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املسااااامل املت ااالة تقكياااة كقاااو انطتكشاااات ا املنطقاااة وان تكاااار
والسيطرة الفعلية واملساامل ذات ال لة
مذكرة من األمانة

أون  -مقدمة
 - 1ا كام  ،2013ا الدورة التاطعة كشرة للسالطة ،أجارت اللجناة القانونياة والتقنياة،
خالل نظرها ا التعديالت املقتر ة كلى نظام التنقيب كن العقيادات املللفاة مان كادة معاا ن
واطتكشاااا ا ا املنطقااة ،منا شااات كامااة شااحن مسااحلة ا تكااار مقاولااة األنشااطة ا املنطقااة
ون ظت أن السنوات األخاةة ها دت اده ر اور ااذد جديادة لترميباات مقاولاة األك اال
متطلاب املقياد مان انهت اام  ،ISBA/19/C/14الفقارة  )21وا كاام  ،2014أكادت اللجنااة
جمد ا املال ظة اليت أ اداا طاا قا وهان أناه لاة كلاى ماا يبادو شريقاة ناها ة جديادة ا الع امل
اي ا يتعلق طلبات املوااقة كلاى خطاا الع امل املتعلقاة انطتكشاات ون ظات أناه االر
من أن الطريقة اجلديدة متتثامل األنظ اة الساارية ،ا ناه يلاقم ا اال ا لا اا ،ISBA/20/C/20
الفقرة )31
 - 2وا كااام  ،2015ا الاادورة ادا يااة والعشاارين للساالطة ،نظاارت اللجنااة ا مقرياار
مل ت أكدمه األماناة كان هاذمل املساحلة  )ISBA/21/LTC/12وامفقات اللجناة كلاى ا قااه هاذمل
املسحلة مدرجة ا جدول أك اهلا وشلبت اىل األمانة أن مواصمل ك ل ا اي ا يتعلق اذمل املساحلة
وأن معد للجنة ا اجت اك ا املقبمل حتلايال أكثار مف ايال يوضا ويبباين كلاى أاو أكثار حتديادا
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الطاارا اجلدياادة ملقاولااة األك ااال الاايت أ رزاااا اللجنااة ا منا شااااا السااا قة و ااد أكاادت هااذمل
الوثيقة اطتجا ة لذلك الطلب  ،ISBA/21/C/16الفقرة )45

ثانيا  -معلومات أطاطية
 - 3يندرد ما يس ى ا ”النظام املوازي“ ا صلب النظام اخلاص اطتكشات واطاتغالل
املااوار ا املنطقااة املن ااوص كليااه ا اجلااقه ادااا ي كشاار ماان امفا يااة األم ا املتحاادة لقااانون
البحااار وا امفاااا كااام  1994املتعلااق تنفيااذ اجلااقه ادااا ي كشاار ماان امفا يااة األما املتحاادة
لقااانون البحااار وماار مفاصاايله ا املااا ة  153ماان انمفا يااة وماان العناصاار األطاطااية للنظااام
املوازي كفالة وصول الدول األشرات ومواشني ا اىل املاوار املعدنياة لقااع البحاار اىل جاناب
نظام دجق املوا ع حتجق ا اشارمل طاكات لتضطلع السلطة حنشطة اي اا كان شرياق امللطساة
نفس ا أو انهتراك ماع الادول النامياة أو ا هاكمل مشااريع مشاتركة ماع املتعا اد الاذي واار
املو ع احملجوز عينه  )1ومتثمل اهلدت من هذا النظام ا جتنب ا تكاار البلادان املتقدماة صاناكة
التعدين ا اع البحار وض ان اما ة موا ع معدين ا لة لالطتث ار لألجيال املقبلة
 - 4ومتن قوا التقدم طلبات لل وااقة كلى خطا ك مل للقيام حنشطة ا ااع البحاار
ا القطاكات احملجوزة را اىل الدول النامياة  )2واىل امللطساة ووجاب املاا م  4و  9مان
املراق الثالا لالمفا ياة واملاا ة  17مان نظاام التنقياب كان العقيادات املللفاة مان كادة معاا ن
واطتكشاااا ا ا املنطقاااة انظااار  )ISBA/19/C/17وينطباااق نفاا ادكاا كلاااى الك يتيااادات
املتعااد ة الفلااقات انظاار  ،ISBA/16/A/12/Rev.1املااا ة  )18و شااور املنغنيااق اددياادي الغنيااة
الكو الاات انظاار  ،ISBA/18/A/11املااا ة  )18ومنااذ كااام ُ ،2008اادمت شلبااات لل وااقااة
كلى خطا ك مل لالطتكشات اي ا يتعلق بعض القطاكات احملجوزة املتا ة من بامل كياناات
مقكي ااا الاادول اجلقريااة ال ااغةة الناميااة واملناااشق التاليااةة جااقر كااوك هااركة جااقر كااوك
لالطاااااتث ار ،انظااااار  ،)ISBA/20/LTC/3وكةيبااااااك هاااااركة مااااااراوا احملااااادو ة للبحاااااو
وانطتكشاااات ،انظااار  ،)ISBA/18/C/18ونااااورو هاااركة نااااورو ملاااوار احمليطاااات ،انظااار
 ،)ISBA/17/C/9وطاانغااورة الشااركة الساانغااورية احملاادو ة نطتكشااات معااا ن احمليطااات،
انظااااار  ،)ISBA/19/LTC/11ومونغاااااا هاااااركة مونغاااااا للتعااااادين البحاااااري احملااااادو ة ،انظااااار

__________
 )1انظر Satya Nandan, “Administering the mineral resources of the deep seabed”, paper prepared for the
Law of the Sea Symposium of the British Institute of International and Comparative Law, London,

 2005وهو متاح كلى
 )2أو أي ه ا ط شبيعاان أو اكتباااري مقكيااه ورضااع لساايطراا الفعليااة أو لساايطرة ولااة ناميااة أخاار أو أي
جم وكة من الدول النامية
www.biicl.org/files/1392_nandan_opening.doc
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 )ISBA/17/C/10وا ضوه انطترها انمفا ية واألنظ ة واتو راة منازكات ااع البحاار
التا عااة لل حك ااة الدوليااة لقااانون البحااار شااحن مساالوليات والتقامااات الاادول اي ااا يتعلااق
األنشطة ا املنطقة ،خلط كمل من اللجنة وا ل اىل أن مجياع الكياناات املشا ولة الركاياة
املااذكورة أكااالمل هاان ماان مقاادمن الطلبااات املسااتوا للشااروث ،وأن شلبااااا تثلااة لالمفا يااة
واألنظ اااة ومجيع اااا لتلاااك القااادرة املالياااة والتقنياااة الالزماااة لتنفياااذ خطاااة الع ااامل املقتر اااة
لالطتكشات ا القطاع احملجوز اخلاص كمل منا ا انظار  ،ISBA/17/C/9الفقارات 40-37
و  ،ISBA/17/C/10الفقااااااااااااااااارات  35-32و  ،ISBA/18/C/18الفقااااااااااااااااارات 30-27
و  ،ISBA/20/C/7الفقرة  26د) و  ،ISBA/20/C/18الفقرة  24د))

ثالثا  -الن اذد اجلديدة لترميبات مقاولة األك ال
 - 5كلى الر من اكت ال النظر ا الكيانات املشا ولة الركاياة املاذكورة أكاالمل ومحكياد
أهليت ا لتقدمي الطلبات ،ن ظت اللجنة وجو ااذد لترميباات مقاولاة األك اال لاد عضا ا
ختتلف كن أي مرميبات جر م ورها طا قا وكلى وجه اخل وص ،ن ظات اللجناة وجاو
روا ا وثيقة أو أوجه مآزر الدول النامية والكياناات الايت مقكي اا ،يا مساجمل ادقاوا
التجارية هلذمل الكيانات ا ول متقدمة أو مكون لوكة ملواشن من ملك الدول
 - 6ووبصفت هاركة مونغاا للتعادين البحاري احملادو ة ،كلاى طابيمل املثاال ،ح اا ”هاركة
مونغياة ما عااة لشاركة نااوميلو احملادو ة لل عااا ن الاايت متلاك  100ا املااااة مان أطا هااركة
مونغا للتعادين البحاري احملادو ة) ،كان شرياق هاركة أخار لوكاة هلاا الكامامل هان هاركة
نيكااامل املتحااادة احملااادو ة  )United Nickel Ltdاملشا ا رة ا كنااادا“  ،ISBA/17/C/10الفقااارة
 ) 15وكندا ولة متقدماة ن يوجاد أي مرمياب معا ادي ينا ا و ا السالطة ويظ ار اهليكامل
امللطسان لشااركة ناوميل احملاادو ة لل عاا ن أن ماان ا أكا املساات اي ااا مكاتالت ما عااة
لااادول متقدماااة مثااامل ماااك كومنكاااو  )Teck Comincoوأنغلاااو أمريكاااان )Anglo American
و ازميتاال  )Gazmetallاملرجااع نفساه) ولااة نااوع تلاف ماان الترميبااات ينطباق كلااى الااة
ج ااات متعا ااادم تاااا هاااركة جاااقر كاااوك لالطاااتث ار والشاااركة السااانغااورية احملااادو ة
نطتكشات معا ن احمليطاات طانغااورة) وا الاة هاركة جاقر كاوك لالطاتث ار ،جااه ا
شلب ا أن ”الطلب املقدم من هركة جقر كوك لالطاتث ار يدك اه الترمياب املسا ى ،CI-GSR
وهااو مرميااب يقااوم كلااى املساااواة واكن ااات ا كومااة جااقر كااوك وهااركة جاان  -ميااك
البلجيكياااة لل اااوار املعدنياااة البحرياااة  )GSRو اااد و عااات هاااركة جااان  -مياااك كقااادا
نطتكشاااااات العقيااااادات املتعاااااد ة الفلاااااقات ماااااع السااااالطة ا  14كاااااانون الثاي/ينااااااير
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 ،ISBA/20/LTC/3 “2013الفقاااااارة  )12وا الااااااة الشااااااركة الساااااانغااورية احملاااااادو ة
نطتكشاااات معاااا ن احمليطاااات ،ذكااار املتعا اااد أناااهة ” غياااة منفياااذ خطاااة الع ااامل املقتر اااة
لالطتكشات طريقة كفالة واعالاة مان يا التكلفاة ،معتاقم هاركة طانغااورة نطتكشاات
معا ن احمليطات احملدو ة التعاون مع هركة امل لكة املتحدة ملوار اع البحار احملادو ة اداااقة
لترخيط ا منطقة حماذية لل نطقة املش ولة الطلب“  ،ISBA/19/LTC/11الفقرة )8
 - 7ور أن اللجنة أوصت املوااقة كلى مجياع هاذمل الترميباات وصاف ا تثلاة لألنظ اة،
أكاارب عااض أكضاااه ا ل ا كاان هااكوك شااحن ا ثااار احملت لااة ،اي ااا يتعلااق وسااحلة امللكيااة
والسايطرة الفعلياة ،والتاحثة الكلان الاذي ااد لدثاه مثامل هاذا الترمياب ا الع لياات املسااتقبلية
)3
لل لطسة ومف وم الترا املشترك للبشرية
 - 8واي ا يتعلق ان تكار ،شرح رأي يقاول ان عاض هاذمل الترميباات اجلديادة لكان أن
يل ي كان اة اد اىل هي ناة م ااو الادول املتقدماة ا أنشاطة ااع البحاار ا القطاكاات
احملجااوزة وهااذا مااحزا وبضااع النظااام املااوازي واملااا ة  9ماان املراااق الثالا خ ي ااا لتفا يااه
وكالوة كلى ذلك ،يق د م ن وضاع مف اومن امللطساة والقطااع احملجاوز ميساة اك اال مبادأ
الترا املشترك وض ان أن منفذ األنشطة ا املنطقة ل ااو البشارية مجعااه ومتااح القطاكاات
احملجوزة للدول النامية وامللطساة ،كلاى أن مكاون األولوياة لل لطساة انظار ،ISBA/19/C/17
املا ة  17و  ،ISBA/16/A/12/Rev.1املا ة  18و  ،ISBA/18/A/11املاا ة  )18ولكان ،نظارا
ألثر انمفاا  ،)4لي وطع امللطسة أن مستفيد مان هاذا اداق سابب اناتقاار اىل رأك املاال
والتكنولوجيا وامللطسة مضطرة التايل اىل التنازل كن ق ا للدول النامية وهذا يتواااق ماع
روح انشاااه الساالطة وصاايغة التاارا املشااترك ويااب انجتااامل األخااة للشااراكات ا البلاادان
النامياة والبلاادان املتقدماة ضاارورة اكاا ة النظاار ا مفااهي محطيسااية مان بياامل النظاام املااوازي،
والقطاع احملجوز ،ومفعيمل ور امللطسة ا املستقبمل

را عا  -الطرا اجلديدة ملقاولة األك ال
 - 9اكضااة اىل ما طبق ،ن ظت اللجنة ا السنوات األخاةة أيضاا ر اور اجتاامل جدياد
اي ااا يت اامل الطريقااة الاايت يساات دم ااا املقاادمون اجلااد لطلبااات املوااقااة كلااى خطااا الع اامل
__________
 )3انظر البيان ال حفن ال ا ر كن السلطة الدولية لقاع البحار ا  19متوز/يوليه

 )4انظر الفرع  2من مراق امفاا كام 1994
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خياره اي ا يت مل تواة القطاكات احملجاوزة  )5و اد ُادم اديمل لنظاام القطاكاات احملجاوزة
يتي لل تعا دين انختيار ماواة طااع حمجاوز أو كارة اة ا رأك املاال ا مشاروع
مشترك مع امللطساة ا املساتقبمل ومناذ ذلاك ادا  ،اختاار كامل مان انحتاا الروطان انظار
 ،ISBA/17/C/12اي اااا يتعلاااق الك يتيااادات) ،وأملانياااا انظااار  ،ISBA/20/C/16اي اااا يتعلاااق
الك يتيااادات) ،وال ازيااامل انظااار  ،ISBA/20/C/17اي اااا يت ااامل القشاااور) ،وال اا انظااار
 ،ISBA/19/C/2اي ااا يتعلااق القشااور ،و  ،ISBA/17/C/12اي ااا يتعلااق الك يتياادات) واهلنااد
انظاار  ،ISBA/20/C/6اي ااا يتعلااق الك يتياادات) ،واليا ااان انظاار  ،ISBA/19/C/3اي ااا يتعلااق
القشور) ،كرة ة ا رأك املال ا مرميب ملشروع مشترك ماع امللطساة ادن مان ماواة
طاع حمجاوز ولكان أن مال ي زياا ة اكت اا خياار املشاروع املشاترك اىل ا فااة كابة ا
ك يااة القطاكااات احملجااوزة املتا ااة لألجيااال املقبلااة ،وماان ب ا اادا اثااار مباهاارة كلااى النظااام
املوازي ومن نا ية أخر  ،يثة خيار املشروع املشترك مساؤنت وا عية مت الة طراااق الع امل
ومفعيمل امللطسة ومتطلب كلتا املسحلت  ،سب ا أهارت اللجنة ،مقيدا من النظر املف مل
 - 10ولة شريقة أخار مشاروكة لكنا ا جديادة ملقاولاة األك اال ن ظتا ا اللجناة مالخرا
متعلااق و ارطااة انطاات دام اننتقاااان للقطاكااات احملجااوزة اعلااى طاابيمل املثااالُ ،سا القطاااع
املش ا ول الطلااب املقاادم ماان هااركة  Nauru Ocean Resources Incالاايت زكت ا ا ناااورو) اىل
أر ع مناشق محخوذة من أر عة طاكات حمجوزة تلفة ،و طى كقد انطتكشاات الاذي و اع
السلطة وهركة ماراوا احملدو ة للبحو وانطتكشاات الايت زكتا ا مج ورياة كةيبااك)
ثال مناشق ا ثال طاع ياد أن أ ارز الاة موضا هاذا انجتاامل اجلدياد مت ثامل ا الطلاب
الااذي دمتااه ماالخرا هااركة من تلااق ال ااينية  )China Minmetals Corporationالاايت زكتاا ا
ال ) ،اليت س ت املنطقة املش ولة طلب ا اىل لاي طع اختةت من مخ منااشق حمجاوزة
تلفة انظر  ) ISBA/21/C/2ويلاقم التع اق ا راطاة اثاار هاذا انجتاامل كلاى قياة القطاكاات
احملجاااوزة الااايت يقااادم شلاااب شاااح ا ،وكلاااى اك ارة البي ياااة لل نطقاااة وم ااااو امللطساااة
والدول النامية

__________
 )5منط املا ة  16من نظامن التنقيب كن الك يتيدات والقشور كلي ا كلاى أن ”يقاوم كامل مقادم شلاب كناد
التقاادم طلبااه اختيااار اماااااة أ) أن يس ا قطااااع لجااق لتنفيااذ أنشااطة ك ااال املااا ة  9ماان املراااق الثال ا
لالمفا ية ،واقا لل ا ة  17أو ب) أن يعرة ة ا رأك املال ا مشروع مشترك واقا لل ا ة “19
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خامسا  -اخلالصة
 - 11ا ضوه ما مقادم ،لكان ا اداه مال ظات متعلاق أونتاا الن ااذد اجلديادة لترميباات
األك ال ا ذمل الن اذد ،ر ا جاداا ،متواااق متاماا ماع أ كاام انمفا ياة ،وانمفااا ،و واكاد
السالطة وأنظ تا ا اداليااة الاايت حتكا األنشااطة ا املنطقااة ولكاان أن يقااال نفا الشاانه كاان
الطارا اجلدياادة ملقاولاة األك ااال اي اا يت اامل الطلباات اجلدياادة لل وااقاة كلااى خطاا الع اامل
املتعلقاة انطتكشااات ومتعلااق املال ظااة الثانيااة آثااار هااذمل انجتاهااات اجلدياادة كلااى مفاااهي
محطيسية من بيامل النظاام املاوازي ،وامللطساة ،ومبادأ التارا املشاترك للبشارية ورواا كانات
اللجنة حمقة كندما ن ظت أن هذمل املساامل متطلب مقيدا من البح
 - 12وا ضوه الشوا مل اليت أ رزت أكالمل و النظر اىل ضايق الو ات املتااح للجناة القانونياة
والتقنية املشكلة الياا كيااله انهت اام الكامامل لل سااامل املطرو اة ،اد ماو اللجناة أن مبقان
هذمل املسحلة كلى جدول أك ال اللجنة القانونية والتقنية املقبلة وا الو ات نفساه ،اد مر اب
اللجنااة أيضااا ا النظاار ا أن يطلااب اىل األمانااة اجااراه راطااة أك اامل ملسااحلة اطاااهة اطااتع ال
املركق امل ي ن ،مع مراكاة انجتاهات واملساتجدات ا جماال التعادين ا ااع البحاار الع يقاة،
من أجمل التوصمل اىل ا واض و اان لتبعات الطرا اجلديدة ملقاولة األك ال املبينة أكالمل
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