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الدورة السابعة والعشرون

دورة المجلس ،الجزء الثاني

كينغستون 29-18 ،تموز/يوليه 2022
البند  14من جدول األعمال

تقرير رئيس اللجنةة القةانينيةة واليقنيةة عم لعمةاج اللجنةة

في دورتها السابعة والعشريم

تقرير عم اليخلي عم ثلث القطاع المخصةةل للرابطة الصة نية للواث واليطيير
في مجاج الميارد المعدنية للمايطات بميجب عقد اسةةةةي شةةةةال نشةةةةير المن ن
الاديدي ال نية بال يبالت المبرم ب م الرابطة والسلطة الدولية لقاع الواار
ِّ
مذكرة مم األمانة
ُوِّقع عقد استتشاتاق قاتور المنغنيز الحديدل الغنية كالشوتالي ين الطاكطة اليتينية للبحل والتطو ط
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في مجال الموارد المعدنية للمحيطات والسلطة الدولية لقاع البحار في  29نيسان/أ ط ل  .2014وتبلغ مساحة
القطاع المخيص كموجب العقد  3 000كيلومتط مطتع.
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وعمال كتالجتتدول الزمني للوفتاء كتالت ازمتات التخلي المنيت ت ت ت ت ت تتود عليتته في المتتادة  )1( 27من نظتتا

التنقيب عن قاور المنغنيز الحديدل الغنية كالشوتالي واستشاافها في المنطقة ( ،ISBA/18/A/11المطفق)،

على المتعتاقتد ،كحلول نهتااتة الست ت ت ت ت ت تنتة الثتامنتة من تتار ل العقتد ،أن ا ون قتد تخلى عمتا ال اقتل عن للتل القطتاع
األصلي المخيص له.
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وتناء على ذلك ،كان على الطاكطة أن تتخلى عما ال اقل عن للل القطاع المخي ت ت ت ت ت تص لها كحلول

 29نيست ت ت ت ت ت تتان/أ طتل  .2022وفي  8أاتار/متايو  ،2022قتدمتي الطاكطتة للى أمين عتا الست ت ت ت ت ت تتلطتة مواد اط طية

اشت ت ت ت ت ت تتتملتي على مل تات كات ت ت ت ت ت ت تل  Shapefileللخالاتا المتخلى عنهتا وتلتك المتب يتة و ط طتة عتامتة للقطتاعتات

المتب ية قيد االستشااق.
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والحظي اللجنة القانونية والتقنية ،في الجزء الثاني من دورتها الس ت ت ت تتاكعة والعا ت ت ت تتط ن التي عقدت في

ال تطة من  4للى  15تموز/يوليه  ،2022است تتتنادا للى االست تتتع اط

التقني ال ل أجطته األمانة ،أن المتعاقد قد

امتثل اللتزاماته كالتخلي عمال كاألنظمة السار ة والتوصيات التوجيهية للمتعاقدين كاأن التخلي عن القطاعات
الما ت ت ت ت تتمولة كعقود اس ت ت ت ت تتتشا ت ت ت ت تتاق الشبط تيدات المتعددة ال لزات أو قا ت ت ت ت تتور المنغنيز الحديدل الغنية كالشوتالي
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و تشون القطاع األصت ت تتلي ا،جمالي ،ال ل تتوافط اط طه على الطاك ،https://bit.ly/3P3TODY

من  150قطعة ،وتتألف كل قطعة من  16لية تست ت ت ت تتاول أكعاد كل منها حوالي  1,12كيلومتط ×  1,12كيلومتط.
و تطاوح عت تتدد الخالات تتا المتخلى عنهت تتا في كت تتل مجموعت تتة ين  45و  368قطعت تتة .وتت التخلي عم ت تا مجموعت تته

 803الاا تا ت ل مستتاحة  1 000كيلومتط مطتع ،من أصتتل  150قطعة موزعة على أرتع مجموعات .و غطي
القطاع المتبقي قيد االستشااق مساحة  2 000كيلومتط مطتع.
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وأُعيد القطاع المتخلى عنه للى المنطقة.
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والمجلس مدعو للى ا،حاطة علما ه ه الم كطة.
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