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الدورة التاسعة 
  نيويورك، ٢١ – ٢٥ أيار/مايو ٢٠٠١ 

النظام الداخلي للجنة الفرعية للجنة حدود اجلرف القاري 
املادة األوىل 

  تنظيم اللجنة ألعمال اللجنة الفرعية 
تقدمي الطلب واختيار أعضاء اللجنة الفرعية  - ١ 

بنـاء علـى اإلشـعار باسـتالم الطلـب وبـإجراء اإلعـالن الواجـب وفقـا للمـادة ٤٩ مـــن 
النظام الداخلي للجنة حـدود اجلـرف القـاري(١)، وبعـد انقضـاء فـترة ال تقـل عـن ثالثـة أشـهر 
علـى تـاريخ اإلعـالن، وفقـا للفقـرة ١ مـن املـادة ٥٠، تعقـد اللجنـة اجتماعـا يتضمــن جــدول 

أعماله البندين التاليني: 
عرض الطلب املقدم من ممثلي الدولة الساحلية؛  (أ)

الترشيحات واختيار أعضاء اللجنة الفرعية.  (ب)
 

عرض الطلب املقدم من ممثلي الدولة الساحلية  - ٢
يشمل العرض املقدم إىل اللجنة املعلومات املذكورة يف الفقـرة ٣ مـن البنـد األول مـن 

طريقة العمل اليت اعتمدا اللجنة(٢). 
 

الترشيحات واختيار أعضاء اللجنة الفرعية  - ٣
وفقـا للمـادة ٤١، تتلقـى اللجنـة الترشـيحات مـن بـني أعضائــها وختتــار ســبعة منــهم 
لشغل عضوية اللجنة الفرعية، مراعية ضمان التوازن يف تكويـن اللجنـة الفرعيـة وأنـه مل يسـبق 
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ألي عضـو مـن األعضـاء املختـارين أن قـدم مشـورة علميـة أو تقنيـة مبـا يتعلـق بتعيـني احلـــدود 
اخلارجية للجرف القاري العائد للدولة الساحلية مقدمة الطلب.  

 
انتخاب أعضاء مكتب اللجنة الفرعية  - ٤

تنتخب اللجنة الفرعية من بني أعضائها رئيسا ونائبا للرئيس ومقررا. 
 

ترتيبات عقد اجتماعات اللجنة الفرعية واملشاورات مع األخصائيني  - ٥
وفقـا لنـص املـــادة ١٦، يقــوم األمــني العــام بالترتيبــات املتصلــة باجتماعــات اللجنــة 

الفرعية، ويوفر هلا الدعم ويوجه املوظفني الالزمني هلذه االجتماعات.  
بناء على توصية اللجنة الفرعيـة، تقـرر اللجنـة، يف أقـرب فرصـة ويف أي اجتمـاع مـن 
ــص  اجتماعـات دوراتـهــــا العاديــــة، مــا إذا كـان ينبغـي طلـب مشـــورة األخصـائيني، وفقـا لن
املادة ٥٦، أو ما إذا كان هنـاك حاجـة، وفقـا للمـادة ٥٥، إىل التعـاون مـع املنظمـات الدوليـة 

ذات الصلة. 
 

املادة الثانية 
 الدراسة األولية للطلب 

شكل الطلب واكتماله  - ٦
تنظر اللجنة الفرعية بصورة أولية فيما إذا كان شكل الطلـب املقـدم مطابقـا للشـروط 
املنصـوص عليـها يف املبـادئ التوجيهيـة العلميـة والتقنيـة للجنـة(٣). وحتـرص علـى ضمـان كــون 
الطلب املقدم يتضمن مجيع املعلومات الالزمة. وجيوز للجنة الفرعية، إذا رأت ذلـك ضروريـا، 
أن تطلـب إىل الدولـة السـاحلية أن تقـوم بتعديـل شـكل الطلـب املقـدم و/أو أن توضـح بعـــض 

أجزائه و/أو أن تقدم معلومات إضافية. 
 

املوجز التنفيذي  - ٧
تنظــر اللجنــة الفرعيــة يف املوجــز التنفيــذي للتثبــت ممــا إذا كــان مطابقــــا للشـــروط 
املنصـوص عليـها يف الفقـرة ٣ مـن البنـد األول مـن طريقـة العمـل الـــيت اعتمدــا جلنــة حــدود 

اجلرف القاري. 
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النظر يف أي نزاعات  - ٨
تفحص اللجنة الفرعية املعلومات املتعلقة بالرتاعات الـيت تعرضـها الدولـة السـاحلية أو 
ـــه يف املــادة ٤٥ واملرفــق األول للنظــام الداخلــي  املتعلقـة بـأي نـزاع يتصـل بـالطلب املشـار إلي

للجنة. 
وتتخذ اللجنة الفرعية، عند الضرورة، تدابري استنادا إىل اإلجراءات الـواردة يف املرفـق 

األول للنظام الداخلي.  
 

التحليل األويل للطلب املقدم  - ٩
تجـري اللجنـة الفرعيـة حتليـال أوليـا للطلـب املقـدم وفقـا للمبـــادئ التوجيهيــة العلميــة 

والتقنية للتأكد مما يلي:  
ما إذا كان اختبار التبعية متحققا يف الدولة الساحلية؛  (أ)

ما هي أجزاء احلـدود اخلارجيـة للجـرف القـاري الـيت يعينـها كـل مـن خطـي  (ب)
الصيغتـني والقيديـن املنصـوص عليـها يف املـادة ٧٦ مـن اتفاقيـة األمـم املتحـــدة لقــانون البحــار 

وبيان التفاهم املنصوص عليه يف املرفق الثاين للوثيقة اخلتامية لالتفاقية؛ 
مــــا إذا كان الشكل اهلندسـي للحـدود اخلارجيـة تتضمـن خطوطـا مسـتقيمة  (ج)

ال يزيد طوهلا على ٦٠ ميال؛ 
مـــا إذا كـــان علـــى اللجنـــة الفرعيـــة أن توصـــي اللجنـــة بطلـــب مشـــــورة  (د)

األخصائيني؛ 
ما هو الوقت املقدر الالزم للجنة الفرعيـة السـتعراض مجيـع البيانـات وتقـدمي  (هـ)

توصياا إىل اللجنة. 
يتم إجناز هذا التحليل األويل يف فترة ال تتعدى أسبوعا واحدا. 

 
اإليضاحات  - ١٠

تنظـر اللجنـة الفرعيـة فيمـا إذا كـان أي جـزء مـن الطلـب يسـتلزم توضيحـــا مــن قبــل 
الدولة الساحلية. 

تطلـب اللجنـة الفرعيـة، عنـد الضـرورة، مـن ممثلـي الدولـــة الســاحلية بواســطة رئيــس 
اللجنة الفرعية تقدمي إيضاحات بشأن تلك األجزاء من الطلب. 
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إخطار اللجنة  - ١١
تقوم اللجنة الفرعية بإخطار اللجنة بالوقت املقدر الالزم إلعداد توصياـا اسـتنادا إىل 

مدى تعقيد الطلب من الوجهة التقنية وحجم البيانات واملعلومات اليت يتضمنها. 
 

املادة الثالثة 
النظر يف الطلب من الوجهتني العلمية والتقنية 

النظر يف الطلب  - ١٢
تنظر اللجنة الفرعية يف الطلب استنادا إىل املبادئ التوجيهية العلمية والتقنيـة مـن أجـل 

دراسة ما يلي، حيثما يقتضي األمر ذلك: 
البيانـات واملنهجيـة اللتـني اسـتخدمتهما الدولـة لتحديـد موقـع سـفح املنحــدر  (أ)

القاري؛ 
املنهجية املستخدمة لتحديد خط الصيغتني علـى مسـافة ٦٠ ميـال حبريـا، مـن  (ب)

سفح املنحدر القاري؛ 
البيانات واملنهجية املستخدمتني لتحديد خط الصيغتني املرسوم بـالرجوع إىل  (ج)
أبعد النقاط اخلارجيـة الثابتـة الـيت ال تقـل مساكـة الصخـور الرسـوبية عنـد كـل منـها عـن ١ يف 

املائة من أقصر مسافة من هذه النقطة إىل سفح املنحدر القاري؛ 
البيـــــانات واملنهجيـــــة املسـتخدمتني فــي حتديـــــد التســـــاوي العمقـــي عنــد  (د)

٥٠٠ ٢ متر؛ 
املنهجية املستخدمة يف حتديد خط القيدين على مسافة ١٠٠ ميـل حبـري مـن  (هـ)

خط التساوي العمقي عند ٥٠٠ ٢ متر؛ 
البيانـات واملنهجيـة املسـتخدمتني يف حتديـد خـط القيديـن علـى مســـافة ٣٥٠  (و)

ميال حبريا من خطوط األساس اليت يقاس منها عرض البحر اإلقليمي؛ 
الشكل اهلندسي خلط الصيغتني بوصفه احمليط اخلارجي للصيغتني؛  (ز)

الشكل اهلندسي خلط القيدين بوصفه احمليط اخلارجي للقيدين؛  (ح)
الشكل اهلندسي للمحيط الداخلي خلطي الصيغتني والقيدين؛  (ط)

رسـم احلـدود اخلارجيـة للجـرف القـاري بواسـطة خطـوط مسـتقيمة ال يزيــد  (ي)
طوهلا على ٦٠ ميال لضمان عدم اشتمال اجلرف القاري إال على اجلزء من قـاع البحـر الـذي 
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يستويف مجيع الشروط املنصوص عليها يف أحكام املـادة ٧٦ وبيـان التفـاهم املنصـوص عليـه يف 
املرفق الثاين للوثيقة اخلتامية؛ 

تقديـرات حـاالت عـدم الدقـة يف الطـرق املطبقـة لتحديـد املصـــادر األساســية  (ك)
حلاالت عدم الدقة هذه وأثرها على الطلب املقدم. 

 
طلب بيانات أو معلومات إضافية  - ١٣

إذا ما انتهت اللجنة الفرعية إىل نتيجة مؤداها وجود حاجة إىل مزيـد مـن البيانـات أو 
املعلومات، فإا تطلب إىل رئيـس اللجنـة الفرعيـة أن يبلـغ تلـك احلاجـة إىل الدولـة السـاحلية. 
ووفقـا للفقـرة ١٢-٣ مـن ”طريقـة العمـل“، تقـدم الدولـة الســـاحلية البيانــات أو املعلومــات 

املطلوبة يف غضون الفترة الزمنية اليت حتددها اللجنة الفرعية. 
 

املادة الرابعة 
املشاورات مع ممثلي الدولة الساحلية 

املشاورات يف مقر األمم املتحدة  - ١٤
يقدم ممثلو الدولة الساحلية إىل أعضاء اللجنـة الفرعيـة أي إيضـاح مطلـوب بشـأن أي 

جزء من الطلب املقدم. 
 

املادة اخلامسة 
توصيات اللجنة الفرعية 

صياغة التوصيات  - ١٥
تعد توصيات اللجنـة الفرعيـة وفقـا لألحكـام الـواردة يف املـادة ٧٦ مـن اتفاقيـة األمـم 
املتحدة لقانون البحار ومرفقها الثاين، وبيان التفاهم يف املرفق الثـاين للوثيقـة اخلتاميـة، والنظـام 

الداخلي واملبادئ التوجيهية العلمية والتقنية للجنة. 
وتـتركز توصيـات اللجنـة الفرعيـة علـى البنـود املعينـة يف املـادة الثالثـة. وحيثمـا تكــون 
احلدود اخلارجية للجرف القـاري خمتلفـة عـن تلـك املقترحـة يف الطلـب املقـدم، فـإن توصيـات 
اللجنـة الفرعيـة تتضمـن، كلمـا كـان ذلـك ممكنـا، عرضـا لوضـــع احلــدود اخلارجيــة املنقحــة، 

وأسباب تنقيحها. 
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وضع مشاريع التوصيات  - ١٦
تقدم توصيات اللجنة الفرعية كتابة إىل اللجنة وفقا للفقـرة ٤ مـن املـادة ٥٠. ويضـع 
مقـرر اللجنـة الفرعيـة املشـروع األول للتوصيـات بعـد إجـراء مشـاورات مـع مجيـــع أعضائــها. 

ويقدم كل عضو مالحظاته لينظر فيها املقرر أثناء إعداد املشروع. 
ـــا يف املشــروع لــدى قراءتــه األوىل. وجيــوز ألي عضــو  وتنظـر اللجنـة الفرعيـة مجاعي

يرغب يف تعديل املشروع أن يقترح التعديالت كتابة. 
 

اعتماد اللجنة الفرعية للتوصيات  - ١٧
وفقـا للمـادة ٣٥، تبـذل اللجنـة قصـارى جـهدها لكفالـة إجنـاز أعماهلـــا علــى أســاس 
االتفـاق العـام. وبنـاء علـى ذلـك، تبـذل اللجنـة قصـــارى جــهدها للوصــول إىل اتفــاق بشــأن 
التوصيـات عـن طريـق توافـق اآلراء. وال جيـري التصويـت علـى هـذه املسـائل إال بعـد اســتنفاد 

مجيع اجلهود الرامية إىل التوصل إىل توافق يف اآلراء. 
إذا تبـني أن حتقيـق التوافـق يف اآلراء مسـتحيل، متضـــي اللجنــة الفرعيــة إىل التصويــت 

وفقا للجزء التاسع من النظام الداخلي. 
 

املادة السادسة 
السرية 

واجب احملافظة على السرية  - ١٨
وفقا للمادة ٤ من املرفق الثاين للنظام الداخلي، جتري مداوالت اللجنة الفرعية بشـأن 
مجيـع الطلبـات املقدمـة وفقـا للفقـرة ٨ مـن املـادة ٧٦ مـن االتفاقيـة يف جلســـة خاصــة وتظــل 

سرية. 
ال يشـترك يف مـداوالت اللجنـة الفرعيـــة بشــأن الطلبــات املقدمــة إال أعضــاء اللجنــة 
الفرعية، وعند الضرورة، أخصائيون معينون وفقا للمـادة ٥٦. وعنـد االقتضـاء، حيضـر األمـني 
ـــداوالت إال بــإذن  العـام وغـريه مـن أعضـاء األمانـة. وال جيـوز ألي شـخص آخـر أن حيضـر امل

اللجنة الفرعية.  
 
احلواشي 

 .(Corr.1 و CLCS/3/Rev.3) مجيع املواد املشار إليها يف هذه الوثيقة هي مواد النظام الداخلي للجنة (١)
 .(CLCS/L.3) طريقة عمل جلنة حدود اجلرف القاري (٢)

 .Corr.1 و CLCS/11/Add.1 و Corr.1 و CLCS/11 املبادئ التوجيهية العلمية والتقنية ترد يف الوثائق (٣)


