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جدول األعمال املؤقت للجنة القانونية والتقنية

()1

-1

افتتاح الدورة.

-2

إقرار جدول األعمال.

-٣

انتخاب الرئيس ونائب الرئيس.

ألف  -أنشطة املتعاقدين
-٤

تقرير عن حالة عقود االستكشاف.

-٥

حالةةة تنذيةةا جةةرامر التةةدريب يف إطةةار ططةةع العمةةل املتعلقةةة جاالستكشةةاف وتوزي ة
فرص التدريب.

-6

النظةر يف طلبةامت متديةد العقةود وفقةا جةراتامت ومعةايدم متديةد ططةع العمةل املتعلقةة
جاالستكشاف املوافق عليها وفقا للذقةرة  9مةن الذةرع  1مةن مرفةق االتذةةةةامل املتعلةق
جتنذيةةا اـةةةةحلت ادةةةةادم عشةةر مةةن اتذاقيةةة األمةةا املتحةةدة لقةةانون البحةةار املؤرطةةة
 10كانون األول/ديسمرب .)2(1982

__________
( )1سةةتجتم اللجنةةة مةةرتم يف عةةا  .2016وسةةيعقد االجتمةةاع األول يف الذتةةرة مةةن  22شةةباف/فرباير إ
 ٤آذار/مةةار 2016؛ وسةةيعقد االجتمةةاع الثةةاا طةةةل الةةدورة الثانيةةة والعشةةرين للسةةلطة ،يف الذتةةرة مةةن
 11إ  22متوز/يوليه  .2016وما مل يشر إ طةف ذلة ،،سةتنظر اللجنةة يف البنةود املدرجةة يف جةدول
األعمال املؤقت يف اجتماعها األول.

( ،ISBA/21/C/19 )2املرفق.
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-7

النظر يف التقارير السنوية املقدّمة من املتعاقدين(.)٣

-8

معلومامت عن االستعراضامت الدورية لتنذيا ططع العمل املتعلقة جاالستكشاف(.)٣

-9

استعراض التوصيامت التوجيهية للمتعاقدين اليت أصدرهتا اللجنة القانونية والتقنية:
(أ)

توصةةيامت توجيهيةةة للمتعاقةةدين والةةدول املحلكيةةة جشةةتن الةةربامر التدريبيةةة الةةيت
تنظا يف إطار ططع العمل املتعلقة جاالستكشاف()٤؛

(ب) توصيامت توجيهية للمتعاقدين من أجل تقييا اآلثار البيئية احملتملة الناشةئة عةن
استكشاف املعادن البحرية يف املنطقة(.)٥()٣

جات  -طلبامت املوافقة على ططع العمل املتعلقة جاالستكشاف
 - 10النظر يف طلبامت املوافقة على ططع العمل املتعلقة جاستكشاف(:)6
(أ)

القشور املنغنيحلية ادديدية الغنية جالكوجالت؛

(ب) العقيدامت املتعددة الذلحلامت؛
(ج)

الكربيتيدامت املتعددة الذلحلامت.

جيا  -املسائل البيئية
 - 11اسةةتعراض تنذيةةا ططةةة ا دارة البيئيةةة ملنطقةةة كةريةةون  -كليربتةةون واملسةةائل املتعلقةةة
جوض ططع ا دارة البيئية األطرى يف املنطقة.
 - 12النظر يف نتةائر حلقةة العمةل الدوليةة جشةتن أسةاليب تألةنيف األحيةات وعمليةة توحيةد
تألةةةنيذامت اديوانةةةامت القاعيةةةة املتوسةةةطة ادجةةةا يف منطقةةةة كةريةةةون  -كليربتةةةون،
املعقةةةةةةودة يف غينةةةةةةت ،جلجيكةةةةةةا ،يف الذتةةةةةةرة مةةةةةةن  1٤إ  17كةةةةةةانون األول/
ديسمرب .201٥

__________
( )٣سينظر فيها يف اجتماع متوز/يوليه.

(.ISBA/19/LTC/14 )٤
(.ISBA/19/LTC/8 )٥
( )6سينظر يف طلبامت املوافقة على ططع العمل املتعلقة جاالستكشاف جالترتيب حسب تاريخ ورودها.
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دال  -مشروع النظا املتعلق جاالستغةل
 - 1٣النظر يف مشروع نظا استغةل املوارد املعدنية يف املنطقة واملوافقة عليه.

هات  -إدارة البيانامت
 - 1٤النظةةر يف وض ة ططةةة للتنذيةةا الةةتقس مةةن أجةةل اسةةم قواعةةد البيانةةامت ويف وض ة
استراتيجية دارة البيانامت طاصة جالسلطة.

واو  -املسائل اليت أحاهلا اجمللس إ اللجنة
 - 1٥املسائل املتأللة جتحلكية الدول لعقود االستكشاف يف املنطقة ،مة إيةةت اهتمةا طةاص
الطتبةةار السةةيطرة الذعليةةة واملسةةائل ذامت الألةةلة جاحتكةةار األنشةةطة يف املنطقةةة ،وأطةةا
مذهو إساتة استخدا املركحل املهيمن يف ادسبان على وجه اخلألوص(.)٣
 - 16املسائل ذامت الأللة جتسيدم أعمال املؤسسة ،وال سيما اآلثةار القانونيةة والتقنيةة واملاليةة
املترتبة على السلطة(.)٣
 - 17النظةةر يف املسةةائل املتألةةلة جالتعامةةل مةة البيانةةامت واملعلومةةامت السةةرية ،علةةى النحةةو
املنألوص عليه يف املادة  12من النظا الداطلي للّجنة.
 - 18النظر يف وض استراتيجية للتشاور والتعاون م أصحاب املأللحة.

زام  -مسائل أطرى
 - 19مسائل أطرى.
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