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كينغستون 23-19 ،تموز/يوليه *2021
البند  10مكر ار من جدول األعمال

النظر في طلبات تمديد عقود االستتتافشتتتا

لغرض الموافقة عليها

مشترو مقرر لمجلس الستل ة الدول ة لقا البرار ياعلب ل لم مقدم ما المعهد االتراد

للعلوم األرض والموارد ال ب ع ة في جمهورية ألمان ا االترادية لامديد عقد استتتتتتتافشتتتتتتتا
التعتقتيتتتتتدات التمتاتعتتتتتددة التاتلتزات التمتبترم وتيتا التمتعتهتتتتتد اال تترتتتتتاد

ال ب ع ة والسل ة

لتعتلتوم األرض والتمتوارد

إن مجلس السل ة الدول ة لقا البرار،
بناء على توصية اللجنة القانونية والتقنية(،)1
إذ ياصر
ً

وإذ يشتتتتتتتتير إلى أن المعهد االتحادي لعلوم األرض والموارد الطبيعية في جمهورية ألمانيا االتحادية

قد أبرم ،في  19تموز/يوليه  ،2006عقدا لمدة  15عاماً الستكشاف العقيدات المتعددة الفلزات مع السلطة،

وإذ يشتتتتتتير إلى أن األمين العام للسل ل ل ل لللطة الدولية لقاع البحار تلقى في  29كانون األول/ديسل ل ل ل للمبر

 2020طلبا بتمديد العقد لمدة خمس سنوات،

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

األمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة  10كانون األول/ديسمبر ،)2(1982

__________
* التاريخ الجديد لالجتماعات الحضورية التي كان من المقرر في األصل أن تنعقد في شهر تموز/يوليه .2020
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( )2انظر .United Nations, Treaty Series, vol. 1836, No. 31364
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وإذ يشتتتتتير أي تتتتتا إلى مقرر مجلس السل ل ل لللطة الدولية لقاع البحار المتعلق بإجراءات ومعايير تمديد

خطط العمل المتعلقة باالس ل للتكش ل للاف الموافق عليها وفقا للفقرة  9من الفرع  1من مرفق االتفاق المتعلق بتنفيذ

الجزء الحادي عشر من اتفايية األمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة  10كانون األول/ديسمبر ،)3(1982

وبعد النظر في تقرير اللجنة القانونية والتقنية وتوصل ل لليتها بشل ل للقن الطلا المقدم من المعهد االتحادي

لعلوم األرض والموارد الطبيعية(،)4
-1

يقرر الموافقة على طلا تمديد العقد؛

ي لتتتم إلى األمين العل للام أن يتلل للذ التل للدابير الالزمل للة لتنفيل للذ تمل للديل للد العقل للد ،اعتبل للا اًر من
-2
 19تموز/يوليه  ،2021بالتوييع على االتفاق بالصلليغة المبينة في التذييل الناني لمرفق مقرر مجلس السلللطة
الدولية لقاع البحار المذكور أعاله()5؛
-3

اتفاق التمديد.

ي لتم أي تتتتتتتتتتا إلى األمين العلام أن يقلدم تقري ار إلى المجلس في دورتله المقبللة عن لاللة

__________
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