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الدورة الثانية والعشرون
كينغستون 22-11 ،متوز/يوليه 2٠16

القوانني واألنظمة والتدابري اإلدارية اليت اعتمدهتا الدول املزكيةة وريرياةا
من أعضاء السلطة الدولية لقاع البحار فيما يتعلق باألنشطة يف املنطقة
تقرير األمني العام
 - 1يف الةةدورة السةةابعة عشةةرة للسةةلطة الدوليةةة لقةةاع البحةةار ،املعقةةودة يف عةةام ،2٠11
اعتمد جملس السلطة مقررًا طلة فيةه ا األمةني العةام أن يعة يد تقريةرًا عةن القةوانني واألنظمةة
والتدابري اإلدارية اليت اعتمدهتا الدول املزكية وريرياا من أعضاء السلطة يف ما يتعلق باألنشةطة
يف املنطقةةة ،ودعةةا اجمللةةس الةةدول املزكيةةة وريرياةةا مةةن أعضةةاء السةةلطة ا القيةةام ،سةة
االقتضاء ،بتزويد أمانة السلطة مبعلومات عن القوانني واألنظمة والتدابري اإلدارية الوطنيةة اات
الصلة أو بنصوص تلك القوانني واألنظمة والتدابري اإلدارية الوطنية (انظر .)ISBA/17/C/20
 - 2ويف الةةدورة الثامنةةة عشةةرة للسةةلطة ،املعقةةودة يف عةةام  ،2٠12وتلبيةةة لةةالك الطلة ،
قدّم األمني العام تقريراً ا اجمللس عن القوانني واألنظمة والتدابري اإلدارية اليت اعتمدهتا الةدول
املزكيةةةة وريرياةةةا مةةةن أعضةةةاء السةةةلطة يف مةةةا يتعلةةةق باألنشةةةطة يف املنطقةةةة (ISBA/18/C/8
و  .) Add.1وبعد النظر يف التقريةر ،طلة اجمللةس ا األمةني العةام أن يقةوم بةنويا بابةت مال
درابة القةوانني واألنظمةة والتةدابري اإلداريةة الةيت تعتمةداا الةدول املزكيةة وريرياةا مةن أعضةاء
السلطة فيمةا يتعلةق باألنشةطة يف املنطقةة ،وأن يةدعو لةاا الغةر الةدول املزكيةة وريرياةا مةن
أعضاء السلطة ا تزويةد األمانةة بنصةوص القةوانني واألنظمةة والتةدابري اإلداريةة الوطنيةة اات
الصلة (انظر .)ISBA/18/C/21
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 - 3ويف الدورات التابعة عشرة والعشرين واحلادية والعشرين للسةلطة ،يف أعةوام 2٠13
و  2٠14و  2٠15على التةوا  ،قةدم األمةني العةام تقةارير مسةت ملة عةن اةاا املو ةوع ا
اجمللةةةس ( ISBA/19/C/12و  ISBA/20/C/11و  Add.1و  .)ISBA/21/C/7وفضةةةن عةةةن الةةةك،
أنشةتت األمانةةة علةةى اةةب ة اإلنترنةةي قاعةةدة بيانةةات تضةةق معلومةةات عةةن القةةوانني واألنظمةةة
والتةةدابري اإلداريةةة الوطنيةةة الةةيت تق ةدّم ليلةةا مةةن الةةدول املزكيةةة وريرياةةا مةةن أعضةةاء السةةلطة
ونصوص تلك القوانني واألنظمة والتدابري.
 - 4ويف  14آاار/مارس  ،2٠16عميمي األمانة ماكرة افوية تدعو مرة أخةر الةدول
املزكيةة واألعضةةاء ايخةةرين يف السةةلطة ا أن يقةةدموا ا األمانةةة نصةةوص القةةوانني واألنظمةةة
والتدابري اإلداريةة الوطنيةة اات الصةلة أو معلومةات اات هبةلة رةا .وردًا علةى تلةك املةاكرة،
قةةدمي كوبةةا والصةةني نصوهب ةًا مةةن تشةةريعاهتما أو معلومةةات عنةةلا يف  13و  31أيار/مةةايو
 ،2٠16على التوا .
 - 5و ىت  3٠أيار/مايو  ،2٠16قدمي الدول واملنةاطق التاليةة معلومةات عةن تشةريعاهتا
الوطنية اات الصلة أو نصةوص اةاا التشةريعاتمل أملانيةا ،وأيرلنةدا ،وبلجي ةا ،وتونغةا ،ورةزر
كةةو  ،واهملوريةةة التشةةي ية ،و لوريةةة كوريةةا ،وزامبيةةا ،وبةةنغافورة ،والصةةني ،وعمةةان،
ورييانةا ،وفرنسةةا ،وفيجةةو ،وكوبةا ،وامل سةةيك ،واململ ةةة املتحةدة لظيطانيةةا العظمةةى وأيرلنةةدا
الشةةمالية ،ونةةاورو ،ونيجرييةةا ،ونيةةوي ،ونيوزيلنةةدا ،والنةةد ،واولنةةدا ،والواليةةات املتحةةدة
األمري ية ،واليابان؛ وورد تقرير أيضاً من أمانة اعة احمليط الادئ بابةق منطقةة رةزر احملةيط
الادئ (انظر املرفةق) .وك ةن االطةنع علةى املعلومةات املتعلقةة بةالقوانني واألنظمةة والتةدابري
اإلدارية الوطنيةة أو علةى النصةوص الةيت قدمتةلا الةدول املةاكورة أعةنا أو أعضةاء السةلطة يف
املوقع الشب و للسلطة (.)www.isa.org.jm/national-legislation-database
 - 6وبتواهبل األمانة ابت مال قاعدة البيانات املنشورة على اب ة اإلنترني ني تتلقةى
معلومةةات رديةةدة .وبةةتجر يف املوعةةد احملةةدد درابةةة اةةاملة للتشةةريعات الوطنيةةة القا مةةة،
سبما يرد من معلومات أخر يف ااا الصدد وعندما تسمح موارد األمانة بالك.
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املرفق

التشةةريعات املشةةمولة يف املعلومةةات املقدمةةة مةةن الةةدول واملنةةاطق وأمانةةة
اعة احمليط الادئ
أوال  -تشريعات عامة
اتفاقية األمةق املتحةدة لقةانون البحةار ،مونتيغةو بةاي 1٠ ،كةانون األول/ديسةمظ  .1982دخلةي
يز النفاا يف  16تشرين الثاين/نوفمظ  .1994جمموعة معاهدات األمم اتحدمد  ،اجمللةد ،1833
الرقق  ،31363-1الصفحة 2٠1؛ ).21 International Legal Materials 1261 (1982
اتفةةاب بشةةتن تنفيةةا اهةةزء احلةةادي عشةةر مةةن اتفاقيةةة األمةةق املتحةةدة لقةةانون البحةةار امل رخةةة
 1٠كانون األول/ديسمظ  .1982وقد دخل االتفاب يز النفةاا يف  28متوز/يوليةه .1994
قةةةرار اهمعيةةةة العامةةةة 263/48؛ )33 International Legal Materials 1309 (1994؛ جمموعمممة
معاهدات األم اتحدد  ،اجمللد  ،1836الرقق  ،31364-1الصفحة .2٠
نظةةةام التنقية ة عةةةن العقيةةةدات امل لفةةةة مةةةن عةةةدة معةةةادن وابت شةةةافلا يف املنطقةةةة .اعتمةةةد
يف  13متوز/يوليةةةةةةه ( 2٠٠٠مرفةةةةةةق الو يقةةةةةةة  ISBA/6/A/18امل رخةةةةةةة  4تشةةةةةةرين األول/
أكتةةةةةةوبر  ،)2٠٠٠وعةةةة ةدال يف عةةةةةةام ( 2٠13مرفةةةةةةق الو يقةةةةةةة  ISBA/19/C/17امل رخةةةةةةة
 22متوز/يوليةةةةه  ،)2٠13مث عةةةدّل جمةةةددا يف عةةةةام ( 2٠14مرفةةةةق الو يقةةةةة ،ISBA/20/A/9
امل رخة  24متوز /يوليه .)2٠14
نظةةةةام التنقيةة ة عةةةةن ال ظيتيةةةةدات العديةةةةدة الفلةةةةزات وابت شةةةةافلا يف املنطقةةةةة .اعتمةةةةد
يف  7أيار/مةةةةةةايو ( 2٠1٠مرفةةةةةةق الو يقةةةةةةة  ISBA/16/A/12/Rev.1امل رخةةةةةةة  15تشةةةةةةرين
الثةةةاين/نوفمظ  ،)2٠1٠وعةةةدّل يف عةةةام ( 2٠14مرفةةةق الو يقةةةة  ،ISBA/20/A/10امل رخةةةة
 24متوز/يوليه .)2٠14
نظام التنقي عةن قشةور املنغنيةز احلديةدي الغنيةة بال وبالةي وابت شةافلا يف املنطقةة .اعتمةد
يف  27متوز/يوليةةةةةه ( 2٠12مرفةةةةةق الو يقةةةةةة  ISBA/18/A/11امل رخةةةةةة  22تشةةةةةرين األول/
أكتوبر .)2٠12
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انيا  -التشريعات الوطنية
بلجي ا

 3٠متوز/يوليه  - 2٠13قانون يضيف أ اما تنظق املواد اخلا عة للمةادة  77مةن الدبةتور
ا القةةانون املةة ر  17آب/أريسةةطس  2٠13املتعلةةق بالتنقيةة عةةن املةةوارد وابت شةةافلا
وابتغنلا يف قاع البحار واحمليطات ويف باطن أر لا خارج دود الوالية الوطنية.
 17آب/أريسطس  - 2٠13القانون املتعلق بالتنقي عةن املةوارد وابت شةافلا وابةتغنلا يف
قاع البحار واحمليطات ويف باطن أر لا خارج دود الوالية الوطنية.

الصني
قةةانون املةةوارد املعدنيةةة هملوريةةة الصةةني الشةةعبية .اعتمةةد يف اهلسةةة اخلامسةةة عشةةرة للجنةةة
ونقةةح عمةةن
الدا مةةة للم ة متر الشةةعين الةةوط السةةادس املعقةةودة يف  19آاار/مةةارس ِّ .1986
بقةةرار اللجنةةة الدا مةةة للم ة متر الشةةعين الةةوط بشةةتن تنقةةيح قةةانون املةةوارد املعدنيةةة هملوريةةة
الصني الشعبية الاي اعتمِد يف اهلسة احلادية والعشرين للجنة الدا مةة للمة متر الشةعين الةوط
الثامن املعقودة يف  29آب/أريسطس .1996
قواعد تنفيا قانون املوارد املعدنية هملورية الصني الشعبية .أهبةدراا جملةس الدولةة وملوريةة
الصةةني الشةةعبية باملربةةوم رقةةق  152يف  26آاار/مةةارس  .1994ودخلةةي يةةز النفةةاا يف
تاريخ هبدوراا.
قانون لورية الصني الشعبية حلماية البيئة البحرية .اعتمد يف الدورة الرابعة والعشةرين للجنةة
الدا مةة للمة متر الشةعين الةوط اخلةةامس املعقةودة يف  23آب/أريسةطس  .1982ودخةل اةةاا
القةةانون يةةز النفةةاا يف  1آاار/مةةارس  .1983ون ِّقةةح يف الةةدورة الثالثةةة عشةةرة الةةيت عقةةدهتا
اللجنةة الدا مةةة للمة متر الشةعين الةةوط التابةةع يف  25كةانون األول/ديسةةمظ  ،1999وأُعيةةد
تنقيحةةه يف الةةدورة السادبةةةة للجنةةة الدا مةةةة للمةة متر الشةةةعين الةةوط الثةةةاين عشةةر املعقةةةودة
يف  28كانون األول/ديسمظ .2٠13
الن حة اإلدارية املتعلقة مبنع ومعاهة تلوث البيئة البحريةة والضةرر الن ةق رةا نتيجةة ملشةاريع
املنشةةةات الندبةةةية البحريةةةة .اعتمةةةدت يف اهلسةةةة التنفيايةةةة  148جمللةةةس الدولةةةة املعقةةةودة
يف  3٠آب/أريسطس  .2٠٠6وبدأ برياهنا يف  1تشرين الثاين/نوفمظ .2٠٠6
قانون لورية الصني الشعبية للتنقي عن املةوارد يف منطقةة أعمةاب قةاع البحةار وابةتغنلا،
اعتمد يف  26اباط/فظاير  2٠16ودخل يز النفاا اعتبارًا من  1أيار/مايو .2٠16
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رزر كو
قانون عام  2٠٠9املتعلق باملوارد املعدنية يف قاع البحار.
االتفاب النموارو بشتن املوارد املعدنية لقاع البحار امل ر نيسان/أبريل .2٠11

كوبا
قانون التعدين ،دخل يز النفاا اعتباراً من  23كانون الثاين/يناير .1995
املربوم رقق  222امل ر  19أيلول/ببتمظ .1997

اهملورية التشي ية
قةةانون التنقي ة عةةن املةةوارد املعدنيةةة وابت شةةافلا وابةةتغنلا يف قةةاع البحةةار خةةارج ةةدود
الوالية الوطنية .القانون رقق  ٠2٠٠/158امل ر  18أيار/مايو .2٠٠٠

فيجو
مربوم بنة  2٠13بشتن اإلدارة الدولية للموارد املعدنيةة املورةودة يف قةاع البحةار (املربةوم
رقق .)21

فرنسا
ماكرة افوية م رخة  22آاار/مارس  2٠13هبادرة عن بفارة فرنسا يف راماي ا.

أملانيا
قةةانون التعةةدين يف قةةاع البحةةار امل ة ر  6زيران/يونيةةه ( 1995القةةانون) .وع ةدّل مبور ة
املةادة  74مةةن القةةانون املة ر  8كةةانون األول/ديسةةمظ Federal Law Gazette I, p. ( 2٠1٠
.)1864

رييانا
قانون املناطق البحرية لعةام  - 2٠1٠القةانون رقةق  18لعةام  .2٠1٠وقةد دخةل يةز النفةاا
اعتباراً من  18أيلول/ببتمظ .2٠1٠

الند
قانون (تنمية وتنظيق) املوارد املعنية يف املناطق الواقعة خارج اإلقليق الوط لعام .2٠٠2
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اليابان
القانون املتعلق بالتدابري امل قتة للتعدين يف أعماب قاع البحار.1982 ،
قةةةةانون التعةةةةدين .اعتمِةةةةد يف  2٠كةةةةانون األول/ديسةةةةمظ  ،195٠وعةة ةدال يف  22متةةةةوز/
يوليه .2٠11

امل سيك
تقرير عن قوانني امل سيك وأنظمتلا وتدابرياا اإلداريةة املتعلقةة بالتعةدين ةي بةطح البحةر.
قدمته بفارة امل سيك يف راماي ا يف  21كانون األول/ديسمظ .2٠11
دليل لعر البيانات املتعلقة باي ةار البيئيةة لقطةاع التعةدين و ليةل ألورةه القصةور والتقصةري
يف فةةا التنةةوع البيولةةورو البحةةري يف املنةةاطق احمليطيةةة والسةةا لية ويف اهةةزر امل سةةي ية،
أعديتةةه وزارة البيئةةة واملةةوارد الطبيعيةةة يف امل سةةيك ،وقدمتةةه بةةفارة امل سةةيك يف راماي ةةا يف
 21كانون األول/ديسمظ .2٠11
القانون العام للتوازن اإلي ولورو ومحاية البيئة .نشر يف اجلريمد ارريةمة امل رخةة  28كةانون
الثاين/يناير  1988ورر تعديله وابت ماله يف  4زيران/يونيه .2٠12
أن ظمة القانون العام للتوازن اإلي ولورو ومحاية البيئةة املتعلقةة بتقيةيق األ ةر البيئةو .نشةرت يف
اجلريمممممد ارريةمممممة امل رخةةةةةة  3٠أيار/مةةةةةايو  .2٠٠٠ورةةةةةر تعديلةةةةةلا وابةةةةةت مالا يف
 26نيسان/أبريل .2٠12
قةةةانون التعةةةدين .نشةةةر يف اجلريمممد ارريةمممة امل رخةةةة  26زيران/يونيةةةه  1992وعة ةدال يف
 28نيسان/أبريل .2٠٠5
السيابة البيئية الوطنية للتنمية املستدامة للمناطق احمليطية والسةا لية امل سةي يةمل ابةتراتيجيات
هبيانتلا وابتخداملا بش ل مستدام (انظر  ،A/61/372املرفق).

ناورو
انظر منطقة رزر احمليط الادئ.

اولندا
ماكرة افوية م رخة  26آاار/مارس  2٠13موريلة من البعثة الدا مة لولندا.

نيوزيلندا
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قانون عام  1996بشتن اتفاقية األمق املتحدة لقانون البحار.

نيجرييا
القانون النيجريي للموارد املعدنية والتعدين ،الصادر يف عام .2٠٠7
الن حة التنظيمية للموارد املعدنية والتعدين ،الصادرة يف عام .2٠11

نيوي
قانون املناطق البحرية ،الصادر يف عام .2٠13

عمان
املربةةةوم املل ةةةو رقةةةق  8/2٠11النةةةالق للتنقية ة عةةةن الةةةنفط والغةةةاز؛ واملربةةةوم املل ةةةو
رقةةةق  27/2٠٠3واملربةةةوم الةةةوزاري رقةةةق  77/2٠11النالمةةةان للتنقيةةة عةةةن املعةةةادن
(أنظمة قانون التعدين).

منطقة رزر احمليط الادئ
اإلطار اإلقليمو التشريعو والتنظيمةو للةدول األفريقيةة ودول مةنطقيت البحةر ال ةاريين واحملةيط
الةةادئ املتعلةةق بابت شةةار املةةوارد املعدنيةةة وابةةتغنلا يف أعمةةاب البحةةار .املشةةروع املشةةتر
بةةني أمانةةة اعةةة احملةةيط الةةادئ واال ةةاد األورويب بشةةتن املةةوارد املعدنيةةة يف قةةاع البحةةار،
 18نيسان/أبريل .2٠12

لورية كوريا
ماكرة افوية م رخة  2نيسان/أبريل  2٠13مورلة من البعثة الدا مة هملورية كوريا.
الةةةةة التشةةةةريعات املتصةةةةلة باألنشةةةةطة يف أعمةةةةاب قةةةةاع البحةةةةار الةةةةيت و ةةةةعتلا
لورية كوريا.

ومةةةةة

بنغافورة
قانون التعدين يف قاع البحار العميقة ،الصادر يف عام .2٠15

تونغا
انظر منطقة رزر احمليط الادئ.
16-09720

7/9

ISBA/22/C/8

اململ ة املتحدة لظيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
قانون التعدين يف أعماب البحار (أ ام م قتة) لعةام  ،1981بالصةيغة املعدلةة مبورة قةانون
التعدين يف أعماب البحار الصادر يف عام  ،2٠14النافا اعتباراً من  14متوز/يوليه .2٠14

زامبيا
قةةةانون احلمايةةةة البيئيةةةة واحلةةةد مةةةن التلةةةوث (رقةةةق  12لعةةةام )199٠؛ والقةةةانون (املعة ةديل)
لعام ( 1999رقق  ،12عام  - )1999الفصل  2٠4من قوانني زامبيا.

الثا  -تشريعات الدول املتعاملة باملثل
فرنسةا  -قةةانون ابت شةةار املةوارد املعدنيةةة وابةةتغنلا يف أعمةاب قةةاع البحةةار لعةةام ،1981
القانون رقق  1135-81امل ر  23كانون األول/ديسمظ .1981
أملانيا  -القانون املتعلق بالنظةام امل قةي للتعةدين يف أعمةاب قةاع البحةار لعةام  ،198٠املة ر
 16آب/أريسةةطس ( 198٠التر ةةة اإلن ليزيةةة) (International Legal Materials, .)1981
.XX, p. 393
يطاليا  -أنظمة بشتن ابت شار املوارد املعدنيةة وابةتغنلا يف أعمةاب قةاع البحةار ،القةانون
رقق  41امل ر  2٠اباط/فظاير .1985
اليابةةةةان  -القةةةةانون املتعلةةةةق بالتةةةةدابري امل قتةةةةة للتعةةةةدين يف أعمةةةةاب قةةةةاع البحةةةةار،1982 ،
.International Legal Materials, 22 (1) (1983), pp. 102-122
نيوزيلندا  -قانون اهرر القاري لعام .1964
ا ةةاد اهملوريةةات االاةةتراكية السةةوفياتية [ -مربةةوم بشةةتنت التةةدابري امل قتةةة لتنظةةيق أنشةةطة
امل بسةةات السةةوفياتية اات الصةةلة بابت شةةار املةةوارد املعدنيةةة وابةةتغنلا يف منةةاطق قةةاع
البحار الواقعة خارج دود اهرر القاري ،امل ر  17نيسان/أبريل .1982
اململ ةةةة املتحةةةدة  -قةةةانون التعةةةدين يف أعمةةةاب البحةةةار (أ ةةةام م قتةةةة) .1981 ،قةةةوانني
عام  ،1981الفصل  28 ،53متوز/يوليه .1981
اململ ةةة املتحةةدة  -أنظمةةة التعةةدين يف أعمةةاب البحةةار (تةةراخي) االبت شةةار) (الطلبةةات)،
أنظمة عام  ،1982رقق  .58بدأت يف النفاا يف  25كانون الثاين/يناير .1982
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اململ ةةةة املتحةةةدة  -أنظمةةةة التعةةةدين يف أعمةةةاب البحةةةار (تةةةراخي) االبت شةةةار) ،أنظمةةةة
عام  ،1984رقق  .123٠بدأ تطبيقلا يف  3أيلول/ببتمظ .1984
الواليةةةات املتحةةةدة  -قةةةةانون املةةةوارد املعدنيةةةةة الصةةةلبة يف أعمةةةةاب قةةةاع البحةةةةار.198٠ ،
) ،Public Law 96-283, 28 June 1980, 94 Stat. 553 (30 U.S.C. 1401 et seq.بصةةةةةيغته املعدّلةةةةةة
يف  1متوز/يوليه .2٠٠٠

رابعا  -التشريعات الوطنية يف الدول اليت لا مركز املراق
الواليات املتحدة األمري ية
قانون املةوارد املعدنيةة الصةلبة يف أعمةاب قةاع البحةار.198٠ ،
) ،1980, 94 Stat. 553 (30 U.S.C. 1401 et seq.بصيغته املعديلة يف  1متوز/يوليه .2٠٠٠

Public Law 96-283, 28 June

أنظمةةة التعةةدين يف أعمةةاب قةةاع البحةةار الةةيت لةةا أ ةةر علةةى املست شةةفني العةةاملني منةةا مةةا قبةةل
بن القانون.45 Fed. Reg. 226 (20 November 1980), pp. 76661-76663 .
أنظمةةة التعةةدين يف أعمةةاب قةةاع البحةةار بشةةتن تةةراخي) التنقية لعةةام .198٠
.45896 (15 September 1981); 15 Code of Federal Regulations, Part 970

46 Fed. Reg.

أنظمةةةةةة التعةةةةةدين يف أعمةةةةةاب قةةةةةاع البحةةةةةار بشةةةةةتن تصةةةةةاريح االبةةةةةتخراج التجةةةةةاري،
)54 Fed. Reg. 525 (6 January 1989؛ .15 Code of Federal Regulations, Part 971
املبةةةةادئ التوريليةةةةة البةةةةتخراج املةةةةوارد املعدنيةةةةة مةةةةن ريةةةةري الةةةةنفط والغةةةةاز وال ظيةةةةي
من اهزء اخلاررو من اهرر القاري الصادرة عن دا رة دارة اة ون املةوارد املعدنيةة بةوزارة
داخلي ةة الواليةةات املتحةةدة (Public Law 103-426, enacted 31 October 1994; 108 Stat. 4371).
).OCS Report. MMS 99-0070 (December 1999
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