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الدورة الثانية والعشرون

كينغستون ،جامايكا
 22-11متوز/يوليه 2016

حالة عقود االستكشاف يف املنطقة
تقرير األمني العام
 - 1يقدم هذا التقرير معلومات عن حالة عقود االستكشاف يف املنطقة منذذ الذدورة اداديذة
والعشرين للمجلس املعقودة يف متوز/يوليه  .2015وتتعلّق العقود حالياً بذاملوارد املعدنيذة الثة ذة
اليت اعتمدت السلطةُ الدولية لقاع البحار أنظمةً بشأن التنقيب عنها واستخراجها .وهذه املوارد
هي العقيدات املتعددة الفلذاات والكييتيذدات املتعذددة الفلذاات و شذور املنغنيذا ادديذدة الغنيذة
بالكوبال ذ  .وافذذا ة اىل ذل ذ  ،يتنذذمن التقريذذر معلومذذات عذذن املرحلذذة الذذيت بلغهذذا تنفيذذذ ذذرار
اجلمعية املؤرخ  25متوز/يوليه  2013املتصل باستحداث رسوم املسامهة يف التكاليف العامذة يف
جمذذاإ ادارة عقذذود االستكشذذاف واعلذذراف عليهذذا .ويشذذار اىل أن املعلومذذات الذذواردة يف هذذذا
التقرير هي آخر ما استجد من معلومات حىت  2٧نيسان/أبريل .2016

أوال  -حالة عقود االستكشاف
 - 2يف  2٧نيسان/أبريل  ،2016كذان  24عقذدا مذن عقذود االستكشذاف ذد دخذل حيذا
النفاذ ( 15عقدا الستكشاف العقيدات املتعددة الفلذاات ،و 5عقذود الستكشذاف الكييتيذدات
املتعددة الفلاات و  4عقود الستكشاف القشور الغنية بالكوبال ) .وتذرد يف املر ذق األوهل اذذا
التقرير ائمة كاملة هبذه العقود تتنمن تفاصذيل عذن املتعا ذدين ،والدولذة الراعيذة ،ان وجذدت،
واملو ع العام ملنطقة االستكشاف ،وتاريخ سريان كل عقد وتاريخ انتهائه.
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 - 3وو ع منذ متوز/يوليه  ،2015عقدان جديدان .فذي  9تشذرين الثذا /نذو مي ،2015
و ذذع يف برازيليذذا عقذذد الستكشذذاف شذذور املنغنيذذا ادديذذدة الغنيذذة بالكوبالذذ مذذع مؤسسذذة
 .Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais Sويف  29آذار/مذذذذذذذار  ،2016و ذذذذذذذع يف
نيويورك عقد الستكشاف العقيدات املتعددة الفلاات مع لركة .UK Seabed Resources Ltd
 - 4ويف مذذا يتعلذذق اطذذيت العمذذل املبقيذذتني لةستكشذذاف اللذذتني أ رمهذذا اجمللذذس يف دورتذذه
العشرين ،يتو ع تو يذع عقذد الستكشذاف العقيذدات املتعذددة الفلذاات مذع لذركة جذار كذوك
لةسذذذتثمار  Cook Islands Investment Corporationيف حايذذذران/يونيذذذه  ،2016بذذذل انعقذذذاد
الدورة الثانية والعشرين للسلطة .وتشارف األعماهل التحنريية للتو يع علذ عقذد استكشذاف
الكييتيدات املتعددة الفلاات مع حكومة ااند عل هنايتذها ومذن املتو ذع أن يواذع العقذد أينذا
يف عام .2016
 - 5ويف مذذذا يتعلذذذق اطذذذة عمذذذل االستكشذذذاف املقدمذذذة مذذذن لذذذركة
 Corporationالذذيت أ رهذذا اجمللذذس يف دورتذذه اداديذذة والعشذذرين ،مذذن املتو ذذع تو يذذع العقذذد يف
عام .2016
China Minmetals

 - 6وسذذينتهي يف عذذام  2016مفعذذوهل  6عقذذود الستكشذذاف العقيذذدات املتعذذددة الفلذذاات.
وكانذذذذ ذ هذذذذذذذه العقذذذذذذود أُبرمذذذذ ذ مذذذذذذع كذذذذذذل مذذذذذذن Interoceanmetal Joint Organization
و  Yuzhmorgeologiyaوحكومذذذذذذة هوريذذذذذذة كوريذذذذ ذا ،و China Ocean Mineral Resources
 ،Research and Development Associationو ،Ltd Deep Ocean Resources Development Co.
واملعهد الفرنسي لبحذوث واستكشذاف البحذار .ويف  16كذانون األوهل/ديسذمي  ،2015كذان
كل من املتعا دين دم طلبا لتمديد عقده مخس سذنوات .ونظذرت يف الطلبذات اللجنذة القانونيذة
والتقنية يف لباط /ياير  ،2016ومن املتو ع أن تقدم اللجنة تقريرها وتوصياهتا بشذأن كذل مذن
هذه الطلبات لينظر يها اجمللس خةهل دورته الثانية والعشرين ،يف متوز/يوليه .2016

انيا  -حالة تنفيذ القرار

ISBA/19/A/12

 - ٧اسذذذذذذتحد اجلمعيذذذذذذة ،اوجذذذذذذب رارهذذذذذذا املذذذذذذؤرخ  25متذذذذذذوز/يوليذذذذذذه 2013
( ،)ISBA/19/A/12رمسذذا سذذنويا ابتذذا للمسذذامهة يف التكذذاليف العامذذة ذذدره  4٧ 000دوالر
لتغطية التكاليف اليت تتكبدها السلطة يف ادارة العقود واعلراف عليها .وتَقرَّر أن يسذدد كذل
متعا د هذا الرسم حبلوهل  31آذار/مار من كل عام .ومذن املامذع تنفيذذ هذذا القذرار ب فذا ة
بندين جديدين (البندان  5-10و  )6-10اىل الشروط القياسية لعقود االستكشذاف .ودذدد
رار اجلمعيذة أينذا تذاريخ دخولذه حيذا النفذاذ ( 25متذوز/يوليذه )2013وهذو يتنذمن أحكامذا
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خاصة تتعلق بتأ ريه يف ما يتعلق بالعقود القائمة والطلبات العالقذة واملوا ذق عليهذا املقدمذة بذل
 25متوز/يوليه .2013
 - ٨ويدخل رار اجلمعية حيا النفاذ اعتبذاراً مذن تذاريخ اهذاذه ( 25متذوز/يوليذه ،)2013
ومعىن ذل أن البندين املوحدين اجلديدين  5-10و  6-10سيسذريان تلقائيذًا علذ أة عقذد
ييم عل أسا طلب موا قة عل خطة عمل لةستكشاف مقدّم بعد ذل التاريخ.
 - 9ويف مذذا يتعلذذق بعقذذود االستكشذذاف الذذيت سذذبق أن دخلذذ حيذذا النفذذاذ اعتبذذارا مذذن
 25متوز/يوليه  ،2013طلبذ اجلمعيذة ا ىل األمذني العذام أن يتشذاور مذع كذ ال مذن املتعا ذدين،
و قاً للمادة  2-24من البنذود املوحذدة ،بغيذة تنذمينها البنذديدن اجلديذدين  5-10و .6-10
وتل املشاورات جارية حاليذا ،وتذرد آخذر مسذتجداهتا يف املر ذق الثذا اذذا التقريذر .وعذةوة
عل ذلذ  ،ويف حالذة العقذود الذيت أولذك علذ االنتذها  ،يسذرة البنذدان  5-10و 6-10
عل ترة متديد أة منها.

الثاً  -التوصية
 - 10اجمللس مدعو اىل األخذ علماً هبذا التقرير.
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املر ق األوهل
حالة عقود االستكشاف ادائاة عل املوا قة
ألف  -عقود استكشاف العقيدات املتعددة الفلاات
املتعاقد
-1

-2
-3
-4
-5

تاريخ سريان العقد

الدولة/الدول الراعية

املوقع العام ملنطقة االستكشاف تاريخ انتهاء العقد

منظمذذذذذذذذذذذة  29 Interoceanmetalآذار/مار  2001االحتاد الروسي ،وبلغاريذا ،منطقذذذذذة صذذذذذدع كةريذذذذذون  2٨ -آذار/مار 2016
وبولنذذذذذذذدا ،واجلمهوريذذذذذذذة كلييتون
Joint Organization
التشذذذذذيكية ،وسذذذذذلو اكيا،
وكوبا
منطقذذذذذة صذذذذذدع كةريذذذذذون  2٨ -آذار/مار 2016
لذذذذذذركة يو ورجيولوجيذذذذذذا  29آذار/مار  2001االحتاد الروسي
كلييتون
Yuzhmorgeologiya
منطقذذذذذة صذذذذذدع كةريذذذذذون  26 -نيسان/
 2٧نيسان/أبريل – 2001
حكومة هورية كوريا
أبريل 2016
كلييتون
منطقذذذذذة صذذذذذدع كةريذذذذذون  21 -أيار/مايو 2016
الصني
الرابطذذذذذة الصذذذذذينية للبحذذذ ذ  22أيار/مايو 2001
كلييتون
والتطذذذذوير يف جمذذذذاهل املذذذذوارد
املعدنية للمحيطات
منطقذذذذذة صذذذذذدع كةريذذذذذون  19 -حايران/
الشركة احملدودة لتنمية موارد  20حايران/يونيه  2001اليابان
يونيه 2016
كلييتون
أعماق احمليطات
Deep Ocean Resources
Development Co. Ltd.

-6
-٧
-٨
-9

املعهذذذذذد الفرنسذذذذذي ألحبذذذذذاث  20حايران/يونيه  2001رنسا
استغةهل البحار
 25آذار/مار 2002
حكومة ااند
املعهد االحتادة لعلوم األرض  19متوز/يوليه 2006
واملوارد الطبيعية يف أملانيا
لذذذذذذذذذذذذذذذذذركة  22 Nauru Oceanمتوز/يوليه 2011
Resources Inc.

- 10

لذذذذذذذذذذذذركة Tonga Offshore
Mining Limited

- 11

لذذذركة Global Sea Mineral
Resources NV

 - 12لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذركة

UK Seabed

Resources Ltd.

 11كانون الثا /
يناير 2012
 14كانون الثا /
يناير 2013
 ٨لباط /ياير 2013

 - 13لذذذذذذركة مذذذذذذاراوا احملذذذذذذدودة  19كانون الثا /
للبحذذذذذذذوث واالستكشذذذذذذذاف يناير 2015
Marawa Research and
Exploration Ltd.
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منطقذذذذذة صذذذذذدع كةريذذذذذون  19 -حايران/
يونيه 2016
كلييتون

حوض احمليط ااندة األوسط  24آذار/مار 201٧
–
منطقذذذذذة صذذذذذدع كةريذذذذذون  1٨ -متوز/يوليه 2021
أملانيا
كلييتون
منطقذذذذذة صذذذذذدع كةريذذذذذون  21 -متوز/يوليه 2026
ناورو
كلييتون (منطقة خمصصة)
منطقذذذذذة صذذذذذدع كةريذذذذذون  10 -كانون الثا /
تونغا
يناير 202٧
كلييتون (منطقة خمصصة)
منطقذذذذذة صذذذذذدع كةريذذذذذون  13 -كانون الثا /
بلجيكا
يناير 202٨
كلييتون
اململكذذة املتحذذدة لييطانيذذا منطقذذذذذة صذذذذذدع كةريذذذذذون  ٧ -لباط /ياير 202٨
العظم وأيرلندا الشمالية كلييتون
منطقذذذذذة صذذذذذدع كةريذذذذذون  1٨ -كانون الثا /
كرييبا
يناير 2030
كلييتون (منطقة خمصصة)
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- 14

املتعاقد

تاريخ سريان العقد

لذذذذذذذذذذذذذركة Ocean Mineral
Singapore Pte Ltd

و ذذذع يف كينغسذذذتون يذذذوم سنغا ورة
 15كذذذانون الثذذذا /ينذذذاير
2015ويف سذذنغا ورة يذذوم
22كذذذذانون الثذذذذا /ينذذذذاير
2015
 29آذار/مار  2016اململكذذة املتحذذدة لييطانيذذا منطقذذذذذة صذذذذذدع كةريذذذذذون  2٨ -آذار/مار 2031
العظم وأيرلندا الشمالية كلييتون
منطقذذذذذة صذذذذذدع كةريذذذذذون – -
جار كوك
من املامع تو يعه
كلييتون (منطقة خمصصة)
منطقذذذذذة صذذذذذدع كةريذذذذذون – -
الصني
من املامع تو يعه
كلييتون (منطقة خمصصة)

 - 15لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذركة

UK Seabed

Resources Ltd.

- 16

لذذذذذذذذذذذذذذذذذركة Cook Islands
Investment Corporation

- 1٧

لذذذذذذذذركة China Minmetals
Corporation

الدولة/الدول الراعية

املوقع العام ملنطقة االستكشاف تاريخ انتهاء العقد
منطقذذذذذة صذذذذذدع كةريذذذذذون  21 -كانون الثا /
يناير 2030
كلييتون (منطقة خمصصة)

بذذذا  -عقود استكشاف الكييتيدات املتعددة الفلاات
املتعاقد

تاريخ سريان العقد

 - 1الرابطذذذذذذة الصذذذذذذينية للبحذذذذ ذ  1٨تشرين الثا /
والتطذذذذذوير يف جمذذذذذاهل املذذذذذوارد نو مي 2011
املعدنية للمحيطات
 29تشرين األوهل/
 - 2حكومة االحتاد الروسي
أكتوبر 2012

الدولة الراعية

املوقع العام ملنطقة االستكشاف تاريخ انتهاء العقد

الصني

مرتفذذذع جنذذذوا يذذذرا احملذذذذيط  1٧تشرين الثا /
نو مي 2026
ااندة

-

مرتفع وسط احمليط األطلسي

 2٨تشرين األوهل/
أكتوبر 202٧

 24حايران/يونيه 2014
 - 3حكومة هورية كوريا
 - 4املعهذذذذذذد الفرنسذذذذذذي ألحبذذذذذذاث  1٨تشرين الثا /
نو مي 2014
استغةهل البحار

رنسا

وسط احمليط ااندة
مرتفع وسط احمليط األطلسي

 23حايران/يونيه 2029
 1٧تشرين الثا /
نو مي 2029

من املامع تو يعه
 - 5حكومة ااند
 - 6املعهذذد االحتذذادة لعلذذوم األرض  6أيار/مايو 2015
واملوارد الطبيعية يف أملانيا

أملانيا

مرتفع احمليط ااندة
مرتفذذذذع وسذذذذط احملذذذذيط اانذذذذدة  5أيار/مايو 2030
ومرتفذذذذذذذذع جنذذذذذذذذوا لذذذذذذذذرق
احمليط ااندة

جيم  -عقود استكشاف القشور املنغنياية ادديدية الغنية بالكوبال
املتعاقد

تاريخ سريان العقد

 - 1لذذركة اليابذذان الوطنيذذة للذذنفط  2٧كانون الثا /
يناير 2014
والغاز واملعادن
 - 2الرابطذذذذذذة الصذذذذذذينية للبحذذذذ ذ  29نيسان/أبريل 2014
والتطذذذذذوير يف جمذذذذذاهل املذذذذذوارد
املعدنية للمحيطات
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الدولة الراعية

املوقع العام ملنطقة االستكشاف تاريخ انتهاء العقد

اليابان

يرا احمليط ااادئ

الصني

يرا احمليط ااادئ

 26كانون الثا /
يناير 2029
 2٨نيسان/أبريل 2029
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املتعاقد

تاريخ سريان العقد

 - 3وزارة املذذوارد الطبيعيذذذة والبي ذذذة  10آذار/مار 2015
يف االحتاد الروسي
 - 4لذذذركة التنقيذذذب عذذذن املذذذوارد  9تشرين الثا /
املعدنيذذذذذذذذذذذذذة (  Companhia deنو مي 2015
Pesquisa de Recursos
)Minerais
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الدولة الراعية

املوقع العام ملنطقة االستكشاف تاريخ انتهاء العقد
 9آذار/مار 2030

-

جباهل ماجةن باحمليط ااادئ

اليازيل

مرتفذذذع ريذذذو يرانذذذدة جبنذذذوا  ٨تشرين الثا /
نو مي 2030
احمليط األطلسي
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املر ق الثا
املرحلة اليت بلغتها املشاورات املتعلقة بتنقيح عقود االستكشاف السذارية
يف  25متوز/يوليه 2013
املتعاقد

حالة العقد
بل بالتنقيح يف  23متوز/يوليه 2015

حكومة االحتاد الروسي (الكييتيدات)
الرابطذذة الصذذينية للبح ذ والتطذذوير يف جمذذاهل املذذوارد املعدنيذذة بل بالتنقيح يف  1متوز/يوليه 2015
للمحيطات (الكييتيدات)
بل بالتنقيح يف  1٨لباط /ياير 2014
لركة Tonga Offshore Mining Limited
بل بالتنقيح يف  9متوز/يوليه 2015
لركة Nauru Ocean Resources Inc
يد النظر
املعهد الفرنسي ألحباث استغةهل البحار (العقيدات)
بل بالتنقيح يف  19كانون األوهل/ديسمي 2013
لركة Global Sea Mineral Resources NV
الرابطذذة الصذذينية للبح ذ والتطذذوير يف جمذذاهل املذذوارد املعدنيذذة بل بالتنقيح يف  1متوز/يوليه 2015
للمحيطات (العقيدات)
بل بالتنقيح يف  1٧متوز/يوليه 2015
لركة يو ور جيولوجيا Yuzhmorgeologiya
حكومة ااند
حكومة هورية كوريا
املعهد االحتادة لعلوم األرض واملوارد الطبيعية يف أملانيا
لركة Deep Ocean Resources Development Ltd
منظمة Interoceanmetal Joint Organization
لركة UK Seabed Resources Ltd
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دع
بل
بل
بل
بل
دع

رسوم عام 2015
بالتنقيح يف  1٧حايران/يونيه 2014
بالتنقيح يف  21آذار/مار 2014
بالتنقيح يف  9كانون الثا /يناير 2014
بالتنقيح يف  2٨نيسان/أبريل 2015
رسوم عامي  2014و 2015
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