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 22-11متوز/يوليه 2016

انتخاب مللء شاغر يف اللجنة القانونية والتقنية
قائمة باملرشحني املقدمة أمساؤهم من الدول األطراف
مذكرة من األمني العام
 - 1ستتتتنتوال و يتتتة األحلاتتتتاء التتتاليني يف اللجنتتتة القانونيتتتتة والتقنيتتتة (”اللجنتتتتة“) يف
 31كانون األول/ديسمرب  .2016ووفقًا للمادة  163والفقرة  1من املادة  165متن اففاقيتة
األمتتم املتحتتدة لقتتانون البحتتار لعتتام ”( 1982ا ففاقيتتة“) ،ينتختتا اجمللتتس أحلاتتاء اللجنتتة
القانونية والتقنية ملدة مخس سنوات من بني املرشحني الذين فسميوم الدول األطتراف .وبتا
إيت ء ا حلتبتتار الواضتتا لاتترورة التوزيتتل ادغتترايف العتتادل ومتثيتتل املصتتاا اصا.تتة .وبتتا أن
فتوفر يف أحلااء اللجنة املؤه ت املناسبة ،من قبيل املؤه ت ذات الصتلة باستششتاف املتوارد
املعدنية واستغ هلا وجتويزها ،أو حللم احمليطات ،أو محاية البيئة البحرية ،أو املستائل ا قتصتادية
أو القانونيتتتة املتعلقتتتة باستتتتخرام املعتتتادن متتتن احمليطتتتات وغريهتتتا متتتن ميتتتادين اصتتتربة الفنيتتتة
ذات الصلة .وحللى التدول األطتراف أن فستممال مرشتحني يتمتعتون بتسحللى مستتويات الشفتاءة
والزناهة من ذوي املؤه ت يف امليتادين ذات الصتلة متن أضتل كفالتة ارستة اللجنتة لو ائفوتا
حللى حنو فعمال .وحلم ً بالفقرة  2من املادة  163من ا ففاقية ،فتسلف اللجنة متن  15حلاتواً.
لشتتن بتتوز للمجلتتس أن يقتترر ،إذا دحل ت الاتترورة ،زيتتادة حلتتدد أحلاتتاء اللجنتتة ،متتل إي ت ء
ا حلتبار الواضا ملتطلبات الفعالية وفوفري التشاليف.
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 - 2ويتتذكر اجمللتتس بتتسن ااضتتراء املتفتتم حلليتته لتستتمية املرشتتحني إيل اللجنتتة هتتو التتتا
.ISBA/13/C/6
(أ) قبتتل ستتتة أشتتور حللتتى األقتتل متتن افتتتتات التتدورة ال ت ستتتجري ا نتخابتتات
خ هلتتا ،يوضتته األمتتني العتتام دحلتتوة خطيتتة إيل سيتتل أحلاتتاء الستتلطة لتقتتد أمستتاء مرشتتحيوم
نتخابات اللجنة؛
(ب) يشتتون الترشتتيت نتخابتتات اللجنتتة مشتتفوحلا ببيتتان حلتتن متتؤه ت املرشتتت
أو سريفه الشخصتية يعترم مؤه فته وخربفته يف اجملتا ت ذات الصتلة بعمتل اللجنتة ،ويستتلم
قبل ث ثة أشور حللى األقل من افتتات التدورة املعنيتة للستلطة؛ و فقبتل الترشتيحات الت فترد
قبل أقل من ث ثة أشور من افتتات الدورة املعنية للسلطة؛
(م) يع ت مد األمتتني العتتام قائمتتة تستتا الترفيتتا األ تتدي فاتتم أمستتاء املرشتتحني
نتخابات اللجنة وفقا للفقرة (أ) أحل ه ،وفشري إيل حلاو الستلطة القتائم بالترشتيت ،وفتاتمن
مرفقا ببيانات املؤه ت أو السري الشخصية املقدمتة وفقتا للفقترة (ب) أحلت ه .وفعممتم القائمتة
حللتتتى سيتتتل أحلاتتتاء الستتتلطة قبتتتل شتتتورين حللتتتى األقتتتل متتتن افتتتتتات التتتدورة التت ستتتتجري
خ هلا ا نتخابات.
 - 3وحلقدت أويل انتخابات اللجنتة يف بب/أغستطس  .1996ونتيجتة لعتدم التو.تل إيل
اففاق بشسن فوازن التمثيل ااقليمال يف اللجنة ،استفاد اجمللس من املرونة ال فوفرهتا الفقترة 2
متتن املتتادة  ،163متتتن ا ففاقيتتة ،وقتترر زيتتتادة حلتتدد املقاحلتتد يف اللجنتتتة متتن  15مقعتتتدا إيل
 22مقعدا ،مل حلدم ااخت ل با نتخابتات املقبلتة .وكرترار ااضتراء نفسته يف انتخابتات أحلتوام
 2001و  2006و  .2011وقتترر اجمللتتس ،يف كتتل متترة ،املوافقتتة حللتتى سيتتل الترشتتيحات
املقدمتتة ،فتتزاد حلتتدد املقاحلتتد يف اللجنتتة متتن  15مقعتتدا إيل  24مقعتتدا يف حلتتام  2001وإيل
 25مقعتتتتدا يف حلتتتتامال  2006و  ،2011دون ااختت ت ل با نتخابتتتتات املقبلتتتتة ومطالبتتتتات
اجملموحلات ااقليمية وجمموحلات املصاا.
 - 4وختت ل التتتدورة الاديتتتة والعشتتترين املعقتتودة يف متوز/يوليتتته  ،2015نتتتاقجمل اجمللتتتس
ااضراءات املتعلقة بانتخاب أحلااء اللجنة يف حلام  .2016وأبدت وفود كتثرية شتواغلوا إزاء
غياب بعض األحلااء حلن ضلستات اللجنتة .وأفتادت باتعة وفتود أن اللجنتة يفتتام ،يف توء
حلمليتتة .تتياغة ناتتام ا ستتتغ ل ،إيل مزيتتد متتن اصتتربة يف جمتتال اقتصتتاديات مشتتاريل التعتتدين،
والتشنولوضيا البحرية ،ومحاية البيئة .وأو.ى أتد الوفود بسن يشتون املرشتحون ل نتختاب يف
حلام  2016مستقلني ،ومزنهني حلن أي فاارب يف املصتاا ،ولتديوم اصتربة الفنيتة ،وملتتزمني
متاما باملشاركة يف سيل ضلسات اللجنة ،وأو.ى أياا بإدرام هذه املبادئ التوضيويتة املتعلقتة
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باختيار املرشحني يف الرسال ة املوضوة متن األمتني العتام إيل التدول األحلاتاء الت يتدحلوها فيوتا
إيل فقد أمساء مرشحني .وأكد اجمللس رورة التقيتد التتام بتااضراءات الت احلتمتدها اجمللتس
يف حلتتام  )ISBA/13/C/6( 2007فيمتتا يتعلتتم بانتختتاب أحلاتتاء اللجنتتة يف حلتتام  .2016وأكتتد
اجمللس جمدداً أياا أمهية استمرار مشاركة األحلااء يف سيل دورات اللجنة.
 - 5ووفقا لإلضراءات املتفم حلليوا ،ويف  8كتانون الثا//ينتاير  ،2016دحلتا األمتني العتام
للستتتلطة أحلاتتتاء الستتتلطة إيل أن يقتتتدموا ،يف أقتتترب وقتتت شتتتن ويف موحلتتتد يتجتتتاوز
 11نيسان/أبريل  ،2016أمساء املرشحني نتخابات اللجنة.
 - 6ويف  11نيستتان/أبريل  ،2016كتتان أحلاتتاء الستتلطة قتتد قتتدموا أمستتاء  30مرشتتحًا
يف اجملمتتوع .وفتترد يف ادتتدول أدنتتاه قائمتتة بسمستتاء املرشتتحني ،إيل ضانتتا ففا.تتيل حلتتن التتدول
األحلااء ال رشحتوم.
االسم واجلنسية

الدولة املرشحة

أشابا ،دوركا أوما (كينيا)

كينيا

ألشوك ،مارك ب( .أستراليا)

أستراليا

أسنسيو  -هرييرا ،ألفونسو (املشسيك)

املشسيك

أوريليو ،ماريو خوان أ( .الفلبني)

الفلبني

أوان ،خالد حممود (باكستان)

باكستان

بريك ،هارالد (النرويج)

النرويج

برودبيل  ،وينيفريد م( .هولندا)

هولندا

فشريكاشيف ،ضورضال أ( .ا يفاد الروسال)

ا يفاد الروسال

ك رك ،مالشومل روس (نيوزيلندا)

نيوزيلندا

غونزاليس كارييو ،مونتسريات (شيلال)

شيلال

هاوورث ،راسل (فيجال)

فيجال

ضارماش ،إيلال (فرنسا)

فرنسا

ضوييين ،ثيمبايل إلفس (ضنوب أفريقيا)

ضنوب أفريقيا

يو ،سيه  -يونغ (سوورية كوريا)

سوورية كوريا

كوفلنسشال ،ريزارد أندريه (بولندا)

بولندا

 ،رينا (سنغافورة)
ليته ،كارلوس روبرفو( ،الربازيل)
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سوورية سنغافورة
الربازيل
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االسم واجلنسية

الدولة املرشحة

مادوريرا ،بيدرو (الربفغال)

الربفغال

مايسترو غونزاليس ،أدولفو (إسبانيا)

إسبانيا

ندوغسا مبارغا ،فيوفيل (الشامريون)

الشامريون

أوكاموفو ،نوبويشال (اليابان)

اليابان

بافرسون ،غوردون ليندسال ضون (اململشة املتحدة لربيطانيا العامى وأيرلندا الشمالية) (اململشتتتة املتحتتتدة لربيطانيتتتا
العامى وأيرلندا الشمالية)
رايشرت ،كريستيان يورغن (أملانيا)

أملانيا

روخاس ،أندريس سيباستيان (األرضنتني)

األرضنتني

سامال ،حممود (مصر)

مصر

فوهومواير ،ضوشوا ت( .أوغندا)

أوغندا

أفويشامانو ،سيوسيوا (فونغا)

فونغا

واكديشار ،ميليند ب( .اهلند)

اهلند

ووكر ،ميشال (ضامايشا)

ضامايشا

وو ،يون (الصني)

الصني

 - 7فرد بيانات املتؤه ت أو الستري الشخصتية للمرشتحني ،يف الصتيغة األ.تلية واللغتة الت
https://www.isa.org.jm/files/documents/EN/22Sess/LTC/CVقردم هبا ،حللى التراب التتا
.List.pdf

4/4

16-07053

