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الدورة السابعة والعشرون

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

انتخااال لمااوا رااااااا اسا ر قا المجرة وق ااا لر رة  3من

المادة  161من ات اقية األمم المتحدة ل انسن البحار

مشاااروق م رر يمعية الساااروة الدولية ل اق البحار بشااابن النتخال لموا الشااسا ر قا مجرة الساااروة

وق ا لر رة  3من المادة  161من ات اقية األمم المتحدة ل انسن البحار

إن يمعية السروة الدولية ل اق البحار
إذ تشير إلى أنه وفقا للفقرة  3من المادة  161من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار،
سنوات“،

”تجرى االنتخابات في الدورات العادية للجمعية .وينتخب كل عض و و و و و ووو في المجلس ألر

تنتخب البلدان التالية لملء الش و وواغر في مجلس السو وولطة الدولية لقاع البحار لفترة أر سو وونوات من

 1كانون الثاني/يناير  2023إلى  31كانون األول/ديس وومبر  ،2026رهنا باألس ووس التي تم التوإ وول إلي ا في
المجموعات اإلقليمية ومجموعات المصالح(:)1

__________
( )1فيموا يتعل تتخصو و و و و و وويم المقواعود في المجلس ،فوتن عودد المقواعود المتف عليوه هو  10مقواعود لمجموعوة الودول األفري يوة ،و  9مقواعود
لمجموعووة دول آسو و و و و و ويووا والمحي ال وواد  ،و  8مقوواعوود لمجموعووة دول أورو ووا الغر يووة ودول أ رى ،و  7مقوواعوود لمجموعووة دول أمري وا

الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ،و  3مقاعد لمجموعة دول أورو ا الش و وورقية .و ما أن العدد اإلجمالي للمقاعد المخص و وص و ووة وفقا لتل

الصو و و و و وويغة هو  37مقعدا ،فمن المف وم أنه وفقا للتفاهم الذي تم التوإو و و و و وول إليه في عام  ،)ISBA/A/L.8( 1996فتن كل مجموعة

إقليمية أ رى غير مجموعة دول أورو ا الشو وورقية سو ووتتخلى عن مقعد بالتناوب .ويح للمجموعة اإلقليمية التي تتخلى عن مقعد ما أن

تس و و و وومي عضو و و و ووا من تل المجموعة للمش و و و وواركة في مداوالت المجلس دون أن ي ون له ت التص و و و وووي
المجموعة اإلقليمية عن المقعد.
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الل الفترة التي تتخلى في ا
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المجمسعة ألف
إيطاليا

)(2

االتحاد الروسي
المجمسعة باا
فرنسا

()3

ألمانيا

()4

جم ورية كوريا
المجمسعة ييم
أستراليا

شيلي

المجمسعة دال
فيجي

()5

جاماي ا

ليسوتو

المجمسعة هاا
الكاميرون
غانا

إندونيسيا

()6

الم سي

نيجيريا

سيراليون
سنغافورة
تونغا

__________
( )2سووتتخلى إيطاليا عن مقعدها في المجموعة ألل لصووالح الواليات المتحدة األمري ية إصا أإووبح
دون أن يمس صل بموقل أي تلد فيما يتعل بأي انتخابات طارئة ألعضاء في المجلس.

الواليات المتحدة عضووا في السوولطة؛

( )3أعيد انتخاب فرنسا لمدة أر سنوات ( ،) 2026-2023على أساس أن تتخلى عن مقعدها في المجموعة باء ل ولندا لعام .2023
( )4أعيد انتخاب ألمانيا لمدة أر سنوات ( ،) 2026-2023على أساس أن تتخلى عن مقعدها في المجموعة باء ل ولندا لعام .2025
( )5أعيد انتخاب فيجي لفترة أر س و وونوات ( ،)2026-2023على أس و وواس أن تتخلى عن مقعدها في المجموعة دال لناورو لعامي 2025
و .2026

( )6أعيد انتخاب إندونيس وويا في المجموعة هاء لمدة أر س وونوات ( ،)2026-2023على أس وواس أن تتخلى عن مقعدها في المجموعة هاء
لناورو لعام .2023
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