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*

البند  10مكر ار من جدول األعمال

النظر في طلبات تمديد عقود االستكششتا

لغرض الموافقة عليها

مشروع مقرر لمجلس السلطة الدولية لقاع البحار يكعلق بطلب مقدم من الشركة المحدودة

لكنمية موارد أعماق المحيطات لكمديد عقد استتتتتتكششتتتتتتا

العقيدات المكعددة ال ل ات الم رم

بين الشركة المحدودة لكنمية موارد أعماق المحيطات والسلطة
إن مجلس السلطة الدولية لقاع البحار،
بناء على توصية اللجنة القانونية والتقنية(،)1
إذ يكصر
ً

وإذ يشتتتتتتتتتير إلى أن الشر ر ر ر ر ر رررنة المحدودة لتنمية موارد أعماأ المحيطا

يونيه  2001عقدا لمدة  15عاما الستكشاف العقيدا

د أبرم

المتعددة الفل از مع السلطة،

وإذ يشير أيضا إلى أن العقد ُم ِّدد لفترة خمس سنوا

ي  20حزيران/

حتى  19حزيران/يونيه ،)2(2021

وإذ يشتير إلى أن األمين العام للسرلطة الدولية لقاع البحار تلقى ي  3نانون األول/ديسرمبر 2020

طلباً لتمديد العقد لمدة خمس سنوا ،

_________________
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وإذ يشتير إلى الفقرة  9من الفرع  1من مر ق االتفاأ المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشرر من اتفايية

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

وإذ يشتتتتتير أيضتتتتتا إلى مقرر مجلس السر ر ر ررلطة الدولية لقاع البحار المتعلق وجراءا

ومعايير تمديد

خطط العمل المتعلقة االس ر ررتكش ر رراف الموا ق عليها و قا للفقرة  9من الفرع  1من مر ق االتفاأ المتعلق بتنفيذ

الجزء الحادي عشر من اتفايية األمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة  10نانون األول/ديسمبر ،)4(1982
وبعد النظر ي تقرير اللجنة القانونية والتقنية وتوصر رريتها شر ر ن الطل

لتنمية موارد أعماأ المحيطا
-1

لتمديد العقد(،)5

يقرر الموا قة على طل

المقدم من الشر رررنة المحدودة

تمديد العقد؛

يطلتتتب إلى األمين العر ررام أن يتلر ررذ التر رردابير الالزمر ررة لتنفير ررذ تمر رردير ررد العقر ررد ،اعتبر ررا اًر من
-2
 20حزيران/يونيرره  ،2021ررالتوييع على االتفرراأ رراللر ر ر ر ر ر رريغررة المبلينررة ي التررذييررل الثرراني لمر ق مقرر مجلس
السلطة الدولية لقاع البحار المذنور أعاله()6؛
-3

اتفاأ التمديد.

يطلتب أيضتتتتتتتتتتا إلى األمين العرام أن يقردم تقري ار إلى المجلس ي دورتره المقبلرة عن حرالرة

_________________
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