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الدورة السادسة والعشرون
دورة اجمللس ،اجلزء األول
كينغستون 21-17 ،شباط/فرباير 2020
البند  12من جدول األعمال املؤقت*
مشروع نظام استغالل املوارد املعدنية يف املنطقة

تقرير الرئيس عن نتائج االجتماع الثالث للفريق العامل املفتوح العض و و وووية التابع
للمجلس بشونن وضوع الشورو املالية للعقود والتفاوض بشوناا مبوجب الفقرة 1
من املوادة  13من املرفق الثوالوث التفواييوة األمم املتحودة لقوانون البحوار واملوادة 8
من مرفق االتفاق بشو و و و وونن تنفيذ اجلزء احلادي عشو و و و وور من اتفايية األمم املتحدة
لقانون البحار املؤرخة  10كانون األول/ديسمب 1982
أوال  -مقدمة ومعلومات أساسية
 - 1خالل اجلزء الثاين من الدورة اخلامس ة ة ة ةةة والعشة ة ة ة ةرين للس ة ة ة ةةلطة الدولية لقاع البحار ،رحب اجمللس
ابلتقدم الذي أحرزه الفريق العامل املفتوح العض ة ةةوية يف النهوض ابملناقش ة ةةا بش ة ة ن وض ة ة نظام مناس ة ةةب
لس ة ة ة ة ةةداد مس ة ة ة ة ةةتحقا الس ة ة ة ة ةةلطة وحتديد معدال الس ة ة ة ة ةةداد مقابل املعادن املس ة ة ة ة ةةت رجة من املنطقة أثناء
االسة ة ة ةةتغالل ،لكنه اعرتف أبنه ال يزال يتعني القيام مبزيد من العمل من أجل وضة ة ة ة توصة ة ة ةةيا واض ة ة ةةحة.
ولةةذل ة طلةةب إىل الفريق العةةامةةل أن يعقةةد اجتمةةاعةةا اثلثةةا قبةةل موعةةد انعقةةاد االجتمةةاع املقبةةل للمجلس
مباشرة ،يف شباط/فرباير .2020
 - 2وخالل االجتماع الثاين ،اسة ةةتعرض الفريق العامل ثالثة خيارا آللية السة ةةداد ومعدال السة ةةداد
املرتبطة هبا ،وهي:
(أ)

آلية دف تقوم على رسم امتياز قيمي حمدد فقط؛

(ب)

آلية دف تقوم على رسم امتياز قيمي من مستويني؛
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(ج)

آلية دف مركبة من رسم امتياز قيمي ونظام قائم على األرابح.

 - 3ويف إطار التحض ةةر لالجتماع الثالث للفريق العامل ،طُلب إىل األمانة أن تواص ةةل تنقيح النموذج
ليش ةةمل نظاما تدرجييا يقوم على رس ةةم االمتياز القيمي .واتُفق أيض ةةا على أن يبدأ االجتماع الثالث العمل،
قدر اإلمكان ،بش ن املوارد املعدنية األخرى خبالف العقيدا املتعددة الفلزا .
 - 4وعُقد االجتماع الثالث للفريق العامل يف  13و  14شباط/فرباير  ،2020قبل بدء اجلزء األول من
الدورة السادسة والعشرين ،وكان مفتوحا جلمي أصحاب املصلحة .وم ذل  ،جتدر اإلشارة إىل أن معظم
الةدول النةاميةة مل حيضة ة ة ة ة ة ةةر ذلة االجتمةاع ابلةذا  .ويف  13شة ة ة ة ة ة ةبةاط/فرباير ،أُقِر جةدول أعمةال االجتمةاع
دون تعديل(.)1

اثنيا  -استعراض اخليارات
 - 5هبدف املسةةاعدة يف إنشةةاء اسةةتعراض خليارا آلية الدف  ،قدم ريتشةةارد روث وراندولف كربشةني
من معهد ماسة ة ةةاتشة ة ةةوسة ة ةةتس للتكنولوجيا عرضة ة ةةا عن النموذج املنقح ،تضة ة ةةمن آلية تقوم على رسة ة ةةم امتياز
قيمي تدرجيي.
 - 6ودع ةةا الرئيس الوفود إىل الرتكيز على النظر يف اخلي ةةارا األربع ةةة املتعلق ةةة ابلنموذج بغي ةةة تقليص
عدد اخليارا قيد النظر وتوصة ة ة ة ةةية اجمللس خبيار واحد أو خيارين ،مش ة ة ة ة ةرا إىل أنه سة ة ة ة ةةيتم النظر الحقا يف
إمكانية تنقيح االفرتاضا املست دمة للنموذج.
 - 7وأعرب املشة ةةاركون عن شة ةةكرهم ملعهد ماسة ةةاتشة ةةوسة ةةتس للتكنولوجيا عما قدمه من عرض واضة ةةح
وشة ة ةةامل .وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنه ينبغي مواصة ة ةةلة النظر يف اخليارا األربعة .وأعربت عدة
وفود عن أتييدها لكل من آلية تقوم على رسةم امتياز قيمي حمدد من مسةتويني وآلية تقوم على رسةم امتياز
قيمي تدرجيي من مستويني لكي تتناقش بش هنما .والحظ بعض الوفود التعقيد والتكاليف اإلدارية املرتبطة
بنظام قائم على الربح ،فلم جيد من املناسة ةةب مواصة ةةلة النظر يف عنصة ةةر الربح يف النموذج .وأشة ةةار الوفود
اليت حتبذ إنش ةةاء آلية تقوم على رس ةةم امتياز قيمي ،اثبت كان أم تدرجيي ،إىل أهنا س ةةتفي مبتطلبا اتفاقية
األمم املتحدة لقانون البحار واتفاق اجلزء احلادي عشة ة ة ة ةةر ،حتقيقا ألغراض منها أن يكون نظام املدفوعا
عادال ابلنسةبة للمتعاقدين والسةلطة على حد سةواء .ولوحظ أيضةا أنه سةيكون أبسةط تنفيذا ،ما يؤدي إىل
خفض التكاليف املتصةةلة ابإلدارة ورصةةد االمتثال ومراجعة احلسةةااب  ،وسةةيكون أكثر شةةفافية ،ما يسةةهل
رصة ة ة ة ة ةةد االمتثال .بيد أنه قُ ّدم اقرتاح إبدراج معدال قصة ة ة ة ة ةةوى ودنيا يف هذا النظام .وفيما يتعلق مب تلف
اخليارا ُ ،س ة ة ة ةلط الضة ة ة ةةوء على ضة ة ة ةةرورة مراعاة االحتياجا من املوظفني وتكاليف الرصة ة ة ةةد فيما يتصة ة ة ةةل
فهم
ابلسةةلطة .ويبدو أن هدف زايدة إيرادا السةةلطة إىل أقصةةى حد مقبول على نطاق واس ة  ،على أن يُ َ
__________
( )1بغية مسةاعدة املشةاركني يف مناقشةا االجتماع الثالث ،أُعد الواثئق التالية وأتيحت على املوق الشةبكي للسةلطة :جدول
األعمال املؤقت ،وبرانمج العمل اإلرشة ة ةةادي ،ومنوذج مايل منقح ،ومذكرة إحاطة من رئيس الفريق العامل املفتوح العضة ة ةةوية،
ةر إىل مذكرة
وعروض بشة ن نظام الدف املايل قدمها ريتشةارد روث وراندولف كرتشةني .واسةتذكارا أيضةا خللفية املوضةوع ،أُش َ
اإلحاطة اليت أعدها الرئيس لالجتماع الثاين للفريق العامل ،وإىل تقرير معهد ماسة ة ة ةةاتشة ة ة ةةوسة ة ة ةةتس للتكنولوجيا (https://ran-
.)s3.s3.amazonaws.com/isa.org.jm/s3fs-public/files/documents/paysysmodel-3jun.pdf
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أن دور السلطة ليس املشاركة يف املشاري اليت تقوم على تقاسم امل اطر ،بل إدارة الرتاث املشرتك للبشرية،
وفقا ألحكام املادة  157من االتفاقية.
 - 8وأُديل بتعليقا بشة ن بعض جوانب النموذج وافرتاضةةاته ،وأُبرز احلاجة إىل مزيد من التفاصةةيل
يف هذا الص ة ة ة ة ة ةةدد .ولوحظ على وجه اخلص ة ة ة ة ة ةةو أن النموذج ال يراعي على حنو كاف اجلوانب اخلارجية،
مبا يف ذل اجلوانب البيئية ،وأن بعض االفرتاض ة ةةا األس ة ةةاس ة ةةية للنموذج حتتاج إىل اس ة ةةتعراض ،وال س ة ةةيما
فيما يتعلق بوفرة العقيدا وعدد أجهزة مج العقيدا وعرضة ةةها وسة ةةرعتها .وأُديل أيضة ةةا بتعليقا بشة ة ن
ربط رس ةةوم االمتياز أبس ةةعار املعادن ،وقُدمت اقرتاحا بشة ة ن اس ةةتكش ةةاف قيم أخرى ،مبا يف ذل حجم
اإلنتاج ووزنه ،ورسة ةةوم الدول الراعية ،وضة ةريبة دخل على الشة ةةركا  .واقرتح بعض الوفود اسة ةةت دام تنبؤا
ملموسةة تتعلق ابألسةعار ألغراض وضة النموذج .وجرى التشةديد أيضةا على احلاجة إىل وضة تعريف أدق
لطريقة احلسةاب من أجل تقييم قيمة حجم إنتاج معني ونسةبته املئوية .وأُعرب أيضةا عن القلق إزاء الطريقة
األس ةةاس ةةية املس ةةت دمة لض ةةبط معدال نظام الدف لكفالة أن تكون األرابح بعد خص ةةم الض ةرائب مرتفعة
مبا يكفي لتحفيز االستثمار يف التعدين يف أعماق البحار.
 - 9وفيما يتصة ة ةةل ابهلدف السة ة ةةياسة ة ةةاي من االتفاقية واالتفاق املتعلق ابجلزء احلادي عشة ة ةةر( ،)2ودون
املس ة ةةا ابلنموذج املايل املقبل الذي س ة ةةيُعتمد ،اعرتفت عدة وفود ابلفائدة النامجة عن وض ة ة حتليل مقارن
مسة ة ة ةةتكمل للتعدين يف قاع البحار والتعدين الربي قبل عقد أي اجتماع يف املسة ة ة ةةتقبل .وميكن أن يشة ة ة ةةمل
ذل حتديد ما يلي:
(أ)

معدال رسوم االمتياز؛

(ب) القاعدة اخلاضة ةةعة للضة ةريبة يف الوالاي القضة ةةائية اليت متثل اجلزء األكرب من إنتاج نفس
املعادن أو الركازا و/أو ما مياثلها ،مثل املنجنيز والنحا والكوابلت والنيكل؛
(ج)

أي ضرائب بيئية؛

(د)

أي رسوم إدارية.

 - 10وميكن هلةةذا العمةةل أن حيةةدد متوسة ة ة ة ة ة ةةط معةةدل (معةةدال ) االمتيةةازا واملنهجيةةة لتحةةديةةد قةةاعةةدة
خاضة ةةعة للضة ةريبة ،ال تنف مقاويل السة ةةلطة أو تضة ةةرهم فيما يتعلق مبنتجي املعادن الربية .وميكنها أيضة ةةا أن
ينظر يف نظم ض ة ة ةريبة دخل الش ة ة ةةركا يف الوالاي القض ة ة ةةائية الرئيس ة ة ةةية ملنتجي املعادن الربية ،مقارنة بنظم
الدول الراعية والدول األخرى اليت ستشارك يف كامل سلسلة القيمة ملقاويل السلطة.

اثلثا  -اجلوانب البيئية للنموذج
 - 11فيمةا يتعلق ابجلوانةب البيئيةة للنموذج ،أعرب بعض الوفود عن احلةاجةة إىل إعةادة النظر يف املعيةار
املرجعي البالغ  1يف املائة ليدفعه املقاولون كمسة ةةا ا يف صة ةةندوق للتعويضة ةةا البيئية .وأبلغ األمني العام
الفريق العامل أبن األمانة قد أصةدر دعوا لتقدمي مقرتحا لل رباء االسةتشةاريني إلجراء دراسةا عن
__________
( )2االتفاق املتعلق ابجلزء احلادي عشر ،املرفق ،املادة  ،8البند (( )1ب).
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ص ة ةةندوق للتعويض ة ةةا البيئية وض ة ةةمان لألداء البيئي .ولوحظ أن النظر يف جوانب الص ة ةةندوق غر املتص ة ةةلة
ابلنموذج املايل يتجاوز النطاق احلايل للفريق العامل.
 - 12واتفق الفريق العةةامةةل على العودة إىل النظر يف اجلوانةةب البيئيةةة للنموذج املةةايل مبجرد توافر مزيةةد
من املعلوما .

رابعا  -املوارد املعدنية األخرى :وضع النماذج االيتصادية والتوييت
 - 13هبدف املس ة ة ة ةةاعدة يف املناقش ة ة ة ةةا املتعلقة ابلنظر يف النماذج املالية للموارد املعدنية األخرى ،قدم
السة ةةيد روث عرضة ةةا اثنيا عن إمكانية تطبيق منوذج العقيدا املتعددة الفلزا على املوارد املعدنية األخرى
يف املنطقة ،وهي الكربيتيدا املتعددة الفلزا والقشةةور املنغنيزية احلديدية الغنية ابلكوابلت .واسةةتند ذل
إىل افرتاض أن هيكل قيمة التدفق النقدي املس ة ة ة ةةت دم حاليا للعقيدا ميكن تكييفه بس ة ة ة ةةهولة م املعادن
األخرى ،م مراعاة احتمال أن تتفاو التكاليف واإليرادا احملددة املرتبطة ابسة ة ة ة ة ة ةةرتجاع املوارد امل تلفة.
وش ة ة ةةاطر عدد من الوفود الرأي القائل أبن وض ة ة ة نظام لدف مثن املعادن األخرى أمر س ة ة ةةابق ألوانه ،مبا يف
ذل يف ضة ة ة ةةوء التحداي التكنولوجية وحقيقة أنه ال ميكن احلصة ة ة ةةول على تقدير حقيقي إال ابسة ة ة ةةت دام
معلومةا جيولوجيةة دقيقةة إذ ال تزال املعرفةة حمةدودة فيمةا يتعلق بتكوين املعةادن األخرى وتركيزهةا الفلزي،
وال سيما الكربيتيدا املتعددة الفلزا .
 - 14واتفق الفريق العةامةل على أن يركز عملةه على العقيةدا املتعةددة الفلزا  ،يف هةذه املرحلةة ،ريثمةا
يتم إجراء مزيد من الدراسا بش ن األنواع األخرى من املوارد.

خامسا  -التوصيات
 - 15يوصي الفريق العامل املفتوح العضوية أبن يقوم اجمللس مبا يلي:
عقةد اجتمةاع راب للفريق العةامةل ،ويفض ة ة ة ة ة ة ةةل أن يكون ذلة قبةل اجلزء الثةاين من دورة
(أ)
اجمللس ،من أجةل املضة ة ة ة ة ة ةةي قةدمةا يف العمةل املتعلق آبليةة الةدف اخلةاصة ة ة ة ة ة ةةة ابلعقيةدا املتعةددة الفلزا على
سبيل األولوية؛
(ب) دعوة مجي أص ة ة ةةحاب املص ة ة ةةلحة إىل تقدمي تعليقاهتم إىل األمانة ،حبلول  23آذار/مار
 ،2020بغرض مواصلة تنقيح االفرتاضا املتعلقة ابلنموذج؛
(ج) م التسةليم أبن الفريق العامل ال يؤيد أو يتجاهل أي من اخليارا  ،الطلب إىل األمانة
أن تعد تقريرا من أجل زايدة تنقيح آلية تقوم على رس ةةم امتياز قيمي حمدد على مس ةةتويني ،وآلية تقوم على
رسة ة ة ةةم امتياز قيمي تدرجيي على مسة ة ة ةةتويني ،م مراعاة أي تعليقا مقدمة عمال ابلفقرة ( 15ب) أعاله،
واملعلوما األخرى ،حسب االقتضاء ،للنظر فيها يف االجتماع التايل للفريق العامل؛
(د)

الطلب إىل األمانة أن تعد دراسة مقارنة ،على النحو املبني يف الفقرة  9أعاله.

(ه) الطلب إىل األمانة أن تتيح الواثئق اليت سة ة ة ةةينظر فيها يف االجتماع املقبل للفريق العامل
على املوق الشبكي للسلطة قبل  14يوما على األقل من اليوم األول لالجتماع التايل.
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