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الدورة الثانية والعشرون
كينغستون ٢٢-11 ،متوز/يوليه ٢٠1٦

طلببمت متديببد اقببد ا تلشبباا العقيببداا التعببدملة النيل ب اا ال ب
حلومة مجهورية كوريا والسلطة الدولية لقاع البحار

ب

تقرير اللجنة القانونية والتقنية وتوصيتها
إن اللجنة القانونية والتقنية،
إذ تشييير إىل أن حلومبببة مجهوريبببة كوريبببا أ رمبببيف ٢7 ،نيسبببان/أ ري ،٢٠٠1
اقبببداً لبببدة سبببة اشبببر اامبببا مبببة السبببلطة الدوليبببة لقببباع البحبببار تلشببباا العقيبببداا
التعدملة النيل اا،
وإذ تالحيي أن األمبب العببا للسببلطة الدوليببة لقبباع البحببار تلقبب  ٢٠ ،تشببري
األول/أكتو ر  ،٢٠15طلبا مب حلومبة مجهوريبة كوريبا تمديبد العقبد البركور لبدة بس
نواا امال النيقرة  9م النيرع  1م مرفق ا تنيبا شب ن تننييبر ا ب ا ا بامل اشبر مب
اتنياقية األمم التحدة لقانون البحار الؤرخة  1٠كانون األول/مليسم ،198٢
وإذ تالحي أيضييا أن األمب العببا للسببلطة أ لب أاضبباا السببلطة ا ببتال الطلببمت
 ٢1تشببببري األول/أكتببببو ر  ،٢٠15وأاضبببباا اللجنببببة القانونيببببة والتقنيببببة  ٢٢تشببببري
األول/أكتببو ر  ،٢٠15وأنببه أملرا الن ببر الطلببمت البب جببدول أامببال اللجنببة القانونيببة
والتقنية للدورة الثانية والعشري للسلطة،
وإذ تشر إىل أحلا النيقرة  9م النيرع  1م مرفق ا تنيا ،
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وإذ تشيير أيضييا إىل مقببرر سلببس السببلطة الدوليببة لقبباع البحببار ش ب ن ا جببراااا
والعايري التعلقة تمديد خطبة امب لال تلشباا جبرا الوافقبة اليهبا امبال بالنيقرة  9مب
النيرع  1م مرفق ا تنيا (،)1
وإذ تشيير لي ل إىل أنببه يببتع الب اللجنببة الن ببر
ووفقا لترتيمت وروملها،

الطلببباا الب وجببه السببراة

وإذ تشييير إىل أنبببه يبببتع البب اللجنبببة التوصبببية الوافقبببة البب طلبببمت متديبببد اقبببد
ا تلشببباا إرا رأا أن التعاقبببد بببرل اب ب حسب ب نيبببة جهبببوملا لالمتثبببال لشبببروق اقبببد
ا تلشاا إ أنه مل يتمل  ،أل باب خارجة اب إراملتبه ،مب إكمبال األامبال التحضبريية
الالزمبة لالنتقببال إىل مرحلببببة ا بتغالل ،أو إرا كانببيف األحببوال ا قتصباملية السببا دة تب ر
ا نتقال إىل مرحلة ا تغالل،
وقد نظرت طلمت حلومة مجهورية كوريا خالل جلساهتا ،العقوملة النيتبرة مب
 ٢٢شببباق/ف اير إىل  4آرار/مببار وم ب  4إىل  13متببوز /يوليببه  ٢٠1٦وفقببا لرجببراااا
والعايري الراية،
وإذ تالح ي أن ا هببة مقدم بة الطلببمت تقتببرا التيل ب ا ب أ ج ب ا م ب منطقببة
ا تلشاا اخلاصة هبا،
وقد طلبت م ا هة مقدمة الطلمت تقدمي م يد مب البيانباا والعلومباا بتلمال
طلبها ،وإر تالحظ مة التقبدير أن هبرا البيانباا والعلومباا ،ابا رلبل البيانباا التار يبة،
قُدِّميف ال النحو الواجمت صورة ترض اللجنة،
وقييد نظييرت األ ببباب الببق بباقتها ا هببة مقدمببة الطلببمت لتمديببد اقببدها و
العلوماا القدمة ثباا أهنا مل تبتمل  ،أل بباب خارجبة اب إراملهتبا ،مب إكمبال األامبال
التحضريية الالزمة لالنتقال إىل مرحلبة ا بتغالل ،وأن ال بروا ا قتصباملية السبا دة تب ر
ا نتقال إىل مرحلة ا تغالل،
وقد خلصت إىل أن ا هة مقدمة الطلمت قبد برليف اب حسب نيبة جهبوملا لالمتثبال
لشببروق اقببد ا تلشبباا إ أهنببا مل تببتمل  ،أل ببباب خارجببة ا ب إراملهتببا ،م ب إكمببال
األامال التحضريية الالزمة للشروع ا تغالل،
__________
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 - 1توصي ن يوافق سلس السلطة الدولية لقاع البحبار الب طلبمت متديبد اقبد
ا تلشاا العقيداا التعبدملة النيلب اا الب ب حلومبة مجهوريبة كوريبا والسبلطة الدوليبة
لقاع البحار لدة س نواا ااتبارا م  ٢7نيسان/أ ري ٢٠1٦؛
 - ٢تطل ي إىل األم ب العببا للسببلطة الدوليببة لقبباع البحببار أن يتيببر اخلطببواا
الالزمبة للنيالببة تعببدي رنبباما األنشبطة القتببرا خببالل فتببرة التمديبد الببوارمل الطلببمت للب
يرااب الواضببية الببق أثببريا األ ببحلة الببق طرحتببها اللجنببة القانونيببة والتقنيببة ورملومل ا هببة
مقدمة الطلمت اليهبا ،والواضبية الثبارة خبالل مبداو ا اللجنبة قبب إملراا رنباما األنشبطة
وصنيه الرفق األول لالتنيا الر يصاغ السلطة الدولية لقاع البحار ومجهوريبة كوريبا
ش ن متديد اقد ا تلشاا العقيداا التعدملة النيل اا ،وفقا للتريي الثاين م مقرر اجمللس.
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