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الدورة الرابعة والعشرون
دورة اجمللس ،اجلزء األول
كينغستون ٩-٥ ،آذار/مارس ٢٠١٨

بيا ا ن من رئيس مجلس األمن بش ا ا ا ا ا ا ن أعما ا المجلس خال الجزء األو
من الدورة الرابعة والعشرين
أوال  -افتت ح الدورة
 - ١يف عام  ،٢٠١٧بناء على توصية اللجنة اليت أنشأهتا اجلمعية إلجراء مراجعة دورية للنظام الدويل
للمنطقة عمال باملادة  ١٥٤من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار ،أقرت اجلمعية اجلدول الزمين املنقح
لالجتماعات لعامي  ٢٠١٨و  ،ISBA/23/A/13( ٢٠١٩الفرع دال ،الفقرة  ،)١بسب ب ب ب ب ب ببب تزايد ع ء
عمل السببلطة .وبناء على ذلك ،تعقد الدورة الرابعة والعشببرون للمجلس يف جزأين .ويف اجلزء األول ،عقد
اجمللس ١٠اجتماعات يف الفرتة من  ٥إىل  ٩آذار/مارس  ،٢٠١٨يف مقر السببلطة يف كينغسببتون ،مباشببرة
قبل دورة اللجنة القانونية والتقنية اليت دامت أسب ب بببوعن .وسب ب ببيعقد اجلزء الثاين للدورة يف الفرتة من  ١٦إىل
 ٢٠متوز/يوليه  ،٢٠١٨بعد اجتماعات اللجنة وقبل اجتماعات اجلمعية.

ث ني  -إقرار جدو األعم
 - ٢يف اجللس ب ب ب ب ببة  ،٢3١املعقودة يف  ٥آذار/مارس  ،٢٠١٨أقر اجمللس جدول األعمال لكال جزأي
دورته الرابعة والعشرين (.)ISBA/24/C/1

ث لث  -انتخ ب رئيس المجلس ونواب الرئيس
 - 3يف اجللس ب ب ب ب ببة نفس ب ب ب ب ب ا ،انتخ اجمللس أوالف مايكلباس ب ب ب ب ببت (النرويج) رئيس ب ب ب ب ببا للمجلس للدورة
الرابعة والعشبرين .ويف وقت الحق ،وإثر مشباورات أجريت بن اجملموعات اإلقليمية ،انتخ اجمللس ممثلي
كوت ديفوار (الدول األفريقية) واهلند (دول آس ب ببيا واحمليط اهلادئ) وبولندا (دول أوروبا الش ب ببرقية) والربازيل
(دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب) نوابا للرئيس.
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رابع  -تقرير األمين الع م عن وث ئق تفويض أعض ء المجلس
 - ٤يف اجللسب ب ب ب ب ب ب ببة  ،٢3٤املعقودة يف  ٨آذار/مببارس  ،٢٠١٨أبلغ األمن العببام اجمللس بببأن وثببائق
تفويض رمسية صب ب ب ب ب ب ببادرة عن رؤسب ب ب ب ب ب بباء الدول أو احلكومات أو وزارات اخلارجية أو أشب ب ب ب ب ب ببخا مأذون هلم
من وزراء اخلارجية قد وردت من أعضاء اجمللس البالغ عددهم  ٢٢عضوا التالية أمساؤهم :االحتاد الروسي،
واألرجنتن ،وأس ب ب ب ب ب ب برتاليببا ،وإيطبباليببا ،والربازيببل ،وبنغالديش ،وبولنببدا ،وتونغببا ،وجببامببايكببا ،ومج وريببة كوريببا،
وس ب ب ببنغافورة ،وش ب ب ببيلي ،والص ب ب ببن ،وغانا ،وفرنس ب ب ببا ،وكوت ديفوار ،واملكس ب ب ببيك ،واململكة املتحدة لربيطانيا
العظمى وأيرلندا الشب ب ب ب ببمالية ،والنرويج ،واهلند ،وهولندا ،واليابان .وقُ ّدمت أيضب ب ب ب ببا تس ب ب ب ب ب رسب ب ب ب ببائل تفويض
عن طريق الفاكس أو يف شببكل مذكرات شببفوية موقعة باألحرف األوىل موج ة من وزارات ،أو سببفارات،
أو بعثات دائمة لدى األمم املتحدة ،أو بعثات دائمة لدى الس ب ب ب ب ببلطة ،أو مكات أو س ب ب ب ب ببلطات حكومية
أخرى من أملانيا ،وأوغندا ،وبنما ،واجلزائر ،وجنوب أفريقيا ،والكامريون ،وكندا ،واملغرب ،ونيجرييا.
 - ٥ووفقببا للمببادة  ١٨من النظببام الببداخلي للمجلس ،قُب ّدمببت وثببائق تفويض من االحتبباد األورويب
وأعضبباء اجلمعية البالغ عددهم  ١٢عض بوا التالية أمساؤهم والذين ليس بوا من أعضبباء اجمللس ولكن حيق هلم
أن يش ب بباركوا يف جلس ب بباته عمال باملادة  ٧٤من نظامه الداخلي ،وهؤالء األعض ب بباء هم :األردن ،وإس ب بببانيا،
وأوكرانيا ،والربتغال ،وبلجيكا ،والسنغال ،وقطر ،وكوستاريكا ،والكونغو ،وكينيا ،ومصر ،وناورو.

خ مس  -انتخ ب لملء ش غر في اللجنة الق نونية والتقنية
 - ٦انتخ اجمللس ،يف جلسته  ،٢3١أمحد فاروق (مصر) مللء الشاغر يف اللجنة القانونية والتقنية الذي
نش ببأ عن اس ببتقالة يمود س ببامي (مص ببر) للفرتة املتبقية من واليته املنت ية يف  3١كانون األول/ديس ببمرب ٢٠٢١
(انظر .)ISBA/24/C/2

س دس  -ح لة عقود االستكش ف
 - ٧يف اجللسة نفس ا ،أحاط اجمللس علما بالعدد اإلمجايل لعقود االستكشاف اليت منحت ا السلطة،
واليت بلغ عددها  ٢٨عقدا (انظر  )ISBA/24/C/5م بدء نفاذ عقد اس ب ب ببتكش ب ب بباف الكربيتيدات املتعددة
الفلزات م حكومة بولندا يف  ١٢شباط/فرباير  .٢٠١٨وأحاط علما أيضا بالتوقي املقرر لعقد استكشاف
قش ب ب ب ب ب ببور املنغنيز احلبديبدي الغنيببة ببالكوببالبت م حكومبة مج وريبة كوريبا يف  ٢٧آذار/مبارس  ٢٠١٨وتوقي
اتفاق التمديد م حكومة اهلند يف  ١٥آذار/مارس .٢٠١٨

س بع  -تنفيا المقرر الا اتخا المجلس في عا م  2017بشا ا ا ا ا ا ن التقرير الموجز
لرئيس اللجنة الق نونية والتقنية
 - ٨يف اجللس ب ب ببة  ٢3١أيض ب ب ببا ،قدم األمن العام اس ب ب ببتكماال مؤقتا للمعلومات عن تنفيذ املقرر الذي
اختذه اجمللس بشب ب ب ب ب ب ببأن التقرير املوجز لرئيس اللجنة القانونية والتقنية خالل الدورة الثالثة والعش ب ب ب ب ب ب برين (انظر
 .)ISBA/24/C/6وقُ ّدم تقرير منفص ب ببل أعده األمن العام وركز فيه على االسب ب برتاتيجية األولية إلحراز تقدم
يف وض خطط اإلدارة البيئية اإلقليمية حتت إشراف السلطة لألقاليم الرئيسية اليت جيري في ا تنفيذ أنشطة
2/11

18-03785

ISBA/24/C/8

االستكشاف مبوج عقود (انظر  .)ISBA/24/C/3وقُ ّدم أيضا تقرير آخر تضمن تفاصيل بشأن املسائل
املتعلقة بامتثال املتعاقدين ،استجابة لطل قُ ّدم يف مقرر اجمللس لعام ( ٢٠١٧انظر .)ISBA/24/C/4

ألف -وضع خطط اإلدارة البيئية اإلقليمية للمنطقة
 - ٩يف اجللسة  ،٢3١أحاط اجمللس علما باالسرتاتيجية األولية ،مبا يف ذلك الربنامج املقرتح حللقات
العمل لعام  ،٢٠١٨هبدف وض ب ب ب اس ب ب برتاتيجية أكثر اتسب ب بباقا لوض ب ب ب خطط اإلدارة البيئية اإلقليمية (انظر
 .)ISBA/24/C/3والحظ اجمللس أن االسرتاتيجية األولية حتدد هنجا متسقا ومنسقا للعملية .ووافق اجمللس
على املناطق ذات األولوية اليت ح ّددت على أس ب ب بباس أويل مبرتف وس ب ب ببط احمليط األطلس ب ب ببي ،ومرتف النقطة
ثالثيببة احلببدود يف احمليط اهلنببدي ،واملنطقببة احلبباملببة للعقيببدات ،ببباإلض ب ب ب ب ب ب ببافببة إىل مشببال غرب احمليط اهلببادئ
وجنوب احمليط األطلسببي فيما يتعلق باجلبال البحرية .وأيّد اجمللس التوسب الذي أقرته األمانة لنطاق وعمق
شبراكاهتا االسبرتاتيجية م اجل ات املعنية من املنظمات والباحثن ،مبا يف ذلك اسببتكشبباف الفر املتاحة
إلقامة ش ب ب براكات اس ب ب برتاتيجية جديدة ،نظرا ألن توافر البيانات يشب ب ببكل احملرك لوض ب ب ب خطط اإلدارة البيئية
اإلقليمية .وشج اجمللس على القيام مبزيد من التواصل والتشاور م أصحاب املصلحة املعنين ،مبا يشمل
كال من املتعاقدين ومنظمات البحوث ،من أجل مج وحتليل البيانات البيئية حبيث يكون لدى السب ب ب ب ب ببلطة
ما يكفي من األس ببس العلمية للش ببروع يف وضب ب خطط اإلدارة البيئية اإلقليمية للمناطق ذات األولوية اليت
جرى حتديدها .وأعرب اجمللس عن تقديره ملبادرة الرابطة الصب ب ب ببينية للبحث والتطوير يف جمال املوارد املعدنية
للمحيطات للدعوة إىل تنظيم حلقة عمل ،باالشب ب ب برتاك م الس ب ب ببلطة ،بش ب ب ببأن وضب ب ب ب خطة من هذا القبيل
يف احمليط اهلادئ ،من املقرر أن تعقد يف الفرتة من  ٢٦إىل  ٢٩أيار/مايو  .٢٠١٨والحظ اجمللس أيض ب ب ب ب ببا
التحديات اليت تواج ا الس ب ب ب ببلطة واحلاجة إىل اس ب ب ب ببتثمارات كبرية لتجمي البيانات املتاحة ومعرفة الثغرات
يف التحديد .وطل اجمللس إىل األمانة أن تسببتكش ب سبببل نشببر نتائج حلقة العمل املشببرتكة على نطاق
واس وشج على املشاركة الواسعة يف برنامج حلقات العمل ككل.
 - ١٠وارتئي أنه من الض ب ب ببروري أن توضب ب ب ب اخلطط بطريقة ش ب ب ببفافة حتت إشب ب ب براف الس ب ب ببلطة ،يف ض ب ب ببوء
اختص ب ب ب ب بباصب ب ب ب ب ب ا مبوج اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار واالتفاق بش ب ب ب ب ببأن تنفيذ اجلزء احلادي عش ب ب ب ب ببر
من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار املؤرخة  ١٠كانون األول/ديس ب ب ب ببمرب  .١٩٨٢ونظر اجمللس أيض ب ب ب ببا
يف العالقة بن خطط اإلدارة البيئية اإلقليمية ومشروع نظام االستغالل.

ب ء -المس ئل المتعلقة ب متث المتع قدين
 - ١١يف اجللسات  ٢3٢و  ٢3٤و  ٢3٥و  ٢3٦املعقودة يف  ٥و  ٨و  ٩آذار/مارس ،نظر اجمللس
يف حتليل مفصبل بشبأن امتثال املتعاقدين (انظر  .)ISBA/24/C/4وأشبار اجمللس إىل أن هذه املسبألة تتسم
بالتعقيد ،وهي تطرح للنظر في ا يف توقيت مناس ب ب ب  ،أثناء ص ب ب ببياغة نظام االس ب ب ببتغالل .وعلقت عدة وفود
على ضببرورة إقامة توازن بن احلاجة إىل الشببفافية واحرتام الس برية على مر الزمن ويف إطار اهليئات املشبباركة
يف رصب ب ب ب ب ب ببد االمتثال ،مثل آلية التفتيش داخل األمانة ،واللجنة القانونية والتقنية ،والدولة أو الدول املزكية،
واجمللس واألمن العام .وأشب ب ب ببري أيضب ب ب ببا إىل إطالق قاعدة البيانات ،األمر الذي من شب ب ب ببأنه أن ييسب ب ب ببر توافر
البيبانبات واملعلومبات غري الس ب ب ب ب ب ب بريبة .والحظ اجمللس أيض ب ب ب ب ب ب ببا احلباجبة إىل عمليبة حتقق أكثر فعباليبة للتمييز
بن عدم االمتثال وقصب ب ب ب ب ب ببور األداء أو عدم اكتماله بسب ب ب ب ب ب ببب التحديات التكنولوجية والتحديات املرتبطة
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باملوق بالقياس إىل خطة عمل موافق علي ا .وذُكر أيض ببا أن الس ببلطة متر مبرحلة انتقالية تفض ببي إىل قيام ا
بدورها اجلديد بوصف ا هيئة تنظيمية مستقبلية ألنشطة التعدين.
 - ١٢وأحاط اجمللس علما باملس ب ب ببائل املتعلقة بامتثال املتعاقدين خلطط العمل املتعلقة باالس ب ب ببتكش ب ب بباف
(انظر  )ISBA/24/C/4ودع ببا األمن الع ببام إىل أن يطل ب ب من املتع بباق ببدين تق ببدم مزي ببد من املعلوم ببات
عن أسباب التأخر يف تنفيذ خطط العمل وأسباب التخفيضات يف اإلنفاق املتوق .
 - ١3وأحاط اجمللس علما أيض ببا مبس ببؤوليات كل من األمن العام واللجنة واجمللس فيما يتعلق باإلبالغ
عن األنشطة املنفذة يف إطار خطط العمل املتعلقة باالستكشاف.
 - ١٤وطل اجمللس إىل األمن العام أن يقدم تقريرا س ب ب ببنويا إىل اجمللس حيدد فيه حاالت عدم االمتثال
املزعومة واإلجراءات التنظيمية املوص ب ب ب ببى هبا أو اليت يتعن اختاذها وفقا لالتفاقية ،واالتفاق وأنظمة التنقي
واالسب ب ببتكشب ب بباف ،مبا يف ذلك أي عقوبات نقدية يتعن أن يفرض ب ب ب ا اجمللس ،ودعا الدول املزكية إىل تقدم
أي معلومات تتعلق بعدم امتثال من هذا القبيل والتدابري املتخذة من أجل ض ب ب ب ب ببمان االمتثال مبوج عقد
االستكشاف ،وفقا للفقرة ١3٩من االتفاقية.
 - ١٥وطل اجمللس إىل األمن العام أن يدرج يف التقارير عن حالة مجي العقود مزيدا من التفاصب ب ب ب ب ب ببيل
عن االسببتعرا الدوري لتنفيذ خطط العمل املتعلقة باالسببتكشبباف وفقا لألحكام ذات الصببلة من أنظمة
التنقي واالستكشاف.
 - ١٦وطل اجمللس أيض ببا إىل األمن العام أن يس ببتطل م املتعاقدين إمكان جعل عقود اس ببتكش بباف
وما يرتبط هبا من برامج أنشب ب ب ب ب ب ببطة متاحة للجم ور ،على أن تُراعى االلتزامات املتعلقة بالس ب ب ب ب ب ب برية املتع د
هبا مبوج تلك العقود ،وأن يقدم تقريرا عن ذلك إىل اجمللس يف دورته اخلامسة والعشرين.

ث من  -مشروع نظ م استغال الموارد المعدنية في المنطقة
 - ١٧يف الفرتة من  ٦إىل  ٩آذار/مارس ،اجتم اجمللس يف جلسب ببة غري رمسية للنظر يف مذكرة اإلحاطة
بشأن التقارير املقدمة فيما يتصل مبشروع نظام استغالل املوارد املعدنية يف املنطقة (.)ISBA/24/C/CRP.1
والحظ اجمللس م التقدير التقارير البالغ عددها  ٥٥تقريرا ،مبا يف ذلك  ١٨تقريرا مقدمة من دول أعضاء
وتقرير واحد من جمموعة إقليمية (الدول األفريقية) ،اليت تلقت ا األمانة ردا على مشب ب ب ب ب ب ببروع النظام .والحظ
أيضب ببا األسب ببئلة املوج ة إىل أصب ببحاب املصب ببلحة (انظر  ،ISBA/23/C/12املرفق) .واعرتف اجمللس مبسب ببا ة
حلقة العمل بشب ب ببأن مشب ب ببروع النظام ،اليت اسب ب ببتضب ب ببافت ا اململكة املتحدة واجلمعية امللكية بصب ب ببورة مشب ب ببرتكة
ونُظّمت يف لندن يف  ١٢و  ١3شباط/فرباير ،وبالتقرير عن نتائج حلقة العمل تلك.
 - ١٨وناقش اجمللس خالل اجتماعاته سب ببتة مواضب ببي مشب ببرتكة ناشب ببئة عن الردود على مشب ببروع النظام،
على النحو املبن يف مذكرات املس ب ب ببائل املرفقة مبذكرة اإلحاطة .ومتثل اهلدف الرئيس ب ب ببي للمناقش ب ب ببة يف توفري
مشببورة عملية املنحى للجنة القانونية والتقنية لتيسببري مداوالهتا املقبلة بشببأن مشببروع النظام ،املقرر إجراؤها
يف الفرتة من  ١٢إىل  ٢3آذار/مارس  ،٢٠١٨على أساس املواضي الستة املقدمة إىل اجمللس.
 - ١٩وجرى التأكيد على أن مشب ب ب ب ب ببروع النظام جي أن يعكس أحكام االتفاقية واالتفاق ،مبا يف ذلك
الس ببياس ببات املتعلقة باألنش ببطة يف املنطقة واحلاجة إىل اعتماد التدابري الالزمة لض ببمان احلماية الفعلية للبيئة
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البحرية من اآلثار الضارة اليت قد تنشأ عن تلك األنشطة .ويف سياق التطوير املستمر ملشروع النظام ،أبرز
اجمللس احلاجة إىل اتباع هنج شببفاف وشببامل للجمي يف صببياغة يتوى مواده .وبناء على ذلك ،طُل إىل
اللجنة القانونية والتقنية أن تويل االعتبار الواج  ،يف تقاريرها الالحقة ،إىل ردود الدول األعض ب بباء وس ب ببائر
أصحاب املصلحة على مشروع النظام وحتديد األساس النظري ألي تعديل أو تغيري لنص املشروع.
 - ٢٠وطُل ب إىل اللجن ببة الق ببانوني ببة والتقني ببة أن تق ببدم ،قب ببل اجلزء الث بباين من دورة اجمللس ال ببذي س ب ب ب ب ب ببيعق ببد
يف متوز/يوليه ،ورقة عمل بشأن مشروع النظام ،باللغات الرمسية الست .وينبغي أن تتضمن ورقة العمل ما يلي:
(أ)

جمموعة منقحة ومشروحة من مشاري مواد نظام االستغالل؛

(ب)

مذكرة إحاطة تربز املسائل اليت تتطل املزيد من التحقيق أو الدراسة؛

(ج)

أي مسائل تتطل تعليمات أو توجي ات من اجمللس.

 - ٢١ويف ض ب ببوء مداوالت اجمللس بش ب ببأن املواض ب ببي الس ب ببتة املش ب ببرتكة ،طُل إىل اللجنة القانونية والتقنية
أن تتناول ،قدر اإلمكان ،النقاط واإلجراءات التالية خالل اجتماعاهتا املقبلة.

ألف  -م كرة المس ئل  :1فهم المس ر المؤد إلى االستغال وم بعد
 - ٢٢فيما يتعلق هبيكل ويتوى وتسلسل مواد مشروع النظام ،طل إىل اللجنة أن تقوم مبا يلي:
تعزيز مبدأ الرتاث املشببرتك للبشبرية يف أحكام منطوق مشببروع النظام ومبا يتفق م االتفاقية.
(أ)
ويتعن أن تعطى األولوية للمبدأ وتنفيذه من أجل منفعة البش ب ب برية مجعاء يف وض ب ب ب مشب ب ببروع النظام ،مبا يف ذلك
إيالء االعتبار ،أثناء عملية تقدم الطلبات ،للكيفية اليت ستساهم هبا خطة العمل يف تنفيذ املبدأ؛
(ب) دراسب ببة التفاعل والتماسب ببك بن تسب ببلسب ببل سب ببري العمل لكل من أنظمة االسب ببتكشب بباف
ومشروع نظام االستغالل ،وال سيما عن طريق ما يلي:
’‘١

حتديد الشروط الضرورية يف مرحلة االستكشاف؛

’‘٢

تقييم ما إذا كانت املعلومات املستمدة من أنظمة وعقود االستكشاف ستتيح اإلعداد
املناس للوثائق الالزمة لتقدم طل للموافقة على خطة عمل لالستغالل؛

’‘3

إعادة النظر يف تعري ”االس ب ب ب ببتغالل“ يف مش ب ب ب ببروع النظام (الذي خيتل عن التعري
الوارد يف أنظمة االستكشاف)؛

’‘٤

حتديد الكيفية اليت ميكن هبا تنظيم أنشطة االستكشاف يف إطار عقد االستغالل؛

(ج) استعرا مشروع النظام ذي الصلة الوارد يف امللحق  ٢ملذكرة املسائل األوىل الواردة يف املرفق
األول ملذكرة اإلحاطة والنظر يف أي أحكام تنظيمية أخرى الزمة لتغطية كل من عملية االستغالل ومراحل ا؛
(د) حتديد أي تفاصب ب ب ب ب ببيل مطلوبة أخرى مبوج املبادئ التوجي ية أو اإلجراءات لضب ب ب ب ب ببمان
إمكانية أن تتطور املعايري إىل ممارسات جيدة للصناعة ،من املنظورات التجارية والبيئية؛
(هب) النظر يف مف وم ”أفض ب ب ببل التكنولوجيا املتاحة“ ،وإدماجه يف مش ب ب ببروع النظام والس ب ب بببل
الكفيلة بتعزيز اعتماده وتطويره؛
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(و)

ضمان أن تكون األحكام التنظيمية صاحلة من النواحي التكنولوجية والعلمية والبيئية؛

(ز)

النظر يف اجلدوى التجارية لألحكام التنظيمية؛

(ح) النظر يف آلية لإلبالغ ومراجعة احلسببابات على حنو تدرجيي تغطي املراحل ذات الصببلة
لعقد االسب ب ب ب ب ب ببتغالل ،وليس فقط يف احلاالت اليت حيدث في ا تغري يف الظروف يف البيئة البحرية ،م اتّباع
هنج حتوطي يف الوقت نفسه؛
(ط) وض ب ب ب ب ب ب ب آلية لتقدم املعلومات املسب ب ب ب ب ب ببتكملة واالسب ب ب ب ب ب ببتعرا فيما يتعلق خبطة التمويل
(املرفق الثالث ملشروع النظام) لضمان استمرار القدرة املالية يف إطار عقد االستغالل؛
(ي) التعاون م اللجنة املالية وتقدم توصب ب ب ب ب ب ببيات إىل اجمللس بشب ب ب ب ب ب ببأن أدوار ومسب ب ب ب ب ب ببؤوليات
كل من اللجنة القانونية والتقنية واللجنة املالية من أجل تيس ببري التعاون يف وض ب ب مش ببروع النظام ،وخاص ببة
آلية الدف  ،وعلى وجه التحديد ،الرس ب ب ببوم اإلدارية ،ووض ب ب ب معايري التقاس ب ب ببم املنص ب ب ب  ،املدرجة يف جدول
أعمبال اللجنبة املباليبة للنظر في با يف اجتمباعباهتبا يف متوز/يوليبه  .٢٠١٨وكبان من املقرر تقبدم تقرير موجز
إىل اجمللس عن املناقش ب ببات اليت دارت بن اللجنة القانونية والتقنية واللجنة املالية ،مبا يف ذلك برنامج عمل
لوض آلية الدف (مبا يف ذلك الرسوم اإلدارية وغريها من الرسوم) ومعايري التقاسم املنص ؛
(ك)

تزويد اجمللس مبخطط أكثر تفصيال لتيسري ف م العمليات التنظيمية وتسلسل سري العمل؛

(ل)

النظر يف احلاجة إىل أحكام خاصة باملوارد يف مشروع النظام؛

(م) النظر يف النُ ج املتبعة بشببأن مشببروع النظام فيما يتعلق بالتوازن بن اليقن والقدرة على
التنبؤ ،وكذلك املرونة والقدرة على التكي ؛
(ن)
لتنفيذ النظام؛
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املشبباركة م األمن العام يف مناقشببة احلاجة إىل تعزيز املوارد واخلربات املؤس بسببية الالزمة

(س)

فيما يتعلق هبيكل مشروع النظام واألحكام التنظيمية احملددة:

’‘١

إعادة النظر يف هيكل وتس ب ب ببلس ب ب ببل األجزاء (على س ب ب بببيل املثال ،ميكن أن يوضب ب ب ب اجلزء
احلادي عشر احلايل بعد اجلزء الراب واجلزء العاشر احلايل بعد اجلزء الساب )؛

’‘٢

ضمان جتسيد التوازن املالئم حلقوق املتعاقد والتزاماته على النحو الصحيح يف مشروع النظام؛

’‘3

ضب ب ب ببمان أن يكون مشب ب ب ببروع املادة ( )٤( ٧د) واضب ب ب ببحا فيما يتعلق بصب ب ب ببحة وسب ب ب ببالمة
كل من الطواقم واألطراف الثالثة اليت قد تتأثر مباشرة باألنشطة املقرتحة؛

’‘٤

النظر يف األس ب ب بباس النظري واألهداف فيما يتعلق بض ب ب ببمان األداء (على س ب ب بببيل املثال،
أحكام اإلغالق ويتوى خطة اإلغالق)؛

’‘٥

ضمان جتسيد املادتن  ١٤٢و  ١٤٧من االتفاقية على النحو املناس يف مشروع النظام؛

’‘٦

دراس ب ببة س ب بببل ووس ب ببائل إيالء االعتبار املعقول لألنش ب ببطة األخرى املض ب ببطل هبا يف البيئة
البحريبة ،مثبل املالحبة ،ومب ّد الكبابالت وخطوط األنبابيب البحريبة ،وص ب ب ب ب ب ب بيبد األمسباك،
والبحث العلمي؛
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’‘٧

توضيح تعري كل من ”املساحة املشمولة بالعقد“ و ”منطقة التعدين“؛
اإلداري يف ض ب ب ب ببوء اآلليات القائمة لتس ب ب ب ببوية

’‘٨

إعادة النظر يف أس ب ب ب بباس آلية لالس ب ب ب ببتعرا
املنازعات املنصو علي ا يف االتفاقية؛

’‘٩

اسببتعرا مجي اجلداول الزمنية واملواعيد الن ائية يف مجي مشبباري مواد النظام ،وال سببيما
احلاجة إىل اليقن يف دراسة وتقييم خطة العمل ،مبا يف ذلك املشاورات الالزمة؛

’ ‘١٠توضيح شروط التأمن يف إطار مشروع املادة ٢٧؛
’ ‘١١تقدم مزيد من التفاصيل بشأن فئات العقوبات النقدية يف التذييل الثالث ملشروع النظام.

ب ء  -م كرة المس ئل  :2آلية الدفع
 - ٢3يُ ّس ب برت املناقشب ببة اليت دارت يف اجمللس بشب ببأن مسب ببألة وض ب ب آلية دف عادلة ومنصب ببفة من خالل
عر ق ّدمه ريتش ببارد روث ،مدير خمرب نظم املواد مبع د ماس بباتش ببوس ببتس للتكنولوجيا ،بش ببأن اقتص بباديات
تعدين العقيدات املؤلفة من عدة معادن يف قاع البحار .وف م اجمللس أن الس ب ب ب ب ببيد روث س ب ب ب ب ببيقدم عرض ب ب ب ب ببا
إىل اللجنة القانونية والتقنية يف ٢١آذار/مارس .٢٠١٨
 - ٢٤والحظ اجمللس األهداف واملبادئ املتص ب ب ب ب ب ببلة بوضب ب ب ب ب ب ب الش ب ب ب ب ب ببروط املالية ونظام للمدفوعات مبوج
االتف بباقي ببة (املرفق الث ببالببث ،املببادة  )١3واتف بباق التنفي ببذ (املرفق ،الفرع  ،)٨على التوايل ،وطل ب إىل اللجنببة
القانونية والتقنية أن تبقي تلك األهداف واملبادئ قيد النظر باعتبارها منوذجا لتقييم آلية الدف عندما توض .
 - ٢٥وفيما يتعلق باالجتماع القادم للجنة م السب ب ب ب ب ب ببيد روث باالش ب ب ب ب ب ب برتاك م األمانة ،أبرزت اللجنة
اجملاالت التالية بغر مواصب ببلة االسب ببتكشب بباف والتحقيق ،فيما يتصب ببل بوض ب ب النماذج اليت أنشب ببأها املع د
لتقييم آلية الدف للس ببلطة عن طريق تقييم االفرتاض ببات والبيانات األس بباس ببية يف مكونات النموذج اخلاصببة
بالتكالي وتوقعات األسعار والتدفقات النقدية ،وعلى وجه التحديد:
توقعات اإليرادات وتس ب ب ب ببعري املعادن ،ال س ب ب ب ببيما االفرتاض ب ب ب ببات املتعلقة بتس ب ب ب ببعري املنغنيز
(أ)
(النقاء والدرجة ذوا الصلة)؛
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(ب)

افرتاضات اإلنتاج ووقت التعطل؛

(ج)

افرتاضات التأمن والتأثري يف التخفي من حدة املخاطر؛

(د)

املكونة املستخدمة يف توقعات اإليرادات؛
الفلزات ِّ

(هب)

افرتاضات البيانات فيما يتعلق بدراسة اجلدوى التم يدية ودراسة اجلدوى والتكالي األخرى؛

(و)

االفرتاضات املتعلقة بالتكالي البيئية؛

(ز)

االفرتاضات املوضوعة فيما يتعلق بتقلبات أسعار العمالت؛

(ح)

احتساب أوجه الكفاءة يف عملية التعدين؛

(ط)

االعتبارات احملدَّدة للفئات األخرى من املوارد ومرونة النموذج لتجسيد تلك االعتبارات؛
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(ي) آليات لتعويض الرتاث املش ب ب ببرتك للبش ب ب ب برية ،ينبغي أن تش ب ب ببمل ريعا وحص ب ب ببة من األرباح
وسيناريوهات خمتلفة منوذجية ،ومبادئ االستعرا وتوقيته يف إطار النموذج؛
(ك)

مبادئ عدم إجياد أفضلية أو عائق بصورة مصطنعة ،أي كيفية حتقيق احلياد؛

(ل)

ف م تأثري السلطة بوصف ا جزءا من هيكل التكالي بالنسبة للمتعاقدين؛

(م)
وض النموذج؛
(ن)

دعم مع د ماس ب ب بباتش ب ب ببوس ب ب ببتس للتكنولوجيا يف تص ب ب ببني البيانات واملعلومات من أجل
آليات احلوافز ،من قبيل استخدام األموال ،والتقليل من اآلثار البيئية.

 - ٢٦وطُل إىل اللجنة القانونية والتقنية أيض ب ب ب ب ب ببا ،يف س ب ب ب ب ب ببياق أداء م ام جلنة التخطيط االقتص ب ب ب ب ب ببادي،
أن تدرس الشب ب ب ب ب ب ببروط الالزمة مبوج االتفاقية واتفاق التنفيذ فيما يتعلق حبماية البلدان النامية من اآلثار
الضارة النامجة عن أنشطة االستغالل يف املنطقة وأن تقدم التوصيات الالزمة إىل اجمللس بشأن كيفية معاجلة
هذه املس ب ببألة .وطل إىل اللجنة القانونية والتقنية كذلك أن تبدأ ،باالش ب ب برتاك م األمانة ،يف إجراء دراس ب ببة
للتأثري املمكن إلنتاج املعادن من املنطقة ،وفقا للفقرة ( ٥ه) من املادة  ١من مرفق االتفاق ،وأن تقدم إىل
اجمللس معلومات مستكملة بشأن توقيت الدراسة خالل اجلزء الثاين من دورته ،يف متوز/يوليه .٢٠١٨
 - ٢٧ولئن كان قد أش ب ب ب ب ببري إىل أن اجلزء الس ب ب ب ب بباب من مش ب ب ب ب ببروع النظام ،املتعلق بالش ب ب ب ب ببروط املالية لعقد
االستغالل ،كان عمال يف طور اإلجناز ،طل إىل اللجنة القيام مبا يلي:
(أ)
(ب)
(ج)
و )٢( ٦٤؛

توضيح املعىن املقصود بعبارة ”الظروف اخلاصة“ الواردة يف مشروع املادة )٤( ٦٠؛
التفكري مليا يف منوذج ملعدات القياس والتقييم املطلوبة ألغرا

مشروع املادة ٦٥؛

النظر يف استخدام مبادئ ياسبية مقبولة دوليا أخرى يف إطار مشروعي املادتن )١( 3٩

(د) إعادة النظر يف أس ب بباس حس ب بباب الرس ب ببم الس ب ببنوي الثابت يف إطار مش ب ببروع املادة ،٤٩
حبيث ميكن أن يفر على منطقة التعدين النشطة وم أخذ الوفرة والدرجة يف االعتبار؛
(هب) النظر يف التع ب بباري  ،مب ب ببا في ب ببا ”اإلنت ب بباج التج ب بباري“ ،و ”املع ب ببدن ذو الص ب ب ب ب ب ب بل ب ببة“،
و ”القيمة النقدية“ ،و ”القدرة املالية“ ،و ”املوارد“ و ”االحتياطيات“.
 - ٢٨وطل ب إىل اللجنببة أن حتقق يف التغيريات اليت أدخلببت مؤخرا يف األنظمببة املبباليببة للص ب ب ب ب ب ب بنبباعببات
االستخراجية والتطورات اليت طرأت في ا ،من أجل االستفادة من أفضل املمارسات احلالية.
 - ٢٩وطل إىل اللجنة واألمن العام اختاذ الرتتيبات الالزمة ملواصببلة العمل م مع د ماسبباتشببوسببتس
للتكنولوجيا وتلقي النتائج املتوخاة منه.
 - 3٠وطل أيضا إىل اللجنة استكشاف اخليارات املتاحة فيما يتعلق بآلية الدف وتقدم توصيات إىل
اجمللس بش ب ببأن اخليارات اليت س ب ببتس ب بباعد على حنو أفض ب ببل على حتقيق األهداف واملبادئ املنص ب ببو علي ا
يف االتفاقية واالتفاق.
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جيم  -م كرة المس ئل  :٣دور الدو المزكية
 - 3١طل إىل اللجنة القانونية والتقنية أن تص ب ب ببوغ مص ب ب ببفوفة لواجبات ومس ب ب ببؤوليات الس ب ب ببلطة والدول
املزكية وأن تنظر يف توسب ب ب ب ببي تلك املصب ب ب ب ببفوفة ،حيثما كان ذلك ممكنا من الناحية العملية ،لتعكس األدوار
اليت تضطل هبا دول العلم والدول الساحلية.
 - 3٢وفيما يتعلق مبشروع النظام ،أشري إىل أن اللجنة قد ترغ يف تناول النقاط التالية:
سجل املتعاقد قبل تغيري الدولة املزكية؛

(أ)

استعرا

(ب)

املسائل املتعلقة بتعدد الدول املزكية؛

(ج) األحكام املتعلقة بالتعاون بن السب ب ب ب ب ب ببلطة والدولة (الدول) املزكية ،وحتديد اهليئة التابعة
للسلطة اليت يتعن على الدولة املزكية االتصال مع ا ،وشكل هذا االتصال وج ات االتصال؛
(د) اعتم ب بباد وتنفي ب ببذ التطبيق املوح ب ببد لقواع ب ببد السب ب ب ب ب ب ببلط ب ببة وأنظمت ب ببا وإجراءاهت ب ببا مبوج ب ب
املادة  )١( ١٧من املرفق الثالث لالتفاقية ،من أجل ضمان أجواء تتيح تكافؤ الفر للمتعاقدين.
 - 33وطل إىل اللجنة أن تتخذ اإلجراءات التالية فيما يتعلق باألحكام التنظيمية ذات الصلة:
إعادة النظر يف األسب بباس النظري لفرتة االثين عشب ببر ش ب ب را يف إطار مشب ببروع املادة ،١٤
(أ)
مقارنة بفرتة الستة أش ر يف إطار أنظمة االستكشاف؛
(ب)

توضيح أن تغيري الدولة املزكية جي أن حيرتم شروط املراقبة الفعالة (مشروع املادة )١٤؛

(ج) النظر يف حذف الصب ب ب ب ب ب ببيغة الواردة يف مشب ب ب ب ب ب ببروع املادة  )١( ١٥ونص ب ب ب ب ب ب ب ا ”اليت يتعن
أال ُحتج أو تُأخر بصورة غري معقولة“ ،بالنظر إىل أن قرار التزكية ميثل عمال سياديا للدولة؛
(د)

تقييم ما إذا كان مشروع املادة  )٤( ١٥ينبغي أن يشري إىل تسجيل الكفاالت والضمانات؛

(هب)

حتديد اهليئة التابعة للسلطة اليت ينبغي أن تصدر املوافقة (مشروع املادة ))١( ١٦؛

(و)

توضيح دوري السلطة والدولة (الدول) املزكية يف مشروع البند ١٧؛

(ز)

النظر يف مسألة املسؤولية الدولية (مشروع املادة .)٩١

 - 3٤وأيد اجمللس عقد حلقة عمل بش ب ب ب ب ب ب ببأن أدوار ومسب ب ب ب ب ب ببؤوليات الدول املزكية ،ودول العلم ،والدول
الس بباحلية ،ودول امليناء يف تدابري الرص ببد واإلنفاذ لتوض ببيح تلك املس ببائل يف مش ببروع النظام .وأكد اجمللس
احلاجة إىل تنظيم حلقات عمل بطريقة شفافة وعلنية.

دا  -م كرة المس ئل  :٤دور المع يير والتوصي ت والمب دئ التوجيهية ومركزه الق نوني
 - 3٥لوحظ أن هناك حاجة إىل وض ب ب ب مزيج مناس ب ب ب من معايري األداء واملعايري املتعلقة باإلجراءات،
مبا يف ذلك عملية ش بباملة وش ببفافة من أجل وض ببع ا ،وحاجة إىل إعادة النظر يف املركز القانوين لتوص ببيات
اللجنة املتعلقة بتوجيه املتعاقدين يف إطار نظام االستغالل.
 - 3٦وطُل إىل اللجنة أن تنظر يف وض املبادئ التوجي ية ذات الصلة يف إطار هنج قائم على توافق اآلراء.
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 - 3٧وطُل إىل اللجنة أن تنظر يف وض ب ب ب آلية مبوج مشب ب ببروع النظام لتحقيق توازن بن املرونة والقدرة
على التكي واالستقرار يف اإلطار التنظيمي عند استعرا املعايري واملبادئ التوجي ية وتعديل ا واعتمادها.
ودعيت اللجنة إىل إعداد عملية مقرتحة ،ينبغي أن تكون شببفافة وشبباملة للجمي  ،من أجل وض ب
ُ - 3٨
املعايري واملبادئ التوجي ية ،إىل جان قائمة إرشادية هبذه املعايري واملبادئ التوجي ية حس املوضوع.
 - 3٩وينبغي للجنة أن تنظر يف توقيت تنظيم حلقة عمل ختصب ب ب ببص لوض ب ب ب ب املعايري واملبادئ التوجي ية
وأن تنظر يف الطبيعة القانونية لتلك املعايري واملبادئ التوجي ية.

ه ء  -م كرة المس ئل  :٥السي سة البيئية األعم والنظ م
 - ٤٠يُطل إىل اللجنة أن تقوم مبا يلي:
مراعاة أ ية احلماية البيئية ،اليت أُقرت بوصف ا جزءا أساسيا من مشروع النظام؛
(أ)
(ب) ض ب ب ب ب ببمان جتس ب ب ب ب ببيد هنج وقائي وأفض ب ب ب ب ببل األدلة العلمية املتاحة بش ب ب ب ب ببكل واف يف النظام
وإعطائ ما املكانة املناسبة؛
(ج) التفكري مليا يف احملتوى املناسب إلطار سبياسبة عامة بيئية وتقدم توصبيات إىل اجمللس،
م مراعاة مشروع اخلطة االسرتاتيجية للسلطة؛
(د) تقييم التعليقات الواردة من الدول األعض ب ب بباء وس ب ب ببائر أص ب ب ببحاب املص ب ب ببلحة فيما يتعلق
بإدماج خطط اإلدارة البيئية اإلقليمية يف مشروع النظام وتقدم توصيات إىل اجمللس؛
(هب) دراس ببة األحكام الواردة يف اجلزء الراب من مش ببروع النظام املتعلقة بتوفري احلماية الفعالة
للبيئة البحرية وتفصيل ا حس االقتضاء ،مبا يف ذلك عن طريق ما يلي:
’‘١

حتديد االحتياجات الالزمة إلجناز تقييم شامل لألثر البيئي ،مبا يشمل املعايري املنطبقة؛

’‘٢

تقييم االحتياجات الالزمة لوض خطة شاملة لإلدارة والرصد البيئين؛

’‘3

اس ب ب ب ببتعرا تعاري ”األش ب ب ب ببخا املعنين“ ،و ”املمارس ب ب ب ببات اجليدة يف الص ب ب ب ببناعة“
و ”أفضببل املمارسببات البيئية“ ،و ”املسببتقل“ و ”الضببرر اجلسببيم“ يف مشببروع النظام
يف ضوء التقارير املقدمة من الدول األعضاء وسائر أصحاب املصلحة؛

’‘٤

تفصيل املبادئ العامة الواردة يف مشروع املادة  ١٧والنظر يف فعاليت ا؛

(و) النظر يف وض ب حكم يدد ينظم عمليات توقي التعدين وفقا للمعايري املطبقة ،م مراعاة
احلقائق والصعوبات التكنولوجية ،مبا يف ذلك املواءمة املمكنة م الصكوك القانونية القائمة ذات الصلة؛
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األداء البيئي؛

(ز)

النظر يف مسألة التواتر يف اإلبالغ واستعرا

(ح)

التأكيد على أ ية إتاحة البيانات لتعزيز احلماية البيئية من خالل اختاذ قرارات مستنرية.
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واو  -ما كرة المس ا ا ا ا ا ا ئاال  :٦دور كاال من المجلس واألمين العا م واللجنااة القا نونيااة والتقنيااة
في تنفي النظ م
 - ٤١دعيت اللجنة إىل تقدم إيضاحات بشأن دور كل من اجمللس واألمن العام ،وحس االقتضاء،
اجلمعية والنظر يف حتديد اهليئة املسؤولة التابعة للسلطة عندما يشار إىل السلطة.
 - ٤٢وطل إىل اللجنة أن تسببتعر توازن السببلطات ،وال سببيما بن اجمللس واألمن العام ،م مراعاة
أن اجمللس هو اهليئة التنفيذية للسب ب ب ب ب ب ببلطة ،واحلاجة إىل عملية اختاذ قرارات تتسب ب ب ب ب ب ببم بالكفاءة ،مبا يف ذلك
إمكانية منح س ببلطة اختاذ القرارات بص ببورة مؤقتة لألمن العام ،واألحكام احلالية يف أنظمة االس ببتكش بباف،
على سبيل املثال.

ت سع  -الموافقة على م كرة التف هم بين المنظمة االس ااتشا ا رية الق نونية ا س اايوية  -األفريقية
والسلطة الدولية لقع البح ر
 - ٤3وافق اجمللس يف جلس ب ب ب ب ب ب بتب ببه  ،٢3٢املعقودة يف  ٥آذار/مب ببارس  ،٢٠١٨على مب ببذكرة التفب بباهم
بن املنظمة االسببتشببارية القانونية اآلسببيوية  -األفريقية والسببلطة الدولية لقاع البحار ،اليت حيدد في ا نطاق
التعاون القائم بن املنظمتن (.)ISBA/24/C/7
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