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قرررار عمعيررة ال رردوة الدوليررة لارربش الالرربر بشرران الةوررة ا
لد دوة لدف رة 2023-2019

ررر را يجية

إن عمعية ال دوة الدولية لابش الالبر،
إذ شررير إلىىق ارار ىىا الم ى ر  18آب/أغسىىط  ،2017المتخىىف ىىد الىىدور
الثالثة والعشرين للسلطة الدولية لقاع البحار( ،)1والقاضد بأن تطلب إلق األمين العام،
نظرا ً أل مية وجود خطة طويلىة األجىت تحىداد التوجىه ااتىتراتيسد للسىلطة وأ ىدا ا،
جملة أمور من ا أن يقدام مشروع خطة اتتراتيسية إلق السمعية للنظر يىه ىد دورت ىا
الرابعة والعشرين د عام  ،٢٠١٨وأن يبلغ الىدو األعاىاب بانتظىام بالتقىدم المحىرز
د ما يتعلق ب فه الخطة،
وإذ شررير ضا ررب إلىىق أن جميىىو عقىىود التنقيىىب الىىشتسعة والعشىىرين التىىد واعت ىىا
السلطة حاليا ً تتصبح تارية المفعو خال تر الخطة،
وإذ ردر التحىىدياا التىد تواج ىىا السىىلطة والتىد يثير ىىا اانتقىا مىىن مرحلىىة
التنقيب إلق مرحلة ااتتغال ،
وإذ شررد علىىق أ ميىىة ضىىمان إبقىىاب الخطىىة ااتىىتراتيسية ايىىد ااتىىتعرا
الدوري ورصد نتائس ا من أجت الفعالية،
ع مررد الخطىىة ااتىىتراتيسية للسىىلطة الدوليىىة لقىىاع البحىىار للفتىىر -2019
-١
 ،2023كما ترد د المر ق ،والتىد ت ياىأ أتاتىا ً موحىدا ً لتعميىم ممارتىاا العمىت الحاليىة
للسلطة؛
__________
(.ISBA/23/A/13 )1

)18-12529 (A

**1812529

310718

090818

ISBA/24/A/10

 - ٢دعو أعااب السلطة والمراابين ،وكىفل أج ىم السىلطة ،إلىق دعىي تنفيىف
الخطة ااتتراتيسية؛
ودر إلىىق األمىىين العىىام أن يقىىوم ،علىىق تىىبيت األولويىىة ،ب عىىداد خطىىة
-٣
عمت ر يعىة المسىتوو وتاىمين ا م تىراا األداب الرئيسىية واائمىة بىالنواتا للسىنواا
الخم المقبلة ،مو مراعا الموارد المالية والبشرية المتاحة ،لكد تنظر ي ىا السمعيىة
د دورت ا الخامسة والعشرين؛
ود ر ضا ررب إلىىق األمىىين العىىام أن يقىىدم إلىىق السمعيىىة عرض ىا ً مفصىىال
-٤
آللياا التنفيف التد تتنشأ ،بما د ذل آلياا الرصد والتقييي والتعلُّي؛
ؤكد أ مية الحرص علق أن تتامن آلياا التنفيف أياا ً اعتمىادا ً لتقيىيي
-٥
منتصف المد والتقييي الن ائد ،وذلى لتيسىير إجىراب تقيىيي لتنفيىف الخطىة ااتىتراتيسية
وتأثير ىا ،وتعميىىم عاليىة المنظمىىة التنمويىة والمسىىابلة ،وكىفل لتوجيىىه عمليىة وضىىو
الخطة ااتتراتيسية المقبلة ،بفات الدروس المستخلصة؛
در بأن تر تنفيف الخطة ااتتراتيسية تىتكون خمى تىنواا ،دون
-٦
اتتبعاد إمكانية اعتماد خطة أطو أجالً د المستقبت ،ور إجراب ااتتعرا األو .

ﳉلسة 178

 ٢٦ﲤوز/يوليه٢٠
_______________
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المرفق
الةوة ا

را يجية لد دوة الدولية لابش الالبر لدف رة 2023-2019

ضو  -مادمة
 - ١تسساد الخطة ااتتراتيسية الحالية رؤية السىلطة الدوليىة لقىاع البحىار مىن أجىت
تنفيف السمب الحادي عشر وغيره من األحكىام المتعلقىة بالمنطقىة بموجىب اتفاايىة األمىي
المتحد لقانون البحار الم رخىة  10كىانون األو /ديسىمبر  1982واتفىا عىام 1994
المتعلق بتنفيف السمب الحادي عشر من اتفااية األمي المتحد لقانون البحار المى ر 10
كانون األو /ديسمبر  1982خال تر الخم تنواا  .2023-2019وتأخف الخطىة
د الحسبان أنه ،عمال باتفىا عىام  ،1994يسىب أن يسىتند إنشىاب السىلطة وممارتىت ا
لعمل ا إلق ن ا تىدريسد لكىد تىن م بمسى وليات ا بفعاليىة ىد مختلىف مراحىت تطىور
األنشطة د المنطقة (اتفا عام  ،1994المر ق ،الفرع .))3( 1
 - ٢وتشىىىكت ااتفاايىىىة واتفىىىا عىىىام  1994نظامىىىا ً متشىىىابكا ً وموحىىىدا ً مىىىن الحقىىىو
واالتماماا والواجباا والمس ولياا المرتبطة باألنشطة ىد المنطقىة .وياىي النظىام
ااعد واتعة من أصحاب المصلحة التد تشمت الدو األطراف والدو الممكية ودو
العلي والدو السىاحلية والشىركاا المملوكىة للدولىة والمسىتثمرين مىن القطىاع الخىاص
وغير ي من مستخدمد البيئة البحرية والمنظماا الحكومية الدولية العالمية واإلاليميىة
دور د اتتحداث القواعد والمعايير من أجت األنشىطة ىد
الم تمة .ولكت فه الس اا ٌ
المنطقة وتنفيف ا وإنفاذ ا لامان إنساز فه األنشطة لما يه صالح اإلنسىانية جمعىاب.
و دف السلطة من فه الخطة و العمت مىو أصىحاب المصىلحة ىد تىبيت تنفيىف نظىام
المنطقة و قىا ً لىفل  .وتىتَّت امي الخطىة ااتىتراتيسية بخطىة عمىت تشىمت م تىراا األداب
المنتظي من جانب السمعية.
الرئيسية ،وتتظت ايد ااتتعرا
ا
-٣

وتتألف الخطة ااتتراتيسية من العناصر التالية:
(أ)

بيان الم مة؛

(ب) السيا والتحدياا؛

-٤

(ج)

التوج اا ااتتراتيسية للفتر 2023-2019؛

(د)

النتائا المتواعة.

والمبادئ التوجي ية للخطة ااتتراتيسية د كالتالد:
(أ)

التأكيد مسددا أن المنطقة وموارد ا تراث مشترك لإلنسانية؛

ا
المنظي واآلمن والرتىيد لمىوارد المنطقىة لمىا يىه صىالح
(ب) تعميم التدبير
اإلنسانية جمعاب؛
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(ج) دعىىي تنفيىىف النظىىام القىىانوند الىىدولد للمنطقىىة ،بمىىا ىىد ذل ى اواعىىد السىىلطة
وأنظمت ا وإجرابات ا؛
(د)

تعميم تباد أ ات الممارتاا بين الدو والمتعاادين؛

(ه)

ضمان ي أ ات وحماية عالة للبيئة البحرية؛

(و)

تعميم الن ا المنسقة لحماية البيئة البحرية وموارد ا؛

(ز)

تيسير تبت إطالع عامة الناس علق المعلوماا البيئية؛

(ح)

ضىىمان اتىىتخدام أ اىىت المعلومىىاا العلميىىة المتاحىىة ىىد عمليىىة صىىنو

القرار؛
(ط) اتتراط تطبيق ن ا واائد ،علق النحو المبين د المبدأ  ١٥من إعالن
ريو بشأن البيئة والتنمية(أ) ،وأ ات التقنياا المتاحة وأ ات الممارتاا البيئية؛
(ي)

ضمان تفا ية النتائا والمسابلة عن ا.

 - ٥وت تدي التوج اا واألولوياا ااتتراتيسية المبيانة د الخطة د المقام األو
بما يلد:
(أ) ااتفاايىىة ،وا تىىيما المىىاد ( )2( 162س) ’ ‘2التىىد تىىنى علىىق أنىىه:
”تَّعطق األولويىة اعتمىاد اواعىد وأنظمىة وإجىراباا اتتكشىاف واتىتغال العقيىداا
الم لفة من عد معادن“؛
(ب) اتفا عام  ،1994بما د ذل ما يلد:
’‘1

الفىىرع  )5( 1مىىن المر ىىق ،الىىفي يحىىدد المسىىائت التىىد تىىتركم
علي ا السلطة د الفتر ما بين بدب نفاذ ااتفااية والموا قة علق
أو خطة عمت لالتتغال ؛

’‘٢

الفىىرع ( )5( 1و) مىىن المر ىىق ،الىىفي يقتاىىد اعتمىىاد القواعىىد
واألنظمة واإلجراباا الالزمىة لمماولىة األنشىطة ىد المنطقىة
ىىىد جميىىىو مراحىىىت تطور ىىىا ،وأن تأخىىىف مثىىىت ىىىفه القواعىىىد
واألنظمة واإلجراباا د ااعتبىار بنىود ىفا ااتفىا  ،وطىو
أمىىىد التىىىأخير ىىىد التعىىىدين التسىىىاري ىىىد اىىىاع البحىىىار العميىىىق
والسرعة المحتملة لألنشطة د المنطقة؛

__________
(أ) تقرير م تمر األمي المتحد المعند بالبيئة والتنميىة ،ريىو دي جىانيرو 14-3 ،حميران/يونيىه ،1992
المسلىىد األو  ،القىىىراراا التىىىد اتخىىىف ا المىىى تمر (منشىىوراا األمىىىي المتحىىىد  ،راىىىي المبيىىىو A.93.I.8
والتصويب) ،القرار  ،1المر ق األو .
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-٦

’‘٣

تكمىىت
الفىىرع  2مىىن المر ىىق ،المتعلىىق بولىىائف الم تسىىة التىىد ا
األولوياا ذاا الصلة علق النحو المبين ىد الفىرع  )5( 1مىن
المر ق؛

’‘٤

الفىىرع  5مىىن المر ىىق ،المتعلىىق ب ىىفه المبىىادئ ،باإلضىىا ة إلىىق
أحكام الماد  144من ااتفااية ،المتعلقة بنقت التكنولوجيا ،التد
تكمىىت األولويىىاا ذاا الصىىلة علىىق النحىىو المبىىين ىىد الفىىرع 1
ا
( )5من المر ق؛

’‘5

تكمت
الفرع  6من المر ق ،المتعلق بمبادئ تياتة اإلنتاج التد ا
األولوياا ذاا الصلة علق النحو المبين ىد الفىرع  )5( 1مىن
المر ق.

وتأخف الخطة د ااعتبار أياا ً ما يلد:

(أ) الحالة الرا نة لما نفافتىه السىلطة مىن األولويىاا المبينىة ىد اتفىا عىام
 ،1994وا تىىيما تلى المبينىىة ىىد الفىىرع  )5( 1مىىن المر ىىق ،و ىىد ااتفاايىىة ،وكىىفل
األنشطة التد صدر ب ا تكليف من المسل ؛
(ب) أعباب عمت السلطة وموارد ا وادرات ا الحاليىة والمتواعىة طىوا
الخطة ااتتراتيسية الحالية؛

تىر

(ج) ااتفاااا والعملياا والمبىادئ واأل ىداف الدوليىة األخىرو ذاا الصىلة
بالموضوع ،بما ي ا خطة التنمية المستدامة لعام .2030

ثبنيب  -بيبن المهمة
 - ٧م مة السلطة الدولية لقاع البحىار ىد أن تكىون منظمىة تقىوم الىدو األطىراف
من خالل ا بتنظيي ومراابة األنشطة د المنطقة ،التد ىد تىراث اإلنسىانية المشىترك،
وذل ى مىىن أجىىت التشىىسيو علىىق تىىدبير وتنميىىة مىىوارد المنطقىىة بشىىكت مى ا
ىنظي ومىىأمون
ومس و لصالح اإلنسانية جمعاب ،بما د ذل من خال الحماية الفعالة للبيئة البحرية
و قا لمبادئ الحفى السىليمة والمسىا مة ىد تحقيىق األ ىداف والمبىادئ الدوليىة المتفىق
علي ا ،بما ي ا أ داف التنمية المستدامة .وتيتحقق ذل عن طريق وضىو وإدامىة آليىة
تنظ يمية تاملة للتعدين التساري د ااع البحار العميق ،تتامن تو ير الحمايىة الفعالىة
للبيئة البحرية ولصحة اإلنسان وتالمته ،والتقاتي العىاد للفوائىد الماليىة وغير ىا مىن
الفوائد اااتصادية المستمد من األنشطة المنسم د المنطقة والفي يسىمح بالمشىاركة
المتكاملة تكامال تاما ً للدو النامية من خال تبىاد المعىارف وأ اىت الممارتىاا بمىا
يتفق مو المبدأ القائت بأن المنطقة وموارد ا د تراث اإلنسانية المشترك.
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ثبلثب -ال يبق وال لدابت
 - ٨تواجىىه السىىلطة ىىد عىىالي دائىىي التغيُّىىر ،وبصىىفت ا القىىياي علىىق تىىراث اإلنسىىانية
المشترك ،العديد من التحدياا .وكما ىو موضىح ىد ىفا الفىرع ،يسىب علي ىا تحقيىق
التوازن المالئي بين أ داف متعدد .
العولمة وال نمية الم دامة
 - ٩اعتمدا األمي المتحد خطة جديد للتنمية بعنوان ”تحويت عالمنا :خطة التنمية
المسىىىتدامة لعىىىام ( “2030اىىىرار السمعيىىىة العامىىىة  .)1/70وكسىىىمب مىىىن ىىىفه الخطىىىة
السديد  ،اعتَّمد  17د ا ً من أ داف التنمية المستدامة .وأكثر مىا ي ى ُّي السىلطة من ىا ىو
ال دف ( 14حف المحيطاا والبحار والموارد البحرية واتتخدام ا علق نحىو مسىتدام
لتحقيق التنمية المستدامة) ،ولكن األ داف األخرو ل ا أياا ً صلة بعمت السلطة (انظر
التفييت األو ).
 - ١٠والتحدي الفي تواج ه السلطة و المسا مة د تنفيف أ داف التنمية المسىتدامة
ىد الواىىل المناتىىب وعلىىق نحىىو عىىا  ،وا تىىيما ال ىىدف  ،14مىىن خىىال تنفيىىف الم ىىام
اااتصادية والبيئية وااجتماعيىة الموكلىة إلي ىا بموجىب ااتفاايىة واتفىا عىام .1994
وتشمت فه الم ام مىا يلىد :ضىمان أن تسىرو األنشىطة ىد المنطقىة لصىالح اإلنسىانية
جمعاب (ااتفااية ،الماد ))1( 140؛ وضمان الحماية الفعالىة للبيئىة البحريىة (المرجىو
نفسىىه ،المىىاد )145؛ وللحيىىا البشىىرية (المرجىىو نفسىىه ،المىىاد )146؛ وتعميىىم إجىىراب
البحث العلمد البحري د المنطقة وتشسيعه (المرجو نفسه ،الماد )143؛ والمشاركة
الفعالة للدو الناميىة ىد األنشىطة ىد المنطقىة (المرجىو نفسىه ،المىاد  .)148وتشىمت
أياا ً أ مية تعميم التنمية السليمة لالاتصاد العالمد والنمىو المتىوازن للتسىار الدوليىة
(المرجىىىو نفسىىىه ،المىىىاد )150؛ وضىىىمان تنميىىىة مىىىوارد المنطقىىىة (المرجىىىو نفسىىىه،
الماد ( 150أ))؛ وإدار موارد المنطقة إدار منتظمة وآمنة ورتىيد (المرجىو نفسىه،
الماد ( 150ب))؛ وزياد الفرص لسميو الدو األطراف (المرجو نفسه ،الماد 150
(ز))؛ وتنمية التراث المشترك لما يه صالح اإلنسىانية جمعىاب (المرجىو نفسىه ،المىاد
( 150ط)).
اللبعة إلى ضنظمة ا

غالل

 - ١١تتمثىىت الوتىىيلة األتاتىىية التىىد يتعىىين علىىق السىىلطة بواتىىطت ا تنظىىيي األنشىىطة
وتنفيف ا ومراابت ا د المنطقة من أجت اإلنسانية جمعاب د اعتماد القواعىد واألنظمىة
واإلجىىراباا وتطبيق ىىا تطبيق ىا ً موحىىدا ً (المرجىىو نفسىىه ،المر ىىق الثالىىث ،المىىاد .)17
يكمىت
وأتاس فه القواعد واألنظمىة واإلجىراباا ىو المر ىق الثالىث لالتفاايىة ،الىفي ا
السمب الحادي عشر ويخاو كفل اتفا عام  .1994ويحداد الملحق الثالث الشىروط
األتاتية للتنقيب وااتتكشاف وااتتغال د المنطقة .وينى اتفا عام  1994علق
اعتماد القواعد واألنظمة واإلجراباا المتعلقة بى جراب األنشىطة ىد المنطقىة مىو تىير
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تىنظي ااتتكشىاف ،ويتمثىت التحىدي اآلن
تل األنشطة اَّدماً .واد اعتَّمدا األنظمة التد ا
ىىد اعتمىىاد أنظمىىة تىىليمة ومتوازنىىة لالتىىتغال  .ويسىىب أن تعك ى أنظمىىة ااتىىتغال
أ ات المعايير والممارتاا الدولية ،وكفل المبادئ المتفق علي ا للتنمية المستدامة.
تحلىىت بعنايىىة آ ىىا التعىىدين
 - ١٢ويتعىىين علىىق السىىلطة ،لىىدو تخطىىي أعمال ىىا ،أن ا
التسىاري ىد اىىاع البحىار العميقىة ،وكىىفل تطىوير التكنولوجيىا المسىىتخدمة ىد أعمىىا
البحار .وعلق الرغي من أن الش والتقلب د السو مىا مىن العوامىت الرئيسىية التىد
تحداد مسار ااتتثمار التسىاري ،وأن ىفه العوامىت خارجىة عىن تىيطر السىلطة ،ى ن
الحاجىىة إلىىق اليقىىين التنظيمىىد ،مىىو وجىىود مقتاىىياا واضىىحة لاىىمان حمايىىة البيئىىة
عنصر حاتي د الن و بأنشطة التعدين د ااع البحار
وتروط مالية واضحة ،د
ٌ
العميقة.
حمباة الايئة
 - ١٣يحظق ضمان الحماية الفعالة للبيئىة البحريىة مىن اآلثىار الاىار التىد اىد تنشىأ
عن فه األنشطة د المنطقة (المرجىو نفسىه ،المىاد  )145بعنايىة دايقىة ىد ااتفاايىة
واتفىىىا عىىىام  .1994اتفىىىا عىىىام  1994يىىىنى علىىىق أن اعتمىىىاد القواعىىىد واألنظمىىىة
واإلجىىراباا التىىد تتاىىمن المعىىايير المطبقىىة لحمايىىة البيئىىة البحريىىة والحفىىال علي ىىا
(اتفا عام  ،1994المر ق ،الفرع ( )5( 1ز)) و إحدو المسائت التد تىتركم علي ىا
السلطة د الفتر ما بين بدب نفاذ ااتفااية والموا قة علىق أو خطىة عمىت لالتىتغال .
وتقتاد ااتفااية من السلطة أن تعتمد اواعد وأنظمة وإجراباا مص اممة لمنو التلوث
واألخطىىار األخىىرو التىىد ت ىىداد البيئىىة البحريىىة والتىىد مىىن تىىأن ا أن تخىى ات بىىالتوازن
اإليكولوجد للبيئة البحرية ،وخفم تلى األخطىار والسىيطر علي ىا .والسىلطة ملممىة
أياىا ً بحمايىىة وحفى المىىوارد الطبيعيىىة للمنطقىىة ،ومنىىو واىىوع ضىىرر بىىالثرو النباتيىىة
والحيوانية د البيئة البحرية (ااتفااية ،الماد .)145
 - ١٤والتحدي الفي تواج ه السلطة و اعتماد تياتة وإطار تنظيمد لإلدار البيئية
يحققىىان الحمايىىة الفعالىىة للبيئىىة البحريىىة ،ىىد لىىت لىىروف تتسىىي بقىىدر كبيىىر مىىن الريبىىة
العلمية والتقنية والتسارية .ويسب أن يكون اإلطىار اىابال للتكييىف وعمليىا ً وممكنىا ً مىن
الناحيىة التقنيىىة .ويسىىب أن يسىىتو د المتطلبىىاا المفصىىلة لحمايىىة البيئىىة البحريىىة العامىىة
التىىد نصىىل علي ىىا ااتفاايىىة ،وأن يراعىىد كىىفل السوانىىب ذاا الصىىلة بأ ىىداف التنميىىة
المستدامة واأل ىداف البيئيىة الدوليىة األخىرو ،مثىت أ ىداف آيتشىد للتنىوع البيولىوجد.
ويسب أن تتسي عملية وضو اإلطار وتنفيىفه بالشىفا ية وتسىمح بمراعىا آراب أصىحاب
المصىىىلحة .ويتطلىىىب إعىىىداد التقييمىىىاا البيئيىىىة اإلاليميىىىة وخطىىى اإلدار  ،علىىىق وجىىىه
الخصوص ،اتباع ن ا تعاوند وتفاف عند جمو البياناا البيئيىة وتقاتىم ا .ويسىب أن
تكفىىت العمليىىة المشىىاركة المتكاملىىة تكىىامال تام ىا ً للىىدو الناميىىة ،ا تىىيما ىىد مىىا يتعلىىق
باالتماماا الدولية لبناب القدراا التقنية.
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ال شجيع عدى اب ل ن بئج الالث العدمي الالري
 - ١٥ي ى دي البحىىث العلمىىد البحىىري دورا ً حاتىىما ً ىىد تىىدبير المحيطىىاا وموارد ىىا
تىىدبيرا مسىى وا .ويكتسىىد ىىفا البحىىث أ ميىىة حيويىىة أياىىا للتقىىدم العلمىىد وإلجىىراب
األنشطة د المنطقة علق نحىو يتسىي بالفعاليىة والكفىاب وااتىتدامة التساريىة والبيئيىة.
واد ورد ذكره ألو مر د ديباجة ااتفااية ،وأ َّ رد صت كامت مىن ااتفاايىة (السىمب
الثالث عشىر) ل ىفا الموضىوع ،الىفي تىي تناولىه أياىا ً يمىا يتعلىق بالمنطقىة ىد السىمب
الحىىادي عشىىر (علىىق تىىبيت المثىىا  ،المىىاد  )143و ىىد اتفىىا عىىام  .1994وكمىىا ىىو
مفكور صراحة ،و من أولوياا السلطة ،وا تىيما يمىا يتعلىق بالحاجىة إلىق ضىمان
اكتساب المعارف العلمية (اتفا عام  ،1994المر ق ،الفرع ( )5( 1ط)).
 - ١٦وبموجىب المىاد  )2( 143مىىن ااتفاايىة ،يسىب علىىق السىلطة أن تقىوم بتعميىىم
إجراب البحث العلمد البحري د المنطقة وتشسيعه ،وبتنسيق ونشر نتىائا ىفا البحىث
والتحليىىىت عنىىىد توا ر ىىىا .ويسىىىوز للسىىىلطة أياىىىا ً أن تسىىىري البحىىىث العلمىىىد البحىىىري
بمس ود ا الخاص (ااتفااية ،الماد .))2( 143
 - ١٧والتحدي الفي تواج ه السلطة و اعتماد اتىتراتيسياا والتمىاس مىوارد كا يىة
تمكن ىىىا مىىىن تعميىىىم تىىىبت التعىىىاون مىىىو الىىىدو األطىىىراف واألوتىىىاط العلميىىىة الدوليىىىة
والمتعاادين والمنظماا الدولية ذاا الصلة بالموضوع ،مثت اللسنىة الدوليىة الحكوميىة
لعلىىوم المحيطىىاا التابعىىة لمنظمىىة األمىىي المتحىىد للتربيىىة والعلىىي والثقا ىىة (اليونسىىكو)،
وال وكالة الدولية للطااة الفرية ،والمنظمة ال يدروغرا يىة الدوليىة ،والبىراما التعاونيىة
مثت المبادر األوروبية للبرمسة المشىتركة مىن أجىت بحىار ومحيطىاا تىليمة ومنتاسىة
( ،) sna cO IPJوذل ى للحصىىو علىىق البيانىىاا والمعلومىىاا الكميىىة والنوعيىىة وتقييم ىىا
ونشر ا بطريقة علنية وتفا ة.
ضهمية بنبء الادرات ونال ال كنولوعيب في إ را معنى راث اإلن بنية المش ر
 - ١٨تتىىراب عمليتىىا بنىىاب القىىدراا ونقىىت التكنولوجيىىا ترابطىىا ً وثيقىىا ً ولىىفل تحىىداد
ااتفااية متطلباا محدد للتعامت مع ىا و قىا ً لىفل  .ومىن ثىي يتعىين علىق السىلطة اتخىاذ
تىىىدابير اكتسىىىاب التكنولوجيىىىا والمعىىىارف العلميىىىة المتصىىىلة باألنشىىىطة ىىىد المنطقىىىة
(المرجو نفسه ،الماد ( )1( 144أ)) وضمان وجود مسموعة متنوعة مىن آليىاا بنىاب
القىىدراا ونقىىت التكنولوجيىىا مىىن أجىىت البلىىدان الناميىىة (المرجىىو نفسىىه ،المىىاد .)274
وتمشيا ً مو ذل  ،تَّلمم ااتفاايةَّ الىدو بىأن تتعىاون تعاونىا ً نشىطا ً مىو المنظمىاا الدوليىة
المختصىىة والسىىلطة لتشىىسيو وتيسىىير نقىىت الم ىىاراا والتكنولوجيىىا البحريىىة إلىىق الىىدو
النامية وإلق رعايا ا وإلق الم تسة يما يتعلق باألنشطة د المنطقىة (المرجىو نفسىه،
الماد .)273
 - ١٩والتحدي الفي تواج ه السلطة و ضمان أن توضو وتَّنفاف تدابير بناب القىدراا
ونقت التكنولوجيا بشىكت عىا  ،ر نىا ً بمراعىا جميىو المصىالح المشىروعة التىد تشىمت
يما تشمله حقو وواجبىاا الحىائمين علىق التكنولوجيىا وموردي ىا ومتلقي ىا (المرجىو
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نفسه ،الماد  ،)274وأن ا تعك احتياجاا الدو النامية ،التد يتي تحديد ا مىن خىال
عملياا تفا ة تشارك ي ا الدو النامية مشاركة كاملة.
ي ير مشبركة الدول النبمية في األنشوة في المنواة
 - ٢٠يسب علق السلطة أن تشسو مشاركة الىدو الناميىة ىد األنشىطة ىد المنطقىة.
و ىىفا واضىىح ىىد ااتفاايىىة واتفىىا عىىام  .1994وتسىىرو األنشىىطة ىىد المنطقىىة ب ىىدف
ضمان توتيو رص المشاركة ىد ىفه األنشىطة بمىا يتفىق مىو المىادتين  144و 148
(المرجىىو نفسىىه ،المىىاد ( 150ج))؛ وزيىىاد الفىىرص لسميىىو الىىدو األطىىراف ،بغىىم
النظر عىن نظم ىا ااجتماعيىة واااتصىادية أو مواع ىا السغرا ىد ،لتشىارك ىد تنميىة
مىىوارد المنطقىىة (المرجىىو نفسىىه ،المىىاد ( 150ز))؛ وتنميىىة التىىراث المشىىترك لمىا يىىه
صىىالح اإلنسىىانية جمعىىاب (المرجىىو نفسىىه ،المىىاد ( 150ط)) .ويتمثىىت التحىىدي الىىفي
تواج ه السلطة د تحديد اآللياا ،بما د ذل براما بنىاب القىدراا ،لاىمان مشىاركة
الىىدو الناميىىة مشىىاركة متكاملىىة تكىىامال تامىىا ىىد األنشىىطة ىىد المنطقىىة علىىق جميىىو
المستوياا .ويشمت ذل تحديد الن ا الممكنة لتسيير أعمىا الم تسىة بصىور مسىتقلة
بطريقة تستو د متطلباا ااتفااية واتفا عام .1994
ال اب م العب ل لدفوائد
 - ٢١يسىىب علىىق السىىلطة أن تعتمىىد اواعىىد وأنظمىىة وإجىىراباا مىىن أجىىت تقاتىىي الفوائىىد
الماليىىىة وغير ىىىا مىىىن الفوائىىىد اااتصىىىادية المسىىىتمد مىىىن األنشىىىطة المنسىىىم ىىىد المنطقىىىة
تقاتىىما ًمنصىىفا ً(المرجىىو نفسىىه ،المىىاد  .))2( 140ويسىىب أيا ىا ً اعتمىىاد اواعىىد وأنظمىىة
وإجراباا مماثلة لتوزيو المد وعاا التد تتي عىن طريىق السىلطة بموجىب المىاد )4( 82
مىىن ااتفاايىىة ،لقىىاب اتىىتغال المىىوارد غيىىر الحيىىة للسىىرف القىىاري وراب مسىىا ة  200ميىىت
بحري (المرجو نفسه ،الماد .))1( 82
 - ٢٢والتحىىدي الىىفي تواج ىىه السىىلطة عنىىد وضىىو معىىايير التقاتىىي العىىاد ىىو ىىي
النموذج المىالد واااتصىادي المناتىب للتعىدين ىد اىاع البحىار العميقىة ىد بيئىة تتسىي
بقدر كبير من الشكوك التسارية ،بما د ذل اتسا اا عر وطلب وأتعار المعادن
التىىد اىىد تَّسىىتخرج مىىن المنطقىىة والعوامىىت الم ى ثر ىىد ىىفه العناصىىر ،واضىىعة ىىد
ااعتبار مصالح كت مىن البلىدان المسىتورد والبلىدان المصىدر علىق السىواب ،وبشىكت
خاص مصالح الدو النامية بين ا (المرجو نفسه ،الماد ( )2( 164ب)).
ووار المنظمة
 - ٢٣و قا ً اتفا عام  ،١٩٩٤يستند إنشاب األج م وال يئاا الفرعية التابعة للسلطة
وأداؤ ا لعمل ا إلق ن ا تدريسد ،مو مراعا ااحتياجاا الوليفية لألج ىم وال يئىاا
الفرعية المعنية ،وذل لكىد يىن م كىت من ىا بمسى ولياته بفعاليىة ىد مختلىف مراحىت
تطور األنشطة د المنطقة .كمىا تىي التأكيىد ىد اتفاايىة عىام  1994علىق أنىه مىن أجىت
التقليت إلق أدو حد ممكن من التكاليف التد تتحمل ا الدو األطىراف ،يتعىين أن يكىون
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كت ما يسري إنشاؤه من أج م و يئاا رعية بموجب ااتفااية عاا من حيث التكلفة
(اتفا عام  ،1994المر ق ،الفرع .))2( 1
 - ٢٤والتحدي الفي تواج ه السلطة و ااتتسابة بفعالية وكفاب احتياجاا اإلطار
التنظيمىىد وااتىىتعداد ألداب ولائف ىىا ك يئىىة إتىىرا ية تحسىىبا ً لبىىدب ااتىىتغال التسىىاري
تكيىىف اىىدرات ا ال يكليىىة
للمعىىادن ىىد اىىاع البحىىار العميقىىة .ويسىىب علىىق السىىلطة أن ا
وتعمز ا وتميىد ي ىا بمعىد يواكىب التقىدم المحىرز ىد مسىا التعىدين ىد
والوليفية
ا
أعمىا البحىىار ،ويشىىمت جميىو التخصصىىاا الاىىرورية وياىمن أن تكىىون مسىىتوياا
المرونة الكا يىة والمناتىبة مترتىخة ىد النظىام .ويتمثىت التحىدي الرئيسىد أمىام إنشىاب
تلطة مس م بما يلمم من القدراا الم تسية د تأمين التمويىت الكىا د ،خاصىة أثنىاب
اانتقا من مرحلىة التنقيىب إلىق مرحلىة ااتىتغال  .و ىفا يحىتاي التخطىي بواىل كىاف
لتطوير المنظمة و يئات ا الفرعية د المستقبت.
الشفبفية
عنصىىر أتاتىىد مىىن عناصىىر اإلدار الرتىىيد  ،ومىىن ثىىي ىىد مبىىدأ
 - ٢٥الشىىفا ية
ٌ
توجي د للسلطة د تسيير أعمال ا كمنظمة دولية تخاو للمسابلة العامة .ويشمت ذل
الشىىفا ية ىىد اإلدار الداخليىىة للسىىلطة ،وكىىفل إجرابات ىىا الداخليىىة وإجىىراباا مختلىىف
دور أتاتد د بناب الثقة
أج مت ا و يئات ا الفرعية وإجرابات ا تساه الدو  .وللشفا ية ٌ
د السلطة و د تعميم مسابلة السلطة ومصداايت ا ودعم ا د مسمت ااعد أصىحاب
المصلحة ي ا.

رابعب  -ال وعهبت ا
ال وعه ا

را يجية

را يجي 1

ض اء ور ال دوة في يبق عبلمي
تتنفف السلطة التوج اا ااتتراتيسية المتداعمة التالية:
- ٢٦
ا
موابمىىىة برامس ىىىا ومبادرات ىىىا صىىىوب تحقيىىىق أ ىىىداف
ال وعه ا را يجي 1-1
التنمية المستدامة ذاا الصلة بوايت ا.
إاامة وتعميم التحالفىاا والشىراكاا ااتىتراتيسية مىو
ال وعه ا را يجي 2-1
المنظمىىاا دون اإلاليميىىة واإلاليميىىة والعالميىىة ذاا الصىىلة بالموضىىوع ب ىىدف زيىىاد
عالية التعاون د حف الموارد البحرية واتتخدام ا المستدام ،بما يتماتىق مىو اتفاايىة
األمي المتحد لقانون البحار والقانون الىدولد ،بمىا ىد ذلى تسميىو المىوارد والتمويىت،
عند اااتاىاب ،ا تىيما يمىا يتعلىق بالبحىث العلمىد البحىري ،وذلى تسنبىا ً ازدواجيىة
الس ود وااتتفاد من أوجه التآزر.
اتىىتحداث ن ىىا تىىامت وجىىامو لتنميىىة التىىراث المشىىترك
ال وعه ا را يجي 3-1
لما يه صالح اإلنسانية جمعاب ،ن ٌا يوازن بين ركائم التنمية المستدامة الثالث.
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تعميىم التنفيىىف الفعىا والموحىىد للنظىام القىىانوند الىىدولد
ال وعه ا را يجي 4-1
للمنطقىىة ،بمىىا ىىد ذل ى اواعىىد السىىلطة وأنظمت ىىا وإجرابات ىىا ،وإيىىالب ا تمىىام خىىاص
احتياجاا الدو النامية.
تعميىىىىم التعىىىىاون والتنسىىىىيق مىىىىو المنظمىىىىاا الدوليىىىىة
ال وعه ا را يجي 5-1
والس اا األخرو صاحبة المصلحة ذاا الصلة من أجت تعميىم ”المراعىا المعقولىة“
المتبادلىىة بىىين األنشىىطة ىىد المنطقىىة واألنشىىطة األخىىرو ىىد البيئىىة البحريىىة وحمايىىة
المصىىالح المشىىروعة ألعاىىاب السىىلطة والمتعااىىدين ،وغيىىر ي مىىن مسىىتخدمد البيئىىة
البحرية ،بشكت عا .
ال وعه ا

را يجي 2

عزاز اإلطبر ال نظيمي لألنشوة في المنواة
تتنفف السلطة التوج اا ااتتراتيسية التالية:
- ٢٧
ا
اعتماد اواعد وأنظمة وإجىراباا تشىمت جميىو مراحىت
ال وعه ا را يجي 1-2
اتتكشىىىاف المىىىوارد المعدنيىىىة واتىىىتغالل ا ىىىد أعمىىىا البحىىىار اعتمىىىادا ً علىىىق أ اىىىت
المعلومىىاا المتاحىىة وتمش ىيا ً مىىو السياتىىاا واأل ىىداف والمعىىايير والمبىىادئ واألحكىىام
المنصوص علي ا د ااتفااية واتفا عام .1994
الحىىىىىىرص علىىىىىىق أن تتاىىىىىىمن القواعىىىىىىد واألنظمىىىىىىة
ال وعه ا را يجي 2-2
واإلجراباا التد تحكي اتتغال المعادن أ اىت الممارتىاا ىد مسىا اإلدار البيئيىة
وأن تكون اائمة علق مبادئ تسارية تليمة من أجت تشسيو ااتتثمار د ”ميدان يكفت
التنا علق ادم المساوا “.
الحرص علىق أن يكىون اإلطىار القىانوند لألنشىطة ىد
ال وعه ا را يجي 3-2
المنطقىىة اىىابالً للتكيُّىىف مىىو التكنولوجيىىا والمعلومىىاا والمعىىارف السديىىد وأوجىىه التقىىدم
المحرز د القانون الدولد د ما يخى المنطقة ومنفتحا ً علي ا ،وخاصة د ما يتعلق
بقواعد القانون الدولد المتعلقة بالمس ولية والتبعة.
الحىىىرص علىىىق أن يىىىولد اإلطىىىار التنظيمىىىد ااعتبىىىار
ال وعه ا را يجي 4-2
الواجىىب لمشىىاركة الىىدو الناميىىة ىىد األنشىىطة ىىد المنطقىىة ويشى اىسع ا و ق ىا ً لالتفاايىىة
واتفا عام .1994
الماىىد اىىدما ً ىىد وضىىو اإلطىىار التنظيمىىد لألنشىىطة ىىد
ال وعه ا را يجي 5-2
المنطقىىة ،مىىو مراعىىا ااتسا ىىاا والمسىىتسداا المتعلقىىة بأنشىىطة التعىىدين ىىد اىىاع البحىىار
العميقىىة ،بمىىا ىىد ذل ى التحليىىت الموضىىوعد لظىىروف أتىىوا المعىىادن العالميىىة وأتىىعار
المعىىادن واتسا ات ىىا وآ اا ىىا ،مىىن خ ىال عمليىىة يمكىىن التنب ى ب ىىا تتاىىمن جىىداو زمنيىىة
واضحة ،علق أتاس توا ق اآلراب ،وتسمح ب ت اماا الس اا صاحبة المصىلحة بىالطر
المناتبة.
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إجىىراب دراتىىة عىىن األثىىر الممكىىن إلنتىىاج المعىىادن مىىن
ال وعه ا را يجي 6-2
المنطقة علق ااتصاداا البلىدان الناميىة المنتسىة لتلى المعىادن مىن مصىادر بريىة التىد
يحتمت أن تكون األتد تأثرا ،بغية التخفيف إلق أاصىق حىد مىن صىعوبات ا ومسىاعدت ا
علىىق التكيىىف اااتصىىادي ،علىىق أن ت خىىف ىىد ااعتبىىار األعمىىا التىىد تنسم ىىا اللسنىىة
التحايرية للسلطة الدولية لقاع البحار والمحكمة الدولية لقانون البحار د ىفا الشىأن
(اتفا عام  ،1994المر ق ،الفرع  ( )5( 1ىش)) ،ووضىو المعىايير الممكنىة للمسىاعد
اااتصادية.
ال وعه ا

را يجي 3

حمباة الايئة الالراة
تتنفف السلطة التوج اا ااتتراتيسية التالية:
- ٢٨
ا
العمت تدريسيا ً من أجت وضو وتنفيف واتتعرا إطار
ال وعه ا را يجي 1-3
تنظيمد اابت للتكيُّف وعملد وممكن من الناحية التقنية ،يستند إلىق أ اىت الممارتىاا
البيئية ،من أجت حماية البيئة البحرية من اآلثار الاار التد اد تنسي عن األنشطة ىد
المنطقة.
وضىىو وتنفيىىف ومواصىىلة اتىىتعرا التقييمىىاا البيئيىىة
ال وعه ا را يجي 2-3
اإلاليمية والخط اإلداريىة لسميىو المقاطعىاا المعدنيىة ىد المنطقىة التىد يسىري ي ىا
ااتتكشاف أو ااتتغال لامان الحماية الكا ية للبيئة البحريىة علىق النحىو المطلىوب
بموجب جملة أمور من بين ا الماد  ١٤٥والسمب الثاند عشر من ااتفااية.
ضمان اطالع عامة الناس علق المعلوماا البيئية ،بمىا
ال وعه ا را يجي 3-3
ىىد ذلىى المعلومىىاا البيئيىىة مىىن المتعااىىدين ،ومشىىاركة أصىىحاب المصىىلحة ،حسىىب
اااتااب.
وضو براما ومن سياا رصىد متينىة علميىا ً وإحصىائيا ً
ال وعه ا را يجي 4-3
لتقييي إمكاناا إخال األنشطة ال َّمنسم د المنطقة بالتوازن البيئد للبيئة البحرية.
وضو األنظمة واإلجراباا وبراما ومن سياا الرصد
ال وعه ا را يجي 5-3
لمنو وتخفيف ومكا حة التلوث وغيره من األخطار التىد تتعىر ل ىا البيئىة البحريىة،
اال عن التدخت د التوازن اإليكولوجد للبيئة البحرية ،ومنو واىوع ضىرر بىالثرو
النباتية والحيوانية للبيئة البحرية وتنفيىف المتطلبىاا ذاا الصىلة المتعلقىة بحمايىة البيئىة
البحرية علق النحو الوارد د السمب الثاند عشر من ااتفااية.
ال وعه ا

را يجي 4

عزاز إعراء الالث العدمي الالري في المنواة و شجيعه
تتنفف السلطة التوج اا ااتتراتيسية التالية:
- ٢٩
ا
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مواصلة تعميم إجراب البحث العلمد البحري وتشسيعه
ال وعه ا را يجي 1-4
يمىىا يتعلىىق باألنشىىطة ىىد المنطقىىة ،مىىو التركيىىم بوجىىه خىىاص علىىق البحىىوث المتعلقىىة
باآلثار البيئية لألنشطة المنسم د المنطقة.
ال وعه ا
متاحة.

را يجي 2-4

جمىىو ونشىىر نتىىائا البحىىوث والتحلىىيالا ،عنىىدما تكىىون

تعميم وإاامىة تحالفىاا وتىراكاا اتىتراتيسية ،حسىب
ال وعه ا را يجي 3-4
اااتااب ،مو المنظمىاا دون اإلاليميىة واإلاليميىة والعالميىة ذاا الصىلة بالموضىوع،
بما ي ا اللسنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطاا التابعة لمنظمة األمي المتحد للتربيىة
والعلي والثقا ة (اليونسكو) ،والوكالة الدولية للطااىة الفريىة ،والمنظمىة ال يدروغرا يىة
الدولية ،والبراما التعاونية مثت المبادر األوروبية للبرمسة المشتركة مىن أجىت بحىار
ومحيطاا تليمة ومنتاسة ( ،)sna cO IPJوذلى لتقاتىي البيانىاا والمعلومىاا ىد إطىار
علنىىد وتىىفاف ولتسنىىب ازدواجيىىة الس ىىود وااتىىتفاد مىىن أوجىىه التىىآزر ،علىىق تىىبيت
المثا  ،عن طريق تحقيق الموابمة مو عقىد األمىي المتحىد لعلىوم المحيطىاا مىن أجىت
التنميىىة المسىىتدامة ،الىىفي تىىيعالا الفسىىواا المعر يىىة التىىد تىىيحداد ا التقيىىيي البحىىري
المتكامت العالمد األو (التقييي العالمد األو للمحيطاا).
أن تكىىون السىىلطة تىىبااة للتعامىىت مىىو األوتىىاط العلميىىة
ال وعه ا را يجي 4-4
الدولية من خىال حلقىاا العمىت والمنشىوراا التىد ترعا ىا ،ومىن خىال تعميىم تىبت
الحصو علق المعلومىاا والبيانىاا غيىر السىرية ،وا تىيما البيانىاا المتعلقىة بالبيئىة
البحرية.
تسميىىىو ملخصىىىاا لحالىىىة البيانىىىاا البيئيىىىة األتاتىىىية
ال وعه ا را يجي 5-4
واتتحداث عملية لتقييي اآلثار البيئية التد تترتب علق األنشطة د المنطقة (ااتفاايىة،
الماد ( )2( 165د)).
ال وعه ا

را يجي 5

بنبء قدرات الدول النبمية
تتنفف السلطة التوج اا ااتتراتيسية التالية:
- ٣٠
ا
الحىىرص علىىىق أن تكىىىون جميىىو بىىىراما وتىىىدابير بنىىىاب
ال وعه ا را يجي 1-5
القدراا ووتىائت إنساز ىا مسديىة وملموتىة وكفى و عالىة ومو اج ىة لتلبيىة احتياجىاا
الدو النامية ،التد تحداد ا الدو النامية.
ال وعه ا را يجي  2-5البحىىث عىىن ىىرص تمويىىت صىىندو ال بىىاا للبحىىوث العلميىىة
البحرية د المنطقة والمستفيدين منه وزياد تل الفرص إلق أاصق حد ممكن ،إلق جانىب
المشاركة د آلياا التمويت العالمية.
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ال وعه ا را يجي  3-5تيسير تدابير بنىاب القىدراا ال َّمىراد إدماج ىا ىد المبىادراا ذاا
الصلة بالموضوع.
ااتتفاد من إنسازاا براما تدريب المتعاادين وتقيىيي
ال وعه ا را يجي 4-5
تأثير ا د األجت القريب علق بناب القدراا.
ال وعه ا

را يجي 6

ضمبن المشبركة الم كبمدة كبمال بمب لددول النبمية
تتنفف السلطة التوج اا ااتتراتيسية التالية:
- ٣١
ا
مواصلة تعميم رص المشاركة المتكاملىة تكىامال تامىا
ال وعه ا را يجي 1-6
للدو النامية د تنفيف نظام المنطقة والبحث عن تل الفرص ،مو إيالب ا تمىام خىاص
احتياجاا الدو غير الساحلية والمحرومة جغرا يا ً والدو السمرية الصغير النامية
وأات البلدان نمواً.
إجىىراب اتىىتعرا لمىىدو مشىىاركة الىىدو الناميىىة ىىد
ال وعه ا را يجي 2-6
فه المشاركة ومعالست ىا بنىاب علىق
المنطقة ،وتحديد و ي أي عوائق خاصة تعتر
ذل  ،بما د ذل من خال القيام بأنشطة موج ة إلاامة اتصااا وتراكاا.
بالتعاون مو الدو األطراف ،بدب وتعميم التدابير التد
ال وعه ا را يجي 3-6
تو ر الفرص لمولفد الدو الناميىة للتىدريب ىد مسىا العلىوم والتكنولوجيىا البحريىة
ولكىد يشىاركوا مشىاركة كاملىىة ىد األنشىطة ىىد المنطقىة (ااتفاايىة ،المىىاد )2( 144
(ب)).
إجىىراب تقيىىيي مفصىىت لمىىوارد المنىىاطق المحسىىوز التىىد
ال وعه ا را يجي 4-6
د متاحة للم تسة وللدو النامية.
تحديد الىن ا الممكنىة لتسىيير أعمىا الم تسىة بصىور
ال وعه ا را يجي 5-6
مستقلة علق نحو يلبد أ داف ااتفاايىة واتفىا عىام  1994مىو األخىف ىد ااعتبىار أن
الم تسة تفتقر إلق رأس الما وتقتصر علق العمت من خال المشاريو المشتركة.
ال وعه ا

را يجي 7

ضمبن ال اب م العب ل لدفوائد المبلية وغيره ب من الفوائد ا ق صب اة
تتنفف السلطة التوجه ااتتراتيسد التالد:
- ٣٢
ا
اعتمىىاد وتطبيىىق اواعىىد وأنظمىىة وإجىىراباا مىىن أجىىت
ال وعه ا را يجي 1-7
التقاتي العىاد للفوائىد الماليىة وغير ىا مىن الفوائىد اااتصىادية المسىتمد مىن األنشىطة
المنسم د المنطقة.
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ال وعه ا

را يجي 8

ل ين األ اء ال نظيمي لد دوة
تتنفف السلطة التوج اا ااتتراتيسية التالية:
- ٣٣
ا
تعميىىىم اىىىدرت ا وتىىىير عمل ىىىا كم تسىىىة مىىىن خىىىال
ال وعه ا را يجي 1-8
تخصيى الموارد والخبراا الكا ية لتنفيف براما عمل ا.
ضىىمان مشىىاركة أعاىىاب السىىلطة وأصىىحاب المصىىلحة
ال وعه ا را يجي 2-8
اآلخرين مشاركةً أكبىر وأكثىر نشىاطا ً وأكثىر اتىتنار مىن خىال اعتمىاد أتىاليب عمىت
ا
معىىمز مىىن حيىىث الشىىفا ية
مركىىم و اد ىىة و عالىىة ويىىتي إعمال ىىا ىىد لىىت لىىروف
والمسابلة ،مما ي دي إلق اتباع ن ا أكثر تمواً د عملية صنو القرار.
إبقاب براما العمىت ومن سيىاا العمىت ايىد ااتىتعرا
ال وعه ا را يجي 3-8
بحيث تحقق األ داف التىد حىدد ا أعاىاب السىلطة ىد إطىار زمنىد معقىو وبطريقىة
عالة من حيث التكلفة من خال تحسين التخطي واإلدار .
ال وعه ا

را يجي 4-8

ال وعه ا

را يجي 9

تقييي الخياراا الطويلة األجت لتمويت عمليات ا.

ا ل زام ببلشفبفية
تتنفف السلطة التوج اا ااتتراتيسية التالية:
- ٣٤
ا
ال وعه ا را يجي  1-9إبىىالا المعلومىىاا عىىن أعمال ىىا ىىد الواىىل المناتىىب وبطريقىىة
عالة من حيث التكلفة.
ال وعه ا

را يجي 2-9

كفالة الوصو إلق المعلوماا غير السرية.

اعتمىىاد ممارتىىاا وإجىىراباا عمىىت واضىىحة وعلنيىىة
ال وعه ا را يجي 3-9
و عالة من حيث التكلفة وضمان أن يكون تسلست المس ولية والمسىابلة مف ومىا ً بشىكت
تام لدو جميو الس اا الفاعلة ذاا الصلة ويَّىدار بشىكت تىليي ىد وضىو وتنفيىف وإنفىاذ
األنظمة والمعايير التقنية والبيئيىة والعمليىة والعلميىة والمتعلقىة بالسىالمة لألنشىطة ىد
المنطقة.
اتىىىىتحداث اتىىىىتراتيسية لالتصىىىىا بالس ىىىىاا صىىىىاحبة
ال وعه ا را يجي 4-9
المصلحة والتشاور مع ا تس ت الحوار المفتوح والمفيد والبناب ،بما د ذلى مىا يشىمت
تواعاا الس اا صاحبة المصلحة.

رابعب  -الن بئج الم وقعة
 - ٣٥تي دي التنفيف الناجح ل فه الخطة وتوج ات ا ااتتراتيسية إلق إنساز ما يلد:
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إطار اانوند تامت لتنفيف األنشطة د المنطقة لصالح اإلنسانية جمعاب
(أ)
(ااتفااية ،الماد  ،))1( 140بما د ذل التدابير الالزمة لامان ما يلد:
’‘1

الحماية الفعالة للبيئة البحرية (المرجو نفسه ،الماد )145؛

’‘٢

الحماية الفعالة للحيا البشرية (المرجو نفسه ،الماد )146؛

’‘3

إدار موارد المنطقة إدار ً منظمىة ومأمونىة ورتىيد  ،بمىا ىد ذلى تسىيير
األنشطة د المنطقة بطريقة كفى وتسنىب أي تبىفير ،و قىا ً لمبىادئ الحفى
السىىليمة (المرجىىو نفسىىه ،المىىاد ( 150ب)) ،اعتمىىادا ً علىىق أ اىىت األدلىىة
العلمية المتاحة والقواعد والمعايير الدولية المعمو ب ا بشكت عام.

(ب) وجىىود آليىىة مناتىىبة لتيسىىير تقاتىىي الفوائىىد الماليىىة وغير ىىا مىىن الفوائىىد
اااتصادية المسىتمد مىن المنطقىة تقاتىما ً منصىفا ً علىق أتىاس غيىر تمييىمي (المرجىو
نفسه ،الماد  ،))2( 140و ىق توجي ىاا األ ىداف والمبىادئ والمقتاىياا الىوارد ﰲ
الماد  )1( ١٣من المر ق الثالث لالتفااية والفرع  8من مر ق اتفا عام .1994
(ج) القىىىدر علىىىق تعميىىىم إجىىىراب البحىىىث العلمىىىد البحىىىري ىىىد المنطقىىىة
وتشسيعه ،وتنسيق ونشر نتىائا ىفا البحىث والتحليىت عنىد توا ر ىا ،كمىا ىو مطلىوب
بموجب الماد  )2( 143من ااتفااية.
(د) القدر علق اكتساب التكنولوجيىا والمعر ىة العلميىة المتصىلة باألنشىطة
ىىد المنطقىىة ،والن ىىو بنقىىت تل ى التكنولوجيىىا والمعر ىىة العلميىىة إلىىق الىىدو الناميىىة
وتشىىسيعه بحيىىث تسىىتفيد من ىىا جميىىو الىىدو األطىىراف (المرجىىو نفسىىه ،المىىاد ،144
وتخاو كفل للمبىادئ المنصىوص علي ىا ىد اتفىا عىام  ،1994المر ىق ،الفىرع )5
وتشىىىسيو المشىىىاركة الفعالىىىة للىىىدو الناميىىىة ىىىد األنشىىىطة ىىىد المنطقىىىة علىىىق النحىىىو
المنصوص عليه بالتحديد د السمب الحادي عشر (ااتفااية ،الماد .)148
(ه) وجود تلطة تتمتو بالقدر الم تسية والقبو العام والمصدااية وتكون
منظمىة ”وا يىة بىالغر “ لألنشىطة ىد المنطقىة بىالرجوع
علق اتتعداد للعمىت كس ىة ا
إلق المعايير المعاصر  ،وك يئة إترا ية خاضعة للمسابلة العامة تس ت تبت الحصو
علق المعلوماا ،وتقدار المسا ماا المقدامة من الس اا صاحبة المصلحة.
(و) تعميم عالية وتأثير السلطة عند اضطالع ا بم ام ا بموجىب ااتفاايىة
من خال ااتصا الثنائد الفعا بين الس اا صاحبة المصلحة.
(ز) المسا مة الفعالة من ابت السىلطة ىد تحقيىق أ ىداف التنميىة المسىتدامة
ذاا الصلة عن طريق موابمة برامس ا ومبادرات ا.
(ح) تحديد وترتيب أولوياا احتياجاا المساعد التقنيىة للىدو الناميىة ،بمىا
ي ىىا تلى التىىد تسىىاعد علىىق تيسىىير المشىىاركة المتكاملىىة تكىىامال تامىىا ىىد األنشىىطة ىىد
المنطقة.
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ويحلىىت ،بأتىىاليب علميىىة
(ط) وضىىو برنىىاما للرصىىد ليرااىىب ويقىىي ويقىىيي
ا
معترف ب ا وعلىق أتىاس منىتظي ،المخىاطر أو اآلثىار المترتبىة علىق تلىوث البيئىة البحريىة
الناجي عن األنشطة د المنطقة ،وضمان مالبمة األنظمىة القائمىة واامتثىا ل ىا ،وتنسىيق
تنفيف برناما الرصد (المرجو نفسه ،الماد ( )2( 165ح)).
(ي) رصىىد واتىىتعرا ااتسا ىىاا والتطىىوراا المتصىىلة بأنشىىطة التعىىدين
د ااع البحار العميقة ،بما د ذل إجراب تحليىت موضىوعد ألحىوا السىو العالميىة
للم عادن وأتعار الفلماا واتسا ات ا وتواعات ا ودراتىة األثىر الممكىن إلنتىاج المعىادن
من المنطقة علق ااتصاداا البلدان النامية المنتسة لتل المعادن من مصادر برية التد
يحتمىىت أن تكىىون األتىىد تىىأثرا ،بغيىىة التخفيىىف إلىىق أاصىىق حىىد مىىن الصىىعوباا التىىد
تواج ىىا ومسىىاعدت ا علىىق التكيىىف اااتصىىادي ،علىىق أن ت خىىف ىىد ااعتبىىار األعمىىا
التد تنسم ا اللسنة التحايرية ىد ىفا الشىأن (اتفىا عىام  ،1994المر ىق ،الفىرع 1
(( )٥د) و (ه)).
(ك)
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تفعيت الم تسة علق النحو المتوخق د ااتفااية واتفا عام .١٩٩٤
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ال ذايل األول
م بهمة ال دوة الدولية لابش الالبر في لايق ضهداف ال نمية الم دامة
دف التنمية المستدامة

مسا مة السلطة الدولية لقاع البحار

ال دف  1القااب علق الفقر بسميو أتىكاله ىد كىت من خال توزيو المد وعاا التد تتلقا ا السىلطة و قىا ً لمعىايير التقاتىي
المنصف
مكان
ال دف  ٤ضىىمان التعلىىيي السيىىد المنصىىف والشىىامت مىىن خىىال تشىىسيو نقىىت الم ىىاراا والمعىىارف بواتىىطة تىىو ير بىىراما
للسميو وتعميم رص الىتعلي مىدو الحيىا التدريب والمنح الدراتية ألات البلدان نموا ً والدو السمريىة الصىغير
النامية والبلدان األ ريقية
للسميو
ال دف  5تحقيق المساوا بين السنسين وتمكىين كىت تشىىسيو المسىىاوا بىىين السنسىىين مىىن خىىال الس ىىود المكرتىىة لميىىاد
الفىىرص للنسىىاب الم ى الا مىىن الىىدو الناميىىة للمشىىاركة ىىد بىىراما
النساب والفتياا
البحث العلمد البحري
ال دف  8تعميم النمو اااتصادي المطرد والشامت مىىن خىىال مسىىا مت ا ىىد( :أ) النمىىو اااتصىىادي المسىىتدام وتشىىسيو
للسميىىىىو والمسىىىىتدام ،والعمالىىىىة الكاملىىىىة وصو أات البلدان نموا ً إلق المنطقة وموارد ا؛ و (ب) حمايىة حقىو
والمنتسة ،وتو ير العمت الالئق للسميو العما الفين يماولون أنشطة د المنطقىة بالتعىاون مىو منظمىة العمىت
الدولية
ال دف  9إاامىىة بنىىق تحتيىىة اىىادر علىىق الصىىمود ،من خال مسا مت ا د تحسين القدراا التكنولوجية للبلدان النامية
وتحفيىىىىىىم التصىىىىىىنيو الشىىىىىىامت للسميىىىىىىو
والمستدام ،وتشسيو اابتكار
ال ىىىىىىىىىدف ضىىىمان وجىىىود أنمىىىاط اتىىىت الك وإنتىىىاج من خال تشسيو ممارتاا اإلنتاج المستدامة
مستدامة
12
ال ىىىىىىىىىدف اتخىىاذ إجىىراباا عاجلىىة للتصىىدي لتغيىىر مىىن خىىال إيسىىاد بىىراما بحىىوث محىىدد تكىىون مصىىممة لتحسىىين تقيىىيي
الولىىىائف اإليكولوجيىىىة األتاتىىىية ألعمىىىا المحيطىىىاا عىىىن طريىىىق
المنا وآثاره
13
المراصىىد األوايانوغرا يىىة الموجىىود تحىىل المىىاب الطويلىىة األجىىت ىىد
المنطقة
ال ىىىىىىىىىدف حفىىىىى المحيطىىىىىاا والبحىىىىىار والمىىىىىوارد مىىن خىىال مسىىا مت ا ىىد زيىىاد المعىىارف العلميىىة وتنميىىة القىىدراا
البحريىىة واتىىتخدام ا علىىق نحىىو مسىىتدام البحثيىىة ونقىىت التكنولوجيىىا البحريىىة والن ىىو بىىن ا مشىىترك وموحىىد،
14
بمىىا يتمشىىق مىىو ااتفاايىىة والقىىانون الىىدولد ،وذل ى مىىن أجىىت اتىىتخدام
لتحقيق التنمية المستدامة
موارد المحيطاا اتتخداما ً مستداما ً
ال ىىىىىىىىىدف التشىىسيو علىىق إاامىىة مستمعىىاا مسىىالمة ا
يَّ مىىف ي ىىا أحىىد مىىن أجىىت تحقيىىق التنميىىة
16
المستدامة ،وإتاحىة إمكانيىة وصىو السميىو
إلىىىىىق العدالىىىىىة ،وبنىىىىىاب م تسىىىىىاا عالىىىىىة
وخاضىىعة للمسىىابلة وتىىاملة للسميىىو علىىق
جميو المستوياا
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مىىن خىىال ( :أ) تعميىىم تىىياد القىىانون؛ (ب) إنشىىاب م تسىىاا عالىىة
وخاضىىىعة للمسىىىابلة وتىىىفا ة علىىىق جميىىىو المسىىىتوياا؛ (ج) اتخىىىاذ
القراراا علق نحىو مسىتسيب لالحتياجىاا وتىامت للسميىو وتشىاركد
وتمثيلد علق جميىو المسىتوياا؛ (د) توتىيو وتعميىم مشىاركة البلىدان
النامية د م تساا الحوكمة العالمية
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دف التنمية المستدامة

مسا مة السلطة الدولية لقاع البحار

ال ىىىىىىىىىدف تعميىىم وتىىائت التنفيىىف وتنشىىي الشىىراكة من خال تعميم الشىراكاا ااتىتراتيسية ،بمىا ىد ذلى مىو البنى الىدولد
وصىىىندو النقىىىد الىىىدولد ،لتعميىىىم الشىىىراكة العالميىىىة مىىىن أجىىىت التنميىىىة
العالمية من أجت التنمية المستدامة
17
المستدامة ولدعي تحقيق أ داف التنمية المستدامة
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