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                     الدورة السابعة عشرة
                   كينغستون، جامايكا

            ٢٠١١      يوليه  /     متوز  ٢٢-  ١١
          املتعلقـة       عمل    ال        خطط      على         املوافقة          لطلبات            والتقنية                            تقييم اللجنة القانونية        

                 املتعددة الفلزات       قيدات   الع        استكشاف  ب
    

                        مذكرة من األمانة العامة    
  
      عمـل    ال          على خطـط          املوافقة       طلبات  ل      قنية                                   تقييم اللجنة القانونية والت         بع يف     َّ   املتَّ     جراء  اإل     يرد    -   ١

                                             مـن نظـام التنقيـب عـن العقيـدات             ٢١             يف املادة                    املتعددة الفلزات              العقيدات          استكشاف          املتعلقة ب 
                                                     لنظـام، يـتعني علـى اللجنـة تطبيـق النظـام                 ذا ا         ووفقا هل   .                         واستكشافها يف املنطقة                   املتعددة الفلزات 

        ويلــزم    ).   ١١   (  ٢١                   ري متييزيــة املــادة                                                               والقواعــد وأنظمــة وإجــراءات الــسلطة بطريقــة موحــدة وغــ 
                            ، علـى النحـو املنـصوص                           تتعلـق باالستكـشاف                                                      أيـضا عنـد النظـر يف خطـة عمـل مقترحـة                      اللجنة  

                                                                                 ، مراعـاة املبـادئ والـسياسات واألهـداف املتعلقـة باألنـشطة يف املنطقـة                 ) ٩   (  ٢١                  عليه يف املـادة     
                          اتفاقيـة األمـم املتحـدة                                                                                على النحـو املنـصوص عليـه يف اجلـزء احلـادي عـشر واملرفـق الثالـث مـن            

                                                                                                                   لقانون البحار واالتفـاق املتعلـق بتنفيـذ اجلـزء احلـادي عـشر مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة لقـانون                        
   .    ١٩٨٢      ديسمرب  /            كانون األول  ١٠              البحار املؤرخة 

   :                                               ويتعني على اللجنة اختاذ القرارات املوضوعية التالية  -   ٢
   :             ان مقدم الطلب          ، ما إذا ك ) ٣   (  ٢١              ، وفقا للمادة         اللجنة    تقرر     أوال،   
                        قد امتثل ألحكام النظام؛   ) أ (  
   ؛  ١٤                احملددة يف املادة           والتأكيدات             قدم التعهدات    قد    ) ب (  
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ــة    مي   ) ج (   ــة والتقني ــدرة املالي ــذ                                      تلــك الق ــة لتنفي ــة                  عمــل املقترحــة    ال        خطــة                   الالزم           املتعلق
          الستكشاف؛  با

ــ   ) د (   ــه   ى     ّ   قــد وفّ                            أي عقــد ســبق إبرامــه                 املقــررة مبوجــب                                 علــى حنــو مــرض بالتزامات
   .      السلطة   مع
   :                                                  ولإلجابة على هذه األسئلة، يلزم اللجنة النظر يف ما يلي  -   ٣
  

                الطلب ألحكام       مقدم           هل امتثل 
   ؟      النظام

                   أي أهـو أحـد الكيانـات (                                         حيق ملقـدم الطلـب تقـدمي الطلـب            ل ه   •  
   ؟ ) ب (   أو   )  أ   ( ٩                     املؤهلة احملددة يف املادة 

                                                           ملا كان الطلب خيص قطاعا حمجوزا، هل يستويف مقدم الطلـب             •  
   ؟ ) ي   (  ١٧           شروط املادة 

  ١٠                                                        هل الطلب يف شكل مناسب على النحو املطلوب يف املادة              •  
               واملرفق الثاين؟

   ؟ )  ١١      املادة  (                             هل شهادة التزكية يف شكل مناسب    •  
   ؟  ١٨                                           هل يشتمل الطلب على املعلومات املبينة يف املادة    •  
                                         ل قام مقدم الطلب بتسديد الرسوم املناسبة؟ ه   •  

             الطلــــــب           مقــــــدم                    هــــــل قــــــدم 
ــدات           التعهــدات            احملــددة             والتأكي

   ؟  ١٤        يف املادة 

   .               تقدمي تعهد خطي  ١٤            تتطلب املادة 

            القـدرة          الطلـب       مقدم       تلك   مي    هل  
        الضـطالع          علـى ا                      املالية والتقنيـة    

          املتعلقــة            املقترحــة      عمــل   ال      خبطــة 
          الستكشاف؛  با

   .  ١٢      املادة                        ترد املعايري ذات الصلة يف 
  

             ، يتـضمــن     )) ٥   (  ١٢         املـادة    (                                            على وجه اخلـصوص، وكمـا هـو مـبني يف            
                           وافقــة علــى خطــة عمــل                                                   الطلــب املقــــدم مــن كيــان، للحــصول علــى امل 

            امليزانية         كشوف                                                 نسخا من بياناته املالية املراجعة، مبا فيها               لالستكشاف
        طبقــا                                                                  وبيانــات األربــاح واخلــسائر للــسنوات الــثالث األخــرية، تكــون    
       اسـبة                                              ِ                          ملبادئ احملاسبة املقبولـة دوليـا ومـصدقا عليهـا مـن قـِــبل مكتـب حم        

                                               وإذا كـان مقـدم الطلـب تابعـا لكيـان                                             قانونية مؤهـل حـسب األصـول؛      
                                                                               آخر، تقدم نسخ من البيانات املالية اليت ختص ذلـك الكيـان وبيـان مـن                

                                                         ملبادئ احملاسبة املقبولة دوليا ويكون مصدقا عليه من             طبقا             ذلك الكيان   
 ِ                                                                           ِقبل مكتب حماسبة قانونية مؤهـل حـسب األصـول مبـا يؤكـد أن مقـدم                 

                                                                             ستكون لديه املوارد املاليـة الالزمـة إلجنـاز خطـة العمـل املتعلقـة                    الطلب
                                    ، إذا كـان الكيـان يعتـزم متويـل      ) ٦   (  ١٢                 ووفقـا للمـادة     .            باالستكـشاف 

ــة العمــل املقترحــة                                       الستكــشاف عــن طريــق القــروض،                املتعلقــة با                          خط
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   .                                                     يتضمن طلبه مقدار تلك القروض وفترة السداد وسعر الفائدة
ــيم القــدرة التقن  ــة                               وبغــرض تقي ــادة                           علــى النحــو احملــدد يف      ي   ،  ) ٧   (  ١٢        امل

                                                    وصـف عـام ملـا اكتـسبه مقـدم الطلـب مـن                )  أ (   :                        يشمل الطلب مـا يلـي     
                                       نية ودراية فنية سابقة تتعلق خبطـة         تق                              خربة ومعرفة ومهارات ومؤهالت     

                               وصف عام للمعدات والطرق اليت       )  ب (                           العمل املقترحة لالستكشاف؛    
          الستكـشاف               املتعلقـة با      حة                                               يتوقع استخدامها يف تنفيذ خطة العمل املقتر      

                                                                            وغري ذلك من املعلومات غـري التجاريـة املناسـبة بـشأن خـصائص تلـك                
                                                         وصف عام لقدرة مقدم الطلب املاليـة والتقنيـة علـى            )  ج (              التكنولوجيا؛  

   .                                                        االستجابة ألي حادث أو نشاط يلحق ضررا جسيما بالبيئة البحرية
               الطلب على حنو         مقدم     ى     ّ  هل وفّ 

             مــا يتــصل                        مــرض بالتزاماتــه يف 
ــبق إبرامـــه مـــع      ــد سـ ــأي عقـ                                          بـ

         السلطة؟

   .       ال ينطبق

    
  )  ٤   (  ٢١       ملـادة          عمـال با                                      كل هذه األسئلة باإلجياب، تقرر اللجنة،   عن                 إذا كانت اإلجابة    -   ٤
ــا إذا كانــت خطــة العمــل املقترحــة       و ــه، م ــشروط احملــددة يف النظــام وإلجراءات ــا لل ــة                                                                                              وفق           املتعلق
   :              ستقوم مبا يلي       الستكشاف  با

                       ة لصحة البشر وسالمتهم؛ ي          ماية الفعل       توفري احل   ) أ (  
                                ة للبيئة البحرية واحلفاظ عليها؛ ي              احلماية الفعل ري   توف   ) ب (  
                                                                        عدم إقامة املنشآت حيث ميكن أن تتسبب يف عرقلة استخدام املمـرات              ة ل ا  كف   ) ج (  

   .                                                                                 البحرية املعترف هبا الضرورية للمالحة الدولية أو يف القطاعات اليت تكثر فيها أنشطة الصيد
                                                      إذا تأكـدت اللجنـة مـن النقـاط املنـصوص عليهـا يف        ”              علـى أنـه       )  ٥   (  ٢١              تنص املـادة     و  -   ٥

  ،  ٤                                     الستكشاف مستوفية لـشروط الفقـرة                  املتعلقة با                                    ، وقررت أن خطة العمل املقترحة        ٣        الفقرة  
    .  “                                    توصي اجمللس باملوافقة على خطة العمل هذه

ــادة  ا         ومبوجــب  -   ٦ ــّد  )  ٦   (  ٢١       مل ــى   م     ّ   ال تق ــة عل ــة توصــية باملوافق ــق                خطــة عمــل                                       اللجن         تتعل
                                                                                                            االستكشاف إذا كـان جـزء مـن القطـاع أو كـل القطـاع الـذي تغطيـه خطـة العمـل املقترحـة                          ب

   :             الستكشاف مشموال          املتعلقة با
    أو                   وافق عليها اجمللس؛                املتعددة الفلزات                 استكشاف العقيدات        تتعلق ب        خبطة عمل    ) أ (  
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        مــوارد                        الستكــشاف أو اســتغالل            تتعلــق با                                      خبطــة عمــل وافــق عليهــا اجمللــس        ) ب (  
                     استكــشاف العقيــدات            املتعلقـة ب                                                      كــان مـن احملتمــل أن تـؤدي خطــة العمـل املقترحــة                أخـرى، إذا 

                                                                                              إىل عرقلة األنشطة املـضطلع هبـا يف إطـار خطـة العمـل املوافـق عليهـا للمـوارد                                     املتعددة الفلزات 
                     األخرى عرقلة شديدة؛ 

         فيهــا                                                                         بقطــاع رفــض اجمللــس املوافقــة علــى استكــشافه يف احلــاالت الــيت تــشري      ) ج (  
                                                     األدلة املادية إىل خطر إحلاق ضرر جسيم بالبيئة البحرية؛ 

                                      الستكـشاف قـد قدمتـها أو قامـت                      املتعلقـة با                                      إذا كانت خطة العمـل املقترحـة           ) د (  
   :                           بتزكيتها دولة لديها من األصل

                  الســتغالل فقــط، يف   با   أو                       الستكــشاف واالســتغالل،             املتعلقــة با      عمــل   ال      خطــط    ‘ ١ ’  
                                              ز يف حجمهــا، مــع أي مــن جزئــي القطــاع                     حمجــوزة تتجــاو                قطاعــات غــري 

             كيلـومتر      ٤٠٠     ٠٠٠                                        يف املائة من مساحة دائرية تبلـغ           ٣٠                 املشمول بالطلب،   
                                                           مربع حتيط مبركز أي من جزئي القطاع املشمول خبطة العمل املقترحة؛

                     االســـتغالل فقـــط، يف  ب                           الستكـــشاف واالســـتغالل، أو            تتعلـــق با              خطــط عمـــل     ‘ ٢ ’  
                                         املائــة مــن اجلــزء غــري احملجــوز مــن     يف ٢                                    قطاعــات غــري حمجــوزة تــشكل معــا  

     ١٦٢               مـن املـادة       )  خ   ( ٢                                                           املنطقة أو غري املوافق على استكـشافه عمـال بـالفقرة            
   .           من االتفاقية

        يـستويف                          للجنـة أن الطلـب ال             اتـضح           إذا            إال أنـه    .                      معـايري موضـوعية     ،             مـرة أخـرى        هذه   و  -   ٧
                   العــام، مبينــة                                                          ختطــر مقــدم الطلــب بــذلك خطيــا، عــن طريــق األمــني         فإهنــا                      شــروط هــذا النظــام،

ــه يف غــضون       .        األســباب ــاريخ اإلخطــار    ٤٥                                                   وجيــوز ملقــدم الطلــب أن يعــدل طلب ــا مــن ت   .                                 يوم
                                                                                              رأت اللجنــة، بعــد النظــر مــرة أخــرى يف الطلــب، أال توصــي باملوافقــة علــى خطــة العمــل       وإذا

    يف          مالحظاتـه                                                                                املتعلقة باالستكشاف، ختطر مقدم الطلب بذلك وتتـيح لـه فرصـة أخـرى لتقـدمي           
     .     إلخطار      استالم               يوما من تاريخ     ٣٠     غضون 

                                       ، النظـر يف مجيـع الطلبـات علـى           )  ١٠   (  ٢١            املـادة          مبوجـب    ،                             وأخريا، يتعني على اللجنـة      -   ٨
        اجلـدول                  مـع مراعـاة                                                                                وجه السرعة، وتقدمي تقريرها وتوصياهتا إىل اجمللس يف أول فرصـة ممكنـة،              

   .                     الزمين الجتماعات السلطة
  


