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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 الندولينة ل ناج الو نار تعل بلن م ند م
مؤسننسننة اج تاج الجر لية للعمليا الجي ل جية الو رية لتمد د د اسننتكشنناف
الع يندا المتعنددة الزل ات المور ني مؤسنننننننننسنننننننننة اج تناج الجر لينة للعملينا
الجي ل جية الو رية والسلبة
إن مجلس السلبة الدولية ل اج الو ار،
بناء على توصية اللجنة القانونية والتقنية(،)1
إذ تصرف ً

وإذ يشننننير إلى أن مؤسس س سس س سسة اونتا الجنواية لليملياي الجيولوجية البحرتة يد أبرم

مارس  2001عقدا لمدة  15عاماً الستغالل اليقيداي المتيددة الفلزاي مع السلطة،

ي  29آذار/

وإذ يشير أيضا إلى أن اليقد ُم ِّدد لفترة خمس سنواي حتى  28آذار/مارس ،)2(2021
وإذ يشننير إلى أن األمين اليام للسسسلطة الدولية لقاع البحار تلقى ي  28أيلول/سسسبتمبر  2020طلبا

لتمديد اليقد لمدة خمس سنواي،

__________
* التارتخ الجديد لالجتماعاي الحضورتة التي كان من المقرر ي األصل أن تنيقد ي شهر تموز/يوليه .2020
( )1انظر .ISBA/26/C/32
(\ )2انظر .ISBA/22/C/22

)21-08277 (A

230621

**2108277

070721

ISBA/26/C/L.8

وإذ يشنير إلى الفقرة  9من الفرع  1من مر ق االتفاق المتيلق بتنفيذ الجزء الحادي عشسر من اتفايية

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

وإذ يشنننننير أيضنننننا إلى مقرر مجلس السس س س سسلطة الدولية لقاع البحار المتيلق وجراءاي وميايير تمديد

خطط اليمل المتيلقة االس س سستاش س سساع الموا ق عليها و قا للفقرة  9من الفرع  1من مر ق االتفاق المتيلق بتنفيذ

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

ولعد الرير ي تقرتر اللجنة القانونية والتقنية وتوص س سسيتها ش س سسلن الطلن المقدم من مؤس س سس س سسة اونتا

الجنواية لليملياي الجيولوجية البحرتة لتمديد اليقد(،)5
-1

ي رر الموا قة على طلن تمديد اليقد؛

-2

يبل إلى األمين اليام أن يتخذ التدابير الالزمة لتنفيذ تمديد اليقد ،اعتبا اًر من  29آذار/

مارس  ،2021التوييع على االتفاق الصس س سسيغة المبينة ي التذييل الثاني لمر ق مقرر مجلس السس س سسلطة الدولية
لقاع البحار المذكور أعاله()6؛
-3

اتفاق التمديد.

يبلن أيضننننننننننا إلى األمين اليسام أن يقسدم تقرت ار إلى المجلس ي دورتسه المقبلسة عن حسالسة

__________
( )3انظر .United Nations, Treaty Series, vol. 1836, No. 31364
(.ISBA/21/C/19 )4
(.ISBA/26/C/32 )5
( )6انظر .ISBA/21/C/19
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