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الدورة الثانية والعشرون
كينغستون ،جامايكا
 ٢٢-11متوز/يوليه ٢٠1٦

وجهة النظر القانونية بشأن إمكانية اعتباار السلالا املقدماة ماد قاندو
اهلباااال للبحاااوم العلبياااة البحرياااة ص املنطقاااة إ قاااندو الت عاااال
االستئباين منحا
تقرير لألمني العام

أوال  -مقدمة
 - 1طلباااال اللجنااااة املاليااااة إ ا مااااني العااااام ،ص دوراهتااااا التاسااااعة عشاااارة والعشااااريد
واحلادياااة والعشاااريد ،إعاااداد تقريااار عاااد وجهاااة النظااار القانونياااة بشاااأن إمكانياااة اعتباااار
السلااالا املقدماااة ماااد قاااندو اهلباااال للبحاااوم العلبياااة البحرياااة ص املنطقاااة إ قاااندو
الت عال االستئباين منحا( )1وقد أعد هذا التقرير استجابة لتلك الطلبال.

ثانيا  -قندو الت عال االستئباين
 - ٢أنشااان قاااندو الت عاااال االساااتئباين ص عاااام  .)٢(٢٠٠٢والغااارأل ا ساساا مناااه
تعزيااز مشاااركة ا عءااان املنااتبني إ بلاادان ناميااة ص اجتباعااال اللجنااة القانونيااة والتقنيااة
__________
( )1انظاااااااااار  ،ISBA/19/A/7-ISBA/19/C/11الفقاااااااااارة1٦؛ و  ،ISBA/20/A/5-ISBA/20/C/19الفقااااااااااارة 17؛
و  ،ISBA/21/A/6-ISBA/21/C/15الفقرة .19

( )٢انظر  ،ISBA/8/A/11الفقرة  ،1٢و  ،ISBA/12/FC/L.1الفقرة .11
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واللجناااة املالياااة .ويلبا اوق العاااندو بت عاااال ماااد أعءاااان السااالطة وماااد جهاااال أخااار .
واعتبدل اجلبعية االختعاقال والشروط املؤقتة الستخدام العندو  ،بنان على توقاية ماد
اللجنة ،ص عام .)3(٢٠٠3

ثالثا  -التحااااااويصل مااااااد قااااااندو املسااااااتثبريد الاااااارواد إ قااااااندو
الت عال االستئباين
 - 3ملساااااااعدة قااااااندو الت عااااااال االسااااااتئباين ص الساااااانة ا و مااااااد تشااااااغيله
وإلكبا الت عال ،أذنل اجلبعية عاام  ٢٠٠3لألماني العاام ،بعافة اساتثناوية وملارة وا ادة،
دفع سللا ،سب احلاجة ،ال يتجاوز جمبوعهاا  75 ٠٠٠دوالر ،ماد ماوارد متوياا خارجاة
عد امليزانية تكون ص علهدة ا مني العام ،ومستحقة للسلطة( .)4وبلا جمباوع معاادر التبوياا
 ٢ 7٦٦ 8٠3دوالرال ،وهااو مبل ا اثااا الرقاايد املتبق ا مااد رسااوم الطلبااال ال ا دفعهااا
املساااتثبرون الااارواد املساااجلون اوجاااب القااارار الثااااين ملاااؤمتر ا ما ا املتحااادة الثالا ا املعا ا
بقااانون البحااار ،والا كاناال سااابقا ص عهاادة ا م ا املتحاادة (قااندو املسااتثبريد الاارواد).
وتشري السجصل إ دفع سلفة قدرها  75 ٠٠٠دوالر ص عام .٢٠٠3
 - 4وص عاام  ،٢٠٠4أذناال اجلبعيااة لألمااني العااام ،بنااان علااى توقااية مااد اللجنااة املاليااة،
بااااأن يقاااادم ساااالفة إاااااافية ،بالقاااادر الااااصزم وص اااادود  1٠ ٠٠٠دوالر مااااد فواوااااد
قااندو املساااتثبريد الااارواد إ العااندو االساااتئباين للت عاااال( .)5ولاايمث اااة أ ساااجا
يؤكد تقدمي هذه السلفة.
 - 5وص عاام  ،٢٠٠5أذناال اجلبعيااة لألمااني العااام ،بنااان علااى توقااية مااد اللجنااة املاليااة،
بدفع سلفة ثالثاة ،بالقادر الاصزم ،ص ادود  ٦٠ ٠٠٠دوالر ماد فواواد قاندو املساتثبريد
الرواد لتشغيا قندو الت عال االستئباين( .)٦وقد ُقدّمل هذه السلفة.
 - ٦وص عااااام  ،٢٠٠٦قااااررل اللجنااااة عاااادم التوقااااية بتقاااادمي أ ساااالا إاااااافية إ
قااااندو الت عااااال االسااااتئباين لعااااام  ٢٠٠7بعااااد إ اطتااااها علبااااا بالرقاااايد املتبقااا ص
__________
( )3انظر  ،ISBA/9/A/5-ISBA/9/C/5املرفق.

( )4انظر املرجع نفسه ،الفقرة  ٦واملرفق ،و  ،ISBA/9/A/9الفقرة .14
( )5انظر  ،ISBA/10/A/6-ISBA/10/C/7الفقرة  ،11و  ،ISBA/10/A/8الفقرة .9
( )٦انظر  ،ISBA/11/A/8-ISBA/11/C/9الفقرة  ،1٠و  ،ISBA/11/A/11الفقرة .19
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قندو الت عال االستئباين ،الذ يشبا آخر سلفة مقدمة مد قندو املساتثبريد الاروّاد،
وقدرها  ٦٠ ٠٠٠دوالر(.)7
 - 7وبل جمباوع السالا املقدماة ماد قاندو املساتثبريد الارواد إ قاندو الت عاال
االستئباين بني عام  ٢٠٠3و  ٢٠٠٦ما قدره  135 ٠٠٠دوالر (انظر املرفق).
 - 8وص عااام  ،٢٠٠7قااررل اجلبعيااة ،بنااان علااى توقااية مااد اللجنااة املاليااة ،اعتبااار مبلا
 135 ٠٠٠دوالر املقاادم كساالفة لعااندو الت عااال االسااتئباين مااد قااندو املسااتثبريد
الرواد مسامهة ص قندو الت عال االستئباين(.)8

رابعا  -قندو اهلبال للبحوم العلبية البحرية ص املنطقة
 - 9أنشاااان قااااندو اهلبااااال للبحااااوم العلبيااااة البحريااااة ص املنطقااااة عااااام ،)9(٢٠٠٦
تنفيذا كام املاادة  ) ٢( 143ماد اتفاقياة ا ما املتحادة لقاانون البحاار الا تان علاى أن
تقوم السلطة الدولية لقاع البحار بتعزيز وتشجيع إجران البحاوم العلبياة البحرياة ص املنطقاة.
وأواااحل اجلبعيااة ،ص قرارهااا املتعلااق بصنشااان العااندو  ،أن أ ااراأل العااندو ه ا تعزيااز
وتشااجيع إجااران البحااوم العلبيااة البحريااة ص املنطقااة ملنفعااة البشاارية ععااان ،وال ساايبا باادع
مشاااركة العلبااان والفناايني املااؤهلني مااد البلاادان الناميااة ص باارام البحااوم العلبيااة البحريااة
وااانحه فاارش املشاااركة ص التعاااون الااتق والعلب ا الاادور ،بساابا منااها باارام التاادريب
واملساعدة الفنية والتعاون العلب .
 - 1٠وأنشااان قاااندو اهلباااال بااارأر ماااا أور قااادره  ٢ ٦31 8٠3دوالرال ،اثاااا
الرقااايد املتبقا ا ص قاااندو املساااتثبريد الااارواد ص  18آب/أ ساااطمث  ٢٠٠٦بعاااد تقااادمي
سلا يبل جمبوعها  135 ٠٠٠دوالر إ قندو الت عال االستئباين.
 - 11ور ا أن الغاارأل ا ساسا مااد قااندو اهلبااال هااو تعزيااز إجااران البحااوم العلبيااة
البحريااة ،فقااد قااررل اجلبعيااة ص الفقاارة  7مااد قرارهااا ،بنااان علااى توقااية مااد اللجنااة املاليااة
واجمللاامث ،أنااه هلااوز هلااا أن تقاارر ص أ ساانة أن اعا  ،بالقاادر الااصزم ،مبلغااا ال يزيااد علااى
 ٦٠ ٠٠٠دوالر مد إيرادال العندو لدع قندو الت عال االستئباين.
__________
( )7انظر  ،ISBA/12/A/7-ISBA/12/C/9الفقرة .9

( )8انظر  ،ISBA/13/A/3-ISBA/13/C/5الفقرة  ،7و  ،ISBA/13/A/7الفقرة .41
( )9انظر .ISBA/12/A/11
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 - 1٢وطلباااال اجلبعيااااة إ ا مااااني العااااام ،ص الفقاااارتني  8و  9مااااد قرارهااااا ،أن يعااااد
قواعاااد وإجااارانال إلدارة قاااندو اهلباااال واساااتخدامه ،وقاااررل ،بانتظاااار إقااارار هاااذه
القواعااد واإلجاارانال ،عاادم اسااتخدام إياارادال العااندو إال وفااق قاارار تعاادره اجلبعيااة
عبص بالفقرة  7مد القرار.
 - 13وص عام  ،٢٠٠7اعتبدل اجلبعية اختعاقاال قاندو اهلباال ومبادوااه التوجيهياة
وإجراناتاااه ص قاايغتها النهاويااة( .)1٠ومل يشَاار إ اعااي أ أمااوا إاااافية مااد قااندو
اهلبال إ قندو الت عال االستئباين.

خامسا  -حتويا ا موا مد قندو اهل بال إ قندو الت عال االستئباين
 - 14علااى الاار مااد القاارار الااذ ااذتااه اجلبعيااة ص عااام  ٢٠٠7بشااأن كيفيااة التعامااا
ماااااع مبلااا ا  135 ٠٠٠دوالر املقااااادم كسااااالفة لعاااااندو الت عاااااال االساااااتئباين ماااااد
قاااندو املساااتثبريد الااارواد (انظااار الفقااارة  ،)8فقاااد أذنااال لألماااني العاااام ص عاااام ٢٠٠8
بتحوياااا مبلااا ص ااادود  ٦٠ ٠٠٠دوالر ماااد الفاوااادة املتراكباااة ماااد قاااندو اهلباااال
لتكبلااة رقاايد قااندو الت عااال االسااتئباين ص عااااام  ،٢٠٠9والقيااام ص ـاااااية املطااا
بصرجاااااع الساااالا ال ا بل ا جمبوعهااا  135 ٠٠٠دوالر واملقدمااة إ قااندو اهلبااال مااد
قندو املستثبريد الرواد(.)11
 - 15وعباااص بااااذلك القاااارار ،اااوّ ا مااااني العااااام مبلغااااا قاااادره  ٢٠ ٠٠٠دوالر مااااد
قندو اهلبال إ قندو الت عال االستئباين ص كانون ا و /ديسب .٢٠٠8
 - 1٦وص عااام  ،٢٠٠9أشااارل اللجنااة املاليااة إ أـااا وافقاال مااد قبااا علااى حتويااا مبل ا
 ٦٠ ٠٠٠دوالر ماااد قاااندو اهلباااال إ قاااندو الت عاااال االساااتئباين ص عاااام ٢٠٠8
وأوقااال ،باااالنظر إ املساااامهة اجلديااادة ص قاااندو الت عاااال االساااتئباين ماااد الناااروي ،
بأناااه ينبغا ا لألماااني العاااام أن يعلاااق حتوياااا الرقااايد الباااال  4٠ ٠٠٠دوالر إ أن يساااتلزم
ا ماار ذلااك( .)1٢وص عااام  ، ٢٠1٠أشااارل اللجنااة ماارة أخاار إ أـااا وافقاال مااد قبااا

__________
( )1٠انظر .ISBA/13/A/6

( )11انظر  ،ISBA/14/A/8الفقرة .8
( )1٢انظر  ،ISBA/15/A/5-ISBA/C/6الفقرة .8
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على ذلك التحويا وقدمل نفمث التوقية( .)13وماع ذلاك ،فقاد لاوّ مبلا  4٠ ٠٠٠دوالر
ص كانون الثاين/يناير .٢٠11
 - 17وص عاام  ،٢٠11أذناال اجلبعيااة لألمااني العااام ،بنااان علااى توقااية مااد اللجنااة املاليااة،
بااأن ياادفع ،بالقاادر الااصزم وعلااى أسااار اسااتثناو  ،ساالفة تعااا إ  3٠ ٠٠٠دوالر مااد
الفواوااد املتراكبااة ص قااندو اهلبااال لتكبلااة رقاايد قااندو الت عااال االسااتئباين( .)14ااري
أن القرار مل ينفذ ن ا مر مل يستلزم تكبلة رقيد قندو الت عال االستئباين.
 - 18وياااابني مرفااااق هااااذا التقرياااار جمبااااوع املبااااال ا ولااااة مااااد قااااندو اهلبااااال إ
قندو الت عال االستئباين ىت اآلن.

سادسا  -السُّلا باعتبارها منحا
الساالا املتراكبااة ،البالغااة
 - 19تسااانلل اللجنااة املاليااة عبااا إذا كااان مااد اجلاااوز اعتبااار ُّ
 ٦٠ ٠٠٠دوالر ،ماااد قاااندو اهلباااال إ قاااندو الت عاااال االساااتئباين منحاااا .وكباااا
اكااد أن يص اام مااد الفقاارال السااابقة ،مل تاارد مااد قبااا أ إشااارة إ ا مااوا املخععااة
مد قندو اهلبال بنان على توقية اللجنة علاى أـاا ”سالا“ .وعاوأل ذلاك ،فقاد أُذن اا
واعتلباادل علااى أسااار أـااا ”خمععااال“ مااد الفواوااد املتراكبااة لعااندو اهلبااال ،علااى
أسااااار اسااااتثناو  ،متاشااااايا مااااع لغاااااة القاااارار الاااااذ أنشاااان اوجباااااه قااااندو اهلباااااال
عاااام .)15(٢٠٠٦وبلغاااة باسااابية بسااايطة ،فاااصن املبلا ا املخعا ا هاااو إذن بتكباااد نفقاااال
أو الاادخو ص التزامااال ص اادود مبل ا معااني ،لغاارأل معااني وملاادة معينااة .واكااد تعريااا
املنحااة ببساااطة علااى أـااا مبلا مااد املااا يعطااى لشااخ أو منظبااة لغاارأل معااني .واوجااب
هااذيد التعااريفني ،ومااا مل ياان قاارا ة علااى خااص ذلااك ،فااصن املبل ا املخع ا أو املنحااة
يعا أن املبااال املعنيااة ال يتوقااع اسااتردادها .ولااذلك ،فلاايمث ااة أ ساالا ينبغا اسااترجاعها
مد قندو الت عال االستئباين.
 - ٢٠ري أن ة تعقيدا إاافيا ناعا عد القرارال املتناقءة للجبعية بشاأن كيفياة التعار
ص السااالا الباااال جمبوعهاااا  135 ٠٠٠دوالر املقدماااة ماااد قاااندو املساااتثبريد الااارواد
إ قندو الت عال االستئباين قبا إنشان قندو اهلبال .فهذه املبال يشار إليها باساتبرار
باااا ”السااالا“ .وكباااا أشاااري إ ذلاااك أعاااصه ،فقاااد أوعااازل اجلبعياااة إ ا ماااني العاااام ص

__________
( )13انظر  ،ISBA/16/A/5-ISBA/16/C/8الفقرة .1٦

( )14انظر  ،ISBA/17/A/3-ISBA/17/C/3الفقرة  ،٦و  ،ISBA/17/A/5الفقرة .9
( )15انظر  ،ISBA/12/A/11الفقرة .7
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عام  ٢٠٠8بالقيام ص ـاااية املطا بصرجااااع السااالا الا بلا جمبوعهاا  135 ٠٠٠دوالر
واملقدمة إ قندو اهلبال مد قندو املستثبريد الرواد.
 - ٢1ااري أن اجلبعيااة قااررل مااد قبااا ،بنااان علااى توقااية مااد اللجنااة املاليااة ،اعتبااار مبل ا
 135 ٠٠٠دوالر املقاادم كساالفة لعااندو الت عااال االسااتئباين مااد قااندو املسااتثبريد
الاارواد علااى أنااه مسااامهة( .)1٦ولاايمث مااد املبكااد ،اسااتنادا إ الوثاااوق املتا ااة ،التوفيااق بااني
هااذيد القااراريد .ومااع ذلااك ،فااصن تسلسااا ا اادام ال ا أن القاارار الااذ ااذتااه اجلبعيااة
عام  ٢٠٠7القاا باعتبار ذلك املبل مسامهة قد نلفّذ ،وبالتار فصن القرار الاذ اااذ ال قاا
ص عااام  ٢٠٠8اكااد اعتباااره قاارارا شاااذا ،بااالنظر إ أنااه ولااو ذلااك الوقاال مل تعااد هنااا
أية أموا ينبغ إرجاعها ،بعد أن أقبحل املنحة جزنا مد قندو الت عال االستئباين.

سابعا  -التوقية
 - ٢٢بالنظر إ أنه ليمث ة ،على ما يبدو ،أية مسألة معلقة يتعني علاى اللجناة املالياة ااااذ
قرار بشأـا ،فصن اللجنة مدعوة إ أن حتيط علبا ذا التقرير.

__________
( )1٦انظر  ،ISBA/13/A/7الفقرة .41
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املرفق
ا موا ا ولة إ قندو الت عال االستئباين مد قندو املستثبريد الارواد
وقندو اهلبال
(بدوالرال الواليال املتحدة)
الشهر والسنة

املصدر

املبلغ

كانون ا و /ديسب ٢٠٠3
زيران/يونيه ٢٠٠٦

قندو املستثبريد الرواد
قندو املستثبريد الرواد

75 ٠٠٠
٦٠ ٠٠٠

اجملبوع الفرع
كانون ا و /ديسب ٢٠٠8
كانون الثاين/يناير ٢٠11

16-03925

135 ٠٠٠
قندو اهلبال
قندو اهلبال

٢٠ ٠٠٠
4٠ ٠٠٠

اجملبوع الفرع

٦٠ ٠٠٠

اجملبوع

195 ٠٠٠
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