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كينغستون 18-14 ،آذار/مارس 2022

جدول األعمال المؤقت لّلجنة القانونية والتقنية
-1

افتتاح الدورة.

-2

إقرار جدول األعمال.

-3

انتخاب الرئيس ونائب الرئيس.

ألف  -أنشطة المتعاقدين
-4

تقرير عن حالة عقود االستكشاف.

-5

حالة تنفيذ برامج التدريب في إطار خطط العمل المتعلقة باالستكشاف وتوزيع فرص التدريب.

–6

حالة التخلي عن المناطق المشمولة بعقود االستكشاف.

-7

النظر في التقارير السنوية المقدمة من المتعاقدين(.)1

-8

النظر في طلبات تمديد العقود وفقا إلجراءات ومعايير تمديد خطط العمل المتعلقة باالس ت ت ت تتتكش ت ت ت تتاف
الموافق عليهتتا وفقتتا للفقرة  9من الفرع  1من مرفق االتفتتاا المتعلق بتنفيتتذ الجزء الحتتاد عشت ت ت ت ت ت تتر

من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة  10كانون األول/ديسمبر .)2(1982
-9

تقرير عن االستعراضات الدورية لتنفيذ خطط العمل المتعلقة باالستكشاف.

__________
(ُ )1ينظر فيها في الجزء الثاني من الدورة ،في تموز/يوليه .2022
( ،ISBA/21/C/19 )2المرفق.
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باء  -طلبات الموافقة على خطط العمل المتعلقة باالستكشاف
- 10

النظر في طلبات الموافقة على خطط العمل المتعلقة باالستكشاف.

جيم  -األنشطة التنظيمية التي تقوم بها السلطة
- 11

وضع المعايير والمبادئ التوجيهية المتعلقة باألنشطة في المنطقة.

- 12

است تتتعرات التو ت تتيات التوجيهية للمتعاقدين والدول المزكية بشت تتلن البرامج التدريبية في إطار خطط

- 13

إجراءات ومعايير النظر في طلبات نقل الحقوا وااللتزامات بموجب عقود االستكشاف.

العمل المتعلقة باالستكشاف(.)3

دال  -تخطيط اإلدارة البيئية
- 14

وضع وتنفيذ خطط اإلدارة البيئية اإلقليمية في المنطقة.

هاء  -المسائل التي أحالها المجلس إلى اللجنة
- 15

المست ت تتائل المتزت ت تتلة بتزكية الدول لعقود االست ت تتتكشت ت تتاف في المنطقة ،مع إي ء ا تما خاص الختبار

الست ت ت تتيطرة الفعلية ،والمست ت ت تتائل ذات الزت ت ت تتلة باحتكار األنشت ت ت تتطة في المنطقة ،مع مخذ مفهو إست ت ت تتاءة

استخدا المركز ال ُتمهيمن في الحسبان على وجه الخزوص.
- 16

است ت ت تتتعرات محةا منظمة التنقيب واالست ت ت تتتكشت ت ت تتاف التي تتعلق بخيار عرت حزت ت ت تتة في رمس المال

في إطار ترتيبات المش ت تتاريع المش ت تتتركة ،وذلء بهدف مواءمة جميع األنظمة في ذا الز ت تتدد وتقديم
تو ية بهذا الشلن لينظر فيها المجلس في دورته المقبلة.

- 17

المسائل المرتبطة بإجراء البحث العلمي البحر في مناطق االستكشاف.

- 18

اس ت تتتعرات التو ت تتيات التوجيهية للمتعاقدين لتقييم ايةار البيئية المحتملة الناك ت تتئة عن اس ت تتتكش ت تتاف

المعادن البحرية في المنطقة .
()4

واو  -مسائل أخرى
- 19

مسائل مخرى.

__________
(.ISBA/19/LTC/14 )3
( ISBA/25/LTC/6/Rev.1 )4و .ISBA/25/LTC/6/Rev.1/corr.1
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