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النظر في طلبات تمديد عقود االستتتتتتتغرشتتتتتتتا

الموافقة عليها

لر

مقرر مجلس الستتتلاة الدوللة لقال الب ار نشت ت ن طل مقدل مك الشتتتردة الم دودة لغنملة

موارد أعمتا الم لاتات لغمتديتد عقتد استتتتتتتتتغرشتتتتتتتتتا

العقيتدات المغعتددة ال ل ات الم رل يك

الشردة الم دودة لغنملة موارد أعما الم لاات والسلاة
إن مجلس السلاة الدوللة لقال الب ار،
بناء على توصية اللجنة القانونية والتقنية(،)1
إذ يغصر
ً

وإذ يشتير إلى أن الشررركة المحدودة لتنمية موارد أعماق المحيطات قد أبرمت في  20حزيران /يونيه

 2001عقدا لمدة  15عاما الستكشاف العقيدات المتعددة الفلزات مع السلطة،

وإذ يشير أيضا إلى أن العقد ُم ِّدد لفترة خمس سنوات حتى  19حزيران/يونيه ،)2(2021
وإذ يشتير إلى أن األمين العام للسرلطة الدولية لقاع البحار تلقى في  3كانون األول/ديسرمبر 2020

طلباً لتمديد العقد لمدة خمس سنوات،

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

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

__________
* التواريخ الجديدة لالجتماعات بالحضور الشخصي التي كان من المقرر أصال عقدها في تموز/يوليه  2020ثم تموز/يوليه .2021
( )1انظر .ISBA/26/C/34
( )2انظر .ISBA/22/C/25
( )3انظر .United Nations, Treaty Series, vol. 1836, No. 31364
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وإذ يشتتتتتير أيضتتتتتا إلى مقرر مجلس السر ر ر ررلطة الدولية لقاع البحار المتعلق بوجراءات ومعايير تمديد

خطط العمل المتعلقة باالس ر ررتكش ر رراف 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 وتوصر رريتفا بشر ر ن الطل

لتنمية موارد أعماق المحيطات لتمديد العقد(،)5
-1

يقرر الموافقة على طل

المقدم من الشر ررركة المحدودة

تمديد العقد؛

يالتت إلى األمين العر ررام أن يتخر ررذ التر رردابير الالزمر ررة لتنفير ررذ تمر رردير ررد العقر ررد ،اعتبر ررا اًر من
-2
المبينررة في التررذييررل الثرراني لمرفق مقرر مجلس
 20حزيران/يونيرره  ،2021بررالتوييع على االتفرراق بررالصر ر ر ر ر ر رريغررة َّ
السلطة الدولية لقاع البحار المذكور أعاله()6؛
-3

اتفاق التمديد.

يالت أيضتتتتتتتتتتا إلى األمين العرام أن يقردم تقري ار إلى المجلس في دورتره المقبلرة عن حرالرة
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