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طلب متديد عقد استكشاف العقيدات املؤلفة من عدة معاانن املام با
الشاااركة ادااادونة لتناياااة ماااوارن عااااا ق اديطاااات والسااالطة الدولياااة
لقاع البحار
تقرير اللجنة القانونية والتقنية وتوصيتها
إن اللجنة القانونية والتقنية،
إذ تشيييير إىل ن الشااااركة اداااادونة لتنايااااة ماا اوارن عااااااق اديطااااات برماا ا
 20حزيران/يونيه  2001عقدا ملدة  15سنة الستكشاف العقيادات املؤلفاة مان عادة معاانن
مع السلطة الدولية لقاع البحار،
 3كاااانون
وإذ تالحي ي ن األما ا العاااا للسااالطة الدولياااة لقااااع البحاااار لقا ا
األول/نيسام  2015طلبا من الشركة اددونة لتناية ماوارن عاااق اديطاات لتادياد ذلا
العقد ملدة مخس سنوات ،عاال بالفقرة  9من الفرع  1من مرفق اال فاق املتصل بتنفيا ازاز
احلااانع عشاار ماان ا فاميااة األمااق املتحاادة لقااانون البحااار املؤر ااة  10كااانون األول/نيسااام
،1982
وإذ تالح أيضا ن األم العا طر الدولة املزكية و عضاا السالطة  4كاانون
األول/نيسام  2015و عضا اللجنة القانونياة والتقنياة  9كاانون األول/نيساام باساتال
الطلاب و نر النرار الطلااب علا جادول عاااال اللجناة االل الاادورة الثانياة والعشاارين
للسلطة،
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وإذ تشر إىل حكا الفقرة  9من الفرع  1من مرفق اال فاق،
وإذ تشيير أيضييا إىل مقاارَّر جملااس الساالطة الدوليااة لقاااع البحااار املتعلااق ب ا جرا ات
ومعايري متديد طط عال االستكشاف املوافق عليها وفقاا للفقارة  9مان الفارع  1مان مرفاق
اال فاق(،)1
وإذ تشيير لي ل إىل نااه يااتع علا اللجنااة النراار
ووفقا لتر يب استالمها،

الطلبااات علا وجااه الساارعة

وإذ ت شر إىل ن اللجنة وصي باملوافقة عل طلب متديد عقاد االستكشااف إذا ر ت
ن املتعامااد مااد باا ل عاان حساان نيااة جهااونا لالمتثااال لشاارون عقااد االستكشاااف ولكنااه
مل يتاكن ،ألسباب ارجة عن إران ه ،مان إكااال األعااال التحضاريية الالزماة لالنتقاال إىل
مرحلة االستغالل ،و إذا مل مِّر الرروف االمتصانية السائدة االنتقال إىل مرحلة االستغالل،
وقد نظرت الطلب الا ع مدمتاه الشاركة ادادونة لتناياة ماوارن عاااق اديطاات
الل االجتااعات اليت عقاداا الفتارة مان  22شابان/فماير إىل  4آذار/ماار و الفتارة
من  4إىل  13متوز/يوليه  2016وفقا لإلجرا ات واملعايري،
وإذ تالحييي ن مقاااد الطلاااب ال يقتااارى ن يت لااا عااان ع جاااز مااان منطقاااة
االستكشاف اخلاصة به،
وقد طلبت إىل مقد الطلب قدمي مزيد من البيانات واملعلوماات الساتكاال الطلاب
والحر مع التقدير ن ه ه البيانات واملعلومات ،مباا ذلا البياناات الساابقة ،ماد ورنت
عل النحو الواجب مبا يرضي اللجنة،
وقد نظرت األسباب اليت سامها مقد الطلب لطلب متديد عقاده واملعلوماات الايت
مدمها إلثباات ناه مل ياتاكن ،ألساباب ارجاة عان إران اه ،مان إكااال األعااال التحضاريية
لالنتقال إىل مرحلة االستغالل ،و ن الرروف االمتصانية الساائدة ال امِّر االنتقاال إىل مرحلاة
االستغالل،
وقد خلصت إىل ن مقد الطلب ماد با ل جهاونا عان حسان نياة لالمتثاال لشارون
عقااد االستكشاااف ولكنااه مل يااتاكن ،ألسااباب ارجااة عاان إران ااه ،ماان إكاااال األعاااال
التحضريية للشروع االستغالل،
__________
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 - 1توصي بأن يوافق جملس السلطة الدولية لقاع البحاار علا طلاب متدياد عقاد
استكشاف العقيدات املؤلفة من عدة معانن املم با الشاركة ادادونة لتناياة ماوارن عاااق
اديطات والسلطة لفترة مخس سنوات ابتدا من  20حزيران/يونيه 2016؛
 - 2تطل ي إىل األم ا العااا للساالطة الدوليااة لقاااع البحااار ن يت ا اخلطااوات
الالزمة للتأكد من ن برناام األنشاطة املقتارى فتارة التادياد الاوارن الطلاب ماد ضاع
للتعديل ملراعاة املسائل اليت ثريت األسئلة اليت طرحتاها اللجناة القانونياة والتقنياة ،والارنون
اليت ورنت من مقد الطلب واملسائل اليت ثاريت ثناا ماداوالت اللجناة ،مبال إحلااق برناام
األنشطة بوصفه املرفق األول من اال فااق الا ع سايتق وضاعه با السالطة والشاركة ادادونة
لتناية موارن عااق اديطات امل كور بشأن متديد عقد استكشاف العقيدات املؤلفاة مان عادة
معانن ،وفقا للت ييل الثاين ملقرَّر اجمللس(.)2
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