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الدورة السابعة والعشرون
دورة المجلس ،الجزء األول

كينغستون 21 ،آذار/مارس 1-نيسان/أبريل 2022
البند  6من جدول األعمال

انتخاب أعضاء اللجنة القانونية والتقنية

مقرر مجلس السللللاة الدولية لقال الر ار بشلللين عملية انتخاب أعضلللاء اللجنة القانونية
والتقنية التي ُتجرى في عام 2022
إن مجلس السلاة الدولية لقال الر ار،
إذ ينظر في مسألة انتخاب أعضاء اللجنة القانونية والتقنية للفترة ،2027-2023
وإذ يشللللل ل ر إلى مقرريه  ISBA/26/C/9المؤرخ  20ش ب ب ب ب بببا /فب ار ر  2020و ISBA/26/C/30

المؤرخ  31آذار/مارس ،2021

وإذ يعترف بالجهود التي بذلها ميسر الفريق العامل غير الرسمي،
-1

يقرر إنش ب ب ب ب بباء فريق امي ب ب ب ب ببال غير رس ب ب ب ب ببمي نعقدل ر يس المجلس ويتأل

من مم لين ل ل

مجموعببة إيليميببة ،على النحو المتفق عليببه بتوافق ااراء داجببل المجموعببة اميليميببة المعنيببة ،لو ب ب ب ب ب ب ب آليببة

النتخاب أعضب ب ب ب بباء اللجنة القانونية والتقنية نعتمدفا المجلس في الجزء ال اني من الدورة السب ب ب ب ببابعة والعشب ب ب ب ببرين

للسلطة الدولية لقاع البحار ،في مموز /وليه 2022؛
-2

يقرر أيضلللا ،على أسب بباس اسب ببت نا ي ودون أن نشب بب،ل ذلد سب ببابقة ،إعادة فت فترة مسب ببمية

المرشب ب ب ب ببحين النتخاب عا  2022لمدة  10أنا بعد أن نعتمد المجلس االية .ويجوز اعتماد االية بواسب ب ب ب ببطة

إجراء الموافقة اليامتة لمدة جمسة أنا عمل أو في الجزء ال اني من الدورة السابعة والعشرين للسلطة الدولية

لقاع البحار ،في مموز /وليه 2022؛
-3

يقرر كل ل لل ل أن ب ببه نجوز مع ب ببد ب ببل م ب بباريل االنتخ ب بباب بقرار من المجلس ،إذا لز األمر،

بعد االطالع على نتا ج عمل فريق االميال غير الرسمي.
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