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الدورة احلادية والعشرون
كينغستون ،جامايكا
 ٢٤-13متوز/يوليه ٢٠1٥

مقرر جملس السلطة الدوليةة لقةاع البحةار التعلةج اةاجراماا ومعةاي متديةد
خطة ملةا اتكتكشةامل الوا ة ج مليهةةا و قةا للفقةرة  9مة الفةرع  1مة
مر ةةج اتـفةةةةةات التعلةةج اتنفيةة اـةةةة م احلةةةةادا مشةةر مةة اـفا يةةة ا مةة
التحدة لقانون البحار الؤرخة  1٠كانون ا ول/ديسلرب 198٢
إن جملس السلطة الدولية لقاع البحار،
إذ يشري إىل أنه يضطلع ،ملال االفقرـني الفرميتني ( ٢أ) و (ل) مة الةادة  16٢مة
مواد اـفا ية ا م التحدة لقةانون البحةار ،مبهلةة اشرةرامل ملة ـنفية أككةاا اـة م احلةادا
مشر م اتـفا ية التعلج جبليةع السةا ا وا مةور الةع ـقةع خةل اختسةاة السةلطة وـنسةيج
ه ة ا التنفي ة  ،و ةةارا الر ااةةة مل ة ا نشةةطة ا النطقةةة و قةةا للفقةةرة  ٤م ة الةةادة  1٥3م ة
اتـفا ية ولقوامد السلطة وأنظلتها وإجراماهتا،
وإذ يشري أيضا إىل الفقرة  ٢م مقةرر الةؤر  ٢3متوز/يوليةه  )1(٢٠1٤الةع للة
يها إىل اللجنةة القانونيةة والتقنيةة ،ملة كةبيا اتكةتعجال وا ولويةة الطلقةة ،وخةع مشةروع
لإلجراماا والعاي التعلقة اتقدمي للبااِ التلديد لعقود اتكتكشةامل ،و قةا للبنةد  ٢-3مة
الشةةةرول القياكةةةية الةةةواردة ا الر ةةةج الرااةةةع للنظةةةاا ،لكة ة ينظةةةر يةةةه اجمللةةةس ا دورـةةةه
احلادية والعشري ،
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وإذ يضع يف االعتباار ـوصةياا اللجنةة القانونيةة والتقنيةة التعلقةة اةاجراماا ومعةاي
متديد خط ملا اتكتكشامل الوا ج مليها و قا للفقرة  9م الفرع  1مة مر ةج اتـفةةةةات
التعلةةةج اتنفيةة اـةةةةة م احلةةةةةادا مشةةةر مةة اـفا يةةةة ا مةة التحةةةدة لقةةةانون البحةةةار الؤرخةةةة
 1٠كانون ا ول/ديسلرب  ،)٢(198٢وك لك ـوصياا ـنة الالية،
 - 1يعتمد إجراماا ومعاي متديد خط ملةا اتكتكشةامل الوا ةج مليهةا و قةا
للفقةرة  9مة الفةرع  1مة مر ةج اتـفةةةةات التعلةةج اتنفية اـةةة م احلةةةادا مشةر مة اـفا يةةة
ا م التحدة لقانون البحار الؤرخة  1٠كةانون ا ول/ديسةلرب  ،198٢اسةيغتها الةواردة ا
مر ج ه ا القرر؛
 - ٢يؤكااد ااي ديااد أنةةه ،متشةةيا مةةع وتيةةة اللجنةةة القانونيةةة والتقنيةةة النسةةوة
مليها ا الادة  16٥م اتـفا ية والفقرة  9م الفرع  1م مر ج اـفات مةاا  ،199٤ـنظةر
اللجنةة يلةا إ ا كةةان التعا ةد ةد اة ل مة كسة نيةةة جهةودا للو ةام االت اماـةةه مبوجة مقةةد
اتكتكشةةامل ،ولكنةةه م يةةتلك كةةباب خارجةةة م ة إرادة التعا ةةد م ة إكلةةال ا ملةةال
التحض ة ية الالزمةةة لالنتقةةال إىل مركلةةة اتكةةتغالل ،أو يلةةا إ ا كان ةت ا كةةوال ات تسةةادية
السا دة ت ـربر اتنتقال إىل مركلة اتكتغالل؛
 - 3يدعو الدولة أو الةدول ال كيةة إىل أن ـؤكةد ل مةني العةاا ،و قةا لاللت امةاا
الوا عة مل ماـقها ،اكتلرارها ا الت كية لوال ترة التلديد؛
 - ٤يطل ا إىل ا مةةني العةةاا أن يبل ة مجيةةع التعا ةةدي مةةع السةةلطة هب ة ا القةةرر،
ويطلة ة إىل التعا ةةةدي التقةةةدمني اطلبةةةاا للتلديةةةد أن يسةةةلطوا الضةةةوم ملة ة التعةةةديالا
و/أو اشخا اا القتركة الدْخَلة مل ارنامج ا نشطة.
اـلسة ٢1٢
 ٢3متوز/يوليه ٢٠1٥
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الر ج
إجةةراماا ومعةةاي متديةةد خط ة ملةةا اتكتكشةةامل الوا ة ج مليهةةا و قةةا للفقةةرة  9م ة
الفةةرع  1م ة مر ةةج اتـفةةةةةات التعلةةج اتنفي ة اـةةةة م احلةةةةادا مشةةر م ة اـفا يةةة ا م ة
التحدة لقانون البحار الؤرخة  1٠كانون ا ول/ديسلرب 198٢
أوت  -ركا ومضلون لل

التلديد

 - 1جيوز لساك مقد اتكتكشامل (الشار إليه يلا يل الفظ ”التعا د“) ـقدمي للة
لتلديد لك العقةد و قةا لإلجةراماا البينةة أدنةا  .وجيةوز أن يتقةدا التعا ةدون هبة الطلبةاا
للتلديد لفتراا ت يتجاوز كا منها مخس كنواا.
 - ٢ويقدا كا لل لتلديد أا مقد اكتكشامل كتااة ،ويوجه إىل ا مني العةاا للسةلطة
الدوليةةة لقةةاع البحةةار ،ويتضةةل العلومةةاا البينةةة ا الر ةةج ا ول ي ة الو يقةةة .ويقةةدا كةةا
لل م ه ا القبيا ا مومد ت يقا م كتة رهور با انتهام العقد القدا الطل اشأنه.
 - 3وـعتةرب الرمايةة مسةتلرة لةةوال تةرة التلديةد مةا م ـشةةر الدولةة أو الةدول ال كيةةة إىل
خالمل لك مند ـقدمي لل التلديةد ،وـسةتلر الدولةة أو الةدول ال كيةة ا مللةا السةؤولية
و قا لللادـني  139و  )٤( 1٥3م اتـفا ية والادة  )٤( ٤م الر ج الثالث لالـفا ية.
 - ٤وحيةةدد رك ة هي ة لل ة متديةةد مقةةد اتكتكش ةامل مببل ة مقطةةوع ةةدر 67 ٠٠٠
دوتر أو مةةةا يعاديةةةا اةةةالعلالا القاالةةةة للتحويةةةا ا السةةةوت احلةةةرة ،يسةةةدد االكامةةةا منةةةد
ـقدمي الطل .
 - ٥وإ ا كانةةت التكةةاليد اشداريةةة الةةع ـكبةةدهتا السةةلطة ا هي ة لل ة م ة الطلبةةاا
أ ا م البل القطوع الوارد ا الفقةرة  ٤أمةال  ،ـسةدد السةلطة لللتعا ةد الفةرت ا التكلفةة.
أما إ ا ا ت التكاليد اشدارية الع ـكبدهتا السلطة ا هي الطلة البلة القطةوع الةوارد ا
الفقرة  ٤أمال  ،يقوا التعا د اتسديد الفةرت إىل السةلطة ،اشةرل أت يتجةاوز أا مبلة إخةاا
يد عه التعا د نسبة  1٠ا الا ة م الرك القطوع الشار إليه ا الفقرة .٤
 - 6وحيدد ا مني العاا مبل ه الفروت مل النحو الشار إليه ا الفقرة  ٥أمةال  ،خخة ا
ا احلسةةبان أا معةةاي ـضةةعها ـنةةة الاليةةة ي ة ا الغةةرق ،ب طةةر التعا ةةد ا ةالبل  .ويتضةةل
اشخطار ايانا االنفقاا الع ـكبدهتا السلطة .ويسةدد التعا ةد البلة السةتحج أو ـةةرد السةلطة
ا غضون ال ة أرهر م القرار النها ال ا يتخ اجمللس اشأن الطل .
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انيا -

هي لل
-7

متديد مقد اتكتكشامل

يقوا ا مني العاا مبا يل :

(أ) ـوجيةةه إرةةعار كتةةاس ااكةةتالا كةةا لل ة مقةةدا لتلديةةد مقةةد اكتكشةةامل،
وحيدد اشرعار ـاريخ اتكتالا؛
(ب) إخطةةةار الدولةةةة أو الةةةدول ال كيةةةة ااكةةةتالا الطلة ة واالشةةةرل الة ة كور ا
الفقرة  3أمال ؛
(ج) كفةةظ الطل ة وملحقاـةةه ومر قاـةةه ا مكةةان مةةأمون وخةةلان كةةرية مجيةةع
البياناا والعلوماا السرية الواردة ا الطل ؛
(د) إخطار أمضام السلطة ااكتالا لك الطلة وـعلةي معلومةاا ملةيه اشةأن
الطل ـكون اا لااع ماا وغ كرا؛
(هة) إخطار أمضام اللجنة القانونية والتقنية ا لك الطل وإدراج النظةر يةه كبنةد
ا جدول أملال اتجتلاع القبا للجنة.
الثا  -نظر اللجنة القانونية والتقنية ا الطلباا
 - 8ـنظةةةر اللجنةةةة ا للبةةةاا متديةةةد مقةةةود اتكتكشةةةامل ملة ة وجةةةه السةةةرمة وو قةةةا
لترـي اكتالمها.
 - 9وـقوا اللجنة ادراكة واكتعراق البياناا والعلوماا القدمة م التعا ةد يلةا يتسةا
اطل متديةد مقةد اتكتكشةامل .و غةراق اتكةتعراق ،جيةوز للجنةة أن ـطلة إىل التعا ةد
ـقدمي اياناا ومعلوماا إخا ية كسبلا ةد يلة ا اشةأن ـنفية خطةة العلةا وامتثةال الشةرول
القياكية للعقد.
 - 1٠وـقةةوا اللجنةةة ،ا إلةةار أدا هةةا لواجباهتةةا ،اتطبيةةج هة اشجةةراماا والعةةاي و وامةةد
السلطة وإجراماهتا وأنظلتها اا السلة االورد العدين احملدد ـطبيقا موكدا واال متيي .
 - 11وإ ا ـبني للجنةة أن للة متديةد مقةد اتكتكشةامل ت تثةا ية اشجةراماا ،أو أن
التعا د م يقدا البياناا والعلوماا الع للبتةها اللجنةة ،ـقةوا ااخطةار التعا ةد اة لك كتااةة،
م لريةج ا مةني العةاا ،مبينةة ا كةباب .ولللتعا ةد أن يعةدل للبةه ا غضةون  ٤٥يومةا مة
ـاريخ لك اشخطار .وإ ا رأا اللجنة ،اعد النظر مرة أخرى ا الطل  ،أت ـوصة االوا قةة
مل لل التعا د اتلديد مقد اتكتكشامل ،ـقوا ااخطار التعا د ا لك ،مة لريةج ا مةني
العاا ،وـتيح له رصة أخرى لتقدمي ايان أوخاع ا غضةون  3٠يومةا .وـةوا اللجنةة اتمتبةار
ا ايان أوخاع م ه ا القبيا يقدمه التعا د مند إمداد ـقريرها وـوصيتها إىل اجمللس.
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 - 1٢وـوص ة اللجنةةة االوا قةةة مل ة لل ة متديةةد مقةةد اتكتكشةةامل إ ا رأا أن التعا ةةد
اة ل مة كسة نيةةة جهةةودا تمتثةةال رةةرول مقةةد اتكتكشةةامل ولكنةةه م يةةتلك  ،كةةباب
خارجة مة إرادـةه ،مة إاةاز ا ملةال التحضة ية الالزمةة لالنتقةال إىل مركلةةةة اتكةتغالل،
أو إ ا م ـربر الظرومل ات تسادية السا دة اتنتقال إىل مركلة اتكتغالل.
 - 13وـقدا اللجنة ـقريرهةا وـوصةياهتا إىل اجمللةس ا أول رصةة نكنةة ،خخة ة ا اتمتبةار
اـدول ال مين تجتلاماا السلطة.
رااعا  -نظر اجمللس ا الطلباا
 - 1٤ينظةةةر اجمللةةةس ا ـقةةةارير اللجنةةةة وـوصةةةياهتا التسةةةلة اطلبةةةاا متديةةةد خطة ة ملةةةا
اتكتكشامل الوا ج مليهةا و قةا للفقةرـني  11و  1٢مة الفةرع  3مة مر ةج اتـفةات اشةأن
ـنفي اـ م احلادا مشر م اـفا ية ا م التحدة لقةانون البحةار الؤرخةة  1٠كةانون ا ول/
ديسلرب .198٢
 - 1٥اعةةد موا قةةة اجمللةةس ،ةةدد العقةةد اقيةةاا ا مةةني العةةاا واللثةةا الخةةول لللتعا ةةد اتنفية
اـفات يربا االشةكا الةبني ا الر ةج الثةاين ية الو يقةة .وـكةون ا ككةاا والشةرول النطبقةة
مل العقد خالل ترة التلديد ه ا ككاا والشرول السارية ا و ت صدور ةرار التلديةد،
ملال االنظاا ا السلة(.)3
خامسا  -احلك اتنتقاا
 - 16ا كالةةةة ـقةةةدمي للةة متديةةةد مقةةةد ملةة النحةةةو الواجةة و قةةةا يةة اشجةةةراماا،
إت أن العقد كينته خال ةا لةا كةر كةااقا ا ـةاريخ يقةع اعةد اتجتلةاع التةاا القةرر للجنةة
القانونيةةة والتقنيةةة ولكة بةةا اتجتلةةاع التةةاا القةةرر لللجلةةس ،يعتةةرب التلديةةد رةةامال العقةةد
ومجيع احلقوت واتلت امةاا القا لةة مبوجبةه كة الو ةت الة ا يكةون يةه اجمللةس ةادرا ملة
اتجتلةاع والوا قةة ملة التقريةر والتوصةياا السةةادرة مة اللجنةة يلةةا يتعلةج اة لك العقةةد.
وت يؤدا ـطبيج ه ا احلك اأا كال م ا كةوال إىل متديةد العقةد اعةد مةدة مخةس كةنواا
أو مدة أ سر منها كسبلا ك أن يكةون التعا ةد ةد للبةها ،ااتةدام مة التةاريخ الة ا كةان
العقد كينته يه إ ا م دد مبوج ه اشجراماا.
_________________

( )3ما م يشر إىل خةالمل لةك ،ـفهة اشكةاتا إىل ”النظةاا“ اوصةفها إكةاتا مجاميةة إىل نظةاا التنقية مة
العقيةةداا الؤلفةةة مةة مةةدة معةةادن واكتكشةةا ها ا النطقةةة ( ،ISBA/19/C/17الر ةةج) ونظةةاا التنقيةة مةة
الكربيتيةةداا التعةةددة الفل ة اا واكتكشةةا ها ا النطقةةة ( ،)ISBA/16/A/12/Rev.1ونظةةاا التنقي ة م ة شةةور
النغني احلديدا الغنية االكواالت واكتكشا ها ا النطقة (.)ISBA/18/A/11
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الت ييا ا ول
العلوماا الع يتعني إدراجها ا لل
-1

متديد مقد اكتكشامل

يتألد لل متديد مقد اكتكشامل نا يل :

(أ) ايةةان مقةةدا م ة التعا ةةد اا كةةباب الةةع يلةةتلس متديةةد مقةةد اتكتكشةةامل
انام مليها .و حيدد لك البيان تةرة التلديةد الطلواةة (مخةس كةنواا كحةد أ سة ) ويتضةل
ما يل :
’‘1

ـفاصيا ا كباب اخلارجة م إرادة التعا د الع عله غ ةادر ملة إكلةال
ا ملال التحض ية الالزمة لالنتقال إىل مركلة اتكتغالل؛ أو

’‘٢

ررح ل كباب الع عةا الظةرومل ات تسةادية السةا دة ت ـةربر اتنتقةال إىل
مركلةةة اتكةةتغالل ،مبةةا يشةةلا ـوخةةيحا لةةا إ ا كانةةت الظةةرومل ات تسةةادية
العنيةةة ـش ة إىل ةةرومل السةةوت العاليةةة اشةةكا مةةاا أو إىل ـقيةةي للجةةدوى
اشأن مشروع التعا د؛

(ب) موج ـفسيل ل ملال الةع اخةطلع هبةا التعا ةد خةالل تةرة العقةد اكاملةها
ك ـار ه والنتا ج احملققةة ياكةا إىل خطةة ملةا اتكتكشةامل الوا ةج مليهةا .ويشةلا لةك
الوج ما يل :
’‘1

ـقةةدير لللةةوارد العدنيةةة و/أو اتكتياليةةاا و قةةا لعةةاي اشاةةال مة الةةوارد
العدنية احملددة ملة وةو مةا ررـةه السةلطة ،وـوزيعهةا الكةاين داخةا منطقةة
اتكتكشامل؛

’‘٢

جدول يةوج مجيةع البيانةاا البي يةة ا كاكةية اجمللعةة يلةا يتعلةج اةالتغ اا
البي ية الدرجة ا التوصياا التوجيهية اا السلة لللتعا دي (أ)؛

’‘3

ا لة كاملة جبليع التقارير القدمة إىل السلطة ملال اعقد اتكتكشامل؛

’‘٤

ا لةةة جةةرد كاملةةة جبليةةع البيانةةاا والعلومةةاا القدمةةة إىل السةةلطة ملةةال
اعقد اتكتكشامل؛

’‘٥

مجيع البيانةاا الةع للبتةها السةلطة اعةد اكةتعراق التقةارير السةنوية مبوجة
مقةد اتكتكشةةامل أو الةع كةةان ينبغة  ،الةةالمل لةك ،أن ـقةةدا إىل السةةلطة

(أ) .ISBA/19/LTC/8
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مبوج العقد ،والع م ـقدا اعةد أو م ـقةدا االشةكا الطلةوب مة السةلطة
أو القبول لديها؛
’‘6

ـفسةةةيا للنفقةةةاا ملةةةال اعقةةةد اتكتكشةةةامل ،و قةةةا للتوصةةةياا التوجيهيةةةة
اا السةةةلة لللتعا ةةةدي الةةةع أصةةةدرهتا اللجنةةةة القانونيةةةة والتقنيةةةة ملةةةال
االنظةةةاا(ب) ،وملديةةةد أا خةةةروج مةةة النفقةةةاا السةةةنوية التو عةةةة خةةةالل
ترة العقد؛

’‘7

موج للتدري القدا ملال اعقد اتكتكشامل؛

(ج) وصةةد وجةةدول زمةةين لربنةةامج اتكتكشةةامل القتةةرح خةةالل تةةرة التلديةةد،
مبةةا ا لةةك ارنةةامج ـفسةةيل ل نشةةطة ،يةةبني أا إخةةا اا أو ـعةةديالا يقتةةرح إدخايةةا ملة
خطة ملا اتكتكشامل الوا ج مليها مبوج العقد ،وايان يفيد اةأن التعا ةد كةيكلا خةالل
ترة التلديد ا ملال التحض ية الالزمة لالنتقال إىل مركلة اتكتغالل؛
(د) مةةةا يلة ة َا مة ة ـفاصةةةيا مة ة أا تةةةا مقتةةةرح مة ة أا جة ة م مة ة منطقةةةة
اتكتكشامل خالل ترة التلديد؛
(هة)
لفترة التلديد؛

جةةةدول زمةةةين االنفقةةةاا السةةةنوية التو عةةةة يلةةةا يتعلةةةج اربنةةةامج ا نشةةةطة

(و) ارنامج ـدرييب مقترح لفتةرة التلديةد و قةا للتوصةياا التوجيهيةة اا السةلة
لللتعا دي الع أصدرهتا اللجنة القانونية والتقنية ملال االنظاا(ج).
 - ٢ـقدا مجيع البياناا والعلوماا القدمة يلا يتعلج اطل متديد مقةد اتكتكشةامل ا
ركا مطبوع وا ركا ر ل ملدد السلطة.

(ب) .ISBA/21/LTC/11
(ج) .ISBA/19/LTC/14
15-12481

7/8

ISBA/21/C/19

الت ييا الثاين
اـفةةات اةةني السةةلطة الدوليةةة لقةةاع البحةةار و أالتعا ةةدد اشةةأن متديةةد مقةةد اتكتكشةةامل
ألللورد العديند الربا اني السلطة الدولية لقاع البحار و أالتعا دد والؤر أالتاريخد
يتفج كا م السلطة الدولية لقاع البحار ،نثلة اأمينها العةاا (ويشةار إليهةا يلةا يلة
الفظ ”السلطة“) و أالتعا دد ،نثال اة أ...د (ويشار إليه يلةا يلة الفةظ ”التعا ةد“) ،ملة
متديد مقةد اكتكشةامل أالةورد العةديند الةربا اةني السةلطة والتعا ةد والو ةع ا أالتةاريخد ا
أالكةةةاند لةةةدة  1٥كةةةنة مة ة أـةةةاريخ اةةةدم نفةةةا العقةةةد ا صةةةل د ،ااشخةةةا ة إىل الر قةةةاا
اا السلة ،لدة أ… د كنة أكنوااد إىل أالتاريخد ،رهنا االتعديالا التالية.
 - 1يسةةتعاق م ة اـةةدول  ٢ا العقةةد اربنةةامج ا نشةةطة اللحةةج هب ة ا اتـفةةات
اسفته الر ج ا ول.
 - ٢يسةةتعاق م ة اـةةدول  3ا العقةةد اربنةةامج التةةدري اللحةةج هب ة ا اتـفةةات
اسفته الر ج الثاين.
 - 3يستعاق م الشرول القياكةية الشةار إليهةا ا الفقةرة  1مة منطةوت العقةد
االشةةرول القياكةةية اللحقةةة هب ة ا اتـفةةات اسةةفتها الر ةةج الثالةةث(أ) ،كيةةث كةةتدمج ا العقةةد
وجيرا العلا هبا كلا لو كانت واردة يه ااكتفاخة.
رهنا االتعديالا الةواردة أمةال  ،يسةتلر العقةد نا ة ا وكةاريا اسةورة كاملةة ا مجيةع
جوانبه ا خرى .ويدخا ه ا التعديا كي النفا ا أالتاريخد.
وإ باـا لا ـقدا ،اا اللثالن الو عان أدنا والفوخان كس ا صول ،كةا مة بةا
الطرمل ال ا ثله ،اتو يع ه ا اتـفات ا أالكاند ا يوا أالتاريخد.

(أ) يلةةا يتعلةةج اةةالعقود الةةع ـنتةه مةةدهتا ا مةةام  ٢٠16و  ،٢٠17ـسةةبح اشكالةةة إىل الر ةةج الرااةةع لنظةةاا
التنقي م العقيةداا الؤلفةة مة مةدة معةادن ا النطقةة واكتكشةا ها الة ا امتلةد اجمللةس ا  ٢٢متةوز/
يوليه ( ٢٠13الو يقة  ،ISBA/19/C/17الر ج) اسيغته العدلة مبوج الو يقة .ISBA/19/A/12
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