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النظر في طلباا مماد اد د اد اكسااااااا ا شااااااااااا

المااف ة دليها

لر

طلا مماد اد د اد اسااااااا ا شاااااااااا الع يادا الم عاددة ال ل از المبر ي
جمهارية كاريا والسلطة الدولية ل اع البحار

ا اة

م رير اللجنة ال انانية وال نية وماصي ها
إن اللجنة ال انانية وال نية،
إذ مشااااير إلى أن حكومة جمهورية كوريا أبرمت ،في  27نيس ا ا ااان/أبري  ،2001عقداً لمدة خمسا ا ااة
عشر عاما مع السلطة الدولية لقاع البحار الستكشاف العقيدات المتعددة الفلزات،
وإذ مشير أيضا إلى أن العقد تم تمديده لفترة خمس سنوات حتى  26نيسان/أبري ،)1(2021
وإذ مال ظ أن األمين العام للساالطة الدولية لقاع البحار تلقى ،في  26تش ارين األول/أكتو ر ،2020

طلبا من حكومة جمهورية كوريا بتمديد ذلك العقد لمدة خمس س ا ا ا ا اانوات عم

الفقرة  9من الفرع  1من مرفق

االتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشار من اتفايية األمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة  10كانون األول/

ديسمبر ،1982

_________________
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وإذ مال ظ أيضاا أن األمين العام للسالطة أبل أعضااء السالطة وأعضااء اللجنة القانونية والتقنية ،في

 30تشا ا ا ا ا ا ارين األول/أكتو ر  ،2020ااسا ا ا ا ا ا اات م الطلار وأناه أدرع الندر في الطلار على جادول أعماال اللجنة
القانونية والتقنية للدورة السادسة والعشرين للسلطة،

وإذ مشير إلى أحكام الفقرة  9من الفرع  1من مرفق االتفاق،
وإذ مشاااااير أيضاااااا إلى مقرر مجلس السا ا ا االطة الدولية لقاع البحار المتعلق وجراءات ومعايير تمديد

خطط عم االستكشاف المواَفق عليها وفقاً للفقرة  9من الفرع  1من مرفق االتفاق(،)2
ورودها،

وإذ مشاااااااااير ك ل إلى أنه يتعين على اللجنة الندر في الطلبات على وجه السا ا ا ا ا ا اارعة ووفقا لترتير
وإذ مشااير إلى أنه يتعين على اللجنة التوصااية الموافقة على طلر تمديد عقد االسااتكشاااف إذا رأت

أن المتعايد بذل عن حسا اان نية جهودا ل متلال لشا ااروس عقد االسا ااتكشا اااف إال أنه لم يتمكن ،ألسا اابا

خارجة

عن إرادته ،من إكمال األعمال التحض ا ا ا ا اايرية ال زمة ل نتقال إلى مرحلة االس ا ا ا ا ااتغ ل ،أو إذا كانت الدروف

االيتصادية السائدة ال تبرر االنتقال إلى مرحلة االستغ ل،

وإدراكا نها لتأثير الدروف االسا ا ا ااتلنائية التي فرحا ا ا ااتها جائحة مرك فيرو

على األنشطة المضطلع بها خ ل العام الماحي،

كورونا (كوفيد)19-

وقااد نظر في طلاار حكومااة جمهوريااة كوريااا خ ل اجتماااعاااتهااا المعقودة إلكتروني اا في الفترة من

 12إلى  15نيسا ا ا ا ا ا ااان/أبريا  2021والفترة من  26إلى  29نيسا ا ا ا ا ا ااان/أبريا  2021وفقاا لججراءات والمعاايير

المرعية،

وقد طلبت من الجهة مقدمة الطلر تقديم مزيد من البيانات والمعلومات الستكمال طلبها ،وإذ ت حظ
أن هذه البيانات والمعلومات ُي ِّدمت على النحو الواجر صورة ترحي اللجنة،
وقد نظر في األسا ا ا ا اابا

إلثبات أنها لم تتمكن ،ألسا ا ا ا ا ا اابا

التي سا ا ا ا ااايتها الجهة مقدمة الطلر لتمديد عقدها وفي المعلومات المقدمة

خارجة عن إرادتها ،من إكمال األعمال التحضا ا ا ا ا ا اايرية ال زمة ل نتقال إلى

مرحلة االستغ ل ،وأن الدروف االيتصادية السائدة ال تبرر االنتقال إلى مرحلة االستغ ل،

وقد خلصااااااات إلى أن الجهة مقدمة الطلر يد بذلت عن حسا ا ا ا اان نية جهودا ل متلال لشا ا ا ا ااروس عقد

االس ااتكش اااف إال أنها لم تتمكن ،ألس اابا

في االستغ ل،
-1

خارجة عن إرادتها ،من إكمال األعمال التحض اايرية ال زمة للش ااروع

ماصاااي أن يوافق مجلس الس ا االطة الدولية لقاع البحار على طلر تمديد عقد اس ا ااتكش ا اااف

العقياادات المتعااددة الفلزات المبرم بين حكومااة جمهوريااة كوريااا والسا ا ا ا ا ا االطااة لماادة خمس سا ا ا ا ا ا اانوات اعتبااا ار من

 27نيسان/أبري 2021؛

_________________
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مطلا

إلى األمين العاام للسا ا ا ا ا ا االطاة الادولياة لقااع البحاار أن يتخاذ الخطوات ال زماة لكفاالاة

تعدي برنامج األنشا ا ا ا ا ااطة المقترل خ ل فترة التمديد الوارد في الطلر لكي يراعي المواحا ا ا ا ا اايع التي أثيرت في

األسا ا لة التي طرحتها اللجنة القانونية والتقنية وردود الجهة مقدمة الطلر عليها ،و عل المواح اايع اإلح ااافية
التي أثيرت خ ل ماداوالت اللجناة ،يبا إدراع برناامج األنشا ا ا ا ا ا اطاة ،بوصا ا ا ا ا ا افاه المرفق األول ،في االتفااق الاذي
سا اايصا اااس بين السا االطة وحكومة جمهورية كوريا شا ااأن تمديد عقد اسا ااتكشا اااف العقيدات المتعددة الفلزات ،وفقا

للتذيي اللاني من مقرر المجلس(.)2
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