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البند  15من جدول األعمال
املسا ا ا ا ا ااا ا املتعلقااة ابنتخااا أعضا ا ا ا ا ااا اللجناة
القانونية والتقنية

اجلزا ر ،ابس ا ا اجملموعة األفريقية ،والربازي  ،ابس ا ا جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكارييب :مشروع مقرر*
مشروع مقرر جمللس السلطة الدولية لقاع البحار بشأن انتخا أعضا اللجنة القانونية والتقنية

إن جملس السلطة الدولية لقاع البحار،
إذ يشري إىل مقرره  ISBA/22/C/29املؤرخ  22متوز/يوليه  ،2016والسيما الفقرة ،2
وإذ أيخذ يف االعتبار زايدة التعقيد يف عملية انتخاب أعضاء اللجنة القانونية والتقنية،
وإذ يش ا ا ا ا ااري إىل الفقرتني  3و  4من املادة  163من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار ،اليت
تنص على أن أعضاء اللجنة جيب أن تكون لديهم املؤهالت املناسبة يف جمال اختصاص اللجنة ،وأنه يوىل
االعتبار الواجب عند انتخاب أعضاء اللجنة للحاجة إىل التوزيع اجلغرايف العادل ومتثيل املصاحل اخلاصة،
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وسعيا منه إىل الرفع من درجة اليقني فيما ججيرى مستقبال من عمليات النتخاب أعضاء اللجنة،
حييط علما بتقرير األمني العام عن انتخاب أعضاء اللجنة القانونية والتقنية()1؛

 - 2يقرر أن يجس رت رترتد يف عملية انتخاب أعض رترتاء اللجنة هبديف التوزيع اجلغرايف العادل ومتثيل املص رترتاحل
اخلاصة ،إىل جانب جماالت اخلربة املناسبة؛
__________
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 - 3يقرر أيضا ا ا ا ااا أن أي تغيري يتم إدخاله يف املس رت رت رت رت رت رترتتقبل على حجم اللجنة جيب أن يتقرر يف موعد
ال يتجاوز عاما واحدا قبل عملية االنتخاب ،مع مراعاة الفقرة  2أعاله؛
 - 4يقرر كذلك أن عدد ما جُيصرترتص لكل جمموعة إقليمية من املقاعد الشرترتاةرة يف االنتخاابت املقبلة
جيب أن يتقرر يف ضوء التمثيل اجلغرايف العادل؛
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يدعو اجملموعات اإلقليمية إىل مراعاة االعتبارات املبينة يف الفقرة الثالثة من ديباجة هذا املقرر.
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