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تقرير لجنة وثائق التفويض

وثائق تفويض الممثلين الموفدين إلى الدورة السااادسااة والعشاارين لجمعية الساالية الدولية

لقاع البحار

الرئيس :السيد موهان بيريس (سري النكا)
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في عام  ،2020عينت جمعية الس ل ل لللطة الدولية لقاع البحار لانة لوتائي التيوإط ،في راار رج ار

الموافقة الصلامتة ،ححي

تتلل

من األعالا التسل ة التالية :رسلبانيا ،وتيليايا ،وجنوأ رفرإايا ،وسلري النكا،

وشيلي ،وكندا ،وكوستارإاا ،وليسوتو ،وميانمار.
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وفي  9كانون األول/ديسل ل ل للمبر  ،2021عقدت لانة وتائي التيوإط جلسل ل ل للة وانتنبت موهان يرإس

(سللري النكا) رئيسللا ل ا .وفي  14كانون األول/ديسللمبر ،عقدت اللانة جلسللة ليحا وتائي تيوإط المم لين
المياركين في الدورة السادسة وال يرإن للامعية.
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وكان م روض للا علل اللانة مةكرة من األمانة مةر ة  14كانون األول/ديس للمبر  2021حي لللن ةالة
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وفي  14كانون األول/ديسل ل ل للمبر ،كانت د ئ دمت وتائي تيوإط رسل ل ل للمية دل ل ل للادرة عن رئيس الدولة

وتائي التيوإط الميار رلي ا.

رو الحاومة ،رو وزإر النارجية رو ش للنا ميون من بل الوزإر ،لمم لي الدول الل ل ل ل ل ل ل ل ل  62التالية المي للاركة
في الدورة الس للادس للة وال يل لرإن للامعية :االتحاد الروس للي ،واألرجنتين ،واس للبانيا ،ورس للتراليا ،واكوادور ،ورنتيغوا

وبربودا ،واندونيسليا ،ورونندا ،وايطاليا ،وباكسلتان ،والبرتغال ،وبلاياا ،وبنغيدي  ،وبوتسلوانا ،وبوركينا فاسلو،

وبولن للدا ،وبولي ي للا (دول للة  -المت للددة القومي للات) ،وترإني للداد وتوب للانو ،وتونو ،وتونغ للا ،وج للام للايا للا ،والا ائر،

وجم ورإلة تن انيلا المتحلدة ،والام ورإلة اللدومينيايلة ،وجم ورإلة كورإلا ،وجيبوتي ،واللدانمرم ،وروملانيلا ،وزامبيلا،
وسللنغافورة ،والسللنغال ،والسللوإد ،وشلليلي ،والصللين ،وعمان ،ونانا ،ونيانا ،وفرنسللا ،واليلبين ،وكرواتيا ،وكندا،

وكوبا ،وكوسلتارإاا ،وكيرإبا ،،وليسلوتو ،ومالطة ،ومدنيلقر ،والماسليا ،والمملكة المتحدة لبرإطانيا ال ظمل
* المواعيد الاديدة ليجتماعات الحاورإة التي كان من المقرر عقدها ردي في تموز/يوليه  2020تم في تموز/يوليه .2021
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وريرلندا الي ل ل للمالية ،ومورإي ل ل لليو ،،وموزامبيي ،وميانمار ،ومياروني إا (واليات  -الموةدة) ،وناورو ،والنروإج،

والنمسا ،ونياارانوا ،ونيوزإلندا ،وال ند ،وهنغارإا ،وهولندا ،والياحان.
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وفي  14كانون األول/ديسللمبر ،كانت د ررسلللت م لومات حيللن ت يين المم لين الميللاركين في الدورة

السادسة وال يرإن للامعية عن ارإي الياكس رو في شال مةكرات شيوإة مو ة حاألةرف األولل من الو ازرات،
والسل ل ل ل ل ل ليلارات ،والب لات اللدائملة للدل األمم المتحلدة ،والب لات اللدائملة للدل الس ل ل ل ل ل لللطلة اللدوليلة لقلاع البحلار ونيرهلا

من المااتب رو الس ل لللطات الحاومية للدول الل ل ل ل ل ل ل ل ل ل  19المي ل للاركة في الامعية ،وهي رلمانيا ،والب ارزإل ،وتي ل لليايا،

وجنوأ رفرإايا ،وزمبا وي ،وسلري النكا ،وسللوفينيا ،وسلوإسلرا ،وسليراليون ،وال راا ،ونا ون ،و ياي ،وفييت نام،

والكاميرون ،ومصر ،والمغرأ ،والمملكة ال ربية الس ودية ،وناميبيا ،ونيايرإا ،رضافة رلل االتحاد األوروبي.
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وا ترح الرئيس علل اللانة رن تقبل وتائي تيوإط جميع المم لين الميل ل ل ل ل ل للار رلي م في مةكرة األمانة

علل رسللا ،رن تئرسللل رلل األمانة وتائي التيوإط الرسللمية للمم لين الميللار رلي م في اليقرة  5في ر رأ و ت
ممان .وا ترح الرئيس علل اللانة رن ت تمد ميروع القرار التالي:
إن لجنة وثائق التفويض،
وقد فحصا وتائي تيوإط المم لين الموفدين رلل الدورة السلادسلة وال يلرإن لامعية السللطة الدولية

لقاع البحار الميار رلي م في اليقرتين  1و  2من مةكرة األمانة المةر ة  14كانون األول/ديسمبر ،2021
تقبل وتائي تيوإط المم لين الم نيين.
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واعتمدت اللانة ميروع القرار من دون تصوإت.
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وب ل للد لل للا ،ا ترح الرئيس علل اللانل للة رن تودل ل ل ل ل ل للي الامعيل للة حل للاعتمل للاد ميل ل ل ل ل ل للروع القرار الوارد
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وفي ضو ما سبي ،ئيقدَّم هةا التقرإر رلل الامعية.

في اليقرة  10ردناه.

توصية لجنة وثائق التفويض
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تودي لانة وتائي التيوإط حلن ت تمد الامعية ميروع القرار التالي:

مشااااروع قرار الجمعية يما يتعلق بوثائق تفويض الممثلين الموفدين إلى الدورة السااااادسااااة والعشاااارين

للسلية الدولية لقاع البحار

رن جمعية السلطة الدولية لقاع البحار توافي علل تقرإر لانة وتائي التيوإط(.)1
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