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املراجعة الدورية للنظام الددو للمنطقدة المدا ااملدا ة  154مد افااييدة
األمم املتحدة لقانون البحار
مذكرة م األمانة
 - 1فنص املا ة  154م افاايية األمم املتحدة لقانون البحار اللى أن فقدوم اجلمعيدة ،كد
مخس سنوات م ادء نااذ االفااييدة ،مبراجعدة الامدة ومنتظمدة للكيايدة الد سدار اللييدا المليدا
النظام الدو للمنطقة املنشأ يف هذه االفاايية .وفنص أيضدا اللدى أن فت دذ اجلمعيدة أو فوصد
أجيزة أخرى اأن فت ذ ،يف ضوء هذه املراجعة ،فدااري وفقا لألحكام واإلجدراءات الدوار ة يف
اجلزء احلا ي الشر م االفاايية واملرفقات املتصلة اه فؤ ي إىل حتسني سري النظام.
 - 2ويف الام  ،2015يف الدورة احلا ية والعشدري للسدلطة الدوليدة لقداع البحدار ،يدررت
اجلمعيددة ،يف ةلددة أمددور ،إجددراء املراجعددة املشددار إلييددا أالدداه نانظددر .)ISBA/21/A/9/Rev.1
ويرّرت أيضا أن فُجرى هدذه املراجعدة ارادرا مد جلندة مراجعدة فتدأنل مد رجلديس اجلمعيدة
ومكتبدديا ومد رجلدديس اللددس ،اللددى أن يظد ن الدرجليس احلددا للجمعيددة الضددوا يف اللجنددة ح د
االنتياء م املراجعة ،وأنه جيدوز أيضدا لراسداء الموالدات اإليليميدة املشداركة اصداة مرايد .
ويررت اجلمعية كذلك أن فُجرى املراجعة م جاند استشداريني فعينديم اللجندة ،اسدتنا ا إىل
ياجلمددة فصدداية اأخدداء خددااء استشدداريني أكادداء يعدددها األمددني العددام وفقددا إلجددراءات الشددراء
املعمول هبا يف السلطة ،وأن جتتمع اللجنة ااخلااء االستشاريني وحتد معيم نطاق التقرير يبد
صياغته .ويررت اجل معيدة أن فتدوىل اللجندة رصدد التقددم اادرز يف العمد وفقددمم فقريدرا مؤيتدا
يتضمّ فعليقات األمانة واللجنة القانونية والتقنية؛ وجلندة املاليدة ،لتنظدر فيده اجلمعيدة يف ورادا
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الثانية والعشدري يف الدام  .2016و يقددمم التقريدر الندياجل  ،مبدا يف ذلدك أيدة مشداريع فوصديات
اد إىل حتسني سري النظام ،إىل اجلمعية يف وراا الثالثة والعشري .
 - ٣واناء اللى ذلك ،ويف  ٣1أيار/مايو  ،2016المممت اللجنة اللى األالضاء واملدرايبني،
ال طريق األمني العام ،فقريرا مرحليان )1أالدفه الشركة االستشارية ال الينتديا اللجندة إلجدراء
املراجعة .وكان التقرير مرفقا اتعليقات اللجنةن.)2
 - 4وم املقرر أن فنظر اجلمعية يف هذا التقرير يف وراا احلالية ،إىل جاند أي فعليقدات
فر م األمانة واللجنة القانونية والتقنيدة وجلندة املاليدة .وسدو فوضدع هدذه التعليقدات ،لددى
ورو ها ،يف متناول اجلمعية.

__________
ن )1متاح اللى الرااط التا .http://bit.ly/1Ubtd3Q :

ن )2متاح م الرااط التا .http://bit.ly/1O2DW4a :
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