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املسائل ذات الصللة تتسليأ ماللامل املة،سلة ،وم ،ليلا االلار القانونيلة
والتقنية واملالية املترتبة الى السلطة والدومل األطراف
مذكرة من األمانة

مومً  -مقدمة
 - 4مُادت هذه الورقة ا،تجاتةً لطلب من جملس السلطة الدولية لقاع البحلار تل ن يرجلر
األمللا العللا للسلللطة درا،للة لللسللائل ذات الصلللة تتسلليأ مالللامل املة،سللة ،وم ،لليلا االللار
القانونية والتقنية واملالية املترتبة الى السلطة والدومل األطراف يف اتفاقية األمم املتحلدة لقلانون
البحار ،مع مراااة محكا امتفاقية ،واتفاق اا  4991املتعلق تتنفيذ اجلزء احلاد اشلر ملن
امتفاقية ،ومنظلة التنقيب ان قشور منغنيز احلديد الغنية تالكوتالت والكربيتيدات والعقيلدات
املتعددة الفلزات وا،تكشافها يف املنطقة.

لانياً  -معلومات م،ا،ية
 - 5تلقللى األمللا العللا  ،يف تشللرين األومل/مكتللوتر  ،5145اقتراح لاً مللن شللركة نوتيلللو
لللعادن ،املنش ة يف كنلدا ،لللدلومل يف مفاوتلات إلقاملة مشلروع مشلتر ملع املة،سلة ملن
مجل تطوير مثانيلة ملن القطاالات ازجلوزة يف منطقلة كالريلون  -كليربتلون .ويلن امتفلاق
املقتللر الللى من تبللدم شللركة نوتيلللو لللعللادن تالعلللل مللع املة،سللة يف اللا  5142لوتللع
مقتر لتسيأ مالامل مشروع مشلتر اللى ملدف فتلرة للالو ،لنوات ،ومن يقلد إىل اجملللس
)14-55204 (A

170614

**1455204

190614

ISBA/20/LTC/12

اقترا كامل لتسليأ ماللامل املشلروع املشلتر يف الا  .5142وقلد وردت شلرو امقتلرا
املقد من شركة نوتيلو لللعادن يف مشروع املواتيع الرئيسية لالتفلاق املرفلق تتقريلر امللدير
العا املةقت لللة،سة (.)ISBA/19/C/4
 - 2ونظللر اجمللللس يف جلسللاته  489و 491و  ،494املعقللودة يللوم  49و  55متللوز/
يوليلله  ،5142يف التقريللر املقللد مللن املللدير العللا املةقللت لللة،سللة تشلل ن اقتللرا شللركة
نوتيلو لللعادن ولل  ،يف مجلة ممور ،إىل ما يل :
(م)

منَّ من الساتق ألوانه من تعلل املة،سة تشكل مستقل؛

(ب) منَّ اقتللرا إقامللة مشللروع مشللتر تللا شللركة نوتيلللو لللعللادن واملة،سللة
ينبغ مم يعوق تعد اان نظر كلٍّ من اللجنة القانونية والتقنية واجمللس يف الطلبات املقدمة ملن
البلدان النامية وغأها من مقدِّم الطلبات املةهلا تش ن ختصي القطااات ازجوزة.
لل مللن اللجنللة
 - 1مث طلللب اجمللللس إىل األمللا العللا  ،مللع اإلشللارة انللد امقتءللاء إىل كل ٍّ
القانونيللة والتقنيللة واللجنللة املاليللة ،من يرجللر درا،للة لللسللائل ذات الصلللة تتسلليأ ماللللامل
املة،سة ،وم ،يلا االار القانونية والتقنية واملالية املترتبة الى السلطة واللدومل األطلراف ،ملع
مراااة محكا امتفاقية واتفاق اا  4991واألنظلة القائلة ( ،ISBA/19/C/18الفقرة .)41

لالثاً  -املة،سة
 - 2مُنشل ت املة،سللة مبوجللب املللادة  471مللن امتفاقيللة واملرفللق الراتللع هلللا ،وهل جهللاز
السلللطة اللذ يءللطلع مباشللرةً تاألنشللطة يف املنطقللة ،وكللذل تنقللل املعللادن املسللتنرجة مللن
املنطقللة وجتهيزهللا وتسللويقها .وتعلللل املة،سللة وفق لاً للسيا،للات العامللة الللت تءللعها اجللعيللة
والتوجيهات الصادرة ان اجمللس ،غأ مهنا تتلتع تام،لتقاللية يف تسليأ اللياهتلا اللت يوجههلا
اجمللس التنفيذ املكون من  42اءلواً تنتنبلهم اجللعيلة .ويكلون لللة،سلة ميءلاً ملدير الا
تنتنبه اجللعية تنلاء اللى تويلية ملن اجملللس وتترشلي ملن اجملللس التنفيلذ  .ويءلطلع امللدير
العا ميءاً تدور املسةومل التنفيذ األومل لللة،سة وممثلها القانوين.
 - 1واملة،سة مثرة التسوية القائللة تلا رؤيلتا ،لاتقتا خمتلفلتا متاملاً لنظلا ا،تكشلاف
وا،تغالمل املوارد يف املنطقة( .)4إذ كان مومل من اقتلر فكلرة املة،سلة تللدانُ ممريكلا الالتينيلة
يف اللا  ،4974مللن لللالمل جملواللة السللبعة والسللبعا والصللا ،وميللبحت يف وقللت محللق

__________
(Roy S. Lee, “The Enterprise: operational aspects and implications”, Columbia Journal of World Business, )4
.vol. XV, No.4 (1980), p. 62
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فكرة البلدان النامية الت كانت تنظر إىل املوارد املعدنية لقلاع البحلار تويلفها اإلرو املشلتر
للبشرية ،وتعترب من مفءل و،يلة لتنفيذ هذا املفهلو هل من يلتم ام،لتغالمل املباشلر واحلصلر
لتل املوارد من جانب مة،سة دولية .ومن ناحية ملرف ،كانت البلدان الصنااية تلود وتلع
نظللا تسللي إليللدار التللرالي  ،ومللوز مبوجبلله أل دولللة مو شللركة مو شللن يرغللب يف
ا،للتغالمل مللوارد قللاع البحللار من يقللد طلب لاً للحصللومل الللى تللرلي تعللد دفللع ر ،لم حمللدد.
وومر التعدين تعد ذل يف قاع البحار الى م،ا تنافس  ،الى قاالدة األولويلة مللن يسلبق.
ويف النهاية ،متَّت التسلوية تققاملة نظلا ملوازٍ ومعلل املنطقلة مفتوحلة مملا اللدومل ،واملة،سلات
احلكومية ،واألشناص الطبيعيا واماتباريا الذين ترااهم الدومل ،واملة،سة.
 - 7وقد جنم ان الفرع  5من مرفق اتفاق اا  ،4991الذ ين اللى من متلار ممانلةُ
السلطة وظائف املة،سة إىل حا تدء املة،سة اللها تصورة مستقلة ان األمانة ،ملر جلذر
الى محكلا امتفاقيلة ذات الصللة تاملة،سلة .إذ حيلدد امتفلاق الدداً ملن الشلرو اللت وملب
ا،تيفاؤها قبل السلا لللة،سة تالعللل ككيلان مسلتقل .وتاإلتلافة إىل ذلل  ،يلن اتفلاق
اا  4991الى من تقو املة،سة تعللياهتا األولية للتعدين يف قاع البحار العليقلة الن طريلق
مشاريع مشتركة .ويتعا تفسأ الفقرة  1من املادة  471واملرفلق الراتلع لالتفاقيلة وتطبيقهللا
وفقا للفرع  5ملن مرفلق اتفلاق الا  ،4991اللذ يلن اللى منله للدف املوافقلة اللى لطلة
الل لال،تغالمل ينفذها كيان غلأ املة،سلة ،مو للدف تلقل اجملللس طلبلاً تشل ن تسليأ ماللامل
مشللروع مشللتر مللع املة،سللة ،فللقن اجمللللس يللدر مس ل لة مداء املة،سللة لوظائفهللا تصللورة
مستقلة ان ممانة السلطة.

راتعاً  -درا،ة امل سائل املتعلقة تتسيأ مالامل املة،سة
 - 8ين الفرع  5من مرفق اتفاق اا  4991اللى من متلار األمانلة وظلائف املة،سلة
إىل حا تدء املة،سة اللها تصورة مستقلة ان األمانلة .وتقتصلر هلذه الوظلائف اللى تعل
املسائل املعينة الت جرف حتديدها الى النحو التايل:
(م) ريللد وا،للتعراجت امجتاهللات والتطللورات املتصلللة ت نشللطة التعللدين يف قللاع
البحللار العليقللة ،مبللا يف ذلل إجللراء حتليللل منللتظم ألحللوامل السللوق العامليللة لللعللادن وأل،للعار
املعادن واجتاهاهتا واحتلامهتا؛
(ب) تقييم نتائج البحوو العللية البحرية اللت يلتم إجراؤهلا فيللا يتعللق تاألنشلطة
يف املنطقة ،مع التركيز تصفة لاية الى البحوو املتعلقة تاأللر البي لألنشطة يف املنطقة؛
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(ج) تقيليم البيانللات املتاحللة املتعلقللة تالتنقيلب وام،تكشلاف ،مبللا يف ذلل املعللايأ
القائلة إلجراء هذه األنشطة؛
(د) تقيلليم التطللورات التكنولوجيلللة ذات الصلللة تاألنشلللطة يف املنطقللة ،و ايلللة
التكنولوجيا املتصلة حبلاية البي ة البحرية وحفظها؛
(هل)

تقييم املعلومات والبيانات املتصلة تالقطااات ازجوزة للسلطة؛

(و)

تقييم النرهرج املتبعة يف تسيأ الليات املشاريع املشتركة؛

(ز)

مجع املعلومات ان توافر القوف العاملة املدرتة؛

( )
مراحل اللياهتا.

درا،للللللة ليللللللارات السيا،للللللة التنظيليللللللة إلدارة املة،سللللللة يف خمتلللللللف

 - 9وتقتصللر الوظللائف املدرجللة يف الفقللرات (م) إىل (ه لل) ماللاله ،يف املقللا األومل ،الللى
ريد وتقييم وتقدير البيانات واملعلومات .مما الوظائف (و) إىل ( ) ،فهل ذات يللة تتسليأ
مالامل املة،سة ،ومتطاتقة يف طاتعها ومتشاهبة يف حمتواها مع موتوع الدرا،ة املطلوتلة حاليلًا
من اجمللس .ومتشياً مع النهج التدروم اللذ دالا إليله اتفلاق الا  4991ونظلراً لعلد التليقن
من مواد إنشاء املة،سة ،مل ترجرِ األمانة م الل موتوا ما ادا النظلر يف امقتلرا املقلد
من شركة نوتيلو لللعادن يف اا  5142وحتليله ،فيلا يتعلق تالوظائف املذكورة مااله.
 - 41ومل تللتلكن األمانللة ،نظللراً لزيللادة اللبء الللها وتلليق الوقللت واملللوارد املتاحللة ،مللن
إجراء الدرا،ة املطلوتة من اجمللس .لكن تعد ا،لتعراجت املةلفلات املتلوفرة الن هلذا املوتلوع،
تقتر األمانة ،رهناً تتوافر املوارد ،إجراء درا،ة يف الوقت اللالز لتقلدهها إىل اللدورة احلاديلة
والعشرين للسلطة يف اا  .5142وهلذا الغرجت ،فقد مالدت األمانلة مشلروع املتصايلات
الذ يرد يف مرفق هذه الوليقة.

لامساً  -التوييات
 - 44إن اللجنة مداوة إىل ما يل :
(م)

اإلحاطة اللاً حبالة الدرا،ة الت طلبها اجمللس؛

(ب) النظللر يف مللدلالت مشللروع املتصايللات الللت جللرف إاللدادها للدرا،للة
وتقدمي املزيد من املدلالت ،اند امقتءاء؛
(ج)
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امل رفق
مشروع املتصايات
هللذه املتصايللات مر َعللدة لغللرجت التوجيلله واملسللاادة الللى إجللراء الدرا،للة املتعلقللة
ال تطلللب اجمللللس املسللجل يف تيللان رئلليس جملللس
تاملسللائل ذات الصلللة تعلليللات املة،سللة الل ً
السلللطة الدوليللة لقللاع البحللار تش ل ن مالللامل اجمللللس لللالمل ال لدورة التا،للعة اشللرة للسلللطة
( ،ISBA/19/C/18الفقرة .)41

مومً  -االار القانونية
من حيث االقة املة،سة تالسلطة:
(م) حتديد الثغرات ،إن ورجدت ،يف اإلطار التنظيل واإلجرائ اللراهن ،واقتلرا
،للبل لكفالللة ،للأ الليللات املة،سللة تطريقللة ،للليلة ومسللتقلة ،مبللا يف ذل ل وتللع التللداتأ
التنظيلية واإلجرائية املنا،بة؛
(ب) حتديد الثغرات ،إن ورجدت ،يف السيا،لات العاملة القائللة للجلعيلة اللت هل
ذات يلة تتسيأ مالامل املة،سة واقترا تداتأ ملعاجلة هذه الثغرات؛
فيلا يتعلق ت داء املة،سة لعللها تشكل مستقل:
(ج) حتديللد مللدف ”السلليطرة“ الللت ،يلار،للها اجمللللس وحتديللد الطللاتع املالئللم
للللل ”توجيهللات“ الصللادرة انلله مللن مجللل احلفللاا الللى ا،للتقاللية املة،سللة تااتبارهللا كيان لًا
جتاريًا مستقالً؛
من حيث اإلجراءات:
(د) اقتللرا وتفصلليل معللايأ ومللةهالت ومقللاييس ترشللي املللدير العللا وانتنللاب
ماءاء اجمللس التنفيذ ؛
(هل) حتديد ووتلع معلايأ النظلا اللدالل لللجللس التنفيلذ لللة،سلة ومدونلة
لقوااد ،لو ماءائه؛
فيلا يتعلق تاملبادئ القانونية:
(و)
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(ز)

توتي مفهو ”املبادئ التجارية السليلة“؛

( ) اقترا الشكل وازتوف ازتللا للتوجيه الت ،يصدر الن اجملللس تشل ن مداء
املة،سة لعللها تشكل مستقل؛

لانياً  -االار املالية
( ) حتديد ليارات التلويل املتاحة لللة،سة لتسيأ منشلطتها ،مبلا يف ذلل اقتنلاء
التكنولوجيا ،الى توء الفرع  5من مرفق اتفاق اا 4991؛
( ) اقتلرا معلايأ املتيلار وامللةهالت واملهلارات ذات الصللة مبلوظف املة،سللة
وتقدير التكاليف والنفقات األلرف املتعلقة تقدارهتا املركزية وتنظيلها؛

لالثاً  -االار التكنولوجية
( ) حتديلللد واقتلللرا الل لنرهرج املتلللوافرة لللة،سلللة ملللن مجلللل اقتنلللاء التكنولوجيلللا
املنا،بة ألنشطتها؛
(مل) مجللع املعلوملللات الللن تللوافر املللوظفا التقنللليا املللدرتا ملللن ذو الكفلللاءة
القادرين الى تقييم التكنولوجيا.
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