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مشروع نظام استغالل الموارد المعدنية في المنطقة

مقترحات مقدمة من كوستتتتتار* اشش شتتت ن الطلد ال ن ودمتع ناورو قمال ال قرة  15من
الجي ال ادن قشتتتتتتتتر من ات ا ية ا م المت دة

ال رع  1من مرفق االت اق شتتتتتت ت ن تن
لقانون الب ار المؤرخة  10كانون ا ول/ديسمبر 1982
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تتش ر ر رررت األرجنتين ورنما وترونيداد وتورااو وجاماي ا وجزر البلاما والجملوروة الدوميني ية وش ر ر رريلي

وغيرانرا وكوررا وكورر ر ر ر ر ر رترارو را ،الردول األعأر ر ر ر ر ر رراء ني مجموعرة الردان يمرو را ال تينيرة ومنطقرة البحر ال راروبي
األعأ ر ر ر ر ر ر رراء ني رر ر ر ر ر ر ررلطرة ةراع البحرار ،ين تقردل يربع الو يقرة المترلقرة رالرر ر ر ر ر ر ر ررالرة التي رثتلرا

ني  25زوران/يونير  ،2021والتي يالغر

ومرة نراورو

المجلس من ال للرا رشن شر ر ر ر ر ر ررركرة نراورو لموارد المحيطرا ،،ويي

منششة من ناورو وتزكيلا ناورو ،ترتزل التقدل طلب للموانقة على الطة عمل ل رتغ ل ني المنطقة.

وطلبر نرراورو من المجلس ،من ال ل رر ر ر ر ر ر ر ررالتلررا ،ين اي مررل اعتمرراد القواعررد واألن مررة وا جراءا،
-2
ال زمة لتيس ر ر ررير الموانقة على الط عمل االر ر ر ررتغ ل ني المنطقة ني اأ ر ر ررون ر ر ر ررنتين ،ونقا لل قرة  15من

المرادة  1من مرنق ات را عرال  1994المترلق اتن يرب الجزء الحرادع عشر ر ر ر ر ر ررر من ات راليرة األم المتحردة لقرانون
البحار المؤرالة  10كانون األول/ديسمبر .1982
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وتقر الرداننرا رشيميرة ات راليرة األم المتحردة لقرانون البحرار ودوريرا ني وكمرة المحيطرا ،اوار ر ر ر ر ر ر لرا

المرايدة الش رراملة التي تح

الوا ررول ملى المحيطا ،وموارديا وار ررتمداملا .كما نور ررال نطا يبا االعترات

ليشررمل جميال االت اةا ،المسررتمدة من االت الية ،ما ني الف ات ا عال  .1994ونأر عن الف ،تلتزل الداننا
سيادة القانون ني شؤون المحيطا ،ورالتن يب ال رال ل ت الية.
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وإننا نت ق على ييمية الرمل

اءة من يجل وض ر ر ررال ن ال يونر اليقين القانوني والأ ر ر ررمانا ،لتن ي

ينشر ررطة االرر ررتغ ل ونقا لمتطلبا ،االت الية وات ا عال  .1994وني الوة

ن سر ر  ،ننحن مقتنرون شن وضر ررال

* المواعيد الجديدة للجلسا ،الحأوروة التي كان من المقرر عقديا يا ني تموز/يولي 2020

ني تموز/يولي .2021

** ار األرجنتين ورنما وترونيداد وتورااو وجاماي ا وجزر البلاما والجملوروة الدوميني ية وشيلي وغيانا وكورا.
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ةواعررد وين مررة وإجراءا ،امح مررة ،مررا ني الررف تلرف التي ترررالا المس ر ر ر ر ر ر ررانررل البيطيررة ،يجررب ين يتطور طروقررة
متمار ة ومتسقة غية وضال مطار تن يمي رفيال المستوى لألجيال الحالية والمقبلة.
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وعلى الرا من الف ،نإن الداننا ال تبدع عدل المباالة التحديا ،الناشطة عن جانحة مرض نيروس

كورونرا ككونيرد )19-التي عراةر
كان

عمليرة االت را على ن رال االرر ر ر ر ر ر ررتغ ل ومبرادنر التوجيليرة واعتمراديرا ،والتي

الم اوضا ،ششنلا محدودة ،ول يحرز يع تقدل كبير نيلا.
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ونرى ين  ،ن ار أليمية ا طار القانوني ألنش ر ر ر ر ررطة االر ر ر ر ر ررتغ ل وطا ر التقني ،فيجب ين يت اوض
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ون ار لردل اليقين البع ي تنف ارررتطنات الجلسررا ،الحأرروروة ،مضررانة ملى عدل م راز تقدل ملموس

المجلس ششن وووانق علي وورتمدع ني جلسا ،أوروة ،وليس انتراضيا.

ني اعتماد الن ال والمبادئ التوجيلية األالرى ل رر ر ر ررتغ ل ،تشر ر ر رررر الداننا القلق مزاء الر با ،التي نرضر ر ر ررتلا

جانحة كونيد 19-على الم اوضر ر ر ر ر ررا ،وعلى متمال يبا ا طار التن يمي لتيسر ر ر ر ر ررير الموانقة على الط الرمل
ل ر ررتغ ل ني المنطقة ،نأر ر عن الجوانب التقنية والبيطية والمالية األالرى التي يلزل وض رررلا لأ ررمان تن يب

ينش ر ررطة االر ر ررتغ ل ما يتماش ر ررى مال ينأ ر ررل الممارر ر ررا ،والمرايير والمتطلبا ،المتا ة لحماية البيطة البحروة

ومراعاة مبدي التراث المشترك للبشروة ،على النحو المطلوب موجب االت الية.
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واالت ا

ونررب ،ص ر ر ر ة الاا ر ر ررة ،عن ةلقنا مزاء المس ر ر ررانل المرلقة البالغة األيمية التالية والتي يلزل مناةش ر ر ررتلا
ششنلا:

ششنلا ةبل الن ر ني يع الطة عمل ،ويي مسانل ال تزال الونود ريدة عن التوال ملى ات ا
كي)

اآللية المالية؛

كب)

آلية تقار المنانال؛

كج)

ت ريل المؤرسة؛

كد)

وضال المط ا ةليمية لإلدارة البيطية؛

كير)

ةواعد الت تيش واالمتثال وا ن اا؛

كو)

مناةشة واعتماد المرايير والمبادئ التوجيلية؛

كز)

مراجرة مشروع الن ال ني آاار/مارس  ،2019ليشمل ترليقا ،ومقتر ا ،ياحاب المصلحة؛

كح)

ال يم ن

اعتمراد عمليرة متوازنرة جغرافيرا النتمراب يعأر ر ر ر ر ر رراء اللجنرة القرانونيرة والتقنيرة ،ير

انتماب األعأاء الجدد من دونلا.
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وفيمررا يترلق ابلررداننررا ،نمن األيميررة م رران ين ي تمررل وضر ر ر ر ر ر ررال مطررار تن يمي وات ونرررال ةبررل ارردء
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ونطلب ل ا ترال من م تب المجلس ين يدرج يبع المس ر ر ر ررشلة ل ي يناةش ر ر ر ررلا وون ر نيلا يعأ ر ر ر رراء

ينشطة االرتغ ل ،لأمان االمتثال لأل ال اا ،الصلة من االت الية وات ا عال .1994

المجلس ،مسر رراعدة األمانة الرامة ،تى يتسر ررنى لل ارر ررت شر ررات رر رربل اديلة تتيا م راز تقدل ني المناةشر ررا،

المترلقة ان ال االرتغ ل وايرع من الص وك التن يمية ني غياب ارتطنات الجلسا ،الحأوروة .وإضانة ملى

الف ،يجب الن ر ني مسر ر ررشلة ين المجلس ةد ال يتم ن من متمال وضر ر ررال واعتماد القواعد واألن مة وا جراءا،

المطلورة ال ل نترة السنتين المنصوص عليلا ني ال قرة  15من ال رع  1من مرنق ات ا عال .1994
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وتقر ال ر ر داننر ررا مروطر ررة الطروق المقتر ر ررة التي طر لر ررا األمين الرر ررال لرر ررامي  2022و 2023

ك  ،)ISBA/26/C/44والتي ينبغي للمجلس تن يحل ررا والموانق ررة عليل ررا ني االجتم رراع الحأر ر ر ر ر ر ررورع المقبررل
لأرمان ين يتم ّ ن المجلس من مناةشرة مطار تن يمي امح
يع عملية تردين.
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وشرامل وجامال مناةشرة دليقة واعتمادع ةبل ادء

وياليرا ،ن رر تشكيد التزامنا التن يب ال امل ل ت الية وررمل السلطة الدولية لقاع البحار.

 - 13وترجو الداننا ين تاصرردر يبع الررررالة اعتباريا و يقة من و انق الدورة السررادرررة والرش ررون للمجلس،
رم جميال اللغا ،الررمية للسلطة.
ني مطار البند  12من جدول األعمال ،وين تا ّ
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