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ر

أوال  -دقددة
 - 6يقد هذا التقرير إىل مجعية السلطة عمال بالفقرة  4د املادة  611در اتفاقيرة اعدرم
املتحرردة لقرران ن البحررار لعررا ”( 6289االتفاقيررة“) .ويقررد التقريررر دعل درراق تتعل ر بعم ر
السلطة خالل الفترة د مت ز/ي ليه  9162إىل حزيران/ي نيه .9164
 - 9والسلطة هي دنظمة دولية دسرتقلة أنئر مب ر االتفاقيرة واالتفراع املتعلر بتنفيرذ
اجلررزا ادررادر عئررر د ر اتفاقيررة اعدررم املتحرردة لقرران ن البحررار لعررا ”( 6224اتفرراع عررا
االتفاقيررة و قررا
 .)“6224والسررلطة هرري املنظمررة الررن تقر در خالرررا الرردول اع رررا
للنظرررا املتعلر ر بقررراع البحرررر واأيطررراق وبرررا أريرررلا خرررار حررردود ال اليرررة ال نيرررة
(”املنطقررة“) وه ر النظررا املنع ر عليرره اجلررزا ادررادر عئررر د ر االتفاقيررة و اتفرراع
عررا  6224بتنظرريم ودراقبررة اعنئررطة املنطقررة وخادررة مررد إدارة د اردهررا .وتقرر
السلطة بذلك إ ار التقيد العار بأحكا االتفاقيرة واتفراع عرا  6224در خرالل نظرا
ا تكئرا
قائم على العقر د يتمرم إبررا عقر د رددة املردة درن الكيانراق الرن ترشر
أو ا تغالل املعادن قاع البحار خار حدود ال الية ال نية.
 - 2وتمرطلن السررلطة بعرردد در املسررحملولياق اأررددة ابيرا ية ر أحكررا أخررر
االتفاقية دث املسحملولية ع ت زين املرد عاق أو املسراتاق العينيرة علرى الردول اع ررا
االتفاقيررة والررن تتررأتى د ر ا ررتغالل د ر ارد اجلررر القررارر خررار دسررا ة اعديررال البحريررة
الررر  911عمررال بررالفقرة  4د ر املررادة  89د ر االتفاقيررة واملسررحملولية ر املررادتل 641
و  912د االتفاقية ع وين ق اعد وأنظمة وإ راااق دولية ملنرن تلر ا البي رة البحريرة در
اعنئطة املمطلن مرا املنطقرة وتقلير هرذا التلر ا ودكا حتره وعر اعتمراد تردابري دمايرة
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املرر ارد البحريرررة
ابدابة بأيرار.

املنطقرررة وحفظلرررا ووقايرررة النباتررراق وادي انررراق

البي رررة البحريرررة درر

 - 4وريثما تتم امل ا قة على خطرة العمر اعوىل عنئرطة اال رتغالل يرتعل علرى السرلطة
أن تركز على جماالق العم اعحد عئر الر اردة الفقررة  1در الفررع  6در در ر اتفراع
عررا  .6224و ير ا املر ارد اأرردودة املتاحررة للسررلطة تت قررن اعول يررة النسرربية الررن تر ىل
قراع البحرار
لك جمال د جماالق العم هذه على وترية تط ر االهتما التجارر بالتعدي
العميقة .ولذلك مجاالق التركيز الرئيسية د برنادج عم السلطة هي كالتايل:
(أ)

امللا ابشرا ية يما يتع بعق د اال تكئا ؛
قاع البحرار العميقرة

ا

(ب) ردد االجتاهاق والتط راق املتعلة بأنئطة التعدي
ذلك ظرو الس ع الدولية للمعادن وأ عارها واجتاهاهتا وآ اقلا؛

ا

( ) وين إ ار تنظيمي دنا ر للقيرا دسرتقبال بتنميرة املر ارد املعدنيرة للمنطقرة
ذلك حتديد دعايري دماية البي ة البحرية وحفظلا أثناا تنمية هذه امل ارد؛

(د) تعزيز وتئجين البح ا العلمية البحرية املنطقة ع رير مجلرة أدر ر در
بينلا وين برنادج دستمر لعقد حلقاق العم التقنيرة ونئرر نترائج هرذه البحر ا والتعراون
دن املتعاقدي والدوائر العلمية الدولية؛
(هر)
والتقنية د أ

مجررن املعل درراق وإنئرراا وتط ر ير ق اعررد بيانرراق وحيرردة للمعل درراق العلميررة
الت د إىل لم أ م لبي ة اأيطاق العميقة؛

(و) التقييم املت اد للبياناق املتاحة يما يتعلر بالتنقير عر العقيرداق املتعرددة
الفلزاق وا تكئا لا دنطقة ددع كالري ن  -كليربت ن.

ثانيا  -املنطقة
 - 1تعررر االتفاقيررة املنطقررة بأ ررا قرراع البحررار واأيطرراق وبررا أريررلا خررار حرردود
ال اليررة ال نيررة .وهررذا يعررني أن تعرريل ادرردود اجلغرا يررة الدقيقررة للمنطقررة يت قررن علررى تعرريل
حدود ال اليرة ال نيرة را ذلرك تر ريم حردود اجلرر القرارر خرار دسرا ة  911دير
حبرر د خط اع اس لل بحر ابقليمري .وررذا السرب رلن الردول السراحلية دلزدرة ر
الفقرررة  9د ر املررادة  84د ر االتفاقيررة بررابعالن علررى النحر ال ا ر عر ا رررائط أو ق ر ائم
ابحداثياق اجلغرا ية للنقاط و اداالق الن تئرري يلرا النقراط إىل خطر ط ادرد ا رار ي
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للجرررر القرررارر أن تقر ر بليرررداع نسرررطة در ر هرررذه ا ررررائط أو القر ر ائم لرررد اعدرررل
العا للسلطة.
 - 1وحررت تار،رره أدرردرق جلنررة حرردود اجلررر القررارر  68ت دررية للرردول السرراحلية.
وخالل الفترة املئم لة مذا التقرير أودعمب إحد الدول اععماا السرلطة وهري نير ر
نسطة د ا ريطرة وقائمرة ابحرداثياق الرن تربل خطر ط ادردود ا ار يرة للجرر القرارر
لررد اعدررل العررا للسررلطة  62شررباط /رباير  .9164وبررذلك يعر عرردد أعمرراا السررلطة
الذي أودع ا هذه ا رائط وق ائم ابحداثياق إىل مخسة أعماا واععمراا اعربعرة ارخررون
هررم :أيرلنرردا ( 7مت ز/ي ليرره  )9161واملكسرريك ( 1كرران ن الثاي/ينرراير  )9169والفلرربل
( 1مت ز/ي ليه  )9169وأ تراليا ( 64كران ن اعول/ديسرمرب  .)9169ويغترنم اعدرل العرا
ر
الفردة ليحث مجين الدول الساحلية على إيداع هذه ا ررائط أو قر ائم ابحرداثياق
الفقرررة  9د ر املررادة  84د ر االتفاقيررة أ رررع وقررمب دك ر بعررد تعرريل خط ر ط ادرردود
ا ار ية جلر لا القارر بقاً لألحكا ذاق العلة االتفاقية.

ثالثا  -عم ية السلطة
االتفاقيرة
 - 7و قا للفقرة  9د املادة  611د االتفاقية تعترب مجيرن الردول اع ررا
أعماا السلطة بئك تلقائي .ودنذ الدورة التا عة عئرة للسلطة أدبحمب دولة واحردة
هي النيجر ر ا االتفاقية و اتفاع عا  .6224و  91أيار/دراي  9164كران هنرا
 611دولرررة ر رررا االتفاقيرررة وبالترررايل  611عمررر ا السرررلطة ( 611دولرررة واالحتررراد
اعورويب) .و التاريخ نفسه كان هنا  641ر ا اتفاع عا .6224
 - 8وهنررا  96عمرر ا بالسررلطة درر أدرربح ا أ را ررا االتفاقيررة قبرر اعتمرراد اتفرراع
عررا  6224ومل يعرربح ا بعررد أ را ررا ذلررك االتفرراع وهررم :أنتيغ ر ا وبرب ر دا والبحررري
والب نة وارر ك و زر القمر و زر دارشال ومجل رية الك نغ الدميقرا يرة و يبر
ودودينيكررا و رران ت ر دي وبرينسيب رري و ررانمب نسررنمب و ررزر شرينررادي و ررانمب كيررت
ونيف و انمب ل يا والس دان والعر دال والعرراع وشادبيرا وشانرا وشينيرا  -بيسراو
ودايل ودعر واليم .
 - 2وو قاً ملا ه دنع عليه قرار اجلمعية العادرة  912/48و اتفراع عرا 6224
نفسه ينبغي تفسري وتطبي أحكا اتفاع عا  6224واجلرزا ادرادر عئرر در االتفاقيرة دعرا
ب دفلما دكا واحدا .و حالة و ر د أر تعرارب برل اتفراع عرا  6224واجلرزا ادرادر
عئر د االتفاقية تك ن اع ربقية عحكرا اتفراع عرا  .6224وعلرى الررشم در أن أعمراا
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اتفراع عرا  6224يئرارك ن بالمررورة أعمرال السرلطة ر
السلطة شري اع را
االتفراع ريزي تعاريرًا قائمرًا
ترتيباق تستند إىل ذلك االتفاع رلن انمرمادلم كرأ را
ال قمب ادايل بالنسبة إىل تلك الدول.
 - 61وللسرب املرذك ر أعراله أخرذ اعدرل العرا كر رنة دنرذ عرا  6228وبنراا علررى
ل اجلمعية يعمم ر الة على مجين اععماا الرذي هرم ذلرك ال يرن رثلم يلرا علرى
النظر أن يعبح ا أ را ا اتفاع عا  .6224و الر رالة اعخررية در هرذا القبير الرن
ررر تعميملررا  91آذار/دررارس  9164وُ ِّرره االنتبرراه إىل الفقرررة  2در التقريررر السررن ر
لألدرررل العرررا املقرررد إىل مجعيرررة السرررلطة لعرررا  )ISBA/19/A/2( 9162وإىل الفقررررة  2در ر
دنط ر ع قرررار اجلمعيررة العادررة  71/18الررن أهابررمب يلررا اجلمعيررة العادررة يميررن الرردول الررن
مل تعبح بعد أ را ا االتفاقية و اتفاع عا  6224أن تفع ذلك حتقيقرا ررد املئراركة
العاملية .ويئرجن اعدرل العرا مجيرن أعمراا السرلطة الرذي مل ينمرم ا بعرد إىل أ ررا اتفراع
عا  6224على القيا بذلك أقرب ردة دكنة.

رابعا  -البعثاق الدائمة لد السلطة
 26 - 66آذار/دارس  9164كان للدول اععماا الر  99التالية بابيرا ة إىل االحتراد
اعورويب بعثرراق دائمررة لررد السررلطة :اعر نررتل وإ رربانيا وأملانيررا وإيطاليررا والربازي ر
وبلجيكررا وبررنغالديب وبنمررا ترينيررداد وت برراش و ادايكررا ومجل ريررة ك ريررا و ن ر ب
أ ريقيررا ررانمب كيررت ونرريف وشرريلي والعررل وشرراب ن و رنسررا والكررادريون وك بررا
واملكسيك ونيجرييا واليابان.

خادسا  -العالقة دن البلد املمين
ع للمقررر دخ ر حيررز النفرراذ
 - 69كررم العالقررة بررل السررلطة وحك دتررلا املمرريفة اتفررا ز
 91آب/أشسررط  6222واتفرراعز تكميلرري يتعل ر قررر السررلطة وبا ررتطدا جممررن دركررز
ادايكا للمحملمتراق دخ حيز النفاذ  9حزيران/ي نيه .9114
 - 62وبالنسبة ملبىن املقر على الررشم در أن حك درة ادايكرا هري املسرحملولة عر ادفرا
علررى نسرريج املرربىن ررلن السررلطة تتحمر املسررحملولية عر تنفيررذ ابدررالحاق الداخليررة الطفيفررة
وأعمرررال التعرررميم والتنسررري الرررداخلي ملكاتر ر اعدانرررة الطرررابقل اعول والثررراي .وكررران
آخرررر جتديرررد ملكاتر ر اعدانرررة عرررا  6222وهررري أيرررحمب ارن حالرررة بالغرررة السر ر ا
درر حيررث الئررك اجلمررايل وادالررة التئررغيلية .وتتمررم امليزانيررة ابداريررة املقترحررة للفترررة
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املالية  9161-9161خمععاق ب راا أعمال التجديرد اع ا رية للمكاتر در أ ر هتي رة
بي ة عم تتسم بالسالدة واعد .
 - 64وخالل الفترة املئم لة بالتقرير وادلمب اعدانة السعي ممة در املئركالق القائمرة
دنذ وقمب ي دا يتعل بس ا حالرة وحرداق التكييرن وإدرداداق امليراه والن ا رذ دربىن
املقر وه دا ب اببالغ عنه تقرير اعدل العرا  .ودرن أن ادك درة قادرمب عاجلرة بعر
هررذه املسررائ ظلررمب دئرركلتا عررد ثبرراق إدررداداق امليرراه و ر ا أداا وحررداق تكييررن ارر اا
دون ح .
 - 61وبابيا ة إىل ذلك كما ذكر ابقا قادمب دحمل سة التنميرة ادمررية وهري دالكرة
درآب وق السياراق اجملاور للمبىن والذر يستطدده د ظف اعدانرة بتطبير زيرادة نسربتلا
 612املائرة عرا  9162علرى الر رم السرن ر الررذر حتعرله در السرلطة وذلرك حبجررة
اعتزادلرا القيرا بأعمرال جتديررد للمُنئرأ .ولكر مل ينفرذ أر جتديررد حرت ارن ومل ترتم دعاجلررة
دئرركلن يررعن ابنررارة و فررح امليرراه املرررآب عنررد ررق ط اعدطررار الغزيرررة .ووُ ِّلررمب إىل
دحمل سة التنمية ادمرية عدة ر ائ تطل دعل داق ع ادالة يما يتع بأعمرال التجديرد
ولك مل يتم تلقي أر رد حت ارن.
 - 61وعمررال باتفرراع املقررر تسررتطد السررلطة دركررز ادايكررا للمررحملمتراق لعقررد دوراهتررا
السن ية .وتغطى تكلفة ا ت جار دركز املحملمتراق د امليزانيرة ابداريرة للسرلطة حرل تتر ىل
حك دة ادايكا دسحملولية ديانة دركرز املرحملمتراق واالعتنراا بره .وعلرى درر السرن اق العديردة
املايررية تررأثرق ا تماعرراق السررلطة ررلبا بسررب ا ررتمرار املئرراك املتعلقررة بررالنظم السررمعية
املسرررتطددة للترمجرررة الئرررف ية .وبرررذل دركرررز ادايكرررا للمرررحملمتراق لرر دا لتحسرررل النظرررا
السمعي ولكر حراالق االنقطراع ظلرمب حتردا خرالل ا تماعراق اللجنرة القان نيرة والتقنيرة
الن عقدق شباط /رباير .9164
 - 67ويعرب اعدل العرا عر تقرديره للجلر د الرن بذلترلا حك درة ادايكرا السرن اق
العدي ر دة املايررية د ر أ ر تئررجين حم ر ر أ م ر الرردوراق السررن ية ع ر ري ر إعفرراا
املندوبل القاددل در بلردان لري جلادايكرا يلرا رفارة أو قنعرلية در شررط ادعر ل علرى
تأشرررية .وتئررم العمليررة ادع ر ل علررى إذن دسررب د ر وزارة الئررحملون ا ار يررة والتجررارة
ا ار ية وجيرر تيسريها ع ري دكت املرا م السلطة.
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اد ا  -بروت ك ل ادتيازاق السلطة وحعاناهتا
 - 68اعتُمرررد الربوت كر ر ل املتعلر ر بادتيرررازاق السرررلطة الدوليرررة لقررراع البحرررار وحعررراناهتا
دررر ر مجعيرررررة السرررررلطة  97آذار/درررررارس  .6228ودخررر ر الربوت كررر ر ل حيرررررز النفررررراذ
 26آذار/درررارس  9112امل ا ر ر ملررررور  21ي درررا علرررى تررراريخ إيرررداع العرررك العاشرررر
د دك التعردي أو امل ا قرة أو القبر ل أو االنمرما و قرا للمرادة  68در الربوت كر ل.
وي ر الربوت ك ل ادماية اع ا ية ملمثلي أعماا السلطة أثناا حم رهم ا تماعراق السرلطة
أو فرهم ذهابا أو إيابا دم ر تلك اال تماعاق .ويَمنَح الربوت ك ل أيما هذه االدتيرازاق
وادعاناق للطرباا املكلفل لا دساب السلطة حسربما يقتمريه اعداا املسرتق ل ظرائفلم
أثناا ترة ايطالعلم لادلم ودا يقم نه د وقمب رحالق دتعلقة مذه امللا .
 - 62و  61نيسرران/أبري  9164كرران  21درر أعمرراا السررلطة قررد أدرربح ا أ را ررا
الربوت كرر ل وبيرررا م كالترررايل :اعر نرررتل وإ ررربانيا وإ رررت نيا وأملانيرررا وأوروشرر ار
وأيرلنرردا وإيطاليررا والربازي ر والربتغررال وبلغاريررا وب لنرردا وترينيررداد وت برراش وت ش ر
و ادايكررا واجلمل ريررة التئرريكية والررردافر و ررل اكيا و ررل ينيا وشرريلي وعمررران
وشيانا و رنسا و نلندا والكادريون وكرواتيا وك با وليت انيا ودعرر واململكرة املتحردة
لربيطانيا العظمى وأيرلندا الئمالية ود ريئي س ود زادبي والنرويج والنمسرا ونيجرييرا
وارند وه لندا.
 - 91و ررث اعدررل العررا ويئررجن ررائر أعمرراا السررلطة الررذي مل يعرربح ا بعررد أ را ررا
الربوت ك ر ل علررى اارراذ ا ط ر اق الالزدررة لالنمررما إىل أ رررا الربوت ك ر ل أقرررب
ردة دكنة.

ابعا  -املسائ ابدارية
ألن  -اعدانة
 - 96يبلغ العدد ابمجايل لل ظائن الثابتة أدانة السلطة  27وظيفة ( 91وظيفة د الف رة
الفنية و  67وظيفة د ة ا دداق العادة) .و ر شغ عدد د ال ظائن الئراشرة خرالل
الفترة املئم لة بالتقرير وبيا ا كالتايل :رئي دكت امل ارد والردرد البي ري (درد)6-؛ كربري
در ر ظفي الئرررحملون العلميرررة (عرررامل ي ل يرررا حبريرررة) ( )1-؛ ود ظرررن للئرررحملون العلميرررة
(عامل بي ل يا حبرية) ( )4-؛ وكبري د ظفي الئحملون القان نية ( .)1-
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باا  -املئاركة

النظا امل حد لألدم املتحدة

 - 99السلطة دنظمة دولية دستقلة ولكنرلا تطبر علرى د ظفيلرا النظرا امل حرد للمرتبراق
والبررردالق و رررائر شرررروط ا ددرررة املعمر ر ل مرررا اعدرررم املتحررردة ووكاالهترررا املتطععرررة.
وقررد انمررممب السررلطة دنررذ عررا  9162إىل النظررا اع ا رري للجنررة ا ددررة املدنيررة الدوليررة
وبالتررايل ل ررا دئرراركة بئررك كاد ر نظررا اعدررم املتحرردة امل حررد للمرتبرراق والبرردالق
وشريها د شروط ا ددة بك دا يقترن به د ا تحقاقاق والتزاداق.
 - 92وقررد شرراركمب السررلطة الرردورة الثادنررة والسرربعل للجنررة ا ددررة املدنيررة الدوليررة
الفتررة در  67إىل  98آذار/درارس  .9164وكران ر ر التركيرز
الن عقدق ني ي ر
الرئيسي للدورة ه اال تعراب الئاد جملم عة عنادر اع ر نظا اعدم املتحردة امل حرد.
ودا برح دكت ابدارة والتنظيم ميثر السرلطة اال تماعراق الئرلرية لكر در رير إدارة
ادايكرررا.
العمليررراق و ريرر إدارة اعدرر الرررن يعقررردها دكترر اعدرررم املتحررردة القطررررر
وبالتنسي دن جلنة ا ددرة املدنيرة الدوليرة جيررر حاليرا تنفيرذ عمليراق دنرلا الدرا رة املقارنرة
مل اقن العم وا تعراب تكلفة املعيئة ملرتباق املر ظفل در الف رة الفنيرة ودرا رة ا تقعرائية
شرررادلة للمرتبررراق األيرررة وا رررتعراب لتعرررنيفاق ال ظرررائن .و الفتررررة در ر  98تئرررري
اعول/أكت بر إىل  6تئري الثاي/ن مرب  9162قادمب اعدانة العادرة أيمرا با تمرا ة حلقرة
عم للجنة ا ددة املدنية الدولية بئأن ا تعراب إ ار إدارة امل ارد البئرية.
 - 94و ظر التطبير املزدررن للمعررايري اأا رربية الدوليررة للقطرراع العررا خررالل الفترررة املاليررة
 9161/9161رريتعي علررى السررلطة أن تبرردأ العمرر بنظررا أود ررا للتططرريط املركررزر
للم ارد الذر رته اعدم املتحدة.

يم  -تدابري خف

التكالين

 - 91وادلمب اعدانة برذل قعرار لردها للحرد در الزيراداق شرري المررورية نفقاهترا
ابدارية د خالل تنفيذ تدابري ف التكالين وزيادة الكفااة حيثمرا أدكر  .واشرتم ذلرك
على تطبي يا ة ترشريدية بنترا املنئر راق وت زيعلرا رقميرا (انظرر الفقررتل  22و .)41
وتعم ر اعدانررة حاليررا دررن عرردد د ر وكرراالق اعدررم املتحرردة علررى دررياشة اتفرراع للطرردداق
املئتركة يُلد به إىل حتقي خف عا للتكالين ع ري العملياق املئتركة والتحالفراق
ال قررمب ذاترره علررى تبسرريط
اال ررتراتيجية .وتتمث ر الغايررة خف ر التكررالين دررن ادررر
دار ررراق تعررررين اععمرررال .و رررتغطي ا طرررة جمررراالق در ر قبير ر إدارة املر ر ارد البئررررية
وتكن ل يا املعل داق واالتعاالق والئحملون املالية واملئترياق وأدراك العمر املئرتركة.
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وقد عُقردق حلقرة عمر دردهتا أربعرة أيرا الفتررة در  7إىل  61أيار/دراي  9164بعرداد
ا رررتراتيجية عمليررراق تعررررين اععمرررال وا رررتعراب أحررردا املبررراد الت يليرررة والنمررراذ
واعدواق املعتمدة اعدم املتحدة د أ حتقي الكفرااة التئرغيلية وقرد ر ذلرك حتلير
االحتيا اق وحتلي التكلفة  -العائد.

ثادنا  -املسائ املالية
ألن  -امليزانية

 - 91اعتمدق اعدانة دورهتا الثادنة عئرة امليزانية ابدارية للفتررة املاليرة 9164/9162
بقيمة  64 269 248دوالرا (انظر ال ثيقة .)ISBA/18/A/7

باا  -حالة االشتراكاق
 - 97و قررا لالتفاقيررة والتفرراع عررا  6224تغطررى النفقرراق ابداريررة للسررلطة در اعنعرربة
املقرررررة علرررى أعمرررائلا إىل أن يتر ر ا ر للسرررلطة مت ير ر كرررا در ر دعرررادر أخرررر لتسرررديد
تلك النفقاق .ويستند دول اعنعبة املقررة إىل ردول اعنعربة املسرتطد للميزانيرة العاديرة
لألدم املتحدة دن تعديله على ي ا االختال اق العمر ية .و  21نيسران/أبري 9164
كانمب السلطة قد تلقّرمب در  9297املائرة در أعمرائلا درا ميثر  1897املائرة در قيمرة
االشتراكاق املستحقة على الدول اععماا واالحتاد اعورويب مليزانية عا .9164
 - 98وبلررغ جممرر ع االشررتراكاق شررري املسررددة درر الرردول اععمرراا عرر تررراق ررابقة
( )9162-6228دبلررررغ  982 726دوالرا .ويررررتم بئررررك دنررررتظم إر ررررال ابخطرررراراق
إىل الرردول اععمرراا السررلطة لتررذكريها باملبررالغ املتررأخرة .وو قررا للمررادة  684در االتفاقيررة
ررداد
وامل رادة  81د ر النظررا الررداخلي للجمعيررة ال يك ر ن لعم ر السررلطة الررذر يتررأخر
اشتراكاته املالية ح التعر يمب إذا كران املبلرغ املترأخر يسراور دبلرغ االشرترا املرايل املسرتح
عليه ع السنتل السرابقتل أو يزيرد عليره .و  26أيار/دراي  9166كران علرى  42عمر ا
السررلطة دبررالغ دتررأخرة لعررادل أو أكثررر وهررم :أوشنرردا وبرراراش ار وبرراالو وبربررادوس
وبرررن وب تسررر انا وب ركينررررا ا ررر وتئرررراد وت شررر و ررررزر القمررررر و ررررزر كررر
و زر دارشال واجلمل رية الدودينيكية ومجل رية الك نغ الدميقرا يرة ومجل ريرة دقردونيا
الي ش ال ية ابقا و يب ودودينيكا وزادبيا و ان ت دي وبرينسييب و رانمب نسرنمب
و ررررررزر شرينررررررادي و ررررررانمب ل رررررريا و رررررررر النكررررررا والسرررررر دان و رررررر رينا
و ررريالي ن و يئرري والعر دال وشرراب ن وشادبيررا وشرينررادا وشينيررا وشينيررا اال ررت ائية
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وشينيرررا  -بيسررراو و ررران ات وليربيرررا ودرررايل وددشئرررقر واملغررررب ودرررالور ودلررردين
ود ريتانيا وناديبيا وهندوراس.
 - 92و  21نيسرررران/أبري  9164كرررران ردرررريد دررررندوع رأس املررررال العادرر ر يبلررررغ
 111 199دوالرا دقاب دست دعتمد بقيمة  111 111دوالر.

يم  -دندوع التربعاق اال ت ماي
 - 21أنئئ دندوع التربعاق اال ت ماي عرا  9119لتغطيرة تكرالين دئراركة أعمراا
اللجنررة املاليررة واللجنررة القان نيررة والتقنيررة الررذي يررأت ن د ر بلرردان ناديررة .واعتُمرردق اعحكررا
والئروط املحملقتة ال رتطدا العرندوع در اجلمعيرة عرا  9112وعُردلمب عرا 9114
(انظرررر  ISBA/9/A/5-ISBA/9/C/5و  ISBA/9/A/9الفقررررة  .)64وتئرررك التربعررراق املقددرررة
در أعمرراا السررلطة وشريهررم قر ا العررندوع اال ررت ماي .وقررد بلرغ جممر ع التربعرراق الر اردة
للعرررندوع درررا دقرررداره  442 122دوالرا وكررران آخرهرررا دقرررددا در ر اليابررران أيلر ر ل/
رربتمرب  9162بقيمررة  44 711دوالرا .وبلررغ جمم ر ع املبررالغ املد عررة د ر العررندوع حررت
 21نيسرران/أبري  9164دررا قرردره  426 171دوالرا .وكرران ردرريد العررندوع اال ررت ماي
للتربعاق عند التاريخ نفسه يبلغ  614 128دوالرا.

دال  -دندوع ارباق للبح ا العلمية البحرية

املنطقة

 - 26أنئأق اجلمعية دندوع اربراق للبحر ا العلميرة البحريرة املنطقرة عرا 9111
( .)ISBA/12/A/11واعتُمررردق الق اعرررد واب رررراااق املفعرررلة بدارة العرررندوع وا رررتطداده
عا ( 9117انظر  ISBA/13/A/6املر ر ) .ويُلرد بالعرندوع إىل تعزيرز وتئرجين إ رراا
البح ا العلمية البحرية املنطقرة ملنفعرة البئررية مجعراا وال ريما عر رير دعرم العلمراا
وا رررباا التقنرريل املررحملهلل د ر البلرردان الناديررة برررادج البح ر ا العلميررة البحريررة وذلررك
عرررب ررب دنررلا الت ردري واملسرراعدة التقنيررة وبرررادج التعرراون العلمرري .وتت ر ىل اعدانررة إدارة
العررندوع .وجير ز ععمرراا السررلطة والرردول اعخررر واملنظمرراق الدوليررة املعنيررة واملحمل سرراق
اعكادميية والعلمية والتقنية واملنظماق ا ريية واعشطا العاديل التربع للعندوع.
 - 29و  21نيسرررران/أبري  9164كرررران رأس دررررال العررررندوع يبلررررغ 2 467 128
دوالرا .و التاريخ نفسه كان قد أُنف دا جمم عره  498 229دوالرا در عائرداق الفائردة
علررى رأس املررال وذلررك درر رة دررنح للمئررارين .وترررد دعل درراق عرر اعنئررطة الفنيررة
للعندوع الفقراق د  86إىل  81د هذا التقرير.
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تا عا  -املك تبة واملنئ راق وامل قن الئبكي
ألن  -دكتبة اتيا ن .ناندان

 - 22متث دكتبة اتيا ن .ناندان د رد املعل داق الرئيسي لألدانة والدول اععمراا و رائر
اع راد واملحمل ساق السراعل إىل ادعر ل علرى دعل دراق دتطععرة عر در ارد قراع البحرار
والقمايا القان نية والسيا ية املتعلقة بالبحار العميقرة .وتردير املكتبرة اجملم عرة املتطععرة الرن
متلكلا السلطة د املرا ن ود اد البحرث الرن تركّرز علرى املسرائ ذاق العرلة بقران ن البحرار
وشرحملون اأيطرراق والتعرردي قرراع البحررار العميقرة .ويتمثر ارررد الرئيسرري در املكتبررة
تلبيرررة االحتيا ررراق البحثيرررة ععمررراا السرررلطة والبعثررراق الدائمرررة والبررراحثل وترر ري الررردعم
اع ا ي لعم د ظفي اعدانة .وتت ىل املكتبة أيمرا دسرحملولية حفرل ال ثرائ الرايرة العرادرة
عر السررلطة وت زيعلررا وتسرراعد تنفيررذ برنررادج املنئر راق .ولررد املكتبررة عالقرراق هادررة
تربطلا بالكياناق األية والدولية .واملكتبة عم نئرط الرابطرة الدوليرة للمكتبراق ودراكرز
املعل دراق املعنيررة بررالعل املائيررة والبحريررة الررن جتتمررن ررن يا أحررد البلرردان اععمرراا وهرري
ادايكا.
أيما عم نئط رابطة املكتباق واملعل داق
ريلم أعمراا ال ر د شر رة دطالعرة حيرث ميكنرلم
 - 24وتئم املرا املتاحة للزوار
الر ع إىل خمتلن عنادر ت املكتبة و طراق ر يرة حا ر بية عشرراب ا رتعمال الربيرد
ابلكتررروي وابنترنررمب واال ّررالع علررى قاعرردة بيانرراق املكتبررة .وتئررم ا رردداق املقددررة
عمليرراق البحررث عر الدرا رراق السررابقة د ير ع دررا؛ وتل ّقرري اال تفسرراراق عرررب اررراتن
أو الربيد اب لكتروي أو بادمر ر شطعريا؛ وخددرة ابقرراب املتبرادل للكتر برل املكتبراق؛
وإدارة وت زين ال ثائ واملنئ راق الرايرة للسرلطة .ومترمب آخرر عمليرة حترديث كررب ملرا ر
املكتبررررة عررررا  6222يررررم أعمررررال جتديررررد املقررررر .و ررررياع ديزانيررررة الفترررررة املاليررررة
 9164/9162وا قمب اللجنة املالية على اقتناا أثراا ديرد وتقردو مت ير زئري لرباجميراق
رررياع ديزانيرررة الفتررررة املاليرررة
إدارة املكتبررراق علرررى أن يُنظرررر تر ر ري بررراقي التم ير ر
 .9161/9161ود ر املت قررن أن يكرر ن قررد أُمتررز حبلرر ل مت ز/ي ليرره  9164حتررديث اجلررزا
املفتر ح لعمر اجلملر ر در املكتبررة حيررث رريجلز نطقررة ا ررتقبال ديرردة وأدرراك قرررااة
سنة .و تبدأ عملية شراا براجمياق إدارة املكتباق وقمب الح د عا .9164
 - 21وتسرتمر تنميرة القرردرة البحثيرة التطععرية الررن تتيحلرا جمم عرة دقتنيرراق املكتبرة عر
ري برنادج لالقتناا يلد إىل البناا على جمم عة امل اد املر عيرة الئرادلة الرن حبر زة املكتبرة
وتعزيزها وحتسل ب ادعر ل علرى املعل دراق .ودرا زال دعظرم عمليراق اقتنراا املنئر راق
عشراب تط ير جمم عرة املقتنيراق التطععرية هري ملنئر راق دطب عرة ورقيرا .شرري أن العديرد
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د ر املنئ ر راق قررد أدرربح دتاحررا أيمررا بالئررك ابلكتررروي؛ وبع ر املنئ ر راق دترراح مررذا
الئك قط .وتتطذ املكتبة خطر اق لتغريري ا رتراتيجياق االقتنراا الرن تتبعلرا حبيرث تتماشرى
دررن هررذه التطر راق ررا ذلررك ا تكئررا خيرراراق ادع ر ل علررى املعل درراق عر ري ر
ق اعد البياناق ا ادة باملرا ن واملنئ راق .وجتدر ابشرارة درن ذلرك إىل أن ديزانيرة االقتنراا
املرد دة للمكتبة ظلمب ثابترة كقيمرة دوالريرة ملردة  68رنة .وبابيرا ة إىل ارتفراع تكرالين
املنئ راق ب ه عا م الئ اش امللمة بئرك خرا دسرألة ارتفراع تكرالين الردورياق
بئدة حت أدبح هذا البند ميثر نعرن ديزانيرة االقتنراا وذلرك علرى الررشم در خفر عردد
اولة للحد در التكرالين .ودرن ذلرك
االشتراكاق النئطة خالل السن اق القليلة املايية
ررال دنررا در زيررادة در ارد امليزانيررة للفترررة املاليررة  9161/9161إذا دررا أريررد ادفررا علررى
دست ا ددة ادايل.
 - 21و اولة للتطفين د حدة هذه املئكلة أنئأق اعدانة ترتيبا تعاونيرا درن اأكمرة
الدولية لقان ن البحار مد خف التكالين ع ري حتديد اجملاالق الن ميك يلرا تقا رم
امل ر ارد وتك ر ي جمم عرراق دئررتركة .و حزيران/ي نيرره  9164أبردررمب السررلطة واأكمررة
دذكرة اتفاع على إقادة شراكة القتناا د ارد إلكترونية د خالل احتاد دنظ دة اعدم املتحردة
جلمن املعل داق ابلكترونية .ويُت قّن أن حتقّ املئاركة االحتاد الذر ميثر در ردا دئرتركا
بل دكتباق دنظ دة اعدم املتحدة و ر راق كربرية تكرالين اقتنراا املعل دراق ابلكترونيرة
لل كاالق املئاركة.
 - 27وبابيررا ة إىل عمليرراق االقتنرراا الررن قادررمب مررا املكتبررة ررر أيمررا ت ررين نطرراع
اجملم عة ع ري ارباق السطية املقددرة در املحمل سراق واملنظمراق واع رراد .وهرذا يئرم
ارباق املقددة د شعبة شرحملون اأيطراق وقران ن البحرار التابعرة ملكتر الئرحملون القان نيرة
اعدانة العادة لألدم املتحدة؛ واأكمرة الدوليرة لقران ن البحرار؛ ودنظمرة اعدرم املتحردة للتربيرة
والعلم والثقا رة (الي نسرك )؛ وبرنرادج اعدرم املتحردة للبي رة؛ ودنظمرة اعدرم املتحردة لألشذيرة
والزراعة؛ وبرنرادج اعدرم املتحردة ابفرائي؛ واللجنرة اعوقيان شرا يرة ادك ديرة الدوليرة التابعرة
للي نسك ؛ والبنك الدويل؛ ودعلد كير للتكن ل يرا؛ ودركرز قران ن و يا راق اأيطراق
يادعة ري ينيا؛ ودعلد قان ن البحار يادعة كاليف رنيرا بريكلري؛ وقسرم املنرا م واجلي ل يرا
وزارة الطاقررررة والتعرررردي ( ادايكررررا)؛ ودعلررررد وودز هرر ر ل لألوقيان شرا يررررا؛ واجمللرر ر
اال تئارر اعملاي املعني بالتغري العاملي؛ ودار نئر جلنة اليبزيغ ووكالة اليبزيغ لت زين الكتر
بأملانيررا؛ ودعلررد ال اليرراق املتحرردة للسررال ؛ و ادعررة ررزر ارنررد الغربيررة د نررا ادايكررا؛
ادايكررا .ودررا زال امل ظف ر ن يتربع ر ن كررذلك باملنئ ر راق الررن
ووزارة الطاقررة والتعرردي
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عل ن عليلا ادلقاق الدرا ية وحلقاق العم الن يئارك ن يلا .ويعرب اعدل العرا
ع ادتنانه لك د قد الدعم للمكتبة خالل الفترة املئم لة بالتقرير.
 - 28و عا  9164شر مب املكتبة با تما ة ري لتمثي اأاكماق الع رية در كليرة
ن ردرران دررانلي للحق ر ع يادعررة ررزر ارنررد الغربيررة إ ررار ا ررتعداد الفري ر للمئرراركة
دسابقة يلي يس ب أاكماق القان ن الدويل الع رية لعا  .9164وشطّرمب ا رتعداداق
أعماا الفري د ايين ا رتغالل املر ارد البحريرة وادفرا عليلرا وقران ن االنتئرال وال اليرة
القمررائية اجلنائيررة املنطقررة االقتعررادية ا العررة و أعررايل البحررار .وتعررد دسررابقة يليرر
يسرر ب أكررررب دسرررابقة للمحاكمرراق العرر رية العرررامل حيررث يئررار يلرررا أكثرررر درر
 111كلية حق ع د أكثر د  81بلدا .وهنا اهتما دتزايد بأعمرال السرلطة وفر دسرتمر
عرردد اال تفسرراراق الررن ترررد إليلررا وال رريما يمررا يتعلر بعقر د اال تكئررا وكررذلك
ادال بالنسبة إىل لبراق ادعر ل علرى دعل دراق عر درندوع اربراق وعر الزدالرة و رر
ال تدري املتاحة در خرالل العرندوع .وتررد لبراق كرثرية در هرذا النر ع إلكترونيرا وهري
تعك تنادي ال عي واملعر ة على الععيد الدويل باععمال الن تق ما السلطة.

باا  -املنئ راق
 - 22تتاح املنئ راق الن تعدرها السلطة بالئكلل املطب ع وابلكتروي .ولأل ن رلن
تكلفة بن وازي وت زين املنئ راق املطب عة بالطريقة التقليدية قد زاد زيادة كبرية على درر
حردود املر ارد املتاحرة .وبعرد إ رراا
السنل إىل در ة أنه مل يعد د املمك تلبيرة الطلر
حتلي دفع للبدائ املتاحة بردأق السرلطة ايرة عرا  9162العمر با رتراتيجية ديردة
للمنئ راق تعتمرد علرى درزيج در الطباعرة بنراا علرى الطلر وتكن ل يرا النئرر ابلكترروي
مد ادد د التكالين ع ري ترشيد دار اق النئر .وكران در الع ادر اعخرر الرن
د عمب اجتاه إعادة النظر أ الي الت زين زيادة الطلر علرى املنئر راق شرك كتر
إلكترونية وارب ط املطّرد للطل على النسخ املطب عة دا أد إىل تراكم املطزونراق الفائمرة
وإهدار تكالين الطباعة.
 - 41وتعتمررد السررلطة ارن علررى خددررة الطباعررة حس ر الطل ر وتترريح ال قررمب نفسرره
لأل ررراد وعم ر اجلمل ر ر شررراا املنئ ر راق املطب عررة ع ر ري ر دررفحة خادررة علررى د قررن
 .Amazon.comو تستمر اعدانة تقدو امل اد املطب عرة اجليردة الن عيرة للت زيرن علرى الردول
اععماا جمانا .وتتاح املنئ راق أيما للتزني جمانا شك كت إلكترونية دت ا قة درن نظرم
دتن عة د خالل د قن السلطة على ابنترنمب.
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يم  -امل قن الئبكي
 - 46جيرر حاليا حترديث وإعرادة تطر ير امل قرن الئربكي للسرلطة حبيرث يتريح إدارة خمتلرن
ان عم السلطة وتعميملا بعر رة أ مر علرى الردول اععمراا وخمتلرن اري راق التابعرة
للسلطة وعم اجلمل ر .و يك ن امل قن الئبكي املعاد هيكلتره دت ا قرا درن بي راق حا ر بية
وبرادج تعفّح شرت و ريمك أيمرا الردخ ل إليره در اع لرزة اأم لرة .و حزيران/ي نيره
 9164رررتطل السرررلطة تطبير ر  ISA-HQاملعرررمم لال رررتطدا علرررى اد ا ررري الل حيرررة
واع لزة اأم لة الن تعم بنظا تئغي  iOSأو أندرويد .وخالل الفتررة املئرم لة برالتقرير
قادمب وحدة املعل داق واالتعاالق بتط ير وبدا تئغي شربكة خار يرة (إكسرترانمب) ميكر
ع عماا اللجنة القان نيرة والتقنيرة الردخ ل إليلرا وهر درا يتريح التعراون اردر برل اععمراا.
وبناا على ل اللجنرة أيمرا تطر ير رج إلكترروي لتسرجي ا رتال ال ثرائ والر رائ
ال اردة د املتعاقدي مد تيسري حعر التقارير امل دة والبحث عنلا وإنتا لا.

عاشرا  -العالقاق دن اعدم املتحدة واملنظماق الدولية اعخر
ألن  -اعدم املتحدة
 - 49لررد السررلطة عالقررة عم ر وثيقررة ودثمرررة دررن اعدررم املتحرردة وبرراعخ دررن شررعبة
شحملون اأيطاق وقران ن البحرار التابعرة ملكتر الئرحملون القان نيرة ودرن إدارة شرحملون اجلمعيرة
العادرررة واملرررحملمتراق اعدانرررة العادرررة لألدرررم املتحررردة وهررري ابدارة الرررن تقرررد خررردداق
اال تماعاق لدوراق السرلطة السرن ية .ودنرذ عرا  9166شراركمب اري رة برنرادج زدالرة
د دحمل سة نيب ن اليابانية الذر تديره شرعبة شرحملون اأيطراق وقران ن البحرار عمرال باالتفراع
املرب بل اعدم املتحدة ودحمل سة نيب ن خبع العندوع اال ت ماي للتعاون التقني.
 - 42و هذا العدد جتدر ابشرارة إىل أن اجلمعيرة العادرة دنحرمب السرلطة دركرز املراقر
بقرارها  . 1/16ولد السلطة بعثرة دائمرة لرد اعدرم املتحردة وهر درا ييسرر إىل حرد كربري
إقادة عالقاق عم عالة دن الدول اععماا املمثلة ني ير ر  .وعرالوة علرى ذلرك أبردرمب
السلطة عا  6227اتفاقا بقادة عالقة راية دن اعدم املتحدة قبلرمب السرلطة بره در
دنطل ر ادررر علررى بل ر غ أقعررى دررد دك ر علررى دررعيد تطبي ر املعررايري امل حرردة للعمالررة
الدولية أن تطب املعايري واع الي والترتيباق امل حدة على د ظفيلا وأن تعم على تسرلي
تبررادل امل ر ظفل بغيررة اال ررتفادة د ر خرردداهتم إىل أقعررى حررد دك ر  .ويغطرري االتفرراع أيمررا
اعحكرررا والئرررروط املتعلقرررة بتقررردو إدارة شرررحملون اجلمعيرررة العادرررة واملرررحملمتراق ررردداق
اال تماعاق إىل السلطة.
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باا  -اأكمة الد ولية لقان ن البحار
 - 44تررربط السررلطة باأكمررة الدوليررة لقرران ن البحررار عالقررة عمر يسر دها االنسررجا  .و
آذار/دارس  9164قا اعدل العا ونائبه بزيارة إىل دقر اأكمة مادب رغ أملانيا بنراا علرى
دع ة د رئي اأكمة حيث أ ريا دناقئراق شرري رايرة درن قمراة اأكمرة وأعمراا شر رة
دنازعاق قاع البحار .وأ ريمب أيما دناقئرة شرري رايرة برل نائر اعدرل العرا ورئري قلرم
اأكمة بئأن دسائ ابدارة والت ظين العادة.

يم  -شبكة اعدم املتحدة للمحيطاق
 - 41شبكة اعدم املتحدة للمحيطاق آلية دئتركة بل ال كاالق تسعى إىل تعزيز التنسري
واالتساع بل دحمل ساق دنظ دة اعدم املتحدة املطتعة والسلطة الدولية لقاع البحرار وتعزيرز
عاليترررلا حررردود املرر ارد القائمرررة و بقرررا لالتفاقيرررة والختعادررراق كرر دحمل سرررة درر
دحمل ساهتا املئاركة وال الياق واعول ياق الن أقرهتا جمال إداراهتا.
 - 41و ر االختعادرراق املنقحررة لئرربكة اعدررم املتحرردة للمحيطرراق (قرررار اجلمعيررة
العادة  71/18املر ر ) ل را دكلةفرة را يلري :تق يرة وتعزيرز التنسري واالتسراع برل أنئرطة
دنظ دة اعدم املتحدة ذاق العلة باأيطاق واملنرا السراحلية؛ والتبرادل املنرتظم للمعل دراق
ع اعنئطة اجلارية واعنئطة املقرررة للمحمل سراق املئراركة إ رار واليراق اعدرم املتحردة
وال اليرراق اعخررر ذاق العررلة در أ ر حتديررد جمرراالق التعرراون والتر زر املمكنررة؛ والقيررا
حس ر االقتمرراا بتسررلي إ ررلاداق دحمل سرراهتا املئرراركة التقررارير السررن ية لألدررل العررا
لألدم املتحدة عر اأيطراق وقران ن البحرار وعر دعرائد اعارا املسرتدادة؛ وتسرلي تبرادل
املعل دررراق برررل ال كررراالق رررا يئرررم تبرررادل ا ررررباق واملمار ررراق الفمرررلى واعدواق
واملنلجياق والدروس املستفادة املسائ املتعلة باأيطاق.
 - 47وأدانرررة السرررلطة هررري أحرررد أعمررراا شررربكة اعدرررم املتحررردة للمحيطررراق وتئرررار
الئربكة :شرعبة شرحملون اأيطراق وقران ن
ا تماعاهتا و قا ل اليتلا .ود اععماا ارخرري
البحار التابعة ملكتر الئرحملون القان نيرة اعدرم املتحردة ( لرة تنسري شربكة اعدرم املتحردة
للمحيطرراق)؛ واملديريررة التنفيذيررة ملكا حررة ابرهرراب باعدانررة العادررة لألدررم املتحرردة؛ وإدارة
الئرررحملون االقتعرررادية واال تماعيرررة باعدانرررة العادرررة لألدرررم املتحررردة؛ واللجنرررة االقتعرررادية
واال تماعية ر يا واأيط اراد ؛ ودنظمة اعدم املتحدة لألشذية والزراعة؛ وال كالرة الدوليرة
للطاقرررة الذريرررة؛ ودنظمرررة العمررر الدوليرررة؛ واملنظمرررة البحريرررة الدوليرررة؛ وجلنرررة الي نسرررك
اعوقيان شرا ية ادك دية الدولية ودكت شحملون نزع السالح باعدانة العادرة لألدرم املتحردة؛
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وأدانررة اتفاقيررة التن ر ع البي ل ر ي؛ ودررحملمتر اعدررم املتحرردة للتجررارة والتنميررة؛ وبرنررادج اعدررم
املتحرردة ابفررائي؛ وبرنررادج اعدررم املتحرردة للبي ررة؛ ودنظمررة اعدررم املتح ردة للتنميررة العررناعية؛
ودعلد اعدم املتحدة للتدري والبحث؛ ودف يية اعدم املتحردة لئرحملون الال ر ل؛ ودكتر
املمث السادي املعني بأق البلدان ف ًا والبلردان الناديرة شرري السراحلية والردول اجلزريرة العرغرية
النادية باعدانة العادة لألدم املتحدة؛ و ادعة اعدم املتحردة؛ والبنرك الردويل؛ واملنظمرة العامليرة
لألرداد اجل ية؛ واملنظمة العاملية للسياحة.

حادر عئر  -الدورة السابقة للسلطة
 - 48عُقرررردق الرررردورة التا ررررعة عئرررررة للسررررلطة كينغسررررت ن الفترررررة درر ر  61إىل
 91مت ز/ي ليرره  .9162وانتُطر الدميررري ب لينر (االحترراد الرو رري) رئيسررا للجمعيررة رررذه
الدورة وانتُط ت بياس بريلنغز (أملانيا) رئيسا للمجل  .ونظرق اجلمعية التقريرر السرن ر
لألدل العا ( .)ISBA/19/A/2وا تنادا إىل ت دياق اللجنة املالية واجملل اارذق اجلمعيرة
 91مت ز/ي ليه دقررا يتعل باملسائ املاليرة وامليزانيرة ( )ISBA/19/A/8ودقرررا بئرأن التكرالين
العادررة بدارة عقرر د اال تكئررا وابشرررا عليلررا ( .)ISBA/19/A/12و  91مت ز/ي ليرره
أيما ااذق اجلمعية املقرر  ISBA/19/A/9الذر وا قمب به علرى تعرديالق نظرا التنقير
ع العقيداق املتعددة الفلزاق وا تكئا لا املنطقة كما اعتمدها اجملل بعرفة دحملقترة
 99مت ز/ي ليه ( ISBA/19/C/17املر ).
 - 42وعمال بت دية اللجنة القان نية والتقنية أقر اجملل لبل للم ا قرة علرى خطرط عمر
ال تكئا القئ ر املنغنيزية ادديدية الغنية بالك بالرمب قددترلما الرابطرة العرينية للبحرث
جمال املر ارد املعدنيرة للمحيطراق وا رتغالرا (بتزكيرة در العرل) والئرركة اليابانيرة ال نيرة
للررنفط والغرراز واملعررادن (بتزكيررة در اليابرران) و لر اجمللر إىل اعدررل العررا إدرردار خطررن
ديغة عقدي دربدل بل السلطة وك د دقددي الطلبل.
العم
تقريررر للمرردير العررا املحملقررمب للمحمل سررة ) (ISBA/19/C/4و لر
 - 11ونظررر اجمللر
ير ا التقريررر إىل اعدررل العررا للسررلطة أن يقر دررن الر ر ع إىل كر در اللجنررة القان نيررة
والتقنيررة واللجنررة املاليررة حس ر االقتمرراا بررل راا درا ررة للمسررائ املتعلقررة بتسرريري أعمررال
املحمل سررة وال رريما ارثررار القان نيررة والتقنيررة واملاليررة ال اقعررة علررى كاه ر السررلطة والرردول
اع رررا دررن دراعرراة أحكررا االتفاقيررة واتفرراع عررا  6222واعنظمررة القائمررة يمررا يتع ر
بالتنقي ع العقيداق املتعددة الفلزاق وا تكئا لا املنطقة.
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 - 16ونظر اجملل أيما التقرير املر ز لررئي اللجنرة القان نيرة والتقنيرة وتقريرر اللجنرة
املالية وتقرير اعدل العا عر ويرن ددونرة لق اعرد ا رتغالل العقيرداق املتعرددة الفلرزاق
املنطقة.

ثاي عئر  -الذكر السن ية العئري بنئاا السلطة الدولية لقاع البحار
 - 19أنئ ر مب السررلطة  61تئررري الثرراي/ن مرب  6224دررن برردا نفرراذ االتفاقيررة وإن
كانمب مل تباشر نئا لا بالكاد كمنظمة دسرتقلة حرت عرا  6221درن انتطراب أول أدرل
عررا رررا .وبالتررايل ررلن  61تئررري الثرراي/ن مرب  9164ي ا ر الررذكر السررن ية العئررري
بنئرراا السررلطة .و رتُنظم دنا رربة احتفاليررة خادررة خررالل الرردورة العئررري لالحتفرراا ببل ر غ
السلطة عادلا العئري .

ثالث عئر  -حالة عق د اال تكئا

املنطقة

 - 12إن الطبيعة التعاقدية للعالقة بل السلطة واجللاق الراشبة القيرا بأنئرطة املنطقرة
هي أدر هرر بالنسبة للنظا القان ي الذر أُنئئ قتمى اجلزا ادادر عئرر در االتفاقيرة
واتفاع عرا  .6224وميثر املر ر الثا لرث لالتفاقيرة الرذر ردد الئرروط اع ا رية للتنقير
واال تكئررا واال ررتغالل أيمررا ررزاا ال يتجررزأ در هررذا النظررا القرران ي الررذر يطمررن
ملزيررد د ر التفعرري الق اعررد واعنظمررة واب ررراااق املعتمرردة د ر السررلطة .وبالتررايل ررلن
أنئطة ابدارة وابشرا يما يتع بالعق د املربدرة برل السرلطة واجللراق املحملهلرة الراشبرة
ا تكئا أو ا تغالل امل ارد املعدنية أعماع البحار تقن دميم دلا السلطة.
 - 14وحررت  62أيار/درراي  9164كرران  61عقرردا دتعررال باال تكئررا قررد دخر حيررز
النفاذ وهي عق د تغطي دساحة تنراهز  211 111كيلر دتر دربرن در قراع البحرر اأريط
اع لسرري واأرريط ارنرردر واأرريط اررراد  .ويتع ر  69عقرردا د ر هررذه العق ر د با تكئررا
العقيررداق املتعررددة الفلررزاق ويتعرر عقرردان با تكئررا الكربيتيررداق املتعررددة الفلررزاق
ويتع عقدان با تكئا القئ ر املنغنيزية ادديدية الغنية بالك بالرمب .و رر ت قيرن العقرد
اعول ال تكئررا القئرر ر الغنيررة بالك بالررمب دررن الئررركة اليابانيررة ال نيررة للررنفط والغرراز
كير ر اليابررران  97كررران ن الثاي/ينررراير  .9164و أيمرررا ت قيرررن عقرررد
واملعرررادن
ال تكئا القئ ر الغنية بالك بالمب دن الرابطرة العرينية للبحرث والتطر ير ديردان املر ارد
املعدنية للمحيطاق بريجل مجل ريرة العرل الئرعبية  92نيسران/أبري  .9164وتررد
در هذا التقرير.
حالة عق د اال تكئا
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الردورة الثادنرة عئررة
 - 11وهنا ثالا خطط عم لال تكئرا وا ر عليلرا اجمللر
ومل يتم بعد إددارها رايا شك عق د دربدة دن السلطة .وكان دقدد الطلبراق املعنير ن
هم حك دة مجل رية ك ريا واملعلد الفرنسي عحباا ا رتغالل البحرار (بتزكيرة در رنسرا)
وشركة داراوا اأدودة للبح ا واال تكئا (بتزكية د مجل رية كرييبراس) .ودر املت قرن
أن يتم الت قين على تلرك العقر د خرالل النعرن الثراي در عرا  9164وهكرذا يعر العردد
ابمجايل لعق د اال تكئا إىل  62عقدا.
بعة لباق للم ا قرة
 - 11وجيرر النظر حاليا د قِب اللجنة القان نية والتقنية واجملل
لسررتلا املنعقرردة
علررى خطررط عم ر لال تكئررا  .وت لررمب اللجنررة القان نيررة والتقنيررة
شباط /رباير  9164ا رتعراب الطلبراق املقددرة در وزارة املر ارد الطبيعيرة والبي رة االحتراد
الرو رري (قئرر ر) والئررركة اأرردودة ملرر ارد قرراع البحررار اململكررة املتحرردة (عقيررداق)
وحك دررة ارنررد (كربيتيررداق) وشررركة ررنغا رة للتعرردي اأيطرراق (عقيررداق) وهرري
لباق كان قد أر رئ النظرر يلرا در الردورة التا رعة عئررة عرا  9162و رينظر يلرا
الدورة العئري .
اجملل
 - 17وُقرردِّدمب ثالثررة لبرراق ديرردة كرران ن اعول/ديسررمرب  9162د ر قَِب ر ك ر د ر
حك دة أملانيا دثلة ب زارة الئحملون االقتعادية والطاقة وهي تلا املركزية لعلر اعرب املتمثلرة
املعلررد االحتررادر لعلرر اعرب واملرر ارد الطبيعيررة ( 67كرران ن اعول/ديسررمرب )9162؛
وشركة زر ك لال تثمار بتزكية د رزر كر ( 97كران ن اعول/ديسرمرب )9162
وشركة التنقي ع امل ارد املعدنية ش . .بتزكيرة در الربازير ( 26كران ن اعول/ديسرمرب
 .)9162وتت ىل اللجنة القان نية والتقنية حاليا ا تعراب هذه الطلباق.
 - 18و  1أيل ل /بتمرب  9166عمال بالفقرة  9د القاعدة رقم  4در ق اعرد النظرا
قد املعلد االحتادر اعملاي لعلر اعرب واملر ارد الطبيعيرة إىل اعدرل العرا إخطرارا باعتزادره
الئروع التنقي ع الكربيتيداق املتعددة الفلزاق اجلرزا اجلنر يب در دنطقرة املرتفعراق
البحرية ب ط اأيط ارندر واجلزا الئمايل د املرتفعاق البحرية ال اقعرة املنطقرة اجلن بيرة
الئرقية للمحيط ارندر .ويتعل على املنقبل تقدو تقرير ن ر يتمم ودرفا للمرحلرة الرن
ود ر إليلررا التنقي ر والنتررائج الررن حتققررمب .وقررد املعلررد تقريررري كرران ن اعول/ديسررمرب
 9162وأيار/داي .9164
 - 12وبعد ا تماع شرري راري ملتعاقردر التنقير عر العقيرداق املتعرددة الفلرزاق عُقرد
كرران ن الثاي/ينرراير  9169تقرررر تنظرريم لسررلة درر حلقرراق العمرر لتبررادل ارراا بئررأن
تعنيفاق الكائناق ادي انية المطمة والعيانية واملت طة دنا العق د .وقد باق وايرحا
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أن مثة حا ة لعقد حلقاق عم كلذه جتمن املتعاقدي وا رباا املطتعرل طتلرن جمم عراق
الكائنرراق ادي انيررة حتررمب ررقن واحررد ملعاجلررة التفاوترراق اأتملررة املعررايري التعررنيفية و
ا رباق التعنيفية املتاحة .وتتس هذه االحتيا اق أيما دن املئروع الدويل املسرمى الئربكة
الدوليررة لألحبرراا العلميررة الررنظم البي يررة ععمرراع البحررار ( )www.indeep-project.orgالررذر
يردرري مجلررة أهرردا أخررر إىل تر ري جتميعرراق وا ررعة النطرراع عفرراط اجلغرا يررا اعحيائيررة
والتن ع البي ل ي أعماع البحار وتعزيز ابدارة املستدادة بي يا مل ارد أعماع البحار.
 - 11وعُقردق أوىل حلقرراق العمر هررذه املعنيررة ب يرن املعررايري املدع دررة در قَِبر السررلطة
والئبكة الدولية لألحباا العلمية النظم البي ية ععمراع البحرار دركرز التنر ع البي لر ي
البحرررر علررد ررنكِنبغرغ يلليلمسررلا أملانيررا الفترررة د ر  61إىل  61حزيران/ي نيرره
 .9162وحمر حلقة العم دتعاقدون وخررباا تعرنين وأخعرائي ن جمم عراق الكائنراق
ادي انية المطمة املعرو ت ا دها دنطقرة كالرير ن  -كليربتر ن وركرزوا علرى املكر ِّن
املتعل ر حبجررم الكائنرراق ادي انيررة المررطمة امل ر دة يررم الكائنرراق ادي انيررة اععمرراع
السحيقة (تُعرر الكائنراق ادي انيرة المرطمة ككائنراق كربرية را يكفري لكري يرتم التعرر
عليلرا العر ر الف ت شرا يررة بأبعراد تزيرد عرراد ًة عر رنتيمتر واحررد) .وقرددمب حلقرة العمر
عددا د الت دياق التقنية املتعلقة بمررورة مجرن العينراق وبا رتمرار عمليراق مجرن القسرائم
والعيناق اجلزي ية وبأ مر املمار راق وبالتعراون الردويل جمرال بنراا القردراق والتردري
على التعنين .ومتثةلمب نتيجة أخر دلقة العم هذه إنتا أ ل رقمري دتراح للجملر ر
وميكرر ال درر ل إليررره علرررى امل قرررن الئررربكي ( http://ccfzatlas.com/wiki/يتعررري للررردخ ل أن
يكرر ن للمسررتطد حسرراب امل قررن) .ودرر املت قررن أن تُعقررد حلقررة العمرر الثانيررة يررم
السلسلة الن تركز على الكائناق ادي انية العيانية مجل رية ك ريا الربن اعخرري در
عا  9164و تُعقد حلقرة العمر الثالثرة بئرأن الكائنراق ادي انيرة املت رطة الربرن اعول
در عررا  .9161ويُت ّقررن أن يك ر ن در المرررورر إقادررة برنررادج داثر دلقرراق العمر الررن
تتنرراول الكائنرراق ادي انيررة املقترنررة بروا ر الكربيتيررداق املتعررددة الفلررزاق والقئ ر ر الغنيررة
بالك بالمب.
 - 16و عررا  9164ررتعقد السررلطة أيمررا حلقررة عمر للنظررر تطبير نظررا لتعررنين
امل ارد د روا العقيداق املتعددة الفلزاق .و تقد حلقة العم هرذه املزدرن تنظيملرا
ارند بالتعاون دن علماا ودلند ل وخرباا جمال تعرنين املعرادن املسراعدة للمتعاقردي
إعداد التقديراق للمنا القابلة للتعدي داخ دنا اال تكئا .
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 - 19واخنر مب اعدانرة درحملخرا عمليرة جتميرن للبيانراق البي يرة الرن ي رهرا املتعاقردون
تقرراريرهم السررن ية .و رر ترر ر هررذه امللمررة ا تعرايررا تقنيررا للبررارادتراق البي يررة ملنطقررة
كالري ر ن  -كليربت ر ن .و يُئررك النرراتج أ ا ررا بعررداد قاعرردة بيانرراق دسررتندة إىل النظررا
ابي ك ل ي للمنطقرة .ودر املت قرن إمترا هرذه امللمرة اعوليرة حبلر ل عرا  .9161و يفمري
إمتا هرذه امللمرة إىل درياشة االختعادراق يمرا يتعر بعمليرة كادلرة بعرادة حتديرد أهردا
دست دع السلطة ادايل للمحف ظاق املركزيرة در البيانراق وإعرادة تعرميمه وزيرادة حجمره؛
واطيط وتعميم وإعداد البياناق البي ية واجلي ل يرة وإددرا مجيرن البيانراق لتعميملرا علرى
الدول اععماا.

رابن عئر  -تكالين إدارة العق د املربدة دن السلطة وابشرا

عليلا

 - 12قررق مجعية السرلطة دقررهرا بئرأن ر ر املسراتة التكرالين العادرة جمرايل
ابدارة وابشرررا املررتعلقل بعق ر د اال تكئررا ( )ISBA/19/A/12تعرردي الئررروط القيا ررية
لعق د اال تكئا بفرب ر م ن ر ثابرمب للمسراتة التكرالين العادرة قردره 47 111
دوالر تسرردده ررن يا كر لررة دتعاقرردة عنررد تقرردميلا للتقريررر السررن ر عر أنئررطتلا أر
د عد أقعاه  26آذار/دارس در كر رنة .وقرد حُردد هرذا الر رم در خرالل تعردي البنر د
امل حرررردة هررررذه العقرر ر د ( ISBA/6/A/18املر رر ر 4؛ و  ISBA/16/A/12/Rev.1املر رر ر 4؛
و  ISBA/18/A/11املر الرابن) بليا ة بندي ديردي ترا البنردان رقمرا  1-61و .1-61
ويبدأ نفاذ اعحكرا اجلديردة در تراريخ ااراذ املقررر أر  91مت ز/ي ليره  9162وتنطبر
تلك اعحكرا تلقائيرا علرى أر عقرد يُررب ن تيجرة للطلبراق املقددرة بعرد ذلرك التراريخ بيرد أن
دقرر مجعية السلطة تمم أحكادا خادة تتعلر برالعق د املربدرة والطلبراق املقددرة قبر ذلرك
التاريخ .وعلى النح املطلر ب دقررر مجعيرة السرلطة ُأعِرد تقريرر دسرتق عر تنفيرذ املقررر
 ISBA/19/A/12لينظر يه جمل السلطة (.)ISBA/20/C/12

خاد

عئر  -التط ير التدرجيي لإل ار التنظيمي لألنئطة املُمط لَن ما

املنطقة

 - 14تمطلن السلطة بردور أ ا ري يرمان إنئراا إ رار تنظيمري دالئرم و قرا لالتفاقيرة
والتفرراع عررا  6224يكف ر قرردرا كا يررا د ر أد ر اديررازة يمررا يتعل ر با تكئررا امل ر ارد
املعدنيررة املنطقررة وا ررتغالرا املسررتقب ويمررم ال قررمب نفسرره ادمايررة الفعالررة للبي ررة
تتم بل رة هرذا اب رار التنظيمري شرك ددونرة للتعردي تمرم
البحرية .و اية املطا
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كاد اجملم عة الئادلة للق اعد واعنظمرة واب رراااق العرادرة عر السرلطة لتنظريم التنقير
ع املعادن البحرية املنطقة وا تكئا لا وا تغالرا.

ألن  -التنقي

واال تكئا

 - 11تتألن ددونة التعدي حاليا د ثرالا جمم عراق در اعنظمرة تغطري أعمرال التنقير
واال تك ئررا يمررا يتعرر بكرر درر العقيررداق املتعررددة الفلررزاق والكربيتيررداق املتعررددة
الفلزاق والقئ ر املنغنيزية ادديديرة الغنيرة بالك بالرمب( .)6وبابيرا ة إىل حتديرد العمليرة الرن
يررتم د ر خالرررا التقررد بطلبرراق للعق ر د ودررنح العق ر د تُحرردد اعنظمررة اعحكررا والئررروط
امل حرردة للعق ر د ال ر ن ُت ر َرب دررن السررلطة والررن تنطب ر علررى مجيررن الكيانرراق .ول ر كانررمب
جمم عرراق اعنظمررة الررثالا دسررتقلة ع ر بعمررلا لرري دتطابقررة إىل در ررة كرربرية در حيررث
اريكرر واملمررم ن .وقررد وا قررمب مجعيررة السررلطة قررهررا  ISBA/19/A/13علررى التعررديالق
املدخلرررة علرررى نظرررا التنقير ر عر ر العقيرررداق املتعرررددة الفلرررزاق وا تكئرررا لا املنطقرررة
( ISBA/19/C/17املر ) وذلك د أ د اادته دن نظا التنقي عر الكربيتيرداق املتعرددة
الفلزاق وا تكئا لا املنطقة الذر كان قد ويعه حديثا .وتُستكمَ اعنظمرة بت درياق
تعرردرها اللجنررة القان نيررة والتقنيررة بغرررب الت يرره .وقررد إىل ارن إدرردار ت دررياق بئررأن
إ راا تقييم لآلثار البي ية اأتملرة لعمليراق اال تكئرا ( )ISBA/19/LTC/8وبئرأن اببرالغ
عر النفقرراق املاليررة املتكبرردة إ ررار عق ر د اال تكئررا ( )ISBA/15/LTC/7وبئررأن تنفيررذ
إ ار خطط العم املتعلقة باال تكئا (.)ISBA/19/LTC/14
برادج التدري

باا  -اال تغالل
 - 11ا رررتجابة لطلرر اجمللرر ( ISBA/17/C/21الفقررررة  )91وادرررلمب اللجنرررة القان نيرررة
والتقنية عمللا املتعل بعياشة دئروع نظا ال تغالل العقيداق املتعرددة الفلرزاق املنطقرة.
و ُشررجِّعمب اللجنررة علررى النظررر جمم عررة در املسررائ املتعررددة املتن عررة الررن تئررم املسررحملولية
اال تماعيررة للئررركاق وإشرررا أدررحاب املعررلحة وإنئرراا هي ررة تفترريب دعنيررة بالتعرردي
حالررة املطالبرراق وإقادررة نظررا يرررييب وإعررداد خطررط ابشررالع
واملسررحملولية والتع ر ي
ووين آلية لإلبالغ.
_________________

( )6نظررا التنقي ر ع ر العقيررداق املتعررددة الفلررزاق وا تكئررا لا املنطقررة ( ISBA/6/A/18و )ISBA/19/C/17؛
ونظررا التنقير عر الكربيتيررداق املتعررددة الفلررزاق وا تكئررا لا املنطقررة ()ISBA/16/A/12/Rev.1؛ ونظررا
التنقي ع القئ ر املنغنيزية ادديدية الغنية بالك بالمب وا تكئا لا املنطقة (.)ISBA/18/A/12
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 - 17و لبررمب اللجنررة القان نيررة والتقنيررة ا تماعلررا املعق ر د مت ز/ي ليرره  9162إىل
اعدانة أن تزودها بعدد د املنجزاق البحثية ا ذلك درا ة دقارنة ينع تركيزهرا علرى
الرررنظم المرررريبية القابلرررة للمقارنرررة الرررن يعتمررردها أعمررراا السرررلطة يمرررا يتعلر ر بالعرررناعاق
لسرتلا املعقر دة شرباط /رباير 9164
اال رتطرا ية .وقُرددمب تلرك الدرا رة للجنرة
شررك ورقررة عم ر ع ر ويررن الئررروط املاليررة ال ررتغالل املعررادن أعمرراع البحررار .ومتثلررمب
اعهدا الرئيسية لتلك الدرا ة حتديد وت ييح مجين اعهدا السيا راتية واملاليرة املتعرلة
بالنظررا المرررييب؛ وحتديررد وعرررب دررزيج شرراد در آليرراق نظررم التعرردي ودعرردالق الر ر
العادة القابلة للمقارنة؛ وإبراز وعرب نطاع دقترح ملعدالق الر و رائر حسراما حيثمرا
أدك ؛ وحتديد الدرا اق البحثيرة وعررب أ مر املمار راق اداليرة املتعلقرة بالنظرا المررييب
القاب للتطبي ؛ والنظر أر آلية أو آلياق قابلة للمقارنة دن يا ة السلطة وأهدا لا املالية.
 - 18و  61آذار/دارس  9164و أعقاب دئاوراق ررق إ رار اللجنرة القان نيرة
والتقنيررة شُرررع إ ررراا ا تقعرراا للجلرراق املعنيررة مررد ادعرر ل درر أعمرراا السررلطة
واجللاق املعنية ادالية واملستقبلية علرى دعل دراق ذاق درلة ب يرن إ رار تنظيمري ال رتغالل
املعرررادن املنطقرررة .وقُعرررد باال تقعررراا أن يئرررك بدايرررة لعمليرررة بشررررا اجللررراق املعنيرررة
لسرلة در
والتئاور دعلا على حن دا يت خاه جمل السرلطة وهر قرد شرك حلقرة أوىل
عملياق إشرا اجللاق املعنية الن تت قن السلطة إ رااها إ ار عمليرة ويرن إ رار تنظيمري
يدر أ م املمار اق املعادرة وه اب رار التنظيمري الرذر تت قرن السرلطة أن يُسرتفاد يره
د و لاق نظر ا رباا وحتليالهتم وآرائلم اعنئرطة املنفةرذة املنطقرة .وركرزق اع ر لة
الر اردة اال تقعراا علرى اجملراالق امل ايريعية اعربعرة التاليرة :الئرروط وااللتزادراق املاليرة؛
والئررروط وااللتزادرراق جمررال إدارة البي ررة؛ ودسررائ العررحة والسررالدة واعد ر البحرررر؛
واالعتبرراراق العادررة در قبير الت ادر دررن اجللرراق املعنيررة والئررفا ية .وحبلر ل امل عررد اأرردد
لتقدو الردود تلقي دا يف ع  41ردا على اال تقعاا د ائفة وا عة د اجللراق املعنيرة
لسرتلا املقررر عقردها
د القطاعل العا وا ا  .و تنظر اللجنة نتائج اال تقعاا
مت ز/ي ليه .9164

يم  -الق انل واعنظمة ال نية املتعلقة بالتعدي

قاع البحار العميقة

 6 - 12شررباط /رباير  9166أدرردرق شر ررة دنازعرراق قرراع البحررار التابعررة للمحكمررة
الدوليررة لقررران ن البحرررار ت اهررا املتعلقرررة سرررحملولياق والتزادرراق الررردول املزكيرررة لألشرررطا
والكياناق يما يتعل باعنئرطة املمرطلن مرا املنطقرة .وأكردق الغر رة أن االتفاقيرة تقمري
بأن تعتمرد الدولرة املزكيرة قر انل وأنظمرة إ رار نظادلرا القران ي وأن تتطرذ تردابري إداريرة
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تحملدر وظ يفتل دنفعلتل تا كفالة تقيد اجللة املتعاقدة بالتزاداهتا وإعفراا الدولرة املزكيرة در
املسحملولية .وال ميث و د دث هذه الق انل واعنظمة والتدابري ابدارية شر ا ببرا عقرد درن
السلطة؛ بيد أن الدولة املزكية تكر ن دلزدرة ببرذل العنايرة ال ا برة وبالتقرد بالتمراس كري يرتم
إعفاؤهررا د ر املسررحملولية .وأويررحمب الغر ررة كررذلك أن الترردابري ال نيررة بعررد اعتمادهررا قررد
ال تك ن دالئمة على الدوا  .وينبغي أن تظ هرذه التردابري قيرد اال رتعراب لكفالرة ا رتيفائلا
للمعررررايري اداليررررة وو رررراا اجللررررة املتعاقرررردة بالتزاداهتررررا بفعاليررررة دون إدرررراع يرررررر بررررالتراا
املئتر للبئرية.
 - 71و الدورة السابعة عئرة للسلطة املعق دة عا  9166ل جملر السرلطة إىل
اعدل العا أن يُعد تقريرا ع الق انل واعنظمة والتدابري ابدارية الن اعتمدهتا الردول املزكيرة
وشريها در أعمراا السرلطة يمرا يتعلر باعنئرطة املمرطلن مرا املنطقرة وقرا ررذا الغررب
بدع ة الدول املزكية وشريها د أعماا السرلطة إىل القيرا حسر االقتمراا بتزويرد اعدانرة
عل درراق ع ر الق ر انل واعنظمررة والترردابري ابداريررة ال نيررة ذاق العررلة أو بنع ر تلررك
العررررك ( ISBA/17/C/20الفقرررررة  .)2وقُرررردِّدمب تلررررك التقررررارير إىل جملرر ر السررررلطة
عادي  9169و  .9162وقادمب اعدانة أيما بلنئاا قاعردة بيانراق ميكر اال رالع عليلرا
شبكة ابنترنمب تتمم دا زُوِّدق به در دعل دراق عر القر انل واعنظمرة والتردابري ابداريرة
ال نية أو د نع دلا.
 - 76وحت  21أيار/داي كانمب الدول التالية قد قددمب املعل داق أو النعر املطل برة:
أملانيرا وبلجيكررا وت نغرا و ررزر كر واجلمل ريرة التئرريكية ومجل ريرة ك ريررا وزادبيررا
والعرررل وعُمررران وشيانرررا و رنسرررا و يجررري واملكسررريك واململكرررة املتحررردة ونررراورو
وني زيلندا وه لندا وال الياق املتحدة اعدريكية واليابان .وقددمب أيما أدانة مجاعة اأريط
اراد دعل داق ونع با م دنطقة زر اأيط اراد .

ادس عئر  -الفري العاد شري الراي املفت ح باب العم ية املطع لدرا رة املسرائ
املتعلقررة باأا ظررة علررى التنر ع البي لر ي البحرررر املنررا ال اقعررة خررار
نطاع ال الية ال نية وا تطداده بطريقة دستدادة واملسائ ذاق العلة
 - 79تئررار السررلطة ا تماعرراق الفري ر العاد ر دفت ر ح برراب العم ر ية الررذر أنئررأته
اجلمعيررة العادررة بقرارهررا  94/12لدرا ررة املسررائ املتعلقررة باأا ظررة عل رى التن ر ع البي ل ر ي
البحرر املنا ال اقعة خار نطراع ال اليرة ال نيرة وا رتطداده بطريقرة دسرتدادة .وعقرد
عررا  .9111وكانررمب السررلطة دثلررة آخررر
اال تمرراع اعول للفرير العادر ني ير ر
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الفترررة د ر  6إىل
ا تمرراع للفري ر العاد ر وه ر اال تمرراع السررابن املعق ر د ني ي ر ر
 4نيسرران/أبري  .91164وتقررد أدانررة السررلطة إ ررار دئرراركتلا ا تماعرراق الفري ر
العادر دسرراتاق تقنيررة بئررأن املسررائ القان نيررة والعلميررة .و أيار/درراي  9164شرراركمب
اعدانة أيما بناا على دع ة و لمب را حلقرة عمر إقليميرة للردول اععمراا اجلماعرة
الكاريبية بئأن اأا ظة على التن ع البي ل ي البحرر املنا ال اقعة خار نطراع ال اليرة
ال نيررة وا ررتطداده بطريقررة دسررتدادة .وقررد أتاحررمب حلقررة العمرر هررذه الررن عُقرردق
كينغسررت ن حتررمب رعايررة حك دررة ادايكررا ردررة قيِّمررة للتفاع ر بع ر رة أوث ر دررن الرردول
اععماا اجلماعة الكاريبية بئأن عم السلطة وال يما يما يتعل بالبي ة البحرية.
 - 72و آذار/دررارس  9164شرراركمب أدانررة السررلطة بعررفتلا دراقبررا درردع ا دنا رربة
ا تما تلا حك درة بردر دا هرادلت ن لالحتفرال بت قيرن إعرالن هرادلت ن بئرأن التعراون در
أ اأا ظة على حبر ارشا  .وإعالن هادلت ن ه اتفاع شرري دلرز برل حك دراق الردول
املئا ِ ة لبحر ارشا والدول ال اقعة داخ نطاع حركة اعنر اع امللمرة امللرا رة عررب حبرر
ارشا أو السارئة يه وه يردري إىل تعزيرز التعراون عشرراب حتسرل اايرة البي رة الفريردة
رذا البحر واأا ظة عليلا .ود اعهردا الرن تتر خى حتقيقلرا اع ررا امل قعرة علرى إعرالن
هادلت ن د ادلة تنفيذ تردابري اأا ظرة عر رير املنظمراق الدوليرة وابقليميرة القائمرة ويقرر
ابعالن هذا العدد باختعا السلطة بتنظيم اعنئطة املنطقة وحبمايرة البي رة البحريرة
و قا للمادة  641د االتفاقية.

ابن عئر  -تنمية ا لقدراق والتدري

والت عية

 - 74هنررا ريقترران رئيسرريتان تسررعى درر خالرمررا السررلطة إىل االيررطالع سررحملولياهتا
املادتل  642و  644د االتفاقية يمرا يتعر بتئرجين البحر ا العلميرة البحريرة
املنطقة وبناا قدراق الدول النادية حب ا وتكن ل ياق أعمراع البحرار أال وترا :بررادج
املنطقرة ودرندوع اربراق
التدري الن يقددلا املتعاقدون كجزا در عقر د اال تكئرا
للبح ر ا العلميررة البحريررة .وبابيررا ة إىل ذلررك كانررمب السررلطة دنررذ عررا  9166دحمل سررة
دميفة إ ار برنادج الزدراالق املئرتر برل اعدرم املتحردة ودحمل سرة نيبر ن اليابانيرة لتنميرة
امل ارد البئرية والنل ب بالنظا القان ي أيطاق العرامل الرذر ترديره شرعبة شرحملون اأيطراق
وقان ن البحار التابعة ملكت الئحملون القان نية باعدانة العادة لألدم املتحدة.
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ألن  -التدري

املقد د املتعاقدي

 - 71إن املتعاقدي دن السلطة دلزد ن قان نا بتقدو ومت ير رر التردري ملتردريب الردول
الناديرررة والسرررلطة .ويسرررتمد هرررذا الئررررط أ ا ررره القررران ي در ر أحكرررا االتفاقيرررة واتفررراع
عرا  )9(6224وهر يرررد الئرروط امل حرردة للعقر د .والغررب در هرذا ابلررزا هر يررمان
تزويد د ظفي الردول الناديرة برا ربة التنفيذيرة املنا ربة لتمكينرلم در املئراركة التعردي
قاع البحار العميقة .وي ين برنادج التدري عادة عق دفاوياق بل السرلطة واملتعاقرد
العقرررد ب درررفه اجلررردول  2دنررره رهنرررا بتقررردو تقرررارير عررر اعداا وا تعرايررره
يررردر
بئك دورر.
 - 71و عررا  9162برردأق اللجنررة القان نيررة والتقنيررة ا ررتعراب تنفيررذ الترردري املقررد
ر عقر د اال تكئررا مرد تقيرريم عاليرة برررادج التردري وال در ل إىل لرم أ مر
الحتيا ررراق البلررردان الناديرررة وأول ياهترررا يمرررا يتعلر ر بالتررردري وتقررردو ت يلررراق أ مر ر
للمتعاقدي والدول املزكّية واعدانة بئأن ت برادج التردري وهيكلرلا وتنفيرذها .ونتيجرة
لذلك أددرق اللجنة جمم عة دنقحة د الت دياق ب دفلا وثيقرة دحملقترة لت يره املتعاقردي
إ ررررار خطررررط عمرر ر اال تكئررررا
والرررردول املزكّيررررة يمررررا يتعرر ر بررررربادج الترررردري
( )ISBA/19/LTC/14وذلرررك مرررد إ رررداا املئر ر رة للمتعاقررردي بئرررأن تنفيرررذ االلتزادررراق
التدريبيررة ودسرراعدة اعدررل العررا التفرراوب دعلررم حر ل إعررداد برررادج الترردري  .وأودررمب
اللجنررة يملررة أدرر ر دنررلا أن يتحمرر املتعاقرردون كحررد أدل تكررالين دررا يعررادل ترردري
 61دتدربل على اعق خالل ك ترة مخ ن اق د العقد.
 - 77و  91مت ز/ي ليرره كت ر اعدررل العررا إىل مجيررن املتعاقرردي ادرراليل دليبررا مررم أن
لت دياق اللجنة القان نية والتقنية عند النظرر عمليراق تنقريح بررادج
ي ل ا االعتبار ال ا
التدري وتط يرها املستقب  .ووُ لمب أيما ر الة داثلة إىل مجين دقرددي لبراق امل ا قرة
على خطط أعمال اال تكئا الذي قب اجملل لباهتم.
 - 78و الدورة التا عة عئرة اخترارق اللجنرة القان نيرة والتقنيرة مثانيرة درشرحل ومثانيرة
احتيررا يل لفررر الترردري الررن عريررتلا شررركة ت نغررا للتعرردي البحرررر اأرردودة والرابطررة
العررينية للبحررث والتط ر ير ديرردان امل ر ارد املعدنيررة للمحيطرراق واملعلررد االحتررادر لعل ر
اعرب وامل ارد الطبيعية بأملانيا و قا لعق د اال تكئرا املربدرة دعلرا .وشرار بر ل ب ل كرا
_________________

( )9تتمث هذه اعحكا حتديدا
عا .6224
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عررب البحرر الرذر قددتره
(باب ا شينيا اجلديدة) ودود دارداوان (إندونيسيا) التردري
شرررركة ت نغرررا للتعررردي البحررررر اأررردودة الفتررررة املمتررردة برررل آب/أشسرررط وتئرررري
اعول/أكت بر  .9162ونُفذ التدري على در رفينة اعحبراا داونرمب ديتئر وشطّرى رزاا
د دس ح عقيداق املنغنيز الن تق ما الئركة دنطقة كالري ن  -كليربتر ن .وكران در
املقرر أن يئرار كر در تئر ك نا ري ور (الكرادريون) وأبيتئرار كانتئرانابناق (تايلنرد)
عرررب البحررر الررن قددتررلا الرابطررة
وأناليررا ريونيكررا ررريا (اعر نررتل) دورة الترردري
العررينية للبحررث والتطر ير جمررال املر ارد املعدنيررة للمحيطرراق الفترررة املمترردة بررل كرران ن
الثاي/يناير ونيسان/أبري  9164رهنا بلدكان حم رهم .وكان د املقرر أن يبدأ التردري
الرررذر يقددررره املعلرررد االحترررادر لعلر ر اعرب واملر ر ارد الطبيعيرررة بأملانيرررا برررل نيسررران/أبري
وأيار/داي  . 9164واختارق اللجنرة خالرد ن ري مرد (دعرر) ودانيرال أردانردو برييرز -
كالديرون (املكسيك) للمئاركة برنادج التدري .
 - 72و آذار/دارس  9164قددمب املحمل سرة ال نيرة اليابانيرة للرنفط والغراز واملعرادن إىل
السررلطة دقترحررا لرردورة تدريبيررة تترراح إ ارهررا الفردررة لثالث رة درشررحل درر دول ناديررة
عرب البحر؛ ود املت قن أن جيرر هذا التردري خرالل الفتررة درا برل أيار/دراي
للتدري
وحزيران/ي نيه  9161وأن يستغرع  41ي دا .وعمممب اعدانة العادرة دعل دراق بئرأن هرذه
الفردة ب ا طة دذكرة شف ية ود خالل امل قن الئبكي و لبرمب تقردو الترشريحاق حبلر ل
 61حزيران/ي نيرررره  .9164و ررررتنظر اللجنررررة الطلبرررراق الختيررررار املرشررررحل مترر ر ز/
ي ليه .9164
 - 81وبنرراا علررى الطلبرراق الررن وردق بئررأن مجيررن ررر الترردري أعرردق اعدانررة قائمررة
بأااا املرشحل املنا بل يتم حتديثلا حبيث ميك الت ي بئك أكفأ برل دقرددي الطلبراق
املستقب  .وبغية تئجين تقدو املزيد د الطلبراق أعردق اعدانرة نئرراق
و ر التدري
دعل داق لك برنادج تدرييب و تعميملا على الدول اععمراا را ذلرك خرالل نردواق
الت عية ونئرق أيما على امل قن الئبكي للسلطة.

باا  -دندوع ارباق للبح ا العلمية البحرية
 - 86يلد دندوع ارباق للبح ا العلميرة البحريرة إىل تعزيرز وتئرجين إ رراا البحر ا
العلمية البحرية املنطقة لعاحل البئررية ككر وال ريما در خرالل دعرم دئراركة العلمراا
والتقنرريل املررحملهلل د ر البلرردان الناديررة برررادج البح ر ا العلميررة البحريررة ودررنحلم ردررة
املئراركة بررادج التردري واملسراعدة التقنيررة والتعراون العلمري .وعمرال براب راااق املتفر
عليلا عل اعدل العا جلنة ا تئارية عا  9166لتقييم لبراق ادعر ل علرى املسراعدة
14-54682

25/32

ISBA/20/A/2

د العندوع .ويتك ن هذا الفري در درثلل دائمرل لرد السرلطة ودرثلل عر املحمل سراق
التعليميررة أو املنظمرراق الدوليررة وأ ررراد درررتبطل بئررك وثير بعمر السررلطة .ويررتم تعرريل
أعماا الفري الرذي ،ردد ن ملردة ثرالا رن اق إيرالا االعتبرار ال ا ر للتمثير اجلغررا
عا .9164
العادل .و يتم تعيل أعماا دد الفري
 - 89وميك ر عر بلررد نررا أو أر بلررد آخررر تقرردو لبرراق للحع ر ل علررى املسرراعدة د ر
العندوع إذا كان الغرب د ذلك هر ا رتفادة علمراا دنرتمل لبلردان ناديرة .و إ رار إدارة
العررندوع يررتعل علررى أدانررة السررلطة أن تسررعى اهرردة إىل ويررن ترتيبرراق دررن اجلادعرراق
واملحمل سراق العلميررة واملتعاقردي والكيانرراق اعخرر بجيرراد رر ملئرراركة علمراا البلرردان
النادية أنئرطة البحر ا العلميرة البحريرة .وميكر أن تئرم هرذه الترتيبراق افري ر ر
التردري أو ابعفرراا دنرلا .ونفررذق اعدانرة عررددا در اعنئرطة الراديررة إىل لفرمب انتبرراه جمتمررن
املاحنل الدوليل إىل الفر الن يتيحلا العندوع وتئجيعلم على تقردو دسراتاق إيرا ية.
وتئم اعنئطة إددار بالشراق درحفية ودر اد تروجييرة وتعلرد درفحة إلكترونيرة دعرممة
خعيعررا رررذا الغرررب ( )www.isa.org.jm/en/efundوإنئرراا شرربكة د ر املحمل سرراق املتعاونررة
تقدو ر للمئاركة دوراهتا التدريبية أو تقدو ر ب رراا البحر ا.
الن قد ترش
وي رد در بررل أعمرراا الئربكة حررت ارن كر در املركرز الر ني لعلر اأيطرراق (اململكررة
املتحرردة) واملعلررد الر ني لتكن ل يررا اأيطرراق (ارنررد) واملعلررد الفرنسرري عحبرراا ا ررتغالل
البحررار ( رنسررا) واملعلررد االحتررادر لعلر اعرب واملر ارد الطبيعيررة (أملانيررا) واملعلررد الر ني
لعل اأيطاق (ارند) ودتحن التاريخ الطبيعي (اململكة املتحدة) و ادعرة دير (كارولينرا
الئمالية ال الياق املتحردة) ودحمل سرة التعراون الردويل درا راق قمرم املرتفعراق البحريرة
وهي دنظمة دولية شري رحبيرة تئرجن الدرا راق املتعرددة التطععراق املتعلقرة راكرز اتسراع
القئرة اأيطية.
 - 82و  61شررباط /رباير  9164عُقررد اال تمرراع ادررادر عئررر للفريرر اال تئررارر
لعندوع ارباق دقر السلطة .وا تعرب الفري تنفيذ الت دياق الرن قرددمب اال تمراع
السرراب و اختيررار رينيرره داكدونالررد ( ادايكررا) وعبررد الكرررو رابي ر (نيجرييررا) كمرشررحل
لرب نادج تدرييب ترعراه العرل درتفرن نر ب شررب اأريط ارنردر ودر املقررر إ رراؤه
عا  9164وأودمب بامل ا قرة علرى لر در أكادمييرة رودس لقران ن و يا راق اأيطراق
لتقرردو الرردعم للمرشررحل املررحملهلل در البلرردان الناديررة خررالل الفعر الدرا رري لفترررة شررلرر
حزيران/ي نيه ومت ز/ي ليه .9164
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 - 84ودنذ أن عقردق السرلطة دورهترا التا رعة عئررة قُرددمب دنحتران در العرندوع بنراا
على ت دية الفري اال تئارر .وكان دبلرغ املنحرة اعوىل  21 111دوالر قُرددمب عكادمييرة
رودس للمساعدة مت ي عدد د الزداالق املطععة للطالب در الردول الناديرة وت رين
برنادج التدري الذر تقدده اعكادميية ليئم القمايا املتعلقة بالعل البحرية قراع البحرار
العميقة .وخععمب املنحة الثانيرة لتكرالين السرفر الردويل والترأدل العرحي ملرشرح در دولرة
نادية دم ر دورة تدريبية عرب البحرر دقددرة در رقرة العمر الربتغاليرة لت رين اجلرر
القرررارر الرررن ر رتق برحلرررة درا رررية أوقيان شرا يرررة در ر  91أيار/دررراي إىل  94حزيرررران/
ي نيررره  9164دسرررتطددة السرررفينة اريدروشرا يرررة أملريانرررن شررراش ك تينير ر التابعرررة للبحريرررة
الربتغالية والغ ادة ل املئغلة د بعد والعادة للعم على عم  1 111دترر .و رتركز
الرحلة على مجن البياناق اجلي يزيائية (قيا اق اععماع واجملال املغنا يسري واجلاذبيرة) ومجرن
العررط ر د ر درتفررن و ررط اأرريط اع لسرري أو ي ر اره دنطقررة درردع داكس ر ي  .وبعررد
التئاور دن السلطة اختارق رقة العم أبيتيدا وا اتئاراب نغ وهي عاملرة ي ل يرا شرابة
د إدارة امل ارد املعدنية تايلند د بل املرشحل اعربعة املقترحل رذه الفردة التدريبية.
 - 81وحررت  26أيار/درراي  9164كرران  12د ر العلمرراا أو املسررحملولل ادك ر ديل د ر
البلدان النادية قد ا تفادوا د الدعم املايل املقد د دندوع اربراق .وكران املسرتفيدون در
االحتررراد الرو ررري واعر نرررتل وإندونيسررريا وبررراب ا شينيرررا اجلديررردة وبررراالو والربازير ر
وبررنغالديب وب ليفيررا (دولررة  -املتعررددة الق ديرراق) وبررريو وتايلنررد وترينيررداد وت برراش
وت ن و ادايكا و نر ب أ ريقيرا و رزر كر و ررر النكرا و ر رينا و رريالي ن
والعررل وشيانررا والفلرربل و يجرري و ييررمب نررا والكررادريون وك ررتاريكا وك ل دبيررا
ودالطة وددشئقر ودعر ودلدين ود ريتانيا ود ريئي س وناديبيا ونيجرييا وارند.
 - 81و ر ت ادر اعدانررة العادرة اارراذ خطر اق دئررد االهتمرا بعررندوع اربراق در
ان املاحنل اأتملل والئركاا املحمل سيل .و هذا العدد يالحَل أن اجلمعيرة العادرة
الفقرة  61د قرارهرا  71/18دعرمب الردول واملحمل سراق املاليرة الدوليرة أن ت ادر بطررع
در بينررلا برررادج التعرراون علرى العررعد الثنررائي وابقليمرري والعراملي والئررراكاق التقنيررة تعزيررز
أنئطة بناا القدراق وخبادة البلدان النادية ديدان البحر ا العلميرة البحريرة ب رائ
دنررلا ترردري اع ررراد للحع ر ل علررى امللرراراق الالزدررة وتط يرهررا وت ر ري املعررداق واملرا ر
والسررف الالزدررة ونقر التكن ل يرراق السررليمة بي يررا .ودررندوع اربرراق هر در أهررم آليرراق
متكل بناا القدراق جمال البح ا العلمية البحرية أعمراع اأيطراق وير د اعدرل العرا
أن يئررجن أعمرراا السررلطة والرردول اعخررر واملنظمرراق الدوليررة ذاق العررلة واملحمل سرراق
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اعكادمييرررة والعلميرررة والتقنيرررة واملنظمررراق ا رييرررة والئرررركاق واع رررراد علرررى املسررراتة
العندوع.

يم  -ادلقاق الدرا ية

جمال الت عية

 - 87متث ر ادلقرراق الدرا ررية جمررال الت عيررة رربي الت اد ر الرئيسرري للسررلطة دررن دورررا
اععمرراا .والغرررب د ر هررذه ادلقرراق الدرا ررية ه ر إ ررالع املسررحملولل ادك ر ديل ووايررعي
السيا راق املتعلقررة بالئررحملون البحريرة والعلمرراا العررادلل املحمل سراق ال نيررة وابقليميررة علررى
أعمال السلطة وت ئجين دئاركة علمراا در دحمل سراق البلردان الناديرة البحر ا العلميرة
البحريررة الررن جتريلررا املنطقررة دنظمرراق دوليررة دعنيررة بررالبح ا .ودنررذ عررا  9117عقرردق
السلطة مب حلقاق درا ية للت عية دنا خمتلفة د العامل .وقد عُقدق ادلقاق الدرا رية
السررابقة دانرررادو بلندونيسررريا (آذار/درررارس  )9117وريرر در رررانريو بالربازيرر (تئرررري
الثرررراي/ن مرب  )9118وأب ررررا (آذار/دررررارس  )9112وددريررررد (شررررباط /رباير )9161
وكينغست ن (آذار/دارس  )9166ودقر اعدم املتحدة (شباط /رباير .)9169
 - 88وعقرردق حلقترران درا رريتان أُخريرران خررالل الفترررة املئررم لة بررالتقرير .وقررد عُقرردق
أوالتا ددينة دكسيك تئري الثاي/ن مرب  9162يما عقردق الثانيرة دقرر اعدرم
املتحرردة نيسرران/أبري  .9164وتئررتم ادلقرراق الدرا ررية عررادة علررى عررروب يقررددلا
ا رررباا عر أنر اع املعررادن الررن ت ررد املنطقررة وعر تقيرريم املر ارد واايررة البي ررة البحريررة
وحفظلا د اعنئطة الن يُمطلن مرا املنطقرة والعمليراق املتعلقرة برالنظم القان نيرة املنئرأة
ال تطرا املعادن د قاع البحار وع املرحلة الرن ودرلمب إليلرا مرال عر عرروب بئرأن
القمررايا ابقليميررة ذاق العررلة يمررا يتعلر بقرران ن البحررار .و ادلقررة الدرا ررية اعخرررية الررن
عقدق دقر اعدم املتحدة ا تمعمب ال د أيما إىل إحا رة قددترلا اعدانرة بئرأن املسرائ
الن يتعل النظر يلا الدورة العئري للسلطة.
 - 82وتلقررمب السررلطة لبرراق تتعلر بعقررد حلقرراق درا ررية دسررتقبال أوشنرردا و نر ب
أ ريقيا وشريلي وشانرا و دقرر االحتراد اع ريقري .و ر يُنظرر هرذه الطلبراق إ رار
ديزانية السلطة.

ثاد عئر  -اال تعراب الدورر الذر يُجر

قتمى املادة  614د االتفاقية

 - 21تقمي املادة  614د االتفاقيرة برأن تقر مجعيرة السرلطة الدوليرة لقراع البحرار كر
مخ ن اق د بدا نفاذ االتفاقية را عة عادة ودنتظمة للكيفية الن ار ما عمليرا النظرا
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الرردويل للمنطقررة املنئررأ هررذه االتفاقيررة .ويتمثر الغرررب در املررادة  614إتاحررة الفردررة
للجمعية لكي تتطذ تدابري ي ا ا رربة املكتسربة والظررو املرتغرية ترحملدر إىل حتسرل رري
النظرا أو لكري ت درري هي راق أخرر باارراذ هرذه التردابري .وقررد اعتمردق املرادة  614علررى
أ رراس أن النظررا املنئررأ ر االتفاقيررة ه ر نظررا ديررد متادررا ومل ،مررن لالختبررار ال د ر
اجملتمن الدويل وال د أر دولة بعينلا .بيد أن النظا قد ا تعرايه وتعديله عليرا در قبررررر
اللجنررررة التحمرييررررة العمررر الرذر قادرمب بره يمرا يتعر ب يرن الق اعرد اب رائيرة لئرت
أ لزة السلطة وتسجي املستثمري الرواد وخالل املئاوراق شري الراية الن أ راهرا اعدرل
العا لألدم املتحدة وأ ممب إىل اعتماد اتفاع عا .6224
 - 26وقد دخلرمب االتفاقيرة حيرز النفراذ  61تئرري الثراي/ن مرب  6224وحر د عرد
إ راا اال تعراب اعول عمرال باملرادة  614عرا  .9111وأبلرغ اعدرل العرا اجلمعيرة
تقريره السن ر إىل الدورة الساد ة للسلطة عرا  ISBA/6/A/9( 9111الفقررة  )12برأن
ُر ررمب بع ر رة رئيسررية للنظررر القمررايا
ترررة السررن اق اعربررن اعوىل د ر عم ر السررلطة ك ِّ
التنظيمية المرورية دس ري عم السرلطة ب درفلا دنظمرة دوليرة دسرتقلة .وبعرر النظرر
ع بدا اعنئرطة التئرغيلية والفنيرة للنظرا رأ اعدرل العرا أنره در السراب عوانره تلرك
املرحلرة حتديرد دررا إذا كران هرذا النظررا املنئرأ ر االتفاقيررة واتفراع عرا  6224قررد أد
دوره على حنر عرال ال اقرن العملري .ووا قرمب اجلمعيرة علرى ذلرك الررأر وقرررق أنره در
السررراب عوانررره بالفعر ر أن تتطرررذ اجلمعيرررة أر تررردابري عمرررال باملرررادة  614تلرررك املرحلرررة
( ISBA/7/A/2الفقرة  .)1ودن أن تررتل أُخرريل در ترراق السرن اق ا مر انقمرتا دنرذ
دخ ل االتفاقية حيز النفاذ لن السلطة مل تُعِد النظر حت ارن دسألة اال تعراب الردورر
املنع عليه املادة .614
 - 29ودنررذ عررا  9111حققررمب السررلطة بعر ابمتررازاق ارادررة .قررد ر ررطمب دكانتررلا
باعتبارهررا السررلطة املركزيررة املعنيررة بتنظرريم اعنئررطة ودراقبتررلا املنطقررة .واعتمرردق ونفررذق
ثررالا جمم عرراق د ر اللرر ائح املتعلقررة با تكئررا كرر درر العقيررداق املتعررددة الفلررزاق
والكربيتيداق املتعددة الفلزاق والقئ ر املنغنيزية ادديدية الغنية بالك بالرمب وأبردرمب عقر د
ا تكئا جلمين هذه امل ارد .وأ رق أيما درا اق أولية تتعل بتنفيرذ الفقررة  4در املرادة
 89د االتفاقيرة .و ر تنترلي عرادي  9161و  9167ترراق رريان اجملم عرة اعوىل
د عق د اال تكئا الرن أدردرهتا السرلطة و الت قيرن عليلرا عرادي  9116و .9119
ود ر املت قررن أن يك ر ن املتعاقرردون املعني ر ن ويررن يترريح ر رم ذلررك ال قررمب الئررروع
ا تغالل تلك امل ارد .ورذا السب وبالنظر إىل الزيادة الكبرية دست االهتمرا بالتعردي
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قاع البحار العميقة كان اجملل قد ل د اللجنة القان نية والتقنيرة ت يره اهتمادلرا إىل
قراع
اععمال التحمريية املتعلقة بعرياشة ددونرة لق اعرد ا رتغالل املر ارد جمرال التعردي
البحار العميقة .وأد هذا ال ين إىل زيادة دلح ظة ع ا العم امللقى على عرات اعدانرة
الن ال يزال تنظيملرا وهيكلرلا دون تغريري علري دنرذ عرا  6221وإىل تغيُّرر ن عيرة امللراراق
الررن ينع ر عليلررا االهتمررا باعتبارهررا دطل بررة بمترراز العم ر املطل ر ب .وخالدررة الق ر ل إن
درحلررة ديرردة د ر حيرراة السررلطة تقترررب خبطررى حثيثررة .وتئررم هررذه املرحلررة واقررن أنئررطة
قاع البحار العميقة والدور اأدد الذر تمطلن به السلطة تنظريم تلرك اعنئرطة
التعدي
ورددها دت كانمب را دلة باملنطقة.
 - 22وي ا عا  9164الرذكر السرن ية العئرري بنئراا السرلطة .و ير ا (أ) تزايرد
االهتما با تغالل د ارد الفلرزاق البحريرة قراع البحرار العميقرة نطراع ال اليرة ال نيرة
و املنطقة على حد اا (ب) وزيادة ع ا العم امللقى علرى عرات اعدانرة وال ريما
جمايل إدارة العق د وابشرا عليلا ( ) وا دا رة إىل ادعر ل علرى دزيرد در بيانراق خرط
اع اس البي ي ع تر باق الكربيتيرداق املتعرددة الفلرزاق والقئر ر املنغنيزيرة ادديديرة الغنيرة
بالك بالمب الن تت ا ر عنلا دعل دراق أقر نسربيًا را ذلرك ا رتطدا التعرنيفاق امل حردة
(د) وادا ررة إىل إحررراز تقررد بئررأن ويررن نظررا يرررييب دنا ر يترريح للمتعاقرردي املررحملهلل
ال قرمب نفسره علرى دعراحل الردول اععمراا السرلطة
الئروع اال تغالل دن ادفرا
اشتنرا هرذه الفردرة بعرادة النظرر املرادة  614وا رتعراب
كك لعر اجلمعيرة ترشر
الطريقررة الررن ررار مررا النظررا الرردويل ال اقررن العملرري .ولكفالررة إ ررراا هررذا اال ررتعراب
اال تراتيجي على حن عا ودنتظم يك ن د امللم أن تق اجلمعيرة بلعرداد االختعادراق
واملعل داق الالزدة لذلك.
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املر
حالرررة عقر ر د ا تكئرررا
املتعددة الفلزاق

ألن  -عق د ا تكئا

العقيرررداق املتعرررددة الفلرررزاق والكربيتيرررداق

العقيداق املتعددة الفلزاق
اااا

املتعاقد

تاااا بد اااد
العقد

دنظمة إنتر أوش ديتال املئتركة

 92آذار/دررررررررارس
9116

دحمل سررررة ابنتررررا اجلن بيررررة للعمليرررراق  92آذار/دررررررررارس
اجلي ل ية البحرية (ي مج ر ي ل يا) 9116
 97نيسرررررررررررررران/
حك دة مجل رية ك ريا
أبري 9116
الرابطرررة العرررينية للبحرررث والتطر ر ير  99أيررررررار/درررررراي
9116
ديدان امل ارد املعدنية للمحيطاق
الئررركة اأرردودة لتنميررة در ارد أعمرراع  91حزيران/ي نيرره
9116
اأيطاق

الدولة املزكِّية

املوقع العاا ملطققاة اتكتافاا
املفمولة العقد

تا بد ا تها العقد

االحترراد الرو رري دنطقرررررة دررررردع كالريررررر ن  - 98آذار/درررررررارس
9161
بلغاريرررا ب لنررردا كليربت ن
اجلمل ريررررررررررررررررة
التئررررررررررررررررريكية
ل اكيا ك با
االحتاد الرو ي دنطقرررررة دررررردع كالريررررر ن  - 98آذار/درررررررارس
9161
كليربت ن
دنطقرررررة دررررردع كالريررر ر ن  91 -نيسرررران/أبري
9161
كليربت ن
دنطقرررررة دررررردع كالريررر ر ن  - 96أيررررررار/درررررراي
العل
9161
كليربت ن
دنطقرررررة دررررردع كالريررر ر ن  - 62حزيران/ي نيره
اليابان
9161
كليربت ن

املعلررررد الفرنسرررري عحبرررراا ا ررررتغالل  91حزيران/ي نيرره
9116
البحار
 91آذار/درررررررارس
حك دة ارند
9119
املعلررد االحتررادر اعمل راي لعل ر اعرب  62متررر ر ز/ي ليررررره أملانيا
9111
وامل ارد الطبيعية
 99متررر ر ز/ي ليررررره ناورو
شركة ناورو مل ارد اأيطاق
9166
شركة ت نغا للتعدي البحرر اأدودة  66كان ن الثراي /ت نغا
يناير 9169
كرييباس
شرررررركة دررررراراوا اأررررردودة للبحررر ر ا مل ي قةن بعد
واال تكئا
رنسا

دنطقرررررة دررررردع كالريررر ر ن -
كليربت ن
ادررر ر ب املركرررررزر للمحررررريط
ارندر
دنطقرررررة دررررردع كالريررر ر ن -
كليربت ن
دنطقرررررة دررررردع كالريررر ر ن –
كليربت ن (املنطقة اأمية)
دنطقرررررة دررررردع كالريررر ر ن –
كليربت ن (املنطقة اأمية)
دنطقرررررة دررررردع كالريررر ر ن -
كليربت ن

 62حزيران/ي نيره
9161
 94آذار/درررررررارس
9167
 68متررر ر ز/ي ليررررره
9196
 96متررر ر ز/ي ليررررره
9191
 61كان ن الثراي/
يناير 9197

 8شررررررررباط /رباير اململكرررة املتحررردة دنطقرررررة دررررردع كالريررر ر ن  7 -شررررررررباط /رباير
الئركة اأردودة ملر ارد قراع البحرار
9198
لربيطانيا العظمرى كليربت ن
9162
اململكة املتحدة
وأيرلندا الئمالية
دنطقرررررة دررررردع كالريررر ر ن  62 -كرررررررررررررررران ن
شررركة رري  -تيررك للمرر ارد املعدنيررة  64كان ن الثراي /بلجيكا
الثاي/يناير 9198
كليربت ن
يناير 9162
البحرية
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باا  -عق د ا تكئا
املتعاقد

الكربيتيداق املتعددة الفلزاق
تا بد د

الدولاااااااااااااة املوقاااااااااع العاااااااااا ملطققاااااااااة
اتكتافا املفمولة العقد تا بد ا تها العقد
ا العقد املزكِّية

الرابطة العينية للبحث والتط ير ديردان  68تئررررري الثرررراي /العل
ن مرب 9166
امل ارد املعدنية للمحيطاق
 92تئررررررري اعول/
حك دة االحتاد الرو ي
أكت بر 9169
مل ي قةن بعد
حك دة مجل رية ك ريا
رنسا
املعلد الفرنسي عحباا ا تغالل البحار مل ي قةن بعد

يم  -عق د ا تكئا
املتعاقد

القئ ر املنغنيزية ادديدية الغنية بالك بالمب
تا بد د

الدولاااااااااااااة املوقاااااااااع العاااااااااا ملطققاااااااااة
اتكتافا املفمولة العقد تا بد ا تها العقد
ا العقد املزكِّية

 97كرررران ن الثرررراي /اليابان
شركة اليابان للنفط والغاز واملعادن
يناير 9164
الرابطة العينية للبحث والتط ير ديردان  92نيسرررررررررررررررررررران /العل
أبري 9164
امل ارد املعدنية للمحيطاق
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أخرردود ن ر ب شرررب اأرريط  67تئرررررري الثررررراي/
ن مرب 9191
ارندر
أخدود و ط اأيط اع لسي  98تئررررررررري اعول/
أكت بر 9197
و ط اأيط اع لسي
أخدود و ط اأيط اع لسي

شرب اأيط اراد
شرب اأيط ارندر

 91كرران ن الثررراي/
يناير 9192
 67تئررري الثرراي/
ن مرب 9191
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ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ
ﺍﻠﺲ
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Arabic
Original: English

ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
ﻛﻴﻨﻐﺴﺘﻮﻥ ،ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ
 ٢٥-١٤ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ ٢٠١٤

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
 - ١ﻋﻘــﺪﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴــﺔ ،ﺧــﻼﻝ ﺍﻟــﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺸــﺮﻳﻦ ﻟﻠﺴــﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﻟﻘــﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ ،ﺳــﺘﺔ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ  ٨ﺇﱃ  ١٠ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ .٢٠١٤
 - ٢ﻭﺷـــﺎﺭﻙ ﺃﻋﻀـــﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨـــﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـــﺔ ﺃﲰـــﺎﺅﻫﻢ ﰲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋـــﺎﺕ ﺍﳌﻌﻘـــﻮﺩﺓ ﺧـــﻼﻝ ﺍﻟـــﺪﻭﺭﺓ
ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ :ﻓﺮﻳﺪﺍ ﺁﺭﻣـﺎﺱ  -ﻓﲑﺗـﺮ ،ﻭﺗﺮﻳﺸـﻴﺎ ﺇﻟﻴـﻮﺕ ،ﻭﺃﻭﻟﻴﻔﻴﻴـﻪ ﻏﻮﻳﻮﻧﻔـﺎﺭﺵ ،ﻭﻫـﺎﻥ ﺛـﲔ ﻛﻴـﺎﻭ،
ﻭﺩﻧﻜﺎﻥ ﻣﻮﻫﻮﻣﻮﺯﺍ ﻻﻛﻲ ،ﻭﺃﻭﻻﻑ ﻣﺎﻳﻜﻠﺒﺎﺳﺖ ،ﻭﺩﺍﻓﻴﺪ ﻭﻳﻠﻜﻴﻨﺲ ،ﻭﺷﻴﻨﻴﺘﺸﻲ ﻳﺎﻣﺎﻧﺎﻛﺎ.
 - ٣ﻭﺃﺑﻠــﻎ ﺍﻷﻋﻀــﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ ﺃﲰــﺎﺅﻫﻢ ﺍﻷﻣــﲔ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﺑــﺄﻢ ﻟــﻦ ﻳﺘﻤﻜﻨــﻮﺍ ﻣــﻦ ﺣﻀـﻮﺭ ﺍﻟــﺪﻭﺭﺓ:
ﺃﻟﻴﻜﺴﻲ ﺑﺎﻛـﺎﻧﻮﻑ ،ﻭﺗﺸﺎﻧﻐﺸـﻮ ﺗﺸـﻦ ،ﻭﻓﺮﺍﻧﺸﻴﺴـﻜﺎ ﻏﺮﺍﺗﺴـﻴﺎﱐ ،ﻭﺑﺎﻓـﻞ ﻛﺎﻓﻴﻨـﺎ ،ﻭﻓﻴﺸـﻨﻮ ﺩﺍﺕ
ﺷﺎﺭﻣﺎ ،ﻭﺭﻳﻨﺎﻟﺪﻭ ﺳﺘﻮﺭﺍﱐ.
 - ٤ﻭﺟﺮﻳﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﺷﺎﺭﻛﺖ ﻧﻴﻜـﻮﻻ ﲰﻴـﺚ ﰲ ﺟﻠﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴـﺔ ﻗﺒـﻞ
ﺃﻥ ﻳﻨﺘﺨﺒﻬﺎ ﺍﻠﺲ ﺭﲰﻴﺎ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﺘﺮﺓ ﻭﻻﻳﺔ ﻛﺮﻳﺴﺘﻮﻓﺮ ﻭﻭﻣﺮﺯﱄ ،ﺍﻟـﺬﻱ ﺍﺳـﺘﻘﺎﻝ
ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
-٥
ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ.
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ﺃﻭﻻ  -ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
 - ٦ﻧﺎﻗﺸﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﳍﺎ ﺍﻟـﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘـﺔ  ،ISBA/20/FC/1ﻭﻋﺪﻟﺘـﻪ ﺑﺈﺿـﺎﻓﺔ ﺑﻨـﺪ
ﺑﻌﻨـــﻮﺍﻥ ”ﺍﳊﺎﻟـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺻـــﻌﻴﺪ ﺗﻄﺒﻴـــﻖ ﺭﺳـــﻮﻡ ﺍﳌﺴـــﺎﳘﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻜـــﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﰲ ﳎـــﺎﱄ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﲔ ﺑﻌﻘﻮﺩ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ“.

ﺛﺎﻧﻴﺎ  -ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﺗﺪﺍﺑﲑ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻮﻓﻮﺭﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
 - ٧ﺃﺣﺎﻃــﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﻋﻠﻤــﺎ ﺑــﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﳌﺘﻌﻠــﻖ ﺑــﺄﺩﺍﺀ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴــﺔ ﻟﻠﻔﺘــﺮﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴــﺔ ﻣــﻦ  ١ﻛــﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺜﺎﱐ/ﻳﻨﺎﻳﺮ  ٢٠١٤ﺇﱃ  ٣١ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ .٢٠١٤
 - ٨ﻭﺃﻋﺮﺑــﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﻋــﻦ ﺗﻘــﺪﻳﺮﻫﺎ ﻟﻠﺠﻬــﻮﺩ ﺍﻟــﱵ ﻳﺒــﺬﳍﺎ ﺍﻷﻣــﲔ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﻭﻓــﻮﺭﺍﺕ
ﰲ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ.

ﺛﺎﻟﺜﺎ  -ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌـﺔ ﺍﳊﺴـﺎﺑﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻟﺸـﺆﻭﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻠﺴـﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ ﻟﻘـﺎﻉ
ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻟﻌﺎﻡ ٢٠١٣
 - ٩ﻧﻈــﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﰲ ﺗﻘﺮﻳــﺮ ﻣﺆﺳﺴــﺔ  KPMG Peat Marwickﻋــﻦ ﻣﺮﺍﺟﻌــﺔ ﺣﺴــﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻦ ﻋﺎﻡ  .٢٠١٣ﻭﺃﺣﺎﻃﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻤـﺎ ﺑﻜـﻞ ﻣـﻦ ﺗﻘﺮﻳـﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌـﻲ ﺍﳊﺴـﺎﺑﺎﺕ ﻭﺭﺃﻳﻬـﻢ
ﺑـﺄﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧـﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻠﺴــﻠﻄﺔ ﺗﻌـﺮﺽ ﺑﺸـﻜﻞ ﺩﻗﻴــﻖ ﻭﺳـﻠﻴﻢ ﺍﻟﻮﺿـﻊ ﺍﳌــﺎﱄ ﻟﻠﺴـﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ ﻟﻘــﺎﻉ
ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﰲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﱪ  ٢٠١٣ﻭﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﺍﳌﺎﱄ ﻭﺗـﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳـﺔ ﰲ ﺍﻟﺴـﻨﺔ ﺍﳌﻨﺘﻬﻴـﺔ
ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﺎﱄ ﻭﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ ﺍﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ.
 - ١٠ﻭﺃﺛﻨﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺴـﺠﻼﺕ ﳏﺎﺳـﺒﻴﺔ ﺳـﻠﻴﻤﺔ ﻋﻠـﻰ ﳓـﻮ
ﻣﺎ ﺃﺑﺮﺯﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻮ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.
 - ١١ﻭﻃﻠﺒﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﱃ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻔـﻞ ﺍﺳـﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺮﺍﺟﻌـﻲ ﺍﳊﺴـﺎﺑﺎﺕ ﺍﳌﺼـﻄﻠﺤﺎﺕ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺎﱄ .ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻹﺷـﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻷﻣـﻮﺍﻝ ﺍﳌﻘﺪﻣـﺔ ﻟﺼـﻨﺪﻭﻕ
ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻝ ﻛﺴﻠﻒ ،ﻻ ﻛﻤﺴﺎﳘﺎﺕ.
 - ١٢ﻭﻟـــﺪﻯ ﺍﺳـــﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﻠﺠﻨـــﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧـــﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴـــﺔ ﻟﻠﺴـــﻨﺔ ﺍﳌﻨﺘﻬﻴـــﺔ ﰲ  ٣١ﻛـــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/
ﺩﻳﺴﻤﱪ  ،٢٠١٣ﻃﻠﺒﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺑﺸـﺄﻥ ﻋـﺪﺩ ﻣـﻦ ﺍﻟﺒﻨـﻮﺩ ﺍﻟـﱵ ﺣـﺪﺙ ﻓﻴﻬـﺎ ﺇﻣـﺎ ﺇﻧﻔـﺎﻕ
ﺯﺍﺋـﺪ ﺃﻭ ﻧـﺎﻗﺺ .ﻭﻛﺎﻧـﺖ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﺍﻹﺿـﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟـﱵ ﻗـﺪﻣﻬﺎ ﺍﻷﻣـﲔ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻭﺍﻓﻴـﺔ ﲤﺎﻣـﺎ ﻣـﻦ ﻭﺟﻬــﺔ
ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
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ﺭﺍﺑﻌﺎ  -ﺣﺎﻟــﺔ ﺻــﻨﺪﻭﻕ ﺍﳍﺒــﺎﺕ ﻭﺻــﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﱪﻋــﺎﺕ ﺍﻻﺳــﺘﺌﻤﺎﱐ ﻟﻠﺴــﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ
ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ
 - ١٣ﺃﺣﺎﻃــــﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨــــﺔ ﻋﻠﻤــ ـﺎﹰ ﺑﺮﺻــــﻴﺪ ﺻــــﻨﺪﻭﻕ ﺍﳍﺒــــﺎﺕ ﺍﻟﺒــــﺎﻟﻎ  ٣ ٤٩٣ ٢٥٧ﺩﻭﻻﺭﺍ
ﰲ  ٣٠ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴــــﻪ  ،٢٠١٤ﲟــــﺎ ﰲ ﺫﻟــــﻚ ﺍﻟﻔﺎﺋــــﺪﺓ ﺍﳌﺘﺮﺍﻛﻤــــﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐــــﺔ  ٤٦ ٢١٩ﺩﻭﻻﺭﺍ،
ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻣـﻮﺍﻝ ﺍﻟـﱵ ﻣـﻦ ﺍﳌﺰﻣـﻊ ﺍﺳـﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻟـﺪﻋﻢ ﻣﺸـﺎﺭﻛﺔ ﻋﻠﻤـﺎﺀ ﻭﻓﻨـﻴﲔ ﻣـﺆﻫﻠﲔ ﻣـﻦ ﺍﻟﺒﻠـﺪﺍﻥ
ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ.
 - ١٤ﻭﺃﻋﺮﺑﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﻋـﻦ ﺍﻣﺘﻨﺎـﺎ ﳊﻜﻮﻣـﺔ ﺍﳌﻜﺴـﻴﻚ ﻟﺘﻘـﺪﳝﻬﺎ ﻣﺴـﺎﳘﺔ ﰲ ﺻـﻨﺪﻭﻕ ﺍﳍﺒـﺎﺕ
ﺑﻘﻴﻤـــﺔ  ٥ ٠٠٠ﺩﻭﻻﺭ ﰲ  ١٠ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳـــﺒﺘﻤﱪ  ،٢٠١٣ﻭﳊﻜﻮﻣـــﺔ ﺍﳌﻤﻠﻜـــﺔ ﺍﳌﺘﺤـــﺪﺓ ﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴـــﺎ
ﺍﻟﻌﻈﻤـــــﻰ ﻭﺃﻳﺮﻟﻨـــــﺪﺍ ﺍﻟﺸـــــﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻘـــــﺪﳝﻬﺎ ﻣﺴـــــﺎﳘﺘﲔ ﻗﻴﻤـــــﺔ ﻛـــــﻞ ﻣﻨـــــﻬﻤﺎ  ١٠ ٠٠٠ﺩﻭﻻﺭ
ﰲ  ١٨ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴـــﻪ  ٢٠١٣ﻭ  ٢٤ﻧﻴﺴـــﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ  ،٢٠١٤ﻭﳊﻜﻮﻣـــﺔ ﲨﻬﻮﺭﻳـــﺔ ﻛﻮﺭﻳـــﺎ ﺃﻳﻀـــﺎ
ﻟﺘﻘﺪﳝﻬﺎ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  ٣٠ ٠٠٠ﺩﻭﻻﺭ ﰲ  ٣ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ .٢٠١٤
 - ١٥ﻭﺃﺣﺎﻃﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮﺻﻴﺪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﱪﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳـﺘﺌﻤﺎﱐ ﺍﻟﺒـﺎﻟﻎ  ٢٣٧ ٣٠٠ﺩﻭﻻﺭ
ﰲ  ٣٠ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻪ .٢٠١٤
 - ١٦ﻭﺃﻋﺮﺑﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻦ ﺍﻣﺘﻨﺎﺎ ﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻴﺎﺑـﺎﻥ ﻟﺘﻘـﺪﳝﻬﺎ ﻣﺴـﺎﳘﺔ ﺑﻘﻴﻤـﺔ  ٤٤ ٧٦٠ﺩﻭﻻﺭﺍ
ﰲ  ٢٠ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳــﺒﺘﻤﱪ  ،٢٠١٣ﻭﳊﻜﻮﻣــﺔ ﺍﻟﻨــﺮﻭﻳﺞ ﻟﺘﻘــﺪﳝﻬﺎ ﻣﺴــﺎﳘﺔ ﺑﻘﻴﻤــﺔ  ٩٩ ٢٢٤ﺩﻭﻻﺭﺍ
ﰲ  ٢٧ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻪ .٢٠١٤
 - ١٧ﻭﻃﻠﺒﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﱃ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻭﺟﻬـﺔ ﺍﻟﻨﻈـﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ ﺑﺸـﺄﻥ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴـﺔ
ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻟﺴـﻠﻒ ﺍﳌﻘﺪﻣـﺔ ﻣــﻦ ﺻـﻨﺪﻭﻕ ﺍﳍﺒـﺎﺕ ﺇﱃ ﺻـﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﱪﻋــﺎﺕ ﺍﻻﺳـﺘﺌﻤﺎﱐ ﻣﻨﺤـﺎ ،ﻟﻴﻘﺪﻣــﻪ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﰲ ﻋﺎﻡ .٢٠١٥

ﺧﺎﻣﺴﺎ  -ﺍﳌﻜﺎﺳﺐ ﺍﻟﱵ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺟﻨﻴﻬـﺎ ﰲ ﺻـﻮﺭﺓ ﻓﻮﺍﺋـﺪ ﻋﻨـﺪ ﻧﻘـﻞ ﺃﻣـﻮﺍﻝ ﺻـﻨﺪﻭﻕ
ﺍﻟﺘﱪﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺌﻤﺎﱐ
 - ١٨ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ  ISBA/20/FC/CRP.1ﺑﺸﺄﻥ ﺍﳌﻜﺎﺳﺐ ﺍﻟﱵ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺟﻨﻴﻬـﺎ ﰲ ﺻـﻮﺭﺓ
ﻓﻮﺍﺋـﺪ ﻋﻨـﺪ ﻧﻘــﻞ ﺃﻣـﻮﺍﻝ ﺻـﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﱪﻋــﺎﺕ ﺍﻻﺳـﺘﺌﻤﺎﱐ ﻣـﻦ ﻣﺼــﺮﻑ .JP Morgan Chase Bank N.A
ﻭﺇﻳﺪﺍﻋﻬﺎ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﻭﺩﺍﺋﻊ ﻗﺼﲑﺓ ﺍﻷﺟﻞ ﰲ ﻣﺼﺮﻑ .Scotia Investments Jamaica Ltd
 - ١٩ﻭﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﺭﺗﻴﺎﺡ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﱵ ﺳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻣـﻮﺍﻝ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﱪﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺌﻤﺎﱐ ﻛﻮﺩﺍﺋﻊ ﻗﺼﲑﺓ ﺍﻷﺟﻞ ﰲ ﻣﺼﺮﻑ .Scotia Investments Jamaica Ltd
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 - ٢٠ﻭﻃﻠﺒﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﱃ ﺍﻷﻣـﲔ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﺘﺨـﺬ ﺍﳋﻄـﻮﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣـﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳـﻞ ﺃﻣـﻮﺍﻝ ﺻـﻨﺪﻭﻕ
ﺍﻟﺘﱪﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺌﻤﺎﱐ ﺇﱃ ﻭﺩﺍﺋﻊ ﻗﺼﲑﺓ ﺍﻷﺟﻞ ﰲ ﻣﺼﺮﻑ .Scotia Investments Jamaica Ltd

ﺳﺎﺩﺳﺎ  -ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻝ
 - ٢١ﺃﺣﺎﻃﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻤﺎ ﲝﺎﻟﺔ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻝ ﰲ  ٣٠ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴـﻪ ،٢٠١٤
ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺴﻠﻒ  ٥٥٨ ٢٤٥ﺩﻭﻻﺭﺍ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﺳﻘﻒ ﻳﺒﻠﻎ  ٥٦٠ ٠٠٠ﺩﻭﻻﺭ.
 - ٢٢ﻭﻻﺣﻈــﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺃﻥ ﺗﻮﺯﻳــﻊ ﺍﳊﺼــﺺ ﰲ ﺻــﻨﺪﻭﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﳌــﺎﻝ ﺍﳌﺘــﺪﺍﻭﻝ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟــﺪﻭﻝ
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻻ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺃﺣـﺪﺙ ﺟـﺪﻭﻝ ﻟﻸﻧﺼـﺒﺔ ﺍﳌﻘـﺮﺭﺓ .ﻭﺳـﺘﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﻫـﺬﻩ ﺍﳌﺴـﺄﻟﺔ ﳎـﺪﺩﺍ
ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺍﳌﻘﺒﻞ ﳌﺴﺘﻮﻯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻝ.

ﺳﺎﺑﻌﺎ  -ﺍﳊﺎﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺻــﻌﻴﺪ ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﺭﺳــﻮﻡ ﺍﳌﺴــﺎﳘﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻜ ـﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ ﰲ ﳎــﺎﱄ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﲔ ﺑﻌﻘﻮﺩ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ.
 - ٢٣ﻧﻈــﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘــﺔ  ISBA/20/FC/CRP.3ﺍﳌﻌﻨﻮﻧــﺔ ”ﺣﺎﻟــﺔ ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﻣﻘــﺮﺭ ﺍﳉﻤﻌﻴــﺔ
 ISBA/19/A/12ﺑﺸﺄﻥ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ“.
 - ٢٤ﻭﺃﺣﺎﻃــﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﻋﻠﻤــﺎ ﺑــﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﳌﻘــﺪﻡ ﻣــﻦ ﺍﻷﻣــﲔ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻹﻳــﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﶈﺘﻤــﻞ
ﺟﻨﻴﻬــﺎ ﰲ ﺣــﺎﻝ ﻭﻓﹼﻘــﺖ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﰲ ﺇﻋــﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔــﺎﻭﺽ ﻋﻠــﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣــﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳــﺔ ﻣــﻊ ﻋــﺪﺩ ﻣــﻦ
ﺍﳌﺘﻌﺎﻗــﺪﻳﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺼــﻠﺔ ،ﲝﻴــﺚ ﺗﺸــﻤﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣــﺎﺕ ﺭﲰــﺎ ﺳــﻨﻮﻳﺎ ﻣﻮﺣــﺪﺍ ﻟﻠﻨﻔﻘــﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺑﻘﻴﻤــﺔ
 ٤٧ ٠٠٠ﺩﻭﻻﺭ.
 - ٢٥ﻭﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﺓ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﻋﺸﺮ ،ﻭﺍﻓﻖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺸـﺮﻛﺔ
ﺍﶈـﺪﻭﺩﺓ ﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻣـﻮﺍﺭﺩ ﺃﻋﻤـﺎﻕ ﺍﶈﻴﻄـﺎﺕ ) (Deep Ocean Resources Development Ltdﻭﺍﳌﻌﻬـﺪ
ﺍﻻﲢﺎﺩﻱ ﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﳌﺎﻧﻴـﺎ ﺍﻻﲢﺎﺩﻳـﺔ ﻭﺷـﺮﻛﺔ ﺗﻮﻧﻐـﺎ ﻟﻠﺘﻌـﺪﻳﻦ
ﺍﻟﺒﺤــﺮﻱ ﺍﶈــﺪﻭﺩﺓ ) (Tonga Offshore Mining Limitedﻭﺷــﺮﻛﺔ ﺟــﻲ  -ﺗﻴــﻚ ﻟﻠﻤــﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴــﺔ
ﺍﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ ) (G-TEC Sea Mineral Resources NVﻋﻠـﻰ ﺗﻌـﺪﻳﻞ ﺍﻟﻌﻘـﻮﺩ ﻭﺩﻓـﻊ ﺭﺳـﻮﻡ ﺍﳌﺴـﺎﳘﺔ ﰲ
ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .ﺃﻣﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﻳـﻮ ﻛـﻲ ﺳـﻴﺒﻴﺪ ﺭﻳﺰﻭﺭﺳـﺰ ﻟﻴﻤﻴﺘـﺪ ) (UK Seabed Resources Ltdﻓﻘـﺪ
ﺩﻓﻌﺖ ﺭﺳﻢ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ  ٢٠١٤ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻠﻤﻘـﺮﺭ
.ISBA/19/A/12
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 - ٢٦ﻭﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺣﺮﺯﻩ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠـﻰ ﺭﺳـﻮﻡ
ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﺬﻩ ،ﻭﺷـﺠﻌﺖ ﺍﻷﻣـﲔ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻋﻠـﻰ ﻣﻮﺍﺻـﻠﺔ ﻣﺸـﺎﻭﺭﺍﺗﻪ ﻣـﻊ ﺍﳉﻬـﺎﺕ
ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﺓ ﺍﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﲨﻴﻊ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﺓ.

ﺛﺎﻣﻨﺎ  -ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 - ٢٧ﺃﺣﺎﻃﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋـﻦ ﺍﻋﺘﻤـﺎﺩ ﺍﳌﻌـﺎﻳﲑ ﺍﶈﺎﺳـﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ ﻟﻠﻘﻄـﺎﻉ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ).(ISBA/18/FC/3
 - ٢٨ﻭﺃﻗﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤـﺎﺩ ﺗﻠـﻚ ﺍﳌﻌـﺎﻳﲑ ﰲ ﻇـﻞ ﻣﺸـﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻈـﺎﻡ ﺍﳌﻮﺣـﺪ
ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ،ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﻣﻦ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻛﺒﲑﺓ ﻋﻠﻰ ﺻـﻌﺪ ﻧﻮﻋﻴـﺔ ﺍﻹﺑـﻼﻍ
ﺍﳌﺎﱄ ﻭﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻪ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻭﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺘﻪ ،ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﱠﻊ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﲢﺴﻦ ﻋﻠـﻰ ﺻـﻌﺪ ﺍﳌﺴـﺎﺀﻟﺔ
ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﳊﻮﻛﻤﺔ.
 - ٢٩ﻭﺗﻮﺻﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺄﻥ ﻳﻄﻠـﺐ ﳎﻠـﺲ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﻭﲨﻌﻴﺘـﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻷﻣـﲔ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺍﲣـﺎﺫ ﺍﳋﻄـﻮﺍﺕ
ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﻨﺘﲔ ﺍﳌﻘﺒﻠﺔ.

ﺗﺎﺳﻌﺎ  -ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٦-٢٠١٥
 - ٣٠ﻧﻈــــﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨــــﺔ ﰲ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴــﺔ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣــﺔ ﻟﻠﺴــﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﻟﻘــﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ ﻟﻠﻔﺘــﺮﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴــﺔ
 (ISBA/20/A/3-ISBA/20/C/10) ٢٠١٦-٢٠١٥ﻭﻗــــــﺪﺭﻫﺎ  ١٦ ٩٢١ ١١٥ﺩﻭﻻﺭﺍ ،ﺃﻱ ﺑﺰﻳــــــﺎﺩﺓ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  ١٨,٢٢ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻋﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﻨﺘﲔ ﺍﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ .ﻭﻋﻨـﺪ ﺩﺭﺍﺳـﺔ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴـﺔ ،ﺃﺧـﺬﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ
ﺑﻌــﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒــﺎﺭ ﺍﻟﺰﻳــﺎﺩﺓ ﰲ ﺣﺠــﻢ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴــﻲ ﻟﻠﺴــﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﺰﻳــﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ ﰲ ﺣﺠــﻢ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴــﺔ
ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ  ٢٠١٦-٢٠١٥ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﲟﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  .٢٠١٤-٢٠١٣ﻭﻧﻈـﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺃﻳﻀـﺎ
ﰲ ﺍﻟﺰﻳــﺎﺩﺍﺕ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣــﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻜــﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﺘﺼــﻠﺔ ﺑــﺎﳌﻮﻇﻔﲔ ،ﻭﺍﳋــﱪﺍﺀ ﺍﻻﺳﺘﺸــﺎﺭﻳﲔ ،ﻭﺃﻓﺮﻗــﺔ ﺍﳋــﱪﺍﺀ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ،ﻭﺍﻟﺴﻔﺮ ﰲ ﻣﻬﺎﻡ ﺭﲰﻴﺔ ،ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ،ﻭﺍﻟﺘـﺪﺭﻳﺐ ،ﻭﺍﻗﺘﻨـﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘـﺐ ﻟﻠﻤﻜﺘﺒـﺔ،
ﻭﺍﻗﺘﻨـــﺎﺀ ﺍﻷﺛـــﺎﺙ ﻭﺍﳌﻌـــﺪﺍﺕ ،ﻭﺍﳋـــﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋـــﺔ ،ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـــﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣـــﺎﺕ ،ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺒـــﺎﱐ،
ﻭﺧــﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌــﺆﲤﺮﺍﺕ .ﻭﻧﻈــﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺃﻳﻀــﺎ ﰲ ﺇﺿــﺎﻓﺔ ﺑﻨــﺪﻳﻦ ﺟﺪﻳــﺪﻳﻦ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴــﺔ ،ﺃﻻ ﻭﳘــﺎ
ﻣﺘﺤﻒ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ،ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
 - ٣١ﻭﻧﻈﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﰲ ﺍﳌﻘﺘﺮﺡ ﺍﳌﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﻣﺘﺤﻒ ﰲ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﻣـﻦ ﺃﺟـﻞ
ﲢﻘﻴــﻖ ﻫــﺪﻑ ﺫﻱ ﺷــﻘﲔ ،ﺃﻻ ﻭﳘــﺎ) :ﺃ( ﺍﻟﺘﻮﻋﻴــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ؛ )ﺏ( ﻭﺍﻟﺘﺜﻘﻴــﻒ .ﻭﺷــﻜﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ
ﺍﻷﻣــﲔ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻗــﺎﻡ ﺑــﻪ ﻣــﻦ ﺃﻋﻤــﺎﻝ ﲢﻀــﲑﻳﺔ ﻓﻴﻤــﺎ ﳜــﺺ ﻣﻘﺘــﺮﺡ ﺇﻧﺸــﺎﺀ ﻣﺘﺤــﻒ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ
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ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ،ﻭﻻﺣﻈـﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔـﺔ ﺍﻹﲨﺎﻟﻴـﺔ ﻟﺒﻨـﺎﺀ ﻭﺻـﻴﺎﻧﺔ ﺍﳌﺘﺤـﻒ ﺗﺒﻠـﻎ ٧٦١ ٣٠٠
ﺩﻭﻻﺭ ﰲ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴــﺔ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣــﺔ ﻟﻔﺘــﺮﺓ ﺍﻟﺴــﻨﺘﲔ ﺍﳊﺎﻟﻴــﺔ .ﻭﻧــﻮﻗﺶ ﺍﳌﻘﺘــﺮﺡ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼــﻴﻞ ،ﺣﻴــﺚ ﺗﺒﺎﻳﻨــﺖ
ﻭﺟﻬــﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈــﺮ ﺑﺸــﺄﻥ ﻣــﺎ ﺇﺫﺍ ﻛــﺎﻥ ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺃﻥ ﻳﻜــﻮﻥ ﺍﳌﺘﺤــﻒ ﻣــﻦ ﺃﻭﻟﻮﻳــﺎﺕ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻗــﺖ
ﺍﳊﺎﺿــﺮ .ﻭﺑﺤﺜــﺖ ﺃﻳﻀــﺎ ﺧﻴــﺎﺭﺍﺕ ﺃﺧــﺮﻯ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻭﺍﻟﺘﺜﻘﻴــﻒ ﺑﺸــﺄﻥ ﺃﻋﻤــﺎﻝ ﺍﻟﺴ ـﻠﻄﺔ.
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﺣﺎﻃـﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﻋﻠﻤـﺎ ﻣـﻊ ﺍﻟﺘﻘـﺪﻳﺮ ﺑـﺎﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺴـﺨﻲ ﺍﳌﻘـﺪﻡ ﻣـﻦ ﺍﻟﺒﻠـﺪ ﺍﳌﻀـﻴﻒ ﻟﺘـﻮﻓﲑ
ﺍﳊﻴﺰ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺘﺤﻒ .ﻭﺍﺳﺘﻘﺮ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﳌﺘﺤﻒ ﰲ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴـﺔ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ
ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﻨﺘﲔ ﺍﳌﻘﺒﻠﺔ.
 - ٣٢ﻭﺑﻌﺪ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺟﺮﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻧﻘﹼﺢ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣـﺔ .ﻭﻗـﺮﺭﺕ
ﺍﻟﻠﺠﻨـــﺔ ﺃﻥ ﺗﻮﺻـــﻲ ﺑﺎﳌﻮﺍﻓﻘـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴـــﺔ ﺍﳌﻨﻘﺤـــﺔ ﻟﻠﻔﺘـــﺮﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴـــﺔ  ٢٠١٦-٢٠١٥ﺍﻟﺒﺎﻟﻐـــﺔ
 ١٥ ٧٤٣ ١٤٣ﺩﻭﻻﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﺍﳌﺮﻓﻖ ﺍﻷﻭﻝ ﻣـﻦ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳـﺮ .ﻭﺗﻌﻜـﺲ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴـﺔ
ﺍﳌﻨﻘﺤﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ  ٩,٩٩ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﳌﺒﻠﻎ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﻨﺘﲔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
 - ٣٣ﻭﻃﻠﺒﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﱃ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﺴـﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﺘـﻮﺍﺯﻥ ﺑـﲔ ﺍﻻﺳـﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇـﺎﺋﻒ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘـﺔ
ﰲ ﺍﻷﻣﺎﻧــﺔ ﻭﺍﻻﺳــﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺸــﺎﺭﻳﲔ ﺍﳋــﺎﺭﺟﻴﲔ ﻟﻜﻔﺎﻟــﺔ ﺍﺳــﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﰲ ﺍﻛﺘﺴــﺎﺏ ﺃﻓﻀــﻞ
ﻭﺿﻌﻴﺔ ﳑﻜﻨـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺻـﻌﻴﺪ ﺍﻻﺧﺘﺼـﺎﺹ ﺍﳌﺆﺳﺴـﻲ ﰲ ﳎـﺎﻻﺕ ﺍﳋـﱪﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼـﻠﺔ ،ﻣـﻊ ﺍﳊـﺮﺹ
ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺇﺑﻘـﺎﺀ ﺍﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻒ ﻋﻨـﺪ ﻣﺴـﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﻨﺨﻔﻀـﺔ ،ﻭﻃﻠﺒـﺖ ﺇﻟﻴـﻪ ﺗﻘـﺪﱘ ﺗﻘﺮﻳـﺮ ﺇﱃ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮﺍﻥ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﳌﻘﺒﻞ.
 - ٣٤ﻭﺃﻋﺮﺑﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﻋـﻦ ﺍﻣﺘﻨﺎـﺎ ﻟﻸﻣـﲔ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻟﻠﺘﻔﺎﺻـﻴﻞ ﺍﻹﺿـﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟـﱵ ﻭﻓﹼﺮﻫـﺎ ،ﺑﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﻄﻠﺐ ،ﲞﺼﻮﺹ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ،ﻭﺫﻛﺮﺕ ﺃﺎ ﺗـﻮﺩ ﺃﻥ ﺗـﺮﻯ ﺑﻌـﺾ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻـﻴﻞ ﺍﻹﺿـﺎﻓﻴﺔ
ﰲ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺴﺮﺩﻱ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﺘﻘﺪﻡ ﰲ ﺍﳌﺴـﺘﻘﺒﻞ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺘﻮﺯﻳـﻊ ﺍﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻒ
ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻮﻗﹼﻊ ﺗﻜﺒﺪﻫﺎ ﰲ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻗﻴﻤﻬﺎ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻭﻕ ﻛﺒﲑﺓ.
 - ٣٥ﻭﺃﻭﺻــﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺃﻳﻀــﺎ ﺑــﺄﻥ ﻳــﺆﺫﻥ ﻟﻸﻣــﲔ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ،ﰲ ﺍﻟﻔﺘــﺮﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴــﺔ ،٢٠١٦-٢٠١٥
ﺑﺘﻨﻘﻴـــﻞ ﺍﻷﻣـــﻮﺍﻝ ﺑـــﲔ ﺃﺑـــﻮﺍﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤـــﺎﺩﺍﺕ ﲟـــﺎ ﻻ ﻳﺘﺠـــﺎﻭﺯ  ٢٠ﰲ ﺍﳌﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ ﺍﳌﺒﻠـــﻎ ﺍﳌﺮﺻـــﻮﺩ
ﻟﻜﻞ ﺑﺎﺏ.
 - ٣٦ﻭﺃﻋﺮﺑـــﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨـــﺔ ﻋـــﻦ ﺗﻘـــﺪﻳﺮﻫﺎ ﻷﻧـــﻪ ﻗـــﺪ ﰎ ،ﻭﻓﻘـــﺎ ﻟﻄﻠﺒـــﻬﺎ ﺍﻟـــﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﻔﻘـــﺮﺓ ٢٦
ﻣــــﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫــــﺎ ﻟﻌــــﺎﻡ  ،(ISBA/19/C/11) ٢٠١٣ﺗﻀــــﻤﲔ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴــــﺔ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣــــﺔ ﻟﻔﺘــــﺮﺓ ﺍﻟﺴــــﻨﺘﲔ
 ،٢٠١٦-٢٠١٥ﻭﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ،ﺑﺎﺑﺎ ﻟﻺﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﳛﺘـﻮﻱ ﻋﻠـﻰ ﺑﻴـﺎﻥ ﺑﺘﻘـﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻹﻳـﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋـﺔ
ﺍﻟﱵ ﺳﺘﺤﺼﻞ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻘﺒﻠﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ) ٣-٦ﺏ( ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺎﱄ.
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 - ٣٧ﻭﻳﻌﻜــﺲ ﺑــﺎﺏ ﺍﻹﻳــﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﳉﺪﻳــﺪ ﳐﺘﻠــﻒ ﻣﺼــﺎﺩﺭ ﺍﻹﻳــﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﳌﺘﺎﺣــﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴــﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ :ﺍﳌﺴﺎﳘﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ،ﻭﺍﻟﻮﻓﻮﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﺮﺍﻛﻤـﺔ ﻣـﻦ ﻓﺘـﺮﺓ
ﺍﻟﺴﻨﺘﲔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﰲ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﳌﺴـﺎﳘﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻒ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺭﺳﻮﻡ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ.
 - ٣٨ﻭﻳﺆﺧــﺬ ﰲ ﺍﳊﺴــﺒﺎﻥ ﰲ ﺗﻘــﺪﻳﺮ ﺍﻹﻳــﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋــﺔ ﺍﳊﺠــﻢ ﺍﳌﺘﻮﻗــﻊ ﻟﻠﺘﻜــﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ
ﰲ ﻋــﺎﻣﻲ  ٢٠١٥ﻭ  .٢٠١٦ﻭﻻﺣﻈــﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘــﻴﻢ ﺍﳌﻘــﺪﺭﺓ ﻻ ﺗﺘﻀــﻤﻦ ﺳــﻮﻯ ﺍﻟﻌﻘــﻮﺩ
ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻱ ﺑﺪﻓﻊ ﺭﺳﻢ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣـﺔ .ﻭﺳـﻴﺰﻳﺪ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺃﻭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻮﺍﻓـﻖ ﻣﺰﻳـﺪ ﻣـﻦ
ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﺓ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ.
 - ٣٩ﻭﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺃﻧـﻪ ﰲ ﺣـﲔ ﺃﻥ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴـﺔ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣـﺔ ﺍﳌﻨﻘﺤـﺔ ﲢﺘـﻮﻱ ﻋﻠـﻰ ﺯﻳـﺎﺩﺓ ﺑﻨﺴـﺒﺔ
 ٩,٩٩ﰲ ﺍﳌﺎﺋــﺔ ﺧــﻼﻝ ﻓﺘــﺮﺓ ﺍﻟﺴــﻨﺘﲔ ﺍﳌﻘﺒﻠــﺔ ،ﺳــﺘﻨﺨﻔﺾ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟــﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀــﺎﺀ ﺑﻨﺴــﺒﺔ
 ١٣,٦٢ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻋﻦ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﻨﺘﲔ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ.
 - ٤٠ﻭﺃﺑــﺮﺯﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄــﻮﺭ ﺑﺎﻋﺘﺒــﺎﺭﻩ ﻣﻌﻠﻤــﺎ ﺑــﺎﺭﺯﺍ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳــﻖ ﳓــﻮ ﲢﻘﻴــﻖ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ
ﻫﺪﻑ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴـﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴـﺔ ﻧﻔﻘﺎـﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳـﺔ ﻣـﻦ ﻣﺼـﺎﺩﺭ ﺃﺧـﺮﻯ ﻏـﲑ ﺍﻻﺷـﺘﺮﺍﻛﺎﺕ.
ﻭﻳﻌﻮﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟـﺬﻱ ﺍﺗﺨـﺬ ﰲ ﻋـﺎﻡ  ٢٠١٣ﺑﻔـﺮﺽ ﺭﺳـﻢ
ﺛﺎﺑﺖ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ.

ﻋﺎﺷﺮﺍ  -ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻧﺼﺒﺔ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ٢٠١٦-٢٠١٥
 - ٤١ﺗﻮﺻﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﲤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﳌﺎﺩﺓ ) (٢) ١٦٠ﻫـ( ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ،ﺑﺄﻥ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻧﺼﺒﺔ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﳌﻴﺰﺍﻧﻴـﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳـﺔ ﻟﻠﺴـﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ ﻟﻘـﺎﻉ
ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻟﻌﺎﻣﻲ  ٢٠١٥ﻭ  ٢٠١٦ﺇﱃ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻧﺼﺒﺔ ﺍﳌﻘـﺮﺭﺓ ﺍﳌﺴـﺘﺨﺪﻡ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳـﺔ ﻟﻸﻣـﻢ
ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﻟﻌــﺎﻣﻲ  ٢٠١٣ﻭ  ،٢٠١٤ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺘــﻮﺍﱄ ،ﻣــﻊ ﻣﺮﺍﻋــﺎﺓ ﺣــﺪ ﺃﻋﻠــﻰ ﻟﻸﻧﺼــﺒﺔ ﺍﳌﻘــﺮﺭﺓ ﻋﻨــﺪ
ﻧﺴــﺒﺔ  ٢٢ﰲ ﺍﳌﺎﺋــﺔ ﻭﺣــﺪ ﺃﺩﱏ ﳍــﺎ ﻋﻨــﺪ ﻧﺴــﺒﺔ  ٠,٠١ﰲ ﺍﳌﺎﺋــﺔ .ﻭﻳــﺮﺩ ﰲ ﺍﳌﺮﻓــﻖ ﺍﻟﺜــﺎﱐ ﺍﳉــﺪﻭﻝ
ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﻱ ﻟﻘﻴﻢ ﺍﻷﻧﺼﺒﺔ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻟﻌﺎﻡ .٢٠١٥
 - ٤٢ﻭﻣــﻊ ﺃﺧــﺬ ﺯﻳــﺎﺩﺓ ﺍﻹﻳــﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﳌﺘﺄﺗﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺍﳌﺼــﺎﺩﺭ ﺍﻷﺧــﺮﻯ ﻏــﲑ ﺍﻻﺷــﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﳌﻘــﺮﺭﺓ ﰲ
ﺍﳊﺴﺒﺎﻥ ،ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻮﻓﲑ ﲤﻮﻳﻞ ﻳﻘﻞﹼ ﲟـﺎ ﻳﻘـﺪﺭ ﺑــ ١ ٨٥٣ ٥٢٦
ﺩﻭﻻﺭﺍ ﻣﻦ ﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻋﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﻨﺘﲔ .٢٠١٤-٢٠١٣
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ﺣﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ  -ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺃﺧﺮﻯ
 - ٤٣ﻧﻈﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ  ISBA/16/FC/2ﺍﳌﻌﻨﻮﻧﺔ ”ﺍﻷﻋﻀـﺎﺀ ﺍﳉـﺪﺩ ﰲ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ
ﻟﻘــﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ“ .ﻭﺃﻭﺻــﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺑــﺄﻥ ﺗــﺪﻓﻊ ﺍﻟﻨﻴﺠــﺮ ،ﺍﻟــﱵ ﺃﺻــﺒﺤﺖ ﻋﻀــﻮﺍ ﰲ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﰲ
 ٦ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﱪ  ،٢٠١٣ﺍﳌﺒـﺎﻟﻎ ﺍﳌﺒﻴﻨـﺔ ﺃﺩﻧـﺎﻩ ﻛﺎﺷـﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴـﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠﺴـﻠﻄﺔ
ﻟﻌﺎﻣﻲ  ٢٠١٣ﻭ  ،٢٠١٤ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻡ ﺇﱃ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﳌـﺎﻝ ﺍﳌﺘـﺪﺍﻭﻝ .ﻭﻳﻨﺒﻐـﻲ
ﺃﻥ ﺗﻘﻴﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﻛﺈﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ  ١-٧ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺎﱄ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ.
ﺟـــﺪﻭﻝ ﺍﻷﻧﺼـــﺒﺔ ﺍﳌﻘـــﺮﺭﺓ ﺍﻻﺷــــﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴــــﺔ
ﺟــــﺪﻭﻝ ﺍﻷﻧﺼــــﺒﺔ ﺍﳌﻘــــﺮﺭﺓ ﺍﳌﻌـــﺪﻝ ﻟﻠﺴــــﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــــﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )ﺑﺪﻭﻻﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺪﻭﻟـــــﺔ ﺍﻟﻌﻀـــــﻮ ﺗـــــﺎﺭﻳﺦ ﺑﺪﺍﻳـــــﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ )ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ( ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ )ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ( ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ(
٢٠١٤
٢٠١٣
٢٠١٤
٢٠١٣
٢٠١٤
٢٠١٣
ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ
ﺍﻟﻨﻴﺠﺮ

 ٦ﺃﻳﻠــــــــــــــﻮﻝ٠,٠٠٢ /
ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠١٣

٠,٠٠٢

ﺍﻤﻮﻉ

٠,٠٠

٠,٠٠١

ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺭﺃﺱ
ﺍﳌــــﺎﻝ ﺍﳌﺘــــﺪﺍﻭﻝ )ﺑــــﺪﻭﻻﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ(
٢٠١٤
٢٠١٣

٢٢,١

٦٧١,٠

٣٧,٥

١٢,٥

٢٢,١

٦٧١,٠

٣٧,٥

١٢,٥

 - ٤٤ﻭﻧﺎﻗﺸــﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺍﻟــﺪﻭﺭ ﺍﻟــﺬﻱ ﺗﻀــﻄﻠﻊ ﺑـــﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴــﺔ ﰲ ﺇﻋــﺪﺍﺩ ﻣﺪﻭﻧــﺔ ﻗﻮﺍﻋـــﺪ
ﺍﻻﺳــﺘﻐﻼﻝ .ﻭﻻﺣﻈــﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺃﻥ ﺇﻋــﺪﺍﺩ ﻣﺪﻭﻧــﺔ ﻟﻼﺳــﺘﻐﻼﻝ ﺳــﻴﺰﻳﺪ ﻣــﻦ ﺣﺠــﻢ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﺍﻟــﺬﻱ
ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﲢﺪﻳﺪ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺎﱄ.
 - ٤٥ﻭﺃﻋﺮﺑﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻬﺎ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﳔﻔـﺎﺽ ﻣﺴـﺘﻮﻯ ﺣﻀـﻮﺭ ﺃﻋﻀـﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎـﺎ.
ﻭﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﰲ ﻋﺐﺀ ﻋﻤـﻞ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ،ﺟـﺮﻯ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ ﻋﻠـﻰ ﻭﺟـﻮﺏ ﺃﻥ ﻳﻔـﻲ ﺃﻋﻀـﺎﺀ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﻢ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﻌﻴﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﲡﺎﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ.
 - ٤٦ﻭﺃﻋﺮﺑـﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﻋـﻦ ﻗﻠﻘﻬــﺎ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻻﺷـﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﻏـﲑ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋـﺔ ﻣــﻦ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀـﺎﺀ ﻋــﻦ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ) (٢٠١٤-١٩٩٨ﻭﻗﺪﺭﻫﺎ  ٢٤٧ ٤٥٥ﺩﻭﻻﺭﺍ ،ﻭﻃﻠﺒـﺖ ﺇﱃ ﺍﻷﻣـﲔ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺃﻥ
ﻳﻮﺍﺻﻞ ،ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺳﻠﻄﺘﻪ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ،ﺑﺬﻝ ﺟﻬﻮﺩﻩ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ.

ﺛﺎﱐ ﻋﺸﺮ  -ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
 - ٤٧ﰲ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ،ﺃﻭﺻﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﲨﻌﻴﺘﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ:
)ﺃ( ﺍﻋﺘﻤــﺎﺩ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴــﺔ ﺍﻟﻔﺘــﺮﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴــﺔ  ،٢٠١٦-٢٠١٥ﻭﻣﻘــﺪﺍﺭﻫﺎ ١٥ ٧٤٣ ١٤٣
ﺩﻭﻻﺭﺍ ،ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺍﻗﺘﺮﺣﻪ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ؛
)ﺏ( ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﻟﻠﻤﻌـﺎﻳﲑ ﺍﶈﺎﺳـﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ ﻟﻠﻘﻄـﺎﻉ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﰲ ﻓﺘـﺮﺓ
ﺍﻟﺴﻨﺘﲔ ٢٠١٦-٢٠١٥؛
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)ﺝ( ﺍﻹﺫﻥ ﻟﻸﻣـــﲔ ﺍﻟﻌـــــﺎﻡ ﺑﺘﺤﺪﻳــــــﺪ ﺟـــــﺪﻭﻝ ﺍﻷﻧﺼـــﺒﺔ ﺍﳌﻘـــﺮﺭﺓ ﻟﻌـــﺎﻣﻲ ٢٠١٥
ﻭ  ٢٠١٦ﺍﺳـــﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﱃ ﺍﳉـــﺪﻭﻝ ﺍﳌﺴـــﺘﺨﺪﻡ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴـــﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳـــﺔ ﻟﻨﻔﻘـــﺎﺕ ﻟﻸﻣـــﻢ ﺍﳌﺘﺤـــﺪﺓ ﻟﻠﻔﺘـــﺮﺓ
 ،٢٠١٤-٢٠١٣ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ ،ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﺍﻷﻗﺼـﻰ ﻟﻸﻧﺼـﺒﺔ ﻫـﻮ  ٢٢ﰲ ﺍﳌﺎﺋـﺔ
ﻭﺍﳌﻌﺪﻝ ﺍﻷﺩﱏ ﻫﻮ  ٠,٠١ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ؛
)ﺩ( ﺍﻹﺫﻥ ﻟﻸﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻋـﺎﻣﻲ  ٢٠١٥ﻭ  ،٢٠١٦ﺑﺘﻨﻘﻴـﻞ ﺍﻷﻣـﻮﺍﻝ ﻓﻴﻤـﺎ
ﺑﲔ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ  ٢٠ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻛﻞ ﺑﺎﺏ؛
)ﻫـ( ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺑﻘﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﻮﺍ ﻳﺘﺪﺍﺭﺳـﻮﻥ ﻣـﻮﻗﻔﻬﻢ ﺑﻘﺒـﻮﻝ
ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻠﻤﺴـﺎﳘﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣـﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑـﺈﺩﺍﺭﺓ ﻋﻘـﻮﺩﻫﻢ ﻭﺍﻹﺷـﺮﺍﻑ ﻋﻠﻴﻬـﺎ
ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺼﻒ؛
)ﻭ(
ﻭﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ؛

ﺣـــﺚ ﺃﻋﻀـــﺎﺀ ﺍﻟﺴـــﻠﻄﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺩﻓـــﻊ ﺃﻧﺼـــﺒﺘﻬﻢ ﺍﳌﻘـــﺮﺭﺓ ﰲ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴـــﺔ ﰲ ﺣﻴﻨـــﻬﺎ

)ﺯ( ﻣﻨﺎﺷـــﺪﺓ ﺃﻋﻀـــﺎﺀ ﺍﻟﺴـــﻠﻄﺔ ﺩﻓـــﻊ ﺍﺷـــﺘﺮﺍﻛﺎﻢ ﺍﳌﺴـــﺘﺤﻘﺔ ﳌﻴﺰﺍﻧﻴـــﺔ ﺍﻟﺴـــﻠﻄﺔ ﻋـــﻦ
ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﺃﻗـﺮﺏ ﻭﻗـﺖ ﳑﻜـﻦ ،ﻭﺍﻟﻄﻠـﺐ ﺇﱃ ﺍﻷﻣـﲔ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻮﺍﺻـﻞ ،ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﺴـﻠﻄﺘﻪ
ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ،ﺟﻬﻮﺩﻩ ﺍﳌﺒﺬﻭﻟﺔ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ؛
)ﺡ( ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻷﻋﻀـﺎﺀ ﺑﻘـﻮﺓ ﻋﻠـﻰ ﺗﻘـﺪﱘ ﺍﻟﺘﱪﻋـﺎﺕ ﺇﱃ ﺻـﻨﺪﻭﻕ ﺍﳍﺒـﺎﺕ ﻭﺻـﻨﺪﻭﻕ
ﺍﻟﺘﱪﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺌﻤﺎﱐ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ.
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ﺍﳌﺮﻓﻖ ﺍﻷﻭﻝ
ﻣــﻮﺟﺰ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟــﺎﺕ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴــﺔ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـــﺔ ﻟﻘــﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ ﻟﻠﻔﺘــﺮﺓ ﻣـــﻦ
 ١ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﱐ/ﻳﻨﺎﻳﺮ  ٢٠١٥ﺇﱃ  ٣١ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﱪ ٢٠١٦
)ﺑﺂﻻﻑ ﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ(
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ/ﻟﻌﺎﻡ
٢٠١٤/٢٠١٣
ﺍﳉﺰﺀ  - ١ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ
ﺍﻟﺒﺎﺏ ١
ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ
ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺆﻗﺘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺿﺎﰲ
ﺍﳋﱪﺍﺀ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﻮﻥ
ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻹﺟـﺮﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤـﻮﺙ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـــــــــــﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳـــــــــــﺔ
ﻭﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ

٦ ٠٨١,٢ ٣ ٠٤٠,٦ ٣ ٠٤٠,٦
٣٠,٠
١٥,٢
١٤,٨
٣١,٦
١٥,٨
١٥,٨
٣١٥,٠ ١٥٧,٥ ١٥٧,٥

ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ

ﺍﳌﺒﻠــــــــﻎ

٥٧,٦
٠ ,٠
٠ ,٠
١٢٥,٠

١ ,٠
٠ ,٠
٠ ,٠
٦٥,٨

١٠٠,٠

٥٠,٠

٥٠,٠

١٠٠,٠

٠ ,٠

٠ ,٠

٤٥٠,٩

ﺃﻓﺮﻗﺔ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ
ﻣﺴــــــــﺘﻮﺩﻉ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧــــــــﺎﺕ
١٣٠,٠
ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ
ﺍﻟﺘﻜــــــــــﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــــــﺔ
٢ ٧٠٦,٣
ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ

٢٦٦,٩

٣٠٤,٠

٥٧٠,٩

١٢٠,٠

٢٦,٦

٦٥,٠

٦٥,٠

١٣٠,٠

٠ ,٠

٠ ,٠

٢ ٧٠٦,٣ ١ ٣٦٤,٩ ١ ٣٤١,٤

٠ ,٠

٠ ,٠

٩ ٦٦٢,٥

٩ ٩٦٥,٠ ٥ ٠١٣,١ ٤ ٩٥٢,٠

٣٠٢,٦

٣,١

ﺍﻤـــــــــﻮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋـــــــــﻲ
)ﺍﻟﺒﺎﺏ (١

٦ ٠٢٣,٦
٣٠,٠
٣١,٦
١٩٠,٠

٢٠١٥

٢٠١٦

ﺍﻤـــﻮﻉ ﻟﻠﻔﺘـــﺮﺓ
٢٠١٦/٢٠١٥

ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ)/ﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ(

ﺍﻟﺒﺎﺏ ٢
ﺍﻟﺴﻔﺮ ﰲ ﻣﻬﺎﻡ ﺭﲰﻴﺔ

٣٢٥,١

٢٣٧,٧

٢٤٢,٤

٤٨٠,١

١٥٥,٠

٤٧,٧

ﺍﻤـــــــــﻮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋـــــــــﻲ
)ﺍﻟﺒﺎﺏ (٢

٣٢٥,١

٢٣٧,٧

٢٤٢,٤

٤٨٠,١

١٥٥,٠

٤٧,٧

ﺍﻟﺒﺎﺏ ٣
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ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ
ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ

١٦٠,١
١٠٠,٠

٩٨,٨
٤٩,٩

١٠٢,٠
٥٠,١

٢٠٠,٧
١٠٠,٠

٤٠,٦
٠ ,٠

٢٥,٤
٠ ,٠

ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ
ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺐ
ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ

٥٢,١
١٠٠,٠
٢٢,٠

٣٣,٠
٦٨,٠
١١,٠

٣٠,٠
٦٨,٠
١١,٠

٦٣,٠
١٣٦,٠
٢٢,٠

١٠,٩
٣٦,٠
٠ ,٠

٢٠,٩
٣٦,١
٠ ,٠
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ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ/ﻟﻌﺎﻡ

ﺍﻟﻠﻮﺍﺯﻡ ﻭﺍﳌﻮﺍﺩ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ

ﺍﳌﺒﻠــــــــﻎ

١٧٨,٤

٨٤,٢

٢٦٢,٧

٢٠١,٨

٣٣١,٤

١١,٣

١١,٧

٢٣,٠

٠ ,٠

٠ ,٠

٣٩,٥
٥٤,٠
١٠٥,٦

٤٠,٨
٥٥,٦
٦٥,٩

٨٠,٣
١٠٩,٦
١٧١,٥

٠ ,٠
٠ ,٠
٥٠,٦

٠ ,٠
٠ ,٠
٤١,٩

١٧,٣

١٧,٣

٣٤,٦

٠ ,٠

٠ ,٠

٨٣,٠

٨٣,٠

١٦٦,٠

٠ ,٠

٠ ,٠

٦٠,٠

٦٠,٠

١٢٠,٠

١٢٠,٠

١٠٠,٠

٢٠١٤/٢٠١٣

٢٠١٥

٦٠,٩

٨٠,٣
١٠٩,٦
١٢٠,٩

ﺭﺳﻮﻡ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ٣٤,٦
ﺍﻟﻨﻈــــﺎﻡ ﺍﳌﻮﺣــــﺪ ﻟﻸﻣــــﻢ
ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
١٦٦,٠
ﺍﳌﻌــﺎﻳﲑ ﺍﶈﺎﺳــﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ
ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﺍﻤـــﻮﻉ ﻟﻠﻔﺘـــﺮﺓ
٢٠١٦/٢٠١٥

٢٠١٦

ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻷﺛﺎﺙ ﻭﺍﳌﻌﺪﺍﺕ
ﺍﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﻭﺻـﻴﺎﻧﺔ ﺍﻷﺛـﺎﺙ
ﻭﺍﳌﻌﺪﺍﺕ
٢٣,٠

٠ ,٠

ﺍﻤـــــــــﻮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋـــــــــﻲ
١ ٠٢٩,٤
)ﺍﻟﺒﺎﺏ (٣

ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ)/ﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ(

٨٠٩,٧

٦٧٩,٥

١ ٤٨٩,٤

٤٦٠,٠

٤٤,٧

ﺍﻟﺒﺎﺏ ٤
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺒﺎﱐ

٧٧٦,٩

٤٨٢,٨

٣٩٤,١

٨٧٦,٩

١٠٠,٠

١٢,٩

ﺍﻤـــــــــﻮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋـــــــــﻲ
)ﺍﻟﺒﺎﺏ (٤

٧٧٦,٩

٤٨٢,٨

٣٩٤,١

٨٧٦,٩

١٠٠,٠

١٢,٩

١١ ٧٩٣,٨

١٢ ٨١١,٤ ٦ ٣٢٩,١ ٦ ٤٨٢,٢

١ ٠١٧,٦

٨,٦

ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺆﲤﺮﺍﺕ

٢ ٥١٨,٩

٢ ٩٣١,٧ ١ ٤٦٥,٩ ١ ٤٦٥,٩

٤١٢,٨

١٦,٤

ﺍﻤﻮﻉ ،ﺍﳉﺰﺀ ٢

٢ ٥١٨,٩

٢ ٩٣١,٧ ١ ٤٦٥,٩ ١ ٤٦٥,٩

٤١٢,٨

١٦,٤

ﺍﻤﻮﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ

١٤ ٣١٢,٧

١٥ ٧٤٣,١ ٧ ٧٩٥,٠ ٧ ٩٤٨,١

١ ٤٣٠,٤

٩,٩٩

ﺍﻤـــــــﻮﻉ ،ﺍﳉـــــــﺰﺀ ١
)ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ (٤-١
ﺍﳉﺰﺀ  - ٢ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺧﺪﻣـﺔ ﻣـﺆﲤﺮﺍﺕ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
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ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ :ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﳌﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ
)ﺑﺂﻻﻑ ﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ(
ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ
ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﺍﻟﻮﻓﻮﺭﺍﺕ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ )ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﻨﺘﲔ (٢٠١٤-٢٠١٣

١١ ٧٥٩ ,٤
٧٨١,٤

ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

٣ ٢٠٢,٣

ﺍﻤﻮﻉ

١٥ ٧٤٣,١

ﺍﳌﺼﺮﻭﻓﺎﺕ
ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﺍﻤﻮﻉ
ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﺍﳌﺘﺮﺍﻛﻤﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ ٢٠١٣
ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﺎﻡ ٢٠١٥
ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﺎﻡ ٢٠١٦
ﺍﻤﻮﻉ
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١٥ ٧٤٣,١
١٥ ٧٤٣,١
٢ ١٢١,٣
٣٧٦,٠
٧٠٥,٠
٣ ٢٠٢,٣
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ﺍﳌﺮﻓﻖ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﻱ ﻟﻸﻧﺼﺒﺔ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻟﻌﺎﻡ ٢٠١٥
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﱃ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻌﺎﻡ ٢٠١٣
)ﺑﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ(
ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﻨﺘﲔ

١٥ ٧٤٣ ١٤٣

ﳐﺼﻮﻣﺎ ﻣﻨﻬﺎ :ﻓﺎﺋﺾ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﻨﺘﲔ ٢٠١٤-٢٠١٣

٣٩٨ ٧٢١-

ﳎﻤﻮﻉ ﺻﺎﰲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ

١١ ٧٥٩ ٤٢٢

ﺻﺎﰲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻟﻜﻞ ﺳﻨﺔ

14-57442

٥ ٨٧٩ ٧١١

ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻷﻧﺼﺒﺔ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ،ﳐﺼﻮﻣﺎ ﻣﻨﻪ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ) ١٠٠ ٠٠٠ﺩﻭﻻﺭ(

٥ ٧٧٩ ٧١١

ﳎﻤﻮﻉ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﺍﻷﺩﱏ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ

٤٣ ٩٢٨

ﺍﻟﺮﻗﻢ

ﺍﻟﺒﻠﺪ

ﺍﻷﻧﺼﺒﺔ ﺍﳌﻘـﺮﺭﺓ ﻣـﻦ ﺍﻷﻧﺼـــﺒﺔ ﺍﳌﻘــــﺮﺭﺓ ﻣــــﻦ
ﺍﻷﻣـــــــﻢ ﺍﳌﺘﺤـــــــﺪﺓ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﻟﻘــﺎﻉ ﺑـــــــــــــــــــﺪﻭﻻﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ )ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ( ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
)ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ(

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩
- ١٠

ﺃﻟﺒﺎﻧﻴﺎ
ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
ﺃﻧﻐﻮﻻ
ﺃﻧﺘﻴﻐﻮﺍ ﻭﺑﺮﺑﻮﺩﺍ
ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ
ﺃﺭﻣﻴﻨﻴﺎ
ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ
ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ
ﺟﺰﺭ ﺍﻟﺒﻬﺎﻣﺎ
ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

٠,٠١٠
٠,١٣٧
٠,٠١٠
٠,٠٠٢
٠,٤٣٢
٠,٠٠٧
٢,٠٧٤
٠,٧٩٨
٠,٠١٧
٠,٠٣٩

٠,٠١٠
٠,١٨٤
٠,٠١٠
٠,٠١٠
٠,٥٨٢
٠,٠١٠
٢,٧٩٣
١,٠٧٥
٠,٠٢٣
٠,٠٥٣

٥٧٨
١٠ ٦٦٣
٥٧٨
٥٧٨
٣٣ ٦٢٥
٥٧٨
١٦١ ٤٣١
٦٢ ١١٣
١ ٣٢٣
٣ ٠٣٦

- ١١
- ١٢
- ١٣

ﺑﻨﻐﻼﺩﻳﺶ
ﺑﺮﺑﺎﺩﻭﺱ
ﺑﻴﻼﺭﻭﺱ

٠,٠١٠
٠,٠٠٨
٠,٠٥٦

٠,٠١٠
٠,٠١٠
٠,٠٧٥

٥٧٨
٥٧٨
٤ ٣٥٩

- ١٤
- ١٥
- ١٦

ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ
ﺑﻠﻴﺰ
ﺑﻨﻦ

٠,٩٩٨
٠,٠٠١
٠,٠٠٣

١,٣٤٤
٠,٠١٠
٠,٠١٠

٧٧ ٦٨٠
٥٧٨
٥٧٨

- ١٧
- ١٨

ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ
ﺍﻟﺒﻮﺳﻨﺔ ﻭﺍﳍﺮﺳﻚ

٠,٠٠١
٠,٠١٧

٠,٠١٠
٠,٠٢٣

٥٧٨
١ ٣٢٣
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ﺍﻟﺮﻗﻢ

ﺍﻟﺒﻠﺪ

ﺍﻷﻧﺼﺒﺔ ﺍﳌﻘـﺮﺭﺓ ﻣـﻦ ﺍﻷﻧﺼـــﺒﺔ ﺍﳌﻘــــﺮﺭﺓ ﻣــــﻦ
ﺍﻷﻣـــــــﻢ ﺍﳌﺘﺤـــــــﺪﺓ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﻟﻘــﺎﻉ ﺑـــــــــــــــــــﺪﻭﻻﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ )ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ( ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
)ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ(

- ١٩
- ٢٠
- ٢١

ﺑﻮﺗﺴﻮﺍﻧﺎ
ﺍﻟﱪﺍﺯﻳﻞ
ﺑﺮﻭﱐ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ

٠,٠١٧
٢,٩٣٤
٠,٠٢٦

٠,٠٢٣
٣,٩٥١
٠,٠٣٥

١ ٣٢٣
٢٢٨ ٣٧٠
٢ ٠٢٤

- ٢٢
- ٢٣
- ٢٤

ﺑﻠﻐﺎﺭﻳﺎ
ﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ
ﺍﻟﻜﺎﻣﲑﻭﻥ

٠,٠٤٧
٠,٠٠٣
٠,٠١٢

٠,٠٦٣
٠,٠١٠
٠,٠١٦

٣ ٦٥٨
٥٧٨
٩٣٤

- ٢٥
- ٢٦
- ٢٧
- ٢٨
- ٢٩
- ٣٠
- ٣١
- ٣٢
- ٣٣
- ٣٤
- ٣٥
- ٣٦
- ٣٧
- ٣٨
- ٣٩
- ٤٠

ﻛﻨﺪﺍ
ﻛﺎﺑﻮ ﻓﲑﺩﻱ
ﺗﺸﺎﺩ
ﺷﻴﻠﻲ
ﺍﻟﺼﲔ
ﺟﺰﺭ ﺍﻟﻘﻤﺮ
ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ
ﺟﺰﺭ ﻛﻮﻙ
ﻛﻮﺳﺘﺎﺭﻳﻜﺎ
ﻛﻮﺕ ﺩﻳﻔﻮﺍﺭ
ﻛﺮﻭﺍﺗﻴﺎ
ﻛﻮﺑﺎ
ﻗﱪﺹ
ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺸﻴﻜﻴﺔ
ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
ﺍﻟﺪﺍﳕﺮﻙ

٢,٩٨٤
٠,٠٠١
٠,٠٠٢
٠,٣٣٤
٥,١٤٨
٠,٠٠١
٠,٠٠٥
٠,٠٠٥
٠,٠٣٨
٠,٠١١
٠,١٢٦
٠,٠٦٩
٠,٠٤٧
٠,٣٨٦
٠,٠٠٣
٠,٦٧٥

٤,٠١٩
٠,٠١٠
٠,٠١٠
٠,٤٥٠
٦,٩٣٣
٠,٠١٠
٠,٠١٠
٠,٠١٠
٠,٠٥١
٠,٠١٥
٠,١٧٠
٠,٠٩٣
٠,٠٦٣
٠,٥٢٠
٠,٠١٠
٠,٩٠٩

٢٣٢ ٢٦١
٥٧٨
٥٧٨
٢٥ ٩٩٧
٤٠٠ ٦٩٨
٥٧٨
٥٧٨
٥٧٨
٢ ٩٥٨
٨٥٦
٩ ٨٠٧
٥ ٣٧١
٣ ٦٥٨
٣٠ ٠٤٥
٥٧٨
٥٢ ٥٣٩

- ٤١
- ٤٢
- ٤٣

ﺟﻴﺒﻮﰐ
ﺩﻭﻣﻴﻨﻴﻜﺎ
ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻣﻴﻨﻴﻜﻴﺔ

٠,٠٠١
٠,٠٠١
٠,٠٤٥

٠,٠١٠
٠,٠١٠
٠,٠٦١

٥٧٨
٥٧٨
٣ ٥٠٣

- ٤٤
- ٤٥
- ٤٦
- ٤٧
- ٤٨
- ٤٩

ﺇﻛﻮﺍﺩﻭﺭ
ﻣﺼﺮ
ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺍﻻﺳﺘﻮﺍﺋﻴﺔ
ﺇﺳﺘﻮﻧﻴﺎ
ﻓﻴﺠﻲ
ﻓﻨﻠﻨﺪﺍ

٠,٠٤٤
٠,١٣٤
٠,٠١٠
٠,٠٤٠
٠,٠٠٣
٠,٥١٩

٠,٠٥٩
٠,١٨٠
٠,٠١٠
٠,٠٥٤
٠,٠١٠
٠,٦٩٩

٣ ٤٢٥
١٠ ٤٣٠
٥٧٨
٣ ١١٣
٥٧٨
٤٠ ٣٩٧
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ﺍﻷﻧﺼﺒﺔ ﺍﳌﻘـﺮﺭﺓ ﻣـﻦ ﺍﻷﻧﺼـــﺒﺔ ﺍﳌﻘــــﺮﺭﺓ ﻣــــﻦ
ﺍﻷﻣـــــــﻢ ﺍﳌﺘﺤـــــــﺪﺓ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﻟﻘــﺎﻉ ﺑـــــــــــــــــــﺪﻭﻻﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ )ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ( ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
)ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ(

- ٥٠
- ٥١
- ٥٢

ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﻏﺎﺑﻮﻥ
ﻏﺎﻣﺒﻴﺎ

٥,٥٩٣
٠,٠٢٠
٠,٠٠١

٧,٥٣٢
٠,٠٢٧
٠,٠١٠

٤٣٥ ٣٣٥
١ ٥٥٧
٥٧٨

- ٥٣
- ٥٤
- ٥٥

ﺟﻮﺭﺟﻴﺎ
ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ
ﻏﺎﻧﺎ

٠,٠٠٧
٧,١٤١
٠,٠١٤

٠,٠١٠
٩,٦١٧
٠,٠١٩

٥٧٨
٥٥٥ ٨٢٥
١ ٠٩٠

- ٥٦
- ٥٧
- ٥٨
- ٥٩
- ٦٠
- ٦١
- ٦٢
- ٦٣
- ٦٤
- ٦٥
- ٦٦
- ٦٧
- ٦٨
- ٦٩
- ٧٠
- ٧١

ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ
ﻏﺮﻳﻨﺎﺩﺍ
ﻏﻮﺍﺗﻴﻤﺎﻻ
ﻏﻴﻨﻴﺎ
ﻏﻴﻨﻴﺎ  -ﺑﻴﺴﺎﻭ
ﻏﻴﺎﻧﺎ
ﻫﺎﻳﱵ
ﻫﻨﺪﻭﺭﺍﺱ
ﻫﻨﻐﺎﺭﻳﺎ
ﺃﻳﺴﻠﻨــﺪﺍ
ﺍﳍﻨﺪ
ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ
ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ
ﺃﻳﺮﻟﻨﺪﺍ
ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ

٠,٦٣٨
٠,٠٠١
٠,٠٢٧
٠,٠٠١
٠,٠٠١
٠,٠٠١
٠,٠٠٣
٠,٠٠٨
٠,٢٦٦
٠,٠٢٧
٠,٦٦٦
٠,٣٤٦
٠,٠٦٨
٠,٤١٨
٤,٤٤٨
٠,٠١١

٠,٨٥٩
٠,٠١٠
٠,٠٣٦
٠,٠١٠
٠,٠١٠
٠,٠١٠
٠,٠١٠
٠,٠١٠
٠,٣٥٨
٠,٠٣٦
٠,٨٩٧
٠,٤٦٦
٠,٠٩٢
٠,٥٦٣
٥,٩٩٠
٠,٠١٥

٤٩ ٦٥٩
٥٧٨
٢ ١٠٢
٥٧٨
٥٧٨
٥٧٨
٥٧٨
٥٧٨
٢٠ ٧٠٤
٢ ١٠٢
٥١ ٨٣٩
٢٦ ٩٣١
٥ ٢٩٣
٣٢ ٥٣٥
٣٤٦ ٢١٣
٨٥٦

- ٧٢
- ٧٣
- ٧٤

ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ
ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﻛﻴﻨﻴﺎ

١٠,٨٣٣
٠,٠٢٢
٠,٠١٣

١٤,٥٨٩
٠,٠٣٠
٠,٠١٨

٨٤٣ ١٩٤
١ ٧١٢
١ ٠١٢

- ٧٥
- ٧٦
- ٧٧
- ٧٨
- ٧٩
- ٨٠

ﻛﲑﻳﺒﺎﺱ
ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﻻﻭ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
ﻻﺗﻔﻴﺎ
ﻟﺒﻨﺎﻥ
ﻟﻴﺴﻮﺗﻮ

٠,٠٠١
٠,٢٧٣
٠,٠٠٢
٠,٠٤٧
٠,٠٤٢
٠,٠٠١

٠,٠١٠
٠,٣٦٨
٠,٠١٠
٠,٠٦٣
٠,٠٥٧
٠,٠١٠

٥٧٨
٢١ ٢٤٩
٥٧٨
٣ ٦٥٨
٣ ٢٦٩
٥٧٨
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ﺍﻷﻧﺼﺒﺔ ﺍﳌﻘـﺮﺭﺓ ﻣـﻦ ﺍﻷﻧﺼـــﺒﺔ ﺍﳌﻘــــﺮﺭﺓ ﻣــــﻦ
ﺍﻷﻣـــــــﻢ ﺍﳌﺘﺤـــــــﺪﺓ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﻟﻘــﺎﻉ ﺑـــــــــــــــــــﺪﻭﻻﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ )ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ( ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
)ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ(

- ٨١
- ٨٢
- ٨٣

ﻟﻴﱪﻳﺎ
ﻟﻴﺘﻮﺍﻧﻴﺎ
ﻟﻜﺴﻤﱪﻍ

٠,٠٠١
٠,٠٧٣
٠,٠٨١

٠,٠١٠
٠,٠٩٨
٠,١٠٩

٥٧٨
٥ ٦٨٢
٦ ٣٠٥

- ٨٤
- ٨٥
- ٨٦

ﻣﺪﻏﺸﻘﺮ
ﻣﺎﻻﻭﻱ
ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ

٠,٠٠٣
٠,٠٠٢
٠,٢٨١

٠,٠١٠
٠,٠١٠
٠,٣٧٨

٥٧٨
٥٧٨
٢١ ٨٧٢

- ٨٧
- ٨٨
- ٨٩
- ٩٠
- ٩١
- ٩٢
- ٩٣
- ٩٤
- ٩٥
- ٩٦
- ٩٧
- ٩٨
- ٩٩
- ١٠٠
- ١٠١
- ١٠٢

ﻣﻠﺪﻳﻒ
ﻣﺎﱄ
ﻣﺎﻟﻄﺔ
ﺟﺰﺭ ﻣﺎﺭﺷﺎﻝ
ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
ﻣﻮﺭﻳﺸﻴﻮﺱ
ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ
ﻣﻴﻜﺮﻭﻧﻴﺰﻳﺎ )ﻭﻻﻳﺎﺕ  -ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ(
ﻣﻮﻟﺪﻭﻓﺎ
ﻣﻮﻧﺎﻛﻮ
ﻣﻨﻐﻮﻟﻴﺎ
ﺍﳉﺒﻞ ﺍﻷﺳﻮﺩ
ﺍﳌﻐﺮﺏ
ﻣﻮﺯﺍﻣﺒﻴﻖ
ﻣﻴﺎﳕﺎﺭ
ﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ

٠,٠٠١
٠,٠٠٤
٠,٠١٦
٠,٠٠١
٠,٠٠٢
٠,٠١٣
١,٨٤٢
٠,٠٠١
٠,٠٠١
٠,٠١٢
٠,٠٠٣
٠,٠٠٥
٠,٠٦٢
٠,٠٠٣
٠,٠١٠
٠,٠١٠

٠,٠١٠
٠,٠١٠
٠,٠٢٢
٠,٠١٠
٠,٠١٠
٠,٠١٨
٢,٤٨١
٠,٠١٠
٠,٠١٠
٠,٠١٦
٠,٠١٠
٠,٠١٠
٠,٠٨٣
٠,٠١٠
٠,٠١٠
٠,٠١٠

٥٧٨
٥٧٨
١ ٢٤٥
٥٧٨
٥٧٨
١ ٠١٢
١٤٣ ٣٧٣
٥٧٨
٥٧٨
٩٣٤
٥٧٨
٥٧٨
٤ ٨٢٦
٥٧٨
٥٧٨
٥٧٨

- ١٠٣
- ١٠٤
- ١٠٥

ﻧﺎﻭﺭﻭ
ﻧﻴﺒﺎﻝ
ﻫﻮﻟﻨﺪﺍ

٠,٠٠١
٠,٠٠٦
١,٦٥٤

٠,٠١٠
٠,٠١٠
٢,٢٢٧

٥٧٨
٥٧٨
١٢٨ ٧٤٠

- ١٠٦
- ١٠٧
- ١٠٨
- ١٠٩
- ١١٠
- ١١١

ﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨﺪﺍ
ﻧﻴﻜﺎﺭﺍﻏﻮﺍ
ﺍﻟﻨﻴﺠﺮ
ﻧﻴﺠﲑﻳﺎ
ﻧﻴﻮﻱ
ﺍﻟﻨﺮﻭﻳﺞ

٠,٢٥٣
٠,٠٠٣
٠,٠٠٢
٠,٠٩٠
٠,٠٩٠
٠,٨٥١

٠,٣٤١
٠,٠١٠
٠,٠١٠
٠,١٢١
٠,١٢١
١,١٤٦

١٩ ٦٩٢
٥٧٨
٥٧٨
٧ ٠٠٥
٧ ٠٠٥
٦٦ ٢٣٨
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ﺍﻷﻣـــــــﻢ ﺍﳌﺘﺤـــــــﺪﺓ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﻟﻘــﺎﻉ ﺑـــــــــــــــــــﺪﻭﻻﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ )ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ( ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
)ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ(

- ١١٢
- ١١٣
- ١١٤

ﻋﻤﺎﻥ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ
ﺑﺎﻻﻭ

٠,١٠٢
٠,٠٨٥
٠,٠٠١

٠,١٣٧
٠,١١٤
٠,٠١٠

٧ ٩٣٩
٦ ٦١٦
٥٧٨

- ١١٥
- ١١٦
- ١١٧

ﺑﻨﻤﺎ
ﺑﺎﺑﻮﺍ ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ
ﺑﺎﺭﺍﻏﻮﺍﻱ

٠,٠٢٦
٠,٠٠٤
٠,٠١٠

٠,٠٣٥
٠,٠١٠
٠,٠١٠

٢ ٠٢٤
٥٧٨
٥٧٨

- ١١٨
- ١١٩
- ١٢٠
- ١٢١
- ١٢٢
- ١٢٣
- ١٢٤
- ١٢٥
- ١٢٦
- ١٢٧
- ١٢٨
- ١٢٩
- ١٣٠
- ١٣١
- ١٣٢
- ١٣٣

ﺍﻟﻔﻠﺒﲔ
ﺑﻮﻟﻨﺪﺍ
ﺍﻟﱪﺗﻐﺎﻝ
ﻗﻄﺮ
ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﻛﻮﺭﻳﺎ
ﺭﻭﻣﺎﻧﻴﺎ
ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ
ﺳﺎﻧﺖ ﻛﻴﺘﺲ ﻭﻧﻴﻔﺲ
ﺳﺎﻧﺖ ﻟﻮﺳﻴﺎ
ﺳﺎﻧﺖ ﻓﻨﺴﻨﺖ ﻭﺟﺰﺭ ﻏﺮﻳﻨﺎﺩﻳﻦ
ﺳﺎﻣﻮﺍ
ﺳﺎﻥ ﺗﻮﻣﻲ ﻭﺑﺮﻳﻨﺴﻴﱯ
ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ
ﺻﺮﺑﻴﺎ
ﺳﻴﺸﻴﻞ

٠,١٥٤
٠,٩٢١
٠,٤٧٤
٠,٢٠٩
١,٩٩٤
٠,٢٢٦
٢,٤٣٨
٠,٠٠١
٠,٠٠١
٠,٠٠١
٠,٠٠١
٠,٠٠١
٠,٨٦٤
٠,٠٠٦
٠,٠٤٠
٠,٠٠١

٠,٢٠٧
١,٢٤٠
٠,٦٣٨
٠,٢٨١
٢,٦٨٥
٠,٣٠٤
٣,٢٨٣
٠,٠١٠
٠,٠١٠
٠,٠١٠
٠,٠١٠
٠,٠١٠
١,١٦٤
٠,٠١٠
٠,٠٥٤
٠,٠١٠

١١ ٩٨٧
٧١ ٦٨٧
٣٦ ٨٩٤
١٦ ٢٦٨
١٥٥ ٢٠٤
١٧ ٥٩١
١٨٩ ٧٦٣
٥٧٨
٥٧٨
٥٧٨
٥٧٨
٥٧٨
٦٧ ٢٥٠
٥٧٨
٣ ١١٣
٥٧٨

- ١٣٤
- ١٣٥
- ١٣٦

ﺳﲑﺍﻟﻴﻮﻥ
ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ
ﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ

٠,٠٠١
٠,٣٨٤
٠,١٧١

٠,٠١٠
٠,٥١٧
٠,٢٣٠

٥٧٨
٢٩ ٨٨٩
١٣ ٣١٠

- ١٣٧
- ١٣٨
- ١٣٩
- ١٤٠
- ١٤١
- ١٤٢

ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ
ﺟﺰﺭ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ
ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ
ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
ﺳﺮﻱ ﻻﻧﻜﺎ

٠,١٠٠
٠,٠٠١
٠,٠٠١
٠,٣٧٢
٢,٩٧٣
٠,٠٢٥

٠,١٣٥
٠,٠١٠
٠,٠١٠
٠,٥٠١
٤,٠٠٤
٠,٠٣٤

٧ ٧٨٤
٥٧٨
٥٧٨
٢٨ ٩٥٥
٢٣١ ٤٠٥
١ ٩٤٦
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ﺍﻷﻧﺼﺒﺔ ﺍﳌﻘـﺮﺭﺓ ﻣـﻦ ﺍﻷﻧﺼـــﺒﺔ ﺍﳌﻘــــﺮﺭﺓ ﻣــــﻦ
ﺍﻷﻣـــــــﻢ ﺍﳌﺘﺤـــــــﺪﺓ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﻟﻘــﺎﻉ ﺑـــــــــــــــــــﺪﻭﻻﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ )ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ( ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
)ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ(

ﺍﻟﺮﻗﻢ

ﺍﻟﺒﻠﺪ

- ١٤٣
- ١٤٤
- ١٤٥

ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﺳﻮﺭﻳﻨﺎﻡ
ﺳﻮﺍﺯﻳﻠﻨﺪ

- ١٤٦
- ١٤٧
- ١٤٨

ﺍﻟﺴﻮﻳﺪ
ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ
ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ
ﲨﻬﻮﺭﻳــــﺔ ﻣﻘــــﺪﻭﻧﻴﺎ ﺍﻟﻴﻮﻏﻮﺳــــﻼﻓﻴﺔ ٠,٠٠٨
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

٠,٠١٠
٠,٠٠٤
٠,٠٠٣

٠,٠١٠
٠,٠١٠
٠,٠١٠

٥٧٨
٥٧٨
٥٧٨

٠,٩٦٠
١,٠٤٧
٠,٢٣٩

١,٢٩٣
١,٤١٠
٠,٣٢٢

٧٤ ٧٢٢
٨١ ٤٩٤
١٨ ٦٠٣

٠,٠١٠

٥٧٨

- ١٥٠
- ١٥١
- ١٥٢
- ١٥٣
- ١٥٤
- ١٥٥
- ١٥٦
- ١٥٧
- ١٥٨

٠,٠٠٢
ﺗﻴﻤﻮﺭ  -ﻟﻴﺸﱵ
٠,٠٠١
ﺗﻮﻏﻮ
٠,٠٠١
ﺗﻮﻧﻐﺎ
٠,٠٤٤
ﺗﺮﻳﻨﻴﺪﺍﺩ ﻭﺗﻮﺑﺎﻏﻮ
٠,٠٣٦
ﺗﻮﻧﺲ
٠,٠٠١
ﺗﻮﻓﺎﻟﻮ
٠,٠٠٦
ﺃﻭﻏﻨﺪﺍ
٠,٠٩٩
ﺃﻭﻛﺮﺍﻧﻴﺎ
ﺍﳌﻤﻠﻜــﺔ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴــﺎ ﺍﻟﻌﻈﻤــﻰ ٥,١٧٩
ﻭﺃﻳﺮﻟﻨﺪﺍ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

٠,٠١٠
٠,٠١٠
٠,٠١٠
٠,٠٥٩
٠,٠٤٨
٠,٠١٠
٠,٠١٠
٠,١٣٣
٦,٩٧٥

٥٧٨
٥٧٨
٥٧٨
٣ ٤٢٥
٢ ٨٠٢
٥٧٨
٥٧٨
٧ ٧٠٦
٤٠٣ ١١١

- ١٥٩
- ١٦٠
- ١٦١
- ١٦٢

ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﺗﱰﺍﻧﻴﺎ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
ﺃﻭﺭﻭﻏﻮﺍﻱ
ﻓﺎﻧﻮﺍﺗﻮ
ﻓﻴﻴﺖ ﻧﺎﻡ

٠,٠٠٩
٠,٠٥٢
٠,٠٠١
٠,٠٤٢

٠,٠١٠
٠,٠٧٠
٠,٠١٠
٠,٠٥٧

٥٧٨
٤ ٠٤٧
٥٧٨
٣ ٢٦٩

- ١٦٣
- ١٦٤
- ١٦٥

ﺍﻟﻴﻤﻦ
ﺯﺍﻣﺒﻴﺎ
ﺯﻣﺒﺎﺑﻮﻱ

٠,٠١٠
٠,٠٠٦
٠,٠٠٢

٠,٠١٠
٠,٠١٠
٠,٠١٠

٥٧٨
٥٧٨
٥٧٨

٧٣,٩٦

١٠٠,٠٠

٥ ٧٧٩ ٧١٦

- ١٤٩

ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ
 - ١٦٦ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ

١٠٠ ٠٠٠
٥ ٨٧٩ ٧١٦
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ﺍﳌﺮﻓﻖ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ :ﻣﻼﻙ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ
ﺍﻟﻠﻘﺐ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ

ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ

ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻣﻮﻇﻒ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻣﻌﺎﻭﻥ
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ

) ١ﻭ ﺃ ﻉ(
) ١ﻑ(٢-

ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﳌﺮﺍﺳﻢ/ﺇﺩﺍﺭﻱ
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺇﺩﺍﺭﻱ )ﻣﻜﺘﺐ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ(
ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﱐ/ﻧﺎﺋﺐ ﻟﻸﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻣﻮﻇﻒ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﺃﻭﻝ
ﻣﻮﻇﻒ ﻗﺎﻧﻮﱐ
ﻣﻮﻇﻒ ﻗﺎﻧﻮﱐ
ﺃﻣﲔ ﻣﻜﺘﺒﺔ
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺇﺩﺍﺭﻱ
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺇﺩﺍﺭﻱ
ﻣﻜﺘﺐ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﺮﺻﺪ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳌﻜﺘﺐ
ﻣﻮﻇﻒ ﺃﻭﻝ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻣﻮﻇﻒ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ )ﺟﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﲝﺮﻱ(
ﻣﻮﻇﻒ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ )ﻣﺘﺨﺼﺺ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ(

14-57442

١
١
١
) ١ﻣﺪ(٢-
) ١ﻑ(٥-
) ١ﻑ(٤-
) ١ﻑ(٤-
) ١ﻑ(٣-
١
١
) ١ﻣﺪ(١-
) ١ﻑ(٥-
) ١ﻑ(٥-
) ١ﻑ(٤-

ﻣﻮﻇﻒ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ )ﻧﻈﻢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺔ(
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

) ١ﻑ(٣-

ﻣﻮﻇﻒ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ
ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺷﺒﻜﻴﺔ/ﻣﻮﻇﻒ ﻟﻠﻤﻨﺸﻮﺭﺍﺕ
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

) ١ﻑ(٤-
) ١ﻑ(٣-

ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﺍﳌﻮﻇﻒ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺇﺩﺍﺭﻱ
ﻣﻮﻇﻒ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ/ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﻣﻮﻇﻒ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ

ﻓﺌﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

١

١
) ١ﻑ(٥-
١
) ١ﻑ(٤-
) ١ﻑ(٤-
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ﺍﻟﻠﻘﺐ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ

ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ

ﻣﻮﻇﻒ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

) ١ﻑ(٣-

ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﳌﺸﺘﺮﻳﺎﺕ
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﳋﺰﺍﻧﺔ
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺿﺎﺑﻂ ﺃﻣﻦ ﺃﻭﻝ

) ١ﻑ(٢-

١
١
١
١

ﺿﺎﺑﻂ ﺃﻣﻦ
ﺿﺎﺑﻂ ﺃﻣﻦ
ﺳﺎﺋﻖ
ﺳﺎﺋﻖ
ﺳﺎﺋﻖ
ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
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ﻓﺌﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

١
١
١
١
١
٢٠

١٧
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ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ

ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ

ISBA/20/A/8
Distr.: General
24 July 2014
Arabic
Original: English

ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
ﻛﻴﻨﻐﺴﺘﻮﻥ ،ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ
 ٢٥-١٤ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ ٢٠١٤

ﻣﻘــﺮﺭ ﲨﻌﻴــﺔ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﻟﻘــﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ ﺍﳌﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨــــﺎﺏ ﳌــــﻞﺀ
ﺷﻮﺍﻏــﺮ ﻓــﻲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ  ٣ﻣﻦ ﺍﳌـﺎﺩﺓ  ١٦١ﻣـﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ
ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ
ﺇﻥ ﲨﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ،
ﺇﺫ ﺗﺸـــﲑ ﺇﱃ ﺃﻧـــﻪ ﻭﻓﻘـــﺎ ﻟﻠﻔﻘـــﺮﺓ  ٣ﻣـــﻦ ﺍﳌـــﺎﺩﺓ  ١٦١ﻣـــﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴـــﺔ ﺍﻷﻣـــﻢ ﺍﳌﺘﺤـــﺪﺓ
ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ،
”ﲡــﺮﻯ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑــﺎﺕ ﰲ ﺍﻟــﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳــﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴــﺔ .ﻭﻳُﻨﺘﺨــﺐ ﻛــﻞ ﻋﻀــﻮ ﰲ
ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ ﻷﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ“،
ﺗﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍ ﹶﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﳌﻞﺀ ﺍﻟﺸﻮﺍﻏﺮ ﰲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘـﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ ﻟﻔﺘـﺮﺓ ﺃﺭﺑـﻊ
ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ  ١ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﱐ/ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،٢٠١٥ﺭﻫﻨﺎ ﺑﺎﻷﺳـﺲ ﺍﻟـﱵ ﺟـﺮﻯ ﺍﻻﺗﻔـﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﰲ
ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﳌﺼﺎﱀ):(١
_________________

) (١ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﳌﻘﺎﻋﺪ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴـﻪ ﰲ ﺍﺠﻤﻟﻠـﺲ ﻫـﻮ  ١٠ﻣﻘﺎﻋـﺪ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋـﺔ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴـﺔ ،ﻭ  ٩ﻣﻘﺎﻋـﺪ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋـﺔ ﺍﻵﺳـﻴﻮﻳﺔ،
ﻭ  ٨ﻣﻘﺎﻋﺪ ﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻭ  ٧ﻣﻘﺎﻋﺪ ﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻭﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤـﺮ ﺍﻟﻜـﺎﺭﻳﱯ،
ﻭ  ٣ﻣﻘﺎﻋﺪ ﺠﻤﻟﻤﻮﻋـﺔ ﺃﻭﺭﻭﺑـﺎ ﺍﻟﺸـﺮﻗﻴﺔ .ﻭﲟـﺎ ﺃﻥ ﳎﻤـﻮﻉ ﻋـﺪﺩ ﺍﳌﻘﺎﻋـﺪ ﺍﳌﻮﺯﻋـﺔ ﻭﻓﻘـﺎ ﳍـﺬﻩ ﺍﻟﺼـﻴﻐﺔ ﻫـﻮ  ،٣٧ﻓﻤـﻦ
ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺃﻧﻪ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻔﺎﻫﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺮﻯ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﺎﻡ  ،(ISBA/A/L.8) ١٩٩٦ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﺪﺍ
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻘﻌﺪ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻭﺏ .ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘـﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﻣﻘﻌﺪ ﺍﳊـﻖ ﰲ ﺍﺧﺘﻴـﺎﺭ
ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﻣﺪﺍﻭﻻﺕ ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﱵ
ﺗﺘـﻨﺎﺯﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﻘﻌﺪ.
)14-58337 (A

280714

**1458337

280714
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ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺃﻟﻒ
ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ
) (٢
ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﺀ
)(٣

ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ
ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﻛﻮﺭﻳﺎ
ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺟﻴﻢ
ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ
ﺷﻴﻠﻲ

) (٤

)(٥

ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺩﺍﻝ
ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ
ﻓﻴﺠﻲ
ﻟﻴﺴﻮﺗﻮ

_________________

) (٢ﺳــﺘﺘﻨﺎﺯﻝ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴــﺎ ﻋــﻦ ﻣﻘﻌــﺪﻫﺎ ﰲ ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋــﺔ ﺃﻟــﻒ ﻟﻠﻮﻻﻳــﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﺇﺫﺍ ﺃﺻــﺒﺤﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳــﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﻋﻀــﻮﺍ ﰲ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ؛ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﳝﺲ ﺫﻟﻚ ﲟﻮﻗﻒ ﺃﻱ ﺑﻠﺪ ﰲ ﺣﺎﻝ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻃﺎﺭﺋﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ.
) (٣ﺃﻋﻴﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ) ،(٢٠١٨-٢٠١٥ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﺗﺸﻐﻞ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﺍﳌﻘﻌﺪ ﰲ ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﺀ
ﻟﻌﺎﻡ .٢٠١٦
) (٤ﺃﻋﻴــﺪ ﺍﻧﺘﺨــﺎﺏ ﺃﺳــﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﻟﻔﺘــﺮﺓ ﺃﺭﺑــﻊ ﺳــﻨﻮﺍﺕ ) ،(٢٠١٨-٢٠١٥ﻋﻠــﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﺃﻥ ﺗﺘﻨــﺎﺯﻝ ﰲ ﻋــﺎﻡ  ٢٠١٧ﻋــﻦ
ﻣﻘﻌﺪﻫﺎ ﰲ ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺟﻴﻢ ﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ .ﻭﺳﺘﻜﻮﻥ ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﻋﻀﻮﺍ ﰲ ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻫﺎﺀ ﰲ ﻋﺎﻡ .٢٠١٧
) (٥ﺃﻋﻴﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﻴﻠﻲ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ) ،(٢٠١٨-٢٠١٥ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﺗﺘﻨﺎﺯﻝ ﰲ ﻋﺎﻡ  ٢٠١٨ﻋـﻦ ﻣﻘﻌـﺪﻫﺎ
ﰲ ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺟﻴﻢ ﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ .ﻭﺳﺘﻜﻮﻥ ﺷﻴﻠﻲ ﻋﻀﻮﺍ ﰲ ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻫﺎﺀ ﰲ ﻋﺎﻡ .٢٠١٨
2/3

14-58337

ISBA/20/A/8

ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻫﺎﺀ
)(٦

ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ
ﺗﻮﻧﻐﺎ
ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ
ﻏﺎﻧﺎ
ﺍﻟﻜﺎﻣﲑﻭﻥ
ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ
ﻧﻴﺠﲑﻳﺎ

ﺍﳉﻠﺴﺔ ١٤٩
 ٢٤ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ ٢٠١٤

_________________

) (٦ﺃﻋﻴـﺪ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴـﻴﺎ ﻟﻔﺘـﺮﺓ ﺃﺭﺑـﻊ ﺳــﻨﻮﺍﺕ ) ،(٢٠١٨-٢٠١٥ﻋﻠـﻰ ﺃﺳـﺎﺱ ﺃﻥ ﺗﺘﻨـﺎﺯﻝ ﰲ ﻋـﺎﻡ  ٢٠١٧ﻋــﻦ
ﻣﻘﻌﺪﻫﺎ ﰲ ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻫﺎﺀ ﻷﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ،ﻭﺃﻥ ﺗﺸﻐﻞ ﺍﳌﻘﻌﺪ ﺍﻟـﺬﻱ ﺗﺘﻨـﺎﺯﻝ ﻋﻨـﻪ ﺃﺳـﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﰲ ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋـﺔ ﺟـﻴﻢ ،ﻭﺃﻥ ﺗﺘﻨـﺎﺯﻝ
ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﰲ ﻋﺎﻡ  ٢٠١٨ﻋـﻦ ﻣﻘﻌـﺪﻫﺎ ﰲ ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋـﺔ ﻫـﺎﺀ ﻟﺸـﻴﻠﻲ ﻭﺃﻥ ﺗﺸـﻐﻞ ﺍﳌﻘﻌـﺪ ﺍﻟـﺬﻱ ﺗﺘﻨـﺎﺯﻝ ﻋﻨـﻪ ﺷـﻴﻠﻲ ﰲ
ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺟﻴﻢ.
14-58337
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ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ

ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ

ISBA/20/A/9
Distr.: General
24 July 2014
Arabic
Original: English

ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
ﻛﻴﻨﻐﺴﺘﻮﻥ ،ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ
 ٢٥-١٤ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ ٢٠١٤

ﻣﻘﺮﺭ ﲨﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢١ﻣـﻦ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺰﺍﺕ ﻭﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ
ﺇﻥ ﲨﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ،
ﻭﻗﺪ ﻧﻈﺮﺕ ﰲ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢١ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋـﻦ ﺍﻟﻌﻘﻴـﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌـﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠـﺰﺍﺕ
ﻭﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ) ،(١ﺑﺎﻟﺼـﻴﻐﺔ ﺍﳌﺆﻗﺘـﺔ ﺍﻟـﱵ ﺍﻋﺘﻤـﺪﻫﺎ ﺍﺠﻤﻟﻠـﺲ ﰲ ﺟﻠﺴـﺘﻪ  ١٩٨ﺍﳌﻌﻘـﻮﺩﺓ ﰲ
 ١٨ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ ،(٢)٢٠١٤
ﺗﻮﺍﻓــﻖ ﻋﻠــﻰ ﺗﻌــﺪﻳﻼﺕ ﺍﳌــﺎﺩﺓ  ٢١ﻣــﻦ ﻧﻈــﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴــﺐ ﻋــﻦ ﺍﻟﻌﻘﻴــﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌــﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠــﺰﺍﺕ
ﻭﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺮﺩ ﰲ ﻣﺮﻓﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺮﺭ.
ﺍﳉﻠﺴﺔ ١٤٩
 ٢٤ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ ٢٠١٤

__________
) ،ISBA/19/C/17 (١ﺍﳌﺮﻓﻖ.

).ISBA/20/C/23 (٢

)14-58338 (A

280714

**1458338

280714

ISBA/20/A/9

ﺍﳌﺮﻓﻖ
ﺗﻌـﺪﻝ ﺍﳌــﺎﺩﺓ  ٢١ﻣــﻦ ﻧﻈـﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴــﺐ ﻋــﻦ ﺍﻟﻌﻘﻴـﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌــﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠــﺰﺍﺕ ﻭﺍﺳﺘﻜﺸــﺎﻓﻬﺎ ﰲ
ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ) (١ﺑﺈﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻘﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ :٦
 - ٧ﳚﻮﺯ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻮﺻﻲ ﺑﺎﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﻣـﻦ ﺧﻄـﻂ ﺍﻟﻌﻤـﻞ
ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺃ ﹼﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻟﻦ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﻃﺮﻑ ﺃﻭ ﳌﻦ ﺗﺰﻛﻴﻪ ﻣـﻦ ﺍﻟﻜﻴﺎﻧـﺎﺕ ﺑﺎﺣﺘﻜـﺎﺭ
ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺰﺍﺕ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﺃﻭ ﺗﻘﺼـﻲ ﺩﻭﻻ ﺃﻃﺮﺍﻓـﺎ
ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻦ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺰﺍﺕ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ.
ﻳُﻌﺎﺩ ﺗﺮﻗﻴﻢ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ  ٧ﺇﱃ  ١١ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢١ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ.
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ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ

ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ

ISBA/20/A/10
Distr.: General
24 July 2014
Arabic
Original: English

ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
ﻛﻴﻨﻐﺴﺘﻮﻥ ،ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ
 ٢٥-١٤ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ ٢٠١٤

ﻣﻘـــﺮﺭ ﳉﻤﻌﻴـــﺔ ﺍﻟﺴـــﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـــﺔ ﻟﻘـــﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤـــﺎﺭ ﻳﺘﻌﻠـــﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌـــﺪﻳﻼﺕ ﰲ
ﺍﳌـــﺎﺩﺓ  ٢١ﻣـــﻦ ﻧﻈـــﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴـــﺐ ﻋـــﻦ ﺍﻟﻜﱪﻳﺘﻴـــﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌـــﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠـــﺰﺍﺕ
ﻭﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ
ﺇﻥ ﲨﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ،
ﻭﻗﺪ ﻧﻈﺮﺕ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﰲ ﺍﳌـﺎﺩﺓ  ٢١ﻣـﻦ ﻧﻈـﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴـﺐ ﻋـﻦ ﺍﻟﻜﱪﻳﺘﻴـﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌـﺪﺩﺓ
ﺍﻟﻔﻠــﺰﺍﺕ ﻭﺍﺳﺘﻜﺸــﺎﻓﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘــﺔ ،ﺑﺎﻟﺼــﻴﻐﺔ ﺍﳌﺆﻗﺘــﺔ ﺍﻟــﱵ ﺍﻋﺘﻤــﺪﻫﺎ ﺍﺠﻤﻟﻠــﺲ ﰲ ﺟﻠﺴــﺘﻪ ،١٩٨
ﺍﳌﻌﻘﻮﺩﺓ ﰲ  ١٨ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ ،(١)٢٠١٤
ﺗﻮﺍﻓــﻖ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺘﻌــﺪﻳﻼﺕ ﰲ ﺍﳌــﺎﺩﺓ  ٢١ﻣــﻦ ﻧﻈــﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴــﺐ ﻋــﻦ ﺍﻟﻜﱪﻳﺘﻴــﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌــﺪﺩﺓ
ﺍﻟﻔﻠﺰﺍﺕ ﻭﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﰲ ﻣﺮﻓﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺮﺭ.
ﺍﳉﻠﺴﺔ ١٤٩
 ٢٤ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ ٢٠١٤

__________
).ISBA/20/C/22 (١
)14-58339 (A

250714

**1458339

280714

ISBA/20/A/10

ﺍﳌﺮﻓﻖ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ٢١
ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ
 - ١ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺳﻢ ﲡﻬﻴﺰ ﻃﻠﺐ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﻋﻤـﻞ ﻻﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ ﺍﻟﻜﱪﻳﺘﻴـﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌـﺪﺩﺓ
ﺍﻟﻔﻠﺰﺍﺕ ﺭﲰﺎ ﻣﻘﻄﻮﻋﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ  ٥٠٠ ٠٠٠ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﳍـﺎ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳊﺮﺓ ،ﻳُﺴﺪﱠﺩ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻄﻠﺐ.
 - ٢ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﺒﺪﻬﺗﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ ﲡﻬﻴﺰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺃﻗـﻞ ﻣـﻦ
ﺍﳌﺒﻠﻎ ﺍﳌﻘﻄﻮﻉ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ١ﺃﻋﻼﻩ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﺗﺴـﺪﺩ ﳌﻘـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﺍﻟﻔـﺮﻕ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔـﺔ.
ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻓﺎﻗﺖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒُ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﺒﺪﻬﺗﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ ﲡﻬﻴﺰ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﺍﳌﺒﻠـ ﹶﻎ ﺍﳌﻘﻄـﻮﻉ ﺍﻟـﻮﺍﺭﺩ ﰲ
ﺍﻟﻔﻘــﺮﺓ  ١ﺃﻋــﻼﻩ ،ﻓــﺈﻥ ﻣﻘــﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﻳﺴ ـﺪّﺩ ﺍﻟﻔــﺮﻕ ﺇﱃ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ،ﺑﺸــﺮﻁ ﺃﻻ ﻳﺘﺠــﺎﻭﺯ ﺃﻱ ﻣﺒﻠــﻎ
ﺇﺿﺎﰲ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻧﺴﺒﺔ  ١٠ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﳌﻘﻄﻮﻉ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ .١
 - ٣ﳛــﺪﺩ ﺍﻷﻣــﲔ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﻣﺒــﺎﻟﻎ ﺍﻟﻔــﺮﻕ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻨﺤــﻮ ﺍﳌﺸــﺎﺭ ﺇﻟﻴــﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﻘــﺮﺓ  ٢ﺃﻋــﻼﻩ ،ﺁﺧــﺬﺍ
ﰲ ﺍﳊﺴــﺒﺎﻥ ﺃﻱ ﻣﻌــﺎﻳﲑ ﺗﻀــﻌﻬﺎ ﳉﻨــﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴــﺔ ﳍــﺬﺍ ﺍﻟﻐــﺮﺽ ،ﰒ ﳜﻄــﺮ ﻣﻘــﺪ َﻡ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﲟﺒﻠــﻎ ﺍﻟﻔــﺮﻕ.
ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘـﺎﺕ ﺍﻟـﱵ ﺗﻜﺒـﺪﻬﺗﺎ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ .ﻭﻳُﺴـﺪّﺩ ﻣﻘـﺪ ُﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﺍﳌﺒﻠـ ﹶﻎ ﺍﳌﺴـﺘﺤﻖ
ﺃﻭ ﺗـﺮ ّﺩﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ ﻏﻀﻮﻥ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢٥ﺃﺩﻧﺎﻩ.
 - ٤ﻳﻘــﻮﻡ ﺍﺠﻤﻟﻠــﺲ ﺑﺎﻧﺘﻈــﺎﻡ ﺑﺈﻋــﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈــﺮ ﰲ ﺍﳌﺒﻠــﻎ ﺍﳌﻘﻄــﻮﻉ ﺍﳌﺸــﺎﺭ ﺇﻟﻴــﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﻘــﺮﺓ  ١ﺃﻋــﻼﻩ
ﻟﻀــﻤﺎﻥ ﺗﻐﻄﻴﺘــﻪ ﻟﻠﺘﻜــﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳــﺔ ﺍﳌﺘﻮﻗــﻊ ﺗﻜُﺒــﺪﻫﺎ ﻋﻨــﺪ ﲡﻬﻴــﺰ ﺍﻟﻄﻠﺒــﺎﺕ ﻭﻟﺘﺠﻨﻴــﺐ ﻣﻘــﺪﻣﻲ
ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺩﻓﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ٢ﺃﻋﻼﻩ.
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اﻟﺪورة اﻟﻌﺸﺮون
ﻛﻴﻨﻐﺴﺘﻮن ،ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ
 25-14ﲤﻮز/ﻳﻮﻟﻴﻪ 2014

ﺑﻴﺎن ﻣـﻦ رﺋـﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴـﺔ اﻟﺴـﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﻴـﺔ ﻟﻘـﺎع اﻟﺒﺤـﺎر ﻋـﻦ أﻋﻤـﺎل اﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ
ﻓﻲ دورﺗﻬﺎ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
 - 1ﻋُﻘﺪت اﻟﺪورة اﻟﻌﺸﺮون ﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎع اﻟﺒﺤﺎر ﰲ ﻛﻴﻨﻐﺴﺘﻮن ،ﰲ اﻟﻔـﱰة ﻣـﻦ
 14إﱃ  25ﲤﻮز/ﻳﻮﻟﻴﻪ .2014

أوﻻ  -إﻗﺮار ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل
 - 2أﻗﺮت اﳉﻤﻌﻴﺔ ،ﰲ ﺟﻠﺴﺘﻬﺎ  ،143اﳌﻌﻘﻮدة ﰲ  15ﲤﻮز/ﻳﻮﻟﻴﻪ  ،2014ﺟﺪول أﻋﻤﺎﳍـﺎ
ﻟﻠﺪورة اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ).(ISBA/20/A/1

ﺛﺎﻧﻴﺎ  -اﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ وﻧﻮاﺑﻪ
 - 3ﰲ اﳉﻠﺴﺔ ذا ـﺎ ،اﻧﺘُﺨـﺐ أﻧﻄﻮﻧﻴـﻮ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴـﻜﻮ داﻛﻮﺳـﺘﺎ إي ﺳـﻴﻠﻔﺎ ﻧﻴﺘـﻮ )اﻟﱪازﻳـﻞ( رﺋﻴﺴـﺎ
ﻟﻠﺠﻤﻌﻴــﺔ ﰲ دور ــﺎ اﻟﻌﺸـﺮﻳﻦ .وإﺛــﺮ ﻣﺸــﺎورات ﻋﻘــﺪت ﰲ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋــﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ ،اﻧﺘُﺨــﺐ ﳑﺜــﻞ ﻛــﻞ
ﻣﻦ ﻧﻴﺠﲑﻳﺎ )اﻟـﺪول اﻷﻓﺮﻳﻘﻴـﺔ( ،واﻟﺼـﲔ )دول آﺳـﻴﺎ واﶈـﻴﻂ اﳍـﺎدئ( ،وﻓﺮﻧﺴـﺎ )دول أوروﺑـﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴـﺔ
ودول أﺧﺮى( ،واﻻﲢﺎد اﻟﺮوﺳﻲ )دول أوروﺑﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ( ﻧﻮاﺑﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ.

* أﻋﻴﺪ إﺻﺪارﻫﺎ ﻷﺳﺒﺎب ﻓﻨﻴﺔ ﰲ  8ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول/أﻛﺘﻮﺑﺮ .2014
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ﺛﺎﻟﺜﺎ  -اﻧﺘﺨﺎب ﻟﻤﻞء ﺷﺎﻏﺮ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 - 4ﰲ اﳉﻠﺴﺔ ذا ﺎ أﻳﻀﺎ ،اﻧﺘﺨﺒﺖ اﳉﻤﻌﻴـﺔ اﻟﺴـﻴﺪ ﻧﻴﻜـﻮﻻ ﲰﻴـﺚ )اﳌﻤﻠﻜـﺔ اﳌﺘﺤـﺪة ﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴـﺎ
اﻟﻌﻈﻤﻰ وأﻳﺮﻟﻨﺪا اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ( ﻋﻀـﻮا ﰲ اﻟﻠﺠﻨـﺔ اﳌﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻠﻔـﱰة اﳌﺘﺒﻘﻴـﺔ ﻣـﻦ ﻣـﺪة ﻋﻀـﻮﻳﺔ ﻛـﺮﻳﺲ ووﻣـﺮزﱄ
)اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة( ،اﻟﺬي ﻛﺎن ﻗﺪ اﺳﺘﻘﺎل.

راﺑﻌﺎ  -ﻃﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺮاﻗﺐ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
 - 5ﻧﻈﺮت اﳉﻤﻌﻴﺔ ،ﰲ ﺟﻠﺴﺘﻬﺎ  ،143ﰲ ﻃﻠﺒﲔ ﻟﻠﺤﺼـﻮل ﻋﻠـﻰ ﻣﺮﻛـﺰ ﻣﺮاﻗـﺐ ﻣﻘـﺪﻣﲔ ﻣـﻦ
ﲢــﺎﻟﻒ ﺣﻔــﻆ أﻋﻤــﺎق اﻟﺒﺤــﺎر وﻣــﻦ ﳉﻨــﺔ ﻣﻌــﺎﻳﲑ اﻹﺑــﻼغ اﻟــﺪوﱄ ﻋــﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴــﺎت اﳌﻌﺪﻧﻴــﺔ ،وﳘــﺎ
ﻣﻨﻈﻤﺘ ـ ـ ــﺎن ﻏ ـ ـ ــﲑ ﺣﻜ ـ ـ ــﻮﻣﻴﺘﲔ ،وﻗ ـ ـ ــﺮرت دﻋ ـ ـ ــﻮة اﳌﻨﻈﻤﺘ ـ ـ ــﲔ ﻛﻠﺘﻴﻬﻤ ـ ـ ــﺎ ﻟﻠﻤﺸ ـ ـ ــﺎرﻛﺔ ﺑﺼ ـ ـ ــﻔﺔ ﻣـ ـ ـ ـﺮاﻗﺒﲔ
ﰲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﺎ ،ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ) 1ﻫـ( ﻣﻦ اﳌﺎدة  82ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ.

ﺧﺎﻣﺴﺎ  -اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎﻟﺬﻛﺮى اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻹﻧﺸﺎء اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎع اﻟﺒﺤﺎر
 - 6ﻋﻘﺪت اﳉﻤﻌﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺪ ﺎ ﻳـﻮم واﺣـﺪ ﰲ ﺟﻠﺴـﺘﻴﻬﺎ  144و  145اﳌﻌﻘـﻮدﺗﲔ
ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء 22 ،ﲤﻮز/ﻳﻮﻟﻴﻪ  ،2014اﺣﺘﻔﺎﻻ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮى اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻌﺸـﺮﻳﻦ ﻹﻧﺸـﺎء اﻟﺴـﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﻴـﺔ
ﻟﻘﺎع اﻟﺒﺤﺎر.
 - 7واﺳــﺘﻤﻌﺖ اﳉﻤﻌﻴــﺔ ،أﺛﻨــﺎء ﺟﻠﺴــﺘﻬﺎ اﳋﺎﺻــﺔ اﻟــﱵ داﻣــﺖ ﻳﻮﻣــﺎ ،إﱃ ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﻣــﻦ ﺿــﻴﻮﻓﻬﺎ
اﳌـ ــﻮﻗﺮﻳﻦ ،اﻟـ ــﺬﻳﻦ ﻛـ ــﺎن ﻣﻌﻈﻤﻬـ ــﻢ ﻓﻌـ ــﺎﻻ ﰲ إﻧﺸـ ــﺎء اﻟﺴـ ــﻠﻄﺔ .وأﺷـ ــﺎر رﺋـ ــﻴﺲ اﳉﻤﻌﻴـ ــﺔ ،ﰲ ﻛﻠﻤﺘـ ــﻪ
اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ،إﱃ اﻷﳘﻴﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺴﻢ ﺎ اﳉﻠﺴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ،واﺻﻔﺎ إﻳﺎﻫﺎ ﺑﺄ ﺎ ”ﻣﻨﺎﺳـﺒﺔ ﻋﻈﻴﻤـﺔ
اﻟﺸﺄن“ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ وﻟﻠﻌﺎﱂ ،وﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮع ﺗـﺮددت أﺻـﺪاؤﻩ ﰲ اﻟﻜﻠﻤـﺎت اﻟـﱵ أﻟﻘﻴـﺖ ﻃﻴﻠـﺔ اﻻﺣﺘﻔـﺎل
اﻟﺬي دام ﻳﻮﻣـﺎ .وﺷـﺪد اﻟـﺮﺋﻴﺲ ،ﰲ ﺗﺮﺣﻴﺒـﻪ ﺑـﺮﺋﻴﺲ وزراء ﺟﺎﻣﺎﻳﻜـﺎ ﰲ ﺗﻠـﻚ اﳌﻨﺎﺳـﺒﺔ ،ﺑﺈﺳـﻬﺎم اﻟﺒﻠـﺪ
اﳌﻀﻴﻒ ﰲ ﻋﻤﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ.
 - 8ووﺻــﻒ ﺑﻮرﺗﻴــﺎ ﺳﻴﻤﺒﺴــﻮن ﻣﻴﻠﻠــﺮ ،رﺋــﻴﺲ وزراء ﺟﺎﻣﺎﻳﻜــﺎ ،اﻟﺴــﻠﻄﺔ ﺑﺄ ــﺎ ”ﻣﺆﺳﺴــﺔ ﺟﺬرﻳــﺔ
ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺣﻴﻮﻳـﺔ اﻵن ﻣﺜﻠﻤـﺎ ﻛﺎﻧـﺖ ﻗﺒـﻞ  20ﺳـﻨﺔ ﻣﻀـﺖ“ ،ﻗـﺎﺋﻼ إن ﻫﻨـﺎك ﺑﻌـﺾ اﳌﺴـﺎﺋﻞ اﻟﺒﺎﻟﻐـﺔ
اﻟﺪﻗــﺔ اﻟــﱵ ﳚــﺐ ﻋﻠــﻰ اﻟﺴــﻠﻄﺔ أن ﺗﻮاﺻــﻞ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬــﺎ .وﻣــﻦ ﺑــﲔ ﺗﻠــﻚ اﳌﺴــﺎﺋﻞ إدارة وﺣﻮﻛﻤــﺔ اﳌـﻮارد
اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﰲ أﻋﻤﺎق ﻗﺎع اﻟﺒﺤﺎر ،وﺗﻘﺎﺳﻢ ﺗﻠﻚ اﳌﻮارد ،واﺳﺘﺤﺪاث ﺗﻘﻨﻴـﺎت ﺗﻌﺪﻳﻨﻴـﺔ ﺟﺪﻳـﺪة ﳊﻤﺎﻳـﺔ
اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ.
 - 9وأﻟﻘــﻰ ﺳــﺘﻴﻔﻦ ﻣﺎﺛﻴــﺎس ،اﻷﻣــﲔ اﻟﻌــﺎم اﳌﺴــﺎﻋﺪ ﻟﻠﺸــﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ،رﺳــﺎﻟﺔ ﻣــﻦ اﻷﻣــﲔ اﻟﻌــﺎم
ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ،ﻣﺸﲑا إﱃ أن ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ وﺿﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣـﻦ اﻟﻘﻮاﻋـﺪ اﻟـﱵ ﺗـﻨﻈﻢ
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اﻟﺘﻌ ــﺪﻳﻦ ﰲ ﻗ ــﺎع اﻟﺒﺤ ــﺎر ﺳ ــﻴﻘﻄﻊ ﺷ ــﻮﻃﺎ ﻃ ــﻮﻳﻼ ﰲ ﻣﺴ ــﺎﻋﺪة اﻟ ــﺪول ﻋﻠ ــﻰ اﳊﺼ ــﻮل ﻋﻠ ــﻰ ﻓﻮاﺋ ــﺪ
ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ أﻋﻤﺎق ﻗﺎع اﻟﺒﺤﺎر.
 - 10وﻗ ــﺎل ﱐ أﻟ ــﻮﰐ أودوﻧﺘ ــﻮن ،اﻷﻣ ــﲔ اﻟﻌـ ــﺎم ﻟﻠﺴ ــﻠﻄﺔ ،إن ﻫﻨ ــﺎك ﺣﺎﺟ ــﺔ ﻣﺎﺳ ــﺔ إﱃ ﺗﺮﺷـ ــﻴﺪ
اﻟﺒﻴﺎﻧ ــﺎت ذات اﻟﺼ ــﻠﺔ ﺑ ــﺎﳌﻮارد اﻟﺒﺤﺮﻳ ــﺔ اﳌﻌﺪﻧﻴ ــﺔ .وﻣ ــﻦ اﻟ ــﻼزم أﻳﻀ ــﺎ أن ﻳﺘ ـﻮاﻓﺮ ﻟﻠﺴ ــﻠﻄﺔ اﳌﺰﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ
اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ،ﲟــﺎ ﰲ ذﻟــﻚ اﺳــﺘﺨﺪام اﻟﺘﺼــﻨﻴﻔﺎت اﳌﻮﺣــﺪة ،ﻟﻠﺮواﺳــﺐ ،وﻟﻠﺤﻴﻮاﻧــﺎت،
وﻟﻸﻧﻮاع اﳌﻌﺮوف ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻘﻠﻴـﻞ ﺟـﺪا .وﻣـﻦ اﳌﻬـﻢ ﰲ ﻣﺮﺣﻠـﺔ اﻟﺘﻌـﺪﻳﻦ اﻟﻮﺻـﻮل إﱃ ﺑﻴﺎﻧـﺎت اﻟﺮواﺳـﺐ
وأﲰﺎﺋﻬﺎ وﻣﺮاﺟﻊ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ.
 - 11وﻗﺎل ﺗﻮﻣﻲ ﻛﻮﻩ ،اﻟﺴﻔﲑ اﳌﺘﺠﻮل ﺑﻮزارة ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة ،ﰲ ﺧﻄـﺎب رﺋﻴﺴـﻲ ،إن درﺟـﺔ
ﺑﺮوز اﻟﺴﻠﻄﺔ ﳚﺐ أن ﺗﺰﻳﺪ ﻛﻲ ﳛﻴﻂ اﻟﻌﺎﱂ ﻋﻠﻤﺎ ﲟﻬﻤﺘﻬﺎ اﳍﺎﻣﺔ .وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻌﺰز اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺮﻧﺎﳎﻬـﺎ
اﳋــﺎص ﺑﺎﻟﺘﻮﻋﻴــﺔ ،وأن ﺗﺸــﺠﻊ أﻳﻀــﺎ ﻛــﱪى ﻛﻠﻴــﺎت اﳊﻘــﻮق ﰲ اﻟﻌــﺎﱂ ﻋﻠــﻰ ﺗــﺪرﻳﺲ وﺣــﺪة ﺗﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ
ﺑﺸــﺄن اﳉــﺰء اﳊــﺎدي ﻋﺸــﺮ ﻣــﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤــﺪة ﻟﻘــﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤــﺎر ،ﺗﻐﻄــﻲ اﻷﺣﻜــﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﰲ ﻗﺎع اﻟﺒﺤﺎر.
 - 12وﻗ ــﺎل ﺳ ــﺎﺗﻴﺎ ن .ﻧﺎﻧ ــﺪان ،اﻷﻣ ــﲔ اﻟﻌ ــﺎم اﻷول ﻟﻠﺴ ــﻠﻄﺔ ) ،(2008-1996إن اﳌﺮﺣﻠ ــﺔ
اﻟﺘﺎﻟﻴ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﻋﻤ ــﻞ اﻟﺴ ــﻠﻄﺔ ﳚـ ـﺐ أن ﺗﺘﻌﻠ ــﻖ ﺑﺎﻟﺒﻨ ــﺪ ذي اﻷوﻟﻮﻳ ــﺔ اﳌﺘﻤﺜ ــﻞ ﰲ وﺿ ــﻊ ﻧﻈ ــﺎم ﺗﻨﻈﻴﻤ ــﻲ
ﻻﺳ ــﺘﻐﻼل ﻣﻌ ــﺎدن أﻋﻤ ــﺎق ﻗ ــﺎع اﻟﺒﺤ ــﺎر .وﻳﻨﺒﻐ ــﻲ اﻟﻘﻴ ــﺎم ﺑ ــﺬﻟﻚ ﰲ اﻟﻮﻗ ــﺖ اﳌﻨﺎﺳ ــﺐ .ﻓﻤﺼ ــﺪاﻗﻴﺔ
اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﻟﻠﻐﺎﻳـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺜﻘـﺔ اﻟـﱵ ﺗﻮﻟـﺪﻫﺎ ﺑـﲔ أﻋﻀـﺎﺋﻬﺎ وﻛـﺬﻟﻚ ﺑـﲔ ﻣـﻦ ﻳﺮﻏﺒـﻮن
ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻮارد اﻟﱰاث اﳌﺸﱰك.
 - 13وأدﱃ ﺑﺒﻴﺎﻧ ــﺎت أﻳﻀ ــﺎ ﺧﻮﺳ ــﻴﺔ ﻟ ــﻮﻳﺲ ﺧﻴﺴ ــﻮس ،ﻋﻀ ــﻮ اﶈﻜﻤ ــﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ــﺔ ﻟﻘ ــﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤ ــﺎر
واﻟ ـﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴــﺎﺑﻖ ﻟﻠﺠﻨــﺔ اﻟﺘﺤﻀ ـﲑﻳﺔ ﻟﻠﺴــﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ﻟﻘــﺎع اﻟﺒﺤــﺎر )(1994-1987؛ وﻫﺎﺷــﻢ
ﺟﻼل ،اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷول ﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ )(1996؛ وﻓﻼدﳝﲑ ﻏﻮﻟﻴﺘﺴﲔ ،رﺋﻴﺲ داﺋﺮة ﻣﻨﺎزﻋـﺎت ﻗـﺎع
اﻟﺒﺤــﺎر ﺑﺎﶈﻜﻤــﺔ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ﻟﻘــﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤــﺎر )ﻧﻴﺎﺑــﺔ ﻋــﻦ رﺋــﻴﺲ اﶈﻜﻤــﺔ(؛ وﻣﻮﻣﺒــﺎ ﻛﺎﺑﻮﻣﺒــﺎ ،ﺳــﻔﲑ زاﻣﺒﻴــﺎ
ﻟـ ــﺪى ﲨﻬﻮرﻳـ ــﺔ ﻛﻮرﻳـ ــﺎ؛ وﺑﺎﻳـ ــﺪي دﻳـ ــﲔ ،اﻟ ـ ـﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴـ ــﺎﺑﻖ ﺠﻤﻟﻠـ ــﺲ اﻟﺴـ ــﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﻴـ ــﺔ ﻟﻘـ ــﺎع اﻟﺒﺤـ ــﺎر
) (2004وﻋﻀــﻮ اﻟﻠﺠﻨــﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ )(2011-2002؛ ورؤﺳــﺎء اﺠﻤﻟﻤﻮﻋــﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ
اﳋﻤــﺲ .وﲢــﺪث ﺑﻌــﺾ ﻓ ـﺮادى اﻟﻮﻓــﻮد واﳌ ـﺮاﻗﺒﲔ ،وﻣــﻦ ﺑﻴــﻨﻬﻢ ﻓﻴﺠــﻲ ،ﺑﺎﺳــﻢ دول اﶈــﻴﻂ اﳍــﺎدئ
اﳉﺰرﻳــﺔ اﻟﺼــﻐﲑة اﻟﻨﺎﻣﻴــﺔ ،واﳌﻜﺴــﻴﻚ ،وﺗﺮﻳﻨﻴــﺪاد وﺗﻮﺑــﺎﻏﻮ ،وإﻧﺪوﻧﻴﺴــﻴﺎ ،وﺗﻮﻧﻐــﺎ ،وﺟﻨــﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴــﺎ،
وﺑ ــﻨﻐﻼدﻳﺶ ،وﻓﻴﺠ ــﻲ ،وﻛﻮﺑ ــﺎ ،واﳍﻨ ــﺪ ،واﻟﻔﻠﺒ ــﲔ ،واﻟﺴ ــﻨﻐﺎل ،وﻏﻴﺎﻧ ــﺎ ،واﻟﱪازﻳ ــﻞ ،وﺑﻨﻤ ــﺎ ،وﺳ ــﺎﻧﺖ
ﻛﻴــﺘﺲ وﻧﻴﻔــﻴﺲ ،وﺟﺎﻣﺎﻳﻜــﺎ ،وﻏ ـﺮﻳﻨﺒﻴﺲ ،واﻟﺼــﻨﺪوق اﻟﻌــﺎﳌﻲ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌــﺔ ) ،(WWFواﻻﲢــﺎد اﻟــﺪوﱄ
ﳊﻔﻆ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ) ،(IUCNوﲢﺎﻟﻒ ﺣﻔﻆ أﻋﻤﺎق اﻟﺒﺤﺎر.
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ﺳﺎدﺳﺎ  -اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻸﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم
 - 14ﻧﻈ ــﺮت اﳉﻤﻌﻴ ــﺔ ﰲ اﻟﺘﻘﺮﻳ ــﺮ اﻟﺴ ــﻨﻮي ﻟﻸﻣ ــﲔ اﻟﻌ ــﺎم ) (ISBA/20/A/2ﰲ ﺟﻠﺴ ــﺎ ﺎ 146
و  147و  148اﳌﻌﻘـ ـ ـ ــﻮدة ﰲ  23و  24ﲤﻮز/ﻳﻮﻟﻴـ ـ ـ ــﻪ  .2014وﰲ اﳉﻠﺴـ ـ ـ ــﺔ  ،146ﻋـ ـ ـ ــﺮض
اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﻋﻠـﻰ اﳉﻤﻌﻴـﺔ ،ﻋﻠـﻰ اﻟﻨﺤـﻮ اﳌﻄﻠـﻮب ﰲ اﻟﻔﻘـﺮة  4ﻣـﻦ اﳌـﺎدة  166ﻣـﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ
اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤـﺎر .واﺳـﺘﻌﺮض اﻷﻣـﲔ اﻟﻌـﺎم أﻋﻤـﺎل اﻟﺴـﻠﻄﺔ ﻣﻨـﺬ اﻟـﺪورة اﻟﺘﺎﺳـﻌﺔ ﻋﺸـﺮة
وﻗﺪم ﻣﻮﺟﺰا ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﺬي أﺣﺮز ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻟﻠﻔﱰة 2014.-2012
 - 15وﻗﺪم ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﺳﺮدا ﻷﻋﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺧـﻼل اﻹﺛـﲏ ﻋﺸـﺮ ﺷـﻬﺮا اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ ،ﲟـﺎ ﰲ
ذﻟ ــﻚ ﺣﺎﻟ ــﺔ ﻋﻀ ــﻮﻳﺔ اﻟﺴ ــﻠﻄﺔ ،واﻟﺒﻌﺜ ــﺎت اﻟﺪاﺋﻤ ــﺔ ﻟ ــﺪى اﻟﺴ ــﻠﻄﺔ ،واﻟﻌﻼﻗ ــﺔ ﺑ ــﲔ اﻟﺴ ــﻠﻄﺔ واﻟﺒﻠ ــﺪ
اﳌﻀــﻴﻒ .وﺳــﻠﻂ اﻷﻣــﲔ اﻟﻌــﺎم أﻳﻀــﺎ اﻟﻀــﻮء ﻋﻠــﻰ اﻟﻮﺿــﻊ اﳊــﺎﱄ ﻟﻼﻧﻀــﻤﺎم إﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛــﻮل اﳌﺘﻌﻠــﻖ
ﺑﺎﻣﺘﻴــﺎزات اﻟﺴــﻠﻄﺔ وﺣﺼــﺎﻧﺘﻬﺎ وﺣــﺚ اﻷﻋﻀــﺎء اﻟــﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﻨﻀــﻤﻮا ﺑﻌــﺪ إﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛــﻮل ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﻴــﺎم
ﺑــﺬﻟﻚ .وﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﳌﺴــﺎﺋﻞ اﻹدارﻳــﺔ ،أﺑﻠــﻎ اﻷﻣــﲔ اﻟﻌــﺎم اﻷﻃ ـﺮاف ﺑﺎﻟﻮﻇــﺎﺋﻒ اﻟﺸــﺎﻏﺮة اﻟــﱵ ﰎ
ﻣﻠﺆﻫــﺎ أﺛﻨــﺎء اﻟﻔــﱰة اﻟــﱵ ﻳﺸــﻤﻠﻬﺎ اﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ وﲟﺸــﺎرﻛﺔ اﻟﺴــﻠﻄﺔ ﰲ ﻧﻈــﺎم اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤــﺪة اﳌﻮﺣــﺪ .وذ ّﻛــﺮ
اﻷﻃﺮاف ﺑﺎﳌﺘﺄﺧﺮات اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ  283 731دوﻻرا ﻏـﲑ اﳌﺴـﺪدة ﻣـﻦ  43ﻋﻀـﻮا وﻗـﺪم ﺳـﺮدا
ﳊﺎﻟﺔ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﱪﻋﺎت اﻻﺳﺘﺌﻤﺎﱐ وﺻﻨﺪوق اﳍﺒﺎت ﻟﻠﺒﺤـﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ وﺑﺎﻟﺘﱪﻋـﺎت ﳍـﺬﻳﻦ
اﻟﺼـﻨﺪوﻗﲔ .وﻗـﺪم اﻷﻣـﲔ اﻟﻌــﺎم ﻣـﻮﺟﺰا أﻳﻀـﺎ ﻟﻸﻋﻀــﺎء ﻋـﻦ ﺣﺎﻟـﺔ ﻣﻜﺘﺒــﺔ ﺳـﺎﺗﻴﺎ ﻧﺎﻧـﺪان وﻣﻨﺸــﻮرات
اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻟﺸﺒﻜﻲ.
 - 16وﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ،ﻗﺪم اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم إﻓﺎدة ﻋﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻨﻈﻴﻤـﻲ ﰲ
اﳌﻨﻄﻘــﺔ ،وﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻌﻘــﻮد ،واﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﲔ اﻟﺴــﻠﻄﺔ واﳌﻨﻈﻤــﺎت اﻟﺪوﻟﻴــﺔ اﻷﺧــﺮى ذات اﻟﺼــﻠﺔ .وﺳــﻠﻂ
اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺑﺪء اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء اﳋﺎص ﺑﺎﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴـﺔ وﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻤـﻞ اﳉـﺎري ﺣﺎﻟﻴـﺎ ﰲ إﻧﺸـﺎء ﻗﺎﻋـﺪة
ﻟﺒﻴﺎﻧ ــﺎت اﻟﻘـ ـﻮاﻧﲔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﻹﻧﱰﻧ ــﺖ وﺣ ــﺚ اﳌﺰﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟﺒﻠ ــﺪان ﻋﻠ ــﻰ ﺗﻘ ــﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣ ــﺎت ﻋ ــﻦ
ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬــﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ إﱃ اﻟﺴــﻠﻄﺔ .وﻗُــﺪم ﺳــﺮد أﻳﻀــﺎ ﳌﻌــﺎﻣﻼت اﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻣــﻊ اﻟﻔﺮﻳــﻖ اﻟﻌﺎﻣــﻞ ﻏــﲑ اﻟﺮﲰــﻲ
اﳌﻔﺘـ ــﻮح ﺑـ ــﺎب اﻟﻌﻀـ ــﻮﻳﺔ اﳌﺨﺼـ ــﺺ ﻟﺪراﺳـ ــﺔ اﳌﺴـ ــﺎﺋﻞ اﳌﺘﺼـ ــﻠﺔ ﲝﻔـ ــﻆ اﻟﺘﻨـ ــﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟـ ــﻮﺟﻲ اﻟﺒﺤـ ــﺮي
واﺳــﺘﺨﺪاﻣﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘــﺔ ﻣﺴــﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﳌﻨــﺎﻃﻖ اﻟﻮاﻗﻌــﺔ ﺧــﺎرج ﻧﻄــﺎق اﻟﻮﻻﻳــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ .وﻗــﺪم اﻷﻣــﲔ اﻟﻌــﺎم
إﻓــﺎدة أﻳﻀــﺎ ﻟﻸﻋﻀــﺎء ﻋــﻦ ﻣﺒــﺎدرات ﺑﻨ ــﺎء اﻟﻘــﺪرات وﺑ ـﺮاﻣﺞ اﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻟﻠﺘــﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻮﻋﻴــﺔ .واﺧﺘ ــﺘﻢ
ﻋﺮﺿـﻪ ﺑﺘﺴــﻠﻴﻂ اﻟﻀــﻮء ﻋﻠــﻰ اﳌــﺎدة  154ﻣــﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ،اﻟــﱵ ﺗــﺪﻋﻮ إﱃ اﺳــﺘﻌﺮاض أﻋﻤــﺎل اﻟﺴــﻠﻄﺔ
ﻛﻞ ﲬﺲ ﺳﻨﻮات ،وﻃﻠﺐ إﱃ اﳉﻤﻌﻴﺔ وﺿﻊ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﳍﺬا اﻻﺳﺘﻌﺮاض.
 - 17وﰲ أﻋﻘــﺎب ﻋــﺮض اﻷﻣــﲔ اﻟﻌــﺎم ،ﻗــﺪم اﻷﻋﻀــﺎء ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﲨﺎﻋﻴــﺔ ووﻃﻨﻴــﺔ اﺳــﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ
اﻷﻣــﲔ اﻟﻌــﺎم .وﺷــﻜﺮوا اﻷﻣــﲔ اﻟﻌــﺎم ﻋﻠــﻰ ﺗﻘﺮﻳــﺮﻩ وﻋﻠــﻰ اﳉﻠﺴــﺔ اﻟﺘﺬﻛﺎرﻳــﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤــﺔ اﻟــﱵ ﻋﻘــﺪت
اﺣﺘﻔﺎﻻ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮى اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻹﻧﺸﺎء اﻟﺴﻠﻄﺔ وأﺛﻨﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﳉﻴﺪ اﻟﺬي اﺿـﻄُﻠﻊ ﺑـﻪ أﺛﻨـﺎء
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اﻟﺪورة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮة ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ .ورﺣﺒﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻓﻮد ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﳉﺎرﻳﺔ ﺣﺎﻟﻴـﺎ ﺑﺸـﺄن ﺻـﻴﺎﻏﺔ اﻟﻨﻈـﺎم
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤــﻲ ﻟﻼﺳــﺘﻐﻼل وﺷــﺪدوا ﻋﻠــﻰ واﺟــﺐ اﻟﺴــﻠﻄﺔ أن ﺗﻌﺘــﲏ ﺑﺎﻟﺴــﻼﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺤﻴﻄــﺎت وﻗــﺎع
اﻟﺒﺤﺎر .ورﺣﺐ ﻋﺪد ﻣـﻦ اﻟﻮﻓـﻮد ﺑﺒـﺪء اﺳﺘﻘﺼـﺎء اﳉﻬـﺎت اﳌﻌﻨﻴـﺔ ،وﺷـﺠﻌﻮا ﻋﻠـﻰ زﻳـﺎدة اﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ ﰲ
اﳌﺴـﺘﻘﺒﻞ ﻣــﻊ اﳉﻬــﺎت اﳌﻌﻨﻴــﺔ .وأﻋﺮﺑــﺖ ﺑﻀــﻌﺔ وﻓــﻮد ﻋــﻦ اﻣﺘﻨﺎ ــﺎ ﻟﻠﺘﱪﻋــﺎت اﻟــﱵ ﻗــﺪﻣﺖ ﻟﺼــﻨﺪوق
اﳍﺒــﺎت وﻟﻠﺼــﻨﺪوق اﻻﺳــﺘﺌﻤﺎﱐ اﻟﺘــﺎﺑﻌﲔ ﻟﻠﺴــﻠﻄﺔ .وأﺷــﺎروا إﱃ أن اﻟﺴــﻠﻄﺔ ﺑــﺪأت ﻣﺮﺣﻠــﺔ ﺟﺪﻳــﺪة
ﻣﻦ وﺟﻮدﻫﺎ ،ﺑﺘﺤﺪﻳﺎ ﺎ اﳌﻌﻴﻨـﺔ ،ودﻋـﻮا إﱃ ﺗﻌﺰﻳـﺰ اﻷﻣﺎﻧـﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴـﺔ ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﺗﺰاﻳـﺪ ﻋـﺐء اﻟﻌﻤـﻞ .وأﺛـﲎ
ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟﻮﻓــﻮد ﻋﻠــﻰ ﻣﺒــﺎدرة اﻷﻣــﲔ اﻟﻌــﺎم اﻟﺮاﻣﻴــﺔ إﱃ ﺗﻮﺣﻴــﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت وأﺷــﺎروا إﱃ أن اﻟﻌﻤــﻞ ﰲ
ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ ﺳﻴﺒﺪأ ﺑﺎﻟﻌﻘﻴﺪات ﰒ ﻳﺘﻨﺎول ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﻜﱪﻳﺘﻴﺪات واﻟﻘﺸﻮر.
 - 18وواﺻــﻠﺖ اﳉﻤﻌﻴــﺔ ،ﰲ ﺟﻠﺴــﺘﻬﺎ  ،147ﻣﻨﺎﻗﺸــﺘﻬﺎ ﺑﺸــﺄن ﺗﻘﺮﻳــﺮ اﻷﻣــﲔ اﻟﻌــﺎم واﺳــﺘﻤﻌﺖ
إﱃ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻦ وزﻳﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﺠـﺎرة ﰲ ﺟﺎﻣﺎﻳﻜـﺎ .وأﻛـﺪ اﻟـﻮزﻳﺮ ﳎـﺪدا دﻋـﻢ اﻟﺒﻠـﺪ اﳌﻀـﻴﻒ اﻟـﺪاﺋﻢ
ﻟﻠﺴــﻠﻄﺔ .وﻗــﺎل إن ﻣــﻦ اﳌﻨﺎﺳــﺐ ﺗ ـﺰاﻣﻦ اﻟــﺬﻛﺮى اﻟﺴــﻨﻮﻳﺔ اﻟﻌﺸ ـﺮﻳﻦ ﻹﻧﺸــﺎء اﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻣــﻊ اﻻﺣﺘﻔــﺎل
ﺑﺎﻟﺴــﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ﻟﻠــﺪول اﳉﺰرﻳــﺔ اﻟﺼــﻐﲑة اﻟﻨﺎﻣﻴــﺔ وﻣــﻊ اﳌــﺆﲤﺮ اﻟــﺪوﱄ اﻟﺜﺎﻟــﺚ اﳌﻌــﲏ ﺑﺎﻟــﺪول اﳉﺰرﻳــﺔ
اﻟﺼ ــﻐﲑة اﻟﻨﺎﻣﻴ ــﺔ اﳌﻘ ــﺮر ﻋﻘ ــﺪﻩ ﰲ ﺳ ــﺎﻣﻮا ﰲ أﻳﻠﻮل/ﺳ ــﺒﺘﻤﱪ  ،2014ودﻋ ــﺎ إﱃ ﺗﻌﺰﻳ ــﺰ اﻟﺸـ ـﺮاﻛﺎت
اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ واﻟﺪاﺋﻤـﺔ .وأﺛـﲎ اﻟـﻮزﻳﺮ ﻋﻠـﻰ ﻋﻘـﺪ ﺣﻠﻘـﺎت دراﺳـﺔ وﺣﻠﻘـﺎت ﻋﻤـﻞ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴـﺔ ﻛـﺄداة ﻟﻠﺘﻮاﺻـﻞ
وأﺷﺎر إﱃ اﻟﺪﻋﻮة إﱃ ﻋﻘﺪ ﺣﻠﻘـﺎت ﻋﻤـﻞ ﻣـﻦ ﻫـﺬا اﻟﻘﺒﻴـﻞ ﰲ اﻟـﺪول ﻏـﲑ اﻟﺴـﺎﺣﻠﻴﺔ .وأﺷـﺎد أﻳﻀـﺎ
ﺑﺎﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻮﺿﻌﻪ ﻣﻔﻬﻮم إﻧﺸﺎء ﻣﺘﺤﻒ وأﻋﺮب ﻋـﻦ ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﺟﺎﻣﺎﻳﻜـﺎ ﻟﺘﻠـﻚ اﳌﺒـﺎدرة وﻋـﻦ ﺗﻄﻠﻌـﻪ
إﱃ اﳌﻀــﻲ ﻗــﺪﻣﺎ ﺑﺎﳌﺴــﺄﻟﺔ .وﻗــﺪم ﳑﺜــﻞ اﻟﻴﺎﺑــﺎن إﱃ اﻷﻣــﲔ اﻟﻌــﺎم ﻫﺪﻳــﺔ ﻋﺒــﺎرة ﻋــﻦ ﻋﻴﻨــﺔ ﻣــﻦ ﻗﺸــﻮر
ﻣﻨﻐﻨﻴﺰ ﺣﺪﻳﺪي وأﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﺗﱪع ﻗﺪرﻩ  21 000دوﻻر ﻟﺼـﻨﺪوق اﻟﺘﱪﻋـﺎت اﻻﺳـﺘﺌﻤﺎﱐ .وأﻫﺎﺑـﺖ
اﳌﻜﺴــﻴﻚ ،ﺑﺎﺳــﻢ ﳎﻤﻮﻋــﺔ دول أﻣﺮﻳﻜــﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴــﺔ وﻣﻨﻄﻘــﺔ اﻟﺒﺤــﺮ اﻟﻜــﺎرﻳﱯ ،ﺑﺎﻟﺒﻌﺜــﺎت اﻟﺪاﺋﻤــﺔ أن
ﺗﺆدي دورا أﻧﺸﻂ ﰲ أﻋﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ.
 - 19وأدﻟــﺖ ﺑﺒﻴﺎﻧــﺎت أﻳﻀــﺎ ﰲ إﻃــﺎر ﻫــﺬا اﻟﺒﻨــﺪ وﻓــﻮد اﻷرﺟﻨﺘــﲔ ،وإﺳــﺒﺎﻧﻴﺎ ،وأﳌﺎﻧﻴــﺎ ،وإﻳﻄﺎﻟﻴــﺎ،
وأوﻏﻨـ ــﺪا ،واﻟﱪازﻳـ ــﻞ ،وﺑـ ــﻨﻐﻼدﻳﺶ ،وﺗﺮﻳﻨﻴـ ــﺪاد وﺗﻮﺑـ ــﺎﻏﻮ ،وﺗﻮﻧﻐـ ــﺎ ،وﺟـ ــﺰر ﻛـ ــﻮك ،وﺟﻨـ ــﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴـ ــﺎ،
وﺳ ـ ــﻨﻐﺎﻓﻮرة ،وﺷ ـ ــﻴﻠﻲ ،اﻟﺼ ـ ــﲔ ،وﻓﺮﻧﺴ ـ ــﺎ ،وﻓﻴﺠ ـ ــﻲ ،واﻟﻜ ـ ــﺎﻣﲑون ،وﻛﻨ ـ ــﺪا )ﺑﺎﺳ ـ ــﻢ ﻛﻨ ـ ــﺪا وأﺳـ ـ ـﱰاﻟﻴﺎ
وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨــﺪا( ،وﻛﻮﺑــﺎ ،وﻛﲑﻳﺒــﺎس ،وﻛﻴﻨﻴــﺎ ،واﳌﻜﺴــﻴﻚ ،واﳌﻤﻠﻜــﺔ اﳌﺘﺤــﺪة ﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴــﺎ اﻟﻌﻈﻤــﻰ وأﻳﺮﻟﻨــﺪا
اﻟﺸ ـ ــﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﻣﻮزاﻣﺒﻴ ـ ــﻖ ،وﻣﻴﺎﳕ ـ ــﺎر ،واﻟﻨ ـ ــﺮوﻳﺞ ،وﻧﻴﺠﺮﻳ ـ ــﺎ )ﺑﺎﺳ ـ ــﻢ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋ ـ ــﺔ اﻷﻓﺮﻳﻘﻴ ـ ــﺔ( ،وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨ ـ ــﺪا،
واﻟﻴﺎﺑ ــﺎن .وأدﱃ ﺑﺒﻴﺎﻧ ــﺎت أﻳﻀ ــﺎ اﻟﻮﻓ ــﺪ اﳌﺮاﻗ ــﺐ ﻷﻣﺎﻧ ــﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴ ــﺔ اﻟﺘﻨ ــﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟ ــﻮﺟﻲ ،واﻟﻠﺠﻨ ــﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ــﺔ
ﳊﻤﺎﻳــﺔ اﻟﻜــﺎﺑﻼت ،واﻻﲢــﺎد اﻟــﺪوﱄ ﳊﻔــﻆ اﻟﻄﺒﻴﻌــﺔ ،وﻏ ـﺮﻳﻨﺒﻴﺲ ،وﲢــﺎﻟﻒ ﺣﻔــﻆ أﻋﻤــﺎق اﻟﺒﺤــﺎر.
اﳌﻔﺼ ــﻞ وأﺑ ــﺪوا ﺗﺄﻳﻴ ــﺪﻫﻢ ﻟﻠﻌﻤ ــﻞ اﻟ ــﺬي
وأﻋ ــﺮب أﻋﻀ ــﺎء أﻳﻀ ــﺎ ﻋ ــﻦ رﺿ ــﺎﻫﻢ اﻟﻌ ــﺎم ﻋ ــﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳ ــﺮ ّ
اﺿــﻄﻠﻌﺖ ﺑــﻪ اﻟﺴــﻠﻄﺔ أﺛﻨــﺎء اﻟﻔــﱰة اﻟــﱵ ﻳﺸــﻤﻠﻬﺎ اﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ ﰲ إﻃــﺎر ﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ ﻋﻤﻠﻬــﺎ ﻟﻠﻔــﱰة -2014
.2015
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ﺳﺎﺑﻌﺎ  -اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ وﺟﺪول اﻷﻧﺼﺒﺔ اﻟﻤﻘﺮرة
 - 20ﻧﻈــﺮت اﳉﻤﻌﻴــﺔ ،ﰲ ﺟﻠﺴــﺘﻬﺎ  ،149اﳌﻌﻘــﻮدة ﰲ  24ﲤﻮز/ﻳﻮﻟﻴــﻪ  ،2014ﰲ ﺗﻘﺮﻳــﺮ ﳉﻨــﺔ
اﻟﺸــﺆون اﳌﺎﻟﻴــﺔ ) ،(ISBA/20/A/5-ISBA/20/C/19واﳌﻴﺰاﻧﻴــﺔ اﳌﻘﱰﺣــﺔ ﻟﻠﺴــﻠﻄﺔ ﻟﻠﻔــﱰة اﳌﺎﻟﻴــﺔ -2015
 ،(ISBA/20/A/3-ISBA/20/C/10) 2016وﺟـ ــﺪول اﻷﻧﺼـ ــﺒﺔ اﳌﻘـ ــﺮرة ﻟﻌـ ــﺎﻣﻲ  2015و .2016
واﻋﺘﻤﺪت اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻘﺮارات اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ  ISBA/20/A/12ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺎت اﺠﻤﻟﻠﺲ.

ﺛﺎﻣﻨﺎ  -اﻟﻤﻮاﻓﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻤــﺎدة اﻟﻤﻨﻘﺤــﺔ  21ﻣــﻦ ﻧﻈــﺎم اﻟﺘﻨﻘﻴــﺐ ﻋــﻦ اﻟﻜﺒﺮﻳﺘﻴــﺪات
اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﻔﻠﺰات واﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻬﺎ
 - 21ﰲ اﳉﻠﺴـ ــﺔ ﻧﻔﺴـ ــﻬﺎ ،ﻧﻈـ ــﺮت اﳉﻤﻌﻴـ ــﺔ ﰲ اﳌـ ــﺎدة اﳌﻨﻘﺤـ ــﺔ  21ﻣـ ــﻦ ﻧﻈـ ــﺎم اﻟﺘﻨﻘﻴـ ــﺐ ﻋـ ــﻦ
اﻟﻜﱪﻳﺘﻴــﺪات اﳌﺘﻌــﺪدة اﻟﻔﻠ ـﺰات واﺳﺘﻜﺸــﺎﻓﻬﺎ ﰲ اﳌﻨﻄﻘــﺔ وﻧﻈــﺎم اﻟﺘﻨﻘﻴــﺐ ﻋــﻦ اﻟﻌﻘﻴــﺪات اﳌﺘﻌــﺪدة
اﻟﻔﻠﺰات واﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻬﺎ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪﻫﺎ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﰲ ﺟﻠﺴـﺘﻪ  ،198اﳌﻌﻘـﻮدة
ﰲ  18ﲤﻮز/ﻳﻮﻟﻴﻪ ) 2014اﻧﻈـﺮ  ISBA/20/C/22و  ،ISBA/20/C/23ﻋﻠـﻰ اﻟﱰﺗﻴـﺐ( .وﻳـﺮد ﻗـﺮار
اﳉﻤﻌﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﺛﻴﻘﺘﲔ  ISBA/20/A/9و .ISBA/20/A/10

ﺗﺎﺳﻌﺎ  -ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻟﺠﻨﺔ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ وﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ
 - 22ﻋﻴﻨــﺖ اﳉﻤﻌﻴــﺔ ،ﰲ ﺟﻠﺴــﺘﻬﺎ  ،146اﳌﻌﻘــﻮدة ﰲ  23ﲤﻮز/ﻳﻮﻟﻴــﻪ  ،2014ﳉﻨــﺔ ﻟﻮﺛــﺎﺋﻖ
اﻟﺘﻔــﻮﻳﺾ ﺗﺘــﺄﻟﻒ ﻋﻀــﻮﻳﺘﻬﺎ ﻣــﻦ اﻟﺒﻠــﺪان اﻟﺘﺴــﻌﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ :اﻻﲢــﺎد اﻟﺮوﺳــﻲ ،وإﻧﺪوﻧﻴﺴــﺎ ،وﺑﻠﺠﻴﻜــﺎ،
وﺑﻨﻤــﺎ ،وﺗﺮﻳﻨﻴــﺪاد وﺗﻮﺑــﺎﻏﻮ ،وﺟﻨــﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴــﺎ ،وﻛﻴﻨﻴــﺎ ،واﳌﻤﻠﻜــﺔ اﳌﺘﺤــﺪة ﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴــﺎ اﻟﻌﻈﻤــﻰ وأﻳﺮﻟﻨــﺪا
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﻣﻴﺎﳕﺎر.
 - 23وﻋﻘﺪت ﳉﻨﺔ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺟﻠﺴﺔ واﺣـﺪة ،ﰲ  23ﲤﻮز/ﻳﻮﻟﻴـﻪ  ،2014اﻧﺘﺨﺒـﺖ ﻓﻴﻬـﺎ
ﻓــﺎن دن ﺑ ــﲑغ )ﺑﻠﺠﻴﻜ ــﺎ( رﺋﻴﺴ ــﺎ ﳍ ــﺎ ﻟﻠ ــﺪورة اﻟﻌﺸ ـﺮﻳﻦ .وﻓﺤﺼ ــﺖ اﻟﻠﺠﻨ ــﺔ وﺛ ــﺎﺋﻖ ﺗﻔ ــﻮﻳﺾ اﳌﻤﺜﻠ ــﲔ
اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﰲ اﻟـﺪورة اﳊﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴـﺔ .وﻛـﺎن ﻣﻌﺮوﺿـﺎ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻣـﺬﻛﺮة ﻣـﻦ اﻷﻣﺎﻧـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻣﺆرﺧـﺔ 23
ﲤﻮز/ﻳﻮﻟﻴﻪ  2014ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ.
 - 24واﻋﺘﻤـ ــﺪت اﳉﻤﻌﻴـ ــﺔ ،ﰲ ﺟﻠﺴـ ــﺘﻬﺎ  ،145اﳌﻌﻘـ ــﻮدة ﰲ  23ﲤﻮز/ﻳﻮﻟﻴـ ــﻪ  ،2014ﺗﻘﺮﻳـ ــﺮ
اﻟﻠﺠﻨﺔ .وﻳﺮد ﻗﺮار اﳉﻤﻌﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﰲ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ .ISBA/20/A/7
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ﻋﺎﺷﺮا  -اﻧﺘﺨﺎب اﻟﻤﺠﻠﺲ
 - 25اﻧﺘﺨﺒـ ــﺖ اﳉﻤﻌﻴـ ــﺔ ،ﰲ ﺟﻠﺴـ ــﺘﻬﺎ  ،149اﳌﻌﻘـ ــﻮدة ﰲ  24ﲤﻮز/ﻳﻮﻟﻴـ ــﻪ  ،2014أﻋﻀـ ــﺎء
اﺠﻤﻟﻠــﺲ اﻟﺘــﺎﱄ ذﻛــﺮﻫﻢ ﳌــﺪة أرﺑــﻊ ﺳــﻨﻮات ﺗﺒــﺪأ ﰲ  1ﻛــﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﱐ/ﻳﻨــﺎﻳﺮ  ،2015رﻫﻨــﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﳘــﺎت
اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﳎﻤﻮﻋﺎت أﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ:
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أﻟﻒ
اﻻﲢﺎد اﻟﺮوﺳﻲ
)(1
إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎء
)(2
أﳌﺎﻧﻴﺎ
ﲨﻬﻮرﻳﺔ ﻛﻮرﻳﺎ
ﻓﺮﻧﺴﺎ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺟﻴﻢ
)(3
أﺳﱰاﻟﻴﺎ
)(4
ﺷﻴﻠﻲ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ دال
ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ
ﻓﻴﺠﻲ
ﻟﻴﺴﻮﺗﻮ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻫﺎء
)(5
إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
__________
) (1ﺳــﻮف ﺗﺘﺨﻠــﻰ إﻳﻄﺎﻟﻴــﺎ ﻋــﻦ ﻣﻘﻌــﺪﻫﺎ ﰲ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋــﺔ أﻟــﻒ ﻟﺼــﺎﱀ اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤــﺪة إذا أﺻــﺒﺤﺖ اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤــﺪة
ﻋﻀﻮا ﰲ اﻟﺴﻠﻄﺔ؛ وﻫﺬا ﻻ ﳝﺲ وﺿﻊ أي ﺑﻠﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي اﻧﺘﺨﺎب ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﳛﺪث ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ.

) (2أﻋﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎب أﳌﺎﻧﻴﺎ ﳌﺪة أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ) ،(2018-2015ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﺳﺘﺸﻐﻞ اﳌﻘﻌﺪ ﰲ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ
ﺑﺎء ﻟﺴﻨﺔ .2016
) (3أﻋﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎب أﺳـﱰاﻟﻴﺎ ﳌـﺪة أرﺑـﻊ ﺳـﻨﻮات ) ،(2018-2015ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس أ ـﺎ ﺳـﺘﺘﺨﻠﻰ ﰲ ﻋـﺎم  2017ﻋـﻦ
ﻣﻘﻌﺪﻫﺎ ﰲ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺟﻴﻢ ﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ .وﺳﺘﺼﺒﺢ أﺳﱰاﻟﻴﺎ ﻋﻀﻮا ﰲ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻫﺎء ﰲ ﻋﺎم .2017
) (4أﻋﻴــﺪ اﻧﺘﺨــﺎب ﺷــﻴﻠﻲ ﳌــﺪة أرﺑــﻊ ﺳــﻨﻮات ) ،(2018-2015ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس أ ــﺎ ﺳــﺘﺘﺨﻠﻰ ﰲ ﻋــﺎم  2018ﻋــﻦ
ﻣﻘﻌﺪﻫﺎ ﰲ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺟﻴﻢ ﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ .وﺳﺘﺼﺒﺢ ﺷﻴﻠﻲ ﻋﻀﻮا ﰲ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻫﺎء ﰲ ﻋﺎم .2018
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ﺗﻮﻧﻐﺎ
ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة
ﻏﺎﻧﺎ
اﻟﻜﺎﻣﲑون
اﳌﻜﺴﻴﻚ
ﻧﻴﺠﲑﻳﺎ
 - 26وﻳﺮد ﻗﺮار اﳉﻤﻌﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ .ISBA/20/A/8

ﺣﺎدي ﻋﺸﺮ  -ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺪورة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ
 - 27ﺳــﺘﻌﻘﺪ اﻟــﺪورة اﳌﻘﺒﻠــﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴــﺔ ﰲ اﻟﻔــﱰة ﻣــﻦ  6إﱃ  25ﲤﻮز/ﻳﻮﻟﻴــﻪ  .2015وﺳــﻴﺤﲔ
ﺣﻴﻨﺌﺬ دور ﳎﻤﻮﻋﺔ أوروﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ودول أﺧﺮى ﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻣﺮﺷﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﳉﻤﻌﻴﺔ ﰲ ﻋﺎم .2015

__________
) (5أﻋﻴـ ــﺪ اﻧﺘﺨـ ــﺎب إﻧﺪوﻧﻴﺴـ ــﻴﺎ ﰲ اﺠﻤﻟﻠـ ــﺲ ﳌـ ــﺪة ارﺑـ ــﻊ ﺳـ ــﻨﻮات ) ،(2018-2015ﻋﻠـ ــﻰ أﺳـ ــﺎس أ ـ ــﺎ ﺳـ ــﺘﺘﺨﻠﻰ
ﰲ ﻋﺎم  2017ﻋﻦ ﻣﻘﻌﺪﻫﺎ ﰲ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻫﺎء ﻷﺳﱰاﻟﻴﺎ وﺳﺘﺸﻐﻞ اﳌﻘﻌﺪ اﻟﺬي ﺳﺘﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻪ أﺳﱰاﻟﻴﺎ ﰲ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ
ﺟ ــﻴﻢ ،وﰲ ﻋ ــﺎم  2018ﺳـ ـﺘﺘﺨﻠﻰ إﻧﺪوﻧﻴﺴ ــﻴﺎ ﻋ ــﻦ ﻣﻘﻌ ــﺪﻫﺎ ﰲ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋ ــﺔ ﻫ ــﺎء ﻟﺸ ــﻴﻠﻲ وﺳﺘﺸ ــﻐﻞ اﳌﻘﻌ ــﺪ اﻟ ــﺬي
ﺳﺘﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻪ ﺷﻴﻠﻲ ﰲ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺟﻴﻢ.
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ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
ﻛﻴﻨﻐﺴﺘﻮﻥ  ،ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ
 ٢٥-١٤ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ ٢٠١٤

ﻣﻘﺮﺭ ﲨﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄــﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ ﻟﻘـﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ ﺑﺸـﺄﻥ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴـﺔ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﻟﻠﻔﺘـﺮﺓ
ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٦-٢٠١٥
ﺇﻥ ﲨﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ،
 - ١ﺗﻘﺮ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴـﺔ  ٢٠١٦-٢٠١٥ﻭﻣﻘـﺪﺍﺭﻫﺎ ١٥ ٧٤٣ ١٤٣
ﺩﻭﻻﺭﺍ؛
 - ٢ﺗﻘﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ ﺍﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺧـﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘـﺮﺓ
ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٦-٢٠١٥؛
 - ٣ﺗﺄﺫﻥ ﻟﻸﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻀﻊ ﺟـﺪﻭﻝ ﺍﻷﻧﺼـﺒﺔ ﺍﳌﻘـﺮﺭﺓ ﻟﻌـﺎﻣﻲ  ٢٠١٥ﻭ ٢٠١٦
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺇﱃ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﺗﺒﺎﻋﺎ ﰲ ﲢﺪﻳـﺪ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳـﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘـﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻـﺔ ﺑـﺎﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ
ﻟﻌﺎﻣﻲ  ٢٠١٣ﻭ  ،٢٠١٤ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﰲ ﺍﳊﺴـﺒﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﳊـﺪ ﺍﻷﻗﺼـﻰ ﳌﻌـﺪﻝ ﺍﻷﻧﺼـﺒﺔ ﺍﳌﻘـﺮﺭﺓ
ﺳﻴﻜﻮﻥ  ٢٢ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﳊﺪ ﺍﻷﺩﱏ ﺳﻴﻜﻮﻥ  ٠,٠١ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ؛
 - ٤ﺗــﺄﺫﻥ ﺃﻳﻀــﺎ ﻟﻸﻣــﲔ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ،ﰲ ﻛــﻞ ﺳــﻨﺔ ﻣــﻦ ﺳــﻨﱵ ﺍﻟﻔﺘــﺮﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴــﺔ -٢٠١٥
 ،٢٠١٦ﺑــﺄﻥ ﻳﻨﻘــﻞ ﻓﻴﻤــﺎ ﺑــﲔ ﺃﺑــﻮﺍﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤــﺎﺩﺍﺕ ﻧﺴــﺒﺔ ﺗﺼــﻞ ﺇﱃ  ٢٠ﰲ ﺍﳌﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ ﻣﺒﻠــﻎ
ﻛﻞ ﺑﺎﺏ؛
 - ٥ﺗﺸــﺠﻊ ﺑﻘــﻮﺓ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗــﺪﻳﻦ ﺍﻟــﺬﻳﻦ ﱂ ﳛﺴــﻤﻮﺍ ﻣــﻮﻗﻔﻬﻢ ﺑﻌــﺪ ﻋﻠــﻰ ﻗﺒــﻮﻝ ﺍﻟﺮﺳــﻢ
ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻠﻤﺴـﺎﳘﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑـﺈﺩﺍﺭﺓ ﻋﻘـﻮﺩﻫﻢ ﻭﺍﻹﺷــﺮﺍﻑ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﺫﻟـﻚ ﻣــﻦ
ﺃﺟﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ؛
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 - ٦ﲢﺚﹼ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﻢ ﻭﻋﻠـﻰ ﻋـﺪﻡ ﺍﺩﺧـﺎﺭ ﺃﻱ ﺟﻬـﺪ
ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺣﻀﻮﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻭﺗﻄﻠﺐ ﺇﱃ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗـﻮﺧﻲ ﺃﻗﺼـﻰ ﻗـﺪﺭ ﻣـﻦ ﺍﻟﻜﻔـﺎﺀﺓ ﰲ
ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ؛
 - ٧ﺗﻄﻠﺐ ﺇﱃ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻘـﺪﻡ ،ﺿـﻤﻦ ﻣﻘﺘﺮﺣـﺎﺕ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴـﺔ ﻟﻠﻔﺘـﺮﺍﺕ ﺍﳌﻘﺒﻠـﺔ،
ﺳﺮﺩﺍ ﻛﺎﻣﻼ ﲟﺴﻮﻏﺎﺕ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ،ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﺘﻮﻗﻌـﺔ
ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺒﻨــﻮﺩ ﺍﻹﻧﻔــﺎﻕ ﺍﻟﻜــﺒﲑﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨــﻮﺩ ﺍﻟــﱵ ﺗﻘﺘــﺮﺡ ﻓﻴﻬــﺎ ﺗﻜــﺎﻟﻴﻒ ﲣﺘﻠــﻒ ﺍﺧﺘﻼﻓــﺎ ﻛــﺒﲑﺍ
ﻋﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ؛
 - ٨ﺗﻄﻠــﺐ ﺃﻳﻀــﺎ ﺇﱃ ﺍﻷﻣــﲔ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻔــﻞ ﺗﻮﺍﻓــﻖ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴــﺔ ﻣــﻊ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳــﺎﺕ ﺍﻟــﱵ
ﳛﺪﺩﻫﺎ ﺍﻠﺲ ﻭﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ،ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﻭﺿﻊ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠـﻰ ﺇﺗﺎﺣـﺔ
ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ؛
-٩
ﺍﳌﻘﺮﺭ ﻭﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ؛

ﲢـﺚ ﺃﻋﻀــﺎﺀ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻋﻠـﻰ ﺳــﺪﺍﺩ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻛﺎﻢ ﺍﳌﻘـﺮﺭﺓ ﰲ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴــﺔ ﰲ ﻣﻮﻋــﺪﻫﺎ

 - ١٠ﻴــﺐ ﺑﺄﻋﻀــﺎﺀ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﺃﻥ ﻳــﺪﻓﻌﻮﺍ ﰲ ﺃﻗــﺮﺏ ﻭﻗــﺖ ﳑﻜــﻦ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻛﺎﻢ ﻏــﲑ
ﺍﳌﺴﺪﺩﺓ ﰲ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴـﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﺗﻄﻠـﺐ ﺇﱃ ﺍﻷﻣـﲔ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻮﺍﺻـﻞ ،ﻭﻓﻘـﺎ
ﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻩ ،ﻣﺴﺎﻋﻴﻪ ﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ؛
 - ١١ﺗﺸﺠﻊ ﺑﻘﻮﺓ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﺗﱪﻋـﺎﺕ ﻟﺼـﻨﺪﻭﻕ ﺍﳍﺒـﺎﺕ ﻭﻟﺼـﻨﺪﻭﻕ
ﺍﻟﺘﱪﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺌﻤﺎﱐ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ؛
 - ١٢ﺗﻌﺮﺏ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺪﻣﺖ ﺗﱪﻋـﺎﺕ ﻟﺼـﻨﺪﻭﻕ
ﺍﻟﺘﱪﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺌﻤﺎﱐ ﻭﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﳍﺒﺎﺕ.
ﺍﳉﻠﺴﺔ ١٤٩
 ٢٤ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ ٢٠١٤
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اﻟﻤﺠﻠﺲ
تقرير وتوصيات اللجنة القانونية والتقنية إلى مجلس السلطة الدولية لقاع البحار بشأن طلب مقدم من وزارة الموارد
الطبيعية والبيئة في االتحاد الروسي للموافقة على خطة عمل الستكشاف قشور المنغنيز الحديدي الغنية بالكوبالت

ISBA/20/C/4

تقرير اللجنة القانونية والتقنية وتوصياتھا إلى مجلس السلطة الدولية لقاع البحار فيما يتعلق بطلب الموافقة على خطة
عمل الستكشاف العقيدات المتعددة الفلزات مقدمة من الشركة المحدودة لموارد قاع البحار  -المملكة المتحدة ) UK
ٍ
.Seabed Resources Ltd

ISBA/20/C/5
Rev. 1

تقرير اللجنة القانونية والتقنية وتوصياتھا المقدمة إلى مجلس السلطة الدولية لقاع البحار بشأن طلب حكومة الھند
الموافقة على خطة عمل الستكشاف الكبريتيدات المتعددة الفلزات

ISBA/20/C/6

تقرير وتوصيات إلى مجلس السلطة الدولية لقاع البحار بخصوص طلب قدمته الشركة السنغافورية المحدودة الستكشاف
معادن المحيطات ) (Ocean Mineral Singapore Pte Ltdللحصول على الموافقة على خطة عمل لالستكشاف

ISBA/20/C/7

القوانين واألنظمة والتدابير اإلدارية التي اعتمدتھا الدول المزكية وغيرھا من أعضاء السلطة الدولية لقاع البحار فيما
يتعلق باألنشطة في المنطقة

ISBA/20/C/11 and
*Add. 1

القوانين واألنظمة والتدابير اإلدارية التي اعتمدتھا الدول المزكية وغيرھا من أعضاء السلطة الدولية لقاع البحار فيما
يتعلق باألنشطة في المنطقة

ISBA/20/C/11
Corr.1

حالة أعمال التنقيب عن العقيدات المتعددة الفلزات والكبريتيدات المتعددة الفلزات وقشور المنغنيز الحديدي الغنية
بالكوبالت وعقود استكشافھا في المنطقة

ISBA/20/C/12 and
Add. 1

تقرير اللجنة القانونية والتقنية وتوصياتھا إلى مجلس السلطة الدولية لقاع البحار فيما يتعلق بطلب الموافقة على خطة
عمل استكشاف المعھد االتحادي لعلوم األرض والموارد الطبيعية للكبريتيدات المتعددة الفلزات باسم جمھورية ألمانيا
ٍ
االتحادية

ISBA/20/C/16

تقرير وتوصيات اللجنة القانونية والتقنية إلى مجلس السلطة الدولية لقاع البحار بشأن طلب مقدم من شركة التنقيب عن
الموارد المعدنية ) (Companhia de Pesquisa de Recursos Mineraisللموافقة على خطة عمل الستكشاف
قشور المنغنيز الحديدي الغنية بالكوبالت

ISBA/20/C/17

تقرير اللجنة القانونية والتقنية وتوصياتھا إلى مجلس السلطة الدولية لقاع البحار فيما يتعلق بطلب الموافقة على خطة
عمل الستكشاف العقيدات المتعددة الفلزات مقدمة من شركة كوك آيلندز لالستثمار Cook Islands Investment
((Corporation

ISBA/20/C/18

تقرير موجز مقدم من رئيس اللجنة القانونية والتقنية عن أعمال اللجنة خالل الدورة العشرين للسلطة الدولية لقاع البحار

ISBA/20/C/20

مقرر لمجلس السلطة الدولية لقاع البحار يتعلق بالتعديالت في المادة  21من نظام التنقيب عن الكبريتيدات المتعددة
في المنطقة الفلزات واستكشافھا

ISBA20/C/22

مقرّر لمجلس السلطة الدولية لقاع البحار يتعلّق بالتعديالت ال ُمدخَلة على المادة  21من نظام التّنقيب عن العقيدات المؤلّفة

ISBA/20/C/23

من عدة معادن واستكشافھا في المنطقة
مقرر للمجلس بشأن طلب للموافقة على خطة عمل الستكشاف القشور المنغنيزية الحديدية الغنية بالكوبالت مقدم من
وزارة الموارد الطبيعية والبيئة باالتحاد الروسي

ISBA/20/C/24

مقرر للمجلس بشأن الموافقة على طلب يتعلق بخطة عمل الستكشاف العقيدات المؤلفة من عدة معادن مقدم من الشركة
المحدودة لموارد قاع البحار في المملكة المتحدة

ISBA/20/C/25

مقرر للمجلس يتعلق بطلب للموافقة على خطة عمل الستكشاف الكبريتيدات المتعددة الفلزات مقدم من حكومة الھند

ISBA/20/C/26

مقرر المجلس بشأن طلب للموافقة على خطة عمل الستكشاف العقيدات المؤلفة من عدة معادن مقدم من الشركة
السنغافورية المحدودة الستكشاف معادن المحيطات

ISBA/20/C/27

مقرر للمجلس بشأن طلب للموافقة على خطة عمل الستكشاف الكبريتيدات المتعددة الفلزات مقدم من المعھد االتحادي
لعلوم األرض والموارد الطبيعية

ISBA/20/C/28

مقرر المجلس بشأن طلب للموافقة على خطة عمل الستكشاف العقيدات المتعددة الفلزات مقدم من
شركة جزر كوك لالستثمار )(Cook Islands Investment Corporation

ISBA/20/C/29

مقرر للمجلس يتعلق بطلب للموافقة على خطة عمل الستكشاف القشور المنغنيزية الحديدية الغنية بالكوبالت مقدم من
شركة التنقيب عن الموارد المعدنية

ISBA/20/C/30

مقرﱠر مجلس السلطة الدولية لقاع البحار بشأن التقرير الموجز المق ﱠدم من رئيس اللجنة القانونية والتقنية

ISBA/20/C/31

تقرير موجز من رئيس مجلس السلطة الدولية لقاع البحار بشأن أعمال المجلس خالل الدورة العشرين

ISBA/20/C/32

Consolidated Index to the Selected Decisions and Documents of the International Seabed Authority
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اﻟﺪورة اﻟﻌﺸﺮون
ﻛﻴﻨﻐﺴﺘﻮن ،ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ
 25-14ﲤﻮز/ﻳﻮﻟﻴﻪ 2014

ﺗﻘﺮﻳﺮ وﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎع
اﻟﺒﺤــﺎر ﺑﺸــﺄن ﻃﻠـﺐ ﻣﻘــﺪم ﻣــﻦ وزارة اﻟﻤــﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴــﺔ واﻟﺒﻴﺌــﺔ ﻓــﻲ اﻻﺗﺤــﺎد
اﻟﺮوﺳﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻻﺳﺘﻜﺸـﺎف ﻗﺸـﻮر اﻟﻤﻨﻐﻨﻴـﺰ اﻟﺤﺪﻳـﺪي
اﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﺑﺎﻟﺖ
أوﻻ  -ﻣﻘﺪﻣﺔ
 - 1ﰲ  6ﺷــﺒﺎط/ﻓﱪاﻳﺮ  ،2013ﺗﻠﻘــﻰ اﻷﻣــﲔ اﻟﻌــﺎم ﻟﻠﺴــﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ﻟﻘــﺎع اﻟﺒﺤــﺎر ﻃﻠﺒـﺎً ﻣــﻦ
ﺣﻜﻮﻣــﺔ اﻻﲢــﺎد اﻟﺮوﺳــﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺧﻄــﺔ ﻋﻤــﻞ ﻻﺳﺘﻜﺸــﺎف ﻗﺸــﻮر اﳌﻨﻐﻨﻴــﺰ اﳊﺪﻳــﺪي اﻟﻐﻨﻴــﺔ
ﺑﺎﻟﻜﻮﺑﺎﻟــﺖ ﰲ اﳌﻨﻄﻘــﺔ .ووردت ﺗﻌــﺪﻳﻼت ﻋﻠــﻰ اﻟﻄﻠــﺐ ﰲ  29ﻧﻴﺴــﺎن/أﺑﺮﻳﻞ  .2013وﻗــﺪ ﻗــﺪم
ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻤﻼً ﺑﻨﻈـﺎم اﻟﺘﻨﻘﻴـﺐ ﻋـﻦ ﻗﺸـﻮر اﳌﻨﻐﻨﻴـﺰ اﳊﺪﻳـﺪي اﻟﻐﻨﻴـﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﺑﺎﻟـﺖ واﺳﺘﻜﺸـﺎﻓﻬﺎ ﰲ
اﳌﻨﻄﻘــﺔ ) ،ISBA/18/A/11اﳌﺮﻓــﻖ( )”اﻟﻨﻈــﺎم“( ،وﻳﻐﻄــﻲ اﻟﻄﻠــﺐ ﻣﺴــﺎﺣﺔ إﲨﺎﻟﻴــﺔ ﺗﺒﻠــﻎ 6 000
ﻛﻴﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﻘﻊ ﰲ ﻏﺮب اﶈﻴﻂ اﳍﺎدئ.
 - 2ووﻓﻘ ـﺎً ﻟﻠﻤــﺎدة ) 22ج( ﻣــﻦ اﻟﻨﻈــﺎم أﺧﻄــﺮ اﻷﻣــﲔ اﻟﻌــﺎم أﻋﻀــﺎء اﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ﻟﻘــﺎع
اﻟﺒﺤــﺎر ،ﺑﻮاﺳــﻄﺔ ﻣــﺬﻛﺮة ﺷــﻔﻮﻳﺔ ﻣﺆرﺧــﺔ  7آذار/ﻣــﺎرس  ،2013ﺑﺎﺳــﺘﻼم اﻟﻄﻠــﺐ وﻋﻤــﻢ ﻋﻠــﻴﻬﻢ
ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ذات ﻃــﺎﺑﻊ ﻋــﺎم ﺑﺸــﺄﻧﻪ .وأدرج اﻷﻣــﲔ اﻟﻌــﺎم أﻳﻀــﺎ ﻣﻮﺿــﻮع اﻟﻨﻈــﺮ ﰲ اﻟﻄﻠــﺐ ﻛﺒﻨـ ٍـﺪ ﰲ
ﺟـ ـ ــﺪول أﻋﻤـ ـ ــﺎل اﻟﻠﺠﻨـ ـ ــﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـ ـ ــﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴـ ـ ــﺔ ﰲ ﺟﻠﺴـ ـ ــﺘﻬﺎ اﻟـ ـ ــﱵ ﻋﻘ ـ ـ ـﺪ ﺎ ﰲ اﻟﻔـ ـ ــﱰة ﻣـ ـ ــﻦ  8إﱃ
 15ﲤﻮز/ﻳﻮﻟﻴﻪ .2013
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ﺛﺎﻧﻴﺎ  -اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﺘﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ
أﻟﻒ  -اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﺘﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ

 - 3ﻻﺣﻈﺖ اﻟﻠﺠﻨـﺔ ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻧﻈـﺮت ﰲ اﻟﻄﻠـﺐ أﻧـﻪ ﻳﺘﻌـﲔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ أوﻻ ،ﲤﺸـﻴﺎً ﻣـﻊ اﻟﻨﻈـﺎم اﶈـﺪد
ﰲ اﳌﺎدة  6ﻣﻦ اﳌﺮﻓﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣـﻢ اﳌﺘﺤـﺪة ﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤـﺎر ،أن ﺗﻘـﺮر ﺑﺸـﻜﻞ ﻣﻮﺿـﻮﻋﻲ،
ﻣــﺎ إذا ﻛــﺎن ﻣﻘــﺪم اﻟﻄﻠــﺐ ﻗــﺪ اﺳــﺘﻮﰱ اﻟﺸــﺮوط اﻟ ـﻮاردة ﰲ اﻟﻨﻈــﺎم ،وﻻ ﺳــﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺸــﻜﻞ
اﻟﻄﻠﺒﺎت؛ وﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻗﺪ ﻗﺪم اﻟﺘﻌﻬﺪات واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ اﳌﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﰲ اﳌـﺎدة  15ﻣـﻦ
اﻟﻨﻈ ـ ــﺎم؛ وﻣ ـ ــﺎ إذا ﻛﺎﻧ ـ ــﺖ ﻟﺪﻳ ـ ــﻪ اﻟﻘ ـ ــﺪرة اﳌﺎﻟﻴ ـ ــﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴ ـ ــﺔ اﻟﻼزﻣ ـ ــﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴ ـ ــﺬ ﺧﻄ ـ ــﺔ اﻟﻌﻤ ـ ــﻞ اﳌﻘﱰﺣ ـ ــﺔ
ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎف .ﰒ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ ٍ
ﺑﻌﺪﺋﺬ أن ﺗﻘﺮر وﻓﻘـﺎً ﻟﻠﻔﻘـﺮة  4ﻣـﻦ اﳌـﺎدة  23ﻣـﻦ اﻟﻨﻈـﺎم ﻣـﺎ
إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻘﱰﺣﺔ ﺗﻮﻓﺮ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟـﺔ ﻟﺼـﺤﺔ اﻟﺒﺸـﺮ وﺳـﻼﻣﺘﻬﻢ ،وﺗﺘـﻴﺢ ﲪﺎﻳـﺔ اﻟﺒﻴﺌـﺔ
اﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ وﺣﻔﻈﻬــﺎ ﺑﺸــﻜﻞ ﻓﻌــﺎل ،وﺗﻜﻔــﻞ ﻋــﺪم إﻗﺎﻣــﺔ اﳌﻨﺸــﺂت ﺣﻴــﺚ ﳝﻜــﻦ أن ﺗﺘﺴــﺒﺐ ﰲ ﻋﺮﻗﻠــﺔ
اﺳــﺘﺨﺪام اﳌﻤ ـﺮات اﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ اﳌﻌــﱰف ــﺎ اﻟﻀــﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣــﺔ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ أو ﰲ اﳌﻨــﺎﻃﻖ اﻟــﱵ ﺗﻜﺜــﺮ ﻓﻴﻬــﺎ
أﻧﺸــﻄﺔ اﻟﺼــﻴﺪ .وﺗــﻨﺺ اﻟﻔﻘــﺮة  5ﻣــﻦ اﳌــﺎدة  23ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻳﻠــﻲ :إذا ﺗﺄﻛــﺪت اﻟﻠﺠﻨــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻨﻘــﺎط
اﳌﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬ ــﺎ ﰲ اﻟﻔﻘ ــﺮة  3ﻣــﻦ اﳌ ــﺎدة  ،23وﻗ ــﺮرت أن ﺧﻄــﺔ اﻟﻌﻤ ــﻞ اﳌﻘﱰﺣ ــﺔ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸ ــﺎف
ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺔ ﻟﺸﺮوط اﻟﻔﻘﺮة  ،4ﺗﻮﺻﻲ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﺑﺎﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻘﱰﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎف.
 - 4وﻗﺪ أﺧﺬت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﰲ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ،ﻟﺪى اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻘﱰﺣﺔ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف ﻗﺸﻮر
اﳌﻨﻐﻨﻴــﺰ اﳊﺪﻳــﺪي اﻟﻐﻨﻴــﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﺑﺎﻟــﺖ ،اﳌﺒــﺎدئ واﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت واﻷﻫــﺪاف اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻷﻧﺸــﻄﺔ اﳌﻀــﻄﻠﻊ
ﺎ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﳉﺰء اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ واﳌﺮﻓﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ،وﰲ
اﻻﺗﻔﺎق اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﳉﺰء اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺎر.

ﺑﺎء  -اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ
 - 5ﻧﻈ ــﺮت اﻟﻠﺠﻨ ــﺔ ﰲ اﻟﻄﻠ ــﺐ ﰲ ﺟﻠﺴ ــﺎت ﻣﻐﻠﻘ ــﺔ ﻋﻘ ــﺪ ﺎ ﰲ  8و  12و  15ﲤﻮز/ﻳﻮﻟﻴ ــﻪ
 2013وﰲ  4ﺷﺒﺎط/ﻓﱪاﻳﺮ .2014
 - 6وﻗﺒــﻞ اﻟﺸــﺮوع ﰲ دراﺳــﺔ اﻟﻄﻠــﺐ ﺑﺸــﻜﻞ ﺗﻔﺼــﻴﻠﻲ ،دﻋــﺖ اﻟﻠﺠﻨــﺔ اﳌﻤﺜــﻞ اﳌﻌــﲔ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ
ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ،أورﻳﻞ أﻟﻴﻜﺴﺎي ﻓﻼدﳝﲑوﻓﻴﺘﺶ ،ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻷﻧﻈﻤﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴـﺔ ﻟـﻺدارة
اﳉﻮﻓﻴــﺔ ﰲ وزارة اﳌ ـﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴــﺔ واﻟﺒﻴﺌــﺔ ﰲ اﻻﲢــﺎد اﻟﺮوﺳــﻲ ،وﻳﺮاﻓﻘــﻪ أﻧﺪرﻳــﻪ ﻏﺎﻏﻠﻐــﺎﻧﺲ ،وأرﺳــﲔ
دادواﱐ ،وﺳ ــﲑﻏﻲ دﻳﺎﺗﺸ ــﻴﻨﻜﻮ ،وﻣﻴﺨﺎﺋﻴ ــﻞ ﻣﻴﻠﻨﻴﻜ ــﻮف وإﻳﺮﻳﻨ ــﺎ ﺑﻮﻧﻮﻣﺎرﻳﻔ ــﺎ إﱃ ﺗﻘ ــﺪﱘ ﻋ ــﺮض ﻋ ــﻦ
اﻟﻄﻠــﺐ .ﰒ ﻃــﺮح أﻋﻀــﺎء اﻟﻠﺠﻨــﺔ أﺳــﺌﻠﺔ ﻻﺳﺘﻴﻀــﺎح ﺟﻮاﻧــﺐ ﻣﻌﻴﻨــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻄﻠــﺐ ﻗﺒ ـﻞ ﻋﻘــﺪ ﺟﻠﺴــﺔ
ﻣﻐﻠﻘــﺔ ﻟﺪراﺳــﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼــﻴﻞ .وﰲ أﻋﻘــﺎب ﻧﻈــﺮ اﻟﻠﺠﻨــﺔ اﻷوﱄ ﰲ اﻟﻄﻠــﺐ ،ﻗــﺮرت اﻟﻠﺠﻨــﺔ أن ﺗﻄﻠــﺐ
إﱃ رﺋﻴﺴﻬﺎ أن ﳛﻴﻞ ﺧﻄﻴﺎً ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣـﻦ اﻷﺳـﺌﻠﺔ إﱃ ﻣﻘـﺪم اﻟﻄﻠـﺐ .وﻗـﺪ أﺧـﺬت اﻟﻠﺠﻨـﺔ ﰲ اﻋﺘﺒﺎرﻫـﺎ
2/11
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ﻟـﺪى ﻧﻈﺮﻫــﺎ ﻻﺣﻘـﺎً ﰲ اﻟﻄﻠــﺐ اﻟــﺮدود اﳋﻄﻴــﺔ اﻟـﻮاردة ﻣــﻦ ﻣﻘــﺪم اﻟﻄﻠــﺐ ،اﻟــﱵ ﺣﻠــﺖ ﳏــﻞ اﻷﺟـﺰاء
اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﻘﺪم ﰲ اﻷﺻﻞ.
 - 7وﰲ  12ﲤﻮز/ﻳﻮﻟﻴـ ــﻪ  ،2013ﻗـ ــﺮرت اﻟﻠﺠﻨـ ــﺔ إﻧﺸـ ــﺎء ﻓﺮﻳـ ــﻖ ﻋﺎﻣـ ــﻞ ﺗﻘـ ــﲏ ﻟﺘﻘﻴـ ــﻴﻢ اﻟﻘﻴﻤـ ــﺔ
اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ اﶈﺘﻤﻠــﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧــﺎت ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺻــﻴﺎﻏﺔ ﺗﻮﺻــﻴﺎت ﺑﺸــﺄن اﳌﻨﻄﻘــﺔ اﻟــﱵ ﺳﺘﺨﺼــﺺ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗــﺪ
وﺑﺸ ــﺄن اﳌﻨﻄﻘ ــﺔ اﻟ ــﱵ ﺳﺘﺼ ــﺒﺢ ﻗﻄﺎﻋـ ـﺎً ﳏﺠ ــﻮزاً وﺑﻌ ــﺪ ﻣ ــﺪاوﻻت ،ﻗ ــﺮرت اﻟﻠﺠﻨ ــﺔ إرﺟ ــﺎء اﻟﻨﻈ ــﺮ ﰲ
اﻟﻄﻠﺐ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺴﺄﻟﺔ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﶈﺠﻮزة ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ واﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﱵ ﺳﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪ.

ﺛﺎﻟﺜﺎ  -ﻣﻮﺟﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ
أﻟﻒ  -اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻤﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ

 - 8ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ اﺳﻢ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ وﻋﻨﻮاﻧﻪ:
)أ(

اﻻﺳﻢ :وزارة اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﻻﲢﺎد اﻟﺮوﺳﻲ؛

)ب( ﻋﻨﻮان اﻟﺸﺎرع:

4/6, Bolshaya Gruzinskaya St., Moscow, 123995 Russia

)ج(

اﻟﻌﻨﻮان اﻟﱪﻳﺪي :ﻫﻮ اﳌﺬﻛﻮر أﻋﻼﻩ؛

)د(

رﻗﻢ اﳍﺎﺗﻒ+7 (499) 2544800, +7 (499) 2548155, +7 (499) 2547500 :؛

)ﻫـ(

رﻗﻢ اﻟﻔﺎﻛﺲ+7 (499) 2544310, +7 (499) 2546610, +7 (499) 2543361 :؛

)و( ﻋﻨـ ـ ـﻮان اﻟﱪﻳ ـ ــﺪ اﻹﻟﻜ ـ ــﱰوﱐ:
.arcsor@mnr.gov.ru

;gagel@mnr.gov.ru

;admin@mnr.gov.ru

 - 9اﳌﻤﺜﻞ اﳌﻌﲔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ:
اﻟﺮوﺳﻲ؛

)أ(

اﻻﺳ ــﻢ :دﻳﻨ ــﻴﺲ غ .ﺧﺮاﻣ ــﻮف ،ﻧﺎﺋ ــﺐ وزﻳ ــﺮ اﳌـ ـﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ــﺔ واﻟﺒﻴﺌ ــﺔ ﰲ اﻻﲢ ــﺎد

)ب( ﻋﻨﻮان اﻟﺸﺎرع واﻟﻌﻨﻮان اﻟﱪﻳﺪي .ﻫﻮ اﳌﺬﻛﻮر أﻋﻼﻩ؛
)ج(

رﻗﻢ اﳍﺎﺗﻒ+7 (499) 2545647 :؛

)د(

رﻗﻢ اﻟﻔﺎﻛﺲ+7 (499) 2544310; +7 (499) 2541675 :؛

)ﻫـ(

ﻋﻨﻮان اﻟﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوﱐ.dkhramov@mnr.gov.ru :

 - 10ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ دوﻟﺔ ﻃﺮف ﰲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.
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 - 11ﺗــﺎرﻳﺦ إﻳ ــﺪاع ﺻ ــﻚ اﻟﺘﺼ ــﺪﻳﻖ ﻣ ــﻦ ﺟﺎﻧ ــﺐ اﻻﲢــﺎد اﻟﺮوﺳ ــﻲ ﻋﻠ ــﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴ ــﺔ اﻷﻣ ــﻢ اﳌﺘﺤ ــﺪة
ﻟﻘــﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤــﺎر ﻫــﻮ  12آذار/ﻣــﺎرس 1997؛ وﺗــﺎرﻳﺦ اﻻﻧﻀــﻤﺎم ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴــﺬ اﳉــﺰء
اﳊ ــﺎدي ﻋﺸ ــﺮ ﻣ ــﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴ ــﺔ اﻷﻣ ــﻢ اﳌﺘﺤ ــﺪة ﻟﻘ ــﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤ ــﺎر اﳌﺆرﺧ ــﺔ  10ﻛ ــﺎﻧﻮن اﻷول/دﻳﺴ ــﻤﱪ
 1982ﻫﻮ  12آذار/ﻣﺎرس .1997

ﺑﺎء  -اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻄﻠﺐ
 - 12ﺗﻘﻊ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻄﻠﺐ ﰲ ﺟﺒـﺎل ﻣـﺎﻏﻼن ﰲ اﶈـﻴﻂ اﳍـﺎدئ .وﺗﺘـﺄﻟﻒ ﻣـﻦ ﳎﻤـﻮﻋﺘﲔ
ﺗﻀﻢ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ  150ﻗﻄﺎﻋﺎً وﻳﺴﻤﻴﻬﻤﺎ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ اﳌﻨﻄﻘﺔ  1واﳌﻨﻄﻘﺔ  .2وﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻛـﻞ
ﻗﻄﺎع  20ﻛﻴﻠﻮﻣﱰاً ﻣﺮﺑﻌﺎً وﺗﻘﻊ ﻓﻮق ﲦﺎﻧﻴﺔ ﺟﺒﺎل ﲝﺮﻳﺔ .وﺗﺼﻨﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﰲ ﳎﻤﻮﻋـﺎت ،ﲢﺘـﻮي
ﻛـﻞ ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﻣﻨﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﲬﺴــﺔ ﻗﻄﺎﻋـﺎت ﻣﺘﺠـﺎورة .وﺗﺒﻠـﻎ ﻣﺴـﺎﺣﺔ ﻛــﻞ ﻣـﻦ اﺠﻤﻟﻤـﻮﻋﺘﲔ اﻟـﱵ ﲢﺘــﻮي
ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ  150ﻗﻄﺎﻋﺎً ﻣﺎ ﻣﻘـﺪارﻩ  3 000ﻛﻴﻠـﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑـﻊ وﺗﺒﻠـﻎ اﳌﺴـﺎﺣﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘـﺔ
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻄﻠﺐ  6 000ﻛﻴﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ .وﺗﻘﻊ ﻛﻠﺘﺎ اﺠﻤﻟﻤـﻮﻋﺘﲔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣـﻞ داﺧـﻞ ﻣﻨﻄﻘـﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺔ ﻻ
ﻳﺰﻳﺪ ﻃﻮﳍﺎ ﻋـﻦ  550ﻛﻴﻠـﻮﻣﱰا وﻋﺮﺿـﻬﺎ ﻋـﻦ  550ﻛﻴﻠـﻮﻣﱰا .وﺗـﺮد ﰲ اﳌﺮﻓـﻖ اﳌﻠﺤـﻖ ـﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘـﺔ
اﻹﺣﺪاﺛﻴﺎت واﳌﻮﻗﻊ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻄﻠﺐ .وأُﺟﺮي ذﻟﻚ اﻣﺘﺜﺎﻻً ﻟﻠﻤﺎدة .12

ﺟﻴﻢ  -ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺧﺮى
 - 13ﻣﻨﺢ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻘﺪاً ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:
)أ( وﻗﻌ ـ ـ ــﺖ وزارة اﳌ ـ ـ ـﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ـ ـ ــﺔ واﻟﺒﻴﺌ ـ ـ ــﺔ ﰲ اﻻﲢ ـ ـ ــﺎد اﻟﺮوﺳ ـ ـ ــﻲ واﻟﺴ ـ ـ ــﻠﻄﺔ ﻋﻘ ـ ـ ــﺪا
ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﻜﱪﻳﺘﺎت اﳌﺘﻌﺪدة اﻟﻔﻠﺰات ﰲ  29ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول/أﻛﺘﻮﺑﺮ 2012؛
)ب( ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪ ﻫﻮ  28ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول/أﻛﺘﻮﺑﺮ 2077
 - 14ﴰ ــﻞ ﻃﻠ ــﺐ ﺗﻌﻬ ــﺪاً ﺧﻄﻴـ ـﺎً ﻣﺆرﺧـ ـﺎً ﰲ  7ﻛ ــﺎﻧﻮن اﻷول/دﻳﺴ ــﻤﱪ  2012وﻣ ــﺬﻳﻼ ﺑﺘﻮﻗﻴ ــﻊ
اﳌﻤﺜﻞ اﳌﻌﲔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺎدة .15
 - 15وﻗﺪ اﺧﺘﺎر ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ أن ﻳﺴﻬﻢ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﳏﺠﻮزة وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺎدة 17.
 - 16ودﻓﻊ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ رﲰﺎً ﻗﺪرﻩ  500 000وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺎدة .21

راﺑﻌﺎ  -ﻓﺤﺺ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ
 - 17ﻗﺪﻣﺖ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
)أ(
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’‘1

ﺧﺮاﺋﻂ ﲟﻮﻗﻊ وﺣﺪود اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ،ﺗﺸﲑ إﱃ ﺟﺰﺋﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻄﻠﺐ؛

’‘2

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻹﺣﺪاﺛﻴﺎت اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ؛

’‘3

ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﲤﻜــﻦ اﺠﻤﻟﻠــﺲ ﻣــﻦ ﺗﻌﻴــﲔ ﻣﻨﻄﻘــﺔ ﳏﺠــﻮزة اﺳــﺘﻨﺎداً إﱃ اﻟﻘﻴﻤــﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ
اﳌﻘ ــﺪرة ﳉﺰﺋ ــﻲ اﳌﻨﻄﻘ ــﺔ ﻣﻮﺿ ــﻮع اﻟﻄﻠ ــﺐ ،ﲟ ــﺎ ﰲ ذﻟ ــﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧ ــﺎت اﳌﺘﺎﺣ ــﺔ ﳌﻘ ــﺪم
اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲜﺰﺋﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻄﻠﺐ ،وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
أ-

ﺧ ـﺮاﺋﻂ ﺗﻮﺿــﺢ ﲰــﻚ اﻟﻘﺸــﻮر ﰲ اﳌﻮاﻗــﻊ اﳌــﺄﺧﻮذ ﻣﻨﻬــﺎ اﻟﻌﻴﻨــﺎت واﳌﻮاﻗــﻊ
اﻟــﱵ ﻗﻴﺴــﺖ ﻓﻴﻬــﺎ ﺑــﺎراﻣﱰات ﻗﺸــﻮر اﻟﻜﻮﺑﺎﻟــﺖ ﻟﻜــﻞ ﺟﺒــﻞ ﻣــﻦ اﳉﺒــﺎل
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ؛

ب  -ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﻮارد اﳌﺘﻨﺒﺄ ﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﳌﻨﻄﻘﺘﲔ؛
ج  -ﳐﻄ ـ ــﻂ ﻣ ـ ــﻮﺟﺰ ﻳﺒ ـ ــﲔ اﻟ ـ ــﻮزن اﻟﻄ ـ ــﲏ ﻟﻘﺸ ـ ــﻮر اﳌﻨﻐﻨﻴ ـ ــﺰ اﳊﺪﻳ ـ ــﺪي اﻟﻐﻨﻴ ـ ــﺔ
ﺑﺎﻟﻜﻮﺑﺎﻟﺖ ودرﺟﺘﻬﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻫﻀﺒﺔ ﲝﺮﻳﺔ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ؛
د-

ﻓﻬ ــﺮس ﺑﺈﺣ ــﺪاﺛﻴﺎت وأﻋﻤ ــﺎق ﻣﻮاﻗ ــﻊ اﳉ ــﺮف واﳊﻔ ــﺮ واﻟﺒﻴﺎﻧ ــﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘ ــﺔ
ﺑﺴﻤﻚ اﻟﻘﺸﻮر وﳏﺘﻮى ﻣﻜﻮﻧﺎ ﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ؛

ﻫـ -

ﻓﻬﺮس ﺑﺈﺣﺪاﺛﻴﺎت اﳌﻘﺎﻃﻊ اﻟﻌﺮﺿﻴﺔ ﻟﻠﺼﻮر وﺻﻮر اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ؛

و-

وﺻﻒ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ؛

ز-

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﺎرﳝﱰات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ؛

)ب( ﺷﻬﺎدة ﺗﺰﻛﻴﺔ
)ج( ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﲤﻜــﻦ اﺠﻤﻟﻠــﺲ ﻣــﻦ ﻣﻌﺮﻓــﺔ ﻣــﺎ إذا ﻛــﺎن ﻣﻘــﺪم اﻟﻄﻠــﺐ ﻗــﺎدراً ﻣﺎﻟﻴ ـﺎً ﻋﻠــﻰ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻘﱰﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎف؛
)د( ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﲤﻜــﻦ اﺠﻤﻟﻠــﺲ ﻣــﻦ ﻣﻌﺮﻓــﺔ ﻣــﺎ إذا ﻛــﺎن ﻣﻘــﺪم اﻟﻄﻠــﺐ ﻗــﺎدراً ﺗﻘﻨﻴ ـﺎً ﻋﻠــﻰ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻘﱰﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎف؛
)ﻫـ(

ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻜﺸﺎف؛

)و(

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ

)ز(

ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ؛

)ح( وﺛﻴﻘــﺔ ﻣﺆرﺧــﺔ ﰲ  30ﺗﺸ ـﺮﻳﻦ اﻟﺜــﺎﱐ/ﻧﻮﻓﻤﱪ  2012ﺗﺸــﻬﺪ ﺑ ـﺄن اﳌﻮﻗﱢـﻊ ﺑﺄﺳــﻔﻠﻬﺎ
ﻣﺄذون ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ.
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ﺧﺎﻣﺴﺎ  -اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﻫﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻤﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ
أﻟﻒ  -اﻟﻘﺪرة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

 - 18أﻋﻠــﻦ ﻣﻘــﺪم اﻟﻄﻠــﺐ ﻗﺪرﺗــﻪ اﳌﺎﻟﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﺧﻄــﺔ اﻟﻌﻤــﻞ اﳌﻘﱰﺣــﺔ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸــﺎف وأوﰱ
ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﲡـﺎﻩ اﻟﺴـﻠﻄﺔ .وﻟـﺪى ﺗﻘﻴـﻴﻢ اﻟﻘـﺪرة اﳌﺎﻟﻴـﺔ ﳌﻘـﺪم اﻟﻄﻠـﺐ ﻻﺣﻈـﺖ اﻟﻠﺠﻨـﺔ أن ﻣﻘـﺪم
اﻟﻄﻠﺐ ﻗﺪم ﺑﻴﺎﻧﺎً ﻣﺎﻟﻴﺎً ،ﻣﺆرﺧﺎً ﰲ  7ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/دﻳﺴﻤﱪ  2012وﻣـﺬﻳﻼ ﺑﺘﻮﻗﻴـﻊ اﳌﻤﺜـﻞ اﳌﻌـﲔ،
وﻳﺸﻬﺪ ﺑﺄن ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﳝﻠﻚ اﻟﻘﺪرة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻘﱰﺣﺔ.

ﺑﺎء  -اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
 - 19ﻻﺣﻈــﺖ اﻟﻠﺠﻨــﺔ ﻟــﺪى ﺗﻘﻴﻴﻤﻬــﺎ ﻟﻠﻘــﺪرة اﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ ﳌﻘــﺪم اﻟﻄﻠــﺐ أن ﺑﻮﺳــﻌﻪ اﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻣــﻦ
ﺧﱪﺗﻪ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﰲ اﻟﺒﺤـﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ ﰲ ﳎـﺎل ﻗﺸـﻮر اﳌﻨﻐﻨﻴـﺰ اﳊﺪﻳـﺪي اﻟﻐﻨﻴـﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﺑﺎﻟـﺖ ﰲ
اﳌﻨﻄﻘﺔ واﻟﱵ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ  30ﻋﺎﻣﺎً .وﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻮﻗـﺖ ،ﻣـﺎ ﺑـﺮح ﻣﻘـﺪم اﻟﻄﻠـﺐ ﳚـﺮي ﲝﻮﺛـﺎً ﻣﻨﺘﻈﻤـﺔ
ﻟﺪراﺳــﺔ إﻣﻜﺎﻧــﺎت اﳋــﺎم ﰲ ﻫﻀــﺒﺎت ﻏــﺮب اﶈــﻴﻂ اﳍــﺎدئ ،وﺑﻌﻀــﻬﺎ ﻣﺸــﻤﻮل ﺑﺎﳌﻨﻄﻘــﺔ ﻣﻮﺿــﻮع
اﻟﻄﻠﺐ .وأﺳـﻔﺮ ذﻟـﻚ ﻋـﻦ ﲨـﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎت ﺑﺸـﺄن اﳍﻴﻜـﻞ اﳉﻴﻮﻟـﻮﺟﻲ ﻟﻠﻬﻀـﺎب اﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ وإﻣﻜﺎﻧﺎ ـﺎ
ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺎﻏﻼن ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻔﻴﺬ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺧﺎﺻﺔ ﻷﻋﻤﺎل اﳌﺴﺢ وأﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت.
 - 20وأوﺿــﺢ ﻣﻘــﺪم اﻟﻄﻠــﺐ أن أﻧﺸــﻄﺔ اﻻﺳﺘﻜﺸــﺎف ﺳــﺘﺠﺮى ﰲ ﻣﺮاﺣــﻞ ﺗﺴــﺘﻐﺮق ﻣــﻦ ﺛــﻼث
إﱃ ﲬﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤـﻞ .وﺳـﻴﻜﻮن اﳍـﺪف ﻣـﻦ اﳌﺮﺣﻠـﺔ اﻷوﱃ ﻫـﻮ ﲢﺪﻳـﺪ اﳌﻨـﺎﻃﻖ ذات
اﻷوﻟﻮﻳــﺔ ﻣــﻦ أﺟــﻞ إﺟـﺮاء اﳌﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ أﻋﻤــﺎل اﻻﺳﺘﻜﺸــﺎف اﳌﻔﺼــﻠﺔ ﺑﻐــﺮض ﺗﺮﺳــﻴﻢ ﺣــﺪود ﺗﺮﺳــﺒﺎت
ﻗﺸــﻮر اﳌﻨﻐﻨﻴ ــﺰ اﳊﺪﻳــﺪي اﻟﻐﻨﻴــﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﺑﺎﻟــﺖ اﶈﺘﻤﻠ ــﺔ .وﺗﺮﻣــﻲ اﳌﺮﺣﻠ ــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ إﱃ ﲢﺪﻳ ــﺪ اﻟﱰﺳ ــﺒﺎت
واﺣﺘﻴﺎﻃﻴ ــﺎت اﻟﻘﺸ ــﻮر اﻟﺼ ــﺎﳊﺔ ﻟﻠﺘﻌ ــﺪﻳﻦ؛ وﻋﻘ ــﺐ اﻛﺘﻤﺎﳍ ــﺎ ،ﻳﻌﺘ ــﺰم ﻣﻘ ــﺪم اﻟﻄﻠ ــﺐ إﺟـ ـﺮاء دراﺳ ــﺔ
ﺟﺪوى ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑﺪء اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ .وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷﺧﲑة ،ﻳﺘﻤﺜﻞ اﳍـﺪف ﻣﻨﻬـﺎ ﰲ اﺧﺘﻴـﺎر ﻣﻮاﻗـﻊ
ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ،ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﺎراﻣﱰات ﻣـﻦ ﻗﺒﻴـﻞ ﺗـﺪرج ﻗـﺎع اﻟﺒﺤـﺮ ،وﺻـﻼﺑﺘﻪ ،واﻟﻌﻘﺒـﺎت
اﳌﺎدﻳــﺔ ،واﳋﺼــﺎﺋﺺ اﳌﺎدﻳــﺔ واﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴــﺔ ﻟﻠﻤـﻮاد اﻟﺘﺤﺘﻴــﺔ .وﻳﻌﺘــﺰم ﻣﻘــﺪم اﻟﻄﻠــﺐ أﻳﻀــﺎ إﺟـﺮاء دراﺳــﺔ
ﺟﺪوى ﰲ ﺎﻳﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷﺧﲑة.
 - 21وﻗﺪم ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ أﻳﻀﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪراﺳﺎت ﺧﻂ اﻷﺳﺎس اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻷوﻗﻴﺎﻧﻮﻏﺮاﻓﻴـﺔ
ﰲ ﺛ ــﻼث ﻣﺮاﺣ ــﻞ )ﻗﺒ ــﻞ ،وأﺛﻨ ــﺎء وﺑﻌ ــﺪ اﻟﺘﻌ ــﺪﻳﻦ اﻻﺧﺘﺒ ــﺎري( وﺗﻘﻴ ــﻴﻢ أوﱄ ﻟﻸﺛ ــﺮ اﻟﺒﻴﺌ ــﻲ ﻷﻧﺸ ــﻄﺔ
اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف .وذﻛﺮ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ أن أﻧﺸـﻄﺔ اﺳﺘﻜﺸـﺎف اﳌﻘﱰﺣـﺔ ﻟـﻦ ﺗﺴـﻔﺮ ﻋـﻦ أي ﺿـﺮر ﺑﻴﺌـﻲ
زﻳ ــﺎدة ﻋﻠ ــﻰ اﻵﺛ ــﺎر اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴ ــﺔ اﻟ ــﱵ ﻳﺴ ــﺒﺒﻬﺎ اﻟﺒﺤ ــﺚ اﻟﻌﻠﻤ ــﻲ اﻟﺒﺤ ــﺮي .واﳌﺘﻮﻗ ــﻊ أن ﻳﺴ ــﻔﺮ اﻟﺘﻌ ــﺪﻳﻦ
اﻻﺧﺘﺒــﺎري اﻟــﺬي ﻳﺘﻮﻗــﻊ أن ﻳــﺘﻢ ﰲ اﳌﺮاﺣــﻞ اﻷﺧــﲑة ﻷﻋﻤــﺎل اﻻﺳﺘﻜﺸــﺎف ،ﻋــﻦ أﺛــﺮ ﺑﻴﺌــﻲ ﻛﺒــﲑ
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ﻧﺴــﺒﻴﺎً .وﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴــﺔ ﺛﺎﻧﻴــﺔ ،ﻓـﻼ ﳝﻜــﻦ اﻟﺘﻨﺒــﺆ ﲟــﺪى ﺷــﺪﺗﻪ ﰲ اﻟﻮﻗــﺖ اﻟـﺮاﻫﻦ ،وﺳـﻴﻌﺘﻤﺪ ذﻟــﻚ ﻋﻠــﻰ
أداء ﻧﻈــﻢ اﻟﺘﻌــﺪﻳﻦ ﰲ اﳌﺴــﺘﻘﺒﻞ وﻋﻠــﻰ ﻧﻄــﺎق اﻟﺘﻌــﺪﻳﻦ اﻻﺧﺘﺒــﺎري .وأﺷــﺎر ﻣﻘ ـﺪم اﻟﻄﻠــﺐ إﱃ أﻧــﻪ
ﺳــﺘﺘﻢ إﻗﺎﻣــﺔ ﻣﻨــﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﻌﻴــﺔ ﻟﻠﺤﻔــﻆ أﺛﻨــﺎء اﻟﺘﻌــﺪﻳﻦ اﻻﺧﺘﺒــﺎري ،ﻋﻤ ـﻼً ﺑﺎﻷﻧﻈﻤــﺔ .وﺑﻌــﺪ اﻟﺘﻌــﺪﻳﻦ
اﻻﺧﺘﺒــﺎري ﺳــﺘﺠﺮي دراﺳــﺎت ﻟﺘﻘﻴــﻴﻢ ﻧــﻮع وﻣﺴــﺘﻮى اﻷﺛــﺮ ﻋﻠــﻰ اﻟﺒﻴﺌــﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ ،ﲟــﺎ ﰲ ذﻟــﻚ ﲢﺪﻳــﺪ
اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﺮض ﻷﺛﺮ ﻛﺒﲑ.
 - 22وﻗــﺪم ﻣﻘــﺪم اﻟﻄﻠــﺐ أﻳﻀــﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﺗﺘﻌﻠــﻖ ﺑﻘﺪرﺗــﻪ اﳌﺎﻟﻴــﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻻﺳــﺘﺠﺎﺑﺔ ﻷﻳــﺔ
ﺣﻮادث ﺗﻨﺸﺄ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴـﺬ ﺧﻄـﺔ اﻟﻌﻤـﻞ واﻟـﱵ ﺗﺴـﺒﺐ أﺿـﺮاراً ﻟﻠﺒﻴﺌـﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ .وذﻛـﺮ ﻣﻘـﺪم اﻟﻄﻠـﺐ
أن ﺻــﻨﺪوﻗﺎً اﺣﺘﻴﺎﻃﻴ ـﺎً ﻗــﺪ أﻧﺸــﺊ ﺧﺼﻴﺼ ـﺎً ﻟﺘﻐﻄﻴــﺔ ﻧﻔﻘــﺎت إزاﻟــﺔ أي أﺛــﺎر ﺿــﺎرة ﻧﺎﲨــﺔ ﻋــﻦ ﺗﻠــﻚ
اﳊ ـﻮادث .وأﺷ ــﺎر ﻣﻘ ــﺪم اﻟﻄﻠ ــﺐ أﻳﻀ ــﺎ إﱃ ﺗ ـﻮاﻓﺮ اﳌﻌ ــﺪات اﳌﺘﺨﺼﺼ ــﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟﻀ ــﺮر ﻟﻠﺒﻴﺌ ــﺔ
اﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ وإزاﻟﺘــﻪ ﻋﻨــﺪ اﻻﻗﺘﻀــﺎء .وﻋــﻼوة ﻋﻠــﻰ ذﻟــﻚ ،ﻳﻠﺘــﺰم ﻣﻘــﺪم اﻟﻄﻠــﺐ ﺑــﺈﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴــﺎت ﺣﻔــﺮ
دورﻳﺔ ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘـﺪاﺑﲑ ﻣـﻦ أﺟـﻞ ﺗـﺄﻣﲔ اﻟﺘﺸـﻐﻴﻞ اﻵﻣـﻦ ﻟﻠﺴـﻔﻦ وﲪﺎﻳـﺔ اﻟﺒﻴﺌـﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ .وﻓﻀـﻼ ﻋـﻦ
ذﻟــﻚ ،أﺷــﺎر ﻣﻘــﺪم اﻟﻄﻠــﺐ إﱃ أﻧــﻪ ﺳــﻴﺘﻢ إﱃ أدﱏ ﺣــﺪ ﺗﻘﻠﻴــﻞ اﺳــﺘﺨﺪام أﺟﻬــﺰة اﺳﺘﻜﺸــﺎف اﻟــﱵ
ﺗﺆﺛﺮ ﰲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت اﻷﺣﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﻘﺎﻋﻴـﺔ ﰲ ﻗـﺎع اﻟﺒﺤـﺮ وﺳـﻴﺠﺮي ﺑﺎﺳـﺘﻤﺮار رﺻـﺪ اﻣﺘﺜـﺎل ﺳـﻔﻦ اﻟـﺪﻋﻢ
ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.

ﺳﺎدﺳﺎ  -اﻟﻨﻈ ــﺮ ﻓ ــﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧ ــﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ــﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣ ــﺔ ﻟﺘﻌﻴ ــﻴﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘ ــﺔ اﻟﻤﺤﺠ ــﻮزة
وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻤﺘﺴﺎوﻳﺔ
 - 23ذﻛﺮ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ اﻻﺣﺪاﺛﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﺴﻢ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻄﻠﺐ إﱃ ﺟﺰأﻳﻦ ﳍﻤـﺎ ﻧﻔـﺲ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ .وﺳﻴﻌﲔ اﺠﻤﻟﻠﺲ ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ ،أﺣﺪ ﻫﺬﻳﻦ اﳉﺰأﻳﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫـﺎ
اﳌﻨﻄﻘـﺔ اﶈﺠـﻮزة ﻟﻠﺴــﻠﻄﺔ .وﻳﺼـﺒﺢ اﳉـﺰء اﻵﺧــﺮ ﻣﻨﻄﻘـﺔ اﻻﺳﺘﻜﺸـﺎف ﳌﻘــﺪم اﻟﻄﻠـﺐ .وﻗـﺪ أﺟﺮﻳــﺖ
اﳊﺴﺎﺑﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﰲ ﺧﻄﻮات ﻋﺪة.

أﻟﻒ  -اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ
 - 24ﻗــﺪم ﻣﻘــﺪم اﻟﻄﻠــﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﺑﺸــﺄن اﶈﺘــﻮى اﳌﻌــﺪﱐ ﻟﻠﻌﻴﻨــﺎت ،ﲟــﺎ ﰲ ذﻟــﻚ اﻟﻜﻮﺑﺎﻟــﺖ،
واﻟﻨﻴﻜـ ــﻞ ،واﳌﻨﻐﻨﻴـ ــﺰ ،ﻓﻀـ ــﻼ ﻋـ ــﻦ اﻟﻨﺤـ ــﺎس ،واﻟﺘﻴﻠﻮرﻳـ ــﻮم ،واﻟﺘﻴﺘـ ــﺎﻧﻴﻮم ،واﻟﺒﻼﺗـ ــﲔ وﻋﻨﺎﺻـ ــﺮ ﻣﻌﺪﻧﻴـ ــﺔ
وﻋﻨﺎﺻﺮ أرﺿﻴﺔ ﻧﺎدرة أﺧﺮى.
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ﺑﺎء  -ﻣﻮﺟﺰ واﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻤﺘﺴﺎوﻳﺔ
 - 25ﺟــﺮى ﲢﻠﻴــﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت ﰲ ﻛﻠﺘــﺎ اﳌﻨﻄﻘﺘــﲔ )اﳌﻨﻄﻘــﺔ  1واﳌﻨﻄﻘــﺔ  (2وأﺑــﺪﻳﺖ اﳌﻼﺣﻈــﺎت
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮزن اﻟﻄﲏ ،وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ،ودرﺟﺔ اﳌﻌﺪن اﳋﺎم ،واﻟﻄﺎﺑﻊ اﳌﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻘـﺎع
اﻟﺒﺤﺮ:
)أ( ﺗﺸــﲑ ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﻷﻋﻤــﺎق اﳌﺘﺎﺣــﺔ إﱃ أن ﻣﻌﻈــﻢ اﳌﻨﺤــﺪرات اﻟﻌﻠﻴــﺎ ﻟﻠﺠﺒــﺎل اﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ
ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺘﲔ  1و  2ﻣﺘﻤﺎﺛﻠـﺔ .وﻣـﻦ ﻧﺎﺣﻴـﺔ ﺛﺎﻧﻴـﺔ ﻓـﺈن ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻋﻤـﻖ اﳌﻴـﺎﻩ ﻟﻠﻌﻴﻨـﺎت اﻟـﱵ ﲨﻌـﺖ ﰲ
اﳌﻨﻄﻘﺔ  2 062.5) 1ﻣﱰاً( وﻫﻲ أﻛﺜﺮ ﺿﺤﺎﻟﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ اﳌﻨﻘﻄﺔ  2 314.16) 2ﻣﱰاً(.
)ب( اﳌﻨﻄﻘ ـ ــﺔ  1ﻫ ـ ــﻲ ﻣﺴ ـ ــﺘﻄﻴﻞ ﻃﻮﻟ ـ ــﻪ  507ﻛﻴﻠ ـ ــﻮﻣﱰات وﻋﺮﺿ ـ ــﻪ  350ﻛﻴﻠ ـ ــﻮﻣﱰا
وﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﺳﺘﻜﺸـﺎف  150ﻗﻄﺎﻋـﺎً ﻣـﻦ ﻣﺴـﺎﺣﺔ إﲨﺎﻟﻴـﺔ ﻗـﺪرﻫﺎ  3 000ﻛﻴﻠـﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑـﻊ ﻣﻮزﻋـﺔ
ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﺟﺒﺎل ﲝﺮﻳﺔ ،واﳌﻨﻄﻘﺔ  2ﻫﻲ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﻃﻮﻟﻪ  440ﻛﻴﻠﻮﻣﱰا وﻋﺮﺿـﻪ  206ﻛﻴﻠـﻮﻣﱰات
وﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ  150ﻗﻄﺎﻋﺎً اﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺎً ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ إﲨـﺎﱄ ﻣﺴـﺎﺣﺘﻬﺎ  3 000ﻛﻴﻠـﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑـﻊ ﻣﻮزﻋـﺔ
ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﺟﺒﺎل ﲝﺮﻳﺔ.
)ج( أﺟﺮﻳﺖ ﲢﻠﻴﻼت ﶈﺘﻮﻳﺎت اﳌﻨﻐﻨﻴﺰ واﻟﻨﻴﻜﻞ واﻟﻜﻮﺑﺎﻟﺖ واﻟﻨﺤـﺎس واﻟﺘﻴﺘـﺎﻧﻴﻮم ﻋﻠـﻰ
ﲨﻴــﻊ اﻟﻌﻴﻨــﺎت اﳌﺘﺎﺣــﺔ ،ﰲ ﺣــﲔ أن ﻋــﺪداً ﻣــﻦ اﻟﻌﻴﻨــﺎت )ﻣــﻦ ﻫــﺎﺗﲔ اﳌﻨﻄﻘﺘــﲔ( ﻗــﺪ ﺧﻀــﻊ أﻳﻀــﺎ
ﻟﻠﺘﺤﻠﻴ ــﻞ ﻣﺜ ــﻞ اﳌﻮﻟﺒ ــﺪﻧﻮم واﻟﺘﻴﻠﲑﻳ ــﻮم واﻟﺘﻴﺘ ــﺎﻧﻴﻮم واﻟﺒﻼﺗ ــﲔ واﻟﻌﻨﺎﺻ ــﺮ اﻷرﺿ ــﻴﺔ اﻟﻨ ــﺎدرة وأﺳ ــﻔﺮ ﻋ ــﻦ
ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت ﲤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻟﻜﻠﺘﺎ اﳌﻨﻄﻘﺘﲔ.
)د( وﻗ ــﺪم ﻣﻘ ــﺪم اﻟﻄﻠ ــﺐ ﺗﻘ ــﺪﻳﺮات ﻟﺘﻮزﻳ ــﻊ ﲰ ــﻚ اﻟﻘﺸ ــﻮر ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺘ ــﲔ اﺳ ــﺘﻨﺎداً إﱃ
ﻗﻴﺎﺳـ ــﺎت ﻣـ ــﻦ  11ﻋﻴﻨـ ــﺔ اﺳـ ــﻄﻮاﻧﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﻄﻘـ ــﺔ  1و  12ﻋﻴﻨـ ــﺔ ﺣﻔـ ــﺮ اﺳـ ــﻄﻮاﻧﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﻄﻘـ ــﺔ .2
واﺳﺘﻨﺎداً إﱃ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟ ﱡﺴﻤﻚ ﻫـﺬﻩ واﳌﻨﻄﻘـﺔ واﻟـﱵ ﻗﻴﺴـﺖ ﻷﻏـﺮاض ﻣﻨﻄﻘـﺔ اﻻﺳﺘﻜﺸـﺎف ،أﺟـﺮى
ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺣﺴﺎﺑﺎ ﻹﲨﺎﱄ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻄﻨﻴﺔ ﻟﻠﺨﺎم )اﻟﻘﺸﻮر( ﰲ ﻛﻠﺘﺎ اﳌﻨﻄﻘﺘﲔ .وﺗﺸﲑ اﳊﺴﺎﺑﺎت
اﳌﺴ ــﺘﻨﺪة إﱃ ﻣﺘﻮﺳ ــﻂ درﺟ ــﺔ اﻟﻔﻠ ــﺰ وﺟـ ـﺪوى اﳌﻌﺎﻣ ــﻞ )ﺑﺎﻟﻨﺴ ــﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳ ــﺔ( إﱃ أن اﳌﻨﻄﻘﺘ ــﲔ  1و 2
ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺘﲔ.
 - 26وﺑﺎﺧﺘﺼــﺎر ﺗﻮﺿــﺢ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت واﳊﺴــﺎﺑﺎت ﺗﻮﺿــﺢ أن اﻟﻘﻴﻤــﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺘــﲔ ﻣﺘﺴــﺎوﻳﺔ
ﺑﺼــﻔﺔ ﺧﺎﺻ ـﺔ .وﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴــﺔ ﺛﺎﻧﻴــﺔ ،ﻓــﺈن ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻋﻤــﻖ اﳌﻴــﺎﻩ ﻟﻠﻌﻴﻨــﺎت اﻟــﱵ ﲨﻌــﺖ ﻣــﻦ اﳌﻨﻄﻘــﺔ 1
أﻛﺜــﺮ ﺿــﺤﺎﻟﺔ ﻣﻨــﻪ ﰲ اﳌﻨﻄﻘــﺔ  .2وﻋﻠ ـﻰ ﻫــﺬا اﻷﺳــﺎس ،ﻗــﺮرت اﻟﻠﺠﻨــﺔ أن ﺗﻮﺻــﻲ اﺠﻤﻟﻠــﺲ ﺑﺘﻌﻴــﲔ
اﳌﻨﻄﻘﺔ  1ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﶈﺠﻮزة ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ.
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ﺳﺎﺑﻌﺎ  -اﻟﻨﻈــﺮ ﻓــﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣــﺔ ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﻟﻤﻮاﻓﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺧﻄــﺔ
اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎف
 - 27وﻓﻘــﺎ ﻟﻠﻤــﺎدة  20ﻣــﻦ اﻟﻨﻈــﺎم ،ﻳﺸــﻤﻞ اﻟﻄﻠــﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﳌﻮاﻓﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ
ﺧﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ ﻷﻏﺮاض اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف:
)أ( وﺻ ــﻒ ﻋ ــﺎم وﺟ ــﺪول ﻟﱪﻧ ــﺎﻣﺞ اﻻﺳﺘﻜﺸ ــﺎف اﳌﻘ ــﱰح ،ﻳﺸ ــﻤﻞ ﺑﺮﻧ ــﺎﻣﺞ اﻷﻧﺸ ــﻄﺔ
ﻟﻔﱰة اﻟﺴﻨﻮات اﳋﻤﺲ اﻷوﱃ؛
)ب( وﺻﻒ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ دراﺳﺎت ﺧﻂ اﻷﺳﺎس اﻷوﻗﻴﺎﻧﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ وﻓﻘـﺎً ﻟﻠﻨﻈـﺎم ،وأي
ﻗﻮاﻋــﺪ وأﻧﻈﻤــﺔ ﺑﻴﺌﻴــﺔ ،ووﻓــﻖ اﻹﺟ ـﺮاءات اﻟــﱵ ﻗﺮر ــﺎ اﻟﺴــﻠﻄﺔ واﻟــﱵ ﲤﻜــﻦ ﻣــﻦ ﺗﻘﻴــﻴﻢ اﻷﺛــﺮ اﻟﺒﻴﺌــﻲ
اﶈﺘﻤــﻞ ﻷﻧﺸــﻄﺔ اﻻﺳﺘﻜﺸــﺎف اﳌﻘﱰﺣــﺔ ،ﲟــﺎ ﰲ ذﻟــﻚ اﻷﺛــﺮ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻨــﻮع اﻟﺒﻴﺌــﻲ ،دون أن ﺗﻘﺘﺼــﺮ
ﻋﻠﻴﻪ ،آﺧﺬة ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ؛
)ج(

ﺗﻘﻴﻴﻢ أوﱄ ﻟﻸﺛﺮ اﶈﺘﻤﻞ ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف اﳌﻘﱰﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ؛

)د( وﺻﻒ ﻟﻠﺘﺪاﺑﲑ اﳌﻘﱰﺣﺔ ﳌﻨﻊ اﻟﺘﻠﻮث واﻷﺧﻄـﺎر اﻷﺧـﺮى واﳊـﺪ ﻣﻨﻬـﺎ وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬـﺎ
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻵﺛﺎر اﶈﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ؛
)ﻫـ( اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار اﳌﻄﻠـﻮب ﻣﻨـﻪ وﻓﻘـﺎً ﻟﻠﻔﻘـﺮة ) (1ﻣـﻦ
اﳌﺎدة  13ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم؛
)و( ﺟ ــﺪول زﻣ ــﲏ ﻟﻠﻨﻔﻘ ــﺎت اﻟﺴ ــﻨﻮﻳﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌ ــﺔ ﰲ ﻣ ــﺎ ﻳﺘﻌﻠ ــﻖ ﺑﱪﻧ ــﺎﻣﺞ اﻷﻧﺸ ــﻄﺔ ﻟﻔ ــﱰة
اﻟﺴﻨﻮات اﳋﻤﺲ اﻷوﱃ.

ﺛﺎﻣﻨﺎ  -ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ
 - 28ذﻛــﺮ ﻣﻘــﺪم اﻟﻄﻠــﺐ أﻧــﻪ وﻓﻘــﺎ ﻟﻠﻤــﺎدة  29واﻟﻔــﺮع  8ﻣــﻦ اﳌﺮﻓــﻖ اﻟﺮاﺑــﻊ ﻣــﻦ اﻟﻨﻈــﺎم ،ﺳﻴﻀــﻊ
ﺑﺮﻧﺎﳎﺎ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌـﺎون ﻣـﻊ اﻟﺴـﻠﻄﺔ ،ﲝﻴـﺚ ﻳﻜـﻮن ﺟـﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠـﺰأ ﻣـﻦ اﻟﻌﻘـﺪ .وﻗـﺪم ﻣﻘـﺪم اﻟﻄﻠـﺐ
أﻳﻀــﺎ ﺑﻌــﺾ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت ﺑﺸــﺄن ﻧــﻮع ﻓــﺮص اﻟﺘــﺪرﻳﺐ ،وﻋــﺪد اﳌﺘــﺪرﺑﲔ ،واﻟﺘ ـﻮارﻳﺦ واﳌﻮاﻋﻴــﺪ اﻟﺰﻣﻨﻴــﺔ،
وﲣﺼﺼﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ .وأوﺿﺤﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣـﻦ ﻣﻘـﺪم اﻟﻄﻠـﺐ واﻷﻣـﲔ اﻟﻌـﺎم أن
ﻳﻜﻔﻼ ﻟﺪى إﻋﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻔﻘﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗـﺪﻳﻦ
واﻟــﺪول اﳌﺰﻛﻴــﺔ ،ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑـﱪاﻣﺞ اﻟﺘــﺪرﻳﺐ ﲟﻮﺟــﺐ ﺧﻄــﻂ اﻟﻌﻤــﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻜﺸــﺎف ،واﻟــﱵ
وﺿﻌﺘﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺪورة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮة ).(ISBA/19/LTC/14
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ﺣﺎدي ﻋﺸﺮ  -اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
 - 29ﺑﻌــﺪ أن درﺳــﺖ اﻟﻠﺠﻨــﺔ اﻟﺘﻔﺎﺻــﻴﻞ اﻟــﱵ ﻗــﺪﻣﻬﺎ ﻣﻘــﺪم اﻟﻄﻠــﺐ واﻟــﱵ ﺗــﺮد ﻣــﻮﺟﺰة ﰲ اﻟﻔــﺮوع
ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ إﱃ اﻟﺜﺎﻣﻦ أﻋﻼﻩ ،اﻗﺘﻨﻌﺖ ﺑﺄن اﻟﻄﻠﺐ ﻗﺪ ﻗﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤـﻮ اﻟﻮاﺟـﺐ وﻓﻘـﺎ ﻟﻠﻨﻈـﺎم وﺑـﺄن
ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ:
)أ(

ﻗﺪ اﻣﺘﺜﻞ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻨﻈﺎم؛

)ب( ﻗﺪ ﻗﺪم اﻟﺘﻌﻬﺪات واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﶈﺪدة ﰲ اﳌﺎدة  15ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم؛
)ج(

ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻘﺪرة اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻘﱰﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎف.

 - 30وﺗﻮﺿـ ــﺢ اﻟﻠﺠﻨـ ــﺔ أن ﲨﻴـ ــﻊ اﻟﺸـ ــﺮوط اﻟ ـ ـﻮاردة ﰲ اﻟﻔﻘـ ــﺮة  6ﻣـ ــﻦ اﳌـ ــﺎدة  23ﻣـ ــﻦ اﻟﻨﻈـ ــﺎم
ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ.
 - 31واﻗﺘﻨﻌﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺄن ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻘﱰﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎف ﺳﺘﻔﻲ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ:
)أ(

ﺗﻮﻓﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﺸﺮ وﺳﻼﻣﺘﻬﻢ؛

)ب( ﺗﻮﻓﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛
)ج( ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻋﺪم إﻗﺎﻣﺔ اﳌﻨﺸﺂت ﺣﻴﺚ ﳝﻜـﻦ أن ﺗﺘﺴـﺒﺐ ﰲ ﻋﺮﻗﻠـﺔ اﺳـﺘﺨﺪام اﳌﻤـﺮات
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﳌﻌﱰف ﺎ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﱵ ﺗﻜﺜﺮ ﻓﻴﻬﺎ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻴﺪ.
 - 32وﺑﻨــﺎء ﻋﻠﻴــﻪ ،وﻋﻤــﻼ ﺑــﺎﻟﻔﻘﺮة  5ﻣــﻦ اﳌــﺎدة  ،23ﻣــﻦ اﻟﻨﻈــﺎم ،ﺗﻮﺻــﻲ اﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺑــﺄن ﻳﻮاﻓــﻖ
اﺠﻤﻟﻠ ــﺲ ﻋﻠ ــﻰ ﺧﻄ ــﺔ اﻟﻌﻤ ــﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘ ــﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻜﺸ ــﺎف اﳌﻘﺪﻣ ــﺔ ﻣ ــﻦ وزارة اﳌـ ـﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ــﺔ واﻟﺒﻴﺌ ــﺔ ﰲ
اﻻﲢﺎد اﻟﺮوﺳﻲ.
ﻌﲔ اﳌﻨﻄﻘﺔ  1اﻟـﻮاردة ﰲ اﻟﻄﻠـﺐ اﳌﻘـﺪم ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ
 - 33وﺗﻮﺻﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ أﻳﻀﺎ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﺑﺄن ﻳُ ﱢ
ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎف ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﶈﺠﻮزة ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ وأن ﳛﺪد اﳌﻨﻄﻘـﺔ  2ﳌﻘـﺪم اﻟﻄﻠـﺐ
ﻛﻤﻨﻄﻘﺔ اﺳﺘﻜﺸﺎف.
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اﻟﻤﺮﻓﻖ
)أ(

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻹﺣﺪاﺛﻴﺎت

)ب( ﺧﺮﻳﻄـ ــﺔ اﳌﻮﻗـ ــﻊ اﻟﻌـ ــﺎم ﻟﻠﻤﻨﻄﻘـ ــﺔ اﶈﺠـ ــﻮزة اﳌﻘﱰﺣـ ــﺔ )اﳌﻨﻄﻘـ ــﺔ  (1وﻣﻨﻄﻘـ ــﺔ اﻻﺳﺘﻜﺸـ ــﺎف
)اﳌﻨﻄﻘﺔ (2

ﺟﺰﻳﺮة وﻳﻚ

اﻟﺸـ ــﺮﻛﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴـ ــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـ ــﺔ ﻟﻠـ ــﻨﻔﻂ
واﻟﻐﺎز واﻟﻤﻌﺎدن )ﺟﻮﻏﻤﻚ(

اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺮوﺳﻲ 2

ﺟﺒﺎل ﻣﺎﻏﻼن

أﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪود ﻣﺎرﻳﺎﻧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ

اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺮوﺳﻲ 1
اﻟﺮاﺑﻄ ــﺔ اﻟﺼ ــﻴﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺒﺤـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺚ
واﻟﺘﻄـ ـ ـ ــﻮﻳﺮ ﻓـ ـ ـ ــﻲ
ﻣﺠ ـ ــﺎل اﻟﻤ ـ ــﻮارد
اﻟﻤﻌﺪﻧﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ
ﻟﻠﻤﺤﻴﻄـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت
)ﻛﻮﻣﺮا(

ﺟﺰر ﻣﺎرﻳﺎﻧﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻏﻮام

وﻻﻳﺎت ﻣﻴﻜﺮوﻧﻴﺰﻳﺎ
اﻟﻤﻮﺣﺪة

اﻟﺤﺪود اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺨﺎﻟﺼﺔ )اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺤﺪودة ﻟﻤﻮارد ﻗﺎع اﻟﺒﺤﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺠﺮف اﻟﻘﺎري اﻟﻤﻮﺳﻊ ﻓﻲ  26ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/دﻳﺴﻤﺒﺮ (2011
2012
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎع اﻟﺒﺤﺎر2013 ،

14-24711

ﻗﻄﺎع اﺳﺘﻜﺸﺎف ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ  20ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا ﻣﺮﺑﻌﺎ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺮوﺳﻲ رﻗﻢ 1
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺮوﺳﻲ رﻗﻢ 2
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻛﻮﻣﺮا
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻮﻏﻤﻚ

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻘﻴﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ  550 × 550ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺮوﺳﻲ رﻗﻢ  1وﺗﺸﻤﻞ  150ﻗﻄﺎﻋﺎ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺮوﺳﻲ رﻗﻢ  2وﺗﺸﻤﻞ  150ﻗﻄﺎﻋﺎ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻛﻮﻣﺮا )اﻟﺼﻴﻦ( وﺗﺸﻤﻞ  150ﻗﻄﺎﻋﺎ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻮﻏﻤﻚ )اﻟﻴﺎﺑﺎن( وﺗﺸﻤﻞ  150ﻗﻄﺎﻋﺎ
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ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺎ ﺇﱃ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘـﺎﻉ
ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻌﻘﻴـﺪﺍﺕ
ﺍﳌﺘﻌــﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠــﺰﺍﺕ ﺍﳌﻘ ـﺪﻡ ﻣــﻦ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺍﶈــﺪﻭﺩﺓ ﳌــﻮﺍﺭﺩ ﻗــﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ -
ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ )(UK Seabed Resources Ltd.
ﺃﻭﻻ  -ﻣﻘﺪﻣﺔ
 - ١ﰲ  ٨ﺷــــــﺒﺎﻁ/ﻓﱪﺍﻳﺮ  ،٢٠١٣ﺗﻠﻘــــــﻰ ﺍﻷﻣــــــﲔ ﺍﻟﻌــــــﺎﻡ ﻟﻠﺴــــــﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــــــﺔ ﻟﻘــــــﺎﻉ
ﺍﻟﺒﺤــــــﺎﺭ ﻃﻠﺒــــــﺎ ﻣــــــﻦ ﺍﻟﺸــــــﺮﻛﺔ ﺍﶈــــــﺪﻭﺩﺓ ﳌــــــﻮﺍﺭﺩ ﻗــــــﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤــــــﺎﺭ  -ﺍﳌﻤﻠﻜــــــﺔ ﺍﳌﺘﺤــــــﺪﺓ
)) ،(UK Seabed Resources Ltd. (UKSRLﺗﻠـــﺘﻤﺲ ﻓﻴـــﻪ ﻣﻮﺍﻓﻘـــﺔ ﺍﻟﺴـــﻠﻄﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺧﻄـــﺔ ﻋﻤـــﻞ
ﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺰﺍﺕ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ )ﺍﻧﻈـﺮ  .(ISBA/19/LTC/9ﻭﻗـﺪ ﻗﹸـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ
ﻋﻤـــﻼ ﺑﻨﻈـــﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴـــﺐ ﻋـــﻦ ﺍﻟﻌﻘﻴـــﺪﺍﺕ ﺍﳌﺆﻟﻔـــﺔ ﻣـــﻦ ﻋـــﺪﺓ ﻣﻌـــﺎﺩﻥ ﻭﺍﺳﺘﻜﺸـــﺎﻓﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘـــﺔ
) ،ISBA/6/A/18ﺍﳌﺮﻓﻖ(.
 - ٢ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ) ١ﺝ( ﻣﻦ ﺍﳌـﺎﺩﺓ  ٢٠ﻣـﻦ ﺍﻟﻨﻈـﺎﻡ ،ﺃﺧﻄـﺮ ﺍﻷﻣـﲔ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺃﻋﻀـﺎﺀ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ،
ﲟﻮﺟـــﺐ ﻣـــﺬﻛﺮﺓ ﺷـــﻔﻮﻳﺔ ﻣﺆﺭﺧـــﺔ  ٥ﺁﺫﺍﺭ/ﻣـــﺎﺭﺱ  ،٢٠١٣ﺑﺎﺳـــﺘﻼﻣﻪ ﺍﻟﻄﻠـــﺐ ﻭﻋﻤـــﻢ ﻋﻠـــﻴﻬﻢ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﻋﺎﻡ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـﻪ .ﻭﺃﺩﺭﺝ ﺍﻷﻣـﲔ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻛـﺬﻟﻚ ﺍﻟﻨﻈـﺮ ﰲ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﺍﳌـﺬﻛﻮﺭ ﰲ
ﺟــــﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤــــﺎﻝ ﺍﺟﺘﻤــــﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨــــﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــــﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴــــﺔ ﺍﻟــــﺬﻱ ﻋﻘﺪﺗــــﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﺘــــﺮﺓ ﻣــــﻦ  ٨ﺇﱃ
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ﺛﺎﻧﻴﺎ  -ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻋﺘﻤﺪﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﻄﻠﺐ
ﺃﻟﻒ  -ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻋﺘﻤﺪﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﻄﻠﺐ
 - ٣ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﺇﺑﺎﻥ ﻧﻈﺮﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﳌﻘﺪﻡ ،ﺇﱃ ﺃﻥ ﺃﺳـﻠﻮﺏ ﺍﻟﻌﻤـﻞ
ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٦ﻣﻦ ﺍﳌﺮﻓﻖ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻳﻘﺘﻀـﻲ ﻣﻨـﻬﺎ
ﺃﻭﻻ ﺃﻥ ﺗﺘﺜﺒــﺖ ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﻮﺿــﻮﻋﻲ ﳑــﺎ ﺇﺫﺍ ﻛــﺎﻥ ﻣﻘ ـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﻗــﺪ ﺍﻣﺘﺜــﻞ ﻟﻠﺸــﺮﻭﻁ ﺍﻟــﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ
ﺍﻟﻨﻈـﺎﻡ ،ﻭﺧﺎﺻــﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻟﺸـﻜﻞ ﺍﻟــﺬﻱ ﺗﻘـﺪﻡ ﺑــﻪ ﺍﻟﻄﻠﺒـﺎﺕ؛ ﻭﳑــﺎ ﺇﺫﺍ ﻛـﺎﻥ ﻗـﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﻬــﺪﺍﺕ
ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٤ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ؛ ﻭﳑﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﳝﻠـﻚ ﺍﻟﻘـﺪﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴـﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎﻑ؛ ﻭﳑﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻭﰱ ﻋﻠـﻰ ﳓـﻮ ﻣـﺮﺽ،
ﺣﺴﺐ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺍﳊﺎﻝ ،ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﲟﻮﺟﺐ ﺃﻱ ﻋﻘﺪ ﺳﺒﻖ ﺇﺑﺮﺍﻣﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ ﻟﻘـﺎﻉ
ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ .ﻭﻳﻄﻠﺐ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺗﺒﺖ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘـﺮﺓ  ٤ﻣـﻦ ﺍﳌـﺎﺩﺓ  ٢١ﻣـﻦ ﺍﻟﻨﻈـﺎﻡ ،ﰲ ﻣـﺎ ﺇﺫﺍ
ﻛﺎﻧﺖ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﺗﻮﻓﱢﺮ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺼـﺤﺔ ﺍﻟﺒﺸـﺮ ﻭﺳـﻼﻣﺘﻬﻢ ،ﻭﺗـﻮﻓﱢﺮ ﲪﺎﻳـﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ
ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﺗﻜﻔﻞ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ ،ﻭﺗﻀﻤﻦ ﻋﺪﻡ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﳌﻨﺸـﺂﺕ ﺣﻴـﺚ ﳝﻜـﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺴـﺒﺐ ﰲ
ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﳌﻌﺘﺮﻑ ﺎ ﺍﻟﻀـﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣـﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ ﺃﻭ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻟـﱵ
ﺗﻜﺜــﺮ ﻓﻴﻬــﺎ ﺃﻧﺸــﻄﺔ ﺍﻟﺼـــﻴﺪ .ﻭﺗــﻨﺺ ﺍﻟﻔﻘــﺮﺓ  ٥ﻣــﻦ ﺍﳌـــﺎﺩﺓ  ٢١ﻣــﻦ ﺍﻟﻨﻈــﺎﻡ ﻋﻠــﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨـــﺔ،
ﺇﺫﺍ ﺗﺄﻛﺪﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘـﺎﻁ ﺍﳌﻨﺼـﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﻘـﺮﺓ  ٣ﻣـﻦ ﺍﳌـﺎﺩﺓ  ٢١ﻭﻗـﺮﺭﺕ ﺃﻥ ﺧﻄـﺔ ﺍﻟﻌﻤـﻞ
ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺔﹲ ﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻔﻘـﺮﺓ  ،٤ﺗﻮﺻـﻲ ﻋﻨﺪﺋـﺬ ﺍﻠـﺲ ﺑﺎﳌﻮﺍﻓﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺧﻄـﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ.
 - ٤ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻌﻘﻴـﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌـﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠـﺰﺍﺕ ،ﺭﺍﻋـﺖ
ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔﹸ ﺍﳌﺒــﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﺎﺕ ﻭﺍﻷﻫـﺪﺍﻑ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻷﻧﺸــﻄﺔ ﺍﳌﻨﻔــﺬﺓ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘـﺔ ﻛﻤــﺎ ﻧـﺺ ﻋﻠﻴﻬــﺎ
ﺍﳉﺰﺀُ ﺍﳊﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻣﺮﻓﻘﹸﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﻨﻔﻴـﺬ ﺍﳉـﺰﺀ ﺍﳊـﺎﺩﻱ ﻋﺸـﺮ ﻣـﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ
ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﻋﺎﻡ .١٩٩٤

ﺑﺎﺀ  -ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﻄﻠﺐ
 - ٥ﻧﻈـــﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨـــﺔ ﰲ ﺍﻟﻄﻠـــﺐ ﰲ ﺟﻠﺴـــﺎﺕ ﻣﻐﻠﻘـــﺔ ﻋﻘـــﺪﺕ ﰲ  ٩ﻭ  ١٠ﻭ  ١١ﲤـــﻮﺯ/
ﻳﻮﻟﻴـــــﻪ  ٢٠١٣ﰲ ﺇﻃـــــﺎﺭ ﺍﻟـــــﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳـــــﻌﺔ ﻋﺸـــــﺮﺓ ﻭﰲ  ٤ﻭ  ٥ﻭ  ٦ﻭ  ٧ﻭ  ١٠ﺷـــــﺒﺎﻁ/
ﻓﱪﺍﻳﺮ  ٢٠١٤ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ.
 - ٦ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻟﻠﻄﻠـﺐ ،ﺩﻋـﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﳌﻤﺜـﻞﹶ ﺍﻟـﺬﻱ ﻋﻴﻨـﻪ ﻣﻘـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ
ﻋﻨــﻪ ،ﺍﻟﺴــﻴﺪ ﺳــﺘﻴﻔﻦ ﺑــﻮﻝ ،ﺍﳌــﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴــﺬﻱ ﻟﻠﺸــﺮﻛﺔ ﺍﶈــﺪﻭﺩﺓ ﳌــﻮﺍﺭﺩ ﻗــﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ  -ﺍﳌﻤﻠﻜــﺔ
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ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺇﱃ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻄﻠﺐ .ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻮﻝ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺩﺍﻧﻜـﺎﻥ ﻛﺎﻧﻴﻨﻐﻬـﺎﻡ ،ﺍﳌـﺪﻳﺮ ﺑﺸـﺮﻛﺔ
UKSRL؛ ﻭﺗﺸــﺎﺭﻟﺰ ﻣﻮﺭﻏــﺎﻥ ،ﺍﳋــﺒﲑ ﺍﻻﺳﺘﺸــﺎﺭﻱ؛ ﻭﻛــﺮﻳﺲ ﻭﻭﻣــﺮﺯﱄ ،ﺭﺋــﻴﺲ ﻭﻓــﺪ ﺍﳌﻤﻠﻜــﺔ
ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻭﺃﻳﺮﻟﻨﺪﺍ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻧﺎﺋﺐ ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟـﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴـﺔ ﻭﺷـﺆﻭﻥ
ﺍﻟﻜﻤﻨﻮﻟﺚ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜـﺔ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ؛ ﻭﻫﻮﺭﺍﺷـﻴﻮ ﻻﻳﻜـﻮﻥ ،ﻣـﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﺳـﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺍﳌﻤﻠﻜـﺔ
ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ .ﻭﺣﻀﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﻮﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺃﲰـﺎﺅﻫﻢ :ﻓﻴﻜـﺮﺍﻡ ﻓﺮﻣـﺎ ،ﺷـﺮﻛﺔ ﻟﻮﻛﻬﻴـﺪ ﻣـﺎﺭﺗﻦ؛ ﺟﻨﻴﻔـﺮ
ﻭﺍﺭﻳــﻦ ،ﺷــﺮﻛﺔ ﻟﻮﻛﻬﻴــﺪ ﻣــﺎﺭﺗﻦ؛ ﺟــﻮﻥ ﺳــﺘﻴﻔﱰ ،ﺍﳌﺴﺘﺸــﺎﺭ ﺍﻟﻘــﺎﻧﻮﱐ ،ﺷــﺮﻛﺔ  UKSRLﻭﺷــﺮﻛﺔ
ﻟﻮﻛﻬﻴــﺪ ﻣــﺎﺭﺗﻦ  -ﺍﳌﻤﻠﻜــﺔ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ؛ ؛ ﺭﺍﻟــﻒ ﺳــﺒﻴﻜﺮﻣﺎﻥ ،ﻛــﺒﲑ ﺍﳌﻬﻨﺪﺳــﲔ ،ﺷــﺮﻛﺔ .UKSRL
ﰒ ﻃﺮﺡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻻﺳﺘﻴﻀﺎﺡ ﺑﻌﺾ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻗﺒﻞ ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﻐﻠﻘـﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳـﺘﻪ
ﺑﺎﻟﺘﻔﺼـﻴﻞ .ﻭﺑﻌــﺪ ﺍﻟﻨﻈـﺮ ﺍﳌﺒــﺪﺋﻲ ﰲ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ،ﻗـﺮﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺃﻥ ﺗﻄﻠـﺐ ﺇﱃ ﺭﺋﻴﺴــﻬﺎ ﺃﻥ ﳛﻴــﻞ ﺇﱃ
ﻣﻘـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﻗﺎﺋﻤــﺔ ﻛﺘﺎﺑﻴــﺔ ﺑﺄﺳــﺌﻠﺔ ﻣﻮﺟﻬــﺔ ﺇﻟﻴــﻪ .ﻭﻗــﺪ ﻭﺭﺩﺕ ﺭﺩﻭﺩ ﻣــﻦ ﻣﻘـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﺇﻻ ﺃﻥ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﱂ ﻳﺘﺢ ﳍﺎ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻜﺎﰲ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﻈـﺮ ﰲ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ،ﻓﻘـﺮﺭﺕ ﺃﻥ ﺗﺮﺟـﺊ ﺍﻟﻨﻈـﺮ ﻓﻴـﻪ ﺇﱃ
ﺟﻠﺴــﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ ﺍﳌﻌﻘــﻮﺩﺓ ﰲ ﺷــﻬﺮ ﺷــﺒﺎﻁ/ﻓﱪﺍﻳﺮ  ،٢٠١٤ﻋﻠــﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻨﺎﻭﻟــﻪ ﺑــﺎﻟﻨﻈﺮ ﻋﻨﺪﺋــﺬ ﻋﻠــﻰ
ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ.

ﺛﺎﻟﺜﺎ  -ﻣﻮﺟﺰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ
ﺃﻟﻒ  -ﻫﻮﻳﺔ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ
 - ٧ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﺳﻢ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﻋﻨﻮﺍﻧﻪ:
)ﺃ( ﺍﻻﺳـــــﻢ :ﺍﻟﺸـــــﺮﻛﺔ ﺍﶈـــــﺪﻭﺩﺓ ﳌـــــﻮﺍﺭﺩ ﻗـــــﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤـــــﺎﺭ  -ﺍﳌﻤﻠﻜـــــﺔ ﺍﳌﺘﺤـــــﺪﺓ
))(UK Seabed Resources Ltd. (UKSRL؛
)ﺏ( ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥCunard House, 15 Regent Street, London, SW1Y 4LR, United: Kingdom:؛

-٨

)ﺝ(

ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﱪﻳﺪﻱ :ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺫﺍﺗﻪ ﺍﳌﺪﺭﺝ ﺃﻋﻼﻩ؛

)ﺩ(

ﺭﻗﻢ ﺍﳍﺎﺗﻒ٤٤ (٠) ٧٩٧٩ ٨٠٢٠ :؛

)ﻫـ(

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ.٤٤ (٠) ٢٠ ٧٩٧٩ ٨٠٩٠ :

ﻭﻗﺪ ﻋﻴّﻦ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﳑﺜﻼ ﻟﻪ:
)ﺃ(

ﺍﻻﺳﻢ :ﺳﺘﻴﻔﻦ ﺑﻮﻝ؛

)ﺏ( ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﱪﻳﺪﻱ :ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺫﺍﺗﻪ ﺍﳌﺪﺭﺝ ﺃﻋﻼﻩ؛
)ﺝ(
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)ﺩ(

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ :ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺫﺍﺗﻪ ﺍﳌﺪﺭﺝ ﺃﻋﻼﻩ؛

)ﻫـ(

ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐstephen.ball@ukseabedresources.co.uk :؛

)ﻭ(
ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ.

ﻣﻜــﺎﻥ ﺗﺴــﺠﻴﻞ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺍﳌﹸﻘﺪﻣــﺔ ﻟﻠﻄﻠــﺐ ﻭﳏــﻞ ﺍﻟﻌﻤــﻞ/ﺍﳌﻘﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴــﻲ ﳍــﺎ:

 - ٩ﻭﺫﻛﺮﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻘﺪﻣـﺔ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﺃـﺎ ﺷـﺮﻛﺔ ﻓﺮﻋﻴـﺔ ﳑﻠﻮﻛـﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣـﻞ ﻟﺸـﺮﻛﺔ ﻟﻮﻛﻬﻴـﺪ
ﻣـﺎﺭﺗﻦ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀـﺔ ﺍﶈـﺪﻭﺩﺓ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜـﺔ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ )).(Lockheed Martin UK Holdings Ltd. (LMUK
ﻭﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺍﶈــﺪﻭﺩﺓ ﳌــﻮﺍﺭﺩ ﻗــﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ  -ﺍﳌﻤﻠﻜــﺔ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﻭﺷــﺮﻛﺔ ﻟﻮﻛﻬﻴــﺪ ﻣــﺎﺭﺗﻦ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀــﺔ
ﺍﶈــﺪﻭﺩﺓ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜــﺔ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﺷــﺮﻛﺘﺎﻥ ﻣﻨﺸــﺄﺗﺎﻥ ﲟﻮﺟــﺐ ﺍﻟﻘــﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﺴــﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﻤﻠﻜــﺔ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ
ﻭﻣﻘﺮﳘﺎ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ.

ﺑﺎﺀ  -ﺗﺰﻛﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ
 - ١٠ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﳌﺰﻛﻴﺔ.
 - ١١ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﺰﻛﻴﺔ ﻗﺪ ﺃﻭﺩﻋـﺖ ﺻـﻚ ﺍﻧﻀـﻤﺎﻣﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺍﻷﻣـﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ ﻭﺻ ـﻚ ﺗﺼــﺪﻳﻘﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﺍﻻﺗﻔــﺎﻕ ﺍﳌﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴــﺬ ﺍﳉــﺰﺀ ﺍﳊــﺎﺩﻱ ﻋﺸــﺮ ﻣــﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﰲ
 ٢٥ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ .١٩٩٧
 - ١٢ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺰﻛﻴﺔ ﻣﺆﺭﺧـﺔ  ٨ﺷـﺒﺎﻁ/ﻓﱪﺍﻳﺮ ٢٠١٣؛ ﻭﻫـﻲ ﺻـﺎﺩﺭﺓ ﻋـﻦ ﻓﻴﻨﺴـﻨﺖ ﻛﻴﺒـﻞ،
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﰲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ.
 - ١٣ﻭﺗﺸﲑ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺰﻛﻴﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ﺗﺘﺤﻤـﻞ ﺍﳌﺴـﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋـﻦ ﻛـﻞ ﻣـﺎ ﻳﻘـﻮﻡ ﺑـﻪ
ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ  ١٣٩ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ٤ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٥٣ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻭﲤﺸـﻴﺎ ﻣـﻊ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ٤ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٤ﻣﻦ ﺍﳌﺮﻓﻖ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ .ﻭﺗﻌﻠﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﺰﻛﻴﺔ ﺃﻥ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺷـﺮﻛﺔ
ﻣﻨﺸـﺄﺓ ﻭﻣﺴـﺠﻠﺔ ﺣﺴــﺐ ﺍﻷﺻـﻮﻝ ﻭﻓﻘــﺎ ﻟﻘـﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻤﻠﻜــﺔ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ،ﻭﻣﻜﺘﺒــﻬﺎ ﺍﳌﺴـﺠﻞ ﻛــﺎﺋﻦ ﰲ
ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ؛ ﻭﺑﺬﻟﻚ ،ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺭﻋﺎﻳﺎ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ .ﻭﺗﺬﻛﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﺰﻛﻴـﺔ ﺃﻳﻀـﺎ ﺃﻥ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺭﻋﺎﻳﺎ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ﻭﻣﻘـﻴﻢ ﻓﻴﻬـﺎ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺸـﺮﻛﺔ ﲢﺘـﺎﺝ ﺇﱃ ﺗـﺮﺧﻴﺺ ﻳﻤـﻨﺢ
ﳍﺎ ﻭﻓﻖ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﰲ ﻗﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺎ ﰲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ .ﻭﺑﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺫﻟـﻚ ،ﺗﻌﻠـﻦ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﺰﻛﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﲣﻀﻊ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﺇﺷﺮﺍﻓﻬﺎ.
 - ١٤ﻭﰲ ﺭﺳــﺎﻟﺔ ﻣﺆﺭﺧــﺔ  ٨ﺷــﺒﺎﻁ/ﻓﱪﺍﻳﺮ  ،٢٠١٣ﺃﺷــﺎﺭ ﻣﻘ ـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﺇﱃ ﺍﻷﻧﻈﻤــﺔ ﺍﶈﻠﻴــﺔ
ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻋﻨﺼﺮﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺰﻛﻴﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺍﻟﱵ ﺃﺻﺪﺭﺎ ﻏﺮﻓـﺔ
ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻗﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ ﰲ  ١ﺷـﺒﺎﻁ/ﻓﱪﺍﻳﺮ  .٢٠١١ﻭﰲ
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ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﺰﻛﻴﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌـﺪﻳﻦ ﰲ ﻗـﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ ﻭﻭﺿـﻌﺖ ﲨﻠـﺔ
ﺃﻧﻈﻤــﺔ ﻣﺘﺼــﻠﺔ ــﺎ ،ﻭﻣﻨــﻬﺎ ﻗــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌــﺪﻳﻦ ﰲ ﺃﻋﻤــﺎﻕ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ )ﺃﺣﻜــﺎﻡ ﻣﺆﻗﺘــﺔ( ﻟﻌــﺎﻡ ،١٩٨١
ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﰲ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ )ﺭﺧﺺ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ( ﻟﻌـﺎﻡ  .١٩٨٤ﻭﰲ ﺍﻟﺮﺳـﺎﻟﺔ
ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺁﻧﻔـﺎ ،ﻳﺸـﲑ ﻣﻘـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟـﺔ ﺍﳌﺰﻛﻴـﺔ ﺃﻛـﺪﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺸـﺮﻛﺔ ﺍﶈـﺪﻭﺩﺓ ﳌـﻮﺍﺭﺩ
ﻗـــﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤـــﺎﺭ  -ﺍﳌﻤﻠﻜـــﺔ ﺍﳌﺘﺤـــﺪﺓ ﺗﺴـــﺘﻮﰲ ﲨﻴـــﻊ ﺍﻟﺸـــﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒـــﺔ ﻟﻠﺤﺼـــﻮﻝ ﻋﻠـــﻰ ﺭﺧﺼـــﺔ
ﺍﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ ﲟﻮﺟــﺐ ﺗﺸــﺮﻳﻌﺎﺎ ﺍﶈﻠﻴــﺔ ،ﲟــﺎ ﰲ ﺫﻟــﻚ ﺷــﺮﻭﻁ ﺍﻟﻘــﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴــﺔ ،ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑــﺔ
ﺍﻟﻔﻌﻠﻴــﺔ ،ﻭﺍﻻﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ ﺍﳌﺴــﺆﻭﻝ ﺑﻴﺌﻴــﺎ .ﻭﻋﻠــﻰ ﻫــﺬﺍ ﺍﻷﺳــﺎﺱ ،ﻣﻨﺤــﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟــﺔ ﺍﳌﺰﻛﻴــﺔ ﻣﻘ ـﺪﻡ
ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺭﺧﺼﺔ ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺗﺴﺮﻱ ﻋﻠـﻰ ﺍﳌﻨﻄﻘـﺔ ﺍﳌﺸـﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠـﺐ ،ﻳﺒـﺪﺃ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ـﺎ ﻣـﻦ ﺗـﺎﺭﻳﺦ
ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻘﺪﺍ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ.

ﺟﻴﻢ  -ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ
 - ١٥ﺗﻘــﻊ ﺍﳌﻨﻄﻘــﺔ ﺍﳌﺸــﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠــﺐ ﰲ ﺍﳉــﺰﺀ ﺍﻟﺸــﺮﻗﻲ ﻣــﻦ ﻣﻨﻄﻘــﺔ ﻛﻼﺭﻳــﻮﻥ  -ﻛﻠﻴﱪﺗــﻮﻥ.
ﻭﺍﳌﻨﻄﻘـــﺔ ﻣﺘﻼﺻـــﻘﺔ ﺃﺟﺰﺍﺅﻫـــﺎ ﻭﺗﺘـــﺄﻟﻒ ﻣـــﻦ ﺷـــﻄﺮﻳﻦ ﺳـ ـﻤﻴﺎ ﺍﳉـــﺰﺀ ﺃﻟـــﻒ ﻭﺍﳉـــﺰﺀ ﺑـــﺎﺀ ،ﻭﳘـــﺎ
ﻣﺘﺠﺎﻭﺭﺍﻥ ﻭﻣﺘﺪﺍﺧﻼﻥ .ﻭﺍﳉﺰﺀ ﺃﻟﻒ ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ  ٧٤ ٩١٩ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮﺍ ﻣﺮﺑﻌـﺎ ،ﻭﺍﳉـﺰﺀ ﺑـﺎﺀ ﻣﺴـﺎﺣﺘﻪ
 ٧٤ ٩٠٤ﻛﻴﻠـــﻮﻣﺘﺮﺍﺕ ﻣﺮﺑﻌـــﺔ .ﻭﺗﺘـــﺮﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤـــﺎﻕ ﺍﳌﻴـــﺎﻩ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘـــﺔ ﺍﳌﺸـــﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠـــﺐ ﺑـــﲔ
 ٢ ١٠٠ﻭ  ٥ ٢٠٠ﻣﺘﺮ .ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻌﻤﻖ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ  ٤ ٨٠٠ﻣﺘﺮ ﻭﺃﻏﻠـﺐ ﺍﳌﻨﺤـﺪﺭﺍﺕ ـﺎ
ﻻ ﻳﺘﺠــﺎﻭﺯ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋــﻪ ﺍﻟــﺪﺭﺟﺘﲔ .ﻭﺗــﺮﺩ ﰲ ﻣﺮﻓــﻖ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘــﺔ ﺇﺣــﺪﺍﺛﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﻄﻘــﺘﲔ ﺍﳌﺸــﻤﻮﻟﺘﲔ
ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻣﻮﻗﻌﻬﻤﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ.

ﺩﺍﻝ  -ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ
 - ١٦ﺳﺒﻖ ﳌﹸﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺃﻥ ﺃﺑﺮﻡ ﻋﻘﺪﺍ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﻭﺗﺮﺩ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻨﻪ:
)ﺃ( ﻭﻗﹼﻌــﺖ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺍﶈــﺪﻭﺩﺓ ﳌــﻮﺍﺭﺩ ﻗــﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ  -ﺍﳌﻤﻠﻜــﺔ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﻋﻘــﺪﺍ ﻣــﻊ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺰﺍﺕ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﰲ  ٨ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﱪﺍﻳﺮ ٢٠١٣؛
)ﺏ( ﺑــﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺟ ـﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘــﺪ ﺍﳌــﺬﻛﻮﺭ ،ﱂ ﻳﻄﻠــﺐ ﺣــﱴ ﺗﺎﺭﳜــﻪ ﺗﻘــﺪﱘ ﺃﻳــﺔ ﺗﻘــﺎﺭﻳﺮ
ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ؛
)ﺝ(

ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﰲ  ٧ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﱪﺍﻳﺮ .٢٠٢٨

 - ١٧ﻭﻳﺮﻓــــﻖ ﻣﻘــ ـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠــــﺐ ،ﻭﻓﻘــــﺎ ﻟﻠﻤــــﺎﺩﺓ  ١٤ﻣــــﻦ ﺍﻟﻨﻈــــﺎﻡ ،ﺗﻌﻬــــﺪﺍ ﻛﺘﺎﺑﻴــــﺎ ﻣﺆﺭﺧــــﺎ
 ٨ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﱪﺍﻳﺮ  ٢٠١٣ﻭﻣﺬﻳﻼ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﻣﻤﺜﱢﻠﻪ ﺍﳌﻌﻴّﻦ.
 - ١٨ﻭﺳﺪﺩ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺭﺳﻮﻣﺎﹰ ﻗﺪﺭﻫﺎ  ٥٠٠ ٠٠ﺩﻭﻻﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ  ١٩ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ.
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ﺭﺍﺑﻌﺎ  -ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺣﺎﳍﺎ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ
 - ١٩ﻗﹸﺪﻣﺖ ﻃﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
)ﺃ(

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ:

’‘١

ﻗﺎﺋﻤــﺔ ﺑﺎﻹﺣــﺪﺍﺛﻴﺎﺕ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴــﺔ ﻣﻌــﺪﺓ ﻭﻓﻘــﺎ ﻟﻠﻨﻈــﺎﻡ ﺍﳉﻴﻮﺩﻳﺴــﻲ ﺍﻟﻌــﺎﳌﻲ ﻟﻌــﺎﻡ
 ،١٩٨٤ﺗﻮﺿﺢ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ؛

’‘٢

ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺗﻮﺿﺢ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ؛

’‘٣

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻹﺣﺪﺍﺛﻴﺎﺕ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻟﻠﺤـﺪ ﺍﻟﻔﺎﺻـﻞ ﺍﻟـﺬﻱ ﻳﻘﺴـﻢ ﺍﳌﻨﻄﻘـﺔ ﺇﱃ ﺷـﻄﺮﻳﻦ
ﺗﺘﺴﺎﻭﻯ ﻗﻴﻤﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ؛

’‘٤

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺸﻤﻞ ﺃﻱ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﳌﹸﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ،ﳛﻴﻠـﻬﺎ ﻟـﺘﻤﻜﲔ ﺍﻠـﺲ ﻣـﻦ
ﲢﺪﻳــﺪ ﻗﻄــﺎﻉ ﳏﺠــﻮﺯ ﺑﻨــﺎﺀ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤــﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳــﺔ ﺍﳌﻘ ـﺪﺭﺓ ﻟﺸــﻄﺮﻱ ﺍﳌﻨﻄﻘــﺔ
ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ،ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ:
ﺃ  -ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﻘﻴـﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌـﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠـﺰﺍﺕ ﻭﻣﺴـﺤﻬﺎ ﻭﺗﻘﻴﻴﻤﻬـﺎ ﰲ
ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ،ﻭﺗﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

6/16

’‘١

ﻭﺻــﻒ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﺳــﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻟﻌﻘﻴــﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌــﺪﺩﺓ
ﺍﻟﻔﻠﺰﺍﺕ ﻭﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ؛

’‘٢

ﺧـــــﺮﺍﺋﻂ ﻟﻘﻴﺎﺳـــــﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤـــــﺎﻕ ﻭﺍﳌﻨﺤـــــﺪﺭﺍﺕ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘـــــﺔ
ﻭﻣﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﻋــﻦ ﺗــﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧــﺎﺕ ﺍﳌﻮﺿــﺤﺔ ﰲ ﻫــﺬﻩ ﺍﳋــﺮﺍﺋﻂ
ﻭﻣﺪﻯ ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺘﻬﺎ؛

’‘٣

ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﻋــﻦ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻛﺜﺎﻓــﺔ )ﻭﻓــﺮﺓ( ﺍﻟﻌﻘﻴــﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌــﺪﺩﺓ
ﺍﻟﻔﻠﺰﺍﺕ ،ﻣﻊ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻣﻮﺍﺯﻳﺔ ﺗﺒﲔ ﻭﻓﺮﺎ ﻭﺗﻮﺿﺢ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺃﺧـﺬ
ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ؛

’‘٤

ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﳏﺘـﻮﻯ ﺍﳌﻌـﺎﺩﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﳘﻴـﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻳﺔ
)ﺍﻟﺮﺗﺒــﺔ( ﳏﺴــﻮﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﱃ ﲢﻠﻴــﻞ ﻛﻴﻤﻴــﺎﺋﻲ ﻭﻣﻌﺒــﺮﺍ ﻋﻨــﻪ ﰲ
ﺻﻮﺭﺓ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻥ )ﺍﳉﺎﻑ( ﻭﺍﳋﺮﺍﺋﻂ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼـﻠﺔ
ﺍﳌﺒﻴﻨﺔ ﻟﻠﺮﺗﺒﺔ؛
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’‘٥

ﺧــﺮﺍﺋﻂ ﻣﺠﻤﻌــﺔ ﻟﺪﺭﺟــﺔ ﻭﻓــﺮﺓ ﺍﻟﻌﻘﻴــﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌــﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠــﺰﺍﺕ
ﻭﺭﺗﺒﻬﺎ؛

’‘٦

ﺣﺴــﺎﺑﺎﺕ ﻟﺘﺤﺪﻳــﺪ ﺍﻟﻘﻴﻤــﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳــﺔ ﺍﳌﻘ ـﺪﺭﺓ ﺍﳌﺘﺴــﺎﻭﻳﺔ ﻟﻜــﻞ
ﺷــﻄﺮ ﻣــﻦ ﺷــﻄﺮﻱ ﺍﳌﻨﻄﻘــﺔ ﺍﳌﺸــﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠــﺐ ،ﻣﻌﺒــﺮﺍ ﻋﻨــﻬﺎ
ﺑﻜﻤﻴــﺔ ﺍﳌﻌــﺎﺩﻥ ﺍﻟــﱵ ﳝﻜــﻦ ﺍﺳــﺘﺨﺮﺍﺟﻬﺎ ﻣــﻦ ﺍﳌﻨــﺎﻃﻖ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠــﺔ
ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻦ؛

’‘٧

ﻭﺻﻒ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ.

ﺏ  -ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﺮﻳﺢ ﻭﺍﲡﺎﻫﻬـﺎ؛ ﺍﺭﺗﻔـﺎﻉ ﺍﳌـﻮﺝ ﻭﻣﺪﺗـﻪ ﻭﺍﲡﺎﻫـﻪ؛
ﻭﺍﻟﺘﻴﺎﺭ؛ ﻭﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻭﻣﻠﻮﺣﺘﻬﺎ؛ ﻭﺍﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ؛
ﺝ  -ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺗﺰﻛﻴﺔ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﺰﻛﻴﺔ؛
ﺩ  -ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﺘﻤﻜﲔ ﺍﻠﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺜﺒـﺖ ﻣـﻦ ﺍﻣـﺘﻼﻙ ﻣﻘـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ
ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻼﺿﻄﻼﻉ ﲞﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎﻑ؛
ﻫـ  -ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﺘﻤﻜﲔ ﺍﻠﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺜﺒـﺖ ﻣـﻦ ﺍﻣـﺘﻼﻙ ﻣﻘـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ
ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻼﺿﻄﻼﻉ ﲞﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎﻑ؛
ﻭ-

ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﱵ ﺳﺘﺘﺒﻊ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ؛

ﺯ-

ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ.

ﺧﺎﻣﺴﺎ  -ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﳌﹸﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ
ﺃﻟﻒ  -ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
 - ٢٠ﺑــﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻣﻘ ـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﻛﻴــﺎﻥﹲ ﺣــﺪﻳﺚ ﺍﻹﻧﺸــﺎﺀ ،ﺯﻭﺩﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ،ﻭﻓﻘــﺎ ﻷﺣﻜــﺎﻡ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ٥ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٢ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ،ﲟﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻭﻣﺼـﺪﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻟﻜـﻲ ﺗﺴـﺘﻌﲔ ـﺎ ﰲ
ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻘﺪﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ .ﻭﻗﺪ ﺻﺪﻕ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﺆﻗـﺖ
ﺍﳌﻤﺜـ ـﻞﹸ ﺍﻟـــﺬﻱ ﻋﻴﻨـــﻪ ﻣﻘـ ـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـــﺐ .ﻭﺃﺣـــﺎﻝ ﻣﻘـ ـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـــﺐ ﺃﻳﻀـــﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧـــﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴـــﺔ ﺍﳌﻮﺣـــﺪﺓ
ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻌــﺔ ﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻟﻮﻛﻬﻴــﺪ ﻣــﺎﺭﺗﻦ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀــﺔ ﺍﶈــﺪﻭﺩﺓ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜــﺔ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ) (LMUKﺍﻟــﱵ ﻫــﻲ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻷﻡ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘـﺮﺓ  ٧ﻣـﻦ ﺍﳌـﺎﺩﺓ  ١٢ﻣـﻦ ﺍﻟﻨﻈـﺎﻡ .ﻭﰲ ﺭﺳـﺎﻟﺔ ﻭﺭﺩﺕ ﻣـﻦ ﺍﳌﻤﺜـﻞ
ﺍﳌﻌـ ـﻴّﻦ ﻋـــﻦ ﻣﻘـ ـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـــﺐ ﻟﻮﺻـــﻒ ﺍﻟﻘـــﺪﺭﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴـــﺔ ﳍـــﺬﺍ ﺍﻷﺧـــﲑ ،ﺫﻛـــﺮ ﺍﳌﻤﺜـ ـﻞﹸ ﺃﻥ ﻣﻘـ ـﺪﻡ
ﺍﻟﻄﻠــــﺐ ﻗــــﺪ ﻳﻌﻤــــﺪ ﺇﱃ ﺍﻻﺳــــﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳــــﻞ ﻣــــﻦ ﺷــــﺮﻛﺔ ﻟﻮﻛﻬﻴــــﺪ ﻣــــﺎﺭﺗﻦ ﻛﻮﺭﺑﻮﺭﻳﺸــــﲔ
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) ((LMC) Lockheed Martin Corporationﺍﻟـﱵ ﺗﻌﺘـﱪ ﺷـﺮﻛﺔ ﻟﻮﻛﻬﻴـﺪ ﻣـﺎﺭﺗﻦ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀـﺔ ﺍﶈـﺪﻭﺩﺓ
ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ) (LMUKﺟﺰﺀﺍ ﻣﻨﻬﺎ.

ﺑﺎﺀ  -ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
 - ٢١ﺫﻛﺮ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﲣﻮﻟﻪ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﳌـﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﳋـﱪﺍﺕ
ﺍﳌﺘﺨﺼﺼــﺔ ﺍﳌﺘــﻮﺍﻓﺮﺓ ﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻟﻮﻛﻬﻴــﺪ ﻣــﺎﺭﺗﻦ ﻛﻮﺭﺑﻮﺭﻳﺸــﻦ ) (LMCﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﺼــﻞ ﲟﺴــﺢ ﻣــﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌـﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠـﺰﺍﺕ ﻭﲢﻠﻴﻠـﻬﺎ ﻭﻃﺮﺍﺋـﻖ ﺍﺳـﺘﺨﺮﺍﺟﻬﺎ .ﻭﻳﻼﺣـﻆ ﻣﻘـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﺃﻥ ﺷـﺮﻛﺔ
ﻟﻮﻛﻬﻴــﺪ ﻣــﺎﺭﺗﻦ ﻛﻮﺭﺑﻮﺭﻳﺸــﲔ ) (LMCﻛﺎﻧــﺖ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗــﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴــﻲ ﻭﻣــﻮﺭﺩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ ﻻﲢــﺎﺩ
ﺷــﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﻌــﺎﺩﻥ ﺍﶈﻴﻄﻴــﺔ ) ،(Ocean Minerals Companyﺍﻟــﺬﻱ ﻛــﺎﻥ ﻣــﻦ ﺃﻫــﻢ ﺍﳌﺸــﺎﺭﻛﲔ ﰲ
ﺍﻷﻧﺸــﻄﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﺳــﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﳌﻌــﺎﺩﻥ ﻣــﻦ ﻗــﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺴــﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴــﺎﺕ ﻣــﻦ ﺍﻟﻘــﺮﻥ
ﺍﳌﺎﺿــﻲ .ﺇﺿــﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺫﻟـــﻚ ﲤﺘﻠــﻚ ﺷـــﺮﻛﺔ ﻟﻮﻛﻬﻴــﺪ ﻣــﺎﺭﺗﻦ ﻛﻮﺭﺑﻮﺭﻳﺸـــﲔ ) (LMCﺃﻛﺜــﺮ ﻣـــﻦ
 ٥٠ﻋﺎﻣــﺎ ﻣــﻦ ﺍﳋــﱪﺓ ﰲ ﳎــﺎﻝ ﺗﺼــﻤﻴﻢ ﻭﺗﻄــﻮﻳﺮ ﻧﻈــﻢ ﺍﶈﻴﻄــﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺳــﻌﺔ ﺍﻟﻨﻄــﺎﻕ ،ﲟــﺎ ﰲ ﺫﻟــﻚ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ .ﻭﻟﺬﻟﻚ ﳝﻜـﻦ ﳌﹸﻘـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﺃﻥ ﻳﺴـﺘﻔﻴﺪ ﻣـﻦ ﺍﳋـﱪﺓ ﺍﻟﻮﺍﺳـﻌﺔ
ﺍﻟﱵ ﲤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﻘﻴـﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌـﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠـﺰﺍﺕ ﻭﻣـﻦ ﻗـﺪﺭﺍﺎ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ،
ﻭﻫﻲ ﺍﳋﱪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﻛﺘﺴﺒﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺎﺭﳜﻬﺎ ﺍﳌﻬﲏ ﺍﻟﻄﻮﻳـﻞ ﻭﺃﻋﻤـﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ ﺍﻟـﱵ
ﻗﺎﻣﺖ ﺎ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﻭﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﺬﳍﺎ.
 - ٢٢ﻭﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬـﺎ ﻟﻠﻘـﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ ﺍﻟـﱵ ﳝﺘﻠﻜﻬـﺎ ﻣﻘـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ،ﺃﻧـﻪ ﺃﺣـﺎﻝ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲞﱪﺍﺗﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﻣﻌﺎﺭﻓﻪ ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﺗـﻪ ﻭﻣﺆﻫﻼﺗـﻪ ﻭﺧﱪﺍﺗـﻪ ﺍﻟﻔﻨﻴـﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼـﻠﺔ ﲞﻄـﺔ
ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣــﺔ ،ﻭﻣﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﳌﻌــﺪﺍﺕ ﻭﺍﻷﺳــﺎﻟﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ ﺍﻟﻼﺯﻣــﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ﺧﻄــﺔ
ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ .ﻭﺫﻛﺮ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺫﻟـﻚ ﺃﻧـﻪ ﺟﻤـﻊ ﻟﻠﻌﻘـﺪ ﺍﻟـﺬﻱ ﺳـﺒﻖ ﺃﻥ
ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓﺮﻳﻘـﺎﹰ ﻣـﻦ ﻛﺒـﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤـﺎﺀ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼـﲔ ﻹﺟـﺮﺍﺀ ﺩﺭﺍﺳـﺔ ﺗﺠـﺮﻯ ﰲ ﺍﻟﺴـﻨﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻣـﻦ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻹﺭﺳﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧـﺎﺕ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻳـﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻤﻮﻋـﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴـﺔ ﰲ ﻗـﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤـﺮ .ﻭﺫﻛـﺮ ﻣﻘـﺪﻡ
ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻧﻪ ﺗﻘﺮﺭ ﻋﻘﺪ ﺣﻠﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﻋـﻦ ﲣﻄـﻴﻂ ﺍﻟﺒﻌﺜـﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﲝﻀـﻮﺭ ﺧـﱪﺍﺀ ﻣﻬﻨـﻴﲔ ﻭﻣـﻦ
ﺍــﺎﻝ ﺍﻷﻛــﺎﺩﳝﻲ ،ﻭﺃﻥ ﺍﳍــﺪﻑ ﻣــﻦ ﺣﻠﻘــﺔ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﺍﳌــﺬﻛﻮﺭﺓ ﻫــﻮ ﺍﺳــﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴــﺎﺕ
ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﲨﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﰲ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺄﻓﻀﻠﻬﺎ.
 - ٢٣ﻭﻳﻌﺘﺰﻡ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺃﻧﺸﻄﺘﻪ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﰲ ﺧﻼﻝ ﺳﺖ ﺳـﻨﻮﺍﺕ.
ﻭﰲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻋــﺪﻡ ﺍﻛﺘﻤــﺎﻝ ﻫــﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸــﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳــﺔ ،ﺳـﻴﻌﺪﻝ ﻣﻘـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﺑﻌﻀــﺎ ﻣــﻦ
ﺃﻧﺸﻄﺘﻪ ﲝﻴﺚ ﺗﻨﻔﺬ ﺇﻣـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺪﻯ ﺟـﺰﺀ ﻣـﻦ ﺍﻟﺴـﻨﻮﺍﺕ  ٧ﺇﱃ  ١٥ﺍﳌﺘﺒﻘﻴـﺔ ﻣـﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗـﺪ ﺃﻭ ﻋﻠـﻰ
ﻣﺪﻯ ﺍﻟﻔﺘـﺮﺓ ﺍﳌـﺬﻛﻮﺭﺓ ﻛﻠـﻬﺎ ،ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻠﺒﻨـﺪ  ٤ﻣـﻦ ﺍﳌﺮﻓـﻖ ﺍﻟﺮﺍﺑـﻊ .ﻭﺫﻛـﺮ ﻣﻘـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﺃﻥ ﺧﻄـﺔ
ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﳍــﺎ ﻫــﺪﻓﺎﻥ ﳘــﺎ :ﺍﻟﻌﺜــﻮﺭ ﻋﻠــﻰ ﻣﻮﻗــﻊ ﻭﺍﺣــﺪ ﺃﻭ ﺃﻛﺜــﺮ ﻣﻨﺎﺳ ـﺐﹴ ﻻﺳــﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﳌﻌــﺎﺩﻥ ﻟﻜــﻲ
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ﻳﺴــﺘﻐﻞ ﻻﺣﻘــﺎ ﻟﻐــﺮﺽ ﺍﺧﺘﺒــﺎﺭ ﺃﻧﻈﻤــﺔ ﺍﻻﺳــﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻟﺘﺠــﺎﺭﻱ؛ ﻭﲢﺪﻳــﺪ ﺑﻴﺎﻧــﺎﺕ ﻣﻌﻴﺎﺭﻳــﺔ ﺑﻴﺌﻴــﺔ
ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺛـﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌـﻲ ﻷﻧﺸـﻄﺔ ﺍﻻﺧﺘﺒـﺎﺭ .ﻭﺃﺣـﺎﻝ ﺻـﺎﺣﺐ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﻭﻓـﲑﺓ ﻋـﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻨﻔﱠﺬ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳋﻤـﺲ ﺍﻷﻭﱃ ﻣـﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗـﺪ ،ﲟـﺎ ﰲ ﺫﻟـﻚ ﺗﻔﺎﺻـﻴﻞ ﻋـﻦ
ﺍﻷﻧﺸــﻄﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴـــﺔ ﺍﻟــﱵ ﻳﺰﻣـــﻊ ﺗﻨﻔﻴــﺬﻫﺎ ﰲ ﻃﺒﻘـــﺔ ﻻ ﺗﻘـــﻞ ﻣﺴــﺎﺣﺘﻬﺎ ﰲ ﻛـــﻞ ﺭﺣﻠــﺔ ﲝﺮﻳـــﺔ ﻋـــﻦ
 ٣٠ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﺍ× ٣٠ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﺍ .ﻭﺫﻛﺮ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﺃﻧـﻪ ﺳﻴﻀـﻄﻠﻊ ﺑﺄﻧﺸـﻄﺔ ﺑﻴﺌﻴـﺔ ﻭﺃﻋﻤـﺎﻝ ﻣﺴـﺢ
ﰲ ﻛــﻞ ﺭﺣﻠــﺔ ﲝﺮﻳــﺔ ﻳﻘــﻮﻡ ــﺎ ،ﻭﺃﻧــﻪ ﻳﻌﺘــﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﺼــﻄﺤﺐ ﰲ ﻛــﻞ ﺭﺣﻠــﺔ ﲝﺮﻳــﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼــﲔ ﰲ
ﺍﳌﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴـﺔ ﻭﺍﳉﻴﻮﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴـﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼـﻠﺔ ،ﺑﺼـﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈـﺮ ﻋﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧـﺖ ﺍﻟﺮﺣﻠـﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ
ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺃﻡ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺴﺢ .ﻭﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗـﻊ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻟﻼﺧﺘﺒـﺎﺭ ﺍﳌﺒـﺪﺋﻲ
ﳌﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺴـﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌـﺔ ﻣـﻦ ﺧﻄـﺔ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ،ﺳـﻴﻌﻤﺪ ﻣﻘـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﺇﱃ ﲨـﻊ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧـﺎﺕ ﺍﳌﻮﻗﻌﻴـﺔ ﻋــﻦ ﺍﻟﻌﻤـﻮﺩ ﺍﳌـﺎﺋﻲ ،ﲟــﺎ ﰲ ﺫﻟـﻚ ﺧﺼﺎﺋﺼـﻪ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴــﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴـﺔ ﻭﳎﻤﻮﻋﺎﺗــﻪ
ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴــﺔ .ﻭﺳــﻴﻜﻮﻥ ﺍﳍــﺪﻑ ﻣــﻦ ﺍﻟــﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ ﺍــﺮﺍﺓ ﻷﻏــﺮﺍﺽ ﺍﳌﺴــﺢ ﻫــﻮ ﺍﻟﺘﻮﺻــﻞ ﺇﱃ
ﺭﺳـﻢﹴ ﳊــﺪﻭﺩ ﻛﺘﻠــﺔ ﺍﳋﺎﻣــﺎﺕ ﻭﻭﺿــﻊ ﻗﺎﺋﻤــﺔ ﺑﺄﻭﻟﻮﻳــﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴــﺎﺕ ﺍﻻﺳــﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻟﺘﺠــﺎﺭﻱ .ﻭﺫﻛــﺮ
ﻣﻘـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺃﻧﺸـﻄﺔ ﺗـﺘﻢ ﻓﻴﻤـﺎ ﺑﻌـﺪ ﻓﺘـﺮﺓ ﺍﳋﻤـﺲ ﺳـﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﻭﱃ ﻟـﻦ ﺗﻨﻔﱠـﺬ ﺩﻭﻥ ﺇﺟـﺮﺍﺀ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺎﺕ ﻭﺍﻻﺳﺘﺸــﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣــﺔ .ﻭﻳﻀــﺎﻑ ﺇﱃ ﺫﻟــﻚ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺍﺧﺘﺒــﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺒﺤــﺮ ﻟ ـﻨﻈﻢ
ﺍﻻﺳــﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻟﺘﺠــﺎﺭﻱ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣــﺔ ﻟــﻦ ﻳــﺘﻢ ﺩﻭﻥ ﻧﻴــﻞ ﻣﻮﺍﻓﻘــﺔ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟــﺔ ﺍﳌﺰﻛﻴــﺔ ﺃﻭ ﰲ ﺇﻃــﺎﺭ
ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﳌﻨﻈﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺇﱃ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﲢﹸﺪﺩﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ.
 - ٢٤ﻭﺃﺣﺎﻝ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺳـﺒﻞ ﻣﻨـﻊ ﺍﳌﺨـﺎﻃﺮ ﺍﻟـﱵ ﺗﺘﻌـﺮﺽ ﳍـﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ
ﻭﺗﻘﻠﻴﻠــﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴــﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻴﻬ ـﺎ ﻭﺗﻘﻴــﻴﻢ ﺗﺄﺛﲑﺍــﺎ ﺍﶈﺘﻤﻠــﺔ ،ﻭﺫﻛــﺮ ﺃﻥ ﲨﻴــﻊ ﺍﻷﻧﺸــﻄﺔ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣــﺔ ﻟﻔﺘــﺮﺓ
ﺍﻟﺴــﻨﻮﺍﺕ ﺍﳋﻤــﺲ ﺍﻷﻭﱃ ﻣــﻦ ﺧﻄــﺔ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﻟــﻴﺲ ﳍــﺎ ﺃﺛــﺮ ﺿــﺎﺭ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌــﺔ ،ﻭﻻ ﺗﻨﻄــﻮﻱ ﻋﻠــﻰ
ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﺁﺛﺎﺭ ﺿـﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌـﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ ،ﻭﻻ ﺗﺴـﺘﻠﺰﻡ ﺇﺟـﺮﺍﺀ ﺗﻘﻴـﻴﻢ ﻟﻸﺛـﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌـﻲ .ﻭﺫﻛـﺮ
ﻣﻘـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﺃﻳﻀــﺎ ﺃﻥ ﺑﻴﺎﻧــﺎﺕ ﺑﻴﺌﻴــﺔ ﳐﺘــﺎﺭﺓ ﺳــﻴﺠﺮﻱ ﲨﻌﻬــﺎ ﰲ ﺍﻟﺴــﻨﻮﺍﺕ ﺍﳋﻤــﺲ ﺍﻷﻭﱃ ﻣــﻦ
ﺍﳋﻄﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺭﺻـﺪ ﺍﻷﻧﺸـﻄﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼـﻠﺔ
ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻼﺣﻖ ﻭﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ.

ﺳﺎﺩﺳﺎ  -ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﶈﺎﻟـﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳـﺪ ﻗﻄـﺎﻉ ﳏﺠـﻮﺯ ﻭﺗﻘـﺪﻳﺮ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﺘﺴﺎﻭﻳﺔ
 - ٢٥ﺣ ـﺪﺩ ﻣﻘ ـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﺍﻹﺣــﺪﺍﺛﻴﺎﺕ ﺍﻟــﱵ ﺗﻘﺴــﻢ ﺍﳌﻨﻄﻘــﺔ ﺍﳌﺸــﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠــﺐ ﺇﱃ ﺷــﻄﺮﻳﻦ
ﺗﺘﺴﺎﻭﻯ ﻗﻴﻤﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ .ﻭﺳﻴﻘﻮﻡ ﺍﻠﺲ ،ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺗﻮﺻـﻴﺔ ﻣـﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ،ﲝﺠـﺰ ﺃﺣـﺪ
ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺸﻄﺮﻳﻦ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻗﻄﺎﻋﺎ ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ .ﻭﺳﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺸﻄﺮ ﺍﻵﺧﺮ ﻫﻮ ﺍﳉـﺰﺀ ﺍﻟـﺬﻱ ﻳﻨﻔـﺬ ﻓﻴـﻪ
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ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺃﻧﺸـﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ .ﻭﻗـﺪ ﺍﺣﺘﺴـﺐ ﻣﻘـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳـﺔ ﺍﳌﻘـﺪﺭﺓ ﻣـﻦ
ﺧﻼﻝ ﻋﺪﺓ ﺧﻄﻮﺍﺕ.

ﺃﻟﻒ  -ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻋﺘﻤﺪﻫﺎ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻻﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ
 - ٢٦ﺃﺣﺎﻝ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺇﺣﺼـﺎﺋﻴﺔ ﻣﻌـﺪﺓ ﺑﻄﺮﻳﻘـﺔ ﻛﺮﻳـﻎ ﻋـﻦ ﻣﺘﻮﺳـﻂ
ﻭﻓﺮﺓ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻭﺭﺗﺒﺘﻬﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻄﻘـﺔ ﺍﳌﺸـﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠـﺐ .ﻭﺃﺣـﺎﻝ ﻣﻘـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﺃﻳﻀـﺎ
ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻌﺎﻥ ﺑﻪ ﻻﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﳌﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻛﺮﻳﻎ ﻭﲢﻠﻴـﻞ ﻓـﺎﺭﻳﻮﻏﺮﺍﻡ .ﻭﻳﺸـﲑ
ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﱄ ﻟﻺﻃﺎﺭ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﻨﻈـﺎﻣﻲ ﺍﻟﺘﻌـﺪﻳﻦ ﻭﺍﳌﻌﺎﳉـﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣـﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴـﻴﺔ
ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﻫﻲ ﻭﻓﺮﺓ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﻭﺩﺭﺟﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﻴﻜﻞ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﳊﺪ ﺍﻷﻗﺼـﻰ ﻻﺭﺗﻔـﺎﻉ
ﺍﳌﻨﺤﺪﺭﺍﺕ ﰲ ﻗﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ.

ﺑﺎﺀ  -ﻣﻮﺟﺰ ﻭﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﺘﺴﺎﻭﻳﺔ
 - ٢٧ﻗﺒﻠﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔﹸ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔﹶ ﺍﻟـﱵ ﻋﺮﺿـﻬﺎ ﻣﻘـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﻭﲟﻘﺘﻀـﺎﻫﺎ ﻳﺼـﻨﻒ
ﺍﳉﺰﺀﺍﻥ ﺃﻟﻒ ﻭﺑﺎﺀ ﻛﺠﺰﺃﻳﻦ ﺗﺘﺴـﺎﻭﻯ ﻗﻴﻤﺘـﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳـﺔ ﺍﳌﻘـﺪﺭﺓ .ﻭﺗﺘﺸـﺎﺑﻪ ﺍﳌﻨﻄﻘﺘـﺎﻥ ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ
ﻭﻓﺮﺓ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﻭﺩﺭﺟﺔ ﺗﺮﻛﱡﺰ ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ ﻓﻴﻬﻤﺎ .ﻭﻳﺘﺒﲔ ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺃﻥ ﺩﺭﺟـﺔ ﺗﺮﻛﹼـﺰ ﺍﻟﻨﻴﻜـﻞ
ﰲ ﺍﳉﺰﺀ ﺃﻟﻒ ﺃﻋﻠﻰ ﻗﻠﻴﻼ ،ﻭﻫﻮ ﻋﻜﺲ ﻣـﺎ ﻳﻼﺣـﻆ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﺇﱃ ﺍﶈﺘـﻮﻯ ﻣـﻦ ﺍﳌﻨﻐﻨﻴـﺰ ﺍﻟـﺬﻱ ﻳﺰﻳـﺪ
ﻛﺜﲑﺍ ﰲ ﺍﳉﺰﺀ ﺑﺎﺀ .ﻭﻳﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﺫﻟـﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻴـﺪﺍﺕ ﺍﻟـﱵ ﺧﻀـﻌﺖ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴـﻞ ﺃﻛﺜﺮﻫـﺎ ﻣـﻦ ﺍﳉـﺰﺀ
ﺑــﺎﺀ ،ﻭﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ ﻣﻮﺛﻮﻗﻴــﺔ ﺍﻟﺘﻘــﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺮﺗﺒــﺔ ﺍﳌﻌــﺎﺩﻥ .ﻭﺃﺧــﲑﺍ ﺗﺘﻤﻴــﺰ ﺍﳋﺼــﺎﺋﺺ
ﺍﳌﻮﺭﻓﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻉ ﰲ ﺍﳉﺰﺀ ﺑﺎﺀ ﺑﺎﳔﻔﺎﺽ ﻣﻨﺤﺪﺭﺍﺎ ﻋﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﰲ ﺍﳉـﺰﺀ ﺃﻟـﻒ .ﻭﺑﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ
ﺫﻟﻚ ،ﺗﻮﺻﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳉﺰﺀ ﺑﺎﺀ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﶈﺠﻮﺯ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ.

ﺳﺎﺑﻌﺎ  -ﺍﻟﻨﻈـﺮ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧـﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﺍﳌﹸﺤﺎﻟـﺔ ﺑﻐﻴــﺔ ﺍﳊﺼـﻮﻝ ﻋﻠـﻰ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘـﺔ ﻋﻠــﻰ
ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ
 - ٢٨ﻭﻓﻘــﺎ ﻟﻠﻤــﺎﺩﺓ  ١٨ﻣــﻦ ﺍﻟﻨﻈــﺎﻡ ،ﺃﺣــﺎﻝ ﻣﻘـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ ﻟﻠﺤﺼــﻮﻝ ﻋﻠــﻰ
ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ:
)ﺃ( ﻭﺻــﻒ ﻋــﺎﻡ ﻟﱪﻧــﺎﻣﺞ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ ﺍﳌﻘﺘــﺮﺡ ﻭﲢﺪﻳــﺪ ﺟــﺪﻭﻝ ﺯﻣــﲏ ﻋــﺎﻡ ﻟــﻪ،
ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻟﻔﺘـﺮﺓ ﺍﳋﻤـﺲ ﺳـﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ ﻣﺒﺎﺷـﺮﺓ ،ﻣﺜـﻞ ﺇﺟـﺮﺍﺀ ﺩﺭﺍﺳـﺎﺕ ﺣـﻮﻝ
ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣـﻞ ﺍﳌﻼﺋﻤـﺔ ﺍﻟـﱵ ﳚـﺐ ﺃﺧـﺬﻫﺎ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ
ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ؛
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)ﺏ( ﻭﺻــﻒ ﻟﱪﻧــﺎﻣﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺎﺕ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻳــﺔ ﺍﻷﻭﻗﻴﺎﻧﻮﻏﺮﺍﻓﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ ﻭﻓﻘــﺎ ﻷﺣﻜــﺎﻡ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺃﻱ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺃﻭ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺃﻭ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﺗﻘﺮﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺗﺘﻴﺢ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﻘﻴـﻴﻢ ﻟﻠﺘـﺄﺛﲑ ﺍﻟﺒﻴﺌـﻲ
ﺍﻟـﺬﻱ ﳛﺘﻤـﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﺸـﺄ ﻋـﻦ ﺃﻧﺸـﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣـﺔ ،ﻣـﻊ ﻣﺮﺍﻋـﺎﺓ ﺃﻱ ﺗﻮﺻـﻴﺎﺕ ﺗﺼـﺪﺭﻫﺎ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ؛
)ﺝ(

ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﻭﱄ ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ ﺍﶈﺘﻤﻞ ﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ؛

)ﺩ( ﺳﺮﺩ ﻟﻠﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﳌﻘﺘﺮﺡ ﺍﲣﺎﺫﻫﺎ ﳌﻨﻊ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﻭﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻄـﺎﺭ ﺍﻟـﱵ ﺗﺘﻌـﺮﺽ ﳍـﺎ
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ،ﻭﺍﳊﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﺄﺛﲑﺍﺎ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ؛
)ﻫـ( ﺍﻟﺒﻴﺎﻧــــﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣــﺔ ﻟﻜــﻲ ﻳﺘﺨــــﺬ ﺍﻠــﺲ ﺍﻟﻘــــﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻠــﻮﺏ ﻣﻨــﻪ ﺍﲣــﺎﺫﻩ ﻭﻓﻘــﺎ
ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ  ١ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٢ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ؛
)ﻭ( ﺟــﺪﻭﻝ ﺯﻣــﲏ ﻟﻠﻨﻔﻘــﺎﺕ ﺍﻟﺴــﻨﻮﻳﺔ ﺍﳌﺘﻮﻗﻌــﺔ ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﱪﻧــﺎﻣﺞ ﺍﻷﻧﺸــﻄﺔ ﻟﻔﺘــﺮﺓ
ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳋﻤﺲ ﺍﻷﻭﱃ.

ﺛﺎﻣﻨﺎ  -ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ
 - ٢٩ﺃﺣــﺎﻝ ﻣﻘ ـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﺗﻔﺎﺻــﻴﻞ ﻋــﻦ ﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘــﺪﺭﻳﺐ ،ﻭﻓﻘــﺎ ﻟﻠﻤــﺎﺩﺓ  ٢٧ﻣــﻦ ﺍﻟﻨﻈــﺎﻡ
ﻭﺍﻟﺒﻨﺪ  ٨ﻣﻦ ﻣﺮﻓﻘﻪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ .ﻭﺳـﻴﻘﻮﻡ ﻣﻘـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ،ﻃـﻮﺍﻝ ﻣـﺪﺓ ﺧﻄـﺔ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣـﺔ ،ﺑﺘـﻮﻓﲑ
ﻓﺮﺹ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻗﻴﻤﺔ ﳌﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  ١٠ﻣﺘـﺪﺭﺑﲔ ﻳﺸـﺎﺭﻛﻮﻥ ﰲ ﻭﺍﺣـﺪ ﻣـﻦ ﺛﻼﺛـﺔ ﺑـﺮﺍﻣﺞ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴـﺔ
ﻫﻲ :ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺮ )ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺃﻭﻗﻴﺎﻧﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﻴﺌﻴـﺔ ﺃﻭ ﺟﻴﻮﻟﻮﺟﻴـﺔ
ﺃﻭ ﺟﻴﻮﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ(؛ ﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ ﺍﳌـﻨﺢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳـﻴﺔ ﻭﺍﻟﺰﻣـﺎﻻﺕ )ﻣـﺎ ﻳﻘـﺮﺏ ﻣـﻦ  ٢٤ﺷـﻬﺮﺍ ﻟﻜـﻞ ﻣﻨـﻬﻤﺎ(؛
ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ )  ٣ﺃﺷﻬﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ( .ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟـﻚ ،ﺫﻛـﺮ ﻣﻘـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ
ﺃﻥ ﻓﺮﺻــﺎ ﺃﺧــﺮﻯ ﻗــﺪ ﺗﺘــﻮﺍﻓﺮ ﻟﻠﺘــﺪﺭﻳﺐ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟــﱪ ﰲ ﳎــﺎﻻﺕ ﺍﳌﻴﺘﺎﻟﻮﺭﺟﻴــﺎ ﻭﺍﳍﻨﺪﺳــﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ
ﻭﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻏﲑ ﺫﻟـﻚ ﻣـﻦ ﺍـﺎﻻﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼـﻠﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻫـﺬﺍ
ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠـﻰ ﺗﻮﻗﻴـﺖ ﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ ﻭﻣـﺆﻫﻼﺕ ﺍﳌﺮﺷـﺤﲔ .ﻭﻟﻘـﺪ ﺷـﺪﺩﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ
ﻋﻠــﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻔــﻞ ﻣﻘــﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﻭﺍﻷﻣــﲔ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﻟــﺪﻯ ﺇﻋــﺪﺍﺩ ﺑﺮﻧــﺎﳎﻲ ﺍﻟﺘــﺪﺭﻳﺐ ﺍﺗﺴــﺎﻗﻬﻤﺎ ﻣــﻊ
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺰﻛﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘـﺪﺭﻳﺐ ﺍﳌﻨﻔـﺬﺓ ﰲ ﺇﻃـﺎﺭ ﺧﻄـﻂ
ﺍﻟﻌﻤـــﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘـــﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻜﺸـــﺎﻑ ،ﺑﺼـــﻴﻐﺘﻬﺎ ﺍﻟـــﱵ ﻭﺿـــﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨـــﺔ ﰲ ﺩﻭﺭـــﺎ ﺍﻟﺘﺎﺳـــﻌﺔ ﻋﺸـــﺮﺓ
).(ISBA/19/LTC/14
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ﺗﺎﺳﻌﺎ  -ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ
 - ٣٠ﺑﻌــﺪ ﺃﻥ ﺃﺟــﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ ﺩﺭﺍﺳــﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﺻــﻴﻞ ﺍﻟــﱵ ﺃﺣﺎﳍــﺎ ﺇﻟﻴﻬــﺎ ﻣﻘ ـﺪﻡ
ﺍﻟﻄﻠﺐ ،ﻭﻫﻲ ﺗﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻹﳚﺎﺯ ﰲ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺚ ﺇﱃ ﺍﻟﺜـﺎﻣﻦ ﺃﻋـﻼﻩ ،ﺍﻃﻤﺄﻧـﺖ ﺇﱃ ﺃﻥ
ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻗﹸﺪﻡ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ،ﻭﺇﱃ ﺃﻥ ﻣﻘﺪّﻣﻪ:
)ﺃ(

ﺍﻣﺘﺜﻞ ﺇﱃ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ؛

)ﺏ( ﻗﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪﺍﺕ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٤ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ؛
)ﺝ(
ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎﻑ.

ﳝﺘﻠﻚ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺘﲔ ﻟﻼﺿﻄﻼﻉ ﲞﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣـﺔ

 - ٣١ﻭﺍﻃﻤﺄﻧﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺃﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻔﻘـﺮﺓ  ٦ﻣـﻦ ﺍﳌـﺎﺩﺓ  ٢١ﻣـﻦ
ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ.
 - ٣٢ﻭﺍﻃﻤﺄﻧﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎﻑ:
)ﺃ(

ﺗﻮﻓﺮ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻭﺳﻼﻣﺘﻬﻢ؛

)ﺏ( ﺗﻮﻓﺮ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﺗﻜﻔﻞ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ؛
)ﺝ( ﺗﻜﻔﻞ ﻋﺪﻡ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻤـﺮﺍﺕ
ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﳌﻌﺘﺮﻑ ﺎ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﺜﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪ.
 - ٣٣ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣـﺎ ﺳـﺒﻖ ﻭﻋﻤـﻼ ﺑـﺎﻟﻔﻘﺮﺓ  ٥ﻣـﻦ ﺍﳌـﺎﺩﺓ  ٢١ﻣـﻦ ﺍﻟﻨﻈـﺎﻡ ،ﺗﻮﺻـﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔﹸ ﺑـﺄﻥ
ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﶈـﺪﻭﺩﺓ ﳌـﻮﺍﺭﺩ ﻗـﺎﻉ
ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ  -ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ.
 - ٣٤ﻭﺗﻮﺻﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻠﺲ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺄﻥ ﳛﺠﺰ ﺍﳉـﺰﺀ ﺑـﺎﺀ ﺍﳌﺸـﻤﻮﻝ ﺑﻄﻠـﺐ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺧﻄـﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘـﺔ ﻟﻴﻜـﻮﻥ ﺍﳉـﺰﺀُ ﺍﳌـﺬﻛﻮﺭ ﺍﻟﻘﻄـﺎﻉ ﺍﶈﺠـﻮﺯ ﻟﻠﺴـﻠﻄﺔ ،ﻭﺃﻥ
ﳜﺼﺺ ﺍﳉﺰﺀ ﺃﻟﻒ ﳌﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻪ.
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ﺍﳌﺮﻓﻖ
ﺃﻟﻒ  -ﻗﺎﺋﻤــــﺔ ﺑﺈﺣــــﺪﺍﺛﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄــــﺎﻉ ﺍﶈﺠــــﻮﺯ )ﺍﳉــــﺰﺀ ﺑــــﺎﺀ( ﻭﻣﻨﻄﻘــــﺔ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸــــﺎﻑ
)ﺍﳉﺰﺀ ﺃﻟﻒ( )ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﳉﻴﻮﺩﻳﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻌﺎﻡ (١٩٨٤
ﺍﳉﺰﺀ ﺃﻟﻒ

14-60686

ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻻﻧﻌﻄﺎﻑ

ﺧﻂ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﴰﺎﻻ

ﺧﻂ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﻏﺮﺑﺎ

١

١٤,٠٠٠٠٠

١٣٤,٠٠٠٠٠

٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩

١٣,٥٨٠١٠
١٣,٥٠٠٠٠
١٣,٥٠٠٠٠
١٣,١٨٠٠٠
١٣,١٨٠٠٠
١٢,٧٣٠٠٠
١٢,٧٣٠٠٠
١٢,٣٧٠٠٠
١٢,٣٧٠٠٠
١٢,١٠٠٠٠
١٢,١٠٠٠٠
١٢,٢٣٠٠٠
١٢,٢٣٠٠٠
١٢,١٢٥٠٠
١٢,١٢٥٠٠
١١,٢٠٠٠٠
١١,٢٠٠٠٠
١٠,٨٣٣٣٠

١٣٣,٨٣٣٠٠
١٣٣,٨٣٣٠٠
١٣٤,٧٥٠٠٠
١٣٤,٧٥٠٠٠
١٣٥,٠٧٠٠٠
١٣٥,٠٧٠٠٠
١٣٤,٨٩٠٠٠
١٣٤,٨٩٠٠٠
١٣٥,٤٤٠٠٠
١٣٥,٤٤٠٠٠
١٣٥,٨٩٠٠٠
١٣٥,٨٩٠٠٠
١٣٦,٧٧٠٠٠
١٣٦,٧٧٠٠٠
١٣٧,٣٤٦٠٠
١٣٧,٣٤٦٠٠
١٣٦,٥٨٠٠٠
١٣٦,٥٨٠٠٠

٢٠

١٠,٨٣٣٣٠

١٣٧,٥٠٠٠٠

٢١
٢٢
٢٣

٩,٩٨٣٣٠
٩,٩٨٣٣٠
٩,٦١٠٠٠

١٣٧,٥٠٠٠٠
١٣٦,٨٣٣٠٠
١٣٦,٨٣٣٠٠

٢٤
٢٥
٢٦
٢٧

٩,٦١٠٠٠
٩,٨٧٥٠٠
٩,٨٧٥٠٠
١٠,١٢٥٠٠

١٣٨,٦٢٥٠٠
١٣٨,٦٢٥٠٠
١٣٨,٨٧٥٠٠
١٣٨,٨٧٥٠٠
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ﺍﳉﺰﺀ ﺑﺎﺀ
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ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻻﻧﻌﻄﺎﻑ

ﺧﻂ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﴰﺎﻻ

ﺧﻂ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﻏﺮﺑﺎ

٢٨

١٠,١٢٥٠٠

١٣٨,٦٢٥٠٠

٢٩
٣٠
٣١
٣٢
٣٣

١٠,٨٣٣٣٠
١٠,٨٣٣٣٠
١١,٦٣٣٣٠
١١,٦٣٣٣٠
١٢,٥٠٠٠٠

١٣٨,٦٢٥٠٠
١٣٨,٣٧٤٠٠
١٣٨,٣٧٤٠٠
١٣٧,٨٣٣٣٠
١٣٧,٨٣٣٣٠

٣٤
٣٥
٣٦
٣٧
٣٨
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢

١٢,٥٠٠٠٠
١٣,٥٠٠٠٠
١٣,٥٠٠٠٠
١٣,٨٤٠٠٠
١٣,٨٤٠٠٠
١٣,١٨٠٠٠
١١,٥٠٠٠٠
١١,٥٠٠٠٠
١١,٦٦٦٦٧
١١,٦٦٦٦٧
١١,٠٠٠٠٠
١١,٠٠٠٠٠
١٠,٥٠٠٠٠
١٠,٥٠٠٠٠
١٠,٠٣٣٣٣
١٠,٠٣٣٣٣
٩,٧٩٧٥٠

١٣٦,٠٠٠٠٠
١٣٦,٠٠٠٠٠
١٣٧,٤٢٠٠٠
١٣٧,٤٢٠٠٠
١٣٤,٠٠٠٠٠
١٣٤,٧٥٠٠٠
١٣٤,٧٥٠٠٠
١٣٣,٨٣٣٣٣
١٣٣,٨٣٣٣٣
١٣٣,٦٦٦٦٧
١٣٣,٦٦٦٦٧
١٣٣,٥٠٠٠٠
١٣٣,٥٠٠٠٠
١٣٢,٥٨٣٣٣
١٣٢,٥٨٣٣٣
١٣٣,١٦٦٦٧
١٣٣,١٦٦٦٧

١٣
١٤
١٥

٩,٧٩٧٥٠
١٠,٩٨٠٠٠
١٠,٩٨٠٠٠

١٣٤,١٢٩٣٠
١٣٤,١٢٩٣٠
١٣٥,٠٠٠٠٠

١٦
١٧
١٨

١١,٢٥٠٠٠
١١,٢٥٠٠٠
١٠,٨٣٣٣٣

١٣٥,٠٠٠٠٠
١٣٥,٣٣٣٣٣
١٣٥,٣٣٣٣٣

١٩
٢٠
٢١

١٠,٨٣٣٣٣
١٠,٦٦٦٦٧
١٠,٦٦٦٦٧

١٣٥,٢٥٠٠٠
١٣٥,٢٥٠٠٠
١٣٤,٥٦٨٠٠
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14-60686

ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻻﻧﻌﻄﺎﻑ

ﺧﻂ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﴰﺎﻻ

ﺧﻂ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﻏﺮﺑﺎ

٢٢

١٠,٠٩٩٦٧

١٣٤,٥٦٨٠٠

٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧

١٠,٠٩٩٦٧
٩,٦١٠٠٠
٩,٦١٠٠٠
١٠,٥٠٠٠٠
١٠,٥٠٠٠٠

١٣٥,٢٥٠٠٠
١٣٥,٢٥٠٠٠
١٣٦,٠٠٠٠٠
١٣٦,٠٠٠٠٠
١٣٥,٨٣٣٣٣

٢٨
٢٩
٣٠
٣١
٣٢
٣٣
٣٤
٣٥
٣٦
٣٧
٣٨
٣٩
٤٠
٤١
٤٢
٤٣
٤٤

١٠,٣٣٣٣٣
١٠,٣٣٣٣٣
١٠,٤٥٠٠٠
١٠,٤٥٠٠٠
١٠,٦٦٦٦٧
١٠,٦٦٦٦٧
١٠,٨٣٣٣٣
١٠,٨٣٣٣٣
١٠,٩١٦٦٧
١٠,٩١٦٦٧
١٠,٨٣٣٣٠
١٠,٨٣٣٣٠
١١,٢٠٠٠٠
١١,٢٠٠٠٠
١٢,١٢٥٠٠
١٢,١٢٥٠٠
١٢,٢٣٠٠٠

١٣٥,٨٣٣٣٣
١٣٥,٤١٦٦٧
١٣٥,٤١٦٦٧
١٣٥,٣٣٣٣٣
١٣٥,٣٣٣٣٣
١٣٥,٥٠٠٠٠
١٣٥,٥٠٠٠٠
١٣٥,٧٥٠٠٠
١٣٥,٧٥٠٠٠
١٣٦,٠٠٠٠٠
١٣٦,٠٠٠٠٠
١٣٦,٥٨٠٠٠
١٣٦,٥٨٠٠٠
١٣٧,٣٤٦٠٠
١٣٧,٣٤٦٠٠
١٣٦,٧٧٠٠٠
١٣٦,٧٧٠٠٠

٤٥
٤٦
٤٧

١٢,٢٣٠٠٠
١٢,١٠٠٠٠
١٢,١٠٠٠٠

١٣٥,٨٩٠٠٠
١٣٥,٨٩٠٠٠
١٣٥,٤٤٠٠٠

٤٨
٤٩
٥٠

١٢,٣٧٠٠٠
١٢,٣٧٠٠٠
١٢,٧٣٠٠٠

١٣٥,٤٤٠٠٠
١٣٤,٨٩٠٠٠
١٣٤,٨٩٠٠٠

٥١
٥٢

١٢,٧٣٠٠٠
١٣,١٨٠٠٠

١٣٥,٠٧٠٠٠
١٣٥,٠٧٠٠٠
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ﺑﺎﺀ  -ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺗﻮﺿﺢ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻘﻄـﺎﻉ ﺍﶈﺠـﻮﺯ ﺍﳌﻘﺘـﺮﺡ )ﺍﳉـﺰﺀ ﺑـﺎﺀ( ﻭﻣﻨﻄﻘـﺔ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ
ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ )ﺍﳉﺰﺀ ﺃﻟﻒ(

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﳘﻴﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
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ﻣﻨﻄﻘﺔ ﳏﺠﻮﺯﺓ

ﺍﳉﺰﺀ ﺑﺎﺀ

ﺍﳉﺰﺀ ﺃﻟﻒ

14-60686

ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ
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ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
ﻛﻴﻨﻐﺴﺘﻮﻥ ،ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ
 ٢٥-١٤ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ ٢٠١٤

ﺗﻘﺮﻳــﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ ﻭﺗﻮﺻــﻴﺎﻬﺗﺎ ﺍﳌﻘﺪﻣــﺔ ﺇﱃ ﳎﻠــﺲ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﻃﻠﺐ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﳍﻨـﺪ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺧﻄـﺔ ﻋﻤـﻞ
ﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻜﱪﻳﺘﻴﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺰﺍﺕ
ﺃﻭﻻ  -ﻣﻘﺪﻣﺔ
 - ١ﰲ  ٢٦ﺁﺫﺍﺭ/ﻣـــﺎﺭﺱ  ،٢٠١٣ﻭﺭﺩ ﺇﱃ ﺍﻷﻣـــﲔ ﺍﻟﻌـــﺎﻡ ﻟﻠﺴـــﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـــﺔ ﻟﻘـــﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤـــﺎﺭ
ﺐ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺧﻄــﺔ ﻋﻤــﻞ ﻻﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ ﺍﻟﻜﱪﻳﺘﻴــﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌــﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠــﺰﺍﺕ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘــﺔ.
ﻃﻠ ـ ٌ
ﻭﻗــﺪ ﻗ ـﺪّﻣﺖ ﺣﻜﻮﻣ ـ ﹸﺔ ﺍﳍﻨــﺪ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﻋﻤــﻼ ﺑﺄﺣﻜــﺎﻡ ﻧﻈــﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴــﺐ ﻋــﻦ ﺍﻟﻜﱪﻳﺘﻴــﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌــﺪﺩﺓ
ﺍﻟﻔﻠﺰﺍﺕ ﻭﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ) ،ISBA/16/A/12/Rev.1ﺍﳌﺮﻓﻖ” ،ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ“(.
 - ٢ﻭﰲ  ١١ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ  ،٢٠١٣ﺃﺻﺪﺭ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻋﻤﻼ ﺑﺎﳌﺎﺩﺓ ) ٢٢ﺝ( ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈـﺎﻡ،
ﻣﺬﻛﺮ ﹰﺓ ﺷﻔﻮﻳﺔ ﺃﺧﻄﺮ ﻬﺑﺎ ﺃﻋﻀـﺎﺀ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﺑﺎﺳـﺘﻼﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﻭﻋﻤّـﻢ ﻋﻠـﻴﻬﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻃـﺎﺑﻊ
ﻋﺎﻡ ﺑﺸﺄﻧﻪ .ﻭﺃﺩﺭﺝ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻨﻈ َﺮ ﰲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻛﺒﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻨﻮﺩ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤـﺎﻝ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﰲ ﺟﻠﺴﺘﻬﺎ ﺍﳌﻌﻘﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ  ٨ﺇﱃ  ١٥ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ .٢٠١٣

ﺛﺎﻧﻴﺎ  -ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﻧﻈﺮُﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻄﻠﺐ
ﺃﻟﻒ  -ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﺪﻯ ﻧﻈﺮﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻄﻠﺐ

ﺏ ﺍﻟﻌﻤــﻞ
 - ٣ﻧﻮﻫــﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ ،ﺇﺑــﺎﻥ ﻧﻈﺮﻫــﺎ ﰲ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﺍﳌﻘــﺪﻡ ،ﺑــﺄﻥ ﺃﺳــﻠﻮ َ
ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٦ﻣﻦ ﺍﳌﺮﻓﻖ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ ﻳﻘﺘﻀـﻲ ﻣﻨـﻬﺎ
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ﺃﻭﻻ ﺃﻥ ﺗﺘﺜﺒﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﳑﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣُﻘﺪﱠﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻗﺪ ﺍﻣﺘﺜﻞ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻨﻈـﺎﻡ،
ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗُﻘﺪّﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻄﻠﺒـﺎﺕ؛ ﻭﺃﻧـﻪ ﻗـﺪّﻡ ﺍﻟﺘﻌﻬـﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﻴـﺪﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣـﺔ
ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٥ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ؛ ﻭﺃﻧﻪ ﳝﻠﻚ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺘﲔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄـﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎﻑ؛ ﻭﺃﻧﻪ ﺃﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣُـﺮﺽﹴ ،ﺣﺴـﺐ ﺍﻧﻄﺒـﺎﻕ ﺍﳊـﺎﻝ ،ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣـﺎﺕ
ﺃﻧﻴﻄــﺖ ﺑــﻪ ﲟﻮﺟــﺐ ﺃﻱ ﻋﻘــﻮﺩ ﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻣــﻊ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ .ﻭﻳُﻄﻠــﺐ ﺛﺎﻧﻴــﺎ ﻣــﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺃﻥ ﺗﺒــﺖ ،ﻋﻤــﻼ
ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺓ  ٤ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢٣ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﻬﺗﺎ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﺗـﻮﻓﺮ
ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻭﺳـﻼﻣﺘﻬﻢ ،ﻭﺗـﻮﻓﺮ ﺍﳊﻤﺎﻳـﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌـﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ ﻭﺗﻜﻔـﻞ ﺣﻔﻈﻬـﺎ ﺑﺸـﻜﻞ
ﻓﻌﺎﻝ ،ﻭﺗﻀﻤﻦ ﻋﺪﻡ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺍﺳـﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻤـﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ
ﺍﳌﻌﺘﺮﻑ ﻬﺑﺎ ﻛﻤﻤﺮﺍﺕ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﺜﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻧﺸـﻄ ﹸﺔ ﺍﻟﺼـﻴﺪ.
ﻭﺗﻀﻴﻒ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ٥ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢٣ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻧﻪ:
”ﺇﺫﺍ ﺗﺄﻛــﺪﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﻣــﻦ ﺍﻟﻨﻘــﺎﻁ ﺍﳌﻨﺼــﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﻘــﺮﺓ  ،٣ﻭﻗــﺮﺭﺕ
ﺲ
ﺃﻥ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ ﻣﺴـﺘﻮﻓﻴ ﹲﺔ ﻟﺸـﺮﻭﻁ ﺍﻟﻔﻘـﺮﺓ  ،٤ﺗﻮﺻـﻲ ﺍﻟﻤﺠﻟـ َ
ﺑﺎﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ“.
 - ٤ﻭﻋﻨــﺪ ﺍﻟﻨﻈــﺮ ﰲ ﺧﻄــﺔ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣــﺔ ﻻﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ ﺍﻟﻜﱪﻳﺘﻴــﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌــﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠــﺰﺍﺕ،
ﺕ ﻭﺍﻷﻫــــﺪﺍﻑ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘــــﺔ ﺑﺎﻷﻧﺸــــﻄﺔ ﺍﳌﻨﻔــــﺬﺓ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘــــﺔ
ﺭﺍﻋــــﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨــ ـ ﹸﺔ ﺍﳌﺒــــﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳــــﺎ ِ
ﻕ ﺗﻨﻔﻴـﺬ ﺍﳉـﺰﺀ ﺍﳊـﺎﺩﻱ
ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳉﺰ ُﺀ ﺍﳊﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻣﺮﻓﻘﹸﻬـﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺚ ﻭﺍﺗﻔـﺎ ُ
ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺍﳌﺆﺭﺧﺔ  ١٠ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﱪ .١٩٨٢

ﺑﺎﺀ  -ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﻄﻠﺐ
ﺕ ﻣﻐﻠﻘــﺔ ﻋﻘــﺪﺕ ﰲ  ٩ﻭ  ١١ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴــﻪ ٢٠١٣
 - ٥ﻧﻈـﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﰲ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﰲ ﺟﻠﺴـﺎ ٍ
ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻭﰲ  ٤ﻭ  ٦ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﱪﺍﻳﺮ  ٢٠١٤ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ.
 - ٦ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻟﻠﻄﻠـﺐ ،ﺩﻋـﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨـ ﹸﺔ ﺍﳌﻤﺜـ ﹶﻞ ﺍﻟـﺬﻱ ﻋﻴّﻨـﻪ ﻣﻘـﺪّﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ
ﻋﻨــﻪ ،ﻭﻫــﻮ ﺷــﺎْﻳﻠِﺶ ﻧﺎﻳــﺎﻙ ،ﺭﺋــﻴﺲ ﻣﻨﻈﻤــﺔ ﻋﻠــﻮﻡ ﻧﻈــﺎﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻭﻛﻴــﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠــﻮﻡ ﺍﻷﺭﺽ،
ﺇﱃ ﺗﻘــﺪﱘ ﻋــﺮﺽ ﻋــﻦ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﺍﳌــﺬﻛﻮﺭ ،ﻣﺼــﺤﻮﺑﺎ ﺑﺎﻟﺴــﻴﺪ ﺱ .ﺭﺍﺟــﺎﻥ ،ﻣــﺪﻳﺮ ﺍﳌﺮﻛــﺰ ﺍﻟــﻮﻃﲏ
ﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﳌﺘﺠﻤﺪﺓ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﶈﻴﻄﺎﺕ ،ﻭﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴـﻴﺪ ﺑﺮﺍﺗـﺎﺏ ﺳـﻴﻨﻎ ،ﺍﳌﻔـﻮﺽ
ﺍﻟﺴﺎﻣﻲ ﻟﻠﻬﻨﺪ ﻟﺪﻯ ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ .ﰒ ﻃﺮﺡ ﺃﻋﻀﺎ ُﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻌـﺾ ﺍﻷﺳـﺌﻠﺔ ﻻﺳﺘﻴﻀـﺎﺡ ﺟﻮﺍﻧـﺐ ﻣﻌﻴﻨـﺔ
ﻣـﻦ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﻗﺒـﻞ ﺃﻥ ﳚﺘﻤﻌـﻮﺍ ﰲ ﺟﻠﺴـﺔ ﻣﻐﻠﻘــﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳـﺔ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼـﻴﻞ .ﻭﺑﻌـﺪ ﺍﻟﻨﻈـﺮ ﺍﳌﺒــﺪﺋﻲ
ﰲ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ،ﻗــﺮﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨـ ﹸﺔ ﺃﻳﻀــﺎ ﺃﻥ ﺗﻄﻠــﺐ ﺇﱃ ﺭﺋﻴﺴــﻬﺎ ﺃﻥ ﳛﻴــﻞ ﺇﱃ ﻣﻘـﺪّﻡ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ
ﺍﻷﻣـــﲔ ﺍﻟﻌـــﺎﻡ ﻗﺎﺋﻤـ ـﺔﹰ ﻛﺘﺎﺑﻴـــﺔ ﺑﺄﺳـــﺌﻠﺔ ﻣﻮﺟﻬـــﺔ ﺇﻟﻴـــﻪ .ﻭﻗـــﺪ ﻭﺭﺩﺕ ﺭﺩﻭ ٌﺩ ﻣـــﻦ ﻣﻘـ ـﺪّﻡ ﺍﻟﻄﻠـــﺐ،
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﱂ ﻳُﺘﺢ ﳍﺎ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻜـﺎﰲ ﻻﺳـﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﻈـﺮ ﰲ ﺍﻟﻄﻠـﺐ .ﻓﻘـﺮﺭﺕ ﺃﻥ ﺗﺮﺟـﺊ ﺍﻟﻨﻈـﺮ
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ﰲ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﺇﱃ ﺟﻠﺴــﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ ﺍﳌﻌﻘــﻮﺩﺓ ﰲ ﺷــﻬﺮ ﺷــﺒﺎﻁ/ﻓﱪﺍﻳﺮ  ٢٠١٤ﻋﻠــﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻨﺎﻭﻟــﻪ ﺑــﺎﻟﻨﻈﺮ
ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ.

ﺛﺎﻟﺜﺎ  -ﻣﻮﺟﺰ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ
ﺃﻟﻒ  -ﻫﻮﻳﺔ ﻣﻘﺪّﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ
-٧

ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﺳﻢ ﻣﻘﺪّﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﻋﻨﻮﺍﻧﻪ:
)ﺃ(

ﺍﻻﺳﻢ :ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﺭﺽ  -ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻷﺭﺽ ،ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﳍﻨﺪ؛

)ﺏ( ﺍﻟﻌﻨـﻮﺍﻥ:
Delhi-110003, India؛

-٨

Ministry of Earth Sciences, Prithvi Bhavan, Lodi Road, New

)ﺝ(

ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﱪﻳﺪﻱ :ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺫﺍﺗﻪ ﺍﳌﺪﺭﺝ ﺃﻋﻼﻩ؛

)ﺩ(

ﺭﻗﻢ ﺍﳍﺎﺗﻒ+91-11-24629771-2 :؛

)ﻫـ(

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ+91-11-24629777 :؛

)ﻭ(

ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ.secretary@moes.gov.in :

ﻭﻗﺪ ﻋﻴّﻦ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﳑﺜﻼ ﻟﻪ:

)ﺃ( ﺍﻻﺳﻢ :ﺷﺎﻳﻠِﺶ ﻧﺎﻳﺎﻙ ،ﺭﺋﻴﺲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﺭﺽ ،ﻭﻭﻛﻴﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠـﻮﻡ
ﺍﻷﺭﺽ ،ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﳍﻨﺪ؛
)ﺏ( ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ :ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺫﺍﺗﻪ ﺍﳌﺪﺭﺝ ﺃﻋﻼﻩ؛

-٩

)ﺝ(

ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﱪﻳﺪﻱ :ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺫﺍﺗﻪ ﺍﳌﺪﺭﺝ ﺃﻋﻼﻩ؛

)ﺩ(

ﺭﻗﻢ ﺍﳍﺎﺗﻒ :ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺫﺍﺗﻪ ﺍﳌﺪﺭﺝ ﺃﻋﻼﻩ؛

)ﻫـ(

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ :ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺫﺍﺗﻪ ﺍﳌﺪﺭﺝ ﺃﻋﻼﻩ؛

)ﻭ(

ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ :ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﺍﳌﺪﺭﺝ ﺃﻋﻼﻩ.

ﻭﻣﻘﺪّ ُﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺩﻭﻟ ﹲﺔ ﻃﺮﻑ ﰲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.

 - ١٠ﻭﻗـــﺪ ﺃﻭﺩﻋـــﺖ ﺍﳍﻨـ ـ ُﺪ ﺻـ ـﻚَ ﺗﺼـــﺪﻳﻘﻬﺎ ﻋﻠـــﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴـــﺔ ﺍﻷﻣـــﻢ ﺍﳌﺘﺤـــﺪﺓ ﻟﻘـــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤـــﺎﺭ
ﰲ  ٢٩ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴــﻪ ١٩٩٥؛ ﻭﺻـﺪّﻗﺖ ﰲ  ٢٩ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴــﻪ  ١٩٩٥ﻋﻠــﻰ ﺍﺗﻔــﺎﻕ ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﺍﳉــﺰﺀ
ﺍﳊﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺍﳌﺆﺭﺧﺔ  ١٠ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﱪ .١٩٨٢
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ﺑﺎﺀ  -ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ
 - ١١ﺗﻘـﻊ ﺍﳌﻨﻄﻘـﺔ ﺍﳌﺸـﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠـﺐ ﰲ ﻭﺳـﻂ ﺍﶈــﻴﻂ ﺍﳍﻨـﺪﻱ ،ﻭﻫـﻲ ﺟـﺰﺀ ﻣـﻦ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻋــﺎﺕ
ﺍﳌﺘﻄﺎﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﳍﻨﺪﻱ .ﻭﺗﺘﺄﻟﻒ ﺍﳌﻨﻄﻘـﺔ ﻣـﻦ  ١٠٠ﻗﻄﻌـﺔ ،ﻃـﻮﻝ ﻭﻋـﺮﺽ ﻛـﻞ ﻭﺍﺣـﺪﺓ ﻣﻨـﻬﺎ
 ١٠ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﺍﺕ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ،ﻭﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ  ١٠٠ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ .ﻭﺍﻟﻘﻄـﻊ ﺍﳌـﺬﻛﻮﺭﺓ ﳎﻤّﻌـﺔ
ﰲ ﲬﺲ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ،ﻳﻀـﻢ ﻛـﻞ ﻣﻨـﻬﺎ ﻋـﺪﺩﺍ ﻳﺘـﺮﺍﻭﺡ ﺑـﲔ  ١٥ﻭ  ٣٠ﻗﻄﻌـﺔ .ﻭﺍﳌﻨﻄﻘـ ﹸﺔ ﺍﳌﺸـﻤﻮﻟﺔ
ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﳏﺼﻮﺭ ﹲﺓ ﰲ ﻣﻨﻄﻘـﺔ ﻣﺴـﺘﻄﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸـﻜﻞ ﻻ ﻳﺘﺠـﺎﻭﺯ ﺣﺠﻤﻬـﺎ  ٣٠٠ ٠٠٠ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ
ﻭﳝﺘــﺪ ﺃﻃــﻮﻝ ﺃﺿــﻼﻋﻬﺎ ﳌﺴــﺎﻓﺔ ﻻ ﺗﺰﻳــﺪ ﻋﻠــﻰ  ١ ٠٠٠ﻛﻴﻠــﻮﻣﺘﺮ .ﻭﺗــﺮﺩ ﰲ ﻣﺮﻓــﻖ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘ ـﺔ
ﺕ ﺍﳌﻨﻄﻘــﺔ ﺍﳌﺸــﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠــﺐ ﺇﺿــﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻣﻮﻗﻌﻬــﺎ ﺍﻟﻌــﺎﻡ .ﻭﺍﳌﻨﻄﻘــﺔ ﺍﳌﺸــﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠــﺐ
ﺇﺣــﺪﺍﺛﻴﺎ ُ
ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻗﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.

ﺟﻴﻢ  -ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ
ﺕ ﻋﻨﻪ:
 - ١٢ﺳﺒﻖ ﳌﻘﺪّﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺃﻥ ﺃﺑﺮﻡ ﻋﻘﺪﺍ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﻭﺗﺮﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎ ٌ
)ﺃ( ﻭﹼﻗﻌﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﳍﻨﺪ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻘﺪﺍ ﻻﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ ﺍﻟﻌﻘﻴـﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌـﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠـﺰﺍﺕ
ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﰲ  ٢٥ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ ٢٠٠٢؛
)ﺏ( ﻳــﺮﺩ ﰲ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﺑﻴــﺎ ﹲﻥ ﺑﺎﻟﺘﻘــﺎﺭﻳﺮ ﺍﳌﻘﺪﻣــﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﺑﺸــﺄﻥ ﻋﻘــﺪ ﺍﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ
ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺰﺍﺕ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ؛
)ﺝ(

ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﰲ  ٢٤ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ ٢٠١٧,

 - ١٣ﻭﺃﺭﻓﻖ ﻣﻘﺪّﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺗﻌﻬﺪﺍ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﻣﻮﻗﻌﹰﺎ ﻣﻦ ﳑﺜﻠﻪ ﺍﳌﻌﻴّﻦ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ  ١٥ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ.
ﺐ ﻳﺘﻌﻠـﻖ
 - ١٤ﻭﺍﺧﺘﺎﺭ ﻣﻘ ّﺪ ُﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺃﻥ ﻳﻌـﺮﺽ ﺍﳌﺸـﺎﺭﻛﺔ ﲝﺼـﺔ ﰲ ﺭﺃﺱ ﺍﳌـﺎﻝ ﰲ ﺇﻃـﺎﺭ ﺗﺮﺗﻴـ ﹴ
ﲟﺸﺮﻭﻉ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ  ١٩ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ.
 - ١٥ﻭﺳـــﺪﺩ ﻣﻘـ ـ ّﺪ ُﻡ ﺍﻟﻄﻠـــﺐ ﺭﺳـــﻮﻣﹰﺎ ﻗـــﺪﺭﻫﺎ  ٥٠٠ ٠٠٠ﺩﻭﻻﺭ ﻭﻓﻘـــﺎ ﻟﻠﻔﻘـــﺮﺓ ) ١ﺃ( ﻣـــﻦ
ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢١ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ.

ﺭﺍﺑﻌﺎ  -ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺣﺎﳍﺎ ﻣﻘﺪّﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ
 - ١٦ﻗﹸﺪﻣﺖ ﻃﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋ ُﻖ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
)ﺃ(

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ:
’‘١
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’‘٢

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺈﺣﺪﺍﺛﻴﺎﺕ ﺯﻭﺍﻳﺎ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ؛

)ﺏ( ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺗﺰﻛﻴﺔ؛
)ﺝ( ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗُﻘﺪﱠﻡ ﻟﺘﻤﻜﲔ ﺍﺠﻤﻟﻠـﺲ ﻣـﻦ ﺍﻟﺘﺜﺒـﺖ ﻣـﻦ ﺍﻣـﺘﻼﻙ ﻣﻘـﺪّﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﺍﻟﻘـﺪﺭﺓ
ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻼﺿﻄﻼﻉ ﲞﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎﻑ؛
)ﺩ( ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗُﻘﺪﱠﻡ ﻟﺘﻤﻜﲔ ﺍﺠﻤﻟﻠـﺲ ﻣـﻦ ﺍﻟﺘﺜﺒـﺖ ﻣـﻦ ﺍﻣـﺘﻼﻙ ﻣﻘـﺪّﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﺍﻟﻘـﺪﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻼﺿـﻄﻼﻉ ﲞﻄـﺔ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣـﺔ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ ،ﲟـﺎ ﰲ ﺫﻟـﻚ ﺍﳋـﱪﺍﺕ ﺍﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ
ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﻳﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳕﹼﺎﻫﺎ؛
)ﻫـ(

ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﱵ ﺳﺘُﺘﺒﻊ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ؛

)ﻭ(

ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ؛

)ﺯ(

ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺪّﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ؛

)ﺡ(

ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

ﺧﺎﻣﺴﺎ  -ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﳌﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ
ﺃﻟﻒ  -ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ

 - ١٧ﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﻣﻘﺪّﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺃﺣﺎﻝ ﺑﻴﺎﻧـﺎ ﻣﻮﻗﻌـﺎ ﻣـﻦ ﳑﺜﻠـﻪ ﺍﳌﻌـﲔ ،ﻳﺘﻌﻬـﺪ ﻓﻴـﻪ ﻣﻘـﺪّﻡ
ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﺄﻥ ﻳﻀـﻄﻠﻊ ﲜﻤﻴـﻊ ﻣﺴـﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻪ ﻋﻠـﻰ ﳓـﻮ ﻣـﺎ ﺗـﻨﺺ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﳌـﺎﺩﺓ  ١٥ﻣـﻦ ﺍﻟﻨﻈـﺎﻡ .ﻭﺫﻛـﺮ
ﻣﻘﺪّ ُﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣـﺔ ﺳـﻴﺘﻮﺍﻓﺮ ﻟـﻪ .ﻭﺍﻟﺘـﺰﻡ ﻣﻘـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ
ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ.

ﺑﺎﺀ  -ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
 - ١٨ﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﻣﻘ ّﺪ َﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﺍﳋﱪﺓ ﺍﻟﱵ ﺍﻛﺘﺴـﺒﻬﺎ ﻛﺠﻬـﺔ ﺭﺍﺋـﺪﺓ ﰲ ﳎـﺎﱄ
ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻗــﺪ ﻻﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ ﺍﻟﻌﻘﻴــﺪﺍﺕ .ﻭﺃﻭﺭﺩ ﻣﻘ ـﺪّﻡ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﺍﻷﻧﺸــﻄﺔ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣــﺔ ﺍﳌﻘــﺮﺭ
ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﰲ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺪﺓ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﲬﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ،ﻭﺍﻟﱵ ﺳﺘﺸﻤﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﺴـﻮﺣﺎﺕ ﻭﺃﺧـﺬ
ﻋﻴﻨﺎﺕ ﺟﻴﻮﻟﻮﺟﻴـﺔ ﻭﲨـﻊ ﻭﺗﻘﻴـﻴﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧـﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻳـﺔ .ﻭﺳـﺘُﻨﻔﺬ ﺑـﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣـﻊ ﺫﻟـﻚ ﺃﻧﺸـﻄﺔ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻳﺔ .ﻭﺍﳍـﺪﻑ ﻣـﻦ ﺫﻟـﻚ ﻫـﻮ ﲢﻠﻴـﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧـﺎﺕ
ﺍﺠﻤﻟﻤﻌﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﺴﲎ ﳌﻘﺪّﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻻﻣﺘﺜـﺎﻝ ﻷﺣﻜـﺎﻡ ﺍﻟﺘﺨﻠـﻲ ﻋـﻦ ﺍﻟﻘﻄـﻊ ﻭﻓﻘـﺎ ﻷﺣﻜـﺎﻡ
ﺍﻟﻨﻈـــﺎﻡ ،ﻭﲢﺪﻳـــﺪ ﻭﺍﺧﺘﻴـــﺎﺭ ﺍﻟﻘﻄـــﻊ ﻭﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋـــﺎﺕ ﺍﻟـــﱵ ﺗﺒﺸـــﺮ ﺑﻨﺘـــﺎﺋﺞ ﻭﺍﻋـــﺪﺓ ﻷﻧﺸـــﻄﺔ ﺗﻌـــﺪﻳﻦ
ﺍﻟﻜﱪﻳﺘﻴﺪﺍﺕ ﺍﳊﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﺎﺋﻴﺔ ،ﻭﻭﺿﻊ ﺑﻴﺎﻧـﺎﺕ ﺑﻴﺌﻴـﺔ ﻣﻌﻴﺎﺭﻳـﺔ .ﻭﺳـﻴُﻨﻔﺬ ﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ ﺩﺭﺍﺳـﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧـﺎﺕ
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ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻳــﺔ ﺍﳋﺎﺻــﺔ ﺑﺎﶈﻴﻄــﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌــﺔ ﰲ ﻣﻨــﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻌــﺪﻳﻦ ﺍﳊــﺮﺍﺭﻱ ﺍﳌــﺎﺋﻲ ﺍﻟﻨﺸــﻄﺔ ﻭﻏــﲑ ﺍﻟﻨﺸــﻄﺔ
ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺸـﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠـﺐ .ﻭﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠـﺔ ﺍﳌﺒﺪﺋﻴـﺔ ،ﺳـﻴﻜﻮﻥ ﺍﳍـﺪﻑ ﻣـﻦ ﺃﻧﺸـﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ
ﺢ ﻻﺳـﺘﺒﻴﺎﻥ ﺗﺸـﻜﱡﻞ ﻗـﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤـﺮ ﻭﻣـﺎ ﲢﺘـﻪ ﻭﺧﺼﺎﺋﺼـﻬﻤﺎ ﺍﳍﻴﻜﻠﻴـﺔ ،ﻭﻣﻮﺍﻗـﻊ
ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﺇﺟـﺮﺍﺀ ﻣﺴـ ﹴ
ﺣﻘــﻮﻝ ﺍﻟﺮﻭﺍﺳ ـﺐ ﺍﳊﺮﺍﺭﻳــﺔ ﺍﳌﺎﺋﻴــﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘــﺔ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣــﺔ ﻭﻣــﺎ ﺣﻮﳍــﺎ .ﻭﰲ ﻣﺮﺣﻠــﺔ
ﺍﻟﺴــﻨﻮﺍﺕ ﺍﳋﻤــﺲ ﺍﻷﺧــﲑﺓ ،ﻳﻘﺘــﺮﺡ ﻣﻘ ـﺪّﻡ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﺇﺟــﺮﺍ َﺀ ﺩﺭﺍﺳــﺔ ﲡﺮﻳﺒﻴــﺔ ﻟﺘﻘﻴــﻴﻢ ﺍﻷﺛــﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌــﻲ
ﻷﻧﺸـــﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸـــﺎﻑ ﻣﺜـــﻞ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳـــﻒ ﻭﺍﻟﺜﻘـــﺐ ﺑﺎﳌﺜﺎﻗِـــﺐ ﺍﳉﻮﻓـــﺎﺀ ﻭﺃﺧـــﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨـــﺎﺕ ﺑﺎﳌﺜﺎﻗِـــﺐ
ﺍﻟﺼـــﻨﺪﻭﻗﻴﺔ .ﻭﺃﺣـــﺎﻝ ﻣﻘـ ـﺪّﻡ ﺍﻟﻄﻠـــﺐ ﺃﻳﻀـــﺎ ﺗﻔﺎﺻـــﻴﻞ ﻋـــﻦ ﺍﳌﻌـــﺪﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟـــﱵ ﺳـــﻴﺠﺮﻱ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ،ﺇﱃ ﺟﺎﻧـﺐ ﺟـﺪﻭﻝ ﺳـﻨﻮﻱ ﺑﺄﻋﻤـﺎﻝ ﺍﳌﺴـﺢ ﻭﺍﻻﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ ﻭﲨـﻊ ﻭﺗﻘﻴـﻴﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧـﺎﺕ
ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳋﻤﺲ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ.
 - ١٩ﻭﺫﻛــﺮ ﻣﻘ ـﺪّ ُﻡ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﺃﻧــﻪ ﻣــﻦ ﻏــﲑ ﺍﳌــﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺗــﺆﺩﻱ ﺃﻧﺸــﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣــﺔ
ﺇﱃ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺃﻱ ﺧﻠﻞ ﺟﺴﻴﻢ ﰲ ﻗﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺃﻭ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺍﳌﺎﺋﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻮﻕ ﻗﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤـﺮ ﻣﺒﺎﺷـﺮﺓ.
ﻭﺻﻨﻔﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨـ ﹸﺔ ﻫـﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸـﻄﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﺃﻧﺸـﻄﺔ ﻻ ﺗﺘﻄﻠـﺐ ﺇﺟـﺮﺍﺀ ﺗﻘﻴـﻴﻢ ﻟﻸﺛـﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌـﻲ .ﻭﻟﻜـﻦ
ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺳﻴﺘﺒﻊ ﻬﻧﺠﺎ ﲢﻮﻃﻴﹰﺎ ﻭﺳﻴﻨﻔﺬ ﺑﺮﻧﺎﳎﺎ ﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻳﺔ ﺍﳋﺎﺻـﺔ ﺑﺎﶈﻴﻄـﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﳋﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﺴﲎ ﻟﻪ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﻱ ﺧﻠـﻞ ﻣـﻮﻗﻌﻲ ﻗـﺪ ﻳـﻨﺠﻢ
ﻋﻦ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ.
 - ٢٠ﻭﺳﻴﺘﻜﺮﺭ ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳋﻤﺲ ﻋﺸﺮﺓ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﲞﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺗﻘﻴـﻴ ُﻢ ﺍﻟﺒـﺎﺭﺍﻣﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟـﱵ
ﺟﺮﻯ ﻗﻴﺎﺳـﻬﺎ ﰲ ﺇﻃـﺎﺭ ﺩﺭﺍﺳـﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧـﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻳـﺔ ،ﻭﺫﻟـﻚ ﻟﺘـﺒﲔ ﺃﻱ ﺁﺛـﺎﺭ ﺗﻠﺤـﻖ ﺑـﺎﻟﻌﻤﻮﺩ
ﺍﳌــﺎﺋﻲ ﻭﺑﻴﺌــﺔ ﺍﻟﻘــﺎﻉ .ﻭﺳــﻴﻬﺪﻑ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﱪﻧــﺎﻣﺞ ﺇﱃ ﻭﺿــﻊ ﺑﻴﺎﻧــﺎﺕ ﺑﻴﺌﻴــﺔ ﻣﻌﻴﺎﺭﻳــﺔ ،ﻭﺇﺟــﺮﺍﺀ ﺑــﺮﺍﻣﺞ
ﻟﻠﺮﺻﺪ ،ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﳛﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﲣﻠﻔﻬﺎ ﺍﻷﻧﺸـﻄﺔ ﺍﳌﻨﻔـﺬﺓ ﰲ ﻣﻮﺍﻗـﻊ ﺍﻟﺘﻌـﺪﻳﻦ ﺍﳊـﺮﺍﺭﻱ ﺍﳌـﺎﺋﻲ
ﺕ ﺑﻴﺌﱵ ﺍﻟﻘﺎﻉ ﻭﺃﻋﺎﱄ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ،
ﺍﻟﻨﺸﻄﺔ ﻭﺍﳋﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ .ﻭﺳﺘﺸﻤﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎ ُ
ﲟــﺎ ﰲ ﺫﻟــﻚ ﺍﳌﻜﻮﻧــﺎﺕ ﺍﳉﺮﺛﻮﻣﻴــﺔ .ﻭﺳــﺘﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺴــﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸــﺮ ﺍﻷﻭﱃ ﻋﻠــﻰ ﲨــﻊ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻳﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﶈﻴﻄﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﻭﺳﻴﺤﻴﻞ ﻣﻘﺪّ ُﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﰲ ﻬﻧﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴـﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷـﺮﺓ ﺑﻴﺎﻧـﺎ
ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺛﺮ ﻭﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﻠﺤﻔـﻆ .ﻭﳚـﻮﺯ ﲢﺪﻳـﺪ ﺍﳌﻨـﺎﻃﻖ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴـﺔ ﻟﺘﻘﻴـﻴﻢ
ﺍﻷﺛــﺮ ﻋﻠــﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﲤﺜﻴﻠــﻬﺎ ﻟﻠﺨﺼــﺎﺋﺺ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘــﺔ ،ﲟــﺎ ﰲ ﺫﻟــﻚ ﻛﺎﺋﻨﺎﻬﺗــﺎ ﺍﳊﻴــﺔ ،ﺍﻟــﱵ ﳝﻜــﻦ
ﺃﻥ ﻳﻌﺘﺮﻳﻬـــﺎ ﺧﻠـــﻞ ﺃﺛﻨـــﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸـــﺎﻑ ،ﻭﻻ ﺳـــﻴﻤﺎ ﺍﳌﻨـ ـﺎﻃﻖ ﺍﳌﺨﺼﺼـــﺔ ﻷﺧـــﺬ ﻋﻴﻨـــﺎﺕ ﻣﺎﺩﻳـــﺔ
ﻣــﻦ ﺍﻟﺼــﺨﻮﺭ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺳــﺐ ﻭﺍﳌﻌــﺎﺩﻥ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳــﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻘــﺐ ﺃﻭ ﺑﺎﺳــﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺒّﺎﺷــﺎﺕ
ﻭﻣــﺎ ﺇﱃ ﺫﻟــﻚ .ﺃﻣــﺎ ﺍﳌﻨــﺎﻃﻖ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴــﺔ ﻟﻠﺤﻔــﻆ ،ﻓــﻴﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜــﻮﻥ ﺫﺍﺕ ﻣﺴــﺎﺣﺔ ﻭﺍﺳــﻌﺔ ﻟﻜــﻲ
ﻻ ﺗﺘــﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻋــﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴــﺔ ﻟﻸﺣــﻮﺍﻝ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ ﺍﳌﻮﻗﻌﻴــﺔ .ﻭﻣــﻦ ﺍﳌﺘــﻮﺧﻰ ﺃﻥ ﺗﻜــﻮﻥ ﻫــﺬﻩ ﺍﳌﻨــﺎﻃﻖ
ﺧﺎﺭﺝ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻼﺣﻖ ﻬﺑﺎ ﺧﻠﻞ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ .ﻭﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳋﻤﺲ ﺍﻷﺧـﲑﺓ،
ﺕ ﳏـﺪﺩﺓ ﻟﺘﻘﻴـﻴﻢ ﺍﻷﺛـﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌـﻲ ﰲ ﺍﳌﻨـﺎﻃﻖ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴـﺔ ﺍﶈـﺪّﺩﺓ ﻟﺘﻘﻴـﻴﻢ
ﺳﻴﺠﺮﻱ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﺩﺭﺍﺳـﺎ ٍ
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ﺍﻷﺛﺮ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ .ﻭﺳﻴﺤﻴﻞ ﻣﻘﺪّﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﲨﻴـﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧـﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ
ﰲ ﳕــﻮﺫﺝ ﻣﻮﺣــﺪ .ﻭﺍﻧﻄﻼﻗــﺎ ﻣــﻦ ﻬﻧــﺞ ﲢــﻮﻃﻲ ،ﺳــﻴﺠﺮﻱ ﻣﻘـ ّﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﺗﻘﻴﻴﻤــﺎ ﻷﻱ ﺃﺛــﺮ ﻧــﺎﺟﻢ
ﻋﻦ ﺃﻛﺴﺪﺓ ﺍﳌﻌﺎﺩﻥ ﺍﺠﻤﻟﻤﻌﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ.
ﺕ ﺗﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳــﺔ ﻣــﻦ ﺍﳌﺨــﺎﻃﺮ ﻭﺍﻵﺛــﺎﺭ ﺍﶈﺘﻤﻠــﺔ ﺍﻟــﱵ
 - ٢١ﻭﺃﺣــﺎﻝ ﻣﻘــﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎ ٍ
ﻗﺪ ﺗﺼﻴﺐ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﳌـﺪَﻳﻴْﻦ ﺍﻟﻘﺼـﲑ ﻭﺍﻟﻄﻮﻳـﻞ ،ﻭﺳـﺒﻞ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴـﻞ ﻣﻨـﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴـﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻴﻬـﺎ.
ﻭﴰﻞ ﺫﻟﻚ ﺇﺭﺳﺎ َﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﻟﺘﺒﲔ ﻭﻗﻮﻉ ﺗﻠﻮﺙ ﺃﻭ ﻏﲑﻩ ﻣـﻦ ﺍﳌﺨـﺎﻃﺮ ،ﻭﺇﺟـﺮﺍﺀ َﺗﻘﻴـﻴﻢ ﻟﻠﻀـﺮﺭ ﺍﻟﻮﺍﻗـﻊ،
ﻭﻭﺿﻊَ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﻄﻮﺍﺭﺉ ،ﻭﺇﺭﺳﺎ َﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﻟﻺﺧﻄﺎﺭ ﻭﺍﻹﺑﻼﻍ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻓﺮﻳـﻖ ﻣﺮﻛـﺰﻱ ﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﻟﻠﺘﻨﺒﻴﻪ ﺇﱃ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ،ﻭﺇﻗﺎﻣ ﹶﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﺍﻋﻢ ﻻﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﰲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ.

ﺳﺎﺩﺳﺎ  -ﺍﻟﻨﻈـــﺮ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧـــﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣـــﺎﺕ ﺍﶈﺎﻟـــﺔ ﺑﻐﻴـــﺔ ﺍﳊﺼـــﻮﻝ ﻋﻠـــﻰ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘـــﺔ
ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ
 - ٢٢ﻭﻓﻘـــﺎ ﻟﻠﻤـــﺎﺩﺓ  ٢٠ﻣـــﻦ ﺍﻟﻨﻈـــﺎﻡ ،ﺃﺣـــﺎﻝ ﻣﻘـ ـﺪّﻡ ﺍﻟﻄﻠـ ـﺐ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣـــﺎﺕِ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـــﺔ ﻟﻠﺤﺼـــﻮﻝ
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ:
)ﺃ( ﻭﺻﻒ ﻋﺎﻡ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﳌﻘﺘﺮﺡ ﻭﺟﺪﻭﻝ ﺯﻣﲏ ﻋـﺎﻡ ﻟـﻪ ،ﲟـﺎ ﰲ ﺫﻟـﻚ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﰲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﳋﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ؛
)ﺏ( ﻭﺻــﻒ ﻟﱪﻧــﺎﻣﺞ ﺩﺭﺍﺳــﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧــﺎﺕ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻳــﺔ ﺍﳋﺎﺻــﺔ ﺑﺎﶈﻴﻄــﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌــﺔ ﻭﻓﻘــﺎ
ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺃﻱ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﺗﻘﺮﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺗﺘﻴﺢ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻸﺛﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ
ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﺃﻧﺸـﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣـﺔ ،ﲟـﺎ ﻳﺸـﻤﻞ ﻋﻠـﻰ ﺳـﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜـﺎﻝ ﻻ ﺍﳊﺼـﺮ
ﺍﻷﺛـ َﺮ ﺍﻟﻼﺣــﻖ ﺑـﺎﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟــﻮﺟﻲ ،ﻣــﻊ ﻣﺮﺍﻋــﺎﺓ ﺃﻱ ﺗﻮﺻــﻴﺎﺕ ﺗﺼــﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ؛
)ﺝ( ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﻭﱄ ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ ﺍﶈﺘﻤﻞ ﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ؛
)ﺩ( ﺳﺮﺩ ﻟﻠﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﳌﻘﺘﺮﺡ ﺍﲣﺎﺫﻫﺎ ﳌﻨﻊ ﺗﻠﻮﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ ﻭﺍﳌﺨـﺎﻃﺮ ﺍﻷﺧـﺮﻯ ﺍﻟـﱵ
ﺗﺘﻌﺮﺽ ﳍﺎ ،ﻭﺍﳊﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﺄﺛﲑﺍﻬﺗﺎ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ؛
)ﻫـ( ﺍﻟﺒﻴﺎﻧـــﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣـــﺔ ﻟﻜـــﻲ ﻳﺘﺨـــﺬ ﺍﺠﻤﻟﻠـــﺲ ﺍﻟﻘـــﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻠـــﻮﺏ ﻣﻨـــﻪ ﺍﲣـــﺎﺫﻩ ﻭﻓﻘـــﺎ
ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ  ١ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٣ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ؛
)ﻭ( ﺟــﺪﻭﻝ ﺯﻣــﲏ ﻟﻠﻨﻔﻘــﺎﺕ ﺍﻟﺴــﻨﻮﻳﺔ ﺍﳌﺘﻮﻗﻌــﺔ ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﱪﻧــﺎﻣﺞ ﺍﻷﻧﺸــﻄﺔ ﻟﻔﺘــﺮﺓ
ﺍﳋﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ.

14-00322

7/24

ISBA/20/C/6

ﺳﺎﺑﻌﺎ  -ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ
 - ٢٣ﻳﻘﺘــﺮﺡ ﻣﻘــﺪّﻡ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﺗــﻮﻓﲑ ﻓــﺮﺹ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴــﺔ ﻟﺜﻼﺛــﺔ ﻣﺘــﺪﺭﺑﲔ .ﻭﺗﺘــﻮﻓﺮ ﺗﻠــﻚ ﺍﻟﻔــﺮﺹ
ﻋﻠﻰ ﻣﱳ ﺳﻔﻨﻪ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟـﻪ ،ﻭﻫـﻲ :ﺍﳌﺮﻛـﺰ ﺍﻟـﻮﻃﲏ ﻟﺒﺤـﻮﺙ
ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﳌﺘﺠﻤﺪﺓ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﶈﻴﻄﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﰲ ﻏﹸـﻮﺍ؛ ﻭﺍﳌﻌﻬـﺪ ﺍﻟـﻮﻃﲏ ﻟﺘﻘﻨﻴـﺎﺕ ﺍﶈﻴﻄـﺎﺕ ﺍﻟﻜـﺎﺋﻦ
ﰲ ﺷﻴﻨﺎﻱ؛ ﻭﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﳍﻨﺪﻱ ﳋﺪﻣﺎﺕ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﶈﻴﻄـﺎﺕ ﺍﻟﻜـﺎﺋﻦ ﰲ ﺣﻴـﺪﺭ ﺃﺑـﺎﺩ .ﻭﺫﻛـﺮ
ﻣﻘـﺪّﻡ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻌﺎِﻗــﺪ ﺳــﻴﻘﻮﻡ ،ﻋﻤــﻼ ﺑﺎﳌــﺎﺩﺓ  ٢٩ﻣــﻦ ﺍﻟﻨﻈــﺎﻡ ﻭﺍﻟﺒﻨــﺪ  ٨ﻣــﻦ ﻣﺮﻓﻘــﻪ ﺍﻟﺮﺍﺑــﻊ،
ﺑﺈﻋـــﺪﺍﺩ ﺑـــﺮﺍﻣﺞ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴـــﺔ ﻣﻔﺼـــﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸـــﺎﻭﺭ ﻣـــﻊ ﺍﻟﺴـــﻠﻄﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﻌـــﺎﻭﻥ ﻣﻌﻬـــﺎ .ﻭﺷـــﺪﺩﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨـــﺔ
ﻋﻠــﻰ ﺿــﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﻜﻔــﻞ ﻣﻘـﺪّ ُﻡ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﻭﺍﻷﻣــﲔ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ،ﰲ ﺇﻋــﺪﺍﺩﳘﺎ ﻟﻠــﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴــﺔ ،ﺍﺗﺴــﺎﻕ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻮﺻـﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـﺔ ﺍﳌﻌـﺪﺓ ﻟﻔﺎﺋـﺪﺓ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗـﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺍﳌﺰﻛﻴـﺔ ﺑﺸـﺄﻥ ﺍﻟـﱪﺍﻣﺞ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﺍﳌﻨﻔـﺬﺓ ﰲ ﺇﻃـﺎﺭ ﺧﻄـﻂ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ ،ﺑﺼـﻴﻐﺘﻬﺎ ﺍﻟـﱵ ﻭﺿـﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ
ﰲ ﺩﻭﺭﻬﺗﺎ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮﺓ ).(ISBA/19/LTC/14

ﺛﺎﻣﻨﺎ  -ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ
 - ٢٤ﺃﺟــﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ ﺩﺭﺍﺳ ـ ﹰﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﺻــﻴﻞ ﺍﻟــﱵ ﺃﺣﺎﳍــﺎ ﺇﻟﻴﻬــﺎ ﻣﻘ ـﺪّ ُﻡ ﺍﻟﻄﻠــﺐ،
ﻭﻫــﻲ ﺗــﺮﺩ ﻋﻠــﻰ ﺳــﺒﻴﻞ ﺍﻹﳚــﺎﺯ ﰲ ﺍﻟﻔــﺮﻭﻉ ﻣــﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟــﺚ ﺇﱃ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻊ ﺃﻋــﻼﻩ .ﻭﺍﻃﻤﺄﻧــﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨ ـ ﹸﺔ
ﺐ ﻗﹸـﺪّﻡ ﻣﺴــﺘﻮﻓﻴﺎ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻨﺤــﻮ ﺍﻟﻮﺍﺟــﺐ ﺍﻟﺸــﺮﻭﻁ ﺍﳌﻨﺼــﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻈــﺎﻡ ،ﻭﺇﱃ
ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻠـ َ
ﺃﻥ ﻣﻘﺪﻣــﻪ ﳝﻠــﻚ ﺍﳌــﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣــﺔ ﺑــﺎﳌﻌﲎ ﺍﻟــﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﺍﳌــﺎﺩﺓ  ٤ﻣــﻦ ﺍﳌﺮﻓــﻖ ﺍﻟﺜﺎﻟــﺚ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ.
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻃﻤﺄﻧﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻣﻘﺪّﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ:
)ﺃ(

ﺍﻣﺘﺜﻞ ﺇﱃ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ؛

)ﺏ( ﻗﺪّﻡ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪﺍﺕ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٥ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ؛
)ﺝ( ﳝﺘﻠـــــﻚ ﺍﻟﻘـــــﺪﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴـــــﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴـــــﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣـــــﺘﲔ ﻟﻼﺿـــــﻄﻼﻉ ﲞﻄـــــﺔ ﺍﻟﻌﻤـــــﻞ
ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎﻑ.
 - ٢٥ﻭﺗﻌﻠﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋـﺪﻡ ﺍﻧﻄﺒـﺎﻕ ﺃﻱ ﻣـﻦ ﺍﻟﺸـﺮﻭﻁ ﺍﻟـﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻔﻘـﺮﺓ  ٦ﻣـﻦ ﺍﳌـﺎﺩﺓ  ٢٣ﻣـﻦ
ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ.
 - ٢٦ﻭﻓﻴﻤـــﺎ ﻳﺘﻌﻠـــﻖ ﲞﻄـــﺔ ﺍﻟﻌﻤـــﻞ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣـــﺔ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸـــﺎﻑ ،ﺍﻃﻤﺄﻧـــﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨـــﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺧﻄـــﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ:
)ﺃ(

ﺗﻮﻓﺮ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻭﺳﻼﻣﺘﻬﻢ؛

)ﺏ( ﺗﻮﻓﺮ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﺗﻜﻔﻞ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ؛
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)ﺝ( ﺗﻀــﻤﻦ ﻋــﺪﻡ ﺇﻗﺎﻣــﺔ ﺍﳌﻨﺸــﺂﺕ ﺣﻴــﺚ ﳝﻜــﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺴــﺒﺐ ﰲ ﻋﺮﻗﻠــﺔ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﳌﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﳌﻌﺘﺮﻑ ﻬﺑﺎ ﻛﻤﻤـﺮﺍﺕ ﺿـﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣـﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ ﺃﻭ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻟـﱵ ﺗﻜﺜﹸـﺮ
ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪ.
ﺲ
 - ٢٧ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ،ﺗﻮﺻـﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔﹸ ،ﻋﻤـﻼ ﺑـﺎﻟﻔﻘﺮﺓ  ٥ﻣـﻦ ﺍﳌـﺎﺩﺓ  ،٢٣ﺑـﺄﻥ ﻳﻮﺍﻓـﻖ ﺍﺠﻤﻟﻠـ ُ
ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﳍﻨﺪ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻜﱪﻳﺘﻴﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺰﺍﺕ.
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ﺍﳌﺮﻓﻖ ﺍﻷﻭﻝ
ﺃﻟﻒ  -ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺈﺣﺪﺍﺛﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ

)ﺑﺎﻟـــﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﺸـــﺮﻳﺔ ﺍﳌﺴـــﺘﺨﺪﻣﺔ ﻃﺒﻘـــﺎ ﻟﻨﻈـــﺎﻡ ﺍﻹﺳـــﻘﺎﻁ ﺍﳉﻐـــﺮﺍﰲ ،ﺍﻟﻨﻈـــﺎﻡ
ﺍﳉﻴﻮﺩﻳﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻌﺎﻡ (١٩٨٤
ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺃﻟﻒ
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ

ﺧﻂ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﺷﺮﻗﺎ

ﺧﻂ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﺟﻨﻮﺑﺎ

١

69.50222068

22.99760244

69.50222068

23.08821326

69.59985794

23.08821326

69.59985794

22.99760244

69.40458174

23.08821326

69.40458174

23.17826241

69.50222068

23.17826241

69.50222068

23.08821326

69.50222068

23.08821326

69.50222068

23.17826241

69.59985794

23.17826241

69.59985794

23.08821326

69.20944032

23.17826241

69.20944032

23.26909546

69.30714708

23.26909546

69.30714708

23.17826241

69.30714708

23.17826241

69.30714708

23.26909546

69.40458174

23.26909546

69.40458174

23.17826241

69.40458174

23.17826241

69.40458174

23.26909546

69.50222068

23.26909546

69.50222068

23.17826241

٢

٣

٤

٥

٦
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ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ

ﺧﻂ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﺷﺮﻗﺎ

ﺧﻂ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﺟﻨﻮﺑﺎ

٧

69.50222068

23.17826241

69.50222068

23.26909546

69.59985794

23.26909546

69.59985794

23.17826241

69.01403446

23.26909546

69.01403446

23.35968723

69.11180804

23.35968723

69.11180804

23.26909546

69.11180804

23.26909546

69.11180804

23.35968723

69.20944032

23.35968723

69.20944032

23.26909546

69.20944032

23.26909546

69.20944032

23.35968723

69.30714708

23.35968723

69.30714708

23.26909546

69.30714708

23.26909546

69.30714708

23.35968723

69.40458174

23.35968723

69.40458174

23.26909546

69.40458174

23.26909546

69.40458174

23.35968723

69.50222068

23.35968723

69.50222068

23.26909546

69.50222068

23.26909546

69.50222068

23.35968723

69.59985794

23.35968723

69.59985794

23.26909546

69.01403446

23.35968723

69.01403446

23.45001688

69.11180804

23.45001688

69.11180804

23.35968723

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١٤
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ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ

ﺧﻂ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﺷﺮﻗﺎ

ﺧﻂ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﺟﻨﻮﺑﺎ

١٥

69.11180804

23.35968723

69.11180804

23.45001688

69.20944032

23.45001688

69.20944032

23.35968723

69.20944032

23.35968723

69.20944032

23.45001688

69.30714708

23.45001688

69.30714708

23.35968723

69.30714708

23.35968723

69.30714708

23.45001688

69.40458174

23.45001688

69.40458174

23.35968723

69.40458174

23.35968723

69.40458174

23.45001688

69.50222068

23.45001688

69.50222068

23.35968723

69.50222068

23.35968723

69.50222068

23.45001688

69.59985794

23.45001688

69.59985794

23.35968723

69.01403446

23.45001688

69.01403446

23.54019250

69.11180804

23.54019250

69.11180804

23.45001688

69.11180804

23.45001688

69.11180804

23.54019250

69.20944032

23.54019250

69.20944032

23.45001688

69.20944032

23.45001688

69.20944032

23.54019250

69.30714708

23.54019250

69.30714708

23.45001688

١٦

١٧

١٨

١٩

٢٠

٢١

٢٢
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ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ

ﺧﻂ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﺷﺮﻗﺎ

ﺧﻂ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﺟﻨﻮﺑﺎ

٢٣

69.30714708

23.45001688

69.30714708

23.54019250

69.40458174

23.54019250

69.40458174

23.45001688

69.40458174

23.45001688

69.40458174

23.54019250

69.50222068

23.54019250

69.50222068

23.45001688

69.50222068

23.45001688

69.50222068

23.54019250

69.59985794

23.54019250

69.59985794

23.45001688

69.01403446

23.54019250

69.01403446

23.63021861

69.11180804

23.63021861

69.11180804

23.54019250

69.11180804

23.54019250

69.11180804

23.63021861

69.20944032

23.63021861

69.20944032

23.54019250

69.20944032

23.54019250

69.20944032

23.63021861

69.30714708

23.63021861

69.30714708

23.54019250

69.30714708

23.54019250

69.30714708

23.63021861

69.40458174

23.63021861

69.40458174

23.54019250

69.40458174

23.54019250

69.40458174

23.63021861

69.50222068

23.63021861

69.50222068

23.54019250

٢٤

٢٥

٢٦

٢٧

٢٨

٢٩

٣٠
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ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﺀ
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ

ﺧﻂ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﺷﺮﻗﺎ

ﺧﻂ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺟﻨﻮﺑﺎ

٣١

69.80937441

24.72886074

69.80937441

24.81859711

69.90834694

24.81859711

69.90834694

24.72886074

69.90834694

24.72886074

69.90834694

24.81859711

70.00728649

24.81859711

70.00728649

24.72886074

70.00728649

24.72886074

70.00728649

24.81859711

70.10622249

24.81859711

70.10622249

24.72886074

69.80937441

24.81859711

69.80937441

24.90889827

69.90834694

24.90889827

69.90834694

24.81859711

69.90834694

24.81859711

69.90834694

24.90889827

70.00728649

24.90889827

70.00728649

24.81859711

70.00728649

24.81859711

70.00728649

24.90889827

70.10622249

24.90889827

70.10622249

24.81859711

69.80937441

24.90889827

69.80937441

24.99919833

69.90834694

24.99919833

69.90834694

24.90889827

69.90834694

24.90889827

69.90834694

24.99919833

70.00728649

24.99919833

٣٢

٣٣

٣٤

٣٥

٣٦

٣٧

٣٨
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ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ
٣٩

٤٠

٤١

٤٢

٤٣

٤٤

٤٥

٤٦

14-00322

ﺧﻂ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﺷﺮﻗﺎ

ﺧﻂ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺟﻨﻮﺑﺎ

70.00728649

24.90889827

70.00728649

24.90889827

70.00728649

24.99919833

70.10622249

24.99919833

70.10622249

24.90889827

69.80937441

24.99919833

69.80937441

25.08949727

69.90834694

25.08949727

69.90834694

24.99919833

69.90834694

24.99919833

69.90834694

25.08949727

70.00728649

25.08949727

70.00728649

24.99919833

70.00728649

24.99919833

70.00728649

25.08949727

70.10622249

25.08949727

70.10622249

24.99919833

69.80937441

25.08949727

69.80937441

25.17979509

69.90834694

25.17979509

69.90834694

25.08949727

69.90834694

25.08949727

69.90834694

25.17979509

70.00728649

25.17979509

70.00728649

25.08949727

70.00728649

25.08949727

70.00728649

25.17979509

70.10622249

25.17979509

70.10622249

25.08949727

69.80937441

25.17979509

69.80937441

25.27009180

69.90834694

25.27009180
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ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ
٤٧

٤٨

٤٩

٥٠

16/24

ﺧﻂ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﺷﺮﻗﺎ

ﺧﻂ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺟﻨﻮﺑﺎ

69.90834694

25.17979509

69.90834694

25.17979509

69.90834694

25.27009180

70.00728649

25.27009180

70.00728649

25.17979509

70.00728649

25.17979509

70.00728649

25.27009180

70.10622249

25.27009180

70.10622249

25.17979509

69.80937441

25.27009180

69.80937441

25.36038739

69.90834694

25.36038739

69.90834694

25.27009180

69.90834694

25.27009180

69.90834694

25.36038739

70.00728649

25.36038739

70.00728649

25.27009180
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ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺟﻴﻢ
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ

ﺧﻂ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﺷﺮﻗﺎ

ﺧﻂ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺟﻨﻮﺑﺎ

٥١

67.78652639

26.19113583

67.78652639

26.28111250

67.88547806

26.28111250

67.88547806

26.19113583

67.68723944

26.28111250

67.68723944

26.37048472

67.78652639

26.37048472

67.78652639

26.28111250

67.78652639

26.28111250

67.78652639

26.37048472

67.88547806

26.37048472

67.88547806

26.28111250

67.48283889

26.37048472

67.48283889

26.45899833

67.58312083

26.45899833

67.58312083

26.37048472

67.58312083

26.37048472

67.58312083

26.45899833

67.68723944

26.45899833

67.68723944

26.37048472

67.37801806

26.45899833

67.37801806

26.54594917

67.48283889

26.54594917

67.48283889

26.45899833

67.48283889

26.45899833

67.48283889

26.54594917

67.58312083

26.54594917

67.58312083

26.45899833

67.17672361

26.54594917

67.17672361

26.63737917

67.27626694

26.63737917

٥٢

٥٣

٥٤

٥٥

٥٦

٥٧

٥٨
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ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ
٥٩

٦٠

٦١

٦٢

٦٣

٦٤

٦٥
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ﺧﻂ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﺷﺮﻗﺎ

ﺧﻂ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺟﻨﻮﺑﺎ

67.27626694

26.54594917

67.27626694

26.54594917

67.27626694

26.63737917

67.37801806

26.63737917

67.37801806

26.54594917

67.07725139

26.63737917

67.07725139

26.72386611

67.17672361

26.72386611

67.17672361

26.63737917

66.87460750

26.72386611

66.87460750

26.81122611

66.97676528

26.81122611

66.97676528

26.72386611

66.97676528

26.72386611

66.97676528

26.81122611

67.07725139

26.81122611

67.07725139

26.72386611

66.7781825

26.81122611

66.7781825

26.90293194

66.8746075

26.90293194

66.8746075

26.81122611

66.87460750

26.81122611

66.87460750

26.90293194

66.97676528

26.90293194

66.97676528

26.81122611

66.7781825

26.90293194

66.7781825

26.99733972

66.8746075

26.99733972

66.8746075

26.90293194
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ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺩﺍﻝ
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ

ﺧﻂ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﺷﺮﻗﺎ

ﺧﻂ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺟﻨﻮﺑﺎ

٦٦

67.98350278

26.55269250

67.98350278

26.64296917

68.08388556

26.64296917

68.08388556

26.55269250

68.08388556

26.55269250

68.08388556

26.64296917

68.18363139

26.64296917

68.18363139

26.55269250

67.78179333

26.64296917

67.78179333

26.73393111

67.88136611

26.73393111

67.88136611

26.64296917

67.88136611

26.64296917

67.88136611

26.73393111

67.98350278

26.73393111

67.98350278

26.64296917

67.98350278

26.64296917

67.98350278

26.73393111

68.08388556

26.73393111

68.08388556

26.64296917

68.08388556

26.64296917

68.08388556

26.73393111

68.18363139

26.73393111

68.18363139

26.64296917

67.57978167

26.73393111

67.57978167

26.82102417

67.67926083

26.82102417

67.67926083

26.73393111

67.67926083

26.73393111

67.67926083

26.82102417

67.78179333

26.82102417

٦٧

٦٨

٦٩

٧٠

٧١

٧٢

٧٣
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ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ
٧٤

٧٥

٧٦

٧٧

٧٨

٧٩

٨٠
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ﺧﻂ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﺷﺮﻗﺎ

ﺧﻂ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺟﻨﻮﺑﺎ

67.78179333

26.73393111

67.78179333

26.73393111

67.78179333

26.82102417

67.88136611

26.82102417

67.88136611

26.73393111

67.88136611

26.73393111

67.88136611

26.82102417

67.98350278

26.82102417

67.98350278

26.73393111

67.47685167

26.82102417

67.47685167

26.91030917

67.57978167

26.91030917

67.57978167

26.82102417

67.57978167

26.82102417

67.57978167

26.91030917

67.67926083

26.91030917

67.67926083

26.82102417

67.67926083

26.82102417

67.67926083

26.91030917

67.77986861

26.91030917

67.77986861

26.82102417

67.47685167

26.91030917

67.47685167

27.00056778

67.57978167

27.00056778

67.57978167

26.91030917

67.57978167

26.91030917

67.57978167

27.00056778

67.67926083

27.00056778

67.67926083

26.91030917
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ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻫﺎﺀ
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ

ﺧﻂ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﺷﺮﻗﺎ

ﺧﻂ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺟﻨﻮﺑﺎ

٨١

63.70251417

27.56996528

63.70251417

27.65968528

63.80447111

27.65968528

63.80447111

27.56996528

63.80447111

27.56996528

63.80447111

27.65968528

63.90584889

27.65968528

63.90584889

27.56996528

63.90584889

27.56996528

63.90584889

27.65968528

64.00722333

27.65968528

64.00722333

27.56996528

63.70251417

27.65968528

63.70251417

27.75050667

63.80447111

27.75050667

63.80447111

27.65968528

63.80447111

27.65968528

63.80447111

27.75050667

63.90584889

27.75050667

63.90584889

27.65968528

63.90584889

27.65968528

63.90584889

27.75050667

64.00722333

27.75050667

64.00722333

27.65968528

63.60220250

27.75050667

63.60220250

27.84077528

63.70251417

27.84077528

63.70251417

27.75050667

63.70251417

27.75050667

63.70251417

27.84077528

63.80447111

27.84077528

٨٢

٨٣

٨٤

٨٥

٨٦

٨٧

٨٨
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ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ
٨٩

٩٠

٩١

٩٢

٩٣

٩٤

٩٥

٩٦
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ﺧﻂ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﺷﺮﻗﺎ

ﺧﻂ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺟﻨﻮﺑﺎ

63.80447111

27.75050667

63.80447111

27.75050667

63.80447111

27.84077528

63.90584889

27.84077528

63.90584889

27.75050667

63.90584889

27.75050667

63.90584889

27.84077528

64.00722333

27.84077528

64.00722333

27.75050667

63.60220250

27.84077528

63.60220250

27.93104306

63.70251417

27.93104306

63.70251417

27.84077528

63.70251417

27.84077528

63.70251417

27.93104306

63.80447111

27.93104306

63.80447111

27.84077528

63.80447111

27.84077528

63.80447111

27.93104306

63.90584889

27.93104306

63.90584889

27.84077528

63.90584889

27.84077528

63.90584889

27.93104306

64.00722333

27.93104306

64.00722333

27.84077528

63.60220250

27.93104306

63.60220250

28.02130944

63.70251417

28.02130944

63.70251417

27.93104306

63.70251417

27.93104306

63.70251417

28.02130944

63.80447111

28.02130944
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ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ
٩٧

٩٨

٩٩

١٠٠
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ﺧﻂ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﺷﺮﻗﺎ

ﺧﻂ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺟﻨﻮﺑﺎ

63.80447111

27.93104306

63.80447111

27.93104306

63.80447111

28.02130944

63.90584889

28.02130944

63.90584889

27.93104306

63.60220250

28.02130944

63.60220250

28.11157472

63.70251417

28.11157472

63.70251417

28.02130944

63.70251417

28.02130944

63.70251417

28.11157472

63.80447111

28.11157472

63.80447111

28.02130944

63.80447111

28.02130944

63.80447111

28.11157472

63.90584889

28.11157472

63.90584889

28.02130944
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ﺑﺎﺀ  -ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺗﻮﺿﺢ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﳏﺠﻮﺯﺓ
ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ

ﻗﻄﻊ ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻜﱪﻳﺘﻴﺪﺍﺕ
ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺰﺍﺕ
ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﻛﻮﺭﻳﺎ

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ
ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺰﺍﺕ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﳍﻨﺪ

ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﳍﻨﺪ

ﻗﻄﻊ ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻜﱪﻳﺘﻴﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ
ﺍﻟﻔﻠﺰﺍﺕ
ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ
ﺍﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻴﻄﺎﺕ ) COMRAﺍﻟﺼﲔ(

ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳋﺎﻟﺼﺔ )ﺍﳌﻌﻬﺪ
ﺍﻟﻔﻠﻤﻨﻜﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ (٢٠١١
ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺗﻌﻴﲔ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﳉﺮﻑ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ
*

ﻗﻄﻊ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﺍﳌﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﳍﻨﺪ
ﻗﻄﻊ ﻭﻭﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻜﱪﻳﺘﻴﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺰﺍﺕ ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ  ١٠٠ﻗﻄﻌﺔ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻜﱪﻳﺘﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﻔﻠﺰﺍﺕ

ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﱪﻳﺘﻴﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺰﺍﺕ ﻭﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻬﺎ ،ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳُﺮﺗﺐ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  ١٠٠ﻗﻄﻌﺔ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ )ﻻ ﺗﺘﺠـﺎﻭﺯ ﻣﺴـﺎﺣﺔ ﺍﻟﻘﻄﻌـﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣـﺪﺓ  ١٠٠ﻛـﻢ (٢ﰲ ﳎﻤﻮﻋـﺎﺕ
ﻳﻀﻢ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﲬﺲ ﻗﻄﻊ ﻣﺘﻼﺻﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ .ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﺘﻼﺻﻘﺔ ﻭﺇﳕﺎ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻘﻊ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﻃﻮﻝ ﺃﺿﻼﻋﻬﺎ  ١ ٠٠٠ﻛﻢ ﻃﻮﻻ.
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ .٢٠١٣ .ﺍﳋﺮﻳﻄﺔ :ﺷﺮﻛﺔ ESRI
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ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ

ISBA/20/C/7
Distr.: General
25 February 2014
Arabic
Original: English

ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
ﻛﻴﻨﻐﺴﺘﻮﻥ ،ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ
 ٢٥-١٤ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ ٢٠١٤

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺇﱃ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﲞـﺼﻮﺹ ﻃﻠـﺐ
ﻗﺪﻣﺘـــﻪ ﺍﻟـــﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟـــﺴﻨﻐﺎﻓﻮﺭﻳﺔ ﺍﶈـــﺪﻭﺩﺓ ﻻﺳﺘﻜـــﺸﺎﻑ ﻣﻌـــﺎﺩﻥ ﺍﶈﻴﻄـــﺎﺕ
) (Ocean Mineral Singapore Pte Ltdﻟﻠﺤـﺼﻮﻝ ﻋﻠـﻰ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ
ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎﻑ
ﺃﻭﻻ – ﻣﻘﺪﻣﺔ
 - ١ﰲ  ١٩ﻧﻴــﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳــﻞ  ،٢٠١٣ﺗﻠﻘــﻰ ﺍﻷﻣــﲔ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﻟﻠــﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﻟﻘــﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ ﻃﻠﺒـﹰﺎ
ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄـﺔ ﻋﻤـﻞ ﻻﺳﺘﻜـﺸﺎﻑ ﻣـﺎ ﻳﺘـﻀﻤﻨﻪ ﻗﻄـﺎﻉ ﳏﺠـﻮﺯ ﻣـﻦ ﻋﻘﻴـﺪﺍﺕ
ﻣﺘﻌــﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠــﺰﺍﺕ .ﻭﻗــﺪﻣﺖ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﺍﻟــﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟــﺴﻨﻐﺎﻓﻮﺭﻳﺔ ﺍﶈــﺪﻭﺩﺓ ﻻﺳﺘﻜــﺸﺎﻑ ﻣﻌــﺎﺩﻥ
ﺍﶈﻴﻄـﺎﺕ ) (Ocean Mineral Singapore Pte Ltdﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻟﻨﻈـﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴـﺐ ﻋـﻦ ﺍﻟﻌﻘﻴـﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌـﺪﺩﺓ
ﺍﻟﻔﻠﺰﺍﺕ ﻭﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ) ،ISBA/6/A/18ﺍﳌﺮﻓـﻖ” ،ﺍﻟﻨﻈـﺎﻡ“( .ﻭﻗـﺪ ﺃﺳـﻬﻤﺖ ﺍﻟـﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴـــﺔ ﺍﶈـــﺪﻭﺩﺓ ﳌـــﻮﺍﺭﺩ ﻗـــﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤـــﺎﺭ )) (UK Seabed Resources Ltd (UKSRLﺑﺎﻟﻘﻄـــﺎﻉ
ﻼ ﺑﺎﳌــﺎﺩﺓ  ٨ﻣــﻦ ﺍﳌﺮﻓــﻖ ﺍﻟﺜﺎﻟــﺚ ﻣــﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﺍﻷﻣــﻢ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﻟﻘــﺎﻧﻮﻥ
ﺍﶈﺠــﻮﺯ ﺿــﻤﻦ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﻋﻤـ ﹰ
ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻟﻌﺎﻡ ) ١٩٨٢ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ(.
 - ٢ﻭﰲ  ٢٤ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ  ،٢٠١٤ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ) ٢٠ﺝ( ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈـﺎﻡ ،ﺃﺻـﺪﺭ ﺍﻷﻣـﲔ ﺍﻟﻌـﺎﻡ
ﻣــﺬﻛﺮﺓ ﺷــﻔﻮﻳﺔ ﺃﺧﻄــﺮ ﲟﻮﺟﺒــﻬﺎ ﺃﻋــﻀﺎﺀ ﺍﻟــﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎﺳــﺘﻼﻡ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﻭﻋﻤﱠــﻢ ﻋﻠــﻴﻬﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ
ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﻋﺎﻡ ﺑﺸﺄﻧﻪ .ﻭﺃﺩﺭﺝ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﻛﺒﻨـﺪ ﻋﻠـﻰ ﺟـﺪﻭﻝ
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻘﻮﺩ ﻣﻦ  ٨ﺇﱃ  ١٥ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ .٢٠١٣
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ﺛﺎﻧﻴﺎ  -ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﺗﺒﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﻄﻠﺐ
ﺃﻟﻒ  -ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﺗﺒﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﻄﻠﺐ

 - ٣ﻻﺣﻈــﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ،ﻋﻨــﺪ ﺍﻟﻨﻈــﺮ ﰲ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ،ﺃﻧــﻪ ﻳﻠــﺰﻡ ﺃﻭﻻﹰ ،ﲤــﺸﻴﺎ ﻣــﻊ ﺍﳋﻄــﺔ ﺍﶈــﺪﺩﺓ ﰲ
ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٦ﻣﻦ ﺍﳌﺮﻓﻖ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،ﺍﻟﺒﺖ ﲟﻮﺿـﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﻣـﺎ ﺇﺫﺍ ﻛـﺎﻥ ﻣﻘـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﻗـﺪ ﺍﺳـﺘﻮﰱ
ﺍﻟــﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟــﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻨﻈ ـﺎﻡ ،ﻭﻻ ﺳــﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑــﺸﻜﻞ ﺗﻘــﺪﱘ ﺍﻟﻄﻠﺒــﺎﺕ؛ ﻭﰲ ﻣــﺎ ﺇﺫﺍ ﻛــﺎﻥ
ﻣﻘــﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﻗــﺪ ﻗــﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﻬــﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟــﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟــﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﺍﶈــﺪﺩﺓ ﰲ ﺍﳌــﺎﺩﺓ  ١٤ﻣــﻦ ﺍﻟﻨﻈــﺎﻡ؛
ﻭﰲ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﳝﻠﻚ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴـﺬ ﺧﻄـﺔ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣـﺔ ﻟﻼﺳﺘﻜـﺸﺎﻑ
ﺽ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗـﻪ ﲟﻮﺟـﺐ ﺃﻱ ﻋﻘـﺪ ﺳـﺒﻖ
ﻭﰲ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ،ﺣﺴﺐ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ،ﻗـﺪ ﻭﰱ ﻋﻠـﻰ ﳓـﻮ ﻣـﺮ ﹴ
ﺇﺑﺮﺍﻣﻪ ﻣـﻊ ﺍﻟـﺴﻠﻄﺔ .ﻭﻣـﻦ ﰒ ،ﻳـﺘﻌﲔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺃﻥ ﲢـﺪﺩ ،ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻠﻔﻘـﺮﺓ  ٤ﻣـﻦ ﺍﳌـﺎﺩﺓ  ٢١ﻣـﻦ
ﺍﻟﻨﻈــﺎﻡ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﻬﺗــﺎ ،ﻣــﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧــﺖ ﺧﻄــﺔ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣــﺔ ﺳــﺘﻮﻓﺮ ﺍﳊﻤﺎﻳــﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟــﺔ ﻟــﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒــﺸﺮ
ﻭﺳﻼﻣﺘﻬﻢ ،ﻭﺳﺘﻮﻓﺮ ﲪﺎﻳﺔ ﻭﺣﻔﻆ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ ﺑـﺸﻜﻞ ﻓﻌـﺎﻝ ،ﻭﺳـﺘﻜﻔﻞ ﻋـﺪﻡ ﺇﻗﺎﻣـﺔ ﺍﳌﻨـﺸﺂﺕ
ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘـﺴﺒﺐ ﰲ ﻋﺮﻗﻠـﺔ ﺍﺳـﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻤـﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ ﺍﳌﻌﺘـﺮﻑ ﻬﺑـﺎ ﺍﻟـﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣـﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﺃﻭ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋــﺎﺕ ﺍﻟــﱵ ﺗﻜﺜــﺮ ﻓﻴﻬــﺎ ﺃﻧــﺸﻄﺔ ﺍﻟــﺼﻴﺪ .ﻭﺗــﻨﺺ ﺍﻟﻔﻘــﺮﺓ  ٥ﻣــﻦ ﺍﳌــﺎﺩﺓ  ٢١ﻣــﻦ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ” :ﺇﺫﺍ ﺗﺄﻛﺪﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﻘـﺮﺓ  ،٣ﻭﻗـﺮﺭﺕ ﺃﻥ
ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻣـﺴﺘﻮﻓﻴﺔ ﻟـﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻔﻘـﺮﺓ  ،٤ﺗﻮﺻـﻲ ﺍﺠﻤﻟﻠـﺲ ﺑﺎﳌﻮﺍﻓﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ
ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ“.
 - ٤ﻭﺭﺍﻋـﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﻋﻨـﺪ ﺍﻟﻨﻈـﺮ ﰲ ﺧﻄــﺔ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣـﺔ ﻻﺳﺘﻜـﺸﺎﻑ ﺍﻟﻌﻘﻴـﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌــﺪﺩﺓ
ﺍﻟﻔﻠـــﺰﺍﺕ ﺍﳌﺒـــﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟـــﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﻫـــﺪﺍﻑ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘـــﺔ ﺑﺎﻷﻧـــﺸﻄﺔ ﺍﻟـــﱵ ﲡـــﺮﻱ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘـــﺔ ﻋﻠـــﻰ
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﳊﺎﺩﻱ ﻋـﺸﺮ ﻭﺍﳌﺮﻓـﻖ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺚ ﻣـﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻭﰲ ﺍﻻﺗﻔـﺎﻕ ﺍﳌﺘﻌﻠـﻖ
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﳊﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ ﺍﻟـﱵ ﺍﻋﺘﻤـﺪﺕ ﻋـﺎﻡ ١٩٩٤
)”ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ“(.

ﺑﺎﺀ  -ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﻄﻠﺐ
 - ٥ﻧﻈــﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﰲ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﺧــﻼﻝ ﺟﻠ ـﺴﺎﺕ ﻣﻐﻠﻘــﺔ ﻋﻘــﺪﺕ ﰲ  ١٠ﻭ  ١١ﲤــﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴــﻪ
 ٢٠١٣ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻭﰲ  ٤ﻭ  ٦ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﱪﺍﻳﺮ  ٢٠١٤ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ.
 - ٦ﻭﻗﺒــﻞ ﺍﻟــﺸﺮﻭﻉ ﰲ ﺩﺭﺍﺳــﺔ ﻣﻔــﺼﻠﺔ ﻟﻠﻄﻠــﺐ ،ﺩﻋــﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺭﺋــﻴﺲ ﺍﻟﻮﻓــﺪ ،ﺗــﻮﻣﻲ ﻛــﻮﻩ،
ﺍﻟﺴﻔﲑ ﺍﳌﺘﺠﻮﱢﻝ ،ﻭﺍﳌﻤﺜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻴﻨﻪ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ،ﻳﻲ ﻛـﺎﻧﻎ ﺃﻭﻧـﻎ ،ﻣـﺪﻳﺮ ﺍﻟـﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟـﺴﻨﻐﺎﻓﻮﺭﻳﺔ
ﺍﶈــﺪﻭﺩﺓ ﻻﺳﺘﻜــﺸﺎﻑ ﻣﻌــﺎﺩﻥ ﺍﶈﻴﻄــﺎﺕ ،ﻳﺮﺍﻓﻘــﻪ ﻋﺰﻳــﺰ ﻣﺮﺗــﺸﻨﺖ ،ﻣــﺪﻳﺮ ﺍﻟــﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟــﺴﻨﻐﺎﻓﻮﺭﻳﺔ
ﺍﶈــﺪﻭﺩﺓ ﻻﺳﺘﻜــﺸﺎﻑ ﻣﻌــﺎﺩﻥ ﺍﶈﻴﻄــﺎﺕ ،ﻭﺗــﺸﺎﺭﻟﺰ ﻣﻮﺭﻏــﺎﻥ ،ﺍﳌﺴﺘــﺸﺎﺭ ﻟــﺪﻯ ﺍﻟــﺸﺮﻛﺔ ﻟﻌــﺮﺽ
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ﺍﻟﻄﻠــﺐ .ﰒ ﻃــﺮﺡ ﺃﻋــﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺃﺳــﺌﻠﺔ ﻣــﻦ ﺃﺟــﻞ ﺗﻮﺿــﻴﺢ ﺟﻮﺍﻧــﺐ ﻣﻌﻴﻨــﺔ ﻣــﻦ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﻗﺒــﻞ
ﺍﻻﺟﺘﻤــﺎﻉ ﰲ ﺟﻠــﺴﺔ ﻣﻐﻠﻘــﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳــﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻔــﺼﻴﻞ .ﻭﻗــﺮﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺃﻳــﻀﺎ ،ﺑﻌــﺪ ﻧﻈﺮﻫــﺎ ﺍﻷﻭﱄ ﰲ
ﺍﻟﻄﻠــﺐ ،ﺃﻥ ﺗﻄﻠــﺐ ﺇﱃ ﺭﺋﻴــﺴﻬﺎ ﺇﺣﺎﻟــﺔ ﻗﺎﺋﻤــﺔ ﻣــﻦ ﺍﻷﺳــﺌﻠﺔ ﺇﱃ ﻣﻘــﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﺧﻄﻴــﺎ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ
ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﻭﻟﻘﺪ ﻭﺭﺩﺕ ﺭﺩﻭﺩ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ؛ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟـﺪﻳﻬﺎ ﺍﻟﻮﻗـﺖ ﺍﻟﻜـﺎﰲ
ﻹﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﻄﻠﺐ .ﻭﻗﺮﺭﺕ ﺇﺭﺟﺎﺀ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴـﻪ ،ﻋﻠـﻰ ﺳـﺒﻴﻞ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳـﺔ ،ﺇﱃ ﺟﻠـﺴﺘﻬﺎ ﺍﳌﻘﺒﻠـﺔ
ﺍﻟﱵ ﺳﺘﻌﻘﺪﻫﺎ ﰲ ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﱪﺍﻳﺮ .٢٠١٤

ﺛﺎﻟﺜﺎ  -ﻣﻮﺟﺰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ
ﺃﻟﻒ  -ﺗﻌﺮﻳﻒ ﲟﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ

 - ٧ﺍﺳــﻢ ﻣﻘــﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠــﺐ :ﺍﻟــﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟــﺴﻨﻐﺎﻓﻮﺭﻳﺔ ﺍﶈــﺪﻭﺩﺓ ﻻﺳﺘﻜــﺸﺎﻑ ﻣﻌــﺎﺩﻥ ﺍﶈﻴﻄــﺎﺕ
)).(Ocean Mineral Singapore Pte Ltd (OMS
-٨

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ:

)ﺃ( ﻋﻨــﻮﺍﻥ ﻣﺮﻛــﺰ ﺍﻟﻌﻤــﻞ:
 Towerﻭ .Singapore 098632

Front Avenue

 1 Harbourﻭ

#18-01 Keppel Bay

)ﺏ( ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﱪﻳﺪﻱ :ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ.

-٩

)ﺝ(

ﺭﻗﻢ ﺍﳍﺎﺗﻒ.+65 6270 6666 :

)ﺩ(

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ.+65 6413 6344 :

)ﻫـ(

ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ :ﻻ ﻳﻮﺟﺪ.

ﺍﺳﻢ ﺍﳌﻤﺜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻴﻨﻪ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ:
)ﺃ(

ﺍﻻﺳﻢ :ﻳﻲ ﻛﺎﻧﻎ ﺃﻭﻧﻎ.

)ﺏ( ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﻤﻞ :ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ.
)ﺝ(

ﺭﻗﻢ ﺍﳍﺎﺗﻒ :ﻧﻔﺲ ﺭﻗﻢ ﺍﳍﺎﺗﻒ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ.

)ﺩ(

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ :ﻧﻔﺲ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ.

)ﺝ(

ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ.yekung.ong@kepcorp.com / ee.tan@kepcorp.com :

)ﺏ( ﻣﻜﺎﻥ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﻣﻘﺮ ﻋﻤﻠـﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴـﺴﻲ:
ﻭ  #18-01 Keppel Bay Towerﻭ .Singapore 098632
14-00328

1 Harbour Front Avenue
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 - ١٠ﻭﻳﺬﻛﺮ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺃﻥ ﺍﻟـﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟـﺴﻨﻐﺎﻓﻮﺭﻳﺔ ﺍﶈـﺪﻭﺩﺓ ﻻﺳﺘﻜـﺸﺎﻑ ﻣﻌـﺎﺩﻥ ﺍﶈﻴﻄـﺎﺕ
ﻫـــﻲ ﻓـــﺮﻉ ﻟـــﺸﺮﻛﺔ ﻛﻴﺒـــﻞ ﺍﶈـــﺪﻭﺩﺓ )) (Keppel Corporation Limited (KCLﺍﻟـــﱵ ﲤﻠـــﻚ
 ٧٨,١ﰲ ﺍﳌﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ ﺭﺃﲰــﺎﻝ ﺍﻟــﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟــﺴﻨﻐﺎﻓﻮﺭﻳﺔ ﺍﶈــﺪﻭﺩﺓ ﻻﺳﺘﻜــﺸﺎﻑ ﻣﻌــﺎﺩﻥ ﺍﶈﻴﻄــﺎﺕ.
ﻭﻳﺘـــﻮﱃ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷـــﺮﻛﺔ ﻛﻴﺒـــﻞ ﺍﶈـــﺪﻭﺩﺓ ﳎﻠـــﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻳـــﻀﻢ ﻣـــﻮﺍﻃﻨﲔ ﺳـــﻨﻐﺎﻓﻮﺭﻳﲔ .ﻭﺍﻟـــﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻟــﺴﻨﻐﺎﻓﻮﺭﻳﺔ ﺍﶈــﺪﻭﺩﺓ ﻻﺳﺘﻜــﺸﺎﻑ ﻣﻌــﺎﺩﻥ ﺍﶈﻴﻄــﺎﺕ ﻭﺷــﺮﻛﺔ ﻛﻴﺒــﻞ ﺍﶈــﺪﻭﺩﺓ ﳘــﺎ ﺷــﺮﻛﺘﺎﻥ
ﻣﺆﺳﺴﺘﺎﻥ ﰲ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ ﻭﺗﺘﺨﺬﺍﻥ ﻣﻨـﻬﺎ ﻣﻘـﺮﺍ ﳍﻤـﺎ .ﻭﻗـﺪﻣﺖ ﻧـﺴﺨﺔ ﻣـﻦ ﻋﻘـﺪ ﺗﺄﺳـﻴﺲ ﺍﻟـﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻟــﺴﻨﻐﺎﻓﻮﺭﻳﺔ ﺍﶈــﺪﻭﺩﺓ ﻻﺳﺘﻜــﺸﺎﻑ ﻣﻌــﺎﺩﻥ ﺍﶈﻴﻄــﺎﺕ .ﻭﻳــﺬﻛﺮ ﻣﻘــﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﺃﻧــﻪ ﺩﻋــﺎ ﺍﻟــﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴــﺔ ﺍﶈــﺪﻭﺩﺓ ﳌــﻮﺍﺭﺩ ﻗــﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ ﻟﻜــﻲ ﺗﻜــﻮﻥ ﻣــﻦ ﺻــﻐﺎﺭ ﺍﳌــﺴﺎﳘﲔ ﻏــﲑ ﺍﳌــﺴﻴﻄﺮﻳﻦ.
ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺇﱃ ﺃﻧـﻪ ﺳـﻮﻑ ﻳﺒﻠـﻎ ﺍﻷﻣـﲔ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺑـﺄﻱ ﺗﻐـﻴﲑﺍﺕ ﺗﻄـﺮﺃ ﻋﻠـﻰ ﻫﻴﻜﻠﻴـﺔ ﺍﻟـﺸﺮﻛﺔ،
ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺍﻷﺳﻬﻢ.

ﺑﺎﺀ  -ﺍﻟﺘﺰﻛﻴﺔ
 - ١١ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﺰﻛﻴﺔ :ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ.
 - ١٢ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ ﺻﻚ ﺍﻟﺘـﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻭﺗـﺎﺭﻳﺦ ﻗﺒﻮﳍـﺎ ﺍﻻﻟﺘـﺰﺍﻡ ﺑﺎﻻﺗﻔـﺎﻕ
ﺑــﺸﺄﻥ ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﺍﳉــﺰﺀ ﺍﳊــﺎﺩﻱ ﻋــﺸﺮ ﻣــﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﺍﻷﻣــﻢ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﻟﻘــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ ﳘــﺎ  ١٠ﻛــﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﱪ  ١٩٨٢ﻭ  ١٧ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ/ﻧﻮﻓﻤﱪ .١٩٩٤
 - ١٣ﻭﺗــﺎﺭﻳﺦ ﺷــﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺰﻛﻴــﺔ ﻫــﻮ  ٢٨ﺷــﺒﺎﻁ/ﻓﱪﺍﻳــﺮ  ٢٠١٣ﻭﻗــﺪ ﻭﻗﻌﻬــﺎ ﻭﺯﻳــﺮ ﺍﻟﺘﺠــﺎﺭﺓ
ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،ﻟﻴﻢ ﻫﻨﻎ ﻛﻴﺎﻧﻎ.
 - ١٤ﻭﻳﺮﺩ ﰲ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺰﻛﻴـﺔ ﺃﻥ ﻣﻘـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﺷـﺮﻛﺔ ﻣﺆﺳـﺴﺔ ﻭﻣـﺴﺠﻠﺔ ﺣـﺴﺐ ﺍﻷﺻـﻮﻝ
ﲟﻮﺟﺐ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ ،ﻭﻬﺑﺬﻩ ﺍﻟـﺼﻔﺔ ،ﻓﻬـﻲ ﺳـﻨﻐﺎﻓﻮﺭﻳﺔ ﺍﳉﻨـﺴﻴﺔ ﻭﲣـﻀﻊ ﻟـﺴﻴﻄﺮﺓ ﺳـﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ
ﺍﻟﻔﻌﻠﻴــﺔ .ﻭﺗﺘﺤﻤــﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟــﺔ ﺍﳌﺰﻛﻴــﺔ ﺍﳌــﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﻓﻘ ـﹰﺎ ﻟﻠﻤــﺎﺩﺓ  ١٣٩ﻭﻟﻠﻔﻘــﺮﺓ  ٤ﻣــﻦ ﺍﳌــﺎﺩﺓ ١٥٣
ﻭﺍﻟﻔﻘــﺮﺓ  ٤ﻣــﻦ ﺍﳌــﺎﺩﺓ  ٤ﻣــﻦ ﺍﳌﺮﻓــﻖ ﺍﻟﺜﺎﻟــﺚ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ .ﻭﰲ ﺭﺳــﺎﻟﺔ ﻣﺆﺭﺧــﺔ  ١٩ﻧﻴــﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳــﻞ
 ٢٠١٣ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺇﱃ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻣﺪﺭﺟﺔ ﰲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ،ﺃﺷﺎﺭ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟـﺔ ﺍﳌﺰﻛﻴـﺔ
ﺗﻌﺘــﺰﻡ ﻭﺿــﻊ ﻭﺗﻨﻔﻴــﺬ ﺗــﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﳏﻠﻴــﺔ ﰲ ﳎــﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌــﺪﻳﻦ ﻭﺗﻨﻈــﻴﻢ ﺍﻟــﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟــﺴﻨﻐﺎﻓﻮﺭﻳﺔ ﺍﶈــﺪﻭﺩﺓ
ﻻﺳﺘﻜــﺸﺎﻑ ﻣﻌــﺎﺩﻥ ﺍﶈﻴﻄــﺎﺕ ﻋﻠــﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﺍﻟﺘــﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴــﺔ ،ﺣﺎﳌــﺎ ﺗــﱪﻡ ﺍﻟــﺸﺮﻛﺔ ﻋﻘــﺪﺍ ﻣــﻊ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘـﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ ،ﻭﺫﻟـﻚ ﲤﺎﺷـﻴﺎ ﻣـﻊ ﺍﻟﺘـﺰﺍﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟـﺔ ﺍﳌﺰﻛﻴـﺔ ﻣﻨـﺬ ﺃﻣـﺪ ﻃﻮﻳـﻞ ﺑﺮﻋﺎﻳـﺔ
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺳﻼﻣﺘﻬﺎ ،ﻭﻣﻊ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﰲ  ١ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﱪﺍﻳﺮ  ٢٠١١ﻋﻦ ﻏﺮﻓـﺔ ﺍﳌﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ
ﺑﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ.
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ﺟﻴﻢ  -ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ
 - ١٥ﺗﻐﻄﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠـﺐ ﻣـﺴﺎﺣﺔ ﺇﲨﺎﻟﻴـﺔ ﻗـﺪﺭﻫﺎ  ٥٨ ٢٨٠ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮﺍ ﻣﺮﺑﻌـﺎ ﰲ
ﺍﳉـﺰﺀ ﺍﻟـﺸﺮﻗﻲ ﻣـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﺔ ﻛﻼﺭﻳـﻮﻥ  -ﻛﻠﻴﱪﺗـﻮﻥ ﺑـﺎﶈﻴﻂ ﺍﳍـﺎﺩﺉ .ﻭﻫـﺬﺍ ﻫـﻮ ﺍﻟﻘﻄـﺎﻉ ﺍﶈﺠـﻮﺯ
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺳﻬﻤﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴـﺔ ﺍﶈـﺪﻭﺩﺓ ﳌـﻮﺍﺭﺩ ﻗـﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ .ﻭﺍﳌﻨﻄﻘـﺔ ﺍﳌـﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠـﺐ
ﻣﺘﺎﲬﺔ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ ﳌﻮﺍﺭﺩ ﻗﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ.

ﺩﺍﻝ  -ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ
 - ١٦ﻭﻓﻘـــﹰﺎ ﻷﺣﻜــــﺎﻡ ﺍﳌــــﺎﺩﺓ  ١٤ﻣــــﻦ ﺍﻟﻨﻈــــﺎﻡ ،ﻳﺘــــﻀﻤﻦ ﺍﻟﻄﻠــــﺐ ﺗﻌﻬــــﺪﺍﹰ ﺧﻄﻴــــﺎ ﻣﺆﺭﺧــــﺎ
 ١٩ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ  ٢٠١٣ﻭﻣﻮﻗﻌﹰﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﺜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻴﻨﻪ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ.
 - ١٧ﺳﺪﱠﺩ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺭﲰﹰﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ  ٥٠٠ ٠٠٠ﺩﻭﻻﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٩ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ.

ﺭﺍﺑﻌﺎ  -ﻓﺤﺺ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ
 - ١٨ﺃﹸﺭﻓﻖ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
)ﺃ(

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ:

’‘١

ﺣﺪﻭﺩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻹﺣـﺪﺍﺛﻴﺎﺕ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴـﺔ ﻭﻓﻘـﺎ
ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﳉﻴﻮﺩﻳﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻌﺎﻡ ١٩٨٤؛

’‘٢

ﺭﺳﻢ ﺑﻴﺎﱐ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ؛

)ﺏ( ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﻟــﺘﻤﻜﲔ ﺍﺠﻤﻟﻠــﺲ ﻣــﻦ ﲢﺪﻳــﺪ ﻣــﺎ ﺇﺫﺍ ﻛــﺎﻥ ﻣﻘــﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﻗــﺎﺩﺭﺍ ﻣــﻦ
ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎﻑ؛
)ﺝ( ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﻟــﺘﻤﻜﲔ ﺍﺠﻤﻟﻠــﺲ ﻣــﻦ ﲢﺪﻳــﺪ ﻣــﺎ ﺇﺫﺍ ﻛــﺎﻥ ﻣﻘــﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﻗــﺎﺩﺭﺍ ﻣــﻦ
ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎﻑ؛
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)ﺩ(

ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎﻑ؛

)ﻫـ(

ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ.
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ﺧﺎﻣﺴﺎ  -ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﳌﺆﻫﻼﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﳌﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ
ﺃﻟﻒ  -ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ

 - ١٩ﻻﺣﻈــﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﰲ ﺳــﻴﺎﻕ ﺗﻘﻴــﻴﻢ ﺍﻟﻘــﺪﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴــﺔ ﳌﻘــﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﺃﻥ ﻣﻘــﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﻗــﺪﻡ
ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﺼﺪﻗﺔ .ﻭﻗﺪﻡ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﺃﻳـﻀﺎ ﻧـﺴﺨﺎ ﻣـﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧـﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴـﺔ ﺍﳌﻮﺣـﺪﺓ
ﺍﳌﺪﻗﻘﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﻴﺒﻞ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻷﻡ ﳌﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ .ﻭﻗﺪﻡ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﺃﻳـﻀﺎ ﺑﻴﺎﻧـﺎ
ﻳﻔﻴـــﺪ ﺑـــﺄﻥ ﻟﺪﻳـــﻪ ﺍﳌـــﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴـ ـﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣـــﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴـــﺔ ﺍﻟﺘﻜـــﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﻘـــﺪﺭﺓ ﳋﻄـــﺔ ﺍﻟﻌﻤـــﻞ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣـــﺔ
ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎﻑ .ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻳـﻀﺎ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟـﺸﺮﻛﺔ ﺍﻷﻡ ﳌﻘـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﺳـﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟـﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﻤـﻮﻳﻠﻲ،
ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ،ﺇﱃ ﻣﻘـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﻟﺘﻨﻔﻴـﺬ ﺧﻄـﺔ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣـﺔ ﻻﺳﺘﻜـﺸﺎﻑ ﺍﻟﻌﻘﻴـﺪﺍﺕ
ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺰﺍﺕ.

ﺑﺎﺀ  -ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ُ - ٢٠ﺯﻭﱢﺩﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﲟﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻘﻨﻴـﺔ ﻋـﻦ ﻗـﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟـﺸﺮﻛﺔ ﺍﻷﻡ ،ﲟـﺎ ﰲ ﺫﻟـﻚ ﻗـﺪﺭﺍﻬﺗﺎ ﻟﻠﻌﻤـﻞ
ﰲ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭﻗﺪﺭﺍﻬﺗﺎ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ .ﻭﺃﺷﺎﺭ ﻣﻘـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﺃﻳـﻀﺎ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺃﺣـﺪ ﺍﻟـﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﺮﺋﻴـﺴﻴﲔ
ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﻮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﺘـﻊ ﺑـﺎﳋﱪﺓ ﰲ
ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨـﻮﻉ ﺍﻹﺣﻴـﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤـﻮﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ،ﲟـﺎ ﰲ ﺫﻟـﻚ ﺗﻘﻴـﻴﻢ ﺍﻷﺛـﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌـﻲ ﻭﺭﺻـﺪﻩ .ﻭﺳﻴـﺴﺘﻔﻴﺪ
ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺍﳋﱪﺓ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺨـﺎﻃﺮ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﻬﺑـﺎ ﺍﻟـﱵ
ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻬﺑﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﻻﻳﻮﻥ ﺳـﻴﱵ ﻛﺎﺑﻴﺘـﺎﻝ ﺑـﺎﺭﺗﻨﺮﺯ ﺍﶈـﺪﻭﺩﺓ )(Lion City Capital Partners Pte Ltd
ﻭﻫﻲ ﲤﻠﻚ  ٢ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣـﻦ ﺃﺳـﻬﻢ ﻣﻘـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ،ﺑﻮﺻـﻔﻬﺎ ﻣـﻦ ﺻـﻐﺎﺭ ﺍﳌـﺴﺎﳘﲔ .ﻭﺫﻛـﺮ ﻣﻘـﺪﻡ
ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻧﻪ ﺳﻮﻑ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠـﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴـﺔ ﺍﶈـﺪﻭﺩﺓ ﳌـﻮﺍﺭﺩ
ﻗـﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ ﺍﻟــﱵ ﺩﻋﺎﻫـﺎ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺗﻜــﻮﻥ ﻣـﻦ ﺻـﻐﺎﺭ ﺍﳌــﺴﺎﳘﲔ ﻏـﲑ ﺍﳌــﺴﻴﻄﺮﻳﻦ .ﻭﻧﻈـﺮﹰﺍ ﺇﱃ ﻛــﻮﻥ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺸﻤﻮﻝ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﻭﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺍﶈـﺪﻭﺩﺓ ﳌـﻮﺍﺭﺩ
ﻗﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻣﺘﺎﲬﺎﻥ ﻭﻳﺸﻜﻼﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺇﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺟﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،ﻳﻌﺘﺰﻡ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ
ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ ﳌﻮﺍﺭﺩ ﻗـﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ ﻟﺘﻨﻔﻴـﺬ ﺧﻄـﺔ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣـﺔ ﻟﻼﺳﺘﻜـﺸﺎﻑ.
ﻭﻳﺮﻯ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ ﳌﻮﺍﺭﺩ ﻗﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻮﺍﺋـﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﰲ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ،ﻣـﻦ ﻗﺒﻴـﻞ ﺍﻻﺳـﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣـﻦ ﺗﺒـﺎﺩﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧـﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﺍﳌﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ،ﻭﻳـﺸﲑﺍﻥ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﳌﻨﻄﻘـﺔ
ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﶈﺠﻮﺯ ﺍﻟﺬﻱ ﲣﻠﺖ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴـﺔ ﺍﶈـﺪﻭﺩﺓ ﳌـﻮﺍﺭﺩ ﻗـﺎﻉ
ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ .ﻭﺫﻛﺮ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺃﻬﻧﺎ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺷـﺎﺋﻌﺔ ﰲ ﺻـﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟـﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐـﺎﺯ .ﻭﻻﺣﻈـﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺃﻥ
ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻳﻌﺘﺰﻡ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﰲ ﺍﺗﻔـﺎﻕ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳋـﺪﻣﺎﺕ ﻣـﻊ ﺍﻟـﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴـﺔ ﺍﶈـﺪﻭﺩﺓ ﳌـﻮﺍﺭﺩ
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ﻗــﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ )ﺃﻭ ﻓﺮﻋﻬــﺎ( ،ﺃﻭ ،ﺇﺫﺍ ﺗﻌــﺬﺭ ﺫﻟــﻚ ،ﺇﺑــﺮﺍﻡ ﺍﺗﻔــﺎﻕ ﳑﺎﺛــﻞ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳋــﺪﻣﺎﺕ ﻣــﻊ ﻃــﺮﻑ
ﺛﺎﻟﺚ ،ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣـﺔ ﻟﻼﺳﺘﻜـﺸﺎﻑ ﰲ ﺍﻟﻘﻄـﺎﻉ ﺍﳌـﺸﻤﻮﻝ ﺑﺎﻟﻄﻠـﺐ .ﻭﺫﻛـﺮ ﻣﻘـﺪﻡ
ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺃﻥ ﺑﺪﺀ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﺭﻫﻦ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺑﺈﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑـﲔ ﻣﻘـﺪﻡ
ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ ﳌـﻮﺍﺭﺩ ﻗـﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ )ﺃﻭ ﻓﺮﻋﻬـﺎ( ﺃﻭ ،ﺇﺫﺍ ﺗﻌـﺬﺭ ﺫﻟـﻚ ،ﺇﺑـﺮﺍﻡ
ﺍﺗﻔﺎﻕ ﳑﺎﺛﻞ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﻃﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ.
 - ٢١ﻭﻗــﺪﻡ ﻣﻘــﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﺗﻔﺎﺻــﻴﻞ ﻋــﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴــﺔ ﻭﺍﻷﻧــﺸﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘــﺼﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻠﺘﲔ ﺗﺸﻜﻼﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﲔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﲔ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﺳﻴﻨﻔﺬﺍﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳋﻤـﺲ ﺍﻷﻭﱃ ﻣـﻦ
ﺍﻟﻌﻘــﺪ .ﻭﺳــﺘﺤﺪﺩ ﺍﻷﻧــﺸﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘــﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴــﺔ ﻣﻮﺍﻗــﻊ ﺍﻻﺳــﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻟﺘﺠــﺎﺭﻱ ﺍﶈﺘﻤﻠــﺔ ﻭﲢــﺪﺩ
ﺍﻟﺘﻘــﺪﻳﺮﺍﺕ ﻣــﻦ ﺍﳌــﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﻣﻨــﺎﻃﻖ ﺃﺧــﺮﻯ .ﻭﺳــﻴﻘﻮﻡ ﻣﻘــﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﺑــﺮﺣﻠﺘﲔ ﺍﺳﺘﻘــﺼﺎﺋﻴﺘﲔ ﻣــﻦ
ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺇﺟﺮﺍﺅﳘﺎ ﻋﺎﻡ  ٢٠١٧ﻭﻋﺎﻡ  ٢٠١٨ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻻﺳﺘﻘـﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟـﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺍﻟــﱵ ﺃﺟﺮﻬﺗـــﺎ ﺍﻟـــﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴـــﺔ ﺍﶈـــﺪﻭﺩﺓ ﳌـــﻮﺍﺭﺩ ﻗـــﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤـــﺎﺭ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺘـــﻬﺎ ﺍﳌـــﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﻌﻘـــﺪ
ﺍﻻﺳﺘﻜــﺸﺎﻑ .ﻭﺫﻛــﺮ ﻣﻘــﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﺃﻧــﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﺟــﺮﺕ ﺍﻟــﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴــﺔ ﺍﶈــﺪﻭﺩﺓ ﳌــﻮﺍﺭﺩ ﻗــﺎﻉ
ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻬﺎ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ،ﻓﻤﻦ ﺍﳌﻤﻜـﻦ ﺃﻥ
ﲤﺪﺩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻓﻮﺭﻳﺔ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺍﶈﻴﻄﺎﺕ ﻫﺎﺗﲔ ﺍﻟﺮﺣﻠﺘﲔ ﻟﺘﺸﻤﻼ ﻣﻨﻄﻘـﺔ
ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ  .٢٠١٧ﻭﺳﺘﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳـﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴـﺔ ﰲ ﺍﳌﻘـﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻠـﻰ ﲨـﻊ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧـــﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴـــﺔ )ﻣـــﺜﻼ ﲢﺪﻳـــﺪ ﺍﳋـــﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﺠﻤﻟﻤﻮﻋـــﺎﺕ ﺃﻧـــﻮﺍﻉ ﻗﺎﻋﻴـــﺔ ،ﻭﲨـــﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧـــﺎﺕ
ﺍﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ،ﻭﺭﺻــﺪ ﺍﻻﺧﺘﺒ ـﺎﺭﺍﺕ( ﻓــﻀﻼ ﻋــﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﺃﺧــﺮﻯ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻟﻼﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﰲ ﺇﺟــﺮﺍﺀ
ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﳌﻌﺪﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺭﺻﺪ ﺁﺛﺎﺭ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ .ﻭﻣـﻦ ﺷـﺄﻥ ﺫﻟـﻚ
ﺃﻥ ﻳﻜﻤﱢﻞ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎﺹ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ﺷﺎﻣﻼ ﻟﻸﺛﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳـﺔ ،ﲟـﺎ ﰲ
ﺫﻟﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺮﺻﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ .ﻭﺫﻛﺮ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧـﺸﻄﺔ
ﻟﻦ ﺗﻨﻔﺬ ﺩﻭﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘـﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟـﺔ ﺍﳌﺰﻛﻴـﺔ ﻭﺍﻟـﺴﻠﻄﺔ ،ﻭﺩﻭﻥ ﻣﻌﺮﻓـﺔ ﺑﺎﻟـﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟـﱵ ﺳﺘـﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟـﺴﻠﻄﺔ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ.
 - ٢٢ﻭﻗﺪﻣﺖ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﻋـﻦ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳـﺔ ﻣـﻦ ﺍﻷﺧﻄـﺎﺭ ﻭﺍﳊـﺪ ﻣﻨـﻬﺎ ﻭﺍﻟـﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻴﻬـﺎ
ﻭﺁﺛﺎﺭﻫـﺎ ﺍﶈﺘﻤﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌــﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ .ﻭﻗـﺪﻡ ﻣﻘــﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﺗﻘﻴﻴﻤـﺎ ﺃﻭﻟﻴـﹰﺎ ﻷﺛـﺮ ﺍﻷﻧـﺸﻄﺔ ﺍﳌﺘﻮﻗﻌــﺔ
ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳋﻤﺲ ﺍﻷﻭﱃ ،ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻏﲑ ﺗﺸﻮﻳﺸﻴﺔ ﺗـﺸﻤﻞ ﺍﻻﺳﺘـﺸﻌﺎﺭ
ﻭﺃﺧﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺑﻜﻤﻴﺎﺕ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺟﺪﹰﺍ.
 - ٢٣ﻭﺷــﺪﺩﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ،ﺇﺫ ﺃﺣﺎﻃــﺖ ﻋﻠﻤـﹰﺎ ﺑﺄﺳــﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﺍﳌﺒﻴﻨــﺔ ﰲ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ،ﻋﻠــﻰ ﺃﻥ
ﻛﻞ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ ﳚـﺐ ﺃﻥ ﻳﻘـﺪﻡ ﺗﻘﺮﻳـﺮﹰﺍ ﺑـﺼﻮﺭﺓ ﻣﻨﻔـﺼﻠﺔ ﻋـﻦ ﺗﻨﻔﻴـﺬ
ﺃﻧﺸﻄﺘﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ.
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ﺳﺎﺩﺳﺎ  -ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠـﻰ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺧﻄـﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺰﺍﺕ
 - ٢٤ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ  ١٨ﻣـﻦ ﺍﻟﻨﻈـﺎﻡ ،ﺗـﻀﻤﻦ ﻃﻠـﺐ ﺍﳊـﺼﻮﻝ ﻋﻠـﻰ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺧﻄـﺔ ﺍﻟﻌﻤـﻞ
ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
)ﺃ( ﺑﻴﺎﻥ ﻋﺎﻡ ﻭﺟﺪﻭﻝ ﺯﻣﲏ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﳌﻘﺘـﺮﺡ ﺗﻨﻔﻴـﺬﻫﺎ ﰲ ﻓﺘـﺮﺓ
ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳋﻤﺲ ﺍﻷﻭﱃ ،ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺇﺟـﺮﺍﺀ ﺩﺭﺍﺳـﺎﺕ ﺣـﻮﻝ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣـﻞ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ؛
)ﺏ( ﻭﺻﻒ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳـﺎﺕ ﺍﻷﻭﻗﻴﺎﻧﻮﻏﺮﺍﻓﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳـﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ ﺍﻟـﱵ
ﺳــﺘﺠﺮﻯ ﻭﻓﻘ ـﹰﺎ ﻟﻠﻨﻈــﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋــﺪ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤــﺔ ﻭﺍﻹﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟــﱵ ﺗﻘﺮﺭﻫــﺎ ﺍﻟــﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﻟﻘــﺎﻉ
ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ .ﻭﺳــﺘﺘﻴﺢ ﺗﻠــﻚ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﺇﺟــﺮﺍﺀ ﺗﻘﻴــﻴﻢ ﻟﻸﺛــﺮ ﺍﶈﺘﻤــﻞ ﺃﻥ ﻳﻨــﺸﺄ ﻋـﻦ ﺃﻧــﺸﻄﺔ
ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﻱ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ؛
)ﺝ(
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ؛

ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﻭﱄ ﻟﻸﺛﺮ ﺍﶈﺘﻤـﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﺗـﺐ ﻋﻠـﻰ ﺃﻧـﺸﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﻜـﺸﺎﻑ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣـﺔ ﻋﻠـﻰ

)ﺩ( ﻭﻗــﻒ ﻟﻠﺘــﺪﺍﺑﲑ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣــﺔ ﳌﻨــﻊ ﺗﻠــﻮﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌــﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ ﻭﺍﻷﺧﻄــﺎﺭ ﺍﻷﺧــﺮﻯ ﺍﻟــﱵ
ﺗﺘﻌﺮﺽ ﳍﺎ ،ﻭﺗﻘﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﻱ ﺗﺄﺛﲑﺍﺕ ﳏﺘﻤﻠﺔ ﳍﺎ؛
)ﻫـ( ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﺨﺬ ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﻣﻨﻪ ﺍﲣـﺎﺫﻩ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻟﻠﻔﻘـﺮﺓ ١
ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٢ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ؛
)ﻭ( ﺟــﺪﻭﻝ ﺯﻣــﲏ ﻟﻠﻨﻔﻘــﺎﺕ ﺍﻟــﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﳌﺘﻮﻗﻌــﺔ ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﱪﻧــﺎﻣﺞ ﺍﻷﻧــﺸﻄﺔ ﻟﻔﺘــﺮﺓ
ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳋﻤﺲ ﺍﻷﻭﱃ.

ﺳﺎﺑﻌﺎ – ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ
 - ٢٥ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻟﻠﻤــﺎﺩﺓ  ٢٧ﻭﺍﻟﻔــﺮﻉ ﺍﻟﺜــﺎﻣﻦ ﻣــﻦ ﺍﳌﺮﻓــﻖ  ٤ﻟﻠﻨﻈــﺎﻡ ،ﻗــﺪﻡ ﻣﻘــﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ
ﺑـــﺸﺄﻥ ﺑﺮﻧـــﺎﻣﺞ ﺗـــﺪﺭﻳﺐ ﻭﺑﺮﻧـــﺎﻣﺞ ﺗـــﺪﺭﻳﺐ ﻫﻨﺪﺳـــﻲ ﻋﻠـــﻰ ﺍﻻﺳﺘﻜـــﺸﺎﻑ ﰲ ﻋـــﺮﺽ ﺍﻟﺒﺤـــﺮ.
ﻭﺍﻟﱪﻧﺎﳎــﺎﻥ ﺍﻟﺘــﺪﺭﻳﺒﻴﺎﻥ ﻣﺘﺎﺣــﺎﻥ ﻋﻠــﻰ ﺍﻷﻗــﻞ ﳋﻤــﺴﺔ ﻣــﻦ ﻣــﻮﺍﻃﲏ ﺍﻟــﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴــﺔ ﻳﺮﻏﺒــﻮﻥ ﰲ
ﺍﻟﺘﺨــﺼﺺ ﲟﺠــﺎﻝ ﺍﳍﻨﺪﺳــﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ ﻭﻋﻠــﻢ ﺍﶈﻴﻄــﺎﺕ ﻭﺍﳉﻴﻮﻓﻴﺰﻳــﺎﺀ ﻭﺍﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ.
ﻭﺳﻴﺠﺮﻱ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﱪﻧﺎﳎﲔ ﲟﺰﻳﺪ ﻣـﻦ ﺍﻟﺘﻔـﺼﻴﻞ ﻣـﻊ ﺍﻟـﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ ﻟﻘـﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ ﰲ
ﺣﺎﻝ ﺣـﺼﻮﻝ ﻣﻘـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﻘـﺪ .ﻭﻟﻘـﺪ ﺷـﺪﺩﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻔـﻞ ﻣﻘـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ
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ﻭﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺪﻯ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﱪﻧـﺎﳎﲔ ﺍﻟﺘـﺪﺭﻳﺒﻴﲔ ﺍﺗـﺴﺎﻗﻬﻤﺎ ﻣـﻊ ﺍﻟﺘﻮﺻـﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗـﺪﻳﻦ
ﻭﺍﻟــﺪﻭﻝ ﺍﳌﺰﻛﻴــﺔ ﺑــﺸﺄﻥ ﺍﻟــﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴــﺔ ﰲ ﺇﻃــﺎﺭ ﺧﻄــﻂ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻜــﺸﺎﻑ ،ﻋﻠــﻰ
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻌﺘﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮﺓ ).(ISBA/19/LTC/14

ﺛﺎﻣﻨﺎ – ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺕ
 - ٢٦ﺇﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﻣﻘﺘﻨﻌــﺔ ،ﺑﻌــﺪ ﺃﻥ ﺩﺭﺳــﺖ ﻣــﺎ ﻗﺪﻣــﻪ ﺻــﺎﺣﺐ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﻣــﻦ ﺗﻔﺎﺻــﻴﻞ ﻋﺮﺿــﺖ
ﺑﺈﳚــﺎﺯ ﰲ ﺍﻟﻔــﺮﻭﻉ ﻣــﻦ ﺍﻟﺜــﺎﱐ ﺇﱃ ﺍﻟــﺴﺎﺑﻊ ﺃﻋــﻼﻩ ،ﺑــﺄﻥ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﻗــﺪﻡ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻨﺤـﻮ ﺍﻟﻮﺍﺟــﺐ ﻭﻓﻘــﺎ
ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﻭﺑﺄﻥ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳌﺆﻫﻼﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤـﻮ ﺍﶈـﺪﺩ ﰲ ﺍﳌـﺎﺩﺗﲔ  ٤ﻭ  ٩ﻣـﻦ
ﺍﳌﺮﻓﻖ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،ﻭﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٧ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ .ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻘﺘﻨﻌﺔ ﺑﺄﻥ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ:
)ﺃ(

ﻗﺪ ﺍﻣﺘﺜﻞ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ؛

)ﺏ( ﻗﺪ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٤ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ؛
)ﺝ(

ﳝﻠﻚ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎﻑ.

 - ٢٧ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻘﺘﻨﻌﺔ ﺑﺄﻥ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﻁ ﻣـﻦ ﺍﻟـﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟـﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻔﻘـﺮﺓ  ٦ﻣـﻦ ﺍﳌـﺎﺩﺓ ٢١
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻳﻨﻄﺒﻖ.
 - ٢٨ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲞﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣـﺔ ﻟﻼﺳﺘﻜـﺸﺎﻑ ،ﺇﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﻣﻘﺘﻨﻌـﺔ ﺑـﺄﻥ ﺧﻄـﺔ ﺍﻟﻌﻤـﻞ
ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻣﻦ ﺷﺄﻬﻧﺎ ﺃﻥ:
)ﺃ(

ﺗﻮﻓﺮ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻭﺳﻼﻣﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻓﻌﺎﻝ؛

)ﺏ( ﺗﻮﻓﺮ ﲪﺎﻳﺔ ﻭﺣﻔﻆ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻓﻌﺎﻝ؛
)ﺝ( ﺗﻜﻔﻞ ﻋﺪﻡ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻤـﺮﺍﺕ
ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﳌﻌﺘﺮﻑ ﻬﺑﺎ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﰲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﺜﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪ.
ﻼ ﺑـﺎﻟﻔﻘﺮﺓ  ٥ﻣـﻦ ﺍﳌـﺎﺩﺓ  ٢١ﻣـﻦ ﺍﻟﻨﻈـﺎﻡ ،ﺗﻮﺻـﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﺠﻤﻟﻠـﺲ
 - ٢٩ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ،ﻭﻋﻤ ﹰ
ﺑﺎﳌﻮﺍﻓﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺧﻄــﺔ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﻻﺳﺘﻜــﺸﺎﻑ ﺍﻟﻌﻘﻴــﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌــﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠــﺰﺍﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣــﺔ ﻣــﻦ ﺍﻟــﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻓﻮﺭﻳﺔ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺍﶈﻴﻄﺎﺕ.
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ﺍﳌﺮﻓﻖ

ﺃﻟﻒ – ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺈﺣﺪﺍﺛﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ
)ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﺳﻘﺎﻃﺎﺕ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﳉﻴﻮﺩﻳﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻌﺎﻡ (١٩٨٤
ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨

10/11

ﺧﻂ ﺍﻟﻄﻮﻝ )ﻏﺮﺑﺎ(

ﺧﻂ ﺍﻟﻌﺮﺽ )ﴰﺎﻻ(
٠٠٠٠,١٢
٠٠٠٠,١٢
٤٣٣٣,١٣
٤٣٣٣,١٣
٥٠٠٠,١٣
٥٠٠٠,١٣
٧٥٠٠,١٣
٧٥٠٠,١٣
٥٠٠٠,١٤
٥٠٠٠,١٤
٧٥٠٠,١٤
٧٥٠٠,١٤
٩٦٦٧,١٤
٩٦٦٧,١٤
٠٠٠٠,١٤
٠٠٠٠,١٤
٢٠٠٠,١٣
٢٠٠٠,١٣
٨٢٠٠,١٣
٨٢٠٠,١٣
٠٠٠٠,١٤
٠٠٠٠,١٤
٢٨٠٠,١٤
٢٨٠٠,١٤
١٠٠٠,١٣
١٠٠٠,١٣
٤٧٠٠,١٢
٤٧٠٠,١٢

١٦٠٠,١١٧
٠٠٠٠,١١٨
٠٠٠٠,١١٨
٦٦٦٧,١١٨
٦٦٦٧,١١٨
٢٥٠٠,١١٩
٢٥٠٠,١١٩
٥٠٠٠,١١٩
٥٠٠٠,١١٩
٢٥٠٠,١١٨
٢٥٠٠,١١٨
٢٥٠٠,١١٧
٢٥٠٠,١١٧
٠٠٠٠,١١٦
٠٠٠٠,١١٦
٠٠٠٠,١١٥
٠٠٠٠,١١٥
٨٧٠٠,١١٥
٨٧٠٠,١١٥
٢٤٠٠,١١٦
٢٤٠٠,١١٦
٢٦٠٠,١١٧
٢٦٠٠,١١٧
٨٠٠٠,١١٧
٨٠٠٠,١١٧
٤٤٠٠,١١٧
٤٤٠٠,١١٧
١٦٠٠,١١٧
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ﺑﺎﺀ  -ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﶈﺠﻮﺯ ﺍﳌﻘﺘﺮﺡ

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﳘﻴﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ .٢٠١٣
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ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﶈﺠﻮﺯ

ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟـﺴﻨﻐﺎﻓﻮﺭﻳﺔ ﺍﶈـﺪﻭﺩﺓ
ﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺍﶈﻴﻄﺎﺕ
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ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
ﻛﻴﻨﻐﺴﺘﻮﻥ ،ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ
 ٢٥-١٤ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ ٢٠١٤

ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻋﺘﻤﺪﻬﺗﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺰﻛﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫـﺎ
ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 - ١ﲡــﺪﺭ ﺍﻹﺷــﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻏﺮﻓــﺔ ﻣﻨﺎﺯﻋــﺎﺕ ﻗــﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤــﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﻟﻘــﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻗﺪ ﺃﺻـﺪﺭﺕ ،ﰲ  ١ﺷـﺒﺎﻁ/ﻓﱪﺍﻳﺮ  ،٢٠١١ﻓﺘﻮﺍﻫـﺎ ﺑﺸـﺄﻥ ﻣﺴـﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﻭﺍﺟﺒـﺎﺕ ﺍﻟـﺪﻭﻝ
ﺍﳌﺰﻛﹼﻴﺔ ﻟﻸﺷـﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻜﻴﺎﻧـﺎﺕ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻷﻧﺸـﻄﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘـﺔ .ﻭﺃﻛـﺪﺕ ﺍﻟﻐﺮﻓـﺔ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ
ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺄﻥ ﺗﻌﺘﻤـﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟـﺔ ﺍﳌﺰﻛﻴـﺔ ﻗـﻮﺍﻧﲔ ﻭﺃﻧﻈﻤـﺔ ﰲ ﺇﻃـﺎﺭ ﻧﻈﺎﻣﻬـﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﱐ ،ﻭﺃﻥ ﺗﺘﺨـﺬ ﺗـﺪﺍﺑﲑ
ﺇﺩﺍﺭﻳــﺔ ﺗــﺆﺩﻱ ﻭﻇﻴﻔــﺘﲔ ﻣﻨﻔﺼــﻠﺘﲔ ،ﳘــﺎ ﻛﻔﺎﻟــﺔ ﺗﻘﻴــﺪ ﺍﳉﻬــﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗــﺪﺓ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﻬﺗــﺎ ﻭﺇﻋﻔــﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟــﺔ
ﺍﳌﺰﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺴـﺆﻭﻟﻴﺔ .ﻭﻻ ﳝﺜـﻞ ﻭﺟـﻮﺩ ﻣﺜـﻞ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﻘـﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤـﺔ ﻭﺍﻟﺘـﺪﺍﺑﲑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳـﺔ ﺷـﺮﻃﺎ
ﻹﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﻣـﻊ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ؛ ﺑﻴـﺪ ﺃﻧـﻪ ﺷـﺮﻁ ﺿـﺮﻭﺭﻱ ﻟﻮﻓـﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟـﺔ ﺍﳌﺰﻛﻴـﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻬـﺎ ﺑﺒـﺬﻝ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳـﺔ
ﺍﻟﻮﺍﺟﺒــﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤــﺎﺱ ﺇﻋﻔﺎﺋﻬــﺎ ﻣــﻦ ﺍﳌﺴــﺆﻭﻟﻴﺔ .ﻭﺃﻭﺿــﺤﺖ ﺍﻟﻐﺮﻓــﺔ ﻛــﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺘــﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ،
ﺑﻌﺪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ،ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻈﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘـﺪﺍﺑﲑ ﻗﻴـﺪ ﺍﻻﺳـﺘﻌﺮﺍﺽ
ﻟﻜﻔﺎﻟـــﺔ ﺍﺳـــﺘﻴﻔﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌـــﺎﻳﲑ ﺍﳊﺎﻟﻴـــﺔ ﻭﻭﻓـــﺎﺀ ﺍﳉﻬـــﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗـــﺪﺓ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﻬﺗـــﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴـــﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﳊـــﺎﻕ
ﺿﺮﺭ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻟﻠﺒﺸﺮﻳﺔ.
 - ٢ﻭﰲ ﺍﻟــﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸــﺮﺓ ﻟﻠﺴــﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﻟﻘــﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ ،ﺍﳌﻌﻘــﻮﺩﺓ ﰲ ﻋــﺎﻡ ،٢٠١١
ﺍﻋﺘﻤﺪ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﻣﻘـﺮﺭﺍ ﻃﻠـﺐ ﻓﻴـﻪ ﺇﱃ ﺍﻷﻣـﲔ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺃﻥ ﻳُﻌـﺪﱠ ﺗﻘﺮﻳـﺮﺍ ﻋـﻦ ﺍﻟﻘـﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤـﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻋﺘﻤﺪﻬﺗﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺰﻛﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣـﻦ ﺃﻋﻀـﺎﺀ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻷﻧﺸـﻄﺔ
ﺲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺰﻛﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ،ﺣﺴـﺐ ﺍﻻﻗﺘﻀـﺎﺀ،
ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﻭﺩﻋﺎ ﺍﺠﻤﻟﻠ ُ
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ﺑﺘﺰﻭﻳــﺪ ﺃﻣﺎﻧــﺔ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﲟﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﻋــﻦ ﺍﻟﻘــﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤــﺔ ﻭﺍﻟﺘــﺪﺍﺑﲑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳــﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼــﻠﺔ
ﺃﻭ ﺑﻨﺼﻮﺹ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ )ﺍﻧﻈﺮ .(ISBA/17/C/20
 - ٣ﻭﰲ ﺍﻟــﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨــﺔ ﻋﺸــﺮﺓ ﻟﻠﺴــﻠﻄﺔ ،ﺍﳌﻌﻘــﻮﺩﺓ ﰲ ﻋــﺎﻡ  ،٢٠١٢ﻭﺗﻠﺒﻴــﺔ ﻟــﺬﻟﻚ ﺍﻟﻄﻠــﺐ،
ﻗﺪّﻡ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﺇﱃ ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘـﺪﺍﺑﲑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳـﺔ ﺍﻟـﱵ ﺍﻋﺘﻤـﺪﻬﺗﺎ ﺍﻟـﺪﻭﻝ
ﺍﳌﺰﻛﻴــﺔ ﻭﺃﻋﻀــﺎﺀ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﺍﻵﺧــﺮﻭﻥ ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻷﻧﺸــﻄﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘــﺔ ) ISBA/18/C/8ﻭ .(Add.1
ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﻃﻠﺐ ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ ﺇﱃ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻘـﻮﻡ ﺳـﻨﻮﻳﺎ ﺑﺎﺳـﺘﻜﻤﺎﻝ ﺩﺭﺍﺳـﺔ ﺍﻟﻘـﻮﺍﻧﲔ
ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺍﳌﺰﻛﻴـﺔ ﻭﻏﲑﻫـﺎ ﻣـﻦ ﺃﻋﻀـﺎﺀ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ
ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻳﺪﻋﻮ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺰﻛﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﺇﱃ ﺗﺰﻭﻳـﺪ
ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ )ﺍﻧﻈﺮ .(ISBA/18/C/21
 - ٤ﻭﰲ ﺍﻟــﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳــﻌﺔ ﻋﺸــﺮﺓ ﻟﻠﺴــﻠﻄﺔ ،ﺍﳌﻌﻘــﻮﺩﺓ ﰲ ﻋــﺎﻡ  ،٢٠١٣ﻗــﺪﻡ ﺍﻷﻣــﲔ ﺍﻟﻌــﺎﻡ
ﺇﱃ ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﻣﺴﺘﻜﻤَﻼ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ) ،(ISBA/19/C/12ﻭﻗﺪ ﻧﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ .ﻭﺃﻋﺮﺑـﺖ
ﻋــﺪﺓ ﻭﻓــﻮﺩ ﻋــﻦ ﺗﻘــﺪﻳﺮﻫﺎ ﻟﻸﻣﺎﻧــﺔ ﻟﻘﻴﺎﻣﻬــﺎ ﺑﺈﻧﺸــﺎﺀ ﻗﺎﻋــﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧــﺎﺕ ﻋﻠــﻰ ﺷــﺒﻜﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧــﺖ ﺑﺸــﺄﻥ
ﺍﻟﺘﺸـــﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ .ﻭﺃﻛـــﺪ ﺃﺣـــﺪ ﺍﻟﻮﻓـــﻮﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸـــﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ ﻳﻨﺒﻐـــﻲ ﺃﻥ ﺗﻜـــﻮﻥ ﻣﺘﺴـــﻘﺔ
ﻣﻊ ﺍﻷﻧﻈﻤـﺔ .ﻭﺃﹸﺷـﲑ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻓﻴﺠـﻲ ﻗـﺪ ﺃﺻـﺪﺭﺕ ،ﰲ ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴـﻪ  ،٢٠١٣ﻣﺮﺳـﻮﻡ ﺳـﻨﺔ ٢٠١٣
ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﻟﻠﻤﻌــﺎﺩﻥ ﺍﳌﻮﺟــﻮﺩﺓ ﰲ ﻗــﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ ،ﻭﻫــﻮ ﻗــﺎﻧﻮﻥ ﻳــﻨﻈﹼﻢ ﻣﺸــﺎﺭﻛﺔ ﻓﻴﺠــﻲ
ﰲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﰲ ﻗﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺧـﺎﺭﺝ ﻧﻄـﺎﻕ ﺍﻟﻮﻻﻳـﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﻭﻣـﺎ ﻳﺘﺼـﻞ
ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ.
 - ٥ﻭﻣﻨـــﺬ ﺍﻧﻌﻘـــﺎﺩ ﺍﻟـــﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳـــﻌﺔ ﻋﺸـــﺮﺓ ،ﺃﺻـــﺪﺭﺕ ﺑﻠﺠﻴﻜـــﺎ ﻗـــﺎﻧﻮﻧﲔ ،ﰲ ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴـــﻪ
ﻭﺁﺏ/ﺃﻏﺴﻄﺲ  ،٢٠١٣ﺑﺸﺄﻥ ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻴـﺐ ﻋﻨـﻬﺎ ﻭﺍﺳـﺘﻐﻼﳍﺎ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘـﺔ
ﻭﰲ ﺑﺎﻃﻦ ﺍﻷﺭﺽ ﺧﺎﺭﺝ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
 - ٦ﻭﰲ  ١٠ﺁﺫﺍﺭ/ﻣــﺎﺭﺱ  ،٢٠١٤ﻋﻤﻤــﺖ ﺍﻷﻣﺎﻧــﺔ ﻣــﺬﻛﺮﺓ ﺷــﻔﻮﻳﺔ ﺗــﺪﻋﻮ ﺍﻟــﺪﻭﻝ ﺍﳌﺰﻛﻴــﺔ
ﻭﺍﻷﻋﻀــﺎﺀ ﺍﻵﺧــﺮﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻛــﺬﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻳﻘــﺪﻣﻮﺍ ﺇﱃ ﺍﻷﻣﺎﻧــﺔ ﻧﺼــﻮﺹ ﺍﻟﻘــﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤــﺔ
ﻭﺍﻟﺘــﺪﺍﺑﲑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳــﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼــﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﺍﳌﺘﺼــﻠﺔ ﻬﺑــﺎ .ﻭﻟﻜــﻦ ﱂ ﺗــﺮﺩ ﺃﻱ ﻧﺼــﻮﺹ
ﺃﻭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﲝﻠﻮﻝ ﻬﻧﺎﻳﺔ ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ .٢٠١٤
 - ٧ﻭﰲ  ٣٠ﺃﻳﺎﺭ/ﻣــﺎﻳﻮ  ،٢٠١٤ﻗــﺪﻣﺖ ﺍﻟــﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﻋــﻦ ﺗﺸــﺮﻳﻌﺎﻬﺗﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼــﻠﺔ ﺃﻭ ﻧﺼــﻮﺹ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﺎﺕ ،ﻭﻫــﻲ :ﺃﳌﺎﻧﻴــﺎ ،ﻭﺑﻠﺠﻴﻜــﺎ ،ﻭﺗﻮﻧﻐــﺎ ،ﻭﺟــﺰﺭ ﻛــﻮﻙ،
ﻭﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳـــﺔ ﺍﻟﺘﺸـــﻴﻜﻴﺔ ،ﻭﲨﻬﻮﺭﻳـــﺔ ﻛﻮﺭﻳـــﺎ ،ﻭﺯﺍﻣﺒﻴـــﺎ ،ﻭﺍﻟﺼـــﲔ ،ﻭﻋُﻤـــﺎﻥ ،ﻭﻏﻴﺎﻧـــﺎ ،ﻭﻓﺮﻧﺴـــﺎ،
ﻭﻓﻴﺠـــﻲ ،ﻭﺍﳌﻜﺴـــﻴﻚ ،ﻭﺍﳌﻤﻠﻜـــﺔ ﺍﳌﺘﺤـــﺪﺓ ﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴـــﺎ ﺍﻟﻌﻈﻤـــﻰ ﻭﺃﻳﺮﻟﻨـــﺪﺍ ﺍﻟﺸـــﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻧـــﺎﻭﺭﻭ،
ﻭﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨــﺪﺍ ،ﻭﻫﻮﻟﻨــﺪﺍ ،ﻭﺍﻟﻮﻻﻳــﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴــﺔ ،ﻭﺍﻟﻴﺎﺑــﺎﻥ .ﻭﻭﺭﺩ ﺗﻘﺮﻳــﺮ ﺃﻳﻀــﺎ ﻣــﻦ ﳉﻨــﺔ
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ﺟﻨﻮﺏ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﳍﺎﺩﺉ ﺑﺎﺳﻢ ﺟﺰﺭ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﳍﺎﺩﺉ .ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ
ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘـﺪﺍﺑﲑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳـﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﺃﻭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﺼـﻮﺹ ﺍﻟـﱵ ﻗﺪﻣﺘـﻬﺎ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺍﳌـﺬﻛﻮﺭﺓ
ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ).(www.isa.org.jm/en/mcode/NatLeg
 - ٨ﻭﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻋﻠـﻰ ﺷـﺒﻜﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧـﺖ ﻛﻠﻤـﺎ ﺗﺘﻠﻘـﻰ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ .ﻛﻤﺎ ﺗُﺠﺮﻱ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺣﺎﻟﻴﹰﺎ ﺩﺭﺍﺳـﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧـﺔ ﺑﺸـﺄﻥ ﺍﻟﺘﺸـﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤـﺔ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻـﺮ ﺍﳌﺸـﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟـﱵ ﻗـﺪ ﺗﺘﻀـﻤﻨﻬﺎ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﺘﺸـﺮﻳﻌﺎﺕ ،ﻣـﻊ ﺍﻟﻮﺿـﻊ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ
ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺍﻟﱵ ﺃﺻﺪﺭﻬﺗﺎ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ.
-٩
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ﺍﳌﺮﻓﻖ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ
ﺃﻭﻻ  -ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ ،ﻣﻮﻧﺘﻴﻐـﻮ ﺑـﺎﻱ ١٠ ،ﻛـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴـﻤﱪ  .١٩٨٢ﺩﺧﻠـﺖ
ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﰲ  ١٦ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ/ﻧﻮﻓﻤﱪ  .١٩٩٤ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ،ﺍﺠﻤﻟﻠـﺪ ،١٨٣٣
ﺍﻟﺮﻗﻢ  ،٣١٣٦٣-١ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ٣٩٧؛ .International Legal Materials 1261 (1982) ٢١
ﺍﺗﻔــﺎﻕ ﺑﺸــﺄﻥ ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﺍﳉــﺰﺀ ﺍﳊــﺎﺩﻱ ﻋﺸــﺮ ﻣــﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﺍﻷﻣــﻢ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﻟﻘــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ ﺍﳌﺆﺭﺧــﺔ
 ١٠ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﱪ  .١٩٨٢ﻭﻗﺪ ﺩﺧﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺣﻴـﺰ ﺍﻟﻨﻔـﺎﺫ ﰲ  ٢٨ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴـﻪ .١٩٩٤
ﻗـﺮﺍﺭ ﺍﳉﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣـﺔ ٢٦٣/٤٨؛ International Legal Materials 1309 (1994) ٣٣؛ ﳎﻤﻮﻋـﺔ
ﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ،ﺍﺠﻤﻟﻠﺪ  ،١٨٣٦ﺍﻟﺮﻗﻢ  ،٣١٣٦٤-١ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ .٤٢
ﻧﻈــﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴــﺐ ﻋــﻦ ﺍﻟﻌﻘﻴــﺪﺍﺕ ﺍﳌﺆﻟﻔــﺔ ﻣــﻦ ﻋــﺪﺓ ﻣﻌــﺎﺩﻥ ﻭﺍﺳﺘﻜﺸــﺎﻓﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘــﺔ .ﻭﻗــﺪ ﺍﻋﺘُﻤــﺪ
ﰲ  ١٣ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ ) ٢٠٠٠ﺍﻟﻮﺛﻴﻘـﺔ  ISBA/6/A/18ﺍﳌﺆﺭﺧـﺔ  ٤ﺗﺸـﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘـﻮﺑﺮ ،(٢٠٠٠
ﻭ ُﻋﺪﱢﻝ ﰲ ﺳﻨﺔ ) ٢٠١٣ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ  ISBA/19/C/17ﺍﳌﺆﺭﺧﺔ  ٢٢ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ .(٢٠١٣
ﻧﻈـــﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴـــﺐ ﻋـــﻦ ﺍﻟﻜﱪﻳﺘﻴـــﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳـــﺪﺓ ﺍﻟﻔﻠـــﺰﺍﺕ ﻭﺍﺳﺘﻜﺸـــﺎﻓﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘـــﺔ .ﻭﻗـــﺪ ﺍﻋﺘُﻤـــﺪ
ﰲ  ٧ﺃﻳﺎﺭ/ﻣـــــﺎﻳﻮ ) ٢٠١٠ﺍﻟﻮﺛﻴﻘــــــﺔ  ISBA/16/A/12/Rev.1ﺍﳌﺆﺭﺧــــــﺔ  ١٥ﺗﺸــــــﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜــــــﺎﱐ/
ﻧﻮﻓﻤﱪ  .(٢٠١٠ﻭﺍﺳُﺘﻨﺴِﺦ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ .Selected Decisions 16, pp. 35-75
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ ﻗﺸﻮﺭ ﺍﳌﻨﻐﻨﻴﺰ ﺍﳊﺪﻳﺪﻱ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﺑﺎﻟﺖ ﻭﺍﺳﺘﻜﺸـﺎﻓﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘـﺔ .ﻭﻗـﺪ ﺍﻋﺘُﻤـﺪ
ﰲ  ٢٧ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ ) ٢٠١٢ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ  ISBA/18/A/11ﺍﳌﺆﺭﺧﺔ  ٢٢ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ .(٢٠١٢

ﺛﺎﻧﻴﺎ  -ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ

 ٣٠ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴـــﻪ  - ٢٠١٣ﻗـــﺎﻧﻮﻥ ﻳﺘﻀـــﻤﻦ ﺃﺣﻜﺎﻣـــﺎ ﺗـــﻨﻈﻢ ﺍﳌـــﻮﺍﺩ ﺍﳋﺎﺿـــﻌﺔ ﻟﻠﻤـــﺎﺩﺓ  ٧٧ﻣـــﻦ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ،ﺻﺎﺩﺭ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺆﺭﺥ  ١٧ﺁﺏ/ﺃﻏﺴﻄﺲ  ٢٠١٣ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻘﻴـﺐ ﻭﺍﻻﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ
ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ).(١
 ١٧ﺁﺏ/ﺃﻏﺴــﻄﺲ  - ٢٠١٣ﺍﻟﻘــﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻘﻴــﺐ ﻋــﻦ ﺍﳌــﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻮﺟــﻮﺩﺓ ﰲ ﻗــﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ
ﻭﰲ ﺑﺎﻃﻦ ﺍﻷﺭﺽ ﺧﺎﺭﺝ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺑﺎﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ).(١
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ﺍﻟﺼﲔ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﲔ ﺍﻟﺸـﻌﺒﻴﺔ .ﻭﻗـﺪ ﺍﻋﺘُﻤـﺪ ﰲ ﺍﳉﻠﺴـﺔ ﺍﳋﺎﻣﺴـﺔ ﻋﺸـﺮﺓ ﻟﻠﺠﻨـﺔ
ﺍﻟﺪﺍﺋﻤــﺔ ﻟﻠﻤــﺆﲤﺮ ﺍﻟﺸــﻌﱯ ﺍﻟــﻮﻃﲏ ﺍﻟﺴــﺎﺩﺱ ﺍﳌﻌﻘــﻮﺩﺓ ﰲ  ١٩ﺁﺫﺍﺭ/ﻣــﺎﺭﺱ  .١٩٨٦ﻭﻧﻘﱢــﺢ ﻋﻤــﻼ
ﺑﻘــﺮﺍﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤــﺔ ﻟﻠﻤــﺆﲤﺮ ﺍﻟﺸــﻌﱯ ﺍﻟــﻮﻃﲏ ﺑﺸــﺄﻥ ﺗﻨﻘــﻴﺢ ﻗــﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌــﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴــﺔ ﳉﻤﻬﻮﺭﻳــﺔ
ﺍﻟﺼﲔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋُﺘﻤِﺪ ﰲ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺍﳊﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤـﺔ ﻟﻠﻤـﺆﲤﺮ ﺍﻟﺸـﻌﱯ ﺍﻟـﻮﻃﲏ
ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﺍﳌﻌﻘﻮﺩﺓ ﰲ  ٢٩ﺁﺏ /ﺃﻏﺴﻄﺲ .١٩٩٦
ﻗﻮﺍﻋــﺪ ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﻗــﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌــﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴــﺔ ﳉﻤﻬﻮﺭﻳــﺔ ﺍﻟﺼــﲔ ﺍﻟﺸــﻌﺒﻴﺔ .ﻭﻗــﺪ ﺍﻋﺘُﻤــﺪﺕ ﰲ ﺍﳌﺮﺳــﻮﻡ
ﺭﻗــﻢ  ١٥٢ﺍﻟﺼــﺎﺩﺭ ﻋــﻦ ﳎﻠــﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟــﺔ ﲜﻤﻬﻮﺭﻳــﺔ ﺍﻟﺼــﲔ ﺍﻟﺸــﻌﺒﻴﺔ ﰲ  ٢٦ﺁﺫﺍﺭ/ﻣــﺎﺭﺱ .١٩٩٤
ﻭﺩﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭﻫﺎ.
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﲔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ .ﻭﻗـﺪ ﺍﻋﺘُﻤـﺪ ﰲ ﺍﻟـﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌـﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸـﺮﻳﻦ
ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺆﲤﺮ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﻟـﻮﻃﲏ ﺍﳋـﺎﻣﺲ ﺍﳌﻌﻘـﻮﺩﺓ ﰲ  ٢٣ﺁﺏ/ﺃﻏﺴـﻄﺲ  .١٩٨٢ﻭﺩﺧـﻞ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﰲ  ١ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ  .١٩٨٣ﻭُﻧﻘﱢـﺢ ﰲ ﺍﻟـﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ ﻋﺸـﺮﺓ ﺍﻟـﱵ ﻋﻘـﺪﻬﺗﺎ
ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤــﺔ ﻟﻠﻤــﺆﲤﺮ ﺍﻟﺸــﻌﱯ ﺍﻟــﻮﻃﲏ ﺍﻟﺘﺎﺳــﻊ ﰲ  ٢٥ﻛــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴــﻤﱪ  ،١٩٩٩ﻭﺃﹸﻋﻴــﺪ
ﺗﻨﻘﻴﺤــﻪ ﰲ ﺍﻟـــﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳـــﺔ ﻟﻠﺠﻨـــﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤـــﺔ ﻟﻠﻤــﺆﲤﺮ ﺍﻟﺸـــﻌﱯ ﺍﻟـــﻮﻃﲏ ﺍﻟﺜـــﺎﱐ ﻋﺸـــﺮ ﺍﳌﻌﻘـــﻮﺩﺓ
ﰲ  ٢٨ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﱪ .٢٠١٣
ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻨﻊ ﻭﻣﻌﺎﳉﺔ ﺗﻠﻮﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ ﻭﺍﻟﻀـﺮﺭ ﺍﻟﻼﺣـﻖ ﻬﺑـﺎ ﻧﺘﻴﺠـﺔ ﳌﺸـﺎﺭﻳﻊ
ﺍﳌﻨﺸــﺂﺕ ﺍﳍﻨﺪﺳــﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ .ﻭﻗــﺪ ﺍﻋﺘُﻤــﺪﺕ ﰲ ﺍﳉﻠﺴــﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳــﺔ  ١٤٨ﺠﻤﻟﻠــﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟــﺔ ﺍﳌﻌﻘــﻮﺩﺓ
ﰲ  ٣٠ﺁﺏ/ﺃﻏﺴﻄﺲ  .٢٠٠٦ﻭﺑﺪﺃ ﺳﺮﻳﺎﻬﻧﺎ ﰲ  ١ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ/ﻧﻮﻓﻤﱪ .٢٠٠٦

ﺟﺰﺭ ﻛﻮﻙ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﺎﻡ  ٢٠٠٩ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﰲ ﻗﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ.
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻲ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ .٢٠١١

ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺸﻴﻜﻴﺔ
ﻗــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴــﺐ ﻋــﻦ ﺍﳌــﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴــﺔ ﻭﺍﺳﺘﻜﺸــﺎﻓﻬﺎ ﻭﺍﺳــﺘﻐﻼﳍﺎ ﰲ ﻗــﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ ﺧــﺎﺭﺝ ﺣــﺪﻭﺩ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  ٠٢٠٠٠/١٥٨ﺍﳌﺆﺭﺥ  ١٨ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ .٢٠٠٠
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ﻓﻴﺠﻲ
ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺳﻨﺔ  ٢٠١٣ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﻗﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ،ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ .٢١

ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺷﻔﻮﻳﺔ ﻣﺆﺭﺧﺔ  ٢٢ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ  ٢٠١٣ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺳﻔﺎﺭﺓ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﰲ ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ.

ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﲢﺎﺩﻱ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺴـﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ ﺍﳌـﺆﺭﺥ  ٢٦ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴـﻪ ) ٢٠٠٢
 .(Gazette I, p. 2876ﻭﻗــﺪ ﰎ ﺗﻌﺪﻳﻠــﻪ ﲟﻮﺟــﺐ ﺍﳌــﺎﺩﺓ  ٤ﻣــﻦ ﺍﻟﻘــﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌــﺆﺭﺥ  ٢ﺣﺰﻳــﺮﺍﻥ/
ﻳﻮﻧﻴﻪ .(Federal Law Gazette 2008 II, p. 520) ٢٠٠٨

Federal Law

ﻏﻴﺎﻧﺎ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻟﻌـﺎﻡ  - ٢٠١٠ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗـﻢ  ١٨ﻟﻌـﺎﻡ  .٢٠١٠ﻭﻗـﺪ ﺩﺧـﻞ ﺣﻴـﺰ ﺍﻟﻨﻔـﺎﺫ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ  ١٨ﺃﻳﻠﻮﻝ /ﺳﺒﺘﻤﱪ .٢٠١٠

ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﳌﺆﻗﺘﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻦ ﰲ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﻗﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ.١٩٨٢ ،
ﻗــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌــﺪﻳﻦ .ﻭﻗـــﺪ ﺍﻋﺘُﻤِــﺪ ﰲ  ٢٠ﻛــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴـــﻤﱪ  ،١٩٥٠ﻭﻋُــﺪﱢﻝ ﰲ  ٢٢ﲤـــﻮﺯ/
ﻳﻮﻟﻴﻪ .٢٠١١

ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﻭﺃﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﻭﺗـﺪﺍﺑﲑﻫﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳـﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌـﺪﻳﻦ ﲢـﺖ ﺳـﻄﺢ ﺍﻟﺒﺤـﺮ.
ﻗﺪﻣﺘﻪ ﺳﻔﺎﺭﺓ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﰲ ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ ﰲ  ٢١ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﱪ .٢٠١١
ﺩﻟﻴﻞ ﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻵﺛـﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ﻟﻘﻄـﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌـﺪﻳﻦ ﻭﲢﻠﻴـﻞ ﻷﻭﺟـﻪ ﺍﻟﻘﺼـﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﺼـﲑ
ﰲ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﰲ ﺍﶈﻴﻄـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴـﻮﺍﺣﻞ ﻭﺍﳉـﺰﺭ ﺍﳌﻜﺴـﻴﻜﻴﺔ ،ﺃﻋﺪﱠﺗـﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺒﻴﺌــﺔ ﻭﺍﳌــﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴــﺔ ﰲ ﺍﳌﻜﺴــﻴﻚ ،ﻭﻗﺪﻣﺘــﻪ ﺳــﻔﺎﺭﺓ ﺍﳌﻜﺴــﻴﻚ ﰲ ﺟﺎﻣﺎﻳﻜــﺎ ﰲ  ٢١ﻛــﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﱪ .٢٠١١
ﺍﻟﻘــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﻟﻠﺘــﻮﺍﺯﻥ ﺍﻹﻳﻜﻮﻟــﻮﺟﻲ ﻭﲪﺎﻳــﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌــﺔ .ﻭﻗــﺪ ﺻــﺪﺭ ﰲ ﺍﳉﺮﻳــﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴــﺔ ﺍﳌﺆﺭﺧــﺔ
 ٢٨ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﱐ/ﻳﻨﺎﻳﺮ  ١٩٨٨ﻭﺟﺮﻯ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﻭﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻟﻪ ﰲ  ٤ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻪ .٢٠١٢
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ﺃﻧﻈﻤـــﺔ ﺍﻟﻘـــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌـــﺎﻡ ﻟﻠﺘـــﻮﺍﺯﻥ ﺍﻹﻳﻜﻮﻟـــﻮﺟﻲ ﻭﲪﺎﻳـــﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌـــﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘـــﺔ ﺑﺘﻘﻴـــﻴﻢ ﺍﻷﺛـــﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌـــﻲ.
ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭﺕ ﰲ ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴـﺔ ﺍﳌﺆﺭﺧـﺔ  ٣٠ﺃﻳﺎﺭ/ﻣـﺎﻳﻮ  .٢٠٠٠ﻭﺟـﺮﻯ ﺗﻌﺪﻳﻠـﻬﺎ ﻭﺍﺳـﺘﻜﻤﺎﳍﺎ
ﰲ  ٢٦ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ .٢٠١٢
ﻗــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌــﺪﻳﻦ .ﻭﻗــﺪ ﺻــﺪﺭ ﰲ ﺍﳉﺮﻳــﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴــﺔ ﺍﳌﺆﺭﺧــﺔ  ٢٦ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴــﻪ  ١٩٩٢ﻭ ُﻋ ـﺪﱢﻝ
ﰲ  ٢٨ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ .٢٠٠٥
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﶈﻴﻄﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺴـﺎﺣﻠﻴﺔ ﺍﳌﻜﺴـﻴﻜﻴﺔ :ﺍﺳـﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ
ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﺪﺍﻡ )ﺍﻧﻈﺮ  ،A/61/372ﺍﳌﺮﻓﻖ(.

ﻧﺎﻭﺭﻭ
ﺍﻧﻈﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺰﺭ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﳍﺎﺩﺉ.

ﻫﻮﻟﻨﺪﺍ
ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﳍﻮﻟﻨﺪﺍ.
ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺷﻔﻮﻳﺔ ﻣﺆﺭﺧﺔ  ٢٦ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ  ٢٠١٣ﻣﻮ ﱠ

ﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨﺪﺍ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﺎﻡ  ١٩٩٦ﺑﺸﺄﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ.

ﻋﻤﺎﻥ
ﺍﳌﺮﺳـــﻮﻡ ﺍﳌﻠﻜـــﻲ ﺭﻗـــﻢ  ٨/٢٠١١ﺍﻟﻨـــﺎﻇﻢ ﻟﻠﺘﻨﻘﻴـــﺐ ﻋـــﻦ ﺍﻟـ ـﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐـــﺎﺯ؛ ﻭﺍﳌﺮﺳـــﻮﻡ ﺍﳌﻠﻜـــﻲ
ﺭﻗـــﻢ  ٢٧/٢٠٠٣ﻭﺍﳌﺮﺳـــﻮﻡ ﺍﻟـــﻮﺯﺍﺭﻱ ﺭﻗـــﻢ  ٧٧/٢٠١١ﺍﻟﻨﺎﻇﻤـــﺎﻥ ﻟﻠﺘﻨﻘﻴـــﺐ ﻋـــﻦ ﺍﳌﻌـــﺎﺩﻥ
)ﺃﻧﻈﻤﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ(.

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺰﺭ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﳍﺎﺩﺉ
ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤـﻲ ﻟﻠـﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴـﺔ ﻭﺩﻭﻝ ﻣـﻨﻄﻘﱵ ﺍﻟﺒﺤـﺮ ﺍﻟﻜـﺎﺭﻳﱯ ﻭﺍﶈـﻴﻂ
ﺍﳍــﺎﺩﺉ ﺍﳌﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ ﺍﳌــﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴــﺔ ﻭﺍﺳــﺘﻐﻼﳍﺎ ﰲ ﺃﻋﻤــﺎﻕ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ .ﺍﳌﺸــﺮﻭﻉ ﺍﳌﺸــﺘﺮﻙ
ﺑــﲔ ﺃﻣﺎﻧــﺔ ﲨﺎﻋــﺔ ﺍﶈــﻴﻂ ﺍﳍــﺎﺩﺉ ﻭﺍﻻﲢــﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﳌــﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴــﺔ ﰲ ﻗــﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ،
 ١٨ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ .٢٠١٢
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ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﻛﻮﺭﻳﺎ
ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺷﻔﻮﻳﺔ ﻣﺆﺭﺧﺔ  ٢ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ  ٢٠١٣ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻛﻮﺭﻳﺎ.
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﰲ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﻗﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﻭﺿﻌﺘﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﻛﻮﺭﻳﺎ.

ﺗﻮﻧﻐﺎ
ﺍﻧﻈﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺰﺭ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﳍﺎﺩﺉ.

ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻭﺃﻳﺮﻟﻨﺪﺍ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﰲ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ )ﺃﺣﻜـﺎﻡ ﻣﺆﻗﺘـﺔ( ﻟﻌـﺎﻡ ) ١٩٨١ﺟﺰﻳـﺮﺓ ﻣـﺎﻥ( ،ﻭﺍﻷﻣـﺮ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭ
ﰲ ﻋﺎﻡ  ٢٠٠٠ﲢﺖ ﺭﻗﻢ  ١١١٢ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﺃ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﰲ  ١ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ .٢٠٠٠

ﺯﺍﻣﺒﻴﺎ
ﻗـــﺎﻧﻮﻥ ﺍﳊﻤﺎﻳـــﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴـــﺔ ﻭﺍﳊـــﺪ ﻣـــﻦ ﺍﻟﺘﻠـــﻮﺙ )ﺭﻗـــﻢ  ١٢ﻟﻌـــﺎﻡ (١٩٩٠؛ ﻭﺍﻟﻘـــﺎﻧﻮﻥ )ﺍﳌﻌـ ـﺪﱠﻝ(
ﻟﻌﺎﻡ ) ١٩٩٩ﺭﻗﻢ  ،١٢ﻋﺎﻡ  - (١٩٩٩ﺍﻟﻔﺼﻞ  ٢٠٤ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺯﺍﻣﺒﻴﺎ.

ﺛﺎﻟﺜﺎ  -ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﳌﺜﻞ
ﻓﺮﻧﺴــﺎ  -ﻗــﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ ﺍﳌــﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴــﺔ ﻭﺍﺳــﺘﻐﻼﳍﺎ ﰲ ﺃﻋﻤــﺎﻕ ﻗــﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ ﻟﻌــﺎﻡ ،١٩٨١
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  ١١٣٥-٨١ﺍﳌﺆﺭﺥ  ٢٣ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﱪ .١٩٨١
ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ  -ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﻟﻠﺘﻌـﺪﻳﻦ ﰲ ﺃﻋﻤـﺎﻕ ﻗـﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ ﻟﻌـﺎﻡ  ،١٩٨٠ﺍﳌـﺆﺭﺥ
 ١٦ﺁﺏ/ﺃﻏﺴـﻄﺲ ) ١٩٨٠ﺍﻟﺘﺮﲨـﺔ ﺍﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳـﺔ( )International Legal Materials, .(١٩٨١
.XX, p. 393
ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ  -ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴـﺔ ﻭﺍﺳـﺘﻐﻼﳍﺎ ﰲ ﺃﻋﻤـﺎﻕ ﻗـﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ ،ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ
ﺭﻗﻢ  ٤١ﺍﳌﺆﺭﺥ  ٢٠ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﱪﺍﻳﺮ .١٩٨٥
ﺍﻟﻴﺎﺑــــﺎﻥ  -ﺍﻟﻘــــﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺘﻌﻠــــﻖ ﺑﺎﻟﺘــــﺪﺍﺑﲑ ﺍﳌﺆﻗﺘــــﺔ ﻟﻠﺘﻌــــﺪﻳﻦ ﰲ ﺃﻋﻤــــﺎﻕ ﻗــــﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤــــﺎﺭ،١٩٨٢ ،
.International Legal Materials, 22 (1) (1983), pp. 102-122
ﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨﺪﺍ  -ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺮﻑ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ ﻟﻌﺎﻡ .١٩٦٤
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ﺍﲢــﺎﺩ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳــﺎﺕ ﺍﻻﺷــﺘﺮﺍﻛﻴﺔ ﺍﻟﺴــﻮﻓﻴﺎﺗﻴﺔ ] -ﻣﺮﺳــﻮﻡ ﺑﺸــﺄﻥ[ ﺍﻟﺘــﺪﺍﺑﲑ ﺍﳌﺆﻗﺘــﺔ ﻟﺘﻨﻈــﻴﻢ ﺃﻧﺸــﻄﺔ
ﺍﳌﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﺴــﻮﻓﻴﺎﺗﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼــﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ ﺍﳌــﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴــﺔ ﻭﺍﺳــﺘﻐﻼﳍﺎ ﰲ ﻣﻨــﺎﻃﻖ ﻗــﺎﻉ
ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﳉﺮﻑ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ ،ﺍﳌﺆﺭﺥ  ١٧ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ .١٩٨٢
ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ  -ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌـﺪﻳﻦ ﰲ ﺃﻋﻤـﺎﻕ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ )ﺃﺣﻜـﺎﻡ ﻣﺆﻗﺘـﺔ( .١٩٨١ ،ﻋـﺎﻡ ،١٩٨١
ﺍﻟﻔﺼﻞ  ٢٨ ،٥٣ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ .١٩٨١
ﺍﳌﻤﻠﻜــﺔ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ  -ﺃﻧﻈﻤــﺔ ﺍﻟﺘﻌــﺪﻳﻦ ﰲ ﺃﻋﻤــﺎﻕ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ )ﺗــﺮﺍﺧﻴﺺ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ( )ﺍﻟﻄﻠﺒــﺎﺕ(،
 ،١٩٨٢ﺭﻗﻢ  .٥٨ﻭﻗﺪ ﺩﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﰲ  ٢٥ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﱐ/ﻳﻨﺎﻳﺮ .١٩٨٢
ﺍﳌﻤﻠﻜـــﺔ ﺍﳌﺘﺤـــﺪﺓ  -ﺃﻧﻈﻤـــﺔ ﺍﻟﺘﻌـــﺪﻳﻦ ﰲ ﺃﻋﻤـــﺎﻕ ﺍﻟﺒﺤـــﺎﺭ )ﺗـــﺮﺍﺧﻴﺺ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸـــﺎﻑ(،١٩٨٤ ،
ﺭﻗﻢ  .١٢٣٠ﻭﻗﺪ ﺑﺪﺃ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ  ٣ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﱪ .١٩٨٤
ﺍﻟﻮﻻﻳـــﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤــــﺪﺓ  -ﻗـــﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌــــﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴـــﺔ ﺍﻟﺼــــﻠﺒﺔ ﰲ ﺃﻋﻤـــﺎﻕ ﻗــــﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤــــﺎﺭ.١٩٨٠ ،
) ،Public Law 96-283, 28 June 1980, 94 Stat. 553 (30 U.S.C. 1401 et seq.ﺑﺼـﻴﻐﺘﻪ ﺍﳌﻌﺪّﻟـﺔ
ﰲ  ١ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ .٢٠٠٠

ﺭﺍﺑﻌﺎ  -ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﳌﺮﺍﻗﺐ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺼـﻠﺒﺔ ﰲ ﺃﻋﻤـﺎﻕ ﻗـﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ.١٩٨٠ ،
) ،1980, 94 Stat. 553 (30 U.S.C. 1401 et seq.ﺑﺼﻴﻐﺘﻪ ﺍﳌﻌﺪﱠﻟﺔ ﰲ  ١ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ .٢٠٠٠

Public Law 96-283, 28 June

ﺃﻧﻈﻤــﺔ ﺍﻟﺘﻌــﺪﻳﻦ ﰲ ﺃﻋﻤــﺎﻕ ﻗــﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ ﺍﻟــﱵ ﳍــﺎ ﺃﺛــﺮ ﻋﻠــﻰ ﺍﳌﺴﺘﻜﺸــﻔﲔ ﺍﻟﻌــﺎﻣﻠﲔ ﻣﻨــﺬ ﻣــﺎ ﻗﺒــﻞ
ﺳﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.45 Fed. Reg. 226 (20 November 1980), pp. 76661-76663 .
ﺃﻧﻈﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻌـﺪﻳﻦ ﰲ ﺃﻋﻤـﺎﻕ ﻗـﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ ﺑﺸـﺄﻥ ﺗـﺮﺍﺧﻴﺺ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴـﺐ ﻟﻌـﺎﻡ .١٩٨٠
.45896 (15 September 1981) 15 Code of Federal Regulations, Part 970

46 Fed. Reg.

ﺃﻧﻈﻤـــــﺔ ﺍﻟﺘﻌـــــﺪﻳﻦ ﰲ ﺃﻋﻤـــــﺎﻕ ﻗـــــﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤـــــﺎﺭ ﺑﺸـــــﺄﻥ ﺗﺼـــــﺎﺭﻳﺢ ﺍﻻﺳـــــﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻟﺘﺠـــــﺎﺭﻱ،
)54 Fed. Reg. 525 (6 January 1989؛ .15 Code of Federal Regulations, Part 971
ﺍﳌﺒــــﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــــﺔ ﻻﺳــــﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﳌــــﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴــــﺔ ﻣــــﻦ ﻏــــﲑ ﺍﻟــــﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐــــﺎﺯ ﻭﺍﻟﻜﱪﻳــــﺖ
ﻣــﻦ ﺍﳉــﺰﺀ ﺍﳋــﺎﺭﺟﻲ ﻣــﻦ ﺍﳉــﺮﻑ ﺍﻟﻘــﺎﺭﻱ ﺍﻟﺼــﺎﺩﺭﺓ ﻋــﻦ ﺩﺍﺋــﺮﺓ ﺷــﺆﻭﻥ ﺍﳌــﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴ ـﺔ ﺑــﻮﺯﺍﺭﺓ
ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ (Public Law 103-426, enacted 31 October 1994; 108 Stat. 4371).
).OCS Report. MMS 99-0070 (December 1999
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ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
ﻛﻴﻨﻐﺴﺘﻮﻥ ،ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ
 ٢٥-١٤ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ ٢٠١٤

ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻋﺘﻤﺪﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺰﻛﻴـﺔ ﻭﻏﲑﻫـﺎ
ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺇﺿﺎﻓﺔ
 - ١ﰲ  ٤ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴــﻪ  ،٢٠١٤ﺗﻠﻘــﻰ ﺍﻷﻣــﲔ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﻟﻠﺴــﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﻟﻘــﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ ﻣــﺬﻛﺮﺓ
ﺷــﻔﻮﻳﺔ ﻣــﻦ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳــﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﻟــﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴــﺔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻣﻨﻮﻟــﺚ ﰲ ﺍﳌﻤﻠﻜــﺔ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴــﺎ
ﺍﻟﻌﻈﻤــﻰ ﻭﺃﻳﺮﻟﻨــﺪﺍ ﺍﻟﺸــﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺒﻠــﻎ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﺑــﺄﻥ ﻗــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌــﺪﻳﻦ ﰲ ﺃﻋﻤــﺎﻕ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ ﻟﻌــﺎﻡ ٢٠١٤
ﻗﺪ ﻧﺎﻝ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﰲ  ١٤ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ  ،٢٠١٤ﻭﺃﻧﻪ ﺳـﻴﺪﺧﻞ ﺣﻴـﺰ ﺍﻟﻨﻔـﺎﺫ ﰲ ﺍﳌﻤﻠﻜـﺔ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ
ﰲ  ١٤ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ .٢٠١٤
 - ٢ﻭﺃﹸﺑﻠﻐــﺖ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﺃﻳﻀــﺎ ﺑــﺄﻥ ﻗــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌــﺪﻳﻦ ﰲ ﺃﻋﻤــﺎﻕ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ ﻟﻌــﺎﻡ  ٢٠١٤ﻗــﺪ ﻋـﺪﻝ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﰲ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ )ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻣﺆﻗﺘﺔ( ﻟﻌﺎﻡ  ،١٩٨١ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻗـﺪ ﺳـﻦ ﻗﺒـﻞ ﺍﻋﺘﻤـﺎﺩ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﺍﻷﻣــﻢ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﻟﻘــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ .ﻭﻛــﺎﻥ ﺍﻟﻘــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺼــﺎﺩﺭ ﰲ ﻋــﺎﻡ  ١٩٨١ﻛﺎﻓﻴـﺎﹰ ﳊﻜﻮﻣــﺔ
ﺍﳌﻤﻠﻜــﺔ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﳌﻤﺎﺭﺳــﺔ ﺭﻗﺎﺑــﺔ ﻓﻌﺎﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺍﳉﻬــﺎﺕ ﺍﳌــﺄﺫﻭﻥ ﳍــﺎ ﰲ ﺍﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ ﺃﻭ ﺍﺳــﺘﻐﻼﻝ
ﺃﻋﻤﺎﻕ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤـﻮ ﺍﳌﻄﻠـﻮﺏ ﻣـﻦ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺍﳌﺰﻛﻴـﺔ ﲟﻮﺟـﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ،ﻏـﲑ ﺃﻥ ﺫﻟـﻚ ﻛـﺎﻥ
ﻳﺴﺮﻱ ﻓﻘﻂ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠـﺰﺍﺕ .ﻭﻛـﺎﻥ ﻣـﻦ ﺍﻟـﻼﺯﻡ ﺃﻳﻀـﺎ ﲢـﺪﻳﺚ ﺍﻟﺘﺸـﺮﻳﻊ
* ﺃﻋﻴﺪ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻓﻨﻴﺔ ﰲ  ٩ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ .٢٠١٤
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ﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻻﺗﺴﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻣﻊ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ .ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭ ﰲ ﻋـﺎﻡ  ١٩٨١ﻳﺴـﺘﻨﺪ
ﺇﱃ ﻓﻜـﺮﺓ ﺃﻥ ﻋـﺪﺓ ﺩﻭﻝ ﺳـﺘﺰﻛﹼﻲ ﺃﻧﺸــﻄﺔ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻬـﺎ ،ﻭﺃﻥ ﻛـﻞ ﺩﻭﻟـﺔ ﻣــﻦ ﺗﻠـﻚ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺳــﺘﻌﺘﺮﻑ
ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻋﻤﻼ ﲟﺒﺪﺃ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﳌﺜﻞ؛ ﺃﻣـﺎ ﲟﻮﺟـﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻭﺍﺗﻔـﺎﻕ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ﻓــﺈﻥ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻫــﻲ ﺍﳉﻬــﺔ ﺍﻟــﱵ ﺗﻜﻔــﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈــﻴﻢ .ﻭﻳــﺮﺩ ﺃﻳﻀــﺎ ﰲ ﺇﻃــﺎﺭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﺣﻜﻤــﺎﻥ
ﻳﻘﺘﻀﻴﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺋﻴﺔ ﻭﻗـﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻜـﻴﻢ .ﻭﻳـﻨﺺ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌـﺪﻳﻦ ﰲ ﺃﻋﻤـﺎﻕ
ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ ﻟﻌـﺎﻡ  ٢٠١٤ﻋﻠـﻰ ﺗﻌـﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭ ﰲ ﻋـﺎﻡ  ١٩٨١ﻹﻧﻔـﺎﺫ ﺑﻨـﻮﺩ ﺗﺘﻌﻠــﻖ
ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﰲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ.
 - ٣ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﰲ ﺃﻋﻤـﺎﻕ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ ﻟﻌـﺎﻡ  ٢٠١٤ﰲ
ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ.
 - ٤ﻭﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺃﻥ ﻳﺴــﺘﻌﺎﺽ ﻋــﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜــﺔ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ
ﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻭﺃﻳﺮﻟﻨﺪﺍ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳉـﺰﺀ ﺍﻟﺜـﺎﱐ ﻣـﻦ ﻣﺮﻓـﻖ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘـﺔ ،ISBA/20/C/11
ﲟﺎ ﻳﻠﻲ:

ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻭﺃﻳﺮﻟﻨﺪﺍ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﰲ ﺃﻋﻤـﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ )ﺃﺣﻜـﺎﻡ ﻣﺆﻗﺘـﺔ( ﻟﻌـﺎﻡ  ١٩٨١ﺍﳌﻌـﺪﻝ ﲟﻮﺟـﺐ ﻗـﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﰲ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻟﻌﺎﻡ  ،٢٠١٤ﺍﻟﻨﺎﻓﺬ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ  ١٤ﲤﻮﺯ /ﻳﻮﻟﻴﻪ .٢٠١٤

2/2

14-57008

ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ

ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ
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ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
ﻛﻴﻨﻐﺴﺘﻮﻥ ،ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ
 ٢٥-١٤ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ ٢٠١٤

ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻋﺘﻤﺪﻬﺗﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺰﻛﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫـﺎ
ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺗﺼـﻮﻳــﺐ
ﺍﳌﺮﻓﻖ  -ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ
ﺛﺎﻧﻴﺎ  -ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﻨﺺ:
”ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﲢﺎﺩﻱ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺴـﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ ﺍﳌـﺆﺭﺥ  ٢٦ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴـﻪ ) ٢٠٠٢
 .(Gazette I, p. 2876ﻭﻗـﺪ ﰎ ﺗﻌﺪﻳﻠـﻪ ﲟﻮﺟـﺐ ﺍﳌـﺎﺩﺓ  ٤ﻣـﻦ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌـﺆﺭﺥ  ٢ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴـﻪ
.“(Federal Law Gazette 2008 II, p. 520) ٢٠٠٨

Federal Law

ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:
”ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﰲ ﻗﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ  ٦ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻪ ) ١٩٩٥ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ( .ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﳌﻌﺪﻟـﺔ ﲟﻮﺟـﺐ
ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٧٤ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ  ٨ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﱪ .“(Federal Law Gazette I, p. 1864) ٢٠١٠
)14-57888 (A

210714

**1457888

210714

السلطة الدولية لقاع البحار

اجمللس

ISBA/20/C/12
Distr.: General
2 June 2014
Arabic
Original: English

الدورة العشرون
كينغستون ،جامايكا
 52-41متوز/يوليه 5141

حالةةة مالةةات التنقيةةل اةةا العقيةةداا التعةةداة التلةةتاا والك يتيةةداا
التعةةداة التلةةتاا و شةةور النغنيةةت اغديةةدا الغنيةةة قالكوقال ة واقةةوا
استكشافها يف النطقة
تقرير األمني العام
 - 4يقةةدم اةةلا التقريةةر إىل ماضةةاا اجمللةةس معلومةةااا اةةا حالةةة مالةةات التنقيةةل واقةةوا
االستكشةةايف يف النطقةةةغ وتغطة اقةةوا االستكشةةايف حاليةةا تلتةةة ماةةواع تلتةةة مةةا الةةوارا
العدايةةة ا ة ع العقيةةداا التعةةداة التلةةتاا ،والك يتيةةداا التعةةداة التلةةتاا و شةةور النغنيةةت
اغديدا الغنية قالكوقال غ ويتضةلا التقر يةر ميضةا معلومةاا اةا حالةة االسةتعرار الةدورا
ل قعقةد استكشةايف العقيةداا التعةداة التلةتاا الة م قةني
لتنتيل خطة الل االستكشايف ال ً
السلطة الدولية لقاع البحار وحكومة اهلندغ ومخريا ،يقةدم التقريةر معلومةاا اةا الرحلةة الة
قلغهةةا تنتيةةل مقةةرر االعيةةة ال ة ر  52متوز/يوليةةه  (ISBA/19/A/12( 5141التعلةةب قتحديةةد
تكلتة اامة تشلل تكاليف إاارة العقةوا واشرةرايف اليهةاغ ويشةار إىل من العلومةاا الةواراة
يف الا التقرير حمدَّتة حىت  52ميار/مايو 5141غ
حالة التنقيل
 - 5يف  6ميلوت/سةةبتل  ،5144الةةل قةةالتقرة  5مةةا الةةااة  1مةةا اظةةام التنقيةةل اةةا
الك يتيةةةداا التعةةةداة التلةةةتاا واستكشةةةافها ( ،ISBA/16/12/Rev.1الرفةةةب) مخطةةةر العهةةةد
االحتااا لعلوم األرر والوارا الطبيعيةة يف ملاايةا (العهةد االحتةااا) األمةني العةام قعتمةه الة
)14-54475 (A
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التنقيل اا الك يتيداا التعداة التلتاا يف منطقةة جنةوا الرتتةأل األوسةم لللحةيم اهلنةدا
ويف مشايل الرتتأل اانوا الشر لللحيم اهلنداغ و د سةلل اةلا اشرةعار حسةل األوةوت
ومُقلغ النقل قللكغ
 - 1والل قالااة  ،6يطلل ما النقبني من يقدموا تقريرا سنويا اةا حالةة التنقيةل والةا
حتقب ما اتائجغ وكان مواد تقدمي العهد االحتةااا لتقريةرا األوت يف اةام 5141غ و ةد ُةدم
حسةةةل األوةةةوت يف  51كةةةااون األوت/ايسةةةل  ،5141ومحيةةةل إىل الللنةةةة يف جلسةةةا ا
العقواة يف رباط/ف اير 5141غ ومخلا الللنة اللا قالتقريرغ و دم العهد االحتةااا تقريةرا
السنوا الثاين يف  55ميار/مايو  ،5141وسيعرر ال الللنة يف متوز/يوليه 5141غ
حالة اقوا االستكشايف
 - 1يف  52ميار/مايو  ،5141كان  46اقدا مةا اقةوا االستكشةايف حيةت النتةان ،قينةها
 45اقدا الستكشايف العقيداا التعداة التلتاا ،واقدان الستكشايف الك يتيداا التعةداة
التلةةتاا واقةةدان الستكشةةايف شةةور الكوقال ة غ وتةةرا يف الرفةةب األوت هلةةلا التقريةةر ائلةةة
كاملة هبلا العقوا ،تتضلا تتاويل اا التعا د وتاريخ قدا سريان كل اقدغ
 - 2ومنةةل الةةدورة  ،41مُاةةدا يف رةةكل اقةةوا خطتةةا الةةل الستكشةةايف شةةور منغنيةةت
اغديةةد الغنيةةة قالكوقال ة  ،كةةان اجمللةةس م روةةا يف متوز/يوليةةه ( 5141ااظةةر ISBA/19/C/13
و )ISBA/19/C/15غ ويف  52كةةااون الثاين/ينةةاير  ،5141مُقةةرم يف كوكيةةو اقةةد مةةأل رةةركة
الياقةةان الوكنيةةة للةةنتم والغةةاز والعةةاان Japan Oil, Gas and Metals National Corporation
) (JOGMECغ وو ةةأل العقةةد مةةأل الراقطةةة البةةينية للبحةة والتطةةوير يف دةةات الةةوارا العدايةةة
لللحيطاا يف قيلني ،يف  51ايسان/مقريل 5141غ
 - 6وكةةان اجمللةةس م ةةر تلتةةا مةةا خطةةم الةةل االستكشةةايف خةةلت اورتةةه  41يف رةةكل
اقواغ و د دم خطم العلل الا كةل مةا حكومةة رهوريةة كوريةا (الك يتيةداا) والعهةد
التراس ألحباث اسةتغلت البحةار (الك يتيةداا) ورةركة مةاراوا ا ةدواة لاحبةاث والتنقيةل
( Marawa Research and Exploration Ltdالعقيداا)غ وما التو أل من يوَّأل العقةد مةأل حكومةة
رهورية كوريا بل الدورة  51التمأل اقداا يف متوز/يوليه 5141غ ممةا يف مةا يتعلةب قالعهةد
التراس  ،فالشاوراا جارية قشأن تضلني العقد قنواا موحدة جديدة ورروكا مخرى جةرى
االتتاق اليها (ااظر ماااا)غ وقالنسةبة إىل رةركة مةاراوا ،مُحةرز تقةدم جيةد ةو وغةأل البةيغة
النهائية للعقد تشلل قنواا موحدة جديدة ،تنتظر اآلن االتتاق اليها قشكل هنائ غ

2/9

14-54475

ISBA/20/C/12

 - 2وتعكةف الللنةة القااوايةة والتقنيةةة حاليةا الة النظةةر يف سةبعة كلبةاا مخةةرى()4غ ويف
حات م ر اجمللس كةل اةلا الطلبةاا يف متوز/يوليةه  ،5141سةريتتأل اةدا اقةوا االستكشةايف
إىل  ،56ما يعين ماه د يتعني ال الللنة من تكرس متيدا مةا الو ة لررةرايف الة ماشةطة
التعا دياغ
ا الستعرار الدورا لتنتيل خطة الل االستكشايف القدمة ما حكومة اهلند
 - 1الدة ا داة لكل اقد استكشايف ا  42سنة ،واو ينتَّةل الة مةدى تةلث فتةراا
مةةدة كةةل منةةها اةةس سةةنوااغ ويطلةةل مةةا التعا ةةد من يقةةدم اةةا كةةل مةةا فتةةراا ا لةةس
سنواا الا قراادا متبل اا األاشطة الضطلأل هبةا يتضةلا جةدوال زمنيةا للنتقةاا السةنوية
التو عة ،ال يدرج يف العقد قووته ااةدوت 5غ وجيةرا كةل اةس سةنواا التعا ةد واألمةني
العام استعراغا مشتركا لتنتيل خطة الةل االستكشةايفغ ويف غةوا اةلا االسةتعرار ،يةدخل
التعا د ما يلتم ما تعديلا ال قراامج ماشطته الساقب ويقدم قراادا مقترحا ألاشطته لتتةرة
السنواا ا لس التاليةغ وجيل ال كريف العقد اندئل من يوافقا رمسيةا ،اة تبةاات الرسةائل،
ال إاراج قراامج األاشطة ااديد لتترة السنواا ا لس القبلة يف العقدغ
 - 1وكلةةا نُكةةر سةةاققا ) (ISBA/19/C/9/Rev.1يف مةةا يتعلةةب قعقةةد استكشةةايف العقيةةداا
التعةةداة التلةةتاا مةةأل حكومةةة اهلنةةد (ال ة م يف  52آنار/مةةارس  ،)5115فقةةد ااقض ة فتةةرة
ا لةس سةةنواا الثاايةة مةةا العقةد يف  51آنار/مةةارس 5145غ و ةدم التعا ةةد قراادةا مقترحةةا
لااشطة يف ايسان/مقريل  5145جرى استعراغه خلت سلسلة اجتلاااا تنائية اقدا قةني
التعا ةةد واألمةةني العةةام يف الةةدورتني  41و  41للسةةلطة يف كينغسةةتون ،ويف اهلنةةد يف تشةةريا
األوت/مكتةةوقر  ،5141مخةةلا يف االاتبةةار ميضةةا النا شةةاا الة مجرية يف الللنةةة القااوايةةة
والتقنيةةة يف مةةا يتبةةل ق اةةامج الةةل التعا ةةدغ ويف ماقةةا إجةةراا متيةةد مةةا تبةةاات اآلراا قةةني
الطرفني ،اختتل اللية االستعرار رمسيا قتباات رسائل م رخة  6آنار/مارس 5141غ
__________
( )4يف رةةباط/ف اير  ،5141مووة الللنةةة اجمللةةس قالوافقةةة الة مرقعةةة كلبةةاا دمتةةها وزارة الةةوارا الطبيعيةةة
والبيئةةة يف االحتةةاا الروس ة ( شةةور الكوقال ة ) ورةةركة يةةو كةةاا سةةيبد ريسورسةةت ليلتةةد UK Seabed
( Resources Ltdالعقيداا) وحكومةة اهلنةد (الك يتيةداا) ورةركة مورةا مينةرات سةينغاقور قوينة ليلتةد
( Ocean Mineral Singapore Pte Ltdالعقيداا)غ وال تتات تلتة كلباا تنتظةر اظةر الللنةة فيهةا يف متوز/يوليةه
5141غ واراا الا الطلباا ما العهد االحتةااا لعلةوم األرر والةوارا الطبيعيةة يف ملاايةا (الك يتيةداا)
ورةةةركة كةةةود آيلنةةةدز إاتسةةةتلن كورقورايشةةةا للسةةةتثلار Cook Islands Investment Corporation
(العقيداا) ،ورركة كومباايا اا قيسكويسةا اا ريكورسةوس ميةنريايس إس م Companhia de Pesquisa de
Recursos Minerais S.Aغ ( شور النغنيت اغديدا الغنية قالكوقال )غ
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الرحلة ال قلغتها الشاوراا قشأن تنتيل القرر

ISBA/19/A/12

 - 41حداا االعيةة ،ووجةل مقرراةا الة ر  52متوز/يوليةه ،)ISBA/19/A/12( 5141
تكاليف اامة سنوية دراا  12 111اوالر مةا اوالراا الواليةاا التحةدة تغطة تكةاليف
إاارة العقةةوا ال مةةة مةةأل السةةلطة واشرةةرايف اليهةةاغ وتسةةدَّا اةةلا الرسةةوم اةةا كةةل اقةةد
استكشايف ،وا تستحب حبلوت  14آنار/مارس ما كةل اةامغ وينتةل اةلا القةرار قتعةديلا
ال البنوا الوحدة لعقوا االستكشةايف الةواراة يف الرفةب  1لنظةام التنقيةل اةا الك يتيةداا
التعداة التلتاا واستكشافها ما مجل إاخات قنديا جديديا ،الةااة  2-41والةااة 6-41غ
ويشري القرر ميضا إىل تةاريخ اخولةه حيةت النتةان ،واةو يتضةلا محكامةا خاوةة تتعلةب ق تةارا
ال العقةوا القائلةة والطلبةاا العالقةة والوافةب اليهةا الة ُةدم بةل تةاريخ سةريان اخولةه
حيت النتانغ
الطلبات املقدمة بعد  52متوز/يوليه 5102
 - 44يدخل مقرر االعية العامة حيت النتان ااتبارا ما تاريخ اختةانا ،ما يف  52متوز/يوليةه
5141غ واتيلةةة لةةللك ،يسةةرا تلقائيةةا البنةةدان الوحةةدان ااديةةدان  2-41و  6-41ال ة
ما اقةةةد ية ة م اسةةةتلاقةً لطلبةةةاا موافقةةةة الة ة خطةةةم الةةةل للستكشةةةايف ُةةةدم قعةةةد
 52متوز/يوليه 5141غ وتدخل الطلباا القدمةة مةا العهةد االحتةااا لعلةوم األرر والةوارا
الطبيعيةةة يف ملاايةةا ورةةركة كةةود آيلنةةدز إاتسةةتلن كورقورايشةةا وورةةركة كومباايةةا اا
قيسكويسةةا اا ريكورسةةوس ميةةنريايس إس م غةةلا اةةلا التئةةةغ وسةةتدرج البنةةوا الوحةةدة
ااديدة تلقائيا راناً ووافقة اجمللس اليها يف متوز/يوليه 5141غ
العقود القائمة
 - 45يف ما يتعلب قعقوا االستكشايف القائلة مول قتاريخ  52متوز/يوليةه  ،5141وحثة
االعية األمني العام ال التشاور يف م ر و ممكا مةأل كةل متعا ةد ،وفقةا لللةااة 5-51
ما البنوا الوحدة ،قغية تعديل تلك العقوا متهيدا شاراج األحكةام ااديةدة فيهةاغ وقنةاا الة
نلك ،كتل األمني العام إىل  41متعا دا يف متوز/يوليةه  5141يقتةر إاخةات تعةديلا الة
البنوا الوحدة وا ينسلم ومقةرر االعيةةغ ومجرية ميضةا مشةاوراا تنائيةة مةأل رةركة ايةل
مورةةا ريسورسةةت ايتلبلن ة كةةو ليلتةةد Deep Ocean Resources Development Co. Ltd
(كااون الثاين/يناير  )5141ورةركة يةو كةاا سةيبد ريسورسةت ليلتةد (آنار/مةارس )5141
والعهةةد االحتةةااا لعلةةوم األرر والةةوارا الطبيعيةةة يف ملاايةةا (آنار/مةةارس  )5141والراقطةةة
البينية للبح والتطوير يف دات الوارا العداية لللحيطاا (ايسةان/مقريل  )5141وحكومةة
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رهورية كوريا (ميار/مايو )5141غ وااتباراً مةا ميار/مةايو  ،5141وافقة خطيةاً رةركاا
رركة ايل مورا وج تيةك سة ميةنريات ريسورسةت إن يف G-TEC Sea Mineral Resources
 NVورةةركة تواغةةا موفشةةور مةةايننغ ليلتةةد (تومةةل)  Tonga Offshore Mining Ltdوالعهةةد
االحتااا لعلوم األرر والةوارا الطبيعيةة يف ملاايةا ،الة تعةديل اقوااةا حبية تشةلل البنةوا
الوحدة ااديدةغ وجترى حاليا مشاوراا مأل متعا ةديا آخةرياغ وتةرا قالتتبةيل الرحلةة الة
قلغتها الراوا يف الرفب الثاين هللا التقريرغ
الطلبات املقدمة قبل  52متوز/يوليه 5102
 - 41يف مةةةا يتعلةةةب قطلبةةةاا الوافقةةةة الةةة خطةةةم الةةةل االستكشةةةايف ،القدمةةةة بةةةل
 52متوز/يوليه  ،5141كلب االعية ما األمني العام التشةاور مةأل مقةدم الطلبةاا العنةيني
بل تو يأل اقواام ،ما مجل إاراج محكام جديةدة فيهةاغ ويشةلل نلةك فئةتني مةا الطلبةاا،
ا ة تلةةك ال ة جةةرا الوافقةةة اليهةةا بةةل  52متوز/يوليةةه  ،5141وتلةةك ال ة سةةبب تقةةد ها
ولكنها كاا ال تتات يد اظر الللنة القااواية والتقنية مو اجمللس حىت نلك التاريخغ
 - 41ويف  52و  56متوز/يوليه  ،5141كتل األمني العام إىل اسة ما مقةدم الطلبةاا
الليا جرا الوافقة الة خطةم اللةهم يف اةام  5145و 5141غ ومقةدمو الطلبةاا اةم
رركة الياقان الوكنية للنتم والغاز والعاان والراقطة البينية للبح والتطوير يف دةات الةوارا
العدايةةة لللحيطةةاا وحكومةةة رهوريةةة كوريةةا ورةةركة مةةاراوا ا ةةدواة لاحبةةاث والتنقيةةل
والعهد التراس ألحباث استغلت البحارغ و د وافق رركة الياقان الوكنية والراقطةة البةينية
وحكومة رهورية كوريا ال إاراج البنوا الوحدة ااديدة يف اقوااةا واةلا مةا يةني اليةه
العقدان الو عان مأل رركة الياقان الوكنية والراقطة البينية للبح والتطوير والعقد الو ةأل مةأل
حكومةةة رهوريةةة كوريةةا يف اةةام 5141غ ويف آنار/مةةارس  ،5141مالةةا العهةةد التراس ة
لبحوث استغلت البحار ماةه ريةري ةاار الة بةوت قنةوا إغةافية مقترحةة يف العقةدغ وراا الة
نلةةك ،كتةةل األمةةني العةةام إىل العهةةد مقترحةةا إجةةراا متيةةد مةةا الشةةاوراا مةةأل مقةةدم الطلةةل
والدولةةة الراايةةة بةةل تو يةةأل العقةةد سةةعيًا إىل التووةةل إىل حةةل مقبةةوت مةةا الطةةرفنيغ وكاا ة
األمااة العامة تعلل مأل رركة ماراوا ريسرش آاد إكسبلورايشا ليلتد ما مجل وغةأل البةيغة
النهائيةةة لضةةلون العقةةد ،وةةا يف نلةةك البنةةدان الوحةةدان ااديةةدان  2-41و  ،6-41مةةأل من
التعا د ا تلل كان مرار إىل ماه يبعل اليه القبوت قالبنديا ااديدياغ
 - 42وكاا كلباا وزارة الوارا الطبيعية يف االحتاا الروس (القشور) ورةركة يةو كةاا
س قيد ريسورسةت ليلتةد ( العقيةداا) وحكومةة اهلنةد (الك يتيةداا) ورةركة مورةا مينةرات
سةةينغاقور قوين ة ليلتةةد (العقيةةداا) ُةةدم يف  52متوز/يوليةةه 5141غ وال ة افتةةرار من
14-54475
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اجمللةس سةةيوافب الة اةةلا الطلبةةاا يف متوز/يوليةةه  ،5141سةةتلرى مشةةاوراا مةةأل كةةل مةةا
مقدم الطلباا والدولة الرااية هلا قشأن إاراج البنوا الوحدة ااديد يف اقوا كل منهاغ
 - 46واجمللس مداو إىل مخل العلم هبةلا التقريةر وإىل تقةدمي مةا يلةتم مةا توجيهةاا قالنسةبة
إىل تنتيل رار االعية الوارا يف ISBA/19/A/12غ
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الرفب األوت
حالةةة اقةةوا استكشةةايف العق يةةداا التعةةداة التلةةتاا ،والك يتيةةداا
التعداة التلتاا و شور النغنيت اغديدا التعلب قالقشور

ملف  -اقوا استكشايف العقيداا التعداة التلتاا
املتعاقد
منظلةةةةةةة إاترمورةةةةةةنليتات جوينةةةة ة
Interoceanmetal Joint Organization

رةةةةةةةةةةةةةةركة يورورجيولوجيةةةةةةةةةةةةةةا
Yuzhmorgeologiya

حكومة رهورية كوريا
الراقطةةة البةةينية للبحة والتطةةوير يف
دات الوارا العداية لللحيطاا
رةةةةةركة ايةةةةةل مورةةةةةا ريسورسةةةةةت
ايتلبلن
العهةةةد التراسة ة ألحبةةةاث اسةةةتغلت
البحار

تاريخ بدء نفاذ العقد

الدولة أو الدول الراعية

املوقععععععععععط العععععععععععا مل طقععععععععععة
االستكشاف املشمولة بالعقد

تاريخ انتهاء العقد

 51آنار/مارس  5114االحتةةةةاا الروسةة ة وقلغاريةةةةا منطقةةةةة وةةةةدع كلريةةةةون  51 -آنار/مارس 5146
وقولندا واالهورية التشيكية كلي تون
وسلوفاكيا وكوقا
منطقةةةةة وةةةةدع كلريةةةةون  51 -آنار/مارس 5146
 51آنار/مارس  5114االحتاا الروس
كلي تون
منطقةةةةة وةةةةدع كلريةةةةون  56 -ايسةةةةةةةةةةةةةةةةةان/مقريل
 52ايسان/مقريل 5114
5146
كلي تون
منطقةةةةة وةةةةدع كلريةةةةون  54 -ميار/مايو 5146
البني
 55ميار/مايو 5114
كلي تون
منطقةةةةة وةةةةدع كلريةةةةون  41 -حتيران/يوايةةةةةةةةةةةةةةةه
 51حتيران/يوايه  5114الياقان
5146
كلي تون
منطقةةةةة وةةةةدع كلريةةةةون  41 -حتيران/يوايةةةةةةةةةةةةةةةه
 51حتيران/يوايه  5114فراسا
5146
كلي تون

حور ا يم اهلندا األوسم  51آنار/مارس 5142
 52آنار/مارس 5115
حكومة اهلند
منطقةةةةة وةةةةدع كلريةةةةون  41 -متوز/يوليه 5154
ملاايا
العهةةةةةةد االحتةةةةةةااا لعلةةةةةةوم األرر  41متوز/يوليه 5116
كلي تون
والوارا الطبيعية يف ملاايا
منطقةةةةة وةةةةدع كلريةةةةون  54 -متوز/يوليه 5156
ااورو
رركة ااورو مورا ريسورست مايننغ  55متوز/يوليه 5144
كلي تون (منطقة ببة)
منطقةةةةة وةةةةدع كلريةةةةون  41 -كةةةااون الثاين/ينةةةاير
 44كةةةةةااون الثاين/ينةةةةةاير تواغا
رركة تواغا موفشور مايننغ ليلتد
5152
كلي تون (منطقة ببة)
5145
منطقةةةةة وةةةةدع كلريةةةةون -
كرييباس
ما التمأل تو يعه
رركة ماراوا
كلي تون (منطقة ببة)
رةةةركة يةةةو كة ة سةةةيبيد ريتورسةةةت  1رباط/ف اير  5141الللكةةةةة التحةةةةدة ل يطاايةةةةا منطقةةةةة وةةةةدع كلريةةةةون  2 -رباط/ف اير 5151
كلي تون
العظل وميرلندا الشلالية
ليليتد
رركة ج تيك
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 41كةةةةةااون الثاين/ينةةةةةاير قلليكا
5141

منطقةةةةة وةةةةدع كلريةةةةون  41 -كةةةااون الثاين/ينةةةاير
5151
كلي تون
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قاا  -اقوا استكش ايف الك يتيداا التعداة التلتاا
املتعاقد

تاريخ بدء نفاذ العقد

الدولة أو الدول الراعية

الراقطة البينية للبحة والتطةوير يف  41تشريا الثاين /اةوفل
5144
دات الوارا العداية لللحيطاا
 51تشةةريا األوت/مكتةةوقر
حكومة االحتاا الروس
5145
ما التمأل تو يعه
حكومة رهورية كوريا
فراسا
العهةةد التراسةة ألحبةةةاث اسةةةتغلت ما التمأل تو يعه
البحار

البني

املوقعععععععععط الععععععععععا مل طقعععععععععة
االستكشاف املشمولة بالعقد

تاريخ انتهاء العقد

مرتتةةأل جنةةو ريةةر ا ةةيم  42تشةةةةةةةةريا الثةةةةةةةةاين/
اوفل 5156
اهلندا
 51تشةةةةةةةةةةةةةريا األوت/
مرتتأل وسم ا يم األكلس
مكتوقر 5152
ا يم اهلندا األوسم
مرتتأل وسم ا يم األكلس

جيم  -اقوا استكشايف شور النغنيت اغديدا الغنية قالكوقال
املتعاقد

تاريخ بدء نفاذ العقد

الدولة أو الدول الراعية

رركة الياقةان الوكنيةة للةنتم والغةاز  52كةةةةةااون الثاين/ينةةةةةاير الياقان
5141
والعاان
الراقطة البينية للبحة والتطةوير يف  51ايسان/مقريل  5141البني
دات الوارا العداية لللحيطاا
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املوقعععععععععط الععععععععععا مل طقعععععععععة
االستكشاف املشمولة بالعقد
رير ا يم اهلاائ
رير ا يم اهلاائ

تاريخ انتهاء العقد
 56كةةةااون الثاين/ينةةةاير
5151
 51ايسةةةةةةةةةةةةةةةةةان/مقريل
5151

14-54475

ISBA/20/C/12

الرفب الثاين

الرحلةةةة الةة قلغتةةةها الشةةةاوراا التعلقةةةة قتنقةةةي اقةةةوا االستكشةةةايف
السارية يف  52متوز/يوليه 5141
املتعاقد

حالة العقد
يد النظر
يد النظر

حكومة االحتاا الروس (الك يتيداا)
الراقطةةةة البةةةينية للبحة ة والتطةةةوير يف دةةةات الةةةوارا
العداية لللحيطاا (الك يتيداا)
ُبل العقد يف  41رباط/ف اير 5141
رركة تواغا موفشور مايننغ ليلتد (الك يتيداا)
رركة ااورو مورا ريسورست مايننغ

ال را

يد النظر
العهد التراس لبحوث استغلت البحار
ُبل العقد يف  41كااون األوت/ايسل 5141
رركة ج تيك
الراقطةةةة البةةةينية للبحة ة والتطةةةوير يف دةةةات الةةةوارا يد النظر
العداية لللحيطاا (العقيداا)
يد النظر
رركة يورورجيولوجيا
يد النظر
حكومة اهلند
يد النظر
حكومة رهورية كوريا
العهد االحتااا لعلوم األرر والوارا الطبيعية يف ملاايا ُبل العقد يف  54آنار/مارس 5141
ُبل العقد يف  1كااون الثاين/يناير 5141
رركة ايل مورا ريسورست ايتلبلن
راا يف كااون األوت/ايسل  5141كالبة تقدمي ا تةرا
IOM
رمسةة قغيةةةة ارغةةةه الةة دةةةالس اشاارة يف اةةةام 5141
للنظةةر فيةةهغ ُةةدم اال تةةرا الرمسة إىل  IOMيف  41كةةااون
الثاين/يناير 5141
يد النظر
رركة يو كاا س قيد ريسورست ليلتد

14-54475
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ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ

ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ

ISBA/20/C/12/Add.1
Distr.: General
24 June 2014
Arabic
Original: English

ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
ﻛﻴﻨﻐﺴﺘﻮﻥ ،ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ
 ٢٥-١٤ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ ٢٠١٤

ﺣﺎﻟﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﳌﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻟﻜﱪﻳﺘﻴﺪﺍﺕ
ﺍﳌﺘﻌــﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠــﺰﺍﺕ ﻭﻗﺸــﻮﺭ ﺍﳌﻨﻐﻨﻴــﺰ ﺍﳊﺪﻳــﺪﻱ ﺍﻟﻐﻨﻴــﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﺑﺎﻟــﺖ ﻭﻋﻘــﻮﺩ
ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺇﺿﺎﻓﺔ
 - ١ﻳﻘﺪﱢﻡ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳـﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﻣﺴـﺘﺠﺪﺓ ﺑﺸـﺄﻥ ﺍﻟﺘﻄـﻮﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﻌﻘـﻮﺩ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ
ﻣﻨﺬ ﺻﺪﻭﺭ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ ﺍﳌﺆﺭﺥ  ٢ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻪ .(ISBA/20/C/12) ٢٠١٤
ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ
 - ٢ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﲞﻄــﺔ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﺍﳊﺎﺻــﻠﺔ ﻋﻠــﻰ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘــﺔ ﻻﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ ﺍﻟﻜﱪﻳﺘﻴــﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌــﺪﺩﺓ
ﺍﻟﻔﻠـــﺰﺍﺕ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘـــﺔ ﺍﻟـــﱵ ﻗﺪﻣﺘـــﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣـــﺔ ﲨﻬﻮﺭﻳـــﺔ ﻛﻮﺭﻳـــﺎُ ،ﻭﻗﱢـ ـﻊ ﺍﻟﻌﻘـــﺪ ﰲ ﺳـــﻮﻝ ﻳـــﻮﻡ
 ١٥ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻪ  ٢٠١٤ﻭﰲ ﻛﻴﻨﻐﺴﺘﻮﻥ ﻳﻮﻡ  ٢٤ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴـﻪ  .٢٠١٤ﻭﺑـﺬﻟﻚ ﻳﺒﻠـﻎ ﻋـﺪﺩ
ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘـﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ  ١٧ﻋﻘـﺪﺍ .ﻭﻳـﻨﻘﺢ ﺍﳌﺮﻓـﻖ ﺍﻷﻭﻝ
ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ.

)14-56180 (A

270614

**1456180

270614

ISBA/20/C/12/Add.1

ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳌﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﲞﺼﻮﺹ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ

ISBA/19/A/12

 - ٣ﻭﺍﻓﻘــﺖ ﺣﻜﻮﻣــﺔ ﲨﻬﻮﺭﻳــﺔ ﻛﻮﺭﻳــﺎ ﺧﻄﻴــﺎ ﰲ  ١٧ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴــﻪ  ٢٠١٤ﻋﻠــﻰ ﺗﻨﻘــﻴﺢ
ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﳌﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﻣﻌـﺎﺩﻥ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘـﺔ ،ﺍﳌـﱪﻡ ﺑـﲔ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ
ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﻛﻮﺭﻳﺎ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺈﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺒﻨـﺪﻳﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳـﻴﲔ  ٥-١٠ﻭ  .٦-١٠ﻭﻳـﻨﻘﺢ ﺍﳌﺮﻓـﻖ
ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ.
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ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ

ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ

ISBA/20/C/16
Distr.: General
9 July 2014
Arabic
Original: English

ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
ﻛﻴﻨﻐﺴﺘﻮﻥ ،ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ
 ٢٥-١٤ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ ٢٠١٤

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﻬﺗﺎ ﺇﱃ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘـﺎﻉ
ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﻄﻠــﺐ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺧﻄــﺔ ﻋﻤـ ﹴﻞ ﺍﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ ﺍﳌﻌﻬــﺪ
ﺍﻻﲢﺎﺩﻱ ﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻜﱪﻳﺘﻴـﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌـﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠـﺰﺍﺕ
ﺑﺎﺳﻢ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ ﺍﻻﲢﺎﺩﻳﺔ
ﺃﻭﻻ  -ﻣﻘﺪﻣﺔ
 - ١ﰲ  ١٧ﻛــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴــﻤﱪ  ،٢٠١٣ﺍﺳــﺘﻠﻢ ﺍﻷﻣــﲔ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﻟﻠﺴــﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﻟﻘــﺎﻉ
ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﻋﻤـﻞ ﻻﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ ﺍﻟﻜﱪﻳﺘﻴـﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌـﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠـﺰﺍﺕ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘـﺔ.
ﻭﻗﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﳌﻌﻬـﺪ ﺍﻻﲢـﺎﺩﻱ ﻟﻌﻠـﻮﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﳌـﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴـﺔ ﺑﺎﺳـﻢ ﲨﻬﻮﺭﻳـﺔ ﺃﳌﺎﻧﻴـﺎ ﺍﻻﲢﺎﺩﻳـﺔ
ﻭﻓﻘــــﺎ ﻟﻨﻈــــﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴـــــﺐ ﻋــــﻦ ﺍﻟﻜﱪﻳﺘﻴـــــﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌــــﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠـــــﺰﺍﺕ ﻭﺍﺳﺘﻜﺸــــﺎﻓﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘـــــﺔ
) ،ISBA/16/A/12/Rev.1ﺍﳌﺮﻓﻖ(.
 - ٢ﻭﰲ  ١٩ﻛــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴــﻤﱪ  ٢٠١٣ﻭﻭﻓﻘــﺎ ﻟﻠﻤــﺎﺩﺓ ) ٢٢ﺝ( ﻣــﻦ ﺍﻟﻨﻈــﺎﻡ ،ﺃﺻــﺪﺭ
ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺷﻔﻮﻳﺔ ﺃﺧﻄﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ،ﻭﻋﻤّﻢ ﺑﺸـﺄﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ
ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﻋﺎﻡ .ﻭﺃﺩﺭﺝ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻛﺒﻨﺪ ﻋﻠـﻰ ﺟـﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤـﺎﻝ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﰲ ﺟﻠﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﻋﻘﺪﺕ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ  ٣ﺇﱃ  ١٣ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﱪﺍﻳﺮ .٢٠١٤
 - ٣ﻭﰲ  ٢٨ﺣﺰﻳــﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴــﻪ  ،٢٠١٤ﻗــﺪﻣﺖ ﺍﳉﻬــﺔ ﻣﻘﺪﻣــﺔ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﺇﱃ ﺃﻣــﲔ ﻋــﺎﻡ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ
ﺗﻨﻘﻴﺤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﻋﺪّﻟﺖ ﻬﺑﺎ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻄﻠﺐ.

)14-57192 (A

110714

**1457192

110714
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ﺛﺎﻧﻴﺎ  -ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

ﺃﻟﻒ  -ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻄﺒﻘﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﻈﺮُﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻄﻠﺐ
 - ٤ﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻈـﺮﺕ ﰲ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﺃﻧـﻪ ﲤﺸـﻴﺎ ﻣـﻊ ﺍﻟﻨﻈـﺎﻡ ﺍﶈـﺪﺩ ﰲ ﺍﳌـﺎﺩﺓ  ٦ﻣـﻦ
ﺍﳌﺮﻓــﻖ ﺍﻟﺜﺎﻟــﺚ ،ﻣــﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﺍﻷﻣــﻢ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﻟﻘــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ ،ﺃﻧــﻪ ﻣﻄﻠــﻮﺏ ﻣﻨــﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻘــﺮﺭ ﺃﻭﻻ
ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺇﺫﺍ ﻛـﺎﻥ ﻣﻘـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﻗـﺪ ﺍﺳـﺘﻮﰱ ﺍﻟﺸـﺮﻭﻁ ﺍﻟـﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻨﻈـﺎﻡ ،ﻭﻻ ﺳـﻴﻤﺎ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ؛ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣـﺔ ﺍﳌﻨﺼـﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ
ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٥ﻣـﻦ ﺍﻟﻨﻈـﺎﻡ؛ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧـﺖ ﻟﺪﻳـﻪ ﺍﻟﻘـﺪﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣـﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴـﺬ ﺧﻄـﺔ ﺍﻟﻌﻤـﻞ
ﺍﳌﻘﺘﺮﺣــﺔ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻜــﻮﻥ ،ﺣﺴــﺐ ﺍﻻﻗﺘﻀــﺎﺀ ،ﻗــﺪ ﻭﻓــّﻰ ﻋﻠــﻰ ﳓــﻮ ﻣﺮﺿــﻲ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗــﻪ
ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﲟﻮﺟﺐ ﺃﻱ ﻋﻘﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﺃﺑﺮﻣﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ .ﻭﻣﻄﻠـﻮﺏ ﻣـﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺑﻌﺪﺋـﺬ ﺃﻥ ﺗﻘـﺮﺭ ،ﻭﻓﻘـﺎ
ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ  (٤) ٢٣ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﻃﺒﻘﺎ ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﻬﺗﺎ ،ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣـﺔ ﺗـﻮﻓﺮ ﺍﳊﻤﺎﻳـﺔ
ﺍﻟﻔﻌّﺎﻟﺔ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻭﺳﻼﻣﺘﻬﻢ ،ﻭﺗﻮﻓﺮ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﺣﻔﻈﻬﺎ ﺑﺸـﻜﻞ ﻓﻌّـﺎﻝ ،ﻭﺗﻜﻔـﻞ ﻋـﺪﻡ
ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﳌﻌﺘـﺮﻑ ﻬﺑـﺎ ﺍﻟﻀـﺮﻭﺭﻳﺔ
ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﺜﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪ .ﻭﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  (٥) ٢٣ﻣـﻦ ﺍﻟﻨﻈـﺎﻡ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :ﺇﺫﺍ ﺗﺄﻛﺪﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﻣـﻦ ﺍﻟﻨﻘـﺎﻁ ﺍﳌﻨﺼـﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﻘـﺮﺓ  ،٣ﻭﻗـﺮﺭﺕ ﺃﻥ ﺧﻄـﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺔ ﻟﺸـﺮﻭﻁ ﺍﻟﻔﻘـﺮﺓ  ،٤ﺗﻮﺻـﻲ ﺍﺠﻤﻟﻠـﺲ ﺑﺎﳌﻮﺍﻓﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺧﻄـﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ.
 - ٥ﻭﻋﻨــﺪ ﺍﻟﻨﻈــﺮ ﰲ ﺧﻄــﺔ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣــﺔ ﻻﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ ﺍﻟﻜﱪﻳﺘﻴــﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌــﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠــﺰﺍﺕ،
ﺕ ﻭﺍﻷﻫـﺪﺍﻑ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻷﻧﺸـﻄﺔ ﺍﳌﻨﻔـﺬﺓ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘـﺔ ﻛﻤـﺎ ﻧـﺺ
ﺭﺍﻋﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨ ﹸﺔ ﺍﳌﺒـﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳـﺎ ِ
ﻕ ﺍﳌﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴـﺬ ﺍﳉـﺰﺀ ﺍﳊـﺎﺩﻱ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳉﺰ ُﺀ ﺍﳊﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻣﺮﻓﻘﹸﻬـﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺚ ﻭﺍﻻﺗﻔـﺎ ُ
ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺍﳌﺆﺭﺧﺔ  ١٠ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﱪ .١٩٨٢

ﺑﺎﺀ  -ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﻄﻠﺐ
 - ٦ﻧﻈــﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﰲ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﰲ ﺟﻠﺴــﺎﺕ ﻣﻐﻠﻘــﺔ ﻋﻘــﺪﻬﺗﺎ ﰲ  ٥ﻭ  ٦ﻭ  ٧ﺷــﺒﺎﻁ/ﻓﱪﺍﻳﺮ
 ٢٠١٤ﻭﰲ  ٧ﻭ  ٨ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ .٢٠١٤
 - ٧ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﺑﺸـﻜﻞ ﺗﻔﺼـﻴﻠﻲ ،ﺩﻋـﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺭﺋـﻴﺲ ﺍﻟﻮﻓـﺪ ﺍﻟﺴـﻔﲑ
ﻭﺍﳌﻤﺜﻞ ﺍﻟـﺪﺍﺋﻢ ﻷﳌﺎﻧﻴـﺎ ﻟـﺪﻯ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ،ﺟﻮﺯﻳـﻒ ﺑﻴـﻚ ،ﻭﳑﺜﻠـﻲ ﺍﳉﻬـﺔ ﻣﻘﺪﻣـﺔ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ،ﺃﻭﻟـﺮﻳﺘﺶ
ﺷــﻔﺎﺭﺗﺰ -ﺷــﺎﺑﲑﺍ ،ﺍﳌﺘﺨﺼـــﺺ ﰲ ﻋﻠــﻢ ﺍﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴـــﺎ ،ﻣﺮﻓﻮﻗــﺎ ﲟﻴﻜﺎﻳﻴـــﻞ ﻓﻴــﺪﻳﻜﻲ  -ﻫﻮﻣﺒـــﺎﺥ،
ﺍﳌﺘﺨﺼــﺺ ﰲ ﻋﻠــﻢ ﺍﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ ،ﻟﻌــﺮﺽ ﺍﻟﻄﻠــﺐ .ﰒ ﻃــﺮﺡ ﺃﻋﻀــﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺃﺳــﺌﻠﺔ ﻻﺳﺘﻴﻀــﺎﺡ
ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻗﺒﻞ ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﻐﻠﻘـﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳـﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼـﻴﻞ .ﻭﻋﻘـﺐ ﺩﺭﺍﺳـﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻴـﺔ
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ﻟﻠﻄﻠــﺐ ،ﻗــﺮﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺃﻳﻀــﺎ ﺃﻥ ﺗﻄﻠــﺐ ﺇﱃ ﺭﺋــﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺃﻥ ﳛﻴــﻞ ﻗﺎﺋﻤــﺔ ﺑﺎﻷﺳــﺌﻠﺔ ﺇﱃ ﻣﻘــﺪﻡ
ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌـﺎﻡ .ﻭﻭﺭﺩﺕ ﺭﺩﻭﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺳـﺌﻠﺔ ﻣـﻦ ﻣﻘـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ .ﺑﻴـﺪ ﺃﻥ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﱂ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻴﻖ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﻗﺮﺭﺕ ﺇﺭﺟـﺎﺀ ﺍﻟﻨﻈـﺮ ﰲ
ﺍﻟﻄﻠﺐ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺍﳌﻘﺒـﻞ ﰲ ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴـﻪ .٢٠١٤
ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻈﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﻻﺣﻘـﺎ ﰲ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﰲ ﺩﻭﺭﻬﺗـﺎ ﰲ ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴـﻪ ،ﺃﺧـﺬﺕ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻟـﺮﺩﻭﺩ
ﺍﳋﻄﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻄﻠﺐ ،ﻭﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀﺕ ﻣﻜﻠﻤﺔ ﻟﻸﺟﺰﺍﺀ ﺍﳌﻨـﺎﻇﺮﺓ ﳍـﺎ ﰲ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﺍﳌﻘـﺪﻡ
ﰲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ.

ﺛﺎﻟﺜﺎ  -ﻣﻮﺟﺰ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ
ﺃﻟﻒ  -ﻫﻮﻳﺔ ﻣﻘﺪّﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ

 - ٨ﺍﺳﻢ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ :ﺍﳌﻌﻬـﺪ ﺍﻻﲢـﺎﺩﻱ ﻟﻌﻠـﻮﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﳌـﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴـﺔ ،ﺑﺎﺳـﻢ ﲨﻬﻮﺭﻳـﺔ
ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ ﺍﻻﲢﺎﺩﻳﺔ.
-٩

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ:
)ﺃ(

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ:

Stilleweg 2, D-30655, Hannover, Germany

)ﺏ( ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﱪﻳﺪﻱ:

Postfach 51-01-53, D-306301, Hannover, Germany

)ﺝ(

ﺭﻗﻢ ﺍﳍﺎﺗﻒ:

)ﺩ(

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ:

)ﻫـ(

ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ:

+49.511.643-0
+49.511.643-23 04
poststelle@bgr.de

 - ١٠ﻭﻋﻴّﻦ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﳑﺜﻼ ﻟﻪ ﻫﻮ:
)ﺃ(

ﺍﻻﺳﻢ :ﺍﳌﻬﻨﺔ ﻫﺎﻧﺲ ﺧﻮﺍﻛﻴﻢ ﻛﻮﻣﺒﻴﻞ؛

)ﺏ( ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ :ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺫﺍﺗﻪ ﺍﳌﺪﺭﺝ ﺃﻋﻼﻩ ﲢﺖ ) ٩ﺃ(؛

14-57192

)ﺝ(

ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﱪﻳﺪﻱ :ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺫﺍﺗﻪ ﺍﳌﺪﺭﺝ ﺃﻋﻼﻩ ﲢﺖ ) ٩ﺏ(؛

)ﺩ(

ﺭﻗﻢ ﺍﳍﺎﺗﻒ :ﺍﳍﺎﺗﻒ

)ﻫـ(

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ:

)ﻭ(

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ:

+49.511.643-2244

+49.511.643-3676
Hans-Joachim.kuempel@bgr.de
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 - ١١ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻫﻮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌـﺔ ﳊﻜﻮﻣـﺔ ﲨﻬﻮﺭﻳـﺔ ﺃﳌﺎﻧﻴـﺎ
ﺍﻻﲢﺎﺩﻳﺔ.

ﺑﺎﺀ  -ﺍﻟﺘﺰﻛﻴﺔ
 - ١٢ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ ﺍﻻﲢﺎﺩﻳﺔ.
 - ١٣ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺻـﻚ ﺍﻟﺘﺼـﺪﻳﻖ ﻋﻠـﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺍﻷﻣـﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ ﻟﻌـﺎﻡ ١٩٨٢
ﻭﺗــﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺍﻻﻟﺘــﺰﺍﻡ ﺑﺎﻻﺗﻔــﺎﻕ ﺍﳌﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴــﺬ ﺍﳉــﺰﺀ ﺍﳊــﺎﺩﻱ ﻋﺸــﺮ ﻣــﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﺍﻷﻣــﻢ
ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﻟﻘــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ ﺍﳌــﺆﺭﺥ  ١٠ﻛــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴــﻤﱪ  ١٩٨٢ﻫــﻮ  ١٤ﺗﺸــﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/
ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ .١٩٩٤
 - ١٤ﺷــﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺰﻛﻴــﺔ ﻣﺆﺭﺧــﺔ  ٢٨ﺗﺸــﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜــﺎﱐ/ﻧﻮﻓﻤﱪ  ،٢٠١٣ﻭﲢﻤــﻞ ﺗﻮﻗﻴــﻊ ﻛﻨــﻮﺕ
ﺑﺮﻭﻧﻴﻴﺲ ،ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﲢﺎﺩﻳﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ.
 - ١٥ﻭﺗﺸﲑ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺰﻛﻴﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻫﻮ ﻭﻛﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺒﺤـﻮﺙ ﻭﺍﻻﺳﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ
ﺍﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴــﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﳊﻜﻮﻣــﺔ ﺃﳌﺎﻧﻴــﺎ ﺍﻻﲢﺎﺩﻳــﺔ .ﻭﻳــﻨﻈﻢ ﺍﳌﻌﻬــﺪ ﻋﻤﻠــﻪ ،ﺑﻮﺻــﻔﻪ ﺟــﺰﺀﺍ ﻣــﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻻﲢﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﳌﺎﻧﻴـﺔ ،ﲟﻮﺟـﺐ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺍﻷﳌـﺎﱐ ،ﻭﳜﻀـﻊ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑـﺔ ﻭﺍﻹﺷـﺮﺍﻑ ﺍﻟﻔﻌﻠـﻴﲔ ﻟـﻮﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ ﺍﻻﲢﺎﺩﻳﺔ؛ ﻭﺗﻌﻠﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ ﰲ ﺷـﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺰﻛﻴـﺔ ﺃﻬﻧـﺎ ﺗﺘﺤﻤـﻞ
ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ،١٣٩ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ٤ﻣـﻦ ﺍﳌـﺎﺩﺓ  ،١٥٣ﻭﺍﻟﻔﻘـﺮﺓ  ٤ﻣـﻦ ﺍﳌـﺎﺩﺓ  ٤ﻣـﻦ
ﺍﳌﺮﻓﻖ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ .ﻭﺗﺸـﲑ ﺷـﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺰﻛﻴـﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸـﺮﻳﻌﺎﺕ
ﺍﶈﻠﻴــﺔ ﺍﻟــﱵ ﲢﻜــﻢ ﺃﻋﻤــﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴــﺐ ﻭﺍﻷﻧﺸــﻄﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘــﺔ ،ﺍﻟــﱵ ﻳﻘــﻮﻡ ﻬﺑــﺎ ﺍﻷﺷــﺨﺎﺹ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴــﻮﻥ
ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﻮﻥ ﺍﳋﺎﺿﻌﻮﻥ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﳌﺎﱐ.

ﺟﻴﻢ  -ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ
 - ١٦ﺍﳌﻨﻄﻘــﺔ ﺍﳌﺸــﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠــﺐ ﺗﻘــﻊ ﰲ ﺍﶈــﻴﻂ ﺍﳍﻨــﺪﻱ ﺍﻷﻭﺳــﻂ .ﻭﺗﺘــﺄﻟﻒ ﻣــﻦ  ١٠٠ﻗﻄﻌــﺔ
ﻃﻮﻝ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ  ١٠ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﺍﺕ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻭﻋﺮﺿـﻬﺎ  ١٠ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮﺍﺕ ﻛـﺬﻟﻚ ،ﻭﺗﺒﻠـﻎ ﻣﺴـﺎﺣﺔ ﻛـﻞ
ﻣﻨﻬﺎ  ١٠٠ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ .ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌـﺪﻳﻞ ﺍﻟـﺬﻱ ﻗﺪﻣـﻪ ﺻـﺎﺣﺐ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ،ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﻘﻄـﻊ ﻣﺮﺗﺒـﺔ ﰲ
 ١٢ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻏﲑ ﻣﺘﻼﺻﻘﺔ ،ﻭﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﺩﱏ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﰲ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﲬـﺲ ﻗﻄـﻊ .ﻭﺍﻟﻘﻄـﻊ
ﰲ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻼﺻـﻘﺔ .ﻭﺗﻘـﻊ ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋـﺎﺕ ﺍﻟــ  ١٢ﰲ ﻣﻨﻄﻘـﺔ ﻣﺴـﺘﻄﻴﻠﺔ .ﻭﻳﺒﻠـﻎ ﻃـﻮﻝ ﺍﳌﻨﻄﻘـﺔ
ﺍﳌﺴﺘﻄﻴﻠﺔ )ﴰﺎﻝ ﻏﺮﺏ  -ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ( ﺍﻟـﱵ ﺗﻘـﻊ ﺿـﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻄـﻊ  ٩٤٩,٨ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮﺍ ﻭﻋﺮﺿـﻬﺎ
 ٢٢٨,٧ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﺍ .ﻭﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ  ٢١٧ ٥٠٠ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ .ﻭﻳﺘﻔـﻖ ﺫﻟـﻚ ﻣـﻊ
ﺕ ﺍﳌﻨﻄﻘـﺔ ﺍﳌﺸـﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠـﺐ ﺇﺿـﺎﻓﺔ ﺇﱃ
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ  .١٢ﻭﺗﺮﺩ ﰲ ﻣﺮﻓﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘـﺔ ﺇﺣـﺪﺍﺛﻴﺎ ُ
ﻣﻮﻗﻌﻬﻤﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
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ﺩﺍﻝ  -ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ
 - ١٧ﻭﻗﻊ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻻﲢﺎﺩﻱ ﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻘﺪﺍ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ
ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺰﺍﺕ ﰲ  ١٩ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴـﻪ  .٢٠٠٦ﻭﻗـﺪﻡ ﺻـﺎﺣﺐ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﻗﺎﺋﻤـﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘـﺎﺭﻳﺮ
ﺍﻟﱵ ﻗﺪﻣﺖ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ.
 - ١٨ﻭﺃﺭﻓﻖ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺗﻌﻬﺪﺍ ﺧﻄﻴﺎ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﺜﻞ ﺍﳌﻌﲔ ﳌﻘـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ،ﻭﺫﻟـﻚ ﺍﻣﺘﺜـﺎﻻ
ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ  ١٥ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ.
 - ١٩ﻭﺍﺧﺘﺎﺭ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﺮﺽ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭﻓﻘـﺎ
ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ  ١٩ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ.
 - ٢٠ﻭﺩﻓﻊ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺭﲰﺎ ﻗـﺪﺭﻩ  ٥٠٠ ٠٠٠ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻃﻠﺒـﻪ ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ ) (١) ٢١ﺃ(
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ.

ﺭﺍﺑﻌﺎ  -ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺣﺎﳍﺎ ﻣﻘﺪّﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ
 - ٢١ﻗﹸﺪﻣﺖ ﻃﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖُ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
)ﺃ(

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ؛

’‘١

ﺭﺳﻢ ﺑﻴﺎﱐ ﳌﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﻄﻊ؛

’‘٢

ﻗﺎﺋﻤـﺔ ﺑﺈﺣـﺪﺍﺛﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄـﻊ ﺍﳌﺸـﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠـﺐ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻟﻠﻨﻈـﺎﻡ ﺍﳉﻴﻮﺩﻳﺴـﻲ ﺍﻟﻌــﺎﳌﻲ
١٩٨٤؛

)ﺏ( ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺗﺰﻛﻴﺔ؛
)ﺝ( ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﺘﻤﻜﲔ ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻣُﻘـﺪّﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﻟﺪﻳـﻪ ﺍﻟﻘـﺪﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴـﺔ
ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻼﺿﻄﻼﻉ ﲞﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎﻑ؛
)ﺩ( ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﺘﻤﻜﲔ ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻣُﻘﺪّﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﻟﺪﻳـﻪ ﺍﻟﻘـﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ
ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎﻑ؛

14-57192

)ﻫـ(

ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ؛

)ﻭ(

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ؛

)ﺯ(

ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺧﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺪّﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ.
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ﺧﺎﻣﺴﺎ  -ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﳌﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ
ﺃﻟﻒ  -ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ

 - ٢٢ﻭﺫﻛﺮ ﻣﻘـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﺃﻥ ﻟﺪﻳـﻪ ﺍﳌـﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣـﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳـﺔ ﳋﻄـﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ،ﻭﺃﻧﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬـﺔ ﺃﻱ ﺣـﺎﺩﺙ ﺃﻭ ﻧﺸـﺎﻁ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﳌﻘﺘـﺮﺡ ﻗـﺪ ﻳﻠﺤـﻖ ﺿـﺮﺭﺍ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌـﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ .ﻭﺃﺷـﺎﺭ ﻣﻘـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﺃﻳﻀـﺎ ﺇﱃ
ﺍﻟﻨﻔﻘــﺎﺕ ﺍﳌﺘﺼــﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ ﺍﻟﻜﱪﻳﺘﻴــﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌــﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠــﺰﺍﺕ ﻭﺧﺼﺎﺋﺼــﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ ﺇﱃ ﺟﺎﻧــﺐ
ﺍﻟﺘﻜــﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﺘﺼــﻠﺔ ﺑــﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﺒﺤــﻮﺙ ﺍﻷﳌﺎﻧﻴــﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﻄﻘــﺔ ﺍﳌﺸــﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠــﺐ ﻣﻨــﺬ ﺍﻟــﺮﺣﻼﺕ
ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲ.

ﺑﺎﺀ  -ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
 - ٢٣ﻭﻋﻨــﺪ ﺗﻘﻴــﻴﻢ ﺍﻟﻘــﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ ﳌﻘــﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ،ﺃﺣﺎﻃــﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﻋﻠﻤــﺎ ﺑﻨﻄــﺎﻕ ﻣﺴــﺆﻭﻟﻴﺎﺕ
ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻻﲢﺎﺩﻱ ﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋـﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﲞﱪﺗـﻪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ،
ﻭﻻ ﺳــﻴﻤﺎ ﰲ ﳎــﺎﻝ ﺍﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ ﺍﻟﻌﻘﻴــﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌــﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠــﺰﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﱪﻳﺘﻴــﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌــﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠــﺰﺍﺕ.
ﻭﻳﺸــﺘﻤﻞ ﺍﳌﻌﻬــﺪ ﻣﻘــﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﻋﻠــﻰ ﻗﺴــﻢ ﻟﻠﺒﺤــﻮﺙ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ ﺫﻱ ﺧــﱪﺓ ﺟﻴــﺪﺓ ﻭﳎﻬــﺰﺍ ﲡﻬﻴــﺰﺍ
ﺟﻴﺪﺍ ،ﻭﻓﻴﻪ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ .ﻭﻧﻔﺬ ﺍﳌﻌﻬـﺪ ﻣﻨـﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴـﻪ ﰲ ﻋـﺎﻡ ،١٩٥٨
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ١٠٠ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﰲ ﳏﻴﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﱂ ،ﻭﻟﺪﻳﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠـﺔ
ﻣـــﻦ ﺍﳌﺨـــﺎﺑﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴـــﺔ ﻹﺟـــﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻠـــﻴﻼﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴـــﺔ  -ﺍﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴـــﺔ ﻭﺍﳌﻌﺪﻧﻴـــﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠـــﻴﻼﺕ
ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﻣﻄﺎﺑﻘـﺔ ﻟﻠﻤﻌـﺎﻳﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ .ﻭﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺫﻟـﻚ ،ﻳـﺮﺗﺒﻂ ﺣﺎﻟﻴـﺎ
ﻣﻘـــﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـــﺐ ﺑﻌﻘـــﺪ ﻣـــﻊ ﺍﻟﺴـــﻠﻄﺔ ﻣﻨـــﺬ ﻋـــﺎﻡ  .٢٠٠٦ﻭﻓﻴﻤـــﺎ ﻳﺘﻌﻠـــﻖ ﻋﻠـــﻰ ﻭﺟـــﻪ ﺍﳋﺼـــﻮﺹ
ﺑﺎﻟﻜﱪﻳﺘﻴﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺰﺍﺕ ،ﳝﻠﻚ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺳﺠﻼ ﻃﻮﻳﻼ ﺣﺎﻓﻼ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟـﺘﻘﲏ
ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﳌﺮﺗﻔﻊ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻟﻠﻤﺤـﻴﻂ ﺍﳍﻨـﺪﻱ ،ﻭﰲ ﺃﻗﺼـﻰ ﴰـﺎﻝ ﺍﳌﺮﺗﻔـﻊ ﺍﳉﻨـﻮﰊ ﺍﻟﺸـﺮﻗﻲ
ﻟﻠﻤﺤﻴﻂ ﺍﳍﻨﺪﻱ ،ﻭﻫﻮ ﻣـﺎ ﻣﻜﻨـﻪ ﻣـﻦ ﺇﻧﺸـﺎﺀ ﻗﺎﻋـﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧـﺎﺕ ﺟﻴـﺪﺓ ﻟﻐـﺮﺽ ﺃﻧﺸـﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ
ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ .ﻭﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣـﻦ ﻋـﺎﻡ  ١٩٨٣ﺇﱃ ﻋـﺎﻡ  ،٢٠١٢ﻗـﺎﻡ ﻣﻘـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﻭﺟﺎﻣﻌﺘـﺎﻥ ﺃﳌﺎﻧﻴﺘـﺎﻥ
ﲜﻤﻊ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳـﻊ ﻣـﻦ ﺃﺟـﻞ ﺇﻋـﺪﺍﺩ ﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴـﺐ ،ﻛﻤـﺎ ﺫﻛـﺮﺕ ﺫﻟـﻚ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ
ﻭﺳﺠﻠﺘﻪ ﺭﲰﻴﺎ ﰲ ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﱪ  ،٢٠١١ﻭﺗﻘﺪﱘ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ .ﻭﺫﻛـﺮ ﻣﻘـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﺃﻧـﻪ ﺳـﻴﻮﻓﺮ
ﲨﻴــﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧــﺎﺕ ﺍﳌﺘﺎﺣــﺔ ﻣــﻦ ﺭﺣــﻼﺕ ﺍﻟﺒﺤــﻮﺙ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻭﻛــﺬﻟﻚ ﻣــﻦ ﺃﻧﺸــﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴــﺐ ﺧــﻼﻝ
ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ،ﻣﺆﺷﺮ ﻋﺎﻡ  ،٢٠١١ﻭﻣﺆﺷﺮ ﻋﺎﻡ  ٢٠١٢ﻭﻣﺆﺷﺮ ﻋﺎﻡ .٢٠١٣
 - ٢٤ﻭﻗــﺪﻡ ﻣﻘــﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ ﺍﳌﻘــﺮﺭﺓ ﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ﺧﻄــﺔ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣــﺔ
ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ،ﻭﺑﺎﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺳﺘﺴﺘﻌﻤﻞ ﳍـﺬﺍ ﺍﻟﻐـﺮﺽ ،ﲟـﺎ ﰲ ﺫﻟـﻚ ﻗﺎﺋﻤـﺔ ﻣﻔﺼـﻠﺔ
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ﺑﺎﳌﻌﺪﺍﺕ ﺍﳌﺰﻣﻊ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﰲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳋﻤﺲ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻧﺸـﻄﺔ .ﻭﺗﺸـﻤﻞ
ﺍﻷﺳـﺎﻟﻴﺐ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺳـﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤـﻮﺙ  ،RV SONNEﻭﲢﺪﻳـﺪ ﺍﳋﺼـﺎﺋﺺ ﺍﳉﻴﻮﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴـﺔ ،ﻭﲢﻠﻴـﻞ
ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺼـﻮﺭ ،ﻭﺃﺧـﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨـﺎﺕ ﰲ ﻗـﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ ،ﻭﻋﻴّﻨـﺎﺕ ﻣـﻦ ﺍﻟﻌﻤـﻮﺩ ﺍﳌـﺎﺋﻲ ،ﻭﺍﻟﺮﺻـﺪ ﺍﻟﺒﻴﺌـﻲ،
ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ.
 - ٢٥ﻭﻋــﺮﺽ ﻣﻘــﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﻣﺘﺼــﻠﺔ ﲟﻨــﻊ ﺍﳌﺨــﺎﻃﺮ ﻭﺍﻵﺛــﺎﺭ ﺍﶈﺘﻤﻠــﺔ ﺍﻟــﱵ ﳝﻜــﻦ ﺃﻥ
ﺗﺘﻌـــﺮﺽ ﳍـ ـﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌـــﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳـــﺔ ،ﻭﺍﳊـــﺪ ﻣﻨـــﻬﺎ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺘـــﻬﺎ .ﻭﻳـــﺬﻛﺮ ﻣﻘـــﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـــﺐ ﺃﻥ ﺃﻧﺸـــﻄﺔ
ﺍﻻﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ ﺗﺮﻣــﻲ ﺇﱃ ﲡﻨــﺐ ﺃﻱ ﺿــﺮﺭ ﺧﻄــﲑ ،ﺃﻭ ﺩﺍﺋــﻢ ﺃﻭ ﻻ ﻳــﺰﻭﻝ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌــﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﺒﻌﺪ ﺟﺪﺍ ﺣﺪﻭﺙ ﺗﻠﻮﺙ ﺑﻴﺌﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ،ﻓﺈﻧـﻪ ﳝﻜـﻦ ﺇﺗﺎﺣـﺔ ﺍﻟﺴـﻔﻦ
ﺍﻟﻼﺯﻣــﺔ ﻟﻠﺤــﺪ ﻣــﻦ ﺍﳊــﻮﺍﺩﺙ .ﻭﳚ ـﺐ ﺃﻥ ﺗﻜ ـﻮﻥ ﻣﻮﺍﺻــﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴــﻔﻦ ﺍﻟــﱵ ﺳــﻴﺘﻌﲔ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ
ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴـﻼﻣﺔ ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳـﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ،ﲟـﺎ ﰲ ﺫﻟـﻚ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ ﳌﻨـﻊ
ﺍﻟﺘﻠــﻮﺙ ﺍﻟﺒﺤــﺮﻱ ﺍﻟﻨــﺎﺟﻢ ﻋــﻦ ﺍﻟﺴــﻔﻦ ﻟﻌــﺎﻡ  ،١٩٧٣ﺑﺼــﻴﻐﺘﻬﺎ ﺍﳌﻌﺪﻟــﺔ ﺑﱪﻭﺗﻮﻛــﻮﻝ ﻋــﺎﻡ ١٩٧٨
ﺍﳌﻠﺤــﻖ ﻬﺑــﺎ .ﻭﺳــﻴﻤﺘﺜﻞ ﻣﻘــﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋــﺪ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤ ـﺔ ﻭﺍﻹﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟــﱵ ﻭﺿــﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺍﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﳌﻨﻊ ﺗﻠـﻮﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ ﻭﺍﳊـ ّﺪ ﻣﻨـﻪ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺘـﻪ.
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺇﻥ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﻏـﲑ ﺫﻱ ﺗـﺄﺛﲑ
ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ .ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎﺕ ﻟﻸﺛﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻭﺭﺻﺪ ﺍﻷﻧﺸـﻄﺔ ﺍﻟـﱵ ﻗـﺪ ﺗـﺆﺛﺮ ﺳـﻠﺒﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ .ﻭﺳﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﱃ ﺧﱪﺍﺀ ﻣﻌﺘﺮﻑ ﻬﺑﻢ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻟﻠﻤﺸـﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺭﺣـﻼﺕ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ
ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻮﻡ ﻬﺑﺎ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ،ﻭﺳﻮﻑ ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟـﺪﻭﱄ ﻣـﻦ ﺃﺟـﻞ ﻣﺮﺍﻗﺒـﺔ ﻣﺜـﻞ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳـﺎﺕ
ﻬﺑﺪﻑ ﺍﳊﻴﻠﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ.

ﺳﺎﺩﺳﺎ  -ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧـﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣـﺔ ﺑﻐﻴـﺔ ﺍﳊﺼـﻮﻝ ﻋﻠـﻰ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ
ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ
ﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻠﺤﺼـﻮﻝ ﻋﻠـﻰ
 - ٢٦ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ  ٢٠ﻣـﻦ ﺍﻟﻨﻈـﺎﻡ ،ﻗـﺪّﻡ ﺻـﺎﺣﺐ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣـﺎ ِ
ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ:
)ﺃ( ﺑﻴــﺎﻥ ﻋــﺎﻡ ﻭﺟــﺪﻭﻝ ﻟﱪﻧــﺎﻣﺞ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ ﺍﳌﻘﺘــﺮﺡ ،ﻳﺸــﻤﻞ ﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ ﺍﻷﻧﺸــﻄﺔ
ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳋﻤﺲ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﺪﺃ ﻓﻮﺭﺍ؛
)ﺏ( ﻭﺻــﻒ ﻟﱪﻧــﺎﻣﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﺍﻷﻭﻗﻴﺎﻧﻮﻏﺮﺍﻓﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ ﻭﻓﻘــﺎ ﻷﺣﻜــﺎﻡ
ﺍﻟﻨﻈـﺎﻡ ﻭﺃﻱ ﻗﻮﺍﻋـﺪ ﻭﺃﻧﻈﻤـﺔ ﻭﺇﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ ﺑﻴﺌﻴـﺔ ﺗﻘﺮﺭﻫــﺎ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﻭﺗﺘـﻴﺢ ﺇﺟـﺮﺍﺀ ﺗﻘﻴـﻴﻢ ﻟﻸﺛـﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌــﻲ
ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ،ﲟﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﻋﻠـﻰ ﺳـﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜـﺎﻝ ﻻ ﺍﳊﺼـﺮ
ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ،ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﻱ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ؛
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)ﺝ(

ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﻭﱄ ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ ﺍﶈﺘﻤﻞ ﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ؛

)ﺩ( ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣــﻦ ﺃﺟـﻞ ﻣﻨـﻊ ﺍﻟﺘﻠـﻮﺙ ﻭﺍﻷﺧﻄـﺎﺭ ﺍﻷﺧـﺮﻯ ﻭﺍﳊـﺪ ﻣﻨـﻬﺎ
ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﳍﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ؛
)ﻫـ( ﺍﻟﺒﻴﺎﻧــﺎﺕ ﺍﻟﻀـــﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻜـــﻲ ﻳﺘﺨـــﺬ ﺍﺠﻤﻟﻠــﺲ ﺍﻟﻘـــﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻠـــﻮﺏ ﲟﻘﺘﻀـــﻰ ﺃﺣﻜـــﺎﻡ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ١ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ ١٣؛
)ﻭ( ﺟــﺪﻭﻝ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘــﺎﺕ ﺍﻟﺴــﻨﻮﻳﺔ ﺍﳌﺘﻮﻗﻌــﺔ ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﱪﻧــﺎﻣﺞ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﻟﻔﺘــﺮﺓ ﺍﳋﻤــﺲ
ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ.

ﺳﺎﺑﻌﺎ  -ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ
ﺖ
 - ٢٧ﻻﺣﻈــﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺃﻥ ﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘــﺪﺭﻳﺐ ﺍﳌﻘﺘــﺮﺡ ﻣــﻦ ﻣﻘــﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﻳﺘﻜــﻮﻥ ﻣــﻦ ﺳ ـ ّ
ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴــﺔ ﰲ ﻋــﺮﺽ ﺍﻟﺒﺤــﺮ ،ﻭﺩﻭﺭﺓ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴــﺔ ﳌــﺪﺓ ﺃﺭﺑﻌــﺔ ﺃﺷــﻬﺮ ﳌﺸــﺎﺭﻛﲔ ﺍﺛــﻨﲔ ﻟﻔﺘــﺮﺓ
ﺍﳋﻤــﺲ ﺳــﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ ﻣﺒﺎﺷــﺮﺓ .ﻭﻗــﺪﻡ ﻣﻘــﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﺃﻳﻀــﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﻣﻔﺼــﻠﺔ ﻋــﻦ ﺃﻫــﺪﺍﻑ
ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻭﻣﻀﻤﻮﻬﻧﺎ .ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﳌﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺃﻥ ﳛﺮﺻـﺎ
ﻋﻨﺪ ﻭﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﻤﺸﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﳌﻮﺟﱢﻬـﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗـﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟـﺪﻭﻝ
ﺍﳌﺰﻛﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ،ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﺤـﻮ ﺍﻟـﺬﻱ
ﻭﺿﻌﺘﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮﺓ ).(ISBA/19/LTC/14

ﺛﺎﻣﻨﺎ  -ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺕ
 - ٢٨ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨ ﹸﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣـﺔ ﻣـﻦ ﺻـﺎﺣﺐ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ،ﻭﺍﳌـﻮﺟﺰﺓ ﰲ ﺍﻟﻔـﺮﻭﻉ
ﺐ ﻗﹸـﺪّﻡ ﻣﺴـﺘﻮﻓﻴﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﺤـﻮ ﺍﻟﻮﺍﺟـﺐ
ﻣﻦ ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺇﱃ ﺳﺎﺑﻌﺎ ﺃﻋﻼﻩ ،ﺃﻋﺮﺑﺖ ﻋﻦ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﻉ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻄﻠـ َ
ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ،ﻭﺇﱃ ﺃﻥ ﻣﻘﺪﻣـﻪ ﳝﻠـﻚ ﺍﳌـﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣـﺔ ﺑـﺎﳌﻌﲎ ﺍﻟـﻮﺍﺭﺩ ﰲ
ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٤ﻣﻦ ﺍﳌﺮﻓﻖ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ .ﻭﺃﻋﺮﺑﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﺍﻗﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﻣﻘﺪّﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ:
)ﺃ(

ﺍﻣﺘﺜﻞ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ؛

)ﺏ( ﻗ ّﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪﺍﺕ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٥ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ؛
)ﺝ(
ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎﻑ.
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 - ٢٩ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻘﺘﻨﻌﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﻘـﺮﺓ  (٦) ٢٣ﻣـﻦ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ.
 - ٣٠ﻭﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﲞﻄــﺔ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣــﺔ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ ،ﺍﻗﺘﻨﻌــﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺑــﺄﻥ ﺧﻄــﺔ ﺍﻟﻌﻤــﻞ
ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ:
)ﺃ(

ﺗﻮﻓﺮ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻭﺳﻼﻣﺘﻬﻢ؛

)ﺏ( ﺗﻮﻓﺮ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﺗﻜﻔﻞ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ؛
)ﺝ( ﺗﻜﻔﻞ ﻋﺪﻡ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻤـﺮﺍﺕ
ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﳌﻌﺘﺮﻑ ﻬﺑﺎ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﺜﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪ.
 - ٣١ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟـﻚ ،ﻭﻋﻤـﻼ ﺑﺄﺣﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘـﺮﺓ  ٥ﻣـﻦ ﺍﳌـﺎﺩﺓ  ٢٣ﺗﻮﺻـﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺑـﺄﻥ ﻳﻮﺍﻓـﻖ
ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻜﱪﻳﺘﻴﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺰﺍﺕ ،ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣـﻦ ﺍﳌﻌﻬـﺪ
ﺍﻻﲢﺎﺩﻱ ﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ ﺍﻻﲢﺎﺩﻳﺔ.
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ﺍﳌﺮﻓﻖ ﺍﻷﻭﻝ

10/23

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺈﺣﺪﺍﺛﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ

ﺧﻂ ﺍﻟﻄﻮﻝ

١
١
١
١
٢
٢
٢

٦٨,٥٧٦٧٨٨٩٥
٦٨,٦٦١٥٤٧١٠
٦٨,٦٢٢٦٠٦٣٤
٦٨,٧٠٧٤٠٥٦٤
٦٨,٦٦١٥٥٦٠١
٦٨,٧٤٦٢٦٥٦٦
٦٨,٧٠٧٤٠٥٦٤

٢
٣
٣
٣
٣
٤
٤
٤
٤
٥
٥
٥
٥
٦
٦
٦
٦
٧
٧
٧
٧

٦٨,٧٩٢١٤٧٨٩
٦٨,٥٦٤٦٨٨٩٠
٦٨,٦٤٩٥١٣٢٧
٦٨,٦٩٥٣٨٩٩٣
٦٨,٦١٠٥٣٢٤٣
٦٨,٦٤٩٥١٣٢٧
٦٨,٧٣٤٢٨٨٨٤
٦٨,٧٨٠١٩٨٣٣
٦٨,٦٩٥٣٨٩٩٣
٦٨,٧٣٤٢٨٨٨٤
٦٨,٨١٩٠١٥٥٩
٦٨,٨٦٤٩٥٧٥٩
٦٨,٧٨٠١٩٨٣٣
٦٨,٦١٠٥٣٢٤٣
٦٨,٦٩٥٣٨٩٩٣
٦٨,٧٤١٣١٥٧٠
٦٨,٦٥٦٤٢٥٠٣
٦٨,٦٩٥٣٨٩٩٣
٦٨,٧٨٠١٩٨٣٣
٦٨,٨٢٦١٥٦٩٥
٦٨,٧٤١٣١٥٧٠

ﺧﻂ ﺍﻟﻌﺮﺽ
-

٢١,٢١٩٥٥٥٧٩
٢١,١٧٦٥٩٥٦٨
٢١,٢٩٩٠٤٦٦٤
٢١,٢٥٦٠٦٦٨١
٢١,١٧٦٥٩٩٢٨
٢١,١٣٣٥٩٥٨٣

-

٢١,٢٥٦٠٦٦٨١
٢١,٢١٣٠٤١١٣
٢١,٣٢٨٣٨٠٨٨
٢١,٢٨٥٤٢٨٣٩
٢١,٣٦٤٨٩٩٦٦
٢١,٤٠٧٨٧٤٤٣
٢١,٢٨٥٤٢٨٣٩
٢١,٢٤٢٤٣٢٣١
٢١,٣٢١٨٨١٢٢
٢١,٣٦٤٨٩٩٦٦
٢١,٢٤٢٤٣٢٣١
٢١,١٩٩٣٩٢٩٠
٢١,٢٧٨٨١٩٣٨
٢١,٣٢١٨٨١٢٢
٢١,٤٠٧٨٧٤٤٣
٢١,٣٦٤٨٩٩٦٦
٢١,٤٤٤٣٥٨٢٢
٢١,٤٨٧٣٥٥٤٣
٢١,٣٦٤٨٩٩٦٦
٢١,٣٢١٨٨١٢٢
٢١,٤٠١٣١٧٢٦
٢١,٤٤٤٣٥٨٢٢
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ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ

ﺧﻂ ﺍﻟﻄﻮﻝ

٨
٨

٦٨,٧٨٠١٩٨٣٣
٦٨,٨٦٤٩٥٧٥٩

٨
٨
٩
٩
٩
٩
١٠
١٠

٦٨,٩١٠٩٤٨٧٦
٦٨,٨٢٦١٥٦٩٥
٦٨,٧٧٥٨٤٥٠٣
٦٨,٨٦٠٨٣٨٨١
٦٨,٩٠٦٩٧٩٢٠
٦٨,٨٢١٩٣٤٩١
٦٨,٨٦٠٨٣٨٨١
٦٨,٩٤٥٨٢٢٦٥

١٠
١٠
١١
١١
١١
١١
١٢
١٢
١٢
١٢
١٣
١٣
١٣
١٣
١٤
١٤
١٤
١٤
١٥
١٥
١٥
١٥

٦٨,٩٩١٩٧٥٠٥
٦٨,٩٠٦٩٧٩٢٠
٦٨,٩٤٥٨٢٢٦٥
٦٩,٠٣٠٧٣٢٧٦
٦٩,٠٧٦٩١٩٥٤
٦٨,٩٩١٩٧٢٧٩
٦٨,٨٢١٩٣٤٩١
٦٨,٩٠٦٩٧١٨١
٦٨,٩٥٣١٥١٤٠
٦٨,٨٦٨٠٧٥٤٧
٦٨,٩٠٦٩٧٩٢٠
٦٨,٩٩١٩٧٢٧٩
٦٩,٠٣٨١٧٩٨٢
٦٨,٩٥٣١٥١٤٠
٦٨,٩٩١٩٧٢٧٩
٦٩,٠٧٦٩١٩٥٤
٦٩,١٢٣١٥٥٤٣
٦٩,٠٣٨١٧٢٧٠
٦٨,٩٣٤١٧٨٨٧
٦٩,٠١٩٢١٦٩٢
٦٩,٠٦٥٤٦٧٦٤
٦٨,٩٨٠٣٩٦٤٢

ﺧﻂ ﺍﻟﻌﺮﺽ
 ٢١,٣٢١٨٨١٢٢-

٢١,٢٧٨٨١٩٣٨
٢١,٣٥٨٢٣٢٨٤
٢١,٤٠١٣١٧٢٦
٢١,٧٥١٤٣٦٢٤
٢١,٧٠٨٣٨٩٢٠
٢١,٧٨٧٧٩١٥٨
٢١,٨٣٠٨٧٠٤٠
٢١,٧٠٨٣٨٩٢٠

-

٢١,٦٦٥٢٨٦٢٨
٢١,٧٤٤٦٦٧٤٨
٢١,٧٨٧٧٩١٥٨
٢١,٦٦٥٢٨٦٢٨
٢١,٦٢٢١٤٢٧٠
٢١,٧٠١٥٠٨٥٢
٢١,٧٤٤٦٦٨٦٣
٢١,٨٣٠٨٧٠٤٠
٢١,٧٨٧٧٧٨٨٦
٢١,٨٦٧١٨٦١٧
٢١,٩١٠٢٩١٢٦
٢١,٧٨٧٧٩١٥٨
٢١,٧٤٤٦٦٨٦٣
٢١,٨٢٤٠٤٢٩١
٢١,٨٦٧١٨٦١٧
٢١,٧٤٤٦٦٨٦٣
٢١,٧٠١٥٠٨٥٢
٢١,٧٨٠٨٥٢٧٠
٢١,٨٢٤٠٣٠٦٨
٢١,٨٧٦٨١٠١٩
٢١,٨٣٣٦٧٣٧٤
٢١,٩١٣٠٣٩٤٨
٢١,٩٥٦١٩٩٣٩
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ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ

ﺧﻂ ﺍﻟﻄﻮﻝ

١٦
١٦

٦٩,٠١٩٢١٦٩٢
٦٩,١٠٤٢٠٥٦٠

١٦
١٦
١٧
١٧
١٧
١٧
١٨
١٨

٦٩,١٥٠٤٨٧٤٩
٦٩,٠٦٥٤٦٧٦٤
٦٩,٠١٣٢٤٥٩٢
٦٩,١٠٠٠٩٨٥٢
٦٩,١٤٤٤١٠١٢
٦٩,٠٥٧٥٢٠٤٨
٦٩,١٠٠١٣٣٦٨
٦٩,١٨٦٩٨٦٢٨

١٨
١٨
١٩
١٩
١٩
١٩
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢١
٢١
٢١
٢١
٢٢
٢٢
٢٢
٢٢
٢٣
٢٣
٢٣
٢٣

٦٩,٢٣١١٥٩٥٩
٦٩,١٤٤٤١٠١٢
٦٩,١٨٦٩٨٦٢٨
٦٩,٢٧٣٨٧٦٤٤
٦٩,٣١٨١٥١٠٠
٦٩,٢٣١١٥٩٥٩
٦٩,٠٥٧٥٩٦٠٩
٦٩,١٤٤٤١٠١٢
٦٩,١٨٨٧٦٠٦١
٦٩,١٠١٨٧٠٦٦
٦٩,١٤٤٤١٠١٢
٦٩,٢٣١١٥٩٥٩
٦٩,٢٧٥٥٧٠٢٠
٦٩,١٨٨٧٦٠٦١
٦٩,٢٣١١٥٩٥٩
٦٩,٣١٨١٥١٠٠
٦٩,٣٦٢٤٦٣١١
٦٩,٢٧٥٥٧٠٢٠
٦٩,٣٨١٣٣٣١٤
٦٩,٤٧٠١٢٨٥٢
٦٩,٥١٢٠٦٤٠٨
٦٩,٤٢٣٢٢٦٢٦

ﺧﻂ ﺍﻟﻌﺮﺽ
 ٢١,٨٣٣٦٧٣٧٤-

٢١,٧٩٠٤٨٤٢٥
٢١,٨٦٩٨٢٣٥٥
٢١,٩١٣٠٣٩٤٨
٢٢,٩٣٦٤٩٢٥٢
٢٢,٨٩٥٤٧١١٠
٢٢,٩٧٥٩٣٥٩٢
٢٣,٠١٦٩٨٢٣٥
٢٢,٨٩٥٤٤٦٩٩

-

٢٢,٨٥٤٤٢٥٥٦
٢٢,٩٣٤٩٥٦٨٨
٢٢,٩٧٥٩٣٥٩٢
٢٢,٨٥٤٤٢٥٥٦
٢٢,٨١٣٣٨٠٠٦
٢٢,٨٩٣٨٦٩٨٨
٢٢,٩٣٤٩٥٦٨٨
٢٣,٠١٦٩٣٩٥٨
٢٢,٩٧٥٩٣٥٩٢
٢٣,٠٥٦٣٨٣٥٥
٢٣,٠٩٧٤٢٩٤٠
٢٢,٩٧٥٩٣٥٩٢
٢٢,٩٣٤٩٥٦٨٨
٢٣,٠١٥٣٧٦١١
٢٣,٠٥٦٣٨٣٥٥
٢٢,٩٣٤٩٥٦٨٨
٢٢,٨٩٣٨٦٩٨٨
٢٢,٩٧٤٣٣٥٦٤
٢٣,٠١٥٣٧٦١١
٢٣,٨٣٩٣٩٨٢٧
٢٣,٨٠٠٨٦٢٤٧
٢٣,٨٨٢٥٣٣٤٩
٢٣,٩٢١٠٩٣٧٠
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ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ

ﺧﻂ ﺍﻟﻄﻮﻝ

٢٤
٢٤

٦٩,٤٧٠١٢٨٥٢
٦٩,٥٥٨٨٧٠٧٥

٢٤
٢٤
٢٥
٢٥
٢٥
٢٥
٢٦
٢٦

٦٩,٦٠٠٨٤٨٤٣
٦٩,٥١٢٠٦٤٠٨
٦٩,٥٥٨٨٧٠٧٥
٦٩,٦٤٧٥٥٩٧٦
٦٩,٦٨٩٥٧٩٢٢
٦٩,٦٠٠٨٤٨٤٣
٦٩,٤٢٣٢٢٦٢٦
٦٩,٥١٢٠٦٤٠٨

٢٦
٢٦
٢٧
٢٧
٢٧
٢٧
٢٨
٢٨
٢٨
٢٨
٢٩
٢٩
٢٩
٢٩
٣٠
٣٠
٣٠
٣٠
٣١
٣١
٣١
٣١

٦٩,٥٥٤٠٥٣١٢
٦٩,٤٦٥١٧٢٧٨
٦٩,٥١٢٠٦٤٠٨
٦٩,٦٠٠٨٤٨٤٣
٦٩,٦٤٢٨٧٩٦٥
٦٩,٥٥٤٠٥٣١٢
٦٩,٦٠٠٨٤٨٤٣
٦٩,٦٨٩٥٧٩٢٢
٦٩,٧٣١٦٥٢٣١
٦٩,٦٤٢٨٧٩٦٥
٦٩,٤٦٥١٧٢٧٨
٦٩,٥٥٤٠٥٣١٢
٦٩,٥٩٦٠٩٥٩٢
٦٩,٥٠٧١٧٣٠١
٦٩,٥٥٤٠٥٣١٢
٦٩,٦٤٢٨٧٩٦٥
٦٩,٦٨٤٩٦٤٧٧
٦٩,٥٩٦٠٩٥٩٥
٦٩,٦٤٢٨٧٩٦٥
٦٩,٧٣١٦٥٢٣١
٦٩,٧٧٣٧٧٩٣٦
٦٩,٦٨٤٩٦٤٧٧

ﺧﻂ ﺍﻟﻌﺮﺽ
 ٢٣,٨٠٠٨٦٢٤٧-

٢٣,٧٦٢٢٧٦٢٣
٢٣,٨٤٣٩٢٢٧٣
٢٣,٨٨٢٥٣٣٤٩
٢٣,٧٦٢٢٧٦٢٣
٢٣,٧٢٣٦٣٩٨٤
٢٣,٨٠٥٢٦١٧١
٢٣,٨٤٣٩٢٢٧٣
٢٣,٩٢١٠٩٣٧٠

-

٢٣,٨٨٢٥٣٣٤٩
٢٣,٩٦٤١٩١٣١
٢٤,٠٠٢٧٧٦١٠
٢٣,٨٨٢٥٣٣٤٩
٢٣,٨٤٣٩٢٢٧٣
٢٣,٩٢٥٥٥٥٨٧
٢٣,٩٦٤١٩١٣١
٢٣,٨٤٣٩٢٢٧٣
٢٣,٨٠٥٢٦١٧١
٢٣,٨٨٦٨٧٠٠٥
٢٣,٩٢٥٥٥٥٨٧
٢٤,٠٠٢٧٧٦١٠
٢٣,٩٦٤١٩١٣١
٢٤,٠٤٥٨٣٥٨٤
٢٤,٠٨٤٤٤٥٣٣
٢٣,٩٦٤١٩١٣١
٢٣,٩٢٥٥٥٥٨٧
٢٤,٠٠٧١٧٥٥١
٢٤,٠٤٥٨٣٥٨٠
٢٣,٩٢٥٥٥٥٨٧
٢٣,٨٨٦٨٧٠٠٥
٢٣,٩٦٨٤٦٤٧٣
٢٤,٠٠٧١٧٥٥١
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ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ

ﺧﻂ ﺍﻟﻄﻮﻝ

٣٢
٣٢

٦٩,٥٠٧١٧٢٩٨
٦٩,٥٩٦٠٩٥٩٢

٣٢
٣٢
٣٣
٣٣
٣٣
٣٣
٣٤
٣٤

٦٩,٦٣٨١٩٢٩٢
٦٩,٥٤٩٢٢٧٢٧
٦٩,٥٩٦٠٩٥٩٢
٦٩,٦٨٤٩٦٤٧٧
٦٩,٧٢٧١٠٤٠٨
٦٩,٦٣٨١٩٢٩٢
٦٩,٦٨٤٩٦٤٧٧
٦٩,٧٧٣٧٧٩٣٦

٣٤
٣٤
٣٥
٣٥
٣٥
٣٥
٣٦
٣٦
٣٦
٣٦
٣٧
٣٧
٣٧
٣٧
٣٨
٣٨
٣٨
٣٨
٣٩
٣٩
٣٩
٣٩

٦٩,٨١٥٩٦٠٧١
٦٩,٧٢٧١٠٤٠٩
٧٠,١٠٦٧٥١٩٣
٧٠,٢٠٥٦٨٧٩٣
٧٠,٢٠٥٦٨٧٩٣
٧٠,١٠٦٧٥١٩٣
٧٠,٢٠٥٦٨٧٩٣
٧٠,٣٠٤٦٢٣٩٣
٧٠,٣٠٤٦٢٣٩٣
٧٠,٢٠٥٦٨٧٩٣
٧٠,٠٠٧٨١٥٩٣
٧٠,١٠٦٧٥١٩٣
٧٠,١٠٦٧٥١٩٣
٧٠,٠٠٧٨١٥٩٣
٧٠,١٠٦٧٥١٩٣
٧٠,٢٠٥٦٨٧٩٣
٧٠,٢٠٥٦٨٧٩٣
٧٠,١٠٦٧٥١٩٣
٧٠,٢٠٥٦٨٧٩٣
٧٠,٣٠٤٦٢٣٩٣
٧٠,٣٠٤٦٢٣٩٣
٧٠,٢٠٥٦٨٧٩٣

ﺧﻂ ﺍﻟﻌﺮﺽ
 ٢٤,٠٨٤٤٤٥٣٧-

٢٤,٠٤٥٨٣٥٨٤
٢٤,١٢٧٤٦٦٨٣
٢٤,١٦٦١٠١٢٨
٢٤,٠٤٥٨٣٥٨٤
٢٤,٠٠٧١٧٥٥١
٢٤,٠٨٨٧٨١٥٣
٢٤,١٢٧٤٦٦٨٣
٢٤,٠٠٧١٧٥٥١

-

٢٣,٩٦٨٤٦٤٧٣
٢٤,٠٥٠٠٤٥٦١
٢٤,٠٨٨٧٨١٥١
٢٥,١٨٠٦٠٤١١
٢٥,١٨٠٦٠٤١١
٢٥,٢٧٠٩٠٠٨٢
٢٥,٢٧٠٩٠٠٨٢
٢٥,١٨٠٦٠٤١١
٢٥,١٨٠٦٠٤١١
٢٥,٢٧٠٩٠٠٨٢
٢٥,٢٧٠٩٠٠٨٢
٢٥,٢٧٠٩٠٠٨٢
٢٥,٢٧٠٩٠٠٨٢
٢٥,٣٦١١٩٧٥٣
٢٥,٣٦١١٩٧٥٣
٢٥,٢٧٠٩٠٠٨٢
٢٥,٢٧٠٩٠٠٨٢
٢٥,٣٦١١٩٧٥٣
٢٥,٣٦١١٩٧٥٣
٢٥,٢٧٠٩٠٠٨٢
٢٥,٢٧٠٩٠٠٨٢
٢٥,٣٦١١٩٧٥٣
٢٥,٣٦١١٩٧٥٣
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ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ

ﺧﻂ ﺍﻟﻄﻮﻝ

٤٠
٤٠

٦٩,٧١١٠٠٧٩٣
٦٩,٨٠٩٩٤٣٩٣

٤٠
٤٠
٤١
٤١
٤١
٤١
٤٢
٤٢

٦٩,٨٠٩٩٤٣٩٣
٦٩,٧١١٠٠٧٩٣
٦٩,٨٠٩٩٤٣٩٣
٦٩,٩٠٨٨٧٩٩٣
٦٩,٩٠٨٨٧٩٩٣
٦٩,٨٠٩٩٤٣٩٣
٦٩,٩٠٨٨٧٩٩٣
٧٠,٠٠٧٨١٥٩٣

٤٢
٤٢
٤٣
٤٣
٤٣
٤٣
٤٤
٤٤
٤٤
٤٤
٤٥
٤٥
٤٥
٤٥
٤٦
٤٦
٤٦
٤٦
٤٧
٤٧
٤٧
٤٧

٧٠,٠٠٧٨١٥٩٣
٦٩,٩٠٨٨٧٩٩٣
٧٠,٠٠٧٨١٥٩٣
٧٠,١٠٦٧٥١٩٣
٧٠,١٠٦٧٥١٩٣
٧٠,٠٠٧٨١٥٩٣
٧٠,١٠٦٧٥١٩٣
٧٠,٢٠٥٦٨٧٩٣
٧٠,٢٠٥٦٨٧٩٣
٧٠,١٠٦٧٥١٩٣
٧٠,٢٠٥٦٨٧٩٣
٧٠,٣٠٤٦٢٣٩٣
٧٠,٣٠٤٦٢٣٩٣
٧٠,٢٠٥٦٨٧٩٣
٦٩,٧١١٠٠٧٩٣
٦٩,٨٠٩٩٤٣٩٣
٦٩,٨٠٩٩٤٣٩٣
٦٩,٧١١٠٠٧٩٣
٦٩,٨٠٩٩٤٣٩٣
٦٩,٩٠٨٨٧٩٩٣
٦٩,٩٠٨٨٧٩٩٣
٦٩,٨٠٩٩٤٣٩٣

ﺧﻂ ﺍﻟﻌﺮﺽ
 ٢٥,٣٦١١٩٧٥٣-

٢٥,٣٦١١٩٧٥٣
٢٥,٤٥١٤٩٤٢٤
٢٥,٤٥١٤٩٤٢٤
٢٥,٣٦١١٩٧٥٣
٢٥,٣٦١١٩٧٥٣
٢٥,٤٥١٤٩٤٢٤
٢٥,٤٥١٤٩٤٢٤
٢٥,٣٦١١٩٧٥٣

-

٢٥,٣٦١١٩٧٥٣
٢٥,٤٥١٤٩٤٢٤
٢٥,٤٥١٤٩٤٢٤
٢٥,٣٦١١٩٧٥٣
٢٥,٣٦١١٩٧٥٣
٢٥,٤٥١٤٩٤٢٤
٢٥,٤٥١٤٩٤٢٤
٢٥,٣٦١١٩٧٥٣
٢٥,٣٦١١٩٧٥٣
٢٥,٤٥١٤٩٤٢٤
٢٥,٤٥١٤٩٤٢٤
٢٥,٣٦١١٩٧٥٣
٢٥,٣٦١١٩٧٥٣
٢٥,٤٥١٤٩٤٢٤
٢٥,٤٥١٤٩٤٢٤
٢٥,٤٥١٤٩٤٢٤
٢٥,٤٥١٤٩٤٢٤
٢٥,٥٤١٧٩٠٩٥
٢٥,٥٤١٧٩٠٩٥
٢٥,٤٥١٤٩٤٢٤
٢٥,٤٥١٤٩٤٢٤
٢٥,٥٤١٧٩٠٩٥
٢٥,٥٤١٧٩٠٩٥
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ﺧﻂ ﺍﻟﻄﻮﻝ

٤٨
٤٨

٦٩,٩٠٨٨٧٩٩٣
٧٠,٠٠٧٨١٥٩٣

٤٨
٤٨
٤٩
٤٩
٤٩
٤٩
٥٠
٥٠

٧٠,٠٠٧٨١٥٩٣
٦٩,٩٠٨٨٧٩٩٣
٧٠,٠٥٧٢٨٣٩٣
٧٠,١٥٦٢١٩٩٣
٧٠,١٥٦٢١٩٩٣
٧٠,٠٥٧٢٨٣٩٣
٦٩,٧١١٠٠٧٩٣
٦٩,٨٠٩٩٤٣٩٣

٥٠
٥٠
٥١
٥١
٥١
٥١
٥٢
٥٢
٥٢
٥٢
٥٣
٥٣
٥٣
٥٣
٥٤
٥٤
٥٤
٥٤
٥٥
٥٥
٥٥
٥٥

٦٩,٨٠٩٩٤٣٩٣
٦٩,٧١١٠٠٧٩٣
٦٩,٨٠٩٩٤٣٩٣
٦٩,٩٠٨٨٧٩٩٣
٦٩,٩٠٨٨٧٩٩٣
٦٩,٨٠٩٩٤٣٩٣
٧٠,١٨١٦٩٦٠٥
٧٠,٢٤٤٧٧٠٠٧
٧٠,١٦٧٣٠٦٤٤
٧٠,١٠٤٢٣٢٤٢
٧٠,١٠٤٢٣٢٤٢
٧٠,١٦٧٢٩٩٧٠
٧٠,٠٨٩٨٣٨٢٣
٧٠,٠٢٦٧٦٨٧٩
٧٠,٢٥٦١١٥٦٦
٧٠,٣١٩١٩٦٣١
٧٠,٢٤١٧١٩١٧
٧٠,١٧٨٦٧٠٦١
٧٠,١٧٨٦٥٢١٣
٧٠,٢٤١٧١٩١٧
٧٠,١٦٤٢٥٧٨٤
٧٠,١٠١١٨٨٤٠

ﺧﻂ ﺍﻟﻌﺮﺽ
 ٢٥,٤٥١٤٩٤٢٤-

٢٥,٤٥١٤٩٤٢٤
٢٥,٥٤١٧٩٠٩٥
٢٥,٥٤١٧٩٠٩٥
٢٥,٤٥١٤٩٤٢٤
٢٥,٤٥١٤٩٤٢٤
٢٥,٥٤١٧٩٠٩٥
٢٥,٥٤١٧٩٠٩٥
٢٥,٥٤١٧٩٠٩٥

-

٢٥,٥٤١٧٩٠٩٥
٢٥,٦٣٢٠٨٧٦٦
٢٥,٦٣٢٠٨٧٦٦
٢٥,٥٤١٧٩٠٩٥
٢٥,٥٤١٧٩٠٩٥
٢٥,٦٣٢٠٨٧٦٦
٢٥,٦٣٢٠٨٧٦٦
٢٥,٦٤٩٩٩٤٥٢
٢٥,٧١٩٩٦٦٥٣
٢٥,٧٧٦٩٧٤٣١
٢٥,٧٠٧٠٠٢٣١
٢٥,٧٠٧٠٠٢٣١
٢٥,٧٧٦٩٧٩٢٧
٢٥,٨٣٣٩٨٩٤٥
٢٥,٧٦٣٩٧٥٩٨
٢٥,٧١١٦٢١٩٧
٢٥,٧٨١٦٠١٣٣
٢٥,٨٣٨٦٠٦٥٦
٢٥,٧٦٨٦١٦٢٧
٢٥,٧٦٨٦٢٩٨٧
٢٥,٨٣٨٦٠٦٥٦
٢٥,٨٩٥٦١٦٩٠
٢٥,٨٢٥٦٠٣٤٣
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ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ

ﺧﻂ ﺍﻟﻄﻮﻝ

٥٦
٥٦

٧٠,٣٣٠٨٩٠٨٧
٧٠,٣٩٣٩٧١٥٢

٥٦
٥٦
٥٧
٥٧
٥٧
٥٧
٥٨
٥٨

٧٠,٣١٦٤٨١٧٣
٧٠,٢٥٣٤٣٢٩٣
٧٠,٢٥٣٤٣٢٩٣
٧٠,٣١٦٤٨١٧٣
٧٠,٢٣٩٠٤١٣٨
٧٠,١٧٥٩٩٠٦٠
٧٠,٤٠٥٣٣٠١١
٧٠,٤٦٨٤١٠٧٦

٥٨
٥٨
٥٩
٥٩
٥٩
٥٩
٦٠
٦٠
٦٠
٦٠
٦١
٦١
٦١
٦١
٦٢
٦٢
٦٢
٦٢
٦٣
٦٣
٦٣
٦٣

٧٠,٣٩٠٩٠٩٧٨
٧٠,٣٢٧٨٦٨٠٨
٧٠,٣٢٧٨٦٦٤٩
٧٠,٣٩٠٩٠٩٧٨
٧٠,٣١٣٤٦٠٩٩
٧٠,٢٥٠٣٩١٥٥
٧٠,٧٨٢٥٤٢٨٥
٧٠,٨٤٥٦١٧١٥
٧٠,٧٦٨١٤٨٦٦
٧٠,٧٠٥٠٧٩٢٢
٧٠,٨٨٤٣٣٢٤٦
٧٠,٩٤٧٤٩٤٣٥
٧٠,٨٧٠٠٤٦٥٨
٧٠,٨٠٦٨٩٥٥٧
٧٠,٩٨٠٢٧٨٠٩
٧١,٠٤٣٤٧٢٨٤
٧٠,٩٦٦١٠٥١٨
٧٠,٩٠٢٩٢٠٦٤
٧٠,٩٤٧٤٩٤٣٥
٧١,٠١٠٧٣٢٣١
٧٠,٩٣٣٢٧٣٨٤
٧٠,٨٧٠٠٤٦٥٨

ﺧﻂ ﺍﻟﻌﺮﺽ
 ٢٥,٧٧٣٠١١٢٣-

٢٥,٨٤٢٩٩٠٥٩
٢٥,٨٩٩٩٨١٧٧
٢٥,٨٢٩٩٩١٢١
٢٥,٨٢٩٩٩١٢١
٢٥,٨٩٩٩٨١٧٧
٢٥,٩٥٦٩٧٦٤١
٢٥,٨٨٦٩٨٣٦٦
٢٥,٨٣٤٦٥٧١٢

-

٢٥,٩٠٤٦٣٦٤٨
٢٥,٩٦١٦١٥٢٤
٢٥,٨٩١٦٣١٠٣
٢٥,٨٩١٦٣٠٨٠
٢٥,٩٦١٦١٥٢٤
٢٦,٠١٨٦٠٣٨٦
٢٥,٩٤٨٥٩٠٤٠
٢٥,٩٥٥٧٠٤٩٥
٢٦,٠٢٥٦٧٧٢٦
٢٦,٠٨٢٦٩٢٠٩
٢٦,٠١٢٦٧٨٦٣
٢٥,٩٩٧١٦٦١٧
٢٦,٠٦٧٠٩٦١٦
٢٦,١٢٤١٥٧١٧
٢٦,٠٥٤١٩٢٩٦
٢٥,٩٦٠٦٧٦٦٠
٢٦,٠٣٠٥٦٢٨١
٢٦,٠٨٧٦٦٦٨٦
٢٦,٠١٧٧٤٦١٦
٢٦,٠٦٧٠٩٦١٦
٢٦,١٣٦٩٩٣٥٧
٢٦,١٩٤٠٨٨٩٣
٢٦,١٢٤١٥٧١٧
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ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ

ﺧﻂ ﺍﻟﻄﻮﻝ

٦٤
٦٤

٧١,٠٤٣٤٧٢٨٤
٧١,١٠٦٧٤٤٧٦

٦٤
٦٤
٦٥
٦٥
٦٥
٦٥
٦٦
٦٦

٧١,٠٢٩٣٥٩٦٦
٧٠,٩٦٦١٠٥١٨
٧١,٢٩٦٣١٠٦٧
٧١,٣٥٩٧٩٧٨٢
٧١,٢٨٢٥٥٣٢٩
٧١,٢١٩٠٧٥٣١
٧١,٣٧٢٥٤٣٢٤
٧١,٤٣٦٠٣٠٤٠

٦٦
٦٦
٦٧
٦٧
٦٧
٦٧
٦٨
٦٨
٦٨
٦٨
٦٩
٦٩
٦٩
٦٩
٧٠
٧٠
٧٠
٧٠
٧١
٧١
٧١
٧١

٧١,٣٥٨٧٨٥٨٦
٧١,٢٩٥٣٠٧٨٨
٧١,٤٧٢٨٠٩٢٣
٧١,٥٣٦٣٣٣٠٩
٧١,٤٥٩١٦٢١٠
٧١,٣٩٥٦٥٤٢٥
٧١,٥٤٩٨٩٥٠٦
٧١,٦١٣٤٢٧٤١
٧١,٥٣٦٣٣٣٠٩
٧١,٤٧٢٨٠٩٢٣
٧١,٥٣٦٣٣٣٠٩
٧١,٥٩٩٩٣٣٦٣
٧١,٥٢٢٧٥٤٠٢
٧١,٤٥٩١٦٢١٠
٧١,٦١٣٤٢٧٤١
٧١,٦٧٧٠٣٦٢٦
٧١,٥٩٩٩٣٣٦٣
٧١,٥٣٦٣٣٣٠٩
٧١,٥٢٧٥٠٢٠٩
٧١,٥٩٢٠٠٢٨١
٧١,٥١٥٣٩٨٦٩
٧١,٤٥٠٨٩٩٢٥

ﺧﻂ ﺍﻟﻌﺮﺽ
 ٢٦,٠٣٠٥٦٢٨١-

٢٦,١٠٠٤١٥٨٤
٢٦,١٥٧٥٥٩٠٠
٢٦,٠٨٧٦٦٦٨٦
٢٦,٠٢٥٧١٥٥٨
٢٦,٠٩٥٤٠٩٠٣
٢٦,١٥٢٧٢٠٨٠
٢٦,٠٨٢٩٩٢٧٣
٢٦,٠٨٥٩٥٧١٢

-

٢٦,١٥٥٦٥٠٥٩
٢٦,٢١٢٩٦٢٣٥
٢٦,١٤٣٢٣٤٢٧
٢٦,٠٥٤٠٠٦٤٥
٢٦,١٢٣٦٥٢٩٧
٢٦,١٨١٠١٣٨٨
٢٦,١١١٣٢٧٣٩
٢٥,٩٩٦٦٤٣٨٩
٢٦,٠٦٦٢٥٥٨٦
٢٦,١٢٣٦٥٢٩٧
٢٦,٠٥٤٠٠٦٤٥
٢٦,١٢٣٦٥٢٩٧
٢٦,١٩٣٢٦٥٢٧
٢٦,٢٥٠٦٦٠٩٢
٢٦,١٨١٠١٣٨٨
٢٦,٠٦٦٢٥٥٨٦
٢٦,١٣٥٨٣٣٤٧
٢٦,١٩٣٢٦٥٢٧
٢٦,١٢٣٦٥٢٩٧
٢٦,٢٨٩٨٠٧٠٧
٢٦,٣٥٨٧٩٩٧٥
٢٦,٤١٦٩٣٥٧٣
٢٦,٣٤٧٩٠١٨٠

14-57192

ISBA/20/C/16

14-57192

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ

ﺧﻂ ﺍﻟﻄﻮﻝ

٧٢
٧٢

٧١,٦١٤٨٦٥٤٨
٧١,٦٧٩٤٤٧٩٥

٧٢
٧٢
٧٣
٧٣
٧٣
٧٣
٧٤
٧٤

٧١,٦٠٢٨٥٤٠٥
٧١,٥٣٨٢٧٨٧٦
٧١,٦٦٥٤١١٦١
٧١,٧٣٠٠٧٤٨٤
٧١,٦٥٣٤٦٠٢٦
٧١,٥٨٨٨٠٣٧١
٧١,٧٤١٩٤٦٨١
٧١,٨٠٦٦١١٣٩

٧٤
٧٤
٧٥
٧٥
٧٥
٧٥
٧٦
٧٦
٧٦
٧٦
٧٧
٧٧
٧٧
٧٧
٧٨
٧٨
٧٨
٧٨
٧٩
٧٩
٧٩
٧٩

٧١,٧٣٠٠٧٤٨٦
٧١,٦٦٥٤١١٦١
٧١,٨٠٦٦١١٣٩
٧١,٨٧١٣٥٩٢٤
٧١,٧٩٤٨١٣٦٥
٧١,٧٣٠٠٧٤٨٦
٧١,٨٥٣٠٧٥٨١
٧١,٩١٧٩٠٠٧٨
٧١,٨٤١٣٢٩٢١
٧١,٧٧٦٥١٤٦٥
٧١,٩٠٣٦٣٥٦٣
٧١,٩٦٨٥٣٨٤١
٧١,٨٩١٩٥٠٥٤
٧١,٨٢٧٠٥٣٦٨
٧١,٨١٨٤٧٦٦٠
٧١,٨٨٣١٤٣٦٥
٧١,٨٠٦٦١٠٠٥
٧١,٧٤١٩٤٦٨١
٧١,٨٩٥٠١٠٨٥
٧١,٩٥٩٦٨٠٤٨
٧١,٨٨٣١٤٣٦٥
٧١,٨١٨٤٧٦٦٠

ﺧﻂ ﺍﻟﻌﺮﺽ
 ٢٦,٣٤١٤٤٣٦٨-

٢٦,٤١٠٣٩٢٥٦
٢٦,٤٦٨٥٦٧٧٢
٢٦,٣٩٩٥٨٤١١
٢٦,٤٢١٠٦٧٨٨
٢٦,٤٨٩٩٩١١٠
٢٦,٥٤٨١٩٥٣٢
٢٦,٤٧٩٢٣٦٢٦
٢٦,٣٦٢٨٢٩٣٩

-

٢٦,٤٣١٧٥١٦٠
٢٦,٤٨٩٩٩١٦٩
٢٦,٤٢١٠٦٧٨٨
٢٦,٤٣١٧٥١٦٠
٢٦,٥٠٠٦٠٤١٤
٢٦,٥٥٨٨٧٥٨٦
٢٦,٤٨٩٩٩١٦٩
٢٦,٥١٤٥٣٥٥٩
٢٦,٥٨٣٣٦٠٢٦
٢٦,٦٤١٦٥٧٧٩
٢٦,٥٧٢٨٠٢٢٧
٢٦,٥٩٤٢٢٩٠٢
٢٦,٦٦٣٠٢٣٧٦
٢٦,٧٢١٣٥٤٩٠
٢٦,٦٥٢٥٢٤٥٧
٢٦,٣٠٤٦٢٤٧٦
٢٦,٣٧٣٥١٤٧٤
٢٦,٤٣١٧٥٣٢٠
٢٦,٣٦٢٨٢٩٣٩
٢٦,٢٤٦٣٨٧٠١
٢٦,٣١٥٢٧٥٦٢
٢٦,٣٧٣٥١٤٧٤
٢٦,٣٠٤٦٢٤٧٦
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ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ

ﺧﻂ ﺍﻟﻄﻮﻝ

٨٠
٨٠

٧١,٩١٤٩١١١٦
٧١,٩٧٩٥٢٥٥٥

٨٠
٨٠
٨١
٨١
٨١
٨١
٨٢
٨٢

٧١,٩٠٣٠٤٤٦٢
٧١,٨٣٨٣٩١٤١
٧١,٩٧٩٥٢٥٥٥
٧٢,٠٤٤٢٥٠٤٦
٧١,٩٦٧٧١٤٢٩
٧١,٩٠٣٠٤٤٦٢
٧٢,١٥٩٥٧٤٦٠
٧٢,٢٢٣٩٦١٣٨

٨٢
٨٢
٨٣
٨٣
٨٣
٨٣
٨٤
٨٤
٨٤
٨٤
٨٥
٨٥
٨٥
٨٥
٨٦
٨٦
٨٦
٨٦
٨٧
٨٧
٨٧
٨٧

٧٢,١٤٦٦٨٥٤٣
٧٢,٠٨٢٣٠٧٧٦
٧٢,٢٢٣٩٦١٣٨
٧٢,٢٨٨٣٢٤٨٤
٧٢,٢١١١٤٣٤٩
٧٢,١٤٦٦٨٥٤٣
٧٢,٢٣٦٨٥٠٥٧
٧٢,٣٠١٢٢٦٩٧
٧٢,٢٢٣٩٦١٣٨
٧٢,١٥٩٥٧٤٦٠
٧٢,٣٠١٢٢٦٩٧
٧٢,٣٦٥٦١١٤٢
٧٢,٢٨٨٣٢٤٨٤
٧٢,٢٢٣٩٦٠١٤
٧٢,٣٢٦١٤٩١١
٧٢,٣٩٠٦٥٨٧٢
٧٢,٣١٣٤١٦١٦
٧٢,٢٤٨٨٧٤٢٠
٧٢,٤٠٧٦٧٠٦٢
٧٢,٤٧٢٢٩٧٥٨
٧٢,٣٩٥٠٦٥٥٢
٧٢,٣٣٠٤٤١٢٥

ﺧﻂ ﺍﻟﻌﺮﺽ
 ٢٦,٣٤٩٣٥٤٠٠-

٢٦,٤١٨٢٨٤٦٥
٢٦,٤٧٦٤٨٢٤٤
٢٦,٤٠٧٥٦٩٣٤
٢٦,٤١٨٢٨٤٦٥
٢٦,٤٨٧١٣١٢٣
٢٦,٥٤٥٣٧١٠٥
٢٦,٤٧٦٤٨٢٤٤
٢٦,٨٣٢٢١١٥١

-

٢٦,٩٠١٤٨٠١٥
٢٦,٩٥٩٢١٧٧٨
٢٦,٨٨٩٩١٨٣١
٢٦,٩٠١٤٨٠١٥
٢٦,٩٧٠٧٦٣١٣
٢٧,٠٢٨٤٨٠٣٣
٢٦,٩٥٩٢١٧٧٨
٢٦,٧٧٤٤٧٣٨٩
٢٦,٨٤٣٧٧٠٨٠
٢٦,٩٠١٤٨٠١٥
٢٦,٨٣٢٢١١٥١
٢٦,٨٤٣٧٧٠٨٠
٢٦,٩١٣٠٣٤١٨
٢٦,٩٧٠٧٦٣١٣
٢٦,٩٠١٤٧٧٦٠
٢٦,٩٤٢٥٢٢٤٧
٢٧,٠١١٦٥٢٤٣
٢٧,٠٦٩٤٩٠٢٣
٢٧,٠٠٠٢٨٢٦٠
٢٦,٩٩٨٩١١٤٢
٢٧,٠٦٨٠٣٣٥٦
٢٧,١٢٥٩١٤٢٤
٢٧,٠٥٦٧٥٢١٣
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ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ

ﺧﻂ ﺍﻟﻄﻮﻝ

٨٨
٨٨

٧٢,٤٨٤٥١٢٩٢
٧٢,٥٤٩٢٢٥١٠

٨٨
٨٨
٨٩
٨٩
٨٩
٨٩
٩٠
٩٠

٧٢,٤٧١٩٩٦٨٣
٧٢,٤٠٧٢٩٠٣٩
٧٢,٦٥٤٢٣٨١٠
٧٢,٧١٩٢٠٦٧٨
٧٢,٦٤٢٠٢١٠٦
٧٢,٥٧٧٠١٦٦٤
٧٢,٧١٩٢٠٧٤٧
٧٢,٧٨٤٢١١٠٥

٩٠
٩٠
٩١
٩١
٩١
٩١
٩٢
٩٢
٩٢
٩٢
٩٣
٩٣
٩٣
٩٣
٩٤
٩٤
٩٤
٩٤
٩٥
٩٥
٩٥
٩٥

٧٢,٧٠٦٩٨٤٦٠
٧٢,٦٤٢٠٢١٠٦
٧٢,٧٨٤٢١٠٩١
٧٢,٨٤٩٢٧٩٥٣
٧٢,٧٧٢٠٤٨٣٠
٧٢,٧٠٦٩٨٤٦٠
٧٢,٦٩٩٢٢٥٠٥
٧٢,٧٦٤٠٩٣٢٨
٧٢,٦٨٦٩١٢٧٩
٧٢,٦٢٢٠٩٢٩٨
٧٢,٧٦٤٠٩٣٢٨
٧٢,٨٢٩٠٤٣٢٣
٧٢,٧٥١٩٣٦١٩
٧٢,٦٨٦٩١٢٧٩
٧٢,٨٢٩٠٤٣٢٣
٧٢,٨٩٤٠٩٢٥٦
٧٢,٨١٦٩٦٣٩٧
٧٢,٧٥١٩٣٦١٩
٧٣,٨٣٢٥٠٠١٥
٧٣,٨٩٨٢٥٧٢٠
٧٣,٨٢١٥٦٥٩٨
٧٣,٧٥٥٨١٠٢٦

ﺧﻂ ﺍﻟﻌﺮﺽ
 ٢٧,٠٥٨٨٧٧٤٥-

٢٧,١٢٧٩٥٩٤٢
٢٧,١٨٥٨٧٨٧٥
٢٧,١١٦٧٦٠٢٢
٢٧,٢٠٦٧٤٧١٢
٢٧,٢٧٥٧٠٤٨٨
٢٧,٣٣٣٧٢٤٩٦
٢٧,٢٦٤٧٦٠٨٤
٢٧,٢٧٥٧٠٥٦٢

-

٢٧,٣٤٤٦٣٧١٥
٢٧,٤٠٢٦٨٧٨٥
٢٧,٣٣٣٧٢٤٩٦
٢٧,٣٤٤٦٣٧٢٥
٢٧,٤١٣٥٤٢٢٥
٢٧,٤٧١٦٣٠٠٧
٢٧,٤٠٢٦٨٧٨٥
٢٧,١١٤٤٦٢٢٣
٢٧,١٨٣٤٢٨٣٥
٢٧,٢٤١٤١٢١٠
٢٧,١٧٢٤٥٥٩٥
٢٧,١٨٣٤٢٨٣٥
٢٧,٢٥٢٣٥٥٢٠
٢٧,٣١٠٣٩٦٣٤
٢٧,٢٤١٤١٢١٠
٢٧,٢٥٢٣٥٥٢٠
٢٧,٣٢١٢٣٠١٧
٢٧,٣٧٩٣٢١٠٩
٢٧,٣١٠٣٩٦٣٤
٢٧,٥٠٦٨٢٩١٥
٢٧,٥٧٥١٤٩٨٣
٢٧,٦٣٣٧٦٩١١
٢٧,٥٦٥٤١١٠٩
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ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ

ﺧﻂ ﺍﻟﻄﻮﻝ

٩٦
٩٦

٧٣,٧٥٥٨١٠٢٦
٧٣,٨٢١٥٦٥٩٨

٩٦
٩٦
٩٧
٩٧
٩٧
٩٧
٩٨
٩٨

٧٣,٧٤٤٧٩٣١٨
٧٣,٦٧٩٠٣٦٢٨
٧٣,٦٧٩٠٣٦٢٨
٧٣,٧٤٤٧٩٣١٨
٧٣,٦٦٧٩٣٣٧٣
٧٣,٦٠٢١٧٨٠١
٧٣,٨٢٩٤٣٩١٤
٧٣,٨٩٥٢٧٩١٠

٩٨
٩٨
٩٩
٩٩
٩٩
٩٩
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠

٧٣,٨١٨٥١٤١٨
٧٣,٧٥٢٦٧٢٥٥
٧٣,٩٠٦١٢١٧٢
٧٣,٩٧١٩٦٥٠٢
٧٣,٨٩٥٢٧٩١٠
٧٣,٨٢٩٤٣٩١٤
٧٣,٩٠٣٧٤٧٢٧
٧٣,٩٦٩٦٧٤٢٧
٧٣,٨٩٢٩١٥٢٧
٧٣,٨٢٦٩٨٩٠١

ﺧﻂ ﺍﻟﻌﺮﺽ
 ٢٧,٥٦٥٤١١٠٩-

٢٧,٦٣٣٧٦٩١١
٢٧,٦٩٢٣٥٨٤٩
٢٧,٦٢٣٩٥٩٩٢
٢٧,٦٢٣٩٥٩٩٢
٢٧,٦٩٢٣٥٨٤٩
٢٧,٧٥٠٩١٢٢٤
٢٧,٦٨٢٤٧٥٦٣
٢٧,٦٢٧٧٦٠١٤

-

٢٧,٦٩٦٠٧٢١١
٢٧,٧٥٤٧٠٢٨٦
٢٧,٦٨٦٣٥٠١٥
٢٧,٥٦٩١٣٧٥٣
٢٧,٦٣٧٤١٤٤٤
٢٧,٦٩٦٠٧٢١١
٢٧,٦٢٧٧٦٠١٤
٢٧,٦٨٩٦٠٣٧٢
٢٧,٧٥٧٨٧١٧٦
٢٧,٨١٦٥٤١٣٦
٢٧,٧٤٨٢٣٥٢٦
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اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎع اﻟﺒﺤﺎر

اﻟﻤﺠﻠﺲ

ISBA/20/C/17
Distr.: General
9 July 2014
Arabic
Original: English

اﻟﺪورة اﻟﻌﺸﺮون
ﻛﻴﻨﻐﺴﺘﻮن ،ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ
 25-14ﲤﻮز/ﻳﻮﻟﻴﻪ 2014

ﺗﻘﺮﻳــﺮ وﺗﻮﺻــﻴﺎت اﻟﻠﺠﻨــﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ إﻟــﻰ ﻣﺠﻠــﺲ اﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ
ﻟﻘــﺎع اﻟﺒﺤــﺎر ﺑﺸــﺄن ﻃﻠــﺐ ﻣﻘــﺪم ﻣــﻦ ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﺘﻨﻘﻴــﺐ ﻋــﻦ اﻟﻤــﻮارد اﻟﻤﻌﺪﻧﻴــﺔ
) (Companhia de Pesquisa de Recursos Mineraisﻟﻠﻤﻮاﻓﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ
ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف ﻗﺸﻮر اﻟﻤﻨﻐﻨﻴﺰ اﻟﺤﺪﻳﺪي اﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﺑﺎﻟﺖ
 - 1ﻣﻘﺪﻣﺔ
 - 1ﰲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/دﻳﺴﻤﱪ  ،2013ﺗﻠﻘـﻰ اﻷﻣـﲔ اﻟﻌـﺎم ﻟﻠﺴـﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﻴـﺔ ﻟﻘـﺎع اﻟﺒﺤـﺎر
ﻃﻠﺒ ــﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﺧﻄ ــﺔ ﻋﻤ ــﻞ ﻻﺳﺘﻜﺸ ــﺎف ﻗﺸ ــﻮر اﳌﻨﻐﻨﻴ ــﺰ اﳊﺪﻳ ــﺪي اﻟﻐﻨﻴ ــﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﺑﺎﻟ ــﺖ ﰲ
اﳌﻨﻄﻘــﺔ .وﻗــﺪ ﻗُــﺪم اﻟﻄﻠــﺐ ﻋﻤــﻼ ﺑﻨﻈــﺎم اﻟﺘﻨﻘﻴــﺐ ﻋــﻦ ﻗﺸــﻮر اﳌﻨﻐﻨﻴــﺰ اﳊﺪﻳــﺪي اﻟﻐﻨﻴــﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﺑﺎﻟــﺖ
واﺳﺘﻜﺸ ــﺎﻓﻬﺎ )’اﻟﻨﻈ ــﺎم‘ ،ISBA/18/A/11 ،اﳌﺮﻓ ــﻖ( .وﻳﻐﻄ ــﻲ اﻟﻄﻠ ــﺐ ﻣﺴ ــﺎﺣﺔ ﺳ ــﻄﺤﻴﺔ ﳎﻤﻮﻋﻬ ــﺎ
 3 000ﻛﻴﻠﻮ ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ،ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﻣﺮﺗﻔﻊ رﻳﻮ ﻏﺮاﻧﺪي ﲜﻨﻮب اﶈﻴﻂ اﻷﻃﻠﺴﻲ.
 - 2ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ) 22ج( ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم ،أﺑﻠﻎ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ،ﲟﺬﻛﺮة ﺷـﻔﻮﻳﺔ ﻣﺆرﺧـﺔ  21ﻛـﺎﻧﻮن
اﻷول/دﻳﺴــﻤﱪ  ،2013أﻋﻀــﺎء اﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ﻟﻘــﺎع اﻟﺒﺤــﺎر ﺑــﻮرود اﻟﻄﻠــﺐ وﻋﻤــﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت
ذات ﻃــﺎﺑﻊ ﻋــﺎم ﺑﺸــﺄﻧﻪ .وأدرج اﻷﻣــﲔ اﻟﻌــﺎم أﻳﻀــﺎ اﻟﻨﻈــﺮ ﰲ اﻟﻄﻠــﺐ ﻛﺒﻨــﺪ ﻋﻠــﻰ ﺟــﺪول أﻋﻤــﺎل
اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺬي ﻋُﻘﺪ ﰲ اﻟﻔﱰة ﻣﻦ  3إﱃ  13ﺷﺒﺎط /ﻓﱪاﻳﺮ .2014
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110714

ﺛﺎﻧﻴﺎ  -ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ
أﻟﻒ  -اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﺒﻘﺘﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ
 - 3أﺷﺎرت اﻟﻠﺠﻨﺔ ،أﺛﻨﺎء ﻧﻈﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﻄﻠﺐ ،إﱃ أﻧﻪ ﲤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ اﳋﻄﺔ اﶈـﺪدة ﰲ اﳌـﺎدة  6ﻣـﻦ
اﳌﺮﻓﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤـﺎر ،ﻣـﻦ اﳌﻄﻠـﻮب أوﻻ اﻟﺒـﺖ ﲟﻮﺿـﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﻣـﺎ إذا
ﻛـ ــﺎن ﻣﻘـ ــﺪم اﻟﻄﻠـ ــﺐ ﻗـ ــﺪ اﺳـ ــﺘﻮﰱ اﻟﺸـ ــﺮوط اﻟ ـ ـﻮاردة ﰲ اﻟﻨﻈـ ــﺎم ،وﻻ ﺳـ ــﻴﻤﺎ ﰲ ﻣـ ــﺎ ﻳﺘﻌﻠـ ــﻖ ﺑﺸـ ــﻜﻞ
اﻟﻄﻠﺒﺎت ،أي ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻗﺪ ﻗﺪم اﻟﺘﻌﻬﺪات واﻟﺘﺄﻛﻴﺪات اﻟﻀـﺮورﻳﺔ اﶈـﺪدة ﰲ اﳌـﺎدة
15؛ وﻣـ ـ ــﺎ إذا ﻛﺎﻧـ ـ ــﺖ ﻟﺪﻳـ ـ ــﻪ اﻟﻘـ ـ ــﺪرة اﳌﺎﻟﻴـ ـ ــﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴـ ـ ــﺔ اﻟﻼزﻣـ ـ ــﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴـ ـ ــﺬ ﺧﻄـ ـ ــﺔ اﻟﻌﻤـ ـ ــﻞ اﳌﻘﱰﺣـ ـ ــﺔ
ﻟﻼﺳﺘﻜﺸـ ــﺎف .وﻣﻄﻠـ ــﻮب ﻣـ ــﻦ اﻟﻠﺠﻨـ ــﺔ ﺑﻌـ ــﺪ ذﻟـ ــﻚ أن ﲢـ ــﺪد ،وﻓﻘـ ــﺎ ﻟﻠﻔﻘـ ــﺮة  4ﻣـ ــﻦ اﳌـ ــﺎدة ،23
وإﺟﺮاءا ــﺎ ،ﻣــﺎ إذا ﻛﺎﻧــﺖ ﺧﻄــﺔ اﻟﻌﻤــﻞ اﳌﻘﱰﺣــﺔ ﺳــﺘﻮﻓﺮ اﳊﻤﺎﻳــﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟــﺔ ﻟﺼــﺤﺔ اﻟﺒﺸــﺮ وﺳــﻼﻣﺘﻬﻢ
وﲪﺎﻳﺔ وﺣﻔﻆ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌـﺎل وﺳـﺘﻜﻔﻞ ﻋـﺪم إﻗﺎﻣـﺔ اﳌﻨﺸـﺂت ﺣﻴـﺚ ﳝﻜـﻦ أن ﺗﺘﺴـﺒﺐ
ﰲ ﻋﺮﻗﻠﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻤـﺮات اﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ اﳌﻌـﱰف ـﺎ اﻟﻀـﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣـﺔ اﻟﺪوﻟﻴـﺔ أو ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋـﺎت اﻟـﱵ
ﺗﻜﺜﺮ ﻓﻴﻬﺎ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻴﺪ .وﺗﻨﺺ اﻟﻔﻘﺮة  5ﻣﻦ اﳌﺎدة  23ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
إذا ﺗﺄﻛــﺪت اﻟﻠﺠﻨــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻨﻘــﺎط اﳌﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﰲ اﻟﻔﻘــﺮة  3وﻗــﺮرت أن ﺧﻄــﺔ
اﻟﻌﻤــﻞ اﳌﻘﱰﺣــﺔ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸــﺎف ﻣﺴــﺘﻮﻓﻴﺔ ﻟﺸــﺮوط اﻟﻔﻘــﺮة  ،4ﺗﻮﺻــﻲ اﺠﻤﻟﻠــﺲ ﺑﺎﳌﻮاﻓﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ
ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ.
 - 4وﻋﻨـ ــﺪ اﻟﻨﻈـ ــﺮ ﰲ ﺧﻄـ ــﺔ اﻟﻌﻤـ ــﻞ اﳌﻘﱰﺣـ ــﺔ ﻻﺳﺘﻜﺸـ ــﺎف ﻗﺸـ ــﻮر اﳌﻨﻐﻨﻴـ ــﺰ اﳊﺪﻳـ ــﺪي اﻟﻐﻨﻴـ ــﺔ
ﺑﺎﻟﻜﻮﺑﺎﻟــﺖ ،أﺧــﺬت اﻟﻠﺠﻨــﺔ ﰲ اﻻﻋﺘﺒــﺎر اﳌﺒــﺎدئ واﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت واﻷﻫــﺪاف اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻷﻧﺸــﻄﺔ اﻟــﱵ
ﲡــﺮى ﰲ اﳌﻨﻄﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﺤــﻮ اﳌﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴــﻪ ﰲ اﳉــﺰء اﳊــﺎدي ﻋﺸــﺮ واﳌﺮﻓــﻖ اﻟﺜﺎﻟــﺚ ﻣــﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ
وﰲ اﻻﺗﻔﺎق اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﳉﺰء اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺎر.

ﺑﺎء  -اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ
 - 5ﻧﻈﺮت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﰲ اﻟﻄﻠﺐ ﰲ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻋُﻘـﺪت ﰲ  7و  10ﺷـﺒﺎط/ﻓﱪاﻳﺮ 2014
وﰲ  8ﲤﻮز/ﻳﻮﻟﻴﻪ .2014
 - 6وﻗﺒــﻞ اﻟﺸــﺮوع ﰲ دراﺳــﺔ ﺗﻔﺼــﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠــﺐ ،وﺟﻬــﺖ اﻟﻠﺠﻨــﺔ دﻋــﻮة إﱃ اﳌﻤﺜــﻞ اﳌﻌــﲔ ﻣــﻦ
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ،روﺑﺮﺗﻮ ﻓﻴﻨﺘﻮرا ﺳـﺎﻧﺘﻮس ،ﻣـﺪﻳﺮ اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ واﳌـﻮارد اﳌﻌﺪﻧﻴـﺔ ﰲ ﺷـﺮﻛﺔ اﻟﺘﻨﻘﻴـﺐ
ﻋ ـ ــﻦ اﳌـ ـ ـﻮارد اﳌﻌﺪﻧﻴ ـ ــﺔ ) ،(CPRMﻣﺼ ـ ــﺤﻮﺑﺎ ﺑﺎﳌﻤﺜ ـ ــﻞ اﻟ ـ ــﺪاﺋﻢ ﻟﻠﱪازﻳ ـ ــﻞ ﻟ ـ ــﺪى اﻟﺴ ـ ــﻠﻄﺔ ،أﻧﻄﻮﻧﻴ ـ ــﻮ
ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴ ــﻜﻮ دا ﻛﻮﺳ ــﺘﺎ إي ﺳ ــﻴﻠﻔﺎ ﻧﻴﺘ ــﻮ ،وإﻳﻮﺟﻴﻨﻴ ــﻮ ﺑ ـﲑﻳﺲ ﻓ ـﺮازاو ،اﻟﺒﺎﺣ ــﺚ اﳉﻴﻮﻟ ــﻮﺟﻲ ﰲ ﺷ ــﺮﻛﺔ
اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ اﳌﻮارد اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ) ،(CPRMواﻟﺴﻴﺪة ﻛﻠﻮدﻳﺎ ﻣﺎرﻳﺎ رﻳﺰﻳﻨﺪي دي ﺳﻮزا ،اﳌﻨﺴـﻘﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳـﺔ
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ﻟﻠﺸــﺮﻛﺔ ،وﺧﻮﺳــﻴﻪ أﻧﻐﻴــﻞ أﻟﻔــﺎرﻳﺰ ﺑـﲑﻳﺲ ،اﻷﺳــﺘﺎذ واﻟﺒﺎﺣــﺚ ﲜﺎﻣﻌــﺔ ﻓــﺎﱄ دو رﻳــﻮ دوﻛــﻲ ،ﻣــﻦ أﺟــﻞ
ﺗﻘﺪﱘ ﻋﺮض ﻟﻠﻄﻠـﺐ .ﰒ ﻃـﺮح أﻋﻀـﺎء اﻟﻠﺠﻨـﺔ أﺳـﺌﻠﺔ ﻣـﻦ أﺟـﻞ ﺗﻮﺿـﻴﺢ ﺟﻮاﻧـﺐ ﻣﻌﻴﻨـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻄﻠـﺐ
ﻗﺒــﻞ اﻻﺟﺘﻤــﺎع ﰲ ﺟﻠﺴــﺔ ﻣﻐﻠﻘــﺔ ﻟﺪراﺳــﺔ اﻟﻄﻠــﺐ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼــﻴﻞ .وﺑﻌــﺪ اﻟﻨﻈــﺮ اﻷوﱄ ،ﻗــﺮرت اﻟﻠﺠﻨــﺔ أن
ﺗﻄﻠـﺐ ﻣــﻦ رﺋـﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨــﺔ أن ﳛﻴــﻞ ﻗﺎﺋﻤـﺔ أﺳــﺌﻠﺔ إﱃ ﻣﻘــﺪم اﻟﻄﻠـﺐ ﺧﻄﻴــﺎ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳـﻖ اﻷﻣــﲔ اﻟﻌــﺎم.
وﻗـ ــﺮرت اﻟﻠﺠﻨـ ــﺔ إرﺟـ ــﺎء اﻟﻨﻈـ ــﺮ ﰲ اﻟﻄﻠـ ــﺐ وﲝﺜـ ــﻪ ﻛﻤﺴـ ــﺄﻟﺔ ذات أوﻟﻮﻳـ ــﺔ ﰲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬـ ــﺎ اﳌﻘﺒـ ــﻞ ﰲ
ﲤﻮز/ﻳﻮﻟﻴــﻪ  .2014وأﺧــﺬت اﻟﻠﺠﻨــﺔ ﰲ اﻻﻋﺘﺒــﺎر ،ﻋﻨــﺪ ﻧﻈﺮﻫــﺎ اﻟﻼﺣــﻖ ﰲ اﻟﻄﻠــﺐ ﰲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ــﺎ
ﰲ ﲤﻮز/ﻳﻮﻟﻴــﻪ ،اﻟ ــﺮدود اﳋﻄﻴ ــﺔ اﳌﻘﺪﻣ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﻣﻘ ــﺪم اﻟﻄﻠــﺐ ،اﻟ ــﱵ اﺳ ــﺘﻜﻤﻠﺖ اﻷﺟ ـﺰاء اﳌﻘﺎﺑﻠ ــﺔ ﻣ ــﻦ
اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺼﻴﻐﺘﻪ اﻟﱵ ﻛﺎن ﻣﻘﺪﻣﺎ ﺎ أﺻﻼ.

ﺛﺎﻟﺜﺎ  -ﻣﻮﺟﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ
أﻟﻒ  -ﻫﻮﻳﺔ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ

 - 7ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﺳﻢ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ وﻋﻨﻮاﻧﻪ:
)أ(

اﻻﺳﻢ(CRPM) Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais :؛

)ب( اﻟﻌﻨـﻮان:
Postcode 70830-100؛

SGAN, 603, Conj. J., Parte A, 1 andar, Brasilia, DF, Brazil,

)ج(

اﻟﻌﻨﻮان اﻟﱪﻳﺪي :ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ؛

)د(

رﻗﻢ اﳍﺎﺗﻒ+55-61-32259500 :؛

)ﻫـ(

رﻗﻢ اﻟﻔﺎﻛﺲ+55-61-32253985 :؛

)و(

ﻋﻨﻮان اﻟﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوﱐ.manoel.barretto@cprm.gov.br :

 - 8اﳌﻤﺜﻞ اﳌﻌﲔ ﻣﻦ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ:
)أ( اﻻﺳ ــﻢ :روﺑﺮﺗ ــﻮ ﻓﻴﻨﺘ ــﻮرا ﺳ ــﺎﻧﺘﻮس ،ﻣ ــﺪﻳﺮ اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴ ــﺎ واﳌ ـ ـﻮارد اﳌﻌﺪﻧﻴ ــﺔ ﰲ ﺷ ــﺮﻛﺔ
اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ اﳌﻮارد اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ )(Companhia de Pesquisa de Recuros Minerais؛
)ب( اﻟﻌﻨﻮان واﻟﻌﻨﻮان اﻟﱪﻳﺪي :ﻧﻔﺲ ﻣﺎ ورد أﻋﻼﻩ؛
)ج(

رﻗﻢ اﳍﺎﺗﻒ+55-61-32231059 :؛

)د(

رﻗﻢ اﻟﻔﺎﻛﺲ+55-61-3224-0687 :؛

)ﻫـ(

ﻋﻨﻮان اﻟﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوﱐRoberto.ventura@cprm.gov.br :؛
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)و(

ﻣﻜﺎن ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ وﻣﻜﺎن ﻋﻤﻠﻪ/ﻣﻘﺮﻩ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ.Brasilia, DF, Brazil :

 - 9وﻣﻘــﺪم اﻟﻄﻠــﺐ ﻫــﻮ ﺷــﺮﻛﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴــﺔ ﺗﻌﻤــﻞ ﺑﻮﺻــﻔﻬﺎ اﳍﻴﺌــﺔ اﻟﱪازﻳﻠﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺴــﺢ اﳉﻴﻮﻟــﻮﺟﻲ،
ﺿــﻤﻦ ﻧﻄــﺎق وزارة اﻟﺘﻌــﺪﻳﻦ واﻟﻄﺎﻗــﺔ .وﻗــﺪ أُﻧﺸــﺌﺖ ﲟﻮﺟــﺐ اﻟﻘــﺎﻧﻮن اﻟــﻮﻃﲏ رﻗــﻢ  764اﻟﺼــﺎدر ﰲ
 15آب/أﻏﺴــﻄﺲ  1969وﲢﻮﻟــﺖ إﱃ ﺷــﺮﻛﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴــﺔ ﲟﻮﺟــﺐ اﻟﻘــﺎﻧﻮن رﻗــﻢ  8970اﻟﺼــﺎدر
ﰲ  28ﻛــﺎﻧﻮن اﻷول/دﻳﺴــﻤﱪ  .1994واﻋﺘُﻤــﺪ ﻧﻈﺎﻣﻬــﺎ اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﲟﻮﺟــﺐ اﳌﺮﺳــﻮم رﻗــﻢ 1524
اﳌﺆرخ  20ﺣﺰﻳﺮان/ﻳﻮﻧﻴﻪ  .1995وﻗﺪ ﻗﺪم ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻧﺴـﺨﺔ ﻣـﻦ اﻟﺘﺴـﺠﻴﻞ اﻟﺮﲰـﻲ ﰲ اﻟـﺪاﺋﺮة
اﻟﱪازﻳﻠﻴﺔ ﻟﻺﻳﺮادات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،ﺗﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ وﺟﻮدﻩ.

ﺑﺎء  -اﻟﺘﺰﻛﻴﺔ
 - 10اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺰﻛﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﱪازﻳﻞ.
 - 11وﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع ﺻﻚ ﺗﺼـﺪﻳﻖ اﻟﺪوﻟـﺔ اﳌﺰﻛﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ اﻷﻣـﻢ اﳌﺘﺤـﺪة ﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤـﺎر ﻫـﻮ
 22ﻛــﺎﻧﻮن اﻷول/دﻳﺴــﻤﱪ  ،1988وﺗــﺎرﻳﺦ ﻣﻮاﻓﻘــﺔ اﻟﺪوﻟــﺔ اﳌﺰﻛﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻻﻟﺘ ـﺰام ﺑﺎﻻﺗﻔــﺎق اﳌﺘﻌﻠــﻖ
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﳉﺰء اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻫﻮ  25ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول/أﻛﺘﻮﺑﺮ .2007
 - 12وﺗ ــﺎرﻳﺦ ﺷ ــﻬﺎدة اﻟﺘﺰﻛﻴ ــﺔ ﻫ ــﻮ  24ﻛ ــﺎﻧﻮن اﻷول/دﻳﺴ ــﻤﱪ  ،2013وﻗ ــﺪ أﺻ ــﺪرﻫﺎ ﻟ ــﻮﻳﺲ
أﻟﱪﺗﻮ ﻓﻴﻐﻮﻳﺮﻳﺪو ﻣﺸﺎدو ،وزﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ اﻟﱪازﻳﻞ.
 - 13وﺗــﺬﻛﺮ ﺷــﻬﺎدة اﻟﺘﺰﻛﻴــﺔ أن ﻣﻘــﺪم اﻟﻄﻠــﺐ ﺷــﺮﻛﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴــﺔ ﲣﻀــﻊ ﻟﻠﺴــﻴﻄﺮة اﻟﻔﻌﻠﻴــﺔ ﻟــﻮزارة
اﻟﺘﻌــﺪﻳﻦ واﻟﻄﺎﻗــﺔ اﻟﱪازﻳﻠﻴــﺔ ﰲ ﲨﻬﻮرﻳــﺔ اﻟﱪازﻳــﻞ اﻻﲢﺎدﻳــﺔ .وﺗــﺬﻛﺮ أﻳﻀــﺎ أن اﻟﺪوﻟــﺔ اﳌﺰﻛﻴــﺔ ﺗﺘﺤﻤــﻞ
اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ ﻋــﻦ أﻧﺸــﻄﺔ ﻣﻘــﺪم اﻟﻄﻠــﺐ وﻓﻘــﺎ ﻟﻠﻤــﺎدة  139واﻟﻔﻘــﺮة  4ﻣــﻦ اﳌــﺎدة  153ﻣــﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ
اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺎر واﻟﻔﻘﺮة  4ﻣﻦ اﳌﺮﻓﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.

ﺟﻴﻢ  -اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ
 - 14ﺗﺸﻤﻞ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻣﺮﺗﻔﻊ رﻳﻮ ﻏﺮاﻧﺪي  150ﻗﻄﻌﺔ ،ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬـﺎ  20ﻛﻴﻠـﻮ
ﳎﻤﻌﺔ ﰲ  8ﳎﻤﻮﻋﺎت ،ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﲢﺘﻮي ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﻳـﱰاوح ﻣـﻦ  5ﻗﻄـﻊ إﱃ
ﻣﱰا ﻣﺮﺑﻌﺎ .وﻫﺬﻩ اﻟﻘﻄﻊ ّ
 56ﻗﻄﻌﺔ ﻣﺘﺠﺎورة .وﻛﻞ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﺔ أو ﻣﺮﺑﻌـﺔ اﻟﺸـﻜﻞ .وﺗﻘـﻊ اﻟﻘﻄـﻊ ﲨﻴﻌﻬـﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣـﻞ داﺧـﻞ
ﻣﻨﻄﻘ ــﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴ ــﺔ ﻻ ﺗﺘﺠ ــﺎوز ﻣﺴ ــﺎﺣﺘﻬﺎ  550ﻛﻴﻠ ــﻮ ﻣـ ـﱰا ﰲ  550ﻛﻴﻠ ــﻮ ﻣـ ـﱰا .وﺗ ــﺮد إﺣ ــﺪاﺛﻴﺎت
اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ وﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻟﻌﺎم ﰲ ﻣﺮﻓﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ.
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دال  -ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺧﺮى
 - 15ﱂ ﻳﺴﺒﻖ ﳌﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ أن ُﻣﻨﺢ أي ﻋﻘﺪ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ.

 - 16وﻳﺘﻀـ ــﻤﻦ اﻟﻄﻠـ ــﺐ ،وﻓﻘـ ــﺎ ﻟﻠﻤـ ــﺎدة  15ﻣـ ــﻦ اﻟﻨﻈـ ــﺎم ،ﺗﻌﻬـ ــﺪا ﺧﻄﻴـ ــﺎ ﻣﺆرﺧـ ــﺎ  17ﻛـ ــﺎﻧﻮن
اﻷول/دﻳﺴــﻤﱪ  2013وﻣﻮﻗّﻌــﺎ ﻣــﻦ  ،Manoel Barretl de Rocha Netoاﻟـﺮﺋﻴﺲ اﻹداري ﳌﻘــﺪم
اﻟﻄﻠﺐ.
 - 17واﺧﺘ ــﺎر ﻣﻘ ــﺪم اﻟﻄﻠ ــﺐ أن ﻳﻌ ــﺮض ﺣﺼ ــﺔ ﰲ رأس اﳌ ــﺎل ﰲ إﻃ ــﺎر ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ ﻟﻠﻘﻴ ــﺎم ﲟﺸ ــﺮوع
ﻣﺸﱰك وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة  19ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم.
 - 18ودﻓﻊ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ رﲰﺎ ﻗﺪرﻩ  500 000دوﻻر وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة  21ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم.

راﺑﻌﺎ  -ﻓﺤﺺ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ
 - 19ﻗُﺪﻣﺖ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
)أ(

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ؛
’‘1

رﺳﻮم ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻘﻄﻊ؛

’‘2

ﻗﺎﺋﻤ ــﺔ إﺣ ــﺪاﺛﻴﺎت اﻟﻘﻄ ــﻊ اﳌﺸ ــﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠ ــﺐ وﻓﻘ ــﺎ ﻟﻠﻨﻈ ــﺎم اﳉﻴﻮدﻳﺴ ــﻲ
اﻟﻌﺎﳌﻲ؛

)ب( ﺷﻬﺎدة ﺗﺰﻛﻴﺔ؛
)ج( ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺘﻤﻜﲔ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﻣﻦ ﲢﺪﻳـﺪ ﻣـﺎ إذا ﻛـﺎن ﻣﻘـﺪم اﻟﻄﻠـﺐ ﻗـﺎدرا ﻣﺎﻟﻴـﺎ ﻋﻠـﻰ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻘﱰﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎف؛
)د( ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺘﻤﻜﲔ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻗـﺎدرا ﻣـﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴـﺔ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻘﱰﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎف؛
)ﻫـ(

ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎف؛

)و(

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ؛

)ز(

ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ.
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ﺧﺎﻣﺴﺎ  -اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺪرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺆﻫﻼت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻤﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ
أﻟﻒ  -اﻟﻘﺪرة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

 - ٢٠أﻋﻠــﻦ ﻣﻘــﺪم اﻟﻄﻠــﺐ ﻗﺪرﺗــﻪ اﳌﺎﻟﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﺧﻄــﺔ اﻟﻌﻤــﻞ اﳌﻘﱰﺣــﺔ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸــﺎف وأوﰱ
ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗ ــﻪ اﳌﺎﻟﻴ ــﺔ ﲡ ــﺎﻩ اﻟﺴ ــﻠﻄﺔ .وﻻﺣﻈ ــﺖ اﻟﻠﺠﻨ ــﺔ أن ﻣﻘ ــﺪم اﻟﻄﻠ ــﺐ واﻓﺎﻫ ــﺎ ﺑﺒﻴ ــﺎن ﻣ ــﺎﱄ ﻣ ــﺆرخ
 24ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/دﻳﺴﻤﱪ  2013وﻣﻮﻗﱠﻊ ﺣﺴﺐ اﻷﺻـﻮل ﻣـﻦ ﻟـﻮﻳﺲ أﻟﱪﺗـﻮ ﻓﻴﻐﻮﻳﺮﻳـﺪو ﻣﺸـﺎدو،
وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺔ اﻟﱪازﻳﻞ.

ﺑﺎء  -اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
 - ٢١ذﻛــﺮ ﻣﻘــﺪم اﻟﻄﻠــﺐ أﻧــﻪ ﻳﻘــﻮم ﺑﺄﻧﺸــﻄﺔ ﲝﺜﻴــﺔ ﻋﻠﻤﻴــﺔ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺔ ﰲ ﻣﻴــﺪان اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ ﻣﻨــﺬ
أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ  40ﺳــﻨﺔ ،ﰲ اﻟﱪازﻳــﻞ وﺧﺎرﺟﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺣــﺪ ﺳ ـﻮاء .وﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ اﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ،
ﺷﺎرك ﻣﻘـﺪم اﻟﻄﻠـﺐ ﰲ ﺑـﺮاﻣﺞ ﳏـﺪدة ﻟﻠﺒﺤـﻮث اﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ ﰲ ﳎـﺎل اﳌـﻮارد اﳌﻌﺪﻧﻴـﺔ ،ﻣـﻦ ﻗﺒﻴـﻞ ﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ
اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋـﻦ اﳌـﻮارد اﳌﻌﺪﻧﻴـﺔ واﺳﺘﻜﺸـﺎﻓﻬﺎ ﰲ اﳌﻨﻄﻘـﺔ اﻟﺪوﻟﻴـﺔ ﻟﻘـﺎع اﻟﺒﺤـﺎر ﰲ اﻟﻘﻄـﺎﻋﲔ اﻻﺳـﺘﻮاﺋﻲ
واﳉﻨ ــﻮﰊ ﻣ ــﻦ اﶈ ــﻴﻂ اﻷﻃﻠﺴ ــﻲ ،وﺑﺮﻧ ــﺎﻣﺞ ﺗﻘﻴ ــﻴﻢ اﻹﻣﻜﺎﻧ ــﺎت اﳌﻌﺪﻧﻴ ــﺔ ﻟﻠﺠ ــﺮف اﻟﻘ ــﺎري اﻟﻘ ــﺎﻧﻮﱐ
اﻟﱪازﻳﻠ ــﻲ .وﺗﻀ ــﻄﻠﻊ اﻟﺪوﻟ ــﺔ اﳌﺰﻛﻴ ــﺔ ،ﻣﻨ ــﺬ ﻋ ــﺎم  ،2009ﺑﺄﻧﺸ ــﻄﺔ ذات ﺻ ــﻠﺔ ﺑﺎﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴ ــﺎ اﻟﺒﺤﺮﻳ ــﺔ
واﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﰲ ﺟﻨﻮب اﶈـﻴﻂ اﻷﻃﻠﺴـﻲ ،ﲟـﺎ ﰲ ذﻟـﻚ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻟﺴـﻤﺔ اﻟﺒـﺎرزة ﳌﺮﺗﻔـﻊ رﻳـﻮ
ﻏﺮاﻧﺪي.
 - ٢٢وﻻﺣﻈﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ أن ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ واﻓﺎﻫﺎ أﻳﻀﺎ ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺑﺸﺄن اﳌﻌﺪات ،ﻣﻦ ﻗﺒﻴـﻞ ﺳـﻔﻦ
اﻷﲝ ــﺎث ،وﻣﻌ ــﺪات أﺧ ــﺬ اﻟﻌﻴﻨ ـ ـﺎت اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴ ــﺔ واﳉﻴﻮﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴ ــﺔ ،واﳌﺮﻛﺒ ــﺎت اﻟ ــﱵ ﺗﺸ ــﻐﻞ ﻋ ـ ـﻦ ﺑﻌ ــﺪ
واﻟﻐﻮاﺻ ــﺎت اﻟ ــﱵ ﺗﻌﻤ ــﻞ ذاﺗﻴ ــﺎ ،وﻛ ــﺬﻟﻚ ﺑﺸ ــﺄن اﻷﺳــﺎﻟﻴﺐ اﻟ ــﱵ ﺳﺘﺴ ــﺘﺨﺪم ﻟﺘﻨﻔﻴ ــﺬ ﺧﻄ ــﺔ اﻟﻌﻤ ــﻞ
اﳌﻘﱰﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸـﺎف .وأﻓـﺎد ﻣﻘـﺪم اﻟﻄﻠـﺐ ﲟﻌﻠﻮﻣـﺎت ﻣﻔﺼـﻠﺔ ﻋـﻦ أﻫﺪاﻓـﻪ واﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴﺎﺗﻪ ﻟﻠﻤﺴـﺢ
ﺑﺄﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﺻﺪ اﻟـﱵ ﻳﻀـﻄﻠﻊ ـﺎ ﰲ اﳌﻨـﺎﻃﻖ اﳌﻨﺒﺴـﻄﺔ ،وأﻳﻀـﺎ ﰲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻐﻮر ﻟﻸﻏـﺮاض اﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ﻓﻘـﻂ ،ﲟـﺎ ﰲ ذﻟـﻚ ﺗﻘﻴـﻴﻢ اﻟـﻨﻈﻢ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴـﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ اﳍﺸـﺔ وﺗﺮﺳـﻴﻢ
ﺣــﺪود ﻣﻨــﺎﻃﻖ اﳊﻔــﻆ اﳌﺮﺟﻌﻴــﺔ .وذﻛــﺮ ﻣﻘــﺪم اﻟﻄﻠــﺐ أﻧــﻪ ﺳــﻴﻘﻮم ﺑﺈﻳــﺪاع اﳌﻨﺘﺠــﺎت ﻣــﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت
ذات اﻟﺼﻠﺔ ﲞﻄـﺔ اﻟﻌﻤـﻞ اﳌﻘﱰﺣـﺔ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸـﺎف ﺳـﻨﻮﻳﺎ .وذﻛـﺮ ﻣﻘـﺪم اﻟﻄﻠـﺐ ﻛـﺬﻟﻚ أﻧـﻪ ﺳـﻴﻌﺘﻤﺪ
ﺠــﺎ وﻗﺎﺋﻴــﺎ ﰲ اﻟﺘﺨﻄــﻴﻂ ﻹﺟ ـﺮاء دراﺳــﺔ ﺑﻴﺌﻴــﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴــﺔ ﻓﻀــﻼ ﻋــﻦ اﺳ ـﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻷﺧــﺬ اﻟﻌﻴﻨــﺎت
اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻔﺎدي اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻟﻀﺎر ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻏﲑ اﳌﻨﻈﻮر أو اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻨﻪ إﱃ أدﱏ ﺣﺪ.
 - ٢٣وأﻓــﺎد أﻳﻀ ــﺎ ﻣﻘــﺪم اﻟﻄﻠ ــﺐ ﲟﻌﻠﻮﻣــﺎت ذات ﺻ ــﻠﺔ ﲟﻨــﻊ اﳌﺨ ــﺎﻃﺮ واﻟﺘــﺄﺛﲑات اﶈﺘﻤﻠ ــﺔ اﻟ ــﱵ
ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﻌﺮض ﳍﺎ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﳊﺪ ﻣﻨﻬﺎ وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ .وذﻛﺮ أن ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻘـﺪرة ﻋﻠـﻰ اﻻﺳـﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻷي ﺣـﻮادث وأﻧﺸــﻄﺔ ﳛﺘﻤــﻞ أن ﺗﻠﺤــﻖ ﺿــﺮرا ﺟﺴــﻴﻤﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌــﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ .وﻗــﺪ اﻋﺘﻤــﺪ ﻣﻘــﺪم اﻟﻄﻠــﺐ
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اﻟﺘــﺪاﺑﲑ اﳌﻘﺒﻮﻟــﺔ دوﻟﻴــﺎ ﳌﻨــﻊ ﺗﻠــﻮث اﻟﺒﻴﺌــﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ واﳊــﺪ ﻣﻨــﻪ وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﺤــﻮ اﳌﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴــﻪ
ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ اﳋﺼــﻮص ﰲ اﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﻣﻨــﻊ اﻟﺘﻠــﻮث اﻟﻨــﺎﺟﻢ ﻋــﻦ اﻟﺴــﻔﻦ )اﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ﳌﻨــﻊ اﻟﺘﻠــﻮث
اﻟﻨ ــﺎﺟﻢ ﻋ ــﻦ اﻟﺴ ــﻔﻦ ﻟﻌ ــﺎم  1973ﺑﺼ ــﻴﻐﺘﻬﺎ اﳌﻌﺪﻟ ــﺔ ﺑﱪوﺗﻮﻛ ــﻮل  .(1978وأﺷ ــﺎر أﻳﻀ ــﺎ ﻣﻘ ــﺪم
اﻟﻄﻠﺐ إﱃ أﻧﻪ ﻳﺪﻳﺮ ﺑﺮاﻣﺞ ﺑﻴﺌﻴﺔ ،ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺒﺤﻮث ﰲ ﳎﺎﱄ اﻟﻜﻴﻤﻴـﺎء اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴـﺔ
اﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ واﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ اﻟﻄﺒﻴــﺔ ،واﳌﺮﻛــﺰ اﻟــﻮﻃﲏ ﳋﻄــﺔ إدارة اﳌﺨــﺎﻃﺮ واﻟﻜـﻮارث ،وﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ إدارة اﳌﺨــﺎﻃﺮ
واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳊﺎﻻت اﻟﻜﻮارث ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﲏ.

ﺳﺎدﺳﺎ  -اﻟﻨﻈــﺮ ﻓــﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣــﺔ ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﻟﻤﻮاﻓﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺧﻄــﺔ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻜﺸﺎف
 - ٢٤وﻓﻘــﺎ ﻟﻠﻤــﺎدة  20ﻣــﻦ اﻟﻨﻈــﺎم ،ﻳﺘﻀــﻤﻦ ﻃﻠــﺐ اﳊﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ اﳌﻮاﻓﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺧﻄــﺔ اﻟﻌﻤــﻞ
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻜﺸﺎف اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
)أ( وﺻــﻒ ﻋــﺎم وﺟــﺪول زﻣــﲏ ﻟﱪﻧــﺎﻣﺞ اﻻﺳﺘﻜﺸــﺎف اﳌﻘــﱰح ،ﲟــﺎ ﰲ ذﻟــﻚ ﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ
أﻧﺸـﻄﺔ ﻟﻔـﱰة اﻟﺴـﻨﻮات اﳋﻤـﺲ اﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ ﻣﺒﺎﺷـﺮة ،ﻣﺜـﻞ إﺟـﺮاء دراﺳـﺎت ﺑﺸـﺄن اﻟﻌﻮاﻣـﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻼﺋﻤﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ أﺧﺬﻫﺎ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف؛
)ب( وﺻﻒ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷوﻗﻴﺎﻧﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ وﻓﻘـﺎ ﳍـﺬا
اﻟﻨﻈﺎم وأي ﻗﻮاﻋﺪ وأﻧﻈﻤﺔ وإﺟﺮاءات ﺑﻴﺌﻴﺔ ﺗﻘﺮرﻫـﺎ اﻟﺴـﻠﻄﺔ وﺗﺘـﻴﺢ إﺟـﺮاء ﺗﻘﻴـﻴﻢ ﻟﻠﺘـﺄﺛﲑ اﻟﺒﻴﺌـﻲ اﻟـﺬي
ﳛﺘﻤــﻞ أن ﻳﻨﺸــﺄ ﻋــﻦ أﻧﺸــﻄﺔ اﻻﺳﺘﻜﺸــﺎف اﳌﻘﱰﺣ ــﺔ ،ﲟــﺎ ﰲ ذﻟــﻚ ﻋﻠــﻰ ﺳــﺒﻴﻞ اﳌﺜــﺎل ﻻ اﳊﺼ ــﺮ
اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ،ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أي ﺗﻮﺻﻴﺎت ﺗﺼﺪرﻫﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ؛
)ج(

ﺗﻘﻴﻴﻢ أوﱄ ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ اﶈﺘﻤﻞ ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف اﳌﻘﱰﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ؛

)د( ﺳــﺮد ﻟﻠﺘــﺪاﺑﲑ اﳌﻘــﱰح اﲣﺎذﻫــﺎ ﳌﻨــﻊ ﺗﻠــﻮث اﻟﺒﻴﺌــﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ واﳌﺨــﺎﻃﺮ اﻷﺧــﺮى اﻟــﱵ
ﺗﺘﻌﺮض ﳍﺎ ،واﳊﺪ ﻣﻨﻬﺎ وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﺄﺛﲑا ﺎ اﶈﺘﻤﻠﺔ؛
)ﻫـ( اﻟﺒﻴﺎﻧـ ــﺎت اﻟﻼزﻣـ ــﺔ ﻟﻜــﻲ ﻳﺘﺨـ ــﺬ اﺠﻤﻟﻠــﺲ اﻟﻘ ـ ـﺮار اﳌﻄﻠــﻮب ﻣﻨــﻪ اﲣــﺎذﻩ وﻓﻘــﺎ ﻟﻠﻔﻘــﺮة
) (1ﻣﻦ اﳌﺎدة 13؛
)و( ﺟ ــﺪول زﻣ ــﲏ ﻟﻠﻨﻔﻘ ــﺎت اﻟﺴ ــﻨﻮﻳﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌ ــﺔ ﻓﻴﻤ ــﺎ ﻳﺘﻌﻠ ــﻖ ﺑﱪﻧ ــﺎﻣﺞ اﻷﻧﺸ ــﻄﺔ ﻟﻔ ــﱰة
اﻟﺴﻨﻮات اﳋﻤﺲ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة.

ﺳﺎﺑﻌﺎ  -ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ
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 - 25ﻻﺣﻈﺖ اﻟﻠﺠﻨـﺔ أن ﻣﻘـﺪم اﻟﻄﻠـﺐ واﻓﺎﻫـﺎ ﲟﻘـﱰح ﻣﻔﺼـﻞ ﺳـﻴﺘﻴﺢ ﻣـﺎ ﻳﺼـﻞ إﱃ  10ﻓـﺮص
ﻟﱪﻧــﺎﻣﺞ أﻧﺸــﻄﺔ اﻟﺴــﻨﻮات اﳋﻤــﺲ اﻷوﱃ .وﻳﺘﻀــﻤﻦ أﻳﻀــﺎ اﻟﱪﻧــﺎﻣﺞ اﳌﻘــﱰح ﺗﻔﺎﺻــﻴﻞ ﻋــﻦ ﳏﺘــﻮى
ﻓﺮص اﻟﺘﺪرﻳﺐ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ وﺟﺪوﳍﺎ اﻟﺰﻣﲏ .وأوﺿﺤﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ أﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﳌﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ واﻷﻣـﲔ اﻟﻌـﺎم
أن ﳛﺮﺻﺎ ﻋﻨﺪ وﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻮاءم ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗـﺪﻳﻦ واﻟـﺪول
اﳌﺰﻛﻴــﺔ ﺑﺸــﺄن اﻟـﱪاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴــﺔ ﰲ إﻃــﺎر ﺧﻄــﻂ اﻟﻌﻤــﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻜﺸــﺎف ،ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﺤــﻮ اﻟــﺬي
وﺿﻌﺘﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺧﻼل اﻟﺪورة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮة ).(ISBA/19/LTC/14

ﺛﺎﻣﻨﺎ  -اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
 - 26اﻗﺘﻨﻌﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﺑﻌﺪ أن درﺳـﺖ اﻟﺘﻔﺎﺻـﻴﻞ اﻟـﱵ ﻗـﺪﻣﻬﺎ ﻣﻘـﺪم اﻟﻄﻠـﺐ ،واﻟـﱵ ﻳـﺮد ﺗﻠﺨـﻴﺺ
ﳍــﺎ ﰲ اﻟﻔــﺮوع اﻟﺜﺎﻟــﺚ إﱃ اﻟﺴــﺎﺑﻊ أﻋــﻼﻩ ،ﺑــﺄن اﻟﻄﻠــﺐ ﻗُــﺪم ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﺤــﻮ اﻟﻮاﺟــﺐ وﻓﻘــﺎ ﻟﻠﻨﻈــﺎم وأن
ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ:
)أ(

اﻣﺘﺜﻞ أﺣﻜﺎم اﻟﻨﻈـﺎم؛

)ب( ﻗﺪم اﻟﺘﻌﻬﺪات واﻟﺘﻄﻤﻴﻨﺎت اﶈﺪدة ﰲ اﳌﺎدة  15ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم؛
)ج(
ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎف.

ﳝﺘﻠـ ـ ــﻚ اﻟﻘـ ـ ــﺪرﺗﲔ اﳌﺎﻟﻴـ ـ ــﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴـ ـ ــﺔ اﻟﻼزﻣﺘـ ـ ــﲔ ﻟﺘﻨﻔﻴـ ـ ــﺬ ﺧﻄـ ـ ــﺔ اﻟﻌﻤـ ـ ــﻞ اﳌﻘﱰﺣ ـ ـ ـﺔ

 - 27وﺗﻌﻠ ـ ــﻦ اﻟﻠﺠﻨ ـ ــﺔ ﻋ ـ ــﺪم اﻧﻄﺒ ـ ــﺎق أي ﻣ ـ ــﻦ اﻟﺸ ـ ــﺮوط اﻟ ـ ـﻮاردة ﰲ اﻟﻔﻘ ـ ــﺮة  6ﻣ ـ ــﻦ اﳌ ـ ــﺎدة 23
ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم.
 - 28وﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﲞﻄــﺔ اﻟﻌﻤــﻞ اﳌﻘﱰﺣــﺔ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸــﺎف ،اﻃﻤﺄﻧــﺖ اﻟﻠﺠﻨــﺔ إﱃ أن ﺧﻄــﺔ اﻟﻌﻤــﻞ
اﳌﺬﻛﻮرة:
)أ(

ﺗﻮﻓﺮ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﺸﺮ وﺳﻼﻣﺘﻬﻢ؛

)ب( ﺗﻮﻓﺮ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ وﺗﻜﻔﻞ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل؛
)ج( ﺗﻜﻔﻞ ﻋﺪم إﻗﺎﻣﺔ اﳌﻨﺸﺂت ﺣﻴﺚ ﳝﻜـﻦ أن ﺗﺘﺴـﺒﺐ ﰲ ﻋﺮﻗﻠـﺔ اﺳـﺘﺨﺪام اﳌﻤـﺮات
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﳌﻌﱰف ﺎ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﻜﺜﺮ ﻓﻴﻬﺎ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻴﺪ.
 - 29وﺑﻨــﺎء ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﺳــﺒﻖ ،وﻋﻤــﻼ ﺑــﺎﻟﻔﻘﺮة  5ﻣــﻦ اﳌــﺎدة  23ﻣــﻦ اﻟﻨﻈــﺎم ،ﺗﻮﺻــﻲ اﻟﻠﺠﻨ ـﺔُ ﺑــﺄن ﻳﻮاﻓــﻖ
اﺠﻤﻟﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎف اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ اﳌﻮارد اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ.
ُ

اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻷول
8/36

ﻗﺎﺋﻤﺔ إﺣﺪاﺛﻴﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ
ﻗﺎﺋﻤﺔ إﺣﺪاﺛﻴﺎت اﻟﻘﻄﻊ اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ )وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺠﻴﻮدﻳﺴﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ (84
اﻟﻘﻄﻌﺔ

اﳌﺴﺎﺣﺔ )ﻛﻢ ﻣﺮﺑﻊ(

اﻟﻘﻄﺎع

٦٦
٦٦
٦٦
٦٦
٦٦
٦٧
٦٧
٦٧
٦٧
٦٧
٧١
٧١
٧١
٧١
٧١
٧١
٧٢
٧٢
٧٢
٧٢
٧٢
٧٢
٧٣
٧٣
٧٣
٧٣

٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1

٧٣
٧٩
٧٩

٢٠
٢٠
٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1

ﺧﻂ اﻟﻌﺮض

-

30,78144705
30,78020124
30,74416066
30,74540471
30,78144706
30,78267192
30,78144706
30,74540471
30,74662783
30,78267192
30,72487621
30,72228538
30,70426769
30,70557263
30,70685667
30,72487621
30,74416067
30,7428957
30,72487621
30,70685667
30,70811984
30,74416067
30,74540471
30,74416067
30,70811984
30,70936212
30,74540471
30,70557263
30,7042677

ﺧﻂ اﻟﻄﻮل

-

36,06689483
36,11907393
36,11791094
36,06575123
36,06689483
36,01471252
36,06689483
36,06575123
36,01358829
36,01471252
36,16947702
36,27376053
36,27315135
36,22102095
36,16888717
36,16947702
36,11791094
36,17006739
36,16947702
36,16888717
36,11675006
36,11791094
36,06575123
36,11791094
36,11675006
36,06460969
36,06575123
36,22102095
36,27315135
9/36
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اﻟﻘﻄﻌﺔ

اﳌﺴﺎﺣﺔ )ﻛﻢ ﻣﺮﺑﻊ(

اﻟﻘﻄﺎع

٧٩

٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 1

٧٩
٧٩
٨٠
٨٠
٨٠
٨٠
٨٠
٨١

٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1

٨١
٨١
٨١
٨١
٨٢
٨٢
٨٢
٨٢
٨٢
٨٣
٨٣
٨٣
٨٣
٨٣
٨٤
٨٤
٨٤
٨٤
٨٤
٨٥
٨٥
٨٥
٨٥

٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1

ﺧﻂ اﻟﻌﺮض

-

30,66823212
30,66953519
30,70557263
30,70685667
30,70557263
30,66953519
30,67081741
30,70685667
30,70811984
30,70685667
30,67081741
30,67207878
30,70811984
30,70936212
30,70811984
30,67207878
30,67331928
30,70936212
30,66823212
30,6669082
30,63087427
30,6321963
30,66823212
30,66953519
30,66823212
30,6321963
30,63349751
30,66953519
30,67081741
30,66953519
30,63349751
30,63477791

ﺧﻂ اﻟﻄﻮل

-

36,27193466
36,21982354
36,22102095
36,16888717
36,22102095
36,21982354
36,16770906
36,16888717
36,11675006
36,16888717
36,16770906
36,11559126
36,11675006
36,06460969
36,11675006
36,11559126
36,0634702
36,06460969
36,27193466
36,32404234
36,32280858
36,27072014
36,27193466
36,21982354
36,27193466
36,27072014
36,2186283
36,21982354
36,16770906
36,21982354
36,2186283
36,16653308

اﻟﻘﻄﻌﺔ

اﳌﺴﺎﺣﺔ )ﻛﻢ ﻣﺮﺑﻊ(

اﻟﻘﻄﺎع

٨٥

٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 1

٨٦
٨٦
٨٦
٨٦
٨٦
٨٧
٨٧
٨٧

٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1

٨٧
٨٧
٨٨
٨٨
٨٨
٨٨
٨٨
٨٩
٨٩
٨٩
٨٩
٨٩
٩٠
٩٠
٩٠
٩٠
٩٠
٩١
٩١
٩١
٩١
٩١
٩٢

٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1

ﺧﻂ اﻟﻌﺮض

-

30,67081741
30,67207878
30,67081741
30,63477791
30,63603748
30,67207878
30,62953142
30,62816778
30,59213747
30,59349917
30,62953142
30,63087427
30,62953142
30,59349917
30,5948401
30,63087427
30,6321963
30,63087427
30,5948401
30,59616024
30,6321963
30,63349751
30,6321963
30,59616024
30,59745959
30,63349751
30,59349917
30,59213747
30,55610691
30,55746666
30,59349917
30,5948401

ﺧﻂ اﻟﻄﻮل

-

36,16770906
36,11559126
36,16770906
36,16653308
36,11443455
36,11559126
36,37489354
36,42697498
36,42570501
36,37364278
36,37489354
36,32280858
36,37489354
36,37364278
36,32157704
36,32280858
36,27072014
36,32280858
36,32157704
36,26950783
36,27072014
36,2186283
36,27072014
36,26950783
36,2174352
36,2186283
36,37364278
36,42570501
36,42443733
36,37239427
36,37364278
36,32157704

11/36

12/36

اﻟﻘﻄﻌﺔ

اﳌﺴﺎﺣﺔ )ﻛﻢ ﻣﺮﺑﻊ(

اﻟﻘﻄﺎع

٩٢

٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 1

٩٢
٩٢
٩٢
٩٣
٩٣
٩٣
٩٣
٩٣

٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1

٩٤
٩٤
٩٤
٩٤
٩٤
٩٥
٩٥
٩٥
٩٥
٩٥
٩٥
٩٦
٩٦
٩٦
٩٦
٩٦
٩٦
٩٧
٩٧
٩٧
٩٧
٩٧
٩٨

٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1

ﺧﻂ اﻟﻌﺮض

-

30,59349918
30,55746667
30,55880568
30,5948401
30,59616025
30,5948401
30,55880568
30,56012395
30,59616025
30,5974596
30,59616025
30,56012395
30,56142144
30,5974596
30,57170821
30,59873817
30,5974596
30,56142144
30,56269819
30,57170821
30,55746667
30,55610691
30,54114542
30,5200761
30,52143391
30,55746667
30,56269819
30,56142144
30,52538305
30,52665796
30,56269819
30,572715

ﺧﻂ اﻟﻄﻮل

-

36,37364278
36,37239427
36,32034772
36,32157704
36,26950783
36,32157704
36,32034772
36,26829769
36,26950783
36,2174352
36,26950783
36,26829769
36,21624426
36,2174352
36,16448021
36,16535921
36,2174352
36,21624426
36,16418747
36,16448021
36,37239427
36,42443733
36,4239116
36,42317193
36,37114803
36,37239427
36,16418747
36,21624426
36,21505546
36,16301783
36,16418747
36,12282855

اﻟﻘﻄﻌﺔ

اﳌﺴﺎﺣﺔ )ﻛﻢ ﻣﺮﺑﻊ(

اﻟﻘﻄﺎع

٩٨

٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 1

٩٨
٩٨
٩٨
٩٨
٩٩
٩٩
٩٩
٩٩

٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1

٩٩
٩٩
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠١
١٠١
١٠١
١٠١
١٠١
١٠٢
١٠٢
١٠٢
١٠٢
١٠٢
١٠٢
١٠٣
١٠٣
١٠٣
١٠٣

٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1

ﺧﻂ اﻟﻌﺮض

-

30,57170821
30,56269819
30,52665796
30,52766296
30,572715
30,5200761
30,54114542
30,53976573
30,5037368
30,5051145
30,5200761
30,52143391
30,5200761
30,5051145
30,48404505
30,48540092
30,52143391
30,5037368
30,50233841
30,46631122
30,46770761
30,5037368
30,48404505
30,5051145
30,5037368
30,46770761
30,46908335
30,48404505
30,48540092
30,48404505
30,46908336
30,44801375

ﺧﻂ اﻟﻄﻮل

-

36,16448021
36,16418747
36,16301783
36,12138535
36,12282855
36,42317193
36,4239116
36,47594313
36,47465956
36,42264716
36,42317193
36,37114803
36,42317193
36,42264716
36,42190881
36,36990402
36,37114803
36,47465956
36,52666835
36,52536801
36,47337831
36,47465956
36,42190881
36,42264716
36,47465956
36,47337831
36,42138499
36,42190881
36,36990402
36,42190881
36,42138499
36,42064798

13/36

14/36

اﻟﻘﻄﻌﺔ

اﳌﺴﺎﺣﺔ )ﻛﻢ ﻣﺮﺑﻊ(

اﻟﻘﻄﺎع

١٠٣

٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 1

١٠٣
١٠٤
١٠٤
١٠٤
١٠٤
١٠٤
١٠٥
١٠٥

٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1

١٠٥
١٠٥
١٠٥
١٠٦
١٠٦
١٠٦
١٠٦
١٠٦
١٠٦
١٠٧
١٠٧
١٠٧
١٠٧
١٠٧
١٠٧
١٠٨
١٠٨
١٠٨
١٠٨
١٠٨
١٠٩
١٠٩
١٠٩

٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1

ﺧﻂ اﻟﻌﺮض

-

30,44936769
30,48540093
30,48673612
30,48540093
30,44936769
30,45070097
30,48673612
30,46770762
30,46631122
30,43028378
30,43167818
30,46770762
30,44801375
30,46908336
30,46770762
30,43167818
30,43305195
30,44801375
30,44936769
30,44801375
30,43305195
30,41198221
30,41333421
30,44936769
30,45070097
30,44936769
30,41333421
30,41466558
30,45070097
30,50528226
30,5047536
30,48673612

ﺧﻂ اﻟﻄﻮل

-

36,36866225
36,36990402
36,31789572
36,36990402
36,36866225
36,31667303
36,31789572
36,47337831
36,52536801
36,52407002
36,47209936
36,47337831
36,42064798
36,42138499
36,47337831
36,47209936
36,4201251
36,42064798
36,36866225
36,42064798
36,4201251
36,41938942
36,36742273
36,36866225
36,31667303
36,36866225
36,36742273
36,31545255
36,31667303
36,29769977
36,31850788
36,31789572

اﻟﻘﻄﻌﺔ

اﳌﺴﺎﺣﺔ )ﻛﻢ ﻣﺮﺑﻊ(

اﻟﻘﻄﺎع

١٠٩

٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 1

١٠٩
١٠٩
١٠٩
١١١
١١١
١١١
١١١
١١١

٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1

١١٢
١١٢
١١٢
١١٢
١١٢
١١٢
١١٣
١١٣
١١٣
١١٣
١١٣
١١٣
١١٥
١١٥
١١٥
١١٥
١١٥
١١٥
١١٦
١١٦
١١٦
١١٦
١١٦

٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1

ﺧﻂ اﻟﻌﺮض

-

30,45070097
30,41466558
30,41519235
30,50528226
30,43167818
30,43028378
30,3942561
30,3956485
30,43167818
30,41198221
30,43305195
30,43167818
30,3956485
30,3970203
30,41198221
30,41333421
30,41198221
30,3970203
30,37595041
30,37730047
30,41333421
30,3942561
30,39284307
30,37400958
30,35681717
30,35822816
30,3942561
30,3956485
30,3942561
30,35822816
30,35961857
30,3956485

ﺧﻂ اﻟﻄﻮل

-

36,31667303
36,31545255
36,2946635
36,29769977
36,47209936
36,52407002
36,52277437
36,47082273
36,47209936
36,41938942
36,4201251
36,47209936
36,47082273
36,41886748
36,41938942
36,36742273
36,41938942
36,41886748
36,41813313
36,36618544
36,36742273
36,52277437
36,57472237
36,57403604
36,57341008
36,52148106
36,52277437
36,47082273
36,52277437
36,52148106
36,46954839
36,47082273

15/36

16/36

اﻟﻘﻄﻌﺔ

اﳌﺴﺎﺣﺔ )ﻛﻢ ﻣﺮﺑﻊ(

اﻟﻘﻄﺎع

١١٧

٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 1

١١٧
١١٧
١١٧
١١٧
١١٧
١١٨
١١٨
١١٨

٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1

١١٨
١١٨
١١٨
١١٨
١٢٠
١٢٠
١٢٠
١٢٠
١٢٠
١٢٠
١٢١
١٢١
١٢١
١٢١
١٢١
١٢٢
١٢٢
١٢٢
١٢٢
١٢٢
١٢٣
١٢٣
١٢٣

٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1

ﺧﻂ اﻟﻌﺮض

-

30,37595041
30,3970203
30,3956485
30,35961857
30,36098841
30,37595041
30,35681717
30,37400958
30,37257704
30,33655305
30,33678314
30,33798354
30,35681717
30,35822816
30,35681717
30,33798354
30,32079101
30,32219998
30,35822816
30,35961857
30,35822816
30,32219998
30,32358839
30,35961857
30,36098841
30,35961857
30,32358839
30,32495626
30,36098841
30,33678314
30,33655305
30,3353354

ﺧﻂ اﻟﻄﻮل

-

36,41813313
36,41886748
36,47082273
36,46954839
36,41761213
36,41813313
36,57341008
36,57403604
36,6259704
36,6246404
36,61634043
36,57272499
36,57341008
36,52148106
36,57341008
36,57272499
36,57210016
36,52019008
36,52148106
36,46954839
36,52148106
36,52019008
36,46827636
36,46954839
36,41761213
36,46954839
36,46827636
36,41635905
36,41761213
36,61634043
36,6246404
36,6682527

اﻟﻘﻄﻌﺔ

اﳌﺴﺎﺣﺔ )ﻛﻢ ﻣﺮﺑﻊ(

اﻟﻘﻄﺎع

١٢٣

٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 1

١٢٣
١٢٣
١٢٣
١٢٥
١٢٥
١٢٥
١٢٥
١٢٥

٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1

١٢٥
١٢٥
١٢٦
١٢٦
١٢٦
١٢٦
١٢٦
١٢٦
١٢٧
١٢٧
١٢٧
١٢٧
١٢٧
١٢٧
١٣٠
١٣٠
١٣٠
١٣٠
١٣٠
١٣٠
١٣٠
١٣٣
١٣٣

٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1

ﺧﻂ اﻟﻌﺮض

-

30,31960638
30,2993129
30,30075856
30,33678314
30,2993129
30,31960638
30,31813902
30,28211851
30,28329237
30,28358378
30,2993129
30,28211851
30,28063276
30,24461414
30,24531174
30,24609776
30,28211851
30,28329237
30,28211851
30,24609776
30,23709254
30,23826428
30,28329237
30,24531174
30,24461414
30,24381723
30,20779951
30,20928531
30,20929186
30,24531174
30,21405848
30,2125083

ﺧﻂ اﻟﻄﻮل

-

36,66766577
36,66690921
36,61501585
36,61634043
36,66690921
36,66766577
36,71956598
36,71820467
36,67669991
36,66632335
36,66690921
36,71820467
36,77008216
36,76870445
36,74441041
36,71684582
36,71820467
36,67669991
36,71820467
36,71684582
36,71650648
36,67502058
36,67669991
36,74441041
36,76870445
36,79626698
36,79488177
36,74327292
36,74304401
36,74441041
36,88876327
36,94059463

17/36

18/36

اﻟﻘﻄﻌﺔ

اﳌﺴﺎﺣﺔ )ﻛﻢ ﻣﺮﺑﻊ(

اﻟﻘﻄﺎع

١٣٣

٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 1

١٣٣
١٣٣
١٣٤
١٣٤
١٣٤
١٣٤
١٣٤
١٣٤

٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1

١٣٤
١٣٥
١٣٥
١٣٥
١٣٥
١٣٥
١٣٦
١٣٦
١٣٦
١٣٦
١٣٦
١٣٦
١٣٨
١٣٨
١٣٨
١٣٨
١٣٨
١١٠
١١٠
١١٠
١١٠
١١٠
١١٠

٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 1
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2

ﺧﻂ اﻟﻌﺮض

-

30,17649655
30,1780445
30,21405848
30,20628001
30,21528391
30,21405848
30,1780445
30,16904097
30,1702642
30,20628001
30,20779287
30,20628001
30,1702642
30,17177489
30,20779287
30,20928531
30,20779951
30,20779287
30,17177489
30,17326519
30,20928531
30,17177489
30,1702642
30,13424815
30,13575667
30,17177489
30,46583966
30,4648928
30,41983427
30,42050908
30,42077943
30,46583966

ﺧﻂ اﻟﻄﻮل

-

36,93915863
36,88734605
36,88876327
36,84694451
36,8472953
36,88876327
36,88734605
36,88699214
36,84554294
36,84694451
36,79511067
36,84694451
36,84554294
36,79372787
36,79511067
36,74327292
36,79488177
36,79511067
36,79372787
36,7419089
36,74327292
36,79372787
36,84554294
36,84414389
36,79234758
36,79372787
35,9448277
35,98644073
35,98506642
35,95542968
35,94347247
35,9448277

اﻟﻘﻄﻌﺔ

اﳌﺴﺎﺣﺔ )ﻛﻢ ﻣﺮﺑﻊ(

اﻟﻘﻄﺎع

١١٤

٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 2

١١٤
١١٤
١١٤
١١٤
١١٤
١١٤
١١٩
١١٩

٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2

١١٩
١١٩
١١٩
١١٩
١١٩
١٢٤
١٢٤
١٢٤
١٢٤
١٢٤
١٢٤
١٢٤
١٢٨
١٢٨
١٢٨
١٢٨
١٢٨
١٢٨
١٢٩
١٢٩
١٢٩
١٢٩
١٢٩

٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2

ﺧﻂ اﻟﻌﺮض

-

30,42050908
30,41983427
30,41932082
30,38327447
30,38426601
30,38446103
30,42050908
30,38426601
30,38327447
30,38307604
30,34702973
30,34738889
30,348218
30,38426601
30,34738889
30,34702973
30,34618621
30,32726163
30,31014088
30,31134184
30,34738889
30,28386412
30,28263563
30,26043517
30,24659236
30,24781908
30,28386413
30,31014089
30,32726164
30,32677517
30,28386414
30,2478191

ﺧﻂ اﻟﻄﻮل

-

35,95542968
35,98506642
36,00742111
36,0063157
35,96294777
35,95434332
35,95542968
35,96294777
36,0063157
36,01491964
36,01381309
35,99820501
35,96186022
35,96294777
35,99820501
36,01381309
36,05015569
36,04956856
36,04903787
35,99710615
35,99820501
36,06900568
36,12091942
36,12021649
36,11977858
36,06788375
36,06900568
36,04903787
36,04956856
36,07034397
36,06900568
36,06788375

19/36

20/36

اﻟﻘﻄﻌﺔ

اﳌﺴﺎﺣﺔ )ﻛﻢ ﻣﺮﺑﻊ(

اﻟﻘﻄﺎع

١٢٩

٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 2

١٢٩
١٢٩
١٣١
١٣١
١٣١
١٣١
١٣١
١٣١

٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2

١٣١
١٣٢
١٣٢
١٣٢
١٣٢
١٣٢
١٣٢
١٣٢
١٣٧
١٣٧
١٣٧
١٣٧
١٣٧
١٣٧
١٣٧
١٣٩
١٣٩
١٣٩
١٣٩
١٣٩
١٣٩
١٣٩
١٤٠

٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2

ﺧﻂ اﻟﻌﺮض

-

30,23666285
30,23714758
30,3101409
30,24659238
30,26043519
30,25918727
30,2400847
30,22314564
30,22439178
30,24659238
30,22314564
30,2400847
30,23881723
30,2027773
30,20337161
30,20404295
30,22314564
30,20337161
30,2027773
30,20209506
30,16605589
30,16625628
30,1673306
30,20337161
30,16625628
30,16605589
30,16496432
30,12892647
30,12967225
30,13021657
30,16625628
30,12967225

ﺧﻂ اﻟﻄﻮل

-

36,06753692
36,04678043
36,04903787
36,11977858
36,12021649
36,17211535
36,17150111
36,17095692
36,11907693
36,11977858
36,17095692
36,17150111
36,22338669
36,22221051
36,19796011
36,17034378
36,17095692
36,19796011
36,22221051
36,24982508
36,24864101
36,24054524
36,19679486
36,19796011
36,24054524
36,24864101
36,29238857
36,29119079
36,2613328
36,23936624
36,24054524
36,2613328

اﻟﻘﻄﻌﺔ

اﳌﺴﺎﺣﺔ )ﻛﻢ ﻣﺮﺑﻊ(

اﻟﻘﻄﺎع

١٤٠

٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 2

١٤٠
١٤٠
١٤٠
١٤٠
١٤١
١٤١
١٤١
١٤١

٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2

١٤١
١٤١
١٤٢
١٤٢
١٤٢
١٤٢
١٤٢
١٤٢
١٤٢
١٤٣
١٤٣
١٤٣
١٤٣
١٤٣
١٤٣
١٤٤
١٤٤
١٤٤
١٤٤
١٤٤
١٤٤
١٤٤
١٤٥

٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2

ﺧﻂ اﻟﻌﺮض

-

30,12892647
30,1283735
30,09233621
30,09363308
30,12967225
30,09233621
30,09101897
30,05498332
30,05539578
30,05629867
30,09233621
30,05539578
30,05498332
30,05406644
30,01803189
30,01844292
30,0193593
30,05539578
30,01844292
30,01803189
30,01710145
29,981068
29,98240752
30,01844292
29,981068
30,01710145
30,01655919
29,99552163
29,92647703
29,92701736
29,981068
29,92647703

ﺧﻂ اﻟﻄﻮل

-

36,29119079
36,31315592
36,31195237
36,26014799
36,2613328
36,31195237
36,36375334
36,36253325
36,34638222
36,31075099
36,31195237
36,34638222
36,36253325
36,39816213
36,3969314
36,38098817
36,34517017
36,34638222
36,38098817
36,3969314
36,43274701
36,43150562
36,37976542
36,38098817
36,43150562
36,43274701
36,45344955
36,45272016
36,45033171
36,42964775
36,43150562
36,45033171

21/36

22/36

اﻟﻘﻄﻌﺔ

اﳌﺴﺎﺣﺔ )ﻛﻢ ﻣﺮﺑﻊ(

اﻟﻘﻄﺎع

١٤٥

٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 2

١٤٥
١٤٥
١٤٥
١٤٥
١٤٥
١٤٦
١٤٦
١٤٦

٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2

١٤٦
١٤٦
١٤٦
١٤٧
١٤٧
١٤٧
١٤٧
١٤٧
١٤٧
١٤٨
١٤٨
١٤٨
١٤٨
١٤٨
١٤٨
١٤٩
١٤٩
١٤٩
١٤٩
١٤٩
١٥٠
١٥٠
١٥٠

٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 2

ﺧﻂ اﻟﻌﺮض

-

29,99552163
29,99497657
29,92652793
29,90489603
29,90543913
29,92647703
29,90489603
29,92652793
29,92515488
29,88912437
29,89049544
29,90489603
29,89049544
29,88912437
29,85309362
29,85341857
29,8544627
29,89049544
29,85478289
29,8544627
29,85341857
29,8173871
29,81874945
29,85478289
29,82009166
29,81874945
29,78271575
29,78405602
29,82009166
29,78405602
29,78271575
29,74668182

ﺧﻂ اﻟﻄﻮل

-

36,45272016
36,47341779
36,47103574
36,47028466
36,44960561
36,45033171
36,47028466
36,47103574
36,52274204
36,52147285
36,46978511
36,47028466
36,46978511
36,52147285
36,52020597
36,50801132
36,46853673
36,46978511
36,45634124
36,46853673
36,50801132
36,5067511
36,45509948
36,45634124
36,40344435
36,45509948
36,45385998
36,4022233
36,40344435
36,4022233
36,45385998
36,45262273

اﻟﻘﻄﻌﺔ

اﳌﺴﺎﺣﺔ )ﻛﻢ ﻣﺮﺑﻊ(

اﻟﻘﻄﺎع

١٥٠

٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 2

١٥٠
٤٥
٤٥
٤٥
٤٥
٤٥
٤٥
٤٦

٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 2
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3

٤٦
٤٦
٤٦
٤٦
٤٦
٤٧
٤٧
٤٧
٤٧
٤٧
٤٨
٤٨
٤٨
٤٨
٤٨
٤٩
٤٩
٤٩
٤٩
٤٩
٥٠
٥٠
٥٠

٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3

ﺧﻂ اﻟﻌﺮض

-

29,74802014
29,78405602
30,95300091
30,95620884
30,95537837
30,91930891
30,9201382
30,95300091
30,95364997
30,95300091
30,9201382
30,90791255
30,90856046
30,95364997
30,9166943
30,91578052
30,87971585
30,88062833
30,9166943
30,91758696
30,9166943
30,88062833
30,88151972
30,91758696
30,91845849
30,91758696
30,88151972
30,88239002
30,91845849
30,91930891
30,91845849
30,88239002

ﺧﻂ اﻟﻄﻮل

-

36,40100445
36,4022233
35,02456932
35,024637
35,07695384
35,07617383
35,0238766
35,02456932
34,98271569
35,02456932
35,0238766
35,02361918
34,98178516
34,98271569
35,23305214
35,28534026
35,28448337
35,23221481
35,23305214
35,18076165
35,23305214
35,23221481
35,17994389
35,18076165
35,12846886
35,18076165
35,17994389
35,12767067
35,12846886
35,07617383
35,12846886
35,12767067

23/36

24/36

اﻟﻘﻄﻌﺔ

اﳌﺴﺎﺣﺔ )ﻛﻢ ﻣﺮﺑﻊ(

اﻟﻘﻄﺎع

٥٠

٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 3

٥٠
٥١
٥١
٥١
٥١
٥١
٥١
٥٢

٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3

٥٢
٥٢
٥٢
٥٢
٥٣
٥٣
٥٣
٥٣
٥٣
٥٤
٥٤
٥٤
٥٤
٥٤
٥٥
٥٥
٥٥
٥٥
٥٥
٥٦
٥٦
٥٦
٥٦

٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3

ﺧﻂ اﻟﻌﺮض

-

30,88323923
30,91930891
30,90791255
30,9201382
30,91930891
30,88323923
30,88406734
30,90791255
30,87971585
30,8787823
30,84271873
30,84365096
30,87971585
30,88062833
30,87971585
30,84365096
30,84456214
30,88062833
30,88151972
30,88062833
30,84456214
30,84545226
30,88151972
30,88239002
30,88151972
30,84545226
30,84632133
30,88239002
30,88323923
30,88239002
30,84632133
30,84716933

ﺧﻂ اﻟﻄﻮل

-

35,07539521
35,07617383
35,02361918
35,0238766
35,07617383
35,07539521
35,02311756
35,02361918
35,28448337
35,33674952
35,33587464
35,28362801
35,28448337
35,23221481
35,28448337
35,28362801
35,23137898
35,23221481
35,17994389
35,23221481
35,23137898
35,1791276
35,17994389
35,12767067
35,17994389
35,1791276
35,12687392
35,12767067
35,07539521
35,12767067
35,12687392
35,074618

اﻟﻘﻄﻌﺔ

اﳌﺴﺎﺣﺔ )ﻛﻢ ﻣﺮﺑﻊ(

اﻟﻘﻄﺎع

٥٦

٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 3

٥٧
٥٧
٥٧
٥٧
٥٧
٥٨
٥٨
٥٨

٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3

٥٨
٥٨
٥٩
٥٩
٥٩
٥٩
٥٩
٥٩
٦٠
٦٠
٦٠
٦٠
٦٠
٦١
٦١
٦١
٦١
٦١
٦٢
٦٢
٦٢
٦٢
٦٢

٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3

ﺧﻂ اﻟﻌﺮض

-

30,88323923
30,84176545
30,84079112
30,80473007
30,80570301
30,84176545
30,84271873
30,84176545
30,80570301
30,80665494
30,84271873
30,84365096
30,84271873
30,80665494
30,80702982
30,80758584
30,84365096
30,84456214
30,84365096
30,80758584
30,80849573
30,84456214
30,84545226
30,84456214
30,80849573
30,80938458
30,84545226
30,80473007
30,80373612
30,76767626
30,7686688
30,80473007

ﺧﻂ اﻟﻄﻮل

-

35,07539521
35,3881188
35,44036045
35,43944817
35,38722601
35,3881188
35,33587464
35,3881188
35,38722601
35,33500133
35,33587464
35,28362801
35,33587464
35,33500133
35,31411077
35,2827742
35,28362801
35,23137898
35,28362801
35,2827742
35,23054467
35,23137898
35,1791276
35,23137898
35,23054467
35,17831278
35,1791276
35,43944817
35,49166777
35,49073769
35,43853754
35,43944817

25/36

26/36

اﻟﻘﻄﻌﺔ

اﳌﺴﺎﺣﺔ )ﻛﻢ ﻣﺮﺑﻊ(

اﻟﻘﻄﺎع

٦٣

٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 3

٦٣
٦٣
٦٣
٦٣
٦٤
٦٤
٦٤
٦٤

٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3

٦٤
٦٥
٦٥
٦٥
٦٥
٦٥
٦٥
٦٨
٦٨
٦٨
٦٨
٦٨
٦٨
٦٩
٦٩
٦٩
٦٩
٦٩
٧٠
٧٠
٧٠
٧٠
٧٠

٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3

ﺧﻂ اﻟﻌﺮض

-

30,80570301
30,80473007
30,7686688
30,76964035
30,80570301
30,80665494
30,80570301
30,76964035
30,77059092
30,80665494
30,76767626
30,80373612
30,80292583
30,75785241
30,75866126
30,76767626
30,7686688
30,76767626
30,75866126
30,73161618
30,7326073
30,7686688
30,76964035
30,7686688
30,7326073
30,73357747
30,76964035
30,77059092
30,76964035
30,73357747
30,73452669
30,77059092

ﺧﻂ اﻟﻄﻮل

-

35,38722601
35,43944817
35,43853754
35,38633482
35,38722601
35,33500133
35,38722601
35,38633482
35,3341296
35,33500133
35,49073769
35,49166777
35,53344156
35,53225979
35,49050543
35,49073769
35,43853754
35,49073769
35,49050543
35,48980929
35,43762855
35,43853754
35,38633482
35,43853754
35,43762855
35,38544524
35,38633482
35,3341296
35,38633482
35,38544524
35,33325944
35,3341296

اﻟﻘﻄﻌﺔ

اﳌﺴﺎﺣﺔ )ﻛﻢ ﻣﺮﺑﻊ(

اﻟﻘﻄﺎع

٧٤

٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 3

٧٤
٧٤
٧٤
٧٤
٧٤
٧٥
٧٥
٧٥

٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3

٧٥
٧٥
٧٥
٧٥
٧٦
٧٦
٧٦
٧٦
٧٦
٧٦
٧٧
٧٧
٧٧
٧٧
٧٧
٧٨
٧٨
٧٨
٧٨
٧٨
٧٨
١٣
١٣

٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 3
اﻟﻘﻄﺎع 4
اﻟﻘﻄﺎع 4

ﺧﻂ اﻟﻌﺮض

-

30,73161618
30,75866126
30,75785241
30,71277863
30,71358605
30,73161618
30,80702982
30,80665494
30,77059092
30,73452669
30,71649449
30,71686804
30,80702982
30,7326073
30,73161618
30,71358605
30,69555586
30,69654557
30,7326073
30,73357747
30,7326073
30,69654557
30,69751436
30,73357747
30,71649449
30,73452669
30,73357747
30,69751436
30,69846223
30,71649449
31,21280379
31,21236512

ﺧﻂ اﻟﻄﻮل

-

35,48980929
35,49050543
35,53225979
35,53108068
35,48934571
35,48980929
35,31411077
35,33500133
35,3341296
35,33325944
35,33282495
35,31195381
35,31411077
35,43762855
35,48980929
35,48934571
35,48888256
35,43672119
35,43762855
35,38544524
35,43762855
35,43672119
35,38455727
35,38544524
35,33282495
35,33325944
35,38544524
35,38455727
35,33239084
35,33282495
34,04888113
34,10136329

27/36

28/36

اﻟﻘﻄﻌﺔ

اﳌﺴﺎﺣﺔ )ﻛﻢ ﻣﺮﺑﻊ(

اﻟﻘﻄﺎع

١٣

٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 4

١٣
١٣
٢٢
٢٢
٢٢
٢٢
٢٢
٢٣

٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 4
اﻟﻘﻄﺎع 4
اﻟﻘﻄﺎع 4
اﻟﻘﻄﺎع 4
اﻟﻘﻄﺎع 4
اﻟﻘﻄﺎع 4
اﻟﻘﻄﺎع 4
اﻟﻘﻄﺎع 4

٢٣
٢٣
٢٣
٢٣
٢٣
٢٩
٢٩
٢٩
٢٩
٢٩
٣٤
٣٤
٣٤
٣٤
٣٤
٣٥
٣٥
٣٥
٣٥
٣٥
٣٦
٣٦
٣٦

٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 4
اﻟﻘﻄﺎع 4
اﻟﻘﻄﺎع 4
اﻟﻘﻄﺎع 4
اﻟﻘﻄﺎع 4
اﻟﻘﻄﺎع 4
اﻟﻘﻄﺎع 4
اﻟﻘﻄﺎع 4
اﻟﻘﻄﺎع 4
اﻟﻘﻄﺎع 4
اﻟﻘﻄﺎع 4
اﻟﻘﻄﺎع 4
اﻟﻘﻄﺎع 4
اﻟﻘﻄﺎع 4
اﻟﻘﻄﺎع 4
اﻟﻘﻄﺎع 4
اﻟﻘﻄﺎع 4
اﻟﻘﻄﺎع 4
اﻟﻘﻄﺎع 4
اﻟﻘﻄﺎع 4
اﻟﻘﻄﺎع 4
اﻟﻘﻄﺎع 4
اﻟﻘﻄﺎع 4

ﺧﻂ اﻟﻌﺮض

-

31,17627999
31,17671804
31,21280379
31,17627999
31,17582057
31,13973589
31,14019466
31,17627999
31,17671804
31,17627999
31,14019466
31,14054632
31,14063209
31,17671804
31,13973589
31,13925577
31,10317156
31,103651
31,13973589
31,14054632
31,14019466
31,09508771
31,09543874
31,14054632
31,10317156
31,10267081
31,06658711
31,06708715
31,10317156
31,07390309
31,103651
31,10317156

ﺧﻂ اﻟﻄﻮل

-

34,10094539
34,04848313
34,04888113
34,10094539
34,15340648
34,15296946
34,10052824
34,10094539
34,04848313
34,10094539
34,10052824
34,05857441
34,04808584
34,04848313
34,15296946
34,20540945
34,20495339
34,15253323
34,15296946
34,05857441
34,10052824
34,10000785
34,05807386
34,05857441
34,20495339
34,25737227
34,25689724
34,20449815
34,20495339
34,15217419
34,15253323
34,20495339

اﻟﻘﻄﻌﺔ

اﳌﺴﺎﺣﺔ )ﻛﻢ ﻣﺮﺑﻊ(

اﻟﻘﻄﺎع

٣٦

٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 4

٣٦
٣٦
٤٠
٤٠
٤٠
٤٠
٤٠
٤٠

٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 4
اﻟﻘﻄﺎع 4
اﻟﻘﻄﺎع 4
اﻟﻘﻄﺎع 4
اﻟﻘﻄﺎع 4
اﻟﻘﻄﺎع 4
اﻟﻘﻄﺎع 4
اﻟﻘﻄﺎع 4

٤١
٤١
٤١
٤١
٤١
٤١
٤١
٦
٦
٦
٦
٦
٦
٧
٧
٧
٧
٧
٧
٨
٨
٨
٨

٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 4
اﻟﻘﻄﺎع 4
اﻟﻘﻄﺎع 4
اﻟﻘﻄﺎع 4
اﻟﻘﻄﺎع 4
اﻟﻘﻄﺎع 4
اﻟﻘﻄﺎع 4
اﻟﻘﻄﺎع 5
اﻟﻘﻄﺎع 5
اﻟﻘﻄﺎع 5
اﻟﻘﻄﺎع 5
اﻟﻘﻄﺎع 5
اﻟﻘﻄﺎع 5
اﻟﻘﻄﺎع 5
اﻟﻘﻄﺎع 5
اﻟﻘﻄﺎع 5
اﻟﻘﻄﺎع 5
اﻟﻘﻄﺎع 5
اﻟﻘﻄﺎع 5
اﻟﻘﻄﺎع 5
اﻟﻘﻄﺎع 5
اﻟﻘﻄﺎع 5
اﻟﻘﻄﺎع 5

ﺧﻂ اﻟﻌﺮض

-

31,06708715
31,0675659
31,07390309
31,09543874
31,09508771
31,07436068
31,04998043
31,05033084
31,09543874
31,04998043
31,07436068
31,07390309
31,0675659
31,03781783
31,03827477
31,04998043
31,54096959
31,5404236
31,52238369
31,50434372
31,50488894
31,54096959
31,50434372
31,52238369
31,52181642
31,48573723
31,4863037
31,50434372
31,4863037
31,48573723
31,48226631
31,44965782

ﺧﻂ اﻟﻄﻮل

-

34,20449815
34,15209778
34,15217419
34,05807386
34,10000785
34,09976912
34,09948864
34,05757443
34,05807386
34,09948864
34,09976912
34,15217419
34,15209778
34,15173939
34,09935409
34,09948864
34,29942029
34,35208032
34,35182037
34,35156066
34,29892085
34,29942029
34,35156066
34,35182037
34,40446883
34,40392943
34,35130118
34,35156066
34,35130118
34,40392943
34,40387759
34,403391

29/36

30/36

اﻟﻘﻄﻌﺔ

اﳌﺴﺎﺣﺔ )ﻛﻢ ﻣﺮﺑﻊ(

اﻟﻘﻄﺎع

٨

٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 5

٨
٩
٩
٩
٩
٩
٩
٩

٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 5
اﻟﻘﻄﺎع 5
اﻟﻘﻄﺎع 5
اﻟﻘﻄﺎع 5
اﻟﻘﻄﺎع 5
اﻟﻘﻄﺎع 5
اﻟﻘﻄﺎع 5
اﻟﻘﻄﺎع 5

١٠
١٠
١٠
١٠
١٠
١٠
١٠
١١
١١
١١
١١
١١
١١
١٢
١٢
١٢
١٢
١٢
١٢
١٦
١٦
١٦
١٦

٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 5
اﻟﻘﻄﺎع 5
اﻟﻘﻄﺎع 5
اﻟﻘﻄﺎع 5
اﻟﻘﻄﺎع 5
اﻟﻘﻄﺎع 5
اﻟﻘﻄﺎع 5
اﻟﻘﻄﺎع 5
اﻟﻘﻄﺎع 5
اﻟﻘﻄﺎع 5
اﻟﻘﻄﺎع 5
اﻟﻘﻄﺎع 5
اﻟﻘﻄﺎع 5
اﻟﻘﻄﺎع 6
اﻟﻘﻄﺎع 6
اﻟﻘﻄﺎع 6
اﻟﻘﻄﺎع 6
اﻟﻘﻄﺎع 6
اﻟﻘﻄﺎع 6
اﻟﻘﻄﺎع 6
اﻟﻘﻄﺎع 6
اﻟﻘﻄﺎع 6
اﻟﻘﻄﺎع 6

ﺧﻂ اﻟﻌﺮض

-

31,45022349
31,4863037
31,44965782
31,48226631
31,48179763
31,43669914
31,43701752
31,43716699
31,44965782
31,43701752
31,43669914
31,43642496
31,40034632
31,4007381
31,40093804
31,43701752
31,4007381
31,40034632
31,40013901
31,36406044
31,36465869
31,4007381
31,19648562
31,19469125
31,17665932
31,17756654
31,17845242
31,19648562
31,17756654
31,17665932
31,14059528
31,14150122

ﺧﻂ اﻟﻄﻮل

-

34,35078291
34,35130118
34,403391
34,40387759
34,44597755
34,44528462
34,41678491
34,40320481
34,403391
34,41678491
34,44528462
34,46938411
34,46882167
34,4342246
34,41624259
34,41678491
34,4342246
34,46882167
34,48680315
34,48623485
34,43367638
34,4342246
35,14791887
35,25280531
35,25237809
35,19994597
35,14751151
35,14791887
35,19994597
35,25237809
35,25152481
35,19911252

اﻟﻘﻄﻌﺔ

اﳌﺴﺎﺣﺔ )ﻛﻢ ﻣﺮﺑﻊ(

اﻟﻘﻄﺎع

١٦

٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 6

١٧
١٧
١٧
١٧
١٧
١٧
١٨
١٨

٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 6
اﻟﻘﻄﺎع 6
اﻟﻘﻄﺎع 6
اﻟﻘﻄﺎع 6
اﻟﻘﻄﺎع 6
اﻟﻘﻄﺎع 6
اﻟﻘﻄﺎع 6
اﻟﻘﻄﺎع 6

١٨
١٨
١٨
١٨
١٩
١٩
١٩
١٩
١٩
١٩
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢١
٢١
٢١
٢١
٢١
٢٤
٢٤
٢٤

٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 6
اﻟﻘﻄﺎع 6
اﻟﻘﻄﺎع 6
اﻟﻘﻄﺎع 6
اﻟﻘﻄﺎع 6
اﻟﻘﻄﺎع 6
اﻟﻘﻄﺎع 6
اﻟﻘﻄﺎع 6
اﻟﻘﻄﺎع 6
اﻟﻘﻄﺎع 6
اﻟﻘﻄﺎع 6
اﻟﻘﻄﺎع 6
اﻟﻘﻄﺎع 6
اﻟﻘﻄﺎع 6
اﻟﻘﻄﺎع 6
اﻟﻘﻄﺎع 6
اﻟﻘﻄﺎع 6
اﻟﻘﻄﺎع 6
اﻟﻘﻄﺎع 6
اﻟﻘﻄﺎع 6
اﻟﻘﻄﺎع 6
اﻟﻘﻄﺎع 6
اﻟﻘﻄﺎع 6

ﺧﻂ اﻟﻌﺮض

-

31,17756654
31,17845242
31,17756654
31,14150122
31,14210158
31,14238585
31,17845242
31,17988932
31,1790392
31,1429718
31,14354796
31,14382072
31,17988932
31,1816785
31,18087518
31,14480519
31,14519567
31,14560737
31,1816785
31,18246047
31,1816785
31,14560737
31,14638823
31,18246047
31,18322108
31,18246047
31,14638823
31,14714777
31,18322108
31,14519567
31,14480519
31,14382072

ﺧﻂ اﻟﻄﻮل

-

35,19994597
35,14751151
35,19994597
35,19911252
35,16367964
35,14669788
35,14751151
35,05962541
35,11206367
35,11126345
35,07583145
35,05884501
35,05962541
34,94464722
34,99709022
34,99633349
34,97098945
34,94391032
34,94464722
34,89220214
34,94464722
34,94391032
34,89148509
34,89220214
34,83975504
34,89220214
34,89148509
34,83905784
34,83975504
34,97098945
34,99633349
35,05884501

31/36

32/36

اﻟﻘﻄﻌﺔ

اﳌﺴﺎﺣﺔ )ﻛﻢ ﻣﺮﺑﻊ(

اﻟﻘﻄﺎع

٢٤

٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 6

٢٤
٢٤
٢٤
٢٧
٢٧
٢٧
٢٧
٢٧

٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 6
اﻟﻘﻄﺎع 6
اﻟﻘﻄﺎع 6
اﻟﻘﻄﺎع 6
اﻟﻘﻄﺎع 6
اﻟﻘﻄﺎع 6
اﻟﻘﻄﺎع 6
اﻟﻘﻄﺎع 6

٢٧
٢٨
٢٨
٢٨
٢٨
٢٨
١٤
١٤
١٤
١٤
١٤
١٥
١٥
١٥
١٥
١٥
٢٥
٢٥
٢٥
٢٥
٢٥
٢٦
٢٦

٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 6
اﻟﻘﻄﺎع 6
اﻟﻘﻄﺎع 6
اﻟﻘﻄﺎع 6
اﻟﻘﻄﺎع 6
اﻟﻘﻄﺎع 6
اﻟﻘﻄﺎع 7
اﻟﻘﻄﺎع 7
اﻟﻘﻄﺎع 7
اﻟﻘﻄﺎع 7
اﻟﻘﻄﺎع 7
اﻟﻘﻄﺎع 7
اﻟﻘﻄﺎع 7
اﻟﻘﻄﺎع 7
اﻟﻘﻄﺎع 7
اﻟﻘﻄﺎع 7
اﻟﻘﻄﺎع 7
اﻟﻘﻄﺎع 7
اﻟﻘﻄﺎع 7
اﻟﻘﻄﺎع 7
اﻟﻘﻄﺎع 7
اﻟﻘﻄﺎع 7
اﻟﻘﻄﺎع 7

ﺧﻂ اﻟﻌﺮض

-

31,14354796
31,12551377
31,12716031
31,14519567
31,1429718
31,14238585
31,14210158
31,10603518
31,10690418
31,1429718
31,12716031
31,12551377
31,10747953
31,1091249
31,12716031
31,19536894
31,19450304
31,14943746
31,15030183
31,19536894
31,19622118
31,19536894
31,15030183
31,15115257
31,19622118
31,14921924
31,14811537
31,11206452
31,11316683
31,14921924
31,15136313
31,15115257

ﺧﻂ اﻟﻄﻮل

-

35,07583145
35,07543857
34,97061639
34,97098945
35,11126345
35,14669788
35,16367964
35,16286106
35,11046466
35,11126345
34,97061639
35,07543857
35,07504605
34,97024365
34,97061639
35,63390483
35,67584496
35,67457735
35,63265703
35,63390483
35,5919629
35,63390483
35,63265703
35,59073492
35,5919629
35,68505715
35,73745441
35,73641865
35,68404116
35,68505715
35,58025412
35,59073492

اﻟﻘﻄﻌﺔ

اﳌﺴﺎﺣﺔ )ﻛﻢ ﻣﺮﺑﻊ(

اﻟﻘﻄﺎع

٢٦

٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 7

٢٦
٢٦
٢٦
٣٠
٣٠
٣٠
٣٠
٣٠

٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 7
اﻟﻘﻄﺎع 7
اﻟﻘﻄﺎع 7
اﻟﻘﻄﺎع 7
اﻟﻘﻄﺎع 7
اﻟﻘﻄﺎع 7
اﻟﻘﻄﺎع 7
اﻟﻘﻄﺎع 7

٣١
٣١
٣١
٣١
٣١
٣٢
٣٢
٣٢
٣٢
٣٢
٣٣
٣٣
٣٣
٣٣
٣٣
٣٧
٣٧
٣٧
٣٧
٣٧
٣٨
٣٨
٣٨

٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 7
اﻟﻘﻄﺎع 7
اﻟﻘﻄﺎع 7
اﻟﻘﻄﺎع 7
اﻟﻘﻄﺎع 7
اﻟﻘﻄﺎع 7
اﻟﻘﻄﺎع 7
اﻟﻘﻄﺎع 7
اﻟﻘﻄﺎع 7
اﻟﻘﻄﺎع 7
اﻟﻘﻄﺎع 7
اﻟﻘﻄﺎع 7
اﻟﻘﻄﺎع 7
اﻟﻘﻄﺎع 7
اﻟﻘﻄﺎع 7
اﻟﻘﻄﺎع 7
اﻟﻘﻄﺎع 7
اﻟﻘﻄﺎع 7
اﻟﻘﻄﺎع 7
اﻟﻘﻄﺎع 7
اﻟﻘﻄﺎع 7
اﻟﻘﻄﺎع 7
اﻟﻘﻄﺎع 7

ﺧﻂ اﻟﻌﺮض

-

31,15030183
31,11424789
31,11530769
31,15136313
31,11094096
31,10979615
31,07374827
31,07489146
31,11094096
31,11206452
31,11094096
31,07489146
31,07601343
31,11206452
31,11316683
31,11206452
31,07601343
31,07711419
31,11316683
31,11424789
31,11316683
31,07711419
31,07819371
31,11424789
31,07489146
31,07374827
31,03770016
31,03884173
31,07489146
31,07601343
31,07489146
31,03884173

ﺧﻂ اﻟﻄﻮل

-

35,63265703
35,63166082
35,57927768
35,58025412
35,78879324
35,84116486
35,84009152
35,78773962
35,78879324
35,73641865
35,78879324
35,78773962
35,73538476
35,73641865
35,68404116
35,73641865
35,73538476
35,683027
35,68404116
35,63166082
35,68404116
35,683027
35,63066639
35,63166082
35,78773962
35,84009152
35,8390201
35,78668789
35,78773962
35,73538476
35,78773962
35,78668789
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اﻟﻘﻄﻌﺔ

اﳌﺴﺎﺣﺔ )ﻛﻢ ﻣﺮﺑﻊ(

اﻟﻘﻄﺎع

٣٨

٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 7

٣٨
٣٩
٣٩
٣٩
٣٩
٣٩
٤٢
٤٢

٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 7
اﻟﻘﻄﺎع 7
اﻟﻘﻄﺎع 7
اﻟﻘﻄﺎع 7
اﻟﻘﻄﺎع 7
اﻟﻘﻄﺎع 7
اﻟﻘﻄﺎع 7
اﻟﻘﻄﺎع 7

٤٢
٤٢
٤٢
٤٣
٤٣
٤٣
٤٣
٤٣
٤٤
٤٤
٤٤
٤٤
٤٤
١
١
١
١
١
١
٢
٢
٢
٢

٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 7
اﻟﻘﻄﺎع 7
اﻟﻘﻄﺎع 7
اﻟﻘﻄﺎع 7
اﻟﻘﻄﺎع 7
اﻟﻘﻄﺎع 7
اﻟﻘﻄﺎع 7
اﻟﻘﻄﺎع 7
اﻟﻘﻄﺎع 7
اﻟﻘﻄﺎع 7
اﻟﻘﻄﺎع 7
اﻟﻘﻄﺎع 7
اﻟﻘﻄﺎع 7
اﻟﻘﻄﺎع 8
اﻟﻘﻄﺎع 8
اﻟﻘﻄﺎع 8
اﻟﻘﻄﺎع 8
اﻟﻘﻄﺎع 8
اﻟﻘﻄﺎع 8
اﻟﻘﻄﺎع 8
اﻟﻘﻄﺎع 8
اﻟﻘﻄﺎع 8
اﻟﻘﻄﺎع 8

ﺧﻂ اﻟﻌﺮض

-

31,03996211
31,07601343
31,07711419
31,07601343
31,03996211
31,04106131
31,07711419
31,03770016
31,0365374
31,0004907
31,00165181
31,03770016
31,03884173
31,03770016
31,00165181
31,00279176
31,03884173
31,03996211
31,03884173
31,00279176
31,00391056
31,03996211
32,07134179
32,08938508
32,08945833
32,0533716
32,05329846
32,07134179
32,07112896
32,07134179
32,05329846
32,0532271

ﺧﻂ اﻟﻄﻮل

-

35,73435272
35,73538476
35,683027
35,73538476
35,73435272
35,68201466
35,683027
35,8390201
35,8913493
35,89026017
35,83795061
35,8390201
35,78668789
35,8390201
35,83795061
35,78563805
35,78668789
35,73435272
35,78668789
35,78563805
35,73332254
35,73435272
32,79841034
32,79837073
32,85135704
32,85141541
32,79844991
32,79841034
32,69245926
32,79841034
32,79844991
32,75768929

اﻟﻘﻄﻌﺔ

اﳌﺴﺎﺣﺔ )ﻛﻢ ﻣﺮﺑﻊ(

اﻟﻘﻄﺎع

٢

٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 8

٢
٣
٣
٣
٣
٣
٣
٣

٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 8
اﻟﻘﻄﺎع 8
اﻟﻘﻄﺎع 8
اﻟﻘﻄﺎع 8
اﻟﻘﻄﺎع 8
اﻟﻘﻄﺎع 8
اﻟﻘﻄﺎع 8
اﻟﻘﻄﺎع 8

٣
٤
٤
٤
٤
٤
٤
٤
٥
٥
٥
٥
٥
٥

٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠

اﻟﻘﻄﺎع 8
اﻟﻘﻄﺎع 8
اﻟﻘﻄﺎع 8
اﻟﻘﻄﺎع 8
اﻟﻘﻄﺎع 8
اﻟﻘﻄﺎع 8
اﻟﻘﻄﺎع 8
اﻟﻘﻄﺎع 8
اﻟﻘﻄﺎع 8
اﻟﻘﻄﺎع 8
اﻟﻘﻄﺎع 8
اﻟﻘﻄﺎع 8
اﻟﻘﻄﺎع 8
اﻟﻘﻄﺎع 8

ﺧﻂ اﻟﻌﺮض

-

32,05308577
32,07112896
32,0532271
32,05329846
32,0533716
32,05338532
32,03534187
32,03529291
32,03518376
32,0532271
32,01804741
32,03529291
32,03534187
32,03535539
31,99926832
31,99920592
32,01804741
32,01796287
32,01804741
31,99920592
31,98196033
31,9818759
32,01796287

ﺧﻂ اﻟﻄﻮل

-

32,69251963
32,69245926
32,75768929
32,79844991
32,85141541
32,86362017
32,86364692
32,82390395
32,75773682
32,75768929
32,82393694
32,82390395
32,86364692
32,87685915
32,8769074
32,82397296
32,82393694
32,77099186
32,82393694
32,82397296
32,82400589
32,77108154
32,77099186
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اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ
اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋـﻦ اﻟﻤـﻮارد اﻟﻤﻌﺪﻧﻴـﺔ ،اﻟﺒﺮازﻳـﻞ ،ﻻﺳﺘﻜﺸـﺎف ﻗﺸـﻮر اﻟﻤﻨﻐﻨﻴـﺰ
اﻟﺤﺪﻳﺪي اﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﺑﺎﻟﺖ

ﺣﺪود اﳉﺮف اﻟﻘﺎري اﳌﻤﺘﺪ اﻟﱵ ﻗﺪﻣﺖ ﺑﺸﺄ ﺎ
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اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳋﺎﻟﺼﺔ )ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻼﻧﺪرز
اﻟﺒﺤﺮي(2011 ،

اﻟﻘﻄﻌﺔ اﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ) 150ﻗﻄﻌﺔ(
اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺸﺎط ﺑﺄﺑﻌﺎد ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز
 550×550ﻛﻢ

ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ

ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ

ISBA/20/C/18
Distr.: General
9 July 2014
Arabic
Original: English

ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
ﻛﻴﻨﻐﺴﺘﻮﻥ ،ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ
 ٢٥-١٤ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ ٢٠١٥

ﺗﻘﺮﻳــﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ ﻭﺗﻮﺻــﻴﺎﻬﺗﺎ ﺇﱃ ﳎﻠــﺲ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ
ﻟﻘــﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﻄﻠــﺐ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺧﻄــﺔ ﻋﻤــﻞ ﻻﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ
ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌـﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠـﺰﺍﺕ ﻣﻘﺪﻣـﺔ ﻣـﻦ ﺷـﺮﻛﺔ ﻛـﻮﻙ ﺁﻳﻠﻨـﺪﺯ ﻟﻼﺳـﺘﺜﻤﺎﺭ
)(Cook Islands Investment Corporation
ﺃﻭﻻ  -ﻣﻘﺪﻣﺔ
 - ١ﰲ  ٢٧ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﱪ  ،٢٠١٣ﺗﻠﻘﻰ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ
ﻃﻠﺒــﺎ ﻣــﻦ ﺷــﺮﻛﺔ ﻛــﻮﻙ ﺁﻳﻠﻨــﺪﺯ ﻟﻼﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺗﻠــﺘﻤﺲ ﻓﻴــﻪ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺧﻄــﺔ ﻋﻤــﻞ ﻻﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ
ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠـﺰﺍﺕ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘـﺔ .ﻭﻗـﺪ ﻗﹸـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﻋﻤـﻼ ﺑﻨﻈـﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴـﺐ ﻋـﻦ ﺍﻟﻌﻘﻴـﺪﺍﺕ
ﺍﳌﺘﻌــﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠــﺰﺍﺕ ﻭﺍﺳﺘﻜﺸــﺎﻓﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘــﺔ ) ،ISBA/19/C/17ﺍﳌﺮﻓــﻖ( .ﻭﺗﻘــﻊ ﺍﳌﻨﻄﻘــﺔ ﺍﳌﺸــﻤﻮﻟﺔ
ﺑﺎﻟﻄﻠــﺐ ﺿــﻤﻦ ﺍﳌﻨــﺎﻃﻖ ﺍﶈﺠــﻮﺯﺓ ﻟﻠﺴــﻠﻄﺔ ﻋﻤــﻼ ﺑﺎﳌــﺎﺩﺓ  ٨ﻣــﻦ ﺍﳌﺮﻓــﻖ ﺍﻟﺜﺎﻟــﺚ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﺍﻷﻣــﻢ
ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻟﻌﺎﻡ .١٩٨٢
 - ٢ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘـﺮﺓ ) ١ﺝ( ﻣـﻦ ﺍﳌـﺎﺩﺓ  ٢٠ﻣـﻦ ﺍﻟﻨﻈـﺎﻡ ،ﺃﺧﻄـﺮ ﺍﻷﻣـﲔ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺃﻋﻀـﺎﺀ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ
ﲟــﺬﻛﺮﺓ ﺷــﻔﻮﻳﺔ ﻣﺆﺭﺧــﺔ  ٣٠ﻛــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴــﻤﱪ  ٢٠١٣ﺑﺎﺳــﺘﻼﻣﻪ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﻭﻋ ّﻤــﻢ ﻋﻠــﻴﻬﻢ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﻋﺎﻡ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـﻪ .ﻭﺃﺩﺭﺝ ﺍﻷﻣـﲔ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻛـﺬﻟﻚ ﺍﻟﻨﻈـﺮ ﰲ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﺍﳌـﺬﻛﻮﺭ ﰲ
ﺟــﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤــﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤــﺎﻉ ﺍﻟــﺬﻱ ﺗﺰﻣــﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ ﻋﻘــﺪﻩ ﰲ ﺍﻟﻔﺘــﺮﺓ ﻣــﻦ  ٣ﺇﱃ
 ١٣ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﱪﺍﻳﺮ .٢٠١٤
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ﺛﺎﻧﻴﺎ  -ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻋﺘﻤﺪﻬﺗﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﻄﻠﺐ
ﺃﻟﻒ  -ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻋﺘﻤﺪﻬﺗﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﻄﻠﺐ
 - ٣ﻧﻮّﻫﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﺇﺑّﺎﻥ ﻧﻈﺮﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﺍﳌﻘـﺪﻡ ،ﺑـﺄﻥ ﺃﺳـﻠﻮﺏ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺍﳌﻨﺼـﻮﺹ ﻋﻠﻴـﻪ ﰲ
ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٦ﻣـﻦ ﺍﳌﺮﻓـﻖ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺚ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺍﻷﻣـﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ ﻳﻘﺘﻀـﻲ ﻣﻨـﻬﺎ ﺃﻭﻻ ﺃﻥ ﺗﺜﺒـﺖ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﳑﺎ ﺇﺫﺍ ﻛـﺎﻥ ﻣﻘـﺪﱢﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﻗـﺪ ﺍﺳـﺘﻮﰱ ﺍﻟﺸـﺮﻭﻁ ﺍﻟـﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻨﻈـﺎﻡ ،ﻭﺧﺎﺻـﺔ
ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻟﺸــﻜﻞ ﺍﻟــﺬﻱ ﺗﻘــﺪﻡ ﺑــﻪ ﺍﻟﻄﻠﺒــﺎﺕ؛ ﻭﺃﻧــﻪ ﻗــﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﻬــﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﻴــﺪﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣــﺔ
ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٤ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ؛ ﻭﺃﻧﻪ ﳝﻠﻚ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺘﲔ ﻟﺘﻨﻔﻴـﺬ ﺧﻄـﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ .ﻭﻳُﻄﻠـﺐ ﺛﺎﻧﻴـﺎ ﻣـﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺃﻥ ﺗﺒـﺖ ،ﻋﻤـﻼ ﺑـﺎﻟﻔﻘﺮﺓ  ٤ﻣـﻦ ﺍﳌـﺎﺩﺓ
 ٢١ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﻭﻓﻘـﺎ ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﻬﺗـﺎ ،ﻓﻴﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧـﺖ ﺧﻄـﺔ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣـﺔ ﺗـﻮﻓﺮ ﺍﳊﻤﺎﻳـﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟـﺔ
ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻭﺳﻼﻣﺘﻬﻢ ،ﻭﺗﻮﻓﺮ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﺗﻜﻔـﻞ ﺣﻔﻈﻬـﺎ ﺑﺸـﻜﻞ ﻓﻌـﺎﻝ ،ﻭﺗﻀـﻤﻦ
ﻋﺪﻡ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺣﻴﺚ ﳝﻜـﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺴـﺒﺐ ﰲ ﻋﺮﻗﻠـﺔ ﺍﺳـﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻤـﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ ﺍﳌﻌﺘـﺮﻑ ﻬﺑـﺎ
ﻛﻤﻤﺮﺍﺕ ﺿـﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣـﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ ﺃﻭ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻟـﱵ ﺗﻜﺜـﺮ ﻓﻴﻬـﺎ ﺃﻧﺸـﻄﺔ ﺍﻟﺼـﻴﺪ .ﻭﺗـﻨﺺ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ٥ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢١ﻣـﻦ ﺍﻟﻨﻈـﺎﻡ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﻳﻠـﻲ” :ﺇﺫﺍ ﺗﺄﻛـﺪﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﻣـﻦ ﺍﻟﻨﻘـﺎﻁ ﺍﳌﻨﺼـﻮﺹ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ٣ﻭﻗﺮﺭﺕ ﺃﻥ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺔ ﻟﺸـﺮﻭﻁ ﺍﻟﻔﻘـﺮﺓ ،٤
ﺗﻮﺻﻲ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ ﺑﺎﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ“.
 - ٤ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻌﻘﻴـﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌـﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠـﺰﺍﺕ ،ﺭﺍﻋـﺖ
ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺍﳌﺒــﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﺎﺕ ﻭﺍﻷﻫــﺪﺍﻑ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻷﻧﺸــﻄﺔ ﺍﳌﻨﻔــﺬﺓ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘــﺔ ﻛﻤــﺎ ﻧــﺺ ﻋﻠﻴﻬــﺎ
ﺍﳉﺰﺀ ﺍﳊﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻣﺮﻓﻘﻬـﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺚ ﻭﺍﻻﺗﻔـﺎﻕ ﺍﳌﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴـﺬ ﺍﳉـﺰﺀ ﺍﳊـﺎﺩﻱ ﻋﺸـﺮ
ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ.

ﺑﺎﺀ  -ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﻄﻠﺐ
 - ٥ﻧﻈـــﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨـــﺔ ﰲ ﺍﻟﻄﻠـــﺐ ﰲ ﺟﻠﺴـــﺎﺕ ﻣﻐﻠﻘـــﺔ ﻋُﻘـــﺪﺕ ﰲ  ٦ﻭ  ٧ﻭ  ١٠ﺷـــﺒﺎﻁ/
ﻓﱪﺍﻳﺮ  ٢٠١٤ﻭ  ٧ﻭ  ٨ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ .٢٠١٤
 - ٦ﻭﻗﺒــﻞ ﺍﻟﺒــﺪﺀ ﰲ ﺩﺭﺍﺳــﺔ ﻣﻔﺼــﻠﺔ ﻟﻠﻄﻠــﺐ ،ﺩﻋــﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ،ﻣﻔــﻮﺽ ﺟــﺰﺭ ﻛــﻮﻙ ﻟﺸــﺆﻭﻥ
ﺍﳌﻌﺎﺩﻥ ﰲ ﻗﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺑﻮﻝ ﻟﻴﻨﺶ ﺍﻟـﺬﻱ ﻳﺮﺍﻓﻘـﻪ ﻛـﻞ ﻣـﻦ ﻣـﺪﻳﺮ ﺷـﺮﻛﺔ ﻛـﻮﻙ ﺁﻳﻠﻨـﺪﺯ ﻟﻼﺳـﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻣﻴﺸــﻴﻞ ﻫﻨــﺮﻱ ﻭﺍﳌﺴﺘﺸــﺎﺭ ﺍﳋــﺎﺹ ﺟــﺎﻙ ﺑﻴﻨﺠــﻮﻥ ،ﺇﱃ ﺗﻘــﺪﱘ ﻋــﺮﺽ ﻳــﺒﲔ ﻓﻴــﻪ ﺍﻟﻄﻠــﺐ .ﻭﻃــﺮﺡ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻌﺪﺋﺬ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻻﺳﺘﻴﻀﺎﺡ ﺑﻌﺾ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﻗﺒـﻞ ﻋﻘـﺪ ﺟﻠﺴـﺔ ﻣﻐﻠﻘـﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳـﺘﻪ
ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ .ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﳌﺒﺪﺋﻲ ﰲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ،ﻗـﺮﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺃﻳﻀـﺎ ﺃﻥ ﺗﻄﻠـﺐ ﺇﱃ ﺭﺋﻴﺴـﻬﺎ ﺃﻥ ﳛﻴـﻞ
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ﺇﱃ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﺑﺄﺳﺌﻠﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺇﱃ ﻣﻘـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ .ﻭﻗـﺪ
ﻭﺭﺩﺕ ﺭﺩﻭﺩ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﱂ ﻳُﺘﺢ ﳍﺎ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻜﺎﰲ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﻄﻠﺐ،
ﻓﻘﺮﺭﺕ ﺃﻥ ﺗﺮﺟﺊ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﺇﱃ ﺟﻠﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﻘﻮﺩﺓ ﰲ ﺷـﻬﺮ ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴـﻪ  .٢٠١٤ﻭﻗـﺪ ﺃﺧـﺬﺕ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺮﺩﻭﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻜﻤﻞ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﳌﻨـﺎﻇﺮﺓ ﳍـﺎ ﻣـﻦ
ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﳌﻘﺪﻡ ﺃﺻﻼ ﰲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻧﻈﺮﻫﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﰲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﰲ ﺩﻭﺭﻬﺗﺎ ﺍﳌﻌﻘﻮﺩﺓ ﰲ ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ.

ﺛﺎﻟﺜﺎ  -ﻣﻮﺟﺰ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ
ﺃﻟﻒ  -ﻫﻮﻳﺔ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ
-٧

ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﺳﻢ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﻋﻨﻮﺍﻧﻪ:
)ﺃ(

Corporation؛

ﺍﻻﺳـــﻢ :ﺷـــﺮﻛﺔ ﻛـــﻮﻙ ﺁﻳﻠﻨـــﺪﺯ ﻟﻼﺳـــﺘﺜﻤﺎﺭ

Cook Islands Investment

)ﺏ( ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥMain Road, Avarua, Rarotonga, Cook Islands :؛

-٨

)ﺝ(

ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﱪﻳﺪﻱP.O.Box 733, Avarua, Rarotonga, Cook Islands :؛

)ﺩ(

ﺭﻗﻢ ﺍﳍﺎﺗﻒ+٦٨٢ ٢٩ ١٩٣ :؛

)ﻫـ(

ﺭﻗﻢ ﺍﳍﺎﺗﻒ ﺍﶈﻤﻮﻝ+٦٨٢ ٥٥ ٣٣١ :؛

)ﻭ(

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ.paul.lynch@cookislands.gov.ck :

ﻭﻗﺪ ﻋﲔ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﳑﺜﻼ ﻟﻪ:
)ﺃ(

ﺍﻻﺳﻢ ﻭﺍﻟﻠﻘﺐ :ﻣﺎﺭﻙ ﺑﺮﺍﻭﻥ ،ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﺴﺆﻭﻝ؛

)ﺏ( ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﱪﻳﺪﻱ :ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺫﺍﺗﻪ ﺍﳌﺪﺭﺝ ﺃﻋﻼﻩ؛
)ﺝ(

ﺭﻗﻢ ﺍﳍﺎﺗﻒ :ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺫﺍﺗﻪ ﺍﳌﺪﺭﺝ ﺃﻋﻼﻩ؛

)ﺩ(

ﺭﻗﻢ ﺍﳍﺎﺗﻒ ﺍﶈﻤﻮﻝ :ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺫﺍﺗﻪ ﺍﳌﺪﺭﺝ ﺃﻋﻼﻩ؛

)ﻫـ(

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ :ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺫﺍﺗﻪ ﺍﳌﺪﺭﺝ ﺃﻋﻼﻩ؛

)ﻭ( ﻣﻜﺎﻥ ﺇﺷﻬﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻭﳏﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ/ﺍﳌﻘﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﳍﺎ:
.Rarotonga, Cook Islands
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 - ٩ﻭﺫﻛﺮﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﺃﻬﻧﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﳑﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣـﻞ ﻟﺪﻭﻟـﺔ ﺟـﺰﺭ ﻛـﻮﻙ .ﻭﻗـﺪ
ﺃﹸﻧﺸــﺌﺖ ﻫــﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴــﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ ﻋﻤــﻼ ﺑﺎﳌــﺎﺩﺓ  ٣ﻣــﻦ ﺍﻟﻘــﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺸــﺮﻛﺔ ﻛــﻮﻙ ﺁﻳﻠﻨــﺪﺯ
ﻟﻼﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻌــﺎﻡ ) ١٩٩٨ﺑﺼــﻴﻐﺘﻪ ﺍﳌﻌﺪﻟــﺔ( ﺍﻟــﺬﻱ ﺃﺩﺭﺝ ﰲ ﺍﻟﻄﻠــﺐ .ﻭﻳﻮﺟــﺪ ﺍﳌﻜﺘــﺐ ﺍﳌﺴ ـﺠّﻞ
ﳌﻘــﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﰲ ﻣﻜﺘــﺐ ﺍﻟـﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﺴــﺆﻭﻝ ﰲ ﺟــﺰﺭ ﻛــﻮﻙ .ﻭﰲ ﺷــﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺰﻛﻴــﺔ ،ﺗــﺬﻛﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟــﺔ
ﺍﳌﺰﻛﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﳜﻀـﻊ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑـﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟـﺔ ﻭﺍﻟﺴـﻴﺎﺩﻳﺔ ﳊﻜﻮﻣـﺔ ﺟـﺰﺭ ﻛـﻮﻙ ﻭﻟﻘـﻮﺍﻧﲔ
ﺟﺰﺭ ﻛﻮﻙ ﻭﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺰﺭ ﻛﻮﻙ.

ﺑﺎﺀ  -ﺍﻟﺘﺰﻛﻴﺔ
 - ١٠ﺩﻭﻟﺔ ﺟﺰﺭ ﻛﻮﻙ ﻫﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﺰﻛﻴﺔ.
 - ١١ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺩﻭﻟﺔ ﺟﺰﺭ ﻛﻮﻙ ﻗﺪ ﺃﻭﺩﻋﺖ ﺻﻚ ﺍﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ ﻭﻭﺍﻓﻘــﺖ ﻋﻠــﻰ ﺍﻻﻟﺘــﺰﺍﻡ ﺑﺎﻻﺗﻔــﺎﻕ ﺍﳌﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴــﺬ ﺍﳉــﺰﺀ ﺍﳊــﺎﺩﻱ ﻋﺸــﺮ ﻣــﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﰲ
 ١٥ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﱪﺍﻳﺮ .١٩٩٥
 - ١٢ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺰﻛﻴﺔ ﲢﻤﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ  ١٨ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﱪ ٢٠١٣؛ ﻭﻫﻲ ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒـﻞ
ﺍﻟــﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﺴــﺆﻭﻝ ﰲ ﺣﻜﻮﻣــﺔ ﺟــﺰﺭ ﻛــﻮﻙ ﻣــﺎﺭﻙ ﺑــﺮﺍﻭﻥ .ﻭﺗﺸــﲑ ﺷــﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺰﻛﻴــﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟــﺔ
ﺍﳌﺰﻛﻴﺔ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻨﻮﻃﺔ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﻣﺰﻛﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ  ،١٣٩ﻭﺍﻟﻔﻘـﺮﺓ  ٤ﻣـﻦ ﺍﳌـﺎﺩﺓ ،١٥٣
ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ٤ﻣﻦ ﺍﳌـﺎﺩﺓ  ٤ﺍﳌﻨﺼـﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﰲ ﺍﳌﺮﻓـﻖ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺚ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ .ﻭﻳـﺬﻛﺮ ﻣﻘـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﰲ
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺆﺭﺧﺔ  ١٨ﻛـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴـﻤﱪ  ٢٠١٣ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟـﺔ ﺍﳌﺰﻛﻴـﺔ ،ﲤﺎﺷـﻴﺎ ﻣـﻊ ﺍﳌـﺎﺩﺓ  ٤ﻣـﻦ
ﺍﳌﺮﻓﻖ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،ﺍﲣﺬﺕ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﺸـﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤـﺔ ﻭﺍﻹﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺳﻨّﻬﺎ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳋﺎﺿﻌﲔ ﻟﻮﻻﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

ﺟﻴﻢ  -ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ
 - ١٣ﺗﻐﻄﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻳﺒﻠﻎ ﺇﲨﺎﻟﻴﻬـﺎ  ٧٥ ٠٠٠ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ
ﻭﺗﻘﻊ ﰲ ﺻﺪﻉ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻛﻼﺭﻳﻮﻥ  -ﻛﻠﻴﱪﺗـﻮﻥ .ﻭﻫـﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘـﺔ ﻫـﻲ ﻣﻨﻄﻘـﺔ ﳏﻔﻮﻇـﺔ ﺳـﺎﳘﺖ ﻬﺑـﺎ
ﺷﺮﻛﺔ ﺟـﻲ  -ﺗﻴـﻚ ﻟﻠﻤـﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴـﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ  .G-TEC Sea Mineral Resources NVﻭﺗﺘـﺄﻟﻒ
ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﺘﻼﺻﻘﺔ ﻭﻫﻲ ﻣﺘﺎﲬﺔ ﻟﻸﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴـﺔ ﻣـﻦ
ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺟـﻲ  -ﺗﻴـﻚ ﻟﻠﻤـﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴـﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ .ﻭﺗـﺮﺩ
ﰲ ﻣﺮﻓﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺇﺣﺪﺍﺛﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﻭﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ.

ﺩﺍﻝ  -ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ
 - ١٤ﱂ ﻳﺴﺒﻖ ﳌﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺃﻥ ﺃﺑﺮﻡ ﻋﻘﺪﺍ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ.
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 - ١٥ﻭﻳﺘﻀــﻤﻦ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﺗﻌﻬــﺪﺍ ﻛﺘﺎﺑﻴــﺎ ﻣﺆﺭﺧــﺎ  ١٨ﻛــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴــﻤﱪ  ٢٠١٣ﻭﻣــﺬﻳﻼ
ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﺴﺆﻭﻝ ،ﻣـﺎﺭﻙ ﺑـﺮﺍﻭﻥ ﻳـﺬﻛﺮ ﻓﻴـﻪ ﺃﻥ ﻣﻘـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﺳـﻴﻤﺘﺜﻞ ﻷﺣﻜـﺎﻡ ﺍﳌـﺎﺩﺓ ١٤
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ.
 - ١٦ﻭﻗــﺪ ﺳــﺪﺩ ﻣﻘــﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﺭﺳــﻮﻣﺎ ﻗــﺪﺭﻫﺎ  ٥٠٠ ٠٠٠ﺩﻭﻻﺭ ﻭﻓﻘــﺎ ﻟﻠﻤــﺎﺩﺓ  ١٩ﻣــﻦ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ.

ﺭﺍﺑﻌﺎ  -ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺣﺎﳍﺎ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ
 - ١٧ﻗﹸﺪﻣﺖ ﻃﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
)ﺃ(

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ:

’‘١

ﻗﺎﺋﻤــﺔ ﺑﺎﻹﺣــﺪﺍﺛﻴﺎﺕ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴــﺔ ﻣﻌــﺪﺓ ﻭﻓﻘــﺎ ﻟﻠﻨﻈــﺎﻡ ﺍﳉﻴﻮﺩﻳﺴــﻲ ﺍﻟﻌــﺎﳌﻲ ﻟﻌــﺎﻡ
 ،١٩٨٤ﺗﻮﺿﺢ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ؛

’‘٢

ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺗﻮﺿﺢ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ؛

)ﺏ( ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ؛
)ﺝ(

ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺰﻛﻴﺔ؛

)ﺩ( ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﺘﻤﻜﲔ ﺍﺠﻤﻟﻠـﺲ ﻣـﻦ ﺍﻟﺘﺜﺒـﺖ ﻣـﻦ ﺍﻣـﺘﻼﻙ ﻣﻘـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﺍﻟﻘـﺪﺭﺓ
ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻼﺿﻄﻼﻉ ﲞﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎﻑ؛
)ﻫـ( ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﺘﻤﻜﲔ ﺍﺠﻤﻟﻠـﺲ ﻣـﻦ ﺍﻟﺘﺜﺒـﺖ ﻣـﻦ ﺍﻣـﺘﻼﻙ ﻣﻘـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﺍﻟﻘـﺪﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻼﺿﻄﻼﻉ ﲞﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎﻑ؛

14-57212

)ﻭ(

ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﱵ ﺳﺘُﺘﺒﻊ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ؛

)ﺯ(

ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ؛

)ﺡ(

ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ.
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ﺧﺎﻣﺴﺎ  -ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﳌﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ
ﺃﻟﻒ  -ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
 - ١٨ﻻﺣﻈــــﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨــــﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟــــﺔ ﺍﳌﺰﻛﻴــــﺔ ﻗــــﺪﻣﺖ ﺑﻴﺎﻧــــﺎ ﻣﺆﺭﺧــــﺎ  ١٨ﻛــــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/
ﺩﻳﺴﻤﱪ  ٢٠١٣ﺷﻬﺪﺕ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻟﺪﻳـﻪ ﺍﻟﻘـﺪﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗﻠﺒﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻒ
ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﳋﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎﻑ.

ﺑﺎﺀ  -ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
 - ١٩ﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟـﺔ ﺍﳌﺰﻛﻴـﺔ ﻛﺎﻧـﺖ ﻗـﺪ ﻋﻘـﺪﺕ ﺍﺗﻔﺎﻗـﺎ ﻣـﻊ ﺷـﺮﻛﺔ ﺟـﻲ  -ﺗﻴـﻚ
ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻧﺘﻔﺎﻉ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟـﺪﻋﻢ ﻭﺍﳌﺴـﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺸـﺘﺮﻛﲔ
ﺍﻟﻀـﺮﻭﺭﻳﲔ ﻟﻼﺿــﻄﻼﻉ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﻬﺗــﺎ ﲟﻮﺟــﺐ ﺧﻄــﺔ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣــﺔ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ .ﻭﻋﻠــﻰ ﻭﺟــﻪ
ﺍﳋﺼﻮﺹ ،ﺳﻴﺘﻤﺘﻊ ﻣﻘـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴـﺔ ﺍﳊﺼـﻮﻝ ﻋﻠـﻰ ﺍﳌـﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﻘـﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ ﺍﳌﻮﺟـﻮﺩﺓ
ﻟﺪﻯ ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻲ  -ﺗﻴﻚ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ .ﻭﺳﻮﻑ ﻳﺘﺒﲎ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺷـﺮﻛﺔ ﺟـﻲ -
ﺗﻴﻚ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻬﻧﺠﺎ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺎ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﺗﺒـﺎﻉ ﻃﺮﻳﻘـﺔ ﻋﻠﻤﻴـﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴـﺔ ﺇﱃ ﺣـﺪ ﺃﻛـﱪ،
ﻭﻟﺘﻘﻠﻴــﻞ ﺍﻟﺘﻜــﺎﻟﻴﻒ ﺇﱃ ﺃﺩﱏ ﺣــﺪ ﳑﻜــﻦ ،ﻭﻣﻨــﻊ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﻴــﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺎﺕ ،ﻭﺿــﻤﺎﻥ ﺍﳊﺼــﻮﻝ ﻋﻠــﻰ
ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺴﺢ ﺍﳌﻮﻗﻌﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ،ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﳚﺮﻳﻬﺎ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﻣـﻦ
ﻟﺪّﻧــﻪ ،ﺳــﺘﻘﻮﻡ ﺷــﺮﻛﺔ ﺟــﻲ  -ﺗﻴــﻚ ﻟﻠﻤــﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴــﺔ ﲜﻤــﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧــﺎﺕ ﺧــﻼﻝ ﺭﺣﻼﻬﺗــﺎ
ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ،ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ .ﻭﺫﻛﺮ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻛـﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤـﻞ
ﺳﻮﻑ ﳝﻜﹼﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺘﺒﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼـﻠﺔ ﺑﻄﻠـﺐ ﻣـﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳـﺆﺛﺮ ﺫﻟـﻚ ﻋﻠـﻰ ﺃﺩﺍﺀ
ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﲟﻮﺟﺐ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ .ﻭﺭﺣّﺒﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﺑـﲔ ﻣﻘـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﻭﺷـﺮﻛﺔ
ﺟﻲ  -ﺗﻴﻚ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴـﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺇﺟـﺮﺍﺀ ﺭﺣـﻼﺕ ﲝﺮﻳـﺔ ﻣﺸـﺘﺮﻛﺔ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ ﻣـﻦ
ﺷﺄﻬﻧﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻠﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻭﺗُﻌﻈﹼﻢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ .ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻛـﺰ ﻋﻠﻴـﻪ
ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﺑﲔ ﻃﻠﺒﻪ ﻭﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺑﺮﻣﻪ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻲ  -ﺗﻴـﻚ ﻟﻠﻤـﻮﺍﺭﺩ
ﺍﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ،ﺷﺪﺩﺕ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻋﻘـﺪ ﻳـﺘﻌﲔ ﺃﻥ ﺗُﻨﻔـﺬ
ﻭﺗُﺮﺻﺪ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﰲ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﺳﻨﻮﻳﺎ.
 - ٢٠ﻭﺯﻭﺩﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨــــﺔ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣــــﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴــــﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼــــﻠﺔ ﺑــــﺎﳋﱪﺍﺕ ﻭﺍﳌﻬــــﺎﺭﺍﺕ ﻭﻣﻌــــﺪﺍﺕ
ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ،ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﺍﺭﺏ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﳌﻤﻜﻨﺔ ،ﻭﻧﻈﺎﻡ ﻣﺴﺒﺎﺭ ﺍﻟﺼﺪﻯ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﺣﺰﻣـﺔ ،ﻧﻈـﺎﻡ
ﺍﻟﻘﹶﻄﺮ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﻭﺍﳌﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻐّﻞ ﻋﻦ ُﺑﻌﺪ ،ﻭﻣﻌﺪﺍﺕ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺴﺢ.
 - ٢١ﻭﺯﻭﺩﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﲟﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺳﺒﻞ ﻣﻨﻊ ﺗﻠﻮﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ ﻭﺍﳌﺨـﺎﻃﺮ ﺍﻷﺧـﺮﻯ
ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﳍﺎ ،ﻭﺗﻘﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﺄﺛﲑﺍﻬﺗﺎ ﺍﶈﺘﻤﻠـﺔ .ﻭﺫﻛـﺮ ﻣﻘـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﺃﻧـﻪ ﺳـﻴﺘﺒﻊ ﻬﻧﺠـﺎ
ﻓﻌﺎﻻ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ﻛﻴﻤـﺎ ﻻ ﳛـﺪﺙ ﺿـﺮﺭ ﺟﺴـﻴﻢ ﻟﻠﺒﻴﺌـﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ .ﻭﺫﻛـﺮ ﻣﻘـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ
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ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻲ  -ﺗﻴﻚ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ،ﺷﺮﻳﻜﻪ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ،ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻛﺒﲑﺓ ﻣـﻦ
ﻣﺮﺍﻛﺐ ،ﻭﻣﻨﺼﺎﺕ ﻟﻠﺒﺤﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﳝﻜﻦ ﻭﺯﻋﻬﺎ ﰲ ﺣﺎﻝ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﻛﺒﲑﺓ.

ﺳﺎﺩﺳﺎ  -ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧـﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣـﺔ ﺑﻐﻴـﺔ ﺍﳊﺼـﻮﻝ ﻋﻠـﻰ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ
ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺰﺍﺕ
 - ٢٢ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ  ١٨ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈـﺎﻡ ،ﻳﺸـﻤﻞ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻠﺤﺼـﻮﻝ ﻋﻠـﻰ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘـﺔ
ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ:
)ﺃ( ﻭﺻﻒ ﻋﺎﻡ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﳌﻘﺘﺮﺡ ﻭﺟﺪﻭﻝ ﺯﻣﲏ ﻟﻌﺎﻡ ﻟـﻪ ،ﲟـﺎ ﰲ ﺫﻟـﻚ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳋﻤﺲ ﺍﻷﻭﱃ؛
)ﺏ( ﻭﺻــﻒ ﻟﱪﻧــﺎﻣﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺎﺕ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻳــﺔ ﺍﻷﻭﻗﻴﺎﻧﻮﻏﺮﺍﻓﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ ﻭﻓﻘــﺎ ﻷﺣﻜــﺎﻡ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺃﻱ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺃﻭ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺃﻭ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﺗﻘﺮﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺗﺘﻴﺢ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﻘﻴـﻴﻢ ﻟﻠﺘـﺄﺛﲑ ﺍﻟﺒﻴﺌـﻲ
ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺘﻤـﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﺸـﺄ ﻋـﻦ ﺃﻧﺸـﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣـﺔ ،ﻣـﻊ ﻣﺮﺍﻋـﺎﺓ ﺃﻱ ﺗﻮﺻـﻴﺎﺕ ﺗﺼـﺪﺭﻫﺎ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ؛
)ﺝ(

ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﻭﱄ ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ ﺍﶈﺘﻤﻞ ﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ؛

)ﺩ( ﺳﺮﺩ ﻟﻠﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﳌﻘﺘﺮﺡ ﺍﲣﺎﺫﻫﺎ ﳌﻨﻊ ﺗﻠﻮﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ ﻭﺍﳌﺨـﺎﻃﺮ ﺍﻷﺧـﺮﻯ ﺍﻟـﱵ
ﺗﺘﻌﺮﺽ ﳍﺎ ،ﻭﺗﻘﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﺄﺛﲑﺍﻬﺗﺎ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ؛
)ﻫـ( ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﺨﺬ ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﻣﻨﻪ ﺍﲣـﺎﺫﻩ ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻠﻔﻘـﺮﺓ ١
ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٢ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ؛
)ﻭ( ﺟــﺪﻭﻝ ﺯﻣــﲏ ﻟﻠﻨﻔﻘــﺎﺕ ﺍﻟﺴــﻨﻮﻳﺔ ﺍﳌﺘﻮﻗﻌــﺔ ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﱪﻧــﺎﻣﺞ ﺍﻷﻧﺸــﻄﺔ ﻟﻔﺘــﺮﺓ
ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳋﻤﺲ ﺍﻷﻭﱃ.

ﺳﺎﺑﻌﺎ  -ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ
 - ٢٣ﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘـﺪﺭﻳﺐ ﺍﳌﻘﺘـﺮﺡ ﺍﻟـﺬﻱ ﻳﺮﻛـﺰ ﻋﻠـﻰ ﺍﶈﺘـﺮﻓﲔ ﺍﻟﺸـﺒﺎﺏ ﻣـﻦ
ﺍﻟــﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴــﺔ ﻳﺘــﺄﻟﻒ ﻣــﻦ ﺯﻣــﺎﻻﺕ ﺗﻨﻔــﺬ ﺑﺎﻟﺘﻌــﺎﻭﻥ ﻣــﻊ ﺟﺎﻣﻌــﺎﺕ ﳐﺘــﺎﺭﺓ ،ﻭﺍﻟﺘــﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟــﺪﺍﺧﻠﻲ،
ﻭﺍﳌﻨﺢ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳌﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺍﻟﺸـﺮﻛﺎﺕ ﺍﳋﻠﻴﻄـﺔ ،ﲟـﺎ ﰲ ﺫﻟـﻚ ﺍﳌﺸـﺎﺭﻛﺔ
ﰲ ﺍﳊﻤﻼﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﳌﻬﲏ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎﻡ ﳏﺪﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺮ .ﻭﺫﻛﺮ ﻣﻘـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﻛـﺬﻟﻚ
ﺃﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ،ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﺰﻛﻴﺔ ،ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺪﻯ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘـﺪﺭﻳﺐ ﺍﳌﺘﺎﺣـﺔ ﻭﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﻣﻮﺍﻋﻴﺪﻩ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻀـﺒﻂ .ﻭﺷـﺪﺩﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺿـﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﻜﻔـﻞ ﻣﻘـﺪﻡ
ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﻭﺍﻷﻣــﲔ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ،ﰲ ﺇﻋــﺪﺍﺩﳘﺎ ﻟﻠــﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴــﺔ ،ﺍﺗﺴــﺎﻕ ﺗﻠــﻚ ﺍﻟــﱪﺍﻣﺞ ﻣــﻊ ﺍﻟﺘﻮﺻــﻴﺎﺕ
14-57212
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ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ ﺍﳌﻌــﺪﺓ ﻟﻔﺎﺋــﺪﺓ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗــﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟــﺪﻭﻝ ﺍﳌﺰﻛﻴــﺔ ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻟــﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴــﺔ ﺍﳌﻨﻔــﺬﺓ ﰲ ﺇﻃــﺎﺭ
ﺧﻄﻂ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ ،ﺑﺼـﻴﻐﺘﻬﺎ ﺍﻟـﱵ ﻭﺿـﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﰲ ﺩﻭﺭﻬﺗـﺎ ﺍﻟﺘﺎﺳـﻌﺔ ﻋﺸـﺮﺓ
).(ISBA/19/LTC/14

ﺛﺎﻣﻨﺎ  -ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ
 - ٢٤ﺃﺟﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﱵ ﺃﺣﺎﳍﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻘـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ،ﻭﻫـﻲ
ﺗــﺮﺩ ﻋﻠــﻰ ﺳــﺒﻴﻞ ﺍﻹﳚــﺎﺯ ﰲ ﺍﻟﻔــﺮﻭﻉ ﻣــﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟــﺚ ﺇﱃ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻊ ﺃﻋــﻼﻩ .ﻭﺍﻃﻤﺄﻧــﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ
ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻗﹸﺪﻡ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﺍﺟـﺐ ﺍﻟﺸـﺮﻭﻁ ﺍﳌﻨﺼـﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻈـﺎﻡ ،ﻭﺇﱃ ﺃﻥ ﻣﻘـﺪﻡ
ﻑ ﻟﻠﺸــﺮﻭﻁ ﻛﻤــﺎ ﻫــﻲ ﻣﺒﻴﻨــﺔ ﰲ ﺍﳌــﺎﺩﺗﲔ  ٤ﻭ  ٩ﻣــﻦ ﺍﳌﺮﻓــﻖ ﺍﻟﺜﺎﻟــﺚ
ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﻣﺆﻫــﻞ ﻭﻣﺴــﺘﻮ ٍ
ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ .ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻄﻤﺌﻨﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ:
)ﺃ(

ﺍﻣﺘﺜﻞ ﺇﱃ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ؛

)ﺏ( ﻗﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪﺍﺕ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٤ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ؛
)ﺝ(
ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎﻑ.

ﳝﺘﻠــﻚ ﺍﻟﻘــﺪﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣــﺘﲔ ﻟﻼﺿــﻄﻼﻉ ﲞﻄــﺔ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣــﺔ

 - ٢٥ﻭﺍﻃﻤﺄﻧﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺃﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻔﻘـﺮﺓ  ٦ﻣـﻦ ﺍﳌـﺎﺩﺓ  ٢١ﻣـﻦ
ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ.
 - ٢٦ﻭﺍﻃﻤﺄﻧﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎﻑ:
)ﺃ(

ﺗﻮﻓﺮ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻭﺳﻼﻣﺘﻬﻢ؛

)ﺏ( ﺗﻮﻓﺮ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﺗﻜﻔﻞ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ؛
)ﺝ( ﺗﻀــﻤﻦ ﻋــﺪﻡ ﺇﻗﺎﻣــﺔ ﺍﳌﻨﺸــﺂﺕ ﺣﻴــﺚ ﳝﻜــﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺴــﺒﺐ ﰲ ﻋﺮﻗﻠــﺔ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﳌﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﳌﻌﺘﺮﻑ ﻬﺑﺎ ﻛﻤﻤـﺮﺍﺕ ﺿـﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣـﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ ﺃﻭ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻟـﱵ ﺗﻜﺜـﺮ
ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪ.
 - ٢٧ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻭﻋﻤﻼ ﺑـﺎﻟﻔﻘﺮﺓ  ٥ﻣـﻦ ﺍﳌـﺎﺩﺓ  ٢١ﻣـﻦ ﻣـﻮﺍﺩ ﺍﻟﻨﻈـﺎﻡ ،ﺗﻮﺻـﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ
ﺑﺄﻥ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﺠﻤﻟﻠـﺲ ﻋﻠـﻰ ﺧﻄـﺔ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ ﺍﻟـﱵ ﺗﻘـﺪﻣﻬﺎ ﺷـﺮﻛﺔ ﻛـﻮﻙ ﺁﻳﻠﻨـﺪﺯ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ.
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ﺍﳌﺮﻓﻖ ﺍﻷﻭﻝ

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺈﺣﺪﺍﺛﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ
ﺧﻂ ﺍﻟﻌﺮﺽ

14-57212

ﺧﻂ ﺍﻟﻄﻮﻝ

ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ ‐ ١

١٥,٣٣٣٣٣
١٥,٣٣٣٣٣
١٥,٢٥٠٠٠
١٥,٢٥٠٠٠
١٤,٣٣٣٣٣

-

٥٨٣٣٣,١٢٨
٨٣٣٣٣,١٢٧
٨٣٣٣٣,١٢٧
٧٦٦٦٧,١٢٧
٧٦٦٦٧,١٢٧

١٤,٣٣٣٣٣
١٢,٠٠٠٠٠
١٢,٠٠٠٠٠
١١,٦٦٦٦٧
١١,٦٦٦٦٧
١٣,٥٧٦٠٠
١٣,٥٧٦٠٠
١٣,٩١٦٧٠
١٣,٩١٦٧٠
١٤,٠٠٠٠٠
١٤,٠٠٠٠٠
١٤,٢٥٠٠٠
١٤,٢٥٠٠٠
١٤,٦٢٥٠٠
١٤,٦٢٥٠٠
١٤,٧٥٠٠٠
١٤,٧٥٠٠٠
١٥,٣٣٣٣٣

-

٠٠٠٠٠,١٢٨
٠٠٠٠٠,١٢٨
٧١٦٦٧,١٢٧
٧١٦٦٧,١٢٧
٥٨٣٣٣,١٢٨
٥٨٣٣٠,١٢٨
٢٥٠٠٠,١٢٨
٢٥٠٠٠,١٢٨
١٦٦٧٠,١٢٨
١٦٦٧٠,١٢٨
٠٨٣٣٠,١٢٨
٠٨٣٣٠,١٢٨
١٥٢٢٠,١٢٨
١٥٢٢٠,١٢٨
٢٠٨٣٠,١٢٨
٢٠٨٣٠,١٢٨
٥٨٣٣٠,١٢٨
٥٨٣٣٣,١٢٨
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ﺧﻂ ﺍﻟﻌﺮﺽ

ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ ‐ ٢

١٥,٧٣٣٣
١٥,٧٣٣٣
١٣,٧٥٠٠
١٣,٧٥٠٠
١٤,٣٣٣٣
١٤,٣٣٣٣
١٥,٧٣٣٣
ﺧﻂ ﺍﻟﻌﺮﺽ
١٦,٢٣٣٣
١٦,٢٣٣٣
١٦,٠٦٦٧
١٦,٠٦٦٧
١٤,٠٨٣٣
١٤,٠٨٣٣
١٣,٧٥٠٠
١٣,٧٥٠٠
١٦,٢٣٣٣
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ﺧﻂ ﺍﻟﻄﻮﻝ
-

١٢٦,٧٠٠٠
١٢٦,٠٠٠٠
١٢٦,٠٠٠٠
١٢٦,٢٥٠٠
١٢٦,٢٥٠٠
١٢٦,٧٠٠٠
١٢٦,٧٠٠٠
ﺧﻂ ﺍﻟﻄﻮﻝ

ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ ‐ ٣
-

١٢٥,٣٣٣٣
١٢٤,٣٣٣٣
١٢٤,٣٣٣٣
١٢٣,٩٥٢٠
١٢٣,٩٥٢٠
١٢٥,٠٠٠٠
١٢٥,٠٠٠٠
١٢٥,٣٣٣٣
١٢٥,٣٣٣٣

14-57212

ISBA/20/C/18

ﺍﳌﺮﻓﻖ ﺍﻟﺜﺎﱐ

ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺗﻮﺿﺢ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ

ﺍﳉﺰﺀ ٣

ﻧﻘﻄﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﳘﻴﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ

14-57212

ﺍﳉﺰﺀ ٢

ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﶈﺠﻮﺯ

ﺍﳉﺰﺀ ١

ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﺍﳌﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻮﻙ ﺁﻳﻠﻨﺪﺯ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
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السلطة الدولية لقاع البحار

المجلس

ISBA/20/C/20
Distr.: General
16 July 2014
Arabic
Original: English

الدورة العشرون
كينغستون ،جامايكا
 ٥٢-41متوز/يوليه ٥١٠٢

تقريرر ورز م وقردن وري رارلس اللجقرن الق وزولرن والنققلرن ري ج مر اللجقررن
خال الدورة العشريي للسلطن الدوللن لق ع البح ر
جوال  -وقدون
ع د د ددا  ،4141الفد د د د ة مد د د د  3إىل
 - ٠عق د د دددة اللان د د ددة القادودي د د ددة والتقني د د ددة ور د د د د
 43ش د د ددباو/لفاي والفد د د د ة مد د د د  7إىل  41متوز/يولي د د دده ،لكق د د دددة د د د د ل  34جلس د د ددة ر ي د د ددة
اجملموع.
 - ٥و  1ش د د د ددباو/لفاي  ،4141أق د د د د د ة اللان د د د ددة ج د د د دددو أعما د د د ددا لل د د د دددورة الك د د د د د ي
( .)ISBA/20/LTC/1و دفددا اليددو  ،ادتابد اللانددة را ددو ثددووري (ليادد )،رريسددا ،وك يسددتيان
راي ة (أملاديا) داربا لل ريا.
 - ٣وش ددارا الد دددور أعند دداا اللان ددة التاليد ددة أ د ددادثبر الي ددد يلي د د  ،وثارالد ددد يكد دد،،
ووينيف يددد و يل د  ،وجددورج ،ش،كاشددوا ،وإيلفددا إ ددكو ار ،ورا ددو ثددووري ،وكيسددود ثيود د ،
وإيل دد ،جارماش دد ،،وأوزيب ددو ل ددو ،ا ،و ي دددرو م ددا وري ا ،ودو وي ددوك ،أوك ددامو و ،وك يس ددتيان راي د د ة،
ومارو د ددا و د ددو اكار ،وثد ددايك ،جد دداد  .وأن د د الكن د دوان التاليد ددة أ اد د ددا الد دددورة املكقد ددو ة
متوز/يولي دده ،إهن أ م ددا ا يتمكن ددا مد د أن ددور ال دددورة املكق ددو ة ش ددباو/لفاي ر إ ادوي ددو ك ددالنغ،،
وك يسددتيان رو ريغددو .وأند األعندداا التاليددة أ ددادثب الدددورة املكقددو ة شددباو/لفاي  ،إهن أ ددب ا
يتمكند د دوا مد د د أن د ددور ال د دددورة املكق د ددو ة متوز/يولي د ددهر أ يس د ددينا أ يغد د د  ،وأد د دددرزي ،ز يت د د د ،
و ومينيك ددو ا إمب ددوم ،وأسد د مب ددارا .وا نند د ل أ ددان الف أ ددان أي ددا مد د ال دددور  .وا ددتقا
)14-57681 (A
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ددوزا،
األعن دداا التالي ددة أ ددادثب مد د عن ددوية اللان ددة قب ددو ادكق ددا ورة ش ددباو/لفاي ر ك دداي ر
وليكتددور إد يكدد ،مددارزار  ،وهنليتددا يفدديا -مددا يا ،وألكسددندر شي دد،وا .وج يددا علد املمار ددة
السددا قة ،شددارا كددو م د كددارلوي رو ددو لي د  ،وي دوان ددا لو ددادييغو ،ومي دديو ووك د جلسدداة
اللانة كد شيحهب ،لك قبو ادتااهبب ر يا م قبو اجمللا  41متوز/يوليه .4141

ث ول  -جوشطن المنع قديي

جلف  -ح لررن ج مر النققلررل رري العقلرردا المنعررداة اليلرما والعبرينلرردا المنعررداة
اليلما وقشزر المقغقلم الحديدي الغقلن ب لعزب لت و قزا اسنعش فه
 - ٢قدددم األمادددة إىل اللانددة مكلومدداة ع د أالددة أعمددا التنقيددي ع د الكقيددداة املتكددد ة
الفل د د اة والكفيتي د ددداة املتك د ددد ة الفل د د اة وق د ددور املنغني د د ا دي د ددد الغني د ددة الكو ال د د وعق د ددو
ا تك د د د د د ددالها املنطق د د د د د ددة ( ISBA/20/LTC/5و  ISBA/20/LTC/9و .)ISBA/20/LTC/9/Add.1
وأأاط د اللان ددة علم ددا املكلوم دداة املقدم ددة ،وأش ددارة أين ددا إىل أن م د املتوق د أن يك ددون ثن دداا
 41عقدا مد عقدو اهن تك داا للدو ايدة عدا  ،4141مد مدا ينطدو عليده للد مد ر دار
النسبة إىل ايد عيا عمو األمادة وعيا عمو اللانة.

ب ء  -االسنعراض الدوري لنقيلذ خطن مل االسنعش ف المقدون وي حعزون الهقد
 - ٢هنأظ د د اللاند ددة أن اهن د ددتك ان اذمسد دد ،األيد دد ،لتنفي د د يطد ددة عمد ددو اهن تك د دداا
املقدمة م أكومة ا ند ايتُتب ر يا تبا لل ارو تاريخ  1رلار/ماري .4141

لم  -القظر في النق رير السقزين للمنع قديي
 - ٦دظد د د د د ة اللان د د د ددة  43ق يد د د د د ا مد د د د د التق د د د دداري الس د د د ددنوية الد د د د د يق د د د دددمها املتكاق د د د دددون
عمدا البندد  41مد امل لد  1للنظدا  .و د قارمدة املتكاقددي الد ي قددموا قداري دنوية امل ل د
األو  .وأأاط د اللان دة علمددا ددرن ش دكة جدد - ،ي د للم دوار املكدديددة البح يددة ( G-TEC Sea
 )Mineral Resourcesا قددد ق ي د ا دنويا عددا  4141ولقددا لتفدداثب م التوصددو إليدده عنددد
وقي د الكق ددد دظ د ا إىل أن الدول ددة املكي ددة ا ددرلن للمتكاق ددد ب دددا أد ددطته م ددا ا ُس د الت د يكاة
احملليددة .وج يددا عل د املمار ددة السددا قة ،ل د ن التقدداري السددنوية للمتكاقدددي أ يح د ألعندداا اللانددة
م د يددا موق د شددبك ،رم د  ،وأج د ة األمادددة قييمددا قنيددا للتقدداري  ،ددا لل د إج د اا ليددو
مفصددو ألد ددطة املتكاقدددي  ،دددا دداعد عل د اهنلددطاع كمددو اللانددة .وقسددم اللانددة دفسددها،
لدددا النظ د التقدداري  ،إىل ا ددة أل قددة عاملددة كدد :ددا يلدد،ر (أ) املسددارو البي يددة؛ (ب) واملسددارو
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القادوديددة واملاليددة والتدددريي؛ (ج) واملسددارو التقنيددة ،ولل د هبدددا إج د اا را ددة فصدديلية للتقدداري
السنوية ال قدم اللانة ق ي ا ر ا إىل األم الكا .
 - ٧و د التكليقدداة الكامددة للمالددا عل د التقدداري السددنوية للمتكاقدددي امل ل د األو د ا
التق ي د  .وهنأظ د اللان ددة أن مكظ ددب التق دداري بدت،ب د  ،إىل أ ددد كب دد ،،ال ددكو الك ددا ال د أد دده
اللان ددة ،وث دد ،الكم ددو  ،ك د عل د الكم ددو املنا د ي ددا الس ددنة قي ددد النظ د امل ددمولة ددالتق ي ،
وللد د عمد داح اهنق اأ دداة الد د ق دددمتها اللان ددة عق ددي التقييم دداة الس ددا قة .وا تك لد د ن ددكة
ق دداري الكم ددو املناد د الس ددنواة الس ددا قة .و ددوا يق ددو ددتة مد د املتكاق دددي ال ار دددي الس ددبكة
جن دداز امل أل ددة اذمس ددية األي دد،ة مد د الكق ددد اذ ددا ك ددو م ددنهب ع ددا  .4141وأين د د  ،مد د
املتوقد أن يكود دوا قددد أددد وا موقد كدددي م د ا يددو األو  ،وأصددلوا عل د ياددداة ي يددة أ ا ددية
جي دددة ،وول ددكوا لولج ددا لنظ ددا التك دددي وال يب دداة الازم ددة ملكا ددة الكقي ددداة .وأ لد د س ددة مد د
ث د ددتهنا املتكاقد د دددي ع د د د م اأ د ددو تتلفد د ددة تكل د د د ايتبد د دداراة التك د د ددي وايتيد د ددار املواق د د د  ،كد د ددو
جما ايتصاصه.
 - ٨وهنأظد اللانددة أن وصددياوا التوجيهيددة للمتكاقدددي ددرن ا ددال عد النفقدداة الفكليددة
واملباش د ة املتكلقددة اهن تك دداا أسددي مددا يقتندديه البنددد  ٠١م د امل ل د  ٢لنظددا التنقيددي ع د
الكقي ددداة املتك ددد ة الفل د اة وا تك ددالها املنطق ددة(( )1دظ ددا الكقي ددداة) ص دددرة قب ددو اعتم ددا
دظددا التنقيددي عد الكفيتيددداة املتكددد ة الفلد اة وا تك ددالها املنطقددة(( )2دظددا الكفيتيددداة)
ودظددا التنقيددي ع د ق ددور املنغني د ا ديددد الغنيددة الكو الد وا تك ددالها املنطقددة(( )3النظددا
املتكلد الق ددور) وقبددو إ د ا عقددو ا تك دداا الكفيتيددداة أو الق ددور .ودتياددة لد ل  ،هنأظد
اللاند ددة أن ثند دداا أاجد ددة إىل د دددي التوصد ددياة لكد دد ،د ددمو عقد ددو ا تك د دداا الكفيتيد ددداة
والق ور.
 - ٩وهنأظ اللانة أينا أن مثدة أاجدة إىل ا دتك ان النمدولج املوصد ده للتقداري السدنوية،
ال اعتمد ه اللانة عا  .4114وقد ق ر ناو ث ه املسارو الدورة املقبلة.

__________
( ،ISBA/6/A/18 )1امل ل صيغته املكدلة الو يقة .ISBA/19/C/17

( ،ISBA/16/12/A/Rev.1 )2امل ل .
(.ISBA/18/A/11 )3
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اا -

ملل

تمديد قزا االسنعش ف

 - ٠١هنأظ د اللانددة أن ددبكة م د عقددو ا تك دداا الكقيددداة املتكددد ة الفل د اة كددان م د
املق د د ر أن نتهد دد ،الف د د ة د د رلار/مد دداري  4141ورلار/مد دداري  .4147و ث د د ا الصد ددد ،
أشارة اللاندة إىل لد ورة أن يولد ا سدبان أن كدع املتكاقددي قدد هن يتمكندون مد ال د وع
اهن د د ددتغا للد د ددو عد د ددا  ،4141وم د د د قد د ددد يطلبد د ددون متديد د ددد عقد د ددو ثب ا اليد د ددة اذاصد د ددة
اهن تك د دداا .ومتد د د ا ش د ددارة إىل أن مد د د املتوقد د د لق د دد ،طلب د دداة التمدي د ددد األوىل أيل د ددو /
بتمف .4141
 - ٠٠وزو ة األماد د ددة اللان د ددة ا د ددتك ان أوم ل أك د ددا لاة الص د ددلة مد د د النظ د ددا وال د د د وو
القيا ددية املتكلقددة دداا ث د ه الكقددو واأتمددا متديدددثا ( .)ISBA/20/LTC/8وأع د اللانددة ع د
قلقها م اأتما د وا عد مد امل داكو ا ج اريدة واملولدوعية ليمدا فدذ نفيد البندد 4-3
الكق ددد النم ددولج ،لا تك دداا .وأأاطد د اللان ددة علم ددا التحلي ددو املق ددد مد د األماد ددة ،لقد د رة
ا ددتنا ا إلي دده أد دده ينبغ دد ،ددا أن سد د ع ،ادتب دداه اجملل ددا إىل اق ددار امل ب ددة علد د الطلب دداة املتوقك ددة
تمديددد عقددو اهن تك دداا ،وعل د ا اجددة املا ددة إىل ددول ،املكدداي ،وا وادددي ا ج اريددة الازمددة
ليما يتكل تنفي األأكا لاة الصلة م النظا .
 - ٠٥وق د رة اللان ددة أن وص دد ،اجملل ددا ،عم ددا ددالفق ( 4أ) و (ز) م د امل ددا ة  411مد د
اهن فاقيددة ،ددرن يطلددي م د اللانددة ،عل د ددبيو األولويددة ،ول د م د وع إج د اااة ومكدداي ،لتقددد
طلبد د دداة متديد د ددد عقد د ددو اهن تك د د دداا ،لكد د دد ،ينظ د د د ليهد د ددا اجمللد د ددا ور د د دده املقبلد د ددة متد د ددوز/
يوليه .4141

ه ء  -تقيلذ براوج الندريل في إط ر خطط مل لالسنعش ف وتززيع فرص الندريل
 - 43أُ لغ د اللانددة ددرن ال دكة اليا اديددة الوطنيددة للددنفد والغدداز واملكددا ن ووزارة امل دوار الطبيكيددة
والبي ددة اهن ددا ال و دد ،قددد أ اأتددا مددا جمموعدده سددة أمدداك للتدددريي ولقددا لكقددو اهن تك دداا
ال د أ مدده كددو منهمددا م د السددلطة .وكددان مددا جمموعدده  14م شددحا القارمددة مددتثل لا ددتفا ة
م كا داجم ،التدريي ،أ متد سدمية  34م شدحا علد وجده التحديدد لفددامد التددريي
التا لل كة اليا ادية .وأكد ما جمموعه  47م شحا ا تكدا ثب لفدامد التدريي ال و .،
 - 41وأد ددف ل ي د عامددو هن ددتك ان طلبدداة التدددريي التفصدديو .قددد الف ي د الكامددو ق ي د اح
إىل اللان ددة كام ددو ثي ته ددا ،ال د ق د رة أن وص دد ،امل ش ددح اذمس ددة األوار ددو وع د ة م ش ددح
مناو  ،م ب أسي األلندلية ،لا دتفا ة مد د امد التددريي املكنيدة .وجد ا ايتيدار امل شدح
عل د أ دداي مددتثاوب ال دداملة ،ددا لل د التكلدديب واذددفة املهنيددة وإ قددان اللغددة واذددفة جمددا
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ا ل د ددار ،وأ د ددباب الس د ددك ،إىل ا ص د ددو عل د د الت د دددريي ،والفوار د ددد املتوقك د ددة للحكوم د ددة امل ش د ددحة
واأل دا املولددوعية األيد ا الدوار ة ا ددتماراة الطلدي وال شددي  ،واملتطلبدداة الد يددنذ عليهددا
املتكاقدون .ومد م اعداة ثد ه اهنعتبداراة ،م إيداا اهنعتبدار الواجدي أيندا للتوزيد ا غد ا الكدا
لف التدريي والتوازن ا نس .
 - 41وق د رة اللان ددة أين ددا بس دديد عملي ددة ايتي ددار املت دددر واملوالق ددة عل دديهب ،ا ددتاا ة لتلق دد،
الو يقدة
ا شكار فد التددريي وندون مهلدة قصد،ة ،يدارج ا لسداة الكا يدة للاندة .ويد
 ISBA/20/LTC/13ق ي د كام ددو ع د عملي ددة اهنيتي ددار وأ دداا امل ش ددح املوص د هب ددب ،لن ددا ع د
ا ج اااة املبسطة.

ث لث  -طلب

المزافقن لى خطط العمل المنعلقن ب السنعش ف في المقطقن

 - 41دظ د ة اللان ددة أ ن دداا جلس دداة مغلق ددة الطلب دداة الس ددبكة للموالق ددة عل د يط ددد الكم ددو
املتكلق ددة اهن تك دداا الد دوار ة امل لد د الي دداج د د ا التق يد د  .وجد د ا النظد د الطلب دداة أس ددي
ال يي ال قُدم ه.
 - 47و ال دددورة املكق ددو ة ش ددباو/لفاي  ،ا ددتردف اللان ددة النظد د طلب دداة املوالق ددة علد د
يطددد الكمددو املتكلقددة اهن تك دداا املقدمدة مد وزارة املدوار الطبيكيددة والبي ددة اهن ددا ال و دد،،
وال د دكة احمل دددو ة مل د دوار ق دداع البح ددار اململك ددة املتح دددة ،وأكوم ددة ا ن ددد وال د دكة الس ددنغالورية
احملدو ة هن تك داا مكدا ن احمليطداة ،الد أُجدو النظد ليهدا مد الددورة التا دكة ع د ة .ومتكند
اللانددة م د ايتت ددا دظ ث ددا ث د ه الطلب دداة واعتم دددة وص ددياة موجهددة إىل اجملل ددا ددرن ك ددو
الو ار  ISBA/20/C/4و  ISBA/20/C/5و  ISBA/20/C/6و .ISBA/20/C/7
طلي
 - 41و كددادون األو  /يسددمف  ،4143ور ة طلبدداة للموالقددة عل د يطددد الكمددو املتكلقددة
اهن تك اا م املكهدد اهن دا لكلدو األرن واملدوار الطبيكيدة أملاديدا (الكفيتيدداة املتكدد ة
الفل د اة) وش دكة ج د ر كددوا لا ددتيمار (الكقيددداة املتكددد ة الفل د اة) وش دكة التنقيددي ع د امل دوار
املكدديددة (( )Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais S.Aالق ددور املنغني يددة ا ديديددة
الغنية الكو ال ) .وأ رج ث ه الطلباة جدو أعما اللانة للدورة الك ي .
 - 41وا د ددتمك اللاند ددة جلس د دتها املكقد ددو ة شد ددباو/لفاي  4141إىل ع د د ن كد ددو م د د
الطلبداة اليا دة ا ديددة .وعقدي قدد الكد ون ،دظد ة اللاندة كدو واأدد مد الطلبداة علد
أددة وقدددم قارمدة مد األ د لة لكددو مقدد طلددي ،ا دتنا ا إىل دظ ثددا األصدل .،وجد ا النظد
ال و عل األ د لة املط وأدة ملقددم ،الطلبداة جلسدة متوز/يوليده ،و كدد للد اعتمددة اللاندة
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ق ي ثددا و وصددياوا إىل اجمللددا ليمددا يتكلد كددو واأددد م د الطلبدداة اليا ددة ،عل د النحددو ال دوار
الو ار  ISBA/20/C/16و  ISBA/20/C/17و .ISBA/20/C/18

رابع  -إ داا وشروع وظ ن االسنغال في المقطقن
 - 41ولقددا لطلددي اجمللددا ( ،ISBA/17/C/21الفق د ة  ،)41واصددل اللانددة أعما ددا التحن د،ية
املنطقة.
رن صياوة دظا اهن تغا
 - 44ودظد د ة اللان ددة جلس دداوا املكق ددو ة ش ددباو/لفاي  4141را ددة قني ددة مفص ددلة
ع د ول د دظددا مددام هن ددتغا املكددا ن أعمددات البحددار .وأددد ة الدرا ددة أثددداا السيا ددة
الكامددة واملبددا ي املالي ددة املنبيقددة ع د اهن فاقيددة واهن ف ددات ،عل د الت دوام ،ليمددا يتكل د النظددا امل ددام.
وقد دددم الدرا د ددة ا تك الد ددا لمليد دداة املما لد ددة م د د دظد ددب التكد دددي املاتلفد ددة ،يد ددفز جمموعد ددة م د د
مكد د دددهنة املد د دددلوعاة وط ار د د د أسد د دداهبا .وداق د د د اللاند د ددة أيند د ددا ألند د ددو املمار د د دداة ا اليد د ددة
ليما يتكل النظب املالية املكمو هبدا ودظد ة اقليداة الد كد مقاردتهدا السيا دة الكامدة الد
تبكهددا السددلطة وأثدددالها املاليددة .وإ راكددا منهددا لنطددات القنددايا ال د مددا زال د تطلددي الولددو
ث د ه امل أل ددة األولي ددة ،ول ددك اللان ددة ايتصاص دداة لدرا ددة ا تقص ددارية ل ددتما ليه ددا رراا يد د
ا هاة املكنية السلطة ووالق عليها.
 - 44وواصد ددل اللاند ددة مناق د دداوا متوز/يولي د دده ،أي د د ا د ددتفا ة أين د ددا م د د ال د د و عل د د
ا تقصدداا قراا ا ه دداة املكني ددة دأ دده األماد ددة رلار/م دداري  4141هبدددا التم دداي املكلوم دداة
لاة الصددلة م د أعندداا الس ددلطة وم د ا ه دداة املكني ددة األي د ا لول د إطددار نظيم دد ،هن ددتغا
دداعد أعنددادثا األماد دةب ميكدده،
املكددا ن املنطقددة .وهنأظ د اللانددة أن اهن تقصدداا ال د
يتنددم  31مد األ د لة الد كد علد اجملدداهنة املوالدديكية األر كددة التاليددةر ال د وو واهنلت امدداة
املالي ددة؛ وال د وو واهنلت ام دداة جم ددا إ ارة البي ددة؛ ومس ددارو الص ددحة والس ددامة واألم د البح د ؛
واهنعتبدداراة الكامددة املتكلقددة التواصددو مد ا هدداة املكنيددة وال ددفالية .وكددان ا دددا مد اهن تقصدداا
متكد السددلطة مد الوقددوا ددكو ألنددو عل د التفكدد ،ا ددام للاهدداة املكنيددة ،و ديددد و يددي
أولوي دداة القن ددايا الد د تطل ددي م ي دددا مد د النظد د التفص دديو ،وول د منهاي ددة عم ددو ملكا ددة لد د
وزو ة اللانددة تحليددو مفصددو لل د و الد د 11
القنددايا أ د واصددو ول د ا طددار التنظيمددُ .،
الدوار ة علد الدرا ددة اهن تقصددارية ،مد ا شددارة إىل ورو  41ر ا مد ا كومدداة ،و  1ر و مد
املتكاقدددي  ،و  43ر ا م د املنظمدداة ودد ،ا كوميددة ،و  41ر و م د الكياددداة الكامددة واذاصددة
و  3ر و م املواطن .
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 - 43وطلب د اللانددة إىل األمادددة ،ن د،ا لسددتها املقبلددة ،إعدددا م د وع إطددار دك د لنظددا
اهن ددتغا  .و ثد ا الصددد  ،هنأظد اللانددة مد التقدددي عمددو األمادددة ومست دداريها اذددارجي ،
داثب التقدد ا اردو احملد ز يدا عدا  ،4141وأكددة علد ا اجدة إىل إ اأدة الوقد
ال
وع النظا .
واملوار ملواصلة عب عملها املتكل

خ وس  -المس ال الني جح له المجلس إلى اللجقن

جلف  -النعديال المقنرح إاخ له لى الم اة  12وي وظ ن النققلل ي العبرينلردا
المنعداة اليلما واسنعش فه في المقطقن
 - ٥٢عل د النحددو ال د طلبدده اجمللددا يددا الدددورة التا ددكة ع د ة ،دظ د ة اللانددة مواامددة
ا كب املتكل ال دو دظدا الكقيدداة مد األأكدا املتكلقدة ال دو دظدا الكفيتيدداة و
النظددا املتكلد الق ددور الد ا كد متسددقة .وقدددم اللانددة وصددية إىل اجمللددا ددرن كد ،د املددا ة
 44ا الغ ن .و وصية اللانة الو يقة .ISBA/20/C/9

ب ء  -تحلل ررل المر ر اة  1-22و رري وظر ر ن النققل ررل رري العقل ر ر رردا المنع ررداة اليلر رما
والعبرينلدا المنعداة اليلما واسنعش فه في المقطقن
 - ٥٢علد د النح ددو الد د طلب دده أين ددا اجملل ددا قد د اره  ،ISBA/17/C/20أجد د ة اللان ددة ل دديا
للما ة  4-44مد دظدا الكقيدداة ودظدا الكفيتيدداة الد تكلد دها ة التكيدة .ولددا قيامهدا
د د ل  ،هنأظ د د اللاند ددة أن املد ددا ة  4-44م د د النظد ددا املتكل د د الق د ددور متطا قد ددة م د د أي د د
ليله دداُ ،زو ة
ال د د وو ،و الت ددام لتحليله ددا ت ددد إىل للد د ا ك ددب أين ددا .وملس دداعدة اللان ددة
و يقة مكلوماة أ ا ية أعدوا األمادة (.)ISBA/20/LTC/10
 - ٥٦وهنأظد اللاندة أن املددا ة  4-44تكلد ددكو ومندمون شدها ة التكيددة و دد مكدداي،
وإجد اااة نفيد شد و التكيددة مد قبددو الدددو األطد اا علد النحددو الدوار املددا ة  413واملددا ة
 1م د امل لد اليال د لا فاقيددة .و ددنذ ثا ددان املا ددان عل د أددده م د أجددو اهنلددطاع رد ددطة
املنطقددة ،ددي عل د األشدداا الطبيكي د واهنعتبدداري أن يسددتولوا ش د ط ا ن د ر أوهن ،هن ددد أن
يكوددوا مد رعايددا إأدددا الدددو األطد اا أو يالددك للسدديط ة الفكليددة أدددا الدددو األطد اا
أو ل عاياثا؛ و اديا ،ي أن نظوا تكية واأدة أو أكي م الدو األط اا اهن فاقية.
 - ٥٧وهنأظد اللانددة أن قد ار كيددة كيددان لد املددتثاة الازمددة ثدد ،مسددرلة م وكددة للسددلطة
التقدي يدة للدولددة الطد ا أو الدددو األطد اا املكنيدة .وثد ا يكد أن الكدديا يقد علد الدولددة املكيددة
للتركددد م د أن الكيددان املطلددوب كيتدده يسددتو املكيدداري السددالف ،ال د ك قبددو ا ددال ق د ار التكيددة.
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وهنأظ د اللان ددة أين ددا أن اهن فاقي ددة د و ش ددها ة التكي ددة ك دددليو عل د ا ددال قد د ار التكي ددة مد د
جادددي ولددة أو و ا نس دية أو الدولددة أو الدددو ال د ددا دديط ة لكليددة عل د الكيددان .و ا لددالة
إىل للد د  ،هنأظد د اللان ددة أد دده هن يوج ددد ك يد د واأ ددد لتكب دد” ،الس دديط ة الفكلي ددة“ الق ددادون
الدددوم ،وأن املكدد :فتلد ايتالددا كبد،ا لسددي السدديات .و قد ال د وو واملكدداي ،احملددد ة للسدديط ة
الفكليددة لددم جمددا ايتصددا الدولددة ال د متار ددها .و التددام ،لقددد ُد ا للدولددة املكيددة أم د ندداو
ش د وو كيته ددا ي ددد م د التفص دديو إط ددار دظمه ددا القادودي دة الدايلي دة ،إلا ار ددرة م د املنا ددي
القي ددا د د ل  .وهنأظد د اللان ددة أين ددا أن النظ ددا احمل ددد ا د د ا ا ددا ع د د مد د اهن فاقي ددة،
لنددا ع د ددياقاة قادوديددة أي د ا ،يسددتاد دفددا املكدداي ،ا ا ددة اذاصددة التر دديا والتسددايو
ومددن ا نسددية (أ امل اقبددة التنظيميددة) لتحديددد السدديط ة الفكليددة .وث د ا يك د أددده عل د األقددو ليمددا
إأدددا الدددو املكيددة أو ا املددة نسدديتها ،لد ن ألكددا التر دديا
فددذ الكياددداة ال د أُ سد
أو م ددن ا نس ددية ،إىل جاد ددي التكه ددداة الد د قطكه ددا الدول ددة املكي ددة ،يب دددو أ ددا كالي ددة ب دداة
”السيط ة الفكلية“ ل و ان املتكلقة ا تيفاا ش وو التكية.
 - ٥٨وشددد ة اللانددة عل د أن املكلومدداة املتكلقددة ددها ة التسددايو و ديددد املكددان ال ريسدد،
لكم ددو مق ددد الطل ددي وض ددو ددكنه ،ا ل ددالة إىل ش ددها ة التكي ددة ،ث دد ،مكلوم دداة الغ ددة األ ي ددة
النس د ددبة للان د ددة لك د دد ،ترك د ددد م د د أن مق د ددد الطل د ددي يس د ددتو ش د د وو التكي د ددة .و ل د ددوا لد د د
دديات
املاأظدداة ،يلصد اللانددة إىل ا ددتنتاج مفددا ه أن ولد أ شد و مد شد وو التكيددة
دديات الق دواد
النظددا احملددد ا د ا ا ددا ع د م د اهن فاقيددة يبدددو م د األدسددي ناولدده
احمللية ،إلا ما رأة الدولة املكية ل ورة ل ل .
 - ٥٩ورأة اللان ددة أد دده لد د يك ددون مد د الند د ور أو املنا ددي مواص ددلة ط ددوي امل ددا ة 4-44
ا الية.
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لم  -المس ال المنعلقن ب حنع ر وماولن األوشطن في المقطقن
 - 31ولقد ددا لطلد ددي اجمللد ددا أن واصد ددو اللاند ددة النظ د د مسد ددرلة اأتكد ددار م اولد ددة األد د ددطة
املنطقددة ،دظ د ة اللانددة مسددرلة إمكاديددة املواامددة د النظددا املتكل د الكقيددداة والنظددا املتكل د
الكفيتيد ددداة والنظد ددا املتكل د د الق د ددور .و كد ددد مناق د ددة كاملد ددة ،و لد ددوا املكلومد دداة األ ا د ددية
املقدمددة م د األمادددة ( ،)ISBA/20/LTC/11ق د رة اللانددة أن وصدد ،اجمللددا واامددة النظددا املتكل د
الكقيداة م األأكا املندار ة الدوار ة النظدام املتكلقد الكفيتيدداة والق دور .و د وصدية
ا التق ي .
اللانة ث ا الصد امل ل اليال
 - 34و مددا يتكلد هب د ا البنددد م د جدددو األعمددا  ،دددأة اللانددة دظ ثددا ليدده شددباو/لفاي
 4141وواص ددلته اجتماعه ددا املكق ددو متوز/يولي دده  .4141و يت ددا اهنجتم دداع املكق ددو
متوز/يوليه ،ا فق اللاندة علد أدده مثدة علد مدا يبددو ط يقدة داشد ة جديددة الكمدو مدا يتصدو
طلبدداة املوالقددة عل د يطددد الكمددو املتكلقددة اهن تك دداا ،وثدد ،ط يقددة متتيددو ل دظمددة السددارية.
الوقد ا الد  .و ثد ا الصددد  ،بلد
وار ددرة اللانددة أددده مد الند ور إ ددال اجمللددا د ل
اللانددة اجمللددا ر ددا تواصددو إ راج ث د ه املسددرلة جدددو أعما ددا ،وقددد يددو اجمللددا النظ د
قد م يد م التوجيهاة.

اا  -المس ر ال المنةررلن بررااارة الموسسررنا وال سررلم اوث ر ر الق وزولررن والنققلررن والم للررن
ب لقسبن للسلطن وللدو األطراف
 - 34أش ددارة اللان ددة إىل أن اجملل ددا ،ي ددا ال دددورة التا ددكة ع د ة ،طل ددي إىل األم د الك ددا ،
م د،ا أسددي اهنقتندداا إىل اللانددة وإىل اللانددة املاليددة ،أن د را ددة للمسددارو املتكلقددة تسددي،
أعمددا املت سددة ،وهن دديما اق ددار القادوديددة والتقنيددة واملاليددة النسددبة للسددلطة وللدددو األط د اا
ا فاقيددة األمددب املتحدددة لقددادون البحددار ،م د م اعدداة أأكددا اهن فاقيددة ،وا فددات عددا  4111املتكل د
تنفي د د ا د د ا ا ددا ع د د م د د اهن فاقيد ددة ،وأدظم ددة التنقيد ددي ع د د ق د ددور منغني د د ا ديد ددد الغنيد ددة
الكو ال والكفيتيداة والكقيداة املتكد ة الفل اة وا تك الها املنطقة.
 - 33ودظ د ة اللانددة م د ك ة م د األمادددة ( ،)ISBA/20/LTC/12أولددح ليهددا األمادددة أددده
ا يك د م د املمك د إجن دداز الدرا ددة عل د ل ددو مددا طلبدده اجمللددا ،ولك د م د وع ا طددار امل جك دد،
ال ج ا إعدا ه يساعد األمادة الكامة عل دا الكمو رن كع عناص ل الدرا ة.
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 - 31و املناق ددة املتكلقد ددة هب د د ه املسد ددرلة ،ج د د ا الت د د ك ،د ددرن اجمللد ددا ك ددان قد ددد ق د د ر عد ددا
 4143أددده م د السددا ألواددده للمت سددة أن كمددو صددورة مسددتقلة ع د األمادددة .وج د ة ا شددارة
أين ددا إىل أن ال ددنهد الت دددر  ،املنص ددو علي دده ا ف ددات ع ددا  4111ينطبد د علد د عم ددو يد د
أجه د ة الس ددلطة .وج د ة ا ش ددارة أين ددا إىل أن األدظم ددة ت ددي للمتكاق دددي عل د اهن تك دداا أن
فتدداروا قددد عد ن للمت سددة ينطددو علد أصددة مد رأي املددا إطددار يددي م د وع م د ا
دددهن مد د قط دداع ضا ددوز ،علد د أن يُف ،ك ددو ثد د ا اهنيتي ددار عن ددد إ د د ا عق ددد اهن ددتغا مد د جاد ددي
املتكاقددد .ودد ،أددده مد الند ور زيددا ة يددان األأكددا وال د وو الد ددوز إطارثددا ا صددو علد
ث د ه املسددا ة رأي املددا  .و د ا السددبي ،وك د ل ألن املت سددة ثدد ،املطالبددة د ج اا عمليدداة
كدددي أوليددة قدداع البحددار الكميقددة عد ط ي د امل دداري امل د كة ،ل د ن يبدداة امل دداري امل د كة
الغة األ ية وينبغ ،ناو ا الدرا ة.
 - 31وأأاط د اللانددة علمددا املكلومدداة ال د قدددمتها األمادددة وأ ل د أينددا اأظدداة أوليددة
عل د د م د د وع ا ط ددار امل جك دد ،للدرا ددة ال د د طلبه ددا اجملل ددا .واع ال ددا تكق ددد املس ددارو ،وك د د ل
األولوي ددة النس ددبية ال دداز إعطادث ددا لتلد د املس ددارو ،اقد د ُ أين ددا أن تبد د األماد ددة ا ددا دددر يا
نفيد تتلد مكوددداة لد الدرا ددة .لفدد ،املقددا األو  ،ينبغدد ،إعطدداا األولويددة لتحديددد اليغد اة،
إن وجدددة ،النظ ددا ا ج ار دد ،والتنظيمدد ،ا ددام واق د ا الس ددبو ،ددا لل د ص ددياوة الت دددا ،
التنظيميد ددة وا ج اريد ددة املنا د ددبة ،الكفيلد ددة ند ددمان د دد ،أعمد ددا املت سد ددة د ددكو د ددليب و صد ددورة
مسددتلقة ،و ديددد اليغ د اة ،إن وجدددة ،السيا دداة الكامددة ا اليددة للامكيددة ال د ددا أ يددة
دد ،أعم ددا املت س ددة .وقد د رة اللان ددة إ ق دداا ثد د ه املس ددرلة مدرج ددة علد د ج دددو أعما ددا لل دددورة
ا ا يد ددة والك د د ي عد ددا  ،4141ووقت د د تواصد ددو النظ د د م د د وع ا طد ددار امل جكد دد ،وأ
مكلوماة مستكملة مقدمة م األمادة.

س اس  -تض رب المة لح
 - 31شددك ة اللانددة األمادددة علد التوجيهدداة املقدمددة ددرن مسددرلة نددارب املصددا ا ددتاا ة
لطلي قدد يدا الددورة التا دكة ع د ة .ودظد ة اللاندة التوجيهداة ووالقد علد أن أأكدا
املددا ة  44مد دظامهددا الدددايل ،،إىل جادددي التكهددد اذطدد ،املوقد مد كددو عنددو عنددد اهندنددما
إىل اللانددة ،كاليددان .وشددد ة اللانددة عل د أن كددو عنددو م د أعندداا اللانددة مسددتو املقددا
األو ع د كفال ددة التقي ددد اهنلت ام دداة املنص ددو عليه ددا اهن فاقي ددة أ ص ددا علد د قي د ال ددفالية
واملساالة وم اعاة لت ايد عيا عمو اللانة.
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س بع  -ح لن تقيلذ خطن اإلاارة البلئلن لمقطقن كالريزن  -كللبرتزن
 - 37اجتمك د اللانددة جلسددة مفتوأددة  41متوز/يوليدده  4141هن ددتك ان أالددة نفي د
يطد ددة ا ارة البي يد ددة ملنطقد ددة كاريد ددون  -كليف د ددون ال د د اعتمد دددة عد ددا  4144ملد دددة د دداي
د ددنواة .وقد ددد إىل اللاند ددة ق ي د د أوم طلب د د األمادد ددة إعد دددا ه ،وج د د ة ا شد ددارة إىل أن مكظد ددب
التوصدياة الدوار ة التق يد موجهددة إىل األمادددة ،و كد أيد ثا اهنعتبددار أسددي اهنقتندداا مد
جادددي األمادددة إطددار التحندد ،لا ددتك ان وامل ألددة املقبلددة مد نفيد اذطددة .وأأاطد األمادددة
علما اتل التكليقداة واهنق اأداة املقدمدة مد أعنداا اللاندة مدا يتكلد امل ألدة املقبلدة مد
نفي د اذطددة .واجمللددا مدددعو إىل ا أاطددة علمددا لالددة نفي د اذطددة وإىل دداي األمادددة واللانددة
عل مواصلة الكمو أىت عا  4141وما كده.

ث وق  -اسنراتلجلن إاارة البل و

الني تنَّبعه السلطن

 - 31قدددم األمادددة ع لددا إىل اللانددة عد إد دداا قاعدددة ياددداة عامليددة لقدداع البحددار الكميقددة.
وأأاط د اللانددة علمددا م د التقدددي الكمددو ال د نددطل دده األمادددة م د أجددو س د قدددراة
السددلطة جمددا إ ارة البياددداة ،وأ د زة عل د وجدده اذصددو ل د ورة إ راج البياددداة ا يولوجيددة،
لنددا ع د البياددداة البي يددة .وأأاط د اللانددة علمددا ددرن امل اأددو التاليددة م د عمليددة إد دداا قاعدددة
البياددداة ددتتطلي صدديذ م دوار هبدددا التحق د م د صددحة ي د البياددداة البي يددة وا يولوجيددة،
ل ددة أم ددور ددا يل دد،ر زي ددا ة ب ددا البياد دداة مد د املتكاق دددي ؛ ول ددمان ا ص ددو علد د
والقي ددا
ي دددماة م دددي لقاع دددة البياد دداة؛ ولد د ل ددالج للبياد دداة؛ و دددي قاع دددة البياد دداة؛ ومواص ددلة
لددمان النوعيددة وم اقبددة ي د م اأددو ول د قاعدددة البياددداة .وطلب د اللانددة م د األمادددة الكامددة
قدد ق يد م ألدد ،ريد ددرن ثد ه املسدرلة املهمددة اجتماعهددا املقبدو ،وأن كددو مولددوع إ ارة
البياداة ندا ا تا جدو أعما ا.
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المرفق األو

النعللق

الع ون للجقن لى النق رير السقزين للمنع قديي
قدم التقاري السنوية عل النحو التامر

الكقي د ددداة املتك د ددد ة الفلد د د اةر مت س د ددة يو ورجيولوجي د ددا؛ ومنظم د ددة إدد د د أوشد د د ميت د ددا
امل د د كة؛ وأكوم ددة هوري ددة كوري ددا؛ وال ا ط ددة الص ددينية للبحد د والتط ددوي جم ددا املد دوار املكددي ددة
للمحيطدداة؛ وال دكة احملدددو ة لتنميددة مدوار أعمددات احمليطدداة؛ واملكهددد الف دسدد ،أللدداي ا ددتغا
البحددار؛ وأكومددة ا نددد؛ واملكهددد اهن ددا لكلددو األرن وامل دوار الطبيكيددة أملاديددا؛ وش دكة ودغددا
للتكدددي البح د احملدددو ة؛ وش دكة ددداورو مل دوار احمليطدداة؛ وال دكة احملدددو ة مل دوار قدداع البحددار
اململكة املتحدة.
الكفيتيددداة املتكددد ة الفل د اةر وزارة امل دوار الطبيكيددة والبي ددة
الصينية للبح والتطوي جما املوار املكددية للمحيطاة.
تعللق

اهن ددا ال و دد ،،وال ا طددة

ون

 - 4تب د والبيددة التقدداري إىل أددد كبدد ،ال ددكو الكددا ال د دص د عليدده اللانددة ،و ك د صددفة
عامدة علد الكمدو الد أجند يدا السدنة قيدد النظد امل ددمولة دالتق ي  ،ولقدا لاق اأداة املقدمددة
م د د اللاند ددة ك د ددد التقييمد دداة الس د ددا قة .وا تك ل د د ن د ددكة قد دداري الكم د ددو املنا د د الس د ددنواة
السا قة.
 - 4ددوا يكمددو ددتة م د املتكاقدددي ال اردددي السددبكة امل ألددة اذمسددية األيدد،ة م د الكقددد
اذددا كددو مددنهب عددا  .4141وأين د  ،مد املتوقد أن يكوددوا قددد أددد وا موقد كدددي مد
ا ي ددو األو  ،وأص ددلوا عل د ياد دداة ي ي ددة أ ا ددية جي دددة ،وول ددكوا لولج ددا أولي ددا لنظ ددا التك دددي
وال يبدداة الازمددة للمكا ددة .وأ ل د سددة م د ثددتهنا املتكاقدددي ع د م اأددو تتلفددة ايتبدداراة
التكدي و ديد املواق كو جما ايتصاصه.
ج م االسنعش ف
 - 3أجن د مكظ ددب املتكاق دددي األد ددطة املقد د رة يط ددة عمله ددب ،والد د د د بد مباشد د ة الكم ددو
امليداج ال م إجنازه الكا السا امل مو التق ي .
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 - 1أش ددارة اللان ددة إىل أن مكظد ددب املتكاق دددي يقوم ددون ول د د ي د د ارد عالي ددة الدقد ددة () 4 × 4
ا ددتادا القيا دداة الصددو ية املتكددد ة ا د  .ول ددوأي أينددا أن كددع املتكاقدددي قدداموا تحدي ددد
مواق التكدي م ا يو األو .
 - 1أأ د ز عددد قليددو م د املتكاقدددي قدددما كب د،ا
م الكقيداة والكفيتيداة.

ول د وايتبددار أ واة هن تك دداا كددو

 - 1ب د أن املس د الصددو ل د رن امل د بد قيا دداة ا مكاد دداة الكه اريددة الطبيكي ددة ددد
ك اهنعتما عليه ل ب ي يطة ل وا ي الكفيتيداة املتكد ة الفل اة.
 - 7ك د ا اللان ددة ددا هو ال د د ا املتكاق دددون لتق ددد ياد دداة اهن تك دداا إىل الس ددلطة
ولقا للنمالج املوأدة.
 - 1كد د ا اللان ددة أين ددا ن د د ورة ول د د ل ددولج ألن ددو لتوأي ددد إع دددا التق دداري املقدم ددة إىل
الس ددلطة ليم ددا يتكلد د بياد دداة اهن تك دداا .وم ددا زا ا ددال عد د البياد دداة الكيمياري ددة املتكلق ددة
الكقيداة والكفيتيدداة ا دتنا ا إىل ا أصداااة دار املفكدو  ،ولكد ينبغد ،أن قدد ا دداو
امل فوعة تحاليو كيميارية كاملة شكو رقم.،
-1
اخنب را

ينبغ،

جهد كب ،ليما يتكل التقييب وا ال ع قدي اة املوار واهنأتياطياة.

النعديي وتعقزلز ل النعديي و ملل

النجهلم النعديقي

 - 41أ ل كع املتكاقدي ع التاهيد التكددي ا دتادا عمليداة تتلفدة (الدنع) كددهنة
ا د ا م فكدة لكناصد تتددارة ميددور النحدداي ،والنيكددو ،والكو الد  ،وال دد  ،والد ثي ،والفنددة،
لنا ع الكناص األرلية النا رة ا تادا قنياة را ينااة التبا األيوج.
 - 44وهن يد ا م د الدداز إأ د از قددد ددرن القنددايا لاة الصددلة التكنولوجيددا ،هن دديما ليمددا
يتكل التكدي والتاهي التكددي للكقيدداة .وا يبددأ عدد قليدو مد املقداول كدد طدوي قددراوب
التكنولوجيددة ،و التددام قددد يكددون م د املفيددد لددو د ثددتهنا املتكاقدددون جهددو ا متنددال ة عد ط ي د
مي موار ثب.
الرصد والنقللم البلئل ن
 - ٠٥تس ددب األعم ددا البي ي ددة الد د أ لد د عنه ددا املتكاق دددون ع ددا  4141ر ددا ألن ددو دوعي ددة
عمومددا مد األعمددا املبلد عنهددا قدداري ثب عد السددنواة السددا قة .ودد ،أددده هن يد ا ثندداا دقددذ
مددا يقدمدده املتكاقدددون م د ياددداة يددا جمدولددة ومكلومدداة صددني مفصددلة (يفنددو أن يكددون
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لل د عل د مسددتوا األد دواع) .و أدداهنة قليلددة ،ا يُبل،د ع د أ ياددداة م جكيددة جغ اليددة تكل د
البياددداة البي يددة .والبياددداة اذددا اجملدولددة أ ا ددية لتقيدديب اق ددار ال اكميددة وا قليميددة احملتملددة
البي ددة البح يددة .كمددا أ ددا مطلو ددة أينددا لولد ا د ا ياية السددلطة املتكلقددة د ارة البياددداة مد أجددو
ول يطد ا ارة البي ية.
 - ٠٣و وصدد ،اللانددة ددرن يقددد املقدداولون جدددوهن مددوج ا للبياددداة األ ا ددية البي يددة التقدداري
السددنوية املقبلددة .و ددي أن يصددال ا دددو عل د لددو يتددي صددني البياددداة األ ا ددية البي يددة ال د
السنة امل دمولة دالتق ي ويدا لد اة التكاقدد أعمددة منفصدلة ،وللد ولد املتغد،اة
ُك
البي ي ددة املدرج ددة التوصد ددياة التوجيهي ددة للمتكاق دددي ( .)ISBA/19/LTC/8ويُيس د د ا دددو قيد دديب
مدددا التقددد احمل د ز دددامد املتكاقدددي اذددا ال صددد البي دد ،،وم د شددرده أن يسدداعد املتكاقدددي
وولد د النم ددولج اذ ددا ا دددو اجتم دداع
علد د إ ددا اليغد د اة را ددتهب البي ي ددة امل جكي ددةُ .
الت اور املتكاقدي واألمادة املكقو كادون الياج /يناي .4144
كددع ا دداهنة قددد قيدديب ل د البي دد ،لددبكع أددواع املكددداة
 - ٠٢ويُطلددي مد املتكاقدددي
واهن فددات م د السددلطة الدوليددة لقدداع البحددار هب د ا ال ددرن قبددو دددا الكمليدداة .وينطب د ث د ا ا ج د اا
وج دده ي ددا عل د الكملي دداة املتكلق ددة الكفيتي ددداة املتك ددد ة الفل د اة املوج ددو ة عل د اهنر فاع دداة
ا بددا البح يددة .ورأب د اللانددة
املتطاولددة احمليطيددة والق ددور املنغني يددة ا ديديددة الغنيددة الكو الد
م التقدي تقد أو قييب ل البي  ،قبو قيا أأد املتكاقدي كملياة التا ي .
 - ٠٢وأع د د ب ع د دددة متكاق د دددي ع د د ق د دددي ثب لق د دداة الكم د ددو ال د د نظمه د ددا الس د ددلطة د ددرن
التصدني و وأيددد املقدداييا .ومد الوالد أن ثندداا فاو دا كبد،ا إ ددال املتكاقددي عد البياددداة
س د دوعيددة
البي يددة .و كتسدد ،ألقدداة الكمددو ددرن التصددني و وأيددد املقدداييا أ يددة الغددة
البياداة ،وينبغ ،أن نن ثا ي املتكاقدي .
 - ٠٦وقد أدتد كع املتكاقددي يادداة ج ي يدة عاليدة ا دو ة درن أيوادداة قداع البحدار د،
د املن دداط لاة
إىل رجددة التغ دد ،األد دواع منطق ددة كاري ددون كليف ددون .و دددعب البياد دداة ط ددي ب
األ يددة البي يددة اذاصددة عددف ا دددو ا قليميددة ،ددو إ ددا دد ،أينددا إىل أددده قددد يلد إجد اا م يددد مد
التاطيد املكاج النسبة لبكع األدواع.
 - ٠٧ويتكه ددد املتكاق دددون ،كا د ا م د الت ام دداوب التكاقدي ددة ،ددالتحق م د أن األد ددطة امليدادي ددة
املنددطل هبددا يددا اهن تك دداا هن تسددبي ل د ر ي دد ،جسدديب .و ددي أن ينظ د كددو متكاقددد
مد د د املتكاق د دددي  ،وناص د ددة مد د د يكن د ددون م د ددنهب الكفيتي د ددداة املتك د ددد ة الفلد د د اة والق د ددور الغني د ددة
الكو ال  ،الط يقة ال ك هبا قي لل وا ال عنه كد كو رألة ل ية.
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البل و

الم للن

 - ٠٨قد ددد مكظد ددب املتكاقد دددي ك د ددفا مفصد ددا النفقد دداة عل د د النحد ددو املوص د د د دده الو يقد ددة
 .ISBA/15/LTC/7كم د ددا ق د ددد مكظ د ددب املتكاق د دددي ياد د دداوب املالي د ددة لف د د ة ع د ددا  4143الوقد د د
املنا ددي و ط يقددة مفصددلة .وكددان جممددوع املبل د ال د أدفقدده املتكاقدددون ثددو  1101مليددون وهنر؛
أش ،أيندا إىل أن دصد عدد املتكاقددي أدفقدوا أكيد مد املتوقد
وثو س هنأظته اللانة .و ب
ا دددو ال د م ذطددة لكملهددب اذمسددية .و ث د ا الصددد  ،ددا اللانددة ي د املتكاقدددي عل د
ق ددد إل ددا اة وم ي ددد مد د التفاص دديو املس ددتقبو كلم ددا كادد د ثن دداا فاو دداة كب دد،ة دفق دداوب
مقاردة املبال املبينة يطد عملهب.
برو وج الندريل
 - ٠٩أ ل د مكظددب املتكاقدددي ع د ”عددد اهنلددطاع ددر أد ددطة دريبيددة“ ،أل ددب لغ دوا ل د ة
اذمد ددا السد ددنواة األيد دد،ة م د د عقد ددو ثب ،وألد ددا وا د ددرن د دددريبهب احملد ددد قد ددد اكتمد ددو ،كد ددع
األأيددان ،مند مددا يقد ب مد عقددد مد الد م  .و ددو اللانددة أن ينظد املتكاقدددون أد ددطة دددريي
إلددالية م د أجددو زيددا ة ندداا القدددراة املنددطل دده ولقددا للمددا ة  47م د دظددا الكقيددداة ،ال د
ددنذ علد نقددي د امد التدددريي و طوي ثددا مد أد قيد والقددة الطد ل  .و ددو أينددا أن يريد
املقاولون اهنعتبدار اهنق اأداة الدوار ة التوصدياة التوجيهيدة للمتكاقددي والددو املكيدة درن
ال دفامد التدريبيددة إطددار يطددد الكمددو املتكلقددة اهن تك دداا ( ،)ISBA/19/LTC/14ولل د م د
أجددو أن يتكفل دوا ،كحددد أ ر ،تدددريي مددا هن يقددو ع د  41متدددر  ،اهن فددات املتبددا  ،يددا
كو ا نواة م مدة الكقد.
وس ال جخرى
 - ٥١ق د ددد ع د ددد قلي د ددو م د د املتكاق د دددي قارم د ددة د ددالبحوي ال د د دُ د د ة
هن تك ان األق ان يا السنة امل مولة التق ي .

اجمل د دداة اذال د ددكة

 - ٥٠وهن وج ددد الوقد د الد د اث ددوا أميل ددة قليل ددة علد د أ عم ددو ك دداوج د د املتكاق دددي .
وعل د ال د وب م د أن عدددة متكاقدددي أشدداروا إىل لوارددد ألقدداة الكمددو ددرن وأيددد املقدداييا ال د
دظمتها السلطة الدوليدة لقداع البحدار أملاديدا عدا  ،4143ينبغد ،د جهدو لت داي زيدا ة
املتكاقدي .
مستوياة التكاون م يا با اليد الكاملة واملوار
 - ٥٥ول ددوأي وج ددو ا دداه إ دداو ي ددا الفد د ة امل ددمولة ددالتق ي  ،يتاس ددد شد د وع ك ددع
قدد
ليدو البيادداة املتكلقدة ا ددوا اهنقتصدا ية مد كددي الكقيدداة وكد ل
املتكاقدي
كنهب ملكلوماة ضدو ة ع صني املوار املكددية.
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المرفق الث وي

ق امن الطلب

الني وظر فله اللجقن خال الدورة العشريي للسلطن

مقد الطلي

الدولة املكية

وزارة املوار الطبيكية والبي ة
اهن ا ال و ،
ال كة احملدو ة ملوار قاع البحار
اململكة املتحدة
()UK Seabed Resources Ltd

اململكة املتحدة  1شباو/لفاي 4143

أكومة ا ند
ال كة السنغالورية احملدو ة هن تك اا نغالورة
مكا ن احمليطاة
( ).Ocean Mineral Singapore Pte
املكهد اهن ا لكلو األرن واملوار أملاديا
الطبيكية ،ا ب هورية أملاديا اهن ا ية
شكة ج ر كوا لا تيمار ( Cook
ج ر كوا
)Islands Investment Corporation
شكة التنقيي ع املوار املكددية
الفازيو
( Companhia de Pesquisa de Recursos
)Minerais
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املور

 ٦شباو/لفاي ٥١٠٣

الق ور املنغني ية ا ديدية
الغنية الكو ال

 ٥٦رلار/ماري ٥١٠٣
 ٠٩ديسان/أ يو ٥١٠٣
 ٠٧كادون األو
٥١٠٣
 ٥٧كادون األو /
يسمف ٥١٠٣
 ٣٠كادون األو /
يسمف 4143
/

الكقيداة املتكد ة الفل اة
الكفيتيداة املتكد ة الفل اة
الكقيداة املتكد ة الفل اة
(منطقة ضاوزة)

يسمف الكفيتيداة املتكد ة الفل اة
الكقيداة املتكد ة الفل اة
(منطقة ضاوزة)
الق ور املنغني ية ا ديدية
الغنية الكو ال
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المرفق الث لث

النعررديال المقنرررح إاخ لهر لررى المر اة  12ورري وظر ن النققلررل رري العقلرردا
المنعداة اليلما واسنعش فه في المقطقن
الم اة 12
وظر اللجقن الق وزولن والنققلن في الطلب

 ٦مك د را  -ددوز للانددة القادوديددة والتقنيددة أن وصدد ،املوالقددة عل د يطددة عمددو إلا رأة أن ث د ه
املوالقددة لد سددم لدولددة طد ا أو لكياددداة كيهددا لد الدولددة اأتكددار م اولددة األد ددطة املتكلقددة
الكقيداة املتكد ة الفل اة املنطقة أو ا تبكا و أط اا أي ا م ث ه األد طة.
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ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ

ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ

ISBA/20/C/22
Distr.: General
18 July 2014
Arabic
Original: English

ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
ﻛﻴﻨﻐﺴﺘﻮﻥ ،ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ
 ٢٥-١٤ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ ٢٠١٤

ﻣﻘﺮﺭ ﺠﻤﻟﻠﺲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ٢١
ﻣــﻦ ﻧﻈــﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴــﺐ ﻋــﻦ ﺍﻟﻜﱪﻳﺘﻴــﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌــﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠــﺰﺍﺕ ﻭﺍﺳﺘﻜﺸــﺎﻓﻬﺎ
ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ
ﺇﻥ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ،
 - ١ﻳﻌﺘﻤـــﺪ ﺍﻟﺘﻌـــﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟـــﱵ ﺃﺩﺧﻠـــﺖ ﻋﻠـــﻰ ﺍﳌـــﺎﺩﺓ  ٢١ﻣـــﻦ ﻧﻈـــﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴـــﺐ ﻋـــﻦ
ﺍﻟﻜﱪﻳﺘﻴﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺰﺍﺕ ﻭﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﺑﺼﻴﻐﺘﻬﺎ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﻣﺮﻓﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺮﺭ؛
 - ٢ﻳﻘﺮﺭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢١ﺍﳌﻌﺪﻟﺔ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﺍ ﻣـﻦ ﺗـﺎﺭﻳﺦ ﺍﻋﺘﻤـﺎﺩ ﺍﺠﻤﻟﻠـﺲ ﳍـﺎ ،ﰲ
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲨﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ.
ﺍﳉﻠﺴﺔ ١٩٨
 ١٨ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ ٢٠١٤

)14-57886 (A

210714

**1457886

210714

ISBA/20/C/22

ﺍﳌﺮﻓﻖ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ٢١
ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ
 - ١ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺳﻢ ﲡﻬﻴﺰ ﻃﻠﺐ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﻋﻤـﻞ ﻻﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ ﺍﻟﻜﱪﻳﺘﻴـﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌـﺪﺩﺓ
ﺍﻟﻔﻠﺰﺍﺕ ﺭﲰﺎ ﻣﻘﻄﻮﻋﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ  ٥٠٠ ٠٠٠ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﳍـﺎ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳊﺮﺓ ،ﻳُﺴﺪﱠﺩ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻄﻠﺐ.
 - ٢ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﺒﺪﻬﺗﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ ﲡﻬﻴﺰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺃﻗـﻞ ﻣـﻦ
ﺍﳌﺒﻠﻎ ﺍﳌﻘﻄﻮﻉ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ١ﺃﻋﻼﻩ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﺗﺴـﺪﺩ ﳌﻘـﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﺍﻟﻔـﺮﻕ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔـﺔ.
ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻓﺎﻗﺖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒُ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﺒﺪﻬﺗﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ ﲡﻬﻴﺰ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﺍﳌﺒﻠـ ﹶﻎ ﺍﳌﻘﻄـﻮﻉ ﺍﻟـﻮﺍﺭﺩ ﰲ
ﺍﻟﻔﻘــﺮﺓ  ١ﺃﻋــﻼﻩ ،ﻓــﺈﻥ ﻣﻘــﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﻳﺴ ـﺪّﺩ ﺍﻟﻔــﺮﻕ ﺇﱃ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ،ﺑﺸــﺮﻁ ﺃﻻ ﻳﺘﺠــﺎﻭﺯ ﺃﻱ ﻣﺒﻠــﻎ
ﺇﺿﺎﰲ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻧﺴﺒﺔ  ١٠ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﳌﻘﻄﻮﻉ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ .١
 - ٣ﳛﺪﺩ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻣﺒـﺎﻟﻎ ﺍﻟﻔـﺮﻕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﺤـﻮ ﺍﳌﺸـﺎﺭ ﺇﻟﻴـﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﻘـﺮﺓ  ٢ﺃﻋـﻼﻩ ،ﺁﺧـﺬﺍ ﰲ
ﺍﳊﺴــﺒﺎﻥ ﺃﻱ ﻣﻌــﺎﻳﲑ ﺗﻀــﻌﻬﺎ ﳉﻨــﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴــﺔ ﳍــﺬﺍ ﺍﻟﻐــﺮﺽ ،ﰒ ﳜﻄــﺮ ﻣﻘــﺪ َﻡ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﲟﺒﻠــﻎ ﺍﻟﻔــﺮﻕ.
ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘـﺎﺕ ﺍﻟـﱵ ﺗﻜﺒـﺪﻬﺗﺎ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ .ﻭﻳُﺴـﺪّﺩ ﻣﻘـﺪ ُﻡ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﺍﳌﺒﻠـ ﹶﻎ ﺍﳌﺴـﺘﺤﻖ
ﺃﻭ ﺗﺮّﺩﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ ﻏﻀﻮﻥ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢٥ﺃﺩﻧﺎﻩ.
 - ٤ﻳﻘــﻮﻡ ﺍﺠﻤﻟﻠــﺲ ﺑﺎﻧﺘﻈــﺎﻡ ﺑﺈﻋــﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈــﺮ ﰲ ﺍﳌﺒﻠــﻎ ﺍﳌﻘﻄــﻮﻉ ﺍﳌﺸــﺎﺭ ﺇﻟﻴــﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﻘــﺮﺓ  ١ﺃﻋــﻼﻩ
ﻟﻀــﻤﺎﻥ ﺗﻐﻄﻴﺘــﻪ ﻟﻠﺘﻜــﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳــﺔ ﺍﳌﺘﻮﻗــﻊ ﺗﻜُﺒــﺪﻫﺎ ﻋﻨــﺪ ﲡﻬﻴــﺰ ﺍﻟﻄﻠﺒــﺎﺕ ﻭﻟﺘﺠﻨﻴــﺐ ﻣﻘــﺪﻣﻲ
ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺩﻓﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ٢ﺃﻋﻼﻩ.
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ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ

ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ

ISBA/20/C/23
Distr.: General
18 July 2014
Arabic
Original: English

ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
ﻛﻴﻨﻐﺴﺘﻮﻥ ،ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ
 ٢٥-١٤ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ ٢٠١٤

ﻣﻘﺮّﺭ ﺠﻤﻟﻠﺲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻳﺘﻌﻠﹼﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﳌﹸﺪﺧَﻠﺔ ﻋﻠـﻰ
ﺍﳌــﺎﺩﺓ  ٢١ﻣــﻦ ﻧﻈــﺎﻡ ﺍﻟﺘّﻨﻘﻴــﺐ ﻋــﻦ ﺍﻟﻌﻘﻴــﺪﺍﺕ ﺍﳌﺆﻟﹼﻔــﺔ ﻣــﻦ ﻋــﺪﺓ ﻣﻌــﺎﺩﻥ
ﻭﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ
ﺇﻥ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ،
 - ١ﻳﻌﺘﻤـﺪ ﺍﻟﺘﻌـﺪﻳﻼﺕ ﺍﳌﺪﺧﻠــﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﳌــﺎﺩﺓ  ٢١ﻣـﻦ ﻧﻈـﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴــﺐ ﻋـﻦ ﺍﻟﻌﻘﻴــﺪﺍﺕ
ﺍﳌﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ) ،(١ﺑﺼﻴﻐﺘﻬﺎ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﻣﺮﻓﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺮﺭ؛
 - ٢ﻳﻘﺮﺭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﳌﻌﺪﱠﻟﺔ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ  ٢١ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﺍ ﻣـﻦ ﺗـﺎﺭﻳﺦ ﺍﻋﺘﻤـﺎﺩ ﺍﺠﻤﻟﻠـﺲ ﳍـﺎ،
ﻭﺑﺸﺮﻁ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﲨﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛
ﺍﳉﻠﺴﺔ ١٩٨
 ١٨ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ ٢٠١٤

__________
).ISBA/19/C/17 (١
)14-57887 (A

210714

**1457887

210714

ISBA/20/C/23

ﺍﳌﺮﻓﻖ
ﺗﻌــﺪﻳﻼ ﻟﻠﻤــﺎﺩﺓ  ٢١ﻣــﻦ ﻧﻈــﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴــﺐ ﻋــﻦ ﺍﻟﻌﻘﻴــﺪﺍﺕ ﺍﳌﺆﻟﻔــﺔ ﻣــﻦ ﻋــﺪﺓ ﻣﻌــﺎﺩﻥ ﻭﺍﺳﺘﻜﺸــﺎﻓﻬﺎ
ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ) ،(٢ﻳﺘﻢ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻘﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ :٦
 - ٧ﳚﻮﺯ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻮﺻﻲ ﺑﺎﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﻣـﻦ ﺧﻄـﻂ ﺍﻟﻌﻤـﻞ
ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺃ ﹼﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻻ ﲡﻌﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ،ﺃﻭ ﻣﻦ ﺗﺮﻋﺎﻩ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟـﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ،ﳛﺘﻜـﺮ ﻣﺰﺍﻭﻟـﺔ ﺍﻷﻧﺸـﻄﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻴـﺪﺍﺕ ﺍﳌﺆﻟﹼﻔـﺔ ﻣـﻦ ﻋـﺪﺓ ﻣﻌـﺎﺩﻥ ﰲ
ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺃﻭ ﻳُﻘﺼﻲ ﺩﻭﻻ ﺃﻃﺮﺍﻓﺎ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ.
ﻭﺑﺬﻟﻚ ،ﻳُﻌﺎﺩ ﺗﺮﻗﻴﻢ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ  ٧ﺇﱃ  ١١ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ .٢١

__________
).ISBA/19/C/17 (٢
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ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ
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ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺸـﺮﻭﻥ

ﻛﻴﻨﻐﺴﺘﻮﻥ ،ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ
 ٢٥-١٤ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ ٢٠١٤

ﻣﻘــﺮﺭ ﻟﻠﻤﺠﻠــﺲ ﺑﺸــﺄﻥ ﻃﻠــﺐ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺧﻄــﺔ ﻋﻤــﻞ ﻻﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ ﺍﻟﻘﺸــﻮﺭ
ﺍﳌﻨﻐﻨﻴﺰﻳــﺔ ﺍﳊﺪﻳﺪﻳــﺔ ﺍﻟﻐﻨﻴــﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﺑﺎﻟــﺖ ﻣﻘــﺪﻡ ﻣــﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌــﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌــﺔ
ﺑﺎﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ
ﺇﻥ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ،
ﺇﺫ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ،
ﻭﺇﺫ ﻳﻼﺣــﻆ ﺃﻧــﻪ ،ﰲ  ٦ﺷــﺒﺎﻁ/ﻓﱪﺍﻳﺮ  ،٢٠١٣ﻗــﺪﻣﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌــﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌــﺔ
ﺑﺎﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ ﻃﻠﺒﺎ ﺇﱃ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘـﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺧﻄـﺔ ﻋﻤـﻞ
ﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﺸﻮﺭ ﺍﳌﻨﻐﻨﻴﺰﻳﺔ ﺍﳊﺪﻳﺪﻳﺔ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﺑﺎﻟﺖ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘـﺔ ،ﻭﻓﻘـﺎ ﻟــﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴـﺐ ﻋـﻦ
ﺍﻟﻘﺸﻮﺭ ﺍﳌﻨﻐﻨﻴﺰﻳﺔ ﺍﳊﺪﻳﺪﻳﺔ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﺑﺎﻟﺖ ﻭﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ)،(١
ﻭﺇﺫ ﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘـﺮﺓ ) ٦ﺃ( ﻣـﻦ ﺍﻟﻔـﺮﻉ  ١ﻣـﻦ ﻣﺮﻓـﻖ ﺍﻻﺗﻔـﺎﻕ ﺍﳌﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴـﺬ
ﺍﳉﺰﺀ ﺍﳊﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺍﳌﺆﺭﺧﺔ  ١٠ﻛـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴـﻤﱪ
 ،(٢)١٩٨٢ﻳﺘﻢ ﲡﻬﻴﺰ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻂ ﻋﻤـﻞ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻷﺣﻜـﺎﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ،
ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻣﺮﻓﻘﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ،
__________
).ISBA/18/A/11 (١

) (٢ﻗﺮﺍﺭ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  ،٢٦٣/٤٨ﺍﳌﺮﻓﻖ.
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ﻼ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺓ  ٣ﻣﻦ ﺍﳌـﺎﺩﺓ  ١٥٣ﻣـﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ) ،(٣ﻭﺍﻟﻔﻘـﺮﺓ ٦
ﻭﺇﺫ ﻳﺸﲑ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ،ﻋﻤ ﹰ
)ﺏ( ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻉ  ١ﻣﻦ ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺗﻜﻮﻥ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻋﻘﺪ ﻣـﱪﻡ ﺑـﲔ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ،
ﻭﺇﺫ ﳛﻴﻂ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻟﻔﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋـﻦ ﻏﺮﻓـﺔ ﻣﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﻗـﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌـﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﰲ  ١ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﱪﺍﻳﺮ ،٢٠١١
 - ١ﳛــﻴﻂ ﻋﻠﻤــﺎ ﺑﺘﻘﺮﻳــﺮ ﻭﺗﻮﺻــﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ ﺇﱃ ﺍﺠﻤﻟﻠــﺲ ﺑﺸــﺄﻥ
ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﺍﳌﻘـﺪﻡ ﻣــﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌـﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌــﺔ ﺑﺎﻻﲢـﺎﺩ ﺍﻟﺮﻭﺳـﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘــﺔ ﻋﻠـﻰ ﺧﻄـﺔ ﻋﻤــﻞ
ﻻﺳﺘﻜﺸـــﺎﻑ ﺍﻟﻘﺸـــﻮﺭ ﺍﳌﻨﻐﻨﻴﺰﻳـــﺔ ﺍﳊﺪﻳﺪﻳـــﺔ ﺍﻟﻐﻨﻴـــﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﺑﺎﻟـــﺖ) ،(٤ﻭﻻ ﺳـــﻴﻤﺎ ﻓﻘﺮﺍﺗـــﻪ ﻣـــﻦ ٢٩
ﺇﱃ ٣٣؛
 - ٢ﻳﻘﺮﺭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣـﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌـﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ
ﺑﺎﻻﲢــﺎﺩ ﺍﻟﺮﻭﺳــﻲ ،ﻭﰲ ﺿــﻮﺀ ﺗﻮﺻــﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ ،ﺗﻌــﻴﲔ ﺍﻟﺸــﻄﺮ  ١ﻣــﻦ ﺍﻟﻘﻄــﺎﻉ
ﺍﳌﺸــﻤﻮﻝ ﺑﺎﻟﻄﻠــﺐ ،ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻨﺤــﻮ ﺍﶈــﺪﺩ ﰲ ﻣﺮﻓــﻖ ﺗﻘﺮﻳــﺮ ﻭﺗﻮﺻــﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ،
ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻗﻄﺎﻋﺎ ﳏﺠﻮﺯﺍ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ؛
 - ٣ﻳﻘﺮﺭ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺗﻮﺻـﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ ﲣﺼـﻴﺺ ﺍﻟﺸـﻄﺮ  ٢ﻣـﻦ
ﺍﻟﻘﻄــﺎﻉ ﺍﳌﺸــﻤﻮﻝ ﺑﺎﻟﻄﻠــﺐ ،ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻨﺤــﻮ ﺍﶈــﺪﺩ ﰲ ﻣﺮﻓــﻖ ﺗﻘﺮﻳــﺮ ﻭﺗﻮﺻــﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﺎﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻗﻄﺎﻋﺎ ﳐﺼﺼﺎ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎﻑ؛
 - ٤ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﺸﻮﺭ ﺍﳌﻨﻐﻨﻴﺰﻳﺔ ﺍﳊﺪﻳﺪﻳـﺔ ﺍﻟﻐﻨﻴـﺔ
ﺑﺎﻟﻜﻮﺑﺎﻟﺖ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﺎﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ؛
 - ٥ﻳﻄﻠــﺐ ﺇﱃ ﺍﻷﻣــﲔ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﻟﻠﺴــﻠﻄﺔ ﺇﺻــﺪﺍﺭ ﺧﻄــﺔ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﻻﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ ﺍﻟﻘﺸــﻮﺭ
ﺍﳌﻨﻐﻨﻴﺰﻳﺔ ﺍﳊﺪﻳﺪﻳﺔ ﺍﻟﻐﻨﻴـﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﺑﺎﻟـﺖ ﰲ ﺷـﻜﻞ ﻋﻘـﺪ ﻣـﱪﻡ ﺑـﲔ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌـﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴـﺔ
ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﺎﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈـﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴـﺐ ﻋـﻦ ﺍﻟﻘﺸـﻮﺭ ﺍﳌﻨﻐﻨﻴﺰﻳـﺔ ﺍﳊﺪﻳﺪﻳـﺔ ﺍﻟﻐﻨﻴـﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﺑﺎﻟـﺖ
ﻭﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ .١
ﺍﳉﻠﺴﺔ ١٩٩
 ٢١ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ ٢٠١٤
__________
) (٣ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ،ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ،ﺍﺠﻤﻟﻠﺪ  ،١٨٣٣ﺍﻟﺮﻗﻢ .٣١٣٦٣

).ISBA/20/C/4 (٤
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ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
ﻛﻴﻨﻐﺴﺘﻮﻥ ،ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ
 ٢٥ - ١٤ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ ٢٠١٤

ﻣﻘــﺮﺭ ﻟﻠﻤﺠﻠــﺲ ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻃﻠــﺐ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﲞﻄــﺔ ﻋﻤــﻞ ﻻﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ
ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﳌﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻣﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﶈـﺪﻭﺩﺓ ﳌـﻮﺍﺭﺩ ﻗـﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ
ﰲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
ﺇﻥ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ،
ﺇﺫ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ،
ﻭﺇﺫ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻧﻪ ،ﰲ  ٨ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﱪﺍﻳﺮ  ،٢٠١٣ﺗﻠﻘﻰ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻃﻠﺒـﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘـﺔ
ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﳌﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﻣﻌـﺎﺩﻥ ﻗﺪﻣﺘـﻪ ﺍﻟﺸـﺮﻛﺔ ﺍﶈـﺪﻭﺩﺓ ﳌـﻮﺍﺭﺩ
ﻗﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﰲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ،ﺍﻟﱵ ﺯﻛﺘﻬﺎ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻟﻌﻈﻤﻰ ﻭﺃﻳﺮﻟﻨـﺪﺍ ﻟﺸـﻤﺎﻟﻴﺔ،
ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﳌﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ)،(١
ﻭﺇﺫ ﻳﺸـﲑ ﺇﱃ ﺃﻧـﻪ ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻠﻔﻘـﺮﺓ ) ٦ﺃ( ﻣـﻦ ﺍﻟﻔـﺮﻉ  ١ﻣـﻦ ﻣﺮﻓـﻖ ﺍﻻﺗﻔـﺎﻕ ﺍﳌﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴـﺬ
ﺍﳉــﺰﺀ ﺍﳊــﺎﺩﻱ ﻋﺸــﺮ ﻣــﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﺍﻷﻣــﻢ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﻟﻘــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ ﺍﳌﺆﺭﺧــﺔ  ١٠ﻛــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/
ﺩﻳﺴﻤﱪ  ،(٢)١٩٨٢ﻳﺘﻢ ﲡﻬﻴﺰ ﻃﻠﺒـﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺧﻄـﻂ ﻋﻤـﻞ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻷﺣﻜـﺎﻡ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻣﺮﻓﻘﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ،

__________
) ،ISBA/6/A/18 (١ﺍﳌﺮﻓﻖ.

) (٢ﻗﺮﺍﺭ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  ،٢٦٣/٤٨ﺍﳌﺮﻓﻖ.
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ﻼ ﺑـــﺎﻟﻔﻘﺮﺓ  ٣ﻣـــﻦ ﺍﳌـــﺎﺩﺓ  ١٥٣ﻣـــﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴـــﺔ)،(٣
ﻭﺇﺫ ﻳﺸـــﲑ ﺃﻳﻀـــﹰﺎ ﺇﱃ ﺃﻧـــﻪ ،ﻋﻤـــ ﹰ
ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ) ٦ﺏ( ﻣﻦ ﺍﻟﻔـﺮﻉ  ١ﻣـﻦ ﻣﺮﻓـﻖ ﺍﻻﺗﻔـﺎﻕ ،ﺗﻜـﻮﻥ ﺧﻄـﺔ ﻋﻤـﻞ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ ﰲ ﺷـﻜﻞ
ﻋﻘﺪ ﻣﱪﻡ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ،
ﻭﺇﺫ ﳛﻴﻂ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻟﻔﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋـﻦ ﻏﺮﻓـﺔ ﻣﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﻗـﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌـﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﰲ  ١ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﱪﺍﻳﺮ ،٢٠١١
 - ١ﳛــﻴﻂ ﻋﻠﻤــﺎ ﺑﺘﻘﺮﻳــﺮ ﻭﺗﻮﺻــﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ ﺇﱃ ﺍﺠﻤﻟﻠــﺲ ﺑﺸــﺄﻥ
ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﳌﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ ﳌﻮﺍﺭﺩ ﻗﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ ﰲ ﺍﳌﻤﻠﻜـﺔ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺧﻄـﺔ
ﻋﻤﻞ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﳌﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﻣﻌﺎﺩﻥ) ،(٤ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ  ٣٠ﺇﱃ ٣٤؛
 - ٢ﻳﻘﺮﺭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣـﻦ ﺍﻟﺸـﺮﻛﺔ ﺍﶈـﺪﻭﺩﺓ ﳌـﻮﺍﺭﺩ ﻗـﺎﻉ
ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﰲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ،ﻭﰲ ﺿـﻮﺀ ﺗﻮﺻـﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ ،ﺗﻌـﻴﲔ ﺍﻟﺸـﻄﺮ ﺑـﺎﺀ ﻣـﻦ
ﺍﻟﻘﻄــﺎﻉ ﺍﳌﺸــﻤﻮﻝ ﺑﺎﻟﻄﻠــﺐ ،ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻨﺤــﻮ ﺍﶈــﺪﺩ ﰲ ﻣﺮﻓــﻖ ﺗﻘﺮﻳــﺮ ﻭﺗﻮﺻــﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻗﻄﺎﻋﺎ ﳏﺠﻮﺯﺍ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ؛
 - ٣ﻳﻘﺮﺭ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﲣﺼﻴﺺ ﺍﻟﺸﻄﺮ ﺃﻟـﻒ ﻣـﻦ
ﺍﻟﻘﻄــﺎﻉ ﺍﳌﺸــﻤﻮﻝ ﺑﺎﻟﻄﻠــﺐ ،ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻨﺤــﻮ ﺍﶈــﺪﺩ ﰲ ﻣﺮﻓــﻖ ﺗﻘﺮﻳــﺮ ﻭﺗﻮﺻــﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ ،ﻟﻠﺸــﺮﻛﺔ ﺍﶈــﺪﻭﺩﺓ ﳌـﻮﺍﺭﺩ ﻗــﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ ﰲ ﺍﳌﻤﻠﻜــﺔ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ﺑﻮﺻــﻔﻪ ﺍﻟﻘﻄــﺎﻉ ﺍﳌﺨﺼــﺺ
ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎﻑ؛
 - ٤ﻳﻮﺍﻓــﻖ ﻋﻠــﻰ ﺧﻄــﺔ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﻻﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ ﺍﻟﻌﻘﻴــﺪﺍﺕ ﺍﳌﺆﻟﻔــﺔ ﻣــﻦ ﻋــﺪﺓ ﻣﻌــﺎﺩﻥ
ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ ﳌﻮﺍﺭﺩ ﻗﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﰲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ؛
 - ٥ﻳﻄﻠﺐ ﺇﱃ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻟﻠﺴـﻠﻄﺔ ﺇﺻـﺪﺍﺭ ﺧﻄـﺔ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﻻﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ ﺍﻟﻌﻘﻴـﺪﺍﺕ
ﺍﳌﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻋﻘﺪ ﻣﱪﻡ ﺑـﲔ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﺸـﺮﻛﺔ ﺍﶈـﺪﻭﺩﺓ ﳌـﻮﺍﺭﺩ ﻗـﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ
ﰲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ.
ﺍﳉﻠﺴﺔ ١٩٩
 ٢١ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ ٢٠١٤

__________
) (٣ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ،ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ،ﺍﺠﻤﻟﻠﺪ  ،١٨٣٣ﺍﻟﺮﻗﻢ .٣١٣٦٣
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ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
ﻛﻴﻨﻐﺴﺘﻮﻥ ،ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ
 ٢٥-١٤ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ ٢٠١٤

ﻣﻘــﺮﺭ ﻟﻠﻤﺠﻠــﺲ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﻄﻠــﺐ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺧﻄــﺔ ﻋﻤــﻞ ﻻﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ
ﺍﻟﻜﱪﻳﺘﻴﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺰﺍﺕ ﻣﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﳍﻨﺪ
ﺇﻥ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ،
ﺇﺫ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ،
ﻭﺇﺫ ﻳﻼﺣــﻆ ﺃﻥ ﺍﻷﻣــﲔ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﻟﻠﺴــﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﻟﻘــﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ ﺗﻠﻘــﻰ ﻣــﻦ ﺣﻜﻮﻣــﺔ ﺍﳍﻨــﺪ
ﰲ  ٢٦ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ  ٢٠١٣ﻃﻠﺒﹰﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﻋﻤـﻞ ﻻﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ ﺍﻟﻜﱪﻳﺘﻴـﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌـﺪﺩﺓ
ﺍﻟﻔﻠـــﺰﺍﺕ ﺩﺍﺧـــﻞ ﺍﳌﻨﻄﻘـــﺔ ،ﻣﻘـــﺪﻡ ﻭﻓﻘـــﺎ ﻟــــﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴـــﺐ ﻋـــﻦ ﺍﻟﻜﱪﻳﺘﻴـــﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌـــﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠـــﺰﺍﺕ
ﻭﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ)،(١
ﻭﺇﺫ ﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﺃﻧـﻪ ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻠﻔﻘـﺮﺓ ) ٦ﺃ( ﻣـﻦ ﺍﻟﻔـﺮﻉ  ١ﻣـﻦ ﻣﺮﻓـﻖ ﺍﻻﺗﻔـﺎﻕ ﺍﳌﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴـﺬ
ﺍﳉــﺰﺀ ﺍﳊــﺎﺩﻱ ﻋﺸــﺮ ﻣــﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﺍﻷﻣــﻢ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﻟﻘــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ ﺍﳌﺆﺭﺧــﺔ  ١٠ﻛــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/
ﺩﻳﺴﻤﱪ  ،(٢)١٩٨٢ﻳﺘﻢ ﲡﻬﻴـﺰ ﻃﻠﺒـﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺧﻄـﻂ ﻋﻤـﻞ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻷﺣﻜـﺎﻡ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻣﺮﻓﻘﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ،

__________
) ،ISBA/16/A/12/Rev.1 (١ﺍﳌﺮﻓﻖ.

) (٢ﻗﺮﺍﺭ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  ،٢٦٣/٤٨ﺍﳌﺮﻓﻖ.
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ﻼ ﺑـﺎﻟﻔﻘﺮﺓ  ٣ﻣـﻦ ﺍﳌـﺎﺩﺓ  ١٥٣ﻣـﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ) ،(٣ﻭﺍﻟﻔﻘـﺮﺓ ) ٦ﺏ(
ﻭﺇﺫ ﻳﺸﲑ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻋﻤ ﹰ
ﻣــﻦ ﺍﻟﻔــﺮﻉ  ١ﻣــﻦ ﻣﺮﻓــﻖ ﺍﻻﺗﻔــﺎﻕ ،ﺗﻜــﻮﻥ ﺧﻄــﺔ ﻋﻤــﻞ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ ﰲ ﺷــﻜﻞ ﻋﻘــﺪ ﻣــﱪﻡ ﺑــﲔ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ،
ﻭﺇﺫ ﳛﻴﻂ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻟﻔﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋـﻦ ﻏﺮﻓـﺔ ﻣﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﻗـﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌـﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﰲ  ١ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﱪﺍﻳﺮ ،٢٠١١
 - ١ﳛﻴﻂ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ ﺇﱃ ﺍﺠﻤﻟﻠـﺲ ﺑﺸـﺄﻥ ﺍﻟﻄﻠـﺐ
ﺍﳌﻘـــﺪﻡ ﻣـــﻦ ﺣﻜﻮﻣـــﺔ ﺍﳍﻨـــﺪ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺧﻄـــﺔ ﻋﻤـــﻞ ﻻﺳﺘﻜﺸـــﺎﻑ ﺍﻟﻜﱪﻳﺘﻴـــﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌـــﺪﺩﺓ
ﺍﻟﻔﻠﺰﺍﺕ) ،(٤ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻘﺮﺍﺗﻪ ﻣﻦ  ٢٤ﺇﱃ ٢٧؛
 - ٢ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺍﳌﻘﺪﻣـﺔ ﻻﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ ﺍﻟﻜﱪﻳﺘﻴـﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌـﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠـﺰﺍﺕ
ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﳍﻨﺪ؛
 - ٣ﻳﻄﻠﺐ ﺇﱃ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻜﱪﻳﺘﻴـﺪﺍﺕ
ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺰﺍﺕ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻋﻘﺪ ﻣﱪﻡ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﳍﻨﺪ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠـﻨﻈﺎﻡ.
ﺍﳉﻠﺴﺔ ١٩٩
 ٢١ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ ٢٠١٤

__________
) (٣ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ،ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ،ﺍﺠﻤﻟﻠﺪ  ،١٨٣٣ﺍﻟﺮﻗﻢ .٣١٣٦٣
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ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ

ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ

ISBA/20/C/27
Distr.: General
21 July 2014
Arabic
Original: English

ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
ﻛﻴﻨﻐﺴﺘﻮﻥ ،ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ
 ٢٥-١٤ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ ٢٠١٤

ﻣﻘﺮﺭ ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ ﺑﺸﺄﻥ ﻃﻠﺐ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻻﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ ﺍﻟﻌﻘﻴـﺪﺍﺕ
ﺍﳌﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻣﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻓﻮﺭﻳﺔ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ
ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺍﶈﻴﻄﺎﺕ
ﺇﻥ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ،
ﺇﺫ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ،
ﻭﺇﺫ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ ﻗـﺪ ﺗﻠﻘـﻰ ،ﰲ  ١٩ﻧﻴﺴـﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ ،٢٠١٣
ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻻﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ ﺍﻟﻌﻘﻴـﺪﺍﺕ ﺍﳌﺆﻟﻔـﺔ ﻣـﻦ ﻋـﺪﺓ ﻣﻌـﺎﺩﻥ ﻗﺪﻣﺘـﻪ ﺍﻟﺸـﺮﻛﺔ
ﺍﻟﺴــﻨﻐﺎﻓﻮﺭﻳﺔ ﺍﶈــﺪﻭﺩﺓ ﻻﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ ﻣﻌــﺎﺩﻥ ﺍﶈﻴﻄــﺎﺕ )،(Ocean Mineral Singapore Pte. Ltd.
ﺑﺘﺰﻛﻴــﺔ ﻣــﻦ ﲨﻬﻮﺭﻳــﺔ ﺳــﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ ،ﻭﻓﻘــﺎ ﻟﻨﻈــﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴــﺐ ﻋــﻦ ﺍﻟﻌﻘﻴــﺪﺍﺕ ﺍﳌﺆﻟﻔــﺔ ﻣــﻦ ﻋــﺪﺓ ﻣﻌــﺎﺩﻥ
ﻭﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ)،(١
ﻭﺇﺫ ﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘـﺮﺓ ) ٦ﺃ( ﻣـﻦ ﺍﻟﻔـﺮﻉ  ١ﻣـﻦ ﻣﺮﻓـﻖ ﺍﻻﺗﻔـﺎﻕ ﺍﳌﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴـﺬ ﺍﳉـﺰﺀ
ﺍﳊـــﺎﺩﻱ ﻋﺸـــﺮ ﻣـــﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴـــﺔ ﺍﻷﻣـــﻢ ﺍﳌﺘﺤـــﺪﺓ ﻟﻘـــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤـــﺎﺭ ﺍﳌﺆﺭﺧـــﺔ  ١٠ﻛـــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/
ﺩﻳﺴﻤﱪ  ،(٢)١٩٨٢ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳـﺘﻢ ﲡﻬﻴـﺰ ﻃﻠﺒـﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺧﻄـﻂ ﻋﻤـﻞ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ
ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻣﺮﻓﻘﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ،
__________
) ،ISBA/6/A/18 (١ﺍﳌﺮﻓﻖ.

) (٢ﻗﺮﺍﺭ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  ،٢٦٣/٤٨ﺍﳌﺮﻓﻖ.
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ﻭﺇﺫ ﻳﺸــﲑ ﺃﻳﻀــﺎ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺧﻄــﺔ ﻋﻤــﻞ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ ﺗﻜــﻮﻥ ﰲ ﺷــﻜﻞ ﻋﻘــﺪ ﻣــﱪﻡ ﺑــﲔ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ،ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺓ  ٣ﻣـﻦ ﺍﳌـﺎﺩﺓ  ١٥٣ﻣـﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ) (٣ﻭﺍﻟﻔﻘـﺮﺓ ) ٦ﺏ( ﻣـﻦ
ﺍﻟﻔﺮﻉ  ١ﻣﻦ ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ،
ﻭﺇﺫ ﳛﻴﻂ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻟﻔﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﰲ  ١ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﱪﺍﻳﺮ  ٢٠١١ﻋﻦ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﻗـﺎﻉ
ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﰲ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ،
 - ١ﳛﻴﻂ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ ﰲ ﻣـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﻄﻠـﺐ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ
ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻌﻘﻴـﺪﺍﺕ ﺍﳌﺆﻟﻔـﺔ ﻣـﻦ ﻋـﺪﺓ ﻣﻌـﺎﺩﻥ ﺍﻟـﺬﻱ ﻗﺪﻣﺘـﻪ ﺍﻟﺸـﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴـﻨﻐﺎﻓﻮﺭﻳﺔ
ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺍﶈﻴﻄـﺎﺕ ﻭﺍﻟـﺬﻱ ﺃﹸﺣﻴـﻞ ﺇﱃ ﺍﺠﻤﻟﻠـﺲ) ،(٤ﻭﺑﺎﻟﺘﻮﺻـﻴﺎﺕ ﺍﻟـﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴـﻪ،
ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﻣﻦ  ٢٦ﺇﱃ ٢٩؛
 - ٢ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ ﺍﻟﻌﻘﻴـﺪﺍﺕ ﺍﳌﺆﻟﻔـﺔ ﻣـﻦ ﻋـﺪﺓ ﻣﻌـﺎﺩﻥ ﺍﳌﻘـﺪﻡ
ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻓﻮﺭﻳﺔ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺍﶈﻴﻄﺎﺕ؛
 - ٣ﻳﻄﻠﺐ ﺇﱃ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴـﻠﻄﺔ ﺃﻥ ﻳﺼـﺪﺭ ﺧﻄـﺔ ﻋﻤـﻞ ﺍﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ ﺍﻟﻌﻘﻴـﺪﺍﺕ
ﺍﳌﺆﻟﻔــﺔ ﻣــﻦ ﻋــﺪﺓ ﻣﻌــﺎﺩﻥ ﰲ ﺷــﻜﻞ ﻋﻘــﺪ ﻣــﱪﻡ ﺑــﲔ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴــﻨﻐﺎﻓﻮﺭﻳﺔ ﺍﶈــﺪﻭﺩﺓ
ﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺍﶈﻴﻄﺎﺕ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﻭﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻬﺎ.
ﺍﳉﻠﺴﺔ ١٩٩
 ٢١ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ ٢٠١٤

__________
) (٣ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ،ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ،ﺍﺠﻤﻟﻠﺪ  ،١٨٣٣ﺍﻟﺮﻗﻢ .٣١٣٦٣
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ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ

ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ

ISBA/20/C/28
Distr.: General
21 July 2014
Arabic
Original: English

ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
ﻛﻴﻨﻐﺴﺘﻮﻥ ،ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ
 ٢٥-١٤ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ ٢٠١٤

ﻣﻘﺮﺭ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺑﺸﺄﻥ ﻃﻠﺐ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻜﱪﻳﺘﻴـﺪﺍﺕ
ﺍﳌﺘﻌـــــــﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠـــــــﺰﺍﺕ ﻣﻘـــــــﺪﻡ ﻣـــــــﻦ ﺍﳌﻌﻬـــــــﺪ ﺍﻻﲢـــــــﺎﺩﻱ ﻟﻌﻠـــــــﻮﻡ ﺍﻷﺭﺽ
ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺇﻥ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ،
ﺇﺫ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ،
ﻭﺇﺫ ﻳﻼﺣــــﻆ ﺃﻥ ﺍﻷﻣــــﲔ ﺍﻟﻌــــﺎﻡ ﻟﻠﺴــــﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــــﺔ ﺗﻠﻘــــﻰ ،ﰲ  ١٧ﻛــــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/
ﺩﻳﺴﻤﱪ  ،٢٠١٣ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺧﻄـﺔ ﻋﻤـﻞ ﻻﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ ﺍﻟﻜﱪﻳﺘﻴـﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌـﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠـﺰﺍﺕ
ﻗﺪﻣﻪ ﺍﳌﻌﻬـﺪ ﺍﻻﲢـﺎﺩﻱ ﻟﻌﻠـﻮﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﳌـﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴـﺔ ،ﺑﺘﺰﻛﻴـﺔ ﻣـﻦ ﲨﻬﻮﺭﻳـﺔ ﺃﳌﺎﻧﻴـﺎ ﺍﻻﲢﺎﺩﻳـﺔ،
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﱪﻳﺘﻴﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺰﺍﺕ ﻭﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ)،(١
ﻭﺇﺫ ﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘـﺮﺓ ) ٦ﺃ( ﻣـﻦ ﺍﻟﻔـﺮﻉ  ١ﻣـﻦ ﻣﺮﻓـﻖ ﺍﻻﺗﻔـﺎﻕ ﺍﳌﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴـﺬ
ﺍﳉــﺰﺀ ﺍﳊــﺎﺩﻱ ﻋﺸــﺮ ﻣــﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﺍﻷﻣــﻢ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﻟﻘــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ ﺍﳌﺆﺭﺧــﺔ  ١٠ﻛــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/
ﺩﻳﺴﻤﱪ  ،(٢)١٩٨٢ﻳﺘﻢ ﲡﻬﻴـﺰ ﻃﻠﺒـﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺧﻄـﻂ ﻋﻤـﻞ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻷﺣﻜـﺎﻡ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻣﺮﻓﻘﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ،

_________________

) ،ISBA/16/A/12/Rev.1 (١ﺍﳌﺮﻓﻖ.
) (٢ﻗﺮﺍﺭ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  ،٢٦٣/٤٨ﺍﳌﺮﻓﻖ.
)14-57989 (A
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ISBA/20/C/28

ﻼ ﺑـــﺎﻟﻔﻘﺮﺓ  ٣ﻣـــﻦ ﺍﳌـــﺎﺩﺓ  ١٥٣ﻣـــﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴـــﺔ)،(٣
ﻭﺇﺫ ﻳﺸـــﲑ ﺃﻳﻀـــﹰﺎ ﺇﱃ ﺃﻧـــﻪ ،ﻋﻤـــ ﹰ
ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ) ٦ﺏ( ﻣﻦ ﺍﻟﻔـﺮﻉ  ١ﻣـﻦ ﻣﺮﻓـﻖ ﺍﻻﺗﻔـﺎﻕ ،ﺗﻜـﻮﻥ ﺧﻄـﺔ ﻋﻤـﻞ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ ﰲ ﺷـﻜﻞ
ﻋﻘﺪ ﻣﱪﻡ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ،
ﻭﺇﺫ ﳛﻴﻂ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻟﻔﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋـﻦ ﻏﺮﻓـﺔ ﻣﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﻗـﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌـﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﰲ  ١ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﱪﺍﻳﺮ ،٢٠١١
 - ١ﳛــﻴﻂ ﻋﻠﻤــﺎ ﺑﺘﻘﺮﻳــﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ ﻭﺗﻮﺻــﻴﺎﻬﺗﺎ ﺇﱃ ﺍﺠﻤﻟﻠــﺲ) (٤ﺑﺸــﺄﻥ
ﻃﻠﺐ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄـﺔ ﻋﻤـﻞ ﻻﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ ﺍﻟﻜﱪﻳﺘﻴـﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌـﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠـﺰﺍﺕ ﺍﳌﻘـﺪﱠﻡ ﻣـﻦ ﺍﳌﻌﻬـﺪ
ﺍﻻﲢﺎﺩﻱ ﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻘﺮﺍﺗﻪ ﻣﻦ  ٢٨ﺇﱃ ٣١؛
 - ٢ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻜﱪﻳﺘﻴﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠـﺰﺍﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣـﺔ ﻣـﻦ
ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻻﲢﺎﺩﻱ ﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ؛
 - ٣ﻳﻄﻠــﺐ ﺇﱃ ﺍﻷﻣــﲔ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﻟﻠﺴــﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﺇﺻــﺪﺍﺭ ﺧﻄــﺔ ﻋﻤــﻞ ﺍﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ
ﺍﻟﻜﱪﻳﺘﻴــﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌــﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠــﺰﺍﺕ ﰲ ﺷــﻜﻞ ﻋﻘــﺪ ﺑــﲔ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻭﺍﳌﻌﻬــﺪ ﺍﻻﲢــﺎﺩﻱ ﻟﻌﻠــﻮﻡ ﺍﻷﺭﺽ
ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ.
ﺍﳉﻠﺴﺔ ١٩٩
 ٢١ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ ٢٠١٤

_________________

) (٣ﺍﻧﻈﺮ.United Nations, Treaty Series, vol. 1833, No. 31363 :
).ISBA/20/C/16 (٤
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ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ

ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ

ISBA/20/C/29
Distr.: General
21 July 2014
Arabic
Original: English

ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ

ﻛﻴﻨﻐﺴﺘﻮﻥ ،ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ
 ٢٥-١٤ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ ٢٠١٤

ﻣﻘـــﺮﺭ ﺍﺠﻤﻟﻠـــﺲ ﺑﺸـــﺄﻥ ﻃﻠـــﺐ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺧﻄـــﺔ ﻋﻤـــﻞ ﻻﺳﺘﻜﺸـــﺎﻑ
ﺍﻟﻌﻘﻴــﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌــﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠــﺰﺍﺕ ﻣﻘــﺪﻡ ﻣــﻦ ﺷــﺮﻛﺔ ﺟــﺰﺭ ﻛــﻮﻙ ﻟﻼﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ
)(Cook Islands Investment Corporation
ﺇﻥ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ،
ﺇﺫ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ،
ﻭﺇﺫ ﻳﻼﺣــــﻆ ﺃﻥ ﺍﻷﻣــــﲔ ﺍﻟﻌــــﺎﻡ ﻟﻠﺴــــﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــــﺔ ﺗﻠﻘــــﻰ ،ﰲ  ٢٧ﻛــــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/
ﺩﻳﺴــﻤﱪ  ،٢٠١٣ﻃﻠﺒــﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺧﻄــﺔ ﻋﻤــﻞ ﻻﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ ﺍﻟﻌﻘﻴــﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌــﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠــﺰﺍﺕ
ﻗﺪﻣﺘﻪ ﺷﺮﻛﺔ ﺟﺰﺭ ﻛﻮﻙ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﺑﺘﺰﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺰﺭ ﻛﻮﻙ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﻴـﺪﺍﺕ
ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺰﺍﺕ ﻭﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ)،(١
ﻭﺇﺫ ﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘـﺮﺓ ) ٦ﺃ( ﻣـﻦ ﺍﻟﻔـﺮﻉ  ١ﻣـﻦ ﻣﺮﻓـﻖ ﺍﻻﺗﻔـﺎﻕ ﺍﳌﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴـﺬ
ﺍﳉــﺰﺀ ﺍﳊــﺎﺩﻱ ﻋﺸــﺮ ﻣــﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﺍﻷﻣــﻢ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﻟﻘــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ ﺍﳌﺆﺭﺧــﺔ  ١٠ﻛــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/
ﺩﻳﺴﻤﱪ  ،(٢)١٩٨٢ﻳﺘﻢ ﲡﻬﻴـﺰ ﻃﻠﺒـﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺧﻄـﻂ ﻋﻤـﻞ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻷﺣﻜـﺎﻡ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻣﺮﻓﻘﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ،
__________
) ،ISBA/19/C/17 (١ﺍﳌﺮﻓﻖ.

) (٢ﻗﺮﺍﺭ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  ،٢٦٣/٤٨ﺍﳌﺮﻓﻖ.

1457991A

**1457991

ISBA/20/C/29

ISBA/20/C/29

ﻼ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺓ  ٣ﻣﻦ ﺍﳌـﺎﺩﺓ  ١٥٣ﻣـﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ) ،(٣ﻭﺍﻟﻔﻘـﺮﺓ ٦
ﻭﺇﺫ ﻳﺸﲑ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ،ﻋﻤ ﹰ
)ﺏ( ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻉ  ١ﻣﻦ ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺗﻜﻮﻥ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻋﻘﺪ ﻣـﱪﻡ ﺑـﲔ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ،
ﻭﺇﺫ ﳛﻴﻂ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻟﻔﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋـﻦ ﻏﺮﻓـﺔ ﻣﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﻗـﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌـﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﰲ  ١ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﱪﺍﻳﺮ ،٢٠١١
 - ١ﳛﻴﻂ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﺠﻤﻟﻠـﺲ ﰲ ﻣـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ
ﺑﻄﻠــﺐ ﻣﻘــﺪﻡ ﻣــﻦ ﺷــﺮﻛﺔ ﺟــﺰﺭ ﻛــﻮﻙ ﻟﻼﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺧﻄــﺔ ﻋﻤــﻞ ﻻﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ
ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺰﺍﺕ) ،(٤ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻘﺮﺍﺗﻪ ﻣﻦ  ٢٤ﺇﱃ ٢٧؛
 - ٢ﻳﻮﺍﻓــﻖ ﻋﻠــﻰ ﺧﻄــﺔ ﻋﻤــﻞ ﺍﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ ﺍﻟﻌﻘﻴــﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌــﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠــﺰﺍﺕ ﺍﳌﻘــﺪﻡ ﻣــﻦ
ﺷﺮﻛﺔ ﺟﺰﺭ ﻛﻮﻙ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ؛
 - ٣ﻳﻄﻠــﺐ ﺇﱃ ﺍﻷﻣــﲔ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﻟﻠﺴــﻠﻄﺔ ﺇﺻــﺪﺍﺭ ﺧﻄــﺔ ﻋﻤــﻞ ﻻﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ ﺍﻟﻌﻘﻴــﺪﺍﺕ
ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺰﺍﺕ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻋﻘﺪ ﻣﱪﻡ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺷﺮﻛﺔ ﺟﺰﺭ ﻛﻮﻙ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ.
ﺍﳉﻠﺴﺔ ١٩٩
 ٢١ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ ٢٠١٤

__________
) (٣ﺍﻧﻈﺮ.United Nations, Treaty Series, vol. 1833, No. 31363 :

).ISBA/20/C/18 (٤
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ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ

ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ

ISBA/20/C/30
Distr.: General
21 July 2014
Arabic
Original: English

ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
ﻛﻴﻨﻐﺴﺘﻮﻥ ،ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ
 ٢٥-١٤ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ ٢٠١٤

ﻣﻘــﺮﺭ ﻟﻠﻤﺠﻠــﺲ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﻄﻠــﺐ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺧﻄــﺔ ﻋﻤــﻞ ﻻﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ
ﺍﻟﻘﺸﻮﺭ ﺍﳌﻨﻐﻨﻴﺰﻳـﺔ ﺍﳊﺪﻳﺪﻳـﺔ ﺍﻟﻐﻨﻴـﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﺑﺎﻟـﺖ ﻣﻘـﺪﻡ ﻣـﻦ ﺷـﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴـﺐ
ﻋﻦ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴﺔ
ﺇﻥ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ،
ﺇﺫ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ،
ﻭﺇﺫ ﻳﻼﺣــــﻆ ﺃﻥ ﺷــــﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴــــﺐ ﻋــــﻦ ﺍﳌــــﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴــــﺔ ﻗــــﺪﻣﺖ ﰲ  ٣١ﻛــــﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﱪ  ،٢٠١٣ﺑﺘﺰﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﱪﺍﺯﻳﻞ ،ﻃﻠﺒﺎ ﺇﱃ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴـﻠﻄﺔ ﺗﻠـﺘﻤﺲ ﻓﻴـﻪ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘـﺔ
ﻋﻠــﻰ ﺧﻄــﺔ ﻋﻤــﻞ ﻻﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ ﺍﻟﻘﺸــﻮﺭ ﺍﳌﻨﻐﻨﻴﺰﻳــﺔ ﺍﳊﺪﻳﺪﻳــﺔ ﺍﻟﻐﻨﻴــﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﺑﺎﻟــﺖ ،ﻭﻓﻘــﺎ ﻟـــﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺸﻮﺭ ﺍﳌﻨﻐﻨﻴﺰﻳﺔ ﺍﳊﺪﻳﺪﻳﺔ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﺑﺎﻟﺖ ﻭﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ)،(١
ﻭﺇﺫ ﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﺃﻧـﻪ ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻠﻔﻘـﺮﺓ ) ٦ﺃ( ﻣـﻦ ﺍﻟﻔـﺮﻉ  ١ﻣـﻦ ﻣﺮﻓـﻖ ﺍﻻﺗﻔـﺎﻕ ﺍﳌﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴـﺬ
ﺍﳉــﺰﺀ ﺍﳊــﺎﺩﻱ ﻋﺸــﺮ ﻣــﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﺍﻷﻣــﻢ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﻟﻘــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ ﺍﳌﺆﺭﺧــﺔ  ١٠ﻛــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/
ﺩﻳﺴﻤﱪ  ،(٢)١٩٨٢ﻳﺘﻢ ﲡﻬﻴﺰ ﻃﻠﺒـﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺧﻄـﻂ ﻋﻤـﻞ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻷﺣﻜـﺎﻡ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻣﺮﻓﻘﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ،
__________
).ISBA/18/A/11 (١

) (٢ﻗﺮﺍﺭ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  ،٢٦٣/٤٨ﺍﳌﺮﻓﻖ.
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ﻼ ﺑـﺎﻟﻔﻘﺮﺓ  ٣ﻣـﻦ ﺍﳌـﺎﺩﺓ  ١٥٣ﻣـﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ) ،(٣ﻭﺍﻟﻔﻘـﺮﺓ ) ٦ﺏ(
ﻭﺇﺫ ﻳﺸﲑ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻋﻤ ﹰ
ﻣــﻦ ﺍﻟﻔــﺮﻉ  ١ﻣــﻦ ﻣﺮﻓــﻖ ﺍﻻﺗﻔــﺎﻕ ،ﺗﻜــﻮﻥ ﺧﻄــﺔ ﻋﻤــﻞ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ ﰲ ﺷــﻜﻞ ﻋﻘــﺪ ﻣــﱪﻡ ﺑــﲔ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ،
ﻭﺇﺫ ﳛﻴﻂ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻟﻔﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋـﻦ ﻏﺮﻓـﺔ ﻣﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﻗـﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌـﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﰲ  ١ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﱪﺍﻳﺮ ،٢٠١١
 - ١ﳛﻴﻂ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ ﺇﱃ ﺍﺠﻤﻟﻠـﺲ ﺑﺸـﺄﻥ ﻃﻠـﺐ
ﻣﻘﺪﻡ ﻣـﻦ ﺷـﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴـﺐ ﻋـﻦ ﺍﳌـﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴـﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺧﻄـﺔ ﻋﻤـﻞ ﻻﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ ﺍﻟﻘﺸـﻮﺭ
ﺍﳌﻨﻐﻨﻴﺰﻳﺔ ﺍﳊﺪﻳﺪﻳﺔ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﺑﺎﻟﺖ) ،(٤ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻘﺮﺍﺗﻪ ﻣﻦ  ٢٦ﺇﱃ ٢٩؛
-٢

ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﺸﻮﺭ ﺍﳌﻨﻐﻨﻴﺰﻳﺔ ﺍﳊﺪﻳﺪﻳـﺔ ﺍﻟﻐﻨﻴـﺔ

ﺑﺎﻟﻜﻮﺑﺎﻟﺖ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﳌﻌﺪﻧﻴﺔ؛
 - ٣ﻳﻄﻠــﺐ ﺇﱃ ﺍﻷﻣــﲔ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﻟﻠﺴــﻠﻄﺔ ﺇﺻــﺪﺍﺭ ﺧﻄــﺔ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﻻﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ ﺍﻟﻘﺸــﻮﺭ
ﺍﳌﻨﻐﻨﻴﺰﻳــﺔ ﺍﳊﺪﻳﺪﻳــﺔ ﺍﻟﻐﻨﻴــﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﺑﺎﻟــﺖ ﰲ ﺷــﻜﻞ ﻋﻘــﺪ ﻣــﱪﻡ ﺑــﲔ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻭﺷــﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴــﺐ ﻋــﻦ
ﺍﳌـــﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴـــﺔ ،ﻭﻓﻘـــﺎ ﻟــــﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴـــﺐ ﻋـــﻦ ﺍﻟﻘﺸـــﻮﺭ ﺍﳌﻨﻐﻨﻴﺰﻳـــﺔ ﺍﳊﺪﻳﺪﻳـــﺔ ﺍﻟﻐﻨﻴـــﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﺑﺎﻟـــﺖ
ﻭﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ.
ﺍﳉﻠﺴﺔ ١٩٩
 ٢١ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ ٢٠١٤

__________
) (٣ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ،ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ،ﺍﺠﻤﻟﻠﺪ  ،١٨٣٣ﺍﻟﺮﻗﻢ .٣١٣٦٣
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ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
ﻛﻴﻨﻐﺴﺘﻮﻥ ،ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ
 ٢٥-١٤ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ ٢٠١٤

ﻣﻘﺮﱠﺭ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﳌﻮﺟﺰ ﺍﳌﻘـﺪﱠﻡ ﻣـﻦ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﻣﻘﺪﱠﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﱪﺍﺯﻳﻞ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﱃ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ ﻭﻣﺴﺎﳘﺎﻬﺗﻢ
ﺇﻥ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ،
 - ١ﳛﻴﻂ ﻋﻠﻤﺎ ،ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ،ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﳌﻮﺟﺰ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ ﻋـﻦ
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ)(١؛
 - ٢ﻳﻄﻠﺐ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻻﺳـﺘﻌﺠﺎﻝ ﻭﺍﻷﻭﻟﻮﻳـﺔ ﺍﳌﻄﻠﻘـﺔ ،ﻭﺿـﻊ ﻣﺸـﺮﻭﻉ
ﺍﻹﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﳌﻌــﺎﻳﲑ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺘﻘــﺪﱘ ﻃﻠﺒــﺎﺕ ﲤﺪﻳــﺪ ﻋﻘــﻮﺩ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ ،ﻋﻠــﻰ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻣــﻪ ﺇﱃ
ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ ﰲ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﻟﻌﺎﻡ  ،٢٠١٥ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺒﻨﺪ  ٢-٣ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳـﻴﺔ ﺍﻟـﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﺮﻓـﻖ ﺍﻟﺮﺍﺑـﻊ
ﻟﻠﻨﻈــﺎﻡ ،ﻭﺍﻟــﱵ ﻳــﺘﻌﲔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬــﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘــﺔ ﻣﻮﺣــﺪﺓ ﻭﻏــﲑ ﲤﻴﻴﺰﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ ﲨﻴــﻊ ﻃﻠﺒــﺎﺕ ﲤﺪﻳــﺪ ﻋﻘــﻮﺩ
ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ؛ ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻗﺒﻞ ﺩﻭﺭﺓ ﻋﺎﻡ ٢٠١٥؛
 - ٣ﻳﻄﻠﺐ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻋﻠـﻰ ﺳـﺒﻴﻞ
ﺍﻷﻭﻟﻮﻳــﺔ ﻭﺃﻥ ﺗﺘــﻴﺢ ﳉﻤﻴــﻊ ﺍﻟــﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀــﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻭﻛﺎﻓــﺔ ﺍﳉﻬــﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴــﺔ ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﺇﻃــﺎﺭ
ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﰲ ﺃﻗﺮﺏ ﻭﻗﺖ ﳑﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺘﻌﻘﺪﻩ ﰲ ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﱪﺍﻳﺮ ٢٠١٥؛
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 - ٤ﻳﻄﻠﺐ ﻛـﺬﻟﻚ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻟﻨﻈـﺮ ،ﺣﺴـﺐ ﺍﻻﻗﺘﻀـﺎﺀ ،ﰲ ﺍﳌـﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟـﱵ ﻗﺪﻣﺘـﻬﺎ
ﻫﻮﻟﻨﺪﺍ ﺑﺸـﺄﻥ ﺧﻄـﻂ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﻤـﺎﺕ ﺍﻷﺛـﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌـﻲ ﺿـﻤﻦ ﺍﻹﻃـﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤـﻲ ﻻﺳـﺘﻐﻼﻝ
ﺍﳌﻌـــﺎﺩﻥ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘـــﺔ) (٢ﰲ ﺳـــﻴﺎﻕ ﻋﻤﻠـــﻬﺎ ﺍﳌﺘﻌﻠـــﻖ ﺑﺈﻋـــﺪﺍﺩ ﻣﺸـــﺮﻭﻉ ﺃﻧﻈﻤـــﺔ ﺑﺸـــﺄﻥ ﺍﻻﺳـــﺘﻐﻼﻝ
ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ؛
 - ٥ﻳﻮﺟﻪ ﻧﻈﺮ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟـﱵ ﺃﺛﺎﺭﻬﺗـﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻـﻴﺎﺕ ﺍﻟـﱵ ﻗﺪﻣﺘـﻬﺎ
ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ)(٣؛
 - ٦ﻳﻄﻠــﺐ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺍﻟﻨﻈــﺮ ﰲ ﺍﻟﺴــﺒﻞ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠــﺔ ﺑــﺄﻥ ﺗﺮﺍﻋــﻲ ﻓــﺮﺹ ﺍﻟﺘــﺪﺭﻳﺐ ﲝـ ﱟﻖ
ﻣﺼــﺎﱀ ﺍﻟﺒﻠــﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴــﺔ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﻬﺗــﺎ ،ﻭﻻ ﺳــﻴﻤﺎ ﺍﻟﺒﻠــﺪﺍﻥ ﻏــﲑ ﺍﻟﺴــﺎﺣﻠﻴﺔ ﻭﺍﳌﺘﻀــﺮﺭﺓ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴــﺎ،
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ  ١٤٨ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣـﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ ،ﻣـﻊ ﻣﺮﺍﻋـﺎﺓ ﺍﻟﺘﻮﺻـﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـﺔ
ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗــــﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟــــﺪﻭﻝ ﺍﳌﺰﻛﻴــــﺔ ﺑﺸــــﺄﻥ ﺍﻟــــﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴــــﺔ ﰲ ﺇﻃــــﺎﺭ ﺧﻄــــﻂ ﺍﻟﻌﻤــــﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘــــﺔ
ﺑﺎﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ)(٤؛
 - ٧ﻳﻄﻠﺐ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻮﺍﺻـﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺑﺸـﺄﻥ ﺍﳌﺴـﺎﺋﻞ ﺍﳌﺘﺼـﻠﺔ ﺑﺘﺰﻛﻴـﺔ ﺍﻟـﺪﻭﻝ
ﻟﻌﻘــﻮﺩ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘــﺔ ،ﻣــﻊ ﺇﻳــﻼﺀ ﺍﻫﺘﻤــﺎﻡ ﺧــﺎﺹ ﻻﺧﺘﺒــﺎﺭ ﺍﻟﺴــﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴــﺔ ﻭﺍﳌﺴــﺎﺋﻞ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼــﻠﺔ ﺑﺎﺣﺘﻜــﺎﺭ ﺍﻷﻧﺸــﻄﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘــﺔ ،ﻭﺃﺧــﺬ ﻣﻔﻬــﻮﻡ ﺇﺳــﺎﺀﺓ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺮﻛــﺰ ﺍﳌﻬــﻴﻤﻦ ﰲ
ﺍﳊﺴﺒﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ؛
 - ٨ﻳﻄﻠــﺐ ﻛــﺬﻟﻚ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺇﻋــﺪﺍﺩ ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﺇﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣــﻞ ﻣــﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧــﺎﺕ
ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴـﺮﻳﺔ ،ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﺤـﻮ ﺍﳌﻨﺼـﻮﺹ ﻋﻠﻴـﻪ ﰲ ﺍﳌـﺎﺩﺓ  ١٢ﻣـﻦ ﺍﻟﻨﻈـﺎﻡ ﺍﻟـﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﺠﻨـﺔ)،(٥
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻣﻮﻋﺪ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﻟﻌﺎﻡ ٢٠١٦؛
 - ٩ﻳﺸــﺠﻊ ﺍﻷﻣﺎﻧــﺔ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﻮﺍﺻــﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﺣــﱴ ﻋــﺎﻡ  ٢٠١٥ﻭﻣــﺎ ﺑﻌــﺪﻩ،
ﺑﺸــﺄﻥ ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﺧﻄــﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ ﳌﻨﻄﻘــﺔ ﻛﻼﺭﻳــﻮﻥ  -ﻛﻠﻴﱪﺗــﻮﻥ ،ﻭﻳﺸــﺠﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻨﻈــﺮ
ﰲ ﻭﺿــﻊ ﺧﻄــﻂ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺑﻴﺌﻴــﺔ ﰲ ﺍﳌﻨــﺎﻃﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﺍﻷﺧــﺮﻯ ﻟﻘــﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ ،ﻭﻻ ﺳــﻴﻤﺎ ﰲ ﺍﳌﻨــﺎﻃﻖ
ﺍﳌﺸــﻤﻮﻟﺔ ﺣﺎﻟﻴــﺎ ﺑﻌﻘــﻮﺩ ﺍﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ ،ﲤﺸــﻴﺎ ﻣــﻊ ﺍﻗﺘــﺮﺍﺡ ﺍﳉﻤﻌﻴــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ ـﺔ ﻟﻸﻣــﻢ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﺍﻟــﻮﺍﺭﺩ
ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ٥١ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ٧٠/٦٨؛
_________________

).ISBA/20/C/13 (٢
) (٣ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺍﳌﺮﻓﻖ.
).ISBA/19/LTC/14 (٤
).ISBA/6/C/9 (٥
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 - ١٠ﻳﺸــــﺠﻊ ﲨﻴــــﻊ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗــــﺪﻳﻦ ﻋﻠــــﻰ ﺗﻴﺴــــﲑ ﺍﳊﺼــــﻮﻝ ﻋﻠــــﻰ ﺑﻴﺎﻧــــﺎﻬﺗﻢ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴــــﺔ
ﻭﺇﺗﺎﺣﺘﻬﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ؛
 - ١١ﻳﻄﻠــﺐ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺻــﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺍﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ ﺍﳌﺒــﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴــﺔ ﺇﱃ ﺯﻳــﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸــﻔﺎﻓﻴﺔ
ﻭﺍﳊﻮﺍﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﻋﻤﺎﳍﺎ ،ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﻬﺗﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀـﺎﺀ ﻭﺍﳉﻬـﺎﺕ
ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ؛
 - ١٢ﻳﻄﻠﺐ ﺇﱃ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻔﻞ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﺩ
ﻟﺪﻋﻢ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ.
ﺍﳉﻠﺴﺔ ٢٠١
 ٢٣ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ ٢٠١٤
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ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
ﻛﻴﻨﻐﺴﺘﻮﻥ ،ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ
 ٢٥-١٤ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ ٢٠١٤

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻮﺟﺰ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺑﺸـﺄﻥ ﺃﻋﻤـﺎﻝ
ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
 - ١ﻋُﻘﺪﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ﺠﻤﻟﻠﺲ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ ﻟﻘـﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ ﰲ ﻛﻴﻨﻐﺴـﺘﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻔﺘـﺮﺓ
ﻣﻦ ١٥ﺇﱃ  ٢٣ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ .٢٠١٤

ﺃﻭﻻ  -ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
 - ٢ﺃﻗــﺮ ﺍﺠﻤﻟﻠــﺲ ﺟــﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻟــﻪ ﻟﻠــﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺸــﺮﻳﻦ ﰲ ﺟﻠﺴــﺘﻪ  ١٩٣ﺍﳌﻌﻘــﻮﺩﺓ ﰲ  ١٥ﲤــﻮﺯ/
ﻳﻮﻟﻴﻪ  ،٢٠١٢ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ .ISBA/20/C/1

ﺛﺎﻧﻴﺎ  -ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ ﻭﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
 - ٣ﰲ ﺍﳉﻠﺴــﺔ  ١٩٣ﺍﳌﻌﻘــﻮﺩﺓ ﰲ  ١٥ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴــﻪ  ،٢٠١٤ﺍﻧﺘﺨــﺐ ﺍﺠﻤﻟﻠــﺲ ﺍﻟﺴــﻔﲑ ﺗﻮﻣــﻮ
ﻣــﻮﻧﱵ )ﺍﻟﻜــﺎﻣﲑﻭﻥ( ﺭﺋﻴﺴــﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠــﺲ ﰲ ﺩﻭﺭﺗــﻪ ﺍﻟﻌﺸــﺮﻳﻦ .ﻭﰲ ﻭﻗــﺖ ﻻﺣــﻖ ،ﻭﺇﺛــﺮ ﻣﺸــﺎﻭﺭﺍﺕ
ﺩﺍﺧﻞ ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋـﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ ،ﺍﻧﺘﺨـﺐ ﺍﺠﻤﻟﻠـﺲ ﻛﻨـﻮﺍﺏ ﻟﻠـﺮﺋﻴﺲ ﳑﺜﻠـﻲ ﻛـﻞ ﻣـﻦ ﺑـﻨﻐﻼﺩﻳﺶ )ﺩﻭﻝ
ﺁﺳــﻴﺎ ﻭﺍﶈــﻴﻂ ﺍﳍــﺎﺩﺉ( ،ﻭﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳــﺔ ﺍﻟﺘﺸــﻴﻜﻴﺔ )ﺩﻭﻝ ﺃﻭﺭﻭﺑــﺎ ﺍﻟﺸــﺮﻗﻴﺔ( ﻭﻫﻮﻟﻨــﺪﺍ )ﺩﻭﻝ ﺃﻭﺭﻭﺑــﺎ
ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ( ﻭﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ )ﺩﻭﻝ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻭﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﱯ(.
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ﺛﺎﻟﺜﺎ  -ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻦ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ
 - ٤ﰲ ﺍﳉﻠﺴــﺔ  ١٩٩ﺍﳌﻌﻘــﻮﺩﺓ ﰲ  ٢١ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴــﻪ  ،٢٠١٤ﺃﺑﻠــﻎ ﺃﻣــﲔ ﻋــﺎﻡ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﺍﺠﻤﻟﻠــﺲ
ﺑﺄﻧﻪ ﺣﱴ  ٢١ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴـﻪ  ،٢٠١٢ﻭﺭﺩﺕ ﻭﺛـﺎﺋﻖ ﺗﻔـﻮﻳﺾ ﻣـﻦ  ٣٤ﻋﻀـﻮﹰﺍ ﻣـﻦ ﺃﻋﻀـﺎﺀ ﺍﺠﻤﻟﻠـﺲ.
ﻭﺃﺷﲑ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﳌﻘﺎﻋﺪ ﺑﲔ ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋـﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ ﺍﳌﺘﻔـﻖ ﻋﻠﻴـﻪ ﰲ ﺍﻟـﺪﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﱃ
ﻟﻠﻤﺠﻠــﺲ ،ﺳﺘﺸــﺎﺭﻙ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴــﺎ ،ﺑﺎﺳــﻢ ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﺩﻭﻝ ﺃﻭﺭﻭﺑــﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ ﻭﺩﻭﻝ ﺃﺧــﺮﻯ ،ﰲ ﺟﻠﺴــﺎﺕ
ﺍﺠﻤﻟﻠــﺲ ﰲ ﻋــﺎﻡ  ٢٠١٤ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜــﻮﻥ ﳍــﺎ ﺍﳊــﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﺼــﻮﻳﺖ .ﻭﰲ ﻋــﺎﻡ  ،٢٠١٥ﺳــﻴﺄﰐ ﺩﻭﺭ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﳍﺎ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ.

ﺭﺍﺑﻌﺎ  -ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﳌﻞﺀ ﺷﺎﻏﺮ ﰲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
 - ٥ﰲ ﺍﳉﻠﺴــﺔ  ١٩٣ﺍﳌﻌﻘــﻮﺩﺓ ﰲ  ١٥ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴــﻪ  ،٢٠١٤ﺍﻧﺘﺨــﺐ ﺍﺠﻤﻟﻠــﺲ ﺧــﻮﺍﻥ ﺑــﺎﺑﻠﻮ
ﺑــﺎﻧﻴﻴﻐﻮ )ﺍﻷﺭﺟﻨــﺘﲔ( ،ﻭﻛــﺎﺭﻟﻮﺱ ﺭﻭﺑﺮﺗــﻮ ﻟــﻴﱵ )ﺍﻟﱪﺍﺯﻳــﻞ( ،ﻭﻣﻴﺸــﻴﻞ ﻭﻭﻛــﺮ )ﺟﺎﻣﺎﻳﻜــﺎ( ﳌــﻞﺀ
ﺍﻟﺸـــﻮﺍﻏﺮ ﰲ ﺍﻟﻠﺠﻨـــﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـــﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴـــﺔ ﺍﻟـــﱵ ﺧﻠﻔﺘـــﻬﺎ ﺍﺳـــﺘﻘﺎﻟﺔ ﻓﻴﻜﺘـــﻮﺭ ﺇﻧﺮﻳﻜـــﻲ ﻣـــﺎﺭﺯﺍﺭﻱ
)ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ( ،ﻭﻛﻴﺰﺭ ﻏﻮﻧﻜﺎﻟﻔﻴﺲ ﺩﻱ ﺳﻮﺯﺍ )ﺍﻟﱪﺍﺯﻳـﻞ( ،ﻭﻻﻟﻴﺘـﺎ ﺩﻳﻔـﻴﺲ  -ﻣـﺎﺗﻴﺲ )ﺟﺎﻣﺎﻳﻜـﺎ(
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﺍﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﻻﻳﺘﻬﻢ.

ﺧﺎﻣﺴﺎ  -ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ،ﻭﻋﻘـﻮﺩ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ ،ﻭﺍﻻﺳـﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟـﺪﻭﺭﻱ،
ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
 - ٦ﰲ ﺍﳉﻠﺴﺔ  ١٩٤ﺍﳌﻌﻘﻮﺩﺓ ﰲ  ١٦ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ  ،٢٠١٤ﻧﻈﺮ ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ ﰲ ﺗﻘﺮﻳـﺮﻳﻦ )ﻭ( ﻋـﻦ
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻭﻋﻘﻮﺩ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ) ،(ISBA/20/C/12ﻭﺍﳌﺸـﺎﻭﺭﺍﺕ ﺑﺸـﺄﻥ ﺗﻨﻔﻴـﺬ ﻗـﺮﺍﺭ ﺍﳉﻤﻌﻴـﺔ
 ISBA/19/A/12ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣـﺔ ) .(ISBA/20/C/12/Add.1ﻭﺃﹸﺑﻠـﻎ ﺍﺠﻤﻟﻠـﺲ ﺑـﺄﻥ ﺍﳌﻌﻬـﺪ
ﺍﻻﲢــــﺎﺩﻱ ﻟﻌﻠــــﻮﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﳌــــﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴــــﺔ ﻗــــﺪﻡ ﺗﻘﺮﻳــــﺮﻳﻦ ﺳــــﻨﻮﻳﲔ ﰲ ﻛــــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/
ﺩﻳﺴــﻤﱪ  ٢٠١٣ﻭﰲ ﺷــﺒﺎﻁ/ﻓﱪﺍﻳﺮ  ،٢٠١٤ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺘــﻮﺍﱄ ،ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴــﺐ ﻋــﻦ ﺍﻟﻜﱪﻳﺘﻴــﺪﺍﺕ
ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺰﺍﺕ ﰲ ﺣﻴـﺪ ﺟﻨـﻮﺏ ﻭﺳـﻂ ﺍﶈـﻴﻂ ﺍﳍﻨـﺪﻱ ﻭﰲ ﺣﻴـﺪ ﴰـﺎﻝ ﻭﺳـﻂ ﺍﶈـﻴﻂ ﺍﳍﻨـﺪﻱ.
ﻭﲝﻠﻮﻝ  ٢٤ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴـﻪ  ،٢٠١٤ﺃﺑﺮﻣـﺖ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ  ١٢ﻋﻘـﺪ ﺍﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ ﻟﻠﻌﻘﻴـﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌـﺪﺩﺓ
ﺍﻟﻔﻠــﺰﺍﺕ ،ﻭﺛﻼﺛــﺔ ﻋﻘــﻮﺩ ﻻﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ ﺍﻟﻜﱪﻳﺘﻴــﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌــﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠــﺰﺍﺕ ،ﻭﻋﻘــﺪﻳﻦ ﻻﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ
ﻗﺸــﻮﺭ ﺍﳌﻨﻐﻨﻴــﺰ ﺍﳊﺪﻳــﺪﻱ ﺍﻟﻐﻨﻴــﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﺑﺎﻟــﺖ ،ﻟﻴﺼــﺒﺢ ﻋــﺪﺩ ﻋﻘــﻮﺩ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ ﺍﻟﺼــﺎﺩﺭﺓ ﻋــﻦ
ﺍﻟﺴـــﻠﻄﺔ  ١٧ﻋﻘـــﺪﺍ .ﻭﰲ ﺍﻟﻮﻗـــﺖ ﻧﻔﺴـــﻪ ،ﻻ ﺗـــﺰﺍﻝ ﺧﻄﺘـــﺎ ﺍﻟﻌﻤـــﻞ ﺍﻟﻠﺘـــﺎﻥ ﻭﻭﻓـــﻖ ﻋﻠﻴﻬﻤـــﺎ ﰲ
ﻋﺎﻡ  ٢٠١٢ﺗﻨﺘﻈﺮﺍﻥ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ .ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺑﺸـﺄﻥ ﺗﻨﻔﻴـﺬ ﻗـﺮﺍﺭ ﺍﳉﻤﻌﻴـﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠـﻖ
ﺑﺎﻟﺘﻜــﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ ،ﻻﺣــﻆ ﺍﺠﻤﻟﻠــﺲ ﺃﻧــﻪ ﰲ  ٣١ﺃﻳﺎﺭ/ﻣــﺎﻳﻮ  ،٢٠١٤ﻭﺍﻓﻘــﺖ ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ
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ﺍﶈـﺪﻭﺩﺓ ﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﳌـﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﺃﻋﻤـﺎﻕ ﺍﶈﻴﻄـﺎﺕ ،ﻭﺷــﺮﻛﺔ ﺟـﻲ  -ﺗﻴـﻚ ﻟﻠﻤـﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴـﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ،
ﻭﺷــﺮﻛﺔ ﺗﻮﻧﻐــﺎ ﻟﻠﺘﻌـــﺪﻳﻦ ﺍﻟﺒﺤــﺮﻱ ﺍﶈـــﺪﻭﺩﺓ ،ﻭﺍﳌﻌﻬــﺪ ﺍﻻﲢــﺎﺩﻱ ﻟﻠﻌﻠـــﻮﻡ ﺍﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴــﺔ ﻭﺍﳌـــﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﺧﻄﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻘﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﺘﺸـﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨـﻮﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳـﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣـﺔ؛
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﻟﻠـﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐـﺎﺯ ﻭﺍﳌﻌـﺎﺩﻥ ،ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻄـﺔ ﺍﻟﺼـﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤـﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄـﻮﻳﺮ ﰲ
ﳎﺎﻝ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﶈﻴﻄﺎﺕ ،ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﻗـﺪ ﻭﻗﻌـﺖ ﰲ ﻋـﺎﻡ  ٢٠١٤ﻋﻘـﻮﺩﺍ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ؛ ﻭﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺍﳌﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻣـﻊ ﺍﳌﻌﻬـﺪ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴـﻲ ﻟﺒﺤـﻮﺙ
ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ،ﻭﺷﺮﻛﺔ ﻣﺎﺭﺍﻭﺍ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ.
 - ٧ﻭﺣﺚ ﻭﻓﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻘﻴـﺐ ﳉﻌﻠـﻪ ﺃﻛﺜـﺮ ﺟﺎﺫﺑﻴـﺔ
ﻭﺭﲟــﺎ ﺃﻛﺜــﺮ ﺇﻟﺰﺍﻣـﺎﹰ .ﻭﺃﻋﺮﺑــﺖ ﺑﻌــﺾ ﺍﻟﻮﻓــﻮﺩ ﻋــﻦ ﻗﻠﻘﻬــﺎ ﻣــﻦ ﺃﻥ ﺑﻌــﺾ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗــﺪﻳﻦ ﱂ ﻳﻘﺒﻠــﻮﺍ ﺑﻌــﺪ
ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻭﻃﻠﺒـﺖ ﺇﱃ ﺍﻷﻣـﲔ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺃﻥ ﳚـﺪ ﺍﻟﺴـﺒﻞ ﺍﻟـﱵ
ﺗﻜﻔــﻞ ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﻗــﺮﺍﺭ ﺍﳉﻤﻌﻴــﺔ ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘــﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻗــﺪﻡ ﺍﳌﺴــﺎﻭﺍﺓ .ﻭﺃﺷــﺎﺭ ﻭﻓــﺪ ﻓﺮﻧﺴــﺎ ﺇﱃ
’’ﻣﺸـــﺎﻭﺭﺍﺕ ﺇﳚﺎﺑﻴـــﺔ‘‘ ﺑـــﲔ ﺍﳌﻌﻬـــﺪ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴـ ـﻲ ﻟﺒﺤـــﻮﺙ ﺍﺳـــﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺒﺤـــﺎﺭ ﻭﺍﻷﻣﺎﻧـــﺔ ،ﻭﺇﱃ ﺃﻥ
ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺳﺘﺘﺨﺬ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﳌﻌﻠﻘﺔ ﰲ ﻬﻧﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ .ﻭﺗﺴـﺎﺀﻟﺖ ﺑﻌـﺾ ﺍﻟﻮﻓـﻮﺩ ﻋـﻦ ﻣـﺂﻝ
ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ،ﻭﺷﺪﺩ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﰲ ﺭﺩﻩ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﺍﻟـﻮﺍﺭﺩﺓ
ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﱂ ﺗﺘﺒﻊ ﺃﻱ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺼﻌﺐ ﺩﳎﻬﺎ.

ﺳﺎﺩﺳﺎ  -ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ ﺑﺸـﺄﻥ ﻃﻠﺒـﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ
ﺧﻄﻂ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ،ﻭﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ
 - ٨ﰲ ﺍﳉﻠﺴــﺔ  ١٩٩ﺍﳌﻌﻘــﻮﺩﺓ ﰲ  ٢١ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴــﻪ  ،٢٠١٤ﻧﻈــﺮ ﺍﺠﻤﻟﻠــﺲ ﰲ ﺳــﺒﻌﺔ ﺗﻘــﺎﺭﻳﺮ،
ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﺒﻌﺘﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘـﻮﺍﱄ ﰲ ﺗﻮﺻـﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ
ﺍﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻄﻠﺒــﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺧﻄــﻂ ﻋﻤــﻞ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ ﻟﻠﻔﺌــﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ ﺍﻟــﺜﻼﺙ ﻟﻠﻤــﻮﺍﺭﺩ
ﺍﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﰲ ﻗﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ .ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻫﻲ :ﻃﻠﺐ ﻻﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ ﻗﺸـﻮﺭ ﺍﳌﻨﻐﻨﻴـﺰ ﺍﳊﺪﻳـﺪﻱ ﺍﻟﻐﻨﻴـﺔ
ﺑﺎﻟﻜﻮﺑﺎﻟﺖ ﻣﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ ) ،(ISBA/20/C/4ﻃﻠـﺐ ﻻﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ ﺍﻟﻌﻘﻴـﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌـﺪﺩﺓ
ﺍﻟﻔﻠﺰﺍﺕ ﻣﻘﺪﻡ ﻣـﻦ ﺍﻟﺸـﺮﻛﺔ ﺍﶈـﺪﻭﺩﺓ ﳌـﻮﺍﺭﺩ ﻗـﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ  -ﺍﳌﻤﻠﻜـﺔ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ )،(ISBA/20/C/5
ﻃﻠــﺐ ﻣﻘــﺪﻡ ﻣــﻦ ﺣﻜﻮﻣــﺔ ﺍﳍﻨــﺪ ) ،(ISBA/20/C/6ﻃﻠــﺐ ﻻﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ ﺍﻟﻜﱪﻳﺘﻴــﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌــﺪﺩﺓ
ﺍﻟﻔﻠــــﺰﺍﺕ ﻣﻘــــﺪﻡ ﻣــــﻦ ﺍﻟﺸــــﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴــــﻨﻐﺎﻓﻮﺭﻳﺔ ﺍﶈــــﺪﻭﺩﺓ ﻻﺳﺘﻜﺸــــﺎﻑ ﻣﻌــــﺎﺩﻥ ﺍﶈﻴﻄــــﺎﺕ
) ،(ISBA/20/C/7ﻃﻠﺐ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻜﱪﻳﺘﻴﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺰﺍﺕ ﻣﻘﺪﻡ ﻣـﻦ ﺍﳌﻌﻬـﺪ ﺍﻻﲢـﺎﺩﻱ
ﻟﻠﻌﻠـﻮﻡ ﺍﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴـﺔ ﻭﺍﳌــﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴـﺔ ) ،(ISBA/20/C/15ﻃﻠـﺐ ﻻﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ ﺍﻟﻌﻘﻴـﺪﺍﺕ ﺍﳌﺆﻟﻔــﺔ
ﻣـــﻦ ﻋـــﺪﺓ ﻣﻌـــﺎﺩﻥ ﻣﻘـــﺪﻡ ﻣـــﻦ ﺷـــﺮﻛﺔ ﺟـــﺰﺭ ﻛـــﻮﻙ ﺍﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ) ،(ISBA/20/C/18ﻃﻠـــﺐ
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ﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻗﺸﻮﺭ ﺍﳌﻨﻐﻨﻴـﺰ ﺍﳊﺪﻳـﺪﻱ ﺍﻟﻐﻨﻴـﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﺑﺎﻟـﺖ ﻣﻘـﺪﻡ ﻣـﻦ ﺷـﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴـﺐ ﻋـﻦ ﺍﳌـﻮﺍﺭﺩ
ﺍﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ).(ISBA/20/C/17
 - ٩ﻭﰲ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﻭﺍﻓـﻖ ﺍﺠﻤﻟﻠـﺲ ﻋﻠـﻰ ﺧﻄـﻂ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺍﻟﺴـﺒﻊ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘـﺔ
ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺁﻧﻔﺎ ،ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻭﻃﻠـﺐ ﺇﱃ ﺍﻷﻣـﲔ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﺼـﺪﺭﻫﺎ
ﰲ ﺷـــﻜﻞ ﻋﻘـــﻮﺩ ﻣﱪﻣـــﺔ ﺑـــﲔ ﺍﻟﺴـــﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـــﺔ ﻟﻘـــﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤـــﺎﺭ ﻭﻛـــﻞ ﻣـــﻦ ﻣﻘـــﺪﻣﻲ ﺍﻟﻄﻠﺒـــﺎﺕ
) ISBA/20/C/24ﻭ  ISBA/20/C/25ﻭ  ISBA/20/C/26ﻭ  ISBA/20/C/27ﻭ ISBA/20/C/28
ﻭ  ISBA/20/C/29ﻭ  ISBA/20/C/30ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ(.
 - ١٠ﻭﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ،ﺃﻋﺮﺑـﺖ ﻭﻓـﻮﺩ ﻋﺪﻳـﺪﺓ ﻋـﻦ ﺍﺭﺗﻴﺎﺣﻬـﺎ ﻟﻠﺘﻘـﺪﻡ ﺍﶈـﺮﺯ ﰲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ
ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄـﻂ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺍﳉﺪﻳـﺪﺓ ﺍﻟﺴـﺒﻊ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘـﺔ .ﻭﺭﺃﻯ ﺃﺣـﺪ ﺍﻟﻮﻓـﻮﺩ ﺃﻧـﻪ ﳝﻜـﻦ ﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺃﻥ
ﺗﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﲟﻌﺎﳉﺔ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻄﺮﺣﻬﺎ ﺍﻟﻄﻠﺒـﺎﺕ ﺍﳌﺘﺪﺍﺧﻠـﺔ ﻭﺍﻟـﱵ ﺗـﻨﺠﻢ
ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﻨﻄﻘـﺔ ﺍﻟـﱵ ﻳﻄﻠﺒـﻬﺎ ﻣﻘـﺪﻣﻮ ﺍﻟﻄﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻵﺧـﺮﻭﻥ ،ﻭﻻﻗـﻰ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟـﺮﺃﻱ ﺗﺄﻳﻴـﺪﺍ ﻣـﻦ
ﻭﻓﺪﻳﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ.

ﺳﺎﺑﻌﺎ  -ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
 - ١١ﰲ ﺍﳉﻠﺴــــــﺎﺕ ﻣــــــﻦ  ١٩٦ﺇﱃ  ٢٠١ﺍﳌﻌﻘــــــﻮﺩﺓ ﰲ  ١٧ﻭ  ١٨ﻭ  ٢١ﻭ  ٢٣ﲤــــــﻮﺯ/
ﻳﻮﻟﻴـﻪ  ،٢٠١٤ﻧﻈــﺮ ﺍﺠﻤﻟﻠــﺲ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ ﺍﳌـﻮﺟﺰ ﺍﳌﻘــﺪﻡ ﻣــﻦ ﺭﺋــﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ ﻋــﻦ
ﺃﻋﻤـﺎﻝ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺧـﻼﻝ ﺍﻟــﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺸـﺮﻳﻦ ) .(ISBA/20/C/20ﻭﻳﻐﻄــﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳـﺮ ﺃﻧﺸــﻄﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗــﺪﻳﻦ،
ﲟــﺎ ﰲ ﺫﻟــﻚ ﺣﺎﻟــﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴــﺐ ﻭﻋﻘــﻮﺩ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ ،ﻭﺍﻟﻨﻈــﺮ ﰲ ﺍﻟﺘﻘــﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺴــﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗــﺪﻳﻦ،
ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﻟﺘﻨﻔﻴـﺬ ﺧﻄـﻂ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﻻﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ ﺍﻟﻌﻘﻴـﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌـﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠـﺰﺍﺕ ،ﻭﲤﺪﻳـﺪ
ﻋﻘــﻮﺩ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ ،ﻭﺗﻨﻔﻴــﺬ ﺑــﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘــﺪﺭﻳﺐ ﻭﺗﻮﺯﻳــﻊ ﻓــﺮﺹ ﺍﻟﺘــﺪﺭﻳﺐ .ﻭﴰــﻞ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ ﺃﻳﻀــﺎ
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﻄﻠﺒـﺎﺕ ﺍﳊﺼـﻮﻝ ﻋﻠـﻰ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺧﻄـﻂ ﻋﻤـﻞ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ ﰲ
ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﻭﺣﺎﻟﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ
ﳌﻨﻄﻘﺔ ﻛﻼﺭﻳﻮﻥ  -ﻛﻠﻴﱪﺗﻮﻥ ،ﻭﺗﻀﺎﺭﺏ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ،ﻭﺍﺳـﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ
ﺍﳌﻘﺒﻠﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧـﺎﺕ .ﻭﻗـﺪﻡ ﺍﻟـﺮﺋﻴﺲ ﺃﻳﻀـﺎ ﺗﻘﺮﻳـﺮﺍ ﻋـﻦ ﺍﳌﺴـﺎﺋﻞ ﺍﻟـﱵ ﺃﺣﺎﳍـﺎ ﺍﺠﻤﻟﻠـﺲ ﺇﱃ
ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ،ﻭﺍﻟـﱵ ﴰﻠــﺖ ﲢﻠﻴــﻞ ﺍﳌــﺎﺩﺓ  ٢-١١ﻣــﻦ ﻧﻈـﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴــﺐ ﻋــﻦ ﺍﻟﻌﻘﻴــﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌــﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠــﺰﺍﺕ
ﻭﺍﺳﺘﻜﺸــﺎﻓﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘــﺔ؛ ﻭﺍﳌﺴــﺎﺋﻞ ﺍﳌﺘﺼــﻠﺔ ﺑﺎﺣﺘﻜــﺎﺭ ﺍﻷﻧﺸــﻄﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘــﺔ ،ﻭﺍﳌﺴــﺎﺋﻞ ﺍﳌﺘﺼــﻠﺔ
ﺑﺘﺴﻴﲑ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺘﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴـﺔ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﻭﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ.
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 - ١٢ﻭﺃﺛﲎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﻓـﻮﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﻄـﻮﺭﺍﺕ ﺍﻹﳚﺎﺑﻴـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺘﻘـﺪﱘ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗـﺪﻳﻦ ﻟﺘﻘـﺎﺭﻳﺮﻫﻢ
ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ،ﻭﺩﻋﻮﺍ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﻬﺗﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ،ﻭﺇﱃ ﺇﻳﻼﺀ ﺍﻻﻫﺘﻤـﺎﻡ ،ﻋﻠـﻰ
ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ ،ﳌﺎ ﺗﺜﲑﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣـﻦ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻭﻣـﺎ ﺗﻘﺪﻣـﻪ ﻣـﻦ ﺗﻮﺻـﻴﺎﺕ ﺑﺸـﺄﻥ ﺍﻟﺘﻘـﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻳﺔ
ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗــﺪﻳﻦ .ﻭﺣــﺚ ﻋــﺪﺩ ﻣــﻦ ﺍﻟﻮﻓــﻮﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺍﺳــﺘﻌﺮﺍﺽ ﻭﲢــﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﻤــﻮﺫﺝ ﺍﳌﻮﺻــﻰ ﺑــﻪ
ﻟﻠﺘﻘــﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺴــﻨﻮﻳﺔ ،ﻭﻓﻘــﺎ ﻟﻠﻤﻘﺘﻀــﻰ ،ﺁﺧــﺬﺓ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺒــﺎﺭ ﺍﻟﺰﻳــﺎﺩﺓ ﺍﳌﺘﻮﻗﻌــﺔ ﰲ ﻋﻘــﻮﺩ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ
ﻭﻋــﺐﺀ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﺍﳊــﺎﱄ ﻟﻠﺠﻨــﺔ ﻭﺍﻷﻣﺎﻧــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ .ﻭﺣﺜــﺖ ﺍﻟﻮﻓــﻮﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺍﳌﻀــﻲ ﰲ ﺗﻘــﺪﱘ
ﺗﻘﻴﻴﻤﺎﺕ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻗﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗـﺪﻳﻦ ﻭﻃﻠﺒـﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ
ﺧﻄﻂ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﺁﺧﺬﺓ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺮﻳﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻠﻘﺎﻫﺎ .ﻭﻃﻠﺒـﺖ ﻭﻓـﻮﺩ ﻋﺪﻳـﺪﺓ
ﺇﱃ ﺍﻟﻠﺠﻨـــﺔ ﺃﻥ ﺗﺸـــﲑ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫـــﺎ ﻭﺗﻮﺻـــﻴﺎﻬﺗﺎ ﺇﱃ ﺍﺠﻤﻟﻠـــﺲ ﻓﻴﻤـــﺎ ﻳﺘﻌﻠـــﻖ ﺑﻄﻠـــﺐ ﳋﻄـــﺔ ﻋﻤـــﻞ
ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻣﺼﺤﻮﺏ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺗﺰﻛﻴـﺔ ،ﺇﱃ ﻣـﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧـﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟـﺔ ﺍﳌﺰﻛﹼﻴـﺔ ﻗـﺪ ﺍﻋﺘﻤـﺪﺕ ﺇﻃـﺎﺭﺍ
ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺎ ﻭﻃﻨﻴﺎ ﳛﻜﻢ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺃﻭ ﺃﻬﻧـﺎ ﺗﻌﻤـﻞ ﻋﻠـﻰ ﻭﺿـﻊ ﻫـﺬﺍ ﺍﻹﻃـﺎﺭ.
ﻭﺍﻗﺘﺮﺣﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﻓﻮﺩ ﺃﻥ ﺗﺸﺠﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﲟﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﻓﻴﻤـﺎ ﺑﻴﻨـﻬﻢ
ﻋـــﻦ ﻃﺮﻳـــﻖ ﺗﻘﺎﺳـــﻢ ﺍﳌـــﻮﺍﺭﺩ ،ﻭﻳﺸـــﻤﻞ ﺫﻟـــﻚ ﲨﻠـــﺔ ﺃﻣـــﻮﺭ ،ﻣـــﻦ ﺑﻴﻨـــﻬﺎ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴـــﺪ ،ﻭﺍﻟﺘﺼـــﻨﻴﻒ،
ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳـــﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴـــﺔ ﻭﺍﻷﻭﻗﻴﺎﻧﻮﻏﺮﺍﻓﻴـــﺔ ،ﻭﺍﻟـــﺮﺣﻼﺕ ﻭﺍﳊﻤـــﻼﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳـــﺔ ،ﻭﺣﻴـــﺎﺯﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧـــﺎﺕ
ﺍﳉﻴﻮﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴــﺔ ﻭﻣﻌﺎﻣﻠﺘــﻬﺎ ﻭﺗﻔﺴــﲑﻫﺎ ،ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧــﺎﺕ ﺍﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴــﺔ ﻭﺍﳉﻴﻮﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴــﺔ ،ﻭﲡﻬﻴــﺰ ﺍﳌﻌــﺎﺩﻥ
ﻭﺍﳌﺴــﺎﺋﻞ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼــﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ ﰲ ﻫــﺬﺍ ﺍﺠﻤﻟــﺎﻝ ،ﻭﻧﺸــﺮ ﺍﻟﺒﺤــﻮﺙ ﰲ ﺍﺠﻤﻟــﻼﺕ ﺍﻟــﱵ ﲣﻀــﻊ
ﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻷﻗﺮﺍﻥ ،ﻭﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳉﺪﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ.
 - ١٣ﻭﻋﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺑﻨـﺎﺀ ﻗـﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴـﺔ ،ﺭﺣﺒـﺖ ﻋـﺪﺓ ﻭﻓـﻮﺩ ﺑﻘـﺮﺍﺭ
ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺗﺒﺴــﻴﻂ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺍﺧﺘﻴــﺎﺭ ﺍﳌﺘــﺪﺭﺑﲔ ﻭﺍﳌﻮﺍﻓﻘــﺔ ﻋﻠــﻴﻬﻢ .ﻭﺃﻋﺮﺑــﺖ ﺑﻌــﺾ ﺍﻟﻮﻓــﻮﺩ ﻋــﻦ ﺗﺄﻳﻴــﺪﻫﺎ
ﻻﻗﺘﺮﺍﺡ ﻭﻓﺪ ﺃﻭﻏﻨﺪﺍ ﺃﻥ ﺗﻌﻘﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻏﲑ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﺑﻐﻴـﺔ ﺇﺫﻛـﺎﺀ ﺍﻟـﻮﻋﻲ
ﺑﺄﻋﻤــﺎﻝ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ .ﻭﺃﹸﻋــﺮﺏ ﻋــﻦ ﺍﻟﺘﺄﻳﻴــﺪ ﺃﻳﻀــﺎ ﻟﻔﻜــﺮﺓ ﻋﻘــﺪ ﺣﻠﻘــﺎﺕ ﻋﻤــﻞ ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﳌﺴــﺎﺋﻞ ﺫﺍﺕ
ﺍﻷﻭﻟﻮﻳــﺔ .ﻭﻃﹸﻠــﺐ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﻛــﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﺘــﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺴــﺒﻞ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠــﺔ ﲜﻌــﻞ ﻓــﺮﺹ ﺍﻟﺘــﺪﺭﻳﺐ ﺗﻠــﻚ
ﺗﺮﺍﻋــﻲ ﻓﻌﻠﻴــﺎ ﻣﺼــﺎﱀ ﺍﻟــﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴــﺔ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﻬﺗــﺎ ،ﻭﻻ ﺳــﻴﻤﺎ ﺍﻟــﺪﻭﻝ ﻏــﲑ ﺍﻟﺴــﺎﺣﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟــﺪﻭﻝ
ﺍﳌﺘﻀﺮﺭﺓ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳉﺰﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ .ﻭﺣـﺚ ﻋـﺪﺩ ﻣـﻦ ﺍﻟﻮﻓـﻮﺩ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗـﺪﻳﻦ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ
ﻳﺄﺧﺬﻭﺍ ﰲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻢ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺍﻟـﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﺻـﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗـﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺍﳌﺰﻛﹼﻴـﺔ
ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ ،ﻭﺫﻟـﻚ ﻣـﻦ ﺃﺟـﻞ
ﺃﻥ ﻳﺘﻜﻔﻠــﻮﺍ ﺑﺘـــﺪﺭﻳﺐ ﺣــﺪ ﺃﺩﱏ ﻻ ﻳﻘـــﻞ ﻋــﻦ  ١٠ﻣﺘـــﺪﺭﺑﲔ ﺧــﻼﻝ ﻛـــﻞ ﲬــﺲ ﺳـــﻨﻮﺍﺕ ﻣـــﻦ
ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ.
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 - ١٤ﻭﺃﺩﱃ ﻋـــﺪﺩ ﻣـــﻦ ﺍﻷﻋﻀـــﺎﺀ ﻭﺍﳌـــﺮﺍﻗﺒﲔ ﺑـــﺪﻟﻮﻫﻢ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸـــﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘـــﺔ ﺑﺘﻤﺪﻳـــﺪ ﻋﻘـــﻮﺩ
ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ .ﻭﺃﻋﺮﺑﺖ ﻭﻓﻮﺩ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻋﻦ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﺨﻄـﺔ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴـﺔ ﺇﱃ ﺻـﻴﺎﻏﺔ ﻣﺸـﺮﻭﻉ ﺇﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ
ﻭﻣﻌــﺎﻳﲑ ﻟﻄﻠﺒــﺎﺕ ﲤﺪﻳــﺪ ﺍﻟﻌﻘــﻮﺩ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫــﺎ ﻣﺴــﺄﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﻭﻟﻮﻳــﺔ .ﻭﺗﺴــﺎﺀﻟﺖ ﺑﻌــﺾ ﺍﻟﻮﻓــﻮﺩ ﻋــﻦ
ﻣﺪﻯ ﻭﺿﻮﺡ ﺍﳌﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـﺔ ﻭﺍﻹﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺘﻤﺪﻳـﺪ ﺍﻟﻌﻘـﻮﺩ .ﻭﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﺎﻟﻨﻈﺮ ﰲ
ﻃﻠﺒﺎﺕ ﲤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻘـﻮﺩ ،ﺃﺷـﺎﺭ ﺃﺣـﺪ ﺍﻟﻮﻓـﻮﺩ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗـﺪ ﻳﻨﺒﻐـﻲ ﺃﻥ ﻳﻘـﺪﻡ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ
ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﳌﺒﲔ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ٢-١١ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﻘـﺪ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ .ﻭﺷـﺪﺩ ﺃﺣـﺪ
ﺍﻟﻮﻓﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺄﻥ ﻋﻘـﻮﺩ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸـﺎﻑ ﻻ ﺗُﻤـﺪﺩ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴـﺎ ،ﻓـﻼ ﺑـﺪ ﻣـﻦ ﺍﻻﻋﺘـﺮﺍﻑ
ﺑﺎﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﱵ ﺑﺬﳍﺎ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﻌﻘـﺪ ﺍﳌﻨﺼـﺮﻡ .ﻓﺘﻤﺪﻳـﺪ ﺍﻟﻌﻘـﺪ ﻻ ﻳﻌـﲏ ﺑـﺄﻱ ﺣـﺎﻝ ﻣـﻦ
ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺑﺸﺄﻥ ﻋﻘﺪ ﺟﺪﻳﺪ ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻌﲏ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻗﺪ ﺃﳒﺰﻭﺍ ﺍﻷﻋﻤـﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﻀـﲑﻳﺔ
ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ.
 - ١٥ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺸـﺮﻭﻉ ﺍﻟﻨﻈـﺎﻡ ﺍﳌﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﺳـﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌﻌـﺎﺩﻥ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘـﺔ ،ﺭﺣـﺐ ﺍﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ
ﺍﻟﻮﻓﻮﺩ ﺑﺎﻟﺘﻘـﺪﻡ ﺍﻟـﺬﻱ ﺃﺣﺮﺯﺗـﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﰲ ﺇﻋـﺪﺍﺩ ﻣﺸـﺮﻭﻉ ﺍﻟﻨﻈـﺎﻡ ﻭﺣﺜﻮﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣﻮﺍﺻـﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤـﻞ
ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬﻩ ﺍﳌﺴــﺄﻟﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫــﺎ ﻣﺴــﺄﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﻭﻟﻮﻳــﺔ .ﻭﻃﻠﺒــﺖ ﺑﻌــﺾ ﺍﻟﻮﻓــﻮﺩ ﺇﱃ ﺍﻷﻣﺎﻧــﺔ ﺃﻥ ﺗﻄﻠــﻊ
ﺍﻟــﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀــﺎﺀ ﻭﺃﺻــﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼــﻠﺤﺔ ﺍﻵﺧــﺮﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﺍﻹﻃــﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤــﻲ ﰲ
ﺃﻗــﺮﺏ ﻭﻗــﺖ ﳑﻜــﻦ ﺑﻌــﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬــﺎ ﺍﻟــﺬﻱ ﺳــﻴﻌﻘﺪ ﰲ ﺷــﺒﺎﻁ/ﻓﱪﺍﻳﺮ  ،٢٠١٥ﻭﺃﻥ ﺗُﻨﺸــﺊ ﺁﻟﻴــﺔ
ﻟﺘﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﲟﺎ ﻳﺮﺩ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻣﺒﻜﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃـﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤـﻲ .ﻭﺩﻋـﺖ ﺑﻌـﺾ ﺍﻟﻮﻓـﻮﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ
ﺇﱃ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺘﺤﻠﻴـﻞ ﻭﺗﻘﻴـﻴﻢ ﻋـﺎﻣﲔ
ﻟﻨﺘــﺎﺋﺞ ﺍﺳــﺘﻄﻼﻉ ﺁﺭﺍﺀ ﺃﺻــﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼــﻠﺤﺔ ،ﻣــﻊ ﻣﺮﺍﻋــﺎﺓ ﺳــﺮﻳﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﺍﻟــﱵ ﺗﺘﻠﻘﺎﻫــﺎ .ﻭﺣﺜــﺖ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﻓﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ،ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺍﳌﺰﻛﻴـﺔ ،ﻭﺍﳌﺘﻌﺎﻗـﺪﻳﻦ ﻭﺃﺻـﺤﺎﺏ
ﺍﳌﺼــﻠﺤﺔ ﺍﻵﺧــﺮﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﳑــﻦ ﱂ ﳚﻴﺒــﻮﺍ ﻋﻠــﻰ ﺍﺳــﺘﻄﻼﻉ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻫــﺬﺍ ،ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻨﻈــﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﻴــﺎﻡ
ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ .ﻭﺃﻋﺮﺏ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻓﻮﺩ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﳍﻮﻟﻨـﺪﺍ ﻟﺘﻘـﺪﳝﻬﺎ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣـﺎ ﻳﻘﻀـﻲ
ﺑــﺈﺩﺭﺍﺝ ﲣﻄــﻴﻂ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ ﰲ ﺍﻹﻃــﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤــﻲ ﻻﺳــﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌﻌــﺎﺩﻥ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘــﺔ ،ﻭﻃﻠﺒــﻮﺍ ﺇﱃ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺗﻨﻈﺮ ﰲ ﺫﻟـﻚ ﺍﻻﻗﺘـﺮﺍﺡ ﰲ ﺳـﻴﺎﻕ ﺃﻋﻤﺎﳍـﺎ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻀـﲑ ﳌﺸـﺮﻭﻉ ﺍﻟﻨﻈـﺎﻡ ﺍﳌﺘﻌﻠـﻖ
ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌﻌﺎﺩﻥ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ .ﻭﺍﻗﺘﺮُﺡ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﻘﺪ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺣﻠﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﻳﻔﺘﺢ ﺑﺎﻬﺑﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺸـﺎﺭﻛﺔ
ﻭﺍﺳــﻌﺔ ﺍﻟﻨﻄــﺎﻕ ﻣــﻦ ﲨﻴــﻊ ﺃﺻــﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼــﻠﺤﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺼــﻠﺔ ،ﺑﻐﻴــﺔ ﺩﻋــﻢ ﺇﻋــﺪﺍﺩ ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﺍﻟﻨﻈــﺎﻡ
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ،ﻗﺒﻞ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﳊﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ .ﻭﺷُﺠﻌﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺃﻳﻀـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺗﻮﻃﻴـﺪ
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴـﺔ ﻟﻠﺨـﱪﺍﺀ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺼـﻠﺔ ﰲ ﺍﳌﻴـﺎﺩﻳﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼـﻠﺔ ﺑﺄﻧﺸـﻄﺘﻬﺎ،
ﻭﺑﻐﺮﺽ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺧﺎﺻﺔ.
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 - ١٦ﻭﻧﺎﻗﺶ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ ”ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ“ ﺑﻮﺻـﻔﻬﺎ ﻋﻨﺼـﺮﺍ ﺃﺳﺎﺳـﻴﺎ ﰲ ﻋﻤـﻞ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻛﻜﻞ .ﻭﺃﺛﻨﺖ ﻭﻓﻮﺩ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻻﲣﺎﺫﻫـﺎ ﻗـﺮﺍﺭﺍ ﺑﻌﻘـﺪ ﺟﻠﺴـﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣـﺔ،
ﰲ  ١٥ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴــﻪ  ،٢٠١٤ﻻﺳــﺘﻌﺮﺍﺽ ﺣﺎﻟــﺔ ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﺧﻄــﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ ﳌﻨﻄﻘــﺔ ﻛﻼﺭﻳــﻮﻥ -
ﻛﻮﺑﲑﺗﻮﻥ .ﻭﺃﻋﺮﺑﺖ ﻭﻓﻮﺩ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻋـﻦ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬـﺎ ﺍﻟﺸـﺪﻳﺪ ﺑﺰﻳـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸـﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﳊـﻮﺍﺭ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﺼـﻞ
ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻭﺃﻭﺻﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺄﻥ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﲝﺚ ﺳﺒﻞ ﺍﲣـﺎﺫ ﺍﳌﺒـﺎﺩﺭﺍﺕ ،ﻭﻣـﻦ ﺫﻟـﻚ ﻋﻘـﺪ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋــﺎﺕ ﻣﻔﺘﻮﺣــﺔ ﻭﻧﺸــﺮ ﺍﺳــﺘﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ،ﻭﻻ ﺳــﻴﻤﺎ ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﳌﺴــﺎﺋﻞ ﺍﻟــﱵ ﻬﺗــﻢ ﺍﻟــﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀــﺎﺀ
ﻭﺃﺻـﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼـﻠﺤﺔ ﺍﻵﺧــﺮﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﺑﻮﺟـﻪ ﻋــﺎﻡ ،ﻭﺫﻟـﻚ ﻬﺑـﺪﻑ ﻛﻔﺎﻟــﺔ ﺍﳌﺸـﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻮﺍﺳــﻌﺔ
ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ.
 - ١٧ﻭﺃﺷﺎﺩﺕ ﻋﺪﺓ ﻭﻓﻮﺩ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻪ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﻗﺎﻋـﺪﺓ ﻋﺎﳌﻴـﺔ ﻟﺒﻴﺎﻧـﺎﺕ ﻗـﺎﻉ
ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ،ﻭﺑﻘـﺮﺍﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺇﺑﻘـﺎﺀ ﺍﳌﻮﺿـﻮﻉ ﺍﳍـﺎﻡ ﺍﳌﺘﻤﺜـﻞ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧـﺎﺕ ﺑﻨـﺪﺍ ﻣﻨﺘﻈﻤـﺎ ﰲ ﺟـﺪﻭﻝ
ﺃﻋﻤﺎﳍــﺎ ،ﻭﺃّﻳــﺪﺕ ﺍﻟﺘﻮﺻــﻴﺎﺕ ﺍﻟــﱵ ﻗﺪﻣﺘــﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﻭﺍﳌﻼﺣﻈــﺎﺕ ﺍﻟــﱵ ﺃﺑــﺪﻬﺗﺎ ﰲ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﺼــﺪﺩ،
ﻭﺍﻗﺘﺮﺣﺖ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﺃﻥ ﺗﺘﻘﺼﻰ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺴـﺒﻞ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠـﺔ ﻟﻜﻔﺎﻟـﺔ ﺗﻮﺍﻓـﻖ ﻗﺎﻋـﺪﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧـﺎﺕ ﻫـﺬﻩ
ﻣــﻊ ﻏﲑﻫــﺎ ﻣــﻦ ﻗﻮﺍﻋــﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧــﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼــﻠﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿــﻮﻉ .ﻭﰲ ﺇﺷــﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﺍﻟــﺬﻱ
ﻗﺪﻣﻪ ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ ﰲ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳـﻨﺺ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺗﺴـﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﻋـﺮﺽ ﺣﺼـﺔ ﰲ
ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺸـﺘﺮﻙ ﻭﺃﻥ ﺗﻘـﺪﻡ ﺗﻮﺻـﻴﺔ ﻬﺑـﺬﺍ ﺍﻟﺸـﺄﻥ ﻟﻴﻨﻈـﺮ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﺠﻤﻟﻠـﺲ،
ﺫﻛﺮ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻮﻓﻮﺩ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﺑﻘـﺎﺀ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨـﺪ ﰲ ﺟـﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﳍـﺎ ﻭﺃﻥ ﺗﻘـﺪﻡ ﺗﻘﺮﻳـﺮﺍ ﻋﻨـﻪ ﺇﱃ
ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ ﰲ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﳌﻘﺒﻠﺔ.
 - ١٨ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﻓﻮﺩ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﺠﻤﻟﻠـﺲ ﻗـﺪ ﻗـﺮﺭ ،ﰲ ﺩﻭﺭﺗـﻪ ﺍﻟﺘﺎﺳـﻌﺔ ﻋﺸـﺮﺓ ،ﺃﻥ ﻳﻄﻠـﺐ
ﺇﱃ ﺍﻟﻠﺠﻨــــﺔ ﺃﻥ ﺗﺴــــﺘﻌﺮﺽ ﺃﺣﻜــــﺎﻡ ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋــــﺎﺕ ﺍﻟــــﺜﻼﺙ ﻣــــﻦ ﺍﻷﻧﻈﻤــــﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘــــﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻘﻴــــﺐ
ﻭﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻋـﺮﺽ ﺣﺼـﺔ ﰲ ﺭﺃﺱ ﺍﳌـﺎﻝ ﰲ ﺇﻃـﺎﺭ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻣﺸـﺮﻭﻉ ﻣﺸـﺘﺮﻙ ،ﻭﺃﻥ
ﺗﻘﺪﻡ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻬﺑﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻟﻴﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﺠﻤﻟﻠـﺲ .ﻭﺍﻗﺘﺮﺣـﻮﺍ ﺃﻥ ﻳﻄﻠـﺐ ﺍﺠﻤﻟﻠـﺲ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺗﻘـﺪﱘ ﻫـﺬ
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ ﰲ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﳌﻘﺒﻠﺔ.
 - ١٩ﻭﺩﺍﺭﺕ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻣﺴﺘﻔﻴﻀﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﳌﺴـﺎﺋﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﺣﺘﻜـﺎﺭ ﻣﺰﺍﻭﻟـﺔ ﺍﻷﻧﺸـﻄﺔ ﰲ
ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﻭﺗﺴﻴﲑ ﻋﻤﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ،ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﺎﺭﺳﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﺰﻛﹼﻴـﺔ ،ﻭﺗﻀـﺎﺭﺏ ﺍﳌﺼـﺎﱀ
ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻷﻋﻀــﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ .ﻭﺍﻗﺘ ـﺮُﺡ ﺃﻥ ﻳﻘــﺪﻡ ﺍﻷﻣــﲔ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﺗﻮﺟﻴﻬــﺎﺕ ﺃﻭﻟﻴــﺔ ﺑﺸــﺄﻥ ﺇﻧﻔــﺎﺫ ﺍﳌــﻮﺍﺩ
ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻀﺎﺭﺏ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﻭﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ،ﻭﻓﻘـﺎ ﳌـﺎ ﺗـﻨﺺ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﳌـﺎﺩﺓ  ١٣ﻣـﻦ ﺍﻟﻨﻈـﺎﻡ ﺍﻟـﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﺠﻨـﺔ،
ﻟﻜﻲ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ ،ﻭﺃﻥ ﻳﺒﻘـﻲ ﺍﺠﻤﻟﻠـﺲ ﻋﻠـﻰ ﻋﻠـﻢ ﺗـﺎﻡ ﺑـﺄﻱ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻗـﺪ ﺗﻨﺸـﺄ ﺑﺼـﺪﺩ ﻣﺼـﺎﱀ
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﳏﺘﻤﻠﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﰲ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ.

14-58176

7/9

ISBA/20/C/32

 - ٢٠ﻭﺍﲣــﺬ ﺍﺠﻤﻟﻠــﺲ ،ﰲ ﺟﻠﺴــﺘﻪ  ٢٠١ﺍﳌﻌﻘــﻮﺩﺓ ﰲ  ٢٣ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴــﻪ  ،٢٠١٤ﻣﻘــﺮﺭﹰﺍ ﺑﺸــﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ ﺍﳌــﻮﺟﺰ ﺍﳌﻘــﺪﻡ ﻣــﻦ ﺭﺋــﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻨﺤــﻮ ﺍﻟــﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘــﺔ
.ISBA/20/C/31

ﺗﺎﺳﻌﺎ  -ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﹸﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢١ﻣـﻦ ﻧﻈـﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴـﺐ ﻋـﻦ
ﺍﻟﻜﱪﻳﺘﻴــــﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌــــﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠــــﺰﺍﺕ ﻭﺍﺳﺘﻜﺸــــﺎﻓﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘــــﺔ ،ﻭﺍﻋﺘﻤــــﺎﺩ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ
 - ٢١ﻧﻈﺮ ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ ،ﰲ ﺟﻠﺴﺘﻪ  ١٩٨ﺍﳌﻌﻘـﻮﺩﺓ ﰲ  ١٨ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴـﻪ  ،٢٠١٤ﰲ ﺍﻟﺘﻌـﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟـﱵ
ﺃﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢١ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴـﺐ ﻋـﻦ ﺍﻟﻜﱪﻳﺘﻴـﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌـﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠـﺰﺍﺕ ﻭﺍﺳﺘﻜﺸـﺎﻓﻬﺎ ﰲ
ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺃﻭﺻﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ .ﻭﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟـﱵ ﺃﺩﺧﻠـﺖ
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢١ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋـﻦ ﺍﻟﻜﱪﻳﺘﻴـﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌـﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠـﺰﺍﺕ ﻭﺍﺳﺘﻜﺸـﺎﻓﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘـﺔ،
ﰲ ﻣﻘﺮﺭﻩ .ISBA/20/C/22

ﻋﺎﺷﺮﺍ  -ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﺘﻌـﺪﻳﻼﺕ ﺍﳌﻘﺘـﺮﺡ ﺇﺩﺧﺎﳍـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﳌـﺎﺩﺓ  ٢١ﻣـﻦ ﻧﻈـﺎﻡ ﺍﻟﺘّﻨﻘﻴـﺐ
ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺰﺍﺕ ﻭﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ
 – ٢٢ﻧﻈﺮ ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ ،ﰲ ﺟﻠﺴﺘﻪ  ١٩٨ﺍﳌﻌﻘـﻮﺩﺓ ﰲ  ١٨ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴـﻪ  ،٢٠١٤ﰲ ﺍﻟﺘﻌـﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟـﱵ
ﺃﺩﺧﻠــﺖ ﻋﻠــﻰ ﺍﳌــﺎﺩﺓ  ٢١ﻣــﻦ ﻧﻈــﺎﻡ ﺍﻟﺘّﻨﻘﻴــﺐ ﻋــﻦ ﺍﻟﻌﻘﻴــﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌــﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠــﺰﺍﺕ ﻭﺍﺳﺘﻜﺸــﺎﻓﻬﺎ ﰲ
ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺃﻭﺻﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ .ﻭﺑﻐﻴـﺔ ﻣﻮﺍﺀﻣـﺔ ﺍﳌـﺎﺩﺓ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻻﺣﺘﻜـﺎﺭ
ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻟﻌﻘﻴـﺪﺍﺕ ﻣـﻊ ﺍﳌـﺎﺩﺓ ﺍﳌﻤﺎﺛﻠـﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻈـﺎﻡ ﺍﳌﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻟﻜﱪﻳﺘﻴـﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻈـﺎﻡ ﺍﳌﺘﻌﻠـﻖ
ﺑﺎﻟﻘﺸﻮﺭ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﺑﺎﻟﺖ ،ﺍﲣـﺬ ﺍﺠﻤﻟﻠـﺲ ﺍﳌﻘـﺮﺭ  ISBA/20/C/23ﺍﻟـﺬﻱ ﻋـﺪﻝ ﲟﻮﺟﺒـﻪ ﺍﳌـﺎﺩﺓ ٢١
ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺰﺍﺕ ﻭﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑـﺈﺩﺭﺍﺝ ﻓﻘـﺮﺓ ﺟﺪﻳـﺪﺓ
ﺗﻠﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ٦ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ،ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺮﻗﻴﻢ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﻣﻦ  ٧ﺇﱃ  ١١ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ.

ﺣﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ  -ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
 - ٢٣ﻧﻈــﺮ ﺍﺠﻤﻟﻠــﺲ ،ﰲ ﺟﻠﺴــﺘﻪ  ١٩٥ﺍﳌﻌﻘــﻮﺩﺓ ﰲ  ١٧ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴــﻪ  ،٢٠١٤ﰲ ﺗﻘﺮﻳــﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ
ﺍﳌﺎﻟﻴــﺔ ) ،(ISBA/20/A/5-ISBA/20/C/19ﻭﺃﻭﺻــﻰ ﲨﻌﻴــﺔ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﺑــﺄﻥ ﺗﻌﺘﻤــﺪ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴــﺔ ﻗــﺪﺭﻫﺎ
 ١٥ ٧٤٣ ١٤٣ﺩﻭﻻﺭﺍ ﺗُﺮﺻــﺪ ﻟﻌﻤﻠﻴــﺎﺕ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻟﻠﻔﺘــﺮﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴــﺔ  .٢٠١٦-٢٠١٥ﻭﻳــﺮﺩ ﻣﻘــﺮﺭ
ﺍﺠﻤﻟﻠــﺲ ﺑﺸــﺄﻥ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴــﺔ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻟﻠﻔﺘــﺮﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴــﺔ  ٢٠١٦-٢٠١٥ﻭﺍﳌﺴــﺎﺋﻞ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼــﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘــﺔ
.ISBA/20/C/21
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ISBA/20/C/32

 - ٢٤ﻭﺃﻋﺮﺏ ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ ﻋـﻦ ﺗﻘـﺪﻳﺮﻩ ﳊﻜﻮﻣـﺎﺕ ﺍﳌﻜﺴـﻴﻚ ﻭﺍﳌﻤﻠﻜـﺔ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴـﺎ ﺍﻟﻌﻈﻤـﻰ
ﻭﺃﻳﺮﻟﻨﺪﺍ ﺍﻟﺸـﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﲨﻬﻮﺭﻳـﺔ ﻛﻮﺭﻳـﺎ ،ﳌﺴـﺎﳘﺎﻬﺗﺎ ﰲ ﺻـﻨﺪﻭﻕ ﺍﳍﺒـﺎﺕ ،ﻛﻤـﺎ ﺃﻋـﺮﺏ ﻋـﻦ ﺗﻘـﺪﻳﺮﻩ
ﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﺮﻭﻳﺞ ﻭﺍﻟﺼﲔ ﳌﺴﺎﳘﺎﻬﺗﺎ ﰲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﺳﺘﺌﻤﺎﱐ ﺍﻟﻄﻮﻋﻲ.
 - ٢٥ﻭﺃﹸﻋﺮﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﻟﻔﻜﺮﺓ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺘﺤﻒ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﻗﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ .ﻭﺍﻗﺘُﺮﺡ ﺇﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﻔﻜـﺮﺓ ﻗﻴـﺪ
ﺍﻻﺳــﺘﻌﺮﺍﺽ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻌـ ّﺪ ﺍﻷﻣــﲔ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﺗﻘﺮﻳــﺮﺍ ﳛــﺪﺩ ﻓﻴــﻪ ﺍﻷﻫــﺪﺍﻑ ﺍﳌﻨﺸــﻮﺩﺓ ﻣــﻦ ﺇﻧﺸــﺎﺀ ﺍﳌﺘﺤــﻒ
ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ،ﻟﻜﻲ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ.

ﺛﺎﱐ ﻋﺸﺮ  -ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
 - ٢٦ﻧﻈــﺮ ﺍﺠﻤﻟﻠــﺲ ،ﰲ ﺟﻠﺴــﺘﻪ  ١٩٤ﺍﳌﻌﻘــﻮﺩﺓ ﰲ  ١٦ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴــﻪ  ،٢٠١٤ﰲ ﺗﻘﺮﻳــﺮ ﺍﻷﻣــﲔ
ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﻋــﻦ ﺣﺎﻟــﺔ ﺍﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌــﺪﻳﻦ ﰲ ﻗــﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ ﻭﺍﳌﺴــﺎﺋﻞ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼــﻠﺔ
) ISBA/20/C/11ﻭ  .(Corr.1ﻭﺭﺣــﺐ ﻋــﺪﺩ ﻣــﻦ ﺍﻟﻮﻓــﻮﺩ ﺑــﺎﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻷﻣﺎﻧــﺔ ﺑــﺈﺟﺮﺍﺀ ﺩﺭﺍﺳــﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧــﺔ
ﻟﻠﺘﺸـــﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ ﺍﻟﺴـــﺎﺭﻳﺔ ،ﺑﻐﻴـــﺔ ﺍﺳـــﺘﺨﻼﺹ ﻋﻨﺎﺻـــﺮ ﻣﺸـــﺎﺭﻛﺔ ﻣـــﻦ ﺍﻟﺘﺸـــﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ
ﺍﳌﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻭﺍﻗﺘﺮﺡ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻮﻓﻮﺩ ﺃﻥ ﺗُﻌﺪ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺇﺭﺷﺎﺩﻳﺔ ﺗﺴﺘﻤﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣـﺔ
ﺍﳌﻨﺼــﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﰲ ﺍﻟﺼــﻜﻮﻙ ﺍﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﻭﺃﻥ ﺗُﺼــﺪﺭﻫﺎ ﻗﺒــﻞ ﺍﻧﻌﻘــﺎﺩ ﺍﻟــﺪﻭﺭﺓ ﺍﳌﻘﺒﻠــﺔ.
ﻭﺫﻛﺮﺕ ﻋﺪﺓ ﻭﻓﻮﺩ ﺃﻬﻧﺎ ﺑﺼﺪﺩ ﻭﺿـﻊ ﺗﺸـﺮﻳﻌﺎﻬﺗﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﺍﻟـﱵ ﲢﻜـﻢ ﺍﻷﻧﺸـﻄﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘـﺔ ،ﻭﺃﻬﻧـﺎ
ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺳﺘﻌﺘﻤﺪﻫﺎ.

ﺛﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ  -ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺃﺧﺮﻯ
 -٢٣ﻧﺎﻗﺶ ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﻌﻈﻤـﻰ ﻭﺃﻳﺮﻟﻨـﺪﺍ
ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨـﺔ ”ﻟﻠﺘﺮﺗﻴـﺐ ﺍﳉﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﲔ ﺍﳌﻨﻈﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼـﺔ ﺑﺸـﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻨﺎﻃﻖ ﳐﺘﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﳌﻨـﺎﻃﻖ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌـﺔ ﺧـﺎﺭﺝ ﻧﻄـﺎﻕ ﺍﻟﻮﻻﻳـﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﰲ
ﴰــﺎﻝ ﺷــﺮﻕ ﺍﶈــﻴﻂ ﺍﻷﻃﻠﺴــﻲ“ ) .(ISBA/20/C/15ﻭﺃﻋﺮﺑــﺖ ﺍﻟﻮﻓــﻮﺩ ﻋــﻦ ﺁﺭﺍﺀ ﳐﺘﻠﻔــﺔ ﺑﺸــﺄﻥ
ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﺃﻡ ﻻ .ﻏـﲑ ﺃﻬﻧـﺎ ﻃﻠﺒـﺖ ﺇﱃ
ﺃﻣﺎﻧــﺔ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﺃﻥ ﺗــﺪﺧﻞ ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺸــﺔ ﻣــﻊ ﺃﻣﺎﻧــﺔ ﳉﻨــﺔ ﲪﺎﻳــﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌــﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ ﻟﺸــﻤﺎﻝ ﺷــﺮﻕ ﺍﶈــﻴﻂ
ﺍﻷﻃﻠﺴﻲ ﻬﺑﺪﻑ ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺇﱃ ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﰲ ﻋﺎﻡ .٢٠١٥

ﺭﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ  -ﺩﻭﺭﺓ ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ ﺍﳌﻘﺒﻠﺔ
 - ٢٤ﺃﹸﻋﻠــﻦ ﺃﻥ ﺗــﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﻌﻘــﺎﺩ ﺍﻟــﺪﻭﺭﺓ ﺍﳌﻘﺒﻠــﺔ ﺳــﻴﺤﺪﺩ ﺇﺛــﺮ ﺻــﺪﻭﺭ ﻣﻘــﺮﺭ ﻣــﻦ ﺍﺠﻤﻟﻠــﺲ ﻬﺑــﺬﺍ
ﺍﳋﺼــﻮﺹ .ﻭﲡــﺪﺭ ﺍﻹﺷــﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺩﻭﺭ ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﺩﻭﻝ ﺁﺳــﻴﺎ ﻭﺍﶈــﻴﻂ ﺍﳍ ـﺎﺩﺉ ﺳــﻴﺤﲔ ﻋﻨﺪﺋــﺬ
ﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻣﺮﺷﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ ﰲ ﻋﺎﻡ .٢٠١٥
14-58176
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