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البند  6من جدول األعمال

انتخاب أعضاء اللجنة القانونية والتقنية

مقرر مجلس السللللللللللةلة اللدوليلة لقلا اليةلار بشلللللللللللن عمليلة انتخلاب أعضللللللللللاء اللجنلة

القانونية والتقنية

إن مجلس السلةة الدولية لقا اليةار،
إذ ينظر في مسألة انتخاب أعضاء اللجنة القانونية والتقنية للفترة ،2027-2023
وإذ يشللللللل ل ر إلى الفقرتين  3و  4من الماادة  163من اتفاايياة األما المتحادة لقاانون البحاار ،اللتين

تنصا ا ا ا ااان على أن لمون لد المرةا ا ا ا ااحين ليضا ا ا ا ااولة اللجنة القانونية والتقنية الم

المنا ا ا ا ا اابة في مجال

اختصا ا ا ا ا ااص اللجنة وعلى أن يولى االعتبار الواجب ،عند انتخاب أعض ا ا ا ا اااء اللجنة ،إلى الحاجة إلى التوزل

الجغرافي اليادل وتمثيل المصالح الخاصة،
-1

يقرر ،على أ اا

إي ء االعتبار الواجب لمتطلبا

المنصوص عليه في ذا المقرر.
-2

ا اتثنا ي وم  ، ،ودون المساا

ناالنتخانا

التي تجر مساتقب  ،م

اال،تص ا ا اااد وال فاءة ،زلادة عدد أعض ا ا اااء اللجنة القانونية والتقنية على النحو

يقرر أيضلللا ،نيد انقضا اااء إجراء الموافقة الصا ااامتة الذم مدته خمسا ااة ألات نيد إ

فترة

تس اامية المرة ااحين المي ااار إليقا في الفقرة  ،3انتخاب المرة ااحين التالية أ ااماض ا أعض اااء في اللجنة القانونية

والتقنية للفترة :2027-2023
(أ)

كما و ميار إليه في الوثيقة :ISBA/27/C/23
أل وك ،مارك (أ تراليا)

القثامي ،نورة (الممل ة اليربية السيودلة)
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ألوبي ،نيمي (فرنسا)

أورلليو ،خوان مارلو (الفلبين)

كامانيو مورلنو ،أندرلس (ةيلي)

تيافيس بينتو رلبيرو ،لول از جوبير (البرتغال)

تييركاةيف ،جيورجي أل ساندروفيتش (االتحاد الرو ي)

ك رك ،مال ولا (نيوزللندا)

كوبلي ،جون (الممل ة المتحدة لبرلطانيا اليظمى وأيرلندا اليمالية)
داركو ،رلتيارد أدو ( انا)
إلجيدم ،إدولن (نيجيرلا)

إرلمسن ،يسل (النرولج)

فوكوةيما ،توموهيمو (اليانان)

ونزاليس مينالا ،خوان لولس (الجمقورلة الدومينيمية)

ا ،داو فيي

(فيي

نات)

يرش ،فيديرلمو ابرليل (األرجنتين)

جو ،ي  -جونغ (جمقورلة كورلا)

كانو ،مالمل إمران ( يراليون)

ال ار كابرلرا ،إي ار مو ألونسو (الممسيك)

مالسترو ونزاليس ،أدولفو (إ بانيا)

مارزون ،أفونسو رلغو افينو (الب ارزلل)

متولي ،جمال عبد الرحيا محمد (مصر)
نوفاك ،بيوتر (بولندا)

نو رو و ،ارلو (إندونيسيا)
نابي ،إلين (بلجيما)

رولمان ،كار تن مالمل (ألمانيا)
تو ومولرم ،جوةوا

( .أو ندا)

ووكر ،ميييل (جامالما)

لانغ ،ةنغييونغ (الصين)

(ب)

كما و ميار إليه في الوثيقة :ISBA/27/C/23/Add.1
أوتولمامانو ،يو يوا (تونغا)
يتورامان ،راميش (القند)

(ج)

كما و ميار إليه في الوثيقة :ISBA/27/C/23/Add.2
ندو ْ سا ْمبار ا ،تيوفيل (ال اميرون)
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(د)

كما و ميار إليه في الوثيقة :ISBA/27/C/23/Add.3
َكينج ،بولس (ناميبيا)

(ه)

كما و ميار إليه في الوثيقة :ISBA/27/C/23/Add.4
متافانغو ،فيسن

(و)

نارثولوميو (جمقورلة تنزانيا المتحدة)

كما و ميار إليه في الوثيقة :ISBA/27/C/23/Add.5
غيمو ي ،مالمل (كينيا)

-3

يقرر إعادة فتح فترة تسا ا ا ا اامية المرةا ا ا ا ااحين النتخانا

عات  2022لمدة عيا ا ا ا ارة ألات عمل،

اعتبا ار من  1آب/أ سطس  ،2022للسماح للدول األعضاء في السلطة التي تنتمي إلى المجموعا

اإل،ليمية

التالية بتقدلا عدد أ،صا ا ااى من المرةا ا ااحين اإلما ا ااافيين المنتمين إلى مجموعتقا اإل،ليمية ،النتخابقا أعض ا ا ااء

في اللجنة القانونية والتقنية للفترة  2027-2023من خ ل إجراء الموافقة الصاامتة لمدة خمساة ألات عمل نيد
فترة الترةيح ،على النحو التالي:

المجموعة األفرلقية :مرةح إمافي واحد
مجموعة دول آ يا والمحيط القادئ :مرةح إمافي واحد
مجموعة دول أوروبا اليريية :عدد أ،صاه ث ثة مرةحين إمافيين
مجموعة بلدان أمرلما ال تينية ومنطقة البحر ال ارلبي :عدد أ،صاه مرةحان إمافيان
يقر نالجقود التي ُبذل
-4
والتقنية ،ولي ااج على بذل المزلد من الجقود لوم ا آلية في اايا فرل عامل ير ر اامي لتوفير مزلد من

في المام ا ا ا ااي لميالجة مس ا ا ا ااألة انتخاب أعض ا ا ا اااء اللجنة القانونية

اليقين واال تقرار نيأن ت ولن اللجنة في االنتخانا

المقبلة.
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