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الدورة العشرون
كينغستون ،جامايكا
 ٥٢-41متوز/يوليه ٥١41

تنفيذذا اكاكذذات اقتعلقذذة تطديذذد لطذذا العطذذت ااا ذذة ا تكشذذا
والذذذواريفة ظ ن ذذذات التنقيذذذي اذذذمل العقيذذذدا اقدلفذذذة مذذذمل اذذذدة معذذذايفن
وا تكشافها ظ اقنطقة
ماكّرة ممل اكمانة العامة
 - 4اطذ ذذالفقرة  )4مذذمل اقذذايفة  ٥2مذمل ن ذذات التنقيذذي اذذمل العقيذدا اقدلفذذة مذذمل اذذدة
معايفن وا تكشافها ظ اقنطقة ،يوافَق الذ لطذة اطذت ا تكشذا لفتذرة  4٢ذنة ولذد
انقضاء مدة لطة اطت ا تكشا  ،ال اقتعاقد أن يقدت طلبا شأن لطة اطذت ل ذتغ
مذذا مل يكذذمل قذذد قذذات ذذال فع ذ أو ادذذت ال ذ متديذذد اطذذة العطذذت ااا ذذة ا تكشذذا
ومذذذا مل يكذذذمل قذذذد قذذذرر التنذذذاز اذذذمل اقوقذذذه ظ اقنطقذذذة اقشذذذطولة طذذذة العطذذذت اقو ذذذواة
ل تكشا
 - ٥وأاكات اقايفة  ٥2مذألوةة كطذا ذن مذمل الفقذرة  9مذمل الفذرع  4مذمل اقرفذق اقلحذق
ا تفذذاا اقتعلذذق تنفيذذا ااذ ء ا ذذايفر اشذذر ان ذذر قذذرار ااطعيذذة العامذذة  ،٥22/14اقرفذذق)،
وينص اقرفق الذ دديذد مذدة لطذا العطذت ااا ذة ا تكشذا ونتيجذة اذا اكاكذات،
ينص كت اقد ممل اقذويف ا تكشذا الذ مذدة ذديفة ظ  4٢ذنة تبذدأ مذمل تذاريو يفلذو
العقد اي النفاة ،ال أنه جيوز متديد فترة العقد وفقا للبنديمل اقواَّديمل  ٥-2و ٥-41
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 - 2ومذذذذذمل اققذذذذذرر أن تنتذذذذذهن فتذذذذذرة ذذذذذبعة اقذذذذذويف مذذذذذمل اقذذذذذويف ا تكشذذذذذا ذذذذ
آةار/مذذار  ٥١42وآةار/مذذار  ،٥١41وختذذص ذذا العقذذويفة من طذذة ننتذذر أو ذذمل ميتذذا
اقشذذتركة ،ومد سذذة اجنتذذاب اانو يذذة للعطليذذا اايولوجيذذة البحريذذة يو ذذور جيولوجيذذا)،
واكومذذة هوريذذة كوريذذا ،والرا طذذة الدذذينية للبحذذ والتطذذوير ظ ميذذدان اقذذواريف اقعدنيذذة
للطحيطذذا  ،والشذذركة اةذذدويفة لتنطيذذة مذذواريف أاطذذاا اةيطذذا  ،واقعهذذد الفرنسذذن ك ذذا
ا تغ البحار ،واكومة ااند ويريف ظ مرفق ا الوثيقذة قامطذة أءذاء اقتعاقذديمل ،والدولذة
أو الدو اق كية ،ومواايد انتهاء العقويف
 - 1وقذذد أ ذذذار عذذذا أاضذذذاء اللجنذذذة القانونيذذذة والتقنيذذذة ،ظ االسذذذا الذذ اقذذذد ا ظ
اذذات  ٥١42واالسذذا ال ذ اقذذد ا ظ ذذبا /ف اير  ،٥١41نىل أنذذه ذذد مذذمل التحسذذي
لذو اذات  ،٥١42فيلتطسذوا
جمكانية أن يعج عا اقتعاقديمل امل الشذروع ظ ا ذتغ
مذمل ةذة متديذد اقذويف ا تكشذا ا اليذذة وظ االسذا الذ اقذد ا ا لذر ظ نطذار يفورتذذه
التا ذذعة اشذذرة ،اقتذذرو وفذذد وااذذد ال ذ اكقذذت أن يعتطذذد ا لذذر مذذا يشذذبه معيذذارا مواذذدا
تعراض أر طلبا لتطديد العقويف ان ر )ISBA/19/C/18
 - ٢وتقذذدت ذذا اقذذاكرة ا تعرا ذذا أوليذذا لااكذذات ةا الدذذلة مذذمل الن ذذات والشذذرو
القيا ية اقتعلقة هبا التطديدا  ،كطا تقترو ال أن ار اللجنة طريقة للعطت ظ اقستقبت
 - 2فالبند  ٥-2ممل الشرو القيا ية ،اقتضطنة ظ اقرفق  1للن ذات ،يذنص الذ مذا يلذنة
للطتع اقد أن يطلي ،ظ مواد أقدا تة أ هر قبت انقضاء لطة اطت لا ذة ا تكشذا ،
يتجاوز كذت منذها ذر ذنوا ويوافذق
متديد لطة العطت اقتعلقة ا تكشا لفترا
ا لر ال طلبا التطديد تو ية ممل اللجنة نةا كان اقتعاقد قد ا امل اسذمل نيذة جهذويفا
ل متثا لشرو لطة العطت ولكنه مل يتطكمل ك باب لارجة امل نرايفتذه مذمل نزذاز اكاطذا
التحضريية ال زمة ل نتقا نىل مرالذذة ا تغ أو نةا مل ُت ر ال ذرو ا قتدذايفية السذامدة
ا نتقا نىل مرالة ا تغ
 - 1وجتدر اج ارة نىل أن البند  ٥-41ممل الشرو القيا ذية يسذطأ أيضذا تطديذد العقذد
ظ اا القوة القا رة وظ ا ا الة ،تكون فترة التطديد مسذاوية للفتذرة الذ تعطذت فيهذا
ذلة اذا هبذا اقناقشذة ،ومذمل فذ يفااذن
العطت العقد سبي القوة القا رة و ا ا الة
نىل التفديت فيها ا نا
 - 4ومذذمل اقطكذذمل أن ينشذذأ اذذديف مذذمل اقشذذاكت اججراميذذة واقو ذذواية فيطذذا يتعلذذق تنفيذذا
البنذد  ٥-2فطذمل الناايذة اقو ذواية ،تذنص اقذايفة  ٥-2الذ مسذو اثذن كذمل ا ذذتنايف
نليهطا ظ اقوافقة ال طلي التطديد واقسو ان مهاة
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أن يكون اقتعاقد قذد ذا سذمل نيذة جهذويفا ل متثذا لشذرو لطذة العطذت
أ)
ولكنه مل يستطع ،ك باب لارجة امل يطرته ،نمتات اكاطا التحضريية ال زمذة ل نتقذا نىل
مرالة ا تغ ؛ أو
ب) أن ال رو

ا قتدايفية السامدة ت ر ا نتقا نىل مرالة ا تغ

 - 9وك اقسو يفتقران نىل اقو واية والدقة فلير ممل الوا أ ،الذ ذبيت اقثذا ،
مذذذا نةا كذذذان اققدذذذويف عبذذذارة ’’ال ذ ذرو ا قتدذذذايفية السذذذامدة‘‘ أو ذذذاع السذذذوا العاقيذذذة،
أو ااذدو ا قتدذذايفية قشذذروع اقتعاقذذد دديذذدا ،اكمذذر الذار قذذد يكذذون اجمكذذان نثباتذذه اذذمل
طريق نجراء يفرا ة جدو متهيدية وظ ا ا الذة ،نةا مذر فتذرة مذمل  4٢ذنة ومل يُكتذي
لة اا ذال رو ا قتدذايفية العاقيذة ،يبذدو مذمل الدذعي
قشروع اقتعاقد النجاو ك باب
فهم اقسوغ الكاممل وراء متديذد العقذد لفتذرة ذر ذنوا ألذر ومذمل ذري الوا ذأ أيضذا
مذذا البيانذذا واقعلومذذا ال ذ جيذذي أن يقذذدمها اقتعاقذذد يفاطذذا لطلبذذه ا دذذو ال ذ متديذذد
فالسذذدا الذذار يطذذرو نفسذذه دديذذدا ذذو مذذا نةا كذذان يشذذتر ال ذ اقتعاقذذد أن يقذذدت رنا ذا
اكنشطة ال تغطن فترة التطديد ،والع قذة ذ ذاا ال نذامط ولطذة العطذت اك ذلية ااا ذة
ا تكشا ونةا كان م ر التطديد أن اقتعاقد مل يستطع نمتذات اكاطذا التحضذريية ال زمذة
ل نتقذذا نىل مرالذذة ا ذذتغ  ،فدنذذه يبذذدو مذذمل اقنطقذذن أن يركذ رنذذامط العطذذت لذ فتذذرة
وينبغذذن ل نذذامط
التطديذذد ال ذ نمتذذات اكاطذذا التحضذذريية مذذمل أجذذت الشذذروع ظ ا ذذتغ
اكنشطة أيضا أن يكون مفد مبا يكفن لتطك اللجنذة وا لذر مذمل القيذات مبهامهطذا اقتطثلذة
ظ اج ذذرا الذ اكنشذذطة اقضذذطلع هبذذا ظ اقنطقذذة واذ وة الذ ةلذ  ،لذذير مذذمل الوا ذذأ
مذذا نةا كذذان مذذمل اقطكذذمل أن تذذديفر فتذذرة العقذذد الذذار ىل ذذ التطديذذد نىل تذذدريي ن ذذاظ
وما يتدت ال ممل الت ام ا  ،ر م أنه مذمل اقطكذمل أن يُفهذم ذطنا ذأن يذع ذرو العقذد
القيا ية تبق ارية اقفعو طوا فترة التطديد
 - 4١و ناك أيضا عو ا نجرامية مرتبطة البند  ٥-2فطذع أن ذاا البنذد يذنص الذ أن
طلي التطديد يُقدَّت ظ مواد أيفنا تة أ هر قبت انتهاء العقد ،ويوافق اليذه ا لذر نذاء الذ
تو ية ممل اللجنة ،فهو ىلديف أر اذد أيف لفتذرة اج ذعار السذا قة لن ذر اللجنذة ظ الطلذي،
كأن ىلديف ةلذ ظ  2١يومذاا ،الذ ذبيت اقثذا  ،كطذا ظ االذة طلبذا اقوافقذة الذ لطذا
العطت ااا ة ا تكشا كطذا أن البنذد يتضذطمل أر ن ذارة نىل ر ذوت جتهيذ الطلبذا ،
أو ذذكت الطلبذذا  ،أو اججذذراءا ال ذ دكذذم ن ذذر اللجنذذة ظ الطلبذذا  ،مبذذا ظ ةل ذ ترتيذذي
الطلبا للن ر فيها ،أو كت التدديق ممل الدو اق كية
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 - 44وقد تبيّمل ممل اقناقشا اكوليذة الذ أرجريذع مذع اقتعاقذديمل أن العديذد مذمل اقتعاقذديمل
ا الي قد يطلبون التطديد ،ن أهنم يلحذون الذ تطبيذق البنذد  ٥-2طريقذة مواذدة متييذ
فيها ،وفقا لفهم مواد لتفسري البنذد وتطبيقذه وتذر اكمانذة العامذة أن أفضذت طريقذة لتحقيذق
اا اقبتغ أن يعتطد ا لر نجراءا ومعايري تتُبع اند الن ر ظ طلبا متديد العقويف وينبغذن
ااتطايف ا اججراءا واقعايري وقع كذا قبذت أر طلذي متديذد كذمل تقد ذه ،اكمذر الذار
يعذذيف ظ واقذذذع اكمذذذر أن ذذا اججذذذراءا واقعذذذايري جيذذذي ااتطايف ذذا لذذ الذذذدورة ا ايفيذذذة
والعشذذريمل للسذذلطة ظ اذذات  ،٥١4٢ذذالن ر نىل أنذذه كذذمل توقذذع ورويف طلبذذا التطديذذد اكوىل
لو أيلو  /بتط ٥١4٢
التو ية
 - 4٥ظ وء ما تقذدت ،قذد تذويف اللجنذة أن تغتذنم الفر ذة ظ ذياا التقريذر اقذوج لذرمير
اللجنة كن توجه انتبا ا لر نىل اآلثار اقترتبة ال الطلبا اقتوقع تقد ها لتطديد العقويف
 - 42وقذذد تر ذذي اللجنذذة أيضذذا ظ أن تو ذذن ا لذذر ،اط ذ ذذالفقرت  ٥أ) و ز) مذذمل
اقذذايفة  42٢مذذمل اتفاقيذذة اكمذذم اقتحذذدة لقذذانون البحذذار ،أن يطلذذي نىل اللجنذذة أن تقذذوت ،ال ذ
ذذبيت اكولويذذة ،و ذذع مشذذروع اججذذراءا واقعذذايري اقتعلقذذة تقذذدد طلبذذا متديذذد اقذذويف
ا تكشا  ،لكن ين ر فيها ا لر ظ يفورته القايفمة ظ اات ٥١4٢
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اقرفق
قامطذذة عقذذويف ا تكشذذا
آةار/مار ٥١41

املتعاقد

اققذذرر أن تنتذذهن ظ الفتذذرة مذذمل آةار /مذذار  ٥١42نىل

تاريخ بدء نفاذ العقد

املوقةةةةةةة العةةةةةةةا مل قةةةةةةةةو
الدولةةةةةةةةو و الةةةةةةةةدو االستكشةةةةةةاو املشةةةةةة ولو
تاريخ انتهاء العقد
بالعقد
املزكيو

من طذذذذذة ننتذذذذذر أو ذذذذذمل  ٥9آةار/مار  ٥١١4ا دذذذذذذذذايف الرو ذذذذذذذذن ،منطقذذة ذذدع ك ريذذون  ٥4 -آةار/مذذذذذذار
٥١42
لغاريذذذذذذذذذا ،ولنذذذذذذذذذدا ،كلي تون
ميتا اقشتركة
ااطهوريذذذة التشذذذيكية،
لوفاكيا ،كو ا
مد سذذذذذذذذذة اجنتذذذذذذذذذاب  ٥9آةار/مار  ٥١١4ا دايف الرو ن
اانو يذذذذذذة للعطليذذذذذذذا
اايولوجيذذذذذة البحريذذذذذة
يو ورجيولوجيا)

منطقذذة ذذدع ك ريذذون  ٥4 -آةار/مذذذذذذار
٥١42
كلي تون

اكومذذذذذذذة هوريذذذذذذذة  ٥1نيسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذان/
أ ريت ٥١١4
كوريا

منطقذذة ذذدع ك ريذذون  ٥2 -نيسذذذان/أ ريت
٥١42
كلي تون

الرا طة الدذينية للبحذ
والتطذذذذذذذوير ظ ذذذذذذذا
اقذذذذذذذذذذواريف اقعدنيذذذذذذذذذذة
للطحيطا
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 ٥٥أيار/مايو ٥١١4

الد

منطقذذة ذذدع ك ريذذون  ٥4 -أيار/مذذذذذذذذذذايو
٥١42
كلي تون

الشركة اةدويفة لتنطيذة  ٥١ا يران/يونيذذذذذذذذذذذذذذه اليا ان
مواريف أاطاا اةيطا ٥١١4

منطقذذة ذذدع ك ريذذون  49 -ا يران/يونيذه
٥١42
كلي تون

اقعهد الفرنسن ك ا
ا تغ البحار

 ٥١ا يران/يونيذذذذذذذذذذذذذذه فرنسا
٥١١4

منطقذذة ذذدع ك ريذذون  49 -ا يران/يونيذه
٥١42
كلي تون

اكومة ااند

 ٥٢آةار/مار ٥١١٥

اةيا ااندر

 ٥1آةار/مذذذذذذار
٥١41
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