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احتكار مزاولة األنشطة يف املنطقة
مذكرة من األمانة العامة
معلومات أساسية
 - 4ناقش جملس السلطة الدولية لقاع البحار خالل دورتهه التاسهعة رشهرة مسهالة احتكهار
مزاولة األنشطة يف املنطقة .واسهتجاةة للشهوال الهأ أته ت ،تتشهادر رهدد مهن الورهود الهرأ
ةان مواءمة نظام التنقيب رن العقيدات املؤلفة من ردة معهادن واستكشهار ا يف املنطقهة انظهام
العقيدات) مع نظام التنقيب رن الكربيتيدات املتعددة الفلهزات واستكشهار ا يف املنطقهة انظهام
الكربيتيدات) ونظهام التنقيهب رهن قشهور املنغنيهز ايديهد الغنيهة ةالكوةالهت واستكشهار ا يف
املنطقة انظام قشور الكوةالت) مل تُنجز ةعد .وتستعرض هذه املذكرة األحكهام اات اللهلة مهن
اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار ،واتفاق رام  4991املتل ةتنفيهذ ازهزء ايهاد رشهر مهن
اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار ،والنظام املتعلق ةاحتكار مزاولة األنشطة يف املنطقة.
 - ٥وال يوجد يف االتفاقية أو يف اتفاق رام  4991ما مينهع ،رلهو وجهه التحديهد ،حهد
الههدول األرءههاء اسههواء أكانههت تقههدم الطلههب ةوفههف ا دولههة دررهها أم مؤسسههة حكوميههة) مههن
تقههدأ أك ههر مههن دلههب واحههد لو ههع خطههة رش ه أللههراض االستكشهها  ،سههواء ريشهها يتعلههق
ةالعقيدات املؤلفة من ردة معادن أو ةا نوع آخهر مهن املهوارد املعدنيهة .وةامل ه  ،لهيس هنها
ما مينع أ شخص دبيعي أو ارتبار أو احتهاد لكيانهات مهن ههذا القبيه مهن تقهدأ أك هر مهن
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دلب واحد .ويف الوقت نفسه ،تتسم االتفاقية أيءا ةعدم الو وح ريشا يتعلهق ةايهد األقلهو
لعدد الطلبات الأ جيوز أن يقدم ا أ ّ من الكيانات أو جمشورات الكيانات املذكورة أراله.
 - 3ل ه أن املههادة  6مههن املررههق ال الهها لالتفاقيههة تتءههشن يف الفقههرت ا )3اج) و ا)1
أحكاما هتد ىل منع كيان واحد من حراز مركز مسيطر يف املنطقة.
-1

وتنص الفقرة  3رلو ما يلي:
و اا كانت خطه العشه املقترحهة مطاةقهة اهذه املتطلبهات ،وارقهت السهلطة
رلو خط العش هذه ةشرط أن تكون متفقة مهع املتطلبهات املوحهدة وله التشييزيهة
املبينة يف قوارد السلطة وأنظشت ا و جراءاهتا:
…
در

-٢

اج) أو ما مل تكن خطة العش املقترحة قد قدمت ا أو زكت تقدمي ا دولهة
تكون قد حللت رلو:
’‘4

خط رش الستكشا واستغالل العقيدات املؤلفة من ردة معهادن
يف قطارات ل حمجوزة من شاهنا ،رنهد عع ها مهع أ مهن شهطر
القطههاع املشههشول ةالطلههب املقههدم للحلههول رلههو خطههة رش ه  ،أن
تتجاوز يف ايجم  3١يف املائة مهن مسهاحة دائريهة تبله 1١١ ١١١
كيلومتر مرةهع حتهي كركهز أ مهن شهطر القطهاع املشهشول طهة
العش املقترحة؛

’‘٥

خط رش الستكشا واستغالل العقيدات املؤلفة من ردة معهادن
يف قطارههات له حمجههوزة يشههك جمشههوع مسههاحت ا  ٥يف املائههة مههن
جمشوع مسهاحة الها ازهزء مهن املنطقهة الهذ مل حتجهزه السهلطة أو
تررض املوارقة رلو اسهتغالله رشهال ةهالفقرة الفرريهة ان) مهن الفقهرة
 ٥من املادة  46٥من االتفاقية.

وتنص الفقرة  1رلو ما يلي:
لغرض حتديد النشهواج املهب يف الفقهرة الفرريهة اج) مهن الفقهرة  ،3حتتسهب
خطة العش املقدمة من شهركة تءهامن أو عشهع للشهركات رلهو أسهايب تناسه ريشها
ة الدول األدرا املزكية املعنية ورقا للفقرة  3من املادة  1مهن ههذا املررهق .وجيهوز
للسههلطة أن توارههق رلههو خطهه رشهه تشههشل ا الفقههرة الفرريههة اج) مههن الفقههرة 3
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اا انت ه ت ىل أن هههذه املوارقههة لههن تتههيف لدولههة دههر  ،أو لكيانههات تزكي هها تلهها
الدولة ،احتكار القيام ةاألنشطة يف املنطقة أو استبعاد دولة در أخر من األنشهطة
يف املنطقة.
 - 6وعههدر ااشههارة ىل أن الفقههرت  3اج) و  1مههن املههادة  ،6رلههو خههال األحكههام
األخر للشررق ال الا ،تنطبقان حتديدا رلو خط العش املتعلقة ةالعقيدات املؤلفهة مهن رهدة
معادن وتستبعدان املوارد األخر  .وحىت و ن كانت حهد خطه العشه تنهدرج يف الف هات
الأ تششل ا الفقهرة  3اج) ،جيهوز للسهلطة مهع الها أن توارهق رلي ها ،اا انته ت ىل أن ههذه
املوارقة لن تتيف لدولة دهر  ،أو لكيانهات تزكي ها تلها الدولهة ،احتكهار القيهام ةاألنشهطة يف
املنطقة أو استبعاد دولة در أخر مهن األنشهطة يف املنطقهة .وميكهن االسهتنتاج ،ةامل ه  ،أنهه
اا انت ت السلطة ىل أن من شان املوارقة رلو خطة رش أن تتهيف لدولهة دهر أو لكيانهات
تزكي هها تلهها الدولههة احتكههار القيههام ةاألنشههطة يف املنطقههة أو اسههتبعاد دولههة دههر أخههر مههن
األنشطة يف املنطقة ،رينبغي أال توارق رلو خطة العش هذه.
 - 7وهههذه األحكههام مل تُطبههق رشليهها قهه  ،ويعههز الهها جزئيهها ىل قههرار نشههاء نظهههام
للشست شرين الرواد كوجب القرار ال اين ملؤمتر األمهم املتحهدة ال الها لقهانون البحهار .ويتءهشن
القرار ال اين تقييدا شنيا لعدد خط العش املتعلقة ةاالستكشا الأ ميكهن أن حتله رلي ها
رراد الدول ،أو مي كن أن تزكي ا؛ ويعهذ الها حهدا أقلهو مهن رقهد واحهد لكه كيهان مهن
الكيانههات املدرجههة يف الفقههرات الفرريههة اأ) ’ ‘4ىل ’ ‘3مههن الفقههرة  4مههن القههرار ال ههاينا.)4
وانت و نظام املست شرين الرواد مع ةدء نفاا االتفاقية واتفاق رام .4991
نظام العقيدات
 - 8ارتشدت السلطة نظهام العقيهههههدات يف رهام  .٥١١١واستنسهخت الفقهرة  3اج) مهن
املادة  6من املررق ال الا لالتفاقية ةعد دخال تعهديالت دفيفهة رلي ها يف الفقهرة ا )6اد) مهن
املادة  ٥4من نظام العقيدات حبيا تنص رلو ما يلي:
متتنههع اللجنههة رههن التوفههية ةاملوارقههة رلههو خطههة رشه االستكشهها اا كههان
جهههههزء مهههههن القطهههههاع أو كهههه القطهههههاع الهههههذ تغطيهههههه خطهههههة العشهههه املقترحهههههة
مششوال:
لالستكشا
_________________

ا )4ل أن األتر العشلي للفقهرة  4اأ) ’ ، ‘٥حهىت يف ههذه ايالهة ،كهان ميكهن أن يتش ه يف تاحهة الفرفهة لتقهدأ
دلبات متعددة من أشخاص دبيعي أو ارتباري  ،وجمشورات من هذه الكيانهات مهن رهدد مهن دول أوروةها
الغرةية ارلم أن هذا مل حيدث يف الواقع).
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...
اا كانت خطهة العشه املقترحهة لالستكشها قهد قدمته ا أو قامهت
اد)
ةتزكيت ا دولة لدي ا من األف :
’‘4

خطهه رشهه لالستكشههها واالسههتغالل ،أو لالسههتغالل رقهه  ،يف
قطارهههات لهه حمجهههوزة تتجهههاوز يف حجش ههها ،مهههع أ مهههن جزئهههي
القطههاع املشههشول ةالطلههب 3١ ،يف املائههة مههن مسههاحة دائريههة تبل ه
 1١١ ١١١كيلهههومتر مرةهههع حتهههي كركهههز أ مهههن جزئهههي القطهههاع
املششول طة العش املقترحة؛

’‘٥

خطهه رشهه لالستكشههها واالسهههتغالل ،أو االسهههتغالل رقهه  ،يف
قطارات ل حمجوزة تشك معا  ٥يف املائهة مهن ازهزء له اوجهوز
من املنطقة أو ل املوارق رلو استكشهاره رشهال ةهالفقرة  ٥ان) مهن
املادة  46٥من االتفاقية.

 - 9ورلو الهرلم مهن أن ههذه الطريقهة يف استنسهان حكهم االتفاقيهة الهذ يعكهس أرءه
تسوية ممكنة مهن أجه التوفه ىل حه دريقهة آمنهة ،رهبن التطبيهق العشلهي اهذا ايكهم يتسهم
ةاللعوةة ،كشا هو ايال ريشا يتعلق ةالفقرة  3اج) من املادة  6مهن املررهق ال الها لالتفاقيهة.
رشن اللعب رشليا حتديد ’’مسهاحة دائريهة تبله  1١١ ١١١كيلهومتر مرةهع حتهي كركهز أ
من جزئي القطاع‘‘ .وقبه نشهاء ايهدود اجارجيهة للواليهة الودنيهة زشيهع الهدول السهاحلية،
من املستحي حتديد حجم املنطقة ،وةالتا،ي ،من ل العشلهي حتديهد  ٥يف املائهة مهن ازهزء له
اوجوز من املنطقة .وينبغي ااشارة ىل أن الفقرة ا )1من املادة  6من املررق ال الها لالتفاقيهة
ل مستنسخة يف نظام العقيدات.
نظام الكربيتيدات ونظام قشور الكوةالت
 - 4١يف حالههة الكربيتيههدات املتعههددة الفلههزات ،قههررت اللجنههة القانونيههة والتقنيههة يف مرحلههة
مبكرة مهن املناقشهات الهأ أجرهتها ةشهان ههذا املو هوع أنهه ال ميكهن تطبيهق القيهود املنلهوص
رلي هها يف املههادة  6مههن املررههق ال الهها .ويعههود الهها ىل سههبب  ،هها :ال يسههر ايكههم نفسههه
فراحة ال رلو العقيدات املؤلفة من رهدة معهادن ولهيس للحكهم أ معهي رشلهي مهن منظهور
رلشي يف حالة تطبيقه رلو الكربيتيهدات .وحاولهت اللجنهة ،تبعها لهذلا ،و هع حكهم يقءهي
ككارحة االحتكار يكون رادال ومعقوال زشيع مقدمي الطلبات اوتشل .
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 - 44وأوفت اللجنة القانونية والتقنية اجمللس يف األف رام  ٥١١8ةءرورة أن مينع نظهام
الكربيتيههدات ونظههام قشههور الكوةالههت مقههدمي الطلبههات املههرتبط مههن تقههدأ دلبههات متعههددة
كا يتجاوز حدود ايجم ااعا،ي املسشوحة لطلب واحد.
 - 4٥وتههنص اللههيغة املقترحههة الههأ يههتع
ا  )ISBA/16/C/WP.2رلو ما يلي:

دراج هها يف شههك رقههرة

ههارية يف املههادة 4٥

 - ٢ال تتجهههاوز املنطقهههة ااعاليهههة املشهههشولة ةطلبهههات مقهههدمي دلبهههات
مههرتبط يف كيههان واحههد ايههدود الههواردة يف الفقههرات  ٥و  3و  1مههن هههذه املههادة.
وأللهههراض ههههذه املهههادة ،يعتهههرب مقهههدم الطلهههب مرتبطههها كقهههدم دلهههب آخهههر اا كهههان
أل من شا سلطة الرقاةة رلو اآلخر أو خيءع لرقاةته أو كانا خيءعان لرقاةة مشهتركة
سواء كانت مباشرة أو ل مباشرة.
 - 43وخءعت ههذه التوفهية لنقهاس مسهتفيض يف اجمللهس خهالل الهدورة اجامسهة رشهرة،
حيا أُررب ةشاهنا رن آراء خمتلفة ،لكن دون التشكن من التوف ىل اتفاق.
 - 41ومل يتخذ قرار ةشان تناول احتشال ةروز مشكلة احتكهار مزاولهة األنشهطة يف املنطقهة
ةطريقههة أك ههر مرونههة ال أتنههاء الههدورة السادسههة رشههرة يف رههام  .٥١4١واتُفههق رلههو دخههال
تنقيحات رلو مشروع املادة  ٥3من نظام الكربيتيدات ،حبيا يلبف نله رلو النحو التا،ي:
 - 7جيههوز للجنههة القانونيههة والتقنيههة أن توفههي ةاملوارقههة رلههو خطههة رشه
اا رأت أن هههذه املوارقههة لههن تسههشف لدولههة دههر أو كيانههات مشههشولة ةررايههة تلهها
الدولههة ةاحتكههار مزاولههة األنشههطة املتعلقههة ةالكربيتيههدات املتعههددة الفلههزات يف املنطقههة
أو استبعاد دول أدرا أخر من هذه األنشطةا.)٥
 - 4٢وكشا ه و ايال ريشا يتعلق ةنظام العقيدات ،ال يوجد تعريف ملا يشك احتكارا.
 - 46وأدرجت الفقرة  7من املادة  ٥3من نظام الكربيتيدات يف نظام قشور الكوةالت.

_________________

ا )٥يتبع هذا ايكم فيالة ازشلة ال انية من الفقهرة  1مهن املهادة  6مهن املررهق ال الها لالتفاقيهة مهن خهالل تغهي
’’جيوز للسلطة أن توارق رلو خط رش تشهشل ا الفقهرة الفرريهة اج) مهن الفقهرة  ‘‘ 3ىل ’’جيهوز للجنهة
القانونية والتقنية أن توفي ةاملوارقة رلو خطة رش ‘‘ و ارة ’’ريشا يتعلق ةالكربيتيهدات املتعهددة الفلهزات‘‘
ةعد ’’األنشطة يف املنطقة‘‘.
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التوفيات
 - 47اللجنهههة مهههدروة ىل أن حتهههي رلشههها ةاملعلومهههات األساسهههية املقدمهههة يف ههههذه الوتيقهههة
ريشا يتعلق ةو ع األحكام اات الللة جملشورات األنظشة ال الث.
 - 48واللجنة مدروة كذلا ىل أن تنظر يف مها اا كهان ينبغهي أن توفهي اجمللهس ةءهرورة
موافلة مواءمة نظام العقيهدات مهع نظهام الكربيتيهدات ونظهام قشهور الكوةالهت ،أو تقهدأ أ
توفية أخر ىل اجمللس ةشان هذه املسالة.
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