
 الفصل الرابع
الموارد الطبيعية المشتركة

 مقدمة  -ألف
ا الرابعة واخلمسني ( -٣٤ ) إدراج ٢٠٠٢قررت اللجنة يف دور

موضوع "املوارد الطبيعية املشرتكة" يف برنامج عملها، وعيَّنت السيد 
. وأنشــئ أيضــاً فريــق عامــل ملســاعدة )٩(مقــرراً خاصــاً شوســي يامــادا 

املقــرر اخلـــاص يف وضـــع إطـــار للتوجـــه العـــام يف معاجلـــة املوضـــوع يف 
. وأوضـح املقـرر )١٠(٢٠٠٠ضوء املخطط العام الـذي أُعـد يف عـام 

اخلـــــاص أنـــــه يعتـــــزم معاجلـــــة مســـــألة امليـــــاه اجلوفيـــــة احملصـــــورة العـــــابرة 
ر هــذا املوضــوع واقــرتح اتبــاع للحــدود ومســألة الــنفط والغــاز يف إطــا

 .)١١(ج تدرجيي يبدأ باملياه اجلوفية
ــــــــا مــــــــن اخلامســــــــة واخلمســــــــني  -٣٥ وتلقــــــــت اللجنــــــــة يف دورا

) أربعـة تقـارير مـن املقـرر ٢٠٠٧) إىل التاسعة واخلمسني (٢٠٠٣(
. ويف أثنـــاء هـــذه الفـــرتة، أنشـــأت اللجنـــة )١٢(اخلـــاص ونظـــرت فيهـــا

، ورأســـه املقـــرر اخلـــاص، ٢٠٠٤ أربعـــة أفرقـــة عاملـــة: األول يف عـــام
وســــــاعد يف مواصــــــلة نظــــــر اللجنــــــة يف املوضــــــوع؛ والثــــــاين يف عــــــام 

، ورأســه الســيد إنريكيــه كانــديويت، وقــام باســتعراض وتنقــيح ٢٠٠٥
املتعلقـــة بقـــانون طبقـــات امليـــاه اجلوفيـــة العـــابرة  ٢٥ل مشـــاريع املـــواد ا

خـــذاً يف للحـــدود والـــيت اقرتحهـــا املقـــرر اخلـــاص يف تقريـــره الثالـــث، آ
، ٢٠٠٦اعتبـــاره املناقشـــة الـــيت دارت يف اللجنـــة؛ والثالـــث يف عـــام 

ورأسه السيد إنريكيه كانديويت، وأمت استعراض وتنقيح مشاريع املواد 
املقدمـــة مـــن املقـــرر اخلـــاص يف تقريـــره الثالـــث، ممـــا أســـفر عـــن إمتـــام 
 مشـاريع املـواد املتعلقـة بقـانون طبقــات امليـاه اجلوفيـة العـابرة للحــدود

، ورأسـه السـيد ٢٠٠٧)؛ والرابـع يف عـام ٢٠٠٦يف القراءة األوىل (
إنريكيه كانـديويت، وسـاعد املقـرر اخلـاص يف النظـر يف وضـع برنـامج 
عمــل للمســتقبل، وخباصــة بشــأن العالقــة بــني طبقــات امليــاه اجلوفيــة 
وأي دراســـة ُجتـــرى يف املســـتقبل بشـــأن الـــنفط والغـــاز، فوافـــق علــــى 

 ٢٠٠٨الـــداعي إىل أن تقـــوم اللجنـــة يف عـــام اقـــرتاح املقـــرر اخلـــاص 
__________ 

لــــــد الثــــــاين (اجلــــــزء ال٢٠٠٢ حوليــــــة)٩(  ٥١٨الفقرتــــــان ، )ثــــــاين، ا
ــــــة العامــــــة علمــــــاً، يف الفقــــــرة ٥١٩و  ٥٧/٢١مــــــن القــــــرار  ٢. وأحاطــــــت اجلمعي

، بقــــرار اللجنــــة إدراج موضــــوع "املــــوارد ٢٠٠٢تشــــرين الثــــاين/نوفمرب  ١٩ املــــؤرخ
 ٥٥/١٥٢الطبيعيــة املشــرتكة" يف برنــامج عملهــا. انظــر أيضــاً قــرار اجلمعيــة العامــة 

.  ٢٠٠٠كانون األول/ديسمرب   ١٢املؤرخ 
لد الثاين (اجلزء ال٢٠٠٠  حولية)١٠( .٢٦٠ ، املرفق، ص)ثاين، ا
لد الثاين (اجلزء ال٢٠٠٢ حولية)١١( . ٥٢٠، الفقرة )ثاين، ا
لــــــد الثــــــاين (اجلــــــزء األ٢٠٠٣ حوليــــــةالتقريـــــر األول: )١٢( )، ول، ا

لـــد الثـــاين ٢٠٠٤ حوليـــة؛ والتقريـــر الثـــاين: و الوثيقـــة  ، ا
 حوليـــــــــة؛ والتقريـــــــــر الثالـــــــــث: و الوثيقـــــــــة )، ول(اجلـــــــــزء األ
لــد الثـــاين (اجلــزء األ٢٠٠٥ ؛ والتقريـــر و الوثيقـــة )، ول، ا
لد الثاين (اجلزء األ٢٠٠٧ حوليةالرابع:  .الوثيقة )، ول، ا

بقـــراءة ثانيــــة ملشــــاريع املـــواد املتعلقــــة بقــــانون طبقـــات امليــــاه اجلوفيــــة 
العابرة للحدود وأن تعاجل هذا املوضوع مبعزل عن أي عمل تقوم به 

 يف املستقبل بشأن النفط والغاز. 
)، اعتمـدت اللجنـة ٢٠٠٦ويف الدورة الثامنة واخلمسني ( -٣٦

راءة األوىل مشاريع املواد املتعلقة بقانون طبقات امليـاه اجلوفيـة يف الق
، باإلضــافة إىل )١٣(مشــروَع مــادة ١٩العـابرة للحــدود البــالغ عــددها 

من نظامها  ٢١إىل  ١٦، وقررت، وفقاً للمواد )١٤(التعليقات عليها
األساســـي، أن حتيـــل مشـــاريع املـــواد، عـــن طريـــق األمـــني العـــام، إىل 

التعليقــات واملالحظــات عليهــا وأن تطلــب إليهــا  احلكومــات إلبــداء
تقـــــدمي هـــــذه التعليقـــــات واملالحظـــــات إىل األمـــــني العـــــام يف موعـــــد 

 .)١٥(٢٠٠٨كانون الثاين/يناير   ١أقصاه 

 النظر في الموضوع في الدورة الحالية  -باء
كان معروضاً على اللجنة يف هـذه الـدورة التقريـر اخلـامس  -٣٧

 ٢٠)، وهـــــو يتضــــمن جمموعــــة مـــــن للمقــــرر اخلــــاص (
مشــروع مــادة متعلقــة بقــانون طبقــات امليــاه اجلوفيــة العــابرة للحــدود 
لنظـــر اللجنـــة فيهـــا يف القـــراءة الثانيـــة. وُعرضـــت علـــى اللجنـــة أيضـــاً 
التعليقات واملالحظات الواردة من احلكومـات بشـأن مشـاريع املـواد 

. وعـــــــرض )١٦()و املعتمـــــــدة يف القـــــــراءة األوىل (
 ٥املعقــــودة يف  ٢٩٥٦املقــــرر اخلــــاص التقريــــر اخلــــامس يف اجللســــة 

ا ٢٠٠٨أيار/مـــــايو  ، ونظـــــرت اللجنـــــة يف هـــــذا التقريـــــر يف جلســـــا
ــــــــــودة يف  ٢٩٥٩و ٢٩٥٨و ٢٩٥٧ أيار/مـــــــــــــــايو  ٨و ٧و ٦املعقـــــ
، علــى التــوايل. وركــزت املناقشــة بصــورة رئيســية علــى النظــر ٢٠٠٨

قرتحهـا املقـرر اخلـاص، كمـا ركـزت املوضوعي يف مشاريع املواد الـيت ا
 ٢٠علــى شــكل مشــاريع املــواد، واضــعة يف اعتبارهــا مشــروع املــادة 

__________ 
.٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٩املعقودة يف  ٢٨٨٥يف اجللسة )١٣(
 ٣و ٢املعقــــــــودة يف  ٢٩٠٦و ٢٩٠٥و ٢٩٠٣يف اجللســــــــات )١٤(

. انظـــــــر مشــــــاريع املـــــــواد والتعليقــــــات عليهـــــــا الـــــــيت ٢٠٠٦آب/أغســــــطس  ٤و
ا اللجنــــــة يف القـــــراءة األوىل يف  لـــــد الثــــــاين (اجلــــــزء ٢٠٠٦ حوليــــــةاعتمـــــد ، ا

.٧٦الفقرة )، ثاينال
 حزيــــــران/ ٩املعقــــــودتني يف  ٢٩٠٣و ٢٨٨٥انظــــــر اجللســــــتني )١٥(
التوايل.، على ٢٠٠٦آب/أغسطس  ٢يونيه و
ما األمانـة العامـة )١٦( انظر أيضاً املـوجزين املواضـيعيني اللـذين أعـد

ــا احلاديــة  للمناقشــة الــيت جــرت يف اللجنــة السادســة للجمعيــة العامــة أثنــاء دور
، الفـــــرع ألـــــف (مستنســـــخة؛ متاحـــــة علـــــى و والســـــتني (

ســــعة واخلمســــني)) املوقــــع الشــــبكي للجنــــة القــــانون الــــدويل، وثــــائق الــــدورة التا
ـــا الثانيـــة والســـتني ( ، الفـــرع بـــاء (مستنســـخة؛ متاحـــة علـــى ودور

املوقع الشبكي للجنة القانون الدويل، وثائق الدورة الستني)).



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

الــذي اقرتحــه املقــرر اخلــاص بشــأن العالقــة باالتفاقيــات واالتفاقــات 
ــــج مــــن خطــــوتني  ــــاع  ــــة إىل اتب الدوليــــة األخــــرى، وتوصــــيته الداعي

امـــــــة: يتعلـــــــق مبشـــــــاريع املـــــــواد، يتمثـــــــل يف قيـــــــام اجلمعيـــــــة الع فيمـــــــا
باإلحاطة علماً مبشاريع املواد اليت سـُرتفق بقرارهـا والتوصـية بـأن  (أ)

تتخـــذ الـــدول اإلجـــراء الـــالزم؛ و(ب) بالبـــت يف مرحلـــة الحقـــة يف 
 إمكانية إبرام اتفاقية بشأن املوضوع.

 ٨و ٧املعقــــــــــــودتني يف  ٢٩٥٩و ٢٩٥٨ويف اجللســــــــــــتني  -٣٨
يـــل إىل جلنـــة ، علـــى التـــوايل، قـــررت اللجنـــة أن حت٢٠٠٨أيار/مـــايو 

الــواردة يف التقريــر  ٢٠إىل  ١٤و ١٣إىل  ١الصــياغة مشــاريع املــواد 
إىل  ٢٩٥٩اخلــامس. وفضــًال عــن ذلــك، طلبــت اللجنــة يف اجللســة 

املقـــرر اخلـــاص أن يُعـــد مشـــروع ديباجـــة، وبعـــد نظرهـــا يف جلســـتها 
يف مـذكرة أعـدها املقــرر  ٢٠٠٨أيار/مـايو  ٢١املعقـودة يف  ٢٩٦٥

)، قــــررت إحالــــة ه الديباجــــة (اخلـــاص وتتضــــمن هــــذ
 مشروع الديباجة إىل جلنة الصياغة. 

 العالقة بني مشاريع املواد والصكوك األخرى  -١
اعتُـــــرب اقــــــرتاح املقـــــرر اخلــــــاص الـــــداعي إىل إدراج مشــــــروع  -٣٩
، بشـــأن العالقـــة مـــع االتفاقيـــات واالتفاقـــات الدوليـــة )١٧(٢٠ مـــادة

األخـــرى، مرتبطـــاً بتحـــول مشـــاريع املـــواد إىل اتفاقيـــة، وهـــي نتيجــــة 
ج اخلطوتني الذي كان املقرر اخلاص قد اقرتحه  حمتملة متوخاة يف 

؛ ويرجـع ٢٠أيضاً. وقررت جلنة الصـياغة عـدم إدراج مشـروع املـادة 
ــا اع تــربت أن القضــايا اخلاصــة بالعالقــة ذلــك بصــورة رئيســية إىل أ

بالصـــكوك األخـــرى مرتبطـــة باملســـائل الـــيت ختـــص الشـــكل النهـــائي. 
وعليــــــه، رأت أن مــــــن الســــــابق ألوانــــــه أن تقــــــوم اللجنــــــة، بعــــــد أن 
جــــاً يقــــوم علــــى خطــــوتني (انظــــر الفــــرع جــــيم أدنــــاه)،  اعتمــــدت 
ــا رأت أيضــاً أن مســائل العالقــة  مبعاجلــة هــذه القضــايا، وخباصــة أل

ثـــري جمموعـــة متنوعـــة مـــن االعتبـــارات السياســـاتية الـــيت يكـــون مـــن ت
ــــدف هــــذه املــــادة،  األفضــــل تركهــــا لألطــــراف املتفاوضــــة حللهــــا. و

مــــن اتفاقيــــة األمــــم  ٣١١مــــن املــــادة  ١جزئيــــاً، اســــتناداً إىل الفقــــرة 
املتحـدة لقــانون البحــار، إىل حتديــد العالقــة بــني مشــاريع املــواد هــذه 

__________ 
بصيغته املقرتحة: ٢٠فيما يلي مشروع املادة )١٧(

 العالقة مع االتفاقيات واالتفاقات الدولية األخرى"
املـــــواد هـــــذه مـــــن حقـــــوق والتزامـــــات الـــــدول ال تغـــــري مشـــــاريع  -١"

األطراف اليت تنشأ عن اتفاقيات واتفاقات دوليـة أخـرى تتوافـق ومشـاريع املـواد 
ــــع الــــدول األطــــراف األخــــرى حبقوقهــــا أو علــــى الوفــــاء  هــــذه وال تــــؤثر علــــى متت

ا مبوجب مشاريع املواد هذه.  بالتزاما
ف يف ، عنـــــدما تكــــــون الـــــدول األطــــــرا١رغـــــم أحكـــــام الفقــــــرة  -٢"

ـــاري املائيـــة  مشـــاريع املـــواد هـــذه أطرافـــاً كـــذلك يف اتفاقيـــة قـــانون اســـتخدام ا
الدوليــة يف األغــراض غــري املالحيــة، فــإن مــا يــرد يف هــذه االتفاقيــة األخــرية مــن 
أحكام متعلقة بطبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود أو بشبكات طبقات املياه 

ــــواردة يف  اجلوفيــــة العــــابرة للحــــدود ال يســــري إال بقــــدر توافقــــه مــــع األحكــــام ال
مشاريع املواد هذه".

ات الدوليــــة األخــــرى الناظمــــة كليــــاً أو جزئيـــــاً واالتفاقيــــات واالتفاقــــ
للمسائــل املتعلقــة بطبقـات امليــاه اجلوفيـة العــابرة للحـدود، باإلضــافة 
إىل توضيح العالقة بني مشاريع املواد هذه واتفاقية قـانون اسـتخدام 
ـــــاري املائيـــــة الدوليـــــة يف األغـــــراض غـــــري املالحيـــــة (املشـــــار إليهـــــا  ا

ــــــ فيمــــــا ")، وخباصــــــة ١٩٩٧اري املائيــــــة لعــــــام يلــــــي بـــــــ "اتفاقيــــــة ا
يتعلـق حبالــة وجـود طبقــة ميـاه جوفيـة عــابرة للحـدود أو شــبكة  فيمـا

طبقات مياه جوفية عابرة للحدود مرتبطة هيدروليكياً مبجرى مـائي 
دويل على حنـو جيعلهـا ختضـع لكـل مـن مشـاريع املـواد هـذه واتفاقيـة 

اري املائية لعام   . ١٩٩٧ا
ئل الـــيت طرحهـــا مشـــروع املـــادة تعليقـــات يف وأثـــارت املســـا -٤٠

اجللســـة العامـــة ويف جلنـــة الصـــياغة حيـــث ُأشـــري أيضـــاً إىل أن فائـــدة 
هذه املادة ال مينعها حتـوُّل أو عـدم حتـول مشـاريع املـواد إىل اتفاقيـة. 
وعليـــه، رُئـــي أن مـــن املهـــم أن تبــــدي اللجنـــة آراءهـــا بشـــأن الــــنص 

ألة يف املســـتقبل. إال أن ملســـاعدة الـــدول عنـــد نظرهـــا يف هـــذه املســـ
بعــــض األعضــــاء رأوا أنــــه ال ميكــــن معاجلــــة هــــذه املســــألة إال علــــى 

ائي.  أساس شرطي بدون تبين موقف 

ــا  ٢٠مــن املــادة  ١وأثــارت الفقــرة  -٤١ املقرتحــة انتقــادات أل
تــأيت باجلديــد وتــدع جمــاًال كبــرياً للتضــمني، وخباصــة أنــه يف حالــة  ال

ألحكام مشاريع املواد. غري أنه يف هـذه عدم االتساق تكون الغلبة 
احلالة، ذكر بعض األعضاء أنه ليس من الواضح متاماً ما إذا كانت 
األولويــة ســتعطى بالضــرورة ملشــاريع املــواد يف مجيــع األحــوال. ورُئــي 
أنــه ينبغــي إجــراء عــدد مــن عمليــات االختيــار املتعلقــة بالسياســات 

 حالــة التفــاوض بشــأن قبــل حتديــد اخليــار الــذي ينبغــي األخــذ بــه يف
صك ُملزم، مبـا يف ذلك: (أ) حتديد مـا إذا كـان املقصـود أن تطغـى 
مشـــــاريع املـــــواد علـــــى االتفاقـــــات اإلقليميـــــة احلاليــــــة أو غريهــــــا مـــــن 
االتفاقـــــــات، أو (ب) حتديـــــــد مـــــــا إذا كـــــــان ينبغـــــــي أن تكـــــــون أي 
اتفاقيــات تُــربم يف املســتقبل متفقــة مــع أحكــام مشــاريع املــواد هــذه. 

من اتفاقية األمم املتحـدة لقـانون البحـار  ٣١١شـري إىل أن املادة وأُ 
ا املقتضـــــــيات  نشـــــــأت عـــــــن عمليـــــــة تفـــــــاوض أخـــــــذت يف حســـــــبا
السياساتية اخلاصة بتلك االتفاقية. وقد نشأت حالة مماثلة يف أثناء 

ـاري املائيـة لعـام  ، وهـي االتفاقيـة ١٩٩٧التفـاوض بشـأن اتفاقيـة ا
منهـا جمموعـة متنوعـة مـن اخليـارات الـيت  ٤و ٣اليت تعكس املادتان 

 ُوضعت يف أثناء التفاوض. 

وفيما خيص العالقـة بـني مشـاريع املـواد، يف حـال حتوهلـا إىل  -٤٢
ــــاري املائيــــة لعــــام  ، رُئــــي أن مــــن املفيـــــد ١٩٩٧اتفاقيــــة، واتفاقيــــة ا

معاجلة هذه املسألة. غري أنه ظهرت وجهتا نظر فيما يتعلق باحتمال 
ل. فـــذهب رأي إىل عـــدم وجـــود تـــداخل مـــن الناحيـــة حـــدوث تـــداخ

القانونيــة؛ وهــذه نتيجــة منطقيــة مبــا أن تعريــف طبقــة امليــاه اجلوفيــة أو 
شــــبكة طبقــــات امليــــاه اجلوفيــــة ألغــــراض مشــــاريع املــــواد هــــذه يغطــــي 
أساســاً "امليــاه اجلوفيــة احملصــورة" وال يشـــمل بــأي حــال مــن األحـــوال 

(أ) مــــن اتفاقيــــة ٢رِّف املــــادة منطقــــة التصــــريف. وخالفــــاً لــــذلك، تُعــــ
اري املائيـة لعـام  ـرى املـائي ألغـراض تلـك االتفاقيـة بأنـه  ١٩٩٧ا ا



الموارد الطبيعية المشتركة

ـــاه اجلوفيـــة الـــيت تشـــكل "حبكـــم عالقتهـــا  ـــاه الســـطحية واملي شـــبكة املي
الطبيعيــــة بعضــــها بــــبعض، كــــالً واحــــداً وتتــــدفق عــــادة صــــوب نقطــــة 

اليت سـبق أن . وفضالً عن ذلك، فإن املناقشات )١٨(وصول مشرتكة"
ــا اللجنـــة مــع خـــرباء امليــاه تؤكـــد فيمــا يبـــدو أن مصــطلح "طبقـــة  أجر

امليــاه اجلوفيـــة" ينطبـــق علــى كتلـــة مائيـــة مســتقلة ال تصـــب مباشـــرة يف 
ـــار أو تتلقـــى كميـــة ذات  نقطـــة وصـــول مشـــرتكة عـــن طريـــق شـــبكة أ
شـأن مــن امليــاه مــن أي كتلــة مائيـة ســطحية موجــودة. ولتأكيــد وجــود 

نيني مســــتقلني يغطيهمــــا الصــــكان، رُئــــي أن مــــن املهــــم نظــــامني قــــانو 
اإلشـــارة إىل هـــذا الفهـــم يف ديباجـــة ملشـــاريع املـــواد أو علـــى األقـــل أن 

 متتنع اللجنة عن اإلحياء يف التعليق بوجود تداخل.
وذهــــب الــــرأي اآلخــــر إىل أنــــه ال ميكــــن جتاهــــل إمكانيــــة  -٤٣

اري (أ) من ا٢حدوث هذا التداخل. وُأشري إىل أن املادة  تفاقية ا
تطرح تعريفاً للمجرى املـائي يشـمل بعـض امليـاه  ١٩٩٧املائية لعام 

ـــــــاري املائيـــــــة  اجلوفيــــــة وأنـــــــه يف أثنـــــــاء التفـــــــاوض بشــــــأن اتفاقيـــــــة ا
مل تكن هناك مناقشات متعلقة بالرابطة اهليدرولوجية،  ١٩٩٧ لعام

ومن مث يكون من الصعب استبعاد حدوث أي تداخل وخباصـة يف 
ود طبقــــات ميــــاه جوفيــــة ليســــت مجيعهــــا "حمصــــورة". حــــاالت وجــــ

وكانــــــــــت اللجنــــــــــة يف قرارهــــــــــا املتعلــــــــــق بامليــــــــــاه اجلوفيــــــــــة احملصــــــــــورة 
الـيت  )٢٠(، والذي اعتمدته بعد إجناز مشـاريع املـواد)١٩(١٩٩٤ لعام

ـــاري املائيـــة لعـــام  ، قـــد أوصـــت ١٩٩٧أدت إىل اعتمـــاد اتفاقيـــة ا
تدي الدول باملبادئ الواردة يف مشـار  يع املـواد املتعلقـة بقـانون بأن 

ــاري املائيــة الدوليــة يف األغــراض غــري املالحيــة، حيثمــا   اســتخدام ا
كــان ذلــك مناســباً، يف تنظــيم امليــاه اجلوفيــة العــابرة للحــدود. وعليــه 
فقــد تكــون هنــاك حــاالت تتقاســم فيهــا دولتــان طبقــة ميــاه جوفيــة 

شــاريع املــواد وختضـع فيهــا إحــدامها لالتفاقيـة بينمــا ختضــع األخـرى مل
 هذه، وهنا ينشأ تعارض.

وفيمـــا يتعلـــق مبـــا إذا كـــان ينبغـــي أن تكـــون ملشـــاريع املـــواد  -٤٤
ــــاري املائيــــة لعــــام  ، أشــــار بعــــض ١٩٩٧األســــبقية علــــى اتفاقيــــة ا

األعضــــاء إىل أن افــــرتاض األســــبقية هـــــذا جــــدير باألخــــذ بــــه نظـــــراً 
يــــاه لطبيعــــة مشــــاريع املــــواد هــــذه كنظــــام خــــاص ملعاجلــــة طبقــــات امل

اجلوفيـــــة. والحـــــظ أعضـــــاء آخـــــرون أنـــــه لـــــيس بالضـــــرورة أن تكـــــون 
 األسبقية دائماً ألحكام مشاريع املواد.

ــــة  -٤٥ وباإلضــــافة إىل العالقــــة باالتفاقيــــات واالتفاقــــات الدولي
األخرى، ُأشري إىل ضرورة معاجلة عالقات معينة باالتفاقات الثنائية 

__________ 
ــــــــاري املائيــــــــة ٢فيمــــــــا يلــــــــي نــــــــص املــــــــادة )١٨( (أ) مــــــــن اتفاقيــــــــة ا
ــرى املــائيب ‘: "يُقصــد ١٩٩٧ لعــام شــبكة امليــاه الســطحية وامليــاه اجلوفيــة ‘ ا

اليت تشكل، حبكم عالقتهـا الطبيعيـة بعضـها بـبعض، كـالً واحـداً وتتـدفق عـادة 
وصول مشرتكة".صوب نقطة 

ـــــة )١٩( ـــــاين (اجلـــــزء ال١٩٩٤حولي لـــــد الث ـــــاين، ا ، ٢٢٢الفقـــــرة )، ث
.٢٨٨ ص

.٢٨٨-١٩٢املرجع نفسه، ص )٢٠(

ـــــــــــــر أن مع ـــــــــــــة والقادمـــــــــــــة. وذُك ـــــــــــــة احلالي اجلـــــــــــــة مســـــــــــــألة واإلقليمي
املنازعـات ال تقـل أمهيـة واقـُرتح النظـر يف صـياغة مـادة بشــأن  تسـوية

 هذه املسألة.
 اعتماد مشاريع املواد والتعليقات عليها  -٢

 ٤و ٣، املعقــــــــــــودتني يف ٢٩٧١و ٢٩٧٠يف اجللســــــــــــتني  -٤٦
ـــــــــه  ، تلقـــــــــت اللجنـــــــــة تقريـــــــــر جلنـــــــــة الصـــــــــياغة ٢٠٠٨حزيران/يوني

ديباجــة وجمموعــة  ٢٩٧١اجللســة ، واعتمــدت يف 
مشــــروع مــــادة متعلقــــة بقــــانون طبقــــات امليــــاه  ١٩كاملــــة تتضــــمن 

 أدناه). ١-اجلوفية العابرة للحدود (انظر الفرع هاء
 ٥و ٤، املعقــــــــودة يف ٢٩٩١إىل  ٢٩٨٩ويف اجللســـــــات  -٤٧

، اعتمــدت اللجنــة التعليقــات علــى مشــاريع ٢٠٠٨آب/أغســطس 
 أدناه). ٢-رع هاءاملواد اآلنفة الذكر (انظر الف

وحتيل اللجنة، وفقاً لنظامها األساسي، إىل اجلمعية العامة  -٤٨
ــــاه (انظــــر الفــــرع  مشــــاريع املــــواد، باإلضــــافة إىل التوصــــية املبينــــة أدن

 أدناه). جيم

 توصية اللجنة  -جيم
ــــــــــودة يف ٢٩٩١يف اجللســــــــــــــة  -٤٩ آب/أغســــــــــــــطس  ٥، املعقــــ

ا األساسي، أن من نظامه ٢٣، قررت اللجنة، وفقاً للمادة ٢٠٠٨
 توصي اجلمعية العامة مبا يلي:

أن حتــــيط علمــــاً مبشــــاريع املــــواد املتعلقــــة بقــــانون  (أ) 
طبقات امليـاه اجلوفيـة العـابرة للحـدود يف قـرار، وأن ترفـق هـذه املـواد 

 بالقرار؛
أن توصي الدول املعنية باختاذ ترتيبـات ثنائيـة أو  (ب) 

وفيـة العـابرة للحـدود إدارة إقليمية مالئمة إلدارة طبقـات مياههـا اجل
 سليمة باالستناد إىل املبادئ املنصوص عليها يف هذه املواد؛

أن تنظــر أيضــاً، يف مرحلــة الحقــة، وبــالنظر إىل  (ج) 
 أمهية املوضوع، يف صياغة اتفاقية باالستنـاد إىل مشاريع املواد.

 اإلشادة بالمقرر الخاص، السيد شوسي يامادا  -دال
، ٢٠٠٨آب/أغسطس  ٥املعقودة يف  ٢٩٩١يف اجللسة  -٥٠

 اعتمدت اللجنة القرار التايل بدون تصويت:
 "إن جلنة القانون الدويل، 
مشاريع املواد املتعلقة بقانون طبقات املياه  "وقد اعتمدت 

 اجلوفية العابرة للحدود،
للمقــــــرر اخلــــــاص، الســــــيد شوســــــي يامــــــادا، عــــــن  "تعــــــرب 

انيهــا احلــارة ملــا قدمــه مــن مســامهة بــارزة يف إعــداد  تقــديرها البــالغ و
مشـاريع املــواد، مبــا بذلــه مــن جهـود ال تكــل ومــا أبــداه مــن تفــاٍن يف 



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

العمـــل، وملـــا مت حتقيقـــه مـــن نتـــائج يف وضـــع مشـــاريع املـــواد املتعلقـــة 
 برة للحدود".بقانون طبقات املياه اجلوفية العا

واعرتفــت اللجنــة أيضــاً مبــا بذلــه املقــرر اخلــاص مــن جهــود  -٥١
تكـــل أثنـــاء معاجلـــة املوضـــوع يف تنظـــيم جلســـات إعالميـــة شـــىت  ال

شارك فيها خرباء يف املياه اجلوفيـة مـن منظمـة األمـم املتحـدة للرتبيـة 
األغذيـــــة والزراعـــــة لألمـــــم والعلـــــم والثقافـــــة (اليونســـــكو)، ومنظمـــــة 

جلنـة األمـم املتحـدة االقتصـادية ألوروبـا، والرابطـة الدوليـة ، و املتحـدة
ألخصــــائيي اجليولوجيــــا املائيــــة. ويف هــــذا الصــــدد، تالحــــظ اللجنــــة 
أيضــاً أن الرابطــة الدوليــة ألخصــائيي اجليولوجيــا املائيــة كّرمــت املقــرر 
اخلــاص مبنحــه صــفة العضــو املنتســب املتميــز ملــا قدمــه مــن مســامهة 

 .بارزة يف هذا امليدان
وأعربـــت اللجنـــة أيضـــاً عـــن بـــالغ تقـــديرها للســـيد إنريكيـــه   -٥٢

ـــــــــذي رأس لعـــــــــدة ســـــــــنوات الفريـــــــــق العامـــــــــل املعـــــــــين  كانـــــــــديويت ال
الطبيعيـــة املشـــرتكة ملـــا قدمـــه مـــن مســـامهة قيِّمـــة يف األعمـــال  بـــاملوارد

 املتعلقة باملوضوع.

مشاريع المواد المتعلقة بقانون طبقات  -هاء
دودالمياه الجوفية العابرة للح

 نص مشاريع املواد  -١
ا  -٥٣ يرد فيما يلي نـص الديباجـة ومشـاريع املـواد الـيت اعتمـد

ا الستني.  اللجنة، يف القراءة الثانية، يف دور
 قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود

 الديباجة
 ... 
ما لموارد المياه الجوفية من أهمية في دعـم إذ تدرك 

 جميع مناطق العالم،الحياة البشرية في 
من  ١٣(أ) من المادة ١الفقرة  وإذ تضع في اعتبارها 

ميثاق األمم المتحدة، والتي تنص على أن تقوم الجمعية العامة 
بـــــإجراء دراســـــات ووضـــــع توصـــــيات بقصـــــد تشـــــجيع التطـــــوير 

 التدريجي للقانون الدولي وتدوينه،
) ١٧-(د١٨٠٣إلــى قــرار الجمعيــة العامــة  وإذ تشــير 
بشـــــأن الســـــيادة  ١٩٦٢كـــــانون األول/ديســـــمبر   ١٤المـــــؤرخ 

 الدائمة على الموارد الطبيعية،
المبــادئ والتوصــيات التــي اعتمــدها  وإذ تؤكــد مــن جديــد 

فـــي  ١٩٩٢مـــؤتمر األمـــم المتحـــدة المعنـــي بالبيئـــة والتنميـــة لعـــام 
 ،٢١أعمال القرن إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية وجدول 

تزايد الطلب على المياه العذبة  وإذ تأخذ في االعتبار 
 وضرورة حماية موارد المياه الجوفية،

المشاكل الخاصة التـي تثيرهـا قابليـة تعـرض  وإذ تدرك 
 طبقات المياه الجوفية للتلوث،

منهــا بالحاجــة إلــى ضــمان تنميــة مــوارد الميــاه واقتناعــاً  
حفظهـــا وإدارتهـــا وحمايتهــا فـــي ســـياق الجوفيــة واالنتفـــاع بهــا و 

تعزيـــــز التنميـــــة المثلـــــى والمســـــتدامة للمـــــوارد المائيـــــة لصـــــالح 
 األجيال الحالية والمقبلة،

أهميـــة التعـــاون الـــدولي وحســـن الجـــوار فـــي  وإذ تؤكــد 
 هذا الميدان،

على ضرورة مراعاة الحالة الخاصة للبلدان وإذ تشدد  
 النامية،

 بضرورة تعزيز التعاون الدولي، وإذ تعترف 
 ... 

 الباب األول
 مقدمة

 النطاق  -١المادة 
 تسري مشاريع المواد هذه على ما يلي: 
االنتفاع بطبقات المياه الجوفيـة أو بشـبكات  (أ) 

 طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود؛
واألنشــــطة األخــــرى التــــي لهــــا تــــأثير، أو مــــن  (ب) 

تــأثير، علــى طبقــات الميــاه الجوفيــة أو المحتمــل أن يكــون لهــا 
 شبكات طبقات المياه الجوفية تلك؛

ــــة أو  (ج)  ــــة طبقــــات الميــــاه الجوفي ــــدابير حماي وت
 شبكات طبقات المياه الجوفية تلك وصونها وإدارتها.

 استخدام المصطلحات  -٢المادة 
 غراض مشاريع المواد هذه:أل 
ـــــة"  (أ)  يُقصـــــد بمصـــــطلح "طبقـــــة الميـــــاه الجوفي

تشكيالت جيولوجية نفيذة حاوية للميـاه تقـع تحتهـا طبقـة أقـل 
ــــة، والميــــاه التــــي تحويهــــا المنطقــــة المشــــبعة مــــن هــــذه  إنفاذي

 التشكيالت؛
يُقصــــــد بمصــــــطلح "شــــــبكة طبقــــــات الميــــــاه  (ب) 

الجوفية" سلسلة مؤلفة من طبقتين أو أكثـر مـن طبقـات الميـاه 
 متصلة هيدروليكيًا؛الالجوفية 
ــــة الميــــاه الجوفيــــة قصــــد بمصــــطلحيُ  (ج)  ي "طبق

"شــــبكة طبقــــات الميــــاه الجوفيــــة العــــابرة أو العــــابرة للحــــدود" 



الموارد الطبيعية المشتركة

ــاه جوفيــة أو شــبكة طبقــات  للحــدود"، علــى التــوالي، طبقــة مي
 مياه جوفية تقع أجزاؤها في دول مختلفة؛

قصد بمصطلح "دولة طبقة الميـاه الجوفيـة" يُ  (د) 
لجوفيـــة أو يقـــع فـــي إقليمهـــا أي جـــزء مـــن طبقـــة الميـــاه ا دولـــةٌ 

 شبكة طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود؛
يشـــــمل مصـــــطلح "االنتفـــــاع بطبقـــــات الميـــــاه  )ه( 
الميـــاه الجوفيـــة العـــابرة للحـــدود" طبقـــات شـــبكات ب وأالجوفيـــة 

 استخراج المياه والحرارة والمعادن، وتخزين وتصريف أي مادة؛
قصــــــد بمصــــــطلح "طبقــــــة الميــــــاه الجوفيــــــة يُ  (و) 
ـــة ال ُيســـتهان بهـــا مـــن  " طبقـــةالمغـــذاة ـــة تتلقـــى كمي ـــاه جوفي مي

 التغذية المائية المعاصرة؛
قصـــد بمصـــطلح "منطقـــة التغذيـــة" المنطقـــة يُ  (ز) 

تتــألف مــن مســتجمعات و  ،التــي تــوفر الميــاه لطبقــة ميــاه جوفيــة
ميـاه األمطــار والمنطقــة التــي تتــدفق فيهـا هــذه الميــاه إلــى طبقــة 

 بالتسرب عبر التربة؛مياه جوفية بالجريان على سطح األرض و 
ف" المنطقـة يصـر تقصد بمصـطلح "منطقـة اليُ  (ح) 

التي تتدفق فيها المياه الصادرة من طبقة مياه جوفية إلى منافذ 
هــذه الطبقــة مثــل المجــرى المــائي، أو البحيــرة، أو الواحــة، أو 

 األرض الرطبة، أو المحيط.

 الباب الثاين
 مبادئ عامة

 المياه الجوفيةسيادة دول طبقة   -٣المادة 
ــاه الجوفيــة ســيادة علــى   ــة مــن دول طبقــة المي لكــل دول

ــاه الجوفيــة أو شــبكة طبقــات الميــاه  ذلــك الجــزء مــن طبقــة المي
الجوفية العابرة للحدود الذي يقع داخـل إقليمهـا. وتمـارس هـذه 

 المواد هذه.ولمشاريع الدول سيادتها وفقاً للقانون الدولي 
 والمعقولاالنتفاع المنصف   -٤المادة 

الميــاه الجوفيــة أو  طبقــاتِ طبقــة الميــاه الجوفيــة ســتخدم دول تَ 
شـــبكات طبقـــات الميـــاه الجوفيـــة العـــابرة للحـــدود وفقـــاً لمبـــدأ 

 على النحو التالي: ،االنتفاع المنصف والمعقول
سـتخدم طبقـات الميــاه الجوفيـة أو شــبكات تَ  (أ) 

ينســجم مــع طبقــات الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود اســتخداماً 
توزيــع الفوائـــد المتأتيـــة منهـــا توزيعـــاً منصـــفاً ومعقـــوًال علـــى دول 

 طبقة المياه الجوفية المعنية؛
وتهـــــدف إلـــــى تحقيـــــق الحـــــد األقصـــــى مـــــن  (ب) 

الفوائد الطويلة األجل العائدة من استخدام المياه التي تحتويها 
 تلك الطبقة أو الشبكة؛

وتضــــع، فـــــرادى أو مجتمعـــــة، خطـــــة شـــــاملة  (ج) 
النتفـــاع تأخـــذ فـــي الحســـبان الحاجـــات الحاليـــة والمســـتقبلية ل

 لدول طبقة المياه الجوفية، والمصادر المائية البديلة لها؛
أو  اةســـــتخدم طبقـــــة ميـــــاه جوفيـــــة مغـــــذوال تَ  (د) 

ـــة مغـــذ ـــاه جوفي عـــابرة للحـــدود اســـتخداماً  اةشـــبكة طبقـــات مي
 يحول دون استمرار عملها على نحو فعال.

 ذات الصلة باالنتفاع المنصف والمعقول العوامل  -٥المادة 
ــــة أو  -١  ــــاه الجوفي يتطلــــب االنتفــــاع بطبقــــة المي

بشبكة طبقات المياه الجوفيـة العـابرة للحـدود، بطريقـة منصـفة 
، أخـذ جميـع العوامـل ذات ٤مشروع المـادة  بمفهومومعقولة، 

 الصلة في االعتبار، بما في ذلك ما يلي:
طبقـــة الميـــاه  الســـكان الـــذين يعتمـــدون علـــى (أ) 

ــة مــن  ــاه الجوفيــة، فــي كــل دول ــة أو شــبكة طبقــات المي الجوفي
 دول طبقة المياه الجوفية؛

الحاجــات االجتماعيــة واالقتصــادية وغيرهــا مــن  (ب) 
 الحاجات الحالية والمستقبلية لدول طبقة المياه الجوفية المعنية؛

الخصـــائص الطبيعيـــة لطبقــــة الميـــاه الجوفيــــة  (ج) 
 المياه الجوفية؛شبكة طبقات  أو

المســـاهمة فـــي تشـــكيل وإعـــادة تغذيـــة طبقـــة  (د) 
 المياه الجوفية أو شبكة طبقات المياه الجوفية؛

االنتفــــــاع القــــــائم والمحتمــــــل بطبقــــــة الميــــــاه  )ه( 
 شبكة طبقات المياه الجوفية؛بالجوفية أو 

بطبقـــة الميـــاه  والمحتملـــةآثـــار االنتفـــاع الفعليـــة  (و) 
الميــاه الجوفيــة فــي إحــدى دول طبقــة  شــبكة طبقــاتبالجوفيــة أو 

 المياه الجوفية على غيرها من دول طبقة المياه الجوفية المعنية؛
مـــدى تــــوافر بــــدائل النتفـــاع معــــين، قــــائم أو  (ز) 

مخطـــط لـــه، بطبقـــة الميـــاه الجوفيـــة أو بشـــبكة طبقـــات الميـــاه 
 الجوفية؛
تنميـة طبقـة الميـاه الجوفيـة أو شـبكة طبقــات  (ح) 
الجوفيــــة وحمايتهــــا وصــــونها، وتكــــاليف التــــدابير التــــي الميــــاه 

 ستتخذ في هذا الصدد؛
دور طبقـــة الميـــاه الجوفيـــة أو شـــبكة طبقـــات  (ط) 

 المياه الجوفية في النظام اإليكولوجي ذي الصلة.
ُيحدَّد الوزن الـذي يُعطـى لكـل عامـل حسـب  -٢ 

 شـبكة طبقـات الميـاهبأهميته المتعلقة بطبقة المياه الجوفية أو 
ــــة بأهميــــة العوامــــل  ــــة المعينــــة العــــابرة للحــــدود بالمقارن الجوفي
األخــرى ذات الصــلة. وعنـــد تحديــد ماهيـــة االنتفــاع المنصـــف 



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

والمعقــول، يتعــين النظــر فــي كــل العوامــل ذات الصــلة مجتمعــة 
والتوصل إلى استنتاج على أساسها جميعًا. إال أنـه يجـب إيـالء 

نــد تحديــد أوزان اعتبــار خــاص الحتياجــات اإلنســان الحيويــة ع
أنواع االنتفاع المختلفة بطبقة المياه الجوفية أو بشبكة طبقات 

 المياه الجوفية.
 االلتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن  -٦المادة 

تتخذ دول طبقة المياه الجوفية، عنـد االنتفـاع  -١ 
بطبقـــات الميــــاه الجوفيـــة أو بشــــبكات طبقـــات الميــــاه الجوفيــــة 

إقليمهــا، كــل التــدابير المناســبة للحيلولــة  العــابرة للحــدود داخــل
ــــاه  ــــدول طبقــــة المي دون التســــبب فــــي وقــــوع ضــــرر ذي شــــأن ل
 الجوفية األخرى أو دول أخرى تقع منطقة تصريف في إقليمها.

تتخذ دول طبقة المياه الجوفيـة، عنـد قيامهـا  -٢ 
بأنشــــطة أخــــرى غيــــر االنتفــــاع بطبقــــة ميــــاه جوفيــــة أو بشــــبكة 

ابرة للحدود، لها أثر أو ُيحتمل أن يكون طبقات مياه جوفية ع
لها أثر على طبقة المياه الجوفية تلك أو شـبكة طبقـات الميـاه 
الجوفية تلك، جميَع التـدابير المناسـبة للحيلولـة دون التسـبب 

 أن مــن خــالل تلــك الطبقــة أو الشــبكةفــي وقــوع ضــرر ذي شــ
لدول أخرى من دول طبقـة الميـاه الجوفيـة أو دول أخـرى تقـع 

 طقة تصريف في إقليمها.من
ــــه مــــتى وقــــع ضـــرر ذو شـــأن  -٣  ومـــع ذلـــك، فإن

لدولة أخرى من دول طبقة المياه الجوفيـة أو دولـة تقـع منطقـة 
تصـــريف فـــي إقليمهـــا، تتخـــذ دولـــة طبقـــة الميـــاه الجوفيـــة التـــي 
تســببت أنشــطتها فــي وقــوع هــذا الضــرر، بالتشــاور مــع الدولــة 

لمناسـبة مـن أجـل إزالـة أو المتضررة، جميع تـدابير االسـتجابة ا
تخفيــــف هــــذا الضــــرر، مــــع إيــــالء االعتبــــار الواجــــب ألحكــــام 

 .٥و ٤مشروعي المادتين 
 االلتزام العام بالتعاون  -٧المادة 

ــة علــى أســاس  -١  ــاه الجوفي تتعــاون دول طبقــة المي
المســــاواة فــــي الســــيادة والســــالمة اإلقليميــــة والتنميــــة المســــتدامة 
والمنفعة المتبادلة وُحسن النّية من أجـل تحقيـق االنتفـاع المنصـف 

شـــبكات طبقـــات مياههـــا بوالمعقـــول بطبقـــات مياههـــا الجوفيـــة أو 
 اسبة لها.الجوفية العابرة للحدود، وتوفير الحماية المن

، ينبغـي لـدول طبقـة الميـاه ١ألغراض الفقـرة  -٢ 
 الجوفية إنشاء آليات مشتركة للتعاون.

 التبادل المنتظم للبيانات والمعلومات  -٨المادة 
، تتبـــادل دول طبقــــة ٧عمـــالً بمشـــروع المــــادة  -١ 

الميـــاه الجوفيـــة، بصـــفة منتظمـــة، البيانـــات والمعلومـــات المتـــوافرة 
بُيسر عن حالة طبقات مياهها الجوفية أو شـبكات طبقـات مياههـا 
ــــات والمعلومــــات ذات  ــــة العــــابرة للحــــدود، وخاصــــة البيان الجوفي

تلـــــــك الطـــــــابع الجيولـــــــوجي والهيـــــــدروجيولوجي والهيـــــــدرولوجي و 
المتعلقـــة باألرصـــاد الجويـــة وذات الطـــابع اإليكولـــوجي والمتصـــلة 

شـــــبكات لبالكيميـــــاء الهيدرولوجيـــــة لطبقـــــات الميـــــاه الجوفيـــــة أو 
 طبقات المياه الجوفية، وكذلك بالتنبؤات المتعلقة بهذه العوامل.

طبيعـة ونطـاق المتعلقـة بمعرفة الحيثما تكون  -٢ 
جوفيــة عـابرة للحــدود  طبقـة ميـاه جوفيــة أو شـبكة طبقــات ميـاه

ــة المعنيــة قصــاراها  غيــر كافيــة، تبــذل دول طبقــة الميــاه الجوفي
الميـاه  ةلجمع وتوليد بيانات ومعلومات أوفى فيما يتصـل بطبقـ

طبقات المياه الجوفية هذه، على أن ُتراعي  ةشبكبالجوفية أو 
ـــــدول تلـــــك  .الممارســـــات والمعـــــايير القائمـــــة وتتخـــــذ هـــــذه ال

ــــد االقتضــــاء مــــع اإلجــــراءات بصــــورة فر  ــــة أو مشــــتركة، وعن دي
 منظمات دولية أو عن طريقها.

إذا طلبت دولة من دول طبقة المياه الجوفية  -٣ 
دولــة أخــرى مــن دول طبقــة الميــاه الجوفيــة تقــديم بيانــات إلــى 

بُيســر عــن طبقــة ميــاه جوفيــة أو شــبكة ومعلومــات غيــر متــوافرة 
لتلبيــة  اهاار قصــتبــذل الدولــة الثانيــة  فــإن، طبقــات ميــاه جوفيــة

للدولــــة التــــي قــــدم إليهــــا الطلــــب أن تشــــترط ويجــــوز  .الطلـــب
الدولـة الطالبـة بسـداد التكـاليف المعقولـة  قيـامتلبيتها للطلـب ل

، وعنـــد االقتضـــاء، ســـداد لجمـــع هـــذه البيانـــات أو المعلومـــات
 .التكاليف المعقولة لتجهيزها

علــــى دول طبقــــة الميــــاه الجوفيــــة أن تبــــذل،  -٤ 
قصـــاراها مـــن أجـــل جمـــع البيانـــات وتجهيزهـــا  عنـــد االقتضـــاء،

بــل دول طبقــة الميــاه الجوفيــة بطريقــة تُيســر اســتخدامها مــن قِ 
 ل إليها تلك البيانات والمعلومات.تي ُترسَ ـاألخرى ال

 االتفاقات والترتيبات الثنائية واإلقليمية  -٩المادة 
إدارة طبقـــة ميـــاه جوفيـــة أو شـــبكة طبقـــات ميـــاه  لغـــرض 

جوفيــة معينــة عــابرة للحــدود، تشــجَّع دول طبقــة الميــاه الجوفيــة 
على إبرام اتفاقات أو وضع ترتيبات ثنائية أو إقليمية فيمـا بينهـا. 
ويجوز إبرام هذه االتفاقـات أو وضـع هـذه الترتيبـات فيمـا يتصـل 

ات الميـاه الجوفيـة أو الجوفيـة أو شـبكة طبقـ يـاهبكامل طبقـة الم
بــأي جــزء منهــا، أو بمشــروع أو برنــامج أو انتفــاع معــين، مــا لــم 
يكــن االتفــاق أو الترتيــب يــؤثر تــأثيراً ســلبيا، إلــى حــد ذي شــأن، 
على انتفاع دولة أو أكثر مـن دول طبقـة الميـاه الجوفيـة األخـرى 

 بدون موافقتها الصريحة. كةشبالطبقة أو تلك البالمياه في 
 ثالثالباب ال

 والصون واإلدارة الحماية
 النُّظُم اإليكولوجية وصونها حماية  -١٠ المادة

ـــــع التـــــدابير  تتخـــــذ  ـــــاه الجوفيـــــة جمي دول طبقـــــة المي
المناســــبة لحمايــــة وصــــون الــــنظم اإليكولوجيــــة التــــي تقــــع فــــي 



الموارد الطبيعية المشتركة

مياهها الجوفية العابرة للحدود أو في شبكات طبقـات  اتطبق
مياههــــا الجوفيــــة العــــابرة للحــــدود أو التــــي تعتمــــد علــــى تلــــك 

أو الشبكات، ومن هـذه التـدابير مـا يضـمن أن يكـون  اتالطبق
ـــاه المحفوظـــة فـــي طبقـــة كـــمنـــوع و  ـــة المي  أو شـــبكة ميـــاه جوفي

طق منــاتتصــرَّف عبــر الميــاه التــي كــذلك و  طبقــات ميــاه جوفيــة،
 كــافيين لحمايــة تلــك الــنظم  تلــك الطبقــة أو الشــبكة،تصــريف 

 وصونها. اإليكولوجية

 التغذية والتصريف مناطق  -١١ المادة
ـــــاطق  -١  تحـــــدد دول طبقـــــة الميـــــاه الجوفيـــــة من

ـــة و ال ـــابرة للحـــدود  اتطبقـــلتصـــريف التغذي ـــة الع ـــاه الجوفي المي
طبقات الميـاه الجوفيـة العـابرة للحـدود التـي توجـد  اتشبك أو

داخل إقليمها. وتتخـذ التـدابير المالئمـة لمنـع تعـرض عمليـات 
التغذيـــــة والتصــــــريف لتــــــأثيرات ضـــــارة أو للتقليــــــل منهــــــا إلــــــى 

 األدنى. الحد

منطقـة تغذيـة أو  قـعتعلى جميع الـدول التـي  -٢ 
 طبقةوالتي ليست من دول  ، كالً أو بعضًا،تصريف في إقليمها

جوفية بالنسبة إلى طبقة المياه الجوفيـة تلـك أو شـبكة المياه ال
طبقــات الميــاه الجوفيــة تلــك، أن تتعــاون مــع دول طبقــة الميــاه 

شــبكة طبقــات الميــاه  أوالجوفيــة لحمايــة طبقــة الميــاه الجوفيــة 
 المتصلة بها. اإليكولوجيةالجوفية والنظم 

 ومكافحتهوخفضه  التلوث منع  -١٢ المادة
ــــــد  تقــــــوم  ــــــة منفــــــردة، وعن ــــــاه الجوفي دول طبقــــــة المي

الجوفيـة العـابرة  هـااالقتضاء مجتمعة، بمنع تلـوث طبقـات مياه
الجوفيــة العــابرة للحــدود،  هــاللحــدود أو شــبكات طبقــات مياه

بما في ذلك التلوث من خالل عملية التغذية، الذي يمكن أن 
 ة،يســـبب ضـــرراً ذا شـــأن لغيرهـــا مـــن دول طبقـــة الميـــاه الجوفيـــ

. ونظــراً إلــى عــدم التــيقن مــن ومكافحتــهوبخفــض هــذا التلــوث 
طبقـات  ةمياه جوفية عابرة للحدود أو شبك ةطبيعة ونطاق طبق

تعرضـها للتلـوث، تتبــع دول  وقابليـةللحــدود ميـاه جوفيـة عـابرة 
 طبقة المياه الجوفية نهجاً تحوطيًا.

 الرصـد  -١٣المادة 
ترصــــد دول طبقــــة الميــــاه الجوفيــــة طبقــــات  -١ 

ـــة العـــابرة للحـــدود أو شـــبكات طبقـــات مياههـــا  مياههـــا الجوفي
الجوفيــة العــابرة للحــدود، وتضــطلع حيثمــا أمكــن بأنشــطة هــذا 

دول أخرى من دول طبقة المياه الجوفيـة الرصد باالشتراك مع 
المعنيـــــة، وعنـــــد االقتضـــــاء بالتعـــــاون مـــــع المنظمـــــات الدوليـــــة 

تنفيــذ هــذه األنشــطة تنفيــذاً مشــتركًا،  يتعــذرما وعنــد. صــةالمخت
تتبـــــــادل دول طبقـــــــة الميـــــــاه الجوفيـــــــة فيمـــــــا بينهـــــــا البيانـــــــات 

 المرصودة.

تطبــــــق دول طبقــــــة الميــــــاه الجوفيــــــة معــــــايير  -٢ 
فقــاً عليهمــا أو منســـقين فــي رصــد طبقــات مياههـــا ومنهجيــة مت

الجوفيــة العــابرة للحــدود أو شــبكات طبقــات مياههــا الجوفيــة 
د بــارامترات رئيســية ترصــدها أن تحــدِّ  وينبغــي .العــابرة للحــدود

باالســــتناد إلــــى نمــــوذج مفــــاهيمي متفــــق عليــــه لطبقــــات الميــــاه 
أو شــــــــبكات طبقــــــــات الميــــــــاه الجوفيــــــــة. وينبغــــــــي  فيــــــــةالجو 
لبارامترات أن تشمل بارامترات تتعلق بحالة طبقـة الميـاه ا لهذه

الجوفية أو شبكة طبقات المياه الجوفية على النحو المبين في 
بـــــــــارامترات كـــــــــذلك ، و ٨مـــــــــن مشـــــــــروع المـــــــــادة  ١الفقــــــــرة 
ــاه الجوفيــة أو  تتعلــق شــبكات طبقــات بباالنتفــاع بطبقــات المي

 المياه الجوفية.

 اإلدارة  -١٤ المادة
ــة وتنفــذ خططــاً إلدارة  تضــع  ــاه الجوفي دول طبقــة المي

طبقـــات مياههـــا الجوفيـــة العـــابرة للحـــدود أو شـــبكات طبقـــات 
وتقـوم، بنـاًء علـى . مياهها الجوفية العابرة للحدود إدارة سـليمة

طلب أي منها، بإجراء مشاورات بشأن إدارة طبقة ميـاه جوفيـة 
ــاه جوفيــة عــابرة لل حــدود. عــابرة للحــدود أو شــبكة طبقــات مي

 وتنشئ حيثما اقتضى الحال آلية مشتركة لإلدارة.

 المخطط لها األنشطة  -١٥ المادة
عنـــــدما تكـــــون لـــــدى دولـــــة أســـــباب معقولـــــة  -١ 

لالعتقاد بأن نشاطًا معينـًا مخططـًا لــه فـي إقليمهـا قـد يـؤثر فـي 
طبقـة ميـاه جوفيــة عـابرة للحــدود أو شـبكة طبقــات ميـاه جوفيــة 

قــد يكــون لـــه أثــر ســلبي ذو شــأن علــى عــابرة للحــدود وبالتــالي 
عمليـًا، بتقيـيم  كـندولة أخرى، تقـوم تلـك الدولـة، بالقـدر المم

 اآلثار المحتملة لهذا النشاط.

ــة أو تســمح بتنفيــذ أنشــطة  -٢  ــذ دول قبــل أن تُنفِّ
مخطط لها يمكن أن تؤثر في طبقة مياه جوفيـة عـابرة للحـدود 

بالتـالي يمكـن و د أو في شبكة طبقات مياه جوفية عابرة للحـدو 
أن يكون لها أثـر سـلبي ذو شـأن علـى دولـة أخـرى، توجـه هـذه 
ـــة األخـــرى إخطـــاراً بـــذلك فـــي الوقـــت  الدولـــة إلـــى تلـــك الدول

ويكون هذا اإلخطار مشفوعاً بالبيانات والمعلومات  .المناسب
التقنية المتاحـة، بمـا فـي ذلـك أي تقيـيم للتـأثير البيئـي، بهـدف 

طارهـــا مـــن تقيـــيم اآلثـــار المحتملـــة تمكـــين الدولـــة التـــي تـــم إخ
 لألنشطة المخطط لها.

إذا اختلفـــــــت الدولــــــــة الموجهــــــــة لإلخطــــــــار  -٣ 
ــــة لإلخطــــار بشــــأن األثــــر المحتمــــل لألنشــــطة  والدولــــة المتلقي

كمـــا تقومـــان، عنـــد   ،المخطــط لهـــا، تقـــوم الـــدولتان بمشــاورات
الضــــرورة، بمفاوضــــات للتوصــــل إلــــى تســــوية منصــــفة للحالــــة. 

لدولتين االستعانة بهيئة مستقلة لتقصي الحقائق ويجوز لهاتين ا
 محايد ألثر األنشطة المخطط لها. تقييمإلجراء 



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

 الرابع الباب
 متنوعة أحكام

 التقني مع الدول النامية التعاون  -١٦ المادة
الـدول، مباشـرة أو عـن طريـق المنظمـات الدوليـة  تعزز 

المختصــــة، التعــــاون العلمــــي والتعليمــــي والقــــانوني وغيــــره مــــن 
أشــــكال التعــــاون مــــع الــــدول الناميــــة مــــن أجــــل حمايــــة وإدارة 
ـــة العـــابرة للحـــدود أو شـــبكات طبقـــات  ـــاه الجوفي طبقـــات المي

 المياه الجوفية العابرة للحدود، وذلك بأمور منها:
بناء قدرات تلك الدول في المجـاالت  تعزيز (أ) 

 العلمية والتقنية والقانونية؛
تيســـــير مشـــــاركة تلـــــك الـــــدول فـــــي البـــــرامج  (ب) 

 الدولية ذات الصلة؛
تزويـــد تلـــك الـــدول بالمعـــدات والتســـهيالت  (ج) 
 الالزمة؛

تعزيـــز قـــدرة تلـــك الـــدول علـــى تصـــنيع هـــذه  (د) 
 المعدات؛
ــرامج البحــث  )ه(  والرصــد إســداء المشــورة بشــأن ب

 والبرامج التعليمية وغيرها من البرامج وإقامة المرافق الالزمة لها؛
إســــداء المشــــورة بشــــأن التقليــــل إلــــى الحــــد  (و) 

األدنى من اآلثار الضارة لألنشطة الرئيسية التي تمـس بطبقـات 
شـــبكات طبقـــات مياههـــا بمياههـــا الجوفيـــة العـــابرة للحـــدود أو 

 المرافق الالزمة لذلك؛الجوفية العابرة للحدود، وإقامة 
لتـأثير لإسداء المشورة بشأن إعداد تقييمات  (ز) 
 البيئي؛

التقنيــــــة  والخبــــــراتدعــــــم تبــــــادل المعــــــارف  (ح) 
بين الدول النامية بغية تعزيـز التعـاون بينهـا فـي إدارة طبقـة  فيما

المياه الجوفية العابرة للحدود أو شبكة طبقات المياه الجوفية 
 العابرة للحدود.

 الطوارئ حاالت  -١٧ ادةالم
حالــة ب "لغــرض مشــروع المــادة هــذا، يقصــد  -١ 

ناشئة بصورة مفاجئة عن أسباب طبيعية أو عن  ،الطوارئ" حالة
تؤثر في طبقة مياه جوفية أو شبكة طبقـات ميـاه  ،سلوك بشري

جوفية وتنطوي على تهديـد وشـيك بإلحـاق ضـرر جسـيم بـدول 
 طبقة المياه الجوفية أو غيرها من الدول.

 في إقليمها: طوارئتقوم الدولة التي تنشأ حالة  -٢ 
دون إبطاء وبأسرع الوسائل المتاحة، بإخطار  (أ) 

ــــة  ــــأثر والمنظمــــات الدولي ــــي ُيحتمــــل أن تت الــــدول األخــــرى الت
 ؛الطوارئالمختصة بحالة 

باتخــاذ جميــع التــدابير العمليــة التــي تقتضــيها  (ب) 
عنـد و ، بالتعاون مع الدول التي ُيحتَمـل أن تتـأثر ،الظروف فوراً 

تصة، لمنع أي آثار ضارة مع المنظمات الدولية المخاالقتضاء 
 .وتخفيفها وإزالتها الطوارئتترتب على حالة 

ـــــة  -٣  خطـــــراً علـــــى  طـــــوارئعنـــــدما تشـــــكل حال
حاجات إنسانية حيوية، يجوز لدول طبقة المياه الجوفية، رغم 

 قطعـــاً ، أن تتخـــذ التـــدابير الضـــرورية ٦و ٤مشـــروعي المـــادتين 
 لتلبية هذه الحاجات.

ـــــــدول التعـــــــاون ال تكفـــــــل -٤  ـــــــي ال علمـــــــي والتقن
وغيــره مــن أشــكال التعــاون للــدول التــي تنشــأ فيهــا  ســتيواللوج
. ويمكـــن أن يشـــمل التعـــاون تنســـيق اإلجـــراءات طـــوارئحالـــة 

 واالتصــــاالت الدوليــــة فــــي حالــــة الطــــوارئ، وإتاحــــة العــــاملين
االســــــــتجابة لحــــــــاالت الطــــــــوارئ، والمعــــــــدات ب المختصــــــــين

الالزمة لالستجابة لهذه الحاالت، والخبرة العلمية  داداتواإلم
 والتقنية، والمساعدة اإلنسانية.

 في وقت النـزاعات المسلحة الحماية  -١٨ المادة
أو شــــبكات طبقــــات  الميــــاه الجوفيــــة طبقــــات تتمتــــع 

ت والمرافـق واألشـغال آالمياه الجوفية العـابرة للحـدود والمنشـ
ـــادئ وقواعـــد  ـــة التـــي توفرهـــا مب األخـــرى المتصـــلة بهـــا بالحماي
القانون الدولي الواجبة التطبيق في النـزاعات المسلحة الدولية 

 ههـــذ اســـتخداماً ينتهـــكوغيـــر الدوليـــة، وال يجـــوز اســـتخدامها 
 المبادئ والقواعد.

والمعلومـــات الحيويـــة للـــدفاع  البيانـــات -١٩ المادة
 أو األمن الوطني الوطني

فــي مشــاريع المــواد هــذه مــا يُلــزِم الدولــة بتقــديم  لــيس 
بيانــات أو معلومــات حيويــة لــدفاعها الــوطني أو أمنهــا الــوطني. 
ومع ذلك، تتعـاون تلـك الدولـة بُحسـن نيـة مـع الـدول األخـرى 
بقصـــد تقـــديم أكبـــر قـــدر ممكـــن مـــن المعلومـــات التـــي تســـمح 

 الظروف بتقديمها.

 املواد والتعليقات عليهانص مشاريع   -٢
يـرد فيمــا يلــي نــص مشــاريع املــواد املتعلقــة بقــانون طبقــات  -٥٤

ا اللجنـة يف القـراءة الثانيـة  املياه اجلوفية العابرة للحـدود الـيت اعتمـد
ا الستني والتعليقات عليها.  يف دور

 تعليق عام
ـــا الرابعـــة واخلمســـني  )١( قـــررت جلنـــة القـــانون الـــدويل، يف دور
ــــون "املــــوارد ٢٠٠٢( ــــامج عملهــــا املوضــــوع املعن )، أن تــــدرج يف برن

ــــة املشــــرتكة". وكــــان مــــن املفهــــوم عمومــــاً أن هــــذا املوضــــوع  الطبيعي
يشمل املياه اجلوفية والنفط والغاز الطبيعي، وإن ذهب بعض الرأي 



الموارد الطبيعية المشتركة

أيضاً موارد أخرى من قبيل الطيور  إىل أن املوضوع ميكن أن يشمل
جـاً تـدرجيياً  واحليوانات األخـرى املهـاجرة. وقـررت اللجنـة أن تتبـع 
وتركز علـى النظـر يف امليـاه اجلوفيـة علـى سـبيل املتابعـة لعمـل اللجنـة 

علـى األقـل خـالل  ،)٢١(السابق بشأن تدوين قانون امليـاه السـطحية
القــــراءة األوىل ملشــــاريع املــــواد. واعتمــــدت اللجنــــة يف القــــراءة األوىل 

مشــروع مــادة بشــأن قــانون طبقــات امليــاه اجلوفيــة  ١٩جمموعــة مــن 
وأحالتهــا إىل  ٢٠٠٦العــابرة للحــدود مــع التعليقــات عليهــا يف عــام 

ـــــا عليهـــــا، وكـــــذلك علـــــى  ـــــا ومالحظا احلكومـــــات إلبـــــداء تعليقا
  ١لنهــائي ملشــاريع املــواد، علــى أن تقــدم يف موعــد أقصــاه الشــكل ا

ـــــاير  ـــــواردة مـــــن ٢٠٠٨كـــــانون الثاين/ين . ويف انتظـــــار التعليقـــــات ال
، مســألة العالقــة بــني ٢٠٠٧احلكومــات، تناولــت اللجنــة، يف عــام 

أعماهلا بشأن طبقات امليـاه اجلوفيـة العـابرة للحـدود وأعماهلـا بشـأن 
رجيحها ملباشرة وإمتام القراءة الثانية النفط والغاز الطبيعي. وأبدت ت

مبعــزل عــن أي عمــل  طبقــات امليــاه اجلوفيــة العــابرة للحــدودلقــانون 
 .)٢٢(مقبل تقوم به بشأن مسألة النفط والغاز الطبيعي

وخــالل املناقشــات املتعلقـــة بتقاريـــر جلنــة القــانون الــدويل يف  )٢(
ــة السادســـــــة للجمعيـــــــة العامـــــــة يف دورتيهـــــــا احلاديـــــــ ة والســـــــتني اللجنــــــ

ـــا ٢٠٠٧) والثانيـــة والســـتني (٢٠٠٦( )، قـــدمت احلكومـــات تعليقا
. كما أحيلـت تعليقـات خطيـة إىل األمـني العـام اسـتجابة )٢٣(الشفوية

ـــــة القـــــانون الـــــدويل ـــــب جلن ا )٢٤(لطل ـــــيت أبـــــد ـــــت التعليقـــــات ال . وكان
احلكومـــــات علـــــى مشـــــاريع املـــــواد املعتمـــــدة يف القـــــراءة األوىل مؤيِّـــــدة 

فة عامة وُشـجِّعت اللجنـة علـى أن تباشـر القـراءة الثانيـة ومسانِدة بص
علـــى أســـاس نصـــوص القـــراءة األوىل ملشـــاريع املـــواد يف حـــني ُعرضـــت 
اقرتاحات معينة إلدخـال حتسـينات عليهـا. وخبصـوص مسـألة العالقـة 
بــني األعمــال بشــأن طبقــات امليــاه اجلوفيــة العــابرة للحــدود واألعمــال 

أيـدت األغلبيـة السـاحقة الـرأي الـداعي  بشأن النفط والغاز الطبيعـي،
إىل معاجلة قانون طبقات املياه اجلوفية العـابرة للحـدود مبعـزل عـن أي 
عمــل تقــوم بــه اللجنــة مســتقبالً بشــأن املســائل املتعلقــة بــالنفط والغــاز 

ملشـاريع املـواد، اختلفـت آراء الطبيعي. وفيمـا يتعلـق بالشـكل النهـائي 
صــــك ملــــزم قانونــــاً يف حــــني أيــــد  احلكومــــات، فبعضــــها أيــــد اعتمــــاد

 البعض اآلخر اعتماد صك غري ملزم قانوناً.
ـــــدورة الســـــتني ( )٣( ـــــة يف شـــــىت ٢٠٠٨ويف ال )، نظـــــرت اللجن

ـــــة  ـــــواردة مـــــن احلكومـــــات واعتمـــــدت يف القـــــراءة الثاني التعليقـــــات ال
موعـــة مـــن  مشـــروع مـــادة بشـــأن  ١٩النصـــوص املنقحـــة املتضـــمِّنة 

العـــابرة للحـــدود. وقُـــدمت النصـــوص  قـــانون طبقـــات امليـــاه اجلوفيـــة
__________ 

ـاري املائيـة الدوليـة يف األغـراض غـري )٢١( اتفاقيـة قـانون اسـتخدام ا
 .١٩٩٧املالحية لعام 

لــــــــــــــــد، ٢٠٠٧ حوليــــــــــــــــة)٢٢( ، )ثــــــــــــــــاينالثــــــــــــــــاين (اجلــــــــــــــــزء ال ا
 .١٨٣-١٦٠ الفقرات

  املواضــــــــــيعيان الــــــــــواردان يف الــــــــــوثيقتنياملــــــــــوجزان )٢٣(
 (مثله). و أعاله) ١٦(انظر احلاشية  و

 .و  الوثيقة)٢٤(

املعتمدة يف القراءة الثانية يف شكل مشاريع مواد. ومتشياً مع ممارسة 
اللجنـــة، اســـتخدم تعبـــري "مشـــاريع املـــواد" دون احلكـــم مســـبقاً علـــى 
الشكل النهائي حلصيلة أعماهلـا. وملـا كانـت آراء احلكومـات بشـأن 

وصـــى اجلمعيـــة الشـــكل النهـــائي منقســـمة، فـــإن اللجنـــة قـــررت أن ت
العامة بنهج مـن خطـوتني، يتمثـل يف: (أ) أن حتـيط اجلمعيـة العامـة 
علمــاً مبشــاريع املــواد الــيت ســرتفق بقرارهــا وتوصــي بــأن تتخــذ الــدول 
املعنية ترتيبات ثنائية وإقليمية مالئمة إلدارة طبقات مياهها اجلوفية 
ا العــابرة للحــدود إدارة ســليمة علــى أســاس املبــادئ املنصــوص عليهــ

ــــة الحقــــة يف صــــياغة  يف مشــــاريع املــــواد؛ و(ب) أن تنظــــر يف مرحل
اتفاقيـة علـى أســاس مشـاريع املــواد. ومبـا أنـه سيمضــي بعـض الوقــت 
قبل البت يف اخلطوة الثانيـة فـإن اللجنـة قـررت أن حتجـم عـن صـوغ 
مشـــروع مـــادة بشـــأن العالقـــة بـــني مشـــاريع املـــواد هـــذه واالتفاقـــات 

مادة بشأن تسوية املنازعات، ذلك الدولية األخرى وكذلك مشروع 
 أن صوغهما لن يصبح ضرورياً إال بعد الشروع يف اخلطوة الثانية. 

ونظــــرت اللجنــــة بعنايــــة خبصــــوص كــــل مشــــروع مــــادة يف  )٤(
مسألة ما إذا كـان مـن الضـروري تنظـيم مشـاريع املـواد حبيـث تكـون 
هنـــاك التزامـــات تنطبـــق علـــى مجيـــع الـــدول بصـــفة عامـــة، والتزامـــات 
لــدول طبقــة امليــاه اجلوفيــة إزاء الــدول األخــرى لطبقــة امليــاه اجلوفيــة، 
والتزامــات لــدول طبقــة امليــاه اجلوفيــة إزاء الــدول األخــرى غــري دول 
طبقة املياه اجلوفية. وقد َتقرَّر، توخيـاً للفعاليـة، أن تُفـَرض يف بعـض 
مشـــاريع املـــواد التزامـــات علـــى دول ال تتقاســـم طبقـــة امليـــاه اجلوفيـــة 

ملعنية العابرة للحدود، ومنح هذه الدول يف بعـض احلـاالت حقوقـاً ا
إزاء دول طبقــة امليــاه اجلوفيــة. كمــا أنــه يف بعــض احلــاالت األخــرى 
ســـتنطبق االلتزامــــات بصــــفة عامــــة علــــى مجيــــع الــــدول. وقــــد أقــــرت 
اللجنــة بتوصــلها إىل هــذه االســتنتاجات احلاجــَة إىل محايــة طبقــات 

 لحدود.املياه اجلوفية العابرة ل
وتراعـــي مشـــاريع املـــواد العديـــد مـــن االتفاقـــات والرتتيبـــات  )٥(

الثنائيــة واإلقليميــة والدوليــة القائمــة واملتعلقــة بامليــاه اجلوفيــة. وقــد مت 
األغذية جتميع العديد من هذه الصكوك يف منشور أصدرته منظمة 

(الفاو) باالشرتاك مع منظمة األمـم املتحـدة والزراعة لألمم املتحدة 
. وممـــا ســـهل عمـــل اللجنـــة )٢٥(لرتبيـــة والعلـــم والثقافـــة (اليونســـكو)ل

بشــــأن طبقــــات امليــــاه اجلوفيــــة العــــابرة للحــــدود املســــامهُة واملســــاعدة 
القيِّمتــان اللتـــان بـــذهلما علمـــاء امليــاه اجلوفيـــة (أخصـــائيو اجليولوجيـــا 
املائيــة)، والقــائمون بشــؤون إدارة امليــاه، وخــرباء قــوانني امليــاه. ومنــذ 

، ما فتئت منظمة اليونسكو، وهـي الوكالـة املنسِّـقة مبنظومـة ٢٠٠٣
األمــم املتحــدة فيمــا يتعلــق مبشــاكل امليــاه العامليــة، تقــوم بــدور بــارز 

يف إسـداء املشـورة  عن طريق الربنامج اهليـدرولوجي الـدويل التـابع هلـا
العلمية والتقنية للمقـرر اخلـاص وللجنـة. وقـد بـذلت جهـوداً منسـقة 

ــا وبراجمهـــا، مـــن قبيـــل مــع غريهـــا مـــن  وكــاالت األمـــم املتحـــدة وجلا
منظمـــة الفـــاو، وجلنـــة األمـــم املتحـــدة االقتصـــادية ألوروبـــا، وبرنـــامج 

__________ 
)٢٥(

. 



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

األمـــم املتحـــدة للبيئـــة/مرفق البيئـــة العامليـــة، وكـــذلك الوكالـــة الدوليـــة 
للطاقــــــة الذريــــــة. كمــــــا تعاونــــــت مــــــع الرابطــــــة الدوليــــــة ألخصــــــائيي 

املركــز الــدويل لتقيــيم دول األمريكيــة، و اجليولوجيــا املائيــة، ومنظمــة الــ
السويســرية املعنيــة بطبقـــة  -، واللجنـــة الفرنســية مــوارد امليــاه اجلوفيــة

امليــاه اجلوفيــة يف منطقــة جنيــف، ومشــروع شــبكة غــواراين لطبقــات 
املياه اجلوفية. ويود املقرر اخلاص وجلنة القانون الدويل أن يعربا هلذه 

مــا. ك مــا عقــدت اللجنــة اجتماعــاً غــري اهليئــات عــن خــالص امتنا
مـــع جلنـــة قـــانون املـــوارد املائيـــة التابعـــة لرابطـــة  ٢٠٠٤رمســـي يف عـــام 

القانون الدويل، وتود اللجنة أن تقر بتسلمها لتعليقـات جلنـة قـانون 
ا اللجنــة يف القــراءة  املــوارد املائيــة بشــأن مشــاريع املــواد الــيت اعتمــد

الصـــادرة عـــن  ٢٠٠٤عـــام األوىل، وكـــذلك تقـــديرها لقواعـــد بـــرلني ل
 .)٢٦(رابطة القانون الدويل

ويتضمن نص القراءة الثانية ملشـاريع املـواد املتعلقـة بقـانون  )٦(
طبقــــات امليــــاه اجلوفيــــة العــــابرة للحــــدود الــــذي اعتمدتــــه اللجنــــة يف 

عـــدة تغيـــريات باملقارنـــة مـــع الـــنص املعتمـــد يف القـــراءة  ٢٠٠٨ عـــام
 ليقات املصاحبة.األوىل، يرد تعليل ملعظمها يف التع

 الديباجة
 ... 
ما لموارد المياه الجوفية من أهمية في دعـم إذ تدرك 

 الحياة البشرية في جميع مناطق العالم،
من  ١٣(أ) من المادة ١الفقرة  وإذ تضع في اعتبارها 

ميثاق األمم المتحدة، والتي تنص على أن تقوم الجمعية العامة 
بـــــإجراء دراســـــات ووضـــــع توصـــــيات بقصـــــد تشـــــجيع التطـــــوير 

 التدريجي للقانون الدولي وتدوينه،
) ١٧-(د١٨٠٣إلــى قــرار الجمعيــة العامــة  وإذ تشــير 
 بشـــــأن الســـــيادة ١٩٦٢كـــــانون األول/ديســـــمبر   ١٤المـــــؤرخ 

 الدائمة على الموارد الطبيعية،
المبــــــادئ والتوصــــــيات التــــــي  وإذ تؤكــــــد مــــــن جديــــــد 

اعتمــــــدها مــــــؤتمر األمــــــم المتحــــــدة المعنــــــي بالبيئــــــة والتنميــــــة 
فـــي إعـــالن ريـــو بشـــأن البيئـــة والتنميـــة وجـــدول  ١٩٩٢ لعـــام

 ،٢١أعمال القرن 
تزايد الطلب على المياه العذبة  وإذ تأخذ في االعتبار 

 وارد المياه الجوفية،وضرورة حماية م
المشاكل الخاصة التـي تثيرهـا قابليـة تعـرض  وإذ تدرك 

 طبقات المياه الجوفية للتلوث،
منهــا بالحاجــة إلــى ضــمان تنميــة مــوارد الميــاه واقتناعــاً  

الجوفيــة واالنتفـــاع بهــا وحفظهـــا وإدارتهـــا وحمايتهــا فـــي ســـياق 
__________ 

)٢٦(
.

الح تعزيـــــز التنميـــــة المثلـــــى والمســـــتدامة للمـــــوارد المائيـــــة لصـــــ
 األجيال الحالية والمقبلة،

أهميـــة التعـــاون الـــدولي وحســـن الجـــوار فـــي  وإذ تؤكــد 
 هذا الميدان،

على ضرورة مراعاة الحالة الخاصة للبلدان وإذ تشدد  
 النامية،

 بضرورة تعزيز التعاون الدولي، وإذ تعترف 
 ... 

 التعليق
أضـــيفت الديباجـــة يف القـــراءة الثانيـــة لتـــوفري إطـــار ســـياقي  )١(

ملشاريع املواد. ويسري مشروع الديباجة على هدي السوابق السـالفة 
 ةاملـواد املتعلقـاليت وضعتها اللجنة، وال سـيما تلـك املتصـلة مبشـاريع 
ومشــاريع  )٢٧(مبنـع الضـرر العـابر للحـدود النـاجم عـن أنشـطة خطـرة

يــــع اخلســــارة يف حالــــة الضــــرر العــــابر للحــــدود املبــــادئ املتعلقــــة بتوز 
 .)٢٨(الناجم عن أنشطة خطرة

ــا تســلم  )٢( والفقــرة األوىل مــن الديباجــة شــاملة مــن حيــث إ
مبا ملوارد املياه اجلوفية من أمهية يف دعم حياة البشرية. فال غىن عـن 
امليـــاه العذبـــة لبقـــاء البشـــر. وعليهـــا يعولـــون يف الشـــرب والتصـــحاح 

ظيــف) ويف اإلنتــاج الزراعــي وتربيــة املواشــي. وال يوجــد (الغســل والتن
أي مــورد طبيعــي بــديل عنهــا. ويوجــد ســبعة وتســعون يف املائــة مــن 

. ونظــراً لســرعة )٢٩(امليــاه العذبــة املتاحــة خمزونــاً حتــت ســطح األرض
منـــو الســـكان وتســــارع وتـــرية التنميــــة االقتصـــادية، فــــإن مـــوارد امليــــاه 

بــــإفراط وتتعـــرض للتلــــوث. ومثــــة حاجــــة اجلوفيـــة جيــــري اســــتخراجها 
 ماسة إىل أن تدار موارد املياه اجلوفية إدارة سليمة.

وتشـــري الفقــــرة الثالثـــة مــــن الديباجــــة إىل قـــرار اجلمعيــــة العامــــة  )٣(
بشـــأن الســـيادة الدائمـــة علـــى املـــوارد الطبيعيـــة. وتعيـــد ) ١٧-(د١٨٠٣

ئــــة والتنميــــة الفقــــرة الرابعــــة مــــن الديباجــــة تأكيــــد إعــــالن ريــــو بشــــأن البي
ملـــــؤمتر  ٢١وجــــدول أعمـــــال القــــرن  )٣٠(("إعــــالن ريـــــو") ١٩٩٢ لعــــام

__________ 
لــــــــد الثــــــــاين (اجلــــــــزء الثــــــــاين)٢٠٠١حوليــــــــة )٢٧( والتصــــــــويب،  ، ا
 .٩٧ الفقرة
لد الثاين (اجلزء الثاين)٢٠٠٦حولية )٢٨(  .٦٦، الفقرة ، ا
 ٢٥املرجـــــع املـــــذكور (احلاشـــــية ، انظـــــر )٢٩(

التصـــــــــدير. انظـــــــــر أيضـــــــــاً أعـــــــــاله)، 

.
م املتحـــــدة املعــــين بالبيئـــــة والتنميــــة، ريـــــو دي تقريــــر مـــــؤمتر األمــــ)٣٠(

(منشـــورات األمــم املتحـــدة، رقــم املبيـــع  ١٩٩٢حزيران/يونيــه  ١٤-٣جــانريو، 
لد األول:   ، القـرار األول، القرارات اليت اختذها املؤمتروالتصويب)، ا

املرفق األول.



الموارد الطبيعية المشتركة

منــــه  ١٨األمـــم املتحــــدة املعــــين بالبيئــــة والتنميـــة، والــــذي يتبــــىن الفصــــل 
ا واستخدامها  .)٣١(تطبيق النُـُهج املتكاملة يف تنمية املوارد املائية وإدار

ة أمـــا الفقـــرات اخلامســـة والسادســـة والســـابعة مـــن الديباجـــ )٤(
فــتعكس املقاصــد الرئيســية ملشـــاريع املــواد هــذه، وال ســيما االنتفـــاع 
مبوارد املياه اجلوفية ومحايتها، واضـعة يف اعتبارهـا تزايـد الطلـب علـى 
املياه العذبـة (وبالتـايل ضـرورة محايـة مـوارد امليـاه اجلوفيـة)، واملشـاكل 
اخلاصــــــة الـــــــيت تثريهــــــا هشاشـــــــة طبقــــــات امليـــــــاه اجلوفيــــــة، وكـــــــذلك 

ات األجيال احلالية واملقبلة. وتؤكد الفقرات الثامنة والتاسعة احتياج
والعاشــرة مــن الديباجــة تأكيــداً خاصــاً علــى التعــاون الــدويل وتراعــي 
احلالــــــــة اخلاصــــــــة للبلــــــــدان الناميــــــــة، واضــــــــعة يف اعتبارهــــــــا مبــــــــادئ 

 املسؤوليات املشرتكة لكن املتمايزة.

 الباب األول
 مقدمة

 النطاق  -١المادة 
 مشاريع المواد هذه على ما يلي:تسري  
االنتفاع بطبقات المياه الجوفيـة أو بشـبكات  (أ) 

 طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود؛
واألنشــــطة األخــــرى التــــي لهــــا تــــأثير، أو مــــن  (ب) 

المحتمــل أن يكــون لهــا تــأثير، علــى طبقــات الميــاه الجوفيــة أو 
 شبكات طبقات المياه الجوفية تلك؛

ــــدابير  (ج)  ــــة أو وت ــــة طبقــــات الميــــاه الجوفي حماي
 شبكات طبقات المياه الجوفية تلك وصونها وإدارتها.

 التعليق
النطـــاق الــذي تســـري فيـــه مشـــاريع  ١يبــني مشـــروع املـــادة  )١(

استخدام تعبـري "امليـاه  عموماً املواد هذه. ويف حني أنه من املناسب 
لوصـــف كتلـــة مـــن امليـــاه اجلوفيـــة، فـــإن  )(اجلوفيـــة" 

قــــــد اختــــــري  )(املصــــــطلح التقــــــين "طبقــــــة امليــــــاه اجلوفيــــــة" 
املعــّرف يف ألغــراض مشــاريع املــواد هــذه، ذلــك ألن هــذا املصــطلح 

يكتنفــه أي  هــو أكثــر دقــة مــن الناحيــة العلميــة وال ٢مشــروع املــادة 
ـــــة غمـــــوض ســـــواء بالنســـــبة خلـــــرباء القـــــانون أو لعلمـــــاء امليـــــ اه اجلوفي

إدارة هذه املياه. وغالباً ما تكون طبقة املياه اجلوفيـة  والقائمني على
متصــلة هيــدروليكياً بطبقــة أو أكثــر مــن طبقــات امليــاه اجلوفيــة. ويف 
مثل هذه احلالة، جيـب معاملـة طبقـات امليـاه اجلوفيـة هـذه باعتبارهـا 

ـــا الســـليمة ذلـــك ألن هنـــاك  ،تشـــكل شـــبكة وحيـــدة ألغـــراض إدار
تســــاقاً هيــــدروليكياً فيمــــا بينهــــا. وهــــذه السلســــلة الــــيت تتــــألف مــــن ا

طبقتــني أو أكثــر مــن طبقــات امليــاه اجلوفيــة تســمى "شــبكة طبقــات 
__________ 

.٩٠-١، الفقرات ١٨املرجع نفسه، املرفق الثاين، الفصل )٣١(

ــــاه  ُيشــــار إىلمشــــاريع املــــواد هــــذه،  امليــــاه اجلوفيــــة". ويف "طبقــــة املي
 "شبكة طبقات املياه اجلوفية" معاً بصورة دائمة.واجلوفية" 

ندة إىل اللجنة يف تدوين القانون بشأن وتتمثل الوالية املس )٢(
"املـــوارد الطبيعيـــة املشـــرتكة". وبالتـــايل فـــإن مشـــاريع املـــواد هـــذه لـــن 

أو شـــبكات طبقـــات امليـــاه  تســـري إال علـــى طبقـــات امليـــاه اجلوفيـــة
ـــاه اجلوفيـــة"العـــابرة للحـــدود" اجلوفيـــة  . وســـتكون مجيـــع طبقـــات املي

د خاضــعة ألحكــام العــابرة للحــدو  وشــبكات طبقــات امليــاه اجلوفيــة
مشـــاريع املـــواد هـــذه بصـــرف النظـــر عمـــا إذا كانـــت هـــذه الطبقـــات 

أن املياه  ورغممتصلة أو غري متصلة هيدروليكياً مبجاٍر مائية دولية. 
ــاري املائيــة لعــام   وفقــاً  ١٩٩٧اجلوفيــة املشــمولة بأحكــام اتفاقيــة ا

 (أ) منهـا تتسـم بقـدر أكــرب مـن خصـائص امليـاه الســطحية٢للمـادة 
 االتفاقيـة تغطـي شـبكة مـن امليـاه السـطحية وامليـاه اجلوفيـة يث إنح

واحـــداً  حبكــم عالقتهــا الطبيعيــة بعضــها بــبعض، كــالً " الــيت تشــكل
فــإن إمكانيـة خضــوع  "،وتتـدفق عـادة صــوب نقطـة وصــول مشـرتكة

غـري مسـتبعدة  أيضـاً  تلك امليـاه اجلوفيـة ألحكـام مشـاريع املـواد هـذه
 ملزماً  عليه، فإنه عندما تصبح مشاريع املواد هذه صكاً  . وبناءً متاماً 

ستكون مثة حاجة إىل حتديد العالقة بني مشاريع املـواد  ه، فإنقانوناً 
اري املائية لعام  هذه واتفاقية  .١٩٩٧ا

، يف الفقـــــــــرات الفرعيـــــــــة (أ) ١ويتنــــــــاول مشـــــــــروع املـــــــــادة  )٣(
شاريع املواد. مب املشمولة(ج)، ثالث فئات خمتلفة من األنشطة  إىل

فالفقرة الفرعيـة (أ) تتنـاول االنتفـاع بطبقـات امليـاه اجلوفيـة الـذي لـه 
أكــرب أثــر مباشــر علــى طبقــات امليــاه اجلوفيــة. ولقــد اختــري مصــطلح 

 أيضـاً يشـمل  "االنتفاع"، ألن ات"االستخدام"من  بدالً  "االنتفاع"
 .٢يف مشروع املادة  "االنتفاع"ف رِّ طريقة االستخدام. وعُ 

وتتنــاول الفقــرة الفرعيــة (ب) أنشــطة أخــرى غــري االنتفــاع  )٤(
. اجلوفيــة حيتمــل أن يكــون هلــا تــأثري علــى طبقــات امليــاههلــا تــأثري أو

ويبدو للوهلة األوىل أن الفقرة الفرعية مفرطة يف اتساعها وميكن أن 
ا غري ضـرورية علـى تلـك األنشـطة. غـري  تفرض قيوداً  تفسر على أ

تنظيم تلـك  ت املياه اجلوفية، من الضروري قطعاً أنه، يف حالة طبقا
األنشـــطة إلدارة طبقـــة ميـــاه جوفيـــة أو شـــبكة طبقـــات ميـــاه جوفيـــة 

د بدقة االلتزام فيما يتعلق بتلـك األنشـطة يف إدارة سليمة. وقد حدِّ 
مشاريع املـواد املوضـوعية. وهـذه األنشـطة هـي تلـك الـيت تُنفَّـذ فـوق 

بعـض  ، أو حيتمـل أن تلحـق،تُلحـقأو حول طبقات املياه اجلوفية و 
وجيـــب أن تكـــون هنـــاك، بطبيعـــة احلـــال، صـــلة  .ـــاالســـلبية  اآلثـــار

سببية بني األنشطة واآلثار. وعلى سبيل التوضيح، فإن االستخدام 
مبيـدات اآلفـات يف الزراعـة يف أرض  وألألمسدة الكيماوية  املتهاِون

لـوث يشبكة طبقات مياه جوفية قد  وأفوق طبقة مياه جوفية تقع 
 نفقـيطبقة امليـاه أو شـبكة طبقـات امليـاه. وقـد يـؤدي إنشـاء طريـق 

دون القيام بعمليات املسح املالئمة إىل تدمري التشـكيل اجليولـوجي 
عمليــة  إعاقــةلطبقــة ميــاه جوفيــة أو شــبكة طبقــات ميــاه جوفيــة أو 
طبقــات امليــاه  تغــذيتها املائيــة أو تصــريفها. وقــد يشــمل التــأثري علــى

 اجلوفيـــة تــــدهور نوعيـــة امليــــاه، وخفــــض كميتهـــا، والتســــبب يف تغــــري



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

مصــطلح "التـأثري" حبـد ذاتــه و عمـل طبقــات امليـاه اجلوفيـة. سـليب يف 
ال يــدل علــى أثــر إجيــايب أو ســليب. إال أن هــذا املصــطلح قــد يُفَهــم 
على أن لـه داللة سلبية إذا كـان السـياق الـذي ُيسـتخدم فيـه سـلبياً  

هو احلال يف الفقرة الفرعية (ب). ومفهوم "التأثري" هو أوسـع  كما
رتك حتديـد احلـد من مفهوم "األذى" أو "الضرر" األكثر حتديداً. ويُـ

 شاريع مواد موضوعية الحقة. ملاألدىن للتأثري 
ــا "التــدابريال يقصــد مبفهــوم "ويف الفقــرة الفرعيــة (ج)،  )٥(  أ

اذهـا للتعامـل مـع تـردي طبقـات عـني اختتتقتصر علـى التـدابري الـيت ي
دخل عليهــا التحســينات الــيت تُــ ل أيضــاً متشــهــي بــل  ،امليــاه اجلوفيــة

مل كانـــت ذات طـــابع مؤسســـي أم أوشـــىت أشـــكال التعـــاون، ســـواء 
 . تكن كذلك

 استخدام المصطلحات  -٢المادة 
 غراض مشاريع المواد هذه:أل 
ـــــة"  (أ)  يُقصـــــد بمصـــــطلح "طبقـــــة الميـــــاه الجوفي

جيولوجية نفيذة حاوية للميـاه تقـع تحتهـا طبقـة أقـل تشكيالت 
ــــة، والميــــاه التــــي تحويهــــا المنطقــــة المشــــبعة مــــن هــــذه  إنفاذي

 التشكيالت؛
يُقصــــــد بمصــــــطلح "شــــــبكة طبقــــــات الميــــــاه  (ب) 

الجوفية" سلسلة مؤلفة من طبقتين أو أكثـر مـن طبقـات الميـاه 
 متصلة هيدروليكيًا؛الالجوفية 
ــــة يُ  (ج)  الميــــاه الجوفيــــة قصــــد بمصــــطلحي "طبق

"شــــبكة طبقــــات الميــــاه الجوفيــــة العــــابرة أو العــــابرة للحــــدود" 
ــاه جوفيــة أو شــبكة طبقــات  للحــدود"، علــى التــوالي، طبقــة مي

 مياه جوفية تقع أجزاؤها في دول مختلفة؛
قصد بمصطلح "دولة طبقة الميـاه الجوفيـة" يُ  (د) 

و يقـــع فـــي إقليمهـــا أي جـــزء مـــن طبقـــة الميـــاه الجوفيـــة أ دولـــةٌ 
 شبكة طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود؛

يشــــــمل مصــــــطلح "االنتفــــــاع بطبقــــــات الميــــــاه  )ه( 
الميــــاه الجوفيــــة العــــابرة للحــــدود" طبقــــات شــــبكات ب وأالجوفيــــة 

 استخراج المياه والحرارة والمعادن، وتخزين وتصريف أي مادة؛
قصــــــد بمصــــــطلح "طبقــــــة الميــــــاه الجوفيــــــة يُ  (و) 
ـــاه المغـــذاة ـــة ال ُيســـتهان بهـــا مـــن " طبقـــة مي ـــة تتلقـــى كمي جوفي

 التغذية المائية المعاصرة؛
قصـــد بمصـــطلح "منطقـــة التغذيـــة" المنطقـــة يُ  (ز) 

تتــألف مــن مســتجمعات و  ،التــي تــوفر الميــاه لطبقــة ميــاه جوفيــة
ميـاه األمطــار والمنطقــة التــي تتــدفق فيهـا هــذه الميــاه إلــى طبقــة 

 ب عبر التربة؛مياه جوفية بالجريان على سطح األرض وبالتسر 
ف" المنطقـة يصـر تقصد بمصـطلح "منطقـة اليُ  (ح) 

التي تتدفق فيها المياه الصادرة من طبقة مياه جوفية إلى منافذ 
هــذه الطبقــة مثــل المجــرى المــائي، أو البحيــرة، أو الواحــة، أو 

 األرض الرطبة، أو المحيط.

 التعليق
مثانيـة مصـطلحات اسـتخدمت يف  ٢يعرف مشروع املادة  )١(

مشـــاريع املـــواد هـــذه. وقـــد اســـتخدمت مصـــطلحات تقنيـــة ليكـــون 
ملستخدميه احملتملني، أي املوظفني العلميني والقائمني  النص مراعياً 

هنــاك تعـاريف خمتلفــة لطبقـة امليــاه اجلوفيــة و علـى شــؤون إدارة امليـاه. 
لميــاه اجلوفيــة يف املعاهــدات القائمــة وغريهــا مــن الوثــائق القانونيــة لو 

م تعريـــف غـــري أنـــه ألغـــراض مشـــاريع املـــواد هـــذه، يقـــدِّ  .)٣٢(الدوليـــة

__________ 
الصـادر عـن  توجيـه المـن  ٢من املـادة  ١١رة الفق)٣٢(

 ٢٠٠٠تشــرين األول/أكتــوبر  ٢٣ الربملــان األورويب وجملــس االحتــاد األورويب يف
 املائية: اتلجماعة األوروبية يف جمال السياسلطار عمل إل واملنشئ

طبقـــة أو طبقـــات حتـــت ســـطح  ‘طبقـــة امليـــاه اجلوفيـــة‘يُقصـــد مبصـــطلح "
األرض مــن الصــخر أو غــريه مــن الطبقــات اجليولوجيــة ذات املســامية والنفاذيــة 
الكــافيتني للســماح إمــا بتــدفق ذي شــأن للميــاه اجلوفيــة أو باســتخراج كميــات 

" (ذات شــــــــــــــأن مــــــــــــــن امليــــــــــــــاه اجلوفيــــــــــــــة
(. 

جلنــة األمـــم املتحـــدة للتعويضـــات، تقريــر وتوصـــيات فريـــق املفوضـــني  
 ":٤-بشأن الدفعة الثالثة من املطالبات من الفئة "واو

وجـد حتـت يللميـاه  مكـوَّن جيولـوجي طبيعـي حـاوٍ طبقة امليـاه اجلوفيـة: "
 .املسرد) ،" (سطح األرض

املتعلــــــق النمــــــوذجي يــــــو جبال مــــــن اتفــــــاق ١مــــــن املــــــادة  ١الفقــــــرة  
 :١٩٨٩ لعام باستخدام املياه اجلوفية العابرة للحدود

جيولـــوجي حـــاٍو للميـــاه  تشـــكيل ‘طبقـــة امليـــاه اجلوفيـــة‘يُقصـــد مبصـــطلح "
" حتـــــت ســـــطح األرض ميكـــــن أن ُتســـــتخرج منـــــه كميـــــات ذات شـــــأن مـــــن امليـــــاه

 .)٥٣٧ أعاله)، ص ٢٥، املرجع املذكور (احلاشية (
 لعــام مــن قواعــد بــرلني املتعلقــة بــاملوارد املائيــة ٣مــن املــادة  ٢الفقــرة  

 رابطة القانون الدويل:والصادرة عن  ٢٠٠٤
طبقـــة أو طبقـــات حتـــت ســـطح ‘ طبقـــة امليـــاه اجلوفيـــة‘"يقصـــد مبصـــطلح 

األرض مــن الطبقــات اجليولوجيــة ذات املســـامية والنفاذيــة الكافيــة الــيت تســـمح 
ـــــة أو باســـــتخراجها" إمـــــا بتـــــدفق كميـــــات  ـــــاه اجلوفي قابلـــــة لالســـــتخدام مـــــن املي

) 
 ).٩أعاله)، ص  ٢٦(احلاشية 

الصــــادر عـــن جملــــس  مــــن التوجيـــه  ١(أ) مــــن املـــادة ٢الفقـــرة 
شــــأن محايــــة امليــــاه ب ١٩٧٩كــــانون األول/ديســــمرب   ١٧اجلماعــــات األوروبيــــة يف 

اجلوفيـــة مـــن التلـــوث الـــذي تســـببه بعـــض املـــواد اخلطـــرة (
)؛ واملـــــــــــــــــــــــــادة 

  ١٢الصــادر عــن جملــس اجلماعــات األوروبيــة يف  (أ) مــن التوجيــه ٢
بشـــــأن محايـــــة امليـــــاه مـــــن التلـــــوث الـــــذي تســـــببه  ١٩٩١كـــــانون األول/ديســـــمرب 

)؛ النيـــــرتات مـــــن املصـــــادر الزراعيـــــة (
محايةاتفاقيةمن الربوتوكول املتعلق باملاء والصحة امللحق ب ٢من املادة  ٣والفقرة 

اريواستخدام  ٢؛ والفقرة ١٩٩٢لعام  الدوليةوالبحرياتللحدودالعابرةاملائيةا
الصــــادر عــــن الربملــــان األورويب وجملــــس  مــــن التوجيــــه  ٢مــــن املــــادة 

واملنشــــــئ إلطــــــار عمــــــل  ٢٠٠٠تشــــــرين األول/أكتــــــوبر  ٢٣االحتــــــاد األورويب يف 
  للجماعة األوروبية يف جمال السياسات املائية:

 تابع على الصفحة التالية



الموارد الطبيعية المشتركة

الفقــــرة الفرعيــــة (أ) الوصــــف الــــدقيق يف طبقــــة امليــــاه اجلوفيــــة الــــوارد 
ا من  للعنصرين اللذين تتألف منهما طبقة املياه اجلوفية وما يتعلق 

ينبغــــــــي تنظيمهــــــــا. ويتمثــــــــل أحــــــــد هــــــــذين العنصــــــــرين يف  أنشــــــــطة
رض الـيت حتتـوي علـى املـاء. التشكيالت اجليولوجية حتت سـطح األ

والـــــذي ميكـــــن  فيهـــــاأمـــــا العنصـــــر الثـــــاين فيتمثـــــل يف املـــــاء املختـــــزن 
حىت ال يكون مثة شك  "حاوية للمياه"خدم تعبري استخراجه. واستُ 

يف أن نطــاق مشــاريع املــواد هــذه ال يشــمل الــنفط والغــاز الطبيعــي. 
الـــواردة يف نـــص القـــراءة األوىل  كلمـــة وقـــد حـــذفت  
ــــزي  ــــة اإلنكلي ــــديهي أن طبقــــات امليــــاه اجلوفي ــــه مــــن الب تشــــكيل ألن
" اجليولـــــوجيســـــطح األرض. و"التشـــــكيل  حتـــــتوجـــــد جيولـــــوجي ي

يتــــألف مــــن مــــواد تتكــــون بصــــورة طبيعيــــة مثــــل الصــــخور واحلصــــى 
والرمل. وتقع حتت مجيع طبقات املياه اجلوفيـة طبقـات أقـل إنفاذيّـة 

ابة قاع احلاوية. كما تقع فوق بعض طبقـات امليـاه اجلوفيـة تكون مبث
ـــاه املختزنـــة يف طبقـــات امليـــاه  وُيشـــار إىلطبقـــات أقـــل إنفاذيّـــة.  املي

ـا تكـون خاضـعة  بتعبري املياه اجلوفية احملصـورةاجلوفية هذه  حيـث إ
 لضغوط أخرى إضافة إىل الضغط اجلوي.

مليـــاه اجلوفيـــة الـــذي حتويـــه طبقـــة ا "املـــاء"ويقتصـــر تعريـــف  )٢(
على ذلك املاء املختزن يف الطبقة املشـبعة مـن التشـكيل اجليولـوجي 

. أمــا املــاء بســهولة ألن هـذا املــاء هــو وحـده الــذي ميكــن اسـتخراجه
الـــذي يوجـــد فـــوق املنطقـــة املشـــبعة مـــن التشـــكيل اجليولـــوجي، مثـــل 
املـــاء الـــذي يوجـــد حتـــت األرض خـــارج طبقـــة امليـــاه اجلوفيـــة، فيظـــل 

يف شـكل خبـار وال ميكـن اسـتخراجه و طبقات ذات مسام  يف جممعاً 
شـــبه الزيـــت احلجـــري. ومـــن املمكـــن نظريـــاً، ي وهـــذا املـــاءبســـهولة. 

بالطبع، فصل هـذه امليـاه عـن اهلـواء والرتبـة ولكـن ذلـك لـيس ممكنـاً 
حاليـــاً مـــن الناحيـــة التقنيـــة أو االقتصـــادية. وقـــد أثـــري تســـاؤل حـــول 

أن تنطبق أيضاً على التشكيالت  إذا كانت مشاريع املواد ينبغي ما
. ويف حني أنه من ءمن املا شحيحةاليت ال حتتوي إال على كميات 

الواضح أن الدول ليست معنية بطبقات املياه اجلوفية اليت ال تتسـم 
بأمهيـــة بالنســـبة هلـــا، فلـــيس مـــن املمكـــن حتديـــد معيـــار مطلـــق هلـــذه 

، املــاء العــذب ســاً أسا هــوتتناولــه مشــاريع املــواد  فاملــاء الــذيالغايــة. 
يف  واردة ضــــمناً  املــــاءحليــــاة البشــــر. وعذوبــــة  الزمــــاً  باعتبــــاره مــــورداً 

الصـــــحة التعريـــــف وسيســـــتعمل اخلـــــرباء املبـــــادئ التوجيهيـــــة ملنظمـــــة 
 توجـــــــد التشـــــــكيالتاملتعلقـــــــة بنوعيــــــة ميـــــــاه الشــــــرب. وال  العامليــــــة

 لتلـــــك امليـــــاه العذبـــــة إال حتـــــت ســـــطح األرض. ةاحلاويـــــ ةاجليولوجيــــ

 ) (تابع)٣٢احلاشية (
كــل امليــاه الكائنــة حتــت ســطح األرض ‘ امليــاه اجلوفيــة‘"يقصــد مبصــطلح 

يف الطبقـــة املشـــبعة بامليـــاه الباطنيـــة واملتصـــلة اتصـــاالً مباشـــراً بســـطح األرض أو 
 الرتبة اجلوفية".
 املائيـــــــةقواعـــــــد بــــــرلني املتعلقــــــة بــــــاملوارد مــــــن  ٣مــــــن املــــــادة  ١١الفقــــــرة 

امليــــاه ‘: "يُقصـــد مبصــــطلح رابطــــة القـــانون الــــدويلوالصــــادرة عـــن  ٢٠٠٤ لعـــام
امليـــاه الكائنـــة حتـــت ســـطح األرض واملوجـــودة يف طبقـــة مشـــبعة بامليـــاه ‘ اجلوفيـــة

 الباطنية، وعلى اتصال مباشر بسطح األرض أو الرتبة".

حتــــت اجلــــرف القــــاري  ةوالواقعــــ ةاملغمــــور  ةاجليولوجيــــ تيالفالتشــــك
عذبة وبالتايل فإن تلك التشكيالت واملياه خترج عن  اً وي مياهحت ال

نطاق مشاريع املواد هذه. غري أن بعض طبقات املياه اجلوفية حتوي 
وتتــداخل طبقــات امليــاه اجلوفيــة الســاحلية الــيت تصــرف  أجاجــاً  مــاءً 

األجـاج أو  املـاءمياهها يف البحر مع املياه املاحلة. وميكن اسـتخدام 
يف املوجـــود يف طبقـــات امليـــاه اجلوفيـــة تلـــك املـــنخفض امللوحـــة  املـــاء

تســـري مشـــاريع املـــواد هـــذه علـــى و أغـــراض الـــري أو ميكـــن حتليتـــه. 
 طبقات املياه اجلوفية تلك. 

وتتــــألف "شــــبكة طبقــــات امليــــاه اجلوفيــــة" مــــن طبقتــــني أو  )٣(
أكثر من طبقات املياه اجلوفية املتصلة هيدروليكياً. وهذه الطبقـات 
ـــا ميكـــن أن  ال تكـــون مـــن نفـــس التشـــكيل اجليولـــوجي فقـــط بـــل إ

كـــون يتكـــون أيضـــاً مـــن تشـــكيالت جيولوجيـــة خمتلفـــة. وميكـــن أن 
، بـــــبعضبعضـــــها  ،اجلوفيـــــةطبقـــــات امليـــــاه االتصـــــال اهليـــــدروليكي ل

تصلة هيـدروليكياً" إىل املرأسياً أو أفقياً أيضاً. ويشري تعبري "اتصاًال 
وجود عالقة فيزيائية بني طبقتني أو أكثر مـن طبقـات امليـاه اجلوفيـة 
حيث يكون مبقدور إحدى طبقات املياه اجلوفية أن تنقل كميـة مـا 

. صــــحيحلعكــــس مــــن امليــــاه إىل طبقــــات امليــــاه اجلوفيــــة األخــــرى وا
وتُعترب كمية املاء اليت ميكن أن تُنقل من طبقة إىل أخرى مهمة ألن  

قـــد ال تفضـــي إىل  شـــحيحةكميـــة املـــاء الـــيت ليســـت ذات شـــأن أو 
نشوء صلة هيدروليكيـة حقيقيـة بـني طبقـات امليـاه اجلوفيـة. ويتصـل 
معيـــار حتديـــد مـــا إذا كانـــت كميـــة امليـــاه ذات شـــأن اتصـــاًال مباشـــراً 

نية أن يكون لطبقة امليـاه اجلوفيـة الناقلـة للميـاه أثـر علـى مبدى إمكا
ـــاه اجلوفيـــة املتلقيـــة. ولـــيس مـــن  ـــاه يف طبقـــات املي كميـــة ونوعيـــة املي
املمكن وضع معايري عامة ومطلقة لتحديد مثل هذا األثـر. وينبغـي 
إصــدار حكــم يف كــل حالــة بعينهــا حــول مــا إذا كــان ينبغــي معاملــة 

بوصـفها شـبكة ألغـراض اإلدارة السـليمة  طبقات املياه اجلوفية هـذه
 لطبقات املياه اجلوفية.

وتُعـرِّف الفقـرة الفرعيـة (ج) مصــطلح "طبقـة امليـاه اجلوفيــة  )٤(
ـــاه ا جلوفيـــة العـــابرة العـــابرة للحـــدود" ومصـــطلح "شـــبكة طبقـــات املي

النطــــاق ويف ب املتعلقــــة ١ني يف مشــــروع املــــادة للحــــدود" املســــتخدم
العديـد مـن مشــاريع املـواد األخـرى. وينصــب الرتكيـز يف هـذه الفقــرة 
علــى النعــت "عــابرة للحــدود". وتـــنص هــذه الفقــرة علــى أنــه لكـــي 
تُعتـــرب طبقـــة امليـــاه اجلوفيـــة أو شـــبكة طبقـــات امليـــاه اجلوفيـــة "عـــابرة 
للحــــدود" جيــــب أن تكــــون أجــــزاء مــــن طبقــــة امليــــاه اجلوفيــــة أو مــــن 

يـاه اجلوفيـة هـذه واقعـة يف دول خمتلفـة. وحتديـد مـا شبكة طبقات امل
إذا كانت أجزاء من طبقة املياه اجلوفية أو مـن شـبكة طبقـات امليـاه 
اجلوفية واقعة يف دول خمتلفة يتوقف على عوامـل ماديـة. ففـي حالـة 
املياه السطحية، ميكن التثبت بسهولة من وجـود مثـل هـذه العوامـل 

امليـــاه اجلوفيـــة، يتطلـــب حتديـــد وجـــود  املراقبـــة البســـيطة. ويف حالـــةب
 تعقيــداً طبقــات ميــاه جوفيــة عــابرة للحــدود األخــذ بأســاليب أكثــر 

مثـــل تكنولوجيـــا التتبـــع  ،تعتمـــد علـــى احلفـــر واســـتخدام التكنولوجيـــا
 لطبقات املياه اجلوفية. اخلارجيمن أجل تعيني احلد  ،النظائري



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

ة امليــــاه وتُعــــرِّف الفقــــرة الفرعيــــة (د) مصــــطلح "دولــــة طبقــــ )٥(
اجلوفيــة" املســتخدم يف مشــروع املــواد كلــه. فعنــدما يــتم التثبــت مــن 
وجـــود جـــزء مـــن طبقـــة ميـــاه جوفيـــة أو شـــبكة طبقـــات ميـــاه جوفيـــة 
عــابرة للحــدود يف اإلقلــيم اخلاضــع لواليــة دولــة معينــة، تكــون تلــك 
الدولــة مـــن دول طبقــة امليـــاه اجلوفيــة ألغـــراض مشــاريع املـــواد هـــذه. 

مليـــاه اإلقليميـــة. ويف بعـــض احلـــاالت االســـتثنائية، ويشـــمل اإلقلـــيم ا
ميكن أن تدير دولة ثالثة إقليم دولة أخرى يقع فيها جزء من طبقـة 
ميـاه جوفيـة أو شــبكة طبقـات ميـاه جوفيــة عـابرة للحـدود. ومســألة 
اعتبــار الدولــة القائمــة بـــاإلدارة دولــة طبقــة ميـــاه جوفيــة تقــرر حالـــة 

ملنتفعــــــني مــــــن طبقــــــة امليــــــاه حبالـــــة مــــــع مراعــــــاة مصــــــلحة الســـــكان ا
 تلك.  اجلوفية

) يف القراءة الثانية. فاستخراج املياه هالفقرة ( توقد صيغ )٦(
العذبــة هــو بطبيعــة احلــال وجــه االنتفــاع الرئيســي مــن طبقــات امليــاه 
اجلوفية. ومثة أنـواع أخـرى مـن أوجـه االنتفـاع الـيت ال ينبغـي جتاهلهـا 

ـــا اســـتثنائية وثانويـــة. وعـــرف  غـــري جـــامع تعريفـــاً  "االنتفـــاع"رغـــم أ
ليشــمل ال اســتخراج امليــاه فحســب بــل واســتخراج احلــرارة ألغــراض 

 اتعليهــا يف طبقـــ قــد يعثــرالطاقــة احلراريــة واســتخراج املعــادن الـــيت 
جتريــب  مــن قبيــل ،امليــاه اجلوفيــة، وكــذا ختــزين النفايــات أو تصــريفها

ثـاين أكسـيد تقنية جديـدة السـتخدام طبقـة امليـاه اجلوفيـة يف تنحيـة 
تصـــريف ب املتعلقـــةقواعـــد ال الكربـــون. ومـــن املتوقـــع أن تســـري أيضـــاً 

 النفايات السامة واإلشعاعية وغريها من النفايات اخلطرة.
مغــذاة أو غــري وميكــن أن تكــون طبقــة امليــاه اجلوفيــة طبقــة  )٧(

. وتســري قواعــد خمتلفــة إىل حــد مــا علــى كــل واحــدة منهمــا. مغــذاة
. وألغـــــراض إدارة املغـــــذاة(و) طبقـــــة امليـــــاه  وتعـــــرف الفقـــــرة الفرعيـــــة

" هـــي غــري املغــذاةطبقــات امليــاه اجلوفيــة، فـــإن طبقــة امليــاه اجلوفيـــة "
تلـــك الـــيت تتلقـــى كميـــة "ال تُـــذكر" مـــن التغذيـــة املائيـــة "املعاصـــرة". 

اويشري تعبري "ال  كمية ما من املياه. وينبغي ب تغذية" إىل ُيستهان 
ـاذه الكميـة "ال تقييم مسألة ما إذا كانت هـ " باالسـتناد ُيسـتهان 

إىل اخلصــــائص احملــــددة لطبقــــة امليــــاه اجلوفيــــة املتلقيــــة، مبــــا يف ذلــــك 
حجـــم امليـــاه يف طبقـــة امليـــاه اجلوفيـــة املتلقيـــة، وحجـــم امليـــاه املصـــرَّفة 
منهــا، وحجــم امليــاه الــيت تغــذيها، واملعــدل الــذي حتــدث بــه عمليــة 

رة" باعتبــاره يشــري إىل الفــرتة التغذيــة. وينبغــي فهــم مصــطلح "املعاِصــ
ســــنة يف املاضــــي  ٥٠منهــــا  ،ســــنة ١٠٠الزمنيــــة الــــيت تشــــمل قرابــــة 

ويصــــنف العلمــــاء عمومــــاً طبقــــات امليــــاه  .ســــنة يف املســــتقبل ٥٠و
اجلوفية املوجودة يف منطقـة قاحلـة يقـل فيهـا املعـدل السـنوي هلطـول 

. ةغـري ُمغـذاملـم باعتبارهـا طبقـات ميـاه جوفيـة  ٢٠٠األمطار عـن 
ومـــن املمكـــن التحقـــق ممـــا إذا كانـــت طبقـــة ميـــاه جوفيـــة معينـــة قـــد 
حصلت على تغذية مائية خالل فـرتة اخلمسـني سـنة األخـرية تقريبـاً 
باســـتخدام أســـاليب تتبّـــع اآلثـــار اإلشـــعاعية. وهـــذه تشـــمل مــــاديت 

مبســتوى ني عــن جتــارب األســلحة النوويــة توم الناشــئيــالســيزيوم والرتيت
، ومــادة الكريبتــون الناشــئة عــن ١٩٦٣/١٩٦٤ تــه يفذرو ضــخ بلــغ 

ات. ياالنبعــاث املســتمر مــن الصــناعة النوويــة منــذ أواســط اخلمســين
وهي مواد عائمة يف الغالف اجلـوي علـى مـدى السـنوات اخلمسـني 

األخـــــرية وميكـــــن كشـــــف وجودهـــــا يف طبقـــــة امليـــــاه اجلوفيـــــة املتلقيـــــة 
 للتغذية املائية من مياه األمطار خالل تلك الفرتة.

، مبــا "منطقــة تغذيــة"وقــد تكــون لكــل طبقــة ميــاه جوفيــة  )٨(
منطقــة "و ،وفيــةاجليــاه املبطبقــة  فيهــا مســتجمع متصــل هيــدروليكياً 

وفيــة إىل منفــذها. اجليــاه املاملــاء مــن طبقــة  خالهلــايتــدفق  "تصــريف
ـــــة"وورد تعريفـــــا  يف الفقـــــرتني " منطقـــــة التصـــــريف"و "منطقـــــة التغذي

ــــانالفــــرعيتني (ز) و(ح).  ــــان وتقــــع هات ــــاه  املنطقت خــــارج طبقــــة املي
ما  . وتسـهم منطقـة التغذيـة ا هيدروليكياً  متصلتاناجلوفية رغم أ

وهــي تشــمل املنطقــة الــيت تتســرب  ،بتــوفري امليــاه لطبقــة امليــاه اجلوفيــة
فيهــــا ميــــاه األمطــــار مباشــــرة عــــرب ســــطح األرض، ومنطقــــة اجلريــــان 

طح األرض، الســـطحي الـــيت تتســـرب منهـــا امليـــاه يف النهايـــة عـــرب ســـ
ومنطقـــة التســـرب اجلـــويف غـــري املشـــبعة. أمـــا منطقـــة التصـــريف فهـــي 
 ،املنطقة اليت تتدفق خالهلا املياه من طبقة املياه اجلوفيـة إىل منفـذها

ـــراً أو حبـــرية أو حميطـــاً أو واحـــة أو أرضـــاً و  الـــذي ميكـــن أن يكـــون 
رطبة. واملنافذ من هذا القبيل ليست جزءاً من منطقـة التصـريف يف 

ـا. وتشـكل طبقـة امليـاه اجلوفيـة ومنطقتـحـ تغـذيتها وتصــريفها   اد ذا
بضـرورة  اإلقـراريف الـدورة اهليدرولوجيـة. وإن  ديناميكيـاً  متصـالً  كالً 

تتوقف شري إىل أمهية محاية جممل البيئة اليت يمحاية تلك املناطق إمنا 
عليها حياة طبقة املياه اجلوفية. وختضع تلك املناطق لتدابري خاصـة 

 وترتيبات تعاونية مبوجب أحكام مشاريع املواد هذه. 

 الباب الثاين
 مبادئ عامة

 سيادة دول طبقة المياه الجوفية  -٣المادة 
لكــل دولــة مــن دول طبقــة الميــاه الجوفيــة ســيادة علــى  

ذلـــــك الجـــــزء مـــــن طبقـــــة الميـــــاه الجوفيـــــة أو شـــــبكة طبقـــــات 
الجوفيــــة العــــابرة للحــــدود الــــذي يقــــع داخــــل إقليمهــــا.  الميــــاه

ولمشــاريع وتمــارس هــذه الــدول ســيادتها وفقــاً للقــانون الــدولي 
 المواد هذه.

 التعليق
إن احلاجة إىل إدراج إشارة صرحية يف شكل مشروع مـادة  )١(

بشأن سيادة الـدول علـى املـوارد الطبيعيـة الـيت توجـد داخـل إقليمهـا  
ســيما  تأكيـد مــن قبـل العديـد مــن الـدول، والادة عــكانـت موضـع إ

مــن قبــل دول طبقــات امليــاه اجلوفيــة الــيت تــرى أن املــوارد املائيــة هــي 
ــــاملــــك للــــدول الــــيت توجــــد هــــذه املــــوارد فيهــــا و  ختضــــع للســــيادة  أ

احلصرية لتلك الدول. كما أشري إىل أن املياه اجلوفية جيب أن تعترب 
مــــــوارد  علــــــى غــــــراريهــــــا، ملكــــــاً للــــــدول الــــــيت توجــــــد هــــــذه امليــــــاه ف

والغــــاز الطبيعــــي. وُأشــــري يف هــــذا الصــــدد إىل قــــرار اجلمعيــــة  الــــنفط
 ١٩٦٢كـــانون األول/ديســـمرب   ١٤) املـــؤرخ ١٧-(د١٨٠٣العامـــة 

املعنون "السيادة الدائمـة علـى املـوارد الطبيعيـة". وقـد وردت إشـارة و 
 إىل ذلك القرار يف الديباجة. 



الموارد الطبيعية المشتركة

والصكوك القانونيـة األخـرى ويشري العديد من املعاهدات  )٢(
 ٣ويؤكـد مشـروع املـادة . )٣٣(إىل سيادة الـدول علـى املـوارد الطبيعيـة

دول سيادة على طبقة املياه اجلوفية أو للاملبدأ األساسي القائل بأن 
 إمجـــاالً داخـــل إقليمهـــا. ويوجـــد  أجـــزاء طبقـــة امليـــاه اجلوفيـــة الواقعـــة

ـــذه املســـألة.  نوعـــان مـــن الصـــيغ يف ممارســـات الـــدول فيمـــا يتعلـــق
يف الصـــيغة اإلجيابيـــة. ويفـــرض بعـــض  ويتمثـــل أحـــد هـــذين النـــوعني

ملمارسة هذا احلـق يف السـيادة. ومـن  مقيِّدةهذه املمارسات شروطاً 
 األمثلة على ذلك الصيغة التالية: 

__________ 
املعاهـــــدات الـــــيت تشـــــري إىل هـــــذا املفهـــــوم يف ديباجتهـــــا:  (أ))٣٣(

)؛ واالتفاق املتعلق بنوعية اهلواء بني  ١٩٨٥فيينا حلماية طبقة األوزون (اتفاقية 
( ١٩٩١كندا والواليـات املتحـدة لعـام 

)؛ 
)؛ واالتفاقيـة املتعلقـة ١٩٩٢(واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ 

)؛ واتفاقيـة مكافحـة التصـحر يف البلـدان الـيت تعـاين ١٩٩٢بالتنوع البيولوجي (
)؛ واتفاقيـة ١٩٩٤من اجلفاف الشديد و/أو مـن التصـحر وخباصـة يف أفريقيـا (

.)٢٠٠٣اإلدارة املستدامة لبحرية تنجانيقا (
امهـا: املعاهـدات الـيت تشـري إىل هـذا املفهـوم ضـمن أحك (ب) 

)؛ وامليثــاق األفريقــي حلقــوق ١٩٧٨اتفاقيــة فيينــا خلالفــة الــدول يف املعاهــدات (
)؛ واتفاقيــــــــة األمــــــــم املتحــــــــدة لقــــــــانون البحــــــــار ١٩٨١اإلنســــــــان والشــــــــعوب (

)؛ واتفاقيــــة محايــــة املــــوارد الطبيعيـــــة والبيئــــة يف منطقــــة جنــــوب احملـــــيط ١٩٨٢(
مـــم املتحــــدة لقــــانون )؛ واتفــــاق تنفيـــذ مــــا تتضـــمنه اتفاقيــــة األ١٩٨٦اهلـــادئ (

مـــن أحكـــام بشـــأن حفـــظ  ١٩٨٢كـــانون األول/ديســـمرب   ١٠البحـــار املؤرخـــة 
وإدارة األرصــــــدة الســــــمكية املتداخلــــــة املنــــــاطق واألرصــــــدة الســــــمكية الكثــــــرية 

)؛ والربوتوكــول املتعلــق باملــاء والصــحة امللحــق باتفاقيــة محايــة ١٩٩٥االرحتــال (
ـــــاري املائيـــــة العـــــابرة للحـــــدو   ١٩٩٢د والبحـــــريات الدوليـــــة لعـــــام واســـــتخدام ا

 .)٢٠٠٣)؛ واالتفاقية األفريقية حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية (١٩٩٩(
 الصكوك الدولية غري امللزمة الـيت تشـري إىل هـذا املفهـوم: (ج) 

مشــاريع املــواد املتعلقــة مبنــع الضــرر العــابر للحــدود النــاجم عــن أنشــطة خطــرة، 
ا جلنـــة القـــانون ا ـــا الثالثـــة واخلمســـني عـــامَ والـــيت اعتمـــد  ٢٠٠١ لـــدويل يف دور

 االقتصـــادية أعـــاله)؛ و"العمـــل املتضـــافر مـــن أجـــل التنميـــة ٢٧(انظـــر احلاشـــية 
 )١٥-(د١٥١٥للبلـــدان األقـــل منـــواً مـــن الناحيـــة االقتصـــادية" (قـــرار اجلمعيـــة العامـــة 

الدائمــــة علــــى املــــوارد  )؛ و"الســــيادة١٩٦٠كــــانون األول/ديســــمرب   ١٥ املــــؤرخ
ـــــــــــة" (قـــــــــــرار اجلمعيـــــــــــة العامـــــــــــة الطب كـــــــــــانون   ١٤) املـــــــــــؤرخ ١٧-(د١٨٠٣يعي

 )؛ وإعـــالن مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة املعـــين بالبيئـــة البشـــرية١٩٦٢األول/ديســـمرب 
) (١٩٧٢( ")إعالن ستكهومل("

؛ وميثــــــــــــــــــاق حقــــــــــــــــــوق )
ــا االقتصــادية (قــرار اجلمعيــة العامــة    ١٢) املــؤرخ ٢٩-(د٣٢٨١الـدول وواجبا

التنميـة (قـرار اجلمعيـة العامـة  )؛ وإعـالن احلـق يف١٩٧٤كانون األول/ديسمرب 
) ١٩٩٢)؛ وإعــالن ريـــو (١٩٨٦ ديســـمرب كــانون األول/  ٤املــؤرخ  ٤١/١٢٨

 .أعاله) ٣٠(انظر احلاشية 
املعاهــــــدات األخــــــرى ذات الصــــــلة: اتفــــــاق رابطــــــة أمــــــم  (د) 

 .، غري نافذ)١٩٨٥جنوب شرق آسيا بشأن حفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية (
[املعاهــدات الــيت تشــري إىل مفهــوم حــق الشــعوب يف الســيادة علــى  

  ].مواردها الطبيعية
)؛ ١٩٦٦اخلـــاص بـــاحلقوق االقتصـــادية واالجتماعيـــة والثقافيـــة (العهـــد الـــدويل 

)؛ وامليثـاق األفريقـي ١٩٦٦والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والسياسـية (
 ).١٩٨١حلقوق اإلنسان والشعوب (

للـــدول، وفقـــاً مليثـــاق األمـــم املتحـــدة ومبـــادئ القـــانون الـــدويل، حـــق  
ا البيئيــــة واإلمنائيــــة، وتقــــع علــــى  ســــيادي يف اســــتغالل مواردهــــا وفقــــاً  لسياســــا

ـــا يف نطــــاق واليتهــــا  عاتقهـــا مســــؤولية ضــــمان أال تُلحـــق األنشــــطة املضــــطلع 
ـــــاطق أخـــــرى خـــــارج حـــــدود  أو ـــــة دول أخـــــرى أو ببيئـــــة من ا ضـــــرراً ببيئ ســـــيطر

 . )٣٤(الوطنية واليتها
، ومـن ذلـك شـرط اسـتثناء أو شـرط إبـراء أما النوع الثاين فيتمثل يف

الصيغة التالية: "ليس يف هذه االتفاقية ما ميس احلق السيادي مثًال 
 . )٣٥(للدول يف استغالل وتنمية وإدارة مواردها الطبيعية"

النــــوع اإلجيــــايب، وهــــو ميثــــل نصــــاً  ٣ويعتمــــد مشــــروع املــــادة  )٣(
. واجلملتــــان اللتــــان يتــــألف منهمــــا مشــــروع املــــادة مالئمــــاً  متوازنــــاً توازنــــاً 

افظة علـى هـذا التـوازن. وفحوامهـا األساسـية هـي ضروريتان من أجل احمل
أن لكـــل دولــــة مـــن دول طبقــــة امليـــاه اجلوفيــــة ســـيادة علــــى طبقـــة امليــــاه 
اجلوفيــة العــابرة للحــدود أو شــبكة طبقــات امليــاه اجلوفيــة العــابرة للحــدود 

داخــــل إقليمهــــا. وقــــد تلــــك الطبقــــة أو تلــــك الشــــبكة  بقــــدر مــــا تقــــع
قواعـد أخـرى  لتوضـيح أنـه توجـد "ويلالقـانون الـد"أضيفت اإلشارة إىل 

رغــم أن مشــاريع املــواد  مــن القواعــد العامــة للقــانون الــدويل تظــل ســارية
  .هذه قد صيغت على أساس استمرار سريان القانون الدويل العريف

الــــوارد هنــــا هــــو إشــــارة إىل الســــيادة  "الســــيادة"ومصــــطلح  )٤(
ــــاه  ــــيم دولــــة طبقــــة املي ــــة الواقعــــة داخــــل إقل علــــى طبقــــة امليــــاه اجلوفي

ممارســة "اجلوفيــة، مبــا فيــه البحــر اإلقليمــي، ويتعــني متييــزه عــن عبــارة 
، مـن قبيـل احلقـوق املمارسـة علـى اجلـرف القــاري "احلقـوق السـيادية

ة للبحــر اإلقليمــي. وكمـــا أو يف املنطقــة االقتصــادية اخلالصــة املتامخـــ
مشـــــروع  التعليـــــق علـــــى) مـــــن ٢ســـــبقت اإلشـــــارة إليـــــه يف الفقـــــرة (

يف اجلـــــرف القـــــاري  الواقعـــــة، فـــــإن طبقـــــات امليـــــاه اجلوفيـــــة ٢ املـــــادة
 مستبعدة من نطاق مشاريع املواد هذه.

 االنتفاع المنصف والمعقول  -٤المادة 
الميــــاه  طبقــــاتِ طبقــــة الميــــاه الجوفيــــة ســــتخدم دول تَ  

الجوفيـــة أو شـــبكات طبقـــات الميـــاه الجوفيـــة العـــابرة للحـــدود 
 على النحو التالي: ،وفقاً لمبدأ االنتفاع المنصف والمعقول

سـتخدم طبقـات الميــاه الجوفيـة أو شــبكات تَ  (أ) 
طبقــات الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود اســتخداماً ينســجم مــع 

ومعقـــوًال علـــى دول  توزيــع الفوائـــد المتأتيـــة منهـــا توزيعـــاً منصـــفاً 
 طبقة المياه الجوفية المعنية؛

وتهـــــدف إلـــــى تحقيـــــق الحـــــد األقصـــــى مـــــن  (ب) 
الفوائد الطويلة األجل العائدة من استخدام المياه التي تحتويها 

 تلك الطبقة أو الشبكة؛
__________ 

، )٢٠٠٣االتفاقيـــة األفريقيـــة حلفـــظ الطبيعـــة واملـــوارد الطبيعيـــة ()٣٤(
 .الديباجة

والبيئـــة يف منطقـــة جنـــوب احملـــيط  اتفاقيـــة محايـــة املـــوارد الطبيعيـــة)٣٥(
 .٦، الفقرة ٤، املادة )١٩٨٦اهلادئ (



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

وتضــــع، فـــــرادى أو مجتمعـــــة، خطـــــة شـــــاملة  (ج) 
ة لالنتفـــاع تأخـــذ فـــي الحســـبان الحاجـــات الحاليـــة والمســـتقبلي

 لدول طبقة المياه الجوفية، والمصادر المائية البديلة لها؛
أو مغـــــذاة ســـــتخدم طبقـــــة ميـــــاه جوفيـــــة وال تَ  (د) 

ـــة مغـــذ ـــاه جوفي عـــابرة للحـــدود اســـتخداماً  اةشـــبكة طبقـــات مي
 يحول دون استمرار عملها على نحو فعال.

 التعليق
إن طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود هي موارد طبيعيـة  )١(

مشـــرتكة. وميكـــن تقســـيم االنتفـــاع بطبقـــة امليـــاه اجلوفيـــة إىل فئتـــني، 
حيـــث إن طبقـــة امليـــاه اجلوفيـــة تتـــألف مـــن التشـــكيالت اجليولوجيـــة 

هـــذه امليـــاه ومـــن امليـــاه الـــيت حتتويهـــا هـــذه التشـــكيالت. واســـتخدام 
ورة أساســية ألغــراض الشــرب وغــري بصــ شــائع جــداً، وهــي تســتخدم

ذلـــك مـــن االســـتخدامات الالزمـــة حليـــاة اإلنســـان، مثـــل متطلبـــات 
والري والصناعة. واالنتفاع بالتشكيالت اجليولوجية نـادر  التصحاح

إىل حد ما. ومن األمثلة النموذجية على ذلك التغذية االصطناعية 
ـــاه اجلوفيـــة  ةطبقـــلالـــيت جتـــري   يف منطقـــةالسويســـرية  -ية فرنســـالاملي

ــر آرف ألغــراض هــذه  جنيــف حيــث ُيســتخدم املــاء املســتقى مــن 
التغذية. وعمـل طبقـة امليـاه اجلوفيـة يعـاجل امليـاه بكلفـة أقـل مـن بنـاء 

ــا تــوفر مياهــاً ذات نوعيــة عاليــة. وكمــا أمنشــ ة ملعاجلــة امليــاه، كمــا أ
يف  ســبقت اإلشــارة إليــه، ميكــن اســتخدام طبقــة امليــاه اجلوفيــة أيضــاً 

جتريـــــــب تقنيـــــــة جديـــــــدة  عـــــــن طريـــــــقصـــــــريف، وبصـــــــفة خاصـــــــة الت
ـــــــــاين أكســـــــــيد  اتالســـــــــتخدام طبقـــــــــ ـــــــــة يف تنحيـــــــــة ث امليـــــــــاه اجلوفي

 وهذا االستخدام ثانوي يف مشاريع املواد هذه. .)٣٦(الكربون
. فأحــــدمها وثيقـــاً  ترابطـــاً  ٥و ٤ويـــرتابط مشـــروعا املـــادتني  )٢(

دد اآلخــــر النتفـــاع بطبقـــات امليــــاه اجلوفيـــة وحيـــليرســـي املبـــدأ العــــام 
 فقرته االستهالليةيف  ٤عوامل تنفيذ هذا املبدأ. ويقر مشروع املادة 

املبدأ األساسـي السـاري علـى االنتفـاع بـاملوارد الطبيعيـة املشـرتكة أال 
ـــاول. "االنتفـــاع املنصـــف واملعقـــول"وهـــو  الفقـــرات الفرعيـــة (أ)  وتتن
االنتفـاع . ويف حني أن مفهوم هذا املبدأ مبزيد من التفصيل (د) إىل

مـــا  املنصـــف ومفهـــوم االنتفـــاع املعقـــول مهـــا مفهومـــان خمتلفـــان، فإ
مرتابطان ترابطـاً وثيقـاً وكثـرياً مـا يـتم اجلمـع بينهمـا يف خمتلـف الـنظم 

 .)٣٧(القانونية
وتوضــح الفقــرة الفرعيــة (أ) أن االنتفــاع املنصــف واملعقــول  )٣(

ائــد الــيت تنشــأ امليــاه اجلوفيــة ينبغــي أن يـؤدي إىل توزيــع الفو  اتبطبقـ
عــن مثــل هــذا االنتفــاع توزيعــاً منصــفاً فيمــا بــني الــدول الــيت تتقاســم 
طبقة املياه اجلوفية. ومن املفهوم أن كلمة "املنصف" ليسـت مرادفـة 

 لكلمة "املتساوي".
__________ 

أعاله. ٢) من التعليق على مشروع املادة ٦انظر الفقرة ()٣٦(
اتفاقيـــــة مــــن  ٥مــــن املــــادة  ١الفقـــــرة انظــــر علــــى ســــبيل املثــــال )٣٧(

اري املائية لعام   .١٩٩٧ا

وتتعلـــق الفقـــرات الفرعيـــة (ب) إىل (د) أساســـاً باالنتفـــاع  )٤(
بــــــاملوارد الطبيعيــــــة املعقــــــول. ويف خمتلــــــف الــــــنظم القانونيــــــة املتعلقــــــة 

املتجــــددة، كثــــرياً مــــا يُعــــرَّف مصــــطلح "االنتفــــاع املعقــــول" باعتبــــاره 
"االنتفـــاع املســـتدام" أو "االنتفـــاع األمثـــل". وهنـــاك تعريـــف علمـــي 
مستقر هلذا املبدأ. وهـو يتمثـل يف اختـاذ تـدابري، علـى أسـاس أفضـل 

ـــدف صـــون أو اســـتعادة مســـتوى املـــوار  ـــة العلميـــة املتـــوفرة،  د األدل
ذلـك يتطلـب اختـاذ . و )٣٨(الذي ميكن أن يدر أقصى غلة مسـتدامة

اري املائية  دميومةتدابري للمحافظة على  املوارد. ويف حالة اتفاقية ا
بامليــاه املتجــددة الــيت حتصــل علــى  كــان األمــر يتعلــق،  ١٩٩٧لعــام 

، ويف ذلــــك الســــياق ينطبــــق مبــــدأ االنتفــــاع قــــدر كبــــري مــــن التغذيــــة
. أمــــا يف حالــــة طبقــــات امليــــاه اجلوفيــــة، فــــإن تامــــاً  املســــتدام انطباقــــاً 

الوضــع خمتلــف متامــاً. فامليــاه يف طبقــات امليــاه اجلوفيــة، ســواء كانــت 
، غري متجددة إىل حد ما، ما مل تكن يف طبقات ميـاه مغذاة أم ال

حتقيـــق احلـــد ". وبالتـــايل، فـــإن اهلـــدف هـــو جوفيـــة تغـــذى اصـــطناعياً 
 ]تلــك[ل العائــدة مــن اســتخدام األقصــى مــن الفوائــد الطويلــة األجــ

 احلــد األقصــى بوضــع دول طبقــة امليــاهذلــك . وميكــن حتقيــق "امليــاه
طـــــة انتفـــــاع شـــــاملة تراعـــــي االحتياجـــــات احلاليـــــة خلاجلوفيـــــة املعنيـــــة 

واملقبلـــة، وكـــذا املـــوارد املائيـــة البديلـــة املتاحـــة هلـــا. وتعكـــس الفقرتـــان 
ل االســــتدامة بشــــواغ الفرعيتــــان (ب) و(ج) هــــذه الشــــروط. وإقــــراراً 
ـــال، تشـــري الفقـــرة  إىل مـــن الديباجـــة  ٧واإلنصـــاف فيمـــا بـــني األجي

هــذه املســائل. ويف الفقــرة الفرعيــة (ج)، أدرجــت عبــارة "فــرادى أو 
للداللــة علــى أمهيــة وجــود خطــة شــاملة مســبقة لكــن لــيس  جمتمعــة"

مــن قبــل دول  مــن الضــروري أن تكــون تلــك اخلطــة مســعى مشــرتكاً 
املعنيـة، علـى األقـل يف املرحلـة األوىل. وال تكـون طبقة املياه اجلوفية 

معينـــــة مـــــن إال خبصـــــوص طبقـــــة  "نتفـــــاع]شـــــاملة لالل[اخطـــــة ]ل"[ا
عابرة للحدود، ولـيس خبصـوص كامـل املـوارد الوفية اجلياه طبقات امل

عــاة ااملائيــة لــدول طبقــة امليــاه اجلوفيــة املعنيــة. وبنــاء عليــه، ينبغــي مر 
 املتاحة.املوارد املائية البديلة 

ــــة  )٥( ــــاه اجلوفي ، مــــن املستصــــوب املغــــذاةوبالنســــبة لطبقــــة املي
التخطيط لالنتفاع على مدى فـرتة أطـول بكثـري ممـا هـو عليـه احلـال 

. إال أنــه لــيس مــن الضــروري أن غــري املغــذاةيف طبقــة امليــاه اجلوفيــة 
يقتصــــر مســــتوى االنتفــــاع علـــــى مســــتوى التغذيــــة. وتتعلــــق الفقـــــرة 

، مبا فيهـا تلـك الـيت تتلقـى املغذاةت املياه اجلوفية الفرعية (د) بطبقا
ــــــة اصــــــطناعية. فمــــــن املهــــــم للغايــــــة أن  مبزايــــــا  تبقــــــى حمتفظــــــةتغذي

عليـه، تـنص الفقـرة علـى أن مسـتوى  وخصائص مادية معينة. وبناءً 
 حيـــــول دون اســـــتمرار عمـــــلمســــتوى االنتفــــاع ال ينبغـــــي أن يكـــــون 

 .على حنو فعالطبقات املياه اجلوفية تلك 

من اتفاقيـة  ٥من املادة  ٢وينص احلكم املقابل يف الفقرة  )٦(
ــــة لعــــام  ــــاري املائي ــــدأ املشــــاركة  ١٩٩٧ا ــــدأ آخــــر هــــو مب علــــى مب

__________ 
 اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار.من  ١١٩املادة انظر )٣٨(



الموارد الطبيعية المشتركة

رى املائي، وهـو يشـتمل علـى  )٣٩(املنصفة واملعقولة من قبل دول ا
رى املـائي وواجـب التعـاون يف محايتـه وتنميتـه.  احلق يف االنتفاع با

موًال هنــــا، إذ إنـــه مبثابــــة أســـاس تســــتند إليــــه وهـــذا املبــــدأ لـــيس مشــــ
 .)٤٠(أحكام التعاون الدويل اليت ستصاغ يف مشاريع مواد الحقة

 العوامل ذات الصلة باالنتفاع المنصف والمعقول  -٥المادة 
ــــة أو  -١  ــــاه الجوفي يتطلــــب االنتفــــاع بطبقــــة المي

بشبكة طبقات المياه الجوفيـة العـابرة للحـدود، بطريقـة منصـفة 
، أخـذ جميـع العوامـل ذات ٤مشروع المـادة  بمفهومومعقولة، 

 الصلة في االعتبار، بما في ذلك ما يلي:
الســـكان الـــذين يعتمـــدون علـــى طبقـــة الميـــاه  (أ) 

ــاه ــة أو شــبكة طبقــات المي ــة مــن  الجوفي الجوفيــة، فــي كــل دول
 دول طبقة المياه الجوفية؛

الحاجـــات االجتماعيـــة واالقتصـــادية وغيرهــــا  (ب) 
من الحاجـات الحاليـة والمسـتقبلية لـدول طبقـة الميـاه الجوفيـة 

 المعنية؛
الخصـــائص الطبيعيـــة لطبقــــة الميـــاه الجوفيــــة  (ج) 

 شبكة طبقات المياه الجوفية؛ أو
ادة تغذيـــة طبقـــة المســـاهمة فـــي تشـــكيل وإعـــ (د) 

 المياه الجوفية أو شبكة طبقات المياه الجوفية؛
االنتفــــــاع القــــــائم والمحتمــــــل بطبقــــــة الميــــــاه  )ه( 

 شبكة طبقات المياه الجوفية؛بالجوفية أو 
بطبقـة الميـاه  والمحتملةآثار االنتفاع الفعلية  (و) 

ـــة أو  ـــة فـــي إحـــدى دول بالجوفي ـــاه الجوفي شـــبكة طبقـــات المي
الجوفية علـى غيرهـا مـن دول طبقـة الميـاه الجوفيـة طبقة المياه 

 المعنية؛
مـــــدى تــــــوافر بـــــدائل النتفــــــاع معـــــين، قــــــائم  (ز) 

ـــــاه الجوفيـــــة أو بشـــــبكة طبقـــــات  أو ـــــه، بطبقـــــة المي مخطـــــط ل
 الجوفية؛ المياه

تنميـة طبقـة الميـاه الجوفيـة أو شـبكة طبقــات  (ح) 
 الميــــاه الجوفيــــة وحمايتهــــا وصــــونها، وتكــــاليف التــــدابير التــــي

 ستتخذ في هذا الصدد؛
دور طبقـــة الميـــاه الجوفيـــة أو شـــبكة طبقـــات  (ط) 

 المياه الجوفية في النظام اإليكولوجي ذي الصلة.
__________ 

ــــــق علــــــى) مــــــن ٦) و(٥ظــــــر الفقــــــرتني (ان)٣٩( مــــــن  ٥املــــــادة  التعلي
ـاري املائيـة الدوليـة يف األغـراض غـري  مشاريع املواد املتعلقـة بقـانون اسـتخدام ا

ــا السادســة واألربعــني، املالحيــة  ا اللجنــة يف دور ، ١٩٩٤حوليــة الــيت اعتمــد
لد الثاين (اجلزء الثاين)  .٢١٠-٢٠٩ ص ،ا

 .١٦-٧مشاريع املواد )٤٠(

ُيحدَّد الوزن الـذي يُعطـى لكـل عامـل حسـب  -٢ 
شـبكة طبقـات الميـاه بأهميته المتعلقة بطبقة المياه الجوفية أو 

ــــة بأهم ــــة المعينــــة العــــابرة للحــــدود بالمقارن يــــة العوامــــل الجوفي
األخــرى ذات الصــلة. وعنـــد تحديــد ماهيـــة االنتفــاع المنصـــف 
والمعقــول، يتعــين النظــر فــي كــل العوامــل ذات الصــلة مجتمعــة 
والتوصل إلى استنتاج على أساسها جميعًا. إال أنـه يجـب إيـالء 
اعتبــار خــاص الحتياجــات اإلنســان الحيويــة عنــد تحديــد أوزان 

لمياه الجوفية أو بشبكة طبقات أنواع االنتفاع المختلفة بطبقة ا
 المياه الجوفية.

 التعليق
العوامــــــل الــــــيت يتعــــــني أخــــــذها يف  ٥عــــــّدد مشــــــروع املــــــادة  )١(

االعتبار لدى حتديد االنتفاع املنصف واملعقول على النحو املنصوص 
فصــل ل العوامــل ترتيــب. ولــيس مــن الســهل ٤عليــه يف مشــروع املــادة 

عــن تلــك الــيت تنطبــق علــى  "املنصــفاالنتفــاع "ينطبــق منهــا علــى  مــا
. . ويف بعض احلاالت، تسري العوامل عليهمـا معـاً "االنتفاع املعقول"

 ومـــع ذلــــك، رتبــــت الفقـــرات الفرعيــــة لتحقيــــق اتســـاق داخلــــي وتبعــــاً 
ـــــه  ـــــنص علي ـــــات، عـــــدا مـــــا ت ـــــب لألولوي للمنطـــــق دون إقامـــــة أي ترتي

. "الظــــروف" "العوامــــل". وتشــــمل مشــــروع املــــادة هــــذامــــن  ٢ الفقــــرة
 ،وقواعــد االنتفــاع املنصــف واملعقــول هــي بالضــرورة قواعــد عامــة ومرنــة

ويتطلــــــب تطبيقهــــــا الســــــليم أن تأخــــــذ دول طبقــــــة امليــــــاه اجلوفيــــــة يف 
للمـــوارد فضـــالً عـــن احتياجـــات  الواقعيـــةاالعتبـــار العوامـــل والظـــروف 

دول طبقة املياه اجلوفية املعنية. واالنتفاع الـذي يُعتـرب منصـفاً ومعقـوالً 
الــــــة بعينهــــــا يتوقــــــف علــــــى عمليــــــة وزن ألمهيــــــة مجيــــــع العوامــــــل يف ح

نصــــاً  والظــــروف ذات الصــــلة. ويكــــاد مشــــروع املــــادة هــــذا أن يكــــون
اري املائية لعام  ٦مستنسخاً من نص املادة   .١٩٩٧من اتفاقية ا

ويف الفقــــــرة الفرعيــــــة (ج)، ُيســــــتخَدم تعبــــــري "اخلصــــــائص  )٢(
امـــل ذات الطـــابع "الطبيعـــي"  الطبيعيــة" بـــدًال مـــن إدراج قائمــة بالعو 

اري املائية لعـام  . والسـبب يف ذلـك ١٩٩٧كما جاء يف اتفاقية ا
هـو أن العوامـل ذات الطـابع الطبيعـي ينبغـي أن تؤخـذ يف االعتبـار، 

 ذات صــــلةال الواحـــد منهـــا تلــــو اآلخـــر، وإمنـــا بوصــــفها خصـــائص 
طبقـــات امليـــاه اجلوفيـــة. وتشـــري اخلصـــائص الطبيعيـــة إىل اخلصـــائص ب

ـــج  ـــز طبقـــة ميـــاه جوفيـــة معينـــة. وإذا اتُّبـــع  املاديـــة الـــيت تُعـــرِّف ومتّي
، ميكن تصنيف اخلصائص الطبيعية يف ثالث فئات هـي: منظومايت

. املنظومــــةمتغــــريات املــــدخالت، ومتغــــريات املخرجــــات، ومتغــــريات 
وتتصـــــل متغـــــريات املـــــدخالت بتغذيـــــة امليـــــاه اجلوفيـــــة مـــــن األمطـــــار 

ـــار والبحـــريات. وت تصـــل متغـــريات املخرجـــات بتصـــريف امليـــاه واأل
ـــار. أمـــا متغـــريات  إىلاجلوفيـــة  فتتصـــل بقـــدرة  املنظومـــةالينـــابيع واأل

ا علــى اختــزان اإلطبقــة امليــاه اجلوفيــة علــى التوصــيل ( نفاذيـّـة) وقــدر
توزيـع منسـوب امليـاه  تتمثـل يف. وهـذه املنظومـةاملياه، مما يبني حالة 

ـــــاه، مثـــــل درجـــــة احلـــــرارة،  ـــــ، و والعســـــراجلوفيـــــة وخصـــــائص املي رقم ال
اهليــــدروجيين (درجــــة احلموضــــة والقلويّــــة)، والقــــدرة علــــى التوصــــيل 
الكهربائي، وجمموع املواد الصلبة املذابة. وهذه الفئـات الـثالث مـن 



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

املتغــريات، جمتمعــة، تبــني خصــائص طبقــة امليــاه اجلوفيــة مــن حيــث 
كميــــة والنوعيــــة والديناميــــة. والواقــــع أن هــــذه اخلصــــائص مطابقــــة ال

بشـــــأن التبـــــادل  ٨مـــــن مشـــــروع املــــادة  ١لتلــــك احملـــــددة يف الفقــــرة 
 املنتظم للبيانات واملعلومات.

الفقــــرة الفرعيــــة (ز) مبـــــا إذا كانــــت هنــــاك بـــــدائل  قلــــعوتت )٣(
، بطبقــة ميــاه جوفيــة. ويف خمطــط لــهمتــوفرة النتفــاع معــني، قــائم أو 

لواقــــــع العملــــــي، ميكــــــن أن يتخــــــذ البــــــديل شــــــكل مصــــــدر آخـــــــر ا
ـــا يف اجلـــدوى ـــاه، وتتمثـــل العوامـــل األكثـــر أمهيـــة هن  ،إلمـــدادات املي

باالنتفــاع  والفعاليــة مــن حيــث التكلفــة مقارنــةً  ،واإلمكانيــة العمليــة
وبالنسـبة لكـل بـديل مـن  .بطبقة املياه اجلوفية املخطَّط لهالقائم أو 

ليل يقارن التكـاليف بالفوائـد. وباإلضـافة إىل البدائل، يلزم إجراء حت
لبــــدائل دوراً ل الطــــابع العملــــيؤدي يــــجــــدوى البــــدائل واســــتدامتها، 

ميكن أن يُعترب  بديالً مستداماً هاماً يف التحليل. ومن ذلك مثالً أن 
، يف طبقـة امليـاه اجلوفيـة مفضًَّال من حيـث نسـبة التغذيـة والتصـريف

مـــن البـــديل املتمثـــل يف  طـــابع العملـــياتســـاماً بالولكنـــه بـــديل أقـــل 
 االستنفاد املتحكَّم به.

وتــرد يف الفقــرتني الفــرعيتني (د) و(ط) عوامــل إضــافية إىل  )٤(
ـاري املائيـة لعـام  . وتعـين ١٩٩٧تلك العوامل املدرجة يف اتفاقيـة ا

املســـامهة يف تشـــكيل وإعــــادة تغذيـــة طبقـــة امليــــاه اجلوفيـــة أو شــــبكة 
ة، علـــى النحـــو الـــوارد يف الفقـــرة الفرعيـــة (د)، طبقـــات امليـــاه اجلوفيـــ

احلجم النسيب لطبقة املياه اجلوفية يف كل دولة مـن دول طبقـة امليـاه 
اجلوفيــة، واألمهيــة النســبية لعمليــة إعــادة التغذيــة يف كــل دولــة توجــد 
 فيها منطقة إعادة التغذية. ولعل الفقرة الفرعية (ط) ال تندرج متاماً 

كلمــة "الــدور" علــى تنــوع الوظــائف اهلادفــة   يف فئــة العوامــل. وتــدل
الــيت تؤديهــا طبقــة امليــاه اجلوفيــة يف النظــام اإليكولــوجي ذي الصــلة. 
وقــد يكــون هــذا أحــد االعتبــارات ذات الصــلة ال ســيما يف املنــاطق 
القاحلـــة. وتوجـــد معـــاٍن خمتلفـــة ملصـــطلح "النظـــام اإليكولـــوجي" يف 

لنظــام اإليكولــوجي جيــب النظــر يف مصــطلح "او األوســاط العلميــة. 
ذي الصلة" مقرتناً مبصطلح "الُنظم اإليكولوجية" الـوارد يف مشـروع 

. وهـــو يشـــري إىل نظـــام إيكولـــوجي يعتمـــد علـــى طبقـــات ١٠املـــادة 
املياه اجلوفية أو على املياه اجلوفية املختزنة يف طبقات املياه اجلوفية. 

فية،  طبقات مياه جو  وقد يوجد مثل هذا النظام اإليكولوجي ضمن
كتلــك احملتويــة علــى حجــارة جرييــة، ويكــون معتمــداً يف بقائــه علــى 
عمــل طبقــات امليــاه اجلوفيــة. كمــا أن النظــام اإليكولــوجي ذا الصــلة 
قــــد يوجــــد خــــارج طبقــــات امليــــاه اجلوفيــــة ويعتمــــد يف وجــــوده علــــى 

معــني أو نوعيــة معينــة  طبقــات امليــاه اجلوفيــة للحصــول علــى حجــم
سبيل املثال، يعتمد النظام اإليكولوجي يف  من املياه اجلوفية. وعلى

بعــض البحــريات علــى طبقــات امليــاه اجلوفيــة. وقــد يكــون للبحــريات 
ا. وتتلقـى بعـض البحـريات  نظام معقد لتدفق املياه اجلوفية مرتبط 
تــدفقات مــن امليــاه اجلوفيــة علــى امتــداد قاعهــا كلــه. وقــد حيــدث يف 

وفيــة علــى امتــداد قاعهــا  طبقــات امليــاه اجلإىل  للميــاهبعضــها نضــح 
كله. ويتلقى بعضها اآلخر تدفقات من املياه اجلوفية عرب جزء مـن 
قاعها بينما حيدث نضح للمياه إىل طبقات املياه اجلوفية عرب أجزاء 

. وميكن الخنفاض منسوب مياه البحـريات، نتيجـة لضـخ منه أخرى
علـى هـذه املياه اجلوفية، أن يؤثر يف الـنظم اإليكولوجيـة الـيت تعتمـد 

البحـــريات. واالخنفـــاض يف تصـــريف امليـــاه اجلوفيـــة إىل البحـــرية يـــؤثر 
لبحرية ا إىلبدرجة كبرية على املدخالت من املواد الكيميائية املذابة 

حىت يف احلاالت اليت يشكل فيها مثل هذا التصريف مكوِّناً صـغرياً 
ة وقد يفضي إىل تغيري املكونات الرئيسي ،من مكونات مياه البحرية

 واألكسجني املذاب. املـُغذيّاتللبحرية مثل 
أنــــه عنــــد حتديــــد ماهيــــة االنتفــــاع املنصــــف  ٢وتبــــني الفقــــرة  )٥(

واملعقــول، يتعــني النظــر يف كــل العوامــل ذات الصــلة جمتمعــة والتوصــل 
ـا  إىل استنتاج على أساسها مجيعاً. ويظل من االعتبارات الـيت يعتـد 

العوامـــل، فضـــالً عـــن مـــدى الـــذي يُعطـــى لكـــل عامـــل مـــن أن الـــوزن 
أنـه جيـب إيــالء اعتبـار خــاص  غــري أمهيتـه، يتفـاوت حبســب الظـروف.

الحتياجــــــات اإلنســــــان احليويــــــة عنــــــد حتديــــــد أوزان أنــــــواع االنتفــــــاع 
ـــاري املائيـــة ـاملختلفـــة. وينبغـــي التـــذكري بأنـــه خـــالل صياغـــ ة اتفاقيـــة ا

هم التـايل ، أحاط الفريق العامـل اجلـامع علمـاً ببيـان التفـا١٩٩٧لعام 
احلاجــــات ‘حتديــــد عنــــد ": "لإلنســــان احليويــــة احلاجــــاتخبصــــوص "

، ينبغي إيالء اهتمام خاص إىل توفري كميـات كافيـة ‘احليوية لإلنسان
مـــن املـــاء للمحافظـــة علـــى احليـــاة البشـــرية، مبـــا يف ذلـــك كـــل مـــن مـــاء 

اعة" جتنبمن أجل  الشرب واملاء الالزم إلنتاج األغذية  .)٤١(ا

 االلتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن  -٦المادة 
تتخــــــذ دول طبقــــــة الميــــــاه الجوفيــــــة، عنــــــد  -١ 

االنتفـــاع بطبقـــات الميـــاه الجوفيـــة أو بشـــبكات طبقـــات الميـــاه 
الجوفيـة العــابرة للحــدود داخــل إقليمهـا، كــل التــدابير المناســبة 
للحيلولــة دون التســبب فــي وقــوع ضــرر ذي شــأن لــدول طبقــة 

ـــة األخـــرى  ـــاه الجوفي أو دول أخـــرى تقـــع منطقـــة تصـــريف المي
 إقليمها. في

تتخذ دول طبقة المياه الجوفيـة، عنـد قيامهـا  -٢ 
بأنشــــطة أخــــرى غيــــر االنتفــــاع بطبقــــة ميــــاه جوفيــــة أو بشــــبكة 
طبقات مياه جوفية عابرة للحدود، لها أثر أو ُيحتمل أن يكون 
لها أثر على طبقة المياه الجوفية تلك أو شـبكة طبقـات الميـاه 

ة تلك، جميَع التـدابير المناسـبة للحيلولـة دون التسـبب الجوفي
 أن مــن خــالل تلــك الطبقــة أو الشــبكةفــي وقــوع ضــرر ذي شــ

لدول أخرى من دول طبقـة الميـاه الجوفيـة أو دول أخـرى تقـع 
 منطقة تصريف في إقليمها.

ــــه مــــتى وقــــع ضـــرر ذو شـــأن  -٣  ومـــع ذلـــك، فإن
دولـة تقـع منطقـة  لدولة أخرى من دول طبقة المياه الجوفيـة أو

تصـــريف فـــي إقليمهـــا، تتخـــذ دولـــة طبقـــة الميـــاه الجوفيـــة التـــي 
تســببت أنشــطتها فــي وقــوع هــذا الضــرر، بالتشــاور مــع الدولــة 

__________ 
، تقرير اللجنة السادسة املعقـودة بوصـفها الفريـق العامـل اجلـامع)٤١(
 .٨، الفقرة ١٩٩٧نيسان/أبريل  ١١ ةاملؤرخ  الوثيقة



الموارد الطبيعية المشتركة

المتضررة، جميع تـدابير االسـتجابة المناسـبة مـن أجـل إزالـة أو 
تخفيــــف هــــذا الضــــرر، مــــع إيــــالء االعتبــــار الواجــــب ألحكــــام 

 .٥و ٤مشروعي المادتين 
 التعليق

مبـدأ  ٦، يتناول مشـروع املـادة ٤إضافة إىل مشروع املادة  )١(
آخر بالنسبة لدول طبقة املياه اجلوفية. وهـو يتنـاول مسـائل  ساسياً أ

الضـــرر ذي الشـــأن الناشـــئ عـــن االنتفـــاع وعـــن أنشـــطة أخـــرى غـــري 
، فضــًال عــن مســائل ١االنتفــاع علــى حنــو مــا يتوخــاه مشــروع املــادة 

شـــأن الـــذي حيـــدث رغـــم بـــذل جهـــود إزالـــة وختفيـــف الضـــرر ذي ال
تنــاول هــذه  مت العنايــة الالزمــة ملنــع حــدوث مثــل هــذا الضــرر. وقــد

. وباإلضـــافة إىل دول طبقـــة ٣و ٢و ١يف الفقـــرات  اجلوانـــب تباعـــاً 
امليــــاه اجلوفيــــة، فــــإن مــــن األرجــــح أن تتــــأثر بــــالظروف املتوخــــاة يف 

بقة مياه مشروع املادة الدولة اليت تقع يف إقليمها منطقة تصريف لط
جوفيــــة عــــابرة للحــــدود. وبالتــــايل، مت توســــيع نطــــاق مشــــروع املــــادة 

 تلك الدولة األخرى.دوًال كليشمل 
ومبــدأ "اســتعِمل مــا هــو لــك دون اإلضــرار مبــا هــو للغــري"  )٢(
هــو املبــدأ املســتقر يف جمــال  )(

املسؤولية الدولية. وااللتزام الذي يـنص عليـه مشـروع املـادة هـذا هـو 
يُفهـم  ،١التـدابري املناسـبة". ويف حالـة الفقـرة  كـل ]اختـاذ["بـ التزام 

ضـــمناً أن الضـــرر يلحــــق بـــدول أخـــرى عــــرب طبقـــات امليـــاه اجلوفيــــة 
مشــروع املـــادة  فتوضــح صـــراحة أن، ٢العــابرة للحـــدود. أمــا الفقـــرة 

ينطبـــق إال علـــى الضـــرر الـــذي يلحـــق بـــدول أخـــرى "مـــن خـــالل  ال
 تلك الطبقة أو الشبكة".

، فـإن اللجنـة "ذي الشـأن"وخبصـوص مسـألة عتبـة الضـرر  )٣(
يزيـد شـيء علـى أنـه  "ذي الشأن"يف أعماهلا السابقة فهمت عبارة 

أو  "اجلســـيم"لكـــن ال يلـــزم أن يكـــون يف مســـتوى  "امللحـــوظ"علـــى 
مفهـــوم مـــرن ونســـيب.  "الضـــرر ذي الشـــأن" فعتبـــة. )٤٢("وهرياجلـــ"

القـانوين، يف كـل  التحديـدويتعني مراعاة االعتبارات الوقائعية، بدل 
مــــع مراعــــاة هشاشــــة طبقــــات  ، ويف هــــذه احلالــــة أيضــــاً معينــــةحالــــة 
 اجلوفية.  املياه

باحتمـــال حـــدوث ضـــرر ذي شـــأن حـــىت  ٣وتُعـــىن الفقـــرة  )٤(
مــــن ِقبــــل دول طبقــــة امليــــاه  التــــدابري املناســــبةيف حالــــة اختــــاذ مجيــــع 

تشـــــمل كـــــًال مـــــن  ٣. واإلشـــــارة إىل "األنشـــــطة" يف الفقـــــرة اجلوفيـــــة
، ٢و ١"االنتفـاع" و"األنشـطة األخـرى" املشـار إليهمـا يف الفقــرتني 

__________ 
مشــاريع املــواد املتعلقــة  التعليقــات علــىانظــر علــى ســبيل املثــال )٤٢(

ــــة،  ــــاري املائيــــة الدوليــــة يف األغــــراض غــــري املالحي ــــة بقــــانون اســــتخدام ا حولي
لــد١٩٩٤ مشــاريع  والتعليقــات علــى ؛٢٢٢الثــاين (اجلــزء الثــاين)، الفقــرة  ، ا

حوليـــة  ،املـــواد املتعلقـــة مبنـــع الضـــرر العـــابر للحـــدود النـــاجم عـــن أنشـــطة خطـــرة
لــد الثــاين (اجلــزء الثــاين)٢٠٠١ التعليقــات علــى ؛ و ٩٨، الفقــرة والتصــويب ، ا

ر للحـدود النـاجم مشاريع املبادئ املتعلقـة بتوزيـع اخلسـارة يف حالـة الضـرر العـاب
لد الثاين (اجلزء الثاين)٢٠٠٦حولية عن أنشطة خطرة،   .٦٧الفقرة ، ، ا

. وهذا االحتمال ممكن ألن ١على النحو املتوخى يف مشروع املادة 
ال ميكـن  اخلطـروهـذا األنشطة تنطوي على خطر التسبب يف ضرر 

إزالته. كما تشمل تدابري االستجابة املالئمة اليت يتعني أن تتخـذها 
 دول طبقة املياه اجلوفية تدابري اإلصالح.

مســـــــألة التعـــــــويض يف  عـــــــن ٦ســـــــكت مشـــــــروع املـــــــادة يو  )٥(
الظروف اليت ينشأ فيهـا ضـرر ذو شـأن رغـم بـذل جهـود ملنـع ذلـك 

ـال سـتحكمها الضرر. ومن املفهوم أن مسـألة التعـو  يض يف هـذا ا
قواعــد أخــرى مــن القــانون الــدويل، مــن قبيــل تلــك املتعلقــة مبســؤولية 
الـــدول أو املســــؤولية الدوليـــة عــــن األفعــــال الـــيت ال حيظرهــــا القــــانون 

 وال تتطلب معاجلة خاصة يف مشاريع املواد هذه. ،الدويل

 االلتزام العام بالتعاون  -٧المادة 
تتعاون دول طبقة المياه الجوفية على أسـاس  -١ 

المســاواة فــي الســيادة والســالمة اإلقليميــة والتنميــة المســتدامة 
ــــة مــــن أجــــل تحقيــــق االنتفــــاع  والمنفعــــة المتبادلــــة وُحســــن النّي

ــــة أو  شــــبكات بالمنصــــف والمعقــــول بطبقــــات مياههــــا الجوفي
طبقــــات مياههــــا الجوفيــــة العـــــابرة للحــــدود، وتــــوفير الحمايـــــة 

 اسبة لها.المن
، ينبغـي لـدول طبقـة الميـاه ١ألغراض الفقـرة  -٢ 

 الجوفية إنشاء آليات مشتركة للتعاون.
 التعليق

على مبدأ االلتزام العام لدول طبقة  ٧ينص مشروع املادة  )١(
بعـــض، ويتصـــور اإلجـــراءات مـــع امليـــاه اجلوفيـــة بـــأن تتعـــاون بعضـــها 

ذا التعاون. والتعاون فيما بني دول ط بقة املياه اجلوفية هو اخلاصة 
ويعمــل مشــروع  ،عيــةياملــوارد الطببتقاســم  فيمــا يتعلــقشــرط مســبق 

املـادة علـى تــوفري سـياق أساسـي لتطبيــق األحكـام املتعلقـة بأشــكال 
حمددة من التعاون، مـن قبيـل التبـادل املنـتظم للبيانـات واملعلومـات، 

مبيَّنــــة يف واإلدارة. وأمهيــــة االلتــــزام بالتعــــاون  الصــــونوكــــذا احلمايــــة و 
. كمــــا أن أمهيــــة هــــذا االلتــــزام )٤٣(مــــن إعــــالن ســــتكهومل ٢٤املبــــدأ 

بالنســـبة للموضـــوع احلـــايل قـــد أكـــّدها مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة املعـــين 
 ١٨، والفصـل )٤٤(١٩٧٧ باملياه يف خطة عمل مـار دل بالتـا عـامَ 

الــذي اعتمــده مــؤمتر األمــم املتحــدة  ٢١مــن جــدول أعمــال القــرن 
املعنـــون "محايـــة ، وهـــو الفصـــل ١٩٩٢لعـــام املعـــين بالبيئـــة والتنميـــة 

ُج متكاملة على تنمية  ا: تطبيق  نوعية موارد املياه العذبة وإمدادا
ـــــا واســـــتخدامها" ـــــاه وإدار ـــــاك جمموعـــــة خمتلفـــــة )٤٥(مـــــوارد املي . وهن

__________ 
أعاله. ٣٣انظر احلاشية )٤٣(
 انظر)٤٤(

.
تقريــــر مـــــؤمتر األمــــم املتحـــــدة املعــــين بالبيئـــــة والتنميــــة، ريـــــو دي )٤٥(

أعاله). ٣١و ٣٠(انظر احلاشيتني  ١٩٩٢حزيران/يونيه  ١٤-٣جانريو، 



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

ا امليـاه السـطحية وامليـاه وواسعة من الصكوك الدولية املتعلقة بقضـاي
اجلوفيـــة والـــيت تـــدعو إىل التعـــاون بـــني األطـــراف فيمـــا يتعلـــق حبمايـــة 

 .)٤٦(وصون وإدارة طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود
علـــــى ُأســــس وأهـــــداف التعــــاون، وهـــــي  ١وتــــنص الفقــــرة  )٢(

ـــــاري املائيـــــة لعـــــام  ٨نـــــص املـــــادة جـــــوهر تستنســـــخ  مـــــن اتفاقيـــــة ا
الســـــــالمة "و "املســـــــاواة يف الســـــــيادة"مبـــــــدأي  . ومت تأكيـــــــد١٩٩٧

للتعـــــاون. وقـــــد أُدرج مبـــــدأ "التنميـــــة  باعتبارمهـــــا أساســـــاً  "اإلقليميـــــة
املســـــتدامة" كمبـــــدأ عـــــام يتعـــــني أخـــــذه يف االعتبـــــار أيضـــــاً. ويـــــدل 
مصـــطلح "التنميـــة املســـتدامة" علـــى املبـــدأ العـــام املتمثـــل يف التنميـــة 

 .)٤٧(نتفاع املستدام"املستدامة وينبغي متييزه عن مفهوم "اال
إنشـاء "آليـات مشـرتكة للتعـاون"، وهـذا  ٢وتتوخى الفقرة  )٣(

ُيشــري إىل وســيلة متفــق عليهــا بصــورة متبادلــة الختــاذ القــرارات فيمــا 
إمكانيـــة اســـتخدام  هـــذا بـــني دول طبقـــة امليـــاه اجلوفيـــة. وال يســـتبعد

 اتاآلليـــــات القائمـــــة. ومـــــن الناحيـــــة العمليـــــة، تشـــــمل تلـــــك اآلليـــــ
رتكة جلنــة أو ســلطة أو مؤسســة أخــرى تُنشــئها دول طبقــة امليــاه املشــ

اجلوفيـــة املعنيــــة مــــن أجــــل حتقيــــق غـــرض حمــــدد. وقــــد تشــــمل أنــــواع 
التعــاون تبــادل املعلومــات وقواعــد البيانــات، وضــمان اتســاق قواعــد 

 والتنبيــه إلنــذارنظــام لوتنســيق االتصــال، والرصــد، و  البيانــات تلــك،
بحـــــث والتطــــــوير. ويكـــــون أمـــــر حتديــــــد واإلدارة وكـــــذا ال ،يناملبكـــــر 

ــــة  اختصاصــــات مثــــل هــــذه اهليئــــة مرتوكــــاً لــــدول طبقــــة امليــــاه اجلوفي
املعنيــــة. كمــــا تفيــــد هــــذه اآلليــــة يف درء املنازعــــات بــــني دول طبقــــة 

 اجلوفية.  املياه
ار الدولية،  )٤( وألوروبا تقاليد عريقة يف جمال إنشاء جلان األ

ــر الــراين، وجلنــة مــاس، وجلنــة  ومنهــا مــثًال اللجنــة الدوليــة حلمايــة 
الدانوب. وضمن هذه اللجان أو بالتعاون الوثيق معها تعمل جلـان 

األملانيــة الدائمــة املعنيــة  -ثنائيــة عــرب احلــدود مثــل اللجنــة اهلولنديــة 
رب احلــدود. واللجــان القائمــة تُعــىن يف املقــام األول بقضــايا بامليــاه عــ

 بامليـــــاه املتعلـــــقامليـــــاه الســـــطحية. وجيـــــري تنفيـــــذ التوجيـــــه اإلطـــــاري 
أساســـاً مـــن خـــالل  )٤٨(الحتـــاد األورويبالصـــادر عـــن ا 

م احلـــدود وعمليـــات الرصـــد. وســـوف ُتصـــبح يســـرت املعنيـــة ب اللجـــان
__________ 

اتفــــاق رابطــــة أمــــم جنــــوب شــــرق آســــيا بشــــأن حفــــظ الطبيعــــة )٤٦(
ــــاري)؛ واتفاقيــــة محايــــة واســــتخدام ١٩٨٥واملــــوارد الطبيعيــــة ( العــــابرةئيــــةاملاا

)؛ والربوتوكـــــول املتعلـــــق باملـــــاء والصـــــحة ١٩٩٢والبحـــــريات الدوليـــــة (للحـــــدود
اريواستخداممحايةاتفاقيةامللحق ب  الدوليـةوالبحـرياتللحـدودالعابرةاملائيةا

ــــــدانوب ١٩٩٩( ١٩٩٢لعــــــام  ــــــر ال )؛ واتفاقيــــــة التعــــــاون مــــــن أجــــــل محايــــــة 
ر الراين ()؛ واتفاقية مح١٩٩٤واستخدامه املستدام ( )؛ واالتفاقية ١٩٩٩اية 

)؛ واالتفاقيــة اإلطاريــة بشــأن ٢٠٠٣األفريقيــة حلفــظ الطبيعــة واملــوارد الطبيعيــة (
)؛ واتفاقيــــــــة اإلدارة ٢٠٠٣محايــــــــة منطقــــــــة الكاربــــــــات وتنميتهــــــــا املســــــــتدامة (

)؛ والربوتوكـــول املتعلـــق بالتنميـــة املســـتدامة ٢٠٠٣املســـتدامة لبحـــرية تنجانيقـــا (
 .)٢٠٠٣ة فيكتوريا (حلوض حبري 

 .أعاله ٤مشروع املادة  التعليق على) من ٤انظر الفقرة ()٤٧(
 .أعاله ٣٢انظر احلاشية )٤٨(

متزايــدًة عــن إدارة طبقــات امليــاه هــذه اللجــان مســؤولة أيضــا بصــورة 
ويف أحناء أخرى من العامل، مـن املتوقـع . )٤٩(اجلوفية العابرة للحدود

أيضــاً أن تضــطلع منظمــات إقليميــة مماثلــة بــدور يف تشــجيع إنشــاء 
أنــه أحيانــاً مــا تنشــأ مثــل وُيالحــظ أيضــاً . )٥٠(آليــات مشــرتكة مماثلــة
لية على جـانيب احلـدود، اإلدارات احمل ِقبلمن  هذه اآلليات املشرتكة

السويســرية املعنيــة بطبقــة امليــاه اجلوفيــة  -مــن قبيــل اللجنــة الفرنســية 
يف منطقة جنيـف الـيت أنشـأها كـانتون جنيـف وحمافظـة سـافوا العليـا 

 ). ١٩٩٦(عام 
 التبادل المنتظم للبيانات والمعلومات  -٨المادة 

، تتبــادل دول طبقــة ٧عمــًال بمشــروع المــادة  -١ 
المياه الجوفية، بصفة منتظمة، البيانـات والمعلومـات المتـوافرة 
بُيســـر عـــن حالـــة طبقـــات مياههـــا الجوفيـــة أو شـــبكات طبقـــات 
مياهها الجوفية العابرة للحـدود، وخاصـة البيانـات والمعلومـات 
ذات الطــــــابع الجيولــــــوجي والهيــــــدروجيولوجي والهيــــــدرولوجي 

ـــوجي و  ـــة وذات الطـــابع اإليكول تلـــك المتعلقـــة باألرصـــاد الجوي
والمتصــلة بالكيميــاء الهيدرولوجيــة لطبقــات الميــاه الجوفيــة أو 

شــبكات طبقــات الميــاه الجوفيــة، وكــذلك بــالتنبؤات المتعلقــة ل
 بهذه العوامل.

طبيعـة ونطـاق المتعلقـة بمعرفة الحيثما تكون  -٢ 
جوفيــة عـابرة للحــدود  طبقـة ميـاه جوفيــة أو شـبكة طبقــات ميـاه

ــة المعنيــة قصــاراها  غيــر كافيــة، تبــذل دول طبقــة الميــاه الجوفي
الميـاه  ةلجمع وتوليد بيانات ومعلومات أوفى فيما يتصـل بطبقـ

طبقات المياه الجوفية هذه، على أن ُتراعي  ةشبكبالجوفية أو 
ـــــدول تلـــــك  .الممارســـــات والمعـــــايير القائمـــــة وتتخـــــذ هـــــذه ال

ــــد االقتضــــاء مــــع اإلجــــراءات بصــــورة فر  ــــة أو مشــــتركة، وعن دي
 منظمات دولية أو عن طريقها.

__________ 
الحتاد الصادر عن ا باملياه املتعلقيقضي التوجيه اإلطاري )٤٩(

بأن تضع الدول األعضاء خطة لإلدارة. انظر أيضًا املبدأين  األورويب
املتعلقة برصد وتقييم املياه اجلوفية من املبادئ التوجيهية  ٨و ٢التوجيهيني 

العابرة للحدود اليت وضعتها جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا 
)

الصادر عن الربملان األورويب  . انظر أيضا التوجيه )
ماية واملتعلق حب ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب   ١٢ يف وجملس االحتاد األورويب

من التلوث والتدهور ( املياه اجلوفية
(. 

(امليــاه) مــن االتفاقيــة  ٧ ةمــن املــاد ٣االحتــاد األفريقــي: الفقــرة )٥٠(
عية؛ واجلماعـة اإلمنائيـة للجنـوب األفريقـي: األفريقية حلفظ الطبيعة واملوارد الطبي

ـاري املائيـة  ٥املادة  (اإلطـار املؤسسـي للتنفيـذ) مـن الربوتوكـول املـنقح بشـأن ا
 .املشرتكة للجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي



الموارد الطبيعية المشتركة

إذا طلبت دولة من دول طبقة المياه الجوفية  -٣ 
دولــة أخــرى مــن دول طبقــة الميــاه الجوفيــة تقــديم بيانــات إلــى 

بُيســر عــن طبقــة ميــاه جوفيــة أو شــبكة ومعلومــات غيــر متــوافرة 
لتلبيــة  اهاار قصــتبــذل الدولــة الثانيــة  فــإن، طبقــات ميــاه جوفيــة

للدولــــة التــــي قــــدم إليهــــا الطلــــب أن تشــــترط ويجــــوز  .الطلـــب
الدولـة الطالبـة بسـداد التكـاليف المعقولـة  قيـامتلبيتها للطلـب ل

، وعنـــد االقتضـــاء، ســـداد لجمـــع هـــذه البيانـــات أو المعلومـــات
 .التكاليف المعقولة لتجهيزها

علــــى دول طبقــــة الميــــاه الجوفيــــة أن تبــــذل،  -٤ 
قصـــاراها مـــن أجـــل جمـــع البيانـــات وتجهيزهـــا  عنـــد االقتضـــاء،

بــل دول طبقــة الميــاه الجوفيــة بطريقــة تُيســر اســتخدامها مــن قِ 
 إليها تلك البيانات والمعلومات. ُترَسلتي ـاألخرى ال

 التعليق
ُميثِّـــل التبـــادل املنـــتظم للبيانـــات واملعلومـــات اخلطـــوة األوىل  )١(

وقـــد مت تكييـــف نـــص للتعـــاون فيمـــا بـــني دول طبقـــة امليـــاه اجلوفيـــة. 
ـــاري املائيـــة لعـــام  ٩املـــادة  ملراعـــاة املميـــزات  ١٩٩٧مـــن اتفاقيـــة ا

ُحيـدد الشـروط العامـة  فـالنص احلـايلاخلاصة لطبقات امليـاه اجلوفيـة. 
ــــــدنيا لت ــــــادلوال ــــــات واملعلومــــــات  ب ــــــة للبيان دول طبقــــــة امليــــــاه اجلوفي

يـاه الضرورية من أجل ضمان االنتفاع املنصف واملعقول بطبقـات امل
اجلوفية العابرة للحدود. وحتتاج دول طبقة املياه اجلوفيـة إىل بيانـات 
ومعلومــات عــن حالــة طبقــة امليــاه اجلوفيــة مــن أجــل تطبيــق أحكــام 

الـذي يـدعو دول طبقـة امليـاه اجلوفيـة إىل أن تأخـذ  ٥مشروع املادة 
يف االعتبـــار "مجيـــع العوامـــل" والظـــروف "ذات الصـــلة" لـــدى تنفيـــذ 

ـــــه يف االلتـــــزام امل تعلـــــق باالنتفـــــاع املنصـــــف واملعقـــــول املنصـــــوص علي
هــي قواعــد  ٨. والقواعــد الــواردة يف مشــروع املــادة ٤مشــروع املــادة 

تكميليـة. وهـي تنطبـق يف حالـة عــدم وجـود تنظـيم للموضـوع متفــق 
عليــه خصيصــاً، وهــي ال ُختــل بــالتنظيم احملــدد مبوجــب ترتيــب تتفــق 

عــــابرة ميــــاه جوفيــــة معينــــة  عليــــه الــــدول املعنيــــة فيمــــا يتعلــــق بطبقــــة
. والواقـع أن مثـة حاجـة واضـحة ألن تعقـد دول طبقـة امليـاه للحدود

تتـيح، يف مجلـة أمـور،  ياجلوفية مثـل هـذه االتفاقـات فيمـا بينهـا لكـ
مجـع وتبــادل البيانــات واملعلومــات علـى ضــوء خصــائص طبقــة امليــاه 

 اجلوفية املعنية العابرة للحدود.
والــذي يقضــي  ١والغــرض مــن االشــرتاط الــوارد يف الفقــرة  )٢(

بــأن يــتم تبــادل البيانــات واملعلومــات بصــفة منتظمــة هــو ضــمان أن 
تتـــوفر لـــدول طبقـــة امليـــاه اجلوفيــــة احلقـــائق الضـــرورية لتمكينهـــا مــــن 

ــــا مبوجــــب مشــــاريع املــــواد  . ومــــن خــــالل ٦و ٥و ٤الوفــــاء بالتزاما
، تــنص الفقــرة "بصــفة منتظمــة" واملعلومــات يانــاتلبااشــرتاط تبــادل 

على عملية مسـتمرة ومنهجيـة ختتلـف عـن تـوفري هـذه املعلومـات  ١
يف حـاالت خاصــة، مثــل املعلومــات املتعلقــة باألنشــطة املخطــط هلــا 

أن  ١. وتقتضــي الفقــرة ١٥علــى النحــو املتــوخى يف مشــروع املــادة 
ـــــات واملعلومـــــات "املتـــــ ـــــاه اجلوفيـــــة البيان ـــــادل دول طبقـــــة املي  رةوافتتب

بُيســـر". وُيســـتخدم هـــذا التعبـــري للداللـــة علـــى أن دولـــة طبقـــة امليـــاه 

اجلوفيــة ال يقــع عليهــا التــزام بــأن تــوّفر، كواجــب قــانوين عــام، ســوى 
تلك البيانات واملعلومات اليت تكون متوفرة لديها بُيسر ومنها مثًال 
البيانات واملعلومات اليت تكون قد مجَّعتها بالفعل لكي تستخدمها 

 و البيانات واملعلومات اليت ميكن احلصول عليها بسهولة. ويفهي أ
أي حالـة حمــددة، يتوقـف حتديــد مـا إذا كانــت البيانـات واملعلومــات 
متوافرة "بُيسر" على إجراء تقييم موضوعي لعوامل من قبيل اجلهود 
والتكاليف اليت ينطوي عليها توفري مثل هذه البيانـات واملعلومـات، 

البشرية والتقنية واملالية وغري ذلك من املـوارد ذات  املواردمع مراعاة 
ــــيت يُطلــــب منهــــا تــــوفري تلــــك  الصــــلة لدولــــة طبقــــة امليــــاه اجلوفيــــة ال
البيانــــات واملعلومــــات. وبالتــــايل فــــإن تعبــــري "بُيســــر" املســــتخدم يف 

علــى وجــه التقريــب ينــاظر هــو تعبــري فــين لـــه معــىن  ٣و ١الفقــرتني 
وف ذات الصلة" أو تعبري "ممكن الظر  يعمعىن تعبري "على ضوء مج

. وأمهيــة تبــادل البيانــات مـثالً  عمليـاً" ولــيس "عقالنيــاً" أو "منطقيــاً"
 .)٥١(واملعلومات تنعكس يف جمموعة خمتلفة وواسعة من االتفاقات

"وخاصة البيانات واملعلومـات  ١والعبارة الواردة يف الفقرة  )٣(
رولوجي وتلــــــك ذات الطــــــابع اجليولــــــوجي واهليــــــدروجيولوجي واهليــــــد

املتعلقـــــــة باألرصـــــــاد اجلويـــــــة وذات الطـــــــابع اإليكولـــــــوجي واملتصـــــــلة 
طبقـات  اتشـبكلامليـاه اجلوفيـة أو  اتبالكيمياء اهليدرولوجية لطبق
 وُمتيِّـــــزواملعلومـــــات الـــــيت تُعـــــرِّف  البيانـــــاتامليــــاه اجلوفيـــــة" ُتشـــــري إىل 

خصـــائص طبقـــة امليـــاه اجلوفيـــة. فكلمـــة "اجليولوجيـــة" تصـــف عمـــر 
امليـــــــــــاه اجلوفيـــــــــــة. وكلمـــــــــــة  ةين وهيكـــــــــــل مصـــــــــــفوفة طبقـــــــــــوتكـــــــــــو 

ـــاه اجلوفيـــة علـــى اختـــزان  "اهليدروجيولوجيـــة" تصـــف قـــدرة طبقـــة املي
ونقل وتصريف املياه اجلوفية. وكلمة "اهليدرولوجية" تصف العناصر 

التهطــال األخـرى للـدورة املائيــة غـري عنصـر امليــاه اجلوفيـة، وال سـيما 
شــكالن عنصــرين يالســطحية اللــذان  ) الفعــال وامليــاه(

بالنسبة لتغذية طبقـة امليـاه اجلوفيـة ونظـام طبقـة امليـاه اجلوفيـة هامني 
اجلــزء  ذلــكهــو  التهطــال الفعــالوعمليــات االختــزان والتصــريف. و 

__________ 
ــــــــاري املائيـــــــة العـــــــابرة للحــــــــدود )٥١( اتفاقيـــــــة محايـــــــة واســـــــتخدام ا

لـــــق بوضـــــع اســـــرتاتيجية إقليميـــــة )؛ والربنـــــامج املتع١٩٩٢والبحـــــريات الدوليـــــة (
)؛ ٢٠٠٠لالنتفـــــاع بشــــــبكة احلجــــــر الرملــــــي النـــــويب لطبقــــــات امليــــــاه اجلوفيــــــة (

ـــــــة اإلطاريـــــــة بشـــــــأن محايـــــــة منطقـــــــة الكاربـــــــات وتنميتهـــــــا املســـــــتدامة  واالتفاقي
ـــــة (٢٠٠٣( ـــــة حلفـــــظ الطبيعـــــة واملـــــوارد الطبيعي )؛ ٢٠٠٣)؛ واالتفاقيـــــة األفريقي

ـ )؛ ١٩٩٤ر الـدانوب واسـتخدامه املسـتدام (واتفاقية التعاون مـن أجـل محايـة 
االتفاق الثالثي املؤقت بني مجهورية موزامبيق ومجهورية جنـوب أفريقيـا ومملكـة و 

ريَـــي إنكومـــايت ومـــابوتو املـــائيني  ســـوازيلند للتعـــاون بشـــأن محايـــة املـــوارد املائيـــة 
ــا ( ــر ســافا ٢٠٠٢واالنتفــاع املســتدام  )؛ واالتفــاق اإلطــاري بشــأن حــوض 

)؛ والربوتوكــول ٢٠٠٣)؛ واتفاقيــة اإلدارة املســتدامة لبحــرية تنجانيقــا (٢٠٠٢(
)؛ والربوتوكـول املعـدل ٢٠٠٣املتعلق بالتنمية املستدامة حلوض حبرية فيكتوريـا (

املعقود بني الواليات املتحدة األمريكية وكندا بشأن نوعية  ١٩٧٨التفاق عام 
(ُوقِّـــع يف توليـــدو يف  ١٩٨٣عـــام ميـــاه البحـــريات العظمـــى بصـــيغته املعدلـــة يف 

ــــــــــــاين/نوفمرب  ١٨ ، ١٩٨٧تشــــــــــــرين الث
)؛ واتفــاق التعــاون مــن أجــل محايــة ميــاه األحــواض 

الربتغاليــة واســتخدامها املســتدام (ُوقـِّـع يف ألبــوفريا يف  -اهليدروغرافيــة اإلســبانية 
 ).، ١٩٩٨/نوفمرب تشرين الثاين ٣٠



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

 . وبعبـارة أخـرى،الذي يدخل يف طبقات املياه اجلوفية التهطالمن 
مطروحاً منه التبّخـر وامليـاه الـيت جتـري علـى التهطال نه ُميثل إمجايل إ

ا الغطــاء النبــايت. وتــوفر "األرصــاد  ســطح األرض وامليــاه الــيت يتشــر
ــــات بشــــأن معــــدل   رجــــة، ودرجــــة احلــــرارة، ودالتهطــــالاجلويــــة" بيان

 الرطوبـــــة، وهـــــي بيانـــــات ضـــــرورية حلســـــاب معـــــدل التبخـــــر. وتـــــوفر
النبــات.  نـَــْتحِ  "اإليكولوجيـا" بيانــات عـن النباتــات ضــرورية حلسـاب

وتــــوّفر "الكيميــــاء اهليدرولوجيــــة" بيانــــات عــــن التكــــوين الكيميــــائي 
مـــن دول  ١للميـــاه مـــن أجـــل حتديـــد نوعيـــة امليـــاه. وتقتضـــي الفقـــرة 

تتبادل ال البيانات واملعلومات املتعلقة باحلالة  نطبقة املياه اجلوفية أ
ذات  الراهنـــــة لطبقـــــة امليـــــاه اجلوفيـــــة فحســـــب وإمنـــــا أيضـــــاً التنبـــــؤات

مبسائل منها أمناط الطقس وآثارها  املتوخاةالصلة. وتتصل التنبؤات 
ـــــــة ؛احملتملـــــــة علـــــــى منســـــــوب امليـــــــاه وتـــــــدفقها ـــــــة  ميـــــــاه وكمي التغذي

ــا والتصــريف؛ واآلثــار الطويلــة  ؛وأحــوال التجّلــد الــيت ُميكــن التنبــؤ 
وحالــة أو حركــة  ؛األجــل الــيت ميكــن أن ترتتــب علــى االنتفــاع احلــايل

ينطبــق حــىت يف احلــاالت  ١الــوارد يف الفقــرة  والشــرطيّــة. املــوارد احل
النادرة نسبياً اليت ال تقوم فيها دولة من دول طبقة املياه اجلوفية، أو 

 ، باالنتفاع بطبقة املياه اجلوفية العابرة للحدود. فيها القيام عتزمال ت
نقـــــص يف بـــــأن مثـــــة  تامـــــاً  لتقـــــر إقـــــراراً  ٢صـــــيغت الفقـــــرة و  )٤(

ونطــــاق بعــــض طبقــــات امليــــاه املعرفــــة املتعلقــــة بطبيعــــة املعلومــــات و 
البيانــات واملعلومــات الــواردة يف مشــروع املــادة هــذا تتعلــق اجلوفيــة. و 

بالبيانــــــــات واملعلومــــــــات املتصــــــــلة حبالــــــــة طبقــــــــات امليــــــــاه اجلوفيــــــــة. 
اإلحصـاءات األوليـة فحسـب  تتشمل هـذه البيانـات واملعلومـا وال

البيانـــــــات أمــــــا التحليــــــل. وإمنــــــا أيضــــــاً نتــــــائج عمليــــــات البحــــــث و 
واملعلومـــــات املتعلقـــــة بعمليـــــات الرصـــــد، واالنتفـــــاع بطبقـــــات امليـــــاه 
ــــاه اجلوفيــــة  ــــؤثر يف طبقــــات املي ــــة، واألنشــــطة األخــــرى الــــيت ت اجلوفي

رتد معاجلتهــا يف مشــاريع املــواد فــومــدى تأثريهــا علــى هــذه الطبقــات 
ياه طبقات امللجرد إجراء  تشجيع الدول على ومن الالزم. الحقةال

ال تـــزال دول عديــــدة غـــري مطلعــــة علـــى نطــــاق طبقــــات فــــاجلوفيـــة. 
 .وحالتها من حيث النوع والكممياهها اجلوفية 

حباالت طلب البيانات أو املعلومـات الـيت  ٣وتُعىن الفقرة  )٥(
ال يكون توفرها متيسراً يف الدولة اليت ُتطلب منها هذه البيانات أو 

تعــني علــى الدولــة املعنيـــة أن املعلومــات. ويف مثــل هــذه احلـــاالت، ي
تبــــذل "قصــــاراها" لتلبيــــة الطلــــب. وعليهــــا أن تتصــــرف حبســــن نيــــة 

طبقــة  ةدولـل تــوفري البيانـات أو املعلومــاتل سـعياً وبـروح مـن التعــاون 
. وال تكـون دول طبقـة امليـاه اجلوفيـة مطالبـة الطالبة هلـااملياه اجلوفية 

بتجهيـــز البيانـــات واملعلومـــات الـــيت ســـيتم تبادهلـــا مـــا مل يكـــن هنـــاك 
أن  ٣اتفاق يقتضي ذلك. غري أن من املتعني عليها مبوجب الفقرة 

من أجل تلبية الطلب. ولكن جيوز لدولة طبقة املياه  قصاراهاتبذل 
ام الدولـــــة الطالبـــــة بســـــداد تلبيتهـــــا للطلـــــب قيـــــل تشـــــرتطاجلوفيـــــة أن 

ــــــة جلمــــــع هــــــذه البيانــــــات أو املعلومــــــا ــــــد التكــــــاليف املعقول ت، وعن
. وُيســــتخدم تعبــــري االقتضــــاء، ســــداد التكــــاليف املعقولــــة لتجهيزهــــا

لعـــدة  لضـــروريةاالقتضـــاء" مـــن أجـــل إتاحـــة قـــدر مـــن املرونـــة ا عنـــد"
أســباب. ففــي بعـــض احلــاالت، قـــد ال يكــون مـــن الضــروري جتهيـــز 

املعلومـــات مـــن أجـــل جعلهـــا قابلـــة لالســـتعمال مـــن قبـــل البيانـــات و 
دولــة أخــرى. ويف حــاالت أخــرى، قــد يكــون هــذا التجهيــز ضــرورياً 
لضــــمان أن تكــــون املــــادة قابلــــة لالســــتعمال مــــن قبــــل دول أخــــرى 
ولكن ذلك قد ينطوي على أعباء مفرطـة بالنسـبة للدولـة الـيت تـوفر 

 تلك املواد.
ات قيمـــة عمليـــة بالنســـبة ولكـــي تكـــون للبيانـــات واملعلومـــ )٦(

لــدول طبقــة امليــاه اجلوفيــة، جيــب أن تكــون يف شــكل جيعلهــا قابلــة 
تقتضـي مـن دول طبقـة  ٤لالستعمال بسـهولة. ولـذلك فـإن الفقـرة 

مــن أجــل مجــع البيانــات وجتهيزهــا  اهاامليــاه اجلوفيــة أن تبــذل "قصــار 
بطريقــــــة تُيســــــر اســــــتخدامها" مــــــن قبــــــل دول طبقــــــة امليــــــاه اجلوفيــــــة 

ى. وينبغي بذل جهد مجاعي إلدماج قواعد البيانات القائمـة األخر 
 ومواءمتها، كلما أمكن. 

 االتفاقات والترتيبات الثنائية واإلقليمية  -٩المادة 
إدارة طبقــة ميــاه جوفيــة أو شــبكة طبقــات ميــاه  لغــرض 

جوفية معينة عـابرة للحـدود، تشـجَّع دول طبقـة الميـاه الجوفيـة 
علــــــى إبــــــرام اتفاقــــــات أو وضــــــع ترتيبــــــات ثنائيــــــة أو إقليميــــــة 

بينها. ويجوز إبرام هذه االتفاقات أو وضع هذه الترتيبات  فيما
ات المياه الجوفية أو شبكة طبق ياهفيما يتصل بكامل طبقة الم

الجوفيـــة أو بـــأي جـــزء منهـــا، أو بمشـــروع أو برنـــامج أو انتفـــاع 
معين، ما لم يكن االتفاق أو الترتيب يؤثر تأثيراً سلبيا، إلى حد 
ـــر مـــن دول طبقـــة الميـــاه  ـــة أو أكث ذي شـــأن، علـــى انتفـــاع دول

ـــاه فـــي  ـــدون  كةشـــبالطبقـــة أو تلـــك الالجوفيـــة األخـــرى بالمي ب
 موافقتها الصريحة.

 التعليق
جيــب التشــديد علــى أمهيــة االتفاقــات والرتتيبــات الثنائيــة أو  )١(

اإلقليميــــــة الــــــيت تراعــــــي علــــــى النحــــــو الواجــــــب اخلصــــــائص التارخييــــــة 
والسياســـية واالجتماعيـــة واالقتصـــادية للمنطقـــة ولطبقـــة امليـــاه اجلوفيـــة 

درج مشــروع املــادة يف البــاب الثــاين احملــددة العــابرة للحــدود. وهكــذا أُ 
العامـة. وتـدعو اجلملـة األوىل مـن مشـروع املـادة  بـادئامل لالـذي يتنـاو 

هــذا دول طبقــة امليــاه اجلوفيــة إىل التعــاون فيمــا بينهــا وتشــجعها علــى 
عقــد اتفاقــات أو وضــع ترتيبــات ثنائيــة أو إقليميــة لغــرض إدارة طبقــة 
ـــاه اجلوفيـــة املعينـــة العـــابرة للحـــدود. واملفهـــوم الـــذي جيعـــل املســـألة  املي

ــــة يســــتند إىل  دول ةمقتصــــرة علــــى جمموعــــ ــــاه اجلوفيــــة املعني طبقــــة املي
. وهـــو )٥٢(املبـــادئ احملـــددة يف اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة لقـــانون البحـــار

رىأيضاً "اتفاقات  يناظر مـن  ٣املـائي" املنصـوص عليهـا يف املـادة  ا
ــــــــاري املائيــــــــة لعــــــــام  ــــــــاري املائيــــــــة ١٩٩٧اتفاقيــــــــة ا . ويف حالــــــــة ا

فاقــات الثنائيــة واإلقليميــة. إال أنــه يف العديــد مــن االت أُبــرمالســطحية، 
__________ 

(تعــــاون  ١١٨اتفاقيــــة األمــــم املتحــــدة لقــــانون البحــــار، املــــادة )٥٢(
(التعـاون علــى أسـاس عــاملي  ١٩٧الـدول يف حفـظ وإدارة املــوارد احليـة) واملــادة 

 .أو إقليمي)



الموارد الطبيعية المشتركة

حالــة امليــاه اجلوفيــة، ال تــزال هــذه التــدابري اجلماعيــة الدوليــة يف مرحلــة 
التكــوين وال يــزال يتعــني صــياغة إطــار التعــاون علــى النحــو املناســب. 

 . "اتفاقات"باإلضافة إىل كلمة  "ترتيبات"ولذلك، استخدمت كلمة 
نص علـى أنـه ينبغـي أن تتـاح كما أن مشروع املادة هذا يـ )٢(

ـــــدول املعنيـــــة فرصـــــة متكافئـــــة للمشـــــاركة يف هـــــذه االتفاقـــــات أو  لل
الرتتيبـــات. وميكـــن عقـــد مثـــل هـــذه االتفاقـــات أو وضـــع مثـــل هـــذه 
الرتتيبــات فيمــا يتعلــق بكامــل طبقــة امليــاه اجلوفيــة أو شــبكة طبقــات 

مبشـــــروع أو برنـــــامج أو انتفـــــاع  وامليـــــاه اجلوفيـــــة أو أي جـــــزء منهـــــا أ
معني. وعندما يتصل االتفاق أو الرتتيب بكامل طبقة املياه اجلوفية 
أو شــبكة طبقــات امليــاه اجلوفيــة، يــرجَّح أن تكــون مجيــع دول طبقــة 
املياه اجلوفية اليت تتقاسم طبقة املياه اجلوفية أو شبكة طبقات امليـاه 

إال يف بعض احلاالت  الرتتيباجلوفية نفسها مشارِكة يف االتفاق أو 
ادرة. ومن جهة أخرى، عندما يكون االتفاق أو الرتتيب متصـًال الن

مشاركاً بأي جزء من طبقة املياه اجلوفية أو مبشروع معني، ال يكون 
دول طبقــة امليــاه اجلوفيــة الــيت مــن  بعــضٌ  إال االتفــاق أو الرتتيــبيف 

حــال، فــإن اجلملـــة  أيتتقاســم طبقــة امليــاه اجلوفيــة نفســها. وعلــى 
ـــزم دول طبقـــة امليـــاه اجلوفيـــة بـــأال الثانيـــة مـــن مشـــرو  ع املـــادة هـــذا تُل

، إىل تــدخل يف أي اتفــاق أو ترتيــب مــن شــأنه أن يــؤثر تــأثرياً ســلبياً 
حــد ذي شــأن، علــى وضــع دول طبقــة امليــاه اجلوفيــة املســتبعدة مــن 

 ويــلاالتفــاق أو الرتتيــب، دون موافقتهــا الصــرحية. وهــذا ال يعــين خت
تقــدير مــا إذا كــان الضــرر  أمــاحــق الــنقض هلــذه الــدول األخــرى. و 

دول طبقـــــــة امليــــــاه اجلوفيـــــــة لــــــإىل حــــــد ذي شـــــــأن بالنســــــبة  ســــــلبياً 
 كل حالة على حدة.، فلن يتم إال بتناول  املستبعدة

 الباب الثالث
 والصون واإلدارة الحماية

 النُّظُم اإليكولوجية وصونها حماية  -١٠ المادة
ـــــع التـــــدابير  تتخـــــذ  ـــــاه الجوفيـــــة جمي دول طبقـــــة المي

المناســــبة لحمايــــة وصــــون الــــنظم اإليكولوجيــــة التــــي تقــــع فــــي 
مياهها الجوفية العابرة للحدود أو في شبكات طبقـات  اتطبق

مياههــــا الجوفيــــة العــــابرة للحــــدود أو التــــي تعتمــــد علــــى تلــــك 
أو الشبكات، ومن هـذه التـدابير مـا يضـمن أن يكـون  اتالطبق
ـــاه المحفوظـــة فـــي طبقـــة كـــمنـــوع و  ـــة المي  أو شـــبكة ميـــاه جوفي

منــاطق تتصــرَّف عبــر الميــاه التــي كــذلك و  طبقــات ميــاه جوفيــة،
 كــافيين لحمايــة تلــك الــنظم  تلــك الطبقــة أو الشــبكة،تصــريف 

 وصونها. اإليكولوجية
 التعليق

الباب الثالث من مشاريع املواد  ١٠يستهل مشروع املادة  )١(
حبمايـة وصـون الـنظم اإليكولوجيـة الـيت تقـع بالنص علـى التـزام عـام 

النظم محاية وصون وكذلك  ،ضمن طبقة مياه جوفية عابرة للحدود
من خالل  اإليكولوجية اخلارجية اليت تعتمد على طبقة املياه اجلوفية

من املياه اليت تدخل منطقة  افيةالنوعية املالئمة والكمية الك ضمان
من  ١٩٢شأنه شأن املادة  ،١٠التصريف. ويتضمن مشروع املادة 

ـاري  ٢٠اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار واملـادة  مـن اتفاقيـة ا
، التزامــــات باحلمايــــة وكــــذلك بالصــــون. وهــــذه ١٩٩٧املائيــــة لعــــام 

تقــع داخــل وخـــارج  الــنظم اإليكولوجيـــة" الــيتب "االلتزامــات تتصــل 
نظــــام طبقــــات امليــــاه اجلوفيــــة العــــابرة للحــــدود. ويشــــري مصــــطلح "ال

اإليكولـــوجي" عمومـــاً إىل وحـــدة إيكولوجيـــة تتـــألف مـــن مكوِّنـــات 
وتعمـــل جمتمعـــة. فالتـــأثري اخلـــارجي  مرتابطـــةحيـــة وغـــري حيـــة تكـــون 

واحـــداً مـــن مكونــــات النظـــام اإليكولـــوجي قــــد  مكوِّنــــاً الـــذي ميـــّس 
بني املكونات األخـرى وقـد يـؤدي إىل اإلخـالل  اليسبب ردود أفع

كله، مما قد يعوِّق أو يقوِّض قدرة النظام   بتوازن النظام اإليكولوجي
 اإليكولوجي على العمل كنظام داعم للحياة.

ـــــــاك فـــــــوارق معينـــــــة يف طرائـــــــق محايـــــــة وصـــــــون الـــــــنظم  )٢( وهن
داخــــل طبقــــات امليــــاه اجلوفيــــة وطرائــــق احلمايــــة الواقعــــة اإليكولوجيــــة 

الــيت تعتمــد علــى طبقــات امليــاه  اخلارجيــة لــنظم اإليكولوجيــةلوالصــون 
وفية. ومحاية وصون النظم اإليكولوجية املائيـة داخـل طبقـات امليـاه اجل

الوظيفــــة احليويــــة هلــــذه الــــنظم  ريف ضــــمان اســــتمرايســــاعدان اجلوفيــــة 
بوصفها نظماً داعمًة للحياة. وحلماية وصـون نوعيـة وكميـة امليـاه الـيت 
تدخل منطقة التصـريف تـأثري كبـري علـى الـنظم اإليكولوجيـة اخلارجيـة 

مــن مشـــروع املـــادة  ٢لواحـــات والبحــريات. وحتكـــم الفقـــرة مــن قبيـــل ا
والتصــريف  تغذيــةال منــاطقمحايــة وصــون الــنظم اإليكولوجيــة يف  ١١

 بل الدول غري دول طبقة املياه اجلوفية.من قِ 
محايـــة" الـــنظم اإليكولوجيـــة يقتضـــي مـــن دول ب "وااللتـــزام  )٣(

ى أو الضـرر. طبقة املياه اجلوفيـة محايـة الـنظم اإليكولوجيـة مـن األذ
صـــون" الـــنظم اإليكولوجيـــة ينطبـــق بصـــفة خاصـــة علـــى ب "وااللتــزام 

ـــــا  الـــــنظم اإليكولوجيـــــة للميـــــاه العذبـــــة الـــــيت تكـــــون يف حالـــــة نقاو
. ويقتضــــي هــــذا االلتــــزام أن يفســــدهااألصــــلية دون أن تتعــــرض ملــــا 

تعامــــل الــــنظم اإليكولوجيــــة هــــذه بطريقــــة تكفــــل، إىل أقصــــى حــــد 
لتهــــــا الطبيعيــــــة. ومحايــــــة وصــــــون الــــــنظم ممكــــــن، احملافظــــــة علــــــى حا

ـــــة  ـــــةاإليكولوجي هـــــذه الـــــنظم دوام يســـــاعدان معـــــاً يف ضـــــمان  املائي
 بوصفها نظماً داعمًة للحياة.

ويقتصــر التــزام الــدول باختــاذ "مجيــع التــدابري املناســبة" علــى  )٤(
محايـــة الـــنظم اإليكولوجيـــة ذات الصـــلة. وهـــذا مـــا يتـــيح للـــدول قـــدراً 
ا مبوجــــب هــــذا احلكــــم. وقــــد  ــــة يف الوفــــاء مبســــؤوليا أكــــرب مــــن املرون

حاالت يكون فيهـا تغيـري النظـام  توجدلوحظ، بصفة خاصة، أنه قد 
ســـاً أمـــراً تـــربره اعتبـــارات أخـــرى مبـــا يف ذلـــك تغيـــرياً ملمو  ياإليكولـــوج

 االستخدام املخطط له لطبقة املياه اجلوفية وفقاً ملشاريع املواد هذه. 
وهناك الكثري من السوابق املتصلة بااللتزام الوارد يف مشروع  )٥(

، وهي سوابق تتمثل يف ممارسات الدول وأعمال املنظمـات ١٠املادة 
الدوليــة. فاتفــاق رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا بشــأن حفــظ الطبيعــة 

) يــنص علــى االلتــزام حبفــظ األنــواع والــنظم ١٩٨٥(واملــوارد الطبيعيــة 
اتفاقيـــة  وتـــنصعلـــى العمليـــات اإليكولوجيـــة.  ظـــةاحملافاإليكولوجيـــة و 



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

ــة  ــدود والبحـــريات الدوليــ ـــاري املائيـــة العابــــرة للحــ محايـــة واســـتخدام ا
النظم  إصالحضمان حفظ وكذلك، عند االقتضاء، ب "االلتزام على 

الربوتوكـــول املتعلـــق باملـــاء والصـــحة . ويـــنص )٢(املـــادة  اإليكولوجيـــة"
ـــــاري واســـــتخدام محايـــــة اتفاقيـــــةامللحـــــق ب  للحـــــدود العـــــابرة املائيـــــة ا
اختــاذ مجيــع التــدابري ب "علــى االلتــزام  ١٩٩٢لعــام  الدوليــة والبحــريات

احلمايـــــة الفعالــــــة للمـــــوارد املائيــــــة  ]...[ املناســـــبة مــــــن أجـــــل ضــــــمان
املستخدمة كمصادر ملياه الشرب، والنظم اإليكولوجية املائيـة املتصـلة 

االتفــاق . ويــنص )٤(املـادة  ألخــرى"ـا، مــن التلــوث مـن املســببات ا
الثالثي املؤقت بني مجهورية موزامبيق ومجهورية جنوب أفريقيـا ومملكـة 
ريَــي إنكومــايت ومــابوتو  ســوازيلند للتعــاون بشــأن محايــة املــوارد املائيــة 

ـــا  طـــراف) علـــى أن "تتخـــذ األ٢٠٠٢( املـــائيني واالنتفـــاع املســـتدام 
تضـاء، مجيـع التـدابري حلمايـة وصـون منفردة، وبصورة مشرتكة عند االق

. )٦(املــــادة  "نيإنكومــــايت ومــــابوتو املــــائي ريَــــيالــــنظم اإليكولوجيــــة 
ـــا  ويـــنص الربوتوكـــول املتعلـــق بالتنميـــة املســـتدامة حلـــوض حبـــرية فيكتوري

اختاذ مجيع التدابري املناسبة، بصـورة منفـردة بـ " ) على االلتزام٢٠٠٣(
ركة مجيع اجلهات صـاحبة املصـلحة، وعند االقتضاء مبشا ة،أو مشرتك

من أجل محاية وصون، وعند االقتضاء إعادة تأهيل، حـوض البحـرية 
 ."ونظمه اإليكولوجية

 التغذية والتصريف مناطق  -١١ المادة
تحــــــدد دول طبقــــــة الميــــــاه الجوفيــــــة منــــــاطق  -١ 

الميـــاه الجوفيـــة العـــابرة للحـــدود أو  اتطبقـــلتصـــريف التغذيـــة و ال
طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود التي توجد داخل  اتشبك

إقليمهــا. وتتخــذ التــدابير المالئمــة لمنــع تعــرض عمليــات التغذيــة 
 األدنى. الحدوالتصريف لتأثيرات ضارة أو للتقليل منها إلى 

منطقـة تغذيـة أو  قـعتعلى جميع الـدول التـي  -٢ 
 طبقةوالتي ليست من دول  ، كالً أو بعضًا،تصريف في إقليمها

جوفية بالنسبة إلى طبقة المياه الجوفيـة تلـك أو شـبكة المياه ال
طبقــات الميــاه الجوفيــة تلــك، أن تتعــاون مــع دول طبقــة الميــاه 

شــبكة طبقــات الميــاه  أوالجوفيــة لحمايــة طبقــة الميــاه الجوفيــة 
 المتصلة بها. اإليكولوجيةالجوفية والنظم 

 التعليق
يشرح خرباء املياه اجلوفية أمهية التدابري الـيت يتعـني اختاذهـا  )١(

حلمايـــة وصـــون منـــاطق التغذيـــة والتصـــريف مـــن أجـــل ضـــمان عمـــل 
عمليـة تغذيـة أو فاحملافظـة علـى طبقة املياه اجلوفية على حنـو سـليم. 

تصــريف عاديــة أمــر حيــوي لعمـــل طبقــات امليــاه اجلوفيــة علــى حنـــو 
اجلوفيــــــة" الــــــوارد يف الفقــــــرة  يــــــاهمللتعريــــــف "طبقــــــة ا ســــــليم. ووفقــــــاً 

، تقـع منـاطق التغذيـة أو التصـريف ٢(أ) مـن مشـروع املـادة  الفرعية
لــزم مشــروع مــادة مســتقل خــارج طبقــة امليــاه اجلوفيــة. وبنــاء عليــه، يَ 

التزامــات دول طبقــة امليــاه  ١لتنظــيم تلــك املنــاطق. وتتنــاول الفقــرة 
الواقعـة داخـل  تصـريفالاجلوفية فيما يتعلـق حبمايـة منـاطق التغذيـة و 

إقليمها. ومثة مرحلتان يف تنفيذ هذه االلتزامات. األوىل هـي حتديـد 

منــاطق التغذيــة أو التصــريف والثانيــة هــي اختــاذ تــدابري مالئمــة ملنــع 
تعرض عملية التغذية والتصريف لتأثريات ضارة أو للتقليل منها إىل 

هــذه،  ريفصــاحلــد األدىن. وعنــدما يــتم حتديــد منــاطق التغذيــة والت
دول طبقــــة امليــــاه  أقــــاليموبقــــدر مــــا تكــــون هــــذه املنــــاطق واقعــــة يف 

اجلوفيـــة املعنيـــة، يقـــع علـــى عـــاتق هـــذه الـــدول التـــزام باختـــاذ تـــدابري 
مالئمــــة مــــن أجــــل التقليــــل إىل احلــــد األدىن مــــن التــــأثريات الضــــارة 
بعمليــات التغذيـــة والتصـــريف. وهلــذه التـــدابري دور حمـــوري يف محايـــة 

اجلوفيــــة. ويالحــــظ أن اختــــاذ مجيــــع التــــدابري يف  امليــــاه وصــــون طبقــــة
منـــاطق التغذيـــة مـــن أجـــل احليلولـــة دون دخـــول امللوثـــات يف طبقـــة 

. إال أن االلتزام حبماية منطقة أمر يكتسي أمهية حيوية املياه اجلوفية
لحيلولة دون تلويـث طبقـات امليـاه اجلوفيـة يعـاجل يف سـياق لالتغذية 

 حتديداً مبسألة التلوث. عىنيُ الذي  ١٢مشروع املادة 
التغذيـة أو  منطقةاحلالة اليت تكون فيها  ٢وتتناول الفقرة  )٢(

التصـريف اخلاصـة بطبقــة ميـاه جوفيــة معينـة عــابرة للحـدود موجــودة 
يف دولة من غري الدول اليت تتقاسم طبقة املياه اجلوفية املعنية العابرة 

 دولة منوالتصريف، فإن للحدود. وبالنظر إىل أمهية عملية التغذية 
امليــــاه اجلوفيــــة توجــــد يف إقليمهــــا منطقــــة تغذيــــة أو  طبقــــةغــــري دول 

تصــريف ملزمــة بــأن تتعــاون مــع دول طبقــة امليــاه اجلوفيــة مــن أجــل 
ـا. وينبغـي التـذكري  محاية هذه الطبقة والنظام اإليكولوجي املتصـل 

ولة ة هــي نفســها مشــمـة امليــاه اجلوفيـــيف هــذا الصــدد بــأن دول طبقــ
 .٧الوارد يف مشروع املادة  نبااللتزام العام بالتعاو 

 ومكافحتهالتلوث وخفضه  منع  -١٢ المادة
ــــــد  تقــــــوم  ــــــة منفــــــردة، وعن ــــــاه الجوفي دول طبقــــــة المي

الجوفيـة العـابرة  هـااالقتضاء مجتمعة، بمنع تلـوث طبقـات مياه
الجوفيــة العــابرة للحــدود،  هــاللحــدود أو شــبكات طبقــات مياه

بما في ذلك التلوث من خالل عملية التغذية، الذي يمكن أن 
 ة،يســـبب ضـــرراً ذا شـــأن لغيرهـــا مـــن دول طبقـــة الميـــاه الجوفيـــ

. ونظــراً إلــى عــدم التــيقن مــن ومكافحتــهوبخفــض هــذا التلــوث 
طبقـات  ةمياه جوفية عابرة للحدود أو شبك ةطبيعة ونطاق طبق

تعرضـها للتلـوث، تتبــع دول  وقابليـةللحــدود ميـاه جوفيـة عـابرة 
 طبقة المياه الجوفية نهجاً تحوطيًا.
 التعليق

علــى االلتــزام العــام لــدول طبقـــة  ١٢يــنص مشــروع املــادة  )١(
امليـــاه اجلوفيـــة مبنـــع تلـــوث طبقـــات مياههـــا اجلوفيـــة العـــابرة للحـــدود 
الـــذي ميكـــن أن يســـبب ضـــرراً ذا شـــأن لـــدول طبقـــة امليـــاه اجلوفيــــة 

. والضرر هو ذلك الضرر ومكافحتهاألخرى، وخبفض هذا التلوث 
األخـرى مــن خـالل طبقــات الـذي يلحــق بـدول طبقــة امليـاه اجلوفيــة 

امليـــاه اجلوفيـــة العـــابرة للحـــدود والبيئـــة املتصـــلة بطبقـــة امليـــاه اجلوفيـــة. 
واملشــكلة املطروحــة هنــا تتمثــل أساســاً يف نوعيــة امليــاه الــيت حتتويهــا 
طبقات املياه اجلوفية. وهذا احلكم هو تطبيق حمدد للمبادئ العامـة 

 .٦و ٤الواردة يف مشروعي املادتني 



الموارد الطبيعية المشتركة

طبقات املياه اجلوفيـة العـابرة للحـدود هـي طبقـات  وبعض )٢(
ملوثــة بالفعــل بــدرجات متفاوتــة، يف حــني أن هنــاك طبقــات أخــرى 

 ١٢ليست ملوثة. وبالنظر إىل واقع احلال هـذا، فـإن مشـروع املـادة 
". وهـــذا التعبـــري ومكافحتــهيســتخدم صـــيغة "منــع التلـــوث وخفضـــه 

فيما  ١٩٨٢بحار لعام لقانون ال تحدةمستخدم يف اتفاقية األمم امل
اري املائية لعام  . )٥٣(١٩٩٧يتعلق بالتلوث البحري، ويف اتفاقية ا

ـــاري  واحلالـــة هـــي نفســـها فيمـــا يتصـــل بكـــل مـــن البيئـــة البحريـــة وا
املنــع" يتصــل بــالتلوث اجلديــد، يف حــني ب "املائيــة الدوليــة. وااللتــزام 

ث القـائم " يتصـل بـالتلو مكافحتـهخفـض" التلـوث و"ب "أن االلتزام 
محايــة" الــنظم اإليكولوجيــة مبوجــب ب "فعـًال. وكمــا يف حالــة االلتــزام 

الــــذي  ]...[الـــــ]تلوث [منــــع ب "، فــــإن االلتــــزام ١٠مشــــروع املــــادة 
ميكن أن يسبب ضرراً ذا شأن" يشتمل على واجب ممارسـة العنايـة 

تــدل  تــزامالالزمــة لــدرء خطــر التســبب مبثــل هــذا الضــرر. وهــذا االل
. واالشــرتاط الــذي يقتضــي مــن دول ب""ميكــن أن يســبعليـه عبــارة 

" يعكــس مكافحتــهطبقــة امليــاه اجلوفيــة "خفــض" التلــوث القــائم و"
ممارسة الدول. فاشرتاط الوقف الفوري للتلوث القائم الذي يسـبب 
مثل هذا الضرر ميكن أن يفضي، يف بعض احلاالت، إىل مصاعب 

ـــة املنشـــأ يكـــون الضـــرر الالحـــق  مـــاخصوصـــاً حيث ال مـــربر هلـــا بدول
ضمن دول طبقة املياه اجلوفية غري متناسب عموماً مع الفوائـد الـيت 
ميكن أن تتحقق لدولة طبقة املياه اجلوفية اليت يصيبها الضرر. ومن 

يف خفــض  بالعنايـة الالزمــة دولـة املنشــأالتــزام جهـة ثانيــة، فـإن عــدم 
التلوث إىل مسـتويات مقبولـة يسـمح للدولـة املتضـررة باالدعـاء بـأن 

 دولة املنشأ قد أخلَّت بالتزامها بأن تفعل ذلك. 
ويقتضي مشروع املادة هذا أن تتخذ الدول التدابري املعنية  )٣(

وعنــد االقتضــاء جمتمعــة". وهــذا االلتــزام باختــاذ إجــراءات  ،"منفــردة
 ،٧ات عامــة معينــة تــرد يف مشــروع املــادة مشــرتكة ناشــئ عــن التزامــ

 منه. ٢وخباصة يف الفقرة 
تنطبــــــق  ومكافحتــــــهوااللتزامــــــات مبنــــــع التلــــــوث وخفضــــــه  )٤(

 ]لدول[مجيعها على التلوث "الذي ميكن أن يسبب ضرراً ذا شأن 
". أمـــا التلــوث الــذي يكــون مســـتواه ]األخــرى[طبقــة امليــاه اجلوفيــة 

فــال يــدخل يف نطــاق هــذه املــادة ولكنــه ميكــن أن  العتبــةدون هــذه 
 وذلك حبسب الظروف. ١٠يكون مشموًال مبشروع املادة 

واجلملة الثانية من مشروع املادة هذا تُلزم دول طبقة املياه  )٥(
هلشاشــــة طبقــــات امليــــاه  ونظــــراً  ".جــــاً حتوطيــــاً "اجلوفيــــة بــــأن تتبــــع 

ا اجلوفية وانعدام اليقني العلمي ـج حتـوطي.  اتبـاعيلـزم  ه، فإنـبشأ
 "الـنهج التحــوطي"اآلراء املتباينــة بشـأن مفهــوم  وتـدرك اللجنــة متامـاً 

. وقـــررت اختيـــار مصـــطلح "املبـــدأ التحـــوطي"باملقارنـــة مـــع مفهـــوم 
__________ 

 ١٩٥انظر، مثًال، اتفاقية األمم املتحدة لقـانون البحـار، املـادة )٥٣(
ب عدم نقل الضرر أو األخطـار أو حتويـل نـوع مـن التلـوث إىل نـوع آخـر (واج

(اســـــتخدام التكنولوجيـــــات أو إدخـــــال األنـــــواع الغريبـــــة أو  ١٩٦منـــــه) واملـــــادة 
ـــــة لعـــــام  ـــــاري املائي ـــــة ا ـــــدة)، واتفاقي (منـــــع التلـــــوث  ٢١، املـــــادة ١٩٩٧اجلدي

وختفيضه ومكافحته).

علـى اعتبــار ألنــه الصـيغة األقـل إثــارة للخـالف و  "الـنهج التحـوطي"
 .حبسـن نيـةإذا طبقـا  يؤديان إىل نتـائج متماثلـة عمليـاً ملفهومني اأن 
صـــــحيح أن هنـــــاك عـــــدة معاهـــــدات أو اتفاقيـــــات إقليميـــــة ال ومـــــن

 علـــقفيمـــا يتأمـــا  .)٥٤(تتضـــمن إشـــارة صـــرحية إىل "املبـــدأ التحـــوطي"
تســـتخدم تعـــابري خمتلفـــة مثـــل فالعامليـــة،  االتفاقيـــاتباملعاهـــدات أو 

 .)٥٥("النهج التحوطي" و"التدابري التحوطية"

 الرصـد  -١٣المادة 
طبقــــة الميــــاه الجوفيــــة طبقــــات ترصــــد دول  -١ 

ـــة العـــابرة للحـــدود أو شـــبكات طبقـــات مياههـــا  مياههـــا الجوفي
الجوفيــة العــابرة للحــدود، وتضــطلع حيثمــا أمكــن بأنشــطة هــذا 
الرصد باالشتراك مع دول أخرى من دول طبقة المياه الجوفيـة 
المعنيـــــة، وعنـــــد االقتضـــــاء بالتعـــــاون مـــــع المنظمـــــات الدوليـــــة 

تنفيــذ هــذه األنشــطة تنفيــذاً مشــتركًا،  عــذريتما وعنــد. صــةالمخت
تتبـــــــادل دول طبقـــــــة الميـــــــاه الجوفيـــــــة فيمـــــــا بينهـــــــا البيانـــــــات 

 المرصودة.
تطبــــــق دول طبقــــــة الميــــــاه الجوفيــــــة معــــــايير  -٢ 

ومنهجيــة متفقــاً عليهمــا أو منســـقين فــي رصــد طبقــات مياههـــا 
الجوفيــة العــابرة للحــدود أو شــبكات طبقــات مياههــا الجوفيــة 

د بــارامترات رئيســية ترصــدها أن تحــدِّ  وينبغــي .دودالعــابرة للحــ
باالســــتناد إلــــى نمــــوذج مفــــاهيمي متفــــق عليــــه لطبقــــات الميــــاه 

أو شــــبكات طبقــــات الميــــاه الجوفيــــة. وينبغــــي لهــــذه  فيــــةالجو 
البــــــــارامترات أن تشـــــــــمل بـــــــــارامترات تتعلـــــــــق بحالـــــــــة طبقـــــــــة 

ــاه ــاه الجوفيــة علــى النحــو  المي الجوفيــة أو شــبكة طبقــات المي
__________ 

حملـــيط األطلســــي، اتفاقيـــة محايـــة البيئـــة البحريــــة لشـــمال شـــرق ا)٥٤(
(اتفاقيـــــــة أوســـــــبار)؛ واتفاقيـــــــة محايـــــــة البيئـــــــة البحريـــــــة لبحـــــــر البلطيـــــــق  ١٩٩٢

واتفاقيــة محايـــة البيئـــة البحريــة واملنــاطق الســاحلية للبحــر األبــيض )؛ ١٩٩٢(
ــاري املائيـــة العـــابرة للحـــدود )١٩٩٥املتوســط ( ؛ واتفاقيـــة محايـــة واســـتخدام ا

إنشـــاء اجلماعــة االقتصــادية األوروبيـــة  )؛ ومعاهــدة١٩٩٢والبحــريات الدوليــة (
اخلطــرة إىل أفريقيــا ومراقبــة  اتفاقيــة بامــاكو حلظــر اســترياد النفايــات)؛ و ١٩٥٧(

ا داخل أفريقيـا الربوتوكـول املتعلـق باملـاء )؛ و ١٩٩١( حركتها عرب احلدود وإدار
ـــــاري املائيـــــة العـــــابرة للحـــــدود  والصـــــحة امللحـــــق باتفاقيـــــة محايـــــة واســـــتخدام ا

)؛ واالتفاقيـــة اإلطاريـــة بشـــأن محايـــة ١٩٩٩( ١٩٩٢بحـــريات الدوليـــة لعـــام وال
)؛ واتفاقيـــة التعــــاون مــــن أجــــل ٢٠٠٣منطقـــة الكاربــــات وتنميتهــــا املســــتدامة (

ــر الــدانوب واســتخدامه املســتدام ( ــر الــراين ١٩٩٤محايــة  )؛ واتفاقيــة محايــة 
الربوتوكــول )؛ و ٢٠٠٣( اتفاقيــة اإلدارة املســتدامة لبحــرية تنجانيقــا)؛ و ١٩٩٩(

 ).٢٠٠٣( املتعلق بالتنمية املستدامة حلوض حبرية فيكتوريا
امللحـــق باتفاقيـــة  ١٩٩٦مـــن ذلـــك مـــثًال أن بروتوكـــول عـــام )٥٥(

 ١٩٧٢منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى لعام 
  ١٠ اتفاق تنفيذ ما تتضمنه اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار املؤرخةو 

مـــن أحكـــام بشـــأن حفـــظ وإدارة األرصـــدة  ١٩٨٢كـــانون األول/ديســـمرب 
 )١٩٩٥( السمكية املتداخلة املناطق واألرصدة السمكية الكثرية االرحتال

يستخدمان تعبري "النهج التحوطي". وتنص اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 
 .على االلتزام باختاذ "تدابري حتوطية" )١٩٩٢بشأن تغري املناخ (



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

بـارامترات كـذلك ، و ٨مـن مشـروع المـادة  ١في الفقـرة  المبين
ــاه الجوفيــة أو  شــبكات طبقــات بتتعلــق باالنتفــاع بطبقــات المي

 المياه الجوفية.
 التعليق

علـــى دول طبقـــة امليـــاه اجلوفيـــة  ١٣يســـري مشـــروع املـــادة  )١(
املتعلق باإلدارة. ويشدد معظم خرباء امليـاه  ١٤وميهد ملشروع املادة 

العلمـــاء والقـــائمني بـــاإلدارة) علـــى أمهيـــة الرصـــد كـــأمر اجلوفيـــة (مـــن 
غىن عنـه مـن أجـل اإلدارة السـليمة أليـة طبقـة ميـاه جوفيـة عـابرة  ال

، جيــرى الرصــد عــادة بصــورة فرديــة مــن قبــل مارســةللحــدود. ويف امل
ــــة يف الكثــــري مــــن  ــــل احلكومــــة احمللي ــــة، وكــــذلك مــــن قب ــــة املعني الدول

مــع  يُبــذلل إىل جهــد مشــرتك احلـاالت، مث يتطــور بعــد ذلــك ليتحــو 
ـــاورة املعنيـــة. إال أن اخلـــرباء يتفقــون علـــى أن الرصـــد   التـــامالــدول ا

القائم على أساس منوذج مفاهيمي متفق  شرتكواملثايل هو الرصد امل
دول طبقــــة امليــــاه علـــى  عليـــه لطبقــــة امليــــاه اجلوفيـــة. وحيثمــــا يتعــــذر

 هذه الـدول تبادلبصورة مشرتكة، فإن من املهم أن ت العملاجلوفية 
ا.  البيانات بشأن أنشطة الرصد اليت تقوم 

سلسـل تَ على على االلتزام العام بالرصد و  ١تنص الفقرة و  )٢(
إما بصورة مشرتكة أو منفردة. وتتمثـل أغـراض  ،أنشطة الرصد تلك

الرصد يف: (أ) توضيح حالة طبقة مياه جوفية حمددة عابرة للحدود 
ــا، مــن أجــ ا وحالــة االنتفــاع  ل اختــاذ تــدابري فعالــة حلمايتهــا وصــو
ـــا؛ و(ب) مواصـــلة امل املنتظمـــة لطبقـــة امليـــاه اجلوفيـــة مـــن  راقبـــةوإدار

أجـــل احلصـــول علـــى معلومــــات عـــن أي تغيـــري أو ضـــرر يف مرحلــــة 
مبكرة. وينبغي أال يقتصر الرصد على حالـة طبقـة امليـاه اجلوفيـة بـل 

اجلوفيـــة مثـــل ســـحب ينبغـــي أن يشـــمل أيضـــاً االنتفـــاع بطبقـــة امليـــاه 
الفعــال مــن  رصــدامليــاه وتغــذيتها االصــطناعية. كمــا أن مــن شــأن ال

ادة تطـــــوير املعرفـــــة ـاً يف زيــــــخـــــالل التعـــــاون الـــــدويل أن يســـــهم أيضـــــ
العلميــة فيمــا يتصــل بطبقــات امليــاه اجلوفيــة العــابرة للحــدود. ومتثــل 
أمهيــــة الرصـــــد أمــــراً مســـــّلماً بـــــه علــــى نطـــــاق واســــع يف الكثـــــري مـــــن 

 ةـوفيــاه اجلـق بــإدارة امليـــومنهــا مــثًال امليثــاق املتعلــ ،ك الدوليــةالصــكو 
وتقيــــيم امليــــاه  املتعلقــــة برصــــدواملبــــادئ التوجيهيــــة  )٥٦(١٩٨٩ لعــــام

 جلنـــــــة األمـــــــم املتحـــــــدةوكالمهـــــــا أعدتــــــه  )٥٧(٢٠٠٠اجلوفيــــــة لعـــــــام 
ـاري املائيـة العـابرة  ؛االقتصادية ألوروبـا واتفاقيـة محايـة واسـتخدام ا

واالتفاقية األفريقية حلفظ  ؛١٩٩٢لعام  للحدود والبحريات الدولية
 الطبيعية. دالطبيعة واملوار 

__________ 
. ١٩٨٩جلنـــة األمـــم املتحـــدة االقتصـــادية ألوروبـــا عـــاَم اعتمدتـــه )٥٦(
انظر 

. 
فرقة العمل املعنية بالرصد والتقيـيم التابعـة صاغت هذه املبادئ )٥٧(

ـــــا واملنشـــــأة مبوجـــــب للجنـــــة األمـــــ ـــــةم املتحـــــدة االقتصـــــادية ألوروب ـــــةاتفاقي محاي
اريواستخدام ـا األطـراف يف الدوليـةوالبحـرياتللحـدودالعـابرةاملائيةا ، وأقر

 أعاله). ٤٩احلاشية انظر ( ٢٠٠٠االتفاقية يف آذار/مارس 

وهنــاك صـــكوك دوليــة خمتلفـــة تـــنص علــى الرصـــد املشـــرتك  )٣(
لطبقــة ميــاه جوفيــة حمــددة عــابرة للحــدود. ومــن األمثلــة علــى ذلــك 

تعلــق بوضــع اســرتاتيجية إقليميــة لالنتفــاع بشــبكة احلجــر الربنــامج امل
. وأحـــد ٢٠٠٠الرملـــي النـــويب لطبقـــات امليـــاه اجلوفيـــة املعتمـــد عـــام 

لتنفيذ هذا الربنامج هو "االختصاصات املتعلقة  عقودةاالتفاقات امل
. كمــا تــنص )٥٨("وتبــادل املعلومــات املتصــلة بامليــاه اجلوفيــةبالرصــد 

منطقـة الكاربـات وتنميتهـا املسـتدامة  ن محايةبشأاالتفاقية اإلطارية 
دف إىل تنفيذ برامج  ٢٠٠٣لعام  على االلتزام بانتهاج سياسات 

. بيئـةرصد مشرتكة أو تكميلية، مبا يف ذلك الرصد املنهجي حلالة ال
ـــر الـــدانوب واســـتخدامه  مـــن أجـــل محايـــةوتـــنص اتفاقيـــة التعـــاون 

ــــزام بت ١٩٩٤لعــــام املســــتدام  ــــات الرصــــد ال علــــى االلت نســــيق عملي
الفردية فحسب وإمنا أيضاً على التزام بصياغة وتنفيذ برامج مشرتكة 

الـدانوب فيمـا يتصـل مسـتجمع ميـاه يف منطقـة  احلالة النهريةلرصد 
ــــاه وكميتهــــا، والرتســــبات، والنظــــا ــــوجي للنهــــر.  مبنوعيــــة املي اإليكول

الصـــادر عـــن  التوجيـــه اإلطـــاري املتعلـــق بامليـــاه ويـــنص 
على أن "تكفل الدول األعضاء وضع برامج لرصد االحتاد األورويب 

حالـــــة امليـــــاه مـــــن أجـــــل التوصـــــل إىل نظـــــرة عامـــــة متســـــقة وشـــــاملة 
يتعلــــق حبالــــة امليــــاه ضــــمن كــــل منطقــــة مــــن منــــاطق أحــــواض  فيمــــا

ار"  .)٥٩()٨(املادة  األ
ميكــــن لــــدول طبقــــة امليـــاه اجلوفيــــة أن تتفــــق علــــى  وحيثمـــا )٤(

ء مثل هذه اآللية املشرتكة، فإن هذا النهج يعترب النهج األجنع. إنشا
إال أن هناك الكثري من احلاالت اليت مل تشرع فيها دول طبقة املياه 

ي إىل أاجلوفيـــــة املعنيـــــة بعـــــد يف أي مشـــــاورات أو مل تتوصـــــل بعـــــد 
آلية مشرتكة. وحىت يف هـذه احلـاالت، تكـون هـذه  اءاتفاقات إلنش

 وبتبـــادل، ملزمـــة بـــإجراء عمليـــات رصـــد فرديـــة الـــدول، علـــى األقـــل
نتــائج هــذه العمليــات مــع دول طبقــة امليــاه اجلوفيــة األخــرى املعنيــة. 
وتـــــــــنص االتفاقيـــــــــة األفريقيـــــــــة حلفـــــــــظ الطبيعـــــــــة واملـــــــــوارد الطبيعيـــــــــة 

برصد حالة موارده  فعلى التزام كل طرف من األطرا ٢٠٠٣ لعام
اإلمنائيـــة علـــى هـــذه الطبيعيـــة فضـــًال عـــن تـــأثري األنشـــطة واملشـــاريع 

املســـــــــتدامة لبحـــــــــرية تنجانيقـــــــــا  اإلدارةاملـــــــــوارد. وتشـــــــــتمل اتفاقيـــــــــة 
علـــى االلتــزام بالرصـــد وذلـــك يف إطــار احلكـــم املتعلـــق  ٢٠٠٣ لعــام

 ستدامة. وينص الربوتوكول املتعلق بالتنمية املومكافحتهمبنع التلوث 
علــى االلتــزام بالرصــد مــن قبــل   ٢٠٠٣لعــام كتوريــا يحلــوض حبــرية ف

 ل دولة مبفردها ولكن بطريقة موحدة ومتناسقة.ك
 املتعلــق ٨مبشــروع املــادة  أيضــاً  ١٣مشــروع املــادة  ويتصــل )٥(
التبـــادل املنــــتظم للبيانـــات واملعلومــــات. ومــــن أجـــل تنفيــــذ االلتــــزام ب

بالتبادل املنتظم للبيانات واملعلومات، من الضروري أن يكون هناك 
رصد فعال. إال أن البيانات واملعلومات الـيت يتطلبهـا مشـروع املـادة 

واملعلومـات املتعلقـة حبالـة طبقـة امليـاه  البيانـاتتقتصر على تلـك  ٨
__________ 

أُعــــــدت هــــــذه االتفاقــــــات يف إطـــــــار الربنــــــامج ولكــــــن مل يبـــــــدأ )٥٨(
بعد. نفاذها
أعاله. ٣٢احلاشية انظر )٥٩(



الموارد الطبيعية المشتركة

بصـورة مباشـرة بقـدر أكـرب طرائـق الرصـد  ٢وتتنـاول الفقـرة  اجلوفية.
رامرتاتــه. فهــي حتــدد العناصــر األساســية اللتــزام دول طبقــة امليــاه اوب

أو مواءمــة معيـــار الرصـــد  توافـــقاجلوفيــة بـــإجراء الرصــد الفعـــال، أي 
دول طبقة املياه اجلوفية على املعايري  تتفقومنهجيته. ومن املهم أن 

ــــة الــــالز  م اســــتخدامها يف الرصــــد أو علــــى وســــائل مواءمــــة واملنهجي
ا املختلفـة كمؤشـر موحـد للرصـد. فبـدون هـذا امعايريها أو منهجي

معـــة مفيـــدة. فلكـــي  االتفـــاق أو املواءمـــة، لـــن تكـــون املعلومـــات ا
معـــة مـــن قِ  بـــل يكـــون يف مقـــدور دولـــة مـــا أن تســـتخدم البيانـــات ا

وملــاذا مــىت وأيــن  أوالً دول أخــرى، جيــب علــى هــذه الدولــة أن تفهــم 
وبتوفر هذه "البيانات عن البيانـات"،  .ُمجعت هذه البياناتوكيف 

ميكـن للدولــة أن تقــوم بصــورة مســتقلة بتقيــيم نوعيــة هــذه البيانــات. 
ـال،  اوإذا كانت البيانات تفي باملعايري الدني هلـذه الـدول يف هـذا ا

احــة وتفســري ميكــن للدولــة عنــدها أن تنتقــل إىل مواءمــة البيانــات املت
السويســرية  -قاعــدة البيانــات املوحــدة. ويف حالــة اللجنــة الفرنســية 

املعنية بطبقة املياه اجلوفية يف منطقة جنيف، بدأ اجلانبان باستخدام 
مــــع مــــرور الوقــــت  تطاعا،واســــ مــــا ةمجــــع البيانــــات اخلاصــــ معــــايري

ل . كما ينبغي لدو املواَءمةاملمارسة، التوصل إىل مستوى البيانات وب
طبقــة امليــاه اجلوفيــة أن تتفــق علــى النمــوذج املفــاهيمي لطبقــة امليــاه 
اجلوفيــة احملــددة لكــي تــتمكن مــن اختيــار البــارامرتات الرئيســية الــيت 

نوعان من النماذج املفاهيميـة. يتمثـل  كسوف تقوم برصدها. وهنا
النــوع اآلخــر يف ويتمثــل  ،النــوع األول منهمــا يف املصــفوفة الفيزيائيــة

اهليــدرودينامي. وميكــن لــدول طبقــة امليــاه اجلوفيــة أن تتفــق  النمــوذج
علـــى منــــوذج يف البدايــــة مث تغــــري هـــذا النمــــوذج مــــع حتســــن معرفتهــــا 

الرصـد. ومـن البـارامرتات الرئيسـية  يـةبطبقة املياه اجلوفية نتيجة لعمل
ا.  اليت يتعني رصدها ما يشمل حالة طبقة املياه اجلوفية واالنتفاع 

ن حالـــة طبقـــة امليـــاه اجلوفيـــة تتصـــل بالنطـــاق، وعلـــم والبيانـــات بشـــأ
اهلندسة، ومسار تدفق املياه، وتوزع الضغط اهليدروستايت، وكميات 

لـــــة لتلـــــك وهـــــي معادِ  ذلـــــك،ومـــــا إىل  ،التـــــدفق، والكيميـــــاء املائيـــــة
االت املدرجة يف الفقرة   .٨من مشروع املادة  ١ا

ــــق اوحيــــدد  )٦( ــــة موزامبي التفــــاق الثالثــــي املؤقــــت بــــني مجهوري
ومجهورية جنوب أفريقيا ومملكة سوازيلند للتعاون بشأن محاية املوارد 
ـــــا  ريَـــــي إنكومـــــايت ومـــــابوتو املـــــائيني واالنتفـــــاع املســـــتدام  املائيـــــة 

التــزام كــل طــرف مــن األطــراف بوضــع نظــم وأســاليب  ٢٠٠٢ لعــام
فيـذ برنـامج رصـد منـتظم، مبـا يف وتن قابلـة للمقارنـةوإجراءات رصـد 

إنكومـايت ومـابوتو رَيي ذلك رصد اجلوانب البيولوجية والكيميائية 
، وتقـدمي تقـارير، علـى فـرتات حتـددها اللجنـة الثالثيـة التقنيـة املائيني

الدائمـة، بشـأن حالـة واجتاهــات الـنظم اإليكولوجيـة املائيـة والبحريــة 
ــــــرَيني املــــــائيني يــــــة ميــــــاه نوعب ذات الصــــــلة فيمــــــا يتعلــــــقوالنهريــــــة  ا
ــــــر ســــــافا املــــــذكورين . ويــــــنص االتفــــــاق اإلطــــــاري بشــــــأن حــــــوض 

علـــى التـــزام األطـــراف باالتفـــاق علـــى وضـــع منهجيـــة  ٢٠٠٢ لعـــام
 للرصد الدائم لتنفيذ االتفاق واألنشطة اليت تستند إليه.

ويف حــني أن االلتزامــات العامــة قــد صــيغت بلغــة إلزاميــة،  )٧(
فــــإن طرائــــق حتقيــــق االمتثــــال لاللتزامــــات الرئيســــية تظــــل يف شــــكل 

ويكون الرصد أقل ، وذلك من أجل تيسري امتثال الدول. تاتوصي
أمهيـــة بوجـــه عــــام عنـــدما ال يُنتفــــع بطبقـــة امليــــاه اجلوفيـــة أو بشــــبكة 

 طبقات املياه اجلوفية.

 اإلدارة  -١٤ المادة
ــة وتنفــذ خططــاً إلدارة  تضــع  ــاه الجوفي دول طبقــة المي

طبقـــات مياههـــا الجوفيـــة العـــابرة للحـــدود أو شـــبكات طبقـــات 
وتقـوم، بنـاًء علـى . مياهها الجوفية العابرة للحدود إدارة سـليمة

طلب أي منها، بإجراء مشاورات بشأن إدارة طبقة ميـاه جوفيـة 
ــاه  جوفيــة عــابرة للحــدود. عــابرة للحــدود أو شــبكة طبقــات مي

 وتنشئ حيثما اقتضى الحال آلية مشتركة لإلدارة.
 التعليق

التــــزام دول طبقـــة امليـــاه اجلوفيــــة  ١٤حيـــدد مشـــروع املـــادة  )١(
مياههـا اجلوفيـة العـابرة للحـدود  اتبوضع وتنفيذ خطط إلدارة طبق

إدارة سليمة. وبالنظر إىل السيادة على طبقة املياه اجلوفيـة املوجـودة 
إقليم الدولة واحلاجة للتعاون فيما بـني دول طبقـة امليـاه اجلوفيـة،  يف

يف مشروع املادة هذا نوعان من االلتزامات: أوهلما التـزام   جفقد أدر 
ــا  كــل دولــة مــن دول طبقــة امليــاه اجلوفيــة بوضــع خطتهــا اخلاصــة 
فيمـــا يتعلـــق بطبقـــة مياههـــا اجلوفيـــة وبتنفيـــذ هـــذه اخلطـــة؛ وثانيهمـــا 

لدخول يف مشاورات مع دول طبقة املياه اجلوفيـة األخـرى االلتزام با
 أي منها. لباملعنية بناًء على ط

ــاري املائيــة  ٢٤مــن املــادة  ٢وتــنص الفقــرة  )٢( مــن اتفاقيــة ا
 مـا يلـي:بصـفة خاصـة، ، ‘اإلدارةب ‘ه "يقصـد على أنـ ١٩٩٧لعام 

ــــــائي املــــــلمجــــــرى للتنميــــــة املســــــتدامة ا(أ) ختطــــــيط  والعمــــــل دويل ال
 ،أخــــرىالقيــــام، بطرائــــق ؛ و(ب) تنفيــــذ أيــــة خطــــط معتمــــدة علــــى

رى املــائي ومحايتــه والــتحكمب فيــه بطريقــة رشــيدة  تعزيــز االنتفــاع بــا
". وهــذا التعريــف نفســه قــد قُبــل يف الربوتوكــول ألمثــلوعلــى الوجــه ا

ـــاري املائيـــة املشـــرتكة  اإلمنائيـــة للجنــــوب  للجماعـــةاملـــنقح بشـــأن ا
وقـــــــد بـــــــدأ ســـــــريان هـــــــذا الربوتوكـــــــول يف . ٢٠٠٠لعـــــــام األفريقـــــــي 

هــــذا التعريـــف يف ســـياق املوضــــوع  وميكـــن اســـتخدام. ٢٠٠٣ عـــام
مراعــــاة مــــا يقتضــــيه اخــــتالف احلــــال، ووضــــع مشــــروع  مــــعاحلــــايل 
 يف احلسبان. ٤ املادة

وترد يف الباب الثـاين القواعـد املتعلقـة بـإدارة طبقـات امليـاه  )٣(
مات باالنتفاع بطبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود. وتشكل االلتزا

يف  اجلوفية العـابرة للحـدود انتفاعـاً منصـفاً ومعقـوًال، وعـدم التسـبب
خــرى، والتعــاون مــع دول طبقــة طبقــة امليــاه اجلوفيــة األضــرر لــدول 

طبقـات امليــاه اجلوفيـة العــابرة  إلدارة امليـاه اجلوفيــة األخـرى، األســاسَ 
علــــى التــــدابري الــــيت  للحــــدود إدارة ســــليمة. وتشــــتمل كلمــــة "إدارة"

يتعني اختاذها من أجل حتقيق أقصى زيادة يف املنافع الطويلة األجل 
ــا تشــمل محايــة مــاملتأتيــة  ن االنتفــاع بطبقــات امليــاه اجلوفيــة. كمــا أ

 وصون طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود.



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

ومــن املفهــوم أن القصــد مــن املبــادئ املنصــوص عليهــا يف  )٤(
ذه تـــوفري إطـــار ملســـاعدة الـــدول يف وضـــع خطـــط مشـــاريع املـــواد هـــ

إلدارة طبقـات امليــاه اجلوفيـة. وتعــد املشـاورات بــني دول طبقـة امليــاه 
يف عمليـــــة اإلدارة. ومثــــة قيمـــــة عظمـــــى يف  أساســــياً  اجلوفيــــة عنصـــــراً 

اجلوفيــة وينبغــي أن تــتم حيثمــا كــان  يــاهاإلدارة املشــرتكة لطبقــات امل
قـد ال يكـون  املعرتف به أيضاً أنـه من غري أنه. وممكناً  ذلك مالئماً 

من املمكن دائماً يف املمارسـة إنشـاء هـذه اآلليـة. ولـذلك ميكـن أن 
 ط وتنفيذها بصورة منفردة أو مشرتكة.طيتم وضع هذه اخل

ـــــاري املائيـــــة العـــــابرة  )٥( وتـــــنص اتفاقيـــــة محايـــــة واســـــتخدام ا
ائيـة "حبيـث للحدود والبحريات الدولية على االلتزام بـإدارة املـوارد امل

تلىب احتياجات األجيال احلالية دون اإلضرار بقدرة األجيال املقبلة 
ـــا"  ١٩٩٩عـــام . ويقـــدم بروتوكـــول )٢(املــادة  علــى تلبيـــة احتياجا

ــــاري  املتعلــــق باملــــاء والصــــحة امللحــــق باتفاقيــــة محايــــة واســــتخدام ا
مزيـــداً مـــن  ١٩٩٢املائيـــة العـــابرة للحـــدود والبحـــريات الدوليـــة لعـــام 

التوضيح للعناصر اليت يتعني النظر فيها ألغراض إدارة املياه. وتنص 
محاية منطقـة الكاربـات وتنميتهـا املسـتدامة اإلطارية بشأن تفاقية اال

. وتـــنص االتفاقيـــة )٤(املـــادة  إدارة حـــوض النهـــر"ب "علـــى االلتـــزام 
بـــأن "تـــدير  علـــى االلتـــزام يـــةاألفريقيـــة حلفـــظ الطبيعـــة واملـــوارد الطبيع

األطراف مواردها املائية على حنو يكفل بقاء هذه املوارد عند أعلى 
 .)٧(املادة  "مستوى ممكن كماً ونوعاً 

وهنــاك بعـــض األمثلــة عـــن احلــاالت الـــيت يــتم فيهـــا إنشـــاء  )٦(
مؤسسة أو آلية إقليمية ألغراض إدارة نظام مياه حمدد. فالربوتوكول 

ـــاري املائيـــة امل لجماعـــة اإلمنائيـــة للجنــــوب لشـــرتكة املـــنقح بشـــأن ا
تشـــجيع وتيســـري وضـــع  : [...]"يســـعى إىل ٢٠٠٠لعـــام األفريقـــي 

ــــاري املائيــــة امل وإنشــــاء مؤسســــات معنيــــة  شــــرتكةاتفاقــــات بشــــأن ا
ــــــاري ــــــة املشــــــرتكة مــــــن أجــــــل إدارة هــــــذه ا ــــــاري املائي ــــــة با  "املائي

ــر ســافا )٢ (املــادة ام لعــ. ويــنص االتفــاق اإلطــاري بشــأن حــوض 
ألغـــراض اإلدارة املســـتدامة [...] لتعـــاون "اب علـــى االلتـــزام  ٢٠٠٢
وضـع خطـة مشـرتكة ب "لـى االلتـزام عكما يـنص   ،)٢(املادة  للمياه"

ــر ســافا" ملــواردو/أو متكاملــة إلدارة ا . )١٢(املــادة  املائيــة حلــوض 
علـى  ٢٠٠٣لعـام املسـتدامة لبحـرية تنجانيقـا  اإلدارةوتنص اتفاقيـة 

حبـــرية  هيئـــةنشـــئ تُ بـــإدارة املـــوارد الطبيعيـــة لبحـــرية تنجانيقـــا و االلتـــزام 
مــــا يتمثــــل يف خدمــــة ومتثيــــل  اهليئــــةتنجانيقــــا. ومــــن وظــــائف هــــذه 

املتعلقــة بــإدارة حبــرية  ائلاملصــلحة املشــرتكة للــدول املتعاقــدة يف املســ
تنجانيقـــا وحوضـــها. ويـــنص الربوتوكـــول املتعلـــق بالتنميـــة املســـتدامة 

األطراف واللجنـة  اتعلى التزام ٢٠٠٣لعام يا كتور يحلوض حبرية ف
املنشــــأة مبوجــــب هــــذا الربوتوكــــول فيمــــا يتعلــــق خبطــــط اإلدارة الــــيت 

ا.  دف إىل حفظ موارد هذا احلوض واالنتفاع املستدام 

 المخطط لها األنشطة  -١٥ المادة
عنـــــدما تكـــــون لـــــدى دولـــــة أســـــباب معقولـــــة  -١ 

لالعتقاد بأن نشاطًا معينـًا مخططـًا لــه فـي إقليمهـا قـد يـؤثر فـي 
طبقـة ميـاه جوفيــة عـابرة للحــدود أو شـبكة طبقــات ميـاه جوفيــة 

عــابرة للحــدود وبالتــالي قــد يكــون لـــه أثــر ســلبي ذو شــأن علــى 
م عمليـًا، بتقيـي كـندولة أخرى، تقـوم تلـك الدولـة، بالقـدر المم

 اآلثار المحتملة لهذا النشاط.
ــة أو تســمح بتنفيــذ أنشــطة  -٢  ــذ دول قبــل أن تُنفِّ

مخطط لها يمكن أن تؤثر في طبقة مياه جوفيـة عـابرة للحـدود 
بالتـالي يمكـن و أو في شبكة طبقات مياه جوفية عابرة للحـدود 

أن يكون لها أثـر سـلبي ذو شـأن علـى دولـة أخـرى، توجـه هـذه 
ـــة األخـــرى إخطـــاراً بـــذلك فـــي الوقـــت الدولـــة إلـــى تلـــك  الدول

ويكون هذا اإلخطار مشفوعاً بالبيانات والمعلومات  .المناسب
التقنية المتاحـة، بمـا فـي ذلـك أي تقيـيم للتـأثير البيئـي، بهـدف 
تمكـــين الدولـــة التـــي تـــم إخطارهـــا مـــن تقيـــيم اآلثـــار المحتملـــة 

 لألنشطة المخطط لها.
خطــــــــار إذا اختلفـــــــت الدولــــــــة الموجهــــــــة لإل -٣ 

ــــة لإلخطــــار بشــــأن األثــــر المحتمــــل لألنشــــطة  والدولــــة المتلقي
كمـــا تقومـــان، عنـــد   ،المخطــط لهـــا، تقـــوم الـــدولتان بمشــاورات

الضــــرورة، بمفاوضــــات للتوصــــل إلــــى تســــوية منصــــفة للحالــــة. 
ويجوز لهاتين الدولتين االستعانة بهيئة مستقلة لتقصي الحقائق 

 لها. محايد ألثر األنشطة المخطط تقييمإلجراء 
 التعليق

ـــــاري املائيـــــة بالتـــــذكري أن جيـــــدر )١( ـــــة ا  ١٩٩٧لعـــــام  اتفاقي
 اسـتناداً  االتدابري املخطط هل عنتتضمن تسع مواد بأحكام مفصلة 

ج احلـد األدىن يف مشـروع  إىل ممارسة الدول. وخالفاً  لذلك، اتبع 
بســـبب نـــدرة ممارســـة الـــدول فيمـــا يتعلـــق بطبقـــات امليـــاه  ااملـــادة هـــذ

علـى أي دولـة تكـون لـديها أسـباب  املـادةاجلوفية. ويسـري مشـروع 
ا خمططــاً لـــه يف إقليمهــا ميكــن أن عينــمعقولــة لالعتقــاد بــأن نشــاطاً م

يؤثر يف طبقة مياه جوفيـة عـابرة للحـدود وبالتـايل ميكـن أن يتسـبب 
ولذلك فإن نطاق انطباق  .أخرى ذي شأن على دولة سليبيف أثر 

 .ةهذا احلكم ال يقتصر على دول طبقة املياه اجلوفي
واألنشــطة الــيت ســتُنظَّم مبوجــب مشــروع املــادة هــذا ميكــن  )٢(

الــدول أو مؤسسـات خاصــة. وحيــدد مشــروع  أجهــزةإمــا  تنفـذهاأن 
املادة سلسلة من التـدابري أو اإلجـراءات الـيت ميكـن اختاذهـا. وحتـدد 

تقييمــاً مســبقاً لألثــر  ُجتــريااللتــزام األدىن للدولــة بــأن  همنــ ١الفقــرة 
احملتمــل للنشــاط املخطــط لـــه. وال يشــرتط قيــام الدولــة بــإجراء تقيــيم 

أســـباب  يهالآلثـــار احملتملـــة للنشـــاط املخطـــط لــــه إال إذا كانـــت لـــد
ملزمـة  غـريأن الدولـة  كمـاة.  سـلبي آثـارمعقولة لتوقع احتمـال وقـوع 

ممكـــن عمليـــاً. واألنشـــطة  غـــريقيـــيم إذا كـــان التقيـــيم بـــإجراء هـــذا الت
املخطــط هلــا ال تشــمل فقــط االنتفــاع بطبقــات امليــاه اجلوفيــة العــابرة 
ا تشمل أيضاً أنشطة أخرى يكون هلا، أو ُحيتمل أن  للحدود بل إ

 يكون هلا، تأثري على طبقات املياه اجلوفية تلك.
الـيت ختطـط لتنفيـذ  وااللتزام بإجراء التقيـيم مـن قبـل الـدول )٣(

نشــــــــاط مــــــــا يــــــــرد يف جمموعــــــــة واســــــــعة وخمتلفــــــــة مــــــــن املعاهــــــــدات 



الموارد الطبيعية المشتركة

واالتفاقيـات. ومــن األمثلــة علــى ذلــك أن اتفــاق رابطــة أمــم جنــوب 
ينص  ١٩٨٥لعام شرق آسيا بشأن حفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية 

ـــي[...] الســـعي ب "علـــى االلتـــزام  األثـــر البيئـــي قبـــل  مإىل إجـــراء تقي
 يتـأثري ذ إحـداثذ أي نشاط قد ينطوي على خطـر البدء يف تنفي

طــــرف آخــــر مــــن األطــــراف لشــــأن علــــى البيئــــة أو املــــوارد الطبيعيــــة 
ــــة خــــارج نطــــاق الواليــــة  ــــة أو املــــوارد الطبيعي املتعاقــــدة أو علــــى البيئ

. وتــــنص االتفاقيــــة األفريقيــــة حلفــــظ الطبيعــــة )٢٠(املــــادة  الوطنيــــة"
ـــــة  ـــــ ٢٠٠٣لعـــــام واملـــــوارد الطبيعي ـــــى االلت ضـــــمان أن تكـــــون بزام عل

السياســات واخلطــط والــربامج واالســرتاتيجيات واملشــاريع واألنشــطة 
اليت ُحيتمل أن تؤثر على املوارد الطبيعية والنظم اإليكولوجية والبيئـة 
بصـــورة عامـــة خاضـــعة يف أبكـــر مرحلـــة ممكنـــة لعمليـــة تقيـــيم لآلثـــار 

مــن أجــل محايـــة  اون. ويــنص اتفـــاق التعــ)١٤(املــادة  بشــكل واف
الربتغاليــــة واســــتخدامها  -انية اإلســــب اهليدروغرافيــــةميــــاه األحــــواض 

علـى أن "يعتمــد الطرفـان األحكـام الضــرورية  ١٩٩٨لعـام املسـتدام 
ـذا االتفـاق والـيت  ،لضمان أن تكون املشـاريع واألنشـطة املشـمولة 

لعمليـة  - بـالنظر إىل طابعهـا وحجمهـا وموقعهـا -ختضع جيب أن 
 تقيـيم كهــذا قبـل أن يـتم إقرارهــا"موضـَع عـرب احلــدود،  ثـارتقيـيم لآل
يضــاف إىل ذلــك أن بروتوكــول معاهــدة أنتاركتيكــا  .)٦٠()٩(املــادة 

منــه علـى أن مجيــع األنشــطة  ٨املتعلـق حبمايــة البيئــة يـنص يف املــادة 
ــا يف منطقــة معاهــدة أنتاركتيكــا ختضــع إلجــراءات تقيــيم  املضــطلع 

 التأثري البيئي.
البيئي مبينة أيضـاً يف الصـكوك  التأثريأمهية تقييم كما أن  )٤(

ا األمــــم املتحــــدة يف هــــذا الشــــأن. ومــــن ذلــــك مــــثًال أن  الــــيت أعــــد
الــذي أعدتــه جلنــة  ١٩٨٩لعــام امليثــاق املتعلــق بــإدارة امليــاه اجلوفيــة 

األمـــم املتحـــدة االقتصـــادية ألوروبـــا يـــنص علـــى أن "مجيـــع املشـــاريع 
اً على سلبيواليت يُتوقع أن تؤثر تأثرياً  قتصاديالقائمة يف أي قطاع ا

طبقـــات امليـــاه اجلوفيـــة ينبغـــي أن ختضـــع لتقيـــيم يهـــدف إىل تقـــدير 
احملتمــل للمشــروع علـى النظــام املــائي و/أو علـى نوعيــة مــوارد  التـأثري

املياه اجلوفية، مع إيالء اهتمام خاص للدور اهلام الـذي تؤديـه امليـاه 
. وقــــد )٦١((املــــادة الرابعــــة عشــــرة) "جياجلوفيــــة يف النظــــام اإليكولــــو 

الــذي اعتمــده  ٢١مــن جــدول أعمــال القــرن  ١٨يف الفصــل اقــُرتح 
، وهـــــو ١٩٩٢لعـــــام مــــؤمتر األمـــــم املتحـــــدة املعـــــين بالبيئــــة والتنميـــــة 

: تطبيــق اوإمــدادا املعنــون "محايــة نوعيــة مــوارد امليــاه العذبــةالفصـل 
ـــج متكاملـــة علـــى تنميـــة  أنـــه  ،"هاتخدامواســـ ـــاوإدار امليـــاه  مـــواردُ

"إجراء تقييم إلزامي لآلثـار البيئيـة يشـمل مجيـع  جلميع الدول ينبغي
مشاريع تنمية املوارد املائية اليت حيتمل أن تؤدي إىل إضعاف نوعية 

 .)٦٢(املياه والنظم اإليكولوجية املائية"

__________ 
أعاله. ٥١انظر احلاشية )٦٠(
أعاله. ٥٦انظر احلاشية )٦١(
تقريــــر مـــــؤمتر األمــــم املتحـــــدة املعــــين بالبيئـــــة والتنميــــة، ريـــــو دي )٦٢(

ــــه  ١٤-٣جــــانريو،  أعــــاله)،  ٣١و ٣٠(انظــــر احلاشــــيتني  ١٩٩٢حزيران/يوني
.٤٠الفقرة 

وتســهم النتــائج الــيت يــتمخض عنهــا التقيــيم يف التخطــيط  )٥(
ــــــا تشــــــكل األســــــاس الختــــــاذ  للنشــــــاط علــــــى حنــــــو ســــــليم. كمــــــا أ

. وهاتـــان ٣و ٢اإلجـــراءات األخـــرى املنصـــوص عليهـــا يف الفقـــرتني 
ـــاً الغـــرض منـــه هـــو جتنـــب املنازعـــات  الفقرتـــان تُنشـــئان إطـــاراً إجرائي

ـــــــدما  ـــــــنياملتصـــــــلة باألنشـــــــطة املخطـــــــط هلـــــــا. وعن ـــــــيم  يتب مـــــــن التقي
لآلثــار احملتملــة للنشــاط املخطــط لــه أن  ١رى وفقــاً للفقــرة ُجيــ الــذي

اً علــــــى طبقــــــات امليــــــاه ســــــلبيهــــــذا النشــــــاط ميكــــــن أن يــــــؤثر تــــــأثرياً 
ذو شــأن علــى  ســليبه قــد يكــون لـــه أثــر نــالعــابرة للحــدود وأ اجلوفيـة

بـــــأن  ٢ملزمـــــة مبوجـــــب الفقـــــرة  املنشـــــأدول أخـــــرى، تكـــــون دولـــــة 
عنيــة بالنتــائج الــيت توصــلت إليهــا. وينبغــي أن يكــون الــدول امل ختطــر

هــــــذا اإلخطــــــار املوجــــــه يف الوقــــــت املناســــــب مشــــــفوعاً بالبيانــــــات 
ـــــك تقيـــــيم  البيئـــــي،   التـــــأثريواملعلومـــــات التقنيـــــة املتاحـــــة، مبـــــا يف ذل

ينبغــــــي أن يــــــوفر للــــــدول الــــــيت ُحيتمــــــل أن تتــــــأثر املعلومــــــات  كمــــــا
ثـــار احملتملـــة للنشـــاط ُجتـــري هـــي بنفســـها تقييمـــاً لآل كـــيل الضـــرورية

 املخطط له.

وإذا اقتنعــت الــدول الــيت يوجــه إليهــا اإلخطــار باملعلومــات  )٦(
هلــا الــدول املوجهــة لإلخطــار، فســتتوفر  تقــدمهاونتــائج التقيــيم الــيت 

هلا عندئذ األرضـية املشـرتكة للتعامـل مـع النشـاط املخطـط لـه. ومـن 
 آثـــــاريــــيم جهــــة أخــــرى، إذا مل توافــــق هــــذه الــــدول علــــى نتــــائج تق

علــى عاتقهـا التـزام بالسـعي إىل التوصــل  عالنشـاط املخطـط لـه، فيقـ
. والشـرط املسـبق للتوصـل ٣إىل تسوية منصـفة للحالـة وفقـاً للفقـرة 

إىل مثــل هــذه التســوية يتمثــل يف أن يكــون لــدى الــدول املعنيــة فهــم 
مشـــرتك لآلثـــار احملتملـــة. وهلـــذه الغايـــة، يتـــوخى مشـــروع املـــادة هـــذا 

إجـراء تقـٍص أو  فاوضـات،ورات، وعند الضرورة إجراء مإجراء مشا
للحقـــــائق وذلـــــك بغـــــرض التوصـــــل إىل حـــــل عـــــادل حلالـــــة مســـــتقل 

ـــاري املائيـــة لعـــام  ٣٣ بعينهـــا. وتـــنص املـــادة  ١٩٩٧مـــن اتفاقيـــة ا
على اللجوء اإللزامي إلجراء تقصي احلقائق هذا. ويبدو أنه ليست 

فيمــــا يتعلــــق بامليــــاه  هنــــاك حــــىت اآلن أدلــــة علــــى مثــــل هــــذا االلتــــزام
إشـارة إىل اللجـوء االختيـاري إىل مثـل  أوردتاجلوفية. وبالتايل فقـد 

ـــراد هـــذه اآلليـــة لتقصـــي احلقـــائق. وال ينبغـــي أن يفهـــم مـــن  عـــدم إي
مــن شــأنه أن يبطــل  عمــلإجــراءات مفصــلة صــرحية الرتخــيص بــأي 

الـــدول  متتنـــعالغــرض مـــن مشـــروع املـــادة هـــذا. وعلــى ســـبيل املثـــال، 
، بنــاء علـى طلــب، عــن تنفيـذ النشــاط املخطــط لــه أو مبــدئياً  املعنيـة

، والذي جيب إمتامه ودياً التشاور أو التفاوض أثناءالرتخيص به يف 
. وينبغـــي أن تتصـــرف الـــدول املعنيـــة يف غضـــون فـــرتة زمنيـــة معقولـــة

 حبسن نية.

إىل  يســتندواإلجــراء الــذي يــنص عليــه مشــروع املــادة هــذا  )٧(
إمكانية أن يكون للنشاط املخطط لـه "أثـر سـليب املعيار املتمثل يف 

" ألثــــر الســــليب ذي الشــــأناذو شــــأن" علــــى دول أخــــرى. وعتبــــة "
مشـــــــروطة وحتســـــــبية وهـــــــي أدىن مـــــــن عتبـــــــة "الضـــــــرر ذي الشـــــــأن" 

 .٦املنصوص عليها يف مشروع املادة 



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

 الرابع الباب
 متنوعة أحكام

 التقني مع الدول النامية التعاون  -١٦ المادة
الـدول، مباشـرة أو عـن طريـق المنظمـات الدوليـة  تعزز 

المختصــــة، التعــــاون العلمــــي والتعليمــــي والقــــانوني وغيــــره مــــن 
أشــــكال التعــــاون مــــع الــــدول الناميــــة مــــن أجــــل حمايــــة وإدارة 
ـــة العـــابرة للحـــدود أو شـــبكات طبقـــات  ـــاه الجوفي طبقـــات المي

 المياه الجوفية العابرة للحدود، وذلك بأمور منها:
بناء قدرات تلك الدول في المجـاالت  تعزيز (أ) 

 العلمية والتقنية والقانونية؛
تيســـــير مشـــــاركة تلـــــك الـــــدول فـــــي البـــــرامج  (ب) 

 الدولية ذات الصلة؛
تزويـــد تلـــك الـــدول بالمعـــدات والتســـهيالت  (ج) 
 الالزمة؛

تعزيـــــــز قـــــــدرة تلـــــــك الـــــــدول علـــــــى تصـــــــنيع  (د) 
 المعدات؛ هذه

ــرامج البحــث  )ه(  والرصــد إســداء المشــورة بشــأن ب
 والبرامج التعليمية وغيرها من البرامج وإقامة المرافق الالزمة لها؛

إســــداء المشــــورة بشــــأن التقليــــل إلــــى الحــــد  (و) 
األدنى من اآلثار الضارة لألنشطة الرئيسية التي تمـس بطبقـات 

شـــبكات طبقـــات مياههـــا بمياههـــا الجوفيـــة العـــابرة للحـــدود أو 
 مرافق الالزمة لذلك؛الجوفية العابرة للحدود، وإقامة ال

لتـأثير لإسداء المشورة بشأن إعداد تقييمات  (ز) 
 البيئي؛

التقنيــــــة  والخبــــــراتدعــــــم تبــــــادل المعــــــارف  (ح) 
بين الدول النامية بغية تعزيـز التعـاون بينهـا فـي إدارة طبقـة  فيما

المياه الجوفية العابرة للحدود أو شبكة طبقات المياه الجوفية 
 العابرة للحدود.

 التعليق
التعــــــاون التقــــــين مــــــع الــــــدول  ١٦يتنــــــاول مشــــــروع املــــــادة  )١(

"التعاون" قـد ُفضِّـل علـى  مصطلحالنامية. وينبغي التأكيد على أن 
عـــّرب بشـــكل يُ  إنـــه "املســـاعدة" يف مشـــروع املـــادة هـــذا؛ إذ مصـــطلح

أفضــل عــن العمليــة الــيت جتــري بــني جــانبني والضــرورية لتعزيــز النمــو 
عــــن طريــــق محايــــة وإدارة طبقــــات امليــــاه  لناميــــةلــــدول ايف ااملســـتدام 

ـــــــة ـــــــاه اجلوفي ـــــــة أو شـــــــبكات طبقـــــــات املي الفقـــــــرة  جـــــــب. ومبو اجلوفي
، يتعـــني علـــى الـــدول أن تعـــزز ١٦االســـتهاللية مـــن مشـــروع املـــادة 

غــــريه مــــن أشــــكال القــــانوين و التعــــاون العلمــــي والتعليمــــي والتقــــين و 
 ،العابرة للحدود التعاون من أجل محاية وإدارة طبقات املياه اجلوفية

وميكنهـــا أن تقـــوم بـــذلك مباشـــرة أو عـــن طريـــق املنظمـــات الدوليـــة 
الثانية. ومن املفهوم أن  ةالقانوين يف القراء وندرج التعااملختصة. وأُ 

ـــــــواردة يف الفقـــــــرات الفرعيـــــــة ليســـــــت  ـــــــةقائمـــــــة األنشـــــــطة ال  تراكمي
بعــض اخليــارات املختلفــة املدرجــة حصــرية. ومتثــل أنــواع التعــاون  وال

االت اليت ينص عليهـا  املتاحة للدول للوفاء بااللتزام بالتعاون يف ا
يف كـل نـوع مـن أنـواع  خنراطمشروع املادة. والـدول غـري مطالَبـة بـاال

ســـيكون مســـموحاً هلـــا بـــأن ختتـــار  ولكـــنالتعـــاون الـــوارد تعـــدادها، 
ــا، مبــا فيهــا الوســائل غــري املنصــوص عليهــا  مــن قبيــل ،وســائل تعاو

 املساعدة املالية.
تطـــوُّراً  اجليولوجيـــا املائيـــة، ، أوامليـــاه اجلوفيـــة ويشـــهد علـــم )٢(

ــــة اجلديــــدة والســــريعة التطــــوُّر متتلكهــــا  ســــريعاً. وهــــذه املعرفــــة العلمي
وال تزال العديد من الدول النامية غري مطلعة أساساً الدول املتقدمة 

قـــين مـــع الـــدول وجيـــري التعـــاون العلمـــي والتعليهـــا اطالعـــاً كـــامًال. 
الناميــــة مــــن خــــالل املنظمــــات الدوليــــة املختصــــة. ويــــؤدي الربنــــامج 

ــــال، لاهليـــدرولوجي الـــدويل التــــابع  ليونســـكو دوراً حموريــــاً يف هـــذا ا
وهو الربنامج العلمي احلكومي الدويل العاملي ملنظومة األمم املتحدة 

ــــةالــــذي يســــتطيع  ــــاتالحتياجــــات والطا تلبي ــــة  لب ــــة واإلقليمي الوطني
ــــة قــــد أخــــذت تتطــــور بنجــــاح  ــــات اإلقليمي احملــــدَّدة. كمــــا أن الرتتيب

ملســــاعدة الــــيت تقــــدمها املنظمــــات نــــواع ابفضــــل النطــــاق الواســــع أل
املفهـوم األوسـع  خدمتُ رة الفرعيـة (أ)، اسـقـالدولية املختصـة. ويف الف

 ،للتأكيـــد علـــى ضـــرورة التـــدريب "عزيـــز بنـــاء القـــدراتاملتمثـــل يف "ت
رعيــــة (ح) علــــى ضــــرورة تقــــدمي الــــدعم لتبــــادل كــــد يف الفقــــرة الفوأُ 

 التقنية بني الدول النامية. واخلرباتاملعارف 
وااللتزام املنصوص عليه مبوجـب مشـروع املـادة هـذا هـو مـن  )٣(

 ٢٠٢طرائـــــق التعـــــاون فيمـــــا بـــــني الـــــدول وتكمـــــن جـــــذوره يف املـــــادة 
حــدة (املســاعدة العلميــة والتقنيــة للــدول الناميــة) مــن اتفاقيــة األمــم املت

أمهيــة تقــدمي  )٦٣(ســتكهومل. ويبــنيِّ إعـالن ١٩٨٢لقـانون البحــار لعــام 
ــــل للجهـــــد احمللـــــي املبــــذول مـــــن أجـــــل  املســــاعدة التكنولوجيـــــة كمكمِّ
التنميـــة، وأمهيـــة إيـــالء اعتبـــار خـــاص للـــدول الناميـــة ألغـــراض التنميـــة 

، ٧يف املبــدأ  )٦٤(). ويشــري إعــالن ريــو١٢و ٩ومحايــة البيئــة (املبــدآن 
مـــن  ٩املشـــرتكة ولكـــن املتمـــايزة. وقـــد جـــاء يف املبـــدأ  لياتإىل املســـؤو 

ينبغي أن تتعاون الدول يف تعزيز بناء القدرة الذاتية هذا اإلعالن أنه "
علـــى التنميـــة املســـتدامة بتحســـني التفـــاهم العلمـــي عـــن طريـــق تبـــادل 

يات وتكييفها املعارف العلمية والتكنولوجية، وبتعزيز تطوير التكنولوج
 ".ونشرها ونقلها، مبا يف ذلك التكنولوجيات اجلديدة واالبتكارية

كما أن عناصر التعاون املنصوص عليها يف مشروع املادة  )٤(
هـــذا مـــذكورة أيضـــاً يف عـــدة اتفاقيـــات ومعاهـــدات. فاتفاقيـــة محايـــة 
ــاري املائيــة العــابرة للحــدود والبحــريات الدوليــة تــنص  واســتخدام ا

 باملـــاء تعلـــقااللتـــزام بتقـــدمي املســـاعدة املتباَدلـــة. والربوتوكـــول املعلـــى 
__________ 

أعاله. ٣٣انظر احلاشية )٦٣(
أعاله. ٣٠انظر احلاشية )٦٤(



الموارد الطبيعية المشتركة

ــــاري املائيــــة العــــابرة والصــــحة امللحــــق  باتفاقيــــة محايــــة واســــتخدام ا
يشــدِّد علــى أمهيــة "تعلــيم  ١٩٩٢للحــدود والبحــريات الدوليــة لعــام 

وتـــدريب املـــوظفني املهنيـــني والتقنيـــني الالزمـــني إلدارة املـــوارد املائيـــة 
ــــــاولتشــــــ " وأمهيــــــة التصــــــحاحومرافــــــق  هغيل شــــــبكات إمــــــدادات املي

م" . ويعـــــدِّد هـــــذا )٩(املــــادة  "حتــــديث وحتســـــني معــــارفهم ومهـــــارا
اجلوانــب الــيت يلــزم فيهــا تقــدمي الــدعم منــه  ١٤يف املــادة الربوتوكــول 

 وذلك على النحو التايل:  ،الدويل للعمل الوطين
ابرة للحـدود والسـياقات الوطنيـة (أ) إعداد خطط إلدارة املياه يف السـياقات العـ

؛ التصــــحاحلتحســــني إمــــدادات امليــــاه ومرافــــق  خمططــــاتو/أو احملليـــة، وإعــــداد 
، عمــالً اهلياكــل األساســيةو(ب) حتســني صــياغة املشــاريع، وال ســيما مشــاريع 

ــــذه اخلطــــط واملخططــــات، مــــن أجــــل تيســــري الوصــــول إىل مصــــادر التمويــــل؛ 
املشــــاريع؛ و(د) إنشــــاء نُظُــــم للمراقبــــة وشــــبكات التنفيــــذ الفعــــال هلــــذه  و(ج)

ــر ووضــع خطــط للطــوارئ وتطــوير قــدرات االســتجابة فيمــا يتعلــق  لإلنــذار املبكِّ
إعداد التشريعات الالزمة لدعم تنفيذ هذا ه) باألمراض ذات الصلة باملياه؛ و(

ــــــني الرئيســــــيني؛  ــــــيم وتــــــدريب املــــــوظفني املهنيــــــني والتقني الربوتوكــــــول؛ و(و) تعل
البحــــث والتطــــوير فيمــــا يتصــــل بالوســــائل والتقنيــــات الفعالــــة مــــن حيــــث  و(ز)

التكلفــة مــن أجــل الوقايــة مـــن األمــراض ذات الصــلة بامليــاه ومكافحتهــا واحلـــد 
منهــا؛ و(ح) تشــغيل شــبكات فعالــة لرصــد وتقيــيم مــدى تــوفُّر اخلــدمات ذات 

انــات الصــلة بامليــاه ونوعيــة هــذه اخلــدمات، وإنشــاء نُظُــم معلومــات وقواعــد بي
يف ذلـــك  مبـــاضـــمان اجلـــودة بالنســـبة ألنشـــطة الرصـــد، حتقيـــق متكاملـــة؛ و(ط) 

 املقارنة فيما بني العمليات املختربية. إمكانية 

ويالَحــظ أيضــاً أن اتفاقيــة مكافحــة التصــحر يف البلــدان الــيت تعــاين 
ـــــــا  مـــــــن اجلفـــــــاف الشـــــــديد و/أو مـــــــن التصـــــــحر وخباصـــــــة يف أفريقي

، فيمـــــا يتعلـــــق ٦هـــــي املـــــادة  تتضـــــمن مـــــادة حمـــــّددة، ١٩٩٤ لعـــــام
هــــــذه املــــــادة تعــــــدِّد و بالتزامــــــات األطــــــراف مــــــن البلــــــدان املتقدمــــــة. 

من  األطرافوصول إمكانية  تعزز وتيسر"أن االلتزامات ومن بينها 
البلــدان املتـــأثرة، وخاصــة األطـــراف مــن البلـــدان الناميــة املتـــأثرة، إىل 

  التكنولوجيا واملعرفة والدراية العملية املناسبة".

وااللتــزام بالتعــاون املتبــاَدل هــو التــزام منصــوص عليــه أيضــاً  )٥(
ومنهــا مــثًال االتفاقيــة األفريقيــة حلفــظ الطبيعــة  .ات إقليميــةيــيف اتفاق

تشــــجيع بالــــيت تــــنص علــــى االلتــــزام  ٢٠٠٣لعــــام واملــــوارد الطبيعيــــة 
وتعزيـــــز التعـــــاون مـــــن أجـــــل اســـــتحداث واســـــتخدام التكنولوجيـــــات 

ـــاً،  إتاحـــة الوصـــول إليهـــا ونقلهـــا، بشـــروط  نفضـــًال عـــالســـليمة بيئي
اعتمـــاد التـــدابري ب، والقيـــام هلـــذه الغايـــة بـــني األطـــراف متفـــق عليهـــا

التشـــريعية والتنظيميـــة الـــيت تـــوفِّر، يف مجلـــة أمـــور، حـــوافز اقتصـــادية 
ألغــــــراض اســــــتحداث واســــــترياد ونقــــــل واســــــتخدام التكنولوجيــــــات 

 .)١٩(املادة  مالسليمة بيئياً يف القطاعني اخلاص والعا

كمــا أن أمهيــة املســاعدة العلميــة والتقنيــة مــذكورة أيضــاً يف  )٦(
إعالنـــــات أخـــــرى غـــــري ملزِمـــــة. فخطـــــة عمـــــل مـــــار دل بالتـــــا الـــــيت 
اعُتمــــــــدت يف مــــــــؤمتر األمــــــــم املتحــــــــدة املعــــــــين بامليــــــــاه املعقــــــــود يف 

تشـــري إىل االفتقـــار إىل املعرفـــة العلميـــة الكافيـــة بشـــأن  ١٩٧٧ عـــام
بامليـاه اجلوفيـة، توصـي خطـة العمـل هـذه  علقة. وفيما يتاملوارد املائي

 باآليت:البلدان 

املســــاعدة إلنشــــاء أو تعزيــــز شــــبكات املراقبــــة لتســــجيل اخلصــــائص  تقــــدمي ‘١‘
املســـاعدة إلنشـــاء مصـــارف  تقـــدمي ‘٢‘الكميـــة والنوعيـــة ملـــوارد امليـــاه اجلوفيـــة؛ 

برامج  وضعو  لثغراتااملياه اجلوفية والستعراض الدراسات، وحتديد عن بيانات 
، مبـا العـونتقـدمي  ‘٣‘؛ والتنقيب الـيت سـيجري تنفيـذها مسـتقبالً االستكشاف 
 الطـرق، مثـل املتقدمـةإلتاحـة اسـتخدام التقنيـات  ،ن واملعـداتو يف ذلك املوظف

 .)٦٥(إخلاجليوفيزيائية، والتقنيات النووية، والنماذج الرياضية، 

الـــذي  ٢١القــرن مــن جـــدول أعمــال  ١٨الفصــل ويشــري  )٧(
ىل إ) ١٩٩٢ين بالبيئـة والتنميـة (ـدة املعــم املتحــاعُتمد يف مؤمتر األم

أن أحــد األهــداف الرئيســية األربعــة الــيت يتعــني الســعي إىل حتقيقهــا 
وتقوية أو، إذا لزم، استحداث اآلليـات املؤسسـية يتمثل يف "حتديد 

ضـمان أن لالبلـدان الناميـة، ال سيما يف ، و املالئمةلقانونية واملالية وا
لتقـــــــدم حفـــــــازاً لتحقيــــــق اسياســـــــة امليــــــاه وتنفيـــــــذها عــــــامًال  تكــــــون

كمـا جــاء يف هــذا   .)٦٦(االجتمـاعي والنمــو االقتصـادي املســتداَمْني"
 :الفصل أنه

ا واملـــوارد املتاحـــة هلـــا، وعـــن طريـــق  ميكـــن جلميـــع الـــدول أن تقـــوم، وفقـــاً لقـــدرا
طـراف، مبـا يف ذلـك األمـم املتحـدة واملؤسسـات املتعدد األ ]أو[التعاون الثنائي 

األخــــرى ذات الصـــــلة، حســــب االقتضـــــاء، بتنفيـــــذ األنشــــطة التاليـــــة لتحســـــني 
...] القيــام، حســب االقتضــاء، بتطــوير وتقويــة : اإلدارة املتكاملــة ملــوارد امليــاه[

التعـــاون، مبــــا يف ذلــــك مـــا يقتضــــيه األمــــر مــــن آليـــات، علــــى مجيــــع املســــتويات 
علــــى املســــتوى العــــاملي، حتســــني حتديــــد املســــؤوليات،  ‘٤‘[...]  املعنيــــة، أْي:

، مبـا يف ذلـك تيسـري ]الدوليـة[وتقسيم العمل والتنسيق بني املنظمـات والـربامج 
االت املتصلة بإدارة موارد املياه  .)٦٧(املناقشات وتقاسم اخلربات يف ا

كمـــا يشـــري إىل أن أحـــد األهـــداف الثالثـــة الـــيت ينبغـــي الســـعي إىل 
قيقهــا يف الوقـــت نفســـه مـــن أجــل إدمـــاج عناصـــر نوعيـــة امليـــاه يف حت

ــــل يف "تنميــــة املــــوارد البشــــرية، وهــــي  صــــلب إدارة مــــوارد امليــــاه يتمث
.  )٦٨(وشــــرط مســــبق لتنفيــــذ إدارة نوعيــــة امليــــاه" ةبنــــاء القــــدر  مفتــــاح
القمـــــــــة العـــــــــاملي للتنميـــــــــة  نتـــــــــائج مـــــــــؤمتر تنفيـــــــــذأن خطـــــــــة  كمـــــــــا

 .)٦٩(املساعدة التقنية ) تشري أيضاً إىل٢٠٠٢( املستدامة
 

__________ 
انظـــــــــــــــــــر ( )٦٥(

 .(ب))٤(التوصية  ٩أعاله)، ص  ٤٤احلاشية 
تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية، ريو دي جـانريو، )٦٦(

 .(د)٩أعاله)، الفقرة  ٣٠(انظر احلاشية  ١٩٩٢حزيران/يونيه  ١٤-٣
 .١٢املرجع نفسه، الفقرة )٦٧(
 .(ج)٣٨املرجع نفسه، الفقرة )٦٨(
تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املسـتدامة، جوهانسـربغ (جنـوب )٦٩(

، ( ٢٠٠٢ســــــــــــــــبتمرب  ٤ -آب/أغســـــــــــــــطس  ٢٦أفريقيـــــــــــــــا)، 
 ٢)، الفصـــــل األول، القـــــرار منشــــورات األمـــــم املتحـــــدة، رقــــم املبيـــــع 

سـبتمرب أيلول/ ٤ ةخطة تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العـاملي للتنميـة املسـتدامة املؤرخـ(
 .)٢٥، رابعاً، الفقرة ، املرفق٢٠٠٢



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

 الطوارئ حاالت  -١٧ المادة
حالــة ب "لغــرض مشــروع المــادة هــذا، يقصــد  -١ 

ناشئة بصورة مفاجئة عن أسباب طبيعية أو عن  ،الطوارئ" حالة
تؤثر في طبقة مياه جوفية أو شبكة طبقـات ميـاه  ،سلوك بشري

جوفية وتنطوي على تهديـد وشـيك بإلحـاق ضـرر جسـيم بـدول 
 طبقة المياه الجوفية أو غيرها من الدول.

 في إقليمها: طوارئتقوم الدولة التي تنشأ حالة  -٢ 
دون إبطاء وبأسرع الوسائل المتاحة، بإخطار  (أ) 

ــــة  ــــأثر والمنظمــــات الدولي ــــي ُيحتمــــل أن تت الــــدول األخــــرى الت
 ؛الطوارئالمختصة بحالة 

باتخــاذ جميــع التــدابير العمليــة التــي تقتضــيها  (ب) 
عنـد و ، بالتعاون مع الدول التي ُيحتَمـل أن تتـأثر ،الظروف فوراً 

تصة، لمنع أي آثار ضارة مع المنظمات الدولية المخاالقتضاء 
 .وتخفيفها وإزالتها الطوارئتترتب على حالة 

ـــــة  -٣  خطـــــراً علـــــى  طـــــوارئعنـــــدما تشـــــكل حال
حاجات إنسانية حيوية، يجوز لدول طبقة المياه الجوفية، رغم 

 قطعـــاً ، أن تتخـــذ التـــدابير الضـــرورية ٦و ٤مشـــروعي المـــادتين 
 لتلبية هذه الحاجات.

ـــــــدول التعـــــــاون ال تكفـــــــل -٤  ـــــــي ال علمـــــــي والتقن
وغيــره مــن أشــكال التعــاون للــدول التــي تنشــأ فيهــا  ســتيواللوج
. ويمكـــن أن يشـــمل التعـــاون تنســـيق اإلجـــراءات طـــوارئحالـــة 

 واالتصــــاالت الدوليــــة فــــي حالــــة الطــــوارئ، وإتاحــــة العــــاملين
االســــــــتجابة لحــــــــاالت الطــــــــوارئ، والمعــــــــدات ب المختصــــــــين

الالزمة لالستجابة لهذه الحاالت، والخبرة العلمية  داداتواإلم
 والتقنية، والمساعدة اإلنسانية.

 التعليق
ـــــاول مشـــــروع املـــــادة  )١( ـــــدول باالســـــتجابة  ١٧يتن التزامـــــات ال

حلـــاالت الطـــوارئ الفعليـــة الـــيت تتصـــل بطبقـــات امليـــاه اجلوفيـــة العـــابرة 
ــاري املائيــة لعــام  اً ممــاثالً حكمــ ١٩٩٧للحــدود. وتتضــمن اتفاقيــة ا

. ويف حالة طبقات امليـاه اجلوفيـة، قـد ال تكـون حـاالت ٢٨يف املادة 
ـــــاري املائيـــــة. إال أنـــــه مـــــن   رئالطــــوا كثـــــرية ومـــــدمِّرة كمـــــا يف حالــــة ا

، إىل كارثـــة الضـــروري إدراج مـــادة بشـــأن هـــذه املســـألة بـــالنظر، مـــثالً 
داد أمـــواج املـــد الطوفـــاين املـــدمِّرة (التســـونامي) الـــيت وقعـــت علـــى امتـــ
قبالـة ساحل احمليط اهلندي واليت جنمت عن هزة أرضـية هائلـة وقعـت 

. ٢٠٠٤يف كــــانون األول/ديســــمرب  نيســــيابانــــدا آتشــــه بإندو  ســــاحل
يـــــاه امل اتميكــــن أن تغمــــر طبقــــ األعاصـــــريفــــأمواج املــــد الطوفــــاين أو 

 .والزالزل ميكن أن تدمر طبقات املياه اجلوفية ،وفية مبياه البحراجل
الطوارئ" ألغـراض مشـروع حالة "ل تعريفاً  ١قرة وتورد الف )٢(

مـــن اتفاقيـــة  ٢٨مـــن املـــادة  ١الفقـــرة  التعليـــق علـــىاملـــادة. ويوضِّـــح 

اري املائية لعام  حالة الطوارئ" يشتمل على "أن تعريف  ١٩٩٧ا
عـــــدد مـــــن العناصـــــر اهلامـــــة ويتضـــــمن عـــــدة أمثلـــــة تقـــــدَّم ألغـــــراض 

أو  ،معرَّفة، جيـب أن تسـبِّبحالة الطوارئ"، كما هي "التوضيح. و
ديــداً وشـيكاً بــأن تسـبِّب  ." لــدول أخــرىجسـيماً "ضــرراً  ،تشـكِّل 

، باإلضـــافة إىل الطـــابع املفـــاجئ حلـــدوث املعـــينوتـــربِّر شـــدة الضـــرر 
حالــة الطــوارئ، اختــاذ التــدابري الــيت يقتضــي مشــروع املــادة اختاذهــا. 

ال أنه يشـمل املادة. إ وعأساسي يف سريان مشر  "الفجائية"وعنصر 
تلــك احلــاالت الــيت قــد تكــون متوقَّعــة باالســتناد إىل التنبــؤات أيضــاً 

ــــه قــــد  ــــك، فإن ــــأحوال الطقــــس. وعــــالوة علــــى ذل شــــمل ياملتعلقــــة ب
نتيجـة تكون حاالت زاحفة، مبا فيها تلك اليت حتدث فجأة لكنها 

 "ديـــد وشـــيك" لعوامـــل تراكمـــت علـــى مـــدى فـــرتة زمنيـــة. ولعبـــارة
نبغــــي خلطــــه مبفــــاهيم تقــــرتن بتهديــــدات الســــلم ي معــــىن وقــــائعي ال

ـــا مــن نتــائج مالزمــة وفقــاً  مليثـــاق  واألمــن الــدوليني ومــا قــد يقــرتن 
يف  يتجـــــاوز تعـــــين ضـــــرراً  "ضـــــرر جســـــيم"األمـــــم املتحـــــدة. وعبـــــارة 

. وأخرياً، قد تكون حالة الطوارئ ناشئة "الشأن االضرر ذ" خطورته
 أو عن سلوك بشري". إما "عن أسباب طبيعية

أن تقـــوم الدولـــة  ٢وتقتضـــي الفقـــرة الفرعيـــة (أ) مـــن الفقـــرة  )٣(
دون إبطـــاء وبأســـرع الوســـائل "يف إقليمهـــا  الطـــوارئالـــيت تنشـــأ حالـــة 

بإخطــــار الــــدول األخــــرى الــــيت حيتمــــل أن تتــــأثر واملنظمــــات  "املتاحــــة
. وهنـاك التـزام مشـابه يـرد، علـى سـبيل حبالة الطوارئالدولية املختصة 

ـــــــــر عـــــــــن وقـــــــــوع حـــــــــادث نـــــــــووياملثـــــــــال، يف   اتفاقيـــــــــة التبليـــــــــغ املبكِّ
ـــــــــــة األمـــــــــــم املتحـــــــــــدة لقـــــــــــانون البحـــــــــــار )٧٠(١٩٨٦ لعـــــــــــام ، واتفاقي
، ويف عـــدد مــــن االتفاقـــات املتعلقــــة بطبقـــات امليــــاه )٧١(١٩٨٢ لعـــام

اجلوفية العابرة للحدود. ويعـين تعبـري "دون إبطـاء" أن يوّجـه اإلخطـار 
رة "بأسرع الوسائل املتاحة" عبا . وتعينحالة الطوارئفور العلم بوقوع 

أنـه يتعـني اسـتخدام الوسـيلة األسـرع مـن وسـائل اإلخطـار الـيت يكـون 
استخدامها متيسِّراً. والدول اليت يتعني إخطارها ال تقتصـر علـى دول 
طبقــة امليــاه اجلوفيــة ألن دوالً أخــرى مــن غــري دول طبقــة امليــاه اجلوفيــة 

مـا أن الفقـرة الفرعيـة تـدعو . كارئقد تتأثر أيضاً من جرّاء حالـة الطـو 
أن تكـــون هـــذه  وســـيتعنيإىل إخطــار "املنظمـــات الدوليـــة املختصــة". 

املنظمــــات خمتصــــة ومؤهلــــة للمشــــاركة يف االســــتجابة حلالــــة الطــــوارئ 
مبوجـــب صـــكها التأسيســـي. ويف معظـــم األحـــوال، تكـــون مثـــل هـــذه 

 لكـي تضـطلع جبملـة فيـةاملنظمة ُمنشـأة مـن ِقبـل دول طبقـة امليـاه اجلو 
تنـــاول مشـــاريع املـــواد تمهـــام منهـــا التعامـــل مـــع حـــاالت الطـــوارئ. ومل 

ــا ضــمناً  هـذه مســألة التعــويض بتاتــاً  . ويف حــني أنــه مــن وال هــي أورد
ـــة مـــا أي مســـؤولية عـــن اآلثـــار الضـــارة  املمكـــن متامـــاً أال تتحمـــل دول

 األوىلدولــــة أخــــرى نتيجــــة حلالــــة طارئــــة تنشــــأ يف الدولــــة احلادثــــة يف 
بالكامل عن أسباب طبيعية، فإن االلتزامات املنصوص  نامجة كونوت

تنطبق مع ذلـك  ٢عليها يف الفقرتني الفرعيتني (أ) و(ب) من الفقرة 
 على حاالت الطوارئ هذه.

__________ 
(التبليغ واإلعالم). ٢املادة )٧٠(
(اإلخطار بضرر وشيك أو فعلي). ١٩٨املادة )٧١(



الموارد الطبيعية المشتركة

أن تقوم الدولة  ٢الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة  وتقتضي )٤(
يف إقليمهــا "باختــاذ مجيــع التــدابري العمليــة  الطــوارئالــيت تنشــأ حالــة 

 الطـــوارئملنـــع أي آثـــار ضـــارة ترتتـــب علـــى حالـــة  ]...[ فــوراً [...] 
وختفيفهـــا وإزالتهـــا". واإلجـــراءات الفعالـــة للتصـــدي ملعظـــم حـــاالت 

هـي تلـك اإلجـراءات الـيت يتعـني  بشـريالطوارئ النامجة عن سـلوك 
ارتطام سـفينة اختاذها يف احلاالت اليت يقع فيها حادث صناعي أو 

حلـــوادث. ولكـــن هـــذه الفقـــرة ال تقتضـــي أو غـــري ذلـــك مـــن ابالقـــاع 
اختــاذ ســوى مجيــع التــدابري "العمليــة"، أي تلــك التــدابري الــيت تكــون 
ممكنة عملياً وقابلة للتنفيذ ومعقولة. كما ال يتعني اختاذ سوى تلك 

أي التـــدابري الـــيت يتطلبهـــا واقـــع  ،التـــدابري الـــيت "تقتضـــيها الظـــروف"
أخرى. والتزام الـدول املعنيـة وأثرها احملتمل على دول  الطوارئحالة 

هـــو التـــزام ببـــذل عنايـــة ال التـــزام بتحقيـــق غايـــة. وعلـــى غـــرار الفقـــرة 
 يـةفـإن الفقـرة الفرعيـة (ب) تتصـور إمكان ،٢الفرعية (أ) من الفقرة 

أن تكـــون هنـــاك منظمـــة دوليـــة خمتصـــة، مثـــل جلنـــة مشـــرتكة، ميكـــن 
نص هذه الفقرة للدول أن تتعاون معها يف اختاذ التدابري املطلوبة. وت

دول أيضــاً علــى التعــاون مــع الــدول الــيت ُحيتمــل أن تتــأثر (مبــا فيهــا 
غري دول طبقة املياه اجلوفية). وهذا التعاون ميكن أن يكون مناسباً 

حالــة طبقــات امليــاه اجلوفيــة أو شــبكات طبقــات  يفبصــفة خاصــة 
 أو يف احلـاالت الـيت تكـون فيهـا بعضها ببعضاملياه اجلوفية املتصلة 

الدولــة الــيت ُحيتمــل أن تتــأثر يف وضــع ميّكنهــا مــن تــوفري التعــاون يف 
 .الطوارئإقليم دولة طبقة املياه اجلوفية اليت نشأت فيها حالة 

ـــامج اهليـــدرولوجي الـــدويل  )٥( ـــابع لويشـــتمل الربن ليونســـكو الت
االت الطــــوارئ". ويتمثــــل حلــــعلــــى املشــــروع املعنــــون "امليــــاه اجلوفيــــة 

 النظــر يف الكــوارث الطبيعيــة والكــوارث الــيت هــدف هــذا املشــروع يف
علـى صــحة  ســلبياً  أثرياً هـا اإلنســان والـيت ميكــن أن تـؤثر تـفييتسـبب 

ــــة احملتملــــة  ــــاه اجلوفي ــــد املســــبق ملــــوارد املي ــــه، والتحدي اإلنســــان وحيات
الـــيت ميكـــن أن ُتســـتخدم ذات القابليـــة املنخفضـــة للتضـــرر املأمونـــة و 

املتضــــررة. وميثــــل تــــأمني ميــــاه مؤقتــــاً لتحــــل حمــــل شــــبكات اإلمــــداد 
الشــــرب للســــكان املعرضــــني للخطــــر أولويــــة مــــن أعلــــى األولويــــات 

 .مباشرةخالل حدوث الكوارث وبعد وقوعها 
ـــزام بتوجيـــه إخطـــار فـــوري إىل الـــدول األخـــرى فيمـــا  )٦( وااللت

يتصل بـأي كـوارث طبيعيـة أو غـري ذلـك مـن حـاالت الطـوارئ الـيت 
اجئــة ضــارة ببيئــة تلــك الــدول هــو ُحيتمــل أن ترتتــب عليهــا آثــار مف

. وهنــاك )٧٢(مــن مبــادئ إعــالن ريــو ١٨التــزام مشــار إليــه يف املبــدأ 
القيــــام، دون إبطــــاء، االلتــــزام بإقليميــــة تــــنص علــــى  اتفاقيــــاتعــــدة 

بتوجيـــــه إخطـــــار إىل الـــــدول الـــــيت ُحيتمـــــل أن تتـــــأثر وإىل اللجنـــــة أو 
الوكالــــــة اإلقليميــــــة وغريهــــــا مــــــن املنظمــــــات املختصــــــة. ومــــــن هــــــذه 
ــاري املائيـــة املشرتكـــة  االتفاقيــات، مــثًال، الربوتوكــول املــنقح بشــأن ا

ــــــوب ال ــــــة للجن االتفــــــاق ، و ٢٠٠٠لعــــــام  ألفريقــــــيلجماعــــــة اإلمنائي
لثالثــــي املؤقــــت بــــني مجهوريــــة موزامبيــــق ومجهوريــــة جنــــوب أفريقيــــا ا

ريَـي إنكومـايت  ومملكة سوازيلند للتعاون بشـأن محايـة املـوارد املائيـة 
__________ 

أعاله. ٣٠انظر احلاشية )٧٢(

ا لعام   اإلدارة، واتفاقية ٢٠٠٢ومابوتو املائيني واالنتفاع املستدام 
ية املتعلق بالتنم وكول، والربوت٢٠٠٣لعام املستدامة لبحرية تنجانيقا 

. وتــــنص االتفاقيــــة ٢٠٠٣لعــــام املســــتدامة حلــــوض حبــــرية فيكتوريــــا 
علـــى حـــق  ٢٠٠٣لعـــام األفريقيـــة حلفـــظ الطبيعـــة واملـــوارد الطبيعيـــة 

الدولــــة الطــــرف يف أن يــــتم تزويــــدها جبميــــع البيانــــات املتاحــــة ذات 
ـــــة  الصـــــلة مـــــن ِقبـــــل الطـــــرف اآلخـــــر الـــــذي حتـــــدث يف إقليمـــــه حال

تمــل أن تــؤثر علــى املــوارد الطبيعيــة كارثــة طبيعيــة حيُ   أوبيئيــة  طــوارئ
 للدولة األوىل.

وقـــد أنشـــئت مبوجـــب بعـــض االتفاقيـــات آليـــات أو نُظـــم  )٧(
اري و لإلخطار املبكر حباالت الطوارئ. فاتفاقية محاية  استخدام ا

تــنص علــى  ١٩٩٢ لعــاماملائيــة العــابرة للحــدود والبحــريات الدوليــة 
بـأي حالـة  بعضـاً بعضـها  ،اءاألطراف املشاطئة، دون إبطـتبلِّغ أن "

، كمــا تــنص )١٤(املــادة  يكــون هلــا تــأثري عــابر للحــدود" قــدحرجــة 
علـى االلتــزام بالقيــام، عنــد االقتضــاء، بإنشــاء وتشــغيل نظــم منســقة 

مـــن أجـــل اتفاقيـــة التعـــاون و أو مشـــرتكة لالتصـــال واإلنـــذار والتنبيـــه. 
"نُُظمـاً تنشـئ  ١٩٩٤لعـام ر الدانوب واستخدامه املستدام  محاية

وتــنص  )١٦(املــادة  منســقة أو مشــرتكة لالتصــال واإلنــذار والتنبيــه"
علـــى االلتـــزام بالتشـــاور حـــول ســـبل ووســـائل املواءمـــة بـــني شـــبكات 
االتصــال واإلنــذار والتنبيــه وخطــط الطــوارئ. ويــنص اتفــاق التعــاون 

الربتغاليــة  -اإلســبانية  اهليدروغرافيــةميــاه األحــواض  مــن أجــل محايــة
على التزام األطراف بإنشـاء  )٧٣(١٩٩٨لعام ا املستـدام واستخدامه

 تناقُـــــلأو حتســـــني نظـــــم االتصـــــال املشـــــرتكة أو املنســـــقة مـــــن أجـــــل 
 اإلنذارات املبكرة أو املعلومات عن حاالت الطوارئ.

على استثناءات من االلتزامات املنصوص  ٣وتنص الفقرة  )٨(
. إذ الطـــوارئيف حـــاالت  ٦و ٤عليهـــا مبوجـــب مشـــروَعي املـــادتني 

ميكـــــن لـــــدول طبقـــــة امليـــــاه اجلوفيـــــة أال تتقيـــــد، مؤقتـــــاً، بااللتزامـــــات 
عنــدما تكــون  املــذكوريناملنصـوص عليهــا مبوجــب مشــروعي املــادتني 

مــن أجــل التخفيــف مــن حــدة حالــة  ســكانامليــاه حيويــة بالنســبة لل
ـــاري املائيــة لعـــامالطــوارئ  ١٩٩٧ . وعلــى الـــرغم مــن أن اتفاقيــة ا

يف حالـــة طبقـــات امليـــاه اجلوفيـــة  ، فإنـــهل هـــذا اُحلكـــمتتضـــمن مثـــ ال
ينبغــــي إيــــالء اعتبــــار خــــاص يف حــــاالت الطــــوارئ لتلبيــــة حاجــــات 

الكـــوارث  لـــةاإلنســـان احليويـــة. ومـــن األمثلـــة علـــى ذلـــك أنـــه يف حا
الطبيعيــة، مثــل الــزالزل أو الفيضــانات، جيــب علــى دول طبقــة امليــاه 

ا اجلوفيـة أن تعمــل فــوراً علــى تلبيــة حاجــة ســ ميــاه الشــرب. مــن كا
اري املائيـة، ميكـن للـدول أن تلـيب هـذه احلاجـات دون  ويف حالة ا

ـــا يـــد عـــنأن حت ذلـــك ألن التغذيـــة املائيـــة للمجـــاري املائيـــة  ،التزاما
أن تكــــون كافيــــة. إال أنــــه يف حالــــة طبقــــات امليــــاه اجلوفيــــة،  تمــــلحيُ 
ألن التغذيــة تكــون الــدول املعنيــة قــادرة علــى القيــام بــذلك نظــراً  ال

. وبالتــايل جيــب أن يكــون مــن حــق املائيــة تكــون منعدمــة أو ضــئيلة
يتوجـب  نالدول أن تسـتغل بصـفة مؤقتـة طبقـة امليـاه اجلوفيـة دون أ

ــــــاء بااللتزامــــــات املنصــــــوص عليهــــــا مبوجــــــب مشــــــروعي  عليهــــــا الوف
__________ 

أعاله. ٥١انظر احلاشية )٧٣(



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

ــــــى أن مشــــــروع املــــــادة هــــــذا ٦و ٤ املــــــادتني . ووجــــــب التأكيــــــد عل
 .التقيــــــد بااللتزامــــــات بصــــــفة مؤقتــــــةيتعلــــــق إال حبــــــاالت عــــــدم  ال

تكــون هنــاك حــاالت ال تكــون فيهــا الــدول قــادرة علــى الوفــاء  وقــد
مـــواد أخـــرى يف حـــاالت  ريعبااللتزامـــات املنصـــوص عليهـــا يف مشـــا

الطوارئ أيضاً. ويف هذه احلاالت، ميكن للدول أن حتتج بالظروف 
، مثل القـوة العامة للقانون الدويل النافية لعدم املشروعية يف القواعد

 القاهرة أو حالة الشدة أو الضرورة.
عاتق يقع على على التزام بتقدمي املساعدة  ٤وتنص الفقرة  )٩(

الـــدول بصــرف النظـــر عمــا إذا كانـــت تتعــرض، علـــى أي حنـــو، مجيــع 
. وُجيمـع علمـاء امليـاه اجلوفيـة طـوارئللضرر اجلسيم الناجم عـن حالـة 

ــا   اً جهــودمجيــع الــدول علــى االعــرتاف بضــرورة بــذل والقــائمون بإدار
 مـــــن شـــــأنالـــــة الطـــــوارئ. و حل التصـــــدي بفعاليـــــةمشـــــرتكة مـــــن أجـــــل 

اإلجــراءات واالتصــاالت  متصــلة بتنســيقأن تكــون املســاعدة املطلوبــة 
ـــــوفري العـــــاملني املـــــدرَّبني يف جمـــــال االســـــتجابة يف حالـــــة الطـــــوارئ ، وت

ت الالزمــة للتعامــل مــع املعــدات واإلمــداداتــوفري حلــاالت الطــوارئ، و 
 والتقنية واملساعدة اإلنسانية. ميةاخلربة العل إتاحة، و الطوارئحالة 

 في وقت النـزاعات المسلحة الحماية  -١٨ المادة
أو شــــبكات طبقــــات  الميــــاه الجوفيــــة طبقــــات تتمتــــع 

ت والمرافـق واألشـغال آالمياه الجوفية العـابرة للحـدود والمنشـ
ـــادئ وقواعـــد  ـــة التـــي توفرهـــا مب األخـــرى المتصـــلة بهـــا بالحماي
القانون الدولي الواجبة التطبيق في النـزاعات المسلحة الدولية 

 ههـــذ اســـتخداماً ينتهـــكوغيـــر الدوليـــة، وال يجـــوز اســـتخدامها 
 المبادئ والقواعد.

 التعليق
 توفريهــــــا باحلمايـــــة الــــــيت يتعـــــني ١٨يُعـــــىن مشـــــروع املــــــادة  )١(

ــا مــن منشــآت  لطبقــات امليــاه اجلوفيــة العــابرة للحــدود ومــا يتصــل 
اري املائيـة  وذلك يف أوقات النـزاعات املسلحة. وتتضمن اتفاقية ا

والفكـــــرة األساســـــية  ،مـــــادة تتنـــــاول املوضـــــوع نفســـــه ١٩٩٧لعـــــام 
. ملشـــــروع املـــــادة هـــــذا هـــــي نفـــــس الفكـــــرة األساســـــية لتلـــــك املـــــادة

أي  ا الذي ال خيُِّل بالقانون القـائم ال يـنص علـىاملادة هذ ومشروع
قاعـــدة جديـــدة. فالوظيفـــة الرئيســـية ملشـــروع املـــادة هـــو تـــذكري كافـــة 

امليـاه اجلوفيـة؛  الدول بسريان قانون النزاعات املسلحة على طبقـات
فمبـــــادئ وقواعـــــد القـــــانون الــــــدويل الواجبـــــة التطبيـــــق يف النـــــــزاعات 

والداخليــــة تتضــــمن أحكامــــاً هامــــة بشــــأن املــــوارد  الدوليــــةاملســــلحة 
ـــا مـــن أشـــغال. وتنـــدرج هـــذه األحكـــام بصـــفة  املائيـــة ومـــا يتصـــل 
يف فئتـــني اثنتـــني: األحكـــام املتعلقـــة حبمايـــة املـــوارد املائيـــة ومـــا  عامـــة

ــذه املــوارد  ــا مــن أشــغال، واألحكــام الــيت تُعــىن باالنتفــاع  يتصــل 
ــا مــن أشــغال. وبــالنظر إىل أن التنظــيم املفصــل  املائيــة ومــا يتصــل 

 ١٨هلـذا املوضــوع يتجــاوز نطــاق صــك إطــاري، فــإن مشــروع املــادة 
ــــة مــــن هــــاتني الفئتــــني مــــن  يقتصــــر علــــى جمــــرد اإلشــــارة إىل كــــل فئ

 والقواعد. املبادئ

ليس موجهاً فقط إىل دول طبقة املياه  ١٨ومشروع املادة  )٢(
جلوفيـة العـابرة للحـدود ت امليـاه ااجلوفية، وذلك بالنظر إىل أن طبقا

ــاَجم يف  ُ ــا مــن أشــغال ميكــن أيضــاً أن ُتســتخدم أو  ومــا يتصــل 
أوقــات النـــزاعات املســلحة مــن ِقبــل دول أخــرى غــري دول طبقـــات 

 املياه اجلوفية. 

امليـاه  طبقـاتاملياه اجلوفية حبمايـة  اتوإن التزام دول طبق )٣(
ا من أشغال ـا وفقـاً  اجلوفية العابرة للحدود وما يتصل  واالنتفاع 

ينبغـــــي أن يظـــــل نافـــــذاً حـــــىت خـــــالل أوقـــــات  ههـــــذ ملشـــــاريع املـــــواد
ـــــة ميكـــــن أن تـــــؤثر يف  ــــــزاعات املســـــلحة. إال أن العمليـــــات احلربي الن

العــابرة للحــدود وكــذلك يف محايتهــا واالنتفــاع  ةطبقــات امليــاه اجلوفيــ
ــا مـــن قبـــل دول طبقـــات امليــاه اجلوفيـــة. ويف مثـــل هـــذه احلـــاالت، 

أن القواعد واملبـادئ الـيت حتكـم النــزاعات  ١٨وضح مشروع املادة ي
املســلحة هـــي قواعــد ومبـــادئ واجبــة التطبيـــق، مبــا يف ذلـــك خمتلـــف 

إذا كانــــت الــــدويل أحكــــام االتفاقيــــات املتعلقــــة بالقــــانون اإلنســــاين 
ـــــى ذلـــــك أن تســـــميم  ـــــا. ومـــــن األمثلـــــة عل ـــــدول املعنيـــــة ملزمـــــة  ال

اتفاقية الهاي املتعلقة بقوانني احلرب  إمدادات املياه حمظور مبوجب
امللحـــق لربوتوكـــول اإلضـــايف اومبوجـــب  ١٩٠٧وأعرافهـــا لعـــام الربيـــة 

واملتعلــق  ١٩٤٩/أغســطس آب ١٢يف اتفاقيــات جنيــف املعقــودة ب
، )الربوتوكـــــول األول(حبمايـــــة ضـــــحايا املنازعـــــات املســـــلحة الدوليـــــة 

الســــدود  مــــن هــــذا الربوتوكــــول علــــى محايــــة ٥٦تــــنص املــــادة  بينمــــا
مــن وحــواجز وامليــاه وغــري ذلــك مــن األشــغال مــن اهلجمــات الــيت "

خســائر  ترتـبقــوى خطـرة  انطـالقتسبب يف [تـ]ــأن  شأنـ[ــها ...]
السكان املدنيني". وتنطبق أحكام مماثلة على النــزاعات  بنيفادحة 
الربوتوكــــول مــــن  ١٥و ١٤غــــري الدوليــــة مبوجــــب املــــادتني  املســــلحة

ـــــف املؤرخـــــة اإلضـــــايف امللحـــــق  ـــــات جني آب/أغســـــطس  ١٢باتفاقي
ــــة  ١٩٤٩ ــــة ضــــحايا النزاعــــات املســــلحة غــــري الدولي واملتعلــــق حبماي

. ومن األحكـام ذات الصـلة أيضـاً حبمايـة املـوارد (الربوتوكول الثاين)
ـــــنص عليـــــه  ـــــذي ي ــــــزاعات املســـــلحة احلكـــــم ال ـــــة يف أوقـــــات الن املائي

محاية البيئة  لقتالتراعى أثناء ا"أن الربوتوكول األول والذي يقتضي 
(املـادة  "األمـدواسـعة االنتشـار وطويلـة  البالغةالطبيعية من األضرار 

. ويف احلــــاالت الــــيت ال تشــــملها قاعــــدة حمــــددة، يــــوفر "شــــرط )٥٥
مارتنز" بعض أوجه احلماية األساسية. وهذا الشـرط الـذي أُدرج يف 

 لربيــةبقــوانني احلــرب ا تــنياألصــل يف ديباجــة اتفــاقييت الهــاي املتعلق
من  عددكما أُدرج فيما بعد يف   ،١٩٠٧و ١٨٩٩ يلعامها وأعراف

قــــد أصــــبحت لـــــه اآلن مركــــز القواعــــد  ،االتفاقيــــات والربوتوكــــوالت
العامة للقانون الدويل. وينص هذا الشرط أساسـاً علـى أنـه حـىت يف 
احلـــــاالت الـــــيت ال تشـــــملها اتفاقـــــات دوليـــــة حمـــــددة يظـــــل املـــــدنيون 

مايــة وســلطة مبــادئ القــانون الــدويل املنبثقــة واحملــاربون مشــمولني حب
وعـن مبـادئ اإلنسـانية ومـا ميليـه الضـمري العـام.  ستقرعن العرف امل
مــن مشــاريع املــواد هــذه علــى  ٥مــن مشــروع املــادة  ٢وتـنص الفقــرة 

بطبقـــات امليـــاه اجلوفيـــة تســـوية تنـــازع بـــني أوجـــه االنتفـــاع أنـــه عنـــد 
ص ملقتضـــيات حاجـــات العـــابرة للحـــدود، ينبغـــي إيـــالء اعتبـــار خـــا

 اإلنسان احليوية.



الموارد الطبيعية المشتركة

والمعلومـات الحيويـة للـدفاع  البيانات -١٩ المادة
 الوطني أو األمن الوطني

فــي مشــاريع المــواد هــذه مــا يُلــزِم الدولــة بتقــديم  لــيس 
بيانــات أو معلومــات حيويــة لــدفاعها الــوطني أو أمنهــا الــوطني. 
ومع ذلك، تتعـاون تلـك الدولـة بُحسـن نيـة مـع الـدول األخـرى 
بقصـــد تقـــديم أكبـــر قـــدر ممكـــن مـــن المعلومـــات التـــي تســـمح 

 الظروف بتقديمها.

 التعليق
ثناء ذا نطاق ضـّيق جـداً مـن است ١٩ ينشئ مشروع املادة )١(

تــوفري املعلومــات. وتــرد القاعــدة نفســها  الــيت تقتضــيمشــاريع املــواد 
ــاري املائيــة لعــام  . وخــالل القــراءة األوىل، رُكــز ١٩٩٧يف اتفاقيــة ا

لوصـف سـرية تلـك  "ضرورية"على جوانب السرية باستخدام عبارة 
كانـــت تلـــك بـــدل الرتكيــز علـــى مـــا إذا  وذلـــك واملعلومـــات  اتالبيانــ

األمــن الــوطين، دون  البيانــات واملعلومــات حيويــة للــدفاع الــوطين أو
أن ينصرف القصد إىل تغيري جوهر النص. وبعد املزيد من املراجعـة 

خــالل القــراءة الثانيــة، قــررت اللجنــة أنــه ال يوجــد أي ســبب قــاهر 
اري املائية لعام  قيةللحيد عن صيغة اتفا  .١٩٩٧ا

احيـــة الواقعيـــة، أن يُتوقـــع مـــن الـــدول أن ال ميكـــن، مـــن الن )٢(
توافق على اإلفراج عن معلومات حيوية بالنسبة لدفاعها الوطين أو 
أمنها الوطين. إال أن دولة طبقة املياه اجلوفية اليت ميكـن أن تتعـرض 

 كامـلقد تنشأ عن تدابري خمطـط هلـا ينبغـي أال تُـرتَك بال سلبيةآلثار 
ــ بــدون ذه اآلثــار احملتملــة. ولــذلك فــإن أي معلومــات فيمــا يتعلــق 

يقتضـــي مـــن الدولـــة الـــيت حتـــتفظ باملعلومـــات أن  ١٩مشــروع املـــادة 
ُحبســـن نيـــة مـــع الـــدول األخـــرى بقصـــد تقـــدمي أكـــرب [...] "تتعـــاون 

وال خيـل قدر ممكن مـن املعلومـات الـيت تسـمح الظـروف بتقـدميها". 
تتصـل  البااللتزامـات الـيت  ١٩مشـروع املـادة  الناشئ عن ناءاالستث

 بتناُقل البيانات واملعلومات.
ــــــة،  ظــــــر يف مســــــألة محايــــــة األســــــرارنُ قــــــد و  )٣( الصــــــناعية والتجاري

ـــــة وحقـــــوق ـــــة الفكري ـــــاخلصوصـــــيةواحلـــــق يف  ،امللكي أو  ةز الثقافيـــــو ، والكن
. وكـــان مـــن املفهـــوم أن تبـــادل البيانـــات واملعلومـــات الـــذي ة اهلامـــةالطبيعيـــ

 دون املس بتلك احلقوق. فعالً  تقتضيه مشاريع املواد هذه ميكن أن يتم


