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الدورة السادسة والعشرون

دورة المجلس ،الجزء الثاني

كينغستون 10-6 ،كانون األول/ديسمبر *2021
البند  10مكر ار من جدول األعمال

النظر في طلبات تمديد عقود االستكششتا

لغرض الموافقة عليها

مقرر مجلس الستتتتتلدة الدولاة لقاح البيار ياما يكعلب مدلم مقدم مس ماستتتتتستتتتتة ا كا

الجنوباتة للعملاتات الجيولوجاتة البيرةتة لكمتديتد عقتد الكنقيتم عس العقيتدات المكعتددة ال ل ات
المبرم بيس ماسسة ا كا الجنوباة للعملاات الجيولوجاة البيرةة والسلدة
إن مجلس السلدة الدولاة لقاح البيار،
بناء على توصية اللجنة القانونية والتقنية(،)1
إذ يكصر
ً

وإذ يشتتتتير إلى أن مؤسس س سس س سسة اإلنتاج الجنوبية للعمليات الجيولوجية البحرية قد أبرمت في  29آذار/

مارس  2001عقدا لمدة  15عاما مع السلطة للتنقيب عن العقيدات المتعددة الفلزات،

وإذ يشير أيضا إلى أن العقد ُمدد لفترة خمس سنوات حتى  28آذار/مارس ،)2(2021
وإذ يشتتير إلى أن األمين العام للسسسلطة الدولية لقاع البحار تلقى في  28أيلول/سسسبتمبر  2020طلبا

لتمديد العقد لمدة خمس سنوات،

وإذ يشتير إلى الفقرة  9من الفرع  1من مرفق االتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشسر من اتفايية

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

__________
* المواعيد الجديدة لالجتماعات الحضورية التي كان من المقرر عقدها أصال في تموز/يوليه  2020ثم في تموز/يوليه .2021
( )1انظر .ISBA/26/C/32
( )2انظر .ISBA/22/C/22
( )3انظر .United Nations, Treaty Series, vol. 1836, No. 31364
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وإذ يشتتتتتير أيضتتتتتا إلى مقرر مجلس السس س س سسلطة الدولية لقاع البحار المتعلق وجراءات ومعايير تمديد

خطط العمل المتعلقة االس س سستاش س سساع الموافق عليفا وفقا للفقرة  9من الفرع  1من مرفق االتفاق المتعلق بتنفيذ

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

وبعد النظر في تقرير اللجنة القانونية والتقنية وتوص س سسيتفا ش س سسلن الطلب المقدم من مؤس س سس س سسة اإلنتاج

الجنوبية للعمليات الجيولوجية البحرية لتمديد العقد(،)5
-1

يقرر الموافقة على طلب تمديد العقد؛

-2

يدلتم إلى األمين العسام أن يتذسذ التسدابير الالزمسة لتنفيسذ تمسديسد العقسد ،اعتبسا ار من  29آذار/

مارس  ،2021التوييع على اتفاق الص س س س سسيغة المبيتنة في التذييل الثاني لمرفق مقرر مجلس الس س س س سسلطة الدولية
لقاع البحار المذكور أعاله()6؛
-3

اتفاق التمديد.

يدلتم أيضتتتتتتتتتتا إلى األمين العسام أن يقسدم تقري ار إلى المجلس في دورتسه المقبلسة عن حسالسة
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