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دورة المجلس ،الجزء الثاني

كينغستون 24-20 ،تموز/يوليه *2020
البند  10من جدول األعمال

النظر في طلبات خطط العمل المتعلقة باالستكشاف،

إن وجدت ،لغرض الموافقة عليها

مقرر لمجلس السللللللللللطلللة اللللدولبلللة لقلللاو الب لللار بشللللللللل ل ن طلل ل

للموافقلللة عل خطلللة

عمل السلللللتكشلللللاف العقيدات المتعددة الفلزات مقدم من شلللللروة يلو مينرالز جامايما لبميتد
()Blue Minerals Jamaica Ltd.

إن مجلس السلطة الدولبة لقاو الب ار،
بناء على توصية اللجنة القانونية والتقنية،
إذ يتصرف ً
وإذ يالحظ أن األمين العاا للسا ا ا ا ا ا االطاة الادولياة تلقى ،ي  4حزيران/يونياه  ،2020طلباا للموا قاة على

خطة عمل الس ا ا ا ا ا اات ا ا ا ا ا ا ااات العقيدار المتعددة الللزار ادمته ي ا ا ا ا ا اارنة بلو مينرالز جاما ا ليميتد ،بتزنية من

جاما ا ،و قا لنظا التنقيب عن العقيدار المتعددة الللزار واست اا ها ي المنطقة(،)1

وإذ يشلللللللللير إلى أناه و قاا لللقرة ( 6أ) من اللرع  1من مر ق االتلاا المتعلق بتنلياا الجزء الحااد

عار من اتلاقية األمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة  10نانون األول/د سمبر  ،)2(1982يتم تجهيز طلبار
الموا قة على خطط عمل االست اات و قاً ألح ا االتلاقية( ،)3بما ي ذلك مر قها الثالث ،واالتلا ،

__________
* هاه هي التواريخ المقررة ي األصل .واد أُرجئ االجتماع إلى أجل غير مسمى.
( ،ISBA/19/C/17 )1المر ق ،و .ISBA/19/A/12
( )2ارار الجمعية العامة  ،263/48المر ق.
(.United Nations, Treaty Series, vol. 1833, No. 31363 )3
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وإذ يشلللير اي لللا إلى أنه ،عملً باللقرة  3من المادة  153من االتلاقية ،واللقرة ( 6ب) من اللرع 1
من مر ق االتلا  ،ت ون خطة عمل االست اات ي ي ل عقد مبر بين السلطة ومقد الطلب،
وإذ ي بط علملا بااللتو الاا ا ا ا ا ا ااادرة عن غر اة مناازعاار اااع البحاار التاابعاة للمح ماة الادولياة لقاانون

البحار ي  1يباط /براير ،2011
-1

ي بط علما بتقرير وتوصا ا ا اايار اللجنة القانونية والتقنية المقدمة إلى المجلس با ا ا ا ا ن طلب

مقد من ياارنة بلو مينرالز جاما ا ليميتد للموا قة على خطة عمل الساات اااات العقيدار المتعددة الللزار ،
()4

وال سيما اللقرار  33إلى  37من التقرير؛
-2

جاما ا ليميتد؛
-3

يوافق على خطة عمل است اات العقيدار المتعددة الللزار المقدمة من يرنة بلو مينرالز
يطل إلى األمين العا للسالطة إصادار خطة العمل السات ااات العقيدار المتعددة الللزار

ي ي ل عقد مبر بين السلطة ويرنة بلو مينرالز جاما ا ليميتد و قا للنظا .

 10نانون األول/د سمبر 2020
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