السلطة الدولية لقاع البحار

اجلمعية

ISBA/22/A/12/Rev.1
Distr.: General
17 August 2016
Arabic
Original: English

ال دورة الثانية و العشرون
كينغستون 22-11 ،متوز/يوليه 2016

مقرر مجعية السلطة الدولية لقاع البحار املتعلق باالنتخـــا ملـــ ش اواــــر يـــ
جملــا الســلطة ،ويقــا لل قــرة  3مــا املــا ة  161مــا اا اةيــة اامــد املتحــدة
لقانون البحار
إن مجعية السلطة الدولية لقاع البحار،
إذ تشييير إىل أنـــه ويقـــا لل قـــرة  3مـــا املـــا ة  161مـــا اا اةيـــة اامـــد املتحـــدة
لقانون البحار،
”جتــرا االنتخابــاا د الــدوراا العا يــة لليمعيــةك ويضنتخـ كـ
اجمللا اربع سنواا“،

ــو د

تنتخب البلدانَ التالية مل ش الشواـر د جملا السلطة الدولية لقـاع البحـار ل تـرة أربـع
سنواا ا تبارا ما  1كانون الثاين/يناير  ،2017رهنا بااسـا الـج ىـرا االا ـاي لي ـا د
اجملمو اا اإلةليمية وجممو اا املصاحل(:)1
__________
( )1اوزيع املقا د املت ـق ليـه د اجمللـا هـو  10مقا ـد للميمو ـة اايريقيـة ،و  9مقا ـد للميمو ـة ايسـيوية،
و  8مقا د جملمو ة أوروبا الغربية و ول أخرا ،و  7مقا د جملمو ة أمريكا الالاينية ومنطقة البحـر الكـاري ،
و  3مقا د جملمو ـة أوروبـا الشـرةيةك ومبـا أن جممـوع ـد املقا ـد املوز ـة ويقـا صـغة الصـيغة هـو  ،37يمـا
امل وم أنه ،ويقا للت اهد الغي ىرا التوص إليه ام  ،)ISBA/A/L.8( 1996اتخلى ك جممو ة إةليمية دا
جممو ة أوروبا الشرةية ا مقعد بالتناو ك ويكون للميمو ة اإلةليمية الج اتـنازل ا مقعـد اقـق د اختيـار
و ما الك اجملمو ة للمشاركة د مـداوالا اجمللـا ون أن يكـون لـه اقـق د التصـويء ألنـاش ال تـرة الـج
اتـنازل يي ا الك اجملمو ة ا املقعدك
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اجملمو ة ألف
الصني
اليابان
اجملمو ة باش
اصند
اجملمو ة ىيد
ىنو أيريقيا
كندا
اجملمو ة ال
أوـندا
الربازي
بنغال يش
اجملمو ة هاش
اارىنتني
إسبانيا

( )2

بنما
بولندا
ارينيدا واوباـو
اجلزائر
اجلم ورية التشيكية
__________
( )2اضنتخ إسبانيا ل ترة والية مدهتا أربع سنواا كع و د اجملمو ة هاش ،لـى أن يكـون م ومـا أسـا سـتتنازل
ا مقعدها بعد سنة واحدة للنرويج لعام 2018ك
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كوا ي وار
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
هولندا

()3

()4
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__________
( )3اضنتخ ـ اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية ل تــرة واليــة مــدهتا أربــع ســنواا كع ــو د
اجملمو ة هاش ،لى أن يكون م وما أسا ستتنازل ا مقعدها بعد سنتني للنرويج لعام 2019ك

( )4اضنتخ هولندا ل ترة والية مدهتا أربع سنواا كع و د اجملمو ة هاش ،لـى أن يكـون م ومـا أسـا سـتتنازل
ا مقعدها للنرويج بعد لالث سنواا لل ترة املتبقية ما والية ااربع سنواا ()2020ك

16-14304

3/3

