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طلب للحصول على مركز مراقبب وققبا للرقبرة ( 1هبب مبا ادبادة 82
ما النظام الداخلي للجمعية مقدَّم باسم جلنة حبر سارغاسو
مذكرة ما األمانة
 - 1دعببح وكومببة برمببودا امانببة السببلطة الدوليببة لقبباع البحببار عل و ببور التوقيب علببى
ععبببهن هببباملتون بشبببنن التعببباون مبببا اجبببر اساقظبببة علبببى حببببر سارغاسبببو 11 ،آذار/
مبار  .2014وععببهن هباملتون هببو اغربباز غبق ملببزم وقآلعتببه ،وب امن ،وكومببا برمببودا
وجببزر امزور وادملكببة ادتحببدة ل يطانيببا العظمببى وايرلنببدا الشببمالية ومونبباكو والو يببا
ادتحدة األمريكية .ويرمي اإلعبهن عل بوقق عطبار للتعباون احلكبومي للمحاقظبة علبى منباط
اعايل البحار حبر سارغاسو.
 - 2وعمه بالرقرة  6ما ععهن هاملتون ،عيغنبح وكومبة برمبودا جلنبة حببر سارغاسبو
آب/اغسطس  .2014واُنشب ح اللجنبة ووجبب قبانون برمبودا ،ومقرغهبا برمبودا .و سباعدها
امانةٌ عجناز اعماهلا ،و رد الو ية ادنوطة هبا ادرق الثاين ما ععهن هاملتون.
 - 3و  26ايار/مببايو  ،2015وجغببه األمببت التنريببذة للجنببة رسببالة عل األمببت العببام
للسلطة يطلب قيها وصول اللجنة على مركز مراقب لدى مجعية السلطة (انظر ادرق .
 - 4ووققا للرقرة ( 1هبب مبا ادبادة  82مبا النظبام البداخلي للجمعيبة ،لبوز للمنظمبا
غبق احلكوميبة البخ دخببر األمبت العبام معهببا ر يببا وققبا للرقببرة  1مبا ادبادة  169مببا
ا راقية األمبم ادتحبدة لقبانون البحبار ،وادنظمبا غبق احلكوميبة األخبرى البخ وجغبه اجلمعيبة
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دعوة عليها و كون قد اظهر اهتماما بادسائر البخ كبون قيبد النظبر
اجلمعية بصرة مراقب.

اجلمعيبة ،ان شبتر

 - 5و ببنا الرقر ببان  5و  6مببا ادببادة نرسببها علببى انببه لببوز للمببراقبت ادشببار علببيهم
الرقرة ( 1هب ما لك ادادة و ور اجللسا العلنية للجمعيبة واإلد  ،،بنبا ،علبى دعبوة مبا
الرئيس ورهنا وواققة اجلمعية ،بببيانا شروية بشنن ادسبائر البخ بدخر نطباز انشبطتهم،
و نصان كذلك على ان وزع األمانة البيانا الكتابيبة البخ يقبدمها ادراقببون ادشبار علبيهم
الرقببرة ( 1هببب مببا لببك ادببادة ببما نطبباز انشببطتهم و كببون متصببلة بنعمببال اجلمعيببة،
بالكميا واللغا الخ ُبقدَّم هبا البيانا .
 - 6وُبدعى اجلمعيببة عل مببنز مركببز ادراقببب عل جلنببة حبببر سارغاسببو ،عمببه بادببادة ،82
الرقرة ( 1هب ما النظام الداخلي.
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ادرق
رسببالة مخرخببة  26ايار/مببايو  2015موجهببة عل األمببت العببام للسب لطة
الدولية لقاع البحار ما األمت التنريذة للجنة حبر سارغاسو
ود جلنة حبر سارغاسو ان طلبب احلصبول علبى مركبز ادراقبب
الدولية لقاع البحار ،وققا للمادة  82ما النظام الداخلي جلمعية السلطة.

جلسبا السبلطة

وقد اقامح اللجنة ،منبذ عنشبائها ،عهقبة متينبة مب السبلطة .ودعبح وكومبة برمبودا
امانة السلطة عل هاملتون للمشاركة ،بصرة مراقبب ،التوقيب الر بي علبى ععبهن هباملتون
بشببنن التعبباون مببا اجببر اساقظببة علببى حبببر سارغاسببو 11 ،آذار/مببار  .2014وععببهن
هبباملتون هببو اغربباز غببق ملببزم وقآلعتببه ،وب امن ،وكومببا برمببودا وجببزر امزور وادملكببة
ادتحدة ل يطانيا العظمى وايرلندا الشمالية وموناكو والو يا ادتحدة األمريكية.
ويرمببي ععببهن هبباملتون عل ببوقق عطببار للتعبباون احلكببومي الببدويل مببا اجببر عزيببز
التدابق ادتخذة ما خبهل ادنظمبا الدوليبة واإلقليميبة القائمبة ألغبراحل احلرباى علبى النظبام
اإليكولوجي الرريد لبحر سارغاسو لألجيال احلا رة وادقبلة .ويقب اجلبز ،األكب مبا النظبام
اإليكولبوجي لبحببر سارغاسبو اسببيو ادرتبوط منبباط خبارل الو يببة الوطنيبة .وووجببب
ا راقية التنوع البيولوجي ،اعتُ حبر سارغاسو منطقة ذا امهية عيكولوجية او بيولوجية.
وعمببه بببالرقرة  6مببا ععببهن هبباملتون ،عيغنببح وكومببة برمببودا جلنببة حبببر سارغاسببو
األول آب/اغسطس  .2014واُنش ح اللجنة ووجب قبانون برمبودا ،و سباعدها امانبة
عجناز اعماهلا .و وت ان اللجنة ليس هلا سلطة عدارية ،قإهنا مكلآلرة ووجب ادرقب الثباين مبا
ععهن هباملتون با بطهع ببدور عشبرا علبى حببر سارغاسبو واسبتعراحل نبحغته وعنتاجيتبه
وقدر ببه علببى التح غمببر باسببتمرار وو ب برنببامم عمببر وخطببو عمببر مببا اجببر احلربباى علببى
نظامه اإليكولوجي .وقد سجغلح اجلمعية العامة لألمم ادتحدة ر يا اجلهود البخ ببذهلا لبال
حبر سارغاسو (اهلي ة السابقة للجنة  ،الذة كانح قوده وكومة برمودا ،شبننه ذلبك شبنن
اللجنة ،ما اجر التوعية وا لبحر سارغاسو ما امهية عيكولوجية.
والسلطة هي ادنظمة ادختصة الخ قوم مبا خههلبا البدول األطبراا ا راقيبة األمبم
ادتحببدة لقببانون البحببار بتنظببيم األنشببطة ادنطقببة ومراقبتببها ،وخانببة هبببدا عدارة ادببوارد
ادعدنية ادنطقة ،وسبب التعريب البوارد الرقبرة  1( 1مبا ادبادة  1مبا ا راقيبة .و
ادنطقة ،ي ب غم قباع البحبر نرسبه اي با العديبد مبا ادوائبر والبنظم اإليكولوجيبة ادتميبزة ويعب غد
الكثق منها جزً،ا هاما ما التنوغع البيولوجي حبر سارغاسو.
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وقد بدا اللجنة بالعمر على طبوير نظبم لرنبد و قيبيم نبحة النظبام اإليكولبوجي
حبر سارغاسو ،بالتعاون م جمموعة ما احلكوما وادنظما احلكومية الدولية.
ادناقشبببا وولقبببا العمبببر
و روبببب اللجنبببة بررنبببة ادشببباركة بنشبببات اكب ب
وادبادرا الخ قوم هبا ال سلطة وادتغصلة هبذا ادو وع .وحنا نتطل عل ان نظر السلطة بعبت
اإللاب طلب منحنا مركز ادراقب اجلمعية دورهتا ادقبلة.
(توقيع ديريد قريستون
األمت التنريذة
جلنة حبر سارغاسو
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