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الدورة السابعة والعشرون

دورة المجلس ،الجزء األول

كينغستون 21 ،آذار/مارس  1 -نيسان/أبريل 2022
البند  14من جدول األعمال المؤقت*

تقرير رئيس اللجنةة القةانينيةة واليقنيةة عم لعمةاج اللجنةة

في دورتها السابعة والعشريم

تقرير عم اليخلي عم ثلث القطاع المخصةةةةة ة لشةةةةةةةرطة اليابان الي نية للن
والغاز والمعادن بميجب عقد اسةةةةةةةةةي شةةةةةةةةةاح يشةةةةةةةةةير المنغني ال د د الغنية
بال يبالت المبرم بيم الشرطة والسلطة الدولية لقاع الب ار
ِّ
مذطرة مم األمانة
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تم توقيع عقد استتتافتتاو قفتتور المنغنيز الحديدي الغنية بالاوبالت بين شتتر ة اليابان الوينية للن

والغتا والماتادن والست ت ت ت ت ت تتلطتة التدوليتة لقتاع البحتار

المخصص بموجب الاقد  3 000م.2
-2

 27تانون الاتان /ينتاير  .2014وتبلغ مست ت ت ت ت ت تتا تة القطتاع

وعمال بالجدول الزمن للو اء بالتزامات التخل بموجب المادة  )1( 27من نظام التنقيب عن قفتتور

المنغنيز الحتديدي الغنيتة بالاوبالت واست ت ت ت ت ت تتتافت ت ت ت ت ت تتا تا

المنطقتة (انظر  ،)ISBA/18/A/11على المتاتاقد،

بحلول ن اية الس ت ت ت ت تتنة الاامنة من تاريخ الاقد ،أن يكون قد تخلى عن الالث على األقل من القطاع األص ت ت ت ت تتل

المخصص له.
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وبناء على ذلك ،تاين على الفت ت ت ت تتر ة أن تتخلى عن الالث على األقل من القطاع المخصت ت ت ت تتص ل ا

بحلول  26انون الاان /يناير  .2022و

رست تتالة مؤر ة  27انون األول/ديست تتمبر  ،2021قدمت الفت تتر ة

إلى األمين الاام مواد رائطية اشت تتتملت على مل ات بفت تتكل  Shapefileللخاليا المتخلى عن ا وتلك المتبقية
و ريطة عامة لقطاعات االستافاو المتبقية.
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وال ظتت اللجنتة القتانونيتة والتقنيتة ،الل الجزء األول من التدورة الست ت ت ت ت ت تتاباتة والافت ت ت ت ت ت ترين ،الت ي عقتد
ال ترة من  14إلى  18آذار/مارس  ،2022اس ت تتتنادا إلى االس ت تتتارال التقن ال ي أجرته األمانة،

عن ُباد
أن المتااقد قد امتال اللتزاماته بالتخل عمال بالنظام الس تتاري والتوص تتيات التوجي ية للمتااقدين بفت ت ن التخل

عن القطاعات المفت ت تتمولة باقود است ت تتتافت ت تتاو الابريتيدات المتاددة ال لزات أو قفت ت تتور المنغنيز الحديدي الغنية
بالاوبالت (.)ISBA/25/LTC/8
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ويتاون القطاع األص تتل ااجمال  ،ال ي تتوا ر رائطه على الراب ،https://bit.ly/3ugsvxM

من  150قطاتة ،وتتت لك تل قطاتة من  20ليتة ويبلغ مقيتاس تل ليتة  1لم ×  1لم .ويتراوح عتدد القطع
تتل مجموعتتة بين  5قطع و  40قطاتتة .و

 1 000م 2من  150قطاة مو عة
يغط مسا ة  2 000م.2

2/2

المجموع ،تم التخل عن  1 000ليتتة تبلغ مس ت ت ت ت ت ت تتا ت تتا

 8مجموعات .وباد ه ا التخل  ،بات القطاع المتبق قيد االستافاو
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وأعيد القطاع المتخلى عنه إلى المنطقة.
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والمجلس مدعو إلى اا اية علما ب ه الم رة.
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