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الدورة السادسة والعشرون

دورة المجلس ،الجزء الثاني

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

ننمننننند ننننند

االستكشاف لغرض الم اا ة ليها

*

نند

مشنننننننننروج م رر لمجلس السنننننننننلبنة الندول نة ل ناج الو نار تعل بلن م ند م
مريمة إنترأوشنرميت المشنتر ة لتمد د د اسنتكشناف الع يدا المتعددة التل ا
المبر بي مريمة إنترأوشرميت المشتر ة والسلبة
إن مجلس السلبة الدول ة ل اج الو ار،
بناء على توصية اللجنة القانونية والتقنية(،)1
إذ تصرف ً

وإذ شننننننننير إلى أن منظمة إنترأوشن ن ن ن ن نننميتد الممن ن ن ن ن ننتر ة د أبرم

لمدة  15عاما الستكماف العقيدات المتعددة الفلزات مع السلطة،

ي  29آذار/مارس  2001عقدا

وإذ يشير أيضا إلى أن العقد ُم ِّدد لفترة خمس سنوات حتى  28آذار/مارس ،)2(2021
وإذ يشننير إلى أن األمين العام للسننلطة الدولية لقاع البحار تلقى ي  18أيلول/سننبتمبر  2020طلبا

لتمديد العقد لمدة خمس سنوات،

_________________
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وإذ يشنير إلى الفقرة  9من الفرع  1من مر ق االتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عمنر من اتفايية

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

وإذ يشنننننير أيضنننننا إلى مقرر مجلس السن ن ن ننلطة الدولية لقاع البحار المتعلق وجراءات ومعايير تمديد

خطط العمد المتعلقة االس ن ننتكم ن نناف الموا ق عليها و قا للفقرة  9من الفرع  1من مر ق االتفاق المتعلق بتنفيذ

الجزء الحادي عمر من اتفايية األمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة  10انون األول/ديسمبر ،)4(1982
وبعنند الرير ي تقرير اللجنننة القننانونيننة والتقنيننة وتوصن ن ن ن ن ن ننيتهننا من ن ن ن ن ن ن ن ن الطل ن

إنترأوشنميتد الممتر ة لتمديد العقد(،)5

المقنندم من منظمننة

-1

ي رر الموا قة على طل

-2

يبلن إلى األمين العنام أن يتذنذ التندابير الالزمنة لتنفينذ تمنديند العقند ،اعتبنا اًر من  29آذار/

تمديد العقد؛

مارس  ،2021التوييع على االتفاق الص ن ننيغة المبيينة ي التذييد الثاني لمر ق مقرر مجلس الس ن ننلطة الدولية
لقاع البحار المذ ور أعاله()6؛
-3

اتفاق التمديد.

يبلن أيضننننننننننا إلى األمين العنام أن يقندم تقري ار إلى المجلس ي دورتنه المقبلنة عن حنالنة

_________________

( )3انظر .United Nations, Treaty Series, vol. 1836, No. 31364
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