تتا
الوثيقتتة  .ISBA/21/C/WP.1ولقتتد طلتتب أونتتاا اللننتتة الُ ثتتة ال ت ي ت او وا ضتتد اوتمتتا خطتتة
العم ت أن وا ت التو تتياب قتتوجو لتبتتاي ترال ت  ،واقتتا للمتتا  46م ت الناتتان التتداخلو للننتتة.
و  13ت ار/مارر  ،2015لق األمانة د ا املوجو ( ،ISBA/21/C/3املوا ).
 - 43و ب تتا اإلج ت تواااب واملع تتايي ال تتد اق حت تتا اللننت تتة ول ت ت اجملل تتس ش تتك طل تتب التمديت تتد
ومن تتمونه و تتا ن يوام تتا مت ت قبت ت األمان تتة ونا تتو اللننت تة واجملل تتس الطل تتب املق تتدن إلي م تتا.
و تنتتم دت اإلجتواااب واملعتتايي حكمتتا انتقاليتتا ينطبت ا التتة التتد يقتتدن اي تتا طلتتب التمديتتد

__________
( )4و ل العقو دو وقو ميمة لتا الستلطة ومنامتة إن أوشتنميت امل ت كة ،ومن ستة اإلنتتاا امتنوليتة للعمليتاب
امتيولوجية البحوية (يواورجيولوجيا) ،وحكومة ا ورية كوريا ،والوالطة ال ينية للبح والتطويو اال املوار
املعدني تتة للمحيط تتاب ،وال تتوكة اا تتدو لتنمي تتة مت توار أوم تتا اايط تتاب ،واملع تتد ال ونس تتو أل تتا ا تتتغ ل
البحار ،وحكومة ا ند.
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ول النحو الواجتب ولكت تارين انت تاا العقتد يقتع لعتد ور اللننتة التد يُناتو اي تا الطلتب وقبت
التتدور التاليتتة للمنلتتس .و تنتتم اإلجتواااب واملعتتايي التتد اوتمتتد ا اللننتتة أينتتا متتواقا .ويقتتدن
املوا ت األول ا تتي منتتمون طلتتب التمديتتد حتتا ين ت املوا ت الُتتا تتو ا ا تتا اخلطتتو
لا السلطة الدولية لقاع البحار وامت ة املتعاقد ايما يتعل لتمديد وقد ا تك اك.
تتيا اوتم تتا التو تتياب ،أن مس ت لة قيم تتة الو ت ت اإل اري
 - 44و حا ت اللنن تتة أين تتا،
املتعل لتن يو طلباب التمديتد خلطتط ومت ا تك تاك املواات ولي تا اب طتالع متا و نتدرا
لالتتتا ضتتم نطتتا اخت تتا متنتتة املاليتتة ،نا توا إىل أن ا تتا وتتان  1994يقنتتو ل ت ن يستتتند
أي قت توار يتخت ت اجملل تتس ك تتون ل تته تث تتار مالي تتة وتث تتار م ب تتة امليواني تتة أو يتعلت ت ل تتالتناي امل تتا
واإل ار املاليتتة الداخليتتة للستتلطة الدوليتتة لقتتاع البحتتار إىل و تتياب اللننتتة املاليتتة .ولالتتتا  ،ا ت ن
اللننتتة ت تخ ت أي موقتتا لالنستتبة إىل ال ق تواب اب ال تتلة لالو تتون اإل اريتتة وطلب ت أن يتتدرا
األمتتا العتتان د ت املس ت لة جتتدول أومتتال اللننتتة املاليتتة لكتتو ناتتو اي تتا ور تتا املقبلتتة،
متوز/يوليه .2015

باء  -المس ووا ل المعص وولة بع كل ووة ال وودو لعق ووجد االسعكش وواف ف ووي الملطق ووةق م ووع إي ووالء
اهعمام خاص الخعبار السلطرة الفعللة والمسا ل المعصلة باحعكوار األ شوطة فوي
الملطقةق ولخذ مفهجم إساءة اسعخدام المركو المهولمئ فوي الحسوبان للوى وزوه
الخصجص
 - 45ناتتوب اللننتتة قويتتو منق ت أود تته األمانتتة و ت د ت املس ت لة .وا ت ول ت إلقتتاا د ت
املست ت لة مدرج تتة ج تتدول أوم تتال اللنن تتة لع تتان  .2016وطلبت ت اللنن تتة أين تتا إىل األمان تتة أن
وا ت ت دت املست لة وأن عتتد للننتتة اجتماو تتا املقبت دلتتي أكُتتو تتي يوضت ويُبت ِّتا
ولت حنتو أكُتتو دديتدا الستب امتديتتد ملمار تة األومتتال التناريتة التد ألوز تتا اللننتة مناق تتا ا
السالقة.

زلم  -إلداد مشروع نزراءات الععامل موع البلا وات والمعلجموات السوريةق للوى اللحوج
الملصجص للله في المادة  12مئ اللظام الداخلي للّجلة
 - 46أشارب اللننة إىل أنه قد طُلتب إلي تا قتدا قويتو إىل اجمللتس ل ت ن دت املست لة وتان
 2016وإىل أن األمانتتة تتتتوىل إوتتدا م تتووع اإلج تواااب لكتتو ناتتو ايتته اللننتتة ا جتمتتاع
املقب ال ي تعقد شباف/ايايو .2016

ثاملا  -مسا ل لخرى
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 - 47أج تتوب اللنن تتة مناق تتة وام تتة و ب تتا ل أونت تتايدا وج تتاب النا تتو ل ت ت ن حن ت ت اللننت تتة
وون تتويت ا .وا ُ ت ت ل ت ت ة وام تتة ولت ت أن ا نت ت ا تتا للنن تتة أ تتاا م تتاركة أون تتال ا م تتاركة
وا تتعة وأن املستتتو العتتان للحنتتور كتتان مقبتتو  .وأشتتي إىل أن لونتتامج وم ت اللننتتة املستتتقب
تتيتطلب ولت ت األرجت ت ا تتتعانة ت تياب أكُ تتو ص تتا اب تتلة لاقت تتا م تتاريع التع تتدي
إلضاات ا إىل اخلياب املتوااو حاليا اللننة.
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المرفق األو

قا مة المععاقوديئ الوذيئ قودمجا تقوارير سولجية لوئ األ شوطة الملوطلع بهوا
في لام 2014ق لمال بالبلد  10مئ المرفق الرابع لللظام
ا

التتوق املوجعتتو لتتد الستتلطة
الدولية لقاع البحار

املتعاقد

ارين قدا التقويو السنوي

ألا  -العقيداب املنل ة م ود معا ن
شوكة املوار املعدنية البحوية العاملية
شوكة ناورو ملوار اايطاب
املع د ا دا ي لعلون األر واملوار الطبيعية

PMN/11/2013/BEL
PMN/09/2011/NRU

أملانيا

منامة إن أوشنميتال امل كة
املع د ال ونسو أل ا ا تغ ل البحار ()Ifremer
من ست ت ت ت ت تتة اإلنتت ت ت ت ت تتاا امتنوليت ت ت ت ت تتة للعمليت ت ت ت ت تتاب امتيولوجيت ت ت ت ت تتة البحويت ت ت ت ت تتة
(يواورجيولوجيا)
ال وكة اادو لتنمية موار أوما اايطاب
الوالطة ال ينية للبح والتطويو اال املوار املعدنية للمحيطاب
حكومة ا ورية كوريا
شوكة اململكة املتحد اادو ملوار قاع البحار
حكومة ا ند
شوكة ونغا للتعدي البحوي اادو
لاا  -الكييتيداب املتعد ال لواب
حكومة ا دا الوو و
الوالطة ال ينية للبح والتطويو اال املوار املعدنية للمحيطاب
املع د ال ونسو لبحو ا تغ ل البحار ()Ifremer
حكومة ا ورية كوريا
جي  -ق ور املنغنيو ا ديدي الغنية لالكولال
الوالطة ال ينية للبح والتطويو اال املوار املعدنية للمحيطاب
شوكة اليالان الوطنية للن ط والغاز واملعا ن
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PMN/08/2006/DEU
PMN/02/2001/IOM
PMN/06/2001/FRA

PMN/01/2001/RUS
PMN/05/2001/JPN
PMN/04/2001/CHN
PMN/03/2001/KOR
PMN/12/2013/GBR
PMN/07/2002/IND
PMN/10/2012/TON

PMS/02/2012/RUS
PMS/01/2011/CHN
PMS/04/2014/FRA
PMS/03/2014/KOR

CFC/02/2014/CHN
CFC/01/2014/JPN

 ٢٦ت ار/مارر ٢٠١٥
 ٣٠ت ار/مارر ٢٠١٥
 ٣١ت ار/مارر ٢٠١٥
 ٣١ت ار/مارر ٢٠١٥
 ٣١ت ار/مارر ٢٠١٥
 ٣١ت ار/مارر ٢٠١٥
 ٧نيسان/ألوي ٢٠١٥
 ٣١ت ار/مارر ٢٠١٥
 ٧نيسان/ألوي ٢٠١٥
 ٣١ت ار/مارر ٢٠١٥
 ٣٠ت ار/مارر ٢٠١٥
 ١٠نيسان/ألوي ٢٠١٥
 ٧نيسان/ألوي ٢٠١٥
 ٣١ت ار/مارر ٢٠١٥
 ٣١ت ار/مارر ٢٠١٥
 ٣٠نيسان/ألوي ٢٠١٥
 ٣١ت ار/مارر ٢٠١٥
 ٣٠ت ار/مارر ٢٠١٥
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المرفق الثا ي
الععللقات العامة العي لبدتها اللجلة بشنن العقارير السلجية للمععاقديئ
لوال – تعللقات لامة
 - 1تب ت ت تتع أيلبي ت ت تتة التق ت ت تتاريو إىل ح ت ت تتد كب ت ت تتي ال ت ت تتك الع ت ت تتان الت ت ت ت ي أو ت ت ت ت ل ت ت تته اللنن ت ت تتة،
و قت ت تتو قعام ت تتا ول ت ت األوم ت تتال املن ا ت ت خ ت ت ل الع ت تتان قي ت تتد النا ت تتو امل ت تتمول لالتق ت تتاريو ،واق ت تتا
ل ق اح تتاب ال تتد ق تتدمت ا اللنن تتة وق تتب التقييم تتاب ال تتد أجو تتا الس تتنواب الس تتالقة .وم تتع أن
نوويتتة التقتتاريو تحست  ،يتعتتا أن يوا ت املتعاقتتدون دستتا اإللت و ل ت ن قيتتي املتوار وليانتتاب
الستتنواب
ليغيتتة موجعيتتة .ووت و ولت لت  ،اكت ت لعتتض التقتتاريو لا تتتعوا األومتتال املن ا ت
السالقة.
 - 2لقتتد خ ت تتتة متعاقتتدي الس تتنة األخ تتي م ت موحل تتة الس تتنواب اخلمتتس األخ تتي م ت
وقتتو كت متتن  .و هنايتتة لت ال ت  ،مت املنتاتتو أن يكتتون دتتن ا املتعاقتتدون قتتد حتتد وا موقتتع
عتتدي م ت امتي ت األول ،وح تتلوا ول ت ليانتتاب ليغيتتة موجعيتتة جيتتد  ،ووضتتعوا و جتتا أوليتتا لناتتان
التع تتدي وح تتد وا ال يب تتاب املتعلق تتة لاملعامت تتة ال لوي تتة للعقي تتداب .ووك ت التوق تتع أن يطل تتب د تتن ا
املتعاقدون متديد خطط ومل  .ولقد أللته سستة متن وت للتوي مواحت ةتل تة مت اختبتاراب
التع تتدي ومت ت ددي تتد مواقع تته املن تتاط اخلا تتة لكت ت م تتن  .ود ت ت و تتد م تتن حالي تتا ولت ت
ليانتتاب قيتتار األومتتا العتتا ا تتتبانة التتد نمع تتا نات القطتتو األومتتا  ،ناتوا لكتتون معواتتة
مي نا التنميع و طويودا.
موراولوجيا قاع البحار يكتسب أامية االقة
 - 3و تتي اللنن تتة إىل ال ت تواي ل ت ت ن نووي تتة و تتد مت ت التق تتاريو الس تتنوية و تتيما إىل أن
لعتتض املتعاقتتدي ت يتقيتتد لالتو تتياب اتتال التوجيتته التتد أ تتدر ا اللننتتة لتقيتتي اآلثتتار البيغيتتة
وت يقتتدن ليانتتاب كاايتتة لال تتك املنا تتب ( .)ISBA/19/LTC/8ولقتتد ُزاو األمتتا العتتان لت ا تتي
حمت تتد ألوجت تته الق ت تتور ل ت ت  .وطلب ت ت اللننت تتة إىل األمت تتا العت تتان أن يتنت تتاول ل ت ت املست تتال مت تتع
املتعاقدي وأن يقتدن قويتوا إلي تا دت ا ال ت ن خت ل اجتماو تا املقبت  .و تو اللننتة أينتا ت كي
املتعاقتتدي لالتوامتتا التعاقديتتة قوجتتب البنتتد ( 2-13ق) و (دت ت) م ت املوا ت الوالتتع للعقتتد التتد
قتنتتو أن وتُل توا لقواوتتد الستتلطة وأنامت تتا وإجوااا تتا والتقيتتد لالتو تتياب التتد تتدردا اللننتتة،
ولنتالج ودن ا متُال.
 - 4و حات اللننتتة أنتته تتوااو حاليتتا أمُلتتة كُتتي ولت أي أن تتطة عاونيتتة لتتا املتعاقتتدي
وايمتتا ليتتن حت وإن أشتتار لعنت إىل االتتد حلقتتد العمت وت وحيتتد املعتتايي اللتتتا نامت متتا
السلطة أملانيا ( )2013و ا ورية كوريا (.)2014
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للما االسعكشاف
 - 5ت ت التقتتاريو الستتنوية ملعات املتعاقتتدي مباشتتو لاألومتتال امليدانيتتة التتد ن ت ب العتتان
امل تتمول لالتقتتاريو .ولقتتد أجتتو املتعاقتتدون متتا امووتته  18رحلتتة ويتتة وتتان  ،2014أي متتا
يعتتا ل  880يومتتا و تتو البحتتو .إ أن تته ي توال دن تتاا نقتتد البيان تتاب اخلتتان امل تتن ة
جداول ل ك رقمو.
 - 6وا نتا اإل تاا امللحتتول خت ل ال ت امل تمولة لتتالتقويو دتو أن أحتتد املتعاقتدي شتتوع
دلي ت ت البيان تتاب ل ت ت ن امت تتدو ا قت تتا ية لتع تتدي العقي تتداب .ويق تتدن لع تتض املتعاق تتدي أين تتا
معلوماب ل ن نيا املوار املعدنية جويا ول املمار ة املتبعة قطاع التعدي .
اخعبارات الععديئ وتكلجلجزلا الععديئ المقعرحة
 - 7م ت تتا زال يتع ت تتا إحت ت تواز ق ت تتدن ل ت ت ت ن املس ت تتال املت ت تتلة لالتكنولوجي ت تتاُ إ أن و ت تتد ا مت ت ت
املتعاقتتدي اتتال العقيتتداب املنل تتة مت وتتد معتتا ن يعملتتون ولت طتتويو نات التعتتدي واملعامتتتة
ال لويتتة للعقيتتداب .أمتتا لالنستتبة إىل الكييتيتتداب املتعتتد ال ل تواب وق تتور املنغنيتتو ا ديتتدي الغنيتتة
لالكولال  ،استن د األن طة وق ح .
الرصد والعقللم البلفلان
 - 8طت توأ دست ت ولت ت األوم تتال البيغي تتة ال تتد أا تتا ون تتا املتعاق تتدون و تتان  ،2014ولكت ت
توال دنتتاا اخت اتتاب كبتتي لتتا املتعاقتتدي ولت مستتتو نوويتتة البيانتتاب املبلتته ون تتا وكميت تتا.
ولقتتد قتتدن لعتتض املتعاقتتدي ليانتتاب م تتلة وواليتتة امتتتو وكتتو ول ت ا حتياجتتاب الت تتغيلية
حت تتا ت يقت تتدن تخت تتوون ت تتو ليانت تتاب ثانويت تتة م ت ت يت تتي املت تتوج أن ست تتتخدن را ت تتاب خت تتط
األ تتار .ودنتتاا وتتد قلي ت جتتدا م ت البيانتتاب البيولوجيتتة التتد أللتته ون تتا ول ت مستتتو األن تواع،
ول ت حنتتو متتا طلبتتته اللننتتة القانونيتتة والتقنيتتة ”التو تتياب التوجي يتتة للمتعاقتتدي لتقيتتي اآلثتتار
البيغي تتة ااتمل تتة الناش تتغة و ت ت ا تك تتاك املع تتا ن البحوي تتة املنطق تتة“ ( .)ISBA/19/LTC/8و
العدي ت تتد مت ت ت ا ت تتا ب ،ت يكت ت ت دن ت تتاا كت ت توار للعين ت تتاب .ويتنت ت ت ض ت تتعا صط ت تتيط الدرا ت تتاب
ا تق ت تتالية البيغيت تتة لعت تتض ا ت تتا ب .وينعت تتدن لت تتد لعت تتض املتعاقت تتدي قت تتديو أاميت تتة ت تتمي
العينتتاب (حن ت العينتتاب ووتتد دا ،وا وتيتتان ال توالحو الع توالو) ملعامت تة التبتتاي البيغتتو ،ول ت
النحتتو املبتتا لالت تتي حلقتتاب العم ت التتد نامت تتا الستتلطة الدوليتتة لقتتاع البحتتار و ت معتتايي
وحيد الت نيا وا وتيان.
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 - 9مت تتا زال دنت تتاا نقت تتد البيانت تتاب اخلت تتان امل ت تتن ة جت تتداول الت تتد قت تتدم ا العديت تتد م ت ت
املتعاقتتدي  .الت يقتتدن تتو سستتة متعاقتتدي ليانتتاب م تتن ة رقميتتة م تتن ة جتتداول للعقيتتداب
املنل تتة م ت وتتد معتتا ن .وقتتدن أحتتد املتعاقتتدي ليانتتاب و ت الكييتيتتداب املتعتتد ال ل تواب وقتتدن
متعاقتد تختتو ليانتتاب وت ق تور املنغنيتتو ا ديتتدي الغنيتتة لالكولالت  .ودت البيانتتاب اخلتتان امل تتن ة
جداول ضوورية لتقيي اآلثار ااتملتة للتعتدي ولت البيغتة البحويتة وإلوتدا خطتط اإل ار البيغيتة
اإلقليمية للسلطة.
 - 10ولقد ُ ِّكتو املتعاقتدون لت ن قييمتاب اآلثتار البيغيتة الستالقة تب أن دات قوااقتة الستلطة
قب ت ا ضتتط ع ل ن تتطة امتتتوك أو األن تتطة ا وتيانيتتة األختتو التتد قتتد كتتون ضتتار منتتاط
ا تك تتاك الكييتي تتداب والق تتور .ويطل تتب إىل املتعاق تتدي التحقت ت مت ت و تتدن إ تتا أي ض تتور
جسي لالنا اإليكولوجية لسبب األن طة الد ين وهنا د املناط واإلل و و ل .
البلا ات الماللة
 - 11ق ت تتدن معات ت ت املتعاق ت تتدي ليان ت تتاب مالي ت تتة م ت تتلة ،ولت ت ت النح ت تتو املو ت ت ت ل ت تته الوثيق ت تتة
 .ISBA/15/LTC/7ومت النتتووري القيتتان هب ت ا التوزيتتع إلج تواا قيتتي للن قتتاب املبلتته ون تتا ولت كيتتد
ا متُال لبنو العقد .ولقد ناوز معا املتعاقدي الن قاب الدنيا امل كور لوامج ومل .
برامج العدريب
 - 12ن ت املع تتد ا دتتا ي لعلتتون األر وامل توار الطبيعيتتة أملانيتتا والوالطتتة ال تتينية للبح ت
والتط تتويو ا تتال املت توار املعدني تتة للمحيط تتاب لت توامج تتدريب و تتان  .2014وش تتارا الس تتيد
انييت ت أرمان تتدو ليي تتو  -كال تتديو (املكس تتي ) والس تتيد خال تتد نو تتو حمم تتد (م تتو) لون تتامج
املع تتد ا د تتا ي لعل تتون األر وامل توار الطبيعي تتة أملاني تتا .وأ اح ت الوالط تتة ال تتينية أرل تتع ا تتو
تتدريب وتتو البحتتو ،متتع أن ث ثتتة موشتتحا اقتتط ا تتتطاووا امل تتاركة دت ا التتتدريب .وم ت
اللحا تتة األخ تتي .
املن تتا أن او تتة تتدريب واح تتد ق تتد ض تتاو لس تتبب انس تتحاق املوشت ت
وور ب قاريو و التدريب م ايع املتدرلا امل كوري أو .
 - 13وق تتدم الوالط تتة ال تتينية ال تتدو أين تتا لتن يت ت لون تتامج الت تتدريب مو تتع جن تتوق ي تتوق
اايط ا ندي املمت اول جوليتا مت تندو دبتاب الستلطة الدوليتة لقتاع البحتار .وواتوب شتوكة نتاورو
مل توار اايطتتاب التتتدريب ملوشتتحا م ت ول ناميتتة ولتتون ودند تتة البيغتتة جبامعتتة جنتتوق ااتتيط
ا ا رت ،اينو ،لاإلضااة إىل التواما ا اال التدريب قوجب وقددا.
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المرفق الثالث
اللووجاتج المعجخوواة ذات األولجيووة لج ووع مدو ووة لقجالوود االسووعغال خووال
الفعوورة القادمووة العووي تمعوود مووئ  12إلووى  18شووهراق حسووبما لبل و ر وولس
اللجلة القا ج لة والعقللة إلى اللجلة الماللة
منطقة امل ان

التعلي

 - ١املس ت ت ت ت ت تتو األوىل لنات ت ت ت ت ت تتان
ا تغ ل وشووف العقو
املوحد ا تنا ا إىل ديك
العمت الت ي وااقت وليتته
اللنن ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتة
()http://bit.ly/1K4Bmrc

يكتس تتب دت ت ا األم تتو أامي تتة حيوي تتة مت ت أج ت تتواي رج تتة أولت ت م ت اليق تتا الق تتانو لتيس تتي قت تواراب
ا تُمار الد يتخ دا املستُموون ودديتد حقتو ا تتغ ل الوليستية ،ومتد العقتو  ،وحنت منطقتة
ا تتتغ ل ومتتا إىل ل ت  ،وا لتوامتتاب اب ال تتلة ،قتتا ل ت ا لتوامتتاب البيغيتتة .وم ت املومتتع أن
لت
يتتتوىل تتياية املس تتو األوىل اوي ت وام ت م ت اخل تياا (خ تياا ا ت تتاريون خ تتارجيون) ،ق ت
موظ و األمانة العامة .و تُع ام نستخة أوليتة ُستلا إىل اللننتة شتباف/ايايو  2016ولت امت تاب
ت تتاحبة امل ت تتلحة ت ار/م ت تتارر  2016وُقت ت تدان إىل اجملل ت تتس متوز/يولي ت تته  ،2016إىل جان ت تتب
اخلطواب املقبلة.

 - ٢وضتع النمتا ا املاليتة آلليتتة
ال ت ت تتووف وال ت ت تتداع املاليت ت ت تتة
املق حة

وضتتع تليتتة اتتع ألن تتطة ا تتتغ ل ،ويلتتون إوتتدا تتا ا ماليتتة واقت تتا ية م تتلة ولت أ تتار خطتتط
األومتتال التناريتتة املق حتتة و تتوك يستتتلون األمتتو ا تتتعانة تياا ا ت تتاريا ختتارجيا .ود ت م ت
األولوياب الوليسية للمتعاقدي والسلطة.

 - ٣ا ت ت ت ت ا ينية وخطت ت ت تتة إ ار
البياناب

م املق اور أن توىل األمانة إودا ا ا ينية دتسب كالي ا لالكام إل ار البيانتاب وخطتة للتن يت
التقت لنتتاا ولت م تتور اللننتتة لتتول شتتباف/ايايو  .2016ومت املتتو اج أن يتطلتتب امل تتووع متتتوي
ميوانية ا السنتا القا مة.
طال

 - ٤التقيي واإل ار البيغيان

ب أن قون السلطة ل ودا تلية لتقيي اآلثار البيغيتة ووضتع مستو ا ا اليتة لبيتان األثتو البيغتو لكتو
يعتمتتددا املتعاقتتدون .ولاإلضتتااة إىل ل ت  ،تتب أن نتتع الستتلطة ا ت ا ينية خلطتتط اإل ار البيغيتتة
(اإلقليمي تتة) ،ا تتتنا ا إىل اخل تتي ال تتد اكتس تتبت ا إو تتدا خط تتة اإل ار البيغي تتة منطق تتة ك ري تتون -
كليي ون .و ستلون د اجملا ب دديد ا خت ا اب ،ولكت مت ااتمت أن تطلتب إ ت اماب مت
اخلتياا اخلتتارجيا و/أو األاوقتتة العاملتتة أو حلقتتاب ومت ال ت القا متتة التتد متتتتد مت  12إىل 18
ور امليوانية املقبلة.
ش وا ،ان و موار مالية واي

 - ٥هنج اإل ار التكي ية

أ ا رليسية ماية البيغة .ولقد ووض حكومة نيوزيلندا أن عم مع السلطة ول وضع ا.
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منطقة امل ان

التعلي

” - ٦النور امتسي “

م تتطل رليستتو مدونتتة قواوتتد ا تك تتاك ومدونتتة قواوتتد ا تتتغ ل املقبلتتة .و لتتد م ت عي ت
ل ت ت م ت ت خ ت ت ل را تتاب املعلوم تتاب األ ا تتية وإ ت ت اماب اخل ت تياا ووق تتد حلق تتة وم ت ت ألي ت توا
وق ح .
ا تعوا

 - ٧املسنولية والتبعة

يتع تتا ت ليا اوي ت وام ت ق تتانو (ين ت ك خ تياا خ تتارجيا) تك تتاك القواو تتد واملب تتا رت وموا تتلة
طويودتا .و ستتت دت العمليتتة ال ت القا متتة التد متتتتد مت  12إىل  18شت وا لدرا تتة مت املقت اور
كليا خياا ا ت اريا خارجيا ل جوال ا ،ولكن ا عتي م وووا طوي األج .
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ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ

ﺍﻠﺲ

ISBA/21/C/17
Distr.: General
20 July 2015
Arabic
Original: English

ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﳊﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
ﻛﻴﻨﻐﺴﺘﻮﻥ ،ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ
 ٢٤-١٣ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ ٢٠١٥

ﻣﻘــﺮﺭ ﻟﻠﻤﺠﻠــﺲ ﺑﺸــﺄﻥ ﻃﻠــﺐ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺧﻄــﺔ ﻋﻤــﻞ ﻻﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ
ﺍﻟﻌﻘﻴــــﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌــــﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠــــﺰﺍﺕ ﻣﻘــــﺪﻡ ﻣــــﻦ ﺷــــﺮﻛﺔ ﻣﻨﻤﺘــــﺎﻟﺰ ﺍﻟﺼــــﻴﻨﻴﺔ
)(China Minmetals Corporation
ﺇﻥ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ،
ﺇﺫ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ،
ﻭﺇﺫ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺗﻠﻘﻰ ،ﰲ  ٨ﺁﺏ/ﺃﻏﺴـﻄﺲ  ،٢٠١٤ﻃﻠﺒـﺎ
ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺧﻄــﺔ ﻋﻤــﻞ ﻻﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ ﺍﻟﻌﻘﻴــﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌــﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠــﺰﺍﺕ ﻗﺪﻣﺘــﻪ ﺷــﺮﻛﺔ ﻣﻨﻤﺘــﺎﻟﺰ
ﺍﻟﺼــﻴﻨﻴﺔ ،ﻭﻓﻘــﺎ ﻟﻨﻈــﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴــﺐ ﻋــﻦ ﺍﻟﻌﻘﻴــﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌــﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠــﺰﺍﺕ ﻭﺍﺳﺘﻜﺸــﺎﻓﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘــﺔ)،(١
ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﺰﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﲔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ)،(٢
ﻭﺇﺫ ﻳﺸـــﲑ ﺇﱃ ﺃﻧـــﻪ ،ﻭﻓﻘـــﺎ ﻟﻠﻔﻘـــﺮﺓ ) ٦ﺃ( ﻣـــﻦ ﺍﻟﻔـــﺮﻉ  ١ﻣـــﻦ ﻣﺮﻓـــﻖ ﺍﻻﺗﻔـــﺎﻕ ﺍﳌﺘﻌﻠـــﻖ
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﳊﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ ﺍﳌﺆﺭﺧـﺔ  ١٠ﻛـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/
ﺩﻳﺴﻤﱪ  ،(٣)١٩٨٢ﻳﺘﻢ ﲡﻬﻴﺰ ﻃﻠﺒـﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺧﻄـﻂ ﻋﻤـﻞ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ ﻭﻓﻘـﺎﹰ ﻷﺣﻜـﺎﻡ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻣﺮﻓﻘﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ،
__________
) ،ISBA/19/C/17 (١ﺍﳌﺮﻓﻖ.

).ISBA/21/LTC/5 (٢
) (٣ﻗﺮﺍﺭ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  ،٢٦٣/٤٨ﺍﳌﺮﻓﻖ.
)15-12216 (A

200715
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ﻭﺇﺫ ﻳﺸـــﲑ ﺃﻳﻀـــﺎﹰ ﺇﱃ ﺃﻧـــﻪ ،ﻋﻤـــﻼﹰ ﺑــــﺎﻟﻔﻘﺮﺓ  ٣ﻣـــﻦ ﺍﳌـــﺎﺩﺓ  ١٥٣ﻣـــﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴــــﺔ)،(٤
ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ) ٦ﺏ( ﻣﻦ ﺍﻟﻔـﺮﻉ  ١ﻣـﻦ ﻣﺮﻓـﻖ ﺍﻻﺗﻔـﺎﻕ ،ﺗﻜـﻮﻥ ﺧﻄـﺔ ﻋﻤـﻞ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ ﰲ ﺷـﻜﻞ
ﻋﻘﺪ ﻣﱪﻡ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ،
ﻭﺇﺫ ﳛﻴﻂ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻟﻔﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋـﻦ ﻏﺮﻓـﺔ ﻣﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﻗـﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌـﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﰲ  ١ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﱪﺍﻳﺮ ،٢٠١١
 - ١ﳛﻴﻂ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻠـﺲ ﰲ ﻣـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ
ﺑﻄﻠــﺐ ﻣﻘـﺪﻡ ﻣــﻦ ﺷــﺮﻛﺔ ﻣﻨﻤﺘــﺎﻟﺰ ﺍﻟﺼــﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺧﻄــﺔ ﻋﻤــﻞ ﻻﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ ﺍﻟﻌﻘﻴــﺪﺍﺕ
ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺰﺍﺕ) ،(٥ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻘﺮﺍﺗﻪ ﻣﻦ  ٢٩ﺇﱃ ٣٢؛
 - ٢ﻳﻮﺍﻓــﻖ ﻋﻠــﻰ ﺧﻄــﺔ ﻋﻤــﻞ ﺍﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ ﺍﻟﻌﻘﻴــﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌــﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠــﺰﺍﺕ ﺍﳌﻘــﺪﻡ ﻣــﻦ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻨﻤﺘﺎﻟﺰ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ؛
 - ٣ﻳﻄﻠـﺐ ﺇﱃ ﺍﻷﻣــﲔ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﻟﻠﺴــﻠﻄﺔ ﺇﺻــﺪﺍﺭ ﺧﻄــﺔ ﻋﻤــﻞ ﻻﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ ﺍﻟﻌﻘﻴــﺪﺍﺕ
ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺰﺍﺕ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻋﻘﺪ ﻣﱪﻡ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺷﺮﻛﺔ ﻣﻨﻤﺘﺎﻟﺰ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ.
ﺍﳉﻠﺴﺔ ٢٠٨
 ٢٠ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ ٢٠١٥

__________
).United Nations, Treaty Series, vol. 1833, No. 31363 (٤

).ISBA/21/C/2 (٥
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ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ

ﺍﻠﺲ

ISBA/21/C/18
Distr.: General
23 July 2015
Arabic
Original: English

ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﳊﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
ﻛﻴﻨﻐﺴﺘﻮﻥ ،ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ
 ٢٤-١٣ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ ٢٠١٥

ﻣﻘﺮﺭ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﺇﻥ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ،
ﺇﺫ ﻳﻀﻊ ﰲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﳉﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ)،(١
-١

ﻳﻮﺻﻲ ﲨﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ:

)ﺃ( ﺃﻥ ﺗﻌـــﻴﻦ ﻣﺆﺳﺴـــﺔ ” “KPMGﺑﺼـــﻔﺔ ﻣﺮﺍﺟـــﻊ ﺣﺴـــﺎﺑﺎﺕ ﻣﺴـــﺘﻘﻞ ﻟﻌـــﺎﻣﻲ
 ٢٠١٥ﻭ ٢٠١٦؛
)ﺏ( ﺃﻥ ﺗﻄﻠــﺐ ﺇﱃ ﺍﻷﻣــﲔ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﺘﺸــﺎﻭﺭ ﻣــﻊ ﺍﻟﺼــﻨﺪﻭﻕ ﺍﳌﺸــﺘﺮﻙ ﻟﻠﻤﻌﺎﺷــﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﳌﻮﻇﻔﻲ ﺍﻷﻣـﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ﻭﻣـﻊ ﺍﳍﻴﺌـﺎﺕ ﺍﻷﺧـﺮﻯ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌـﺔ ﻟﻸﻣـﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ،ﻭﻣـﻊ ﻣﺴﺘﺸـﺎﺭ
ﰲ ﳎـــﺎﻝ ﺍﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﺑﺸـــﺄﻥ ﺍﳋﻄـــﻮﺍﺕ ﺍﻟـــﱵ ﳝﻜـــﻦ ﺍﲣﺎﺫﻫـــﺎ ﻟﻠﺤﺼـــﻮﻝ ﻋﻠـــﻰ ﻣﻌـــﺪﻝ ﻋﺎﺋـ ـﺪ
ﻋــﺎﻝﹴ ﻣــﻦ ﺻــﻨﺪﻭﻕ ﺍﳍﺒــﺎﺕ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻘــﺪﻡ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴــﺔ ﰲ ﻋــﺎﻡ  ٢٠١٦ﺗﻘﺮﻳــﺮﺍﹰ ﻋــﻦ ﺣﺎﻟــﺔ
ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﻭﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﳍﺒﺎﺕ؛
)ﺝ( ﺃﻥ ﲢــﻴﻂ ﻋﻠﻤــﺎ ﺑﺎﻟﺸــﻜﻞ ﺍﳉﺪﻳــﺪ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴــﺔ ﺍﻟــﺬﻱ ﺳﻴﺴــﺘﺨﺪﻡ ﻟﻌــﺮﺽ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴــﺔ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ  ،٢٠١٨-٢٠١٧ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺃﻭﺻﺖ ﺑﻪ ﳉﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ؛
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)ﺩ( ﺃﻥ ﺗﻄﻠﺐ ﺇﱃ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﺒﺬﻝ ﻗﺼﺎﺭﻯ ﺟﻬـﺪﻩ ﻟﺘﺤﺪﻳـﺪ ﺗﻜـﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻨـﻮﺍﺗﺞ
ﺍﳌﺘﻮﺧـــﺎﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳـــﺔ ،ﺍﶈـــﺪﺩﺓ ﰲ ﻣﺸـــﺮﻭﻉ ﺧﻄـــﺔ ﺍﻟﻌﻤـــﻞ ،ﻭﻣﺼـــﺎﺩﺭ ﲤﻮﻳﻠـــﻬﺎ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻘـــﺪﻡ
ﺇﱃ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﶈﺮﺯ ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ؛
)ﻫـ( ﺃﻥ ﺗﺸــﺠﻊ ﺑﺸـــﺪﺓ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗـــﺪﻳﻦ ﺍﻟـــﺬﻳﻦ ﻣـــﺎ ﺯﺍﻟـــﻮﺍ ﻳﻨﻈـــﺮﻭﻥ ﰲ ﻣـــﻮﻗﻔﻬﻢ ﺑﺸـــﺄﻥ
ﺍﳌﺴــﺎﳘﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻜــﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺍﻟﺴــﻨﻮﻳﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑــﺈﺩﺍﺭﺓ ﻋﻘــﻮﺩﻫﻢ ﻭﺍﻹﺷــﺮﺍﻑ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻗﺒــﻮﻝ
ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﰲ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻷﻋﺒـﺎﺀ ﺑﺼـﻮﺭﺓ ﻋﺎﺩﻟـﺔ
ﺑﲔ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ؛
)ﻭ(
ﺍﳌﻘﺮﺭ ﻭﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ؛

ﺃﻥ ﲢﺚ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻷﻧﺼﺒﺔ ﺍﳌﻘـﺮﺭﺓ ﳍـﻢ ﰲ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴـﺔ ﰲ ﺍﳌﻮﻋـﺪ

)ﺯ( ﺃﻥ ﺗﻨﺎﺷــﺪ ﺃﻋﻀــﺎﺀ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ،ﻣــﺮﺓ ﺃﺧــﺮﻯ ،ﺃﻥ ﻳﺴــﺪﺩﻭﺍ ﰲ ﺃﻗــﺮﺏ ﻭﻗــﺖ ﳑﻜــﻦ
ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋـﻦ ﺍﻟﺴـﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﺃﻥ ﺗﻄﻠـﺐ ﺇﱃ ﺍﻷﻣـﲔ ﺍﻟﻌـﺎﻡ
ﺃﻥ ﻳﻮﺍﺻﻞ ،ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺳﻠﻄﺘﻪ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ،ﺑﺬﻝ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ؛
)ﺡ( ﺃﻥ ﺗﺸﺠﻊ ﺑﺸﺪﺓ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﺗﱪﻋﺎﺕ ﺇﱃ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﳍﺒـﺎﺕ ﻭﺻـﻨﺪﻭﻕ
ﺍﻟﺘﱪﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺌﻤﺎﱐ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ؛
)ﻁ( ﺃﻥ ﺗﻌﺘﺮﻑ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﺄﻋﻤـﺎﻝ ﳉﻨـﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴـﺔ ﻭﺃﻥ ﺗـﺜﲏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻣـﲔ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻓﻴﻤـﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ٢٠١٤-٢٠١٣؛
 - ٢ﻳﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﳛﺪﺩ ﺭﺳﻮﻡ ﲡﻬﻴﺰ ﻃﻠﺐ ﲤﺪﻳﺪ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ ﲟﺒﻠـﻎ
 ٦٧ ٠٠٠ﺩﻭﻻﺭ ،ﻭﻳﻌﺘﻤـــﺪ ﺍﻟﻔﻘـــﺮﺍﺕ ﻣـــﻦ  ٤ﺇﱃ  ٦ﻣـــﻦ ﻣﺸـــﺮﻭﻉ ﺇﺟـــﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﻣﻌـــﺎﻳﲑ ﲤﺪﻳـــﺪ
ﺧﻄﻂ ﻋﻤﻞ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﳌﻮﺍﻓﹶﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ  ٩ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻉ  ١ﻣـﻦ ﻣﺮﻓـﻖ ﺍﻻﺗﻔـﺎﻕ ﺍﳌﺘﻌﻠـﻖ
ﺑﺘﻨﻔﻴــﺬ ﺍﳉــﺰﺀ ﺍﳊــﺎﺩﻱ ﻋﺸــﺮ ﻣــﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﺍﻷﻣــﻢ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﻟﻘــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ ﺍﳌﺆﺭﺧــﺔ  ١٠ﻛــﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﱪ  ،(٢)١٩٨٢ﺑﺼﻴﻐﺘﻬﺎ ﺍﳌﻌﺪﻟﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ.
ﺍﳉﻠﺴﺔ ٢١٢
 ٢٣ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ ٢٠١٥
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الدورة احلادية والعشرون
كينغستون ،جامايكا
 ٢٤-13متوز/يوليه ٢٠1٥

مقرر جملس السلطة الدوليةة لقةاع البحةار التعلةج اةاجراماا ومعةاي متديةد
خطة ملةا اتكتكشةامل الوا ة ج مليهةةا و قةا للفقةرة  9مة الفةرع  1مة
مر ةةج اتـفةةةةةات التعلةةج اتنفيةة اـةةةة م احلةةةةادا مشةةر مةة اـفا يةةة ا مةة
التحدة لقانون البحار الؤرخة  1٠كانون ا ول/ديسلرب 198٢
إن جملس السلطة الدولية لقاع البحار،
إذ يشري إىل أنه يضطلع ،ملال االفقرـني الفرميتني ( ٢أ) و (ل) مة الةادة  16٢مة
مواد اـفا ية ا م التحدة لقةانون البحةار ،مبهلةة اشرةرامل ملة ـنفية أككةاا اـة م احلةادا
مشر م اتـفا ية التعلج جبليةع السةا ا وا مةور الةع ـقةع خةل اختسةاة السةلطة وـنسةيج
ه ة ا التنفي ة  ،و ةةارا الر ااةةة مل ة ا نشةةطة ا النطقةةة و قةةا للفقةةرة  ٤م ة الةةادة  1٥3م ة
اتـفا ية ولقوامد السلطة وأنظلتها وإجراماهتا،
وإذ يشري أيضا إىل الفقرة  ٢م مقةرر الةؤر  ٢3متوز/يوليةه  )1(٢٠1٤الةع للة
يها إىل اللجنةة القانونيةة والتقنيةة ،ملة كةبيا اتكةتعجال وا ولويةة الطلقةة ،وخةع مشةروع
لإلجراماا والعاي التعلقة اتقدمي للبااِ التلديد لعقود اتكتكشةامل ،و قةا للبنةد  ٢-3مة
الشةةةرول القياكةةةية الةةةواردة ا الر ةةةج الرااةةةع للنظةةةاا ،لكة ة ينظةةةر يةةةه اجمللةةةس ا دورـةةةه
احلادية والعشري ،
_________________
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وإذ يضع يف االعتباار ـوصةياا اللجنةة القانونيةة والتقنيةة التعلقةة اةاجراماا ومعةاي
متديد خط ملا اتكتكشامل الوا ج مليها و قا للفقرة  9م الفرع  1مة مر ةج اتـفةةةةات
التعلةةةج اتنفيةة اـةةةةة م احلةةةةةادا مشةةةر مةة اـفا يةةةة ا مةة التحةةةدة لقةةةانون البحةةةار الؤرخةةةة
 1٠كانون ا ول/ديسلرب  ،)٢(198٢وك لك ـوصياا ـنة الالية،
 - 1يعتمد إجراماا ومعاي متديد خط ملةا اتكتكشةامل الوا ةج مليهةا و قةا
للفقةرة  9مة الفةرع  1مة مر ةج اتـفةةةةات التعلةةج اتنفية اـةةة م احلةةةادا مشةر مة اـفا يةةة
ا م التحدة لقانون البحار الؤرخة  1٠كةانون ا ول/ديسةلرب  ،198٢اسةيغتها الةواردة ا
مر ج ه ا القرر؛
 - ٢يؤكااد ااي ديااد أنةةه ،متشةةيا مةةع وتيةةة اللجنةةة القانونيةةة والتقنيةةة النسةةوة
مليها ا الادة  16٥م اتـفا ية والفقرة  9م الفرع  1م مر ج اـفات مةاا  ،199٤ـنظةر
اللجنةة يلةا إ ا كةةان التعا ةد ةد اة ل مة كسة نيةةة جهةودا للو ةام االت اماـةةه مبوجة مقةةد
اتكتكشةةامل ،ولكنةةه م يةةتلك كةةباب خارجةةة م ة إرادة التعا ةةد م ة إكلةةال ا ملةةال
التحض ة ية الالزمةةة لالنتقةةال إىل مركلةةة اتكةةتغالل ،أو يلةةا إ ا كان ةت ا كةةوال ات تسةةادية
السا دة ت ـربر اتنتقال إىل مركلة اتكتغالل؛
 - 3يدعو الدولة أو الةدول ال كيةة إىل أن ـؤكةد ل مةني العةاا ،و قةا لاللت امةاا
الوا عة مل ماـقها ،اكتلرارها ا الت كية لوال ترة التلديد؛
 - ٤يطل ا إىل ا مةةني العةةاا أن يبل ة مجيةةع التعا ةةدي مةةع السةةلطة هب ة ا القةةرر،
ويطلة ة إىل التعا ةةةدي التقةةةدمني اطلبةةةاا للتلديةةةد أن يسةةةلطوا الضةةةوم ملة ة التعةةةديالا
و/أو اشخا اا القتركة الدْخَلة مل ارنامج ا نشطة.
اـلسة ٢1٢
 ٢3متوز/يوليه ٢٠1٥

_________________
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الر ج
إجةةراماا ومعةةاي متديةةد خط ة ملةةا اتكتكشةةامل الوا ة ج مليهةةا و قةةا للفقةةرة  9م ة
الفةةرع  1م ة مر ةةج اتـفةةةةةات التعلةةج اتنفي ة اـةةةة م احلةةةةادا مشةةر م ة اـفا يةةة ا م ة
التحدة لقانون البحار الؤرخة  1٠كانون ا ول/ديسلرب 198٢
أوت  -ركا ومضلون لل

التلديد

 - 1جيوز لساك مقد اتكتكشامل (الشار إليه يلا يل الفظ ”التعا د“) ـقدمي للة
لتلديد لك العقةد و قةا لإلجةراماا البينةة أدنةا  .وجيةوز أن يتقةدا التعا ةدون هبة الطلبةاا
للتلديد لفتراا ت يتجاوز كا منها مخس كنواا.
 - ٢ويقدا كا لل لتلديد أا مقد اكتكشامل كتااة ،ويوجه إىل ا مني العةاا للسةلطة
الدوليةةة لقةةاع البحةةار ،ويتضةةل العلومةةاا البينةةة ا الر ةةج ا ول ي ة الو يقةةة .ويقةةدا كةةا
لل م ه ا القبيا ا مومد ت يقا م كتة رهور با انتهام العقد القدا الطل اشأنه.
 - 3وـعتةرب الرمايةة مسةتلرة لةةوال تةرة التلديةد مةا م ـشةةر الدولةة أو الةدول ال كيةةة إىل
خالمل لك مند ـقدمي لل التلديةد ،وـسةتلر الدولةة أو الةدول ال كيةة ا مللةا السةؤولية
و قا لللادـني  139و  )٤( 1٥3م اتـفا ية والادة  )٤( ٤م الر ج الثالث لالـفا ية.
 - ٤وحيةةدد رك ة هي ة لل ة متديةةد مقةةد اتكتكش ةامل مببل ة مقطةةوع ةةدر 67 ٠٠٠
دوتر أو مةةةا يعاديةةةا اةةةالعلالا القاالةةةة للتحويةةةا ا السةةةوت احلةةةرة ،يسةةةدد االكامةةةا منةةةد
ـقدمي الطل .
 - ٥وإ ا كانةةت التكةةاليد اشداريةةة الةةع ـكبةةدهتا السةةلطة ا هي ة لل ة م ة الطلبةةاا
أ ا م البل القطوع الوارد ا الفقةرة  ٤أمةال  ،ـسةدد السةلطة لللتعا ةد الفةرت ا التكلفةة.
أما إ ا ا ت التكاليد اشدارية الع ـكبدهتا السلطة ا هي الطلة البلة القطةوع الةوارد ا
الفقرة  ٤أمال  ،يقوا التعا د اتسديد الفةرت إىل السةلطة ،اشةرل أت يتجةاوز أا مبلة إخةاا
يد عه التعا د نسبة  1٠ا الا ة م الرك القطوع الشار إليه ا الفقرة .٤
 - 6وحيدد ا مني العاا مبل ه الفروت مل النحو الشار إليه ا الفقرة  ٥أمةال  ،خخة ا
ا احلسةةبان أا معةةاي ـضةةعها ـنةةة الاليةةة ي ة ا الغةةرق ،ب طةةر التعا ةةد ا ةالبل  .ويتضةةل
اشخطار ايانا االنفقاا الع ـكبدهتا السلطة .ويسةدد التعا ةد البلة السةتحج أو ـةةرد السةلطة
ا غضون ال ة أرهر م القرار النها ال ا يتخ اجمللس اشأن الطل .
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انيا -

هي لل
-7

متديد مقد اتكتكشامل

يقوا ا مني العاا مبا يل :

(أ) ـوجيةةه إرةةعار كتةةاس ااكةةتالا كةةا لل ة مقةةدا لتلديةةد مقةةد اكتكشةةامل،
وحيدد اشرعار ـاريخ اتكتالا؛
(ب) إخطةةةار الدولةةةة أو الةةةدول ال كيةةةة ااكةةةتالا الطلة ة واالشةةةرل الة ة كور ا
الفقرة  3أمال ؛
(ج) كفةةظ الطل ة وملحقاـةةه ومر قاـةةه ا مكةةان مةةأمون وخةةلان كةةرية مجيةةع
البياناا والعلوماا السرية الواردة ا الطل ؛
(د) إخطار أمضام السلطة ااكتالا لك الطلة وـعلةي معلومةاا ملةيه اشةأن
الطل ـكون اا لااع ماا وغ كرا؛
(هة) إخطار أمضام اللجنة القانونية والتقنية ا لك الطل وإدراج النظةر يةه كبنةد
ا جدول أملال اتجتلاع القبا للجنة.
الثا  -نظر اللجنة القانونية والتقنية ا الطلباا
 - 8ـنظةةةر اللجنةةةة ا للبةةةاا متديةةةد مقةةةود اتكتكشةةةامل ملة ة وجةةةه السةةةرمة وو قةةةا
لترـي اكتالمها.
 - 9وـقوا اللجنة ادراكة واكتعراق البياناا والعلوماا القدمة م التعا ةد يلةا يتسةا
اطل متديةد مقةد اتكتكشةامل .و غةراق اتكةتعراق ،جيةوز للجنةة أن ـطلة إىل التعا ةد
ـقدمي اياناا ومعلوماا إخا ية كسبلا ةد يلة ا اشةأن ـنفية خطةة العلةا وامتثةال الشةرول
القياكية للعقد.
 - 1٠وـقةةوا اللجنةةة ،ا إلةةار أدا هةةا لواجباهتةةا ،اتطبيةةج هة اشجةةراماا والعةةاي و وامةةد
السلطة وإجراماهتا وأنظلتها اا السلة االورد العدين احملدد ـطبيقا موكدا واال متيي .
 - 11وإ ا ـبني للجنةة أن للة متديةد مقةد اتكتكشةامل ت تثةا ية اشجةراماا ،أو أن
التعا د م يقدا البياناا والعلوماا الع للبتةها اللجنةة ،ـقةوا ااخطةار التعا ةد اة لك كتااةة،
م لريةج ا مةني العةاا ،مبينةة ا كةباب .ولللتعا ةد أن يعةدل للبةه ا غضةون  ٤٥يومةا مة
ـاريخ لك اشخطار .وإ ا رأا اللجنة ،اعد النظر مرة أخرى ا الطل  ،أت ـوصة االوا قةة
مل لل التعا د اتلديد مقد اتكتكشامل ،ـقوا ااخطار التعا د ا لك ،مة لريةج ا مةني
العاا ،وـتيح له رصة أخرى لتقدمي ايان أوخاع ا غضةون  3٠يومةا .وـةوا اللجنةة اتمتبةار
ا ايان أوخاع م ه ا القبيا يقدمه التعا د مند إمداد ـقريرها وـوصيتها إىل اجمللس.
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 - 1٢وـوص ة اللجنةةة االوا قةةة مل ة لل ة متديةةد مقةةد اتكتكشةةامل إ ا رأا أن التعا ةةد
اة ل مة كسة نيةةة جهةةودا تمتثةةال رةةرول مقةةد اتكتكشةةامل ولكنةةه م يةةتلك  ،كةةباب
خارجة مة إرادـةه ،مة إاةاز ا ملةال التحضة ية الالزمةة لالنتقةال إىل مركلةةةة اتكةتغالل،
أو إ ا م ـربر الظرومل ات تسادية السا دة اتنتقال إىل مركلة اتكتغالل.
 - 13وـقدا اللجنة ـقريرهةا وـوصةياهتا إىل اجمللةس ا أول رصةة نكنةة ،خخة ة ا اتمتبةار
اـدول ال مين تجتلاماا السلطة.
رااعا  -نظر اجمللس ا الطلباا
 - 1٤ينظةةةر اجمللةةةس ا ـقةةةارير اللجنةةةة وـوصةةةياهتا التسةةةلة اطلبةةةاا متديةةةد خطة ة ملةةةا
اتكتكشامل الوا ج مليهةا و قةا للفقةرـني  11و  1٢مة الفةرع  3مة مر ةج اتـفةات اشةأن
ـنفي اـ م احلادا مشر م اـفا ية ا م التحدة لقةانون البحةار الؤرخةة  1٠كةانون ا ول/
ديسلرب .198٢
 - 1٥اعةةد موا قةةة اجمللةةس ،ةةدد العقةةد اقيةةاا ا مةةني العةةاا واللثةةا الخةةول لللتعا ةةد اتنفية
اـفات يربا االشةكا الةبني ا الر ةج الثةاين ية الو يقةة .وـكةون ا ككةاا والشةرول النطبقةة
مل العقد خالل ترة التلديد ه ا ككاا والشرول السارية ا و ت صدور ةرار التلديةد،
ملال االنظاا ا السلة(.)3
خامسا  -احلك اتنتقاا
 - 16ا كالةةةة ـقةةةدمي للةة متديةةةد مقةةةد ملةة النحةةةو الواجةة و قةةةا يةة اشجةةةراماا،
إت أن العقد كينته خال ةا لةا كةر كةااقا ا ـةاريخ يقةع اعةد اتجتلةاع التةاا القةرر للجنةة
القانونيةةة والتقنيةةة ولكة بةةا اتجتلةةاع التةةاا القةةرر لللجلةةس ،يعتةةرب التلديةةد رةةامال العقةةد
ومجيع احلقوت واتلت امةاا القا لةة مبوجبةه كة الو ةت الة ا يكةون يةه اجمللةس ةادرا ملة
اتجتلةاع والوا قةة ملة التقريةر والتوصةياا السةةادرة مة اللجنةة يلةةا يتعلةج اة لك العقةةد.
وت يؤدا ـطبيج ه ا احلك اأا كال م ا كةوال إىل متديةد العقةد اعةد مةدة مخةس كةنواا
أو مدة أ سر منها كسبلا ك أن يكةون التعا ةد ةد للبةها ،ااتةدام مة التةاريخ الة ا كةان
العقد كينته يه إ ا م دد مبوج ه اشجراماا.
_________________

( )3ما م يشر إىل خةالمل لةك ،ـفهة اشكةاتا إىل ”النظةاا“ اوصةفها إكةاتا مجاميةة إىل نظةاا التنقية مة
العقيةةداا الؤلفةةة مةة مةةدة معةةادن واكتكشةةا ها ا النطقةةة ( ،ISBA/19/C/17الر ةةج) ونظةةاا التنقيةة مةة
الكربيتيةةداا التعةةددة الفل ة اا واكتكشةةا ها ا النطقةةة ( ،)ISBA/16/A/12/Rev.1ونظةةاا التنقي ة م ة شةةور
النغني احلديدا الغنية االكواالت واكتكشا ها ا النطقة (.)ISBA/18/A/11
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الت ييا ا ول
العلوماا الع يتعني إدراجها ا لل
-1

متديد مقد اكتكشامل

يتألد لل متديد مقد اكتكشامل نا يل :

(أ) ايةةان مقةةدا م ة التعا ةةد اا كةةباب الةةع يلةةتلس متديةةد مقةةد اتكتكشةةامل
انام مليها .و حيدد لك البيان تةرة التلديةد الطلواةة (مخةس كةنواا كحةد أ سة ) ويتضةل
ما يل :
’‘1

ـفاصيا ا كباب اخلارجة م إرادة التعا د الع عله غ ةادر ملة إكلةال
ا ملال التحض ية الالزمة لالنتقال إىل مركلة اتكتغالل؛ أو

’‘٢

ررح ل كباب الع عةا الظةرومل ات تسةادية السةا دة ت ـةربر اتنتقةال إىل
مركلةةة اتكةةتغالل ،مبةةا يشةةلا ـوخةةيحا لةةا إ ا كانةةت الظةةرومل ات تسةةادية
العنيةةة ـش ة إىل ةةرومل السةةوت العاليةةة اشةةكا مةةاا أو إىل ـقيةةي للجةةدوى
اشأن مشروع التعا د؛

(ب) موج ـفسيل ل ملال الةع اخةطلع هبةا التعا ةد خةالل تةرة العقةد اكاملةها
ك ـار ه والنتا ج احملققةة ياكةا إىل خطةة ملةا اتكتكشةامل الوا ةج مليهةا .ويشةلا لةك
الوج ما يل :
’‘1

ـقةةدير لللةةوارد العدنيةةة و/أو اتكتياليةةاا و قةةا لعةةاي اشاةةال مة الةةوارد
العدنية احملددة ملة وةو مةا ررـةه السةلطة ،وـوزيعهةا الكةاين داخةا منطقةة
اتكتكشامل؛

’‘٢

جدول يةوج مجيةع البيانةاا البي يةة ا كاكةية اجمللعةة يلةا يتعلةج اةالتغ اا
البي ية الدرجة ا التوصياا التوجيهية اا السلة لللتعا دي (أ)؛

’‘3

ا لة كاملة جبليع التقارير القدمة إىل السلطة ملال اعقد اتكتكشامل؛

’‘٤

ا لةةة جةةرد كاملةةة جبليةةع البيانةةاا والعلومةةاا القدمةةة إىل السةةلطة ملةةال
اعقد اتكتكشامل؛

’‘٥

مجيع البيانةاا الةع للبتةها السةلطة اعةد اكةتعراق التقةارير السةنوية مبوجة
مقةد اتكتكشةةامل أو الةع كةةان ينبغة  ،الةةالمل لةك ،أن ـقةةدا إىل السةةلطة

(أ) .ISBA/19/LTC/8
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مبوج العقد ،والع م ـقدا اعةد أو م ـقةدا االشةكا الطلةوب مة السةلطة
أو القبول لديها؛
’‘6

ـفسةةةيا للنفقةةةاا ملةةةال اعقةةةد اتكتكشةةةامل ،و قةةةا للتوصةةةياا التوجيهيةةةة
اا السةةةلة لللتعا ةةةدي الةةةع أصةةةدرهتا اللجنةةةة القانونيةةةة والتقنيةةةة ملةةةال
االنظةةةاا(ب) ،وملديةةةد أا خةةةروج مةةة النفقةةةاا السةةةنوية التو عةةةة خةةةالل
ترة العقد؛

’‘7

موج للتدري القدا ملال اعقد اتكتكشامل؛

(ج) وصةةد وجةةدول زمةةين لربنةةامج اتكتكشةةامل القتةةرح خةةالل تةةرة التلديةةد،
مبةةا ا لةةك ارنةةامج ـفسةةيل ل نشةةطة ،يةةبني أا إخةةا اا أو ـعةةديالا يقتةةرح إدخايةةا ملة
خطة ملا اتكتكشامل الوا ج مليها مبوج العقد ،وايان يفيد اةأن التعا ةد كةيكلا خةالل
ترة التلديد ا ملال التحض ية الالزمة لالنتقال إىل مركلة اتكتغالل؛
(د) مةةةا يلة ة َا مة ة ـفاصةةةيا مة ة أا تةةةا مقتةةةرح مة ة أا جة ة م مة ة منطقةةةة
اتكتكشامل خالل ترة التلديد؛
(هة)
لفترة التلديد؛

جةةةدول زمةةةين االنفقةةةاا السةةةنوية التو عةةةة يلةةةا يتعلةةةج اربنةةةامج ا نشةةةطة

(و) ارنامج ـدرييب مقترح لفتةرة التلديةد و قةا للتوصةياا التوجيهيةة اا السةلة
لللتعا دي الع أصدرهتا اللجنة القانونية والتقنية ملال االنظاا(ج).
 - ٢ـقدا مجيع البياناا والعلوماا القدمة يلا يتعلج اطل متديد مقةد اتكتكشةامل ا
ركا مطبوع وا ركا ر ل ملدد السلطة.

(ب) .ISBA/21/LTC/11
(ج) .ISBA/19/LTC/14
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الت ييا الثاين
اـفةةات اةةني السةةلطة الدوليةةة لقةةاع البحةةار و أالتعا ةةدد اشةةأن متديةةد مقةةد اتكتكشةةامل
ألللورد العديند الربا اني السلطة الدولية لقاع البحار و أالتعا دد والؤر أالتاريخد
يتفج كا م السلطة الدولية لقاع البحار ،نثلة اأمينها العةاا (ويشةار إليهةا يلةا يلة
الفظ ”السلطة“) و أالتعا دد ،نثال اة أ...د (ويشار إليه يلةا يلة الفةظ ”التعا ةد“) ،ملة
متديد مقةد اكتكشةامل أالةورد العةديند الةربا اةني السةلطة والتعا ةد والو ةع ا أالتةاريخد ا
أالكةةةاند لةةةدة  1٥كةةةنة مة ة أـةةةاريخ اةةةدم نفةةةا العقةةةد ا صةةةل د ،ااشخةةةا ة إىل الر قةةةاا
اا السلة ،لدة أ… د كنة أكنوااد إىل أالتاريخد ،رهنا االتعديالا التالية.
 - 1يسةةتعاق م ة اـةةدول  ٢ا العقةةد اربنةةامج ا نشةةطة اللحةةج هب ة ا اتـفةةات
اسفته الر ج ا ول.
 - ٢يسةةتعاق م ة اـةةدول  3ا العقةةد اربنةةامج التةةدري اللحةةج هب ة ا اتـفةةات
اسفته الر ج الثاين.
 - 3يستعاق م الشرول القياكةية الشةار إليهةا ا الفقةرة  1مة منطةوت العقةد
االشةةرول القياكةةية اللحقةةة هب ة ا اتـفةةات اسةةفتها الر ةةج الثالةةث(أ) ،كيةةث كةةتدمج ا العقةةد
وجيرا العلا هبا كلا لو كانت واردة يه ااكتفاخة.
رهنا االتعديالا الةواردة أمةال  ،يسةتلر العقةد نا ة ا وكةاريا اسةورة كاملةة ا مجيةع
جوانبه ا خرى .ويدخا ه ا التعديا كي النفا ا أالتاريخد.
وإ باـا لا ـقدا ،اا اللثالن الو عان أدنا والفوخان كس ا صول ،كةا مة بةا
الطرمل ال ا ثله ،اتو يع ه ا اتـفات ا أالكاند ا يوا أالتاريخد.

(أ) يلةةا يتعلةةج اةةالعقود الةةع ـنتةه مةةدهتا ا مةةام  ٢٠16و  ،٢٠17ـسةةبح اشكالةةة إىل الر ةةج الرااةةع لنظةةاا
التنقي م العقيةداا الؤلفةة مة مةدة معةادن ا النطقةة واكتكشةا ها الة ا امتلةد اجمللةس ا  ٢٢متةوز/
يوليه ( ٢٠13الو يقة  ،ISBA/19/C/17الر ج) اسيغته العدلة مبوج الو يقة .ISBA/19/A/12
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ﺇﺫ ﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﻣﻘﺮﺭﻩ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﰲ  ٢٣ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ ،(١)٢٠١٤
 - ١ﳛــﻴﻂ ﻋﻠﻤــﺎ ﻣــﻊ ﺍﻟﺘﻘــﺪﻳﺮ ﺑــﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﳌــﻮﺟﺰ ﻟــﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ
ﻋﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﳊﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ)(٢؛
 - ٢ﻳﺮﺣﺐ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺿﻄﻠﻌﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﳕـﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻘـﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻳﺔ
ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗـــﺪﻳﻦ ،ﻭﻳﺸـــﺠﻊ ﲨﻴـــﻊ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗـــﺪﻳﻦ ﻋﻠـــﻰ ﺍﻣﺘﺜـــﺎﻝ ﺍﻟﺘﻮﺻـــﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــﺔ ﺍﳉﺪﻳـــﺪﺓ ﺑﺸـــﺄﻥ
ﺷـــﻜﻞ ﺍﻟﺘﻘـــﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺴـــﻨﻮﻳﺔ ﻭﻣﻀـــﻤﻮﺎ ﻭﻫﻴﻜﻠـــﻬﺎ ،ﺑﺎﻟﺼـــﻴﻐﺔ ﺍﻟـــﱵ ﺍﻋﺘﻤـــﺪﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨـــﺔ) ،(٣ﺍﻋﺘﺒـــﺎﺭﺍ
ﻣﻦ  ١ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﱐ/ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٦؛
 - ٣ﻳﻮﺟﻪ ﻧﻈﺮ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟـﱵ ﺃﺛﺎﺭـﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻـﻴﺎﺕ ﺍﻟـﱵ ﻗﺪﻣﺘـﻬﺎ
ﺑﺸـﺄﻥ ﺍﻟﺘﻘـﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺴــﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗـﺪﻳﻦ ،ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻨﺤـﻮ ﺍﳌـﺒﲔ ﰲ ﺍﳌﺮﻓــﻖ ﺍﻟﺜـﺎﱐ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳــﺮ ﺍﳌـﻮﺟﺰ ﺍﳌﻘـﺪﻡ
ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ)(١؛
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 - ٤ﳛــﻴﻂ ﻋﻠﻤــﺎ ﻣــﻊ ﺍﻟﺘﻘــﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﻌﻤــﻞ ﺍﻟــﺬﻱ ﺍﺿــﻄﻠﻌﺖ ﺑــﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ
ﺑﺈﻃــﺎﺭ ﺃﻧﻈﻤــﺔ ﺍﻻﺳــﺘﻐﻼﻝ ،ﻭﻳﻄﻠــﺐ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺻــﻞ ﻋﻤﻠــﻬﺎ ﺍﳌﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺄﻧﻈﻤــﺔ ﺍﻻﺳــﺘﻐﻼﻝ
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ؛
 - ٥ﻳﻘﺮ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﻭﺿﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﻮﺍﺗﺞ ﺍﳌﺘﻮﺧﺎﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻮﺿـﻊ ﻣﺪﻭﻧـﺔ
ﻗﻮﺍﻋــﺪ ﺍﻻﺳــﺘﻐﻼﻝ ﺧــﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘــﺮﺓ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣــﺔ ﺍﻟــﱵ ﲤﺘــﺪ ﻣــﻦ  ١٢ﺇﱃ  ١٨ﺷــﻬﺮﺍ ،ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻨﺤــﻮ ﺍﳌــﺒﲔ
ﰲ ﺍﳌﺮﻓﻖ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ)(١؛
 - ٦ﻳﻄﻠﺐ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺗﻨﻈﺮ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ،ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﳌﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﻫﻮﻟﻨـﺪﺍ
ﻋﻨــﺪ ﻣﻌﺎﳉــﺔ ﺍﻟﻀــﺮﺭ ﺍﳉﺴــﻴﻢ ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﻠﺤــﻖ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌــﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ ﰲ ﺃﻧﻈﻤــﺔ ﺍﺳــﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌــﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴــﺔ
ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ؛
 - ٧ﻳﻘـــﺮ ﺑﺄﳘﻴـــﺔ ﻭﺿـــﻊ ﺍﺳـــﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧـــﺎﺕ ﺧﺎﺻـــﺔ ﺑﺎﻟﺴـــﻠﻄﺔ ﻭﻳﻄﻠـــﺐ
ﺇﱃ ﺍﻷﻣﺎﻧـﺔ ﺃﻥ ﺗﻘـﺪﻡ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﻣﺸـﺮﻭﻉ ﺍﺳـﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭـﺎ ،ﻭﺃﻥ ﺗﻌـﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻵﺛـﺎﺭ ﺍﳌﺎﻟﻴــﺔ
ﺍﳌﺘﺮﺗﺒـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺗﻨﻔﻴـــﺬ ﺗﻠـــﻚ ﺍﻻﺳـــﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻜـــﻲ ﺗﻨﻈـــﺮ ﻓﻴﻬـــﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨـــﺔ ﰲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬـــﺎ ﺍﳌﻌﻘـــﻮﺩ
ﰲ ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﱪﺍﻳﺮ ٢٠١٦؛
 - ٨ﻳﻼﺣــﻆ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺎﻧــﺔ ﺳــﺘﻘﻮﻡ ﺑﺈﻋــﺪﺍﺩ ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﻹﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣــﻞ ﻣــﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧــﺎﺕ
ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﺍﻟﺴــﺮﻳﺔ ،ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻨﺤــﻮ ﺍﳌﻨﺼــﻮﺹ ﻋﻠﻴــﻪ ﰲ ﺍﳌــﺎﺩﺓ  ١٢ﻣــﻦ ﺍﻟﻨﻈــﺎﻡ ﺍﻟــﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﺠﻨــﺔ
ﻟﻜﻲ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﰲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺍﳌﻘﺒﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺳـﻴﻌﻘﺪ ﰲ ﺷـﺒﺎﻁ/ﻓﱪﺍﻳﺮ  ،٢٠١٦ﻭﻳﻜـﺮﺭ ﻃﻠﺒـﻪ
ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﱃ ﺍﻠﺲ ﻟﻠﻨﻈـﺮ ﻓﻴﻬـﺎ ﻭﺍﳌﻮﺍﻓﻘـﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﰲ ﻣﻮﻋـﺪ ﻻ ﻳﺘﺠـﺎﻭﺯ ﺗـﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﻟﻌﺎﻡ ٢٠١٦؛
 - ٩ﻳــﺬﻛﹼﺮ ﺑــﺄﻥ ﺗﻘﺮﻳــﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺍﻟــﺬﻱ ﺳ ـﻴﻘﺪﻡ ﺇﱃ ﺍﻠــﺲ ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﺳــﺘﻌﺮﺍﺽ ﺗﻨﻔﻴــﺬ
ﺧﻄـــﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴـــﺔ ﳌﻨﻄﻘـــﺔ ﻛﻼﺭﻳـــﻮﻥ  -ﻛﻠﻴﱪﺗـــﻮﻥ ﻣـــﻦ ﺍﳌﻘـــﺮﺭ ﺃﻥ ﻳﻨﺠـــﺰ ﰲ ﻋـــﺎﻡ ،٢٠١٦
ﻭﻳﻄﻠــﺐ ﺃﻥ ﺗــﻨﻈﻢ ﺣﻠﻘــﺔ ﻋﻤــﻞ ﻻﺳــﺘﻌﺮﺍﺽ ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﺍﳋﻄــﺔ ﻗﺒــﻞ ﺍﻧﻌﻘــﺎﺩ ﺍﻟــﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸــﺮﻳﻦ
ﰲ ﻋﺎﻡ ٢٠١٦؛
 - ١٠ﻳﺸــﺠﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﻭﺍﻷﻣﺎﻧــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺇﺣــﺮﺍﺯ ﺗﻘــﺪﻡ ﰲ ﻭﺿــﻊ ﺧﻄــﻂ ﻟــﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ
ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ،ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻌﻘﻮﺩ ﺍﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ،
ﲤﺸﻴﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ٥١ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ٢٤٥/٦٩؛
 - ١١ﻳﺸــــﺠﻊ ﲨﻴــــﻊ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗــــﺪﻳﻦ ﻋﻠــــﻰ ﺗﻴﺴــــﲑ ﺍﳊﺼــــﻮﻝ ﻋﻠــــﻰ ﺑﻴﺎﻧــــﺎﻢ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴــــﺔ
ﻭﺇﺗﺎﺣﺘﻬﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ؛
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 - ١٢ﻳﻼﺣــﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﻃﻠﺒــﺖ ﺇﱃ ﺍﻷﻣﺎﻧــﺔ ﺃﻥ ﺗﻀــﻊ ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﺍﺳــﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺴــﻠﻄﺔ
ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼـﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸـﺎﻭﺭ ﻣﻌﻬـﻢ ،ﻭﻳﻄﻠـﺐ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺻـﻞ ﺍﺳـﺘﻄﻼﻉ
ﺍﳌﺒــﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴــﺔ ﺇﱃ ﺯﻳــﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸــﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﳊــﻮﺍﺭ ﺑﺸــﺄﻥ ﺗﻄــﻮﻳﺮ ﺃﻋﻤﺎﳍــﺎ ،ﻭﻻ ﺳــﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ
ﺑﺎﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ؛
 - ١٣ﻳﻄﻠﺐ ﺇﱃ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻔﻞ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗـﺖ ﻭﺍﳌـﻮﺍﺭﺩ
ﻟﺪﻋﻢ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺴﺎﺋﻞ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ؛
 - ١٤ﻳﻄﻠﺐ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﱃ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﻊ ﺍﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴـﺬ
ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﰲ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﱵ ﺳﺘﻌﻘﺪ ﰲ ﻋﺎﻡ .٢٠١٦
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الدورة احلادية والعشرون
كينغستون ،جامايكا
 24 - 13متوز/يوليه 2015

تقرير موجز من رئيس جملس السلطة الدولية لقاع البحاار ششا ن مالاا
اجمللس خال الدورة احلادية والعشرين
 - 1اُقدت الدورة احلادية والعشارون جمللاس السالطة الدولياة لقااع البحاار س كينغساتون
س الفترة من  13إىل  24متوز/يوليه .2015

موال  -إقرار جدو األالا
 - 2مقاار اجمللااس جاادو مالالااه للاادورة احلاديااة والعشاارين س جلسااته  202املعقااودة س
 13متوز/يوليه ،شصيغته الواردة س الوثيقة .ISBA/21/C/1

ثانيا  -انتخاب رئيس اجمللس ونواب الرئيس
 - 3س اجللسااة نفساا،ا ،انتخااا اجمللااس الساايد شيتاار طومسااون يجي)اائي رئيسااا للل)لااس
للاادورة احلاديااة والعشاارين .وس وقااال ال،ااإ ،وإثاار مشاااورات داخااا اجمللواااات ا قليليااة،
انتخااا اجمللااس لاائ مملانيااا يجملواااة دو موروشااا الغرشيااة ودو مخاار ي والربازيااا يجملواااة
دو ممريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييبي وشولندا يجملواة دو موروشا الشرقيةي وني)ريياا
يجملواة الدو األجريقيةي نواشا للرئيس.
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ثال ا  -تقرير األمني العام ان وثائإ تفويض ماضاء اجمللس
 - 4س اجللسة  209املعقودة س  20متوز/يوليه ،مشلغ ممني ااام السالطة اجمللاس ش ناه ،ا
اآلن وردت وثائإ تفويض من  36اضوا من ماضاء اجمللس .ومُشري إىل منه وجقا لنظاام توزيا
املقااااد شااني اجمللواااات ا قليليااة املتفااإ اليااه س الاادورة األوىل للل)لااس ،رشااحال جملواااة
الاادو األجريقيااة جنااوب مجريقيااا لللشاااركة س جلسااات اجمللااس دون من يكااون ااا احلااإ س
التصويال مثناء هذه الدورة .وس اام  ،2016سي يت دور جملواة دو آسايا وايايا ا ااد
للتخلئ ان مقعد س اجمللس.

راشعا  -انتخاب ملاء شاغر س الل)نة القانونية والتقنية
 - 5س اجللسة  ،202انتخا اجمللاس ثيوجياا ندوغساا مبارغاا يالكاامريوني ومونتساريات
غااونزاليس كاااريللو يشاايلئي ،وناتسااومئ كاميااا يالياشاااني ،ومارزيااا روجااري( يإيطالياااي ملاااء
الشااواغر س الل)نااة القانونيااة والتقنيااة الااس خلفتاا،ا اسااتقالة إ انويااا كااالنغو( يالكااامريوني
وكريستيان رودريغو رامرييز يشيلئي ،ونوشيووكئ موكاموتو يالياشااني ،ودومينيكاو دا إمباو
يإيطالياي ،الى التوا  ،وذلك للفترة املتبقية من واليت،م.

خامسا  -تقرير ان ،الة اقود االستكشاف واملسائا ذات الصلة
 - 6س اجللسة  ،203املعقودة س  15متوز/يوليه ،نظار اجمللاس س تقريار األماني العاام اان
،الة اقود االستكشااف س املنطقاة يISBA/21/C/8/Rev.1ي .و،ا ، 1زيران/يونياه ،2015
كان قد شدم نفاذ  22اقدا لالستكشااف ي 14منا،ا الستكشااف العقيادات املةلفاة مان اادة
معااادن ،وةسااة الستكشاااف الكربيتياادات املتعااددة الفلاازات ،وثالثااة الستكشاااف القشااور
الفلزية املنغنيزية الغنية شالكوشالالي .وجيلا يتعلإ خبطا العلاا املتبقياة األرشا الاس واجاإ الي،اا
اجمللس مثناء الدورة العشرين ،كاان مان املتوقا توقيا العقاود ما مقادمئ الطلباات املعنايني س
اام  .2015ومشلغ األمني العام ميضا ان ،الة املشاورات خبصوص تنفيذ قارار اجللعياة ششا ن
رسااوم املسااا ة س التكاااليا العامااة س جمااا ا دارة وا شااراف املااتعلقني شعقااود االستكشاااف
يISBA/19/A/12ي.
 - 7وم،اط اجمللس اللا شتقريار األماني العاام وهنا ت شعاض الوجاود األماني العاام واألماناة
الى جناح مفاوضاهتلا م املتعاقدين شش ن تنفيذ قرار اجللعية .ومكدت شعض الوجاود الاى من
يااادج املتعاقااادون رساااوم املساااا ة س التكااااليا العاماااة قباااا الااادورة س ااااام  2016مبااادة
غري وجيزة.
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سادسا  -تقرير األمني العام ان ،الة التشريعات الوطنية املتعلقاة شالتعادين س قااع
البحار واملسائا ذات الصلة
 - 8س اجللسااة  ،203نظاار اجمللااس س تقرياار األمااني العااام ااان ،الااة التشااريعات الوطنيااة
املتعلقااة شالتعاادين س قاااع البحااار واملسااائا ذات الصاالة .ومثناااء املناقشااة ،قاادمال وجااود تونغااا
وتوجااالو وساانغاجورة تشااريعات شلاادا.ا .و،ااأ م،ااد الوجااود ماضاااء الساالطة الااى التصاارف
شسراة الاتلاد تشريعاهتم الوطنية قبا مر،لة االستغال  .وكررت شعض الوجود ا اراب اان
مقترح من وجد مج،ورية كوريا يداو إىل توجري السلطة إطاراً قانونيااً ملواءماة التشاريعات جيلاا
شااني الاادو لللساااادة الااى تسااري العلليااة .وشاا)عال شعااض الوجااود األمانااة الااى موا االة
الدراسة املقارنة للتشريعات الوطنية.

ساشعا  -تقرير الل)نة املالية وتو ياهتا
 - 9س اجللسااات  204و  208و  ،212املعقااودة س  16و  20و  23متوز/يوليااه الااى
التاااوا  ،نظااار اجمللاااس س تقريااار جلناااة املالياااة يISBA/21/A/6-ISBA/21/C/15ي .واساااتنادًا إىل
تو اايات جلنااة املاليااة ،اختااذ اجمللااس ،س جلسااته  ،212قاارارا يتعلااإ شاملسااائا املاليااة ومسااائا
امليزانية يISBA/21/C/18ي.

ثامنا  -تقرير رئيس الل)نة القانونية والتقنية ان مالا الل)نة
 - 10س اجللسااتني  205و  ،206املعقااودتني س  16و  17متوز/يوليااه الااى التااوا  ،نظاار
اجمللااس س تقرياار رئاايس الل)نااة القانونيااة والتقنيااة ااان مالااا الل)نااة خااال الاادورة احلاديااة
والعشارين يISBA/21/C/16ي ،وجااد تناااو التقرياار منشااطة املتعاقاادين ،مبااا س ذلااك ،الااة اقااود
االستكشاف وتنفيذ شرامج التدريا وتوزي جرص التدريا ،واستعراض النلاوذ املو اى شاه
لتقارير املتعاقدين السنوية ،واستعراض التو يات املتعلقة شتوجيه املتعاقدين شش ن ا شاال اان
نفقات االستكشاف الفعلياة واملباشارة ،والنظار س تقاارير املتعاقادين السانوية .وتنااو التقريار
ميضااا طلااا املواجقااة الااى خطااة الااا ماان مجااا االستكشاااف ،وتنفيااذ خطااة إدارة البي ااة،
ومشااروع النظااام املتعلااإ شاسااتغال املااوارد املعدنيااة س املنطقااة ،جضااال ااان إدارة البيانااات
وتو،يدها القياسئ .ومشلغ الرئيس ميضا ان املسائا الس م،ا اا اجمللاس إىل الل)ناة ،ومان شينا،ا
ا جراءات واملعايري املتعلقة شطلبات متديد خطة الا مواجإ الي،ا لالستكشاف.
 - 11ور،بااال وجااود كاا رية شااالنلوذ املسااتكلا لتقااارير املتعاقاادين الساانوية وشالتوجيااه
املسااتكلا لللتعاقاادين ششا ن ا شااال ااان نفقااات االستكشاااف الفعليااة واملباشاارة .ومارشااال
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شضعة وجود ان شواغل،ا شش ن نواية التقارير السنوية الس يقدم،ا املتعاقادون ،ال سايلا ششا ن
اجتقارهااا إىل شيانااات لت،ي ااة خااا مساساائ شي اائ وااادم وجااود شيانااات س شااكا إلكتاارو .
ومكدت شعض الوجود الى م ية التو،يد القياسئ للبيانات الواردة من املتعاقدين .وقاد مجااب
األمااني العااام قااائال إنااه ال توجااد مش ااكا ااادم امت ااا خطاارية .ونااوه م،ااد الوجااود إىل قيااام
املتعاقدين س اام  2014مبا جملواه  18ر،لة حبرية ،وهو ما يبلغ  880يوما س البحر.
 - 12وميادت اادة وجاود طلااا وضا اساتراتي)ية للساالطة دارة البياناات .ومشادت شعااض
الوجااود قلق،ااا لعاادم وجااود دااام مااا س امليزانيااة لتلااك االسااتراتي)ية وتساااءلال كيااا كاان
وض خطة من هذا القبيا شدون تواجر شيانات حيحة .وداا م،د الوجاود إىل وضا آلياة مان
مجا التقييم املستلر للبيانات شغية تقييم ،الة املعلومات السرِّية شانتظام.
 - 13وس اجللسة  ،212اختذ اجمللاس ،س إطاار البناد  17مان جادو مالالاه الاذ( يتنااو
املسااائا األخاار  ،قاارارًا يتعلااإ ش االتقرير املااوجز لارئيس الل)نااة القانونيااة والتقنيااة ااان مالا ااا
خال الدورة احلادية والعشرين يISBA/21/C/20ي.

تاسعا  -النظاار س طلبااات املواجقااة الااى خطااا العلااا لالستكشاااف س املنطقااة
واملواجقة الي،ا
 - 14س اجللسة  ،208نظر اجمللس س تقرير وتو يات الل)نة القانونية والتقنياة ششا ن طلاا
مواجقة الى خطة الا الستكشاف العقيدات املةلفة من ادة معادن مقدم مان شاركة منليتاالز
الصينية ي (China Minmetals Corporationشتزكية من ،كومة الصني يISBA/21/C/2ي.
 - 15وواجإ اجمللس ،شناء الاى تو ايات الل)ناة ،الاى الطلاا ،وطلاا إىل األماني العاام من
يصدر خطة العلا س شكا اقد شني السلطة وشركة مينليتالز الصينية يISBA/21/C/17ي.

ااشرا  -النظر س إجراءات ومعايري متديد خطة الاا مواجاإ الي،اا لالستكشااف
الااال شااالفقرة  9ماان الفاارع  1ماان مرجااإ االتفااال املتعلااإ شتنفيااذ اجلاازء
احلااااد( اشااار مااان اتفاقياااة األمااام املتحااادة لقاااانون البحاااار املةرخاااة
 10كانون األو /ديسلرب  1982من مجا املواجقة الي،ا
 - 16س اجللسااااااات  203و  204و  207و  210و  211و  ،212املعقااااااودة س 15
و  16و  17و  22و  23متوز/يوليااه الااى التااوا  ،نظاار اجمللااس س املشااروع الااذ( اقتر،تااه
الل)نة جراءات ومعايري متديد خطا الا االستكشااف املواجاإ الي،اا يISBA/21/C/WP.1ي.
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واسااتل آلراء تختلفااة جاادا خبصااوص االقتااراح املشااترق املقاادم ماان جملواااة الاادو األجريقيااة
وجملواة دو ممريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب شش ن إقارار التزكياة مان الادو املزكياة
لتلديد اقود االستكشاف ،ودور الل)نة القانونياة والتقنياة س اساتعراض طلباات متدياد اقاود
االستكشاف ،م اقتراح تعديالت وإضاجات الى شرنامج األنشطة س طلا التلدياد .وانعقاد
جريإ ااما منش ه مكتا اجمللس مساء ياوم  22متوز/يولياه و اباح ياوم  23متوز/يولياه وقادم
نصا توجيقيا يدر االقتراح املشترق س مشروع قرار اجمللس شش ن هذا البند ،ما ا شقااء الاى
ورقة العلا املقتر،ة من الل)نة دون تغيري.
 - 17وس اجللسااة  ،212اختااذ اجمللااس قاارارا يتعلااإ ش اإجراءات ومعااايري متديااد خطااة الااا
استكشاف مواجإ الي،ا يISBA/21/C/19ي.

،ااااد( اشااار  -النظااار س مشاااروع نظاااام اساااتغال املاااوارد املعدنياااة س املنطقاااة
هبدف ااتلاده
 - 18س اجللستني  208و  ،211نظر اجمللاس س مشاروع ا طاار ،واملساائا ذات األ ياة،
وخطة العلا لوض إطار تنظيلئ الستغال املعادن س مالال البحار س املنطقة ،الاى واو ماا
مو اال شاه الل)ناة ،وكاذلك س وثيقاة مقدماة ماان وجاد هولنادا ششا ن معاجلاة الضارر اجلساايم
الذ( يلحإ شالبي ة البحرية س نظام استغال املوارد املعدنية س املنطقة يISBA/21/C/13ي.
 - 19ومارشال وجود ك رية اان ت ييادها لللضائ الاى واو الساراة اوب وضا ”مساودة
موىل“ لنظام االستغال حبلو شباط/جرباير  2016اطاء اورة موضامل ملاا كان من يكاون
اليه شكا النظام .واقتر،ال شعض الوجود من يكون هناق قادر مان املروناة س املوااد النا،ائئ
لصااياغة ا طااار حبيااأ تااد  ،ا اااامئ  2017مو  ،2018وذلااك نظاارا لقصااور البيانااات
وحمدودية املوارد املتا،ة س ميزانية اامئ  2015و .2016
 - 20ومكااادت شعاااض الوجاااود م ياااة اياااة البي اااة .ورم م،اااد الوجاااود من مدوناااة قواااااد
االستغال ينبغئ من تتضلن تداشري حللاية البي ة تكون مقو من تلك الواردة س مدوناة قواااد
االستكشاف ،و،أ اجمللس الى ت ييد القوانني البي ية الدولية اجلديادة ،ال سايلا مبادم التكااجة
شني األجيا وجيلاا شينا،ا .ودااال شعاض الوجاود إىل وضا آلياات لضالانات اياة البي اة مان
املتعاقاادين ،وجاارض جاازاءات الااي،م س ،الااة ااادم امت ااا م ،وإلاازام،م شاملسااا ة س ااندول
حللاية البي ة .ومو ى م،د الوجود شإدرا ،قول الدو السا،لية كلس لة مخر من املساائا
ذات األ يااة .ومارشااال شضااعة وجااود ااان احلاجااة إىل إجااراء تقييلااات لثثااار البي يااة ولثثااار
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االجتلاايااة .ور،بااال وجااود كا رية شاااقتراح وجااد هولناادا ششا ن معاجلااة الضاارر اجلساايم الااذ(
يلحإ شالبي ة البحرية.
 - 21و،باذ م،ااد الوجااود آليااة دجا تتاايمل إدرار احلااد األم ااا ماان ا ياارادات ماان االسااتغال
الت)ااار( لللااوارد املعدنيااة س املنطقااة ،م ا احلفاااق الااى القاادرة التناجسااية ماان مجااا جااذب
االساات لار س اانااة ولياادة ،ومشااار إىل من آليااة الاادج ينبغاائ من تتساام شالشاافاجية والبساااطة.
ورم وجد آخر منه من الساشإ ألوانه مناقشة آلياة الادج إذ ياتعني قباا ذلاك إجاراء مناقشاات
شش ن مدونة قوااد االستغال .
 - 22ورمت شعااض الوجااود من جتااو ايكلااة الدوليااة لقااانون البحااار كاان من تكااون دلاايال
إرشاديا مناسبا س ياغة األ،كام املتعلقة مبسةولية الدولة املزكية والتبعات شالنسبة ا.
 - 23وش)عال وجود ك رية الاى تاوخئ الشافاجية والاى اتبااع .اج تعااو س وضا نظاام
االستغال  .وش)عال تلك الوجود ميضا الى االساتعانة مبسااادة الادو األاضااء ،واملنظلاات
الدوليااة ،واملنظلااات غااري احلكوميااة ،ومةسسااات التعاادين وخربائااه .وارضااال وجااود جنااوب
مجريقيااا واملللكااة املتحاادة لربيطانيااا العظلااى وميرلناادا الشاالالية ونيوزيلناادا تقاادا املساااادة
جيلا يتعلإ شبعض النواتج املتوخاة ذات األولوية واملسائا ذات األ ية شش ن نظام االستغال .
 - 24وقدمال وجود تو ايات ششا ن يدياد مفتشائ التعادين ،وتقيايم املخااطر ،وغاري ذلاك
من املسائا ذات األ ية والنواتج املتوخاة ذات األولوية.
 - 25وم،اط اجمللس اللا م التقدير شعلا الل)نة شش ن إطاار نظاام االساتغال وطلاا إىل
الل)نة من توا ا الل،ا ششا ن ذلاك النظاام شااتبااره مسا لة ذات مولوياة .ومقار اجمللاس قائلاة
الل)نة للنواتج املتوخاة ذات األولوياة لوضا نظاام االساتغال خاال األشا،ر ا ثاىل اشار إىل
ال لانية اشر التالية .وطلا اجمللس إىل الل)نة من تنظر ،اند االقتضاء ،س الوثيقة املقدماة مان
هولندا شش ن معاجلة الضرر اجلسايم الاذ( يلحاإ شالبي اة البحرياة س سايال اللا،ا الاى وضا
نظام االستغال  .وداا اجمللس ميضا إىل توسي نطال مشاركة م حاب املصالحة ،مباا س ذلاك
مشاركة الادو األاضااء ،لادام السالطة والتفاااا مع،اا حبياأ تتسا معاجلاة وج،اات نظار
وآراء حمددة س هذه املر،لة من اللية وض النظام.
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ثا اشر  -النظااار س إجاااراءات انتخااااب ماضااااء الل)ناااة القانونياااة والتقنياااة س
اام  2016وجقا لللادة  163من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار
 - 26س اجللسة  ،210نظر اجمللاس س ماذكرة األماناة ششا ن إجاراءات انتخااب ماضااء س
الل)نااة س اااام  2016يISBA/21/C/6ي .ومشاادت وجااود ك ا رية شااواغل،ا لعاادم ،ضااور شعااض
األاضاء جلسات الل)نة .ومجادت شضعة وجود من الل)نة يتا  ،س ضاوء اللياة اياغة نظاام
االستغال  ،إىل مزيد من اخلربة س جما اقتصاديات مشااري التعادين ،والتكنولوجياا البحرياة،
و ايااة البي ااة .ومو ااى وجااد الكااامريون ش ا ن يكااون املرشااحون لالنتخاااب س اااام 2016
مساااتقلني ومزنهاااني اااان م( تضاااارب س املصاااا  ،ولااادي،م اخلاااربة الفنياااة ،وملتااازمني متاماااا
شاملشاااركة س مجيا جلسااات الل)ناة ،ومو ااى ميضااا شااإدرا هااذه املباااد التوجي،يااة املتعلقااة
شاختيار املرشحني س الرسالة املوج،ة مان األماني العاام إىل الادو األاضااء الاس ياداوها جي،اا
إىل تقدا ممساء مرشحني.
 - 27وم،اااط اجمللااس الل اًا مبااذكرة األمانااة ومكااد من القوااااد وا جااراءات الااس ااتلاادها
اجمللس س اام  2007يانظر ISBA/13/C/6ي ينبغئ التقيد هبا متاما جيلا يتعلاإ شانتخااب ماضااء
س الل)نة س اام  .2016ومكد اجمللس جمدداً ا اراب اان م ياة اساتلرار مشااركة األاضااء
س مجي دورات الل)نة.

ثالأ اشر  -التعاون م املنظلات الدولية األخر ذات الصلة
 - 28م،اط اجمللس اللا شتقرير األمني العام ان ،الة املشاورات شني السالطة الدولياة لقااع
البحااااار وجلنااااة ايااااة البي ااااة البحريااااة لشاااالا شاااارل اياااايا األطلساااائ يجلنااااة موسااااباري
يISBA/21/C/9ي .وشينلا ش)عال ادة وجود السلطة الى موا لة مشاوراهتا ما جلناة موسابار،
هباادف انضاالام،ا إىل الترتيااا اجللاااائ ،ااتااربت شعااض الوجااود من االنضاالام إىل الترتيااا
اجللاائ س هذه املر،لة سيكون ساشقا لألوان.
 - 29وواجااااإ اجمللااااس الااااى اتفااااال التعاااااون شااااني املنظلااااة البحريااااة الدوليااااة والساااالطة
يISBA/21/C/10ي ،والى مذكرة التفاهم شني السلطة ومجااة اييا ا اد .

راش اشر  -مواد انعقاد دورة اجمللس املقبلة
 - 30ساااتُعقد الاااادورة ال انيااااة والعشاااارون للل)لااااس س الفتاااارة ماااان  11إىل  22متااااوز/
يوليااه  .2016واندئااذ ساايحني دور جملواااة دو موروشااا الشاارقية لتساالية مرشاامل لرئاسااة
اجمللس س اام .2016
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