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مشروع نظام استغالل الموارد المعدنية في المنطقة

رساااااالة م ر ة  17شاااااباايف ار ر  2022موجهة إلى رئيس مجلس السااااالطة الدولية لقاع
البحار من األمين العام للسلطة الدولية لقاع البحار

أتشر ر رررأ يلن أييل طلي ا ويي الوليقة المقدمة من الممللية الدالمة لبلجي ا لدط السر ر ررلطة الدولية لقاع

البحار عن وريق مذكرة ش ر ر وية مؤر ة  4شر رربار/يب ار ر ( 2022انظر المريق) .وأرجو ممتنا طوالع أعضر رراء

المجلس على هذه الرسالة ومريقها.
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مرفق الرساااااااالة الم ر ة  17شاااااااباايف ار ر  2022الموجهة إلى رئيس مجلس السااااااالطة
الدولية لقاع البحار من األمين العام للسلطة الدولية لقاع البحار

القواعد الواردة في مشااااااروع النظام األساااااااسااااااي عسااااااتغالل الموارد المعدنية في المنطقة

فيما تصااات بتط يق اعق ال المتعلق بتن يل الجال الحادش عشااار من اق امية األمح المتحدة
لقااانون البحااار الم ر ااة  10كااانون األوليدمسااااااااام ر  ،1982المرفق ،ال قرة ( 1د) من

ال رع 6

وثيقة مقدمة من وفد بلجيكا

أوع  -مقدمة
-1

علمنا مؤ ار طلى أني ،ياس ر ر ر ر ر ررتلناء النسر ر ر ر ر ر ر ة الجزلية من ال قرة ( 1د) من ال رع  6من مريق االت اق

المتعلق بتن يررذ الجزء الحررادر عشر ر ر ر ر ر ررر من ات رراقيررة األما المتحرردة لقررانون البحررار المؤر ررة  10كررانون األول/

ديسمبر ( 1982المشار طليي فيما لي ياسا ”االت اق“) ،لا بذل أر جهد يي مشروع النظام المتعلق ياستغالل
الموارد المعدنية يي المنطقة (المشار طليي فيما لي ياسا ”مشروع النظام“) للنص على تطبيق تلك ال قرة.

-2

وعند النظر يي األنشرطة التي تسربق أو تلي مباشررةأل األنشرطة التي نظمها مشرروع النظام ،اسرترعت
األييران،

انتبراهنرا المتطلبرا ُت القرانونيرة التي يجرل الويراء بهرا عنرد ومر ر ر ر ر ر ررول المعرادن طلى المينراء .ويي يع
تكون ش ررهادة المنش ررل مطلوقة من قبل الس ررلطات الجمركية يي بلدان لاللة عند االس ررتيراد .وش ررهادة المنش ررل هي
الوليقة اإلدارية الرسر ررمية التي تشر ررهد على المنشر ررل ير الت ضر رريلي للبضر ررالع .وفيما تعلق يالسر ررلع القادمة من

بلجي ا ،يإن ش ر ر ررهادات المنش ر ر ررل تت ر ر ر ُردر عن الهي ات التي يعينها وزير االقتت ر ر رراد ،وهي رأ التجارة ومركز
أنتويرب العالمي للماس.

ثانيا  -س ب التقدمح
-3

بدون طدراج قواعد أ رط يي مشر ررروع النظام ،ترط بلجي ا ورقا متعددة يم ن بها تطبيق ال قرة ( 1د)

من ال رع  6من مريق االت اق .ولذلك ،يجل طضاية قاعدة طضافية طلى مشروع النظام.

ثالثا  -الهدف
-4

تود بلجي ا طزالة عدم اليقين القانوني فيما تعلق يإمدار شهادات المنشل.

رابعا  -شهادات المنشأ
-5

ال وير مش ر ررروع النظام ،يت ر رريغتي الحالية ،اليقين يش ر ررلن كي ية تطبيق ال قرة ( 1د) من ال رع  6من

مريق االت اق ،وقالتالي ،يش ررلن الجهة التي تعين عليها تقديا ش ررهادة المنش ررل لكل ش ررحنة من ش ررحنات المعادن

المتجهة طلى الشاوئ.
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-6

وترط بلجي ررا وريقتين لتطبيق ال قرة ( 1د) من ال رع  6من مريق االت رراق ،ولكن ق ررد تكون هن ررا

ورق طضافية:
(أ)

تررلتي المعررادن من المنطقررة ،وقررالتررالي من ررارج نطرراق الواليررة الوونيررة .ويي هررذه الحررالررة،

يجل على السرلطة تقديا شرهادات المنشرل أو ت وي

تقديمها يي مشرروع النظام .وهذا يعني أيضرا أن المعادن

هي سلع مستوردة وت ضع لضرالل االستيراد يي كل م ان ،يتى يالنسبة للدولة المزكية؛

نص مشر ر ر ر ر ر ررروع النظرام على نوتع مرا من التر ر ر ر ر ر ررالييرات للردولرة المزكيرة تجراوز يردودهرا
(ب)
د
ر
ردرها الدولة
اإلقليمية ،مما يسر ر ر ررمال لها ياالدعاء يلن المعادن التي يسر ر ر ررت رجها المتعاقد المزكى من قبلها متر ر ر ر ُ
المزكية .ويي هذه الحالة ،تكون الدولة المزكية مسررؤولة عن تقديا شررهادات المنشررل ،وتعتبر المعادن قادمة من
السوق الدا لية يي تلك الدولة المزكية ويي البلدان التي تعمل يموجل قواعد سوق وايدة مع تلك الدولة.

امسا  -التوصية
ُردعى المجلس طلى أن يحي علمرا يرالمعلومرات المقردمرة وأن يطلرل طلى اللجنرة القرانونيرة والتقنيرة أن
-7
تس ررت دم المعلومات المقدمة يي هذا الطلل ،يس ررل االقتض رراء ،عندما تنظر يي مس ررللة تن يذ ال قرة ( 1د) من

ال رع  6من مريق االت اق.
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