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الدورة الخامسة والعشرون
دورة اللجنة القانونية والتقنية ،اجلزء األول
كينغستون 15-٤ ،آذار/مارس ٢٠1٩

جدول أعمال اللجنة القانونية والتقنية
-1

افتتاح الدورة.

-٢

إقرار جدول األعمال.

-3

انتخاب الرئيس ونائب الرئيس.

ألف  -أنشطة المتعاقدين
-٤

تقرير عن حالة عقود االستكشاف.

-5

حالة تنفيذ برامج التدريب يف إطار خطط العمل املتعلقة باالستكشاف وتوزيع فرص التدريب.

-6

النظر يف التقارير السنوية املقدمة من املتعاقدين(.)1

-7

تقرير عن االستعراضات الدورية لتنفيذ خطط العمل املتعلقة باالستكشاف.

-8

إعادة القطاعات املشم م م مممولة بعقود اسم م م ممتكشم م م مماف الك يتيدات املتعددة الفلزات والقشم م م ممور الغنية
بالكوبالت.

باء  -طلبات الموافقة على خطط العمل المتعلقة باالستكشاف
-٩

النظر يف طلبات املوافقة على خطط العمل املتعلقة باالستكشاف ،إن ُوجدت(.)٢

__________
( )1يُنظر فيها يف اجلزء الثاين من الدورة ،يف متوز/يوليه.
( )٢يُنظر يف طلبات املوافقة على خطط العمل املتعلقة باالستكشاف ،إن ُوجدت ،بالرتتيب حسب تاريخ ورودها.
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جيم  -األنشطة التنظيمية التي تقوم بها السلطة
اعتماده.
- 1٠
النظر يف مشروع نظام استغالل املوارد املعدنية يف املنطقة الدولية لقاع البحار و ُ
ُ

 - 11اس ممتعرال التوت مميات التوجيهية للمتعاقدين لتقيير البار البيتية ااتملة النا ممتة عن اس ممتكش مماف
املعادن البحرية يف املنطقة الدولية لقاع البحار.

دال  -تخطيط اإلدارة البيئية
 - 1٢اس م ممتعرال تنفيذ خطة اإلدارة البيتية يف منطقة ت م ممدع كالريون  -كلي تون ووض م ممع خطط خر
لإلدارة البيتية يف املنطقة الدولية لقاع البحار.

هاء  -إدارة البيانات
 - 13تنفيذ اسرتاتيجية السلطة يف جمال إدارة البيانات.

واو  -المسائل التي أحالها المجلس إلى اللجنة

( )3

 - 1٤املسممائل املتصمملة بتزكية الدول لعقود االسممتكشمماف يف املنطقة الدولية لقاع البحار ،مع إيالء اهتمام
خاص الختبار الس مميطرة الفعلية ،واملس ممائل ذات الص مملة باحتكار األنش ممطة يف املنطقة الدولية لقاع
البحار ،مع خذ مفهوم إساءة استخدام املركز ال ُممهيمن يف احلسبان على وجه اخلصوص.

 - 15املسم ممائل ذات الصم مملة بتسم ممي عمال املآلس م مسم ممة ،وال سم مميما البار القانونية والتقنية واملالية املرتتبة
على السلطة.

 - 16اس ممتعرال حكام نظمة التنقيب واالس ممتكش مماف الي تتعلض حيار عرل حص ممة يف ر س املال يف
إطار ترتيبات املشم م م م مماريع املشم م م م ممرتكة ،وذلة يفدف مواءمة يع األنظمة يف هذا الصم م م م ممدد وتقد
توتية يفذا الشأن لينظر فيها اجمللس يف دورته املقبلة.
 - 17املسائل املرتبطة بإجراء البحث العلمي البحري يف مناطض االستكشاف.

زاي  -مسائل أخرى
 - 18مسائل خر .

__________
( )3سيُنظر يف البنود  1٤و  16و  17يف اجلزء الثاين من الدورة ،يف متوز/يوليه.
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