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طلببم مق بدن مببة مجكومببة وروريببة كوريببا للطواعقببة ل ب
الستكشاف قشور املنغنيز احلديدي الغنية بالكوبالت
موجز تنفيذي

طببة ط ب
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 - 1تقببد وزارة اطيطبباص وم ببااد ا
السلطة الدولية لقاع البحبار للطواعقبة لب
الغنية بالكوبالت.

ببا يف مجكومببة وروريببة كوريببا طيببه طلب با إىل
طبة طب الستكشباف قشبور املنغنيبز احلديبدي

 - 2وقببد قُببد اببذا الطلببم طببا بنقببا التنقيببم ببة قشببور املنغنيببز احلديببدي الغنيببة
بالكوبالت واستكشاعرا يف املنطقة ( ،ISBA/18/A/11املرعق).
مقد الطلم
(أ)

االسم:

(ب) العنوان الربيدي:

وزارة اطيطاص وم ااد ا
مجكومة ورورية كوريا

Sejong Government Complex
94, Dasom 2-ro, Sejong-si
Republic of Korea 30110

__________
( )1مقدن مة صامجم الطلم.
)16-07974 (A

230516

**1607974

260516

ا ،

ISBA/22/LTC/10

(ج)

اهلاتف:

+82-44-200-5240

(د)

الفاكس:

+82-44-200-5239

(اب)

الربيد اإللكتروين:

hmw91@korea.kr

 - ٣ووروريبة كوريببا دولبة طببرف يف اتفاقيببة ا مبم املتحببدة لقبانون البحببار لعببا 1982
نقرا لكوهنا قد أود ت صك ت ديقرا ل االتفاقية يف  29كانون الثاين/يناير .1996
 - ٤وقد ا تارص وزارة اطيطاص وم ااد ا ا يف مجكومة ورورية كوريبا أن تعبر
املشبباركة ة ببة يف رأا املبباا يف إطببار ترتيببم ملشببروع مشببتر وعقببا للطببادة  19مببة نقببا
التنقيم ة قشور املنغنيز احلديدي الغنية بالكوبالت واستكشاعرا يف املنطقة.
 - ٥وتغطي املنطقة املشطولة بالطلم البذي قدمتبه وروريبة كوريبا ،والواقعبة جبر جبزر
ماريانا الشطالية ،مسامجةً إواليبة تبلب  ٣ 000كلبم .2وتتبللف املنطقبة مبة  1٥0قطعبة تبلب
مسامجة ك وامجبدة منبرا  20كلبم .2وويب ابذ القطب مسبتطيلة الشبك ويبلب طبوا كب
وامجببدة منببرا إمببا  ٥كيلببومتراص و راببرا  ٤كيلببومتراص أو يبلبب طوهلببا  10كيلببومتراص
و راببرا كيلببومتران ا.نببان .واببذ القطب مو نز ببة لب تسب جببباا ةريببة ومُجطنعببة يف إطببار
 1٣جمطو ببة ،ت ببم كبب وامجببدة منببرا ببددا يتببراو ببب  ٥قطبب متاصببقة و  21قطعببة
متاصببقة .وتنح ببر وي ب الكت ب يف منطقببة جغراعيببة يبل ب طوهلببا  ٥٥0كيلببومترا و راببرا
 ٥٥0كيلومترا.
 - 6وتؤكببد وزارة اطيطبباص وم ببااد ا ببا أن املنطقببة الببط ُقببد الطلببم بشببلهنا ب
متدا لببة مب املنبباطق اطجببوزة الببط سبببق أن ُينببت مجببدوداا أو مب منبباطق تطالببم ببا دوا
أطراف أ رى أو مؤسساص مجكومية أو يطالم ا أجخاص طبيعيون أو ا تباريون.
 - ٧واملنطقة املشطولة بالطلم اي جز ٌء مبة منطقبة قباع البحبار الدوليبة وتتجباوز مجبدود
الوالية الوطنية ي دولة واجلرف القاري الذي تطالم به أي دولة.
 - 8وتواعق وزارة اطيطاص وم ااد ا ا ل تسديد مبل  ٥00 000دوالر كرسبم
يُدع ة الطلم وقت تقدميه ،ل النحو املن وص ليه يف الفقرة  1مة املادة .21
 - 9وتتعرد وزارة اطيطاص وم ااد ا ا باالمتثباا مجكبا االتفاقيبة وقوا بد السبلطة
وأنقطترا وإجراءاهتا ،والقراراص ال ادرة ة اهليئباص املخت بة يف السبلطة ،وأمجكبا قودابا
املربمة م السلطة.
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 - 10وسبببتقو وزارة اطيطببباص وم بببااد ا بببا بل طببباا االستكشببباف وعقببًا لامجكبببا
ذاص ال ببلة لب النحببو املببب يف اجلببزء انببامس مببة النقببا  ،وللطبببادب املتعلقببة ةطايببة البيئببة
البحرية واحلفاظ ليرا ل النحو املن وص ليه يف اتفاقية ا مم املتحدة لقانون البحار.
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