
 

 الفصل اخلامس
 ةالموارد الطبيعية المشترك

 مقدمة -ألف
ا الرابعة واخلمسني (عام  -١٥٥ ) ٢٠٠٢قررت اللجنة يف دور

إدراج موضـــــوع "املـــــوارد الطبيعيـــــة املشـــــرتكة" يف برنـــــامج عملهــــــا، 
. وأنشـــئ أيضـــاً )٢٩٣(مقـــرراً خاصـــاً  وعينـــت الســـيد شوســـي يامـــادا

فريق عامل ملساعدة املقرر اخلاص يف وضع إطار للتوجـه العـام يف 
معاجلـــــة املوضـــــوع يف ضـــــوء املخطـــــط العـــــام الـــــذي أعـــــد يف عـــــام 

. وأوضح املقرر اخلاص أنه يعتزم معاجلة مسألة املياه )٢٩٤(٢٠٠٠
إطـــار اجلوفيــة احملصـــورة العـــابرة للحـــدود ومســألة الـــنفط والغـــاز يف 

ج تدرجيي يبدأ باملياه اجلوفية  . )٢٩٥(هذا املوضوع واقرتح اتباع 
ـــا مـــن اخلامســـة واخلمســـني (عـــام  -١٥٦ وتلقـــت اللجنـــة يف دورا

) ثالثــــة تقــــارير مــــن ٢٠٠٦) إىل الثامنــــة واخلمســــني (عــــام ٢٠٠٣
ويف أثنـــاء هـــذه الفـــرتة، أنشـــأت  .)٢٩٦(املقـــرر اخلـــاص ونظـــرت فيهـــا
، ورأســــه املقــــرر ٢٠٠٤األول يف عــــام  اللجنــــة ثالثــــة أفرقــــة عاملــــة:

اخلاص وساعد يف مواصلة نظر اللجنة يف املوضوع؛ والثـاين يف عـام 
، ورأســه الســيد إنريكيــه كانــديويت، وقــام باســتعراض وتنقــيح ٢٠٠٥

املتعلقـــة بقـــانون طبقـــات امليـــاه اجلوفيـــة العـــابرة  ٢٥  مشــاريع املـــواد ال
يـــره الثالـــث، آخـــذاً يف للحـــدود والـــيت اقرتحهـــا املقـــرر اخلـــاص يف تقر 

ـــاره املناقشـــة الـــيت دارت يف اللجنـــة؛ والثالـــث يف عـــام  ، ٢٠٠٦اعتب
ورأسه أيضاً السيد إنريكيه كانديويت، وأمت استعراض وتنقيح مشاريع 

 املواد املقدمة من املقرر اخلاص يف تقريره الثالث.
)، اعتمـــــدت ٢٠٠٦ويف الـــــدورة الثامنـــــة واخلمســـــني (عـــــام  -١٥٧

القــــراءة األوىل، بعـــــد أن نظــــرت يف تقريـــــر الفريــــق العامـــــل اللجنــــة يف 
ويف تقريــر جلنــة الصــياغة، مشــاريَع  )٢٩٧(مشــروع مــادة ١٩  املتضــمن ل

املــــواد املتعلقــــة بقــــانون طبقــــات امليــــاه اجلوفيــــة العــــابرة للحــــدود البــــالغ 

__________
لـد الثـاين (اجلـزء ال٢٠٠٢ حولية)٢٩٣(  .٥١٩-٥١٨ثـاين)، الفقرتـان ، ا

 ١٩ املـــؤرخ ٥٧/٢١مـــن القـــرار  ٢وأحاطـــت اجلمعيـــة العامـــة علمـــاً، يف الفقـــرة 
، بقــــــرار اللجنــــــة إدراج موضــــــوع "املــــــوارد الطبيعيــــــة ٢٠٠٢تشــــــرين الثــــــاين/نوفمرب 

 ٥٥/١٥٢العامـــــــة  املشـــــــرتكة" يف برنـــــــامج عملهـــــــا. انظـــــــر أيضـــــــاً قـــــــرار اجلمعيـــــــة
 .٢٠٠٠كانون األول/ديسمرب   ١٢ املؤرخ

لد الثاين (اجلزء ال٢٠٠٠ حولية)٢٩٤(  .٢٦٠ ثاين)، املرفق، ص، ا
لد الثاين (اجلزء ال٢٠٠٢ حولية)٢٩٥(  .٥٢٠ثاين)، الفقرة ، ا
لــــد الثــــاين (اجلــــزء األ٢٠٠٣ حوليــــةالتقريــــر األول: )٢٩٦( )، ول، ا

لــــــــــد ٢٠٠٤ حوليــــــــــة؛ والتقريــــــــــر الثــــــــــاين: و الوثيقــــــــــة  ، ا
ـــــــــاين ؛ والتقريـــــــــر الثالـــــــــث: و الوثيقـــــــــة )، ول(اجلـــــــــزء األ الث
لد الثاين (اجلزء األ٢٠٠٥ حولية  .و الوثيقة )، ول، ا

 أيـار/ ١٩و ١٨املعقودتني يف  ٢٨٧٩و ٢٨٧٨يف اجللستني )٢٩٧(
 ١٩ للجنــة إحالـة مشــاريع املــواد الـــ، قــررت ا٢٨٧٩. ويف اجللســة ٢٠٠٦مـايو 

 إىل جلنة الصياغة.

وقــــررت،  ،)٢٩٩(، والتعليقــــات عليهــــا)٢٩٨(مشــــروع مــــادة ١٩عــــددها 
نظامهـــا األساســـي، أن حتيـــل مشـــاريع مـــن  ٢١إىل  ١٦وفقـــاً للمـــواد 

ــــا  املــــواد، عــــن طريــــق األمــــني العــــام، إىل احلكومــــات التماســــاً لتعليقا
ــــا، طالبــــة إليهــــا تقــــدمي هــــذه التعليقــــات واملالحظــــات إىل  ومالحظا

 .)٣٠٠(٢٠٠٨كانون الثاين/يناير   ١األمني العام يف موعد ال يتجاوز 
 النظر في الموضوع في الدورة الحالية -باء

كان معروضاً علـى اللجنـة يف الـدورة احلاليـة التقريـر الرابـع  -١٥٨
، والــــذي عرضــــه املقــــرر اخلــــاص يف للمقــــرر اخلــــاص 

. ويف اليــــــوم ٢٠٠٧أيار/مــــــايو  ١٨املعقــــــودة يف  ٢٩٢١جلســــــتها 
نفســـه، قـــدم املقـــرر اخلـــاص عرضـــاً مـــوجزاً غـــري رمســـي ملشـــاريع املـــواد 

جلوفيـة العـابرة للحـدود موجهـاً بصـفة املتعلقة بقـانون طبقـات امليـاه ا
خاصـة ألعضــاء اللجنـة اجلــدد. ونظـرت اللجنــة يف التقريـر الرابــع يف 

ـــــــــــتيها   حزيــــــــــــــــران/ ٥و ٤املعقــــــــــــــــودتني يف  ٢٩٣١و ٢٩٣٠جلســـــ
 على التوايل. ٢٠٠٧ يونيه
، ٢٠٠٧أيار/مـــايو  ١٦املعقـــودة يف  ٢٩٢٠ويف اجللســـة  -١٥٩

أنشأت اللجنة فريقاً عامًال معنيـاً بـاملوارد الطبيعيـة املشـرتكة، برئاسـة 
السيد إنريكيه كانديويت، من أجل مساعدة املقـرر اخلـاص يف النظـر 
يف برنــــامج عمــــل مقبــــل، آخــــذاً يف اعتبــــاره اآلراء املعــــرب عنهــــا يف 

 ٤أيار/مــايو و ١٨لعامــل أربــع جلســات يف اللجنــة. وعقــد الفريــق ا
 ٢٩٤٧. ويف اجللســــــة ٢٠٠٧متوز/يوليــــــه  ١٧حزيران/يونيــــــه و ٥و

، أحاطت اللجنة علماً بتقرير ٢٠٠٧آب/أغسطس  ٣املعقودة يف 
الفريــق العامــل (انظــر الفــرع جــيم أدنــاه). وطلــب إىل األمانــة العامــة 

ول أيضـــاً أن تعمـــم علـــى احلكومـــات االســـتبيان الـــذي أعـــد للحصـــ
 على معلومات بشأن ممارسة الدول فيما يتعلق بالنفط والغاز.

 عرض املقرر اخلاص تقريره الرابع -١
ــــــا  -١٦٠ أشــــــار املقــــــرر اخلــــــاص إىل أن اللجنــــــة أمتــــــت يف دور

، يف القـــراءة األوىل، مشـــاريع املـــواد املتعلقـــة ٢٠٠٦املعقـــودة عـــاَم 
ـــاه اجلوفيـــة العـــابرة للحـــدود. وملـــا   كـــان ينتظـــر بقـــانون طبقـــات املي

ــا اخلطيـة يف موعــد  احلصـول علـى تعليقــات احلكومـات ومالحظا
ـــــه  ـــــاير   ١غايت ، فســـــوف يتعـــــني أن ترجـــــأ ٢٠٠٨كـــــانون الثاين/ين

القراءة الثانية ملشاريع املواد إىل الـدورة السـتني للجنـة الـيت سـتعقد 
. لــذا ال يعــاجل التقريــر الرابــع ســوى جانــب معــني ٢٠٠٨يف عــام 

__________
 .٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٩املعقودة يف  ٢٨٨٥يف اجللسة )٢٩٨(
 ٣و ٢املعقـــــودة يف  ٢٩٠٦و ٢٩٠٥و ٢٩٠٣يف اجللســـــات )٢٩٩(

، علـــــى التـــــوايل. انظـــــر مشـــــاريع املـــــواد والتعليقـــــات ٢٠٠٦آب/أغســـــطس  ٤و
ا اللجنــة يف القــراءة األوىل يف  لــد الثــاين ٢٠٠٦ حوليــةعليهــا الــيت اعتمــد ، ا

 الفصل السادس، الفرع جيم.)، ثاين(اجلزء ال
 .٢٩٠٣و ٢٨٨٥انظر اجللستني )٣٠٠(



تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والخمسين 

العمـــل بشـــأن طبقـــات امليـــاه اجلوفيـــة العـــابرة يتنـــاول العالقـــة بـــني 
للحـــدود وأيـــة أعمـــال مقبلـــة بشـــأن الـــنفط والغـــاز. واقـــرتح املقـــرر 
اخلــــاص أن تباشــــر اللجنــــة القــــراءة الثانيــــة ملشــــاريع املــــواد املتعلقــــة 

وأن  ٢٠٠٨بقانون طبقات املياه اجلوفيـة العـابرة للحـدود يف عـام 
تقـــوم بـــه بشـــأن  تعــاجل ذلـــك املوضـــوع مبعـــزل عـــن أي عمـــل مقبـــل

مســـألة الـــنفط والغـــاز. وتســـتدعي االحتمـــاالت الـــيت تنـــذر بوقـــوع 
أزمة مياه يتضرر منها مئات املاليني من البشر، وخباصة يف العامل 
النـــامي، اإلســـراع يف وضـــع إطـــار قـــانوين دويل إلدارة مـــوارد امليـــاه 

 إدارة معقولة ومنصفة وللتعاون الدويل وتسوية املنازعات.
 بـــني العمـــل املتعلـــق بامليـــاه اجلوفيـــة والعمـــل املتعلـــق العالقـــة (أ)

 بالنفط والغاز
ـــــاول أوجـــــه التشـــــابه  -١٦١ مهـــــد املقـــــرر اخلـــــاص للمناقشـــــة بتن

واالختالف بني النفط والغاز من جهة وطبقات املياه اجلوفية من 
جهة أخرى، من منظور علمـي وتقـين، وكـذلك يف ضـوء اجلوانـب 

مالحظــــاً أنــــه يوجــــد بوجــــه عــــام  السياســــية واالقتصــــادية والبيئيــــة،
تشـــابه وثيـــق يف الســـمات الفيزيائيـــة بـــني طبقـــة امليـــاه اجلوفيـــة غـــري 
املغــــذاة والصــــخر اخلــــازن للــــنفط والغــــاز. بيــــد أن الفــــوارق تــــوحي 
إمجــاًال بضــرورة معاجلــة املوضــوعني معاجلــة منفصــلة. وســلط املقــرر 
ــــه املــــاء العــــذب مــــن مــــورد أساســــي  اخلــــاص الضــــوء علــــى مــــا ميثل

تمرار احلياة، حيوي للبشر ال يوجد مورد بديل عنه. كما ميثل الس
املـــــاء العـــــذب (أ) مـــــورداً حيويـــــاً لعـــــيش اإلنســـــان عيشـــــاً صـــــحياً؛ 

مورداً ال غىن عنه إلنتاج الغذاء؛ و(ج) عنصراً أساسياً من  و(ب)
عناصـــر الـــنظم اإليكولوجيـــة الطبيعيـــة واحليـــاة العضـــوية للكوكـــب. 

سياسة إلدارة املياه اجلوفية ختتلف  وتقتضي هذه االعتبارات وضع
 عن سياسة إدارة النفط والغاز.

 النفط والغاز (ب)
توصـــل املقـــرر اخلـــاص إىل االســـتنتاجات املـــذكورة أعـــاله  -١٦٢

بعــد أن قــدم عرضــاً عامــاً للنظريــات املتعارضــة بشــأن أصــل الــنفط 
مـــا وتـــاريخ صـــناعة الـــنفط احلديثـــة وتـــأثري اســـتغالل  والغـــاز وتكو

ملــــوردين علــــى البيئــــة، مالحظــــاً بصــــورة رئيســــية أن نظريــــة هــــذين ا
املصـــــــدر الراجـــــــع إىل مـــــــواد عضـــــــوية، وال ســـــــيما نظريـــــــة األصـــــــل 
الكريوجيـــــين، تغلـــــب اليـــــوم علـــــى نظريـــــة املصـــــادر غـــــري العضـــــوية 

كانت سائدة فيما مضى. ووفقاً لنظرية الكريوجني، حتجرت  اليت
يف قــــــاع الكائنــــــات احليــــــة (مــــــن حيــــــوان ونبــــــات) الــــــيت تراكمــــــت 

احمليطـــــات والبحـــــريات، هـــــي والرتســـــبات، وشـــــكلت مـــــادة امسهـــــا 
"الكريوجـــني". وبفعـــل التـــأثري املشـــرتك للبكترييـــا واحلـــرارة األرضـــية 
لة ميـــــاه.  والضـــــغط اجلـــــويف، يتحـــــول الكريوجـــــني إىل بـــــرتول وَفْضـــــ
ــــــــراكم اهليــــــــدروكربونات هــــــــذه علــــــــى  وحتــــــــدث عمليــــــــة تكــــــــون وت

املاليـــني مـــن الســـنني. فـــرتات زمنيـــة طويلـــة تســـتغرق مئـــات  مـــدى
ورغــــــم الطــــــابع املســــــتمر هلــــــذه العمليــــــة، فــــــإن أي إعــــــادة تغذيــــــة 
باهليــــدروكربونات يف حقــــول الــــنفط احلاليــــة تعــــد تافهــــة لألغــــراض 
العمليــــــة. وعليــــــه ينبغــــــي اعتبــــــار الــــــنفط والغــــــاز الطبيعــــــي مــــــورداً 

 متجدد. غري

ويـــــدفع الضـــــغط اجلـــــويف البـــــرتول واملـــــاء حنـــــو األعلـــــى عـــــرب  -١٦٣
الت الصـــــــخرية إىل أن خيزنـــــــا يف مســـــــام الصـــــــخر اخلـــــــازن. التشـــــــكي

والصــخر اخلــازن هــو عبــارة عــن تشــكل جيولــوجي يتكــون عــادة مــن 
الرمــــل أو احلجــــر الرملــــي أو خمتلــــف أنــــواع احلجــــر اجلــــريي. ويكـــــون 

. ويتـــوزع )٣٠١(الصـــخر اخلـــازن عـــادة حبـــري املنشـــأ واملـــاء مـــاًء أجاجـــاً 
ـــاً حبســـب ترتيـــب  البـــرتول واملـــاء ضـــمن الصـــخر اخلـــازن توزعـــاً  عمودي

كثافتهما: الغاز الطبيعي يف املنطقة العليـا والـنفط يف املنطقـة السـفلى 
إذا وجـــد الـــنفط والغـــاز الطبيعـــي معـــاً، بينمـــا يســـتقر املـــاء يف القـــاع. 

يوجد فاصل قاطع بني منطقة الغاز ومنطقة النفط. إال أنه توجد  وال
 منطقـيت الغـاز واملــاء منطقـة انتقاليـة بـني منطقـيت الـنفط واملـاء، أو بـني

عنــــد عــــدم وجــــود الــــنفط. ويكــــون صــــخر الغطــــاء الــــذي ميتــــد فــــوق 
الصــــخر اخلــــازن مبثابــــة ســــدادة متنـــــع اســــتمرار انــــدفاع الــــنفط والغـــــاز 
الطبيعــي حنــو األعلــى، فــال ينــدفع الــنفط والغــاز الطبيعــي حنــو األعلــى 
ـــدما حيفــــر بئــــر عــــرب صــــخر الغطــــاء. وملــــا كــــان الــــنفط والغــــاز  إال عنـ

عي جيتمعان يف كثري من األحيان يف الصخر اخلازن نفسه، رغـم الطبي
مــا يوجــدان أيضــاً كــالً علــى حــدة، فإنــه ينبغــي معاجلتهمــا كمـــورد  أ

 واحد ألغراض أي عمل من أعمال اللجنة.
وفيمـــا يتعلـــق بتـــاريخ صــــناعة الـــنفط احلديثـــة، مل يتســــن  -١٦٤

ــــنفط إال يف عــــام  ــــدما جنــــح إ. ل. دريــــك  ١٨٥٩اســــتخراج ال عن
) يف حفــر أول بئــر للــنفط يف بنســلفانيا. وعلــى مــر (

الســنني مــا بــرح اإلنتــاج يتزايــد يف كــل قــارة تقريبــاً وعلــى اجلــروف 
. وجيــري إنتــاج الــنفط اليـوم يف بقــاع تقــع ضــمن واليــة )٣٠٢(القاريـة

 دولة، ويبلغ هذا اإلنتاج ماليني الرباميل يومياً. ٧٠يزيد على 
وحتـــتفظ الـــدول أو فروعهـــا السياســـية، بوجـــه عـــام، حبـــق  -١٦٥

تـــأجري حقـــول الـــنفط اخلاضـــعة لواليتهـــا. ويف حـــاالت اســـتثنائية، 
يعامـــل الـــنفط والغـــاز باعتبارمهـــا ملكيـــة خاصـــة لصـــاحب األرض 
ــــات التنقيــــب عــــن  ــــوىل عملي املوجــــودة فــــوق الصــــخر اخلــــازن. وتت

 شـــــــركات نفـــــــط خاصـــــــة أو )٣٠٣(البـــــــرتول وإنتاجـــــــه واالجتـــــــار بـــــــه
مؤسسـات حكوميـة. وتعتـرب أنشـطة املؤسسـات احلكوميـة يف هـذا 
الســـياق ذات طـــابع جتـــاري يف إطـــار القـــانون الـــدويل احلـــايل. وملـــا  
كــــان الــــنفط والغــــاز الطبيعــــي ســــائلني فــــإن اســــتغالل طــــرف مــــن 
األطــراف يف نطــاق واليــة وطنيــة مــا حقــًال مــن حقــول الــنفط قــد 

اليــة وطنيــة أخــرى يكـون لـــه تــأثري علــى أطــراف أخــرى يف نطــاق و 
تتقاســم مــع األوىل حقــل الــنفط ذاتــه. غــري أن املعلومــات املتعلقــة 
ـــذا اجلانــــب ليســـت ســــهلة املنـــال وســــيلزم إجـــراء حبــــوث واســــعة 

ذا الصدد يف املستقبل.  النطاق 

__________
جيدر بالذكر فيما خيص املياه اجلوفية أنه توجـد أيضـاً طبقـات )٣٠١(

 مياه جوفية حتت سطح البحار.
أمــا مســح امليــاه اجلوفيـــة واســتخراجها فعمليــة تــتم يف الغالـــب )٣٠٢(

 األعم على اليابسة.
ًة باملياه اجلوفية، توجد فوارق فيما يتعلـق بطرائـق االجتـار مقارن)٣٠٣(

 الدويل بالنفط والغاز.



الموارد الطبيعية المشتركة 

أمــا التلــوث الــذي خيــص الــنفط والغــاز الطبيعــي املخــزنني يف  -١٦٦
إال أن اسـتغالل حقـل مـن الصخر اخلازن نفسه فيبدو أنه ضئيل جداً. 

حقول النفط ونقل البرتول قد يلحقـان ضـرراً ذا شـأن بالبيئـة. وتتسـبب 
اســـتخدامات البـــرتول كمصـــدر للطاقـــة يف انبعـــاث كميـــات كبـــرية مـــن 
غازات الدفيئة مما يشكل أيضاً عامالً من العوامل الرئيسـية الـيت تسـاهم 

ملنتجــــــات يف االحــــــرتار العــــــاملي. كمــــــا يثــــــري الــــــتخلص مــــــن نفايــــــات ا
 البرتوكيميائية شواغل متعلقة بالبيئة.

مشــــــاريع املــــــواد املتعلقـــــــة بقــــــانون طبقـــــــات امليــــــاه اجلوفيـــــــة  (ج)
 للحدود اليت اعتمدت يف القراءة األوىل العابرة

أبلغ املقرر اخلاص اللجنـة أيضـاً أن منظمـة األمـم املتحـدة  -١٦٧
ا اللجنــة يف للرتبيـة والعلــم والثقافــة (اليونســكو)، الــيت ســاعد خرباؤهــ

وضـــع مشـــاريع املـــواد املتعلقـــة بقـــانون طبقـــات امليـــاه اجلوفيـــة العـــابرة 
للحــــدود، تقــــوم بتنظــــيم حلقــــات دراســــية إقليميــــة، باالشــــرتاك مــــع 
منظمـــــات إقليميـــــة، إلعـــــالم احلكومـــــات وتوعيتهـــــا مبشـــــاريع املـــــواد 
ـا  املعتمدة يف القراءة األوىل بغية تشجيعها أيضاً على تقدمي تعليقا

الـــــنص. ومـــــن املقــــرر عقـــــد مثـــــل هــــذه االجتماعـــــات للـــــدول علــــى 
ولــدول أمريكــا الشــمالية  ٢٠٠٧األوروبيــة يف بــاريس يف أيار/مــايو 

 وأمريكــــا الالتينيــــة والبحــــر الكــــارييب يف مونرتيــــال بكنــــدا يف أيلــــول/
. وتبحــــث اليونســــكو أيضــــاً عــــن شــــركاء إقليميــــني ٢٠٠٧ســــبتمرب 

اآلســــيوية واألفريقيــــة. ومت للتعــــاون معهــــم يف تنظــــيم دورات للــــدول 
 -أيضــاً اختــاذ ترتيبـــات مــع املنظمــة االستشـــارية القانونيــة اآلســـيوية 

ــا  األفريقيـة لتمكــني املقـرر اخلــاص مـن عــرض مشـاريع املــواد يف دور
 .٢٠٠٧نوب أفريقيا يف متوز/يوليه جب اليت ستعقد يف كيب تاون
 ملخص املناقشة -٢

 يـــاه اجلوفيـــة والعمـــل املتعلـــقالعالقـــة بـــني العمـــل املتعلـــق بامل (أ)
 بالنفط والغاز

م اهتمــامهم بوجــه خــاص  -١٦٨ ركــز أعضــاء اللجنــة يف تعليقــا
على العالقة بني العمل املتعلق باملياه اجلوفية والعمل املتعلق بالنفط 
والغاز. ورحب األعضـاء بتقريـر املقـرر اخلـاص الـذي تضـمن بصـورة 

ة القانون املتعلق باملياه خمتصرة وواضحة حججاً مقنعة لصاحل معاجل
اجلوفيــة العــابرة للحــدود والقضــايا املتعلقــة بــالنفط والغــاز كــًال علــى 
حــدة، واتفقــوا إمجــاًال مــع العــرض العــام الــذي قدمــه املقــرر اخلــاص 
بشأن أوجه التشابه واالختالف بني املوضوعني وتوصيته بأن تباشر 

اه اجلوفيـــة العـــابرة اللجنـــة وتنجـــز القـــراءة الثانيـــة لقـــانون طبقـــات امليـــ
 للحدود مبعزل عن أي عمل مقبل يتعلق بالنفط والغاز الطبيعي.

ــــدوا آراء خمتلفــــة بشــــأن مــــا إذا كــــان  -١٦٩ غــــري أن األعضــــاء أب
ينبغـي للجنـة أن تتنـاول موضـوع الـنفط والغـاز وكيفيـة تناولــه. فـرأى 
بعض األعضاء أنه من الضـروري أال تتنـاول اللجنـة املسـألة إال بعـد 

تنجز القراءة الثانية لقانون طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود، أن 
مبـــا يف ذلـــك البـــت يف مـــا إذا كـــان ينبغـــي النظـــر يف موضـــوع الـــنفط 
والغــــاز أصــــًال. والحــــظ هــــؤالء األعضــــاء أن النقــــاش الــــذي دار يف 
اللجنــــــة السادســــــة بشــــــأن املســــــألة أثنــــــاء الــــــدورة احلاديــــــة والســــــتني 

علــى مــا يبــدو، االجتــاه الــذي ينبغــي أن ) لـــم حيســم، ٢٠٠٦ (عــام
ــــج أكثــــر حــــذراً،  تتخــــذه جلنــــة القــــانون الــــدويل، ودعــــوا إىل اتبــــاع 
بالنظر إىل ما يتسم به املوضوع من تعقيد. ويف هذا الصـدد، اقـرتح 
إجـــراء بعـــض البحـــوث التمهيديـــة اإلضـــافية، واستحســـن أن يكـــون 

ا يف ذلــك ذلــك مبســاعدة األمانــة العامــة، بشــأن ممارســة الــدول، مبــ
ــائي مــن جــدوى  املمارســة املتعلقــة باملعاهــدات، قبــل اختــاذ موقــف 
ـــال. وأشـــري يف هـــذا  التطـــوير التـــدرجيي للقـــانون وتدوينـــه يف هـــذا ا
الصــدد إىل أن األمانــة العامــة ســبق هلــا أن أجنــزت بعــض العمــل يف 

، وهـــو عمـــل دليـــل تعيـــني احلـــدود البحريـــةهـــذا امليـــدان أثنـــاء إعـــداد 
 . )٣٠٤(ثه وتكييفه ملساعدة اللجنة يف عملهاميكن حتدي

وذكـر بعــض األعضـاء اآلخــرين بــأن املوضـوع، كمــا جــرى  -١٧٠
سـبق أن تضـمن  ،)٣٠٥(٢٠٠٠تصوره أصًال يف املخطط العام لعام 

ــج تــدرجيي  دراســة الــنفط والغــاز، وبــأن املقــرر اخلــاص اقــرتح اتبــاع 
يبــدأ بامليــاه اجلوفيــة. وذكــر بعــض األعضــاء أن قــرار اجلمعيــة العامــة 
ميـــنح اللجنـــة واليـــة معاجلــــة مســـألة الـــنفط والغــــاز، وهـــي جـــزء مــــن 
موضوع الدراسة. وعليه، ال حاجـة للمزيـد مـن النظـر فيمـا إذا كـان 

ــــاً كانــــت ينبغــــي  ــــاول اجلــــزء املتبقــــي مــــن املوضــــوع، أي ــــة أن تتن للجن
النتيجـــة النهائيـــة هلـــذه العمليـــة. ويف هـــذا الســـياق، جيـــب أن تضـــع 
اللجنة جدوًال زمنياً واضحاً يعطي األولوية لبـدء العمـل يف موضـوع 
الــــنفط والغـــــاز. وإذ جــــرى التســـــليم بــــأن بعـــــض الوفــــود يف اللجنـــــة 

ا يتســم بــه تنــاول مســألة الــنفط السادســة أعربــت عــن قلقهــا إزاء مــ
والغاز من تعقيد، أكد الـبعض أن مـا حتويـه هـذه املـوارد مـن عنصـر 
عــابر للحــدود حتديــداً، ومــن بــاب أَْوىل خضــوع أجــزاء منهــا لواليــة 
دولة أخرى، هي من األسباب الـيت جتعـل املبـادئ التوجيهيـة مفيـدة 

 العالقــات بــني لتــوفري محايــة كافيــة للمــوارد املعنيــة وتعزيــز التعــاون يف
الدول. واالشرتاك يف املـوارد ال يعـين إطالقـاً احلـد مـن سـيادة الدولـة 
على املوارد الواقعة ضمن إقليمها. كما أشري إىل أن الطابع املشرتك 
للمــورد هــو املعيــار األساســي الــذي محــل اللجنــة علــى معاجلــة مــورد 

مبـــا بعينـــه يف ســـياق املوضـــوع. ورغـــم أن الـــنفط والغـــاز ال يتســـمان 
تتسم بـه امليـاه اجلوفيـة مـن طـابع حيـوي حليـاة اإلنسـان، فـإن هلـذين 
املوردين أمهية اسرتاتيجية للدول، والبحث عن موارد الطاقة هو من 
القضــايا امللحــة يف هــذا العصــر. ومــن شــأن وضــع نظــام الســتغالل 
هـــــذين املـــــوردين أن يوضـــــح اجلوانـــــب القانونيـــــة ويســـــاعد يف تعزيـــــز 

بــــني الــــدول. وميكـــن االنطــــالق يف تنــــاول هــــذا الســـالم واالســــتقرار 

__________
)٣٠٤(

. انظـر أيضـاً 

. 
 أعاله. ٢٩٤انظر احلاشية )٣٠٥(



تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والخمسين 

ـــــال  املوضـــــوع مـــــن ممارســـــة الـــــدول. والواقـــــع أنـــــه توجـــــد يف هـــــذا ا
 اتفاقات أكثر مما يوجد يف موضوع املياه اجلوفية.

ومع ذلك الحظ أعضاء آخرون أنه حـىت لـو لــم يكـن مـن  -١٧١
 الضـــروري إمتـــام النظـــر يف موضـــوع امليـــاه اجلوفيـــة قبـــل أن تبـــدأ اللجنـــة
عملها يف موضوع النفط والغاز، مبا يف ذلك ما قـد جيـرى مـن حبـوث 
مرجعية، فإنه سيلزم مع ذلك مراعاة ما قد يكون لكل من املوضوعني 

 من تأثري على اآلخر وضرورة عدم استبعاد هذه العالقة مسبقاً.
وحــىت لــو عــوجل املوضــوعان أحــدمها مبعــزل عــن اآلخــر فــإن  -١٧٢

توجـد أصـًال بعـض اجلوانـب يف القـانون بعض األعضاء الحظوا أنه 
املتعلــق بطبقــات امليــاه اجلوفيــة العــابرة للحــدود الــيت ميكــن أن تكــون 
وثيقــة الصــلة مبوضـــوع الــنفط والغــاز، وأن هـــذا هــو حــال األحكـــام 
املتعلقـــــة باملبـــــادئ العامـــــة، وخباصـــــة األحكـــــام املتعلقـــــة بالســـــيادة، 

التسبب يف ضرر ذي واالستخدام املنصف واملعقول، وااللتزام بعدم 
شأن، وكذلك االلتزام العام بالتعاون، ولو اختلف مضمون القاعدة 

 أو االلتزام يف بعض احلاالت.
وشـــدد أعضـــاء آخـــرون علـــى الفـــوارق يف اخلصـــائص بـــني  -١٧٣

املياه اجلوفية والنفط والغاز، والحظوا بوجه خاص أن الدول تتعامل 
تني اقتصــادياً وصــناعياً. مــع الــنفط والغــاز باعتبارمهــا ســلعتني ضــروري

ـــج خمتلـــف مؤكـــدين بوجـــه  وعلـــى هـــذا األســـاس، دعـــوا إىل اتبـــاع 
خــــاص علــــى أن مبــــدأ الوحدنــــة ألجــــل التنميــــة املشــــرتكة هــــو مبــــدأ 

 أساسي يف تطوير النظام املتعلق بالنفط والغاز.
مشــــــاريع املــــــواد املتعلقـــــــة بقــــــانون طبقـــــــات امليــــــاه اجلوفيـــــــة  (ب)

 دت يف القراءة األوىلللحدود اليت اعتم العابرة
رحــب األعضــاء بصــورة عامــة بإجنــاز اللجنــة مشــاريع املــواد  -١٧٤

املتعلقــة بقــانون طبقــات امليــاه اجلوفيــة العــابرة للحــدود الــيت اعتمــدت 
يف القراءة األوىل، وسلموا أيضاً بأن العرض املوجز الـذي قدمـه املقـرر 

وضـوع وجـدواه اخلاص خالل الدورة احلالية سـاعد علـى إبـراز أمهيـة امل
ـم يتطلعـون إىل بـدء القـراءة  يف العالقات بني الدول. وأكدوا أيضاً أ
ــا. والعمــل  الثانيــة للــنص حــال تلقــي تعليقــات احلكومــات ومالحظا
املضــــطلع بــــه حــــىت اآلن قــــائم علــــى مبــــادئ راســــخة للقــــانون الــــدويل 
وحيـــافظ علـــى تـــوازن حاســـم األمهيـــة يتمحـــور حـــول الســـيادة الدائمـــة 

ـــــة، واســـــتخدامها املعقـــــول واملنصـــــف، للـــــدول ع ـــا الطبيعي ـــــى مواردهــ ل
واحلفــاظ عليهـــا ومحايتهــا، وااللتـــزام بعــدم التســـبب بضــرر ذي شـــأن.  

 كما سيساعد هذا العمل يف تعزيز التعاون بني الدول.
وفيما يتعلـق بالشـكل النهـائي، أيـد بعـض األعضـاء فكـرة  -١٧٥

اتفاقيـــة منوذجيـــة املبــادئ النموذجيـــة، مبــا يف ذلـــك أن تتخـــذ شــكل 
تستخدم على صعيد ثنائي أو إقليمي وتراعي االحتياجـات احملـددة 
للــدول املعنيــة، بينمــا أعــرب أعضــاء آخــرون عــن تفضــيلهم التفاقيــة 
إطاريــة. وأشــري أيضــاً إىل أنــه ال ينبغــي النظــر إىل هــذين االحتمــالني 
باعتبــار أن أحـــدمها يســتبعد اآلخـــر. ورأى أعضـــاء آخــرون أنـــه مـــن 

 ق ألوانه البت يف الشكل النهائي.الساب

ورحــــب بعــــض األعضــــاء أيضــــاً مببــــادرة اليونســــكو بشــــأن  -١٧٦
تنظــيم اجتماعــات إقليميــة لتوعيــة احلكومــات بشــأن مشــاريع املــواد 
وأعربوا عن أملهم يف أن تتمكن مجيع املناطق من اإلفـادة مـن هـذه 

الكثــري االجتماعــات. وعلــى الــرغم ممــا أجنزتــه اللجنــة ال يــزال يوجــد 
مما جيب عمله من حيث نشـر املعـارف املتعلقـة بأمهيـة امليـاه اجلوفيـة 

 وأمهية تنظيمها.
 املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص -٣

أعــــــرب املقــــــرر اخلــــــاص لألعضــــــاء عــــــن تقــــــديره ملــــــوقفهم  -١٧٧
اإلجيايب من التوصية اليت تدعو اللجنة إىل بدء القراءة الثانية لقانون 

يـــة العـــابرة للحـــدود مبعـــزل عـــن القضـــايا املتعلقـــة طبقـــات امليـــاه اجلوف
بالنفط والغاز. وعلى الرغم من إبداء آراء خمتلفة بشأن مـا إذا كـان 
قـــد مت البـــت يف كـــون الـــنفط والغـــاز جـــزءاً مـــن املوضـــوع أم ال، رأى 
املقــرر اخلــاص أنــه يوجــد اعــرتاف عــام باحلاجــة إىل إجــراء دراســات 

 ذلـــك جتميـــع معلومـــات عـــن متهيديـــة بشـــأن الـــنفط والغـــاز، مبـــا يف
 ممارسة الدول.

 تقرير الفريق العامل -جيم
قرر الفريق العامل أن يعاجل ثالث قضايا هي: (أ) فحوى  -١٧٨

مشـاريع املـواد املتعلقـة بقـانون طبقـات امليـاه اجلوفيـة العـابرة للحــدود 
والــــيت اعتمــــدت يف القــــراءة األوىل؛ و(ب) الشــــكل النهــــائي الــــذي 

شــاريع املـواد؛ و(ج) القضـايا الــيت ينطـوي عليهــا ينبغـي أن تتخـذه م
 النظر يف مسألة النفط والغاز.

وقد عرضت على الفريـق العامـل ورقـات غـري رمسيـة عممهـا  -١٧٩
املقرر اخلاص وتضمنت مقتطفات من احملاضـر املـوجزة للمناقشـة الـيت 
جــرت يف اللجنــة السادســة حــول موضــوع "املــوارد الطبيعيــة املشــرتكة" 

ورة احلادية والستني للجمعية العامة، ومقتطفات من املوجز خالل الد
املواضــــيعي للمناقشـــــة الـــــيت جـــــرت بشـــــأن موضـــــوع "املـــــوارد الطبيعيـــــة 

، الفـــرع ألـــف)، فضـــالً عـــن ثبـــت و املشـــرتكة" (
أويل للمراجع املتعلقة مبوضـوع الـنفط والغـاز أعـد مبسـاعدة مـن رئـيس 

أيار/مـايو  ١٨ق العامل أربع جلسات، يف الفريق العامل. وعقد الفري
 .٢٠٠٧متوز/يوليه  ١٧زيران/يونيه وح ٥و ٤و

وقــــد وضــــع الفريــــق العامــــل يف اعتبــــاره أن مشــــاريع املــــواد  -١٨٠
املتعلقة بقانون طبقـات امليـاه اجلوفيـة العـابرة للحـدود الـيت اعتمـدت 
يف القـــــــراءة األوىل ســـــــبق أن عرضـــــــت علـــــــى احلكومـــــــات التماســـــــاً 

ــــ ــــا، مبــــا يف ذلــــك مــــا يتعلــــق بالشــــكل النهــــائي لتعليقا ا ومالحظا
ملشــــاريع املــــواد. وبالتــــايل فقــــد اختــــذت التعليقــــات الــــيت أبــــديت يف 
ـا سـوى تيسـري عمـل املقـرر  الفريق العامل طابعاً غري رمسي ومل يـرد 
اخلـاص يف إعـداد تقريـره اخلـامس، كجــزء مـن عمليـة عصـف ذهــين، 

ت ومناقشـــات إضـــافية جتـــرى دون احلكـــم مســـبقاً علـــى أيـــة حتلـــيال
خالل القراءة الثانية ملشاريع املواد ودون اإلخالل بتلك التحليالت 
واملناقشــــــات، ومــــــع مراعــــــاة مــــــا تبديــــــه احلكومــــــات مــــــن تعليقــــــات 
ومالحظـــات. وقـــد أشـــار بعـــض األعضـــاء إىل أمهيـــة احلفـــاظ علـــى 



الموارد الطبيعية المشتركة 

التــــوازن الــــذي حتقــــق يف نــــص القــــراءة األوىل، وخباصــــة فيمــــا يتعلــــق 
(األنشـــــطة املخطـــــط هلـــــا).  ١٤(النطـــــاق) و ١ي املـــــادتني مبشـــــروع

وأبــدى بعـــض األعضــاء اآلخـــرين تعليقــات أو التمســـوا توضـــيحات 
 ١حمــددة بشــأن مشــاريع املــواد، وخباصــة فيمــا يتعلــق مبشــاريع املــواد 

(ســيادة دول طبقــة  ٣(اســتخدام املصــطلحات)، و ٢(النطــاق)، و
ــــاه اجلوفيــــة)، و (العوامــــل  ٥عقــــول)، و(االنتفــــاع املنصــــف وامل ٤املي

(االلتــــــزام العــــــام  ٧ذات الصــــــلة باالنتفــــــاع املنصــــــف واملعقــــــول)، و
(منـع  ١١(التبادل املنتظم للبيانـات واملعلومـات)، و ٨بالتعاون)، و

(األنشــطة املخطــط هلــا)،  ١٤التلــوث وخفضــه والســيطرة عليــه)، و
(االتفاقــــــات والرتتيبــــــات الثنائيــــــة واإلقليميــــــة). إال أن بعــــــض  ١٩و

م يف الوقـت املناسـب خـالل النظـر األع ضاء قد آثـروا إبـداء تعليقـا
يف القـــراءة الثانيـــة ملشـــاريع املـــواد. وقـــد أجـــاب الفريـــق العامـــل علـــى 

 األسئلة املطروحة وأحاط علماً بالتعليقات املبداة.
وقد مت التذكري بأن اللجنـة تقـدم إىل اجلمعيـة العامـة توصـية  -١٨١

بشــأن الشــكل النهــائي ملشــاريع املــواد عنــد اختتــام القــراءة الثانيــة. وملــا  
كان الشكل النهائي سيؤثر يف فحـوى الـنص، مبـا يف ذلـك التـأثري يف 
القضـــايا املتصـــلة بالعالقـــة بـــني أي صـــك ملـــزم مقبـــل واالتفاقـــات أو 

ائية القائمة، وكذلك فيما يتعلق بتسـوية املنازعـات، فقـد الرتتيبات الثن
لوحظ أن تبادل اآلراء بشأن هـذه املسـألة يف مرحلـة مبكـرة سيسـاعد 
املقرر اخلاص يف إعـداد تقريـره اخلـامس. وبينمـا تبـادل األعضـاء اآلراء 
حــول خمتلــف االحتمــاالت، مبــا يف ذلــك إبــداء تفضــيلهم إمــا لصــك 

مبــادئ أو لصــيغة ملزمــة تتخــذ شــكل  غــري ملــزم يتخــذ شــكل إعــالن
اتفاقيــة إطاريــة، فقــد امتنــع الفريــق العامــل عــن اختــاذ أي موقــف قــاطع 
بشأن الشكل النهائي. كما شدد بعض األعضـاء علـى أمهيـة الصـيغة 

 الشارعة ملشاريع املواد املعتَمدة يف القراءة األوىل.

ألة وفيمــا يتعلــق بالقضــايا الــيت ينطــوي عليهــا النظــر يف مســ -١٨٢
مـــوارد الــــنفط والغــــاز العــــابرة للحــــدود، اقــــرتح أن تعــــد األمانــــة العامــــة 
دراســة استقصــائية ملمارســة الــدول بشــأن مســألة الــنفط والغــاز. ومــن 
شـــأن هـــذه الدراســـة االستقصـــائية أن تســـاعد اللجنـــة يف رســـم معـــامل 
املعاجلـــــة املقبلـــــة هلـــــذا اجلـــــزء مـــــن املوضـــــوع. وبعـــــد مناقشـــــة ملختلـــــف 

الفريـــق العامـــل، كخطـــوة أوىل، علـــى إعـــداد اســـتبيان  اخليـــارات، وافـــق
بشأن ممارسة الدول من أجل تعميمه علـى احلكومـات. والغـرض مـن 
هـــذا االســـتبيان هـــو، يف مجلـــة أمـــور، حتديـــد مـــا إذا كانـــت هنـــاك أيـــة 
اتفاقـــات أو ترتيبـــات أو ممارســـات فيمــــا يتعلـــق بالتنقيـــب عـــن مــــوارد 

ا أو فيمــا يتعلــق بــأي شــكل الــنفط والغــاز العــابرة للحــدود واســتغالهل
آخر مـن أشـكال التعـاون فيمـا خيـص مـوارد الـنفط أو الغـاز هـذه، مبـا 
يف ذلـــك، حســـب مقتضـــى احلـــال، اتفاقـــات تعيـــني احلـــدود البحريـــة 
فضــــالً عــــن اتفاقــــات الوحدنــــة والتنميــــة املشــــرتكة أو غــــري ذلــــك مــــن 
الرتتيبــات؛ ومعرفــة مضــمون هــذه االتفاقــات أو الرتتيبــات أو وصـــف 

مارســـة؛ باإلضـــافة إىل أيـــة تعليقــــات أو معلومـــات إضـــافية، مبــــا يف امل
ذلك ما يتعلق بالتشريعات واألحكـام القضـائية، قـد تـرى احلكومـات 

م أو تفيد اللجنة يف نظرها يف املسائل املتعلقة بالنفط والغاز. ا   أ
وقد رأى بعض األعضاء أنه سيكون مـن الضـروري يف  -١٨٣

ســـاعدة األمانـــة العامـــة مـــن أجـــل وقـــت الحـــق احلصـــول علـــى م
حتليـــــل ممارســـــة الـــــدول. واقـــــرتح أيضـــــاً أن تقـــــدم األمانـــــة العامـــــة 
مساعدًة يف الوقوف على اخلـربات املتاحـة ضـمن منظومـة األمـم 
ــــــوفري املعلومــــــات  املتحــــــدة لكــــــي يتســــــىن يف الوقــــــت املناســــــب ت
األساســية العلميــة والفنيــة الالزمــة لبلــورة املوضــوع مثلمــا حــدث 

ـــة  يف مشـــاريع املـــواد املتعلقـــة بقـــانون طبقـــات امليـــاه اجلوفيـــة حال
 العابرة للحدود.


