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مكر ار من جدول األعمال
البند َّ 10

النظر في طلبات تمديد عقود االستكششتا

لغرض الموافقة عليها

مقرر لمجلس الستتتتتتتتتلةتتة التتدولرتتة لقتتال البدتتار يكعلة ةلت مقتتد م منظمتة
إنكرأوشتتنميكا المشتتكرتة لكمديد عقد استتكششتتا العقيدات المكعددة التلاات الم ر
بي منظمة إنكرأوشنميكا المشكرتة والسلةة
إن مجلس السلةة الدولرة لقال البدار،
بناء على توصية اللجنة القانونية والتقنية(،)1
إذ يكصر
ً
وإذ يشتتير إلى أن منظمة إنترأوشنننميتا المرننتركة بد أبرم

عقدا لمدة  15عاما الستكراف العقيدات المتعددة الفلزات،

ي  29آذار/مارس  2001مع السننلطة

وإذ يشير أيضا إلى أن العقد بد ُمِّدد لفترة خمس سنوات حتى  28آذار/مارس ،)2(2021
وإذ يالحظ أن األمين العام للسن ن ن ن ننلطة الدولية لقاع البحار تلقى ي  18أيلول/سن ن ن ن ننبتمبر  2020طلبا

لتمديد العقد لمدة خمس سنوات،

__________
* المواعيد الجديدة لالجتماعات الحضورية التي كان من المقرر عقدها أصال ي تموز/يوليه  2020ثم ي تموز/يوليه .2021
(  )1انظر .ISBA/26/C/31
(  )2انظر .ISBA/22/C/21
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وإذ يشتير إلى الفقرة  9من الفرع  1من مر ق االتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عرنر من اتفايية

األمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة  10كانون األول/ديسمبر ،)3(1982

وإذ يشت تتتير أيضت تتتا إلى مقرر مجلس السن ن ن ننلطة الدولية لقاع البحار المتعلق وجراءات ومعايير تمديد

خطط العما المتعلقة االس ن ننتكر ن نناف الموا ق عليفا و قا للفقرة  9من الفرع  1من مر ق االتفاق المتعلق بتنفيذ

الجزء الحادي عرر من اتفايية األمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة  10كانون األول/ديسمبر ،)4(1982

وبعتتد النظر ي تقرير اللجنننة القننانونيننة والتقنيننة وتوصن ن ن ن ن ن ننيتفننا رن ن ن ن ن ن ن ن ن الطل ن المقنندم من منظمننة

إنترأوشنميتا المرتركة لتمديد العقد(،)5
-1

يقرر الموا قة على طل

تمديد العقد؛

يةلتت إلى األمين العن ننام أن يتلن ننذ التن نندابير الالزمن ننة لتنفين ننذ تمن نندين نند العقن نند ،اعتبن ننا اًر من  29آذار/
-2
مارس  ، 2021التوييع على اتفاق الص ن ن ن ننيغة المبيَّنة ي التذييا الثاني لمر ق مقرر مجلس الس ن ن ن ننلطة الدولية
لقاع البحار المذكور أعاله()6؛

-3

يةل أيضا إلى األمين العام أن يقدم تقري ار إلى المجلس ي دورته المقبلة عن حالة اتفاق التمديد.
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__________
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