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الدورة السادسة والعشرون
دورة اجمللس ،اجلزء األول
كينغستون 21-17 ،شباط/فرباير 2020
البند  6من جدول األعمال
املساال املععلةة ععللةة اتعاا عضااا
اللجنااة الةااات تةااة والعةنةااة ال ر
ضام 2021

مةرر جملس السا االلة الدولةة لةاب ال بار عش ا ا ن ضللةة اتعاا عضاا ااا اللجنة
ضام 2021
الةات تةة والعةنةة ال ر
إن جملس السللة الدولةة لةاب ال بار،
وإذ ينظر يف مسألة انتخاب أعضاء اللجنة القانونية والتقنية لفرتة ،2026-2022
وإذ يدرك زايدة التعقيد يف مسألة انتخاب أعضاء اللجنة،
وإذ أيخذ احلس ا ا ان اجلهود اليت يبذهلا الفريق العامل غري الرمسي إلجياد حل خبص و وووي عملية
تنظم انتخاب أعضاء اللجنة،
وإذ يدرك احلاجة إىل مواصلة املناقشة بشأن هذه املسألة للتوصل إىل نتيجة مستدامة،
وإذ يرغب يف مواصلة أعمال جملس السلطة الدولية لقاع البحار بطريقة بناءة،
 - 1يللب إىل األمني العام أن يلتمس يف اجللسووة املقبلة للجنة القانونية والتقنية اراء اللجنة
فيمووا يتعلق بتقييمهووا لا حتيوواجوواا احلوواليووة واملقبلووة إىل ا ربة يف جمووا ا دووددة ،وأن يعوود تقريرا لينظر فيو
جملس السلطة الدولية لقاع البحار يف جلست املقبلة اليت تُعقد يف متوز/يولي 2020؛

 - 2يةرر أن يواصو وول مناقشو ووة العملية اليت تنظم انتخا ا أعضو وواء اللجنة عل أ و ووا ورقة
العمول املرفقوة وذ ا القرار واليت هي جزء يتجزأ منو  ،وقود قودمهوا إىل اجمللس يف  20شو و و و و و وبواط/فرباير 2020
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ُمي ماسو و و و و و ور الفريق العوامول غري الرمسي املوذكور أعاه عتبوارهوا منطلقو ا للتوصو و و و و و وول إىل توافق يف ا راء بشو و و و و و ووأن
هذه املسألة؛
 - 3يةرر عيا ا ااا أن يُنظر يف مس و و ووألة تلوين اللجنة عل
للمجلس ،وذلك ختاذ قرار يف تلك اجللسة.

و و ووبيل األولوية يف اجللس و و ووة املقبلة
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املرفق
ورقة ضل مةدمة من املة عسا ا ا ار عشا ا ا ا ن ضللةة اتعاا عضاا ا ا ااا اللجنة الةات تةة
ضام 2021
والعةنةة ال ر
اخذا يف ا عتبار ا راء املعرب عنها ،أقرتح ما يلي عتباره أ و و ووا و و و ا ملواص و و وولة مناقش و و ووة مس و و ووألة
انتخاب أعضاء اللجنة القانونية والتقنية:
 - 1ينبغي أ يقل العدد اإلمجايل ألعض وواء اللجنة عن  25عض ووا ،عل غرار ما ذُكر يف مقرر اجمللس
الوارد يف الوثيقة  ،ISBA/22/C/29عل أ يتجاوز عددهم عدد األعضاء احلاليني ،وهو  30عضوا.
 - 2يطلو اجمللس إىل األمني العوام أن يلتمس اراء اللج ون ة فيموا يتعلق بتقييمهوا لاحتيواجواا احلواليوة
واملقبلة ضو و و و و و وومن تلوين اللجنة من ا ربة يف جما ا دددة ةاملوارد املعدنية ،علم اايطاا ،البي ة البحرية،
ا قتصو وواد ،املسو وواول القانونية ،وما إىل ذلكق ،وأن يقدم توجيهاا واضو ووحة بشو ووأن تلوين اللجنة يف أقرب
وقت مملن لتيسري مناقشة املؤهاا املنا بة املطلوبة يف املرشحني.
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يضع اجمللس الية واضحة نتخاب أعضاء اللجنة عل أ ا ما يلي:

التوزيع اجلغرايف العادل ومتثيل املصو و و ووا ا اصو و و ووة ،وفقا لتحلام املنطبقة ذاا الصو و و وولة،
ةأق
مبا يف ذلك املادة  ،163الفقراتن  3و  ،4واملادة  165من اتفواقيوة األمم املتحودة لقوانون البحوارة1ق ،وا تفاق
بش و و و و و و ووأن تنفيووذ اجلزء احلووادم عشو و و و و و وور من اتفوواقيووة األمم املتحوودة لقووانون البحووار املؤرخووة  10كووانون األول/
ديسمرب 1982ة2ق ،واملاداتن  78و  81من النظام الداخلي للمجلس؛
ةبق املموار و و و و و و وواا القواوموة املعمول وا يف اختيوار أعض و و و و و و وواء تل هي واا األمم املتحودة،
مبا يف ذلك اهلي اا التقنية وهي اا ا رباء؛
أعاه.

ةجق

تقييم اللجنة للحاجة إىل ا ربة يف جما ا دددة ،عل النحو املشو و و ووار إلي يف الفقرة
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 - 4يقدم املي ماسو ُر مشوروع ا أولي ا لتلك ا لية ولول ياية اذار/مار  2020حىت يتسو العمل فيما بني
الودورتني عن طريق تبوادل التعليقواا واملقرتحواا خطيوا ،مع توجيو التعليقواا واملقرتحواا إىل األموانوة العامة
لربيد اإلللرتوين .وبعد ذلك ،يقوم املي ماس و و و و و ور بتحليل التعليقاا واملقرتحاا وتقدت مش و و و و و ووروع معدل تقوم
األمانة العامة بتعميم  .ويقوم امليَ ماس ور بتعديل الن يف غض ووون ثاثة أ ووابيع .وتُقدم التعليقاا يف غض ووون
مهلة زمنية من ثاثة أ ابيع.
 - 5يُتخو ووذ قرار بش و و و و و و و ووأن اليو ووة تنظيم انتخو ووا ا أعض و و و و و و و وواء اللجنو ووة خال اجلزء الثو وواين من الو وودورة
الساد ة والعشرين للمجلس يف متوز/يولي .2020

__________
ة1ق .United Nations, Treaty Series, vol. 1833, No. 31363
ة2ق .United Nations, Treaty Series, vol. 1836, No. 31364
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