السلطة الدولية لقاع البحار

المجلس

ISBA/26/C/L.11
Distr.: Limited
18 June 2021
Arabic
Original: English

الدورة السادسة والعشرون

دورة المجلس ،الجزء الثاني

كينغستون 23-19 ،تموز/يوليه *2021

مكر ار من جدول األعمال
البند َّ 10

النظر في طلبات تمديد عقود االستكششتا

لغرض الموافقة عليها

مشتتتروق مقرر مجلس الستتتلوة الدولعة لقاق البمار المكعل دوله ادمكب الرادوة ال تتتينعة

للبمث والكووير في مجال الموارد المعدنعة للممعوات من أجل تمديد عقد الستتتتتتتتكششتتتتتتتتا

العقيدات المكعددة الفلزات بين الرادوة ال تتينعة للبمث والكووير في مجال الموارد المعدنعة

للممعوات والسلوة

إن مجلس السلوة الدولعة لقاق البمار،
إذ يك ر بناء على توصية اللجنة القانونية والتقنية(،)1
وإذ يشتتتتير إلى أن الرابطة الصي ي ييينية للبحط والتطومر لي مجال الموارد الملدنية للمحيطات أبرم ،

لي  22أيار/مايو  ،2001عقداً لمدة  15سنة مع السلطة الستكشاف اللقيدات المتلددة الفلزات،

وإذ يشير أيضا إلى أن اللقد تم تمديده لفترة خمس سنوات حتى  21أيار/مايو ،)2(2021
وإذ يالحظ أن األمين اللام للس ي ييلطة الدولية لقاع البحار تلقى ،لي  8كانون األول/ديس ي ييمبر ،2020

طلبا لتمديد اللقد لمدة خمس سنوات،

_________________
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وإذ يشتير إلى الفقرة  9من الفرع  1من مرلق االتفاق المتللق بتنفيذ الجزء الحادي عشير من اتفايية

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

وإذ يشتتتتتير أيضتتتتتا إلى مقرر مجلس السي ي ي ييلطة الدولية لقاع البحار المتللق بوجراءات وملايير تمديد

خطط عمل االسي ي ي ي ي ي ييتكشي ي ي ي ي ي يياف الموالق علي ا ولقا للفقرة  9من الفرع  1من مرلق االتفاق المتللق بتنفيذ الجزء

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

وإذ يضتتف في اعكبار تقرمر وتوص ييية اللجنة القانونية والتقنية لي ما يتص ييل بطلب الرابطة الص ييينية

للبحط والتطومر لي مجال الموارد الملدنية للمحيطات تمديد اللقد(،)5
-1

يقرر الموالقة على طلب تمديد اللقد؛

-2

يولته إلى األمين الليام أن يقوم بيالخطوات الالزمية لتنفييذ تميدييد اللقيد ،على أن يسي ي ي ي ي ي ييري

اعتبييا ار من  22أيييار/مييايو  ،2021بتوييع اتفيياق لي الشي ي ي ي ي ي يكييل الوارد لي التييذييييل الثيياني لمرلق مقرر مجلس
السلطة الدولية لقاع البحار المذكور أعاله()6؛
-3

اتفاق التمديد.

يولته أيضتتتتتتتتتتا إلى األمين الليام أن يقيدم تقرم ار إلى المجلس لي دورتيه المقبلية عن حيالية

_________________
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