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الدورة الثانية والعشرون
كينغستون 22-11 ،متوز/يوليه 2016

تقرير موجز من رئيس جملسس السسلطة الدوليسة لقساع البحسار مسن م سا
اجمللس خال دورته الثانية والعشرين
 - 1مُقدت الدورة الثانية والعشرون جمللس السلطة الدولية لقساع البحسار ك كينغسستون ك
الفترة من  11إىل  22متوز/يوليه .2016

وال  -إقرار جدو األم ا
 - 2ك جلسسسته  213املعقسسودة ك  12متوز/يوليسسه ،قسسر اجمللسسس جسسدو األم سسا لدورتسسه
الثانية والعشرين ،بصيغته الواردة ك الوثيقة .ISBA/22/C/1

ثانيا  -انتخاب رئيس اجمللس ونواب الرئيس
 - 3ك اجللسسسسة نفسس س ا ،انتخسسسجمل اجمللسسسس مسسساريوي وريسسسون يدريسسسسا بولنسسسدا رئيسسسسا
لل جلسسس للسسدورة الثانيسسة والعشسسرين .وك وقسسر الشسسر ،وإثسسر مشسساورات جر سسا اجمل ومسسات
اإلقلي ية ،انتخجمل اجمللس ممثلي وغنسدا جم ومسة السدو األقريقيسة وا(نسد جم ومسة دو سيا
واحمليط ا(ساد) واملسسسيا جم ومسة دو مريسسا الالتينيسة ومنطقسة البحسر السسارير وقرنسسا
جم ومة دو وروبا الغربية ودو خرى نوابا للرئيس.
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ثالثا  -تقرير األمني العام من وثائر تفويض مضاء اجمللس
 - 4ك جلسته  219املعقودة ك  18متوز/يوليه ،بلغ مني مسام السسلطة اجمللسس ب نسه شس
اآلن وردت وثائر تفويض من  34مضوا من مضاء اجمللس .وُشري إىل نه وققا لنظسام توزيس
املقامد بني اجمل ومات اإلقلي ية املتفر مليه ك الدورة األوىل لل جلس ،رشّسحر جم ومسة دو
سسيا واحملسسيط ا(سساد) بسسنغالديل لل شسساركة ك جلسسسات اجمللسسس دون ن يسسسون (سسا ا سسر ك
التصوير ثناء السدورة الثانيسة والعشسرين .وك مسام  ،2017سي دور جم ومسة دو مريسسا
الالتينية ومنطقة البحر السارير للتخلي من مقعد ك اجمللس.

رابعا  -انتخاب مللء شاغر ك اللجنة القانونية والتقنية
 - 5ك جلسسسته  213املعقسسودة ك  12متوز/يوليسسه ،انتخسسجمل اجمللسسس نوبويسسوكي وكسساموتو
مللء الشاغر ك اللجنة القانونية والتقنية الذي نش من ا تقالة ناتسومي كاميا اليابسان للفتسرة
املتبقية من واليته املنت ية ك  31كانون األو /ديس رب . ISBA/22/C/4 2016

خامسا  -تقرير من شالة مقود اال تسشاف واملسائل ذات الصلة ومعلومات مسن
اال تعراض الدوري لتنفيذ خطط الع ل املتعلقة باال تسشاف
 - 6ك جلسته  213يضا املعقودة ك  12متوز/يوليسه ،شساا اجمللسس مل سا بتقريسر األمسني
العسسسام مسسسن شالسسسة مقسسسود اال تسشسسساف ك املنطقسسسة  . ISBA/22/C/5و بلسسسغ اجمللسسسس نسسسه ،ك
 27نيسان /بريل  ،2016كان قد بد نفساذ  24مقسدا لال تسشساف  15منس ا ال تسشساف
العقيدات املؤلفة من مدة معادن ،ومخسة ال تسشاف السربيتيدات املتعسددة الفلسزات ،و ربعسة
ال تسشاف القشور الفلزية املنغنيزية الغنية بالسوبالسر بين سا سيتل التوقيس ملسة ثالثسة مقسود
خرى حبلو هناية مام  ،2016ويصبح بذلا جم وع العقود  27مقدا.
 - 7وك جلسته  214املعقودة ك  13متوز/يوليه ،نظر اجمللسس ك تقريسر األمسني العسام مسن
اال تعراض السدوري لتنفيسذ خطسط الع سل املتعلقسة باال تسشساف ك املنطقسة . ISBA/22/C/7
و بلسسغ األمسسني العسسام ن ا تعرايسسا دوريسسا جسسري ك مسسام  2016بالنسسسبة لعقسسدي ا تسشسساف
العقيسدات املؤلفسة مسسن مسدة معسسادن مسربمني بسني السسسلطة وشسركة نسساورو احملسدودة ال تسشسساف
موارد احمليطات واملع د االحتادي لعلوم األرض واملوارد الطبيعية ك ملانيا ،ملة التسوا ،،ومقسد
ال تسشاف السربيتيدات املتعددة الفلزات مربم بني السلطة والرابطة الصينية للبحث والتطسوير
ك جما املوارد املعدنية لل حيطات .وذكر شد الوقود ن اال تعراض الدوري ميثسل داة اامسة
تستخدم ا السلطة ك رصد تنفيذ خطسط الع سل وبسرامل التسدريجمل ،وكسذلا ك رصسد تطسوير
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تسنولوجيا التعدين .ورشجمل الوقد بتقدمي شركة ناورو احملسدودة ال تسشساف مسوارد احمليطسات
تقريرا بيئيا وليا يتعلر باختبار مقترح جل از مج العقيدات.

اد ا  -تقرير األمني العام من شالة التشريعات الوطنية املتعلقسة بالتعسدين ك قساع
البحار واملسائل ذات الصلة
 - 8ك جلسته  214يضا املعقودة ك  13متوز/يوليه ،نظسر اجمللسس ك تقريسر األمسني العسام
مسسسن شالسسسة التشسسسريعات الوطنيسسسة املتعلقسسسة بالتعسسسدين ك قسسساع البحسسسار واملسسسسائل ذات الصسسسلة
 . ISBA/22/C/8وك مام  ،2016وا تجابة لطلجمل من مانة السلطة ،قسدمر كسل مسن كوبسا
والصسسني تشسسريعات بلسسداا .وك  26شسسباا/قرباير  ،2016امت سسدت الصسسني قسسانون مج وريسسة
الصني الشعبية ال تسشاف وا تغال املوارد ك منطقة م اق قاع البحار .و بلسغ ممثسل قرنسسا
اجمللسسس ن التشسسري الفرنسسسي املتعلسسر بالتعسسدين ك قسساع البحسسار ال يسسزا قيسسد اإلمسسداد .و سسوف
يتض س ن مسسسؤوليات والتزامسسات السسدو املزكيسسة شسسسب ا اسسي اسسددة ك الفتسسوى الصسسادرة ك
مام  .2011و بلغ وقد تونغا اجمللس ن البلد بصدد االنتس اء مسن ويس مشسروع نظسام لتنفيسذ
قانونسسه لعسسام  2014املتعلسسر بسساملوارد املعدنيسسة ك قسساع البحسسار .وشسسث اجمللسسس األمضسساء السسذين
مل يقدموا تشريعا ل الوطنية واملعلومات ذات الصلة ملة القيام بذلا ك قرب وقر ممسن.

ابعا  -تقريسسر اللجنسسة املاليسسة وميزانيسسة السسسلطة للفتسسرة املاليسسة 2018 - 2017
وجدو االشتراكات املقررة ك امليزانية
 - 9ك جلسسسته  215املعقسسودة ك  14متوز/يوليسسه ،نظسسر اجمللسسس ك تقريسسر اللجنسسة املاليسسة
 ، ISBA/22/A/7/Rev.1-ISBA/22/C/19/Rev.1وميزانية السسلطة للفتسرة املاليسة 2018-2017
وجسسدو االشسستراكات املقسسررة ك امليزانيسسة .وا سستنادا إىل توصسسيات اللجنسسة املاليسسة ،ا سسذ اجمللسسس
مقررا بش ن ميزانية السلطة للفترة املالية . ISBA/22/C/18 2018-2017

ثامنا  -تقرير رئيس اللجنة القانونية والتقنية من م ا اللجنة
 - 10ك جلسسسستيه  216و  217املعقسسسودتني ك  15متوز/يوليسسسه ،نظسسسر اجمللسسسس ك التقريسسسر
املسسوجز لسسرئيس اللجنسسة القانونيسسة والتقنيسسة مسسن م سسا اللجنسسة خسسال السسدورة الثانيسسة والعشسسرين
 . ISBA/22/C/17وقد تناو التقرير نشطة املتعاقدين ،مبا ك ذلسا شالسة مقسود اال تسشساف
وتنفيسسذ بسسسرامل التسسدريجمل وتوزيسس قسسسرل التسسدريجمل ،وطلبسسسات متديسسسد خطسسط الع سسسل املتعلقسسسة
باال تسشسساف املواقسسر ملي سسا ،وتقسسارير املتعاقسسدين السسسنوية ،واال تعرايسسات الدوريسسة لتنفيسسذ
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خطط الع ل املتعلقة باال تسشاف .وتناو التقرير يضا طلسجمل املواققسة ملسة خطسة م سل مسن
جسسل اال تسشسساف ،ومسسسائل بيئيسسة ،ومشسسروع النظسسام املتعلسسر با سستغال املسسوارد املعدنيسسة ك
املنطقسسة ،وخطسسة تنفيسسذ تقسسق لتحسسسني قوامسسد البيانسسات وا سستراتيجية للسسسلطة إلدارة البيانسسات.
و بلسسغ السسرئيس يضسسا مسسن املسسسائل ال س شا(سسا اجمللسسس إىل اللجنسسة ،ومسسن بين س ا املسسسائل املتصسسلة
بالتعامل م البيانات واملعلومات السرية ،واملسائل املتصلة بتسيري م ا املؤ سة وا ستراتيجية
للتشاور والع ل م صحاب املصلحة ،واملسائل املتصلة بتزكية مقود اال تسشاف ك املنطقسة
واالشتسار والسيطرة الفعلية واملسائل ذات الصلة .واختتل السرئيس تقريسرب بساإلبالن مسن نظسر
اللجنة ك التقرير املؤقر للجنة ا تعراض تنفيذ املادة .154
 - 11و شادت بعض الوقود بفرل التدريجمل املتاشة لل تعاقدين ملة هنسا تسد ملسة طريقسة
مفيدة وم لية لبناء القدرات قسد تسستفيد منس ا البلسدان الناميسة .ورشسجمل شسد الوقسود ب مسانيسة
مرض 200قرصة تدريجمل ك السسنوات القليلسة املقبلسة و شسار إىل ن التسبسري ك إخطسار السدو
األمضاء هبذب الفرل مينح ا الوقر السالزم لتحديسد املرشسحني املسؤالني .و مسرب شسد الوقسود
من مله ك تعبئة املعرقة ال يستسب ا ولئا املدربون لتحقير الفوائد ك املستقبل.
 - 12وك ياق معاجلسة مسس لة متديسد العقسود ،ذكسر شسد الوقسود اجمللسس بضسرورة الوقسوف
ملة العناصر اجلديدة املدرجة ك خطط الع سل امل سددة لسفالسة ن يسسون املتعاقسدون جساازين
للشروع ك م ا اال تغال ك هناية قترات الت ديد احملددة كل من ا خب س نوات .وشسث
شد الوقسود ملسة التشسديد ك خطسط الع سل امل سددة ملسة خسذ العينسات ألغسراض اال ستغال
هبدف االنتقا إىل مرشلة اال تغال  .و مرب شد الوقود مسن ملسه ك ن يستل تعزيسز التعساون
بني املتعاقدين قي ا يتعلر ب م ا التعدين ك قاع البحار ك السنوات اخل س املقبلة.
 - 13وقي ا يتعلر باملسائل البيئية ،برز شد الوقود مهية إدارة البيئسة واايتس ا ،مبسا ك ذلسا
الن ل املختارة ومن جيات شفس الثسروة ا يوانيسة والتصسنيأ .و يسد شسد الوقسود اقتسراح مقسد
شلقة م ل ال تعراض خطة اإلدارة البيئة ملنطقة صدع كالريون  -كليربتون وشث السسلطة،
ك ياق اجل ود ال تبذ(ا جل البيانات البيئية ،ملسة توثيسر تعاوهنسا مس املنظ سات األخسرى.
وبالنسبة ال تراتيجية إدارة البيانسات ،رشسجمل شسد الوقسود مببسادرة حتسسني اال ستراتيجيات الس
اقترش سسا شسسد األقرقسسة العاملسسة ومبشسسروع لتطسسوير وتعزيسسز إدارة البيانسسات مسسن جانسسجمل السسسلطة.
و مرب شد الوقود من مله ك ن تعزز الشفاقية قي ا يتعلر باملعلومات.
 - 14وك جلسته  220املعقودة ك  19متوز/يوليه ،ا ذ اجمللس مقررا بش ن التقرير املسوجز
لرئيس ال لجنة القانونية والتقنية من م ا(ا خال الدورة الثانية والعشرين . ISBA/22/C/28

4/8

16-13194

ISBA/22/C/30

تا عا  -النظسسر ك طلبسسات املواققسسة ملسسة خطسسط الع سسل لال تسشسساف ك املنطقسسة
ألغراض املواققة ملي ا
 - 15ك جلسته  218املعقودة ك  18متوز/يوليه ،نظسر اجللسس ك تقريسر وتوصسيات اللجنسة
القانونية والتقنية بش ن طلسجمل مقسدم مسن شسومسة مج وريسة كوريسا لل واققسة ملسة خطسة م سل
ال تسشاف قشور املنغنيز ا ديدي الغنية بالسوبالر . ISBA/22/C/10
 - 16وواقر اجمللس ،بناء ملة توصيات اللجنة ،ملة الطلجمل وطلجمل ن يصسدر األمسني العسام
خطة الع ل ك شسل مقد مربم بني السلطة وشسومة مج ورية كوريا . ISBA/22/C/20

ماشرا  -النظسسسسر ك الطلبسسسسات املقدمسسسسة لت ديسسسسد مقسسسسود اال تسشسسسساف ألغسسسسراض
املواققة ملي ا
 - 17ك جلسته  218يضا املعقودة ك  18متوز/يوليه ،نظسر اجمللسس ك ستة تقسارير و سر
توصيات صادرة من اللجنة القانونية والتقنية بش ن تة طلبسات لت ديسد خطسط م سل معت سدة
ال تسشسساف العقيسسدات املتعسسددة الفلسسزات ملسسدة مخسسس سسنوات .وكانسسر الطلبسسات مقدمسسة مسسن
منظ سسسسسسسسة إنتر وشسسسسسسسسن يتل املشسسسسسسسستركة  ، ISBA/22/C/11ومؤ سسسسسسسسسة يومجورجيولوجيسسسسسسسسا
 ، ISBA/22/C/12وشسومسسة مج وريسسة كوريسسا  ، ISBA/22/C/13والرابطسسة الصسسينية للبحسسث
والتطسسوير ك جمسسا املسسوارد املعدنيسسة لل حيطسسات  ، ISBA/22/C/14والشسسركة احملسسدودة لتن يسسة
مسسسوارد م سسساق احمليطسسسات  ، ISBA/22/C/15ومع سسسد البحسسسو الفرنسسسسي ال سسستغال البحسسسار
. ISBA/22/C/16
 - 18وك جلسسسته  219املعقسسودة ك  18متوز/يوليسسه ،واقسسر اجمللسسس ،بنسساء ملسسة توصسسيات
اللجنة ،ملة تة طلبات لت ديد مقود اال تسشاف .وترد مقسررات اجمللسس قي سا يتعلسر بسسل
طلجمل ك الوثائر من  ISBA/22/C/21إىل .ISBA/22/C/26

شادي مشر  -مشروع نظام ا تغال املوارد املعدنية ك املنطقة
 - 19ك جلسسسسته  218املعقسسسودة ك  18متوز/يوليسسسه ،إيسسساقة إىل التعليقسسسات العامسسسة ملسسسة
مشروع نظسام ا تسشساف املسوارد املعدنيسة ك املنطقسة الس بسدير ك اجللسستني  216و 217
منسسد نظسسرب صسسال ك تقريسسر رئسسيس اللجنسسة القانونيسسة والتقنيسسة ،نظسسر اجمللسسس ك برنسسامل الع سسل
اإلرشسسادي املسسستس ل شسسسب ا ورد ك املرقسسر الثسساي مسسن التقريسسر  . ISBA/22/C/17و كسسدت
بعسسض الوقسسود مسسن جديسسد يسسرورة ن تبقسسي اللجنسسة املس س لة ك ولويسسة سستراليا والسسسامريون
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وامل لسسسة املتحسسدة لربيطانيسسا العظ سسة و يرلنسسدا الش س الية وشسسدد وقسسدان ملسسة يسسرورة حتديسسد
من جية م ل قضل ،مبا يش ل اجلداو الزمنيسة ومسسامهة صسحاب املصسلحة ،مسن جسل إ ساز
األم ا املتصلة هبذب املس لة ذات األولوية السامريون وامل لسة املتحسدة  .وذكسر شسد الوقسود
نه ينبغي تطوير مشروع النظام بشسسل تسدر ي ك شسروع منس جي ينطسوي ملسة العديسد مسن
املسائل املعقدة الصني  .ور ى شد الوقود ن مسن الضسروري إيسالء االمتبسار الواجسجمل لسءراء
املعرب من ا والتجارب السسابقة ك املنطقسة اجلغراقيسة لسسل مسن املتعاقسدين و نسه قسد يسسون مسن
املستصسسوب حتقيسسر تسسوازن بسسني األثسسر البيئسسي وتطسسوير التسنولوجيسسا ك مشسسروع النظسسام ا(نسسد .
وشدد شد الوقود ملة مهية إشراك صحاب املصلحة ك تطوير مدونسة التعسدين املسسسيا .
وشسسدد شسسد الوقسسود ملسسة يسسرورة التركيسسز ملسسة تسسوقري إطسسار تنظي سسي متسسسر يس س ح با سساذ
القرارات التجارية قي سا يتعلسر باألنشسطة ك املنطقسة سنغاقورة  .واقتسرح وقسدان ويس خطسة
ا سستراتيجية حتسسدد كسسل خطسسوة وتسسبني التسساريض املسسست دف لوي س النظسسام املتعلسسر باال سستغال
امل لسة املتحدة واولندا .

ثاي مشر  -انتخاب مضاء اللجنة القانونية والتقنية
 - 20ك جلسسسساته  219و  220و  221املعقسسسودة ك  18و  19و  21متوز/يوليسسسه ملسسسة
التوا ،،وجلستيه  222و  223املعقودتني ك  22متوز/يوليه ،نظر اجمللس ك انتخساب مضساء
اللجنسسسة القانونيسسسة والتقنيسسسة للفتسسسرة  ISBA/22/C/2 2021-2017و . ISBA/22/C/2/Add.1
وركسسزت املناقشسسات ملسسة مسسدد األمضسساء السسذين ينبغسسي ن يسونسسوا ك اللجنسسة وملسسة التوزي س
اجلغسسراك للعضسسوية .واقتسسرح بعسسض الوقسسود تو سسي نطسساق العضسسوية ليش س ل  30مضسسوا بغيسسة
ا تيعاب املرشحني البسالغ مسددال  30مرشسحا والسذين وردت تسس يت ل ك الوقسر املنا سجمل.
وقضل خرون ن يسون العدد  25مضوا ققط ،م اإلمراب ك الوقر نفسسه مسن القلسر إزاء
مس س لة الت ثيسسل النسساق لسسبعض اجمل ومسسات اإلقلي يسسة .وا السسسعي ك إطسسار اقتسسراح ثالسسث إىل
تو ي اللجنة لتش ل  36مضوا حبيث تضل املرشحني الثالثني الذين جسرت تسس يت ل ،قضسال
من شاغرين إياقيني لسل من اجمل ومات اإلقلي ية الثال امل ثلة متثيال ناقصا.
 - 21وك جلسسسته  223املعقسسودة ك  22متوز/يوليسسه ،ا سسذ اجمللسسس مقسسررا بش س ن انتخسساب
مضاء اللجنة . ISBA/22/C/29
 - 22وطلسسجمل وقسسد األرجنسستني ،بالنيابسسة مسسن جم ومسسة دو مريسسسا الالتينيسسة ومنطقسسة البحسسر
السارير ،إدراج البيان التا ،ك التقرير املوجز للرئيس:
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وال ،نود التشديد ملة نه مل تسسنح الفرصسة إلجسراء شسوار قبسل تقسدمي مسدد
من املرشحني يفوق  25مرشحا .مالوة ملة ذلا ،نود الت كيد ملة نه مل تقسدم ي
باب تتصل باالقتصاد و السفاءة لزيادة العدد إىل  30مضوا ،واسو مسا كسان يستعني
القيام به مبوججمل الفقرة  2من املادة  163من االتفاقية .ومل يعرض ي بجمل منطقسي
يربر ن يسون العدد الصسحيح  30ولسيس رق سا خسر .قساملربر املنطقسي الوشيسد للقسرار
كان يرورة ا تيعاب مجي املرشحني الذين وردت تس يت ل .ونرى ،ك سا سبر لنسا
ن قلنا مرارا وتسرارا ،ن اذا القرار يؤثر ملة م لية اال تعراض اجلاريسة شاليسا وققسا
لل سسادة  154مسسن االتفاقيسسة .و خسسريا ،نعتسسرب ن تسسسوين اللجنسسة الناشس مسسن االنتخسساب
املقترح لل رشحني الثالثني الذين متر تس يت ل لن يعسسس توزيعسا جغراقيسا مسادال ك
اللجنة القانونية والتقنية ،واو ما تن مليه الفقرة  4من املادة  163من االتفاقية.

ثالسسث مشسسر  -اقتسسراح قائ سسة مسسن املرشسسحني ملسسة مجعيسسة السسسلطة لالنتخسساب ملنصسسجمل
األمني العام
 - 23ك جلسسسسته  219املعقسسسودة ك  18متوز/يوليسسسه ،قسسسرر اجمللسسسس ن يقتسسسرح ملسسسة مجعيسسسة
السلطة مرشحني اثنني لالنتخاب ملنصجمل األمني العام ،مها مايسل و .لودج امل لسسة املتحسدة
وي ودونتون غانا . ISBA/22/C/27

راب مشر  -التعاون م املنظ ات الدولية األخرى ذات الصلة
 - 24ك جلسته  214املعقودة ك  13متوز/يوليه ،شاا اجمللس مل سا مبسذكرة األمسني العسام
مسسسن اتفسسساق التعسسساون بسسسني السسسسلطة الدوليسسسة لقسسساع البحسسسار واملنظ سسسة ا(يدروغراقيسسسة الدوليسسسة
 ، ISBA/22/C/6ال س تض س ن مرقق سسا مشسسروع االتفسساق .وك اجللسسسة نفس س ا ،واقسسر اجمللسسس
ملة االتفاق.

خامس مشر  -املسائل املرتبطة ب جراء البحث العل ي البحري ك مناطر اال تسشاف
 - 25ك جلسته  214يضا املعقودة ك  13متوز/يوليسه ،نظسر اجمللسس ك تقريسر مسن املسسائل
املرتبطة ب جراء البحث العل ي البحسري ك منساطر اال تسشساف  . ISBA/22/C/3و بسرز شسد
الوقسسود انعسسدام التسسوازن بسسني املتعاقسسدين والقسسائ ني ب نشسسطة البحسسث العل سسي البحسسري ،ال سسي ا
قي ا يتعلر بالتزاما ل إزاء ااية البيئة البحرية .واقترح شد الوقود ،مراماة للزناع احملت سل بسني
شرية البحث العل ي البحري وا قسوق اخلالصسة لال تسشساف واال ستغال  ،يسرورة تويسيح
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الطريقة ال ميس هبا البحسث حبقسوق املتعاقسد .و مسرب بعسض الوقسود مسن األمسل ك إ ساد هنسل
م ليسسة لتسسسوية تلسسا املسسسائل ك إطسسار السسسلطة واقتسسرح وقسسدان كسسذلا إمسانيسسة ن يطلسسجمل مسسن
اللجنة القانونية والتقنية ا تعراض املس لة وتقدمي توصيات إىل اجمللس .وذكسر شسد الوقسود نسه
من امل سن معاجلة اذا الوي بفعالية من خال االتصا والتنسير بني األطراف املعنية حبسسن
نيسسة .و ملسسن وقسسد خسسر ن االتفاقيسسة توجسسد توازنسسا دقيقسسا بسسني شريسسة البحسسث العل سسي البحسسري
و نشطة املتعاقدين ك املنطقة ،إال نه ينبغي ن يظل مبد ”الترا املشسترك لننسسانية“ نصسجمل
األمسسني منسسد تفسسسري األشسسسام .ور ى شسسد الوقسسود نسسه قسسد يسسسون مسسن املفيسسد ن يسسدرك مضسساء
اجمللسسس مسسا انطسسوت مليسسه بعسسض مسسن تلسسا املواج سسات واملشسساكل الع ليسسة املصسسادقة ملسسة رض
الواق ش اآلن ،سواء مسن جانسجمل البساشثني و املتعاقسدين و غرياسل مسن صسحاب املصسلحة.
و بسسرز شسسد الوقسسود ا سسر ك إجسسراء حبسسث مل سسي حبسسري متشسسيا مس املسسادة  143مسسن االتفاقيسسة.
و شارت وقود مديدة إىل نه من السابر ألوانه الت اي قتوى من غرقة منازمسات قساع البحسار
التابعسسة لل حس سسة الدوليسسة لقسسانون البحسسار بش س ن اسسذب املس س لة .إال نسسه ا االتفسساق ملسسة إبقسساء
املس لة مدرجة ك جدو م ا اجمللس ملواصلة النظر قي ا ك الوقر املنا جمل.

ادي مشر  -مواميد مومد انعقاد دورة اجمللس املقبلة
 - 26سسيعلن مسسن مومسسد انعقسساد السسدورة الثالثسسة والعشسسرين لل جلسسس ك الوقسسر املنا سسجمل.
و سسيحني دور جم ومسسة دو مريسسسا الالتينيسسة ومنطقسسة البحسسر السسسارير لتسس ية مرشسسح لرئا سسة
اجمللس ك مام .2017
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