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الدورة الثانية والعشرون
كينغستون ٢٢-11 ،متوز/يوليه ٢٠1٦

طلببمت متديببد اقببد ا تلشبباا العقيببداا التعببدملة النيل ب اا ال ب
منظمة إنترأوشنميتل الشتركة والسلطة الدولية لقاع البحار

ب

تقرير اللجنة القانونية والتقنية وتوصيتها
إن اللجنة القانونية والتقنية،
إذ تشري إىل أن منظمبة إنترأوشبنميتل الشبتركة أ رمب  ٢9 ،آذار/مبار ،٢٠٠1
اقببدا مببا السببلطة الدوليببة لقبباع البحببار لببدة سببة اشببر اامببا تلشبباا العقيببداا
التعدملة النيل اا،
وإذ تالحظظ أن األمبب العببا للسببلطة الدوليببة لقبباع البحببار تلقبب  ٢8 ،أيلببو /
بتم  ،٢٠15طلبا من منظمة إنترأوشنميتل تمديبد ذلب العقبد لبدة بس بنواا امب
النيقرة  9من النيرع  1من مرفق ا تنيبا شب ن تننييبجل ا ب ا ا بامل اشبر مبن اتنياميبة األمب
التحدة لقانون البحار الؤرخة  1٠كانون األو /مليسم ،198٢
وإذ تالح ظ أيضظظا أن األم ب العببا أ ل ب الببدو ال كيببة وأاابباا السببلطة ا ببت
الطلمت ٢ ،تشرين األو /أكتو ر  ،٢٠15وأااباا اللجنبة القانونيبة والتقنيبة 7 ،تشبرين
األو /أكتببو ر  ،٢٠15وأنببه أملرا النظببر الطلببمت البب جببدو أامببا اللجنببة القانونيببة
والتقنية للدورة الثانية والعشرين للسلطة،
وإذ تشري إىل النيقرة  9من النيرع  1من مرفق ا تنيا ،
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وإذ تشظظري أيضظظا إىل مقببرر سلببس السببلطة الدوليببة لقبباع البحببار ش ب ن ا جببراااا
والعايري التعلقة تمديد خطبة امبل ل تلشباا جبرا الوافقبة اليهبا امب بالنيقرة  9مبن
النيرع  1من مرفق ا تنيا (،)1
وإذ تشظظري لظ ل إىل أنببه يببتع الب اللجنببة النظببر
ووفقا لترتيمت وروملها،
ا
ا
ال
ا

الطلببباا الب وجببه السببراة

وإذ تشظظظري إىل أنبببه يبببتع البب اللجنبببة التوصبببية الوافقبببة البب طلبببمت متديبببد اقبببد
تلشببباا إذا رأا أن التعامبببد بببجل ابببن اسبببن نيبببة جهبببوملا ل متثبببا لشبببروق اقبببد
تلشاا إ أنه مل يتملن ،أل باب خارجة ابن إراملتبه ،مبن إكمبا األامبا التحابريية
زمبة ل نتقببا إىل مرالببببة ا بتغ  ،أو إذا كانب األاببوا ا متصباملية السببا دة تب ر
نتقا إىل مرالة ا تغ ،

طلببمت منظمببة إنترأوشببنميتل الشببتركة خ ب جلسببا ا العقببوملة
وقظظن نت ظ
النيتببرة مببن  ٢٢شببباق/ف اير إىل  4آذار/مببار ومببن  4إىل  13متببوز /يوليببه  ٢٠1٦وفقببا
لإلجراااا والعايري الراية،
وإذ تالحظ أن ا هببة مقدمبة الطلببمت تقتببر أن تتخلب اببن أ جب ا مببن منطقببة
ا تلشاا اخلاصة هبا،
وقن طلبت من ا هة مقدمة الطلمت تقدمي م يد مبن البيانباا والعلومباا بتلما
طلبها ،وإذ ت اظ ما التقبدير أن هبجلا البيانباا والعلومباا ،با ذلب البيانباا التار يبة،
مُدِّم ال النحو الواجمت صورة ترضي اللجنة،
وقظظن نتظظ
العلوماا القدمة
التحاريية ل نتقا
إىل مرالة ا تغ

األ ببباب الببق ببامتها ا هببة مقدمببة الطلببمت لتمديببد اقببدها و
ثباا أهنا مل تبتملن ،أل بباب خارجبة ابن إرامل با ،مبن إكمبا األامبا
إىل مرالة ا تغ  ،وأن الظروا ا متصباملية السبا دة تب ر ا نتقبا
،

وقن خلصت إىل أن ا هة مقدمة الطلمت مبد بجلل ابن اسبن نيبة جهبوملا ل متثبا
لشببروق اقببد ا تلشبباا إ أهنببا مل تببتملن ،أل ببباب خارجببة اببن إرامل ببا ،مببن إكمببا
األاما التحاريية للشروع ا تغ ،
__________
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 - 1توصي ن يوافق سلس السلطة الدولية لقاع البحبار الب طلبمت متديبد اقبد
منظمة إنترأوشبنميتل الشبتركة والسبلطة لبدة
ا تلشاا العقيداا التعدملة النيل اا ال
س نواا ااتبارا من  ٢9آذار/مار ٢٠1٦؛
 - ٢تطل ظ إىل األم ب العببا للسببلطة الدوليببة لقبباع البحببار أن يتخببجل اخلطببواا
ال زمبة للنيالببة تعببديل رنبباما األنشبطة القتببر خب فتببرة التمديبد الببوارمل الطلببمت للببي
يرااببي الواضببيا الببق أثببريا األ ببحلة الببق طراتببها اللجنببة القانونيببة والتقنيببة ورملومل ا هببة
مقدمة الطلمت اليهبا ،والواضبيا الثبارة خب مبداو ا اللجنبة مببل إملراا رنباما األنشبطة
وصببنيه الرفببق األو ل تنيببا الببجل يصببا بب السببلطة الدوليببة لقبباع البحببار ومنظمببة
إنترأوشنميتل الشتركة ش ن متديد اقد ا تلشاا العقيداا التعدملة النيل اا ،وفقبا للتبجلييل
الثاين من مقرر اجمللس.
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