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  لدورة السابعة عشرةا
  كينغستون، جامايكا

        ٢٠١١يوليه / متوز٢٢-١١
ــى خطــط عمــل             ــات احلــصول عل ــة لطلب ــة والتقني ــة القانوني ــيم اللجن تقي

  الستكشاف الكربيتيدات املتعددة الفلزات
    

  مذكرة من األمانة العامة    
  
ــ  - ١  خطـــط العمـــل اإلجـــراءات الـــيت تتخـــذها اللجنـــة القانونيـــة والتقنيـــة للنظـــر يف ـرد تـ

 مـن نظـام التنقيـب عـن الكربيتيـدات           ٢٣ الستكشاف الكربيتيـدات متعـددة الفلـزات يف املـادة         
وفقاً هلذا النظام، يتعني علـى اللجنـة تطبيـق اللـوائح            و. املتعددة الفلزات واستكشافها يف املنطقة    

)). ١٢ (٢٣ دةاملـا (إىل جانب قواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاهتا تطبيقاً موحداً وبـدون متييـز    
، يتعني على اللجنـة عنـد النظـر يف خطـة عمـل              )١٠( ٢٣فضالً عن ذلك، وحسب نص املادة       

مقترحة لالستكشاف أن تراعـي املبـادئ والـسياسات واألهـداف املتعلقـة باألنـشطة يف املنطقـة             
على النحـو املنـصوص عليـه يف اجلـزء احلـادي عـشر واملرفـق الثالـث مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة               

انون البحار واالتفـاق املتعلـق بتنفيـذ اجلـزء احلـادي عـشر مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة لقـانون                        لق
  .١٩٨٢ديسمرب / كانون األول١٠البحار املؤرخة 

عند استالم طلب يلتمس املوافقة على خطة عمل لالستكـشاف، يقـوم األمـني العـام                و  - ٢
ــد يف جــد    ــة وإدراج النظــر يف الطلــب كبن ــل  بإخطــار أعــضاء اللجن ول أعمــال االجتمــاع املقب

وجيب على اللجنة النظر فقـط يف الطلبـات الـيت جـرى تعمـيم اإلخطـارات واملعلومـات                 . للجنة
 يوماً على األقل من بدء اجتمـاع        ٣٠قبل  ) ج (٢٢بشأهنا من جانب األمني العام وفقاً للمادة        

  .))١ (٢٣املادة (اللجنة اليت ستنظر فيها 
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  ).)٢ (٢٣املادة (درس الطلبات وفقاً لترتيب ورودها يتعني على اللجنة أن تو  - ٣
إذا كــان مقــدم  ، علــى اللجنــة أن تقــرر بــشكل موضــوعي مــا )٣ (٢٣ووفقــا للمــادة   - ٤

  :الطلب
  قد امتثل ألحكام النظـام؛  )أ(  
  ؛١٥قد قدم التعهدات والتأكيدات احملددة يف املادة   )ب(  
نفيذ خطة العمل املقترحة لالستكـشاف،      ميلك القدرة املالية والتقنية الالزمة لت       )ج(  

  وقدم تفاصيل بشأن قدرته على االمتثال السريع لألوامر الطارئـة؛
ــه            )د(   ــبق إبرام ــد س ــأي عق ــصل ب ــا يت ــه فيم ــرضٍ بالتزامات ــو م ــى حن ـــى عل ــد وفَّ ق

  .السلطة مع
  :على اللجنة النظر يف ما يليجيـب ولإلجابة على هذه األسئلة،   - ٥
    

طلـب ألحكـام    هل امتثـل مقـدم ال     
  النظام؟

أي هـل   (هل ملقدم الطلب احلق يف تقدمي الطلب          •  
) أ (٩ هــــو أحــــد الكيانــــات احملــــددة يف املــــادة 

  ؟))ب( أو
هل قُدم الطلـب بالـشكل املناسـب وعلـى النحـو              •    

  ؟٢ واملرفق ١٠املطلوب يف املادة 
ليــست (هــل لــشهادة التزكيــة الــشكل املناســب؟   •    

ــة يف حــال   ــشهادة مطلوب ــدم الطلــب  ال كــون مق
  )١١ املادة) (ادولة عضو

إذا اختار ُمقدم الطلـب املـسامهة بقطـاع حمجـوز             •    
 مــن ٩ مــن أجــل القيــام بأنــشطة عمــالً باملــادة     

، فهـــل يـــستويف مقـــدم  لالتفاقيـــةاملرفـــق الثالـــث
  ؟١٧ الطلب شروط املادة

إذا اختار مقدم الطلب أن يعرض حـصة يف رأس      •    
مــشترك، هــل يــستويف  املــال يف ترتيــب ملــشروع  
  ؟١٩ مقدم الطلب متطلبات املادة
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ــة يف       •     ــات املبين ــى املعلوم ــب عل ــشتمل الطل ــل ي ه
  ؟٢٠ املادة

هل دفع مقدم الطلـب الرسـوم، ومـا هـي طريقـة            •    
  ؟)٢١املادة (السداد اليت مت اختيارها 

هـــل حجــــم القطــــع وتــــشكيلها يف جمموعــــات    •    
  ؟١٢ متوافق مع املادة

ــل  ــام هـ ــدم قـ ــدمي الطلـــب مقـ بتقـ
التعهدات والتأكيـدات احملـددة يف      

  ؟١٥املادة 

  . تسجيل تعهـد خطي١٥تتطلب املادة 

هــل ميتلــك مقــدم الطلــب القــدرة  
املالية والتقنية الالزمة لتنفيذ خطة     
ــشاف،    ــة لالستكـ ــل املقترحـ العمـ
وهــل قــدم تفاصــيل بــشأن قدرتــه  
ــر    ــسريع لألوامـ ــال الـ ــى االمتثـ علـ

  الطارئة؟

وبــشكل خــاص، . ١٣ات الــصلة يف املــادة املعــايري ذتــرد  
ــادة   ــنص امل ــة    )٣( ١٣ت ــة أو مؤســسة تابع ــب دول أن طل
قة على خطة عمل لالستكشاف يشمل بيانـاً        للدولة املوافِ 

من الدولة أو مـن الدولـة املزكّيـة ُيثبـت أن مقـدم الطلـب                
لديه املوارد املالية الالزمة لتغطية التكـاليف املقـدَّرة خلطـة           

  . لالستكشافالعمل املقترحة
ــادة       ــه امل ــنص علي ــا ت ــق م ــيم   )٦( ١٣وف ، فمــن أجــل تقي

وصـف   )أ( :القدرة التقنية جيب أن يشمل الطلب ما يلي       
عام ملا سبق أن اكتسبه مقدم الطلب مـن اخلـربة واملعرفـة             
واملهــارات ومــن املــؤهالت والدرايــة الفنيــة املتعلقــة خبطــة 

وصــــف عــــام   )ب( العمــــل املقترحــــة لالستكــــشاف؛  
ــد ــذ    للمع ــع اســتخدامها يف تنفي ــيت يتوق ات واألســاليب ال

ذلـــك مـــن  خطـــة العمـــل املقترحـــة لالستكـــشاف وغـــري 
التجاريــة املناســبة بــشأن خــصائص تلــك   املعلومــات غــري
وصف عام لقدرة مقدِّم الطلـب املاليـة     )ج(التكنولوجيا؛  

ــشاط يلحــق      ــى االســتجابة ألي حــادث أو ن ــة عل والتقني
  .ضرراً جسيماً بالبيئة البحرية
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هل وفـّى مقدم الطلـب علـى حنـو         
يتـصل بـأي     مرضٍ بالتزاماتـه فيمـا    

  عقد سبق إبرامه مع السلطة؟

، إذا كان مقدم الطلب قد سـبق منحـه          ١٤مبوجب املادة   
 :أي عقد مع الـسلطة، جيـب أن يتـضمن الطلـب مـا يلـي               

التـاريخ   )ب(تاريخ العقد السابق أو العقود الـسابقة؛    )أ(
والرقم املرجعي والعنوان لكل تقريـــر مقدم إلــى الـسلطة         

تــاريخ إهنــاء العقــد  )ج(فيمــا يتــصل بالعقــــد أو العقــود؛ 
  .العقود، يف احلاالت اليت حدث فيها ذلك أو

    
، إذا كانت اإلجابات على مجيع األسئلة الـسابقة باإلجيـاب،           )٤( ٢٣وبناء على املادة      - ٦

إذا كانـت خطـة العمـل املقترحـة      قا للشروط احملددة يف النظام وإلجراءاهتا، مـا       تقرر اللجنة، وف  
  :لالستكشاف

  توفر احلماية الفعالة لصحة البشر وسالمتهم؛  )أ(  
توفر احلماية للبيئـة البحرية وحفظها بشكل فعال؛ ويشمل ذلك، علـى سـبيل               )ب(  
  احلصر، التأثري على التنوع البيولوجي؛ املثال ال
فــل عــدم إقامــة املنــشآت حيــث ميكــن أن تـتــسبب يف عرقلــة اســتخدام         تك  )ج(  

املمــرات البحريــة املعتــرف هبــا الــضرورية للمالحــة الدوليــة أو يف القطاعــات الــيت تكــثري فيهــا     
  .أنشطة الصيد

، ٣ إذا تأكدت اللجنة مـن النقـاط املنـصوص عليهـا يف الفقـرة             ”): ٥ (٢٣تنص املادة     - ٧
، توصــي اجمللــس ٤ رحــة لالستكــشاف مــستوفية لــشروط الفقــرةوقــررت أن خطــة العمــل املقت

  .“ هذهطة العملخباملوافقة على 
ــادة   - ٨ ــل    )٦( ٢٣مبوجـــب املـ ــة عمـ ــة علـــى خطـ ــية باملوافقـ ــة عـــن التوصـ ــع اللجنـ ، متتنـ

االستكــشاف إذا كــان جــزء مــن القطــاع أو كــل القطــاع الــذي تغطيــه خطــة العمــل املقترحــة  
  :لالستكشاف مشموال

  ل الستكشاف الكربيتيدات املتعددة الفلزات وافق عليها اجمللس؛ أوخبطة عم  )أ(  
ــوارد أخــرى،          )ب(   ــس الستكــشاف أو اســتغالل م ــا اجملل ــق عليه ــل واف ــة عم خبط

كان من احملتمل أن تؤدي خطة العمل املقترحة الستكشاف الكربيتيدات املتعـددة الفلـزات               إذا
طــار خطــة العمــل املوافــق عليهــا للمــوارد  مــسوغ هلــا لألنــشطة املــضطلع هبــا يف إ  إىل عرقلــة ال
  األخرى؛ أو
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بقطــاع رفــض اجمللــس املوافقــة علــى استكــشافه يف احلــاالت الــيت تــشري فيهــا      )ج(  
  .األدلة املادية إىل خطر إحلاق ضرر جسيم بالبيئة البحرية

، فباستثناء الطلبات املقدمـة مـن املؤسـسة، بامسهـا هـي أو يف      )٨ (٢٣وبناء على املادة     - ٩
توصـي اللجنـة باملوافقـة علـى خطـة           ، ال ١٨ شروع مشترك، والطلبات املقدمة مبوجب املـادة      م

العمــل املتعلقــة باالستكــشاف إذا كــان جــزء أو كــل القطــاع املــشمول خبطــة العمــل املقترحــة   
  .لالستكشاف مشموال بقطاع حمجوز أو بقطاع معني من ِقـبل اجمللس بوصفه قطاعا حمجوزا

، إذا وجــدت اللجنــة أن  )٩( ٢٣ولكــن وفقــا للمــادة   . بقة موضــوعيةاملعايـــري الــسا   - ١٠
يستويف شروط النظام، ختطر مقـدم الطلـب بـذلك خطيـا، عـن طريـق األمـني العـام،                     الطلب ال 

يومــا مــن تــاريخ هــذا   ٤٥وجيــوز ملقــدم الطلــب أن يعــدل طلبــه يف غــضون  . مبـيِّـــنة األســباب
توصـي باملوافقـة علـى خطـة         رى يف الطلـب، أال    وإذا رأت اللجنة، بعد النظر مرة أخ      . اإلخطار

العمل املتعلقة باالستكشاف، ختطر مقدم الطلب بـذالك وتــتيح لــه فرصـة أخـرى لتقـدمي بيـان           
ــاريخ هــذا اإلخطــار   ٣٠أوضــاع يف غــضون   ــا مــن ت ــان   . يوم ــار ألي بي ــة االعتب ـــي اللجن وتول

  .لسأوضاع يقدمه مقدم الطلب عند إعداد تقريرها وتوصيتها إىل اجمل
ــة أن توصــي باملوافقــة علــى خطــة عمــل    ) ٧( ٢٣كــذلك، ووفقــاً للمــادة     - ١١ جيــوز للجن
وجدت أن مثل هذه املوافقة لن تسمح لدولة طرف أو لكيانات تزكّى من قبلـها باحتكـار                  إذا

ــا   ــشطة يف القطــاع فيم ــسيري األن ــدول      ت ــزات أو باســتبعاد ال ــددة الفل ــدات متع ــق بالكربيتي يتعل
 .ن أنشطة تتعلق بالكربيتيدات متعددة الفلزات يف القطاعاألطراف األخرى م

ــادة     - ١٢ ــب املـ ــرياً، مبوجـ ــع     ) ١١( ٢٣وأخـ ــسريع يف مجيـ ــر الـ ــة النظـ ــى اللجنـ ــتعني علـ يـ
وتقدمي تقريرهـا وتوصـياهتا إىل اجمللـس بـشأن تـسمية القطاعـات وبـشأن خطـة العمـل                     الطلبات

ــذةً    ــة آخـ ــة ممكنـ ــك يف أول فرصـ ــشاف، وذلـ ــة باالستكـ ــزمين   املتعلقـ ــدول الـ ــار اجلـ يف االعتبـ
  .السلطة الجتماعات
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	2 - وعند استلام طلب يلتمس الموافقة على خطة عمل للاستكشاف، يقوم الأمين العام بإخطار أعضاء اللجنة وإدراج النظر في الطلب كبند في جدول أعمال الاجتماع المقبل للجنة. ويجب على اللجنة النظر فقط في الطلبات التي جرى تعميم الإخطارات والمعلومات بشأنها من جانب الأمين العام وفقاً للمادة 22 (ج) قبل 30 يوماً على الأقل من بدء اجتماع اللجنة التي ستنظر فيها (المادة 23 (1)).
	3 - ويتعين على اللجنة أن تدرس الطلبات وفقاً لترتيب ورودها (المادة 23 (2)).
	4 - ووفقا للمادة 23 (3)، على اللجنة أن تقرر بشكل موضوعي ما إذا كان مقدم الطلب:
	(أ) قد امتثل لأحكام النظـام؛
	(ب) قد قدم التعهدات والتأكيدات المحددة في المادة 15؛
	(ج) يملك القدرة المالية والتقنية اللازمة لتنفيذ خطة العمل المقترحة للاستكشاف، وقدم تفاصيل بشأن قدرته على الامتثال السريع للأوامر الطارئـة؛
	(د) قد وفَّـى على نحو مرضٍ بالتزاماته فيما يتصل بأي عقد سبق إبرامه مع السلطة.
	5 - وللإجابة على هذه الأسئلة، يجـب على اللجنة النظر في ما يلي:
	هل امتثل مقدم الطلب لأحكام النظام؟
	• هل لمقدم الطلب الحق في تقديم الطلب (أي هل هو أحد الكيانات المحددة في المادة 9 (أ) أو (ب))؟
	• هل قُدم الطلب بالشكل المناسب وعلى النحو المطلوب في المادة 10 والمرفق 2؟
	• هل لشهادة التزكية الشكل المناسب؟ (ليست الشهادة مطلوبة في حال كون مقدم الطلب دولة عضوا) (المادة 11)
	• إذا اختار مُقدم الطلب المساهمة بقطاع محجوز من أجل القيام بأنشطة عملاً بالمادة 9 من المرفق الثالث للاتفاقية، فهل يستوفي مقدم الطلب شروط المادة 17؟
	• إذا اختار مقدم الطلب أن يعرض حصة في رأس المال في ترتيب لمشروع مشترك، هل يستوفي مقدم الطلب متطلبات المادة 19؟
	• هل يشتمل الطلب على المعلومات المبينة في المادة 20؟
	• هل دفع مقدم الطلب الرسوم، وما هي طريقة السداد التي تم اختيارها (المادة 21)؟
	• هل حجم القطع وتشكيلها في مجموعات متوافق مع المادة 12؟
	هل قام مقدم الطلب بتقديم التعهدات والتأكيدات المحددة في المادة 15؟
	تتطلب المادة 15 تسجيل تعهـد خطي.
	هل يمتلك مقدم الطلب القدرة المالية والتقنية اللازمة لتنفيذ خطة العمل المقترحة للاستكشاف، وهل قدم تفاصيل بشأن قدرته على الامتثال السريع للأوامر الطارئة؟
	تـرد المعايير ذات الصلة في المادة 13. وبشكل خاص، تنص المادة 13 (3) أن طلب دولة أو مؤسسة تابعة للدولة الموافِقة على خطة عمل للاستكشاف يشمل بياناً من الدولة أو من الدولة المزكّية يُثبت أن مقدم الطلب لديه الموارد المالية اللازمة لتغطية التكاليف المقدَّرة لخطة العمل المقترحة للاستكشاف.
	وفق ما تنص عليه المادة 13 (6)، فمن أجل تقييم القدرة التقنية يجب أن يشمل الطلب ما يلي: (أ) وصف عام لما سبق أن اكتسبه مقدم الطلب من الخبرة والمعرفة والمهارات ومن المؤهلات والدراية الفنية المتعلقة بخطة العمل المقترحة للاستكشاف؛ (ب) وصف عام للمعدات والأساليب التي يتوقع استخدامها في تنفيذ خطة العمل المقترحة للاستكشاف وغير ذلك من المعلومات غير التجارية المناسبة بشأن خصائص تلك التكنولوجيا؛ (ج) وصف عام لقدرة مقدِّم الطلب المالية والتقنية على الاستجابة لأي حادث أو نشاط يلحق ضرراً جسيماً بالبيئة البحرية.
	هل وفـّى مقدم الطلب على نحو مرضٍ بالتزاماته فيما يتصل بأي عقد سبق إبرامه مع السلطة؟
	بموجب المادة 14، إذا كان مقدم الطلب قد سبق منحه أي عقد مع السلطة، يجب أن يتضمن الطلب ما يلي: (أ) تاريخ العقد السابق أو العقود السابقة؛ (ب) التاريخ والرقم المرجعي والعنوان لكل تقريـــر مقدم إلــى السلطة فيما يتصل بالعقــد أو العقود؛ (ج) تاريخ إنهاء العقد أو العقود، في الحالات التي حدث فيها ذلك.
	6 - وبناء على المادة 23 (4)، إذا كانت الإجابات على جميع الأسئلة السابقة بالإيجاب، تقرر اللجنة، وفقا للشروط المحددة في النظام ولإجراءاتها، ما إذا كانت خطة العمل المقترحة للاستكشاف:
	(أ) توفر الحماية الفعالة لصحة البشر وسلامتهم؛
	(ب) توفر الحماية للبيئـة البحرية وحفظها بشكل فعال؛ ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التأثير على التنوع البيولوجي؛
	(ج) تكفل عدم إقامة المنشآت حيث يمكن أن تـتسبب في عرقلة استخدام الممرات البحرية المعترف بها الضرورية للملاحة الدولية أو في القطاعات التي تكثير فيها أنشطة الصيد.
	7 - تنص المادة 23 (5): ”إذا تأكدت اللجنة من النقاط المنصوص عليها في الفقرة 3، وقررت أن خطة العمل المقترحة للاستكشاف مستوفية لشروط الفقرة 4، توصي المجلس بالموافقة على خطة العمل هذه“.
	8 - بموجب المادة 23 (6)، تمتنع اللجنة عن التوصية بالموافقة على خطة عمل الاستكشاف إذا كان جزء من القطاع أو كل القطاع الذي تغطيه خطة العمل المقترحة للاستكشاف مشمولا:
	(أ) بخطة عمل لاستكشاف الكبريتيدات المتعددة الفلزات وافق عليها المجلس؛ أو
	(ب) بخطة عمل وافق عليها المجلس لاستكشاف أو استغلال موارد أخرى، إذا كان من المحتمل أن تؤدي خطة العمل المقترحة لاستكشاف الكبريتيدات المتعددة الفلزات إلى عرقلة لا مسوغ لها للأنشطة المضطلع بها في إطار خطة العمل الموافق عليها للموارد الأخرى؛ أو
	(ج) بقطاع رفض المجلس الموافقة على استكشافه في الحالات التي تشير فيها الأدلة المادية إلى خطر إلحاق ضرر جسيم بالبيئة البحرية.
	9 - وبناء على المادة 23 (8)، فباستثناء الطلبات المقدمة من المؤسسة، باسمها هي أو في مشروع مشترك، والطلبات المقدمة بموجب المادة 18، لا توصي اللجنة بالموافقة على خطة العمل المتعلقة بالاستكشاف إذا كان جزء أو كل القطاع المشمول بخطة العمل المقترحة للاستكشاف مشمولا بقطاع محجوز أو بقطاع معين من قِـبل المجلس بوصفه قطاعا محجوزا.
	10 - المعايـير السابقة موضوعية. ولكن وفقا للمادة 23 (9)، إذا وجدت اللجنة أن الطلب لا يستوفي شروط النظام، تخطر مقدم الطلب بذلك خطيا، عن طريق الأمين العام، مبـيِّـنة الأسباب. ويجوز لمقدم الطلب أن يعدل طلبه في غضون 45 يوما من تاريخ هذا الإخطار. وإذا رأت اللجنة، بعد النظر مرة أخرى في الطلب، ألا توصي بالموافقة على خطة العمل المتعلقة بالاستكشاف، تخطر مقدم الطلب بذالك وتـتيح لـه فرصة أخرى لتقديم بيان أوضاع في غضون 30 يوما من تاريخ هذا الإخطار. وتولـي اللجنة الاعتبار لأي بيان أوضاع يقدمه مقدم الطلب عند إعداد تقريرها وتوصيتها إلى المجلس.
	11 - كذلك، ووفقاً للمادة 23 (7) يجوز للجنة أن توصي بالموافقة على خطة عمل إذا وجدت أن مثل هذه الموافقة لن تسمح لدولة طرف أو لكيانات تزكّى من قبلها باحتكار تسيير الأنشطة في القطاع فيما يتعلق بالكبريتيدات متعددة الفلزات أو باستبعاد الدول الأطراف الأخرى من أنشطة تتعلق بالكبريتيدات متعددة الفلزات في القطاع.
	12 - وأخيراً، بموجب المادة 23 (11) يتعين على اللجنة النظر السريع في جميع الطلبات وتقديم تقريرها وتوصياتها إلى المجلس بشأن تسمية القطاعات وبشأن خطة العمل المتعلقة بالاستكشاف، وذلك في أول فرصة ممكنة آخذةً في الاعتبار الجدول الزمني لاجتماعات السلطة.

