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الدورة السابعة والعشرون

كينغستون 5-1 ،آب/أغسطس 2022
البند  15من جدول األعمال

انتخااال لمااوا رااااااا اساور اً المجرة وا ااا لر رة  3من
المادة  161من ات اقية األمم المتحدة ل انسن البحار

م رر جمعية الساار ة الدولية ل اا البحار بشااالن اانتخال لموا الش اساور اً
مجرة السااااااااار ااة وا ااا لر رة  3من المااادة  161من ات اااقيااة األمم المتحاادة
ل انسن البحار
إن جمعية السر ة الدولية ل اا البحار،
إذ تشااااااا ا ر إلى أن ههو ،وًقه هار لل ق  3من الم هها
وينتخب كل عضو ًي المجلس ألربع سنوات،
تُج ى االنتخابات ًي الدورات العا ية للجمعية ُ

 161من ات هها ي ههة األمح المتح ههد لق ههانون البح ههار،

ِ
تنتخب البلدان التالية لملء الش ه ه ه ه هواغ ًي مجلس السه ه ه ه ههلطة الدولية لقاع البحار ل ت أربع سه ه ه ه ههنوات

تبهدأ من  1كانون الثهاني/ننهان  2023وتنتهي ًي  31كانون األول /يسه ه ه ه ه ه ههمب  ،2026وذلك رهنهار بالت هاهمهات
التي تح التوصل إليها ًي إطار المجموعات اإلقليمية ومجموعات المصالح(:)1

__________
( )1توزيع مقاعد المجلس المت ق عليو هو  10مقاعد لمجموعة الدول األً يقية ،و  9مقاعد لمجموعة ول آس ههيا والمحيل الها و ،و  8مقاعد
لمجموعهة ول أوروبها الغ بيهة و ول أ ،ى ،و  7مقهاعهد لمجموعهة ول أم ياها اليتينيهة ومنطقهة البح ال،هاريبي ،و  3مقهاعهد لمجموعهة ول

أوروبا الش ه ية .وبما أن العد اإلجمالي للمقاعد الموزعة وًقرا لتلك الص ههيغة هو  37مقعداً ،من الم هوم أنو وًقا للت اهح الذي تح التوص ههل
إلي ههو ًي ع ههام ( 1996انظ  ISBA/A/L.8و  )ISBA/A/L.8/Corr.1تتخلى ك ههل مجموع ههة إقليمي ههة م هها ع ههدا مجموع ههة ول أوروب هها

الش ه ه ه ه ية عن مقعد بالتناوب .ويحق للمجموعة اإلقليمية التي تتخلى عن مقعد ما أن تس ه ه ه ههمي عض ه ه ه هوا من تلك المجموعة للمش ه ه ه ههاركة ًي

مداوالت المجلس ون أن ياون لو حق التصويت ،يل ال ت التي تتخلى ًيها المجموعة اإلقليمية عن المقعد.
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المجمسعة ألف
إيطاليا

()2

االتحا ال وسي
المجمسعة باا
ً نسا

()3

ألمانيا

()4

جمهورية كوريا
المجمسعة جيم
أست اليا

شيلي

المجمسعة دال
فيجي

()5

جاماياا

ليسوتو

المجمسعة هاا
ال،امي ون

غانا

إندونيسيا

()6

الماسيك
نيجي يا

سي اليون
سنغاًور
تونغا
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__________

( )2تتخلى إيطاليا عن مقعدها ًي المجموعة ألف لصه ههالح الواليات المتحد األم ياية إذا أصه ههبحت الواليات المتحد عض ه هوا ًي السه ههلطة
وال يمس ذلك بموقف أي بلد فيما نتعلق بأي انتخابات طارئة ألعضاء ًي المجلس.
( )3أعيد انتخاب ً نسا لمد أربع سنوات ( ،) 2026-2023على أساس أن تتخلى عن مقعدها ًي المجموعة باء لهولندا لعام .2023
( )4أعيد انتخاب ألمانيا لمد أربع سنوات ( ،) 2026-2023على أساس أن تتخلى عن مقعدها ًي المجموعة باء لهولندا لعام .2025
( )5أعيد انتخاب فيجي لمد أربع س ه ههنوات ( ،)2026-2023على أس ه ههاس أن تتخلى عن مقعدها ًي المجموعة ال لناورو لعامي 2025
و .2026
( )6أعيد انتخاب إندونيس ههيا ًي المجموعة هاء لمد أربع س ههنوات ( ،)2026-2023على أس ههاس أن تتخلى عن مقعدها ًي المجموعة هاء
لناورو لعام .2023
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