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الدورة السابعة والعشرون

دورة المجلس ،الجزء الثاني

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

تقرير رئيس اللجنة القانونية والتقنية عن أعمال اللجنة

في دورتها السابعة والعشرين

مقرر لمجلس السللللللللللةلة اللدوليلة لقلا اليللار بشللللللل ل ن تل ل موعلد الت لي عن
منةقة مشللللللمولة بعقد اسللللللتبشللللللاطل ناه علل حلث معهد اليلو ال رنسللللللي
الستغالل اليلار
إن مجلس السلةة الدولية لقا اليلارل
إذ يشلللل ر إلى أن معهد البحوث الفرنس ي ي ييي ال ي ي ييتغبل البحار لد أفر م الس ي ي ييلطة ي  18تش ي ي يير ن

الثاني/نو مبر  2014عقدا لمدة  15عاما التكشاف الكبر تيدات المتعددة الفلزات،

وإذ يشلل ر إلى الفقرة  2من المادة  27من نظا التنقيب عن الكبر تيدات المتعددة الفلزات والي ييتكشي ييا ها

ي المنطقة (النظا )( ،)1التي تشير إلى الجدول الزمني لمراحل التخلي عن القطاعات المخصصة للمتعالدين،

وإذ يالحظ أنه ،و قا لهذا الجدول الزمني ،يتعين على معهد البحوث الفرنسي ي ي ي ييي الي ي ي ي ييتغبل البحار أن

يتخلى عن  50ي المائة على األلل من مسياحة العقد األليلية المخصيصية له لحلول  18تشير ن الثاني/نو مبر

 ،2022أي ي نهاية السي يينة الثامنة من تار ع العقد ،وعن  75ي المائة على األلل من مسي يياحة العقد األلي ييلية
المخصصة له لحلول  18تشر ن الثاني/نو مبر  ،2024أي ي نهاية السنة العاشرة من تار ع العقد،

وإذ يالحظ أيضا أن معهد البحوث الفرنسي التغبل البحار طلب إرجاء موعد التخلي ،نظ ار لتأثير

جائحة مرض يروس كورونا (كو يد )19-على أنشطته التشغيلية،
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وإذ يشللللللل ل ر إلى أنييه ،عمب لييالفقرة  6من المييادة  27من النظييا  ،يجوز للمجلس ،فنيياء على طلييب

من المتعالد ،وبتولي ي ي ي ي ييية من اللجنة ،ي يروف الي ي ي ي ي ييتثنائية ،تأجيل موعد التخلي و قرر المجلس وجود ذ

الظروف االتثنائية التي تشمل ،ي جملي ي ي ي ي ي ي ي يية أم ي ي ي ييور ،إيبء ااعتبار للظروف االتصادية السائدة أو غير ا

من الظروف االتثنائية غير المتولعة الناشئة فيما يتعلق لاألنشطة التشغيلية للمتعالد،
وإذ يضلللي في اعتيار أن اللجنة القانونية والتقنية لد خلص ي ي

إلى أن األل ي ييباه التي لدمها المتعالد

تعتبر ”يرو ا ال ييتثنائية غير متولعة ناش ييئة فيما يتعلق لاألنش ييطة التش ييغيلية للمتعالد“( ،)2وأولي ي

لأن ي جل

لمييدة لي ي ي ي ي ي ينيية واحييدة موعييد التخلي األول إلى  18تشي ي ي ي ي ي يير ن الثيياني/نو مبر  2023وموعييد التخلي الثيياني إلى

 18تشر ن الثاني/نو مبر ،2025

وإذ يتصرط فناء على تولية المجلس،
-1

يقرر أن األلي ي ي ييباه التي أفدا ا معهد البحوث الفرنسي ي ي ييي الي ي ي ييتغبل البحار تعتبر ”يرو ا

-2

يؤ

-3

يةلث إلى األمين العا أن يبلغ ذا المقرر إلى المعهد الفرنسي لبحوث التغبل البحار.

التثنائية غير متولعة ناشئة فيما يتعلق لاألنشطة التشغيلية للمتعالد“؛

موعد التخلي األول وموعد التخلي الثاني على النحو الذي أول

له اللجنة()3؛
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