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 رئيس المحكمة الدولية لقانون البحار أبلغ اجتماع الدول األطراف

كلمة  غوليتسين، فالديمير القاضي البحار، لقانون الدولية المحكمة رئيس ألقى

 لقانون المتحدة األمم اتفاقية في األطراف للدول سادس والعشرينال االجتماعفي 

 .م0202 لعام للمحكمة ا  سنوي ا  تقرير وقدم ،م0202 / حزيرانيونيو 02 يوم البحار،

 للمحكمة القضائية األنشطة زديادالخطوط العريضة ال الرئيس بين بيانه، فيو

 بأن ثقته عن وأعرب. م0202 عام في المحكمة أصدرتها التي القراراتوتنوع 

 .المستقبل في البحار قانون مسائل من واسعة مجموعة لتشمل تستمر سوف القضايا

 لجنة الذي قدمته الطلب بشأن لمحكمةل االستشاري رأيال عن الرئيس أبلغو

 وغير ،ةالقانوني غير األسماك صيد أنشطة حول الفرعية اإلقليمية األسماك مصايد

 لجنةفي  األعضاء لدولبا صةالخا االقتصادية المناطق في ةالمنظم وغير اعنه المبلغ

 لقانون التدريجي التطويرمدخالت  على وأكد .الفرعية اإلقليمية األسماك مصايد

العديد  أوضحت أنها إلى ا  مشير االستشاري، رأيها في المحكمة بها تأدل التي البحار

 فيما الدولية والمنظمات يةالرا دول كل ومسؤولية بالتزاماتالمتعلقة  مسائلمن ال

 المناطق في ةالمنظم وغير اعنه المبلغ وغيرة، القانوني غير األسماك صيدبيتعلق 

 .الفرعية اإلقليمية األسماك مصايد لجنةفي  األعضاء لدولبا صةالخا االقتصادية

 غانا بين جارية أخرى قضايا ثالث عن أيضا   الوفود أعضاء الرئيس أبلغو

 يتعلق فيما وإيطاليا الهند بين قضيةو. البحرية حدودهماالمتعلقة ب ديفوار وكوت

 السفينة واحتجاز اعتقال شأنب إيطاليا ضد باناما بدأها وقضية" لكسي انريكا" بحادث

M / V "Norstar." 

 بالذكرىستحتفل  البحار لقانون الدولية المحكمة بأن االجتماع الرئيس أبلغكما 

 التي األحداث من سلسلة  المناسبة  حيث تشمل تلك العام، هذاعلى تأسيسها  عشرينال

 دور" حول مستديرةال ةاجتماع الطاول وذلك ابتداء  من الغاية، لتلك تحقيقا   تنظيمهايتم 

 وقت وفي. األطراف الدول اجتماع خالل عقدست يتال"، النزاعات تسوية في المحكمة

 م0202 األول تشرينأكتوبر/  2 و 2 يومي هامبورغ في االحداث تنظيم سيتم الحق،
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 .المحكمة مقر في ستعقد التيو ،"القانون في سيادة المحكمة مساهمة" حول ندوة   مع

 في ،م0202 عام األول تشرينأكتوبر/  7 يقام يوم رسمي   احتفال  ب االتاالحتفوتتوج 

كل من األمين العام لألمم المتحدة ورئيس  وسيلقي فيها .هامبورغسيتي ل قاعة

 في هذا الحدث. الكلمة الرئيسيةجمهورية ألمانيا اإلتحادية 


