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اقتراحات من أجل تيسير عمل السلطة الدولية لقاع البحار
وثيقة مقدمة من وفد ألمانيا

أوال  -مقدمة
 - ١ترحب مجهورية أملانيا االحتادية بالعمل اجلاري الذي يضط ط ط ط ط ط طططل به األم العان واألمانة والل نة
القانونية والتقنية وجلنة املالية .وعلى هذا ،ونظرا لتزايد عبء عمل تلك اهليئات وملا تكتسط ط ط ط ط ط ططيه املداوالت
اجلارية واملقبلة يف السط ط ط ط ططلطة الدولية لقاع البحار من أتية بالغة ،تود أملانيا أن تقدن بعض األفكار بش ط ط ط ط ط ن
املواضي الثالثة التالية:
(أ)

التحضري لدورات اجمللس واجلمعية؛

(ب)

اإلبالغ؛

(ج)

أفكار أخرى لتيسري عمل السلطة.

 - ٢ويف ذلك الس ططيات ،تش ططمل املس ططايل الرييس ططية ل ططالل ططة ل ططري العمل ،والشط ط افية ،ومش ططاركة أك من
جانب الدول األطراف .وال تتسم العتبارات التالية بالشمولية وإمنا هتدف إىل ح ز إجراء مناقشة يف اجمللس.

ثانيا  -التحضير لدورات المجلس والجمعية؛
 - 3من أجل تيس ط ط ططري التحض ط ط ططري ال عال لدورات اجمللس ،ينبغل أن يك ل األم العان تزويد أعض ط ط ططاء
اجمللس ،واملراقب  ،وأصططحاب املحططلحة بنسططة منقحة من مشططروع النظان والوثايق األخرى ذات الحططلة قبل
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انعقاد اجللسط ط ط ط ط ط ططات املقررة بوقح كاف ،بغية إتاحة الوقح الكايف للقيان ظا يلل( :أ) النظر يف املشط ط ط ط ط ط ططاري
اجلديدة أو املنقحة؛ و (ب) التشط ططاور م السط ططلطات الوطنية املعنية؛ و (ج) حيازة ال رصط ططة املاليمة لتقد
تعليقات خطية.
 - 4وينبغل للم لس واجلمعية ،بالتشط ط ط ط ط ط ططاور الوثيق م األم العان واألمانة ،النظر يف حتديد مواعيد
هنايية ملزمة هبدف توزي الوثايق الرمسية قبل بدء كل دورة من دورات اجمللس.
 - 5ويف حال املشاري اليت جيب ترمجتها إىل مجي اللغات الرمسية لألمم املتحدة ،األمر الذي يستغرت
وقتا طويال ،يش َّ األم العان على تعميم النسخة اإلنكليزية مسبقا.
 - ٦ونظرا ألن وثايق الس ططلطة تزداد تعقيدا على مو مطرد ،فان الوثايق املقدمة إىل اجلمعية أو اجمللس
لتبين على هيكل موحد ،قد يشمل موجزا وطلبا الختاذ إجراءات.
 - 7ويلقى تقططد جططداول األعمططال املشط ط ط ط ط ط ططروحططة قبططل انعقططاد دورات اجمللس واجلمعيططة ترحيبططا كبريا.
كما حتظى اجلهود اليت يبذهلا األم العان يف هذا الحدد بتقدير بالغ.

ثالثا  -اإلبالغ
 - ٨حيظى بتقدير كبري التزان األمانة ظواصططلة حتديا املوق الشططبكل للسططلطة ،وتزويد الدول األطراف
ب ك قدر من املعلومات كلما أمكن ذلك يف وقح مبكر.
-9
املحلحة.

غري أنه ميكن زيادة حتسط ط تدفق املعلومات من الس ططلطة إىل أعض ططاء اجمللس واملراقب وأص ططحاب

 - ١٠ومن ش ط ن تقد إيضططاحات لسططري العمل إمجاال وطتلت خطوات عملية اجللسططات وختطيطها أن
ييسر إىل حد كبري جهود الدول األطراف يف التحضري لعقد دورات اجمللس واجلمعية بحورة فعالة .وقدمح
الل نة مثاال على جدول زمين يف املرفق بالوثيقة  ،ISBA/23/C/13ميكن مواصلة إعداده.
 - ١١وفيما يتعلق بال رتات االنتقالية ب دورات اجمللس ،ميكن لألمانة ،بالتش ط ط ط ط ط ططاور الوثيق م الل نة،
أن تعلن يف هناية كل دورة عن جدول زمين أويل من ش ط نه( :أ) بيان تس ططلس ططل املنال ططبات واجللس ططات ذات
الح ط ط ط ططلة بال رتة املةقتة الالحقة ،من قبيل اجللس ط ط ط ططات املقررة لل نة واملواعيد النهايية الداخلية املتح ط ط ط ططلة هبا؛
و (ب) تقد قايمة باإلجراءات وباملواعيد النهايية ذات الح ط ط ط ط ط ط ط لة بال رتة االنتقالية ،إن وجدت؛ و (ج)
القيان ،قدر اإلمكان ،بوض ططط عان هليكل املداوالت املتعلقة بدورة اجمللس التالية.
 - ١٢ومن شط ط ن ذلك اإلبالغ أن ييس ططر إىل حد كبري املناقش ططات واملش ططاورات الداخلية م الس ططلطات
الوطنية وفيما بينها ،فض ط ططال عن اختاذ القرارات الس ط ططيال ط ططية على الح ط ططعيد الوطين يف إطار التحض ط ططري لدورة
اجمللس التالية ،كما من ش نه ،يف الوقح ن سه ،أن يزيد من ش افية العمليات اجلارية داخل السلطة.
 - ١3ويف ض ط ططوء املادة  ٦من النظان الداخلل لل نة ،تش ط ط ط َّ الل نة على زيادة تواتر ال ط ططتخدان ا يار
املتمثل يف عقد جلسط ط ط ططات م توحة ،أو جلسط ط ط ططات م توحة جزييا ،عند مناقشط ط ط ططة املسط ط ط ططايل اليت تحط ط ط ططب يف
املحلحة العامة ألعضاء السلطة ،وال تنطوي على مناقشة معلومات لرية.
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 - ١4وفيمططا يتعلق بتنظيم حلقططات العمططل ،جرى االقرتاحي بط ن حيح ط ط ط ط ط ط ططل أعض ط ط ط ط ط ط ططاء اجمللس ،واملراقبون،
وأصططحاب املحططلحة املس ط لون على قايمة عدَّثة مي حلقات العمل املقبلة ،وي ضططل أن حتدَّر مرة كل
لططتة أشططهر .وتضطططل حلقات العمل بدور ألططالططل يف الططتكمال جهودنا املشططرتكة يف كينغسططتون ،ما ي ز
بالتايل أتية اإلبالغ العلين والشط ط ط ط اف يف هذا الح ط ط ططدد .وعالوة على ذلك ،ينبغل أن تتاحي نتاي حلقات
العمل لل مهور ب لرع ما ميكن عقب اختتان املنالبات ذات الحلة.

رابعا  -أفكار أخرى لتيسير عمل السلطة
 - ١5يف ض ططوء طتلت املهان الح ططعبة اليت تواجهها الس ططلطة وهيئاهتا حاليا ،على النحو املنح ططو عليه
يف ات اقية األمم املتحدة لقانون البحار واالت ات بش ط ن تن يذ اجلزء ادادي عشططر من ات اقية األمم املتحدة
لقانون البحار املةرخة  ١٠كانون األول/ديسط ط ط ططم  ،١9٨٢مت النظر يف تقد مزيد من املسط ط ط ططاعدة والدعم
للسلطة.
 - ١٦ويف املاض ططل القريب ،أل ططهم ا اء ا ارجيون ظدخالت قيمة يف املداوالت داخل الس ططلطة ،مثل
ريتش ط ط ططارد رور يف عرض ط ط ططه املعنون ”فهم اقتح ط ط ططاديات تعدين العقيدات املتعددة ال لزات يف قاع البحار“.
ونتي ة هلذه اآلراء ا ارجية ،يتاحي عقد جلسطات شط افة وم توحة على ألطاخل ا ة ال نية السطليمة علميا،
وقد جرى التكليت بال ططتقاء تلك اآلراء يف االت عددة من االت ا ة ،ومت التعاقد للحح ططول عليها
ظوجب عطاءات تنافس ططية حس ططب األص ططول ،وحكمتها أل ططئلة عددة مجعتها األمانة ،بالتش ططاور الوثيق م
الل نة أو جلنة املالية أو اجمللس ،حسب االقتضاء ،مث عرضح ونوقشح يف دورات اجمللس.
 - ١7ويف هذا الحط ط ط ط ط ططدد ،ينبغل للم لس أن يبحا ما إذا كانح خلراء ا اء ا ارجي اليت تسط ط ط ط ط ططتويف
املعايري املذكورة أعاله ميكن الط ططتقاؤها على نطات أول ط ط يف املسط ططتقبل هبدف مسط ططاعدة الل نة وجلنة املالية
واجمللس .وميكن لتلك اآلراء أن تتناول ،على ل ط ط ط ط ططبيل املثال ،املس ط ط ط ط ططايل البيئية والت ارية والتكنولوجية ،كما
ميكن أن تقدن أفكارا بش ن مواضي أعم ،من قبيل تطبيق مبدأ الرتار املشرتك.
 - ١٨وعالوة على ذلك ،ويف ضططوء التزايد املسططتمر يف عبء العمل الذي تضطططل به الل نة وعدودية
عدد ا اء يف ميادين معينة ،يش ط ط ط ط ط َّ اجمللس على النظر ،بالتش ط ط ط ط ططاور م الل نة ،يف إنش ط ط ط ط ططاء فريق عامل
طحص غري رمسل يعىن ظ االت موضوعية عددة ،بغض النظر عن األحكان املنحو عليها يف االت اقية
ويف االت ات املتعلق بتن يذها.
 - ١9وباملثل ،ميكن للم لس البحا يف ما إذا كان من الض ططروري إنش ططاء أفرقة معنية باملرال ططالت فيما
ب الدورات هبدف مساعدة السلطة يف مواضي أو مهان عددة.
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