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الدورة الثانية والعشرون
كينغستون ،جامايكا
 22-11متوز/يوليه 2016

حالة عقود االستكشاف يف املنطقة
تقرير األمني العام
 - 1يقدِّم هذا التقرير معلومات عن حالة عقود االستكشااف يف املنطقاة مناذ اار اجت ااع
اللجنة القانونية والتقنية يف متوز/يوليه  .2015وتتعلّق عقود االستكشاف حالياً باملوارد املعدنياة
الثالثااة الاات اعت اادت الساالطة الدوليااة لقاااع البحااار تنق اةً بشااسن التنقيا عنا ا واساات راج ا.
وهاذه املااوارد هااع العقياادات املتعااددة الللااتات والكتيتياادات املتعااددة الللااتات و شااور املنغنياات
احلديدي الغنية بالكوبالت .ويتض ن التقرير تيضًا معلوماات عان املرحلاة الات بلغ اا تنلياذ ارار
اجل عية املارر  25متوز/يولياه  2013املتعلاق باساتحدار رساوم املساا ة يف التكاالي العاماة
يف جمااااد ردارة عقاااود االستكشااااف واهااااراف علي اااا .ويشاااار رر تن املعلوماااات الاااواردة
يف هذا التقرير هع ار ما استجد من معلومات حىت  31كانون الثاين/يناير .2016

توال  -حالة عقود االستكشاف
 - 2يف  31كانون الثاين/يناير  ،2016كان  23عقداً من عقاود االستكشااف اد داا
حياات النلااا  14عقاادًا الستكشاااف العقياادات املتعااددة الللااتات ،و  5عقااود الستكشاااف
الكتيتيااادات املتعاااددة الللاااتات ،و  4عقاااود الستكشااااف شاااور املنغنيااات احلديااادي الغنياااة
بالكوبالاات  .وتاارد يف املرألااق األوا تااذا التقرياار اهب ااة كاملااة تااذه العقااود تتض ا ن تلا ااي
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عاان املتعا اادين ،والدولااة الاا ُاااتكية رن كاناات موجااودة ،واملو اامل العااام ملنطقااة االستكشاااف،
وتاريخ داوا ك عقد حيت النلا وتاريخ انت اهبه.
 - 3و د وُّمل منذ الدورة احلادية والعشرين ،يف ا ر متوز/يوليه  ،2015عقدٌ واحد جديد.
أللع  9تشرين الثااين/نوأل ت  ،2015جار التو يامل يف برازيلياا علاد عقاد الستكشااف شاور
املنغنيت احلديدي الغنية بالكوبالت ممل مرسسة .Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais S. A
 - 4وألي ااا يتعلااق اطاال الع اا الااثالر لالستكشاااف الاات ت رهااا ا ل ا اااالا دورتااه
العشرين ،من املنتقر تن يتمّ التّو يمل علد عقود االستكشاف ب انعقاد الدورة الثانياة والعشارين
للجنة ،يف متوز/يوليه  ، 2016حيث توااكت هاذه العقاود علاد اهمتاام .وتنطاوي هاذه العقاود
علاااد عقااادين بشاااسن التنقيا ا عااان الكتيتيااادات املتعاااددة الللاااتات مااامل ااااركة UK Seabed
 Resources Ltdواااركة  ،Cook Islands Investment Corporationوعلااد عقااد بشااسن التنقي ا
عن الكتيتيدات املتعددة الللتات ممل حكومة اهلند.
 - 5وماااان املنتقاااار ،ألي ااااا يتعلااااق اطااااة ع اا ا االستكشاااااف الاااات دمتاا ا ا اااااركة
 China Minmetals Corporationوت رهااا ا ل ا يف دورتااه احلاديااة والعشاارين ،تن يااتم التو ي امل
علد العقد يف عام .2016
 - 6وسااينت ع يف عااام  2016ملعااوا سااتة ماان عقااود التنقي ا عاان العقياادات املتعااددة
الللااتات .وكاناات هااذه العقااود ااد تلبرماات ماامل ك ا و ماان منق ااة رنترتوااان يت املشااتركة،
ومرسساااة اهنتااااب اجلنوبياااة للع لياااات اجليولوجياااة البحرياااة يومورجيولوجياااا  ،وحكوماااة
م وريااة كوريااا ،والرابطااة اللااينية للبحااث والتطااوير يف جماااا املااوارد املعدنيااة لل حيطااات،
والشركة احملدودة لتن ية موارد تع اق احمليطات ،واملع اد اللرنساع ألثاار اساتغالا البحاار.
ويف  16كاانون األوا/ديسا ت  ، 2015كاان هارالا املتعا ادون اد ادّموا لباات مان تجا
احللوا علد متديد لعقودهم ملدة مخ سنوات .و د مت ردراب النقر يف هاذه الطلباات نا ن
بنود جدوا تع اا اللجنة انقر الوثيقة . ISBA/22/LTC/2

ثانيا  -حالة املشاورات الوص تنليذ القرار

ISBA/19/A/12

 - 7ااررت اجل عيااة ،وج ا رارهااا املاارر  25متوز/يوليااه ، ISBA/19/A/12 2013
ألااارس رسااام سااانوي ثابااات لل ساااا ة يف التكاااالي العاماااة ااادره  47 000دوالر لتغطياااة
التكالي الت تتكبدها السلطة يف ردارة العقود واهاراف علي ا .وتقرر تن يسدِّد كا متعا اد
هذا الرسم ثلوا  31ار/مار س من ك عام .ومان املتمامل تنلياذ هاذا القارار ب نااألة بنادين
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جدياادين املادتااان  5-10و  6-10رر البنااود املوحاادة لعقااود االستكشاااف .وراادِّد اارار
اجل عية تيضاً تاريخ داوله حيت النلا  25متوز/يوليه  ، 2013وهو يتض ن تحكاماًا اا اة
تتعلااق بتااسثله علااد العقااود السااارية وعلااد الطلبااات العالقااة واملواألااق علي ااا الاات لاادمت ب ا
 25متوز/يوليه .2013

 -الطلبات املقدَّمة بعد  25متوز/يوليه 2013

تل

 - 8يدا ارار اجل عياة حيات النلاا اعتباارًا مان تااريخ ا اا ه  25متوز/يولياه ، 2013
ومعىن لك تن البندين املوحدين اجلديدين  5-10و  6-10سيساريان تلقاهبياًا علاد تي عقاد
يُتم علد تساس ل مواألقة علد اطة ع لالستكشاف مقدّم بعد لك التاريخ.

باا  -العقود السارية
 - 9يف ماااا يتعلاااق بعقاااود االستكشااااف الااات كانااات اااد دالااات باللعا ا حيااات النلاااا
يف  25متوز/يولياااه  ،2013لبااات اجل عياااة رر األماااني العاااام تن يتشااااور مااامل كاا متعا اااد
من املتعا دين ،وألقااً لل اادة  2-24مان البناود املوحادة ،بغياة تعادي تلاك العقاود وتضا ين ا
البناادين اجلدياادين  5-10و  .6-10وجيااري حاليااا تنليااذ تلااك املشاااورات الاات تاارد ااار
مسااتجدا ا يف املرألااق الثاااين تااذا التقرياار .تمااا بالنساابة للعقااود الاات تواااكت علااد االنت ا اا،
أل نّ البندين  5-10و  6-10سينطبقان علد ألترة الت ديد الت سُت نح ألي من ا.

جيم  -الطلبات املقدمة ب  25متوز/يوليه 2013
 - 10كانت تربعة لبات من الطلبات السبعة الت واألاق علي اا ا لا يف دورتاه العشارين،
يف متوز/يوليه  ،2014د لدمت ب  25متوز/يولياه  .2013ووردت هاذه الطلباات األربعاة
من وزارة املوارد الطبيعية والبيئة يف االحتاد الروسع ل مقدّم يف  6اابا//ألتاير ، 2013
وااااركة  UK Seabed Resources Ltdلا ا مقا ادّم يف  8اااابا//ألتاير  ، 2013وحكوماااة
اهلند ل مقادّم يف  26ار/ماارس  ، 2013وااركة .Ocean Mineral Singapore Pte Ltd
ل مقدّم يف  19نيسان/تبري  . 2013وواألقت وزارة املاوارد الطبيعياة والبيئاة يف االحتااد
الروسااااع واااااركة  .Ocean Mineral Singapore Pte Ltdعلااااد تضاا ا ني البناااادين املوحاااادين
اجلديدين يف العقد اخلاص بك من ا ،بين ا ال تتاا املشاورات جارية تذا الشاسن مامل ااركة
 ،UK Seabed Resources Ltd.وحكومة اهلند .تما العقدان املتمان ممل املع د اللرنساع ألثاار
اساااتغالا البحاااار الكتيتيااادات املتعاااددة الللاااتات ومااامل ااااركة Marawa Research and
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 .Exploration Ltdالعقياادات املتع اددة الللااتات  ،علااد رثاار املواألقااة علااد لبي ااا املق ادّمني
يف  23تيار/مايو و  30تيار/مايو  2012تباعا ،أل ا ينلّان تيضاً علد هذين البندين.

ثالثا  -التو ية
 - 11اللجنة مدعوة رر اهحا ة عل اً تذا التقرير.
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املرألق األوا
حالة عقود االستكشاف احلاهبتة علد املواألقة
 -عقود استكشاف العقيدات املتعددة الللتات

تل

املتعاقد
 - 1منق ة

تاريخ بدء نفاذ العقد
Interoceanmetal Joint

Organization

 29ار/مارس 2001

 - 2ااااااااركة يومورجيولوجياااااااا  29ار/مارس 2001
Yuzhmorgeologiya

 - 3حكومة م ورية كوريا

 27نيسان/تبري 2001

 - 4الرابطااااااة اللااااااينية للبحااااااث  22تيار/مايو 2001
والتطاااااوير يف جمااااااا املاااااوارد
املعدنية لل حيطات
 - 5اركة  20 Deep Ocean Resourcesحتيران/يونيه 2001
-6
-7
-8
-9
- 10
- 11
- 12
- 13

املوقععععععم العععععععا مل قععععععة
االستكشععععاش املشعع ع ولة
تاريخ انتهاء العقد
الدولة أو الدول الراعية بالعقد
االحتاد الروسع وبلغارياا منطقة دع كالرياون  28 -ار/مارس 2016
وبولنااااادا واجل ورياااااة كليتتون
التشااااايكية وسااااالوألاكيا
وكوبا
منطقة دع كالرياون  28 -ار/مارس 2016
االحتاد الروسع
كليتتون
منطقة دع كالرياون  26 -نيسان/تبري 2016
كليتتون
منطقة دع كالرياون  21 -تيار/مايو 2016
اللني
كليتتون

منطقة دع كالرياون  19 -حتيران/يونيه 2016
اليابان
كليتتون
Development Co. Ltd.
منطقة دع كالرياون  19 -حتيران/يونيه 2016
ألرنسا
املع اااااد اللرنساااااع ألثاااااار  20حتيران/يونيه 2001
كليتتون
استغالا البحار
حوس احمليل اهلندي األوسل  24ار/مارس 2017
 25ار/مارس 2002
حكومة اهلند
منطقة دع كالرياون  18 -متوز/يوليه 2021
تملانيا
املع د االحتاادي لعلاوم األرس  19متوز/يوليه 2006
كليتتون
واملوارد الطبيعية يف تملانيا
منطقة دع كالرياون  21 -متوز/يوليه 2026
ناورو
ااااااااااااااااااااركة  22 Nauru Oceanمتوز/يوليه 2011
كليتتاااااااااون منطقاااااااااة
Resources Inc.
خمللة
منطقة دع كالرياون  10 -كانون الثاين/يناير 2027
اااااااااااااااركة  11 Tonga Offshoreكانون الثاين/يناير  2012تونغا
كليتتاااااااااون منطقاااااااااة
Mining Limited
خمللة
منطقة دع كالرياون  13 -كانون الثاين/يناير 2028
اااااااركة  14 Global Sea Mineralكانون الثاين/يناير  2013بلجيكا
كليتتون
Resources NV
امل لكة املتحدة لتيطانيا منطقة دع كالرياون  7 -ابا//ألتاير 2028
ااااااااااااااااااااااااركة  8 UK Seabedابا//ألتاير 2013
العق اااااااااد وتيرلنااااااااادا كليتتون
Resources Ltd.
الش الية
منطقة دع كالرياون  18 -كانون الثاين/يناير 2030
ااااااااااركة  19 Marawa Researchكانون الثاين/يناير  2015كليباس
كليتتاااااااااون منطقاااااااااة
and Exploration Ltd.
خمللة
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- 14

املوقععععععم العععععععا مل قععععععة
االستكشععععاش املشعع ع ولة
تاريخ انتهاء العقد
الدولة أو الدول الراعية بالعقد

املتعاقد

تاريخ بدء نفاذ العقد

ااااااااااااااااركة Ocean Mineral
Singapore Pte Ltd.

وُ اااااامل يف كينغسااااااتون يااااااوم سنغاألورة
 15كانون الثاين/ينااير 2015
ويف سنغاألورة ياوم  22كاانون
الثاين/يناير 2015
امل لكة املتحدة لتيطانيا منطقة دع كالرياون - -
من املتممل تو يعه
العق اااااااااد وتيرلنااااااااادا كليتتون
الش الية
منطقة دع كالرياون - -
جتر كوك
من املتممل تو يعه
كليتتاااااااااون منطقاااااااااة
خمللة
منطقة دع كالرياون - -
اللني
من املتممل تو يعه
كليتتاااااااااون منطقاااااااااة
خمللة

 - 15ااااااااااااااااااااااااركة

UK Seabed

Resources Ltd.

- 16

ااااااااااااااااااااركة Cook Islands
Investment Corporation

- 17

اااااااااااركة China Minmetals
Corporation

منطقة دع كالرياون  21 -كانون الثاين/يناير 2030
كليتتاااااااااون منطقاااااااااة
خمللة

باا  -عقود استكشاف الكتيتيدات املتعددة الللتات
املتعاقد

تاريخ بدء نفاذ العقد

الدولعععععععععععععة أو املوقععم العععا مل قععة االستكشععاش
الدول الراعية املش ولة بالعقد

 - 1الرابطة اللاينية للبحاث والتطاوير  18تشرين الثاين/نوأل ت  2011اللني
يف جماااااااااا املااااااااوارد املعدنيااااااااة
لل حيطات
 - 2حكومة االحتاد الروسع

 29تشرين األوا/تكتوبر - 2012

 - 3حكومة م ورية كوريا

-

 24حتيران/يونيه 2014

 - 4املع د اللرنساع ألثاار اساتغالا  18تشرين الثاين/نوأل ت  2014ألرنسا
البحار
من املتممل تو يعه
 - 5حكومة اهلند
 - 6 - 6املع اااااد االحتاااااادي لعلاااااوم  6تيار/مايو 2015
األرس واملوارد الطبيعية يف تملانيا

6/8

تملانيا

تاريخ انتهاء العقد

حيد جنوب غرب احمليل اهلندي  17تشاااااااارين الثاااااااااين/
نوأل ت 2026
حيد وسل احمليل األ لسع
وسل احمليل اهلندي
حيد وسل احمليل األ لسع

 28تشااااااااااااااارين األوا/
تكتوبر 2027
 23حتيااااااااااااااااااااااااااران/
يونيه 2029
 17تشاااااااارين الثاااااااااين/
نوأل ت 2029

حيد احمليل اهلندي
حياد وسال احملايل اهلنادي وحيااد  5تيار/مايو 2030
جنوب ارق احمليل اهلندي
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جيم  -عقود استكشاف شور املنغنيت احلديدي الغنية بالكوبالت
املتعاقد
-1
-2
-3
-4
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تععععاريخ بععععدء نفعععععاذ
العقد

الدولة الراعية

ااااركة الياباااان الو نياااة للااانلل  27كاااانون الثااااين /اليابان
يناير 2014
والغاز واملعادن
الرابطة اللينية للبحث والتطاوير  29نيساااااااااان/تبري اللني
يف جمااااااااا املاااااااوارد املعدنياااااااة 2014
لل حيطات
وزارة املااوارد الطبيعيااة والبيئااة يف  10ار/ماااااااااااارس -
2015
االحتاد الروسع
اركة  9 Companhia de Pesquisaتشااااارين الثااااااين /التازي
نوأل ت 2015
de Recursos Minerais S.A.

املوقععععم العععععا مل قععععة
االستكشاش املش ولة
تاريخ انتهاء العقد
بالعقد
غرب احمليل اهلادئ

 26كانون الثاين/يناير 2029

غرب احمليل اهلادئ

 28نيسان/تبري 2029

جباا مااجالن بااحمليل  9ار/مارس 2030
اهلادئ
مرتلااامل رياااو غرانااادي  8تشرين الثاين/نوأل ت 2030
جبنااااااااااوب احملاااااااااايل
األ لسع
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املرألق الثاين
املرحلاااة الااات بلغتاا ا املشااااورات املتعلقاااة بتنقااايح عقاااود االستكشااااف
السارية يف  25متوز/يوليه 2013
املتعاقد

حالة العقد
بلت بالتنقيح يف  23متوز/يوليه 2015

حكومة االحتاد الروسع الكتيتيدات
الرابطااة اللااينية للبحااث والتطااوير يف جماااا املااوارد املعدنيااة بلت بالتنقيح يف  1متوز/يوليه 2015
لل حيطات الكتيتيدات
بلت بالتنقيح يف  18ابا//ألتاير 2014
اركة Tonga Offshore Mining Limited
بلت بالتنقيح يف  9متوز/يوليه 2015
اركة Nauru Ocean Resources Inc.
يد النقر
املع د اللرنسع ألثار استغالا البحار العقيدات
بلت بالتنقيح يف  19كانون األوا/ديس ت 2013
اركة Global Sea Mineral Resources NV
الرابطااة اللااينية للبحااث والتطااوير يف جماااا املااوارد املعدنيااة بلت بالتنقيح يف  1متوز/يوليه 2015
لل حيطات العقيدات
بلت بالتنقيح يف  17متوز/يوليه 2015
اركة يومورجيولوجيا Yuzhmorgeologiya
حكومة اهلند
حكومة م ورية كوريا
املع د االحتادي لعلوم األرس واملوارد الطبيعية يف تملانيا
اركة Deep Ocean Resources Development Ltd.
منق ة Interoceanmetal Joint Organization
اركة UK Seabed Resources Ltd.
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دألعت رسوم سنة 2015
بلت بالتنقيح يف  17حتيران/يونيه 2014
بلت بالتنقيح يف  21ار/مارس 2014
بلت بالتنقيح يف  9كانون الثاين/يناير 2014
بلت بالتنقيح يف  28نيسان/تبري 2015
دألعت رسوم سنت  2014و 2015
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