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عضاااااااااا

المسااااااااااقة المتعلباة ا ت اا

اللج ة البا و ية والتب ية في عام 2021

مبرر لمجلس السااالاة الدولية لبال ال ار شاااين تمديد فترة وعية ااعضاااا ال اليين في

اللج ة البا و ية والتب ية و شين مساقة

رى ذات الصلة

إن مجلس السلاة الدولية لبال ال ار،
إذ يعت ر أن انتخاب أعضاء اللجنة القانونية والتقنية مسألة ذات أولوية،
واذ يشاااير إلى إجراءات تس م مممية المرل م ممحين لنض م مموية اللجنة القانونية والتقنية ،التي وض م ممنت خ ل

الدورة الثالثة علرة للسلطة الدولية لقاع البحار(،)1

واذ يشااير يضااا إلى مقرره المؤرخ  20ل ممباط/ابراير  2020بل ممأن انتخاب أعض مماء اللجنة القانونية

والتقنية اي عام ،)2(2021

واذ يي ذ في اعت اره األوضاع المستمرة ايما يتنلق بجائحة مرض ايروس كورونا (كوايد،)19-
واذ يي ذ في اعت اره يضاااا أنه قد تنذر ،بسم ممبب اسم ممتحالة عقد اجتماعات مبال م مرة ،إحراز مزيد من

التقدم اي المفاوضات المتنلقة بإرساء إجراءات تنظم عملية انتخاب أعضاء اللجنة القانونية والتقنية،

ورغ ة م ه اي مواصم م م م مملة بذل كل الج ود اي عام  2021من أجل التوصم م م م ممل إلى توااق اي اآلراء

بلأن النملية المقترحة لتنظيم انتخابات أعضاء اللجنة القانونية والتقنية،
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يبر بأنه لم يتسم م م م ممن ،بسم م م م ممبب جائحة كوايد ،19-إحراز مزيد من التقدم اي المفاوضم م م م ممات

-2

يدعو الوسميط إلى أن يسمتأن ،،اي االجتماع الحضمور المقبل اي عام  ،2021ملماوراته

المتنلقة بإرساء آلية لتنظيم االنتخابات المقبلة ألعضاء اللجنة القانونية والتقنية؛

بل ممأن تكوين اللجنة وأن يزود المجلس بتقرير عن هذه المل مماورات للنظر ايه على س ممبيل األولوية واتخاذ قرار

اي تلك الجلسة؛
-3

يبرر تمديد اترة والية األعض م م م م م مماء الحاليين اي اللجنة القانونية والتقنية لمدة س م م م م م ممنة واحدة
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يشااااااااادد على أن قرار تممديمد اترة واليمة األعضم م م م م م مماء الحماليين اي اللجنمة القمانونيمة والتقنيمة

تنت ي اي  31كانون األول/ديسمبر 2022؛

قد اتُّخذ بص ممفة اس ممتثنائية ،نظ ار للظرو ،مير المس ممبوقة الناجمة عن تفل ممي جائحة كوايد ،19-وعلى أن هذا

القرار ال يخل بالمادة  163من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار

()3

وال يلم ممكل سم ممابقة ،سم مواء بالنسم ممبة للجنة

أو لألج زة األخرى التابنة للسلطة الدولية لقاع البحار والمتكونة من أعضاء منتخبين؛
-5

يشاااادد أيضم م مما على ضم م ممرورة تناول مسم م ممألة انتخاب أعضم م مماء اللجنة للفترة 2027-2023
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ي ث الدول على أن تتقيد اي عام  2022تقيدا صم م م م ممارما بإجراءات تسم م م م مممية المرلم م م م ممحين

كمسألة ذات أولوية ضمن اجتماعات اللجنة التي ستنقد اي ل ر تموز/يوليه 2022؛
لنضوية اللجنة القانونية والتقنية ،المنصوص علي ا اي الوثيقة .ISBA/13/C/6

 30آذار/مارس 2021
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