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الدورة الثالثة والعشرون
كينغستون ١٨-٧ ،آب/أغسطس ٢٠١٧
البند  6من جدول األعمال املؤقت*
النظررر يف طلبررا احلص ر عل ر مرك ر مراق ر
وفقا للفقرتني ( 1د) و (هر) من املرادة  82مرن
النظام الداخلي للجمعية

طل ر للحص ر عل ر مرك ر مراق ر وفقررا للفقرررة ( 1ه رر) مررن املررادة  82مررن
النظر ررام الر ررداخلي للجمعير ررة مقر رردم ابس ر ر املختر ررر الر رردوي للسياسر ررا مبعهر ررد
ماساش ستس للتكن ل جيا
مذكرة من األمانة
وج ا املخت اار ال اادوي للسياس ااا مبعه ااد ماساشوس ااتس للتكنولوجي ااا
 - ١يف  ٢٢أاير/م ااا و ّ ،٢٠١٧
رسااالة إىل األماان العااا للساالطة الدوليااة لقاااع البحااار طلا فيهااا احلصااول علا مركا مراقا لااد مجعيااة
السلطة .و رد يف املرفقن األول والثاين هلذه املاذكر نا الرساالة ومعلوماا إضاافية قادمتها اجلهاة املقدماة
للطل .
 - ٢ووفقااا للفقاار ( ١ه ا ماان املاااد  ٨٢ماان النظااا الاادايل للجمعيااة ،جيااو أن تشااار يف اجلمعيااة
بصفة مراق املنظما غري احلكومية اليت اتفق معها األمان العاا علا ترتيباا وفقاا للفقار  ١مان املااد
 ١69ماان اتفاقيااة األم ا املتحااد لقااانون البحااار واملنظمااا غااري احلكوميااة األياار الاايت تتلق ا دعااو ماان
اجلمعية وتكون قد أبد اهتماما ابملسائل املوضوعة قيد نظر اجلمعية.
 - ٣وتن الفقراتن  5و  6من املاد نفسها كذلك عل أن املراقبن املشار إلايه يف الفقار ( ١ه ا
مان تلاك املااد جياو هلا أن حيضاروا اجللساا العلنياة للجمعياة و ادلوا ببياات شافو ة بشانن املساائل الايت
تااديل يف نطااا أنشااطته  ،بنااا علا دعااو ماان الارئيس ورهنااا مبوافقااة اجلمعيااة ،وأن األمانااة نبغا هلااا أن
تااوع البيااات الكتابيااة الاايت قاادمها املراقبااون املشااار إلاايه يف الفقاار ( ١ه ا ماان تلااك املاااد ضاامن نطااا
أنشطته ذا الصلة أبعمال اجلمعية ،ابلكميا وابللغا اليت ت َّ
قد هبا هذه البيات .
* .ISBA/23/A/L.1
)17-08838 (A

120617

**1708838

140617

ISBA/23/A/INF/3

املرفق األو
رسررالة مؤرخررة  22أاير/مررا  2017م جهررة إىل األمررني العررام للسررل ة الدوليررة
لقاع البحار من املختر الدوي للسياسا مبعهد ماساش ستس للتكن ل جيا
لتمس املختار الادوي للسياساا مبعهاد ماساتشوساتس للتكنولوجياا مان مجعياة السالطة الدولياة
لقاااع البحااار أن توافااق عل ا هااذا الطل ا ومتنح ا مرك ا مراق ا مبوج ا الفقاار ( ١ه ا ماان املاااد  ٨٢ماان
النظا الدايل للجمعية.
واملختاار يساار إ صااال البحااو الاايت جتاار يف معهااد ماساتشوسااتس للتكنولوجيااا إىل كاال ماان
ميكن أن ستفيد منها من صانع السياسا واملنظما علا الصاعيد ن الاوني والادوي .و ادع املختار
مشااروع التعااد ن يف قاااع البحااار العميقااة الااذ قااوده الروفيسااور تومااا بيكااو  ،الااذ عماال يف قس ا
اهلندسة امليكانيكية ابملعهد.
وقاد بادأ معهااد ماساتشوساتس للتكنولوجياا عماال علا معاجلاة اجلوانا الدولياة للتعاد ن يف قاااع
البحار العميقة يف عا  ،١9٧6وشار املعهد يف ماؤمتر األما املتحاد الثالا لقاانون البحاار مبمثلان مان
أعضااا مشااروع املتعلااق بتكنولوجيااا وتكااالي التعااد ن يف قاااع البحااار العميقااة .وأد ممثلااو املعهااد دور
”أصدقا املؤمتر“ فقدموا الدع للمفاوضا اليت جر بشنن الشروط املالية للعقاود وسياساا اإلنتاا .
وانتقل اوا أ ضااا إىل دع ا عماال اللجنااة التحضااري ة ،ووكياال األماان العااا لشااؤون احمليطااا وقااانون البحااار،
والسلطة الدولية لقاع البحار.
و عماال الروفيسااور بيكااو حاليااا عل ا جتد ااد مشاااركة املعهااد يف البحااو املتعلقااة مبعااادن قاااع
البحا ااار العميقا ااة ،ابلتعا اااون م ا ا غا ااريه ما اان منظما ااا البحا ااو األكادمييا ااة ،ومنها ااا مؤسسا ااة وود ها ااول
األوقيانوغرافية .و تطل الباحثون واملختر الدوي للسياسا  ،الذ ن شار إليه إمجاال ابس ”فر ق معهد
ماساشوسااتس للتكنولوجيااا“ ،إىل تااوفري نتااائ البحااو وغريهااا ماان املعلومااا املهمااة ابلنساابة إىل الساالطة
الدولي ااة لق اااع البح ااار واملن اادوبن واملتعاق ااد ن واملا اراقبن واجلمه ااور .واملش اااركة بص اافة مراقا ا ل ااد مجعي ااة
السالطة ،مبوجا النظااا الادايل للجمعيااة ،ستيسار للفر اق أن حياادد أها احتياجااا السالطة يف جماااال
علو احمليطا والبيئة البحر ة واهلندسة وعل االقتصاد وأن ركا علا هاذه االحتياجاا  ،وساتوفر لا آلياة
لتبادل النتائ م السلطة واملتعاقد ن واملراقبن وابق أصحاب املصلحة.
وحناان نطل ا إىل اجلمعيااة بكاال اح اما أن متاان مرك ا مراق ا للمختاار الاادوي السياسااا مبعهااد
ماساشوستس للتكنولوجيا ،ونتطل إىل تكو ن شراكة نو لة األجل حتقق املنفعة املتبادلة.
(توقي الدكتور تشابيل ل س ن
مد ر فر ق العمل ابملختر الدوي للسياسا
أستاذ معاون
قس العلو السياسية
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
(توقي الدكتور توما بيك ك
كبري الباحثن يف برتم حبو املعادن يف قاع البحار العميقة
بروفيسور
قس اهلندسة امليكانيكية
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
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املرفق الثاين
طل للحص

عل مرك مراق لدى السل ة الدولية لقاع البحار

 - 1اس املنظمة
املختر الدوي للسياسا مبعهد ماساشوستس للتكنولوجيا
 - 2عن ان املكت
املختر الدوي للسياسا
العنوانRoom E40-435 :
Massachusetts Institute of Technology
Cambridge, MA 02139-4307
United States of America

 - ٣أمساء املمثلني الرئيسيني املقرتحني وعناو نه

مد ر فر ق العمل ابملختر الدوي للسياسا

الدكتور تشابيل لوسون ،قس العلو السياسية مبعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
العنوانChappell Lawson, Ph.D :
epartment of Political Science
Massachusetts Institute of Technology
Cambridge, MA 02139

مسؤول االتصال الرئيس
مد ر عا املختر الدوي للسياسا وكبري مستشار السياسا ب

الدكتور دانيال بومريو  ،قس العلو السياسية مبعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
العنوانDaniel Pomeroy, Ph.D.:
Department of Political Science
Massachusetts Institute of Technology
Cambridge, MA 02139

كبري الباحثن يف برتم حبو املعادن يف قاع البحار العميقة

الدكتور توما بيكو  ،قس اهلندسة امليكانيكية مبعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
العنوانThomas Peacock, D.Phil. :
Department of Mechanical Engineering
Massachusetts Institute of Technology
Cambridge, MA 02139
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 - ٤أهداف املختر الدوي للسياسا ومقاصده
تتمثال مهمااة املختاار الاادوي للسياساا يف تع ا أثاار البحااو الايت جير هااا معهااد ماساتشوسااتس
للتكنولوجيااا يف جمااال السياسااا العامااة ،ماان أجاال يدمااة الااونن والعااام يف القاارن احلاااد والعشاار ن علا
أفضل وج .
وحيقق املختر مهمت من يالل االنشطة اآلتية:
• مساعد أعضا املختر عل حتد د أهداف واقعية للسياسا وإعداد يطة فعالة لتحقيق األثار
املنشود عل أسا تلك األهداف
• معاونة أعضا املختار علا اخلارو مان حباوثه العلمياة بتوصايا سياسااتية عملياة وتقادميها إىل
صانع السياسا
• العم اال م ا الش ااركا عل ا المتيا ا لعق ااد اجتماع ااا ما ا ص ااانع السياس ااا املعني اان ،وإجا ارا
مق ااابال يف وس ااائ اإلع ااال  ،واإلدال بش ااهادا  ،وغ ااري ذل ااك م اان األنش ااطة ال اايت هت اادف إىل
التنثري عل عملية صن السياسا
وتشتمل األعمال اجلار ة واملقبلة يف جمال التعد ن يف قاع البحار العميقة عل ما ل :
• إجرا جتارب ميدانية يف البحر لدراسة الرشاشاا املائياة الايت تنات عان عملياة نا املاا مان قااع
البحر أثنا قيا السفن املوجود عل السط بتنفيذ عمليا جتهي العقيدا
• النمذجااة الرقميااة ألنشااطة النقاال يف احمليطااا الاايت جتاار خلدمااة أنشااطة التعااد ن يف قاااع البحااار
العميقة (حنن ننت حاليا النموذ الوحيد املستقل للموق املقم ملشروع سولوارا
• اشتغال فر ق من الطالب ابلعمل عل تصمي مركبا جلم العقيدا
• املشاااركة يف حلقااا عماال عاان التعااد ن يف أعمااا البحااار ،منهااا احللقااة الاايت سااتعقد يف وقاات
الحق من عا  ٢٠١٧يف معهد مساتشوسيتس للتكنولوجيا
والعمل الذ جير يف املعهد أو يف اجلها املنتسبة إلي نطو عل النمذجاة التقنياة والتحليال
االقتصاااد ألنشااطة التعااد ن يف قاااع البحااار العميقااة ،وتقيااي أثاار القواعااد التنظيميااة احملتملااة علا أنشااطة
مج املعادن والبيئة.
 - ٥نبذة اترخيية
(Sloan School of Management

م اان ي ااالل قسا ا هندس ااة احمليط ااا وكلي ااة س االون ل ااةدار
التااابعن ملعهااد مساتشوساايتس للتكنولوجيااا وابلش اراكة م ا كليااة احلقااو جبامعااة هارفااارد ،شاارع املعهااد يف
إجرا دراسا يف جمال التعد ن يف قاع البحار العميقة يف عا  ،١9٧٣ابلتا امن ما انعقااد الادور األوىل
مل اؤمتر األم ا املتحااد الثال ا لقااانون البحااار .ويف الفاام مااا باان عااام  ١9٧٧و  ،١9٨٠ساااه ابحثااو
املعهد يف املفاوضا اليت جر بشانن اجلا احلااد عشار مان اتفاقياة األما املتحاد لقاانون البحاار .ويف
عاام  ١9٧9و  ،١9٨٠عاار ابحثااو املعهااد علا املشااركن يف التفاااو بشاانن الشااروط املاليااة للعقااود
”مناوذ املعهااد“ املتعلااق ابلتكنولوجيااا والتكاالي  .وابإلضااافة إىل ذلااك ،حضاار اثناان ماان هااؤال الباااحثن
دورا املؤمتر ابعتبارمها من أصدقا املؤمتر من أجل تقدمي الدع إىل الوفود ورئيس الفر ق التفاوض الثاين
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املعااي ابلمتيبااا املاليااة ،الساافري تااوم كااوه .وقااد الفر ااق دعمااا مماااثال يف املفاوضااا املتعلقااة بسياسااا
اإلنتا اليت جر بقياد السفري ساتيا تندان.
وعق ا اعتم اااد االتفاقي ااة يف ع ااا  ،١9٨٢اس ااتمر معه ااد مساتشوس اايتس للتكنولوجي ااا وأعض ااا
الفر ااق السااابقون يف تقاادمي الاادع إىل وكياال األماان العااا لشااؤون احمليطااا وقااانون البحااار .وقااد املعهااد
مس ااامها إىل اللجن ااة التحض ااري ة للس االطة الدولي ااة لق اااع البح ااار واألما ا املتح ااد بش اانن حتلي اال األسا اوا
املس اتقبلية للمعااادن ،وقااد الاادع للساالطة الدوليااة لقاااع البحااار ،كمتعاقااد ،يف اجملاااال املتعلقااة بتحلياال
سو املعادن ،وتنفيذ قواعد التصو ت ،وحالة التكنولوجيا ،والنماذ االقتصاد ة اليت توض عل أساسها
الشروط املالية للعقود ،والقواعد اليت حتك اإلبالغ عن املوارد واالحتيانيا املعدنية.
 - ٦البنية
إن العم اال ال ااذ جي اار يف املخت اار ال اادوي للسياس ااا بش اانن التع ااد ن يف ق اااع البح ااار العميق ااة
ضطل ب ابحثون يف خمتلا األقساا واملختارا التابعاة ملعهاد مساتشوسايتس للتكنولوجياا و تاوىل إدارتا
الروفيسااور تومااا بيكااو  ،الااذ عماال يف قس ا اهلندسااة امليكانيكيااة .و نتاادب الباااحثون املنتساابون إىل
املختر من مؤسسة وود هول األوقيانوغرافية وغريها من اجلها األكادميية واملؤسسية الشر كة.
وم ا اان ي ا ااالل مش ا ااروع التع ا ااد ن يف ق ا اااع البح ا ااار ،سيؤس ا ااس املخت ا اار ش ا اراكا م ا ا اجملموع ا ااا
واملنظما اليت ميكن أن تسه يف حتقيق مهمت  ،مبا يف ذلك:
• جلنة سياد القانون للمحيطا (وه عبار عن مشروع غري رحب رك عل تنفيذ اتفاقية األما
املتحد لقانون البحار ،و عط اهتماما ياصا للج احلاد عشر من االتفاقية
• مرك السياسا البحر ة ،مؤسسة وود هول األوقيانوغرافية
• ائ ا ااتالف املؤسس ا ااا الرائ ا ااد يف جم ا ااال حب ا ااو احمليط ا ااا (ميث ا اال مراكا ا ا ومؤسس ا ااا البح ا ااو
األوقيانوغرافية يف مجي أحنا الوالاي املتحد
وساايعمل املشااروع أ ضااا م ا العد ااد ماان اجلهااا الاايت تتمت ا مبرك ا مراق ا لااد مجعيااة الساالطة
الدولية لقاع البحار ،مبا يف ذلك:
• معهد قانون البحار جبامعة كاليفورنيا يف بريكل
• مرك القوانن والسياسا املتعلقة ابحمليطا جبامعة فريجينيا
• جلنة املعا ري الدولية لةبالغ عن احتيانا املعادن
• املرك األفر ق لتطو ر قطاع املعادن
• صناد ق بيو االستئمانية اخلري ة
• االحتاد الدوي حلما ة الطبيعة
ومن يالل مشروع التعد ن يف أعما قاع البحار الاذ نفاذه املختار الادوي للسياساا  ،باي
املختر عالقا م املتعاقد ن ،واملنظماا غاري احلكومياة الدولياة العاملاة يف جماال البيئاة ،وبارتم التعااون
األورويب يف جمال العلو والتكنولوجيا ،واملرك األفر ق لتطو ر قطاع املعادن.
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 - 7اجلها املتعاونة مع املختر الدوي للسياسا
دايل الوالاي املتحد  ،عمل املختر م اجلها اآلتية:
• مبادر احللول البيئية يف معهد مساتشوسيتس للتكنولوجيا
• مرك وودرو و لسون الدوي للباحثن
• مؤسسة ”الطر ق الثال “
• مكت معهد مساتشوسيتس للتكنولوجيا يف واشنطن العاصمة.
 - 8أحدث األنش ة
عق الادور الثالثاة والعشار ن جلمعياة السالطة الدولياة لقااع البحاار ،سايجر الروفيساور بيكاو
تتولااد يف احملااي اهلاااد
والروفيسااور بيااري لريموسااياوكس دراسااا حبر ااة علا ساالو الرشاشااا املائيااة الاايت ّ
أثن ااا نا ا املي اااه ،م اان أج اال تك ااو ن رؤ ااة واض ااحة ع اان أنش ااطة نا ا املي اااه املرتبط ااة أبنظم ااة الرفا ا املائي ااة
املستخدمة يف استخالص العقيدا من قاع البحار العميقة.
وقااد أعااد كيتلاان أنااممي ،العضااو يف فر ااق املعهااد ،أدا للتحلياال االقتصاااد ألنشااطة اسااتغالل
العقيدا  ،لك تستفيد منها أمانة السلطة الدولية لقاع البحاار .وقادمت عروضاا يف حلقاا العمال الايت
عق اادهتا الس االطة بش اانن اإلب ااالغ ع اان احتي ااان املع ااادن ،واحلال ااة التكنولوجي ااة واالقتص اااد ة فيم ااا تعل ااق
ابلتعد ن يف قاع البحاار ،واآلفاا املساتقبلية ألساوا الفلا ا  .وشااركت يف احللقاة الدراساية التعر فياة الايت
عقدهتا السلطة يف مد نة مكسيكو يف عا  ،٢٠١٣ومثلت جملاس قاانون احمليطاا ومعهاد قاانون البحاار
يف سب دورا جلمعية السلطة.
 - ٩بيان وصفي بشأن مردى ارتبرا مقاصرد املخترر الردوي للسياسرا مبقاصرد السرل ة الدوليرة لقراع
البحار ،ال سيما اإلسهاما اليت ست يع املختر أن قدمها يف عمل السل ة
ن

بيان املهمة اخلاص مبعهد مساتشوسيتس للتكنولوجيا عل ما ل :

تتمثل مهمة املعهد يف تشجي املعرفاة وتثقيا الطاالب يف جمااال العلا والتكنولوجياا
وغريهااا ماان جماااال البح ا العلم ا الاايت ختااد البلااد والعااام يف القاارن احلاااد والعشاار ن عل ا
أفضل وج .
و لت املعهد بتوليد املعارف ونشرها واحلفاا عليهاا ،وابلعمال ما اآليار ن علا تساخري
هذه املعاارف ملعاجلاة التحاداي الكار الايت واجههاا العاام .و كار املعهاد جهاوده مان أجال أن
ااوفر لطالب ا بيئااة تعليميااة مت ا باان الدراسااة األكادمييااة اجلاااد واألنشااطة االستكشااافية املشااوقة،
وذلك بتقدمي الدع والتحفي الفكر للمجتم الطاليب املتنوع دايل احلر اجلامع  .وحنن حنرص
عل ا أن ننم ا يف كاال عضااو يف أساار املعهااد القاادر عل ا العماال حبكمااة وإبااداع وفعاليااة خلدمااة
البشر ة ونغر في ح هذا العمل.
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ومبا أن  ٤٠يف املائة من نلبة الدراسا العليا ابملعهد أيتاون إليا مان بلادان أيار  ،فانن املعهاد
سااه يف النهااو ابلقاادرا البحثيااة يف شااى أحنااا العااام ،ال ساايما ماان يااالل مرك ا هندسااة احمليطااا
وخمتر الد ناميكا ومبادر احللول البيئية.
و تجل ا الت ا ا املعهااد بتنفيااذ مهمت ا فيمااا تعلااق ابلساالطة الدوليااة لقاااع البحااار يف العماال الااذ
اضااطل ب ا املعهااد ويرجيااوه عل ا ماادار الساانوا اخلمااس واألربعاان املاضااية .وقااد عماال املعهااد عل ا دع ا
التفاو بشنن اتفاقية األما املتحاد لقاانون البحاار ،وختطاي أعماال اللجناة التحضاري ة ،وتنفياذ السالطة
الدوليااة لقاااع البحااار هلااذه االتفاقيااة .وتعط ا األعمااال الاايت اضااطل هبااا املعهااد يف اجلوان ا التكنولوجيااة
والبيئية واالقتصاد ة للتعد ن يف قاع البحار مؤشرا قو اة علا التا ا املعهاد مبواصالة عملا مان أجال دعا
السلطة الدولية لقاع البحار يف املستقبل.
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