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البند  11من جدول األعمال املؤقت*

مشررو ظارراس اسر الم المرروارد المعدظ رة ر
المظطقة

فو ض المجلس للواائف والكفاءة ال ظا م ة
مذكرة من األماظة

معلومات أساس ة أوال -
-1
 ،الفقرتييان  ISBA/24/C/8فييض ءييوء الطلبييا التييض مييدمفا المجلييس فييض آذار/مييارس ( 2018
 41و  ،)42نظيير اللجنيية القانونييية والتقنييية مجييددا فييض التييوازن فييض اتايياذ القييرارا ا دارييية الييوارد فييض
 ،الفقيرا  23إلي  ،)25وال سييما ISBA/24/C/20مشروع نظام استغالل الموارد المعدنية فض المنطقة (
التوازن بين المجلس واألمين العام.
-2
وفييييييييض تعليقييييييييا مييييييييدم ميييييييياارا ليييييييي حييييييييد نسيييييييياة ميييييييين مشييييييييروع النظييييييييام
) ،مييدم ءيياء السييلطة و صييحاآ مصييلحة آاييرون طانفيية متنو يية ميين (ISBA/24/LTC/WP.1/Rev.1
اآلراء بشيييمن مشيييرو ية ومالءمييية إسيييناد سيييلطا ووظيييانا محيييددة إلييي األميييين العيييام بموجيييآ النظيييام
 ،الفقرة  .)11ومين ناحيية اير  ،ميدمم اليبعأ يءيا الير ق القانيل بيمن سيلطا إءيافية (ISBA/25/C/2
ينبغييض ن تفييوأ إل ي األمييين العييام فييض بعييأ مشيياري األنظميية ،بييالنظر إل ي الفتييرة الزمنييية الفاصييلة بييين
اجتما ييا المجلييس واجتما ييا اللجنيية .و شييير يءييا إل ي نييل يمكيين النظيير ،حسييآ االمتءيياء ،فييض بعييأ
القرارا التض ستظل مامتة إل ن يقرها المجلس و يرفءفا.

* ISBA/25/C/L.1.
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وستشكل كيفية د م األداء الماسسض للسلطة ل

-3

فءل وجل منامشة مستمرة بالتزامن م تطور
()1

ا طار التنظيمض .وبالتيالض ،فيض إطيار اتفاميية األميم المتحيدة لقيانون البحيار  ،ستشيكل األسينلة ين المفيام
ومستويا السلطة التض يجوز وينبغض ن تفوأ إل األمين العام ،والكيفية التض سييترجم بفيا هيذا التفيويأ
إل ملية إدارية وتنفيذية تتسم بالفعالية والشفافية ،والكيفية التض سيجرق بفا اتااذ القرارا فيض إطيار هيذا
التفويأ ،بما فض ذلك ا جراءا القانونية الواجبة والمساءلة ،ا تبارا ساسية.
وتقدَّم هذه المذكرة إل المجلس با تبارها األساس لمواصلة المنامشة بشمن مسملة تفويأ السلطة
ل

()2

ساس الوظانا ،بما فض ذلك نقاط لكض ينظر فيفا المجلس .وتحدد فض مرفي هيذه الميذكرة

-4
مشياري

األنظمة التض يقترح فيفا شكل من شكال التفويأ ،واألساس المنطقض لفيذا التفيويأ و ق تحسيينا يقتيرح
إداالفا ل مءمون مشروع النظام بعد إجراء استعراأ لمالحظا صحاآ المصلحة.

األساس القاظوظ ل فو ض سلطات ثاظ ا -
-5
تقييدم لمحيية اميية يين دور هينييا السييلطة فيمييا يتعل ي برصييد االمتتييال لاطييط العمييل المتعلقيية
 .وتتمتيل المفمية التنظيميية األساسيية للمجليسISBA/24/C/4 ،باالستكشاا فض الفيرع التالي مين الوتيقية
بوصفل هينة تابعة للسلطة ،فض ن يمارس من الرمابة ل األنشطة فض المنطقة ما يكيون ءيروريا لغيرأ
()3

تممين االمتتال لقوا د السلطة  ،بميا فيض ذليك اآللييا

()4

الالزمية دارة جفياز مفتشيين وا شيراا لييل

.

ويكون للسلطة الح يءا فض ن تتاذ فض ق وم يا من التدابير المنصوص ليفا بموجآ الجزء الحادق
شيير ميين االتفامييية لءييمان االمتتييال ألحكامييل وألداء مفييام الرمابيية والتنظيييم الموكليية إليفييا بموجييآ الجييزء
()5

المييذكور و بموجييآ ق قييد

 .وتيينص االتفامييية ل ي

ن تكييون كييل هينيية ميين الفينييا الرنيسييية للسييلطة

( ق الجمعية والمجلس واألمانة) مساولة ن ممارسة الصالحيا والوظانا التض تمين لفيا ،ولكنفيا يجيآ
ن تتجنيآ اتاياذ ق إجيراء ميد يينقص و يعرميل ممارسية الصيالحيا والوظيانا المحيددة الممنوحية لفينيية
ايير

()6

 .وبموجييآ المييادة ( )2( 162د) ،يتعييين ل ي المجل يس ن ينشييا الفينييا الفر ييية التييض يعتبرهييا

الزمة لممارسة وظانفل وفقا للجزء الحادق شر ،م إيالء اال تبار الواجيآ لمتطلبيا االمتصياد والكفياءة.
وبموجآ المادة  ،)3( 166يتعين ل األمين العام ن يادق من المفام ا دارية األار ما مد تعفد بفا إليل
الجمعية و المجلس و ق هينا فر ية.
-6
وينص المرف التال لالتفامية ل الشروط األساسية للتنقيآ واالستكشياا واالسيتغالل ،وتحيدد
فييض المييادة  17منييل العناصيير األساسييية للقوا ييد واألنظميية وا جييراءا الالزميية لممارسيية وظييانا السييلطة
بموجييآ الجييزء الحييادق شيير ،بمييا فييض ذلييك مييا يتعل ي منفييا بييا جراءا ا دارييية ذا الصييلة باالسييتغالل

__________

األمم المتحدة ،مجمو ة المعاهدا  ،المجلد  ،1833الرمم )1( .31363
يعمم المرف باللغة التض مدم بفا فقط)2( .
المرج نفسل ،المادتان  )٤( ١٥٣و ( )٢( ١٦٢ل))3( .
المرج نفسل ،المادة  )2( 12و (أ))4( .
المرج نفسل ،المادة )5( .)5( 153
المرج نفسل ،المادة )6( .)4( 158
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والعمليا

والمسانل الماليية .ومي ذليك ،يتاليل الجيزء الحيادق شير والمرفي التالي العدييد مين ا شيارا
العامة إل ”السلطة“ ،التض ال تحدَّد فيفا الفينة التابعة للسلطة التض يتعين ن تتاذ إجراءا

()7

.

-7
وفييض سيييناريو تنظيمييض وطنييض ،ييادة مييا تميين السييلطا والوظييانا بموجييآ مييانون صييادر يين
البرلمييان و ريييره ميين التشييريعا األساسييية إلي وزراء الحكوميية ،بمييا فييض ذلييك وءي األنظميية لتنفيييذ تلييك
التشريعا األساسيية .ولكين فيض الممارسية العمليية ،سييكون مين المسيتحيل لفياالء اليوزراء ممارسية جميي
الوظانا المحددة لكل منفم شاصيا .وبالتالض ،تمة افتراأ بمنل يجوز للوزراء تفيويأ تليك الوظيانا إلي
آارين (كبار الموظفين المدنيين ادة) ،ل الررم من بقاء الوزراء مسياولين ين فعيال ولنيك الميوظفين
المدنيين .وينطب نفس المففوم فض كل مجاال الادمة المدنية الدولية ،من مبيل ما يتعل بممارسية سيلطا
األمين العام لألمم المتحدة ( و األمين العام للسلطة) بموجآ النظامين األساسض وا دارق للموظفين.
-8
وبالتالض ،من البديفض نل يجوز للمجلس تفويأ وظانفل ،و ن تشمل ا شارا إل السلطة األمانة
بالءرورة ،بوصففا هينة رنيسية للسلطة ير سفا األمين العام .وبالمتل ،تتءمن سلطا المجليس والجمعيية
ا ذن بتفويأ السلطة الوظيفض من االل األنظمة التض ستواف ليفا وتعتمدها .والساال هيو كيفيية ءيمان
المساءلة المناسبة وا دارة السليمة.

عل قرررات أء ررراء السرررلطة وألرررااخ الملرررلاة ا خرررر ن شررر ن ثالثا -
مشرو الظااس
-9
رء آراء متباين ة بشيمن مسيتو تفيويأ السيلطة اليذق ينبغيض ن يتياح لألميين العيام بموجيآ
مشروع النظام .ويمكن إبراز حد األمتلة فيما يتعل بمشروع المادة  101المتعل بإشعارا االمتتال وفسخ
قود االستغالل .و رب إحد الدول األ ءاء ن القلي مين ن إصيدار إشيعار امتتيال مين دون توصيية
من ال لجنة و مرار مين المجليس لييس ءيمن ااتصياص المفيام ا داريية لألميين العيام .ومين ناحيية اير ،
امترح ي دوليية ءييو ايير فييض معييرأ د مفييا لمءييمون مشييروع المييادة  101تمديييدا آايير و تفويءييا
للسلطا لتمكين األمين العام من تعلي و فسخ قد ( و فرأ قوبيا نقديية) ،نظيرا ألنيل ميد تكيون هنياك
حاجة إل اتااذ إجراءا فورية للحيلولة دون وموع ءرار و اسانر رير متومعة.
- 10
وفيما يتعل بمشروع المادة  24بشمن نقل الحقوق وااللتزاما  ،كان هناك تميييد يام ألق موافقية
ميين المجلييس ،ولكيين كييان هنيياك يءييا مالحظيية تحذيرييية فيمييا يتعل ي بفتييرا التييماير الممكنيية فييض إ طيياء
الموافقة .وشمل تعليقا ار ما إذا كان آلية ار تابعة للمجلس واللجنة مرار تلك الموافقة يمكن ن
تنشر من االل اجتما ا تعقد ن بعد و ما إذا كان من األنسآ لألمين العام ن يقوم با مرار الالزم وفقيا
للمبادئ التوجيفية .و ُ رآ ن شوارل مماتلة بشمن التومي فض سياق مشروع المادة  23المتعل باستادام
قود االستغالل كموراق مالية .و شار دد من صحاآ المصلحة إل ءرورة ن تكيون السيلطة ،بوصيففا
جفة ِّ م
منظمة ،ميادرة لي االسيتجابة فيض الومي الحقيقيض للمسيانل الناشينة فيض إطيار النظيام .وذكير يءيا ن
القرارا التنظيمية الالزمة ينبغيض ن تتايذ فيض الومي المناسيآ ،مي مرا ياة ن اجتما يا كيل مين اللجنية
()8

والمجلس ال تعقد إال مرتين فض السنة

.

__________
ل سبيل المتال ،بموجآ الميادة  ...” ،)٢( ١٨يجيوز للسيلطة ن تفيرأ لي المتعاميد قوبيا ()7
نقدية.“...
مال بالمادة  )٥( ١٦١من االتفامية ،يعقد المجلس من االجتما ا ما تتطلبل ميال السيلطة لي ()8
ال تقل اجتما اتل ن تالتة فض العام ،ولكن مال بالمادة  ،)١٢( ١٦٣تعقد اللجنة من االجتما يا
ما يتطلبل حسن ممارستفا لوظانففا.
18-22513
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- 11
ومدم ءاء آارون فض المجلس مقترحا بشمن المسيانل التيض يتعيين معالجتفيا والسيبل الممكنية
للمءض مدما لتوءي األدوار والمساوليا وتعزيز مشروع النظام .وشمل تلك المقترحا تطيوير هينيا
السيلطة التيض ليم تتطيور بعيد ،وال سييما لجنية التاطييط االمتصيادق وماتليا دوارهيا ومسياولياتفا؛ وكفالية
وجيود تسيياوق واءي التايياذ القيرارا لبيييان نييواع القييرارا التييض يجيوز تفويءييفا ،وبيييان ميين يفوءييون
باتااذها ،فض الحدود المسموح بفا بموجآ االتفامية ،والشروط و التوجيفا التض سيتتاذ القيرارا اسيتنادا
إليفييا؛ وتييوفير توجيفييا واءييحة بشييمن اال تبييارا التييض ينبغييض مرا اتفييا نييد تفييويأ مسيياوليا اتايياذ
القرارا .
- 12
وبا ءيييافة إلييي ذليييك ،ر حيييد األ ءييياء ن مييين المناسيييآ للسيييلطة ن تءييي سياسييية امييية،
امة ،يمكن ن تُعت َمد بقرار من المجلس ،تح مدِّد فيفا النفج المتب إزاء اتاياذ القيرارا فيض حيال
و سياسا
ميام األمين العام بذلك ،و يمد الر ق القانل بمن الشيفافية فيض اتاياذ القيرارا سيتتعزز بوءي شيرط بيمن يقيدم
األمين العام تقريرا إل المجلس ن القرارا التنظيمية المتاذة االل السنة السابقة.
- 13
و يمد ءو آار يءيا المبيادئ العامية للحوكمية الرشييدة فيض اتاياذ القيرارا  ،بميا فيض ذليك مبيدآ
الشفافية والمساءلة فض اتااذ القرارا وفض الفينا والعمليا المنشمة بموجآ مشروع النظام ،وصوال إلي
الكيانا التض يجرق تنظيمفا ،و يد يءا فكرة ن يقدم إل المجتم األوس األساس المنطقض للقرارا التيض
اتاذ فض إطار نظام السلطة .و شار صاحآ مصلحة آار إل ن الوءوح فيض األدوار والمسياوليا مين
شمنل ن يتي زيادة مساءلة السلطة مام صحاآ المصلحة ،و نل ينبغيض للسيلطة ن تنظير فيض فءيل السيبل
لعييزل اتايياذ القييرارا وا جييراءا التنظيمييية يين ق حيياال تءييارآ فعلييية و متصييورة فييض المصييال
وإدراج الشروط المعللة والمنشورة التااذ القرارا فض العملية التنظيمية.

ال وج هررات رر مجررام الس اسررة ال ظا م ررة والررظهء الم رر اء را عا -
السلطة المفو ة
استنادا إل الينفج المقترحية فيض الفقيرتين  11و 12
()9

سياسة محددة

ياله ،ميد ييود المجليس ن ينظير فيض وءي

- 14

تعكس دور التنظييم ،والينفج اليذق سييتاذه المجليس تجياه ذليك التنظييم والينفج اليذق يتعيين

اتبا ل فيما يتعل بتفويأ الوظانا إل هينا ار تابعة للسيلطة ،بميا فيض ذليك األميين العيام .ومين شيمن
وتيقة من هذا القبيل ن توفر الوءوح بشمن األدوار والمساوليا  ،وكذلك بشمن نفج السياسا العامية إزاء
األسنلة ن األنشطة التض ستنظمفا السلطة فض المنطقة وتوميتفا وكيفية ميامفا بذلك.
- 15
ومن رير المعتاد ن يقوم صيحاآ الميوارد الحكوميية المعاصيرون بتحدييد نفيج سياسيتفم العامية
إزاء وء تنظيم بشمن المعادن فض سياق التنمية المستدامة ،بميا فيض ذليك دوار ومسياوليا الفينيا الفنيية
ذا الصلة .ويمكن ن تشمل سياسة من هذا القبيل المبادئ والمعايير الالزمة التااذ القرارا بطريقة تتسم
بالفعالية والكفاءة ،بما فض ذلك المبادئ واألسس (بما فض ذليك ما يدة األدلية) الالزمية ألق ميرارا سييتاذها
األمين العام فض إطار سلطة مفوءة لل من المجلس .ويمكن للسياسة ن تد م وتعزز نظام االسيتغالل وتسيد
ق تغييرا إجرانييية بييين االتفامييية والنظييام .وينبغييض ن تتنيياول وتيقيية السياسيية يءييا دور الييدول المزكييية
والتفا ل م الفينا التنظيمية األار .

ال ظود المق راة للظار ها ومظاقش ها خامسا -
المجلس مد و إل النظر فيما يلض:

- 16

__________
بموجآ المادة  ،)١( ١٦٢تكون للمجلس الصالحية ،وفقا لالتفامية والسياسا العامة التيض تءيعفا ()9
الجمعييية ،لوء ي السياسييا المحييددة التييض سييتنتفجفا السييلطة بشييمن ييية مسييملة و ميير يق ي ءييمن
ااتصاص السلطة.
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()
فيما يتعل بمرف هذه المذكرة ،نواع القرارا التض ينبغيض تفويءيفا إلي األميين العيام
و هينا ار تابعة للسلطة؛
المقترحا

(آ)
المقدمة من األمانة العامة فض مرف هذه الوتيقية لتعزييز الشيفافية والمسياءلة
فيما يتعل بمحكام تنظيمية محددة فض ءوء تعليقا صحاآ المصلحة؛

(ج)
األسييس الموءييو ية فييض وء ي وتيقيية سياسيية اميية بشييمن نفييج السييلطة إزاء التنظيييم،
وبااصة اال تبارا التض ينبغض إيالاها للشروط و التوجيفا المراد وءعفا للتفويأ باتااذ القرارا .
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