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الدورة الثانية والعشرون
كينغستون ٢٢-11 ،متوز/يوليه ٢٠1٦

طلبببد متديبببد تقبببد اعتيشبببامل العقيبببداا ااتعبببد ة ال لببب اا ااببب
بني مؤعسة يومجورجيولوجيا والسلطة الدولية لقاع البحار
تقرير اللجنة القانونية والتقنية وتوصيتها
إن اللجنة القانونية والتقنية،
إذ تشري إىل أن مؤعسة يومجورجيولوجيبا أبرمب  ٢9 ،آذار/مبار  ،٢٠٠1تقبدا
ادة مخسة تشر تاما مع السلطة الدولية لقاع البحار العتيشامل العقيداا ااتعد ة ال ل اا،
وإذ تالحظ أن األمني العا للسلطة الدولية لقاع البحار تلقب ٢8 ،،أيلول/عببترب
 ،٢٠15طلبببا مببس مؤعسببة يومجورجيولوجيببا بتربديببد ذلببد العقببد اببدة مخببس عببنواا تربب
بال قرة  9مس ال رع  1مس مرفق االت با بشب ن تن يبجل ا ب ا ا با تشبر مبس ات اميبة األمب
ااتحدة لقانون البحار ااؤرخة  1٠كانون األول /يسرب ،198٢
وإذ تالحظظظ ضا ظظا أن األمببني العببا للسببلطة أبلببا الببدول اا كيببة وأت بباا السببلطة
وأت اا اللجنة القانونية باعت العقد 9 ،تشريس األول/أكتوبر  ،٢٠15وأنبه أ ر النربر
الطلد تل ،جدول أتربال اللجنة القانونية والتقنية للدورة الثانية والعشريس للسلطة،
وإذ تشري إىل أحيا ال قرة  9مس ال رع  1مس مرفق االت ا ،
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وإذ تشظظري ضا ظظا إىل مقببرر سلببس الس بلطة الدوليببة لقبباع البحببار بش ب ن ا جببراااا
وااعايري ااتعلقة بتربديد خطبة ترببل ل عتيشبامل جبرا ااوافقبة تليهبا تربب ببال قرة  9مبس
ال رع  1مس مرفق االت ا (،)1
وإذ تشظظري لظ ل إىل أنببه يببتعني تلبب ،اللجنببة النرببر
ووفقا لترتيد ورو ها،

الطلببباا تلبب ،وجببه السببرتة

وإذ تشظظظظري إىل أنببببه يببببتعني تلبببب ،اللجنببببة التوصببببية بااوافقببببة تلبببب ،طلببببد متديببببد
تقبببد االعتيشبببامل إذا رأا أن ااتعامبببد ببببجلل تبببس حسبببس نيبببة جهبببو ا ل متثبببال لشبببرو
تقببد االعتيشببامل إال أنببه م يببتربيس ،ألعببباع خارجببة تببس إرا تببه ،مببس إكربببال األتربببال
التح ريية ال زمة ل نتقال إىل مرحلببة االعتغ ل ،أو إذا كان األحوال االمتصبا ية السباةدة
ال ت ر االنتقال إىل مرحلة االعتغ ل،
وقد نظرت طلد مؤعسة يومجورجيولوجيا خ ل جلساهتا ااعقو ة ال ترة مبس
 ٢٢شببببا /ف اير إىل  4آذار/مبببار ومبببس  4إىل  13متوز/يوليبببه  ٢٠1٦وفقبببا لاجبببراااا
وااعايري اارتية،
وإذ تالحظظظ أن ا هببة مقدمببة الطلببد ال تقتببرل أن تتيلبب ،تببس أ جب ا مببس منطقببة
االعتيشامل اخلاصة هبا،
وقد طلبت مس ا هة مقدمة الطلد تقدمي م يد مبس البيانباا وااعلومباا العبتيربال
طلبها ،وإذ ت حظ مع التقبدير أن هبجلا البيانباا وااعلومباا ،با ذلبد البيانباا التار يبة،
مُدِّم تل ،النحو الواجد بصورة ترضي اللجنة،
وقظظظد نظظظظرت األعبببباع البببه عبببامتها ا هبببة مقدمبببة الطلبببد لتربديبببد تقبببدها
و ااعلومبباا ااقدمببة ببباا أتببا م تببتربيس ،ألعببباع خارجببة تببس إرا هتببا ،مببس إكربببال
األتربال التح ريية ال زمة ل نتقال إىل مرحلة االعتغ ل،
وقد خلصت إىل أن ا هة مقدمة الطلد مبد ببجلل تبس حسبس نيبة جهبو ا ل متثبال
لشببرو تقببد االعتيشببامل إال أتببا م تببتربيس ،ألعببباع خارجببة تببس إرا هتببا ،مببس إكربببال
األتربال التح ريية ال زمة للشروع االعتغ ل،
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 - 1توص ظ ب ب ن يوافببق سلببس السببلطة الدوليببة لقبباع البحببار تلبب ،طلببد متديببد
تقببد اعتيشببامل العقيببداا ااتعببد ة ال لب اا ااب بببني مؤعسببة يومجورجيولوجيببا والسببلطة
الدولية لقاع البحار ادة مخس عنواا اتتبارا مس  ٢9آذار/مار ٢٠1٦؛
 - ٢تطل ظ إىل األمببني العببا للسببلطة الدوليببة لقبباع البحببار أن يتيببجل اخلطببواا
ال زمبببة لي البببة تعبببديل برنبببامت األنشبببطة ااقتبببرل خبب ل فتبببرة التربديبببد البببوار الطلبببد
ليي يراتي ااواضيع اله أُ ريا األعئلة اله طرحتها اللجنة القانونية والتقنيبة ور و ا هبة
مقدمة الطلد تليها ،وااواضيع ااثارة مداوالا اللجنة مبل إ را برنامت األنشطة بوصب ه
اارفببببق األول ل ت ببببا الببببجل عيصببببا بببببني السببببلطة الدوليببببة لقبببباع البحببببار ومؤعسببببة
يومجورجيولوجيا بش ن متديد تقد اعتيشامل العقيداا ااتعد ة ال ل اا ،وفقا للتبجلييل الثبا
مس مقرر اجمللس(.)1
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