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مسائل أخرى

مذكرة شفففففمؤرة م رخة  9تشفففففررل اكووبأ ؤ ر  2019مؤجهة إلى أمانة السفففففلدة الدولية
لقاع البحار مل البعثة الدائمة لغانا لدى اكمم الم حدة

باإلش ااارل لق اقت ال المعموعة األق ة ية المقدال ال الدورل ال ابوة والونا ا ةن للعمطية بسما ا ا ا

األمين الواال الثاني للسا ا االطة نيي لوتي  -ودونتون علق متحف السا ا االطة الدولية لقاع البحار ،لنا ا ا

البوثة

الدائمة لعمهورةة غانا لدى األم المتحدل بأن تحيل ميه منا ا ا ا وع مق ر مقدما من المعموعة األق ة ية لتن

فيه العمطية ال دورتها الساد ة والون ةن (ان
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المرفق
مشفروع مقرر مقد إلى الجمعية طالق اسفم ن أ ألؤتأ  -أودون ؤن على م حف السفلدة

الدولية لقاع البحار تكررما له

إن جمعية السلدة الدولية لقاع البحار،
إذ تش ف ر لق مق ر العمطية المتخذ قي دورتها ال ابوة عن ا ل بسما ا ا ”مكتبة اااتيا ن .ناندان“

علق مكتبة السلطة تك ةما لألمين الواال األول(،)1

وإذ تشففف ف ر أ

فففففا لق اقت ال المعموعة األق ة ية المقدال لق العمطية قي دورتها ال ابوة والونا ا ا ا ةن

ما ا ا ا ا األمين الواال الثاني للسا ا االطة نيي لوتي  -ودونتون ،علق متحف السا ا االطة اعت اقا بس ا ا ااهامه قي

عمل السلطة(،)2

وإذ ترحب بسننا ا ااا متحف ف ا ا ااتكنا ا ااا

عما البحار قي مق السا ا االطة عاال  2019باعتباره موردا

عااماا لتوقي المولوماان عن تاارةن قاانون البحاار وا ا ا ا ا ا ا ااتكنا ا ا ا ا ا ااا

عماا المحيطاان ،و تو

للتب عان بمو وضان المتحف المقدمة من األعضا والمتواقدين واألق اد،

عن تقادي اا

وإذ تع رف بس هاال األمين الواال الثاني للسلطة قي النهوض بوفلة السلطة،
تقرر ما ا

”متحف نيي لوتي – ودونتون“ علق متحف السلطة.
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