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النظر في طلبات تمديد عقود االستتتافشتتتا

الموافقة عليها

لر

طلت تمتديتد عقتد استتتتتتتتتافشتتتتتتتتتا العقيتدات الماعتددة ال ل ات المبر ي
إنارأوشنميال المشاركة والسلطة الدولية لقاع البحار

نظمتة

تقرير اللجنة القانونية والاقنية وتوصياها
إن اللجنة القانونية والاقنية،
إذ تشتتتتتتتتتير إلى أن منظمةة إنترأونة ة ة ة ة ة ةةنميتة ،الم ة ة ة ة ة ة ةةتر ةة أ رمة  ،ي  29آذار/مةارس  ،2001عقةدا

مع السلطة الدولية لقاع البحار لمدة خمسة ع ر عاما الستك اف العقيدات المتعددة الفلزات،

وإذ تشير أيضا إلى أن العقد تم تمديده لفترة خمس سنوات حتى  28آذار/مارس ،)1(2021
وإذ تالحظ أن األمين العام للسة ة ةةلطة الدولية لقاع البحار تلقى ،ي  18أيلول/سة ة ةةبتمبر  ،2020طلبا

من منظمة إنترأونةنميت ،الم ةتر ة تمديد ذلا العقد لمدة خمس سةنوات عما فالفقرة  9من الفرع  1من مر ق

االتفةةاا المتعلق تنفيةةج الجزء الحةةادم ع ة ة ة ة ة ة ةةر من اتفةةانيةةة األمم المتحةةدة لقةةانون البحةةار الم رخةةة  10ةةانون
األول/ديسمبر ،1982
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وإذ تالحظ أيضتتتتتا أن األمين العام أ لغ الدول المز ية وأعض ة ة ةةاء الس ة ة ةةلطة وأعض ة ة ةةاء اللجنة القانونية
على جدول أعمال اللجنة

والتقنية فاسةةتام الطل  ،ي  30أيلول/سةةبتمبر  ،2020وأنه أدرج النظر ي الطل

القانونية والتقنية للدورة السادسة والع رين للسلطة،

وإذ تشير إلى أحكام الفقرة  9من الفرع  1من مر ق االتفاا،
وإذ تشتتتتتير أيضتتتتتا إلى مقرر مجلس السة ة ة ةةلطة الدولية لقاع البحار المتعلق فوجراءات ومعايير تمديد

خطط عم ،االستك اف المواَ ق عليها و قا للفقرة  9من الفرع  1من مر ق االتفاا(،)2

وإذ تشير كذلك إلى أنه يتعين على اللجنة النظر ي الطلبات على وجه السرعة وو قا لترتي
وإذ تشتتير إلى أنه يتعين على اللجنة التوصةةية فالموا قة على طل

ورودها،

تمديد عقد االسةةتك ةةاف إذا رأت

أن المتعاند جل عن حسة ةةن نية جهودا لامتثال ل ة ةةروس عقد االسة ةةتك ة ةةاف إال أنه لم يتمكن ،ألسة ةةبا

عن إرادته ،من إكمال األعمال التحضة ة ة ة ة ةةيرية الازمة لانتقال إلى مرحلة االسة ة ة ة ة ةةتغال ،أو إذا ان

االنتصادية السائدة ال تبرر االنتقال إلى مرحلة االستغال،

خارجة

األحوال

وإدراكا نها لتأثير الظروف االسة ة ة ةةتثنائية التي رحة ة ة ةةتها جائحة مرك يروس ورونا (كو يد)19-

على األن طة المضطلع ها خال العام الماحي،

وقد نظرت ي طل منظمة إنترأون ة ة ة ةةنميت ،الم ة ة ة ةةتر ة خال اجتماعاتها المعقودة إلكترونيًّا ي الفترة من

 12إلى  15نيسان/أ ري 2021 ،والفترة من  26إلى  29نيسان/أ ري ،2021 ،و قا لإلجراءات والمعايير المرعية،

وقتتد طلبت

إلى الجهةةة مقةةدمةةة الطل ة

وإذ تاحظ أن هجه البيانات والمعلومات ُندم
وقد نظرت ي األسة ة ة ة ةةبا

إلثبةات أنهةا لم تتمكن ،ألسة ة ة ة ة ة ةبةا

تو ير مزيةةد من البيةةانةةات والمعلومةةات السة ة ة ة ة ة ةةتكمةةال طلبهةةا،

على النحو الواج

فصورة ترحي اللجنة،

التي سة ة ة ة ةةانتها الجهة مقدمة الطل

لتمديد عقدها و ي المعلومات المقدمة

خةارجةة عن إرادتهةا ،من إكمةال األعمةال التحضة ة ة ة ة ة ةةيريةة لانتقةال إلى مرحلةة

االستغال ،وأن الظروف االنتصادية السائدة ال تبرر االنتقال إلى مرحلة االستغال،

وقد خلص إلى أن الجهة مقدمة الطل ند جل عن حسن نية جهودا لامتثال ل روس عقد االستك اف

إال أنها لم تتمكن ،ألسبا خارجة عن إرادتها ،من إكمال األعمال التحضيرية لل روع ي االستغال،
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توصتتتي فأن يوا ق مجلس الس ة ةةلطة الدولية لقاع البحار على طل

تمديد عقد اس ة ةةتك ة ةةاف

العقيدات المتعددة الفلزات المبرم ين منظمة إنترأونة ة ة ةةنميت ،الم ة ة ة ةةتر ة والسة ة ة ةةلطة لفترة خمس سة ة ة ةةنوات اعتبا ار

من  29آذار/مارس 2021؛
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تطلت

إلى األمين العةام للسة ة ة ة ة ة ةةلطةة الةدوليةة لقةاع البحةار أن يتخةج الخطوات الازمةة لكفةالةة

تعةدية ،رنةامأل األن ة ة ة ة ة ة ةطةة المقتر خال ترة التمةديةد الوارد ي الطلة  ،لكي يراعي المواحة ة ة ة ة ة ةةيع التي أثيرت
ي األسة ة ة ة ة ة ةةالةة التي طرحتهةا اللجنةة القةانونيةة والتقنيةة ،وردود الجهةة مقةدمةة الطلة

عليهةا ،و ع

المواحة ة ة ة ة ة ةةيع

اإلحةةا ية المثارة خال مداوالت اللجنة ،وذلا نب ،إدراج رنامأل األن ةةطة ،وصةةفه المر ق األول ،ي االتفاا
الجم س ةةيص ةةاا ين الس ةةلطة ومنظمة إنترأون ةةنميت ،الم ةةتر ة ف ةةأن تمديد عقد اس ةةتك ةةاف العقيدات المتعددة

الفلزات ،و قا للتجيي ،الثاني من مقرر المجلس(.)2
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