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الدورة احلادية والعشرون
كينغستون ،جامايكا
 24-13متوز/يوليه 2015

وثااا ت ويااويم انيمااالد ر الاادورة احلاديااة والعشااريط جلمعيااة الساالطة
الدولية لقاع البحار
وقرير جلنة وثا ت التيويم
الرئيسة :إنديرا برسود (غيانا)
 - 1قاماامج يعيااة الساالطة الدوليااة لقاااع البحااار ر جلساات ا العامااة  ،151انيعقااودة ر
 21متوز/يوليااه  ، 2015بتعاايد جلناا ثة لوثااا ت التيااويم وتااضلء مااط ا الاااي التسااعة التاليااة
أمساؤهم :ا رجناتد ،وإندونيسايا ،ووونغاا ،واجلم ورياة التشايكية ،وجناو أفريقياا ،وغياناا،
وكندا ،وانيملكة انيتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،ونيجرييا.
 - 2واقاادجل جلنااة وثااا ت التيااويم جلسااة واحاادة ر  22متوز/يوليااه  ،2015وانتخباامج
إنديرا برسود (غيانا) ر يسةً هلا للدورة احلادية والعشريط.
 - 3ودرسمج اللجنة وثا ت ويويم انيمالد انيشاركد ر الادورة احلالياة للجمعياة .وكاان
ضااا الااى اللجنااة ماااكرة مااط ا مانااة م ر ااة  22متوز/يوليااه  2015اااط حالااة وثااا ت
معرو ً
التيويم ولك.
 - 4وحا  22متوز/يوليااه  ،2015كاناامج قااد وردجل وثااا ت ويااويم رمسيااة ااادرة اااط
ر يس الدولة أو احلكومة ،أو وزيار ااارجياة أو أش صاخف مياو ماط قباي الاوزير ،نيمالا
الاادوا الساامج واامسااد التاليااة أمساؤهااا انيشاااركة ر الاادورة احلاديااة والعشااريط للجمعيااة:
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االحتاااد الروس ا  ،وا رجنااتد ،وإساابانيا ،وأسااتراليا ،وأنيانيااا ،وأنتيغااوا وبربااودا ،وإندونيساايا،
وإيطاليااا ،والربازيااي ،والربوغاااا ،وبلجيكااا ،وباانغيدي  ،وبنمااا ،وبوركينااا فاسااو ،وبولناادا،
ووايلنااد ،وورينيااداد وووباااغو ،وووفااالو ،ووونغااا ،وجامايكااا ،وج ا ر كااو  ،وج ا ر مارصاااا،
واجلم ورية التشيكية ،وي ورية كورياا ،وجناو أفريقياا ،وسانغافورة ،والسانغاا ،وصايل ،
والصااد ،وامااان ،وغانااا ،وغيانااا ،وفرنسااا ،واليلاابد ،وفيج ا  ،وفيياامج نااا  ،والكااامريون،
وكندا ،وكوبا ،وكوجل دييوار ،والكويمج ،وكينيا ،وليساووو ،وانيكسايك ،وانيملكاة انيتحادة
لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،وموزامبيت ،وموناكو ،وميامنار ،وميكروني ياا (واليااجل -
انيوحدة ،وناميبيا ،والنرويج ،والنمسا ،ونيوزيلندا ،واهلند ،وهولندا ،واليابان.
 - 5وحا  22متوز/يولياه  ،2015وردجل معلومااجل بشااضن وعايد انيماالد انيشاااركد ر
الدورة احلادية والعشاريط للجمعياة ااط قريات اليااكس أو ر صاكي مااكراجل صايوية موقعاة
باا حر ا و مااط الااوزاراجل والساياراجل والبعااااجل الدا مااة لادد ا ماام انيتحاادة والبعااااجل
الدا مة لدد السلطة الدولية لقاع البحار وغريها ماط انيكاواأ أو السالطاجل احلكومياة للادوا
اامس التالية واالحتاد ا ورويب ،انيشاركة ر اجلمعية :إكاوادور ،والعارا ،،ومصار ،وانيملكاة
العربية السعودية ،ونيجرييا.
 - 6واقترحمج الر يسة الى اللجنة أن وقبي وثاا ت وياويم ييامل انيماالد انيشاار إلاي م ر
ماكرة ا مانة ،الى أن يكاون مي وماا أن وثاا ت التياويم الرمسياة للمماالد انيشاار إلاي م ر
اليقرة  2مط انياكرة سترسي إ ا مانة ر أقر وقمج ممكط .واقترحمج الر يسة الى اللجناة
ااتماد مشروع القرار التايل:
”إن جلنة وثائق التفويض،
وقددد ست د وثااا ت ويااويم انيمااالد ر الاادورة احلاديااة والعشااريط جلمعيااة
الساالطة الدوليااة لقاااع البحااار انيشااار إلي ااا ر اليقاارود  1و  2مااط ماااكرة ا مانااة
اني ر ة  22متوز/يوليه ،2015
تقبل وثا ت ويويم انيمالد انيعنيد“.
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وااتمدجل اللجنة مشروع القرار مط دون وصويمج.

 - 8ور وقمج الحت ،اقترحمج الر يسة الاى اللجناة أن وو ا اجلمعياة بااتمااد مشاروع
القرار الوارد ر اليقرة  10أدناه .وااتمدجل اللجنة انيقترح بدون وصويمج.
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ور ضوي ما سبت ،يقد هاا التقرير إ اجلمعية.
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وو ية جلنة وثا ت التيويم
 - 10وو

جلنة وثا ت التيويم اجلمعية بااتماد مشروع القرار التايل:

مشروع قرار اجلمعية بشضن وثا ت ويويم انيمالد ر الادورة احلادياة والعشاريط
للسلطة الدولية لقاع البحار
”إن يعيااااة الساااالطة الدوليااااة لقاااااع البحااااار ووافاااات الااااى وقرياااار جلنااااة
وثا ت التيويم‘‘.
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