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املراجعة الدورية للنظام الددو للمنطقدة المدا ااملدادة  1٥٤مد افااييدة
األمم املتحدة لقانون البحار
مذكرة م األمني العام
وجدده األمددني العددام ،ر فقريددر السددنو املقدددم عش الدددورة العشددري جلمعيددة السددلطة
َّ
-1
الدولية لقاع البحار ر الام  ،٢٠1٤انتبا الدول األالضاء عش أحكدام املدادة  1٥٤مد افااييدة
األمم املتحدة لقانون البحار .ور ضدوء أأ فاايدد اتمتمدام اطنشدطة التطدوير ر ملدال املدوارد
املعدنية البحرية ر ياع البحار العميقة ،ر حدود الوتية الوطنية ور املنطقة اللد حدد ادواء
أب وزيدددادة الدددمء العمد د امللقد د اللد د الددداف األماندددة ،وت اددديما ر ملدددا عدارة العقدددود
واإلشدرا الليادا أ واحلاجددة عش احلعدول اللد املايدد مد البيانداأل البي يددة األااادية الد
فراددباأل الكتيتيددداأل املتعددددة الالددااأل والقشددور املنغنيايددة احلديديددة الغنيددة االكواال د ال د
فتوافر الناا معلوماأل أي نسبياً ،مبا ر ذلد اادتادام التعدنيااأل املوحددة أد واحلاجدة عش
عحراز فقدم اشطن وضع نظام ضرييب مناام يتيح للمتعايدي املؤملني الشدروع ر اتادتغال
مع احلااظ ر الوي ناسه الل معاحل الدول األالضاء ر السدلطة ككد  ،أشدار األمدني العدام
عش أن اجلمعية يد فرغم ر اغتنام مذ ا لارصدة إلجدراء مراجعدة الامدة ومنا يَّدة للكيايدة الد
اار هبا المليا النظام الدو للمنطقة أ ،ISBA/20/A/2الاقرة . 93
 - ٢وخددال املنايشددة العامددة اشددطن فقريددر األمددني العددام ،أحاط د اجلمعيددة اللمددا اطحكددام
املادة  ، 1٥٤وفعليقاأل األمني العام ،ويررأل عالدادة النظدر ر مدذ املسدطلة مبايدد مد التاعدي
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خال دورهتا احلادية والعشري ر الام  .٢٠1٥وتحظ اجلمعية أن م أج ضدمان عجدراء
مددذ املراجعددة العامددة واملنتظمددة االشددك السددليم ،ادديكون م د املاددم أن فعدددَّ اجلمعيددة عطددارا
مرجعيددا ومتطلبددداأل مدد املعلومددداأل الازمدددة إلجددراء املراجعدددة ،فضدددا الدد ديدددد منا يدددة
مناابة لذل .
 - 3ويد أُالدَّأل مذ املدذكرة ملسداالدة اجلمعيدة اللد النظدر ر اإلطدار املرجعدج واملنا يدة
املمكنني إلجراء املراجعة الدوريدة المدا ااملدادة  .1٥٤ويدرد ر مدذ املدذكرة ليد مقتضدم
للطريقة ال فناول هبا السدلطة فلد املتطلبداأل ر عطدار املدادة  1٥٤خدال العقددي األونيلدني
م ادء نااذ اتفاايية ،واإلطار املرجعج املقترح للمراجعة ،واملنا ية املقترحة لتنايدذما للدول
هناية الام .٢٠16
 - ٤وفنص املادة  1٥٤م اتفاايية اللد أن فقدوم اجلمعيدة ،كد ندا ادنواأل مد اددء
نااذ اتفاايية ،مبراجعة الامة ومنتظمة للكياية ال اار هبا المليا النظام الددو للمنطقدة املنشدط
ر مذ اتفااييدة .وفدنص أيضدا اللد أن فتادذ اجلمعيدة ،ر ضدوء مدذ املراجعدة ،فدداا وفقدا
لألحكام واإلجراءاأل الواردة ر اجلاء احلاد الشر م اتفاايية واملرفقداأل املتعدلة اده فدؤد
عش سني ا النظام ،أو أن فوصج أجااةً أخرى ااختاذ مث مذ التداا .
 - ٥وفددددالو الاقدددرة  1مدد املدددادة  1٥٥مدد اتفااييدددة عش القدددد مدددؤمتر ااتعراضدددج اعدددد
 1٥الاما م فاريخ  1كانون الثاين/يناير م العام الذ فبدأ فيه ااكورة اإلنتا الت ار مد
املعادن ر املنطقة .ور أالقاب االتمداد افاداع الدام  199٤املتعد اتنايدذ اجلداء احلداد الشدر
م افاايية األمم املتحددة لقدانون البحدار املؤرخدة  1٠كدانون األول/ديسدمت  ،198٢مل يعدد
مذا احلكم منطبقا أانظر اجلاء  ٤مد مرفد اتفاداع  ،رغدم أنده لدوز لل معيدة أن ف در ر
أ وي  ،اناء الل فوصية اجمللا ،مراجعة للمسائ املشار علياا ر الاقرة  1مد املدادة 1٥٥
م اتفاايية .غد أن افاداع الدام 199٤مل ميدا االشدرا الدوارد ر املدادة  1٥٤مد اتفااييدة
الذ ينص الل أن فقوم اجلمعيدة ،كد ندا ادنواأل ،مبراجعدة الامدة ومنتظمدة للكيايدة الد
اار اللياا المليا النظام الدو للمنطقة.
 - 6ويددد ادددأ نادداذ اتفااييددة ر  16فشددري الثدداين/نوفمت  ،199٤واالتددا  ،فقددد حددان
موالد عجراء أول مراجعة دورية مبقتض املادة  1٥٤ر الدام  .٢٠٠٠وذكدر األمدني العدام ر
فقريددر السددنو املقدددم عش الدددورة الساداددة للسددلطة أانظددر  ،ISBA/6/A/9الاقددرة  ، 63ر
الددام  ،٢٠٠٠أن فتددرة األراددع اددنواأل األوش مد المد السددلطة يددد كُرياد اعددورة رئيسددية
للنظر ر القضايا التنظيمية املتعلقدة لسد اد المد السدلطة اوصدااا منظمدة دوليدة مسدتقلة.
وأضددا أن اددالرغم م د مباشددرة السددلطة القيددام اطنشددطتاا التشددغيلية والانيددة ،فقددد كددان م د
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السدداا ألواندده ر فل د املرحلددة ديددد مددا عذا كددان النظددام املنشددط مبوجددم اتفااييددة واتفادداع
يعمان اشك فعال ر املماراة العملية .والقم النظر ر مذ املسدطلة ،وافقد اجلمعيدة اللد
فوصية األمني العام ال مؤداما أنه ر ضوء الت راة احملدودة جددا الد اكتسدبتاا السدلطة حد
ذل احلني ر فنايذ النظدام ،فننده مد السداا ألوانده أن فتادذ اجلمعيدة أ فدداا اللد النحدو
املتوخ ر املادة  1٥٤أ ،ISBA/6/A/19الاقرة . 8
 - 7وميك  ،اااتعراض التقارير السنوية لألمني العام ،ماحظة التطور احلاصد ر ارندام
الم د السددلطة وأنشددطتاا ذاأل األولويددة منددذ الددام  .٢٠٠٠واالتددا  ،خلددص األمددني العددام ر
فقرير السدنو املقددم عش الددورة العاشدرة للسدلطة ر الدام  ٢٠٠٤أ ،ISBA/10/A/3الاقرفدان
 1٠٤و  1٠٥عش أن املرحلة التنظيمية م الم السلطة يدد اكتملد  .وتحدذ كدذل أنده،
القدددم االتمددداد نظدددام التنقيدددم الدد العقيدددداأل املتعدددددة املعدددادن وااتكشدددافاا ر املنطقدددة ر
الدددام  ،٢٠٠٠أارمد د السدددلطة القدددود ااتكشدددا مددددهتا  1٥ادددنة مدددع املسدددتثمري الدددرواد
املسد لني ،واالتدا فقددد وضدع اشددك فعلدج حدددا للنظدام الرائددد الدذ أراددا القدرار الثدداين
ملددؤمتر األمددم املتحدددة الثال د لقددانون البحددار .ور التقريددر ناسدده ،ايتددرح األمددني العددام ،للمددرة
األوش ،ارنددام الم د مدفدده ودداأل اددنواأل ألمانددة السددلطة أ ، ٢٠٠7 - ٢٠٠٥يركددا اللد
فنايذ املواد أ و أد و أو و أز و أح و أا و أ املدرجة ر الاقرة  ٥مد اجلداء 1
م مرف افااع الام  ،199٤ومج
 املاددام اإلشددرافية الد فضددطلع هبددا السددلطة ر مددا يتعل د اددالعقود احلاليددة تاتكشدداالعقيداأل املتعددة املعادن
 عنشدداء عطددار فنظيمددج منااددم ألنشددطة التطددوير ر ملددال املددوارد املعدنيددة ر املنطقددةمسددتقبا ،وت ادديما الكتيتيددداأل احلراريددة املائيددة املتعددددة الالددااأل والقشددور الغنيددة
االكواال  ،مبا ر ذل وضع معاي حلماية البي ة البحرية وحاظاا
 عجددراء فقيدديم مسددتمر للبياندداأل املتاحددة ذاأل العددلة االتنقيددم ال د العقيددداأل املتعددددةاملعادن وااتكشافاا ر منطقة صدع كاريون  -كليتفون
 فعايا وفش يع عجراء البحوأل العلمية البحريدة ر املنطقدة مد خدال أمدور مد ايندااوضع ارنام مستمر حللقاأل العم التقنية ،ونشر نتائ مذ البحوأل
 مجع املعلوماأل وعنشاء وفطوير يواالد اياناأل فريدة م نوالاا فضدم معلومداأل اللميدةوفقنية هبد التوص عش فام أفض للبي ة ر أالماع احمليطاأل.
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 - 8وأوضح األمني العام ر ايتراحده أنده مل يكد يعتدت ر ذلد الويد ضدروريا أو فعدات
م حي التكلاة أن فستثمر السلطة مواردما احملدودة ر درااة األودر املمكد إلنتدا املعدادن
ر املنطقة الل ايتعاداأل الدول النامية املنت ة لتل املعادن م معادر اريدة أاملدادة أمدد مد
القائمة الواردة ر الاقدرة  ٥مد اجلداء  1مد مرفد افاداع الدام  ، 199٤أو ر وضدع أنظمدة
ويواالددد وعجددراءاأل لااددتغال أاملددادة أق مدد القائمددة  ،ألن مدد الواضددح أن اتاددتغال
الت ددار لد يبدددأ يبد اددنواأل الديدددة .وأضددا أن فنايددذ اعددل املددواد املدرجددة ر القائمددة،
ومندداا اللد اددبي املثددال املادفددان أ و أا ت يتطلددم اددوى رصددد اددليب ،ولد تددا عش
موارد عضافية داخ األمانة ،ر حني أن املواد األخرى فتداخ ادرجاأل متااوفة.
 - 9ويددد د ارنددام العم د الاددو للسددلطة دون فغددي عش حددد كددب منددذ الددام ،٢٠٠٤
ومل فعد اجلمعية النظر صراحة ر موضدوع املدادة  1٥٤مندذ الدام  .٢٠٠٠ومدذا مدا يدد يعتدت
ر حد ذافه اببا وجياا إلجراء ااتعراض اادترافي ج لتندام العمد  .غد أنده ،ااإلضدافة عش
ذل د  ،شددادأل السددنواأل القليلددة املاضددية زيددادة كددب ة ر وف د ة األنشددطة املناددذة ر املنطقددة،
واالنتي ة ،ر الم السلطة .فعل ابي املثدال ،ر الدام  ،٢٠13ذكدر األمدني العدام ر فقريدر
املقددم عش الددورة التاادعة الشدرة للسدلطة أن اتمتمدام اتنميدة املعدادن البحريدة ر يداع البحددار
العميقة ت يداال يداداد ،ويدد أدى ذلد عش زيدادة كدب ة ر الدمء المد السدلطة خدال العدام
املاضددج أ ،ISBA/19/A/2الاقددرة  . 6وأشددار األمددني العددام أيضددا عش أن اجمللددا واف د  ،ر الددام
 ،٢٠1٢الل نسة طلباأل خلطط العم املتعلقدة ااتاتكشدا  ،وأنده كدان يتويدع أن فعددر
السددلطة ،للددول هنايددة الددام  ،٢٠13اددبعة الشددر القدددًا م د القددود اتاتكشددا  .ور الوي د
ناسدده ،فددنن القددود اتاتكشددا األوش العددادرة الدد السددلطة ،واملويعددة ر الددامج ٢٠٠1
و  ،٢٠٠٢اتنتاج مدهتا ر الامج  ٢٠16و  ،٢٠17ويتويع اطن يعدبح املتعايددون ر ذلد
الوي مؤملني للشروع ر اتاتغال.
 - 1٠ويد أوار مذا الوضع الدداً م التحدياأل أمام السلطة .فطوتً ،مد الواضدح أن اإلدارة
الاعالة لل وانم القانونية والتقنية لعقود اتاتكشا واإلشرا اللياا أخذأل فداداد فعقيدداً،
وفستغرع ويتا طويا وفتطلم جادًا كب ًا مد األماندة .ومدج فلقدج أيضدا أالبداء متاايددة اللد
الاف الل نة القانونية والتقنية .ووانياً ،افا اجمللا الل أنه ااأل م الضرور عحدراز فقددم ر
وضع نظام ضرييب مناام يتيح للمتعايدي املؤملني للشروع ر اتاتغال ادطن ياعلدوا ذلد ،
مع احلااظ ر الوي ناسه الل معاحل أالضداء السدلطة ككد ووالثدا ،مد الضدرور كاالدة
اختاذ فداا كافية حلماية البي ة البحرية.
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 - 11ومتث الطريقة ال ميك هبا قي مدذ األمددا ددياأل حقيقيدة أمدام السدلطة .ور
الدرااة التقنية ريم  11للسلطةأ ، 1ال أنديط هبدا فقيديم و ليد املسدائ املرفبطدة اوضدع عطدار
فنظيمددج تاددتغال املعددادن ر املنطقددة ،لددوحذ أندده ادديكون م د الضددرور أن يتدديح اإلطددار
اتاترافي ج املامع للسدلطة عراداء مدا يلدام مد وتيداأل ،ويددراأل فنظيميدة أفقنيدة وعداريدة ،
واياادداأل وأنظمددة ويدددراأل أماليددة واشددرية وختععدداأل  .ولددوحذ أن السددلطة فعمدد ر
األااس ،وفقا للنا التدرلج الذ افُّبع ر عنشدائاا والدوارد ر افاداع الدام  ،199٤اوصدااا
منظمة دولية فقدم خدماأل اتجتماالاأل عش الدول األالضاء ومي األ اخلتاء .وأُادرز الددد مد
التوصياأل التنظيمية واملالية والبحثية ال يتعني معاجلتاا ر عطار خطة ااترافي ية الامة ،مبدا ر
ذل عنشاء ماتشية داخلية معنية االتعدي فكَلَّف مبسدؤولياأل ددددة فتمثد ر اإلشدرا اللد
مجيدع أنشددطة اتاتكشدا واتاددتغال ومسدائ اتمتثددال ،وعنشداء مي ددة دائمدة لتلبيددة احلاجددة
الواضحة وامللحة عش فرشيد القواالد واألنظمة واإلجدراءاأل البي يدة السدااقة واحلاليدة وعدماجادا
ر اإلطار املتغ لاادتغال .وأُادرزأل مدذ الشدواغ واتحتياجداأل أيضدًا مد جاندم الل ندة
القانونية والتقنية لدى نظرما ر مشروع اإلطار .ور مدذا العددد ،حدددأل الل ندة الدددا مد
املسائ ذاأل األمهية ،ال فتطلم أن ينظر فياا ،ووضع مشروع خطة المد إلالدداد اإلطدار
التنظيمددج ر فقريددر المددم الل د الدددول األالضدداء ر ذار/مددارس ٢٠1٥أ . ٢ورغددم أن اعددل
املسائ ال أُارزأل ر ذل التقرير اديتناواا اجمللدا وجلندة املاليدة ر متوز/يوليده  ،٢٠1٥فدنن
يددددرة السدددلطة فظدد دددددودة اللدد عحدددراز النتدددائ الد د فتويعادددا الل ندددة ر حددددود القيدددود
التشغيلية الرامنة.
 - 1٢وعذا ما يررأل اجلمعية مباشرة املراجعدة الدوريدة مبقتضد املدادة  ،1٥٤يقتدرح االتمداد
املنا يددة التاليددة م د أج د كاالددة عجددراء املراجعددة اطريقددة كليددة ومنتظمددة ،ااددتنادا عش أفض د
املعلوماأل املتا حدة ومدع فدوف األاداس لرأيدة أكثدر افسدامًا االطدااع اتادترافي ج خلطدة العمد
املقبلة للسلطة.
 - 13واتضددطلع اجلمعيددة ااملراجعددة ر دورهتددا الثانيددة والعشددري  .ويعددود لل معيددة ديددد
كياية فنايذ أ فوصياأل فنبث ال املراجعة .واتسترشد املراجعة ادرااة شاملة فعدرض اللد
أالضاء الس لطة ر موالد أيعا واوة أشار يب انعقاد الدورة الثانية والعشري  .ويرد ر مرفد
__________
أInternational Seabed Authority, Towards the Development of a Regulatory Framework for Polymetallic 1
).Nodule Exploitation in the Area, Technical Study No. 11 (Kingston, 2013

أ٢
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“Developing a Regulatory Framework for Mineral Exploitation in the Area”, report to members of the

.Authority and all stakeholders (March 2015).
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مذ املذكرة اإلطار املرجعج املقترح للدرااة .ويقترح أن يقوم خدتاء ااتشداريون خدارجيون
انالداد مذ الدرااة ،واتقدمي التقارير الناا عش جلنة املراجعدة ،املؤلادة مد األمدني العدام أو مد
ين وب النه ،ورئيا اجلمعيدة ،ورئديا اجمللدا ،و ثد واحدد مد كد ملموالدة مد اجملموالداأل
اإليليمية األخرى.
 - 1٤ويتوخ أن فسد جلنة املراجعة املشدورة اشدطن اختيدار اخلدتاء اتاتشداريني إلجدراء
املراجعددة ،وأن متمددع هبددم للب د ر نطدداع التقريددر يب د البدددء اعددياغته ،وكددذل تاددتعراض
املشدددروع النددداائج للتقريدددر والتوصدددياأل ،وأن فقددددم التقريدددر عش اجلمعيدددة ر دورهتدددا الثانيدددة
والعشري  ،مبا ر ذل أ مشداريع فوصدياأل فرمدج عش سدني اد النظدام .واديعمَّم التقريدر
اللد د مجيدددع الددددول األالضددداء يبد د واودددة أشدددار اللد د األيد د مد د موالدددد انعقددداد الددددورة
الثانية والعشري .
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املرف األول
مشدددروع اإلطدددار املرجعدددج لدراادددة أااادددية يسترشدددد هبدددا ر املراجعدددة
الدوريددة للنظددام الدددو للمنطقددة المددا ااملددادة  1٥٤م د افااييددة األمددم
املتحدة لقانون البحار
 - 1السلطة الدولية لقاع البحار مج منظمة دوليدة مسدتقلة أنشد مبوجدم افااييدة األمدم
املتحدة لقانون البحار أاتفاايية وافاداع الدام  199٤املتعلد اتنايدذ اجلداء احلداد الشدر مد
افااييددددة األمدددددم املتحددددددة لقدددددانون البحدددددار املؤرخدددددة  1٠كدددددانون األول/ديسدددددمت 198٢
أافادداع الددام  . 199٤والسددلطة مددج املنظمددة الد يطلددم مد خااددا عش الدددول األطددرا ر
اتفااييددة ،وفقددا لافااييددة ،اتنظدديم ومرايبددة األنشددطة ر املنطقددة ،ألغددراض مندداا اللد األخددص
عدارة موارد املنطقة.
 - ٢وفنص املادة  1٥٤م اتفاايية الل أن فقوم اجلمعية ،ك ندا ادنواأل مد فداريخ
ادددء نادداذ اتفااييددة ،مبراجعددة الامددة ومنتظمددة للكيايددة ال د اددار اللياددا المليددا النظددام الدددو
للمنطقة املنشط ر مذ اتفااييدة .ويتمثد الغدرض مد املدادة  1٥٤ر عفاحدة الارصدة لل معيدة
لكج فتاذ فداا ر ضوء اخلتة املكتسدبة والظدرو املدتغ ة ،مندذ عنشداء السدلطة ،فدؤد عش
سني ا النظام ،أو لكج فوصج مي األ أخرى ااختاذ مذ التداا .
 - 3وفعتام اجلمعية عجراء مراجعة دورية مبقتض املدادة  1٥٤ر دورهتدا الثانيدة والعشدري
ر الام  .٢٠16وم أج فوف أااس إلجراء مذ املراجعدة ،اديع ُّد فقريدر شدام اادتنادا عش
اإلطار املرجعج أدنا .
 - ٤وايسددتعرض التقريددر الطريقددة الدد اددارأل اللياددا المليددا رتلددف ااي دداأل الرئيسددية
والاراليددة للسددلطة ،ومددا عذا كان د يددد أدأل ااعاليددة املاددام املنعددوا اللياددا ر الاقددرة  ٥م د
اجلدداء  1مدد مرفدد افادداع الددام  .199٤واللدد وجدده اخلعددوا ،ادديقوم التقريددر مبددا يلددج
فيمدددا يتعلددد اااي ددداأل الرئيسدددية للسدددلطة أاجلمعيدددة واجمللدددا واألماندددة والل ندددة القانونيدددة
والتقنية واملؤاسة
ااتعراض مستوى متثي الدول األالضداء ر السدلطة وحضدورما ر الددوراأل
أأ
السنوية العادية للسلطة
لي أداء اجلمعية ااالتبارمدا أاللد مي دة للسدلطة ر وضدع السيااداأل العامدة
أب
ور اراة صاحياهتا وو ائااا اإلضافية الما االاقرة  ٢م املادة  16٠م اتفاايية
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لي أداء اجمللا ااالتبدار ااي دة التنايذيدة للسدلطة ر وضدع ايااداأل ددددة
أ
لتنتددا اا السددلطة اشدددطن أيددة مسددطلة أو أمدددر يقددع ضددم اختعددداا السددلطة ور ارادددتاا
لعاحياهتا وو ائااا اإلضافية الما االاقرة  ٢م املادة  16٢م اتفاايية
ااتعراض أداء األماندة ملاامادا املشدار عليادا ر الاقدرة  1مد املدادة  1٥7مد
أد
اتفااييددة ،مبددا ر ذلدد مااماددا احملدددددة مبوجددم الاقددرة  ٥مدد اجلدداء  1مدد مرفدد افاددداع
الام 199٤
أمد ااتعراض ميك ماق املدو اني احلدا ر األماندة مدع اإلشدارة اوجده خداا
عش فوزيدع املدو اني مد الا دة التقنيددة والانيدة لتحديدد مدا عذا كددان التدوازن احلدا يتديح قيد
أيع يدر م الكااءة ،ومدا عذا كدان يدادرا اللد فدوف الددالم اإلدار والدتقو الدازم إلطدار
فنظيمج يتعل ااتاتغال
ااتعراض المء الم احلا واملتويع لل نة القانونية والتقنيدة و ديدد التدداا
أو
ال اتؤد عش سني الملياهتا ر املستقب .
 - ٥ويتم عالدداد التقريدر وأ فوصدياأل فنبثد النده د عشدرا جلندة مراجعدة مؤلادة مد
األمني العام أو م ينوب النه ،ورئيا اجلمعية ،ورئيا اجمللا ،و ث واحد م كد ملموالدة
م اجملموالاأل اإليليمية األخرى.
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