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النظر في طلبات تمديد عقود االستكششتا

لغرض الموافقة عليها

طلت تمتديتد عقتد استتتتتتتتتكششتتتتتتتتتا العقيتدات المكعتددة ال ل ات المبر ي ال ار تة
الصتتتتتتتتتينيتة للبرتف والك وار في دجتا الموارد المعتدييتة للمري تات والستتتتتتتتتل تة
الدولية لقاع البرار
تقرار اللجنة القايويية والكقنية وتوصيكها
إن اللجنة القايويية والكقنية،
إذ تشتتتتتير إلى أن الرابطة الصي ي ي ييينية للبحي والتطوار اي مجال الموارد الممدنية للمحيطا

أ رم ،

اي  22أيار/مايو  ،2001عقداً لمدة خمسية عرير عاما ما السيلطة الدولية لقاع البحار كشيت رياق المقيدا
المتمددة الفل از ،
وإذ تشير أيضا إلى أن المقد تم تمديده لفترة خمس شنوا

حتى  21أيار/مايو ،)1(2021

وإذ تالحظ أن األمين المام للس ي ييلطة الدولية لقاع البحار تلقى ،اي  8كانون األول/ديس ي ييمبر ،2020

طلبا من الرابطة الصيينية للبحي والتطوار اي مجال الموارد الممدنية للمحيطا

تمديد لل المقد لمدة خمس

شي ي ي يينوا  ،عمة بالفقرة  9من الفرع  1من مراق اكتفاق المتملق تنفيذ الجزء الحادي عري ي ي يير من اتفا ية األمم

المتحدة لقانون البحار المؤرخة  10كانون األول/ديسمبر ،1982
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وإذ تالحظ أيضتتتتا أن األمين المام للسي ي ييلطة أ لل الدولة المزكية وأعضي ي يياء السي ي ييلطة وأعضي ي يياء اللجنة
القانونية والتقنية ،اي  10كانون األول/ديس ي ي ي ي ييمبر  ،2020باش ي ي ي ي ييتةم الطلب وأنه أدرج النظر اي الطلب على
جدول أعمال اللجنة القانونية والتقنية للدورة السادشة والمرران للسلطة،
وإذ تشير إلى أحكام الفقرة  9من الفرع  1من مراق اكتفاق،
وإذ تشتتتتتير أيضتتتتتا إلى مقرر مجلس السي ي ي ييلطة الدولية لقاع البحار المتملق بوجراءا

خطط عمل اكشت راق المواَاق عليها واقاً للفقرة  9من الفرع  1من مراق اكتفاق(،)2

وممايير تمديد

وإذ تشير كذلك إلى أنه يتمين على اللجنة النظر اي الطلبا على وجه السرعة وواقا لترتيب ورودها،
وإذ تشتتير إلى أنه يتمين على اللجنة التوصييية بالموااقة على طلب تمديد عقد اكشييت ريياق إلا أر

أن ال متما د ذل عن حسي يين نية جهودا لةمتثال لري ييروس عقد اكشي ييت ري يياق إك أنه لم يتمكن ،ألشي ييبا
عن إرادته ،من إكمال األعمال التحض ي ي ي ي يييراة الةزمة لةنتقال إلى مرحلة اكش ي ي ي ي ييتغةل ،أو إلا كان

اك تصادية السائدة ك تبرر اكنتقال إلى مرحلة اكشتغةل،

وإدراكا دنها لتأثير الظروق اكشي ي ي ييتثنائية التي ارحي ي ي ييتها جائحة مرك ايرو

خارجة

الظروق

كورونا (كوايد)19-

على األنرطة المضطلا ها خةل المام الماحي،

وقد يظرت اي طلب الرابطة الصي ي ييينية للبحي والتطوار اي مجال الموارد الممدنية للمحيطا

خةل

اجتماعاتها الممقودة إل ترونيًّا اي الفترة من  12إلى  15نيس ييان/أ رال  2021والفترة من  26إلى  29نيس ييان/

أ رال  2021واقا لإلجراءا

والممايير المرعية،

وقتتد طلبت من الجهيية مقييدميية الطلييب تق يديم مزاييد من البيييانييا
وإل تةحظ أن هذه البيانا والمملوما ُ ِّدم على النحو الواجب بصورة ترحي اللجنة،
والمملومييا

إلثبا

وقد يظرت اي األشي ي ي ي ييبا

أنها لم تتمكن ،ألشي ي ي ي ي ي ييبا

كشي ي ي ي ي ي ييت مييال طلبهييا،

التي شي ي ي ي ييا تها الجهة مقدمة الطلب لتمديد عقدها واي المملوما

المقدمة

خارجة عن إ اردتها ،من إكمال األعمال التحضي ي ي ي ي ي يييراة الةزمة لةنتقال إلى

مرحلة اكشتغةل ،وأن الظروق اك تصادية السائدة ك تبرر اكنتقال إلى مرحلة اكشتغةل،

وقد خلص إلى أن الجهة مقدمة الطلب د ذل عن حسن نية جهودا لةمتثال لرروس عقد اكشت راق

إك أنها لم تتمكن ،ألشبا خارجة عن إرادتها ،من إكمال األعمال التحضيراة الةزمة للرروع اي اكشتغةل،
المقيدا
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توصتتتي بأن يوااق مجلس الس ي ييلطة الدولية لقاع البحار على طلب تمديد عقد اش ي ييت ر ي يياق

المتمددة الفل از المبرم ين الرابطة الصي ي ييينية للبحي والتطوار اي مجال الموارد الممدنية للمحيطا

والسلطة لمدة خمس شنوا
-2

ت لت

اعتبا ار من  22أيار/مايو 2021؛

إلى األمين الميام للسي ي ي ي ي ي ييلطية اليدوليية لقياع البحيار أن يتخيذ الخطوا

الةزمية ل فيالية

تمديل رنامج األنري ي ي ي ي ييطة المقترل خةل اترة التمديد الوارد اي الطلب ل ي يراعي المواحي ي ي ي ي يييا التي أثير اي

األشي ي لة التي طرحتها اللجنة القانونية والتقنية وردود الجهة مقدمة الطلب عليها ،و مل المواح يييا اإلح ييااية

المثارة خةل مداوك

اللجنة ،بل إدراج رنامج األنر ييطة ،وص ييفه المراق األول ،اي اكتفاق الذي ش يييص ييا

ين السي ي ي ي ي ييلطة والرابطة الصي ي ي ي ي ييينية للبحي والتطوار اي مجال الموارد الممدنية للمحيطا

اشت راق المقيدا

المتمددة الفل از  ،واقا للتذييل الثاني من مقرر المجلس(.)2

بري ي ي ي ي ييأن تمديد عقد
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