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 االجتماع السادس عشر
   ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٣-١٩نيويورك، 

عـشر للـدول األطـراف يف       السادس  وثائق تفويض املمثلني إىل االجتماع        
 اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار

  
 التقرير الثاين للجنة وثائق التفويض  

  
 )قربص (يوانوالسيدة بويل  :الرئيس 

  
 .٢٠٠٦يونيه /حزيران ٢٣يف جلستها الثانية  تفويض وثائق العقدت جلنة - ١
عن حالة وثائق تفـويض املمـثلني املـشاركني يف          قدمت األمانة العامة معلومات إضافية       - ٢

ــسادس االجتمــاع  ــانون البحــار    ال ــة األمــم املتحــدة لق ــدول األطــراف يف اتفاقي ، حــىت عــشر لل
 .٢٠٠٦يونيه /حزيران ٢٣
 مـن التقريـر األول      ٥ الـدول املدرجـة يف الفقـرة         وة علـى  وعالوطبقا لتلك املعلومات،     - ٣

، تسلمت األمانة العامة وثائق تفويض رمسية صـادرة عـن رؤسـاء الـدول               )SPLOS/142(للجنة  
أو احلكومــات أو وزراء اخلارجيــة أو عــن أشــخاص مــأذون هلــم مــن هــؤالء بإصــدارها ملمثلــي  

ــسادس عـــ      ــاع الـ ــشاركة يف االجتمـ ــة املـ ــس التاليـ ــدول اخلمـ ــتراليا، : شرالـ ــامريون، وأسـ الكـ
وبذلك بلغ عدد الدول األطراف الـيت قـدمت وثـائق تفـويض             . ناورووناميبيا،  وموريشيوس،  و

 . دولة٦٧رمسية 
ــك،   و - ٤ ــن ذل ــضال ع ــى ف ــالوة عل ــرة   وع ــة يف الفق ــدول املدرج ــن التقريــر األول  ٧ ال  م

عـشر بواسـطة    لـسادس   اإرسال معلومات تتعلق بتعيني ممثلني مشاركني يف االجتمـاع          للجنة،مت  
الفـــاكس أو يف شـــكل رســـائل أو مـــذكرات شـــفوية صـــادرة عـــن الـــوزارات أو الـــسفارات   



SPLOS/143
 

2 06-40336 
 

البعثــات الدائمــة لــدى األمــم املتحــدة أو املكاتــب أو الــسلطات احلكوميــة األخــرى أو عــن   أو
 التاليـة املـشاركة يف االجتمـاع         اخلمـس  طريق املكاتب احمللية التابعة لألمم املتحـدة، مـن الـدول          

ــسادسا ــشرل ــا، وباكــستان،  : ع ــنن، وبلغاري ــاموا، وب ــابونوس ــدول    . غ ــدد ال ــغ ع ــذلك بل وب
 . دولة٤٧ سلت معلومات تتعلق بتعيني ممثلنياألطراف اليت أر

ــ - ٥ ــستواقترح ــيهم يف      ة الرئي ــشار إل ــثلني امل ــع املم ــويض مجي ــائق تف ــة وث ــل اللجن  أن تقب
لجنــة، علــى أســاس أن ترســل إىل نيــة لاجللــسة الثا األمانــة العامــة، خــالل  املقدمــة مــنذكرةاملــ

 أبلـغ عـن تعيينـهم     الـذين   األمانة العامة يف أقرب وقت ممكن وثـائق التفـويض الرمسيـة للممـثلني               
سفارات بواسطة الفاكس أو يف شكل رسائل أو مذكرات شفوية صادرة عـن الـوزارات أو الـ                

أو البعثــات الدائمــة لــدى األمــم املتحــدة أو املكاتــب أو الــسلطات احلكوميــة األخــرى أو عــن  
 علـى اللجنـة أن تعتمـد مـشروع          ة الرئيس ت واقترح .طريق املكاتب احمللية التابعة لألمم املتحدة     

 :القرار التايل
 

 ،إن جلنة وثائق التفويض”  
عـشر للـدول   الـسادس  جتمـاع   وثـائق تفـويض املمـثلني إىل اال    وقد فحـصت  ”  

ــة األمــم املتحــدة لقــانون البحــار، املــشار إليهــا     يف املعلومــات الــيت األطــراف يف اتفاقي
ــها ــة  قدمت ــة العام ــران٢٣يف  األمان ــه / حزي ــة ل  خــالل ،٢٠٠٦يوني ــسة الثاني ــة اجلل لجن
 التفويض، وثائق

 .“ وثائق تفويض املمثلني املعنينيتقبل”  
 .لقرار دون تصويتواعتمدت اللجنة مشروع ا - ٦
عـشر للـدول األطـراف      الـسادس   مث اقترحت الرئيسة على اللجنة أن توصي االجتماع          - ٧

 .واعتمد املقترح دون تصويت).  أدناه٩انظر الفقرة (باعتماد مشروع قرار 
عــشر للــدول الــسادس كــر أعــاله، يقــدم هــذا التقريــر إىل االجتمــاع   ويف ضــوء مــا ذُ - ٨

 .مم املتحدة لقانون البحاراألطراف يف اتفاقية األ
 توصية جلنة وثائق التفويض  

ــاع     - ٩ ــويض االجتم ــائق التف ــة وث ــسادس توصــي جلن ــاد    ال ــدول األطــراف باعتم ــشر لل ع
 :مشروع القرار التايل
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 للدول األطراف يف اتفاقيـة      عشرالسادس  وثائق تفويض املمثلني إىل االجتماع      ”   
 املتحدة لقانون البحار األمم

ــاع االإن”   ــشر ل جتم ــسادس ع ــم املتحــدة     ال ــة األم ــدول األطــراف يف اتفاقي ل
 ،لقانون البحار

 .“لجنة وثائق التفويض الثاين لتقريرال على يوافق”  
 


