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الدورة الثانية والعشرون
كينغستون ٢٢-11 ،متوز/يوليه ٢٠1٦

طل ب متديببد عقببد استكشببا العقيببدا املتعببد ة الفلببتا امل ب بببن
الرابطببة الصببينية للبحب والتطببوير يف جمببا املببوار املعدنيببة للمحيطببا
والسلطة الدولية لقاع البحار
تقرير اللجنة القانونية والتقنية وتوصيتها
إن اللجنة القانونية والتقنية،
إذ تشري إىل أن الرابطة الصينية للبح والتطوير يف جمبا املبوار املعدنيبة للمحيطبا
أبرم ب  ،يف  ٢٢أيار/مببايو  ،٢٠٠1عقببداً ملببدة مخسببة عشببر عامببا م ب السببلطة الدوليببة لقبباع
البحار الستكشا العقيدا املتعد ة الفلتا ،
وإذ تالحظظ أن األمببن العببا للسببلطة الدوليببة لقبباع البحببار تلقبب  ،يف  19تشببري
الثببان/نوبم  ،٢٠15طلبببا م ب الرابطببة بتمديببد العقببد املببوكور ملببدة مخببس سببنوا عمببا
بببالفقرة  9م ب الفببرع  1م ب مرب ب االتفببا بش ب ن تنفيببو اجلببت احلببا عشببر م ب اتفاقيببة
األمم املتحدة لقانون البحار املؤرخة  1٠كانون األو  /يسم ،198٢
وإذ تالحظ أيضظظا أن األمببن العببا للسببلطة أبلب الببدو املتكيببة باسببتا الطلب  ،يف
 ٢3تشببري الثببان /نببوبم  ،٢٠15وأعضببا السببلطة ،يف  3٠تشببري الثببان/نوبم ،٢٠15
وأعضا اللجنبة القانونيبة والتقنيبة ،يف  1كبانون األو  /يسبم  ،٢٠15وأنبه أ رج النظبر يف
الطل عل جدو أعما اللجنة القانونية والتقنية للدورة الثانية والعشري للسلطة،
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وإذ تشظظري إىل أحكببا الفقببرة  9مب الفببرع  1مب مربب االتفببا بشب ن تنفيببو اجلببت
عشر م االتفا ،

وإذ تشظظري أيضظظا إىل مقببرر جملببس السببلطة الدوليببة لقبباع البحببار بش ب ن اإلجببرا ا
واملعايري املتعلقة بتمديد خطبة عمب لاستكشبا جبر املوابقبة عليهبا عمبا ببالفقرة  9مب
الفرع  1م مرب االتفا (،)1
وإذ تشظظري لظ ل إىل أنببه يببتعن علب اللجنببة النظببر يف الطلبببا علب وجببه السببرعة
ووبقا لترتي ورو ها،
وإذ تشري ل ل إىل أنه يتعن عل اللجنبة التوصبية باملوابقبة علب طلب متديبد عقبد
االستكشبببا إذا رأ أن املتعاقبببد ببببو عب ب حسب ب نيبببة جهبببو ا لامتثبببا لشبببرو عقبببد
االستكشا إال أنه مل يتمك  ،ألسباب خارجة عب إرا تبه ،مب إكمبا األعمبا التحضبريية
الازمة لانتقبا إىل مرحلبببة االسبتغا  ،أو إذا كانب الظبرو االقتصبا ية السباددة ال تب ر
االنتقا إىل مرحلة االستغا ،
وقد نظرت يف طل الرابطة خا جلساهتا ،املعقو ة يف الفترة م  ٢٢شببا /ب اير
إىل  4آذار/مارس ،وم  4إىل  13متوز/يوليه  ٢٠1٦وبقا لإلجرا ا واملعايري املرعية،
وإذ تالحظ أن اجلهببة مقدمبة الطلب ال تقتببر أن تتخلب عب أ جببت مب منطقببة
االستكشا اخلاصة هبا،
وقد طلبت م اجلهة مقدمة الطل تقدمي متيد مب البيانبا واملعلومبا السبتكما
طلبها ،وإذ تاحظ م التقبدير أن هبو البيانبا واملعلومبا  ،مببا يف ذلب البيانبا التارخييبة،
قُدِّم عل النحو الواج بصورة ترضي اللجنة،
وقظظد نظظظرت يف األسببباب الببي سبباقتها اجلهببة مقدمببة الطلبب لتمديببد عقببدها ويف
املعلوما املقدمة إلثبا أهنا مل تبتمك  ،ألسبباب خارجبة عب إرا هتبا ،مب إكمبا األعمبا
التحضريية الازمة لانتقا إىل مرحلبة االسبتغا  ،وأن األحبوا االقتصبا ية السباددة ال تب ر
االنتقا إىل مرحلة االستغا ،
وقد خلصت إىل أن اجلهة مقدمة الطل قبد ببول عب حسب نيبة جهبو ا لامتثبا
لشببرو عقببد االستكشببا إال أهنببا مل تببتمك  ،ألسببباب خارجببة ع ب إرا هتببا ،م ب إكمببا
األعما التحضريية الازمة للشروع يف االستغا ،
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 - 1توصي ب ن يوصي جملبس السبلطة الدوليبة لقباع البحبار باملوابقبة علب طلب
متديد عقد استكشا العقيدا املتعد ة الفلتا امل ببن الرابطبة الصبينية للبحب والتطبوير
يف جما املوار املعدنية للمحيطا والسلطة الدوليبة لقباع البحبار ملبدة مخبس سبنوا اعتببارا
م  ٢٢أيار/مايو ٢٠1٦؛
 - ٢تطل ظ إىل األمببن العببا للسببلطة الدوليببة لقبباع البحببار أن يتخببو اخلطببوا
الازمبة لكفالببة تعببدي برنببام األنشبطة املقتببر خببا بتببرة التمديبد الببوار يف الطلب لكببي
يراعببي املواضببي الببي أثببري يف األسببةلة الببي طرحتببها اللجنببة القانونيببة والتقنيببة ور و اجلهببة
مقدمة الطل عليها ،واملواضي املثبارة خبا مبداوال اللجنبة ،قبب إ راج برنبام األنشبطة
بوصفه املرب األو لاتفا الو سيصاغ بن السلطة والرابطة بش ن متديد عقبد استكشبا
العقيدا املتعد ة الفلتا  ،وبقا للتويي الثان م مقرر اجمللس.
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