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الدورة الرابعة والعشرون
كينغستون 27-23 ،متوز/يوليه 2018
البند  12من جدول األعمال
تقرير لجنة وثائق التفويض

وثائق تفويض الممثلين الموفدين إلى الدورة الرابعة والعش ر ررين لجمعية ال ر ررلية الدولية
لقاع البحار
الرئيس :أورس دانييل إجنلس (أملانيا)
 - 1عينت مجعية السل ل ل ل ل ل لللطة الدولية لقاع البحار ،جلسل ل ل ل ل ل للت ا العامة  ،171املعقودة  23متوز/
يوليه  ، 2018جلنة لوثائق التفويض تتألف من األعضاء التسعة التالية أمساؤهم :أملانيا ،وبلجيكا ،وبولندا،
وتونغا ،وجامايكا ،وجنوب أفريقيا ،والسنغال ،وشيلي ،وميامنار.
 - 2و  25متوز/يوليه  ،2018عقدت جلنة وثائق التفويض اجتماعا وانتخبت أورس دانييل إجنلس
(أملانيا) رئيساً للدورة الرابعة والعشرين.
 - 3وفحص ل ل ل ل للت جلنة وثائق التفويض وثائق تفويض املميفلا املش ل ل ل ل للاركا الدورة الرابعة والعشل ل ل ل ل لرين
للجمعية .وكانت معروضللا علا اللجنة مركرة من األمانة مخر ة  25متوز/يوليه  2018بشللأن لالة وثائق
التفويض املشار إلي ا.
 - 4ولىت  15متوز/يوليه  ،2018قُدمت وثائق تفويض رمسية صل للادرة عن رئيس الدولة أو ا،كومة،
أو وزير اخلارجية أو شخص مفوض من قبل الوزير ،ملميفلي الدول الل ل ل ل ل  59التالية املشاركة الدورة الرابعة
والعشلرين للجمعية :احتااد الرويلي ،واألردن ،وإيلبانيا ،وأيلااليا ،وإكوادور ،وأنتيغوا وبربودا ،وباكسلتان،
والربازيللل ،والربتغللال ،وبلجيكللا ،وبنغالديش ،وبنمللا ،وبولنللدا ،وتللايلنللد ،وترينيللداد وتوبللا و ،وتو و ،وتونغلا،
وجامايكا ،واجلزائر ،وجزر الب اما ،وجزر كوك ،واجلم ورية التش ل ل ل ل لليكية ،ومج ورية تنزانيا املتحدة ،ومج ورية
كوريا ،وجنوب أفريقيا ،وي ل للنغافورة ،والس ل للنغال ،وي ل لليش ل لليل ،وش ل لليلي ،والص ل للا ،و ابون ،و انا ،و يانا،
و ينيا ،وفرنسل ل ل ل للا ،والفلبا ،وفيجي ،وفييت نام ،والكامريون ،وكندا ،وكوت ديفوار ،والكويت ،وكرييباس،
وليسوتو ،واملغرب ،واملكسيك ،واململكة املتحدة لربيطانيا العظما وأيرلندا الشمالية ،وموزامبيق ،وموناكو،
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وميللامنللار ،وميكرونيزيللا (وحتيللات  -املولللدة) ،ونللاورو ،والنرويج ،ونيبللال ،ونيوزيلنللدا ،واهلنللد ،وهنللدوراس،
وهولندا ،واليابان(.)1
 - 5ولىت  25متوز/يوليه ،وردت معلومات بشلأن تعيا املميفلا املشلاركا الدورة الرابعة والعشرين
للجمعية عن طريق الفاكس أو شللكل مركرات شللفوية موقعة باأللرو األو من الوزارات والسللفارات
والبعيفلات اللدائملة للدم األمم املتحلدة والبعيفلات اللدائملة للدم السل ل ل ل ل ل لللطلة اللدوليلة لقلاع البحلار و ريهلا من
املكاتب أو السلللطات ا،كومية للدول الل ل ل ل ل ل ل ل ل  16املشللاركة اجلمعية ،أا األرجنتا ،وأملانيا ،وإي لواتي ،
وإيطاليا ،وجزر القمر ،واجلم ورية الدومينيكية ،والعراق ،وعمان ،و امبيا ،وكوبا ،وكويل ل ل ل ل ل للتاريكا ،وكينيا،
ومصر ،واململكة العربية السعودية ،ونيجرييا ،وهاييت ،فضال عن احتااد األورويب(.)2
 - 6واقاح الرئيس علا اللجنة أن تقبل وثائق تفويض مجيع املميفلا املشل ل ل ل ل ل للار إلي م مركرة األمانة
علا أيللاس أن تُريللل إ األمانة وثائق التفويض الرمسية للمميفلا املشللار إلي م الفقرة  2من املركرة
أقرب وقت ممكن .واقاح الرئيس علا اللجنة أن تعتمد مشروع القرار التايل:

إن جلنة وثائق التفويض،
وقد فحصر ر ر ر ر ر وثائق تفويض املميفلا املوفدين إ الدورة الرابعة والعش ل ل ل ل ل ل لرين جلمعية
السل ل ل ل ل ل لللطللة الللدوليللة لقللاع البحللار املش ل ل ل ل ل ل للار إلي للا الفقرتا  1و  2من مللركرة األمللانللة املخر للة
 25متوز/يوليه ،2018
تقبل وثائق تفويض املميفلا املعنيا.
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واعتمدت اللجنة مشروع القرار بدون تصويت.

 - 8وبعد ذلك ،اقاح الرئيس علا اللجنة أن توص ل للي اجلمعية باعتماد مش ل للروع القرار الوارد
 10أدناه.
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الفقرة

و ضوء ما تقدم ،يُقدم هرا التقرير إ اجلمعية.

توصية لجنة وثائق التفويض
 - 10توصي جلنة وثائق التفويض بأن تعتمد اجلمعية مشروع القرار التايل:
مش ر ر ر ر ررروع قرار الجمعية فيما يتعلق بوثائق تفويض الممثلين الموفدين إلى الدورة
الرابعة والعشرين لل لية الدولية لقاع البحار
إن مجعية السلطة الدولية لقاع البحار توافق علا تقرير جلنة وثائق التفويض(.)3

__________
( )1علا النحو الوارد الفقرة  1من مركرة األمانة.
( )2علا النحو الوارد الفقرة  2من مركرة األمانة.
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