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الدورة الثانية والعشرون
كينغستون 22-11 ،متوز/يوليه 2016

طلببمت متديببد اقببد ا تلشبباا العقيببداا التعببدنية الدل ب اا ب
البحوث الدرنسي ال تغالل البحار والسلطة الدولية لقاع البحار

ع ببد

تقرير وتوصياا اللجنة القانونية والتقنية
إن اللجنة القانونية والتقنية،
إذ تشري إىل أن ع د البحوث الدرنسي ال تغالل البحبار أ بريف  20ح يران/يونيبه
 2001اقببدا دتببه  15ببنة ال تلشبباا العقيببداا التعببدنية الدل ب اا ببس السببلطة الدوليببة
لقاع البحار،
وإذ تالحظظ أن األ بب العبببايف للسبببلطة الدوليبببة لقببباع البحبببار تلقبب  16 ،كبببانون
األول/نييسمرب  ،2015ن ع د البحوث الدرنسي ال تغالل البحار طلببا لتمديبد كلبل العقبد
دة مخس نواا ،امال الدقرة  9ن الدرع  1ن رفق االتداق التصل تنديذ اجلب ااباني
اشر ن اتداقية األ م التحدة لقانون البحار الؤرخة  10كانون األول/نييسمرب ،1982
وإذ تالحظ ضا ظظا أن األ ب العببايف أ لب الدولبةا ال كيببة وأا ببا ط السببلطة  4كببانون
الثاين/يناير  ،2016وأا ا ط اللجنة القانونية والتقنية  6كبانون الثاين/ينباير  ،2016ا بتاليف
ج النظر الطلمت جدول أامال اللجنة للدورة الثانية والعشرين للسلطة،
الطلمت وأنه أنير َ
وإذ تشري إىل أحلايف الدقرة  9ن الدرع  1ن رفق االتداق،
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وإذ تشظظري ضا ظظا إىل قببرر سلببس السببلطة الدوليببة لقبباع البحببار التصببل ب جرا اا
و عببايا التمديببد عطببة امببل لال تلشبباا وافب بق الي ببا امببال ببالدقرة  9ببن الدببرع  1ببن
رفق االتداق(،)1
وإذ تشظري ذظكل
لترتيمت ا تال ا،

إىل أنبه يبتع الب اللجنبة أن تسبارع إىل النظبر

الطلبباا وفقببا

وإذ تشظظري إىل أن اللجنببة توصببي الوافقببة البب طلببمت متديببد اقببد اال تلشبباا
إكا ا رأا أن التعاقد ذ ال ج بونيا سسب نن نيب نة بن أجبل اال تثبال لشبروال اقبد اال تلشباا
وللنببه ي يببتملن ،أل ببباة خارجببة اببن إرانيتببه ،ببن ا ببتلمال األامببال التح بباية الالز ببة
ا االقتصبببانيية السبببا دة االنتقبببا ال
لالنتقبببال إىل رحلبببة اال بببتغالل ،أو إكا ي تبببربر الظبببرو ا
إىل رحلة اال تغالل،
طلببمت ع ببد البحببوث الدرنسببي ال ببتغالل البحببار خببالل جلسببا ا،
وقظظن نتظ
العقببونية ببن  22شببباال/فرباير إىل  4آكار /ببارو و ببن  4إىل  13متوز/يوليببه  ،2016وفقببا
لإلجرا اا والعايا،
وإذ تالح أن قديف الطلمت ال يقترح التخلي ان أ ج
اعاصة ه،

بن نطقبة اال تلشباا

وقن طلبت ن قديف الطلمت تبوفا يبد بن البيانباا والعلو باا ا بتلماال لطلببه،
وإك تالحببم ببس التقببدير أن بببذا البيانبباا والعلو بباا ،فببا في ببا البيانبباا التارتيببة ،قببد
حسمت األصول فا يرضي اللجنة،
األ بباة البد نيفبس مبا قبد ايف الطلبمت بن أجبل التمباو متديبد لعقبدا
وقن نتظ
و العلو اا القد ة إلثباا أنه كان ي يتملن ،أل باة خارجة ان إرانيتبه ،بن ا بتلمال
األامال التح اية لالنتقال إىل رحلة اال تغالل ،وأن الظروا االقتصبانيية السبا دة ال تبربر
االنتقال إىل رحلة اال تغالل،
وقن خلصت إىل أن قديف الطلمت ذل ج ونيا سسنن نيبةن بن أجبل اال تثبال لشبروال
العقببد الببذكور وللنببه ي يببتملن ،أل ببباة خارجببة اببن إرانيتببه ،ببن ا ببتلمال األامببال
التح اية لالنتقال إىل رحلة اال تغالل،
__________
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 - 1توص ظ ب ن يوافببق سلببس السببلطة الدوليببة لقبباع البحببار ال ب طلببمت متديببد
اقببد ا تلشبباا العقيببداا التعببدنية الدلب اا الببربيف ب ع ببد البحببوث الدرنسببي ال ببتغالل
البحار والسلطة ،دة مخس نواا تبدأ ااتبارا ن  20ح يران/يونيه 2016؛
 - 2تطل ظ ببن األ ب العببايف للسببلطة الدوليببة لقبباع البحببار أن يقببويف بباعطواا
الالز ببة الببد تلدببل أن رنببا األنشببطة القتببرح لدتببرة التمديببد الببوارنية الطلببمت قببد جببر
تلييدببه فببا يرااببي السببا ل الببد أثبباا األ ببالة الببد طرحت ب ا اللجنببة القانونيببة والتقنيببة،
وأن الرنيوني الوارنية ن قديف الطلمت والسا ل الد أثاا خالل داوالا اللجنبة قببل رنبا
األنشطة قد أرفق ااتباربا الرفق األول لالتداق الذ بياربيف ب السبلطة و ع بد البحبوث
الدرنسبببي ال بببتغالل البحبببار التعلبببق التمديبببد ال تلشببباا العقيبببداا التعبببدنية الدلب ب اا
اقد اال تلشاا ،وفقا للتذييل الثاين لقرر اجمللس(.)1
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