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كينغستون 21 ،آذار/مارس  1 -نيسان/أبريل 2022
البند  9من جدول األعمال المؤقت*

النظر في طلب تمديد عقد استكشاف لغرض الموافقة عليه

طلب تمديد عقد استتتتكشتتتاف العقيداع المتعدلة الالماع المنرح وية الونة ال ند
والسلطة الدولية لقاع النحار
تقرير اللجنة القانونية والتقنية وتوصيات ا
إن اللجنة القانونية والتقنية،
إذ تشير إلى أن حكومة الهند قد أبرمت في  25آذار/مارس  2002عقداً لمدة  15عاما مع السلطة
الدولية لقاع البحار الستكشاف العقيدات المتعددة الفلزات،
وإذ تشير أيضا إلى أن العقد تم تمديده لفترة خمس سنوات حتى  24آذار/مارس ،)1(2022
وإذ تالاظ أن األمين العام للسلللطة الدولية لقاع البحار تلقى ،في  20تش لرين األول/أكتو ر ،2021

طلبلا من حكوملة الهنلد بتملديلد ذللد العقلد لملدة خمس سل ل ل ل ل ل للنوات عم

لالفقرة  9من الفرع  1من مرفق االتفلا

المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة  10كانون األول /ديسمبر

،)2(1982
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وإذ تالاظ أيضتتتا أن األمين العام للسل لللطة أبلض أعال للاء السل لللطة وأعال للاء اللجنة القانونية والتقنية،

على التوالي ،في  3و  4تش ل ل ل ل ل لرين ال اني/نوفمبر  ،2021اسل ل ل ل ل للت م الطلا وأن أدرل النظر في الطلا على
جدول أعمال اللجنة للدورة السا عة والعشرين للسلطة،

وإذ تشير إلى أحكام الفقرة  9من الفرع  1من مرفق االتفا ،
وإذ تشتتتتتير أيضتتتتتا إلى مقرر مجلس السل ل ل لللطة الدولية لقاع البحار المتعلق وجراءات ومعايير تمديد

خطط عمل االستكشاف المواَفق عليها وفقاً للفقرة  9من الفرع  1من مرفق االتفا (،)3

وإذ تشير كذلك إلى أن يتعين على اللجنة النظر في الطلبات على وج السرعة ووفقا لترتيا ورودها،
وإذ تشتتتير إلى أن اللجنة توصل للي الموافقة على طلا تمديد عقد االسل للتكشل للاف إذا رأت أن المتعاقد

بذل عن حسل للن نية جهودا ل مت ال لشل للروس عقد االسل للتكشل للاف إال أن لم يتمكن ،ألسل للبا

خارجة عن إرادت ،

من إكمال األعمال التحال ل ل لليرية ال قمة ل نتقال إلى مرحلة االسل ل ل للتغ ل ،أو إذا كانت األحوال االقت ل ل ل للادية
السائدة ال تبرر االنتقال إلى مرحلة االستغ ل،

وإلراكا نن ا لتأثير الظروف االسل ل ل للت نائية التي فرحل ل ل للتها جائحة مرك فيروس كورونا (كوفيد)19-

على األنشطة خ ل العامين الماحيين،

وقتد نظرع في طلللا حكومللة الهنللد خ ل اجتمللاعللاتهللا المعقودة افت ارحل ل ل ل ل ل ليللا في الفترة من  14إلى

 18آذار/مارس  ،2022وفقا لإلجراءات والمعايير المرعية،

وقتتد طلنت

إلى الجهللة مقللدمللة الطلللا توفير مزيللد من البيللانللات والمعلومللات السل ل ل ل ل ل للتكمللال طلبهللا،

وإذ ت حظ أن هذه البيانات والمعلومات ُقدمت على النحو الواجا
وقد نظرع في األسل ل ل ل للبا

ورة ترحي اللجنة،

التي سل ل ل ل للاقتها الجهة مقدمة الطلا اللتماس تمديد عقدها وفي المعلومات

المقدمة إلثبات أنها لم تتمكن ،ألسل ل للبا

خارجة عن إرادتها ،من إكمال األعمال التحال ل لليرية ال قمة ل نتقال

إلى مرحلة االستغ ل وأن األحوال االقت ادية السائدة ال تبرر االنتقال إلى تلد المرحلة،

وقد خلصتتتتتت إلى أن الجهة مقدمة الطلا قد بذلت عن حسل ل ل ل للن نية جهودا ل مت ال لشل ل ل ل للروس عقد

االس للتكش للاف إال أنها لم تتمكن ،ألس للبا

إلى مرحلة االستغ ل،

خارجة عن إرادتها ،من إكمال األعمال التحا لليرية ال قمة ل نتقال
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توصتتتتتتي أن يوافق مجلس الس ل ل ل لللطة الدولية لقاع البحار على طلا تمديد عقد اس ل ل ل للتكش ل ل ل للاف
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تطلتب إلى األمين العلام للسل ل ل ل ل ل لللطلة اللدوليلة لقلاع البحلار أن يتفلذ الفطوات ال قملة لكفلاللة

العقيدات المتعددة الفلزات المبرم بين حكومة الهند والسلطة لمدة خمس سنوات اعتبا ار من  25آذار/مارس 2022؛

تعديل برنامج األنش ل للطة المقترر لفترة التمديد الوارد في الطلا لكي يراعي المواح ل لليع التي أُثيرت في األس ل ل لة

التي طرحتها اللجنة القانونية والتقنية وردود الجهة مقدمة الطلا عليها قبل إدرال برنامج األنش ل ل للطة ،بوص ل ل للف

المرفق األول ،في االتفا الذي سل ل ُلي ل للاس بين السل لللطة وحكومة الهند شل للأن تمديد عقد اسل للتكشل للاف العقيدات
المتعددة الفلزات ،وفقا للتذييل ال اني لمقرر المجلس(.)4
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(.ISBA/21/C/19 )3
( )4المرجع نفس .
2/2

22-04096

