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الدورة السابعة والعشرون
دورة المجلس ،الجزء األول

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

تقرير رئيس اللجنةة القةانينيةة واليقنيةة عم لعمةاج اللجنةة

في دورتها السابعة والعشريم

مقرر مجلس السةةل ة الدولية لقاا الارار بشةةأن تأجدو جدوج اليبلي ناى عل
طلب المعهد االترادي لعليم األرض والميارد ال بيعية
إن مجلس السل ة الدولية لقاا الارار،
إذ يشدر إلى أن المعهد االتحادي لعلوم األرض والموارد الطبيعية قد أبرم ،في  6أيار/مايو ،2015

عقدا لمدة  15عاماً الستكشاف الكبريتيدات المتعددة الفلزات مع السلطة،

وإذ يشةةةةةةةةةدر ليضةةةةةةةةةةةا إلى الفقرة  2من الم ااادة  27من نظ ااام التنقي اال عن الكبريتي اادات المتع ااددة

الفلزات واسا ا ا ا ا ا ااتكشا ا ا ا ا ا ااافهاا في المنطقاة ”النظاام“)  ،)1التي تشا ا ا ا ا ا ااير إلى جادول عملياات الت لي عن القطااعاات
الم صصة للمتعاقدين،

وإذ يالحظ أنا ،،وفقاا لهااا الجادول ،يتعين على المعهاد االتحاادي لعلوم األرض والموارد الطبيعياة أن

يت لى عن  50في المائة على األقل من مس ااااة العقد األة االية الم ص اص ااة ل ،حلول  6أيار/مايو ،2023
وهي نهااياة السا ا ا ا ا ا اناة العاامناة من تااري العقاد ،وعن  75في الماائاة على األقال من مسا ا ا ا ا ا اااااة العقاد األةا ا ا ا ا ا االياة

الم صصة ل ،حلول  6أيار/مايو  ،2025وهي نهاية السنة العاشرة من تاري العقد،

وإذ يالحظ ليضةةةةةةةا أن المعهد االتحادي لعلوم األرض والموارد الطبيعية طلل تأجيل جدول الت لي،

نظ ار لتأثير جائحة مرض فيروس كورونا كوفيد )19-على أنشطت ،التشغيلية،
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وإذ يشةةةةةةدر إلى أن ،،عمال الفقرة  6من المادة  27من النظام ،يجوز للمجلس ،بناء على طلل من

المتعاقد ،وبتوةية من اللجنة ،في ظروف استعنائية ،تأجيل جدول الت لي ويقرر المجلس وجود هاه الظروف
االستعنائية ،وتشمل ،في جمل ا ا ا ا ا ا ااة أما ا ا ااور ،إيالء االعتبار للظروف االقتصادية السائدة أو يرها من الظروف

االستعنائية ير المتوقعة الناشئة فيما يتعلق األنشطة التشغيلية للمتعاقد،
وإذ يضةةةي في اعياار أن اللجنة القانونية والتقنية قد خلص ا ا

إلى أن األس ا ااباه التي قدمها المتعاقد

تعتبر ” ظروفا اس ااتعنائية ير متوقعة ناش اائة فيما يتعلق األنش ااطة التش ااغيلية للمتعاقد“  ،)2وأوةا ا

أن ي جل

لمدة سنة واادة جدول الت لي األول إلى  6أيار/مايو  2024وجدول الت لي العاني إلى  6أيار/مايو ،2026
وإذ ييصرف بناء على توةية اللجنة،
-1

يقرر أن األسا ا ا ا ا ا ابااه التي قادمهاا المعهاد االتحاادي لعلوم األرض والموارد الطبيعياة تعتبر

-2

يؤجو جدول الت لي األول وجدول الت لي العاني على النحو الاي أوة

-3

ي لةةةةب إلى األمين العا ا ااام أن يبلا ها ا اااا المقرر إلى المعها ا ااد االتحا ا ااادي لعلوم األرض

”ظروفا استعنائية ير متوقعة ناشئة فيما يتعلق األنشطة التشغيلية للمتعاقد“؛

والموارد الطبيعية.
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