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الدورة السادسة والعشرون

كينغستون 31-27 ،تموز/يوليه *2020
البند  18من جدول األعمال

انتخاب لملء شووارر ي المجس ،وياا لسفارة  3من

المادة  161من اتفاقية األمم المتحدة لاانون البحار

مارر جمعية السوووووووسلة الدولية لاار البحار بشوووووووءن اشنتخاب لملء الشوووووووارر ي مجس،

السسلة وياا لسفارة  3من المادة  161من اتفاقية األمم المتحدة لاانون البحار
إن جمعية السسلة الدولية لاار البحار،

إذ تشير إلى أنه وفقا للفقرة  3من المادة  161من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار،
وينتخ ا
”تجري االنتخ اااب ااال فر ال اادورال الم ااادي ااة للجممي ااة ،م

ألربع سنوال“،

تنتخب األع اء التالية لملء الشواغر فر مجل

ك اال ع ا ا ا ا ا ا ااو فر المجل

السلطة الدولية لقاع البحار لفترة أربع سنوال من

 1كانون الثانر/يناير  2021إلى  31كانون األول/ديس ا ا اامبر  ،2024رهنا بالتفاهمال التر تم التوص ا ا اال إلي ا
فر المجموعال اإلقليمية والمجموعال الم تمة(:)1

__________
* التواريخ األصلية .وقد أمرجئ االجتماع إلى أجل غير مسمى.
( )1فيماا يتمل بتخصا ا ا ا ا ا اايم المقااعاد فر المجل  ،فاتن عادد المقااعاد المتف علياه هو  10مقااعاد لمجموعاة الادول األفريقياة ،و  9مقااعاد
لمجموعااة دول يسا ا ا ا ا ا ايااا والمحيط ال اااد  ،و  8مقاااعااد لمجموعااة دول أوروبااا الغربيااة ودول أخر  ،و  7مقاااعااد لمجموعااة دول أمريكاا

الالتينية ومنطقة البحر الكاريبر ،و  3مقاعد لمجموعة دول أوروبا الش ا ارقية .وبما أن المدد اإلجمالر للمقاعد المخص ا اص ا ااة وفقا لتل

الصا ا ا ا ا اايغة هو  37مقمدا ،فمن المف وم أنه وفقا للتفاهم الذي تم التوصا ا ا ا ا اال إليه فر عام  ،)ISBA/A/L.8( 1996فتن كل مجموعة
إقليمية أخر غير مجم وعة دول أوروبا الش ا ارقية سا ااتتخلى عن مقمد بالتناو  .ويح للمجموعة اإلقليمية التر تتخلى عن مقمد ما أن
تس ا ا ا اامر ع ا ا ا ا اوا من تل المجموعة للمش ا ا ا اااركة فر مداوالل المجل

المجموعة اإلقليمية عن المقمد.
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دون أن يكون له ح التص ا ا ا ااويل خالل الفترة التر تتخلى في ا
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المجموعة ألف

الصين

اليابان

المجموعة باء

ال ند

المجموعة جيم
جنو أفريقيا

كندا

المجموعة دال

أوغندا

الب ارزيل

بنغالديش

المجموعة هاء

األرجنتين
إسبانيا

()2

بولندا

ترينيداد وتوباغو
تشيكيا

سيراليون

()3

كوستاريكا

المغر

المملكة المتحدة لبريطانيا المظمى وأيرلندا الشمالية

()4

موريشيو

هولندا

()5

 3يذار/مار 2021

__________
( )2تمنتخ

إسبانيا لف ترة أربع سنوال ع وا فر المجموعة هاء ،على أسا

( )3تمنتخ
من فترة السنوال األربع ( 2023و .)2024

أن تتخلى عن مقمدها بمد سنة واحدة للنرويج لمام .2022

س اايراليون لفترة أربع س اانوال كم ااو فر المجموعة هاء ،على أس ااا

( )4تمنتخ
مقمدها بمد سنتين للنرويج لمام .2023

أن تتخلى عن مقمدها بمد س اانتين للجزاقر للفترة المتبقية

المملكة المتحدة لبريطانيا المظمى وأيرلندا الشا اامالية لفترة أربع سا اانوال ع ا اوا فر المجموعة هاء ،على أسا ااا

هولندا لفترة أربع س اانوال كم ااو فر المجموعة هاء ،على أس ااا

( )5تمنتخ
ثالث سنوال للنرويج للفترة المتبقية من فترة السنوال األربع (.)2024
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أن تتخلى عن

أن تتخلى عن مقمدها بمد س اانتين لبلجيكا لمام  2023وبمد
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