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االستعراض الدوري لتنفيذ ططذة الع ذمل التعلقذة كاستكشذاق العقيذدا
الؤلفة من عدة معادن يف النطقة
م كرة من األمني العام
ال كنظام التنقيب عذن العقيذدا الؤلفذة مذن عذدة معذادن واستكشذاملنا يف النطقذة،
 -1ع ً
تكذذون مذذدة كذذمل عقذذد يتعلذذة عطذذة ع ذذمل الستكشذذاق العقيذذدا الؤلفذذة مذذن عذذدة معذذادن يف
النطقة  15عاما .وعند تقدمي طلب يتعلة عطة ع مل ،يُطلذب ىل مقذدما الطلبذا تن تقذدم،
يف مجلة تمور تطرى ،وصفا عامذا وجذدوال زمنيذا لمنذامس االستكشذاق القتذريف ،لذا يف لذ
كرنامس األنشطة لفترة اخل س سنوا التالية مباشرة ،وجدوال زمنيا للنفقا السذنوية التوععذة
ملي ذذذا يتعلذذذة كمنذذذامس األنشذذذطة )الفقرتذذذان )تة و )وة مذذذن الذذذادة 18ة .وعذذذد تدرجذذ تلذذ
االشتراطا يف النظام ىلعرارًا كطاكع الدينامية اليت تتسم هبذا ع ليذة االستكشذاق ،وتنذه سذيكون
من الصعب كالنسذبة لقذدما الطلبذا دديذد تنشذطتنم ونفقذا م التوععذة طذالر ملتذرة اخل ذس
عشرة سنة ككاملنا.
 - 2ول ل ملذنن الذادة  28تذوملر لليذة ُت كذن التعاعذدين مذن تعذديمل كذرامس تنشذطتنم كذمل
مخذس سذنوا  .ومذن التوعذع تن يتحقلذة لذ مذن طذالر ع ليذة اسذتعراض دوري يشذذتر يف
ىلجرائنا التعاعد واألمني العام .وع الً كالبند  4-4من الشروط الوحذدة لعقذود االستكشذاق،
جيب القيام لثذمل ذذ ا االسذتعراض يف تجذمل تعصذا  90يومذا عبذمل انتذنال كذمل ملتذرة مذن ملتذرا
اخل س سنوا اعتباراً من التاريخ ال ي دطمل مليذه العقذد حيذل النفذا  .ويف ىلطذار االسذتعراض،
علذذا التعاعذذد تن يبذيان كرنذذامس تنشذذطته لفتذذرة السذذنوا اخل ذذس التاليذذة ،علذذا تن يشذ مل لذ
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جدوال زمنيا منقحا للنفقا السنوية التوععة ،مع ىلدطذار مذا يلذلم مذن تعذديال علذا كرنا ذه
الساكة .ولألمني العام تن يشترط علا التعاعد تن يقدم ما عذد يلذلم ألاذراض ذذ ا االسذتعراض
من كيانا ومعلوما ىلضاملية.
 - ٣وع ذالً كالذذادة 28تيضذذا ،علذذا األمذذني العذذام تن يقذذدم تقريذذرا عذذن ذ ذ ا االسذذتعراض
ىل اللجنذذة القانونيذذة والتقنيذذة وىل لذذس السذذلطة الدوليذذة لقذذاع البحذذار .ولذ ل  ،ملذذنن ا ذذدق
مذذن ذذذ الذذ كرة ذذذو ىلمذذداد اللجنذذة لعلومذذا عذذن حالذذة االستعراضذذا الدوريذذة لعقذذود
االستكشاق احلالية اليت تصدر ا السلطة.
 - 4ويف عذذذام  ، 2016مذذذن القذذذرر ىلجذذذرال استعراضذذذا دوريذذذة ملي ذذذا يتعلذذذة كعقذذذدين
الستكشاق العقيذدا الؤلفذة مذن عذدة معذادن .ملفذا حالذة العقذد الذمم كذني السذلطة والعنذد
االدادي لعلوم األرض والوارد الطبيعية يف تلانيا ،ملذنن ملتذرة السذنوا اخل ذس الثانيذة سذتنتنا
يف  19متوز/يوليه  .2016وتما العقد المم كني السلطة وشذركة نذاورو اوذدودة الستكشذاق
موارد اويطا )Nauru Ocean Resources Incة ،ملذنن ملتذرة اخل ذس سذنوا األو سذتنتنا يف
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 - 5ووملقا للنظام وشروط العقود ،استنمل األمني العام ىلجذرال ع ليذة االسذتعراض الذدوري
يف ل ار/مارس  2016كدعوة التعاعذدين ىل تقذدمي دليذمل مفصاذمل يذع تع ذار االستكشذاق
والدراسذذا البيةيذذة الذذيت تاللذذل طذذالر ملتذذرة السذذنوا اخل ذذس السذذاكقة .ودُعيذذا تيضذذا ىل تن
يُذدرجا يف التقريذذر تفصذيال تارميذذا منقحذذا لنفقذا االستكشذذاق الفعليذذة والباشذرة البلذ عنذذنا
وملقذذا لتوصذذيا توجيذذه التعاعذذدين التصذذلة كذذا كاليت الذذيت صذذدر عذذن اللجنذذة يف عذذام 2015
) ISBA/21/LTC/11ة ،ىلضامل ًة ىل البيانا األوليذة الذيت سذبة مجعنذا ود تقذدم كعذ ُد ىل السذلطة.
ودُعيا ك ل ىل تقدمي كرنامس تنشذطتن ا القتذريف لفتذرة السذنوا اخل ذس القبلذة مذن العقذد،
مشفوعا جبدور زمين منقح للنفقا التوععة وكرنامس تدرييب مقتريف للفترة نفسنا.
 - 6وعد ردا كمل من شركة ناورو اودودة الستكشاق موارد اويطا والعنذد االدذادي
لعلوم األرض والوارد الطبيعيذة علذا طلذب األمذني العذام يف نيسذان/تكريمل وتيار/مذايو ،2016
علذذا التذذوا  ،وعذذداما كرنذذامس تنشذذطتن ا القتذذريف وا ذذدور الذذلمين لنفقا ذذا التوععذذة لفتذذرة
السذذنوا اخل ذذس القادمذذة .وسذذتعرض تلك ذذا الو يقتذذان علذذا اللجنذذة الستعراضذذن ا .وكالنسذذبة
لشركة ناورو اودودة الستكشاق موارد اويطا  ،عدم التعاعد تيضا تقريرا توليا كيةيذا يتعلذة
كاطتبذذار مقتذذريف نذذاز مجذذع العقيذذدا هبذذدق الت ذذاس تعليقذذا اللجنذذة ملي ذذا يتعلذذة كالنطذذا
والتوعي القترحني الستيفال التعاعد الشروط ا الصذلة كتقذدمي تقيذيم لأل ذر البيةذا .ود يذر اد
األمني العام كعدُ علا التعاعدين يف ما يتعلة كاالستعراضا الدورية ،لكنه يعتذلم القيذام كذ ل
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عندما تتايف له ملرصة مواتية كعذد الذدورة الثانيذة والعشذرين ،كطذر منذنا ىلجذرال مشذاورا مذع
كمل متعاعد علا حدة ،حسب االعتضال.

التوصية
 - 7ليس مطلوكًا من اللجنذة عبذور كذرامس األنشذطة القترحذة تو رملضذنا ،وذذا ال تضذطلع
كأي دور رمسا يف ع لية االستعراض .ومع ل  ،يود األمني العام دعوة اللجنة ىل اسذتعراض
التقارير واريذا من العلوما اليت عدمنا التعاعدون ،وتقدمي ما يلذلم مذن التوصذيا لسذاعدته
علذذا الوملذذال لسذذؤولياته النصذذويف علينذذا يف الذذادة  ،28لذذا يف ل ذ التوصذذيا التعلقذذة كأيذذة
كيانا ومعلوما ىلضاملية عد تكون ضرورية ألاراض االسذتعراض .واللجنذة مذدعوة تيضذا ىل
الرد علا الطلب القدم من شركة نذاورو الستكشذاق مذوارد اويطذا ملي ذا يتعلذة لتطلبذا
تقييم األ ر البيةا ملي ا يتصمل كاطتبار مجع العقيدا القتريف.
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