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البند  19من جدول األعمال المؤقت*

مسائل أخرى

تعددالت قُترر دخخدالهدا لى المداخة  82من النظدا الدداخىل لجمعيدة السدددددددددى دة
الدولية لتاع البحار
َّ
متدمة من بىجيكا

أوال  -متدمة
-1

ترى بلجيكا أنه ينبغي االس تتتماع لم جميص أب تتحاب المال تتلحة اتل مناقي تتال الجم ية والمجلس

لذلك ،تتيح بلجيكا لليت ت ت ت تتر ة المتعاقدة البلجيكية والمنظمال غير الحكومية البلجيكية علم الس ت ت ت ت توا الفربت ت ت ت تتة

إلش ت اركها في وفدها ،دون أن يكون لها الحق في التحدث باستتب بلجيكا وفي معظب األوقال ،انت المنظمال
غير الحكومية البلجيكية ترفض هذا العرض ،ألنها جز من منظمال غير حكومية دولية أكبر تتمتص بالت ت ت تتفة

المراقب وبالمثل ،في معظب األوقال ،كانت اليت ت تر ة المتعاقدة البلجيكية تقبل العرض وتي ت تتر ض ت تتمن الوفد

وفي حدى المرال ،تحدثت اليت ت تتر ة المتعاقدة بعد أن قدمها رئيس الوفد ،الذي أوضت ت تتح أن اليت ت تتر ة المتعاقدة

كانت تتحدث باسمها هي وليس باسب بلجيكا

ثانيا  -سبب تتدُم االقر ار
-2

ترى بلجيكا أن وجهال نظر المنظمال غير الحكومية والي ت ت تتر ال المتعاقدة علم الست ت ت توا تس ت ت تتتحق

االستماع ليها ،جهال قائمة بذاتها ،من قبل الجم ية والمجلس
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ثالثا  -الغرض من االقر ار
-3

تقترح بلجيكا أن تمنح الجم ية القطاع والمؤست ت ت ت ت ت تس ت ت ت ت ت تتة نفس الحقوغ التي تتمتص بها المنظمال غير

الحكومية من اتل بت ت تتفة المراقب و هدط متوست ت تتي األجل ،ينبغي للدول األع ت ت تتا أن تيت ت تتجص شت ت تتكت من

أش ت تتكال التنظيب في ما بين الي ت تتر ال المتعاقدة أو المنظمال غير الحكومية في هذا الال ت تتدد ،مثت من اتل
رابطة للي ت تتر ال المتعاقدة أو المنظمال غير الحكومية التي تمنح ب ت تتفة المراقب ،وذلك من أجل زيادة فا ة

اجتماعال الجم ية والمجلس

رابعا  -الروصية
-4
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الجم ية مدعوة لم النظر في التعديتل المقترحة المبينة في مرفق هذه الوثيقة
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المرفق
تعدالت قُترر دخخالها لى الماخة  82من النظا الداخىل لجمعية السدددددددى ة الدولية لتاع
البحار
-1

تدرج الفقرة الفرعية ( 1و) و (ز) علم النحو التالي:
(و)

ممثلو الكيانال التي حال ت ت تتلت علم عقد مص الس ت ت تتلطة تطبيقا للفقرة  3من المادة

(ز)

المؤست ت تست ت تتة الميت ت تتار ليها في الفقرة  1من المادة  170من اتفاقية األمب المتحدة

 153من اتفاقية األمب المتحدة لقانون البحار؛
لقانون البحار
-2

تعدل الفقرة  5ليالبح نالها ما يلي:
-5

يجوز للمراقبين المي ت ت ت ت ت تتار ليهب في الفقرة ( 1ه) و (و) و (ز) من هذه المادة ح ت ت ت ت ت تتور

الجلسال العلنية للجم ية ولهب ،بنا علم دعوة من الرئيس ورهنا بموافقة الجم ية ،أن يدلوا ببيانال
شفوية بيأن المسائل التي تدال في نطاغ أنيطتهب

-3

تعدل الفقرة  6ليالبح نالها ما يلي:
-6

توزع األمانة البيانال الكتابية التي يقدمها المراقبون المي تتار ليهب في الفقرة ( 1ه) و (و)

و (ز) من هذه المادة ضتمن نطاغ ااتالتابتهب وتكون متالتلة بأعمال الجم ية ،بالكميال واللغال

التي تقدم بها هذه البيانال
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