
  كميت در منابع طبيعيحا...  122 

 حاكميت در منابع طبيعي

 

برامز. ب

  

BENGT BROMS 

 ترجمة علي حيراني نوبري

 

 

 

 مقدمه

مسائل مربوط به حاكميت بر منابع 

طبيعي در سالهاي اخير از اهميت 

اين مطلب . روزافزوني برخوردار شده است

به منافع اقتصادي عظيمي كه باتوجه 

دارد و باتوجه به اينكه نظرية دربر

اي در  عنوان وزنه بهحاكميت همچنان 

باشد، قابل درك  هاي حقوقي مطرح ميتئوري

 . است

زدائي نيز بعالوه توسعة روند استعمار

بطور طبيعي اثر آشكار و روشني بر اين 

براي مدتهاي طوالني، . مسائل داشته است

                                                           

 .  اين مقاله تحت عنوان “Sovereignty Over Natural Resources”  در

،  ص (7891) الملل عمومي المعارف حقوق بين ةدائرجلد دهم 

ـ نويسندة « برامز. ب»آقاي . چاپ شده است 670ـ  603

عنوان داور و رئيس شعبة  قاله ـ فنالندي است و اخيرًا بهم

اول ديوان داوري دعاوي ايران ـ اياالت متحده انتخاب و 

 . منصوب گرديده است
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 كساني كه كه كشورها بر اين عقيده بودند

حق  است، از منابع طبيعي در اختيارشان

 . ي نامحدود برخوردارندبردار بهره

دست آوردن منابع  عالقه شديد براي به

طبيعي در دوران استعمار، يكي از 

و  ها براي يافتن مناطق ترين انگيزهمهم

 . قلمروهاي جديد بود

افتاده بود كه هر دولتي اين مطلب جا

يا حكومت اداره كه بتواند يك سيستم 

براي حاكميت بر قلمرو تحت استعمار خود 

كند، حق استفاده از تمام منابع  تأسيس

طبيعي موجود در آن منطقه را براي خود 

 . قائل باشد

عالوه بر كشورها شركتهاي داخلي و 

مليتي نيز در جريان استخراج و  چند

برداري از اين منابع مشاركت نموده  بهره

اند عليه توسعة  ستهنو ملتها بندرت توا

 . اين جريان مقاومتي ايجاد نمايند

هاي استعمارگر غالبًا بر سر قدرت

 شكنترل منابع طبيعي با يكديگر در كشمك

بوده و نسبت به اعطاي همين حقوق به 

 . اند مردم، هيچگونه تعهدي احساس نكرده

به داليل بسيار روشن، اين امر باعث 

نارضايتي عميقي ميان رهبران محلي كه 
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 ،ارزش منابع طبيعي را درك كرده بودند

رخالل قرن بيستم اين ن رو داز اي. شد

از گوشه و كنار جهان برخاست كه نغمه 

بايست به  حاكميت منابع طبيعي را مي

ساكنان محل يعني صاحبان اصلي آنها 

 . برگرداند

 

2 

 سازمان ملل متحد

 

 منشورسازمان ملل متحد. الف

هرچند مسائل و مشكالت  مربوط به حق 

حاكميت بر منابع طبيعي، تحت اين عنوان 

رانس سانفرانسيسكو مورد بحث قرار در كنف

نگرفت، ولي مقرراتي به منشور سازمان 

ملل متحد ضميمه شد كه از اهميت بسزائي 

در جهت حل اين مسائل و مشكالت برخوردار 

 . بود

بند دوم مقدمه، شامل اصل اعتقاد به 

قوق بشر و برابري حقوق ترين ح اساسي

 . از بزرگ و كوچك نيز گرديد ملتها اعم

همين مقدمه، ملتهاي بند چهارم در 

عضو سازمان ملل متحد متعهد گرديدند كه 

در جهت ارتقاي سطح پيشرفت اجتماعي و 
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رفاه ملتها در فضاي بازتري كوشش 

 . نمايند

در جهت نيل به اين اهداف، ملتهاي 

د عضو سازمان ملل متحد همچنين تعه

نمودند كه از تشكيالت و سازمانهاي 

ور توسعة اقتصادي و منظ المللي، به بين

 . اجتماعي تمام ملتها مدد گيرند

منشور حاكي است كه سازمان  55مادة 

ملل متحد باتوجه به لزوم ايجاد شرايط 

ثبات و رفاه اجتماعي كه براي برقراري 

آميز و دوستانه ميان ملتها  روابط مسالمت

براساس رعايت اصول برابري حقوق و حق 

الزم است، تعيين سرنوشت ملتها ضروري و 

 . موجباتي را فراهم خواهد نمود

از جملة اين موجبات ارتقاي سطح 

زندگي، اشتغال و بهبود شرايط اقتصادي و 

اجتماعي به موازات حل مسائل اقتصادي، 

اجتماعي، بهداشتي و مشكالت مربوط به 

 . المللي است آنها در سطح بين

از فصل يازده منشور تحت  16مادة 

وط به سرزمينهاي غير بيانيه مرب»عنوان 

«خودمختار


مشعر بر اين است كه آن دسته  

زمان ملل كه مسئوليت ادارة از اعضاي سا

                                                           

 . Declaration Regarding Non – self Governing Territories.  
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هائي را كه مردم آن هنوز به  سرزمي

اند، به عهده  خودمختاري كامل نرسيده

اند، اصل اولويت منافع ساكنان اين  گرفته

بعالوه . شناسند ها را به رسميت مي سرزمين

يك  عنوان بهلل متحد اعضاي سازمان م

امانت مقدس،


تعهد به افزايش ميزان تالش  

ارچوب سيستم صلح و امنيت چخود در 

المللي مذكور در اين منشور را جهت  بين

ايجاد زندگي سالم براي ساكنان اين 

 . پذيرند ها ميمينسرز

براي دستيابي به اين هدف، اعضا 

احترام به اند كه  همچنين متعهد شده

ها، تالش براي رشد م اين سرزمينفرهنگ مرد

اقتصادي و اجتماعي و و بهبود مسائل 

فرهنگي آنها، رفتار منصفانه با آنها و 

حمايت و پشتيباني از آنها در مقابل سوء 

 . استفادة ديگران را تضمين نمايند

الذكر  با بررسي مقررات و قوانين فوق

جاي تعجب نيست كه بگوئيم سازمان ملل 

ي و حام عنوان بهبسرعت بايست  متحد مي

هائي كه پشتيبان اين كشورها و سرزمين

منابع طبيعي آنها توسط كشورها و 

                                                           

 . Sacred trust. 
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شد، موضعگيري  مي استثمارشركتهاي بيگانه 

 . نمود مي

هائي روبرو  گيمعذلك اوضاع با پيچيد

سازمان  درخالل سالهاي اول فعاليت. بود

الذكر  هاي فوقملل متحد، ساكنان سرزمين

ابع اقتصادي داخلي براي از كمبود من

استخراج و استفاده از منابع طبيعي خويش 

درواقع، آنها به . بردند بسختي رنج مي

ي وابسته بودند كه انگذاري بيگانگ سرمايه

نه تنها منابع اقتصادي الزم براي 

برداري از آن منابع  استخراج و بهره

طبيعي را در اختيار داشتند، بلكه داراي 

 . ز بودنددانش فني الزم ني

تواند حداقل،  با اين حال كسي نمي

را در  اثر تدريجي نقش سازمان ملل متحد

 ايجاد شرايط مناسب براي جلب عالقة

كشورهاي جهان سوم و يا  سرزمينهائي كه 

حال كسب خودمختاري و استقالل هستند،  در

به حقوق خود بر منابع طبيعي كشورشان و 

 . گاردامكان اعمال حقوق مزبور ناديده ان

 

 ها مجمع عمومي قطعنامه. ب

مجمع عمومي سازمان ملل متحد پس از 

تعلق حق انتفاع از  ةبحث وگفتگو دربار
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منابع طبيعي موجود در كشورهاي در حال 

 526شمارة  توسعه به خود آنها، قطعنامة

را صادر كرد و  7852 ژانوية 72مورخ ( 3)

در تالش براي حفاظت بهتر از منابع 

هاي تجاري را  سري موافقتنامهطبيعي، يك 

براي تضمين احتياجات مورد نياز كشورهاي 

در حال توسعه براي توليد و توسعة منابع 

 . شان پيشنهاد نمود طبيعي

آن، در قطعنامة مزبور بر اين بر   عالوه

 امر نيز تأكيد شده بود كه كشورهاي در

توسعه همواره داراي حق حاكميت بر  حال

د بود، اگرچه تحت منابع طبيعي خواهن

شرايطي باتوجه به احتياجات تجارت 

المللي و با توسعة اقتصاد جهاني،  بين

ريزي  بايست با برنامه اعمال اين حق مي

 . خاصي صورت گيرد

مجمع عمومي  7852دسامبر  27در 

( 1) 323سازمان ملل متحد قطعنامة شمارة 

را كه مستقيمًا در ارتباط با حق حاكميت 

ال توسعه بر منابع ح كشورهاي در

اين قطعنامه . شان بود، صادر نمود طبيعي

برداري  استفاده و بهره»اعالم نمود كه 

نابع طبيعي ها و م آزادانة مردم از ثروت

شان قرار دارد، سرزميني كه تحت حاكميت



   122 يازدهم شمارة / مجلة حقوقي 

نظر از اينكه يك اصل ذاتي است، با  صرف

موازين منشور سازمان ملل متحد نيز 

 . «باشد سازگار مي

اكميت دائمي بر ثروتها و منابع ح

كه در  (8) 619طبيعي، طي قطعنامة شماره 

توسط مجمع عمومي  7851دسامبر  71تاريخ 

. سازمان ملل صادر شد، تثبيت گرديد

عبارات اين قطعنامه با در نظر گرفتن 

اصل خودمختاري كه در همان زمان موضوع 

بحث كميسيون حقوق بشر نيز بود، انتخاب 

، مجمع 7859دسامبر سال  72در . گرديد

شماره ة عمومي سازمان ملل متحد قطعنام

را صادر نمود كه به موجب آن  7671

حاكميت دائمي بر »كميسيوني تحت عنوان 

 . تأسيس شد« منابع طبيعي

 71مبناي گزارش كميسيون مزبور در بر

مجمع عمومي سازمان ملل  7832دسامبر 

ط را در ارتبا 7906متحد قطعنامه شماره 

با حاكميت دائمي دولتها بر منابع 

آن شامل  7شان صادر نمود كه مادة  طبيعي

 . يك اعالميه و هشت اصل است

كه شامل يك قاعده  7بند يك ماده 

  :دارد اصلي است، اشعار مي
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حق ملتها در داشتن حاكميت دائمي بر »

بايست در  شان، مي ها و منابع طبيعي ثروت

شان به جهت توسعه و مصالح ملي كشور

 . «اجرا درآيد

 

 :طبق بند دو

برداري، توسعه و چگونگي مصرف  بهره»

منابع طبيعي، همينطور وارد كردن 

هاي خارجي مورد لزوم براي اين  سرمايه

بايست با قواعد و شرايط الزم  مقاصد، مي

يا مناسب درخصوص تجويز، تحديد يا 

هائي،  ممنوعيت انجام چنين فعاليت

 . «منطبق باشد

 

اي است كه حسب  سه متضمن قاعدهبند 

اي،  آن با صدور چنين تأييديه يا اجازه

سرماية وارد شده و درآمد حاصله از آن، 

تحت حكومت اواًل شرايط موجود در مجوز، 

ثانيًا قوانين الزم االجراي داخلي و ثالثًا 

. الملل قرار خواهد داشت مقررات حقوق بين

يكي از اصول مهم اين است كه منافع 

 بايست براساس نسبتي كه بطور صله ميحا

آزادانه و نه در شرايط اجباري ميان 

گذاران و كشور يا دولت ميزبان  سرمايه



   112 يازدهم شمارة / مجلة حقوقي 

مورد موافقت قرار گرفته است،   قبالً 

نبايد هيچگونه  اين مطلب. بندي شود سهميه

اي به حق حاكميت كشور ميزبان نسبت  خدشه

 . اش وارد نمايد به ثروتها و منابع طبيعي

ره، آمده است كه عمل مصاد 1در بند 

منظور حفظ  بايست به ملي كردن يا ضبط مي

منافع و امنيت عمومي و يا مصلحت عامه 

اين مالحظات و داليل . ريزي شده باشد پايه

بر منافع شخصي يا خصوصي، چه داخلي و چه 

 . خارجي، برتري دارند

تصريح قطعنامه به اينكه در صورت 

صاحب مال »كردن، مصادره، ضبط يا ملي 

طبق قوانين قابل اجرا در كشوري كه 

يك عمل  عنوان بهاقدامات مزبور را 

الملل  حاكميت و مطابق اصول حقوق بين

دهد، محق دريافت غرامت كافي  انجام مي

، نمايانگر التزام و تقيد «باشد مي

قطعنامه به يك اصل بسيار مهم حقوقي 

 . است

 به همين نحو چنانچه از حيث آئين

« جبران خسارت»دادرسي، در مورد تقويم و 

اختالفي بروز نمايد، محاكم داخلي كشوري 

اند،  كه چنين اقداماتي را انجام داده
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براي رسيدگي به اين اختالف واجد 

 . اند  صالحيت

كند كه  معذلك قطعنامه چنين اضافه مي

در صورت توافق دولت صاحب حاكميت با 

دگي به توان رسي طرفهاي مقابل خود، مي

اختالفات را به داوري و يا انواع ديگر 

 . المللي ارجاع نمود دادرسي بين

بر اهميت احترام به تساوي حق  5بند 

حاكميت دولتها در مورد اعمال حاكميت 

مردم و ملتها بر منابع طبيعي خودشان 

 . تأكيد دارد

المللي  هاي بينهمكاري 3مطابق بند 

در حال براي بهبود وضع اقتصادي كشورهاي 

توسعه، بيشتر ناظر به كاهش وابستگي 

توسعة ملي آنها است، و بر رعايت حاكميت 

شان  آنها بر منابع و ثروتهاي طبيعي

اين قاعده بر . باشد استوار مي

هاي مالي خصوصي و عمومي در  گذاري سرمايه

هاي  هاي مبادلة كاال با خدمات، كمك زمينه

 . فني و مبادلة دانش علمي نيز حاكم است

از متن اصلي قطعنامه، نقض  1در بند 

حق حاكميت ملتها بر منابع و ثروتهاي 

مواد منشور شان، مخالف روح و ظاهر  طبيعي

لوگيري از منزلة ج سازمان ملل متحد و به
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المللي و  هاي بينت و توسعة همكاريپيشرف

 . حفظ و بقاي صلح تلقي شده است

گذاري كه  هاي سرمايه موافقتنامه

آزادانه توسط كشورهاي مستقل به امضاء 

بايست با حسن نيت اجرا  اند مي رسيده

 . شوند

المللي موظف  هاي بينتها و سازماندول

به احترام به حق حاكميت مردم و ملتها 

شان مطابق با  نابع طبيعيبر ثروتها و م

 . اند منشور و اصول مشروحه در قطعنامه

از تصميم كميسيون  2در حاليكه ماده 

الملل نسبت به تسريع كار در  حقوق بين

تدوين مقررات مربوط به مسئوليت 

دولتها، براي بررسي آن در [ المللي بين]

 6مجمع عمومي استقبال نموده است، مادة 

خواهد  ملل متحد ميآن از دبيركل سازمان 

حاكميت هاي مختلف  كه بررسي در مورد جنبه

در . دائمي بر منابع طبيعي را ادامه دهد

اين رابطه تمايل كشورهاي عضو براي 

اطمينان از حمايت و پشتيباني از حقوق 

حاكميت آنها و در عين حال تشويق به 

المللي در قلمرو توسعة  همكاري بين

 . قرار داد اقتصادي را نيز بايد مدنظر
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هرچند اين قطعنامه نسبت به دولتها 

آور نشده است، ولي نقش راهگشا و  الزام

ارشادي آشكار آن سبب گرديده كه مفاد آن 

تا به حال توسط  7830از اوايل سال 

كشورهاي در حال توسعه مورد پيروي قرار 

هاي  متعاقب اين قطعنامه، قطعنامه. گيرد

كميت ديگري نيز در جهت اهميت حق حا

دولتها بر منابع طبيعي خود صادر شده 

توان از قطعنامة  است كه از آن جمله مي

و قطعنامة « 21» 6073، قطعنامة «27» 2759

 . نام برد« 29» 6717

 

 المللي  اعالميه نظم نوين اقتصاد بين. ج

روند فوق هنگامي به اوج خود رسيد 

اي را در جهت  كه مجمع عمومي اعالميه

« المللي ين اقتصاد بيننظم نو»تدوين 

 . صادر نمود

حق »اين اعالميه ضمن تأكيد بر اصل 

ولت نسبت به منابع طبيعي و هر د

، حق دولت را براي «اش هاي اقتصاديفعاليت

برداري محدود از  برآورد مؤثر و بهره

منابع طبيعي خويش براساس احتياجات خود 

نمايد كه مصاديق بارز آن حق  تصديق مي

نتقال حقوق مالكيت به ملي كردن و ا
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اين حق براساس . باشد ابتاع خود مي

كميت كامل و دائمي دولت بر حا

ريزي شده است و  طبيعي خويش پايه منابع

لذا هيچ مانع و يا فشاري اعم از سياسي 

تواند در مسير اعمال  يا اقتصادي نمي

 . آزادانة آن ايجاد گردد

مجمع  7811دسامبر  70در تاريخ 

حقوق و وظايف اقتصادي  عمومي، منشور

دولتها را با قصد و هدف قدرت بخشيدن به 

الذكر صادر نمود؛ ولي مسئله  اعالميه فوق

، مشكالت ويژهاي را در راه «كردن ملي»

رغم  تصويب اين منشور موجب گرديد و علي

جلب نظر موافق همة هاي فراوان براي  تالش

 .نمايندگان، به اتفاق آراء تصويب نشد

منشور مذكور  2،  مادة حال در هر

 دولتي حق اعمال»دارد كه هر  مقرر مي

حاكميت كامل و دائمي بر منابع طبيعي 

برداري و فعاليت  خويش و هرگونه بهره

 . «اقتصادي را دارد

براين اساس، هر دولتي حق دارد رأي 

اش در  و نظر خود را مطابق قوانين متبوعه

گذاري خارجي اعمال نمايد و  امر سرمايه

يچ دولتي ملزم و موظف به اعطاي ه
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امتيازاتي در عمليات مربوط به 

 . گذاران خارجي نيست سرمايه

هر دولتي حق دارد كه فعاليت 

شركتهاي چند مليتي را در قلمرو خويش 

ن حاصل تنظيم و هدايت كند و اطمينا

نمايد كه فعاليت شركتهاي چندمليتي در 

ر دارد و ارچوب قوانين همان دولت قراچ

هاي اقتصادي و تهاي مزبور از سياستشرك

  . كنند اجتماعي دولت مربوط پيروي مي

شركتهاي چندمليتي حق مداخله در 

همة . امور داخلي كشور ميزبان را ندارند

دولتها ملزم به همكاري با يكديگر جهت 

تضمين رعايت و احترام اين حقوق، كه 

ريزي گرديده است،  براساس اين قانون پي

 . هستند

مربوط « كردن ملي»نجائي كه به آتا 

بر اين حق تأكيد  2شود، بخش سوم ماده  مي

 هر دولتي بايستي بتواند»ده كه گذار

دارائيهاي خارجي را ملي، مصادره و يا 

 . «ضبط كند

مبادرت  دولتي كه به چنين اقدامي

بايست مطابق حقوق و قوانين  ورزد، مي مي

محلي و ساير اوضاع و احوال مربوط از 
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گاه دولت مصادره كننده، غرامت كافي ديد

 . بپردازد

در چنين مواردي، اگر مبلغ و ميزان 

غرامت مورد اختالف واقع گردد، اين امر 

بايست مطابق حقوق داخلي كشور  مي

اي آن، مورد هدادگاهكننده و در  مصادره

 . حل و فصل قرار گيرد

اگر طرف يا طرفهاي مقابل نيز از 

وانند ضمن رعايت ت جملة دولتها باشند مي

اصل تساوي حاكميت دولتها آزادانه نسبت 

به يكي از طرق حل و فصل اختالفات 

 . المللي توافق نمايند بين

در رابطه با تفسيرمسائل و مشكالت 

مربوط به مصادره و ملي كردن، كشورهاي 

در حال توسعه در تدوين و تثبيت اين 

قاعده كه حق حاكميت بر منابع طبيعي كشف 

متعلق به همان كشور  ر هر كشورشده د

است، تاكنون از موفقيت نسبي برخوردار 

معذلك امري كه توجه بيشتري را . اند بوده

كند، موضوع توسعه و  به خود جلب مي

نظم نوين اقتصاد »پيشرفت آتي 

است كه به خاطر وجود اختالف « المللي بين

نظر ميان كشورهاي در حال توسعه و 



  كميت در منابع طبيعيحا...  112 

موفقيت چنداني به كشورهاي توسعه يافته 

 . دست نياورده است

 

 

 

 

 

1 

 كنفرانس حقوق درياها

 

هاي ياد شده  گرفتن قطعنامهبا درنظر

كه توسط مجمع عمومي سازمان ملل صادر 

اند، وضعيت در ارتباط با حق حاكميت  شده

واقع در داخل يك قلمرو   بر منابع طبيعي

يا كشور بطور  رضايت بخشي حل و فصل شده 

شكالت ديگري نيز در ارتباط با است؛ ولي م

 . منابع طبيعي وجود دارد

اخيرًا منابع طبيعي واقع در خارج از 

اي را  مرزهاي كشورها مسائل حقوقي عمده

اند كه اين موضوع بيشتر به علت  آفريده

به كنفرانس سوم  اي وقايع تقارن با پاره

سازمان ملل متحد پيرامون حقوق درياها 

منابع طبيعي تا حاكميت بر . كشيده شد

 آنجائي كه به وضع قوانين بستر درياها و
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شود، به صورت موضوع  زيرزمين مربوط مي

پيشرفت اي درآمده و  جالب توجه و برجسته

ر درياي عميق و توسعة تكنولوژي نيز بست

را از نظر اقتصادي، بويژه در ارتباط با 

 . اي بخشيده است آينده، اهميت ويژه

دني در عمق هاي مع اكتشافات توده

بستر درياها حاصل فعاليتهاي انفجاري 

كشورهاي صنعتي و شركتهاي چندمليتي بوده 

رفت  احتمال ميبراي مدت زماني اين . است

ها به يك رقابت كه اين نوع فعاليت

رويه از منابع  حريصانه و استفادة بي

معدني منتهي گردد و بويژه كشورها و 

ژي دولتهائي كه از نظر صنعتي و تكنولو

پيشرفته نيستند، به دليل چنين 

اند  هائي آشكارا احساس خطر نموده بيني پيش

كه مبادا كشورهاي قدرتمند بزودي ادعا 

كنند كه صحنة گستردة بستر عمق درياها 

 . در انحصار آنها است

دولت مالتا درخالل اجالس مجمع عمومي 

، اين 7831سازمان ملل متحد در سال 

 آويدير خود موضوع را در سخنراني سف

پاردو


« ميراث مشترك بشري»تحت عنوان  

ضروري است يك »مطرح و پيشنهاد نمود كه 

                                                           

. Avid Pardo.  
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المللي، مستقل از صالحيت  نظام حاكمة بين

محلي كشورها، براي كف اقيانوسها برقرار 

.«گردد


 

در اجالس مزبور همچنين پيشنهاد شد 

اي، امر نظارت و  امهن كه با تصويب آئين

ي انجام شده در اعماق هاكنترل فعاليت

المللي  يك آژانس بين بستر درياها توسط

 . آيدبه اجرا در

در خالل رسيدگي سومين كنفرانس حقوق 

دريائي سازمان ملل متحد به مشكالت و 

مسائل مربوط به منابع طبيعي بستر اعماق 

درياها اين نكته احراز شد كه اين مسائل 

نس اند كه كنفرا ترين مسائلي بوده از مشكل

 . تا به حال با آنها مواجه بوده است

حقوق  7892دسامبر  70كنوانسيون مورخ 

دريائي سازمان ملل متحد كه هنوز 

ات تفصيلي راالجرا نشده، شامل مقر الزم

مربوط به منابع طبيعي اعماق بستر 

 . درياها است

                                                           

.به . ترك بشري، ركبراي اطالع بيشتر در مورد ميراث مش

الملل درمورد  بين تحوالت جديد در حقوق»: شانتل برنير

، ترجمة «هاي اتمي در درياي آزادقانوني بودن آزمايش

 15، ص 35، بهار 5، شمارة «مجلة حقوقي»دكتر رضا فيوضي، 

 . به بعد
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بطوركلي اين مقررات بر اين قاعده 

 : مبتني است كه

دعاي صرف حاكميت دولتها حق ا»

حاكميت بر چنين منابع طبيعي را به آنها 

، بلكه پيشنهاد شده است منابع «بخشد نمي

اعماق بستر درياها را بتوان يا توسط 

و « المللي بستر درياها آژانس بين»خود 

يا توسط دولتها و يا اشخاص حقوقي كه از 

آژانس ياد شده مجوز دارند، استخراج و 

 . استفاده نمود

دريائي تا آيندة اگر كنوانسيون 

و قدرت اجرائي  االجرا نگردد نزديكي الزم

پيدا نكند، و اگر در اين فاصله كشورها 

و شركتهاي پيشرفته از نظر تكنولوژي 

يم  خود به ادامة يكجانبة همچنان بر تصم

هاي خويش در اعماق بستر درياها يت فعال

باقي باشند، بروز مشكالت زيادي محتمل 

 . خواهد بود

ديگر، باتوجه به تجربة  از طرف 

حاصله از جريان سومين كنفرانس حقوق 

متحد، جامعة ملل دريائي سازمان 

المللي احتمااًل با مشكالت مشابهي  بين

درخصوص ساير منابع طبيعي خارج از صالحيت 

سرزميني انحصاري كشورها مواجه خواهد 
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اين امر كه بطور ويژه به مناطق . گرديد

كن است در آيندة شود، مم قطبي مربوط مي

دورتري به منابع طبيعي خارج از جو و 

 . نيز سرايت كند هاحتماالً كرة ما

 

 

 


