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أوال  -قد ة
 - ٠يف الفقرة  ٠٨من القرار  ISBA/23/C/18املؤؤر  ٠٥آب/أغسؤطس  ،٨١٠2طلؤ اجمللؤس مؤن
األمانؤؤة الةامؤؤة و/أو اللقنؤؤة القانوني ؤؤة والتقنيؤؤة تقؤؤد مزح ؤؤد مؤؤن التفايفؤؤي ع ؤؤن ؤؤا عؤؤد ا مت ؤؤال يف
الظروف اليت مل ميت فيها املتةاقد املةين لطل حمدد يف رسالة واردة من األمني الةا  ،مبا يف ذلك تفايفي
عن املتةاقد املةين ،وتفايفي عن ا عد ا مت ال املتكررة ،وتويفيا لكفالة ا مت ال يف املسؤتقب ،
لك ؤ ؤؤىن حتس ؤ ؤؤل للمقل ؤ ؤؤس القي ؤ ؤؤا و الفؤ ؤ ؤ املن ؤ ؤؤو عليه ؤ ؤؤا يف الفق ؤ ؤؤرة  ٨م ؤ ؤؤن امل ؤ ؤؤادة  ٠٦٨م ؤ ؤؤن اتفاقي ؤ ؤؤة
األمم املتحدة لقانون البحار.
 - ٨و خاُتذ ذلك القرار استقا ةً لتقرحر رليس اللقنة القانونية والتقنية عن أعمال اللقنة لةا ،٨١٠2
الذي أشري في إىل ول ةض ا عد ا مت ال ملتطلبا اإل الغ (الفقرا الفرعيؤة ( ٠٥ج) إىل (ح)
من الفرع دال من الوثيقة .)ISBA/23/C/13
 - ٣والغرض من هذا التقرحر هو تزوحد اجمللس ابملةلوما األساسية ذا ال لة عن مسؤللة ريفؤد ا مت ؤال
خلط ؤؤع الةم ؤ ؤ املتةلقؤ ؤؤة اب ستكك ؤؤاف ،مبؤ ؤؤا يف ذلؤ ؤؤك اسؤ ؤؤتةراض للقواع ؤؤد واألنظمؤ ؤؤة واإلج ؤ ؤراءا ذا ال ؤ ؤؤلة
ابلسلطة ،وما حت ذلك من مسؤوليا للمقلس واللقنة القانونية والتقنية واألمانة الةامة .وتقؤ مد التويفؤيا
هبدف حتسني قدرة اجمللس على القيا و الف مبوج الفقرة  ٨من املادة  ٠٦٨من ا تفاقية.
*
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اثن ت  -رصد اال تثتل
 - ٤مبوج ؤ الفق ؤؤرة ( ٨ل) م ؤؤن امل ؤؤادة  ٠٦٨م ؤؤن ا تفاقي ؤؤة ،مي ؤؤارس اجملل ؤؤس رقا ؤؤة عل ؤؤى األنك ؤؤطة يف
املنطقة وفقا للفقرة  ٤من املادة  ٠٥٣من ا تفاقية ولقواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاهتؤا .ومبوجؤ الفقؤرة
 ٤مؤن املؤادة  ،٠٥٣حخطلؤ مؤن السؤؤلطة أن مؤارس مؤؤن الرقا ؤة علؤى األنكؤؤطة يف املنطقؤة مؤؤا حكؤون ؤؤرور
لغؤؤرض نيمؤؤني ا مت ؤؤال لذ كؤؤا ذا ال ؤؤلة مؤؤن اجلؤؤزء اتؤؤادي عكؤؤر مؤؤن ا تفاقيؤؤة واملرفقؤؤا املت ؤؤلة ؤ ،
ولقواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاهتا ،وخطع الةم املوافق عليها.
 - ٥وحك ؤؤك أحر ؤؤا ريف ؤ خؤد ا مت ؤؤال خلط ؤؤع الةم ؤ املتةلق ؤؤة اب ستكك ؤؤاف املواف ؤؤق عليه ؤؤا يف ش ؤؤك عق ؤؤود
إ دى و الف السلطة عمال ابلفقرة ( ٥ج) مؤن الفؤرع  ٠مؤن مرفؤق ا تفؤامل املتةلؤق تنفيؤذ اجلؤزء اتؤادي عكؤر
م ؤؤن اتفاقي ؤؤة األم ؤؤم املتح ؤؤدة لق ؤؤانون البح ؤؤار املؤرخ ؤؤة  ٠١ك ؤؤانون األول/دحس ؤؤم ( ٠٩٢٨اتف ؤؤامل ع ؤؤا .)٠٩٩٤
ويف الوقت اتا ر ،تكك التقار خحر السنوحة املقدمة من املتةاقدحن عمال ابلفرع  ٠١من الكروط القياسؤية لةقؤود
ا ستككؤؤاف وا ستةرا ؤؤا خ الدورحؤؤة خلطؤؤع الةم ؤ املتةلقؤؤة اب ستككؤؤاف مبوج ؤ الفؤؤرع  ٤-٤مؤؤن الكؤؤروط
القياسية ،آليؤا الريفؤد الرليسؤية املتا ؤة للسؤلطة .ويف الوقؤت املناسؤ  ،سؤيخطل مؤن اجمللؤس إنكؤاء آليؤة تفتؤي
مناسؤؤبة عمؤؤال ابلفقؤؤرة ( ٨ض) مؤؤن املؤؤادة  ٠٦٨مؤؤن ا تفاقيؤؤة .ورغؤؤم عؤؤد وجؤؤود آليؤؤة تفتؤؤي كهؤؤذ يف الوقؤؤت
تناول مسللة إنكالها يف سيامل أنظمة ا ستككاف.
الراهن ،فإن حختوقع خ

 - ٦وتك ؤؤك خط ؤؤة الةم ؤ ؤ املتةلق ؤ ؤة اب ستكك ؤؤاف الوثيقؤ ؤؤة األساس ؤؤية ال ؤؤيت وؤ ؤؤدد املتةاق ؤ خؤد مبوجبهؤ ؤؤا
األهداف املتوخاة من رانمج ا ستككاف الذي حقرت  .وعمال أبنظمة التنقي وا ستككاف ،تترمن
خطؤة الةمؤ املتةلقؤؤة اب ستككؤاف ويفؤؤفا عامؤا وجؤؤدو جمنيؤا لؤ انمج ا ستككؤاف املقؤؤرتح ،مبؤا يف ذلؤؤك
رانمج األنكطة لفرتة اخلمس سنوا التالية مباشرة ،فرال عؤن ويفؤف لؤ انمج حتةلؤق دراسؤا األسؤاس
األوقيانوغرافية والبيئية ،آخذة يف ا عتبار أحة تويفيا ت ؤدرها اللقنؤة ،وتقيؤيم أوأل لذثؤر البيئؤىن ألنكؤطة
ا ستككاف املقرت ة ،وجدول جمين لإلنفؤامل السؤنوي املتوقؤع فيمؤا حتةلؤق ؤ انمج األنكؤطة .وعنؤد موافقؤة
انمج األنكؤؤطة لفؤؤرتة اخلمؤؤس سؤؤنوا التاليؤؤة مباشؤؤرة اجلؤؤدول  ٨لةقؤؤد
اجمللؤؤس علؤؤى خطؤؤة الةمؤ  ،ح ؤؤبأل ؤر خ
ا ستككاف .ومبوج الةقد ،حخطل من املتةاقد تقد تقرحر سنوي إىل األمني الةا يف غرون  ٩١حوما
من هناحة ك سنة تقوميية حغطىن رانمج أنكطة املتةاقد يف منطقة ا ستككاف (البند  ٠-٠١من الكروط
القياسية) .وجي أن حق مد التقرحر ابلكك الذي تويفىن اللقنة من وقت إىل آخر.
 - 2ومبوج ؤ البنؤؤدحن  ٠-٤و  ٨-٤مؤؤن الكؤؤروط القياسؤؤية ،حخطل ؤ مؤؤن املتةاقؤؤد أن حتقيؤؤد ابجلؤؤدول
الزمين املن و علي يف رانمج أنكطت وأن حنفق يف ك سنة مؤن سؤنوا الةقؤد مبلغؤا حقؤ عؤن املبلؤ
احملدد يف ال انمج .وجيوج للمتةاقد ،مبوافقة السلطة ،أن حةدل رانمج األنكطة ،مبا يف ذلك اإلنفامل ،طاملا
أنؤ قؤؤد حكؤؤون مؤؤن الرؤؤروري ومؤؤن اتكمؤؤة إدخؤؤال تةؤؤدحال  ،وفقؤؤا للممارسؤؤا السؤؤليمة املتبةؤؤة يف قطؤؤاع
التةدحن ،مبا حراعىن أو اع السومل فيما حتةلق ابلفلزا املكونة وغري ذلك من األو اع ا قت ادحة الةاملية
ذا ال لة.
 - ٢ووفقا للبند  ٤-٤من الكؤروط القياسؤية ،حةمؤ املتةاقؤد واألمؤني الةؤا مةؤاً علؤى اسؤتةراض تنفيؤذ
خطة الةم املتةلقة اب ستككاف .ولذمني الةا أن حطل من املتةاقد أن حقد ما قؤد حلؤز مؤن يؤاان
ومةلوم ؤؤا إ ؤؤافية ألغ ؤراض إج ؤراء ه ؤؤذا ا س ؤؤتةراض .ويف أعق ؤؤاب ا س ؤؤتةراض ،حخطل ؤ م ؤؤن املتةاق ؤؤد أن
حخؤدخ مؤؤا حلؤؤز مؤن تةؤؤدحال علؤؤى خطؤؤة عملؤ وأن حبؤؤني ؤرانمج أنكؤؤطت للسؤنوا اخلمؤؤس التاليؤؤة ،مبؤؤا يف
ذلك جدول منقأل لإلنفامل السنوي املتوقع .مث حة مدمل اجلدول  ٨يف الةقد تبةاً لذلك.
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 - ٩وجي على املتةاقد ،لدى ا طالع انمج أنكطت  ،أن حنفذ ،يف دود ما هو مةقول عمليا،
أي تويفيا قد ت در عؤن اللقنؤة مؤن وقؤت إىل آخؤر .يؤد أن قؤدرة املتةاقؤد علؤى تنفيؤذ هؤذ التويفؤيا
سؤؤتكون مرتبطؤؤة يف املقؤؤا األول ؤ انمج األنكؤؤطة احملؤؤدد الؤؤذي التؤؤز ؤ املتةاقؤؤد يف إطؤؤار اجلؤؤدول  ٨مؤؤن
الةقؤد .وسؤتخقمع يؤاان األسؤاس البيئيؤة ،علؤى سؤبي امل ؤال ،يف مؤواجاة التقؤد والتطؤور احملؤرجحن يف أنكؤؤطة
ا ستككاف (البند  ٨-٥من الكروط القياسية).

اثلثت  -دور أ ه ة السلطة
 - ٠١ألجهؤؤزة السؤؤلطة أدوار ومسؤؤؤوليا حمؤؤددة ووا ؤؤحة التةرحؤؤف فيمؤؤا حت ؤ ريفؤؤد ا مت ؤؤال خلطؤؤع
الةم ؤ ؤ املتةلقؤ ؤؤة اب ستككؤ ؤؤاف ،وهؤ ؤؤىن مسؤ ؤؤتقاة مؤ ؤؤن ا تفاقيؤ ؤؤة ومؤ ؤؤن اتفؤ ؤؤامل عؤ ؤؤا  ٠٩٩٤وأنظمؤ ؤؤة عقؤ ؤؤود
ا ستككاف وشروطها القياسية.
 - ٠٠وحرطلع األمني الةا ابملسؤوليا التالية:
اسؤؤتةراض التقؤؤارحر السؤؤنوحة للمتةاقؤؤدحن والطل ؤ مؤؤن املتةاقؤؤدحن تقؤؤد مؤؤا قؤؤد حلؤؤز مؤؤن
(أ)
ياان ومةلوما إ افية (البند  ٠١من الكروط القياسية)؛
(ب) تقؤؤد يؤؤاان ومةلومؤؤا مؤؤن ؤرامج الريفؤؤد البيئؤؤىن إىل اللقنؤؤة غيؤؤة النظؤؤر فيهؤؤا عمؤؤال
ابلفقرة ( ٨د) من املادة  ٠٦٥من ا تفاقية؛
(ج)
الكروط القياسية)؛

املوافقة على تةدحال

رانمج األنكطة يف إطار اجلدول  ٨من الةقد (البنؤد  ٣-٤مؤن

املكؤؤاركة يف إج ؤراء اسؤؤتةراض دوري (ك ؤ )ؤؤس سؤؤنوا ) لتنفيؤؤذ خطؤؤة الةم ؤ املتةلقؤؤة
(د)
اب ستككاف واملوافقة على اجلدول الزمين  ٨املنقأل (البند  ٤-٤من الكروط القياسية)؛
(هؤ) تفتي السؤفن واملنكؤ (البنؤد  ٨-٠٤مؤن الكؤروط القياسؤية) وتؤوفري مةلومؤا ذا
يفلة للمتةاقد والدولة (الدول) املزكية مستقاة من تقارحر التفتي (البند  2-٠٤من الكروط القياسية)؛
غ عن اتوادث اليت تؤدي إىل إيفدار أوامر شراء طارلة واُتاذخ تدا ري مؤقتة فورحة
(و) اإل ال خ
()٠
(القاعدة التنظيمية  )٣٣؛
(ج)

إخطار الدول األعراء إبهناء التزكية أو تغيريها (القاعدة التنظيمية .)٨٩

 - ٠٨و خ دد و الف اللقنة القانونية والتقنية يف الفقرة  ٨من املادة  ٠٦٥من ا تفاقية ،وهىن وثيقة
يفؤممت هؤذ ايليؤة لتكفؤ ت ؤلرف اجمللؤس ،لؤدى اُتؤاذ
ال لة و الف اجمللس مبوج املادة  .٠٦٨وقد خ
الق ؤرارا كؤؤلن القرؤؤا ااامؤؤة ،اسؤؤتنادا إىل أفر ؤ املكؤؤورة الةلميؤؤة والقانونيؤؤة املتا ؤؤة .وا لتزامؤؤا امللقؤؤاة
علؤؤى عؤؤاتق اللقنؤؤة هؤؤىن كؤؤك رليسؤؤىن ذا طؤؤا ع استكؤؤاري أو غؤؤري ملؤؤز تقؤؤع ؤؤمن الفئؤؤا الو يفيؤؤة
الواسةة النطامل األر ع التالية:
__________
( )٠ألغراض هذا التقرحر ،أشري إىل نظا التنقي عن الةقيدا املتةددة الفلزا واستككافها يف املنطقة ( ،ISBA/19/C/17املرفق).
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اس ؤ ؤ ؤ ؤؤتةراض خط ؤ ؤ ؤ ؤؤع الةمؤ ؤ ؤ ؤ ؤ املتةلق ؤ ؤ ؤ ؤؤة اب ستكك ؤ ؤ ؤ ؤؤاف وتق ؤ ؤ ؤ ؤؤد التويف ؤ ؤ ؤ ؤؤيا
(أ)
(الفقرة ( ٨ب) من املادة )٠٦٥؛

ك ؤ ؤ ؤ ؤؤلهنا

(ب) اإلش ؤ ؤراف عل ؤ ؤؤى األنك ؤ ؤؤطة املر ؤ ؤؤطلع هب ؤ ؤؤا يف املنطق ؤ ؤؤة (الفق ؤ ؤرا ( ٨أ) و (ج) و (ط)
و (ي) و (ك) و ( ) من املادة )٠٦٥؛
(ج)

يفوغ واستةراض القواعد واألنظمة واإلجراءا (الفقراتن ( ٨و) و (ج) من املادة )٠٦٥؛

(د) تقيؤؤيم اي ر البيئيؤؤة لذنكؤؤطة املرؤؤطلع هبؤؤا يف املنطقؤؤة (الفق ؤرا ( ٨د) و (ه) و (ح)
و (ل) من املادة .)٠٦٥
 - ٠٣وت ؤرتبع و يفتؤؤان مؤؤن الو ؤؤالف الةامؤؤة للقنؤؤة مبوج ؤ املؤؤادة  ٠٦٥ارتباطؤؤا مباش ؤرا تنفيؤؤذ خطؤؤع
الةمؤ املتةلقؤؤة اب ستككؤؤاف ،تت ؤؤالن ابملسؤؤؤولية ،مبوجؤ الفقؤؤرة الفرعيؤؤة ( ٨ج) مؤؤن املؤؤادة  ،٠٦٥عؤؤن
اإلشؤراف ،نؤؤاء علؤؤى طل ؤ اجمللؤؤس ،علؤؤى األنكؤؤطة املرؤؤطلع هبؤؤا يف املنطقؤؤة ،وابملسؤؤؤولية ،مبوج ؤ الفقؤؤرة
الفرعية ( ٨د) من املادة  ، ٠٦٥عن إعداد تقييما اي ر البيئية لذنكطة املرطلع هبا يف املنطقة.
 - ٠٤واتسؤاقا مؤع الفقؤرة  ٨مؤن املؤادة ُ ،٠٦٥تؤؤول األنظمؤةخ اللقنؤة إيفؤدار تويفؤيا ذا طؤا ع تقؤؤين
أو إداري إلرش ؤؤاد املتةاق ؤؤدحن غي ؤؤة مس ؤؤاعدهتم يف تطبي ؤؤق قواع ؤؤد الس ؤؤلطة وأنظمته ؤؤا وإجراءاهت ؤؤا .ومبوجؤ ؤ
الك ؤؤروط القياسؤ ؤؤية ،حخطل ؤ ؤ مؤ ؤؤن املتةاقؤ ؤؤد التقي ؤؤد تلؤ ؤؤك التويف ؤؤيا يف ؤ ؤؤدود مؤ ؤؤا ه ؤؤو مةقؤ ؤؤول عمليؤ ؤؤا يف
ا طالعهم امج أنكطتهم.
 - ٠٥و غي ؤؤة مك ؤؤني اللقن ؤؤة م ؤؤن ا ؤؤطالع مبس ؤؤؤوليتها عؤ ؤن إع ؤؤداد تقييم ؤؤا اي ر البيئي ؤؤة لذنك ؤؤطة
املرطلع هبا يف املنطقة عمال ابلفقرة ( ٨د) من املادة ،٠٦٥ ،وتقد التويفيا املناسبة إىل اجمللس كلن
محاحة البيئة البحرحة ،جيؤ علؤى األمؤني الةؤا أن ويؤ إىل اللقنؤة البيؤاان واملةلومؤا املسؤتقاة مؤن ؤرامج
الريفد البيئىن اليت حقدمها املتةاقدون (الفقرة  ٨من البند .)٣٨
 - ٠٦وجي على اللقنة أحرا أن تنظر يف تقارحر األمني الةا عن ا ستةرا ا الدورحة لتنفيذ خطع
الةم املتةلقة اب ستككاف (الفقرة  ٣من البند .)٨٢
 - ٠2وحقو اجمللس ابلو الف التالية:
(أ)

املوافقة على خطع الةم وفقا للفقرة ( ٠٠أ) من البند  ٣من مرفق اتفامل عا ٠٩٩٤؛

(ب) النظؤؤر يف تقؤؤارحر األمؤؤني الةؤؤا عؤؤن ا ستةرا ؤؤا الدورحؤؤة لتنفيؤؤذ خطؤؤع الةمؤ املتةلقؤؤة
اب ستككاف (الفقرة  ٣من البند )٨٢؛
(ج)
املادة )٠٦٨؛

اس ؤ ؤ ؤؤرتعاء انتب ؤ ؤ ؤؤا اةي ؤ ؤ ؤؤة الس ؤ ؤ ؤؤلطة إىل ؤ ؤ ؤؤا

ع ؤ ؤ ؤؤد ا مت ؤ ؤ ؤؤال (الفق ؤ ؤ ؤؤرة ( ٨أ) م ؤ ؤ ؤؤن

(د) ممارسؤؤة رقا ؤؤة علؤؤى األنكؤؤطة املرؤؤطلع هبؤؤا يف املنطقؤؤة وفقؤؤا للفقؤؤرة  ٤مؤؤن املؤؤادة ،٠٥٣
وقواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاهتا (الفقرة ( ٨ل) من املادة )٠٦٨؛
(ه) رفؤؤع ال ؤؤدعاوى نيا ؤؤة عؤؤن الس ؤؤلطة ل ؤؤدى غرفؤؤة مناجع ؤؤا ق ؤؤاع البحؤؤار يف ؤؤا
ا مت ال (الفقرة ( ٨ش) من املادة )٠٦٨؛
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(و) إنكؤاء ايليؤؤا املناسؤبة إلدارة جهؤؤاج للمفتكؤؤني واإلشؤراف عليؤ مهمتؤ تف لقؤؤد األنكؤؤطة
يف املنطقة لتحدحد ما إذا كان جيرى ا مت ال للقزء اتادي عكر من ا تفاقية ولقواعد السؤلطة وأنظمتهؤا
وإجراءاهتا وأل كا وشروط أي عقد م مع السلطة (الفقرة ( ٨ض) من املادة )٠٦٨؛
(ج) تةليؤق الةقؤؤود أو فسؤؤذها إذا قؤا املتةاقؤؤد أبنكؤؤطت  ،رغؤؤم حتؤذحرا خطيؤؤة مؤؤن السؤؤلطة،
علؤؤى ٍؤ دو حؤؤؤدي إىل انتهاكؤؤا جسؤؤيمة مسؤؤتمرة ومتةمؤؤدة لذ كؤؤا األساسؤؤية مؤؤن الةقؤؤد وللقؤؤزء اتؤؤادي
عكر من ا تفاقية و تفامل عا  ٠٩٩٤وقواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاهتا؛
(ح) وكبدح عن ذلك ،أو يف ا
املتةاقد تتناس وخطورة ا نتهاك.

ؤرض عقؤواب نقدحؤة علؤى
ا نتهؤاك األقؤ جسؤامة ،ف خ

رابعت  -ي ا ب يدن اال تثتل
 - ٠٢حكؤؤري ع ؤؤد ا مت ؤؤال إىل عؤؤد ال ؤؤتمكن م ؤؤن ا مت ؤؤال ،أو إىل رفؤؤض ا مت ؤؤال ،لك ؤؤرط تنظيم ؤؤىن،
وجي التمييز ين و ني األداء غري الكايف أو غري الكام استنادا إىل خطة عم موافق عليها .و تنم ك
الة تنفيذ غري كاف أو تنفيذ غري كام خلطة عم عن عد امت ال.
 - ٠٩وتبةا جلسامة ك د من عد التمكن من ا مت ال أو رفض ا مت ال ،قد ترتت على عد ا مت ال
عواق خطرية ابلنسبة إىل املتةاقدحن .فةلى سبي امل ال ،جيوج للمقلؤس ،مبوجؤ البنؤد  ٨٠مؤن الكؤروط
القياسية ،أن حةلق أو حفسخ عقؤدا أو أن حفؤرض عقؤواب نقدحؤة ،علؤى النحؤو املبؤني يف الفقؤرتني ( ٠2ج)
و ( ٠2ح) أعؤؤال  .ويف ؤؤروف حمؤؤددة جؤؤرى ياهنؤؤا يف البنؤؤد  ،٨٤قؤؤد حؤؤؤدي عؤؤد ا مت ؤؤال إىل سؤؤح
األفرؤؤلية أو األولوحؤؤة املمنو ؤؤة للمتةاقؤؤدحن ألغ ؤراض ا ستككؤؤاف مؤؤن مقؤؤدمىن الطلبؤؤا الؤؤذحن حقؤؤدمون
خطع عم ستغالل نفس املنطقة واملوارد .و ىت اترخي  ،مل حتذذ اجمللس أي إجراءا إنفاذ يف ق أي
متةاقد .ومل ت در أي إنذارا خطية ومل تخفرض أي عقواب نقدحة.

خت ست  -حتالت يدن اال تثتل اليت الحظتهت اللجرة القتن ن ة والتقر ة

يتن ٧١٠٢

 - ٨١استنادا إىل استةراض التقارحر السنوحة الذي أجرت اللقنة ،ميكن أن ت نممف القرا املكار إليها
يف تقرحر رليس اللقنة أبهنا تنم عن عد امت ال على النحو التاأل:
(أ)

عد تقد التقارحر السنوحة يف ينها؛

(ب) عؤؤد اتبؤؤاع ؤؤاذج اإل ؤؤالغ واملنهقيؤؤا املويفؤؤى هبؤؤا ،مبؤؤا يف ذلؤؤك عؤؤد اسؤؤتذدا ؤؤاذج
اإل الغ على ٍو ما أويفت اللقنة؛
(ج)

ا

التلخري املبلم عنها يف ا

طالع ابألنكطة املدرجة يف إطار خطة الةم .

 - ٨٠وإ ؤؤافة إىل ذلؤؤك ،حسؤؤود قلؤؤق عؤؤا مؤؤن أن اإلنفؤؤامل الفةلؤؤىن للمتةاقؤؤدحن كؤؤان ،يف ؤؤا
أق من اإلنفامل املقرر(.)٨

ك ؤؤرية،

__________
( )٨يف عا  ،٨١٠٦كان اإلنفامل املبلم عن أق مؤن اإلنفؤامل املقؤرر يف  ٠٨الؤة .وتراو ؤت النسؤ املئوحؤة ؤني  ٣و  ٩٩يف املالؤة.
ويف أر ع ا  ،مل حبلم عن اإلنفامل يف الكك الذي طلبت اللقنة.
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ستدست  -املرت شة
 - ٨٨أ ه ؤؤر اس ؤؤتةراض أوأل للقر ؤؤا املك ؤؤار إليه ؤؤا يف الفقؤ ؤرتني  ٨١و  ٨٠أع ؤؤال ة ؤؤض ا لتب ؤؤاس يف
مؤؤا حتةلؤؤق ابلفؤؤرمل ؤؤني ريفؤؤد ا مت ؤؤال اسؤؤتنادا إىل خطؤؤة عمؤ  ،مبةؤؤل عؤؤد الؤؤتمكن مؤؤن ا مت ؤؤال ،أو رفؤؤض
ا مت ؤؤال ،لكؤؤرط تنظيمؤؤىن ،وريفؤؤد األداء اسؤؤتنادا إىل ؤرانمج األنكؤؤطة .وابلنظؤؤر إىل الةواقؤ احملتملؤؤة لةؤؤد
ا مت ؤؤال (املبينؤؤة يف الفؤؤرع را ةؤؤا أعؤؤال ) ،مؤؤن املهؤؤم يؤؤان الفؤؤرمل ؤؤني تلؤؤك األنكؤؤطة و ؤؤوح وأن تكؤؤون عمليؤؤة
ريفد ا مت ال وما حت هبا من مسؤوليا منوطة ابألجهزة املذتلفة التا ةة للسلطة مفهومة كك د وا أل.
 - ٨٣وتكؤؤك عمليؤؤة اإل ؤؤالغ السؤؤنوحة وا سؤؤتةراض الؤؤدوري اخلمسؤؤىن الؤؤذي جيرحؤ األمؤؤني الةؤؤا أداتؤؤني
هامتني للريفد .فهما تسهالن قياس التقد احملرج يف أعمؤال ا ستككؤاف املرؤطلع هبؤا سؤنو اسؤتنادا إىل
خطة عم موافؤق عليهؤا للمتةاقؤد تكؤم ؤرانمج أنكؤطت  ،وتسؤاعدان يف إ ؤراج التةؤدحال املقؤرتح إدخااؤا
على ذلك ال انمج .وتزود عمليةخ اإل الغ السنوحة أحرا السؤلطة بيؤاان ومةلومؤا هؤىن يف أمؤس اتاجؤة
إليها ل لقيا م ال تقييم وحتليؤ وتقؤدحر اي ر البيئيؤة املرتتبؤة علؤى أنكؤطة ا ستككؤاف ،وملسؤاعدة السؤلطة
يف يفؤؤوغ القواعؤؤد واألنظمؤؤة واإلجؤراءا ذا ال ؤؤلة ئماحؤؤة البيئؤؤة والسؤؤالمة البحؤرحتني .وحتسؤؤم هؤؤذا األمؤؤر
أبمهية خايفؤة فيمؤا حتةلؤق ابلبيؤاان واملةلومؤا الؤيت تتؤاح للقنؤة مؤن أجؤ تيسؤري الوفؤاء ابلتزاماهتؤا مبوجؤ
الفقرة  ٨من املادة  ٠٦٥من ا تفاقية لتقد اإلرشادا والتويفيا إىل اجمللس.
 - ٨٤وجرى إ راج أوج ق ور مةينؤة شؤا ت عمليؤة اإل ؤالغ اتاليؤة يف التقرحؤر النهؤالىن عؤن ا سؤتةراض
الدوري للسلطة الدولية لقاع البحؤار عمؤال ابملؤادة  ٠٥٤ا تفاقيؤة ،املكؤفوع تةليقؤا لذمؤني الةؤا  .ومؤن
التدا ري املتذذة ىت اترخي لتحسني الكفاءة إنكاءخ و دة خم ة إلدارة الةقؤود مؤن أجؤ تبسؤيع آليؤا
ؤاع سؤنوي منؤتظم للمتةاقؤدحن ميكؤن
الةم الداخلية وحتسني التوايف ني املتةاقؤدحن والسؤلطة ،وعق خؤد اجتم د
أن تنؤؤاق في ؤ القرؤؤا ذا ا هتمؤؤا املكؤؤرتك .وحختوقؤؤع أن حتسؤؤن إىل ؤؤد كبؤؤري قاعؤؤدةخ البيؤؤاان اجلدحؤؤدة
للسلطة املقرر إطالقها يف عا  ،٨١٠٢تدفق البيؤاان واملةلومؤا ؤني املتةاقؤدحن واألمؤني الةؤا واللقنؤة.
وسؤؤتؤدي أحرؤؤا قاعؤؤدة البيؤؤاان اجلدحؤؤدة إىل مزحؤؤد مؤؤن الكؤؤفافية ،رؤؤمان اطؤؤالع املسؤؤتذدمني املؤؤلذون اؤم
علؤؤى البيؤؤاان الس ؤرحة ،و تؤؤوفري موقؤؤع شؤؤبكىن دسؤؤىن ومفيؤؤد حكؤؤم نظامؤؤا للمةلومؤؤا اجلغرافيؤؤة ،حتؤؤيأل
للقمهور ا طالع على البياان واملةلوما غري السرحة .وإ افة إىل ذلك ،ميكن أحرا إل ؤراج دور ؤرامج
أنكطة ك د من املتةاقدحن أما اجلها اخلارجية أن حسهم يف ج دة الكفافية وتيسري قدر أك من التةام
والتةاون ني املتةاقدحن.
اض دقيؤق لذ كؤا ذا ال ؤلة مؤؤن ا تفاقيؤة ولذنظمؤة ف ؤال وا ؤحا يف و ؤؤالف
 - ٨٥وأ هؤر اسؤتةر د
أجهزة السلطة ؤني الرتخؤي( (املوافقؤة علؤى خطؤع الةمؤ يف شؤك عقؤود) ،مؤن جهؤة ،ومؤا حسؤتتبع ذلؤك
من امت ال وإنفاذ اؤذ الةقؤود ،مؤن جهؤة أخؤرى .فةلؤى سؤبي امل ؤال ،أنيطؤت و يفؤة توجيؤ جهؤاج تفتؤي
واإلشراف علي  ،فرال عن اُتاذ إجراءا اإلنفاذ ،ابجمللس را .يف ني خعهد مبسؤؤولية اإلدارة اليوميؤة
عؤؤن تنفيؤؤذ خطؤؤع الةم ؤ املتةلقؤؤة اب ستككؤؤاف وعؤؤن اإل ؤؤالغ عؤؤن أي ؤؤا عؤؤد امت ؤؤال إىل األمؤؤني
على ٍو حتسق مؤع ا تفاقيؤة واألنظمؤة.
الةا  ،الذي ميارس ال ال يا واملها املذ ة لذلك املن
وحنكل ترارب م احل متليف عندما تكون اايئة اليت توافق على عقود ا ستككاف والكروط املالية هؤىن
نفسها اايئة املسؤولة عن مان ا مت ال.
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 - ٨٦وفيما حتةلق ابلتمييز ني عد ا مت ال ،من جهة ،واألداء غري الكايف أو غري الكام استنادا إىل
خطة عمؤ موافؤق عليهؤا ،مؤن جهؤة أخؤرى ،حتةؤني اتبؤاع عمليؤة اعتمؤاد أك ؤر فةاليؤة لتحدحؤد مؤا إذا كانؤت
إ ؤؤدى املس ؤؤال ال ؤؤيت خ ؤؤدد ابعتباره ؤؤا ال ؤؤة حمتمل ؤؤة لة ؤؤد ا مت ؤؤال ه ؤؤىن يف الواق ؤؤع ال ؤؤة ع ؤؤد امت ؤؤال
لذنظمة .والةم جا در إلدخال حتسينا على الةملية اتالية ،يؤد أن مؤن شؤلن فهؤ دم أو ؤأل لسؤب عؤد
تلبيؤؤة أو حتقيؤؤق متطلبؤؤا إ ؤؤالغ مةينؤؤة أويفؤؤت هبؤؤا اللقنؤؤة أن وسؤؤن فهؤؤم السؤؤلطة لؤ امج املتةاقؤؤدحن ومهلهؤؤم
الزمنية.
 - ٨2ومر السلطة اليا يف فرتة انتقالية من مر لة تنظيم وإدارة عقود أنكطة ا ستككاف يف املنطقة،
مبؤؤا يف ذلؤؤك اؤؤع البيؤؤاان اجليولوجيؤؤة والبيئيؤؤة ،إىل مر لؤؤة ا ؤؤطالع ؤؤدورها ؤؤفتها هيئؤؤة ان مؤؤة مقبلؤؤة
ألنكطة التةدحن يف املنطقة .والكفافية هىن من املبادئ الرليسية لإلدارة السليمة للكؤون الدولية .ويف هذا
ال دد ،فإن مكروع الةم اتاأل ألنظمة ا ستغالل حسلم أبن أي عقؤد اسؤتغالل ،مبؤا يف ذلؤك األنكؤطة
املرطلع هبا مبوجب  ،سيكون وثيقة عامة ،ابست ناء املةلوما السرحة.

ستبعت  -الت ص تت
 - ٨٢اجمللس مدعو إىل القيا مبا حلىن:
أن ويع علما ابملسال الواردة يف هذا التقرحر وأن حنظر يف الطل من املتةاقدحن تقد
(أ)
مزحد من املةلوما عن أسباب التلخر يف تنفيذ خطع الةم وأسباب التذفيرا يف اإلنفامل املتوقع؛
(ب) أن ويع علما مبسؤوليا ك د من األمني الةؤا واللقنؤة القانونيؤة والتقنيؤة واجمللؤس فيمؤا
حتةلق ابإل الغ عن األنكطة املنفذة يف إطار خطع الةم املتةلقة اب ستككاف؛
(ج) أن حطلؤ مؤؤن األمؤؤني الةؤؤا أن حقؤؤد إىل اجمللؤؤس تقرح ؤرا سؤؤنو وؤؤدد فيؤ ؤؤا عؤؤد
ا مت ؤؤال املزعومؤؤة واإلجؤراءا النا مؤؤة املويفؤؤى هبؤؤا أو املزمؤؤع اُتاذهؤؤا ،مبؤؤا يف ذلؤؤك أي غرامؤؤا نقدحؤؤة قؤؤد
حفر ها اجمللس؛
أن حطل ؤ م ؤؤن األم ؤؤني الة ؤؤا أن ح ؤؤدرج يف تق ؤؤارحر ع ؤؤن ال ؤؤة اي ؤؤع الةق ؤؤود مزح ؤؤدا م ؤؤن
(د)
التفايفي عن ا ستةراض الدوري لتنفيذ خطع الةم املتةلقة اب ستككاف وفقا للقاعدة التنظيمية ٨٢؛
(هؤ) أن حطل ؤ مؤؤن الؤؤدول املزكيؤؤة تقؤؤد تفايفؤؤي عؤؤن أحؤؤة تؤؤدا ري متذؤؤذة لرؤؤمان ا مت ؤؤال
مبوج عقد لالستككاف وفقا للمادة  ٠٣٩ا تفاقية؛
(و) أن حطلؤ مؤؤن األمؤؤني الةؤؤا أن حسؤتطلع مؤؤع املتةاقؤؤدحن إمكؤؤان إ ؤرا عقؤؤود استككؤؤاف
وما حرتبع ذلك من رامج أنكطة متا ؤة للقمهؤور ،علؤى أن تخراعؤى سؤرحة ا لتزامؤا املتةهؤد هبؤا مبوجؤ
هذ الةقود.
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