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مكر ار من جدول األعمال
البند َّ 10

النظر في طلبات تمديد عقود االستكشاف لغرض الموافقة عليها

طلب تمديد عقد استتتتتتتتكشتتتتتتتاف العقيدات المتعددة الهل ات حيد المعهد االت اد
لعلوم األرض والموارد الطبيعية والسلطة الدولية لقاع الب ار
تقرير اللجنة القانونية والتقنية وتوصيتها
إن اللجنة القانونية والتقنية،
إذ تشتتير إلى أن المعهد االتحادي لعلوم األرض والموارد الطبيعية التابع لجمهورية ألمانيا االتحادية

أبرم ،في  29تموز/يوليه  ،2006عقدا مدته  15عاما الست ت ت تتتقيت ت ت تتاد العقيداا المتعددة ال لزاا مع الست ت ت تتلطة
الدولية لقاع البحار،

وإذ تالحظ أن األمين العام للستلطة الدولية لقاع البحار تلّقى ،في  29كانون األول/ديستمبر ،2020

من المعهتتد االتحتتادي لعلوم األرض والموارد الطبيعيتتة للبتتا لتمتتديتتد تلتتخ العقتتد ل ترة مس ست ت ت ت ت ت تتنواا ،عم

بال قرة  9من ال رع  1من مرفق االت اق المتعلق بتن يذ الجزء الحادي عي ت ت ت ت تتر من ات امية األمق المتحدة لقانون

البحار المؤر ة  10كانون األول/ديسمبر ،1982

وإذ تالحظ أيضتتتتتتتتتتا أن األمين العتام أبل التدولت لة المزكيتة ،في  22كتانون الثتاني/ينتاير ،2021
وأعضت تتاء الست تتلطة ،في  21كانون الثاني/يناير  ،2021وأعضت تتاء اللجنة القانونية والتقنية ،في  15كانون
ل
ل
الثتتاني/ينتتاير  ، 2021بتتاس ت ت ت ت ت ت تتت م الطلتتي وأنتته أدر الن ر في الطلتتي في جتتدول أعمتتال اللجنتتة للتتدورة

السادسة والعيرين للسلطة،

وإذ تشير إلى أحكام ال قرة  9من ال رع  1من مرفق االت اق،
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وإذ تشتتتتتير أيضتتتتتا إلى مقرر مجلس الست ت ت تتلطة الدولية لقاع البحار المتعلق بوجراءاا ومعايير تمديد

طط عمل االستقياد الموالفق عليها وفقا لل قرة  9من ال رع  1من مرفق االت اق(،)1

وإذ تشتتتتتتتتتير ت ل ت إلى أن تته يتعين على اللجن تتة أن تن ر في الطلب تتاا على وج تته الس ت ت ت ت ت ت تترع تتة

ووفقا لترتيي است مها،

وإذ تشتتتتير إلى أن اللجنة س ت ت تتتوص ت ت تتي بالموافقة على للي تمديد عقد االس ت ت تتتقي ت ت تتاد إتا ما رأا أن

المتعاقد بذل جهودا بحس تتن نية من أجل االمتثال لي تتروا عقد االس تتتقي تتاد ولقنه لق يتمكن ،ألس تتبا

ارجة

رود
عن إرادته ،من إنجاز األعمال التحضت ت تتيرية ال زمة ل نتقال إلى مرحلة االست ت تتتغ ل ،أو إتا لق تبرر ال
ُ
االنتقال إلى مرحلة االستغ ل،
االقتصادية السائدة
ل
وإدراكا منها لتأثير ال رود االست ت ت تتتثنائية التي فرحت ت ت تتتها جائحة مرض فيرو

على األنيطة المضطلع بها

ل العام الماحي،

وقد نظرت في للي المعهد االتحادي لعلوم األرض والموارد الطبيعية

كورونا (كوفيد)19-
ل اجتماعاتها المعقودة

في ال ترة من  12إلى  15نيست ت ت ت ت ت ت ت تتان/أبري ت تتل  2021وال ترة من  26إلى  29نيست ت ت ت ت ت ت ت تتان/أبري ت تتل ،2021

وفقا لإلجراءاا والمعايير،

تدم الطلتي من أجتل التمتا
وقتد نظرت أيضتتتتتتتتتا في األست ت ت ت ت ت تبتا التي دفع بهتا مق ُ
ارجة عن إرادته ،من إنجاز األعمال التحضتتيرية ل نتقال
المعلوماا المقدمة إلثباا أنه لق يتمكن ،ألستتبا
تمتديتد لعقتد ،،وفي

إلى مرحلة االستغ ل ،وأن ال رود االقتصادية السائدة ال تبرر االنتقال إلى مرحلة االستغ ل،

وقد خلصت إلى أن مقدم الطلي بذل جهودا بحستتن نية من أجل االمتثال ليتتروا عقد االستتتقيتتاد

ولقنه لق يتمكن ،ألسبا
-1

ارجة عن إرادته ،من إنجاز األعمال التحضيرية ل نتقال إلى مرحلة االستغ ل،

توصتتتي بأن يوافق مجلس الس ت تتلطة الدولية لقاع البحار على للي تمديد عقد اس ت تتتقي ت تتاد

العقيتداا المتعتددة ال لزاا المبرم بين المعهتد االتحتادي لعلوم األرض والموارد الطبيعيتة التتابع لجمهورية ألمتانيتا
االتحادية ،والسلطة ،لمدة مس سنواا اعتبا ار من  29تموز/يوليه 2021؛
-2

تطلب إلى األمين العام للست ت ت تتلطة الدولية لقاع البحار أن يتخذ الخطواا ال زمة لضت ت ت تتمان

إد ار برنامج األنيتطة المقتر ل ترة التمديد والوارد في الطلي ،باعتبار ،المرفق األول ،في االت اق الذي س ُتيبرم

بين الستتلطة والمعهد االتحادي لعلوم األرض والموارد الطبيعية بيتتأن تمديد عقد استتتقيتتاد العقيداا المتعددة

ال لزاا ،وفقا للتذييل الثاني لمقرر المجلس(.)1
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