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مكر ار من جدول األعمال
البند َّ 10

النظر في طلبات تمديد عقود االستكشاف لغرض الموافقة عليها

طلب تمديد عقد استتتتتتتتتكشتتتتتتتتاف العقيدات المتعددة ال للات الم ر ي الشتتتتتتتتر ة
المحدودة لتنمية موارد أعماق المحيطات والسلطة الدولية لقاع البحار
تقرير اللجنة القانونية والتقنية وتوصيتها
إن اللجنة القانونية والتقنية،
إذ تشتتتتتتتتير إلى أن الشر ر ر ر ر رررلة المحدودة لتنمية موارد أعماب المحيطا

 2001عقدا لمدة  15سنة الستكشاف العقيدا

أ رم

ي  20حزيران/يونيه

المتعددة الفل از مع السلطة الدولية لقاع البحار،

وإذ تشير أيضا إلى أن العقد تم تمديده لفترة خمس سنوا

حتى  19حزيران/يونيه ،)1(2021

وإذ تالحظ أن األمين العام للس ر ر ر ررلطة الدولية لقاع البحار تلقى ي  3لانون األول/ديس ر ر ر ررمبر 2020

طلبرا من الشر ر ر ر ر ر رررلرة المحردودة لتنميرة موارد أعمراب المحيطرا

لتمرديرد لر العقرد لمردة خمس سر ر ر ر ر ر ررنوا  ،عم

بالفقرة  9من الفرع  1من مر ق االتفاب المتعلق تنفيذ الجزء الحادي عش ر ر ر ر ررر من اتفامية األمم المتحدة لقانون

البحار المؤرخة  10لانون األول/ديسمبر ،1982

وإذ تالحظ أيضا أن األمين العام أخطر الدولة المزلية وأعضاء السلطة ،ي  7لانون األول/ديسمبر

 ،2020وأعضر رراء اللجنة القانونية والتقنية ،ي  8لانون األول/ديسر ررمبر  ،2020باسر ررت م الطلد وأدرن الن ر
ي الطلد على جدول أعمال اللجنة خ ل الدورة السادسة والعشرين للسلطة،
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وإذ تشير إلى أحكام الفقرة  9من الفرع  1من مر ق االتفاب،
مقرر مجلس السر ر ر ررلطة الدولية لقاع البحار المتعلق بوجراءا
وإذ تشتتتتتير أيضتتتتتا إلى َّ

خطط عمل االستكشاف الموا ق عليها و قا للفقرة  9من الفرع  1من مر ق االتفاب(،)2

ومعايير تمديد

وإذ تشير ذلك إلى أنه يتعين على اللجنة الن ر ي الطلبا على وجه السرعة وو قا لترتيد است مها،
وإذ تشتتتير إلى أن اللجنة توصر رري بالموا قة على طلد تمديد عقد االسر ررتكشر رراف إ ا أر أن المتعا د

خارجة عن إ اردته،

د ذل عن حسررن نية جهودا ل متثال لشرررود عقد االسررتكشرراف ولكنه لم يتمكن ،ألسرربا

من إكمال األعمال التحضر رريرية ال زمة ل نتقال إلى مرحلة االسر ررتغ ل ،أو إ ا لم وف
تبرر ال روف اال تصر ررادية
السائدة االنتقال إلى مرحلة االستغ ل،
وإدراكا منها لتأثير ال روف االسر ر ر ررتثنائية التي رحر ر ر ررتها جائحة مرك يرو

لورونا (كو يد)19-

على األنشطة المضطلع ها خ ل العام الماحي،

وقتتد نظرت ي الطل ررد ال ررذي رردمت رره الشر ر ر ر ر ر رررل ررة المح رردودة لتنمي ررة موارد أعم رراب المحيط ررا

االجتم ر رراع ر ررا

خ ل

التي عق ر رردته ر ررا ي الفترة من  12إلى  15نيسر ر ر ر ر ر ر ر رران/أ ري ر ررل  2021و ي الفترة من  26إلى

 29نيسان/أ ريل  2021و قا لإلجراءا

والمعايير،

وقتد طل ت إلى مقردم الطلرد تقرديم مزيرد من البيرانرا

أن هذه البيانا

والمعلوما

ُ دم

وقد نظرت ي األس ر رربا

أنه لم يتمكن ،ألسبا

والمعلومرا

على النحو الواجد بما يرحي اللجنة،

السر ر ر ر ر ر ررتكمرال الطلرد ،و ت ح

التي س ر ررا ها مقدم الطلد لطلد تمديد عقده والمعلوما

التي دمها ثبا

خارجة عن إرادته ،من إكمال األعمال التحضيرية ل نتقال إلى مرحلة االستغ ل ،وأن

ال روف اال تصادية السائدة ال وف
تبرر االنتقال إلى مرحلة االستغ ل،

وقد خلصتت إلى أن مقدم الطلد د ذل جهودا عن حسر ررن نية ل متثال لشر رررود عقد االسر ررتكشر رراف

ولكنه لم يتمكن ،ألسبا
العقيدا

سنوا
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خارجة عن إرادته ،من إكمال األعمال التحضيرية للشروع ي االستغ ل،

توصتتتي بأن يوا ق مجلس الس ر ررلطة الدولية لقاع البحار على طلد تمديد عقد اس ر ررتكش ر رراف

المتعددة الفل از المبرم ين الشر ر ر رررلة المحدودة لتنمية موارد أعماب المحيطا

ا تداء من  20حزيران/يونيه 2021؛
-2

والسر ر ر ررلطة لفترة خمس

تطلتب إلى األمين العرام للسر ر ر ر ر ر ررلطرة الردوليرة لقراع البحرار أن يتخرذ الخطوا

ال زمرة للترأكرد

من أن رنامج األنشر ر ر ررطة المقترة ي ترة التمديد الوارد ي الطلد د خضر ر ر ررع للتعديل لمراعاة المسر ر ر ررائل التي
أثير

ي األسر ر ر ر ر ر ررالررة التي طرحتهررا اللجنررة القررانونيررة والتقنيررة ،والردود التي ورد

المس ر ر ررائل ا ح ر ر ررا ية التي أثير أثناء مداوال

من مقرردم الطلررد ،وضع

اللجنة ،بل إدران رنامج األنش ر ر ررطة ،وص ر ر ررفه المر ق األول،

ي االتفاب الذي سريتم وحرعه ين السرلطة والشررلة المحدودة لتنمية موارد أعماب المحيطا

استكشاف العقيدا

لمقرر المجلس(.)2
المتعددة الفل از  ،و قا للتذييل الثاني َّ

بشرأن تمديد عقد

__________
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