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  عشر الثاين الفصل
املوارد الطبيعية املشرتكة

 مقدمة -ألف

ـــــــا الرابعـــــــة واخلمســـــــني ( -٣٧٤ ) إدراج ٢٠٠٢قــــــررت اللجنـــــــة يف دور
مج عملهــــا، وعيَّنــــت الســــيد  موضــــوع "املــــوارد الطبيعيــــة املشــــرتكة" يف بــــر

مـــادا مقـــرراً خاصـــاً  وأُنشـــئ أيضـــاً فريـــق عامـــل ملســـاعدة  .)١٣٨٣(شوســـي 
املقرر اخلاص علـى وضـع إطـار للتوجـه العـام يف معاجلـة املوضـوع يف ضـوء 

وأوضــح املقــرر اخلــاص  .)١٣٨٤(٢٠٠٠ عــام ذي أُعــد يفاملخطــط العــام الــ
ومـوارد الـنفط والغـاز العـابرة أنه يعتـزم معاجلـة مسـألة امليـاه اجلوفيـة احملصـورة 

مليــــاه للحـــدود  ــــج تـــدرُّجي يبــــدأ  يف إطــــار هـــذا املوضــــوع واقــــرتح اتبـــاع 
 .)١٣٨٥(اجلوفية
ـا مـن اخلامسـة واخلمسـني ( -٣٧٥ إىل ) ٢٠٠٣وتلقت اللجنة يف دورا

) مخســـة تقـــارير وورقـــة عمـــل واحـــدة مـــن املقـــرر ٢٠٠٩احلاديـــة والســـتني (
ـــــــا الثامنـــــــة  .)١٣٨٦(اخلـــــــاص ونظـــــــرت فيهـــــــا ـــــــة يف دور واعتمـــــــدت اللجن

)، يف القــــراءة األوىل، مشـــاريع املــــواد املتعلقـــة بقــــانون ٢٠٠٦واخلمســـني (
 مشـــــــروعَ  ١٩طبقــــــات امليـــــــاه اجلوفيـــــــة العـــــــابرة للحـــــــدود البـــــــالغ عـــــــددها 

، يف اللجنـة واعتمـدت .)١٣٨٨(ضافة إىل التعليقـات عليهـاإل ،)١٣٨٧(مادة
__________ 

لــد الثــاين ٢٠٠٢ حوليــة )١٣٨٣(  ن )ثــاين(اجلــزء ال، ا . ٥١٩و ٥١٨، الفقــر
 ١٩املــــؤرخ  ٥٧/٢١مــــن القــــرار  ٢وأحاطــــت اجلمعيــــة العامــــة علمــــاً، يف الفقــــرة 

، بقــــــرار اللجنــــــة إدراج موضــــــوع "املــــــوارد الطبيعيــــــة ٢٠٠٢تشــــــرين الثــــــاين/نوفمرب 
مج عملهـــــــا. انظـــــــر أيضـــــــاً قـــــــرار اجلمعيـــــــة العامـــــــة  ٥٥/١٥٢ املشـــــــرتكة" يف بـــــــر

 .٢٠٠٠ل/ديسمرب كانون األو   ١٢ املؤرخ
لد الثاين (اجلزء ال٢٠٠٠ حولية )١٣٨٤(   .٢٦٠ ، املرفق، ص)ثاين، ا
لد الثاين (اجلزء ال٢٠٠٢ حولية )١٣٨٥(   .٥٢٠، الفقرة )ثاين، ا
لــد الثــاين (اجلــزء األ٢٠٠٣ حوليــةالتقريــر األول:  )١٣٨٦(  الوثيقــة )، ول، ا

A/CN.4/533 وAdd.1 :لــــد الثــــاين (اجلــــزء ٢٠٠٤ حوليــــة؛ والتقريــــر الثــــاين ، ا
ـــــــث: Add.1و A/CN.4/539الوثيقـــــــة )، ولاأل ـــــــر الثال ـــــــة؛ والتقري ، ٢٠٠٥ حولي

لــــد الثــــاين (اجلــــزء األ ؛ والتقريــــر الرابــــع: Add.1و A/CN.4/551الوثيقــــة )، ولا
لــــد الثــــاين (اجلــــزء األ٢٠٠٧ حوليــــة يــــر والتقر ؛ A/CN.4/580الوثيقــــة )، ول، ا

لـــد الثـــاين (اجلـــزء األ٢٠٠٨ حوليـــةاخلـــامس:  ؛ A/CN.4/591الوثيقـــة )، ول، ا
لـنفط والغـاز الـيت أعـدها املقـرر اخلـاص: و  ، ٢٠٠٩ حوليـةورقة العمل املتعلقة 

لد الثاين (اجلزء األ  .A/CN.4/608الوثيقة )، ولا
 .٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٩املعقودة يف  ٢٨٨٥يف اجللسة  )١٣٨٧( 
 ٤و ٣و ٢املعقــــــــــــــــــــودة يف  ٢٩٠٦و ٢٩٠٥و ٢٩٠٣اجللســــــــــــــــــــات يف  )١٣٨٨( 

، ٢٠٠٦آب/أغســـطس  ٢املعقـــودة يف  ٢٩٠٣اجللســـة  . ويف٢٠٠٦آب/أغســـطس 
قــررت اللجنــة أن حتيــل مشــاريع املــواد، عــن طريــق األمــني العــام، إىل احلكومــات إلبــداء 
التعليقــات واملالحظـــات عليهــا، وأن تطلـــب إليهــا تقـــدمي هــذه التعليقـــات واملالحظـــات 

. انظـــــر التعليقـــــات ٢٠٠٨كـــــانون الثاين/ينـــــاير   ١إىل األمـــــني العـــــام يف موعـــــد أقصـــــاه 
واملالحظات الواردة من احلكومات بشـأن مشـاريع املـواد الـيت اعتُمـدت يف القـراء األوىل 

لــــد الثــــاين (اجلــــزء ٢٠٠٨ حوليــــة( ). انظــــر Add.1و A/CN.4/595الوثيقــــة  )،األول، ا
ا األمانــة العامـــة للمناقشــات الـــيت أيضــاً املــواجز  جــرت يف اللجنـــة املواضـــيعية الــيت أعـــد

 A/CN.4/577(الوثيقــــــة  الســــــتنياحلاديــــــة و ــــــا االسادســــــة للجمعيــــــة العامــــــة خــــــالل دور 
، الفـــــرع ألـــــف (مستنســـــخة؛ متاحـــــة علـــــى املوقـــــع الشـــــبكي للجنـــــة القـــــانون Add.1-2و

ئــــق الــــدورة التاســــعة واخلمســــني)) والثانيــــة  ، A/CN.4/588والســــتني (الوثيقــــة الــــدويل، و

ــا الســتني (  ١٩ تضــم)، يف القــراءة الثانيــة، ديباجــة وجمموعــة ٢٠٠٨دور
 ،)١٣٨٩(متعلقــة بقــانون طبقـات امليــاه اجلوفيــة العــابرة للحــدودمــادة  مشـروعَ 

حتيط علماً مبشـاريع املـواد يف قـرار وترفقهـا  (أ) ن: موصية اجلمعية العامة
ختــاذ ترتيبــات ثنائيــة (ب)و بــه؛ إقليميــة مالئمــة  أو توصــي الــدول املعنيــة 

الســتناد إىل  هــاإلدارة طبقــات مياه اجلوفيــة العــابرة للحــدود إدارة ســليمة 
ـــــة  و(ج) املبـــــادئ املنصـــــوص عليهـــــا يف مشـــــاريع املـــــواد؛ تنظـــــر، يف مرحل

الســــتناد إىل  ،الحقــــة لنظــــر إىل أمهيــــة املوضــــوع، يف صــــياغة اتفاقيــــة  و
أنشـــــــأت اللجنـــــــة يف الفـــــــرتة املمتـــــــدة بـــــــني  كمـــــــا  .)١٣٩٠(مشـــــــاريع املـــــــواد

ملــــــوارد الطبيعيــــــة مخســــــة أفر  ٢٠٠٩و ٢٠٠٣ ســــــنيت قــــــة عاملــــــة معنيــــــة 
األفرقـة األربعـة األخـرى  أمـا املشرتكة، ترأس أول فريق منهـا املقـرر اخلـاص،

 فقد ترأسها السيد إنريكيه كانديويت.

 النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية -ء

املعقــودة  ٣٠٥٣يف هــذه الــدورة قــررت اللجنــة يف جلســتها  -٣٧٦
ر/مــايو  ٢٨يف  تنشــئ مــرة أخــرى فريقــاً عــامًال معنيــاً  أن ٢٠١٠أ

سة السـيد إنريكيـه كانـديويت. وُعرضـت  ملوارد الطبيعية املشرتكة بر
ـــــــــــنفط والغـــــــــــاز  علـــــــــــى الفريـــــــــــق العامـــــــــــل ورقـــــــــــة عمـــــــــــل بشـــــــــــأن ال

)4/621A/CN.()راسي.و أعدها السيد شينيا م )١٣٩١ 
املعقــــــــودة  ٣٠٦٩وأحاطـــــــت اللجنـــــــة علمــــــــاً يف جلســـــــتها  -٣٧٧
لتقريـــر الشـــفوي لـــرئيس الفريـــق العامـــل  ٢٠١٠متوز/يوليـــه  ٢٧ يف

                                                                                             
ئـق الـدورة  ء (مستنسخة؛ متاحة على املوقـع الشـبكي للجنـة القـانون الـدويل، و الفرع 

، الفـــرع ألـــف (مستنســـخة؛ Add.1و A/CN.4/606الســـتني)) والثالثـــة والســـتني (الوثيقـــة 
ئـــق الـــدورة احلاديـــة والســـتني )). متاحـــة علـــى املوقـــع الشـــبكي للجنـــة القـــانون الـــدويل، و

ا اللجنــــــة يف القــــــراءة األوىل يف  وتــــــرد مشــــــاريع املــــــواد والتعليقــــــات عليهــــــا الــــــيت اعتمــــــد
لد الثاين (اجلزء ال٢٠٠٦ حولية  .١٤٤-١١٧ ص)، ثاين، ا

. وتــــــــرد ٢٠٠٨حزيران/يونيـــــــه  ٤املعقـــــــودة يف  ٢٩٧١يف اجللســـــــة  )١٣٨٩( 
ا اللجنـــة يف القـــراءة  الديباجـــة ومشـــاريع املـــواد والتعليقـــات عليهـــا الـــيت اعتمـــد

لد الثاين (اجلزء ال٢٠٠٨ حوليةالثانية يف   .٥٣-٢٢ ص)، ثاين، ا
ـــــــــــة العامـــــــــــة  )١٣٩٠(  كـــــــــــانون   ١١املـــــــــــؤرخ  ٦٣/١٢٤انظـــــــــــر قـــــــــــرار اجلمعي

 .٢٠٠٨األول/ديسمرب 
التعليقــات واملالحظــات الــواردة  : (أ)ُعـرض علــى الفريــق العامــل أيضـاً  )١٣٩١( 

ـــــــــنفط والغـــــــــاز لعـــــــــام مـــــــــن احلكومـــــــــات بشـــــــــأن االســـــــــتبيان ل  ٢٠٠٧ املتعلـــــــــق 
لـــــد الثـــــاين (اجلـــــزء األول)، ٢٠٠٩ حوليـــــة(  )Add.1و A/CN.4/607الوثيقـــــة ، ا

لـــــد الثـــــاين (اجلـــــزء األول)٢٠١٠ حوليـــــةتـــــرد يف ( A/CN.4/633والوثيقـــــة  )؛ ، ا
الــذي أعدتــه األمانــة العامــة للمناقشــات الــيت جــرت يف  املــوجز املواضــيعي (ب)و

ـــا الرابعـــة والســـتني (  A/CN.4/620اللجنـــة السادســـة للجمعيـــة العامـــة خـــالل دور
مستنســـخة؛ متاحـــة علـــى املوقـــع الشـــبكي للجنـــة القـــانون (، الفـــرع هـــاء Add.1و

ئـــق  جتميـــع ملقتطفـــات مـــن احملاضــــر  (ج)و)؛ الـــدورة الثانيـــة والســــتني)الـــدويل، و
املـــــوجزة للمناقشـــــات الـــــيت جـــــرت يف اللجنـــــة السادســـــة بشـــــأن الـــــنفط والغـــــاز يف 

سـتبيان عـام وفيمـا .٢٠٠٩و ٢٠٠٨و ٢٠٠٧سـنوات ال ، انظــر ٢٠٠٧ يتعلــق 
ن ٢٠٠٧ حولية لد الثاين (اجلزء األول)، الفقر  .١٨٢و ١٥٩، ا
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ملــــوارد الطبيعيــــة املشــــرتكة وأيــــدت توصــــيات الفريــــق العامــــل  املعــــين 
ء ه). ٢-(انظر الفرع   أد

 مناقشات الفريق العامل -١
ر/مـــــــــــايو و ٣١عقـــــــــــد الفريـــــــــــق العامـــــــــــل جلســـــــــــتني يف  -٣٧٨  ٣أ

قييمــــه جلــــدوى العمــــل ت . وواصــــل الفريــــق عمومــــاً ٢٠١٠حزيران/يونيــــه 
لــنفط والغــاز بنــاء علــى ورقــة عمــل أعــدها الســيد شــينيا  املقبــل املتعلــق

 عن مناقشاته السابقة بشأن املوضوع. )، فضالً A/CN.4/621موراسي (
وتتمثــل التوصــية األساســية الــيت قــدمها الســيد موراســي يف ورقــة  -٣٧٩

لنفط عمله يف عدم مواصلة اللجنة النظر يف جوانب املوضوع امل تعلقة 
والغــــــاز العــــــابرين للحــــــدود. وأشــــــري إىل أن موضــــــوع "املــــــوارد الطبيعيــــــة 

مج عمل اللجنة استناداً  أعـده  عام إىل خمطط املشرتكة" قد أدرج يف بر
، رسم التوجه العام للموضـوع، ٢٠٠٠ عام السيد روبرت روزنستوك يف

ــــه أن  ــــز وذُكــــر في ــــاه،تركي ــــة ينبغــــي أن "ينحصــــر [تركيزهــــا] يف املي  اللجن
لوحيــــدة] ا[ســــيما امليــــاه اجلوفيــــة احملصــــورة، والرتكيبــــات اجليولوجيــــة  وال

 يكــــــن مثــــــة أي خمطــــــط مل . غــــــري أنــــــه)١٣٩٢(األخــــــرى كــــــالنفط والغــــــاز"
مــع  الســبب، وانســجاماً وارد الــنفط والغــاز. ولــذلك مبــحمــدد يتعلــق  عــام

مــادا، أصــبح  ــج التــدرج الــذي اقرتحــه املقــرر اخلــاص الســيد شوســي 
ـــنفطمـــن الضـــروري ا والغـــاز  لنظـــر يف جـــدوى العمـــل بشـــأن موضـــوع ال

 عقب االنتهاء من العمل املتعلق بطبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود.
ري مبعــــاي اللجنــــة عمومــــاً أي موضــــوع، تسرتشــــد ولــــدى اختيــــار  -٣٨٠

يلـــــي: كـــــون املوضـــــوع يعكـــــس احتياجـــــات الـــــدول  مـــــا حمـــــددة تشـــــمل
لتطــوير التــدرجيي للقــانون الــدويل وتدوينــه؛ وكــون املوضــوع  يتعلــق فيمــا

قد وصل، على صعيد ممارسة الدول، إىل مرحلة كافية من التقـدم تتـيح 
للتطـــــوير  وقـــــابالً  التطـــــوير التـــــدرجيي والتـــــدوين؛ وكـــــون املوضـــــوع حمـــــدداً 

 .)١٣٩٣(لتدوينالتدرجيي وا
عــن  فضــالً وكشــف حتليــل التعليقــات الــواردة مــن احلكومــات،  -٣٨١

ت  ــــــا البيـــــا يف اللجنــــــة السادســــــة، عــــــن ثالثــــــة اجتاهــــــات الــــــيت أُديل 
أساســـية: فقـــد أيـــدت جمموعـــة مـــن اآلراء مباشـــرة اللجنـــة العمـــل بشـــأن 

، موصــــية وســــطاً  طريقـــاً الـــنفط والغــــاز، بينمـــا اختــــارت جمموعـــة أخــــرى 
ـــج أكثـــر حـــذراً  ـــائي يُتخـــذ  تبـــاع  يـــدعو إىل أن يكـــون أي موقـــف 
بيـد أن جمموعـة أخـرى علـى اتفـاق عـام.  قائماً  بشأن سبل املضي قدماً 

تواصــــــل اللجنــــــة النظـــــــر يف  أال فاقرتحــــــت ،أعربــــــت عــــــن رأي غالــــــب
يف كــل رأي مــن تلــك  ، اختلفــت األســباب املعروضـةاملوضـوع. وعمومــاً 

ا متحورت حول اآلراء، أوجـه حتديـد مـدى إمكانيـة  (أ) يلـي: مـا بيد أ
ـــاه اجلوفيـــة؛ إذا كـــان  مـــا (ب)و تشـــابه بـــني الـــنفط والغـــاز وطبقـــات املي

ملصـاحل الثنائيـة للـدول  وثيقـاً  ارتباط مسائل الـنفط والغـاز ارتباطـاً  مدى
مـدى إمكانيـة فصـل مسـائل  (ج)و يشكل عوائق حمددة أمام التدوين؛

__________ 
لد الثاين (اجلزء الثاين)٢٠٠٠ حولية )١٣٩٢(   .٢٥٩ ، املرفق، ص، ا
لـــد الثــــاين (اجلـــزء الثـــاين)، الفقــــرة ١٩٩٧ حوليـــةانظـــر  )١٣٩٣(  ؛ ٢٣٨، ا
لد الثاين (اجلزء الثاين)، الفقرة ١٩٩٨ حوليةو . ولعله ينبغي التذكري ٥٥٣، ا

املواضـيع التقليديـة، بـل عملهـا علـى تقصـر  ن اللجنـة اتفقـت كـذلك علـى أال
ميكنهـــا أن تنظـــر أيضـــاً يف املواضـــيع الـــيت تعكـــس التطـــورات اجلديـــدة يف جمـــال 

كمله.  القانون الدويل واالهتمامات امللحة للمجتمع الدويل 

مـــدى مالءمـــة  (د)و ؛البحريـــة الـــنفط والغـــاز عـــن مســـألة تعيـــني احلـــدود
مــــدى إمكانيــــة التغلــــب علــــى  )ه(ومســــائل الــــنفط والغــــاز للتــــدوين؛ 

 احلساســــــية السياســــــية والصــــــعوبة الفنيــــــة الــــــيت تنطــــــوي عليهــــــا مســــــائل
 والغاز. النفط
أن مســــائل تــــرى وأشــــارت ورقــــة العمــــل إىل أن أغلبيــــة الــــدول  -٣٨٢

ـــا  كمـــا  ،أساســـاً تتســـم بطـــابع ثنـــائي الـــنفط والغـــاز العـــابرين للحـــدود  أ
عــــرب عــــن سياســــية وتقنيــــة بدرجــــة عاليــــة، وتشــــمل حــــاالت شــــىت. وأُ 

ــــــــدوين شــــــــكوك إزاء احل اجــــــــة إىل أن تشــــــــرع اللجنــــــــة يف أي عمليــــــــة ت
يف ذلــك وضــع قواعــد عامليــة. وُخشــَي أن  مبــا ــذه املســألة، يتعلــق فيمــا

يرتتــب، عــن غــري قصــد، علــى أي حماولــة للتعمــيم مزيــد مــن التعقيــد يف 
كانـت  وملـا معاجلة مالئمة عن طريق اجلهود الثنائيـة. رمبا قد ُعوجلجمال 

ت الــنفط والغــاز ت  أيضــاً أثــري فقــد يف اجلــروف القاريــة،  وجــد غالبــاً خمــزو
سـائل تعيـني احلـدود البحريـة. فتعيـني صلة مبلموضوع لشاغل مفاده أن 

لنســبة إىل  ،سياســياً  ،احلــدود البحريــة الــذي يعــدّ  مســألة دقيقــة للغايــة 
للنظــــر يف هــــذا املوضــــوع  مســــبقاً  الــــدول، مــــن شــــأنه أن يكــــون شــــرطاً 

علــى عــدم  متبــادالً  تتفــق األطــراف اتفاقــاً  مــا مل ،فرعيــاً  موضــوعاً عتبــاره 
 احلدود. اخلوض يف مسألة تعيني

ـــيوعـــالوة علـــى ذلـــك،  -٣٨٣ أن خيـــار مجـــع وحتليـــل املعلومـــات  ارتُئ
صـوغ  أو ارسة الدول يف جمال النفط والغاز العابرين للحدوداملتعلقة مبم

لنسـبة إىل  لـن اتفاق منوذجي بشأن هذا املوضـوع يكـون عمليـة مثمـرة 
إىل خصوصيات كل حالـة مـن  يعزى حتديداً  األمر الذي ،)١٣٩٤(اللجنة

لنفط والغاز. ولعله من املتوقع أيضاً  أن حيـول الطـابع  احلاالت املتعلقة 
احلـــاالت ذات الصـــلة دون أي حماولـــة للقيـــام بتحليـــل  احلســـاس لـــبعض
 فيه الكفاية للمسائل املطروحة. مبا شامل ومفيد

 توصية الفريق العامل -٢
آراء  نظــــر الفريــــق العامــــل يف مجيــــع جوانــــب املســــألة مراعيــــاً  -٣٨٤

يف ذلــك اآلراء الــواردة يف ورقــة العمــل الــيت أعــدها  مبــا احلكومــات،
ال تقــــدم مــــا ضــــوء ويف .ســــياالســــيد مور  ، قــــرر الفريــــق أن يوصــــي 

لــــنفط والغــــاز العــــابرين  تباشـــر اللجنــــة النظــــر يف اجلوانــــب املتعلقــــة 
 موضوع "املوارد الطبيعية املشرتكة".من للحدود 

__________ 
ــــة. يــــبــــذلت حمــــاوالت قليلــــة يف الثمانين )١٣٩٤(  ات لوضــــع اتفاقــــات منوذجي

 H. Fox (ed.), Joint Development of Offshore Oil and Gas: a Model انظر
Agreement for States for Joint Development with Explanatory 
Commentary, vol. I, London, British Institute of International and 
Comparative Law, 1989; A. Székely, et al., "Transboundary 
hydrocarbon resources: the Puerto Vallarta draft treaty", Natural 
Resources Journal, vol. 31, No. 3 (Summer 1991), pp. 609 et seq. 

ت املتحـدة إحـدى جامعـات (مشروع مشرتك بني  مكسـيكية).  وجامعـةالـوال
لــــذكرو  ملنطقــــة االقتصــــادية اخلالصــــة  مــــن اجلــــدير  أن اللجنــــة الدوليــــة املعنيــــة 

انظـــر  ؛تصـــل إىل حـــد وضـــع اتفـــاق منـــوذجي التابعـــة لرابطـــة القـــانون الـــدويل مل
"Joint development of non-living resources in the Exclusive Economic 
Zone", Report of the International Committee on the Exclusive 
Economic Zone, International Law Association, Report of the Sixty-

third Conference (Warsaw, 1988), pp. 509-558. 
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