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الدورة احلادية والعشرون
كينغستون ،جامايكا
 24-13متوز/يوليه 2٠15

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 مقررا طلة فيةه ا األمةني العةام أن يعة يد تقريةرا عةن القةوانني واألنظمةة
والتدابري اإلدارية اليت اعتمدهتا الدول املزكية وريرياا من أعضاء السةلطة فيمةا يتعلةق باألنشةطة
يف امل نطقةةة ،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 المامنةةة عشةةرة للسةةلطة ،املعقةةودة يف عةةام  ،2٠12وتلبيةةة لةةالك الطلة ،
قدّم األمني العام تقريرا ا اجمللس عن القوانني واألنظمة والتدابري اإلدارية اليت اعتمدهتا الةدول
املزكية وريرياا من أعضاء السلطة فيما يتعلةق باألنشةطة يف املنطقةة ( ISBA/18/C/8و .)Add.1
وبعد النظر يف التقرير ،طل اجمللس ا األمني العام أن يقوم سنويا باستكمال دراسة القةوانني
واألنظمة والتدابري اإلدارية اليت تعتمداا الدول املزكية وريرياا من أعضةاء السةلطة فيمةا يتعلةق
باألنشةةطة يف املنطقةةة ،وأن يةةدعو غةةاا الغةةرز الةةدول املزكيةةة وريرياةةا مةةن أعضةةاء السةةلطة
ا تزويةةةد األمانةةةة بنصةةةوص القةةةوانني واألنظمةةةة والتةةةدابري اإلداريةةةة الوطنيةةةة اات الصةةةلة
(انظر .)ISBA/18/C/21
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 - 3ويف الةةدورتني التاسةةعة عشةةرة والعشةةرين للسةةلطة ،يف عةةام  2٠13و  ،2٠14قةةدم
األمةةةةةني العةةةةةام تقةةةةةارير مسةةةةةتكملة عةةةةةن اةةةةةاا املو ةةةةةوع ا اجمللةةةةةس ()ISBA/19/C/12
و ( ISBA/20/C/11و  .)Add.1وفضال عن الك ،أنشأت األمانةة علةش كةبكة اإلنترنةع قاعةدة
بيانات تضم معلومات عةن القةوانني واألنظمةة والتةدابري اإلداريةة الوطنيةة أو نصةوص القةوانني
واألنظمةةةة والتةةةدابري اإلداريةةةة الوطنيةةةة الةةةيت تقة ةدّم لي ةةةا مةةةن الةةةدول املزكيةةةة وريرياةةةا مةةةن
أعضاء السلطة.
 - 4ويف  12آاار/مارس  ،2٠15عممع األمانة ماكرة كفوية تدعو مةرة أرةرا الةدول
املزكيةةة واألعضةةاء انرةةرين يف السةةلطة ا أن يقةةدموا ا األمانةةة نصةةوص القةةوانني واألنظمةةة
والتةدابري اإلداريةة الوطنيةة اات الصةةلة أو معلومةات اات .ةلة اةةا .وردا علةش تلةك املةةاكرة،
قةةدمع سةةنغافورة وني رييةةا واغنةةد نسةة ة مةةن تشةةريعاهتا علةةش النحةةو املطلةةود .وأكةةدت
املكسةةيك عةةدم ةةدوع أل تعةةديث أو ةةديا رةةالل تلةةك الفتةةرة علةةش تشةةريعاهتا القا مةةة
املتعلقة باملنطقة.
 - 5و ىت  3٠أيار/مةايو  ، 2٠15قةدمع الةدول التاليةة معلومةات عةن تشةريعاهتا الوطنيةة
اات الصةلة أو نصةوص اةال التشةريعاتا أملانيةا ،وأيرلنةدا ،وبل يكةا ،وتونغةا ،وجةزر كةو ،
واجلم وريةةة التشةةيكية ،ومج وريةةة كوريةةا ،وزامبيةةا ،وسةةنغافورة ،والصةةني ،وعمةةان ،ورييانةةا،
وفرنسا ،وفي  ،واملكسيك ،واململكة املتحدة لربيطانيا العظمةش وأيرلنةدا الشةمالية ،ونةاورو،
وني رييا ،ونيول ،ونيوزيلندا ،واغند ،واولندا ،والواليات املتحدة األمريكية ،واليابةان .وورد
تقرير أيضا من جلنة جنود احمليط اغةاد باسةم جةزر منطقةة احملةيط اغةاد  .وميكةن االطةالع
علش املعلومةات املتعلقةة بةالقوانني واألنظمةة والتةدابري اإلداريةة الوطنيةة أو علةش النصةوص الةيت
قدمتةة ة ا الةةةةدول املةةةةاكورة أعةةةةالل أو أعضةةةةاء السةةةةلطة علةةةةش املوقةةةة الشةةةةبك للسةةةةلطة
(.)www.isa.org.jm/national-legislation-database
 - 6وستوا.ث األمانة استكمال قاعدة البيانات املنشورة علش كبكة اإلنترنع ةني تتلقةش
معلومةةات جديةةدة .ولكةةن ،نظةةرا ا املةةوارد املتا ةةة احملةةدودة ،و ا ةةرورة عطةةاء األولويةةة
ألنشةةطة أرةةرا ،ت تسةةتط األمانةةة أن تن ةةز يف املوعةةد احملةةدد الدراسةةة الشةةاملة للتشةةريعات
الوطنية املوجودة .وستوا.ث اال طالع ااا العمث يف ينه عندما تسمح املوارد بالك.
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املرفق

قا مة التشريعات

أوال  -تشريعات عامة
اتفاقية األمةم املتحةدة لقةانون البحةار ،مونتيغةو بةال 1٠ ،كةانون األول/ديسةمرب  .1982درلةع
يز النفاا يف  16تشرين الماين/نوفمرب  .1994جمموعة معاهدات األمم اتحدمد  ،اجمللةد ،1833
الرقم  ،31363-1الصفحة 2٠1؛ ).21 International Legal Materials 1261 (1982
اتفةةاب بشةةأن تنفيةةا اجلةةزء احلةةادل عشةةر مةةن اتفاقيةةة األمةةم املتحةةدة لقةةانون البحةةار امل ررةةة
 1٠كانون األول/ديسمرب  .1982وقد درث االتفاب يةز النفةاا يف  28متوز/يوليةه .1994
قةةةرار اجلمعيةةةة العامةةةة 263/48؛ )33 International Legal Materials 1309 (1994؛ جمموعمممة
معاهدات األم اتحدد  ،اجمللد  ،1836الرقم  ،31364-1الصفحة .2٠
نظام التنقية عةن العقيةدات امل لفةة مةن عةدة معةادن واستكشةاف ا يف املنطقةة .اعتمةد يف 13
متوز/يوليةةه ( 2٠٠٠مرفةةق الوثيقةةة  ISBA/6/A/18امل ررةةة  4تشةةرين األول/أكتةةوبر ،)2٠٠٠
وعةةةدِّل يف عةةةام ( 2٠13مرفةةةق الوثيقةةةة  ISBA/19/C/17امل ررةةةة  22متوز/يوليةةةه ،)2٠13
مث عةةة ةدّل جمةةةةةددا يف عةةةةةام ( 2٠14مرفةةةةةق الوثيقةةةةةة  ،ISBA/20/A/9امل ررةةةةةة  24متةةةةةوز/
يوليه .)2٠14
نظةةةةام التنقيةة ة عةةةةن الكربيتيةةةةدات العديةةةةدة الفلةةةةزات واستكشةةةةاف ا يف املنطقةةةةة .اعتمةةةةد
يف  7أيار/مةةةةةةايو ( 2٠1٠مرفةةةةةةق الوثيقةةةةةةة  ISBA/16/A/12/Rev.1امل ررةةةةةةة  15تشةةةةةةرين
المةةةاين/نوفمرب  ،)2٠1٠وعةةةدّل يف عةةةام ( 2٠14مرفةةةةق الوثيقةةةة  ،ISBA/20/A/10امل ررةةةةة
 24متوز/يوليه .)2٠14
نظام التنقي عةن قشةور املنغنيةز احلديةدل الغنيةة بالكوبالةع واستكشةاف ا يف املنطقةة .اعتمةد
يف  27متوز/يوليةةةةةه ( 2٠12مرفةةةةةق الوثيقةةةةةة  ISBA/18/A/11امل ررةةةةةة  22تشةةةةةرين األول/
أكتوبر .)2٠12
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ثانيا  -التشريعات الوطنية
بل يكا

 3٠متوز/يوليه  - 2٠13قانون يضيف أ كاما تنظم املواد اخلا عة للمةادة  77مةن الدسةتور
ا القةةانون املةة ر  17آد/أريسةةطس  2٠13املتعلةةق بالتنقيةة عةةن املةةوارد واستكشةةةاف ا
واستغالغا يف قاع البحار واحمليطات ويف باطن أر ا رارج دود الوالية الوطنية.
 17آد/أريسطس  - 2٠13القانون املتعلق بالتنقي عةن املةوارد واستكشةاف ا واسةتغالغا يف
قاع البحار واحمليطات ويف باطن أر ا رارج دود الوالية الوطنية.

الصني
قةةانون املةةوارد املعدنيةةة جلم وريةةة الصةةني الشةةعبية .اعتمةةد يف اجللسةةة اخلامسةةة عشةةرة لل نةةة
ونقةةح عمةةال
الدا مةةة للم ة متر الشةةعين الةةوط السةةادس املعقةةودة يف  19آاار/مةةارس ِّ .1986
بقةةرار الل نةةة الدا مةةة للم ة متر الشةةعين الةةوط بشةةأن تنقةةيح قةةانون املةةوارد املعدنيةةة جلم وريةةة
الصني الشعبية الال اعتمِد يف اجللسة احلادية والعشرين لل نة الدا مةة للمة متر الشةعين الةوط
المامن املعقودة يف  29آد/أريسطس .1996
قواعد تنفيا قانون املوارد املعدنية جلم ورية الصني الشعبية .أ.ةدراا جملةس الدولةة هم وريةة
الصةةني الشةةعبية باملرسةةوم رقةةم  152يف  26آاار/مةةارس  .1994ودرلةةع يةةز النفةةاا يف
تاريخ .دوراا.
قانون مج ورية الصني الشعبية حلماية البيئة البحرية .اعتمد يف الدورة الرابعة والعشةرين لل نةة
الدا مةة للمة متر الشةةعين الةةوط اخلةامس املعقةةودة يف  23آد/أريسةةطس  .1982ودرةةث اةةاا
القةةانون يةةز النفةةاا يف  1آاار/مةةارس  .1983ون ِّقةةح يف الةةدورة المالمةةة عشةةرة الةةيت عقةةدهتا
الل نةةة الدا مةةة للمة متر الشةةعين الةةوط التاسة يف  25كةةانون األول/ديسةةمرب  ،1999وأُعيةةد
تنقيحةةه يف الةةةدورة السادسةةةة لل نةةةة الدا مةةةة للمةة متر الشةةةعين الةةةوط المةةةاين عشةةةر املعقةةةودة
يف  28كانون األول/ديسمرب .2٠13
الال حة اإلدارية املتعلقة مبن ومعاجلة تلوع البيئة البحريةة والضةرر الال ةق اةا نتي ةة ملشةاري
املنشةةةات اغندسةةةية البحريةةةة .اعتمةةةدت يف اجللسةةةة التنفيايةةةة  148جمللةةةس الدولةةةة املعقةةةودة
يف  3٠آد/أريسطس  .2٠٠6وبدأ سرياهنا يف  1تشرين الماين/نوفمرب .2٠٠6
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جزر كو
قانون عام  2٠٠9املتعلق باملوارد املعدنية يف قاع البحار.
االتفاب النمواج بشأن املوارد املعدنية لقاع البحار امل ر نيسان/أبريث .2٠11

اجلم ورية التشيكية
قةةانون التنقي ة عةةن املةةوارد املعدنيةةة واستكشةةاف ا واسةةتغالغا يف قةةاع البحةةار رةةارج ةةدود
الوالية الوطنية .القانون رقم  2٠٠٠/158امل ر  18أيار/مايو .2٠٠٠

في
مرسوم سنة  2٠13بشأن اإلدارة الدولية للمةوارد املعدنيةة املوجةودة يف قةاع البحةار ،املرسةوم
رقم .21

فرنسا
ماكرة كفوية م ررة  22آاار/مارس . 2٠13ادرة عن سفارة فرنسا يف جامايكا.

أملانيا
قانون التعدين يف قاع البحار امل ر  6زيران/يونيه ( 1995القانون) .وعدّل مبوج املةادة
 74من القانون امل ر  8كانون األول/ديسمرب .)Federal Law Gazette I, p. 1864( 2٠1٠

رييانا
قانون املناطق البحرية لعةام  - 2٠1٠القةانون رقةم  18لعةام  .2٠1٠وقةد درةث يةز النفةاا
اعتبارا من  18أيلول/سبتمرب .2٠1٠

اغند
قانون (تنمية وتنظيم) املوارد املعنية يف املناطق الواقعة رارج اإلقليم الوط لعام .2٠٠2

اليابان
القانون املتعلق بالتدابري امل قتة للتعدين يف أعماب قاع البحار.1982 ،
قةةةةانون التعةةةةدين .اعتمِةةةةد يف  2٠كةةةةانون األول/ديسةةةةمرب  ،195٠وعةةةةدِّل يف  22متةةةةوز/
يوليه .2٠11
15-08669
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املكسيك
تقرير عن قوانني املكسيك وأنظمت ا وتةدابرياا اإلداريةة املتعلقةة بالتعةدين ةع سةطح البحةر.
قدمته سفارة املكسيك يف جامايكا يف  21كانون األول/ديسمرب .2٠11
دليث لعرز البيانات املتعلقةة بانثةار البيئيةة لقطةاع التعةدين و ليةث ألوجةه القصةور والتقصةري
يف فةةا التنةةوع البيولةةوج البحةةرل يف املنةةاطق احمليطيةةة والسةةا لية ويف اجلةةزر املكسةةيكية،
أعديتةةه وزارة البيئةةة واملةةوارد الطبيعيةةة يف املكسةةيك ،وقدمتةةه سةةفارة املكسةةيك يف جامايكةةا يف
 21كانون األول/ديسمرب .2٠11
القانون العام للتوازن اإليكولوج ومحاية البيئة .نشةر يف اجلريمد ارريةمة امل ررةة  28كةانون
الماين/يناير  1988وجرا تعديله واستكماله يف  4زيران/يونيه .2٠12
أنظمة القانون العام للتوازن اإليكولوج ومحاية البيئةة املتعلقةة بتقيةيم األثةر البيئة  .نشةرت يف
اجلريمممممد ارريةمممممة امل ررةةةةةة  3٠أيار/مةةةةةايو  .2٠٠٠وجةةةةةرا تعديلةةةةة ا واسةةةةةتكماغا يف
 26نيسان/أبريث .2٠12
قةةةانون التعةةةدين .نشةةةر يف اجلريمممد ارريةمممة امل ررةةةة  26زيران/يونيةةةه  1992وعةةةدِّل يف
 28نيسان/أبريث .2٠٠5
السياسة البيئية الوطنية للتنمية املستدامة للمناطق احمليطية والسةا لية املكسةيكيةا اسةتراتي يات
.يانت ا واست دام ا بشكث مستدام (انظر  ،A/61/372املرفق).

ناورو
انظر منطقة جزر احمليط اغاد .

اولندا
ماكرة كفوية م ررة  26آاار/مارس  2٠13موجي ة من البعمة الدا مة غولندا.

نيوزيلندا
قانون عام  1996بشأن اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار.

ني رييا
القانون الني ريل للموارد املعدنية والتعدين ،الصادر يف عام .2٠٠7
الال حة التنظيمية للموارد املعدنية والتعدين ،الصادرة يف عام .2٠11
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نيول
قانون املناطق البحرية ،الصادر يف عام .2٠13

عمان
املرسةةةوم امللكة ة رقةةةم  8/2٠11النةةةا م للتنقية ة عةةةن الةةةنفط والغةةةاز؛ واملرسةةةوم امللكة ة
رقةةةم  27/2٠٠3واملرسةةةوم الةةةوزارل رقةةةم  77/2٠11النا مةةةان للتنقيةةة عةةةن املعةةةادن
(أنظمة قانون التعدين).

منطقة جزر احمليط اغاد
اإلطار اإلقليم التشريع والتنظيمة للةدول األفريقيةة ودول مةنطقيت البحةر الكةاريين واحملةيط
اغةةاد املتعلةةق باستكشةةاا املةةوارد املعدنيةةة واسةةتغالغا يف أعمةةاب البحةةار .املشةةروع املشةةتر
بةةني أمانةةة مجاعةةة احملةةيط اغةةاد واال ةةاد األوروا بشةةأن املةةوارد املعدنيةةة يف قةةاع البحةةار،
 18نيسان/أبريث .2٠12

مج ورية كوريا
ماكرة كفوية م ررة  2نيسان/أبريث  2٠13موج ة من البعمة الدا مة جلم ورية كوريا.
الةةةةة التشةةةةريعات املتصةةةةلة باألنشةةةةطة يف أعمةةةةاب قةةةةاع البحةةةةار الةةةةيت و ةةةةعت ا كومةةةةة
مج ورية كوريا.

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

تونغا
انظر منطقة جزر احمليط اغاد .

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمش وأيرلندا الشمالية
قانون التعدين يف أعماب البحار (أ كام م قتة) لعةام  ،1981بالصةيغة املعدلةة مبوجة قةانون
التعدين يف أعماب البحار الصادر يف عام  ،2٠14النافا اعتبارا من  14متوز/يوليه .2٠14
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زامبيا
قةةةانون احلمايةةةة البيئيةةةة واحلةةةد مةةةن التلةةةوع (رقةةةم  12لعةةةام )199٠؛ والقةةةانون (املعة ةديل)
لعام ( 1999رقم  ،12عام  - )1999الفصث  2٠4من قوانني زامبيا.

ثالما  -تشريعات الدول املتعاملة باملمث
فرنسةةا  -قةةانون استكشةةاا املةةوارد املعدنيةةة واسةةتغالغا يف أعمةةاب قةةاع البحةةار لعةةام ،1981
القانون رقم  1135-81امل ر  23كانون األول/ديسمرب .1981
أملانيا  -القانون املتعلق بالنظةام امل قةع للتعةدين يف أعمةاب قةاع البحةار لعةام  ،198٠املة ر
 16آد/أريسةةطس ( 198٠الترمجةةة اإلنكليزيةةة) (International Legal Materials, .)1981
.XX, p. 393
يطاليا  -أنظمة بشأن استكشاا املوارد املعدنيةة واسةتغالغا يف أعمةاب قةاع البحةار ،القةانون
رقم  41امل ر  2٠كباط/فرباير .1985
اليابةةةةان  -القةةةةانون املتعلةةةةق بالتةةةةدابري امل قتةةةةة للتعةةةةدين يف أعمةةةةاب قةةةةاع البحةةةةار،1982 ،
.International Legal Materials, 22 (1) (1983), pp. 102-122
نيوزيلندا  -قانون اجلرا القارل لعام .1964
ا ةةاد اجلم وريةةات االكةةتراكية الس ةوفياتية [ -مرسةةوم بشةةأنت التةةدابري امل قتةةة لتنظةةيم أنشةةطة
امل سسةةات السةةوفياتية اات الصةةلة باستكشةةاا املةةوارد املعدنيةةة واسةةتغالغا يف منةةاطق قةةاع
البحار الواقعة رارج دود اجلرا القارل ،امل ر  17نيسان/أبريث .1982
اململكةةةة املتحةةةدة  -قةةةانون التعةةةدين يف أعمةةةاب البحةةةار (أ كةةةام م قتةةةة) .1981 ،قةةةوانني
عام  ،1981الفصث  28 ،53متوز/يوليه .1981
اململكةةة املتحةةدة  -أنظمةةة التعةةدين يف أعمةةاب البحةةار (تةةراري) االستكشةةاا) (الطلبةةات)،
أنظمة عام  ،1982رقم  .58بدأت يف النفاا يف  25كانون الماين/يناير .1982
اململكةةةة املتحةةةدة  -أنظمةةةة التعةةةدين يف أعمةةةاب البحةةةار (تةةةراري) االستكشةةةاا) ،أنظمةةةة
عام  ،1984رقم  .123٠بدأ تطبيق ا يف  3أيلول/سبتمرب .1984
الواليةةةةات املتحةةةةدة  -قةةةةانون املةةةةوارد املعدنيةةةةة الصةةةةلبة يف أعمةةةةاب قةةةةاع 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
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رابعا  -التشريعات الوطنية يف الدول اليت غا مركز املراق
الواليات املتحدة األمريكية

قةانون 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 غةةا أثةةر علةةش املستكشةةفني العةةاملني منةةا مةةا قبةةث
سن القانون.45 Fed. Reg. 226 (20 November 1980), pp. 76661-76663 .
أنظمةةة التعةةدين يف أعمةةاب قةةاع البحةةار بشةةأن تةةراري) التنقية لعةةام .198٠
.45896 (15 September 1981) 15 Code of Federal Regulations, Part 970

46 Fed. Reg.

أنظمةةةةةة التعةةةةةدين يف أعمةةةةةاب قةةةةةاع البحةةةةةار بشةةةةةأن تصةةةةةاريح االسةةةةةت راج الت ةةةةةارل،
(54 Fed. Reg. 525 (6 January 1989؛ .15 Code of Federal Regulations, Part 971
املبةةةةاد التوجي يةةةةة السةةةةت راج املةةةةوارد املعدنيةةةةة مةةةةن ريةةةةري الةةةةنفط والغةةةةاز والكربيةةةةع
من اجلزء اخلارج من اجلرا القارل الصادرة عن دا رة دارة كة ون املةوارد املعدنيةة بةوزارة
دارليةةة الواليةةات املتحةةدة (Public Law 103-426, enacted 31 October 1994; 108 Stat. 4371).
).OCS Report. MMS 99-0070 (December 1999
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