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

النظر في طلبات خطط العمل المتعلقة باالستكشاف،

إن وجدت ،لغرض الموافقة عليها

مشرررروق مقرر لمجلس السرررلطة الدولعة لقاق البأار بشرررمن طلة للموافقة عل خطة عمل
السرررررررررتكشررررررررراف العقيدات المتعددة ال للات مقدا م اررررررررررتة لو مينرالل جاما ا لعميتد

()Blue Minerals Jamaica Ltd.

إن مجلس السلطة الدولعة لقاق البأار،
بناء على توصية اللجنة القانونية والتقنية،
إذ يتصرف ً

وإذ يالحظ أن األمين العام للس ل ل ل ل ل لللطة الدولية تلقى ،ي  24كانون األول/ديس ل ل ل ل ل للمب  ،2018طلبا

للموا قة على خطة عمل الس ل ل ل للتيد ل ل ل للاة العقيدا

بتزكية من جاماي ا ،و قا لنظام التنقيب عن العقيدا

المتعددة اللل از ردمته ال ل ل ل ل كة بلو مين الز جاماي ا ليميتد،
المتعددة اللل از

واستيدا ها ي المنطقة ،
( )1

وإذ شرررررررررير إلى أنه و قا لللق ة ( 6أ) من الل ع  1من م ق االتلاق المتعلق بتنليذ الجزء الحادي

عد من اتلاقية األمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة  10كانون األول/ديسمب  ،)2(1982يتم تجهيز طلبا
الموا قة على خطط عمل االستيداة و قاً ألح ام االتلاقية( ،)3بما ي ذلك م قها الثالث ،واالتلاق،

__________
* هذه هي التواريخ المق رة ي األصل .ورد أُرجئ االجتماع إلى أجل غي مسمى.
( ،ISBA/19/C/17 )1الم ق ،و .ISBA/19/A/12
( )2ر ار الجمعية العامة  ،263/48الم ق.
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وإذ شرررير ا

رررا إلى أنه ،عمالً باللق ة  3من المادة  153من االتلاقية ،واللق ة ( 6ب) من الل ع 1

من م ق االتلاق ،تيون خطة عمل االستيداة ي ا ل عقد مب م بين السلطة ومقدم الطلب،
وإذ أعط علما باللتوى الص ل ل ل ل ل للادرة عن غ ة منازعا

البحار ي  1اباط /ب اي ،2011
-1

أعط علما بتق ي وتوص ل ل لليا

راع البحار التابعة للمح مة الدولية لقانون

اللجنة القانونية والتقنية المقدمة إلى المجلس بدل ل ل ل ن طلب

مقدم من ال كة بلو مين الز جاماي ا ليميتد للموا قة على خطة عمل السللتيدللاة العقيدا

وال سيما اللق ا

-2

جاماي ا ليميتد؛
-3

 33إلى  37من التق ي ؛

يوافق على خطة عمل استيداة العقيدا

المتعددة اللل از

،

()4

المتعددة اللل از المقدمة من ا كة بلو مين الز

طلة إلى األمين العام للسلطة إصدار خطة العمل الستيداة العقيدا

ي ا ل عقد مب م بين السلطة وا كة بلو مين الز جاماي ا ليميتد و قا للنظام.

المتعددة اللل از

__________
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