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النظر في طلبات تمديد عقود االستكشاف لغرض الموافقة عليها

طلب تمبديبد عقبد اسبببببببببتكشببببببببباف العقيبدات المتعبددة ال ل ات ي
ال رنسي الستغالل الب ار والسلطة الدولية لقاع الب ار

عهبد الب و

تقرير وتوصيات اللجنة القانونية والتقنية
إن اللجنة القانونية والتقنية،
إذ تشبير إلى أن معهد البحوث الفرنسيي ستيتغ ل البحار أمر  ،ي  20حزيران/يونيه  ،2001عقدا

مدته  15تنة ستتكشاف العقيدات المتعددة الفلزات مع السلطة الدولية لقاع البحار،

وإذ تشير أيضا إلى أن العقد تم تمديده لفترة خمس تنوات حتى  19حزيران/يونيه ،)1(2021
وإذ تالحظ أن األمين العا للسيلطة الدولية لقاع البحار تلىقى ،ي  17كانون األول/ديسيمبر ،2020

من معهد البحوث الفرنسي ييي ستي ييتغ ل البحار دلبا لتمديد دلل العقد لفترة خمس تي يينوات ،عم

الفقرة  9من

الفرع  1من مر ق استفيا المتلي ي ي ي ي ي ييا متنفييش الجزء الحيادا عشي ي ي ي ي ي يير من اتفيا يية األمم المتحيدة لقيانون البحيار
المؤرخة  10كانون األول/ديسمبر ،1982

ياء اللجنة القانونية
ياء الس ي ي ييلطة وأعض ي ي ي َ
وإذ تالحظ أيضببببا أن األمين العا أملغ الدول َة المزكية وأعض ي ي ي َ
والتقنيية ،ي  22كيانون الثياني/ينياير  ،2021ياتي ي ي ي ي ي ييت الطليظ وأنيه أدرَ النور ي الطليظ ي جيدول أعميال
اللجنة للدورة السادتة والعشرين للسلطة،
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وإذ تشير إلى أحكا الفقرة  9من الفرع  1من مر ق استفا ،
وإذ تشبببببير أيضبببببا إلى مقرر مجلس السي ي ي ييلطة الدولية لقاع البحار المتعلق وجراءات ومعايير تمديد

خطط عما استتكشاف المواَ ق عليها و قاً للفقرة  9من الفرع  1من مر ق استفا (،)2

وإذ تشير كذلك إلى أنه يتعين على اللجنة أن تسارع إلى النور ي الطلبات و قا لترتيظ اتت مها،
وإذ تشببببببير إلى أن اللجنة ت ي ي ي ييتوص ي ي ي ييي الموا قة على دلظ تمديد عقد است ي ي ي ييتكش ي ي ي يياف إدا ما رأت
أن المتعاقد مشل جهودا حسي ي يين ج
نية من أجا اسمتثال لشي ي ييروا عقد استي ي ييتكشي ي يياف ولكنه لم يتمكن ،ألتي ي ييبا
خارجة عن إرادته ،من ات ييتكمال األعمال التحض يييرية ال زمة ل نتقال إلى مرحلة است ييتغ ل ،أو إدا لم تبرر
اسنتقال إلى مرحلة استتغ ل،
الوروف اسقتلادية السائدة
ُ
َ

وإدراكا نها لتأثير الوروف استي ي ي ييتثنائية التي رحي ي ي ييتها جائحة مرك يرو

على األنشطة المضطلع مها خ ل العا الماحي،

كورونا (كو يد)19-

وقبد نظرت ي دلييظ معهييد البحوث الفرنسي ي ي ي ي ي ييي ستي ي ي ي ي ي ييتغ ل البحييار خ ل اجتميياعيياتهييا المعقودة

إلكترونيًّا ي الفترة من  12إلى  15نيسييان/أمريا  2021والفترة من  26إلى  29نيسييان/أمريا  ،2021و قا
لإلجراءات والمعايير،

وقد طلبت من مقد الطلظ تو ير مزيد من البيانات والمعلومات اتتكماس لطلبه ،وإد ت حظ أن هشه

البيانات والمعلومات ُقدمت حسظ األصول ما يرحي اللجنة،

تميدي جيد لعقيده و ي المعلوميات

وقبد نظرت ي األتي ي ي ي ي ي يبيا التي د ع مهيا مقيد ُ الطليظ من أجيا التميا
المقدمة إلثبات أنه لم يتمكن ،ألتييبا خارجة عن إرادته ،من إنجاز األعمال التحضيييرية ل نتقال إلى مرحلة
استتغ ل ،وأن الوروف اسقتلادية السائدة س تبرر اسنتقال إلى مرحلة استتغ ل،

وقد خلصببببت إلى أن مقد الطلظ مشل جهودا حسي ي يين ج
نية من أجا اسمتثال لشي ي ييروا العقد المشكور

ولكنه لم يتمكن ،ألتبا
-1

خارجة عن إرادته ،من إنجاز األعمال التحضيرية ل نتقال إلى مرحلة استتغ ل،

توصبببي أن يوا ق مجلس الس ي ييلطة الدولية لقاع البحار على دلظ تمديد عقد ات ي ييتكش ي يياف

العقيدات المتعددة الفلزات المبر مين معهد البحوث الفرنسي ييي ستي ييتغ ل البحار والسي ييلطة ،مدة خمس تي يينوات

اعتبا ار من  20حزيران/يونيه 2021؛
-2

تطل إلى األمين العا للس ييلطة الدولية لقاع البحار أن يقو الخطوات ال زمة التي تكفا

تعديا مرنامج األنش ي ي ييطة المقتر لفترة التمديد الوارد ي الطلظ ،ما يراعي المس ي ي ييائا التي أُثيرت ي األتي ي ي ي لة

التي درحتها اللجنة القانونية والتقنية ،وردود مقد الطلظ عليها ،وبعض المسيائا اإلحيايية التي أثيرت خ ل

تيبر مين السلطة
مداوست اللجنة ،ودلل قبا إد ار مرنامج األنشطة ،اعتباره المر ق األول ،ي استفا الشا ُ
ومعهد البحوث الفرنسيي ستيتغ ل البحار شيأن تمديد عقد اتيتكشياف العقيدات المتعددة الفلزات ،و قا للتشييا
الثاني لمقرر المجلس(.)2
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