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الدورة السادسة والعشرون
دورة المجلس ،الجزء الثاني

كينغستون 23-19 ،تموز/يوليه *2021
البند  20من جدول األعمال

مسائل أخرى

مشررررروا رار مجلس السررررلية الدولاة لااا الن ار رشرررران الا ار ار المعتمدة عن
طريق إجراء الموافاة الصامتة في عامي  2020و 2021
إن مجلس السلية الدولاة لااا الن ار،
إذ يشر ر ر إلى اس ت تتتحالة عقد اجتماعار ة ت تتورخة للمجلس الل الجزء الثاني من الدورة الس ت تتادست تتة

والعشرخن في عام  2020وأوائل عام  2021بسبب جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد،)19-

و د اتفق على أن يتمكن المجلس ،في ظل هذه الظروف الس ت ت تتائدة ،من اترار الق اررار األس ت ت تتاس ت ت تتية

للنهوض بعمل السلطة الدولية لقاع البحار،

و د اتفق أيضرا على اعتماد ق اررار عن طرخق إجراء الموافقة الصتامتة بشت ن المستائل الحستاستة من

ةيث التوقيت في الوقت الذي تحول فيه جائحة كوفيد 19-دون عقد اجتماعار ة ورخة في مقر السلطة،

وإذ يشررر ر إلى أن الق اررار تُعتبر معتمدة ،بموجب إجراء الموافقة الصت ت تتامتة ،إرا لم تثر اعت ارضت ت تتار
في غ ون  72ساعة من طرح اقتراح االعتماد،
وإذ يشرررررر ر ر أيضررررررررا إلى أن رئيس المجلس أعلن اعتماد كل قرار تم تناوله في إطار إجراء الموافقة

الصامتة عن طرخق تعميم رسالة على أع اء المجلسُ ،نشرر أي ا على الموقع الشبكي للسلطة(،)1
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وإذ يؤكرد أن هتذه الطرخقتة است ت ت ت ت ت تتترتدمتت في ظروف است ت ت ت ت ت تتتثنتائيتة وال ترقى إلى درجتة تعتديتل النظتام

الداالي للمجلس(،)2

ي اط علما بالق اررار التالية التي اعتمدها المجلس في إطار إجراء الموافقة الصامتة:
(أ)

القرار المؤرخ  24أيلول/س ت ت ت ت تتبتمبر  2020بشت ت ت ت ت ت ن إجراءار اعتماد المجلس لق ارراته الل

(ب)

انتراب رئيس المجلس ،في  1تشرخن األول/أكتوبر )3(2020؛

(ج)

القرار المؤرخ  23تش ترخن األول/أكتوبر  2020بش ت ن تنظيم أعمال الجزء الثاني من الدورة

(د)

اعتماد جدول زمني وطرائق ل تنظيم أعمال الجزء الثاني من الدورة الست ت ت تتادست ت ت تتة والعش ت ت ت ترخن

(ه)

القرار المؤرخ  19تشرخن الثاني/نوفمبر  2020بش ن المرشح للنتراب لمنصب األمين العام()4؛

(و)

القرار المؤرخ  10كانون األول/ديس ت ت ت ت ت تتمبر  2020بش ت ت ت ت ت ت ن طلب للموافقة على اطة عمل

الجزء الثاني من الدورة السادسة والعشرخن للسلطة بسبب جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد)19-؛

السادسة والعشرخن للمجلس؛

للمجلس ،في  13تشرخن األول/أكتوبر 2020؛

الس ت ت ت ت تتتاش ت ت ت ت تتاف العقيدار المتعددة ال لزار مقدم من ش ت ت ت ت تتركة لو مينرالز جامايكا ليميتد ( Blue Minerals

)5()Jamaica Ltd.؛
(ز)

 2022-2021؛
()6

القرار المؤرخ  24كانون األول/ديس ت ت ت ت ت تتمبر  2020بش ت ت ت ت ت ت ن ميزانية الس ت ت ت ت ت تتلطة لل ترة المالية

(ح)

القرر المؤرخ  11آرار/مارس  2021بش ت ن الن قار العامة الستتنوخة المشتتار إليها في البند
ا

(ط)

القرر المؤرخ  30آرار/مارس  2021بش ت ن تمديد فترة والية األع تتاء الحاليين في اللجنة
ا

 5-10من الشروط النمورجية لعقود االستاشاف ؛
() 7

القانونية والتقنية وبش ن مسائل أارى رار صلة ؛
()8

انتراب ِفدرخكو غا رخيل هيرش (األرجنتين) ،في  15نيست ت ت تتان/أ رخل  ،2021لشت ت ت تتغل مقعد
(ي)
()9
في اللجنة القانونية والتقنية لل ترة المتبقية من الوالية المنتهية في  31كانون األول/ديسمبر  2022؛
(ك)

__________

اعتماد جدول األعمال المنّقح للمجلس ،في  31أيار/مايو .)10(2021
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