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النظر في طلبات تمديد عقود االستتتافشتتتا

لغرض الموافقة عليها

مقرر لمجلس الستتتلاة الدوللة لقال الب ار ياعلط بالق مقدن مع معهد الب ول السر ستتتي

الستتتتتتتتاغر الب ار لامديد عقد استتتتتتتتافشتتتتتتتتا

الب ول السر سي الساغر الب ار والسلاة

العقيدات الماعددة السلعات الم رن يع معهد

إن مجلس السلاة الدوللة لقال الب ار،
بناء على توصية اللجنة القانونية والتقنية(،)1
إذ ياصر
ً

وإذ يشتتتتير إلى أن معهد البحوث الفرنسي ي ييي اي ي ييتغ ل البحار د أبر ي  20حزيران/يونيه 2001

عقدا لمدة  15عاما اتكشاف العقيدات المتعددة الفلزات مع السلطة،

وإذ يشير أيضا إلى أن العقد ُم ِّدد لفترة خمس انوات حتى  19حزيران/يونيه ،)2(2021
وإذ يشتتتتتتتتتير إلى أن األمين الع ييا للسي ي ي ي ي ي ييلط يية ال ييدولي يية لق يياع البح ييار تلقى ي  17ك ييانون األول/

ديسمبر  2020طلباً لتمديد العقد لمدة خمس انوات،

وإذ يشتير إلى الفقرة  9من الفرع  1من مر ق ا تفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشير من اتفايية

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

__________
* المواعيد الجديدة ل جتماعات الحضورية التي كان من المقرر عقدها أص
( )1انظر .ISBA/26/C/36
( )2انظر .ISBA/22/C/26
( )3انظر .United Nations, Treaty Series, vol. 1836, No. 31364
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ي تموز/يوليه  2020ثم ي تموز/يوليه .2021
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وإذ يشتتتتتير أيضتتتتتا إلى مقرر مجلس السي ي ي ييلطة الدولية لقاع البحار المتعلق وجراءات ومعايير تمديد

خطط العمل المتعلقة ا ا ي ييتكش ي يياف الموا ق عليها و قا للفقرة  9من الفرع  1من مر ق ا تفاق المتعلق بتنفيذ

الجزء الحادي عشر من اتفايية األمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة  10كانون األول/ديسمبر ،)4(1982
وبعد النظر ي تقرير اللجنة القانونية والتقنية وتوصي ي ي ي ي يييتها شي ي ي ي ي ييان الطل

الفرنسي اتغ ل البحار لتمديد العقد(،)5
-1

يقرر الموا قة على طل

المقد من معهد البحوث

تمديد العقد؛

يالتتتق إلى األمين العي ييا أن يتلي ييذ التي ييدابير ال زمي يية لتنفيي ييذ تمي ييديي ييد العقي ييد ،اعتبي ييا اًر من
-2
 20حزيران/يونيه  ،2021التوييع على اتفاق الصييغة المبيَّنة ي التذييل الثاني لمر ق مقرر مجلس السيلطة
الدولية لقاع البحار المذكور أع ه()6؛
-3

اتفاق التمديد.

يالتق أيضتتتتتتتتتتا إلى األمين العيا أن يقيد تقري ار إلى المجلس ي دورتيه المقبلية عن حيالية
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