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المساال المععلةة عملية انعخاب أعضاا اللجةة

الةانونية والعةةية العي ُتجرى في عام 2021

رساااااالة ر ة  8تموز/يوليه  2020وجهة إلى األ ين العام للسااااالدة الدولية
ذ
عيةه المجلس شااااااخن انعخاب أعضااااااا اللجةة
الميساااا ار ال
لةاع البحار ن
ي
ي
الةانونية والعةةية
أحيل إليكم طيه المشروع المعدل آللية انتخاب أعضاء اللجنة القانونية والتقنية (انظر المرفق).
وأرجو تعميم هذه الرساالة ومرفقاا باعتبارها وثيقة رسامية من وثاقق المجلس وتوزععاا عل أعضااقه

للنظر فياا.
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المرفق
َّ
المعدل آللية انعخاب أعضا اللجةة الةانونية والعةةية
المشروع
ذ
الميس ر
عده
أ ي
ي
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أود أن أشاكر جميع الوفود التي أدلت بتعليقاتاا عل المشاروع األولي .فذلك سايسااعدنا عل تحقيق
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ولقد حاولت استيعاب أكبر عدد ممكن من التعليقات ،مما سيجعل هذا المشروع أكثر بساطة.
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وعبدو أن القاسم المشترك بين تلك التعليقات هو أن تتألف اللجنة من  30عضوا.

-4

وأناا ممتن لممين العاا  ،الاذت أتاار تقرعره عن المسا ا ا ا ا ا اااقال المتعلقاة بعملياة انتخااب أعضا ا ا ا ا ا اااء اللجناة

هدفنا مشترك والمضي قدما في إعداد آلية انتخاب أعضاء اللجنة القانونية والتقنية.

( .)ISBA/26/C/14فذلك سا اايمكن الدول األعضا اااء من االسا اات ادة من المناقشا ااات بشا ااأن الحاجة إل وجود
خبراء ضمن أعضاء اللجنة في المستقبل.

وأعربت بلدان عديدة عن وجاات نظر مؤعدة لوض ا ا ا ا ا ااع حد أدن للخبراء المرش ا ا ا ا ا ااحين بدال من عدد
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أقص ا ا  .واقترحت بعد الدول األعضا اااء حص ا اصا ااا دقيقة بينما اعترضا اات دول أخر عل وضا ااع أت حدود
للمجموعات اإلقليمية.
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وأشا ا ا ا ااارت عدة دول أعضا ا ا ا اااء إل أنه ال مكان لمجموعات المصا ا ا ا ا الح الخاصا ا ا ا ااة في أت تشا ا ا ا ا كيلة
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وبعد الت كير في تلك التعليقات ،أقترر في هذا المشروع المعدل اآللية المبينة أدناه.
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وأقترر وضع حد أدن للخبراء المرشحين لكل مجموعة إقليمية ،وذلك عل النحو التالي:

ذات مقعدين.

المجموعة

العدد األدن

مجموعة الدول األفرعقية

6

مجموعة دول آسيا والمحيط الاادئ

6

مجموعة دول أوروبا الشرقية

4

مجموعة دول أمرعكا الالتينية ومنطقة البحر الكارعبي

5

مجموعة دول أوروبا الغربية والدول األخر

4

البداقل عن المجموعات اإلقليمية

25

المرشحون

5

العدد اإلجمالي لمعضاء

30

(أ)

(أ) ينبغي انتخاب هؤالء المرشحين الخمسة عل النحو المشار إليه في ال قرة  10أدناه.
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وإذا لم تتقاد أت من المجموعاات باالعادد الكاافي من المرشا ا ا ا ا ا ااحين لمالء حصا ا ا ا ا ا ااتااا اإلقليمياة ،تمم

المجموعاات اإلقليمياة األخر هاذه الوظااقف الشا ا ا ا ا ا ااا رة بنااء عل قرار من المجموعاة اإلقليمياة التي لم تتقاد
بالعدد الكافي من المرشحين.
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وعتماش ا ا ا اا توزعع الخبراء المرشا ا ا ا ااحين عن كل مجموعة إقليمية مع التمثيل المتسا ا ا ا اااوت للمجموعات

اإلقليمية في اللجنة .وسا ا ا ااينتخب المرشا ا ا ااحون الخمسا ا ا ااة الباقون وفقا لمحكا القاقمة ذات الصا ا ا االة من ات اقية

األمم المتحدة لقانون البحار ،واالت اق بشأن تن يذ الجزء الحادت عشر من ات اقية األمم المتحدة لقانون البحار

المؤرخة  10كانون األول/ديسمبر  ،1982والنظا الداخلي للمجلس (المواد  56و  66و .)77
- 11

20-09608

وعسع المجلس جاهدا لضمان أن تتوفر في أعضاء اللجنة جميع المؤهالت المناسبة.
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