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ال دورة العشرون
كينغستون ،جامايكا
 52-41متوز/يوليه 5141

حالةةة مالةةات التنقي ة ا ة العقيةةداا اعتعةةدلة التلةةلاا والكتيتيةةداا
اعتعدلة التلةلاا وششةور اعنغنيةل احلديةدي الغنيةة االكواالةيف ا اعنطقةة
واقولِ استكشافها
تقرير األمني العام
 - 4يقةةدم اةةلا التقريةةر إىل ماضةةاا اللجنةةة القانونيةةة والتقنيةةة معلومةةااأ ا ة حالةةة مالةةات
التنقي واقول االستكشا ا اعنطقة .وتغطي اقول االستكشا حاليا لثالةة منةواع فتلتةة
م اعوارل اععدنية اي :العقيةداا اعتعةدلة التلةلاا ،والكتيتيةداا اعتعةدلة التلةلاا وششةور
اعنغنيل احلديةدي الغنيةة االكواالةيف .ويتضةل التقريةر ميضةا معلومةاا اة اعرحلةة الةب الغهةا
االستعراض الدوري لتنتيل خطة الل االستكشا الثاً اعقد استكشا العقيةداا اعتعةدلة
التللاا اعتم اني السةلطة وحكومةة ادنةد .ومخةيا ،يقةدم التقريةر معلومةاا اة اعرحلةة الةب
الغهةةا تنتيةةل مقةةرر اعلعيةةة اع ةؤرخ  52متوز/يوليةةه  (ISBA/19/A/12( 5142اعتعلةةب اتحديةةد
تكلتة اامة تشلل تكلتة إلارة العقول واإلشرا اليهةا .ويشةار إىل من اععلومةاا الةوارلة ا
الا التقرير حمدَّلة حىت  52ميار/مايو .5141
حالة التنقي
 - 5ا  6ميلوت/سةةبتلت  ،5144والةةثا اةةالتقرة  5مة اعةةالة  1مة نظةةام التنقية ا ة
الكتيتيةةداا اعتعةةدلة التلةةلاا واستكشةةافها ا اعنطقةةة (نظةةام الكتيتيةةداا  ،مشةةعر اععه ةدُ
االحتالي لعلوم األرض واعوارل الطبيعيةة ا معانيةا (اععهةد االحتةالي األمةني العةام اعلمةه الة
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التنقي ة ا ة الكتيتيةةداا اعتعةةدلة التلةةلاا ا اعنطقةةة الواشعةةة جنةةوت مرتت ة احملةةيا ادنةةدي
األوسا وا مشةا مرتتة احملةيا ادنةدي اعنةوت الشةرشي .وشةد سُةجل اةلا اإلشةعار حسة
األصوت ومُالغيف اعهة اعنقبة اللك.
 - 2والةةثا ااعةةالة  ،6يُطل ة م ة اعنقةةبني من يقةةدموا تقريةةرا سةةنويا ا ة حالةةة التنقي ة
والنتائج احملرزة .وكان مواد تقدمي اععهد االحتالي لتقريره األوت ،ا اةام  .5142وشةد شُةدم
حسة ة األصةةةوت ا  52كةةةانون األوت/ليسةةةلت  ،5142ومحيةةةل إىل اللجنةةةة ا جلسةةةا ا
اععقةولة ا شةباف/فتاير  .5141وشةد مخةلا اللجنةة اللةا اةالتقرير .وشةدم اععهةد االحتةةالي
تقريره السنوي الثاين ا  55ميار/مايو  ،5141وسيُعرض ال اللجنة ا متوز/يوليه .5141
حالة اقول االستكشا
 - 1ا  52ميار/مايو  ،5141كان  46اقدا مة اقةول االستكشةا حيةل النتةا  ،اينةها
 45اقدا الستكشا العقيداا اعتعدلة التللاا ،واقدان الستكشا الكتيتيداا اعتعةدلة
التلةةلاا واقةةدان الستكشةةا ششةةور الكواالةةيف .وتةةرل ا اعرفةةب األوت دةةلا التقريةةر شائلةةة
كاملة هبله العقول ،تتضل تتاصيل ا اعتعاشد وتاريخ ادا نتا كل اقد.
 - 2ومنةةل الةةدورة  ،41مُاةةدا ا شةةكل اق ةدأ خطتةةا الةةل الستكشةةا ششةةور اعنغنيةةل
احلديةةدي الغنيةةة االكواالةةيف ،كةةان املةةس مشرمهةةا ا متوز/يوليةةه  . 4(5142وا  52كةةانون
الثاين/يناير  ،5141مُارم العقد األوت ا طوكيو م شركة اليااان الوطنية للنتا والغاز واععالن
 .Japan Oil, Gas and Metals National Corporationووُشة العقةةد الثةةاين مة الرااطةةة النةةينية
للبحث والتطوير ا جمات اعوارل اععدنية لللحيطاا ا ايجني ،ا  51نيسان/ماريل .5141
 - 6وما زات يةتعني إاةرام لةثاث مة خطةا الةل االستكشةا الةب مشراةا املةس خةثات
ا العلةل اةله كةل مة حكومةة ههوريةة كوريةا
لورته  ،41ا شكل اقول .و شةد شةدم خطة ل
(الكتيتيةةداا واععهةةد الترنسةةي ألاةةاث اسةةتغثات البحةةار (الكتيتيةةداا وشةةركة مةةاراوا
ريسرش آند إكسبلورايشة ليلتةد ( Marawa Research and Exploration Ltdالعقيةداا  .ومة
اعتوشة ة من يوشَّة ة العقةةةد مة ة حكومةةةة ههوريةةةة كوريةةةا شبةةةل انعقةةةال الةةةدورة  51ا متةةةوز/
يوليه  .5141مما االنسبة إىل اععهةد الترنسةي فاعشةاوراا جاريةة اشةنن تضةلني العقةد انةولا
__________
( ،ISBA/19/C/13 4مقرر لللجلس يتعلب اطل لللوافقة ال خطة الةل الستكشةا ششةور اعنغنيةل احلديةدي
الغنيةةةة االكواالةةةيف مقةةةدم مة ة الرااطةةةة النةةةينية للبحةةةث والتطةةةوير ا جمةةةات اعةةةوارل اععدنيةةةة لللحيطةةةاا
 ،ISBA/19/C/15مقرر لللجلس يتعلب اطل لللوافقة ال خطة الةل الستكشةا ششةور اعنغنيةل احلديةدي
الغنية االكوااليف مقدم م شركة اليااان الوطنية للنتا والغاز واععالن.
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موحةةدة جديةةدة وشةةروطا مخةةرج جةةرج االتتةةاع اليه ةا (انظةةر ملنةةاه  .واالنسةةبة إىل شةةركة
مةةاراوا ،مُحةةرز تقةةدم جيةةد حنةةو وض ة النةةيغة النهائيةةة للعقةةد ،ايةةث يتضةةل البنةةول اعوحةةدة
اعديدة ،واو اآلن ينتظر االتتاع اليه اشكل هنائي.
 - 2وتعكف اللجنة القانونية والتقنية حاليا ال النظر ا سبعة طلباا مخةرج( . 5وا حةات
مشراا املس هيعا ا متوز/يوليه  ،5141سيتت ادل اقول االستكشا إىل  ،56ما يعين منةه
شد يتعني ال اللجنة من تكرس مليدا م الوشيف لإلشرا ال منشطة اعتعاشدي .
االستعراض الدوري لتنتيل خطة الل االستكشا

اعقدمة م حكومة ادند

 - 1اعدة احملدلة لكل اقد استكشا اي  42سنة ،واو يُنتَّةل الة مةدج لةثاث فتةراا
مةةدة كةةل منةةها اةةس سةةنواا .ويُطل ة م ة اعتعاشةةد من يقةةدم ا ة كةةل م ة فتةةراا ا لةةس
سنواا اله ارناجما متنثا ا األنشطة اعضطل هبةا يتضةل جةدوال زمنيةا للنتقةاا السةنوية
اعتوشعة ،يُدرج ا العقد اوصته اعدوت  .5ويُجري اعتعاشد واألمني العام كةل اةس سةنواا
استعراضا مشتركا لتنتيل خطة الل االستكشا  .وا ضوا الا االستعراض ،يُدخِل اعتعاشةد
مةةا يلةةلم م ة تعةةديثاا الة ارنةةامج منشةةطته السةةااب ويقةةدم ارناجم ةا مقترح ةا ألنشةةطته لتتةةرة
ا لةةس سةةنواا اعقبلةةة .وجية اندئةةل الة طةةرا العقةةد من يوافقةا رمسيةةا ،اة طريةةب تبةةالت
الرسائل ،ال تضلني العقد ارنامج األنشطة اعديد لتترة ا لس سنواا التالية.
 - 1وكلةةا مفيةةد سةةااقا ) (ISBA/19/C/9/Rev.1ا مةةا يتعلةةب اعقةةد استكشةةا العقيةةداا
اعتعةةدلة التلةةلاا م ة حكومةةة ادنةةد (اعةةتم ا  52آ ار/مةةارس  ، 5115فقةةد انقضةةيف فتةةرة
ا لةس سةةنواا الثانيةة مة العقةد ا  51آ ار/مةةارس  .5145وشةدم اعتعاشةةد ارناجمةا مقترحةا
لألنشةةطة ا نيسةةان/ماريل  5145جةةرج استعراضةةه ا سلسةةلة مة االجتلااةةاا الثنائيةةة الةةب
اُقدا اني اعتعاشد واألمني العام ا الدورتني  41و  41للسةلطة ا كينغسةتون ،وا ادنةد ا
تشةةري األوت/مكتةةوار  ،5142مخةةلا ا االاتبةةار ميضةةا اعناششةةاا الةةب مجري ةيف ا اللجنةةة
__________
( 5ا شةةباف/فتاير  ،5141موصةةيف اللجنةةة املةةس ااعوافقةةة الة مراعةةة طلبةةاا شدمتةها وزارة اعةةوارل الطبيعيةةة
والبيئةةة ا االحتةةال الروسةةي (ششةةور الكواالةةيف  ،وشةةركة يةةو كةةاي سةةيبيد ريسورسةةل ليلتةةد UK Seabed
( Resources Ltdالعقيداا  ،وحكومةة ادنةد ( الكتيتيةداا  ،وشةركة موشة مينةرات سةينغااور اوينةيف ليلتةد
( Ocean Mineral Singapore Pte Ltdالعقيداا  .وال تلات لثالة طلباا تنتظةر نظةر اللجنةة فيهةا ا متوز/يوليةه
 ،5141ورلا م اععهد االحتالي لعلوم األرض واعةوارل الطبيعيةة ا معانيةا (الكتيتيةداا  ،وشةركة كةو
آيلنةدز إنتسةتلنيف كوراورايشة ( Cook Islands Investment Corporationالعقيةداا  ،وشةركة كومبانيةا لي
ايسكويسةا لي ريكورسةوس ميةنيايس إس م ( Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais S.A.ششةور
اعنغنيل احلديدي الغنية االكوااليف .
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القانونية والتقنية ا ما يتنل اتنامج الل اعتعاشد .وا ماقاب إجةراا مليةد مة تبةالت اآلراا
اني الطرفني ،اختُتليف اللية االستعراض رمسيا اتبالت رسائل مؤرخة  6آ ار/مارس .5141
اعرحلة الب الغتها اعشاوراا اشنن تنتيل اعقرر

ISBA/19/A/12

 - 41حةةدلا اعلعيةةة ،موج ة مقررا ةا  ISBA/19/A/12اعةةؤرخ  52متوز/يوليةةه ،5142
تكلت ةة اامةةة سةةنوية شةةدراا  12 111لوالر م ة لوالراا الواليةةاا اعتحةةدة تشةةلل تكلت ةة
إلارة العقةةةول اعتمةةةة مةة السةةةلطة واإلشةةةرا اليهةةةا .ويُسةةةدَّل اةةةلا الرسةةم اةة كةةةل اقةةةد
استكشا  ،واةو يُسةتحب الةوت  24آ ار/مةارس مة كةل اةام .وينتلةل اةلا القةرار مقتضة
تعديثاا ال البنول اعوحدة لعقول االستكشا الوارلة ا اعرفب  1لنظام التنقية مة مجةل
إلخات انةدي جديةدي  ،اعةالة  2-41واعةالة  .6-41ويشةي اعقةرر ميضةا إىل تةاريخ لخولةه
حيل النتا  ،واو يتضل محكاما خاصة تتعلب متاايله الة العقةول القائلةة والطلبةاا العالقةة
واعوافب اليها الب شُدميف شبل تاريخ لخوله حيل النتا .
(م

الطلباا اعقدمة اعد  52متوز/يوليه 5142
 - 44يةدخل مقةةرر اعلعيةة العامةةة حيةةل النتةا ااتبةةارا مة تةاريخ اختةةا ه ،مي ا  52متةةوز/
يوليه  .5142واليه ،فإن البندي اعوحدي اعديةدي  2-41و  6-41يسةريان تلقائيةا الة
مي اقد يُتم نتيجةً لطلباا اعوافقة ال خطا العلل اعتعلقة ااالستكشةا الةب شُةدميف اعةد
 52متوز/يوليه  .5142وتدخل الطلباا اعقدمة م اععهةد االحتةالي وشةركة كةو وشةركة
كومبانيةةا لي ايسكويسةةا لي ريكورسةةوس ميةةنيايس ضةةل اةةله التئةةة .وسةةتُدرج البنةةول
اعوحدة اعديدة ا العقول تلقائيا ،راناً موافقة املس اليها ا متوز/يوليه .5141

(ب

ا لعقول القائلة
 - 45ا ما يتعلب اعقول االستكشا القائلة مصثا اتاريخ  52متوز/يوليه  ،5142حثيف اعلعيةة
األمني العام ال التشاور ا مشرب وشيف ممك م كل م اعتعاشدي  ،وفقا لللالة  5-51مة البنةول
اعوحةةدة ،اغيةةة تعةةديل تلةةك العقةةول متهيةةدا إللراج األحكةةام اعديةةدة فيهةةا .وانةةاا الة لةةك ،كتة
األمةةني العةةام إىل  41متعاشةةدا ا متوز/يوليةةه  5142يقتةةرإ إلخةةات تعةةديثاا ال ة البنةةول اعوحةةدة
انسةةجاما مة مقةةرر اعلعيةةة .ومجريةةيف ميضةةا مشةةاوراا لنائيةةة مة شةةركة لي ة موشة ريسورسةةل
ليتلبلنيف كو ليلتد ( Deep Ocean Resources Development Co.Ltdكانون الثاين /ينةاير 5141
وشركة يو كاي سي ايد ريسورسل (آ ار/مةارس  5141واععهةد االحتةالي (آ ار/مةارس 5141
و الرااطةةة النةةينية للبحةةث والتطةةوير ا جمةةات اعةةوارل اععدنيةةة لللحيطةةاا (نيسةةان/ماريل 5141
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وحكومةةة ههوريةةة كوريةةا (ميار/مةةايو  . 5141وااتبةةاراً مةة ميار/مةةايو  ،5141وافقةةيف خطيةةاً
شةركاا شةركاا لية موشة وجةي تيةك سةي ميةنيات ريسورسةل إن ا G-TEC Sea Mineral
 Resources NVوتونغةةا موفشةةور مةةاينند ليلتةةد ) Tonga Offshore Mining Ltd (TOMLواععهةةد
االحتةةالي ال ة تعةةديل اقولاةةا لتضةةلينها البنةةول اعوحةةدة اعديةةدة .وجتةةرج حاليةةا مشةةاوراا م ة
متعاشدي آخري  .وترل االتتنيل اعرحلة الب الغتها الرلول ا اعرفب الثاين دلا التقرير.
(ج

الطلباا اعقدمة شبل  52متوز/يوليه 5142
 - 42ا مةةةا يتعلةةةب اطلبةةةاا اعوافقةةةة الةةة خطةةةا الةةةل االستكشةةةا  ،اعقدمةةةة شبةةةل
 52متوز/يوليه  ،5142طلبيف اعلعية م األمني العام التشةاور مة مقةدمي الطلبةاا اععنةيني
شبل توشي اقولام م مجل إلراج األحكام اعديدة فيها .وتتةوزع اةله الطلبةاا الة فئةتني
مها الطلباا اعوافب اليها شبل  52متوز/يوليه  ،5142والطلباا الب سبب تقةدميها ولكة الةب
كانيف ال تلات ختض لنظر اللجنة القانونية والتقنية مو املس حىت لك التاريخ.
 - 41وكت األمني العام ا  52و  56متوز/يوليه  5142إىل اسةة مة مقةدمي الطلبةاا
الةةلي جةةرا اعوافقةةة ال ة خطةةا الل ةهم ا اةةامي  5145و  ،5142اةةم شةةركة اليااةةان
الوطنيةةة للةةنتا والغةةاز واععةةالن والرااطةةة النةةينية للبحةةث والتطةةوير ا جمةةات اعةةوارل اععدنيةةة
لللحيطةةاا وحكومةةة ههوريةةة كوريةةا وشةةركة مةةاراوا واععهةةد الترنسةةي ألاةةاث اسةةتغثات
البحار .وشد وافقيف شركة اليااةان الوطنيةة والرااطةة النةينية وحكومةة ههوريةة كوريةا الة
إلراج البنةةول اعوحةةدة اعديةةدة ا اقولاةةا واةةلا مةةا يةةني اليةةه العقةدان اعوشعةان مة شةةركة
اليااان الوطنية والرااطة النينية للبحث والتطةوير والعقةد اعلمة توشيعةه مة حكومةة ههوريةة
كوريا ا اام  .5141وحترز اعشاوراا اعاريةة مة شةركة مةاراوا تقةدما حنةو وضة النةيغة
النهائية للعقد ،ما يشةلل القبةوت الرمسةي للبنةدي اعوحةدي اعديةدي  2-41و  .6-41وا
آ ار/مارس  ،5141مال اععهد الترنسةي منةه يتعةلر اليةه شبةوت البنةول اإلضةافية اعقترحةة ا
العقد .ورلا ال لك ،كت األمني العام إىل اععهد مقترحا إجةراا مليةد مة اعشةاوراا مة
مقدم الطل والدولة الرااية شبل توشي العقد سعياً إىل التوصل إىل حل مقبوت م الطرفني.
 - 42وكانيف طلباا وزارة اعوارل الطبيعية ا االحتال الروسي (القشور وشةركة يةو كةاي
سي ايد ريسورسل (العقيداا وحكومة ادند (الكتيتيداا وشركة موش مينةرات سةينغااور
اوينيف (العقيداا شُدميف ا  52متوز/يوليه  .5142وال افتةراض من املةس سةيوافب الة
اله الطلباا ا متوز/يوليه  ،5141ستجرج مشاوراا م كل م مقدمي الطلباا والةدوت
الرااية دا اشنن إلراج البنول اعوحدة اعديد ا اقول كل منها.
 - 46واللجنة القانونية والتقنية مداوة إىل مخل العلم هبلا التقرير.
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اعرفب األوت
حالةةةة اقةةةول استكشةةةا العقيةةةداا اعتعةةةدلة التلةةةل اا والكتيتيةةةداا
اعتعدلة التللاا وششور الكوااليف

ملف  -اقول استكشا
املتعاقد

العقيداا اعتعدلة التللاا

تاريخ بدء نفاذ العقد الدولة أو الدول الراعية

املوقعععععععععن الععععععععععا مل قعععععععععة
االستكشاف املشمولة بالعقد تاريخ انتهاء العقد

منظلةةة إنترموشةةنليتات جوينةةيف  51آ ار/مةةةةةةةةارس االحتةةةال الروسةةةي والغاريةةةا منطقةةةةة صةةةةدع كثاريةةةةون  51 -آ ار/مةةةةةارس
5146
واولنةةةةةةةةةدا واعلهوريةةةةةةةةةة كليتتون
5114 Interoceanmetal
Joint
التشيكية وسلوفاكيا وكواا
Organization
شةةةةةةةةركة يوهورجيولوجيةةةةةةةةا  51آ ار/مةةةةةةةةارس االحتال الروسي
5114
Yuzhmorgeologiya
حكومة ههورية كوريا

 52نيسةةةةةةان/ماريل
5114

منطقةةةةة صةةةةدع كثاريةةةةون  51 -آ ار/مةةةةةارس
5146
كليتتون
منطقةةةةة صةةةةدع كثاريةةةةون  56 -نيسةةةان/ماريل
5146
كليتتون

الرااطةةةةةةة النةةةةةةينية للبحةةةةةةث  55ميار/مةةةةةةةةةةةةةايو النني
والتطةةةةةوير ا جمةةةةةات اعةةةةةوارل 5114
اععدنية لللحيطاا

منطقةةةةة صةةةةدع كثاريةةةةون  54 -ميار/مةةةةةةةةةةايو
5146
كليتتون

شركة لية موشة ريسورسةل  51حليران /يونيةه اليااان
5114
ليتلبلنيف ليلتد

منطقةةةةة صةةةةدع كثاريةةةةون  41 -حليران/يونيه
5146
كليتتون

اععهةةةةةةد الترنسةةةةةةي ألاةةةةةةاث  51حليةةةةةةةةةةةةةران /فرنسا
يونيه 5114
استغثات البحار

منطقةةةةة صةةةةدع كثاريةةةةون  41 -حليران/يونيه
5146
كليتتون

حكومة ادند

حوض احمليا ادندي األوسا  51آ ار/مةةةةةارس
5142

 52آ ار/مةةةةةةةةارس
5115

اععهةةد االحتةةالي لعلةةوم األرض  41متةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوز /معانيا
يوليه 5116
واعوارل الطبيعية ا معانيا

منطقةةةةة صةةةةدع كثاريةةةةون  41 -متوز/يوليةةةةةةةةه
5154
كليتتون

شركة ناورو موش ريسورسل  55متوز/يوليةةةةةةةةةةةه ناورو
5144

منطقةةةةة صةةةةدع كثاريةةةةون  54 -متوز/يوليةةةةةةةةه
5156
كليتتون (منطقة فننة

شةةركة تونغةةا موفشةةور مةةاينند  44كةةانون الثةةاين /تونغا
يناير 5145
ليلتد

منطقةةةةة صةةةةدع كثاريةةةةون  41 -كانون الثاين/
يناير 5152
كليتتون (منطقة فننة

شةةةركة مةةةاراوا ريسةةةرش آنةةةد م اعلم توشيعه
إكسبلورايش ليلتد
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منطقةةةةة صةةةةدع كثاريةةةةون -
كليتتون (منطقة فننة
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املتعاقد

تاريخ بدء نفاذ العقد الدولة أو الدول الراعية

املوقعععععععععن الععععععععععا مل قعععععععععة
االستكشاف املشمولة بالعقد تاريخ انتهاء العقد

شركة يو كي سيبيد ريلورسةل  1شةةةةةةةةةةباف/فتاير اعللكةةةة اعتحةةةدة لتيطانيةةةا منطقةةةةة صةةةةدع كثاريةةةةون  2 -شةةةةةةةباف/فتاير
5151
العظل وميرلندا الشلالية كليتتون
5142
ليليتد
شةركة جةي تيةةك سةي ميةةنيات  41كةةانون الثةةاين /الجيكا
يناير 5142
ريسورسل

ااا  -اقول استكشا
املتعاقد

منطقةةةةة صةةةةدع كثاريةةةةون  42 -كانون الثاين/
يناير 5151
كليتتون

الكتيتيداا اعتعدلة التللاا

تععععاريخ بععععدء نفععععاذ الدولععععععععة أو الععععععععدول املوقععععععععععن العععععععععععا مل قععععععععععة تاريخ انتهاء العقد
االستكشاف املشمولة بالعقد
الراعية
العقد

الرااطةةةةةةة النةةةةةةينية للبحةةةةةةث  41تشةةري الثةةاين /النني
والتطةةةةةوير ا جمةةةةةات اعةةةةةوارل نوفلت 5144
اععدنية لللحيطاا

مرتتة ة جنةةةوب يةةةرب احملةةةيا  42تشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةري
الثةةةةةةةةةةةةةةةةةاين/نوفلت
ادندي
5156

حكومة االحتال الروسي

 51تشةةري األوت/
مكتوار 5145

مرتت وسا احمليا األطلسي

حكومة ههورية كوريا

م اعلم توشيعه

احمليا ادندي األوسا

اععهةةةةةةد الترنسةةةةةةي ألاةةةةةةاث م اعلم توشيعه
استغثات البحار

جيم  -اقول استكشا
املتعاقد

فرنسا

 51تشةةةةري األوت/
مكتوار 5152

مرتت وسا احمليا األطلسي

ششور اعنغنيل احلديدي الغنية االكوااليف

تععععاريخ بععععدء نفععععاذ الدولععععععععة أو الععععععععدول املوقعععععععععن الععععععععععا مل قععععععععععة تاريخ انتهاء العقد
االستكشاف املشمولة بالعقد
الراعية
العقد

شةةةةركة اليااةةةةان الوطنيةةةةة للةةةةنتا  52كةةةةانون الثةةةةاين /اليااان
يناير 5141
والغاز واععالن

يرب احمليا ادالئ

 56كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانون
الثاين/يناير 5151

الرااطة النةينية للبحةث والتطةوير  51نيسةةةةان /ماريةةةةل النني
ا جمةةةةةةةةات اعةةةةةةةةوارل اععدنيةةةةةةةةة 5141
لللحيطاا

يرب احمليا ادالئ

 51نيسةةةةةةةةةةةةان/ماريل
5151
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اعرفب الثاين
اعرحلة الب الغتها اعشاوراا اعتعلقة اتنقيح اقول االستكشةا
حىت  52متوز/يوليه 5142
املتعاقد

حالة العقد

حكومة االحتال الروسي (الكتيتيداا

شيد النظر

القائلةة

الرااطة النينية للبحث والتطوير ا جمات اعةوارل شيد النظر
اععدنية لللحيطاا (الكتيتيداا
شركة تونغا موفشور ماينند ليلتد

ُشبل العقد ا  41شباف/فتاير 5141

شركة ناورو موش ريسورسل

ال رل

اععهد الترنسي لبحوث استغثات البحار

شيد النظر

شركة جي تيك سي مينيات ريسورسل

ُشبل العقد ا  41كانون األوت/ليسلت 5142

الرااطة النينية للبحث والتطوير ا جمات اعةوارل شيد النظر
اععدنية لللحيطاا (العقيداا
شركة يوهورجيولوجيا

شيد النظر

حكومة ادند

شيد النظر

حكومة ههورية كوريا

شيد النظر

اععهد االحتةالي لعلةوم األرض واعةوارل الطبيعيةة ُشبل العقد ا  54آ ار/مارس 5141
ا معانيا
شركة لي موش ريسورسل ليتلبلنيف
شركة

IOM

شركة يو كاي سيبيد ريسورسل ليلتد
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ُشبل العقد ا  1كانون الثاين/يناير 5141
رلا ا كةةةةانون األوت/ليسةةةةلت  5142طالبةةةةة
تقدمي اشتراإ رمسي اغية ارضه ال جمالس اإللارة
ا اةةام  5141للنظةةر فيةةهُ .شةةدم االشتةةراإ الرمسةةي
إىل  IOMا  41كانون الثاين/يناير 5141
شيد النظر
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