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إجراءات التعامل مع البيانات واملعلومات السررية مالرب ملاملرا ة  12مر
النظام الداخلي للجنة القانونية والتقنية
مذكرة م األمانة

أوال  -مقدمة
 - 1طلب جملس السرلطة الدوليرة لقراع البحرار إل اللجنرة القانونيرة والتقنيرة ،ة ال قررة 8
م مقرره  ،ISBA/20/C/31إمدا مشروع إجراءات التعامل مع البيانرات واملعلومرات السررية،
ملى النحو املنصرو مليره ة املرا ة  12مر النظرام الرداخلي للجنرة  ،)ISBA/6/C/9ملرى أن
تقرردم ا إل اسلررس للنظررر اي ررا واملوااقررة ملي ررا ة مومررد ال يتجرراوز ورترره لعررام .2016
ومبوجررب املررا ة  ،)2 12تعرررا اللجنررة ملررى اسلررس ،للالوااقررة ،توإرريات ملشر ن إجررراءات
التعامل مع البيانات واملعلومات السرية اليت تصل إل ملم أمضاء اللجنة حبكرم مرا يو ونره مر
واجبررات اسررال اللجنررة .وتو ررع اررذه اىجررراءات ملررى أ ررال األنكررام ات الصررلة م ر
ات اقية األمم املتحدة لقانون البحار ،وقوامرد السرلطة وأنظالتر ا وإجراءا را ،واىجرراءات الريت
و ع ا األمني العام مالب ملذلك لب طبع مبسوولياته ايالرا يتعلرب ملاا رال ملرى ررية تلرك
البيانات واملعلومات .وقد أُمد اذا التقرير ا تجاملة لذلك الطلب.
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ثانيا  -معلومات أ ا ية
 - 2خبل الدورة التا عة مشررة للجنرة ة مرام  ،2013وجّره أمضراء اللجنرة االنتبراه إل
أنكام املا ة  )8 163م االت اقية واملا ة  11م النظام الداخلي املتعلقرة ملاملصراا املاليرة ة
األنشطة املتصلة ملاال تكشاف واال تغبل ة املنطقة .وطلبت اللجنة م األمانرة أن تقردم را
تو ررريحات وتوجي رررات ملشر ر ن نطرررا تلرررك األنكرررام وت سر ر اا انظرررر ،ISBA/19/C/14
ال قرررة  .) 24ومالررب اررذا الطلررب ،أمرردت األمانررة مبسررامدة خررب ا تشررار تقريرررا مرر
االمتبررارات املتعلقررة ملت س ر وتطبيررب املررا ة  )8 163م ر االت اقيررة واملررا ة  11م ر النظررام
الداخلي  ،)ISBA/20/LTC/CRP.2تضال توإيات مُر ت ملى اللجنة للنظر اي ا.
 - 3ونظرت اللجنرة خربل ور را العشرري ة مرام  2014ة التقريرر والتوجي رات الريت
أمد ا األمانة .وشد ت اللجنة ملى أن كل مضو م أمضراء اللجنرة مسروول ة املقرام األول
مرر ك الررة التقيررد ملااللتاامررات املنصررو ملي ررا ة االت اقيررة نرإررا ملررى قيررب الشرر ااية
واملساءلة ومراماة لتاايد مبء مالل اللجنة .وامترتت اللجنرة أيضرا أن أنكرام املرا ة  11مر
نظام ا الداخلي ،إل جانب التع رد اططري املوقرع مر كرل مضرو منرد االنضرالام إل اللجنرة،
كاايررة ومقبولررة لضررالان الشر ااية وك الررة خضرروع األمضرراء للالسرراءلة انظررر ،ISBA/20/C/20
ال قرة  .) 36وملى الرغم م اال تنتاجات الريت خلصرت إلي را اللجنرة ،كالرا ُكرر ن را ،ار ن
اسلس قرد طلرب ة ال قررة  8مر مقررره  ،ISBA/20/C/31أن تعرد اللجنرة مشرروع إجرراءات
ملش ن التعامل مع البيانات واملعلومات السرية.

ثالثا  -األنكام ات الصلة الوار ة ة االت اقية وة األنظالة
-4

تنص املا ة  )8 163م االت اقية ملى ما يلي:
ال يكررررون ألمضرررراء اللجنررررتني أيررررة مصررررلحة ماليررررة ة أ نشررررا يتصررررل
ملاال تكشاف واال تغبل ة املنطقة .وملي م ،رانرا مبرامراة مسرووليا م ة اللجنرتني
اللررتني يشررغلون مناإررب اي الررا أال ي شرروا ،ن ر ملعررد انت ر اء ورررا م ،أيررة أ رررار
إنامية ،أو مليانات تكون حمل ملكيرة وتنقرل إل السرلطة واقرا للالرا ة  14مر املرارب
الثالررل لبت اقيررة ،أو أيررة معلومررات رررية أخررره تصررل إل ملال ررم حبكررم ورررا م
ة السلطة.

 - 5ويررر ة املررا ة  )2 168نكررم ثاثررل يتعلررب ملعرردم اىاشرراء م ر قبررل األمررني العررام
ومور ي األمانة .وملناء ملى لرك ،ورغرم أن املرا تني  163و  168ت ر ران التاامرات ملعردم
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اىاشاء ،ا ن تلك االلتاامات مشروطة إرانة ملكوهنا ”رانرا مبرامراة مسرووليا م“ جتراه كرل
م اللجنة والسلطة ،ملى التوايل .وميك ا تنتاج أن الشرر ة كرل نالرة مر ارذه ااراالت
ي رردف إل ررالان أن تكررون املعلومررات السرررية متانررة ال ررت دام اللجنررة أو األمررني العررام
أو مور يه ة يا أ اء واجبا م ملى النحو املنا ب.
 - 6ومرع أن االت اقيرة ت رررا ملرذلك التاامررا ملعردم إاشرراء معلومرات رررية ،وتعررّف ملقرردر
حمد ما اي البيانات واملعلومرات الريت تعترت ررية ،ا هنرا ال تتنراول اىجرراءات الريت ينبغري أن
تسر ملى التعامل مع املعلومرات السررية .وملردال مر لرك ،ار ن اىجرراءات حمرد ة ة شر
جمالومررات األنظالررة املتعلقررة ملالتنقيررب واال تكشرراف .ااملررا ة  37مرر نظررام التنقيررب مرر
العقيرردات املول ررة م ر مرردة معررا ن وا تكشرراا ا ة املنطقررة  ،ISBA/19/C/17املراررب) تتنرراول
إجررراءات ررالان السرررية  .)1وتررنص املررا ة  )3 37ملررى أن الرري اللجنررة رررية البيانررات
واملعلومات السرية املقدمة إلي ا مالب ملالنظام أو ملعقد متم مبوجب النظام .وملعد لك ،تُرذكر
مرة أخره التاامات مدم اىاشاء الوار ة ة موجب املا ة  )8 163م االت اقية.
 - 7وملاى ااة إل لك ،يقع ملى أمضاء اللجنة التاام ار مبوجرب املرا ة  )2 37مر
لررك النظررام ،الرريت تررنص ملررى أن الشر ص امل ر ون لرره ملرراالطبع ملررى البيانررات واملعلومررات
السرية جيب أن يقدم تصرحيا مكتوملا يش د مليه األمني العرام ،يقرر ايره ملالتاامره ،ويواارب ملرى
االمتثال لألنظالة واىجراءات السارية لضالان رية تلك البيانات واملعلومرات .ومبوجرب ارذا
النص ،ا ن كل مضو م أمضراء اللجنرة يقروم ملصرورة روتينيرة ،ارور انت املره ،ملتقردت تصرري
م اذا القبيل.
 - 8ومالررب ملاملررا ة  )1 37م ر نظررام العقيرردات  ،)2يكررون األمررني العررام مسررووال م ر
اا ال ملرى ررية عيرع البيانرات واملعلومرات السررية .ولتحقيرب لرك ا ردف ،يضرع األمرني
العررام إجررراءات تتسررب مررع أنكررام االت اقيررة ررد ملررور ي األمانررة وأمضرراء اللجن رة القانونيررة
والتقنية وأ ش ص خر يشرار ة أ نشرا أو ملرنرامن تن رذه السرلطة كي يرة التعامرل مرع
املعلومات السرية.
 - 9ومالررب ملررذلك االلترراام ،و ررع األمررني العررام ة مررام  2011إجررراءات ملش ر ن رجررة
نسا رررية املعلومرررات وتصرررني ا والتعامرررل مع رررا وأإررردراا ة شررركل نشررررة لألمرررني العرررام

__________
 )1ير النص ن سه ة املرا ة  39مر نظرام التنقيرب مر الكتيتيردات العديردة ال لراات وا تكشراا ا ة املنطقرة
 ،ISBA/16/A/12/Rev.1املراب) واملا ة  39م نظرام التنقيرب مر قشرور املنغنيرا ااديرد الغنيرة ملالكوملالرت
ة املنطقة  ،ISBA/18/A/11املراب).

 )2انظر أيضا املا ة  )1 39م نظام الكتيتيدات واملا ة  )1 39م نظام القشور.
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 .)ISBA/ST/SGB/2011/03وارررذه النشررررات اررري مر ر الوثرررا ب الرديرررة للسرررلطة ،وتصررردر
لإلمرربن م ر السيا ررة العامررة ملشر ن مسررا ل تترتررب ملي ررا املسرروولية أو تتعلررب مل اعررال رديررة
يضطلع اا األمني العرام مبوجرب النظرامني األ ا ري واى ار للالرور ني ،والقوامرد التن يذيرة
ألج اة السلطة أو أ أنظالة أو ات اقات أو ملروتوكوالت أخره ات إلة.
 - 10وة تلك النشرة ،و رع األمرني العرام إجرراءات ردف إل رالان أن تصرنة األمانرة
ملشكل منا ب البيانات واملعلومات السرية اليت تُع د إل السلطة أو تصدر منر ا ،وأن تتعامرل
مع را ملشركل مر مون ،اردف تن يرذ املرا ة  168مر االت اقيرة واألنكرام الروار ة ة األنظالررة.
ومرررّف األمررني العررام ة تلررك النشرررة نطررا التطبيررب واملسررووليات وااللتاامررات األ ا ررية
للالررور ني ،ملاى ررااة إل اى رر ال ة تو رري مبررا ومسررتويات التصررنية واىجررراءات
الواجررب اتبام ررا لتبريّ الوثررا ب و ِو ارالا ا ،مبررا اي ررا الوثررا ب الرريت ررتقدم إل أمضرراء اللجنررة ة
رريا ماللرر م .وملررّي أيضررا اىجررراءات الت يبيررة الواجررب اتبام ررا ة نالررة وجررو مرراامم
ملارتكال مور ي األمانة أ انت اكات .وملدأ ن ا النشرة ة  1شبا /اتاير .2011
 - 11ويتضال املراب الثاين لنشرة األمني العام إجراءات إ ااية ملشر ن التعامرل مرع البيانرات
واملعلومات السرية اليت تُحال إل السرلطة أو إل أ شر ص خرر مبر اري م أمضراء اللجنرة)
يشررار ة أ نشررا أو ملرنررامن تن ررذه السررلطة مالررب ملاألنظالررة أو ملعقررد مررتم مبقتضررااا.
ويتضررال إجررراءات تتعلررب ملرراألم ملصر ة مامررة ،ومراقبررة الرردخول إل املنظومررة ،والتحقررب مر
الطاملع األإلي ،والوإرول إل البيانرات ملشركل مر مون .ويتضرال أيضرا إجرراءات ملشر ن أمر
االتصرراالت وأمر البيانررات والتعامررل مررع البيانررات واملعلومررات وجت يااررا ،ويررنص أيضررا ملررى
تصري ملش ن انترام السرية يوقعه األش ا امل ون رم ملااصرول ملرى مثرل تلرك البيانرات
واملعلومات السرية.

ر املعا  -املناقشة والتوإية
 - 12إن اىجررراءات الرروار ة ة املراررب الثرراين لنشرررة األمررني العررام ،ايالررا ررص التعامررل مررع
البيانات واملعلومات السرية ،تبردو كاايرة ومب الرة االايرة ررية البيانرات واملعلومرات السررية
الرريت يسررت دم ا أمضرراء اللجنررة ة أثنرراء أ اء واجبررا م .وم ر اذرردير ملالررذكر ،مررع لررك ،أن
األنكام الوار ة ليست كل ا ملامة لألمضراء .االر الوا ر أن عرة مناإرر ،مثرل االلتاامرات
األ ا ررية واىجررراءات الت يبيررة ة نالررة االنت ر اكات املشررار إلي ررا ة ال رررع  4م ر النشرررة،
غ قامللة للتطبيب ألن أمضاء اللجنة ليسوا م مور ي األمانة .وملى كل نال ،يُبنظ أيضرا
أن ره إ ا زُمررم أن أنررد أمضرراء اللجنررة قررد انت ر ك االلترراام ملعرردم اىاشرراء ،ا ر ن اسلررس ميلررك،
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مبوجررب املررا ة  13م ر النظررام الررداخلي ،إرربنية ااررا اىجررراءات املب الررة الرريت ح يُحررد
طاملع ا ملدقة).
 - 13ومع لك ،تو ال نشرة ملرى أنكرام أخرره ،ال ريالا املرارب الثراين مل كاللره ،ميكر
تطبيق ا ملى أمضاء اللجنة ،ويبدو أهنا تروار جواملرا مقبروال للالطلرب الروار ة املرا ة  12مر
النظام الداخلي املتعلب ملتحديد إجراءات التعامرل مرع البيانرات واملعلومرات السررية .وميكر أن
يكون اذا الن ن متسقا مع األ نظالة ،اليت اروّل وتكلفرة األمرني العرام ملو رع إجرراءات ترنظم
كي يررة التعامررل مررع البيانررات واملعلومررات السرررية م ر قبررل مررور ي األمانررة وأمضرراء اللجنررة
وج ات أخره .وة اذا الصد  ،ميكر أن يُعترت أن مر غر اأبرذ أن تو رع لرذلك الغررا
إجراءات من صلة ،حيتالل أن تكون غ متسقة ،ال تنطبب إال ملى أمضاء اللجنة.
 - 14ومبراماة ما بب كره ،ال يالا رورة ك الة االتسا ة تطبيب اىجراءات القا الرة
اليت و ع ا األمني العام ،قرد ترغرب اللجنرة ة أن توإري اسلرس ملر ن يت رذ قررارا رديرا ملر ن
يُطبّب ملى أمضاء اللجنة ،مع مراماة ما يقتضيه اختبف ااال ،ما ور ة املراب الثاين لنشررة
األمني العام م إجراءات إ ااية تتعلب ملالتعامل مع البيانات واملعلومات السرية.
 - 15واللجنة مدموة إل أن يط ملالا اذه املذكرة وأن تقدم التوإية املنا بة إل اسلس.
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