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الدورة الثالثة والعشرون
كينغستون ١٨-٧ ،آب/أغسطس ٢٠١٧
البند  ١١من جدول األعمال املؤقت(*)١
النظررر يف طلررمت يد ررد االررد اف شررا
هبد املوافالة اليه

طلررمت يد ررد االررد ا شررا العاليررداا امل عرردملة النيلرواا امل ر
اهلند والسلطة الدولية لالاع البحار

ر

و ررة

تالر ر اللجنة الالانونية وال النية وتوصي ها
إن اللجنة القانونية والتقنية،
إذ تشري إىل أن حكومة اهلند أبرمت ،يف  ٢5آذار/مارس  ،٢٠٠٢عقداً ملدة مخس عشررة نرنة
مع السلطة الدولية لقاع البحار النتكشاف العقيدات املتعددة الفلزات،
وإذ تال ر أن األمررا العرراس للسررلطة الدوليررة لقرراع البحررار لق ر  ،يف  ٢٢أيلول/نرربتم ،٢٠١6
طلبا من حكومة اهلند بتمديد ذلك العقد ملدة مخس ننوات عمال ابلفقرة  9من الفرع  ١من مرفق اال فاق
بش ررنن نفير ررحل اي ررزم اار رراد عشر ررر م ررن ا فاقير ررة األم ر ر املتحر رردة لقر ررانون البح ررار املؤر ر ررة  ١٠كر ررانون األول/
ديسم ،)٢(١9٨٢
وإذ تال ر أيضررا أن األمررا العرراس للسررلطة قرراس يف  ١٢ش ررين األول/أكترروبر  ٢٠١6إببررال
أعضام السرلطة وأعضرام اللجنرة القانونيرة والتقنيرة ابنرتالس الطلر  ،وأنرل أدريف النلرر يف الطلر يف جردول
أعمال اللجنة القانونية والتقنية للدورة الثالثة والعشرين للسلطة،
وإذ تشري إىل الفقرة  9من الفرع  ١من مرفق اال فاق،
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وإذ تشررري أيضررا إىل مقرررر جملررس السررلطة الدوليررة لقرراع البحررار املتعلررق إبجررامات ومعرراي
طط عمل االنتكشاف املوافق عليها وفقاً للفقرة  9من الفرع  ١من مرفق اال فاق(،)3

ديررد

وإذ تشري كحللك إىل أنل يتعا عل اللجنة النلر يف الطلبات عل وجل السرعة،

وإذ تشري إىل أنرل يتعرا علر اللجنرة التوابرية ابملوافقرة علر طلر ديرد عقرد االنتكشراف إذا
رأت أن املتعاق ررد ب ررحلل ع ررن حس ررن ني ررة جه ررودا لالمتث ررال لش رررو عق ررد االنتكش رراف إال أن ررل ي ررتمكن
ألنررباب ارج ررة ع ررن إراد ررل م ررن إكم ررال األعمررال التحض ر ية الال م ررة لالنتق ررال إىل مرحلر ررة االن ررتغالل،
أو إذا كانت األحوال االقتصادية السائدة ال ر االنتقال إىل مرحلة االنتغالل،
وقد نظرا يف طل حكومة اهلنرد رالل جلسرااا املعقرودة يف الفر ة مرن  ٢٠شربا /ف اير إىل
 3آذار/م ررارس ويف الفر ر ة م ررن  3١و /يولي ررل إىل  9آب/أغس ررطس  ،٢٠١٧وفق ررا لءجر ررامات واملع رراي
املتعلقة بتمديد طط عمل االنتكشاف املوافق عليها،
وقد طلبر مرن ايهرة املقدمرة للطلر قردد مزيرد مرن البيراوت واملعلومرات النرتكمال طلبهرا،
وإذ الحظ مع التقدير أن هحله البيراوت واملعلومرات ،را يف ذلرك البيراوت التارقيرة ،قر ىدمت علر النحرو
الواج بصورة رضي اللجنة،
وقد نظرا يف األنباب اليت ناقتها ايهرة املقدمرة للطلر التمانرا لتمديرد عقردها ويف املعلومرات
املقدمة إلثبات أهنرا رتمكن ألنرباب ارجرة عرن إرادارا مرن إكمرال األعمرال التحضر ية الال مرة لالنتقرال
إىل مرحلة االنتغالل ،وأن اللروف االقتصادية السائدة ال ر االنتقال إىل مرحلة االنتغالل،
وقررد صل ر إىل أن ايهررة املقدمررة للطلر قررد بررحللت عررن حسررن نيررة جهررودا لالمتثررال لشرررو
عقد االنتكشاف إال أهنا تمكن ألنباب ارجرة عرن إرادارا مرن إكمرال األعمرال التحضر ية الال مرة
لالنتقال إىل مرحلة االنتغالل،
 - ١توصر ر ر ن يواف ر ررق جمل ر ررس الس ر ررلطة الدولي ر ررة لق ر رراع البح ر ررار عل ر ر طل ر ر دي ر ررد عق ر ررد
انتكشرراف العقيرردات املتعررددة الفل رزات املر س بررا حكومررة اهلنررد والسررلطة ملرردة مخررس نررنوات اعتبررارا مررن
 ٢5آذار/مارس ٢٠١٧؛
 - ٢تطلمت إىل األما العاس للسلطة الدولية لقاع البحار أن يتخحل اخلطوات الال مة لكفالة
عديل برومج األنشطة املق ح لف ة التمديرد الروارد يف الطلر لكري يراعري املسرائل الريت أثر ت يف األنر لة
الرريت طرحتهررا اللجنررة القانونيررة والتقنيررة وردود ايهررة املقدمررة للطل ر عليهررا ،واملسررائل املثررارة يف مررداوالت
اللجنة قبل إدرايف برومج األنشطة بوابفل املرفق األول لال فاق الرحل نيصرا برا السرلطة وحكومرة اهلنرد
بشنن ديد عقد انتكشاف العقيدات املتعددة الفلزات ،وفقا للتحلييل الثاين من مقرر اجمللس(.)3
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