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  السادسة عشرةالدورة 
  كينغستون، جامايكا

        ٢٠١٠مايو / أيار٧ -أبريل / نيسان٢٦
وثائق تفويض املمثلني يف الدورة السادسة عشرة جلمعية السلطة الدوليـة         

  لقاع البحار
  

  تقرير جلنة وثائق التفويض    
  )السنغال(السيد أمادو دامه سال : الرئيس

، قامت مجعيـة الـسلطة      ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٩ة يف   ، املعقود ١٢٦يف جلستها العامة      - ١
االحتـاد  : الدولية لقاع البحـار بتعـيني جلنـة وثـائق التفـويض املؤلفـة مـن األعـضاء التـسعة التاليـة                     

  .نام، وناميبيا، وهاييت تيالروسي، وإسبانيا، وأستراليا، والسنغال، وسورينام، والصني، وفي
، وانتخبـت الـسيد   ٢٠١٠مايو / أيار٤دة يف وعقدت جلنة وثائق التفويض جلسة واح       - ٢

  .رئيسا للدورة السادسة عشرة) السنغال(أمادو دامه سال 
وكـان  . ودرست اللجنة وثائق تفويض املمثلني املشاركني يف الـدورة احلاليـة للجمعيـة              - ٣

  .مايو عن حالة وثائق التفويض/ أيار٤معروضا على اللجنة مذكرة من األمانة العامة مؤرخة 
 مــن مــذكرة األمانــة العامــة، فــإن وثــائق تفــويض رمسيــة  ١وكمــا هــو مــبني يف الفقــرة   - ٤

صــادرة عــن رئــيس الدولــة أو احلكومــة، أو وزيــر اخلارجيــة أو أي شــخص مفــوض مــن قبــل    
 االحتــاد الروســي، :الــوزير كانــت قــد وردت إىل األمانــة العامــة ملمثلــي الــدول التاليــة أمساؤهــا 

ندونيسيا، إيطاليا، الربتغال، بلجيكـا، بلغاريـا، بـنغالدش،         إا،  يا، أملاني نتني، إسبانيا، أسترال  األرج
ــهاما، جــزر كــوك،         ــونس، جامايكــا، جــزر الب ــاغو، ت ــداد وتوب ــدا، تريني ــا فاســو، بولن بوركين
اجلمهوريــة التــشيكية، مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة، مجهوريــة كوريــا، جنــوب أفريقيــا، رومانيــا،    
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ي النكـا، الـسنغال، الـسودان، سـورينام، شـيلي، الـصني،             س، سـر  يساموا، سانت كيتس ونيفـ    
عمان، غانا، غيانا، فرنسا، الفلبني، فنلندا، فيجي، فييت نام، قطر، الكـامريون، كنـدا، كوبـا،                
ــسعودية، اململكــة املتحــدة        ــة ال ــت، املغــرب، املكــسيك، اململكــة العربي ــوار، الكوي كــوت ديف

بيق، ميامنار، ناميبيا، النـرويج، نيكـاراغوا، نيوزلنـدا،        لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، موزام    
  .هاييت، اهلند، هولندا، اليابان، اليمن

 من مذكرة األمانة العامة، مت إيصال املعلومات املتعلقـة بتعـيني   ٢وكما أشري يف الفقرة       - ٥
ــق الفــاكس أو يف شــكل مــذكرات       ــة عــن طري ــة للجمعي ــدورة احلالي املمــثلني املــشاركني يف ال

وية موقعــة بــاألحرف األوىل مــن الــوزارات والــسفارات والبعثــات الدائمــة لــدى الــسلطة    شــف
 لدى األمم املتحدة أو غريها من املكاتب أو الـسلطات احلكوميـة مـن الـدول                 والبعثات الدائمة 

أوغنــدا وباكــستان والربازيــل وبنمــا وزامبيــا : التاليــة، واالحتــاد األورويب، املــشاركة يف اجلمعيــة
  .والعرق ومصر، وناورو ونيجرييا

 إلــيهم يف واقتــرح الــرئيس علــى اللجنــة أن تقبــل وثــائق تفــويض مجيــع املمــثلني املــشار   - ٦
مذكرة األمانة العامة على أن يكون مفهوما أن وثائق التفويض الرمسيـة للممـثلني املـشار إلـيهم          

واقترح الـرئيس علـى     .  من املذكرة سترسل إىل األمانة العامة يف أقرب وقت ممكن          ٢يف الفقرة   
  :اللجنة اعتماد مشروع القرار التايل

  ،إن جلنة وثائق التفويض”    
على وثائق تفويض املمثلني يف الـدورة الـسادسة عـشرة جلمعيـة              بعد االطالع     

 من مذكرة األمانـة العامـة       ٢ و   ١السلطة الدولية لقاع البحار املشار إليها يف الفقرتني         
  ،٢٠١٠مايو / أيار٤املؤرخة 

  .“وثائق تفويض املمثلني املعنيني تقبل    
  .واعتمدت اللجنة مشروع القرار من دون تصويت  - ٧
 ذلــك، اقتــرح الــرئيس علــى اللجنــة أن توصــي اجلمعيــة باعتمــاد مــشروع القــرار وبعــد  - ٨

  .واعتمدت اللجنة االقتراح من دون تصويت.  أدناه١٠الوارد يف الفقرة 
  .ويف ضوء ما سبق، يقدم هذا التقرير إىل اجلمعية  - ٩

  
  توصية جلنة وثائق التفويض    

  :شروع القرار التايلتوصي جلنة وثائق التفويض اجلمعية باعتماد م  - ١٠
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قــرار اجلمعيــة بــشأن وثــائق تفــويض املمــثلني يف الــدورة الــسادسة عــشرة للــسلطة الدوليــة 
  البحار قاعل

  إن مجعية السلطة الدولية لقاع البحار”    
  .“توافق على تقرير جلنة وثائق التفويض    

  


