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حتليل املادة  ٥ - 44من نظام التنقيب عن العقيــــدات املؤلفة مــن عــــدة
معــادن والكربيتيدات املتعددة الفلزات واستكشافها يف املنطقة
مذكّرة من األمانة العامة

أوال  -معلومات أساسية
 - 4طلــب جلــل الســلطة الدوليــة لقــاع البحــار مــن اللجنــة القانونيــة والتقنيــة ،يف مقــرر
 ISBA/17/C/20املـــؤر  ٥4متوز/يوليـــه  ،٥١44حتليـــل املـــادة  ٥-44مـــن نظـــام التنقيـــب
عـــن العُقيــــدات املؤلفة مــن عـــدة معــادن واستكشافها يف املنطقـة ننظـام العقيـدات و املـادة
 ٥-44مـن نظـام التنقيـب عـن الكربيتيـدات املتعـددة الفلـزات واستكشـافها يف املنطقـة ننظــام
الكربيتيدات  ،وتقدمي تقرير عن ذلك إىل اجمللل للنظر فيهن. 4
 - ٥والغـــرن مـــن ذـــذ املـــذكرة ذـــو مســـاعدة اللجنـ ـة بتـــوفل حتليـــل أوىل ل
ذات الصلة.

كـــام

__________
ن 4جتــدر اارــارة إىل أن اجمللــل اعتدــد ،بعــد اختــاذ اــرار  ،نظــام التنقيــب عــن اشــور املنغنيــز ا ديــد الغنيــة
بالكوبالت واستكشافها يف املنطقة ن ،ISBA/18/A/11املرفق الذ أارته مجعية السـلطة الدوليـة لقـاع البحـار،
والذ يتضدن كدا مماثال .ولذلك فإن حمتوى ذذ املذكرة ينطبق بنفل القدر على نظام القشور.
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ثانيا  -املادة 44
 - ٣تتعلق املادة  44بشهادة التزكيـة .والغـرن مـن ذـذا ا كـت ذـو تنفيـذ أ كـام اتفاايـة
األمــت املتحــدة لقــانون البحــار واتفــا عــام  4991املتعلــق بتنفيــذ ااــزي ا ــاد عشــر مــن
االتفااية الذ ينص على مطلب التزكية من اِبل الدول األطـرا ..وتـنص املـادة  1مـن املرفـق
الثالث من االتفاايـة علـى أن مقـدمل الطلبـات نـب أن يسـتوفوا رـروة اانسـية أو السـيطرة
والتزكية الواردة يف الفقرة  ٥نب من املادة  ،4٢٣وأن يلتزموا بااجرايات ويسـتوفوا معـايل
التأذيـل املنصــول عليهــا يف اواعــد الســلطة وأنظدتــها وإجرايافــا .وتــنص الفقــرة  ٥نب مــن
املادة  4٢٣من االتفااية على أن األرخال الطبيعيني أو االعتباريني مؤذلـون لتقـدمي الطلبـات
إذا كـانوا مدلــون جنسـيات الــدول األطـرا .أو كــان ـذ الــدول أو لرعاياذـا ســيطرة فعليــة
عليهت ،وعندما تزكيهت تلك الدول.
-1

وتنص املادة  1ن ٣من املرفق الثالث من االتفااية على ما يلل:
تزكل كل مقدم طلب الدولة الـ مدـل جنسـيتها مـا ن تكـن ملقـدم الطلـب
أكثــر مــن جنســية وا ــدة كدــا يف الــة رــراكة أو جتدــخم كيانــات مــن دول تلفــة،
وعندذا تزكل مجيخم الدول األطرا .املعنية مقدم الطلب ،أو ما ن يكن لدولـة أرـرى
أو لرعاياذا سيطرة فعلية على مقدم الطلب ،ويف ذذ ا الـة تزكـل الـدولتان الطرفـان
كلتامهــا الطلــب .وتــبني يف اواعــد الســلطة وأنظدتــها وإجرايافــا املعــايل وااجــرايات
لتنفيذ متطلبات التزكية.

-٢

وتنص الفقرتان  4و  ٥من املادة  44من األنظدة الثالثة مجيعها على ما يلل:
 - 4يُشفخم بكل طلب مقدم من إ ـدى املؤسسـات ا كوميـة أو مـن أ ـد
الكيانات املشار إليها يف الفقــرة الفرعيــــة نب مـن الــدادة  9رـهادة تزكيـة تُصـدرذا
الدولة ال تعد املؤسسـة أو الكيـان مـن رعاياذـا أو الـ تسـيطر عليهـا أو عليـه سـيطرة
فعلية .وإذا كان ملقدم الطلب أكثر من جنسية وا دة ،كدا يف الـة رـراكة الكيانـات
أو احتاد الكيانات املنتدية ألكثر من دولة ،تصدر كل دولة معنية رهادة تزكية.
 - ٥إذا كانت ملقدم الطلب جنسية دولـة وا ـدة ولكـن السـيطرة الفعليـة
عليه بأيد دولة أررى أو رعاياذا ،تصدر كل دولة معنية رهادة تزكية.
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ثالثا  -التزكية والسيطرة الفعلية
 - ٦نظرا ملا سـ بق ،يـتعني علـى األرـخال الطبيعـيني واالعتبـاريني أن يفـوا بشـرطني لكـل
يتأذلوا لالضطالع بأنشطة يف املنطقة .أو دا أهنت نب أن يكونوا إما من مواطين دولة طـر.
أو حتت السيطرة الفعلية لدولة طر .أو لرعاياذا .والشـرة الثـاه ذـو ضـرورة ا صـول علـى
تزكيـة مــن دولــة أو أكثـر مــن الـدول األطـرا .يف االتفاايــة .وإذا كانــت دولـة ــل طــر .يف
االتفااية أو رعاياذا ميارسون سيطرة فعلية على مقدم الطلـب أو إذا كـان مقـدم الطلـب مدـل
أكثر من جنسية ،فإن تزكية الدولة أو الدول األررى ضرورية أيضا.
 - ٧وارار تزكية كيان يفل بشروة التأذيل األررى متروك لتقدير الدولة الطر ..وكدـا
ذكرت رفة منازعات ااع البحار ،نظرا لكون ”االتفااية ال تعتـرب روابـا اانسـية والسـيطرة
الفعليــة كافيــة لضــدان تقيــد املقــاول بأ كــام االتفاايــة والصــكوك ذات الصــلة ،فــإن ا كدــة
تشترة إجراي حمددا يُتخذ بإرادة دولة أو دول اانسية والسيطرة الفعلية .ويتدثل ذـذ ااجـراي
يف ارار تقدمي التزكيـة“ن . ٥وذـذا ااجـراي الـذ يثبـت التزكيـة ذـو رـهادة ينبغـل أن تتضـدن
” إارارا بـأن مقـدم طلـب املوافقـة علـى رطـة عدـل لالستكشـا .ذـو ‘4’ :مـن رعايـا الدولـة
املزكية أو؛ ’ ‘٥خيضخم فعليـا لسـيطرة الدولـة املزكيـة أو رعاياذـا“ نالفقـرة  ٣مـن املـادة . 44
وذـذا يعــين أيضـا أن الدولــة املزكيـة مســؤولة عـن كفالــة اسـتيفاي ذــذ املعـايل ابــل اختـاذ اــرار
تزكية كيان يفل بشروة التأذيل األررى.
 - ٨وال يُديَّز بني الدول الناميـة والـدول املتقدمـة الندـو يف ارـتراة التزكيـة مـن اِبـل دولـة
طر ..إذ إن املساواة يف املعاملة بني البلدان النامية والبلدان املتقدمة الندو يتدشـى مـخم ا اجـة
إىل منخم املؤسسات التجارية ال يوجد مقرذا يف الدول املتقدمة الندـو مـن إنشـاي رـركات يف
الدول النامية واكتساب جنسيتها وا صـول علـى تزكيتـها ،أمـال يف ا ضـوع ألنظدـة وراابـة
أاــل إرذااـام .ومــن رــأن انتشــار لــاذرة الــدول املزكيــة ”لغــرن التيســل“ أن يُعــرن للخطــر
التطبيق املو د ألعلى معايل محاية البيئة البحرية ،وتطـوير األنشـطة يف املنطقـة بطريقـة مأمونـة
ومحاية التراث املشترك للبشريةن. ٣

__________
ن ٥فتــوى رفــة منازعــات اــاع البحــار بشــأن مســؤوليات والتزامــات الدولــة املزكيــة ألرــخال أو كيانــات
فيدا يتعلق باالضطالع بأنشطة يف املنطقة ،القضية رات  4 ،4٧رباة/فرباير  ،٥١44الفقرة .٧٨

ن ٣املرجخم نفسه ،الفقرة .4٢9
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رابعا  -معىن ” السيطرة الفعلية“
 - 9من املفيد يف حماولة تعريـ السـيطرة الفعليـة الـ متارسـها دولـة مزكيـة ،الرجـوع إىل
األعدال التحضلية ل كام ذات الصلة من االتفااية ،والتذكل بسـيا ذـذ السـيطرة الفعليـة
والغـــرن منـــها ،واارـــارة بإنـــاز إىل ســـيااات وأ ـــران أرـــرى اسـ ـتُخدمت فيهـــا عبـــارة
السيطرة الفعلية.
األعمال التحضريية للسيطرة الفعلية اليت متارسها دولة مزكية ،وسياقها والغرض منها
 - 4١ن يـرد تعريـ ملصـطلحل ”السـيطرة الفعليـة“ ن (effective controlو ”املسـيطر عليـه
فعليا“ ن effectively controlledيف أ من األ كام املقتبسة أعـال  .كدـا ن يـرد دـا تعريـ
يف األعدال التحضلية لالتفاايةن . 1واد تناول معظت املنااشـات صصـول املـادة  4٢٣املسـألة
املتعلقــة ىــدى مــا ينبغــل أن متارســه الســلطة الدوليــة لقــاع البحــار مــن راابــة علــى األنشــطة يف
املنطقة .ون تعاجل القضايا املتعلقة ىعايل أذلية مقدم الطلب إال بعد عام  ،49٧٧بعـد االتفـا
على ”النظـام املخـتلا“ للتسـهيالت املقدمـة إىل الـدول واألرـخال الطبيعـيني أو االعتبـاريني
وللدؤسســة .وعقــب االتفــا علــى ذلــك ،أ ــب مــن الواض ـ أنــه ســتعني علــى مقــدم الطلــب
ذ الصـلة أن مصـل علـى تزكيـة مــن دولـة مـا ،وأن يكـون اــادرا يف نفـل الواـت علـى تقــدمي
ضــدانات مناســبة للســلطة صصــول االمتثــال .ــل أنــه ن تُطــرا ابــل ــدور الــنص التفاوضــل
املركب ل الرمسل نالوثيقة  ICNT/Rev.2نالصادرة عام  49٨١مسـألة مقـدمل الطلبـات مـن
املل جنسية أكثر من دولة أو ا اضعني للسيطرة الفعلية لدولة أرـرى أو رعاياذـا .ويبـدو أن
الشــا ل الرسيســل يف ذلــك الواــت كــان يتثدــل يف التعامــل مــخم الــة احتــادات الكيانــات التابعــة
للواليات املتحدة األ مريكية ،ال كانت مجيعـا عبـارة عـن مشـاريخم مشـتركة .وال تلقـل الوثـاسق
الرمسيـة للــدورة الثالثــة ملـؤمتر األمــت املتحــدة لقــانون البحـار ســوى القليــل مـن الضــوي علــى ذــذ
املسألة ،ل أن تقرير منسقل الفريق العامـل املكـون مـن  ٥4عضـوا املقـدم إىل اللجنـة األوىل يف
الدورة التاسعة املعقودة يف عام  49٨١ن A/CONF.62/C.1/L.28و  Add.1أرار إىل ما يلل:
”انطوت الفقرة  ٥من املادة  1املتعلقة بتزكية مقدمل الطلبات على مشـاكل
يف رأ وفود بعض البلـدان املتقدمـة الندـو .فقـد رأت تلـك الوفـود أن ا كـت املتعلـق
بالســيطرة الفعليــة لدولــة طــر .علــى طلــب مــا ُيــثل مشــاكل فيدــا يتعلــق بالتنفيــذ.
وأكدت وفود أررى الضرورة القصوى لإلبقاي على القاعدة الـواردة يف ذـذ الفقـرة.
__________
ن 1انظر ن S. N. Nandan, M. W. Lodge and S. Rosenne eds, United Nations Convention on the Law of the
Sea 1982 – A Commentary, Vol. VI (The Hague: Martinus Nijhoff, 2002
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واد تو لنا أرلا بعـد نقـام مطـول إىل ـل أرجـو أن يكـون مقبـوال لـدى ااديـخم.
فقـــد اـــررت اابقـــاي علـــى ااعـــدة التزكيـــات املتعـــددة بصـــيغتها الـــواردة يف الوثيقـــة
 ،A/CONF.62/WP.10/Rev.2وإضافة مجلة جديدة تقضل بـأن ’تُبـيَّن يف اواعـد السـلطة
وأنظدتها وإجرايافا املعايل وااجرايات لتنفيذ متطلبات التزكية“ن. ٢
 - 44وتوفر الوثاسق املطلوب من أ حاب الطلبات من األرخال االعتبـاريني تقـدميها ضـدن
طلبافت بعض التوجيهات صصول معىن السيطرة الفعلية .إذ ينبغل أن حتدد ذذ ااهات مكـان
تسجيلها ومكان عدلها الرسيسل/حمل إاامتها وأن ترفق نسخة من رهادة التسجيل ناملرفق الثاه
من كل نظام  .وتسد ذذ املعلومات ورهادة التسجيل ،بااضافة إىل رـهادة التزكيـة ،للجنـة
أيضا بالتحقق من استيفاي ااهة مقدمة الطلب ملتطلبات التزكية ىوجب املادة .44
 - 4٥وتســد طبيعــة ونطــا التزامــات الــدول املزكيــة بالتو ــل إىل فهــت أساســل لســيا
ارتبار السـيطرة الفعليـة والغـرن منـه .وكانـت ذـذ املسـألة يف ـديت الفتـوى الـ أ ـدرفا
رفة منازعات ااع البحار يف عام  .٥١44وتقتضل االتفااية أن تعتدد الدولـة املزكيـة اـوانني
ونظدا وتتخـذ تـدابل إداريـة تكـون مالسدـة بدرجـة معقولـة يف إطـار نظامهـا القـانوه لضـدان
امتثال األرخال ا اضعني لواليتها القضاسية ،ومن مث ممارسة السيطرة التنظيدية الفعلية حبيـث
تُعفل من تبعات األضرار النامجة عـن عـدم وفـاي املقـاول الـذ زكتـه بالتزاماتـه .والغـرن مـن
مطلـب التزكيـة ذــو كفالـة وفــاي الكيانـات ا اضـعة للنظــام القـانوه الــوطين للـدول األطــرا.
بااللتزامــات الوااعــة علــى ذــذ الــدول .ونتيجــة لــذلك إذا رأت الدولــة املزكيــة أن مــن املفيــد
إيضاا رروة مـن تزكيتـها فلـديها االرتصـال ملعااـة ذـذ املسـألة ضـدن إطارذـا القـانوه
الــوطين .واــد ــر ت رفــة منازعــات اــاع البحــار وــذ النقطــة بوضــوا إذ أرــارت إىل أن
الدولة املزكية اد تـرى ،سـب نظامهـا القـانوه ،ضـرورة أن تُـدرن يف اانوهنـا الـوطين ا لـل
األ كام الضرورية لتنفيـذ التزامافـا ىوجـب االتفاايـة .واـد تتنـاول ذـذ األ كـام مجلـة أمـور
منها السالمة املالية للدقاولني الذين ترعاذت وادرافت التقنية ،ورروة إ دار رهادة التزكيـة،
والعقوبات على عدم االمتثال من جانب أولئك املقاولنين. ٦
__________
ن ٢جــــــاي نــــــص ا كــــــت بصــــــيغته املعتدــــــدة ينــــــذاك ناملــــــادة  1ن ٥مــــــن املرفــــــق الثالــــــث للوثيقــــــة
 A/CONF.62/WP.10/Rev.2كدا يلـل” :يُكتفـى بتزكيـة الدولـة الطـر .الـ مدـل مقـدم الطلـب جنسـيتها،
ما ن يكن ملقدم الطلب أكثر من جنسية وا دة ،كدـا يف الـة رـراكة الكيانـات أو احتـاد الكيانـات املنتديـة
ألكثر من دولة ،ويف تلـك ا الـة تزكـل مجيـخم الـدول األطـرا .املعنيـة الطلـب ،أو مـا ن يكـن مقـدم الطلـب
راضعا للسيطرة الفعلية لدولة طر .أررى أو رعاياذا ،ويف تلك ا الة تزكل كلتا الدولتني الطلب“.

ن ٦رفة منازعات اـاع البحـار ،القضـية راـت  ،4٧الفقـرة  .٥٣1وميكـن االطـالع علـى مزيـد مـن التفا ـيل يف
الفقــرات مــن  ٥٥٧إىل  ٥14املتعلقــة ىحتــوى التــدابل املفتو ــة ال ـ ذــل مســاسل سياســاتية تقررذــا الدولــة
املزكية نالفقرة . ٥٥٧
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سياقات وأغراض قانونية أخرى أشري بصددها إىل ممارسة الدولة للسيطرة الفعلية
 - 4٣عبارة ”السيطرة الفعلية“ مصطل يتكرر يف كثل من األ يـان ،وبـاأل رى يف سـيا
املؤسســــات املتعــــددة اانســــيات واملشــــاريخم املشــــتركة وعدليــــات االنــــدمان واملنافســــة
واال تكــارات .فدــثال يف ســيا حتديــد مــا يشــكل معاملــة علــى أســا الندَّيــةن ٧بــني كيــانني
اعتباريني تربطهدـا ـلة يف إطـار الـنظت القانونيـة الوطنيـة ،يعتـرب اـانون الشـركات ا نـد أن
نسبة امللكية البالغة  ٥٦يف املاسة من أسهت الشركة املرتبطة تعـادل السـيطرة الفعليـةن . ٨وتطبـق
اليابان ذذ القاعدة عندما تبلغ السيطرة نسبة  ٢١يف املاسـةن . 9وتعتـرب إسـبانيا أن نسـبة امللكيـة
البالغة  ٥٢يف املاسة تكفل ملدارسة السيطرةن . 4١ويعـر .اـانون الشـركات الربيطـاه السـيطرة
على رركة بأهنا القدرة ال يكتسبها رخص نتيجة محـل األسـهت أو االمـتالك الفعلـل لسـلطة
تصويت مينحهـا النظـام الـدارلل للشـركةن . 44أمـا القـانون الفرنسـل فيأرـذ يف االعتبـار أيضـا
ســب
الســيطرة مــن يــث الوااــخمن . 4٥وتــدل ذــذ العينــة الصــغلة علــى أن التعريـ خيتلـ
القوانني ا لية.
 - 41وترد أيضا عبارتا ”السيطرة الفعلية“ و ”املسيطر عليـه فعليـا“ يف سـيا رفـخم السـفن
علت الدولة ال حتدل جنسيتها .وتقتضل املـادة  94مـن االتفاايـة ايـام ”رابطـة قيقيـة“ بـني
الدولة والسفينة ال ترفخم علدها .وفيدا يتعلق بإاامة رابطة قيقية بني السفينة ودولـة علدهـا،
فــإن فعــل التســجيل ذــو الــذ ميــن الســفينة جنســيتها ويشــكل أساســا ملدارســة الدولــة واليــة
اضاسية عليها ،بغض النظر عن ااهة ال متلك السفينة أو ال لديها مصـلحة ماليـة فيهـا أو يف
__________
ن ٧على الر ت من الطابخم ل الرمسل الست مبدأ الندية ،فهو منصـول عليـه يف املـادة  9مـن االتفاايـة الندوذجيـة
لضراسب اايـرادات وروو األمـوال الـ وضـعتها منظدـة التعـاون والتنديـة يف امليـدان االاتصـاد  ،ويشـكل
إطــارا ملعاذــدات ثناسيــة بــني البلــدان األعضــاي يف املنظدــة ،وبــني عــدد كــبل مــن ا كومــات ــل األعضــاي يف
املنظدة .ويُطبق ذذا املبـدأ التقييدـل عـادة علـى املعـامالت التجاريـة واملاليـة بـني الشـركات املرتبطـة ببعضـها.
ويقضل بتقييت املعامالت كدا لو أُجريت بني أطرا .ل مرتبطة ببعضها ،كل طـر .منـها يتصـر .سـب
مـا متليـه مصـلحته ا ا ـة .انظـر (Annual Report on the OECD Guidelines for Multinational Enterprises
.2006: Conducting Business in Weak Governance Zones (Paris, OECD, 2006)).

ن٨
ن9

ن4١
ن44
ن4٥
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يغطل القست  9٥أل من اانون ضـراسب اايـرادات ا نـد لعـام  49٦4املشـاركة املبارـرة أو ـل املبارـرة
ملؤسسة يف إدارة مؤسسة أررى أو السيطرة عليها أو يف رأ ما ا.
املـادة  1-٦٦مــن اــانون التــدابل الضــريبية ا ا ــة ،واملـادة  4٥-٣9مــن أمــر جلــل الــوزراي املتعلــق بقــانون
التدابل الضريبية ا ا ة.
انظر .www.oecd.org/tax/transfer-pricing/Spain_TPcountryprofile_Sept2012.pdf
اانون الضراسب لعام  ٥١4١نأ كام دولية وأ كام أررى  ،املادتان  41٧و .41٨
املادة  ٢٧من اانون الضراسب العام ن. Code Général des Impôts
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تشغيلهان . 4٣ويُترك للدول أن حتدد يف نظدها القانونية الوطنيـة رـروة مـن جنسـيتها للسـفن
وتسجيلها يف إاليديها ومنحها ق رفخم علدها.
 - 4٢ويشكل التأسيل والتسجيل أيضـا رـرطا مـن الشـروة املنطبقـة فيدـا خيـتص ىدارسـة
ا داية الدبلوماسـية علـى رـركة مـا مـن اِبـل دولـة التأسـيل والتسـجيل .فقـد اضـت حمكدـة
العدل الدولية يف اضية رركة بررلونة تراكسـيون ن Barcelona Tractionبـأن القـانون الـدو
” مين ق ا داية الدبلوماسية لكيان اعتبار للدولـة الـ أُسسـت الشـركة ىوجـب اوانينـها
وال يوجـد يف إاليدهـا مكتـب الشـركة املسـجل“ن . 41و ُـدد رـرطان الكتسـاب رـركة مـا
اانسية أل ران ا داية الدبلوماسية ،ومها تأسيل الشـركة يف الدولـة املعنيـة ووجـود مكتـب
مسجل ا يف دولة التأسيل .وال تكتسب الشركة جنسية دولـة التأسـيل بوااـخم كـون أ لبيـة
محلة أسـهدا مـن مـواطين تلـك الدولـة .وأرـارت ا كدـة الدوليـة أيضـا إىل أنـه ،بااضـافة إىل
التأسيل ووجود املكتب املسجل ،ال بد من وجود نـوع مـن ”الصـلة الداسدـة والوثيقـة“ بـني
الدولة ال متار ا داية الدبلوماسية والشركةن . 4٢واد تأكدت الصـلة يف تلـك ا الـة بوااـخم
كــون الشــركة ا تفظــت ىكتبــها املســجل وحبســاوا وســجالت أســهدها يف دولــة التأســيل
نكندا ؛ وكانت اجتداعات جلل إدارتاذا تُعقـد يف كنـدا ،كدـا كانـت مدرجـة يف سـجالت
إدارة الضراسب الكندية.
 - 4٦ل أنه يف اضية بررلونة تراكسيون ،ن يتعني على ا كدـة معااـة ا الـة الـ تكـون
فيها الشركة مؤسسة يف دولة ما ،ولكن تربطها ” لة وثيقة وداسدة“ بدولة أرـرى .وتتنـاول
املادة  9من مشاريخم املواد املتعلقة با دايـة الدبلوماسـية الـ وضـعتها انـة القـانون الـدو يف
عام  ٥١١٦ذذ ا الةن ، 4٦إذ تنص على أنه :أل ران ا دايـة الدبلوماسـية للشـركات ،تعـين
__________
ال ا كدــة الدوليـة لقــانون البحـار ،القضــيتان راـت  4و ” ٥ســفينة سـايغا“ نسااانف سنسانف و اازر
ن 4٣انظـر مـث م
غرينادين ضد غينيا والقضية رات ” ٨سفينة راند برنل“ نبليز ضد سرنسا .

ن 41حمكدة العدل الدولية ،رركة بررلونة تراكسيون للكهرباي ا دودة نبلجيكا ضاد إسانانيا  ،49٧١الصـفحة
 1٥من النص األ لل ،الفقرة .٧١
ن 4٢املرجخم نفسه ،الفقرة .٧4
ن 4٦اعتدــدت انــة القــانون الــدو يف دورفــا الثامنــة وا دســني مشــاريخم املــواد املتعلقــة با دايــة الدبلوماســية
وررو ها بعد القراية الثانية .و اـررت اللجنـة ،وفقـا للدـادة  ٥٣مـن نظامهـا األساسـل ،أن تو ـل اادعيـة
العامــة بصــيا ة اتفاايــة علــى أســا مشــاريخم املــواد .واــررت اادعيــة العامــة يف ارارذــا  44٣/٦٨املــؤر
 4٦كانون األول/ديسدرب  ٥١4٣أن تدرن يف جدول األعدال املؤات لـدورفا ا اديـة والسـبعني ن٥١4٦
بندا عنوانه ”ا داية الدبلوماسية“ ،وأن توا ل ،يف إطار فريق عامل تابخم للجنة السادسة ويف ضـوي التعليقـات
ا طية املقدمة من ا كومات واآلراي املعـرب عنـها يف املنااشـات الـ جـرت يف دورات اادعيـة العامـة الثانيـة
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دولة اانسية الدولة ال أُسست الشركة ىوجب اانوهنا .ل أنه عنـدما يسـيطر علـى الشـركة
رعايا دولة أررى أو دول أررى وال توجد للشركة أنشـطة جتاريـة كـبلة يف دولـة التأسـيل،
وعند ما يوجد مقر اادارة والراابة املاليـة للشـركة كالمهـا يف دولـة أرـرى ،تعتـرب تلـك الدولـة
دولــة اانســية نانظــر  ،A/61/10الفقــرة  ،19املــادة  . 9ففــل ا الــة األوىل تكــون الدولــة ال ـ
أُسست فيها الشركة ذل دولة اانسية ال مق ا ممارسة ا داية الدبلوماسية .بيد أنـه عنـدما
تدل الظرو .على أن الشركة تربطهـا ـالت أوثـق بدولـة أرـرى ،وذـل الدولـة الـ يوجـد
فيها مقر اادارة والراابة املالية للشركة ،فإن تلك الدولة ذل دولة اانسية ال مق ا ممارسـة
ا داية الدبلوماسية .ل أنـه نـب اكتدـال رـروة متضـافرة .فـأوال نـب أن تكـون الشـركة
حتــت ســيطرة رعايــا دولــة أرــرى .وثانيــا ،نــب أال تكــون ــا أنشــطة جتاريــة كــبلة يف دولــة
التأسيل .وأرلام ،نب أن يكون كل من مقر اادارة والراابـة املاليـة للشـركة يف دولـة أرـرى.
وال تتأذل الدولة ال أنشأت فيها الشركة مقر إدارفا وال تتت فيها الراابة املاليـة عليهـا كدولـة
جنسية الشركة فيدا يتعلق ىدارسة ا داية الدبلوماسية إال عند اكتدال ذذ الشروة معا.
 - 4٧واد أُتي ا ل السابق ذكر أل ران ا داية الدبلوماسية .ـل أن مـن املشـكوك فيـه
إمكانية تطبيقه فيدا خيتص ىطالبـة دولـة مزكيـة ىدارسـة السـيطرة الفعليـة علـى كيـان ا ـل
على ا لتزكية عندما يكون ذـذا الكيـان ـل مسـجل يف الدولـة املزكيـة .واـد تنشـأ تلـك ا الـة
مثال عنـدما تكـون رـركة فرعيـ جة مسـجل مة يف دولـة مزكيـة ولكنـها تعتدـد مـن النـا يتني املاليـة
والتقنيــة علــى رــركة أُمس ــل مســجلة يف الدولــة املزكيــة .ونظــرا لكــون الشــركتني منفصــلتني
اانونيا ،وإذا ن يتسن إزالـة ا جـاب الفا ـل بـني الكيـانني ،فـإن الدولـة املزكيـة لـن تكـون يف
وضخم يسد ا ىدارسة سيطرفا الفعلية على الشركة األم ،واد ال تـتدكن مـن الوفـاي بشـرة
العناية الواجبة وبالتزامافا كدولة مزكية ىوجب االتفااية والصكوك ذات الصلة وا.
 - 4٨وبالفعــل اــد يصــب مــن الضــرور يف القــانون الــدو التدييــز بــني ا يكــل القــانوه
والسيطرة الفعلية عندما تبـذل حمـاوالت الصـا املسـؤولية عـن أعدـال الشـركات .ويف الـة
الشــركات املتعــددة اانســيات اــد تكــون كــل معاملــة بــني أعضــاي املؤسســة أو بــني عضــو يف
املؤسســة وجهــة رارجيــة راضــعةم لتنظــيت أكثــر مــن دولــة وا ــدة .واــد يــتعني يف مثــل ذــذ
الظــرو .ارتــرا ا جــاب النارــي عــن تأســيل الشــركة الفرعيــة والشــركة األم يف دولــتني
تلفــتني ،را ــة عنــدما يتعلــق األمــر بتحديــد الواليــة القضــاسية أو املســؤولية .و ـ يف تلــك
ا الــة ،مــن الواض ـ أن معــايل رفــخم ا جــاب بــني الشــركات فيدــا يتعلــق بالواليــة القانونيــة
__________
والستني وا امسة والستني والثامنة والستني ،دراسة مسألة وضخم اتفااية بشأن ا داية الدبلوماسـية أو اختـاذ أ
إجراي مناسب آرر على أسا املواد السالفة الذكر وأن حتدد أيضا أ ارتالفات يف الرأ بشأن املواد.
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واملسؤولية ختتل ارتالفام كبلا من دولة إىل أررى .وفضال عـن ذلـك ميكـن أن توجـد واليـة
اانونيــة يــث ال توجــد مســؤولية .وذــل مســألة قــاسق ينبغــل حتديــدذا ســب الظــرو،.
وتتناو ا القوانني ا ليةن. 4٧
 - 49وتشــكل الســيطرة وامللكيــة الفعليــة معيــارين بــالغل األمهيــة أيضــا يف القــانون الــدو
للطــــلان املــــده .فبدوجــــب اتفاايــــة الطــــلان املــــده الــــدو املؤررــــة  ٧كــــانون األول/
ديسدرب  4911ناتفااية ريكا و واالتفااات ذات الصلة وا ،خيضخم تشـغيل ا ـدمات ااويـة
بني الدول اذن ذذ الدول .وحتتفظ الدولـة املتعااـدة علـى وجـه ا صـول حبـق رفـض ااذن
ما ن تقتنـخم بـأن رعايـا الدولـة مقدمـة الطلـب ميارسـون ”امللكيـة ا قيقيـة والسـيطرة الفعليـة“
علــى رــركة رــدمات النقــل ااويــة املعنيــة .ــل أن االتفااــات ذات الصــلة عدومــا ال تتطــر
ملعايل حتديد امللكية ا قيقية والسـيطرة الفعليـة .ويف ـني ـددت معظـت البلـدان نسـبا مئويـة
اصوى للدلكية األجنبية أو نسبا دنيا للدلكية الوطنية ،فإن املصادر املكتوبة وـذا الصـدد تشـل
إىل أن ررة امللكية من النا ية العدلية لـيل سـوى رـرة متهيـد  ،وأن السـيطرة الفعليـة ذـل
الشرة املهيدن .والسيطرة الفعلية يف ذذا السـيا ذـل رـرة حبكـت الوااـخم ينبغـل ا كـت عليـه
وفقا ملا له من تأثل حمدد يف كل الة.
 - ٥١وصصــول اســتخدام الطــلان املــده كأســا للدقارنــة ،تكدــن املشــكلة يف كــون
الكــثلين يعتــربون فــرن ارتبــار امللكيــة والســيطرة هنجــا متقادمــا وعقبــة رسيســية أمــام رفــخم
القيود على ا دمات ااوية العاملية ىا مقق الكفاية .ومثة توجه متزايد يف اآلونـة األرـلة ـو

__________
ن 4٧من بني العوامل ذات األمهية ما يلل:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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كــون الشــركتني األم والفرعيــة تشــتركان يف ملكيــة األســهت أو يف اادارة أو املــديرين أو املســؤولني أو يف
األاسام اادارية
تقدمي الشركتني األم والفرعية بيانات مالية وإارارات ضريبية مشتركة
كون الشركة األم متول الشركة الفرعية
كون الشركة األم بادرت بإنشاي الشركة الفرعية
كون الشركة الفرعية تعدل برأ مال نااص نقصا رديدا
كون الشركة األم تدفخم مرتبات مولفل الشركة الفرعية ومصروفافا األررى
كون الشركة الفرعية ال تتلقى أعداال إال من الشركة األم
كون الشركة األم تستخدم ممتلكات الشركة الفرعية كدا لو كانت ملكا ا
عدم الفصل بني العدليات اليومية للشركتني
كون الشركة الفرعية ال تقوم بااجرايات الشكلية األساسية للشـركات ،مثـل مسـك دفـاتر وسـجالت
منفصلة وعقد اجتداعات محلة األسهت وجلل اادارة.
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األرذ بارتبار السيطرة الفعليـة الـذ يؤكـد علـى ”السـيطرة التنظيديـة“ عوضـا عـن معيـار
امللكية واالستثدار ،فدثال يُقترا يف اتفااـات متعـددة األطـرا .أُبرمـت مـؤررا ،منـها االتفـا
بني الواليات املتحدة ورابطة التعاون االاتصاد آلسيا وا يا ا ـاد ،،واتفـا رـامل مقتـرا
بــني الواليــات املتحــدة واالحتــاد األوروه ،التســاذل إىل ــد كــبل يف مطلــب امللكيــة ا قيقيــة
وحتسني ارتبار السيطرة الفعلية ليصب ارتبارا يؤكـد علـى مكـان التأسـيل والواليـة القانونيـة
للتأســيل ومكــان العدــل الرسيســل والراابــة التنظيديــة مــن جانــب ســلطات الطــلان يف الدولــة
املعنيــة كدقــاييل مناســبة لتحديــد مــا إذا كانــت الســيطرة كافيــةن . 4٨واــد ااتر ــت منظدــة
الطــلان املــده الــدو نفســها ،رــالل املــؤمتر العــاملل للنقــل ااــو املعقــود يف عــام ،٥١١٣
اســتخدام ارتبــار مكــان العدــل الرسيســل والســيطرة التنظيديــة الفعليــة عوضــا عــن امللكيــة
ا قيقية والسيطرة الفعلية.

رامسا  -املوجز والتو يات
 - ٥4مــن ذــذا االســتعران املــوجز ملختل ـ ســيااات ممارســة الســيطرة الفعليــة وأ راضــها،
يتض عدم وجـود تعريـ مو ـد لعبـارة السـيطرة الفعليـة ،وأن املعـين املنسـوب إليهـا خيتلـ
ن49
ارتالفا كبلا حبسب السيا الذ يطبق فيه ارتبار السيطرة الفعليـة والغـرن مـن تطبيقـه .
واالستنتان الثاه ذو أن رروة ومعايل حتديد السيطرة الفعلية تدرل ضدن ارتصـال الدولـة
ال متار ذذ السيطرة .وال يقدم القانون الدو مزيدا مـن التعريـ ملعـىن السـيطرة الفعليـة،
بــل يُتــرك ذلــك للقــوانني ا ليــة ،إذا ارتــأت الدولــة ضــرورة تفصــيل رــروة ومعــايل ممارســة
سيطرفا التنظيدية .واالستنتان الثالث ذو أن القانون واملدارسة يتبعان نفل النهج فيدـا يتعلـق
بأعالم السفن والطـلان املـده ،فضـال عـن النظـام املنبثـق عـن ااـزي ا ـاد عشـر مـن اتفاايـة
اــانون البحــار .وذــذا يؤكــد أمهيــة مكــان التأسيل/التســجيل ومــن اانســية نأ الســيطرة
__________
ن 4٨انظر .www.ecipe.org/media/publication_pdfs/GelosoGrosso_Liberalising_Air_passenger_122008.pdf

ن 49تنطبق أيضا معان تلفة يف تل النظت القانونية .فقد أفادت ملنظدة التعـاون والتنديـة يف امليـدان االاتصـاد
مثال بأنه” :يُعترب عدوما أن السيطرة على املؤسسات متار عندما ميلك فـرد أو مجاعـة مـن املسـتثدرين أكثـر
من  ٢١يف املاسة من األسهت العادية ال مق املها التصويت يف املؤسسة أو الشركة .ل أنـه ميكـن ممارسـة
’السيطرة الفعلية‘ عندما مدل املستثدر أو املستثدرون جدوعة كبلة من أسـهت التصـويت ،ـ ولـو كانـت
أال من  ٢١يف املاسة ،إذا كانت األسهت املتبقية يتقامسها عدد كبل من غار املسامهني .وميكـن أيضـا ممارسـة
السيطرة على مؤسسة بواسـطة مـديريات مترابطـة وروابـا ملكيـة بـني الشـركات ،كدـا يف الـة الشـركات
االندماجيـة“ .انظـر Glossary of Industrial Organization Economics and Competition Law (Paris, OECD,
.1993) p. 31.
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التنظيدية بو فهدا العاملني ا امسني أو املهيدنني .بغض النظر عن الوااخم العدلـل فيدـا يتعلـق
بالسيطرة على سياسات الشركة ورأ ما ا ورؤوهنا املالية وإدارفا.
 - ٥٥وللتأكد من أذليـة مقـدم طلـب ،نـب أن تتأكـد اللجنـة مـن اسـتيفاي رـروة التزكيـة
الـــواردة يف املـــادة  4٢٣مـــن االتفاايـــة ،وفقـــا للدرفـــق الثالـــث لالتفاايـــة ونظـــت التنقيـــب
واالستكشا ..وفيدـا يتعلـق بالكيانـات املؤسسـة يف دولـة التزكيـة أو ا ا ـلة علـى جنسـيتها
على األال ،يُعترب إجراي التأسيل أو من اانسـية ،إىل جانـب تعهـدات الدولـة املزكيـة ،كافيـا
اثبات ”السيطرة الفعلية“ أل ران الوفـاي ىتطلبـات التزكيـة .و ـ ا يدنـة التجاريـة واملاليـة
التامــة لشــركة أم علــى رــركة فرعيــة ال تكفــل حبــد ذافــا بالضــرورة كأســا لســلطة التزكيــة
ما دام الكيانان منفصلني بصورة رمسية.
 - ٥٣يف ضوي ذذا االستعران األو  ،ال يزال السـؤال مطرو ـا ـول املـدى الـذ ينبغـل
أن تذذب إليـه اواعـد السـلطة ونظدهـا وإجرايافـا يف جتـاوز رـهادة التزكيـة .واـد يكـون مـن
األنســب حتديــد معــايل وإجــرايات الوفــاي ىتطلبــات التزكيــة يف القــوانني واللــواس والتــدابل
اادارية ال يتعني على الدولة املزكية اعتدادذا ىوجب الفقرة  1مـن املـادة مـن املرفـق الثالـث
لالتفااية ،مخم األرذ يف االعتبار أيضا أن ارار التزكية متروك للدولة.
 - ٥1واللجنة مدعوة إىل النظر يف املـادة  ٥-44علـى أسـا التحليـل األوىل الـوارد أعـال ،
وتقدمي تقرير بشأهنا إىل اجمللل التنفيذ سب االاتضاي.
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