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كينغستون 26-1 ،متوز/يوليه 2019
البند  6من جدول األعمال
النظر يف طلبات احلصو ع ىلم مر ا اارا و وا ا للر رة ( 1ه)
من ااادة  82من النظام الداخلي للجمعية

رار اجلمعية بشأن اابادئ الت جيهية ااتعل ة مبنح اانظمات غري احلك مية مر ا اارا و
لدى السلطة الدولية ل اع البحار
إن مجعية السلطة الدولية ل اع البحار،
إذ تضع يف اىتبارها املادة  82من نظامها الداخلي(،)1
وإدرا ا منها لضر ر ر ررطورة يبسر ر ر ررير عملية يقد وادر ر ر ررتعطا
املطاقب وييسري نظطها يف طلباز احلصول على ذلك املطك ،

الطلباز املقدمة يما يتعل ن مطك

 - 1ت ااق على املبراد التوجيهيرة املتعلقرة ن املنظمراز حلري احلةوميرة مطك املطاقرب لرد
السلطة الدولية لقاع البحار الواردة يف مط هذا القطار؛
-2

ت رر أهنا قد يستعط املباد التوجيهية من وقت إىل آخط؛

 - 3تطلووو إىل األمني العررات يعميا املبرراد التوجيهيررة على نيم املنظمرراز حلري احلةوميررة
اليت يتمتم طك املطاقب لد السلطة.
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ااراق
اابوادئ الت جيهيوة ااتعل وة مبنح اانظموات غري احلك ميوة مر ا اارا و لدى الس و و و و وولطوة
الدولية ل اع البحار

أوال  -األغراض
 - 1هتدف هذه املباد التوجيهية إىل يس ررهيق يقييا اجلمعية لطلباز احلص ررول على مطك املطاقب اليت
يقدمها منظماز حلري حةومية أبدز اهتمامها ابملسر ر ررا ق قيد النظط يف اجلمعية ،و قاً للفقطة (( )1ه) من
املادة  82من النظات الداخلي.
 - 2يتناول هذه املباد التوجيهية أيض ر ر ر ر ر ررا ا د ر ر ر ر ر ررتعطا الدورا لقا مة املنظماز حلري احلةومية اليت
يدعوها اجلمعية لالشرتاك بصفة مطاقب وجب املادة ( )1( 82ه).

اثنيا  -اابادئ الت جيهية
ألف  -طلبات احلص ع ىلم مر ا اارا و
 - 3جيوز للجمعية أن يوجه دعوة لالشررتاك بصرفة مطاقب إىل منظماز حلري حةومية أبدز اهتمامها
ابملسا ق قيد النظط يف اجلمعية ،و قاً للمادة ( )1( 82ه) من نظامها الداخلي.
 - 4عند البت يما إذا كان ميةن ملنظمة حلري حةومية أن يثبت اهتمامها ابملس ر ر ر ر ر ر ررا ق قيد النظط يف
اجلمعية ،جيوز للجمعية أن يضم يف اعتبارها نلة أمور ،منها ما يلي:
ما إذا كانت مقاص ر ررد أو أنمل ر ررطة املنظمة يتص ر ررق قاص ر ررد وعمق الس ر ررلطة الدولية لقاع
(أ)
البحار أو ما إذا ميةن للمنظمة املس ر رراعة يف عمق الس ر ررلطة ،على د ر رربيق املثال من خالل يقد معلوماز
أو ممل ر ررورة أو خ ة متخصر ر رص ر ررة ،أو من خالل خلديد خدماز اش اي أو ا د ر ررتمل ر رراريني أو املس ر رراعدة يف
احلصول عليها؛
(ب) ما إذا كانت لد املنظمة اش ة والقدرة على املسر رراعة ،جمر ررمن اال اختصر رراصر ررها ،يف
عمق السررلطة ،درريما يما يتعل بقانون البحار ،ولاية البيحة البحطية ،وقطاع التعدين البحطا والتعدين
يف قاع البحار العميقة ،والتةنولوجيا ،وجتهي املعادن ويسر ر ر ررويقها ،واألنملر ر ر ررطة يف املنطقة ،والبح العلمي
البحطا يف املنطقة؛
(ج) مررا إذا كرران لررد املنظمررة اهتمررات برردعا بطامق ومبررادراز بنرراي القرردراز اليت ينفررذهررا
السلطة ،أو لديها القدرة على القيات بذلك.
 - 5إذا قطرز اجلمعية أن املنظمة مقدمة الطلب مل يثبت اهتمامها ابملسر ر ر ر ر ر ررا ق قيد النظط يف اجلمعية،
أو إذا قطرز اجلمعية أن املنظمة مقدمة الطلب مل يو ط معلوماز كا ية بمل ر ر ر ررصن طلب احلص ر ر ر ررول على مطك
املطاقب ،جيوز للجمعية ،إذا رأز ذلك منادر ر ر ر ر ر رربا ،أن يدعو املنظمة مقدمة الطلب إىل إعادة يقد طلبها
للنظط يه خالل الدورة السنوية التالية للجمعية.
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ابء  -شكل الطلبات وحمت اها
 - 6يقدت كق طلب للحص ر ررول على مطك املطاقب ابلمل ر ررةق اةدد يف الض ر ررميمة  1ويوجه إىل األمني
العات للسلطة الدولية لقاع البحار.

جيم  -ت دمي الطلبات
 - 7يقدت كق مقدت طلب خطيًا طلبا قبق ثالثة أش ررهط على األقق من موعد ا تتار دورة اجلمعية اليت
ديجطا خالهلا ادتعطا الطلب .ويدعى كق مقدت طلب إىل عط الطلب والبقاي خلت يصطف اجلمعية
لتو ري أا معلوماز أخط أثناي نظطها يف الطلب.

داع  -االستعراض الدوري ل ائمة اانظمات غري احلك مية
 - 8جيوز للجمعية أن يس ر ررتعط كق ات د ر ررنواز قا مة املنظماز حلري احلةومية اليت منحتها مطك
املطاقب من أجق البت يما إذا كانت ي ال ي هن على اهتمامها ابملسررا ق قيد النظط يف اجلمعية .وميةن
ا طالع على القا مة يف املوقم الملبةي للسلطة.
 - 9من أجق ييسررري ا دررتعطا الدورا للمنظماز حلري احلةومية اليت منحت مطك املطاقب ،درريتعني
على كق منظمة أن يقدت ،خالل الفرتة اململر ر ررمولة اب در ر ررتعطا  ،يقطيطا يتضر ر ررمن معلوماز يثبت اهتمامها
املسر ر ر ر ررتمط ابملسر ر ر ر ررا ق قيد النظط يف اجلمعية العامة .وينبغي ادر ر ر ر ررتخدات ا در ر ر ر ررتبيان الوارد يف الضر ر ر ر ررميمة 2
هلذا الغط .
 - 10جيوز للجمعية در ر ر ر ررحب مطك املطاقب يف حا ز منها إذا قطرز ،ادر ر ر ر ررتنادا إىل ادر ر ر ر ررتعطا ردود
املنظمة على ا دررتبيان الوارد يف الضررميمة  2أو إىل أا معلوماز أخط موثوقة يوجه انتباه اجلمعية إليها،
أن املنظمة مل يعد إبمةاهنا أن يثبت اهتمامها ابملسا ق قيد النظط يف اجلمعية.
 - 11يف حال قيات اجلمعية بسر ررحب مطك املطاقب ،جيوز يقد طلب جديد إ بعد انقضر رراي عامني
على األقق من اتريخ دحب املطك .
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الضميمة 1
شكل الطلبات وحمت اها
ألف  -معل مات ىن اانظمة
-1

ادا املنظمة

-2

عنوان املقط

-3

عناوين نيم الفطوع و/أو املقار اإلقليمية

-4

رقا اهلايف

-5

رقا الفاكت

-6

عنوان ال يد اإللةرتوين

-7

ادا ولقب جهة ا يصال ويفاصيق ا يصال هبا

-8

معلوماز أدادية عن املنظمة

 - 9هق املنظمة عضررو يف منظمة أخط منحت مطك املطاقب لد السررلطة أو اتبعة هلا أو مطيبطة هبا
بططيقة أخط ؟
 - 10هق املنظمة اتبعة لملطكاز يقدت خدماز ادتملارية للسلطة أو جهاز متعاقدة معها أو كياانز
هلا عالقة بقانون البحار ،أو قطاع التعدين البحطا أو التعدين يف قاع البحار العميقة ،أو معاهد البحوث،
أو قطاع جتهي املعادن ويسويقها؟
 - 11العالقاز مم املنظماز احلةومية الدولية
 - 12قا مة املنملوراز و/أو حلريها من الواث ذاز الصلة

ابء  -االهتمام اباسائل يد النظر يف اجلمعية
 -13حددوا إبجياز الةيفية اليت يعت ت هبا منظمتةا إثباز اهتمامها ابملسا ق قيد النظط يف اجلمعية ،ا
يف ذلك من خالل اإلجابة على األدحلة  14إىل  17ويو ري أا معلوماز أخط ذاز صلة يتعل بطلب
احلصول على مطك املطاقب.
 - 14حددوا إبجياز ما إذا كانت مقاص ر ر ررد املنظمة أو أنمل ر ر ررطتها يتص ر ر ررق بعمق الس ر ر ررلطة ،مم يوجم ر ر رري
هذه الصلة.
 - 15حددوا إبجياز ما إذا كانت منظمتةا يعت ت املس ر ر ر رراعة يف عمق الس ر ر ر ررلطة ،على د ر ر ر رربيق املثال من
خالل يقد معلوماز أو مملورة أو خ ة متخصصة ،أو من خالل خلديد خدماز اش اي أو ا دتملاريني
أو املساعدة يف احلصول عليها ،مم يوجمي كيفية القيات بذلك.
 - 16حددوا إبجياز ما إذا كانت لد منظمتةا اش ة والقدرة على املساعة ،جممن اال اختصاصها،
يف عمق السر ر ر ر ر ر ررلطة ،در ر ر ر ر ر رريما يما يتعل بقانون البحار ،ولاية البيحة البحطية ،وقطاع التعدين البحطا
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والتعدين يف قاع البحار العميقة ،والتةنولوجيا ،وجتهي املعادن ويسر ررويقها ،واألنملر ررطة يف املنطقة ،والبح
العلمي البحطا يف املنطقة ،مم يوجمي كيفية القيات بذلك.
 - 17حررددوا إبجيرراز مررا إذا كررانررت منظمتةا يعت ت املس ر ر ر ر ر ر رراعررة يف بطامق ومبررادراز بنرراي القرردراز اليت
يضر ر ر ر ر ر ررطلم هبا السر ر ر ر ر ر ررلطة (مثق جا ة األمني العات وا لت اماز الطوعية للسر ر ر ر ر ر ررلطة) ،مم يوجمر ر ر ر ر ر رري كيفية
القيات بذلك.
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الضميمة 2
استبيان متأله اانظمات غري احلك مية ألغراض االستعراض الدوري
ا دا الةامق وا دا املختصط:
التاريخ:
 - 1يطجى وصف أا يغيرياز يف املعلوماز املقدمة عن املنظمة يف طلبها للحصول على مطك مطاقب
(الضميمة  ،1األدحلة  1إىل .)12
 - 2حددوا إبجياز كيفية إثباز منظمتةا اهتمامها ابملسر ر ر ر ر ررا ق قيد النظط يف اجلمعية ،ا يف ذلك من
خالل اإلجابة على األدحلة  3إىل  6ويو ري أا معلوماز أخط ذاز صلة من السنواز اشمت املاجمية.
-3

حددوا إبجياز ما إذا كانت مقاصد منظمتةا أو أنملطتها يتصق بعمق السلطة ،مم يوجمي هذه الصلة.

 - 4حددوا إبجياز ما إذا كانت منظمتةا قد درراعت يف عمق السررلطة ،على درربيق املثال من خالل
يقد معلوماز أو ممل ر ررورة أو خ ة متخص ر ر رص ر ررة ،أو من خالل خلديد خدماز اش اي أو ا د ر ررتمل ر رراريني
أو املساعدة يف احلصول عليها ،مم يوجمي كيفية القيات بذلك.
 - 5حددوا إبجياز ما إذا كانت لد منظمتةا اش ة والقدرة على املساعة ،جممن اال اختصاصها،
يف عمق السر ر ر ر ر ر ررلطة ،در ر ر ر ر ر رريما يما يتعل بقانون البحار ،ولاية البيحة البحطية ،وقطاع التعدين البحطا
والتعدين يف قاع البحار العميقة ،والتةنولوجيا ،وجتهي املعادن ويسر ررويقها ،واألنملر ررطة يف املنطقة ،والبح
العلمي البحطا يف املنطقة ،مم يوجمي كيفية القيات بذلك.
 - 6حددوا إبجياز ما إذا كانت منظمتةا قد د رراعت يف بطامق ومبادراز بناي القدراز اليت يض ررطلم
هبا السلطة (مثق جا ة األمني العات وا لت اماز الطوعية للسلطة) ،مم يوجمي كيفية القيات بذلك.
 - 7يطجى خلديد عدد املطاز اليت حضر ررطز يها منظمتةا اجتماعاز اجلمعية بصر ررفة مطاقب وما إذا
أدلت منظمتةا ببياانز شفوية ،وبملصن أا من املسا ق ،جممن نطاق أنملطتها.
-8

يطجى خلديد يةوين و د منظمتةا يف كق اجتماع حضطيه.

 - 9هق ش ر ر ر ر ر رراركت منظمتةا يف حلقاز العمق واحللقاز الدراد ر ر ر ر ر ررية للتوعية اليت يعقدها الس ر ر ر ر ر ررلطة
أو قامت بطعاية حلقاز عمق مم السلطة أو شاركت يف ادتضا تها؟
 - 10هق شاركت منظمتةا يف اململاوراز العامة اليت جتطيها السلطة مم اجلهاز صاحبة املصلحة؟
 - 11هق قامت منظمتةا بتنظيا مناد ررباز جانبية حول أنمل ررطة الس ررلطة؟ هق أش ررارز منظمتةا إىل
عمق السلطة يف منتدايز أخط ؟
 - 12حددوا إبجياز ما إذا كانت منظمتةا يواص ر ررق ا طالع على أنمل ر ررطة الس ر ررلطة يف الفرتة الفاص ر ررلة بني
الدوراز ،مم يوجمي كيفية القيات بذلك (النملطاز اإلخبارية وودا ق التواصق ا جتماعي ،على دبيق املثال).
 - 13إذا كانت هناك يغيرياز يف منظمتةا خالل السنواز اشمت املاجمية ،يطجى ي ويد األمانة أيضا
ابملعلوماز املطلوبة يف الضميمة .1
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