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 الفصل الثامم
 الموا   الطبيعية المشتركة

 مقدمة -للف
( إدراج 2002دررت اللجنة يف دورهتا الرابعة وادمسني ) -184

موضوع "املوارد الفبيعية املشرتكة" يف برنامج عملها، وعيَّنت السيد 
  وأُنشئ أيضاً فري  عامل ملسأاعدة (862)شو ي يامادا مقرراً  اااً 

املقرر اداه على وضأع إطأار للتوجأه العأاد يف معاجلأة املوضأوع يف 
  وأوضح املقرر (863)2000ال   أُعد يف عاد ضوء املخفط العاد 

ادأأأأاه أنأأأأأه يعتأأأأأزد معاجلأأأأأة مسأأأأأفلة امليأأأأأاو اجلوفيأأأأأة احملتأأأأأورة العأأأأأابرة 
للحأأدود ومسأأفلة الأأنىلط والغأأاا يف إطأأار حأأ ا املوضأأوع وادأأرتا اتبأأاع 

  (864)هنج تدرجيي يبدأ باملياو اجلوفية
وتلقأأأأأأأت اللجنأأأأأأأأة يف دوراهتأأأأأأأأا مأأأأأأأأن ادامسأأأأأأأأة وادمسأأأأأأأأني  -185

( مخسأأأة تقأأأارير مأأأن املقأأأرر ادأأأاه 2008السأأأتني )( إىل 2003)
  ويف أ ناء ح و الىلرتة، أنشفت اللجنة أيضاً أربعة (865)ونظرت فيها

أفردأأة عاملأأة رأس أول فريأأ  منهأأا املقأأرر ادأأاه، أمأأا األفردأأة الثال أأة 
األ أأر  فقأأد رأ أأها السأأيد إنريحيأأه كانأأديويت  ودأأدد الىلريأأ  األول، 

عدة ملوااأأأألة نظأأأأر اللجنأأأأة يف ، املسأأأأا2004الأأأأ   أنشأأأأئ يف عأأأأاد 
، 2005املوضأأأأأأوع  ودأأأأأأاد الىلريأأأأأأ  الثأأأأأأاين، الأأأأأأ   أنشأأأأأأئ يف عأأأأأأاد 

با أأتعراض وتنقأأيح مشأأاريع املأأواد ادمسأأة وعشأأرين املتعلقأأة بقأأانون 
طبقات املياو اجلوفية العأابرة للحأدود الأ  ادرت هأا املقأرر ادأاه يف 

اللجنأة  وأمت  تقريرو الثالث،    اً يف اعتبأارو املنادشأة الأ  دارت يف
، ا أأأتعراض وتنقأأأأيح 2006الىلريأأأ  الثالأأأث، الأأأأ   أنشأأأئ يف عأأأأاد 

مشاريع املواد املقدمة من املقرر اداه يف تقريأرو الثالأث، حتأا أ أىلر 
عن إمتاد مشاريع املواد املتعلقأة بقأانون طبقأات امليأاو اجلوفيأة العأابرة 

   (  و أأاعد الىلريأأ  الرابأأع، الأأ2006للحأأدود يف القأأراءة األوىل )
، املقأأرر ادأأاه علأأى النظأأر يف وضأأع برنأأامج 2007أنشأأئ يف عأأاد 
__________ 

  519-518، الىلقرتأان (ثاين، اجمللد الثاين )اجلزء ال2002  ولية (862)
 19املأأأؤر   57/21مأأأن القأأأرار  2وأ اطأأأت اجلمعيأأأة العامأأأة علمأأأاً، يف الىلقأأأرة 

"املأأأأوارد الفبيعيأأأأة ، بقأأأأرار اللجنأأأأة إدراج موضأأأأوع 2002تشأأأأرين الثأأأأاين/نوفمرب 
 55/152املشأأأأأرتكة" يف برنأأأأأأامج عملهأأأأأأا  انظأأأأأأر أيضأأأأأاً دأأأأأأرار اجلمعيأأأأأأة العامأأأأأأة 

    2000كانون األول/ديسمرب   12 املؤر 

  260، املرف ، ه (ثاين، اجمللد الثاين )اجلزء ال2000  ولية (863)

   520، الىلقرة (ثاين، اجمللد الثاين )اجلزء ال2002  ولية (864)

الو يقأأة (، ول، اجمللأأد الثأأاين )اجلأأزء األ2003  وليأأةالتقريأأر األول:  (865)
A/CN.4/533 وAdd.1 :اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء 2004  وليأأأأة؛ والتقريأأأأر الثأأأأاين ،

، 2005  وليأأأأأأأة؛ والتقريأأأأأأأر الثالأأأأأأأث: Add.1و A/CN.4/539الو يقأأأأأأأة (، ولاأل
؛ والتقريأأأأر الرابأأأأع: Add.1و A/CN.4/551الو يقأأأأة (، ولاجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء األ

والتقريأأأأر ؛ A/CN.4/580الو يقأأأأة (، ولاجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء األ ،2007  وليأأأأة
  A/CN.4/591الو يقة (، ول، اجمللد الثاين )اجلزء األ2008  وليةادامس: 

عمأأأل للمسأأأتقبل، وخبااأأأة العالدأأأة بأأأني طبقأأأات امليأأأاو اجلوفيأأأة وأ  
درا أأة جُتأأر  يف املسأأتقبل بشأأفن الأأنىلط والغأأاا، ومأأن مث وافأأ  علأأى 

 2008ادأأأرتاا املقأأأرر ادأأأاه الأأأداعي إىل أن تقأأأود اللجنأأأة يف عأأأاد 
واد املتعلقأأأة بقأأأأانون طبقأأأات امليأأأأاو اجلوفيأأأأة بقأأأراءة  انيأأأأة ملشأأأاريع املأأأأ

العابرة للحدود وأن تعاجل ح ا املوضوع وعزل عن أ  عمل تقود به 
 يف املستقبل بشفن النىلط والغاا  

وإضأأأأأأافة إىل ذلأأأأأأك، اعتمأأأأأأدت اللجنأأأأأأة يف دورهتأأأأأأا الثامنأأأأأأة  -186
(، يف القأأأأأأأراءة األوىل، مشأأأأأأأاريع املأأأأأأأواد املتعلقأأأأأأأة 2006وادمسأأأأأأأني )
 19قأأأأأات امليأأأأأاو اجلوفيأأأأأة العأأأأأابرة للحأأأأأدود البأأأأأال  عأأأأأددحا بقأأأأأانون طب

  واعتمأأدت (867)، با ضأأافة إىل التعليقأأات عليهأأا(866)مشأأروَع مأأادة
(، يف القأأأأأراءة الثانيأأأأة، ديباجأأأأة وجمموعأأأأأة 2008يف دورهتأأأأا السأأأأتني )

مشأأروعاً مأأن مشأأاريع املأأواد املتعلقأأة بقأأانون طبقأأات امليأأأاو  19تضأأم 
اأأيط )أ(  اجلمعيأأة العامأأة بأأفن: واأأيةم ،(868)اجلوفيأأة العأأابرة للحأأدود

 املعنيأأأأة تواأأأأي الأأأأدولبقرارحأأأأا؛ و)ب(  اوشأأأأاريع املأأأأواد وترفقهأأأأ علمأأأأاً 
 اجلوفيأة مياحهاإدليمية مالممة  دارة طبقات  وأباختاذ ترتيبات  نامية 

إدارة  ليمة باال تناد إىل املبادئ املنتوه عليها يف  العابرة للحدود
، وبأأأأالنظر إىل أمهيأأأأة يف مر لأأأأة ال قأأأأة)ج( تنظأأأأر، و ؛املأأأأوادمشأأأأاريع 
  (869)املوادمشاريع ، يف اياغة اتىلادية باال تناد إىل املوضوع

__________ 

  2006 زيران/يونيه  9املعقودة يف  2885يف اجللسة  (866)

 4و 3و 2املعقأأأأأأأأأأأأودة يف  2906و 2905و 2903يف اجللسأأأأأأأأأأأأات  (867)
 ،2006 أغسأأأفس ب/ 2ملعقأأأودة يف ا 2903 اجللسأأأة   ويف2006 ب/أغسأأأفس 

دأأأررت اللجنأأأة أن ايأأأل مشأأأاريع املأأأواد، عأأأن طريأأأ  األمأأأني العأأأاد، إىل احلحومأأأات 
 بأأأداء التعليقأأأات واملال ظأأأات عليهأأأا، وأن تفلأأأب إليهأأأا تقأأأدمي حأأأ و التعليقأأأات 

  2008كأأأأانون الثاين/ينأأأأاير   1واملال ظأأأأات إىل األمأأأأني العأأأأاد يف موعأأأأد أدتأأأأاو 
ال ظأأأات الأأأواردة مأأأن احلحومأأأات بشأأأفن مشأأأاريع املأأأواد الأأأ  انظأأأر التعليقأأأات وامل

الو يقأأأة  (،األول، اجمللأأأد الثأأأاين )اجلأأأزء 2008  وليأأأةاعتمأأأدت يف القأأأراء األوىل )
A/CN.4/595 وAdd.1 انظأأأأأأر أيضأأأأأأاً املأأأأأأوجزين املواضأأأأأأيعيني، اللأأأأأأ ين أعأأأأأأدهتما  )

جرت يف اللجنة الساد ة للجمعية العامة  أالل األمانة العامة، للمنادشات ال  
، الىلأأأأأأأأأأرع ألأأأأأأأأأأف Add.1-2و A/CN.4/577)الو يقأأأأأأأأأأة  السأأأأأأأأأأتنياحلاديأأأأأأأأأأة و دورهتأأأأأأأأأأا 

)مستنسأأأخة؛ متا أأأة علأأأى املودأأأع الشأأأبحي للجنأأأة القأأأانون الأأأدويل، و أأأام  الأأأدورة 
، الىلأأأرع بأأأاء A/CN.4/588التا أأأعة وادمسأأأني(( ودورهتأأأا الثانيأأأة والسأأأتني )الو يقأأأة 

؛ متا أأأة علأأأى املودأأأع الشأأأبحي للجنأأأة القأأأانون الأأأدويل، و أأأام  الأأأدورة )مستنسأأأخة
السأأتني((  وتأأرد مشأأاريع املأأواد والتعليقأأات عليهأأا الأأ  اعتمأأدهتا اللجنأأة يف القأأراءة 

  144-117ه (، ثاين، اجمللد الثاين )اجلزء ال2006  وليةاألوىل يف 

لديباجأأة   وتأأرد ا2008 زيران/يونيأأه  4املعقأأودة يف  2971يف اجللسأأة  (868)
  وليأأأةومشأأاريع املأأواد والتعليقأأأات عليهأأا الأأأ  اعتمأأدهتا اللجنأأة يف القأأأراءة الثانيأأة يف 

 الىلتل الرابع، الىلرع حاء (، ثاين، اجمللد الثاين )اجلزء ال2008

 كأأأأأانون األول/  11املأأأأأؤر   63/124انظأأأأأر دأأأأأرار اجلمعيأأأأأة العامأأأأأة  (869)
  2008 ديسمرب



 178 تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة  م ل ماه  و ت ا الحا ية واليتيم 

 

 النظر في الموضوع في الدو ة الحالية -باء
، 3013يف حأأأأأأأأ و الأأأأأأأأدورة دأأأأأأأأررت اللجنأأأأأأأأة يف جلسأأأأأأأأتها  -187

مأأأرة أ أأأر  فريقأأأأاً  ، أن تنشأأأئ2009 زيران/يونيأأأه  2املعقأأأودة يف 
عأأأأأأاماًل معنيأأأأأأاً بأأأأأأاملوارد الفبيعيأأأأأأة املشأأأأأأرتكة برما أأأأأأة السأأأأأأيد إنريحيأأأأأأه  
كانأأديويت  وُعرضأأت علأأى الىلريأأ  العامأأل وردأأة عمأأل بشأأفن الأأنىلط 

السأأأأيد شو أأأأي يامأأأأادا، املقأأأأرر أعأأأأدحا  (870)(A/CN.4/608والغأأأأاا )
  (871)ضوع، دبل أن يستقيل من اللجنةاداه املعر باملو 

، املعقأأأأأودة 3020نأأأأأة علمأأأأأاً يف جلسأأأأأتها وأ اطأأأأأت اللج -188
، بأأالتقرير الشأأىلو  لأأرميس الىلريأأ  العامأأل 2009متوا/يوليأأه  14 يف

املعأأأأر بأأأأاملوارد الفبيعيأأأأة املشأأأأرتكة وأيأأأأدت تواأأأأيات الىلريأأأأ  العامأأأأل 
 أدناو(  2-)انظر الىلرع باء

 منادشات الىلري  العامل -1
  زيأأأأأأأأأأران/ 3عقأأأأأأأأأأد الىلريأأأأأأأأأأ  العامأأأأأأأأأأل جلسأأأأأأأأأأة وا أأأأأأأأأأدة يف  -189
وتبأأأأأادل وجهأأأأأات النظأأأأأر بشأأأأأفن إمحانيأأأأأة ديأأأأأاد اللجنأأأأأة  2009 يونيأأأأأه
عمأأأأأل يف املسأأأأأتقبل بشأأأأأفن مسأأأأأفلة مأأأأأوارد الأأأأأنىلط والغأأأأأاا العأأأأأابرة  بأأأأأف 

للحدود  وتفرق الىلريأ  إىل عأدة جوانأب، وأا يف ذلأك اجلانأب املتعلأ  
وأأأا إذا كانأأأت حنأأأاك  اجأأأة عمليأأأة إىل معاجلأأأة موضأأأوع الأأأنىلط والغأأأاا؛ 

موارد النىلط والغأاا  تعاجل؛ والعالدة بني مسفلة و سا ية املسامل ال  
ودضأأأية تعيأأأني احلأأأدود، وأأأا يف ذلأأأك احلأأأدود البحريأأأة؛  العأأأابرة للحأأأدود

 والتعوبات املتعلقة تمع معلومات تتعل  باملمار ة يف ح ا اجملال 
ومأأع تسأأليم بعأأض األعضأأاء خبتواأأية كأأل  الأأة تشأأمل  -190

العأابرة للحأدود، فأإهنم  ا تحشا  أو ا تغالل موارد الأنىلط والغأاا
رأوا أنأه دأد يلأأزد توضأيح بعأض اجلوانأأب القانونيأة العامأة، وال  أأيما 

 يف جمال التعاون 
__________ 

)عمأأأم  بأأأالنىلط والغأأأاا العامأأأل: )أ( اال أأأتبيان املتعلأأأ  الىلريأأأ  علأأأى ُعأأأرض (870)
؛ و)ج( الو يقأأأأأأأة A/CN.4/608(؛ و)ب( الو يقأأأأأأأة 2007علأأأأأأأى احلحومأأأأأأأات يف عأأأأأأأاد 

A/CN.4/580  أعأأأأأأأأأالو((؛  865)التقريأأأأأأأأأر الرابأأأأأأأأأع للمقأأأأأأأأأرر ادأأأأأأأأأاه )انظأأأأأأأأأر احلاشأأأأأأأأأية
)األجأأأزاء ذات التأأألة مأأأن التقريأأأر ادأأأامس للمقأأأرر ادأأأاه  A/CN.4/591الو يقأأأة  و)د(

التعليقأات واملال ظأات الأأواردة ) Add.1و A/CN.4/607الو يقأة ح( )املرجأع نىلسأه((؛ و)
)األجأأأزاء ذات التأأألة  A/CN.4/606بشأأأفن اال أأأتبيان(؛ و)و( الو يقأأأة  مأأأن احلحومأأأات

مأأن املأأوجز املواضأأيعي(؛ و)ا( جتميأأع ملقتفىلأأات مأأن احملاضأأر املأأوجزة للمنادشأأات الأأ  
  2008و 2007النىلط والغاا يف عامي جرت يف اللجنة الساد ة بشفن 

  أعالو 1احلاشية  انظر (871)

وأكأأد عأأدة أعضأأأاء احلاجأأة إىل أن تتأأأو ى اللجنأأة احلأأأ ر  -191
معاجلأأأأأأأأة مسأأأأأأأأفلة الأأأأأأأأنىلط والغأأأأأأأأاا وأن تسأأأأأأأأتجيب لأأأأأأأأءراء الأأأأأأأأ   يف

ت الأأ  عنهأأا الأأدول  وأشأأار بعضأأهم إىل أن معظأأم احلحومأأا تعأأرب
عأأأأأأربت عأأأأأأن رأيهأأأأأأا يف حأأأأأأ و املسأأأأأأفلة إمأأأأأأا ال تؤيأأأأأأد عمأأأأأأل اللجنأأأأأأة 

املستقبل بشفن النىلط والغاا أو تبد  اىلظات جتأاو ذلأك  بيأد  يف
أنأأه أشأأأ أيضأأاً إىل أن الأأردود ادفيأأة الأأواردة إىل اآلن، علأأى الأأرغم 
مأأأن كثرهتأأأا، ال تأأأزال غأأأأ كافيأأأة لتمحأأأني اللجنأأأة مأأأن تقيأأأيم الوضأأأع 

ن ينبغأأي هلأأا االضأأفالع بأأف  أعمأأال بشأأفن حأأ ا لتحديأأد مأأا إذا كأأا
املوضأأأوع  وأعأأأرب عأأأن وجهأأأة نظأأأر مؤداحأأأا أن اجلمعيأأأة العامأأأة دأأأد 
ارتأأأأفت بالىلعأأأأأل أن الأأأأأنىلط والغأأأأأاا  يشأأأأحالن جأأأأأزءاً مأأأأأن موضأأأأأوع 

 "املوارد الفبيعية املشرتكة" 

 درارات وتوايات الىلري  العامل -2
أعمأأال  ملسأأاعدة اللجنأأة علأأى تقيأأيم إمحانيأأة ديامهأأا بأأف  -192

بشأأأأفن الأأأأنىلط والغأأأأاا يف املسأأأأتقبل، دأأأأرر الىلريأأأأ  العامأأأأل أن يعهأأأأد 
السأأيد شأأينيا مورا أأي وسأأأؤولية إعأأداد درا أأة تقأأدد إىل الىلريأأأ   إىل

العامأأأل املعأأأر بأأأاملوارد الفبيعيأأأة املشأأأرتكة الأأأ   دأأأد ينشأأأف يف الأأأدورة 
الثانيأأأة والسأأأتني للجنأأأة  و أأأتتناول الدرا أأأة، الأأأ   أأأُتعد وسأأأاعدة 

العامأأأأأأة، اليأأأأأأل الأأأأأأردود ادفيأأأأأأة الأأأأأأواردة مأأأأأأن احلحومأأأأأأات األمانأأأأأأة 
موضأأوع الأأنىلط والغأأاا والتعليقأأات واملال ظأأات الأأ  تبأأديها  بشأأفن
اللجنأأأأة الساد أأأأة للجمعيأأأأة العامأأأأة، فضأأأأاًل عأأأأن عنااأأأأر أ أأأأر   يف

 الة  ذات

وإضأأأأأأافة إىل ذلأأأأأأك، وافأأأأأأ  الىلريأأأأأأ  العامأأأأأأل، مسأأأأأأتنداً إىل  -193
 املنادشات، على التواية وا يلي:

إرجأأأأأاء اختأأأأأاذ دأأأأأرار بشأأأأأفن القيأأأأأاد بأأأأأف  أعمأأأأأال  ()أ
متعلقأأأة بأأأالنىلط والغأأأاا يف املسأأأتقبل إىل  أأأني انعقأأأاد الأأأدورة الثانيأأأة 

 والستني للجنة؛ 

والقيأأأأأأأاد يف تلأأأأأأأك األ نأأأأأأأاء بتعمأأأأأأأيم اال أأأأأأأتبيان  )ب(
بأأالنىلط والغأأاا علأأى احلحومأأات مأأرة أ أأر ، مأأع تشأأجيعها  املتعلأأ 

تعليقأأأأأأات ومعلومأأأأأأات عأأأأأأن الودأأأأأأت نىلسأأأأأأه أيضأأأأأأاً علأأأأأأى تقأأأأأأدمي  يف
مسأأأأأفلة أ أأأأأأر  تتعلأأأأأأ  بقضأأأأأأية الأأأأأنىلط والغأأأأأأاا، وأأأأأأا يف ذلأأأأأأك،  أ 

وجأأأأأأأه ادتأأأأأأأوه، مسأأأأأأأفلة مأأأأأأأا إذا كأأأأأأأان ينبغأأأأأأأي للجنأأأأأأأة أن  علأأأأأأأى
 املوضوع  تعاجل


