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الدورة السابعة والعشرون
دورة المجلس ،الجزء األول

كينغستون 21 ،آذار/مارس  1 -نيسان/أبريل 2022
البند  9من جدول األعمال المؤقت*

النظر في طلب تمديد عقد استكشاف لغرض الموافقة عليه

مشرررررررو مقرر لمجلس السررررررلقة الدولية لقا الطلار يتعلم بقلب مقدل مد

لتمديد عقد استكشاف العقيدات المتعددة الفلزات المبرل بيد

ومة ال ند

ومة ال ند والسلقة

إن مجلس السلقة الدولية لقا الطلار،
بناء على توصية اللجنة القانونية والتقنية(،)1
إذ يتصرف ً
وإذ يشرررررررررير إلى أن حكومةةة الدنةةد قةةد أبرمةةت

السلطة الستكشاف العقيدات المتعددة الفلزات،

 25آذار/مةةارس  2002عقةةدا لمةةدة  15عةةامةةا م

وإذ يشير أيضا إلى أن العقد تم تمديده لفترة خمس سنوات حتى  24آذار/مارس ،)2(2022
وإذ يال ظ أن األمين العام للس ة ة ةةلطة الدولية لقاع البحار تلقى

طلبا لتمديد العقد لمدة خمس سنوات،

 20تش ة ة ةرين األول/أكتو ر 2021

وإذ يشرير إلى الفقرة  9من الفرع  1من مر ق االتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشةر من اتفايية

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

__________
* .ISBA/27/C/L.1
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(.United Nations, Treaty Series, vol. 1836, No. 31364 )3
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وإذ يشرررررير أيضرررررا إلى مقرر مجلس السة ة ة ةةلطة الدولية لقاع البحار المتعلق وجراءات ومعايير تمديد

خطط عمل االستكشاف المواَ ق عليدا و قاً للفقرة  9من الفرع  1من مر ق االتفاق(،)4

وبعد النظر

لتمديد العقد(،)5

تقرير اللجنة القانونية والتقنية وتوص ة ة ة ة ة ةةياتدا ش ة ة ة ة ة ةةلن الطل

المقدم من حكومة الدند

-1

يقرر الموا قة على طل

-2

يقلرب إلى األمين العةام أن يتذةذ التةدابير الة مةة لتنفيةذ تمةديةد العقةد ،اعتبةا اًر من  25آذار/

تمديد العقد؛

مارس  ،2022التويي على اتفاق الص ة ة ة ةةيغة المبيتنة
لقاع البحار المذكور أعةه()6؛
-3

اتفاق التمديد.

التذييل القان لمر ق مقرر مجلس الس ة ة ة ةةلطة الدولية

يقلرب أيضررررررررررا إلى األمين العةام أن يقةدم تقري ار إلى المجلس

دورتةل المقبلةة عن حةالةة

__________
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