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البند  6من جدول األعمال المؤقت*

النظر في طلبات الحصوووولى ملك رلم المرافق وف ا

للف رة ( 1ه) ن المادة  82ن النظام الداخلي للجمعية

طلق َّدم ن رابطة البلدان األ ريكية للدفاع من البيئة للحصوووووووولى ملك رلم
المرافق وف ا للف رة ( 1ه) ن المادة  82ن النظام الداخلي للجمعية
ذلرة ن األ انة
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في  18آذار/مارس  ،2022أحالت رابطة البلدان األمريكية للدفاع عن البيئة إلى األمين العام للسللطة

الدولية لقاع البحار رس ل للالة تطلب فيها الحص ل للول على مرمر المراقب لدي جملية الس ل لللطة ،عم بال قر ( 1ه)

من الماد  82من النظام الداخلي للجملية .وقدمت الرابطة أيضاً طلباً أعد طبقاً للنموذج المحدد في الضميمة 1

الملحقلة بلالمبلادل التوجيهيلة المتعلقلة بمن المنظملاغ غير الحكوميلة مرمر الم ارقلب للدي الس ل ل ل ل ل لللطلة اللدوليلة لقلاع
البحار ،وهي المبادل التوجيهية التي اعتمدتها الجملية في دورتها الخامس ل ل ل ل للة والع ل ل ل ل لرين (،ISBA/25/A/16
المرفق) .ويرد نص الرسالة ونموذج الطلب المقدمان من الرابطة في المرفقين األول والثاني لهذه المذمر.
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ووفقللا لل قر ( 1ه) من المللاد  82من النظللام الللداخلي للجمليللة ،يجوظ للمنظمللاغ غير الحكوميللة

التي دخللا األمين العللام معهللا في ترتيبللاغ وفقللا لل قر  1من المللاد  169من ات للاةيللة األمم المتحللد لقللانون

البحار ،وللمنظماغ غير الحكومية األخري التي تدعوها الجملية والتي تكون قد أبدغ اهتماما بالمسل ل ل ل للا ا قيد
النظر في الجملية ،أن ت ترك في الجملية بص ة مراقب.
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وتنص ال قرتان  5و  6من الماد ن سلها أيضلا على أن المراقبين الم لار إليهم في ال قر ( 1ه) من

تلك الماد يجوظ لهم حضل ل ل للور الجلسل ل ل للاغ العامة للجملية وا د  ،بنا ً على دعو من الر يس ورهناً بموافقة
الجملية ،ببياناغ ش ل ل ل وية ب ل ل لللن المسل ل للا ا التي تدخا في نطاه أن ل ل للطتهم ،وعلى أن نبغي ل مانة أن تتي

البياناغ الكتابية التي يقدمها المراقبون الم للار إليهم في ال قر ( 1ه) من الماد ضللمن نطاه أن للطتهم والتي
تكون متصلة بلعمال الجملية بالكمياغ واللغاغ التي تُقدَّم بها هذه البياناغ.
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المرفق األوى
رسالة ؤرخة  18آذار /ارس  2022لجهة إلك األ ين العام للسلطة الدولية ل اع البحار
ن المديرة التنفيذية لرابطة البلدان األ ريكية للدفاع من البيئة

بلالنيلابلة عن رابطلة البللدان األمريكيلة لللدفلاع عن البيئلة ،أود ،بلادل ذب بلد  ،أن أتقلدم لكم بلالتهلاني

على عملكم الجد ر بالثنا بص تكم أمينا عاما للسلطة الدولية لقاع البحار وفي ةيادتكم لعملياغ تنظيم أن طة
التعد ن في المنطقة لص ل للال الب ل ل لرية جمعا  ،وحرص ل للكم على توفير الحماية ال عالة للبيئة البحرية من ا ار

الضار التي قد تن ل عن األن طة التي تن ذ قاع البحار.

وبملا أن عمليلة وضل ل ل ل ل ل للت قواعلد ملدونلة التعلد ن تمر بمرحللة حلاسل ل ل ل ل ل لملة هلذا العلام ،فل ن الرابطلة تطللب

الحصل ل ل ل ل ل للول على مرمر الم ارقلب وفقلا للملاد  169من ات لاةيلة األمم المتحلد لقلانون البحلار ،وال قر ( 1ه) من

الملاد  82من النظلام اللداخلي لج مليلة السل ل ل ل ل ل لللطلة اللدوليلة لقلاع البحلار ،والمبلادل التوجيهيلة لمن المنظملاغ

غير الحكومية مرمر المراقب لدي السلطة الدولية لقاع البحار.

والرابطة منظمة غير ربحية تلسل ل لس ل للت في عام  1998في س ل للان فرانس ل لليس ل للكو ،مالي ورنيا ،بالو ياغ

المتحللد األمريكيللة ،وتتمثللا مهمتهللا في تعرير حقوه النللاس أفرادا وجمللاعللاغ في بيئللة صل ل ل ل ل ل للحيللة من خ ل

النهوض بلالقلانون البيئي الوطني واللدولي وتن يلذه .وتتكون منظمتنلا من محلامين وخب ار علميين من العلد لد من
بلدان القار  ،مثا الو ياغ المتحد  ،والمكس ل لليك ،وغواتيما  ،وموس ل للتاريكا ،وبنما ،ومولومبيا ،وبكوادور ،وبيرو،

وبوليفيا ،والب ارظيا ،وشيلي ،واألرجنتين .وي ما عملنا  14بلدا ،ونحن نواصا توسيت نطاق .

وت ل ل ل ل ل ل للما مجا غ ترمير عما الرابطة حقوه ا نسل ل ل ل ل ل للان والبيئة ،والتنوع البيولوجي البحرب وحماية

الس ل لواحا ،وحماية المياه العذبة ،وتعرير ا دار البيئية ،وم ل للارمة عامة الناس ،والحد من العواما التي تؤدب

إلى ت اقم تغير المناخ.

وفريق الرابطللة المعني بللالنظم ا يكولوجيللة يعمللا بن ل ل ل ل ل ل للاا من أجللا حمللايللة الموارد البحريللة والتنوع

البيولوجي ،ومللذلللك المجتمعللاغ الس ل ل ل ل ل ل للاحليللة التي تتللل ر عللاد بللاألن ل ل ل ل ل ل لطللة الصل ل ل ل ل ل لنللا يللة في أعللالي البحللار.

وفي هذا الصل للدد ،ما فتئت منظمتنا تدعو إلى تحسل للين السل للياسل للاغ الوطنية والدولية لضل للمان اسل للتخدام الموارد

البحرية على نحو مسل للتدام .وفي هذا المجال من مجا غ العما ،ف ننا نقود حاليا فريقا عام يضل للم منظماغ

من أمريكلا ال تينيلة ويعنى بلالتعلد ن في قلاع البحلار العميقلة لتروير الق ارراغ القلا ملة على العلم والنهر الوقلا ي

لدي الدول األعضا في منطقتنا.

ونحن نعتقد أن خبرتنا والعما الذب طورناه خ ل أكثر من  20عاما س للي للك ن مس للاهمة مهمة في

المرحلة الحالية من عملية وضت لوا

مدونة التعد ن.

(توةيت) غ ديس ارتينيم دي ليملس
المد ر التن يذية
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المرفق الثاني
طلق الحصلى ملك رلم المرافق
ألف -
-1

علل ات من المنظمة
اسم المنظمة
اربلط ل ل للة ال لبلل ل ل للدان األم لريلك لي ل ل للة ل لل ل ل للدف ل ل للاع عللن ال لبليلئ ل ل للة ( Interamerican Association for

)Environmental Defense
-2

منلان الم ر
50 California St., Suite 500, San Francisco, CA 94111, United States of America

-3

مناوين جميع الفروع و/أو الم ار اإلفليمية
Atlixco 138, Colonia Condesa, Mexico City, 06140

-4

رفم الهاتف
+1 (415) 217-2156

-5

رفم الفاكس
+1 (415) 217-2040

-6

منلان البريد اإللكتروني
aida@aida-americas.org

-7

اسم جهة االتصاى ول بها اللظيفي وتفاصيل االتصاى بها
(أ)

جهة ا تصال الر يسية:
(السيد) د يغو ليلو غوفريرب،

محامي ،برنامر النظم ا يكولوجية

dlillo@aida-americas.org
(ب)

جهة ا تصال الثانوية:
(السيد ) ماريا خوسي غونراليس  -بيرناغ
مست ار علمية ،برنامر النظم ا يكولوجية

mjgonzalezbernat@aida-americas.org
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علل ات أساسية من المنظمة
رابطلة البللدان األمريكيلة لللدفلاع عن البيئلة منظملة غير ربحيلة تللسل ل ل ل ل ل لسل ل ل ل ل ل للت في  27ملانون الثلاني/

نا ر  1998في س ل للان فرانس ل لليس ل للكو ،مالي ورنيا ،بالو ياغ المتحد األمريكية ،وتتمثا مهمتها في تعرير حقوه

الناس أفرادا وجماعاغ في بيئة صحية من خ ل النهوض بالقانون البيئي الوطني والدولي وتن يذه.

وتعملا الرابطلة بلالتنسل ل ل ل ل ل لليق مت منظملاغ المجتمت الملدني المحليلة في األرجنتين ،ومنلدا ،وشل ل ل ل ل ل لليلي،

ومولومبيا ،وموسللتاريكا ،وبكوادور ،وغواتيما  ،والمكسلليك ،وبنما ،وبيرو وشلليلي ،والو ياغ المتحد األمريكية.
ويتمثلا عملنلا في تقلديم المعونلة القضل ل ل ل ل ل للا يلة وبعلداد الحجر وتقلديم الع ار ة إلى الوملا غ الحكوميلة والهيئلاغ

الدولية في القضايا المتعلقة بالتقيد بالت ريعاغ البيئية الدولية من أجا التل ير على السياساغ واللوا
والدولية ،لمنت انتهاك القواعد القا مة وتروير أفضا المعا ير والممارساغ لحماية البيئة.
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الوطنية

هل المنظمة مضوووووووول في نظمة أخرم ز نحل رلم المرافق لدم السوووووووولطة أو تابعة لها أو رتبطة بها
بطري ة أخرم؟
الرابطة عضو في تحالف مؤسساغ ح ظ أعماه البحار.
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هل المنظمة تابعة لجهات ت دم خد ات اسوتشوارية للسولطة أو جهات تعافدة عها أو ليانات لها م فة

ب ووانلن البحووار أو فطوواع التعوودين البحري أو التعوودين في فوواع البحووار العمي ووة أو عوواهوود البحل

أو فطاع تجهيم المعادن وتسلي ها؟
.
- 11

الع فات ع المنظمات الحكل ية الدولية
تتمتت الرابطة بمرمر المراقب في ات اةية البلدان األمريكية لحماية وح ظ السل ل حف البحرية ،وات اةية

حمللايللة وتنميللة البيئللة البحريللة لمنطقللة البحر الكللاريبي الكبري وبروتومولهللا المتعلق بللالمنللاطق واألحيللا البريللة
المتمتعة بحماية خاصة (ات اةية مارتاخينا) ،وات اةية األمم المتحد ا طارية ب لن تغير المناخ ،وات اةية التنوع

البيولوجي ،ومجلس البلدان األمريكية للتكاما ا نما ي ،وتتمتت بالمرمر ا سل ل ل ل للت ل ل ل ل للارب الخا

ا قتصادب وا جتماعي.
- 12

لدي المجلس

فائمة ال منشلرات و/أو غيرها ن اللثائق ذات الصلة
• )“Environmental responsibility through supply chains” (2022
• )Guide for GCF Watch Coordinators (2021
• )“Policy brief on fish spawning aggregations” (2020
• )“Tools for sustainable fisheries and coastal management” (2016
• )International Regulatory Best Practices for Coral Reef Protection (2015
• )The Protection of Coral Reefs in Mexico (2012
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•

Coral Reefs in Costa Rica: Economic Value, Threats and International
)Legal Commitments to Protect Them (2012

• )Environmental Defense Guide (2010

باء  -االهتمام بالمسائل فيد نظر الجمعية
- 13

حددوا بإيجاز الكيفية التي تعتمم بها نظمتكم إثبات اهتما ها بالمسوائل فيد النظر في الجمعية بما في

ذلك ن خ ى اإلجابة ملك األسووووووووئلة  14إلك  17وتلفير أي علل ات أخرم ذات صوووووووولة تتعلق بطلق

الحصلى ملك رلم المرافق.

في علام  ،2020أن ل ل ل ل ل ل لللنلا ال ريق العلاملا ألمريكلا ال تينيلة المعني بلالتعلد ن في قلاع البحلار العميقلة،

المؤلف من منظماغ متخصلصلة في مجال الحماية البحرية .وقد أعربت جميت المنظماغ األعضلا عن قلقها
إ اظ المخاطر الكبير المحتملة التي تواجهها المنطقة بالنظر إلى موقت منطقة م ريون  -مليبرتون.

وي ما عملنا أيضا القضايا الر يسية التي أ ارها مجلس السلطة الدولية لقاع البحار خ ل ا جتماع

المعقود في مانون األول/ديس للمبر (الحماية ال عالة للبيئة ،والتوظيت العادل للمنافت ،وقاعد الس للنتين ،وس لليناريو
”ماذا لو؟“) ،من وجهة نظر علمية وقانونية على حد سوا  .وفي هذا الصدد ،نقوم بتنقي شاما للوا

ات اةية

األمم المتحد لقانون البحار والس ل ل ل ل لللطة الدولية لقاع البحار ،ونعترم إط ع هيئاغ الس ل ل ل ل لللطة الدولية لقاع البحار

ومندوبي الدول األعض ل للا من أمريكا ال تينية على النتا ر التي توص ل لللنا إليها .والواقت أننا ،في  9مانون األول/

ديسللمبر  ،2021وجهنا رسللالة إلى ر يس المجلس ،العميد البحرب (المتقاعد) محمد خورشلليد علم ،نعرب فيها
عن أر نا القانوني ب ل ل لللن ت سل ل للير قاعد السل ل للنتين وبمكانياغ السل ل لللطة الدولية لقاع البحار تخاذ إج ار ب ل ل لللن

تطبيقهلا .و حظنلا أن التعلد ن في قلاع البحلار العميقلة ن ل ل ل ل ل ل للاا يكلاد يكون مجهو  ،على الرغم من تلل يره على
التراث الم ل ل للترك للب ل ل لرية .ولهذا السل ل للبب ،نعكف على إعداد حملة إع مية لتو ية عامة الجمهور وصل ل للانعي

القرار الر يسل لليين في أمريكا ال تينية ب ل لللن التعد ن في قاع البحار العميقة ،ونعترم اسل للتحداث أن ل للطة تثقي

قانونية وعلمية ب ل ل ل لللن هذا الموض ل ل ل للوع .ويدل ما ما تقدم على اهتمامنا واس ل ل ل للتعدادنا للم ل ل ل للارمة بن ل ل ل للاا في

اجتماعاغ السلطة الدولية لقاع البحار.
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حددوا بإيجاز ا إذا لانل

اصد ال منظمة أو أنشطتها تتصل بعمل السلطة

ع تلضيح هذه الصلة.

تلترم الرابطلة بحملايلة النظم ا يكولوجيلة واألنواع البحريلة وبدارتهلا ب علاليلة .وملا فتئلت منظمتنلا تلدعو

إلى تحسل للين السل للياسل للاغ الوطنية والدولية التي تتي لدول أمريكا ال تينية إنها ممارسل للاغ الصل لليد الع ل لوا ي،

واعتماد سلياسلاغ الصليد التحوطية ،وحماية الموا ا السلاحلية ،وبيجاد حوافر ونظم اقتصلادية من شللنها تسلهيا
ا نتقال إلى ا سل ل للتخدام المسل ل للتدام للموارد البحرية .فعلى سل ل للبيا المثال ،تقدم الرابطة دعما قانونيا وعلميا إلى

البلدان فيما تعلق ب عاناغ مصلا د األسلماك وح ظ أعالي البحار ،وتعما مت هيئاغ دولية مثا اللجنة العلمية
ت اةية البلدان األمريكية لحماية وح ظ الس حف البحرية وموا لها.

ومن إنجاظاتنا األخير في مجال ح ظ البيئة البحرية ما لي :حماية األنواع الر يسل ل ل ل ل للية من أسل ل ل ل ل للماك

ال ل للعاب المرجانية في أمريكا ال تينية ومنطقة البحر الكاريبي ،التي تعتبر ذاغ أهمية بالغة لصل للحة ال ل للعاب
المرجانية؛ والح اظ على أكثر من مليوني فدان من النظم ا يكولوجية الر يسلية ل ارضلي الرطبة في المكسليك
وبنما ومولومبيا؛ وحماية السل ل حف البحرية وال ل للعاب المرجانية المهدد با نقراض في موسل للتاريكا والمكسل لليك
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من خ ل المعاهداغ الدولية؛ ووقف توس ل ل ل لليت المينا في فيراكروظ عن طريق دعوي قض ل ل ل للا ية لطلب الحماية
الدسللتورية ،توسللت أهلية الدفاع عن الحق في بيئة صللحية؛ وا عت ار

بحق السللكان األصللليين الكاويسللقار في

اتخاذ القرار البيئي في أقاليمها البحرية في إقليم باتاغونيا ال يلية ،من بين أمور أخري.
- 15

حددوا بإيجاز ا إذا لانل نظمتكم تعتمم المسووووووواهمة في ممل السووووووولطة بت ديم علل ات أو شووووووولرة

أو خبرة تخصوووصوووة أو ن خ ى تحديد خد ات الخبراء أو االسوووتشووواريين أو المسوووامدة في الحصووولى
مليها ملك سبيل المثاى
تهلد

ع تلضيح ليفية القيام بذلك.

الرابطلة إلى تقلديم اللدعم في وضل ل ل ل ل ل للت قواعلد تنظيميلة تللخلذ في ا عتبلار ب ل ل ل ل ل ل لكلا فعلال النهر

الوقا ي في عملية اتخاذ القرار في السلللطة الدولية لقاع البحار ،موسلليلة للتقليا من آ ار أن للطة التعد ن على

النظم ا يكولوجية البحرية والمجتمعاغ الساحلية في أمريكا ال تينية ،التي يمكن أن تتل ر بعدم تقييم المخاطر

البيئيلة مملا نبغي .ونعترم المسل ل ل ل ل ل للاهملة في منلاق ل ل ل ل ل ل للة الموافقلة على اللوا  ،مت األخلذ بلالرأب العلمي للجهلاغ

ال للاعلللة المعنيللة في المنطقللة ،بمللا في ذلللك رأب خب ار نللا القللانونيين الللذ ن يعملون على ال ل ل ل ل ل ل للرو والمقترحللاغ
الجلد لد لملدونلة التعلد ن .ويهلد

هلذا العملا إلى تحقيق التواظن بين المعلا ير التنظيميلة وحلاللة العلم في الوقلت

الراهن وأفضا الممارساغ المؤسسية المتاحة.
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حددوا بإيجاز ا إذا لانل لدم نظمتكم الخبرة وال درة ملك المسووواهمة ضووومن جاى اختصووواصوووها في

ممول السووووووووولطوة ال سووووووووويموا يموا يتعلق ب وانلن البحوار وحموايوة البيئوة البحريوة وفطواع التعودين البحري
والتعدين في فاع البحار العمي ة والتكنلللجيا وتجهيم المعادن وتسووووووولي ها واألنشوووووووطة في المنط ة

والبحث العلمي البحري في المنط ة

ع تلضيح ليفية القيام بذلك.

أ بتت الرابطة ،التي تتمتت بخبر تريد على  20عاما ،د ار تها في حماية البيئة البحرية على الصللعيد

المحلي ،ومذلك على الصل للعيد الدولي .وتجمت منظمتنا بين الدعو القانونية والتعليم والمبادراغ في مجال بنا

التحال اغ .ونحن نعطي األولوية للقض ل ل للايا ذاغ األ ر الكبير التي ت ل ل للتد فيها الحاجة والتي يمكن أن ت ل ل للكا

سل لوابق قابلة للتكرار؛ ونقتر مسل للاراغ عما مجدية ،ونوفر لغة قانونية يمكن أن يعتمدها المسل للؤولون ،ونن ل للر

معلوماغ عن المقترحاغ المعلقة؛ مما ندعم جهود شرما نا ب دراج حجر قا مة على القانون الدولي في أن طة
الدعو والتقاضي .وفي هذا المجال األخير ،استخدمنا قانون البحار ومعاهد أعالي البحار.

وبضل ل ل ل للافة إلى ذلك ،تكون فريقنا من خب ار قانونيين محنكين في مجال القانون البيئي الدولي ،ومن

علما تخرجوا من بعة أفضل للا الجامعاغ في أمريكا والعالم .وهم جميعا يختصل للون منذ سل للنواغ بالمعاهداغ
واللوا

الللدوليللة التي تهللد

إلى حمللايللة النظم ا يكولوجيللة البحريللة في إطللار مجللا غ خبرتهم ،وملهم على

استعداد للتعاون في العملية التي تواج السلطة الدولية لقاع البحار هذه السنة.
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حددوا بإيجاز ا إذا لانل نظمتكم تعتمم المسووواهمة في برا م و بادرات بناء ال درات التي تضوووطلع بها

السلطة ( ثل جائمة األ ين العام وااللتما ات الطلعية للسلطة)

ع تلضيح ليفية القيام بذلك.

تعترم الرابطة المساهمة بلب طريقة تراها السلطة الدولية لقاع البحار ضرورية.
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