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رسالة مؤرخة ٢٩ كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٢ موجهـة مـن وكيـل األمـني العـام 
 للشؤون القانونية، املستشار القانوين، إىل رئيس جملس األمن 

طلب رئيس جملس األمن يف رسالة وجهها إيلّ يف تشرين الثــاين/نوفمـرب ٢٠٠١ باسـم  - ١
أعضاء الس أن أعطيه رأيـي يف �شـرعية اإلجـراءات الـيت قيـل إن السـلطات املغربيـة اختذـا 
واملتمثلة يف عرض عقود على شركات أجنبية وتوقيعها معـها للتنقيـب عـن املـوارد املعدنيـة يف 
الصحراء الغربية، وذلـك يف سـياق القـانون الـدويل، مبـا يف ذلـك القـرارات ذات الصلـة لـس 

األمن واجلمعية العامة لألمم املتحدة، واالتفاقات املتعلقة بالصحراء الغربية�. 
ـــا يف تشــرين  وبنـاء علـى طلـيب، قدمـت حكومـة املغـرب معلومـات عـن عقديـن، أبرم - ٢
األول/أكتوبـر ٢٠٠١، بشـأن أنشـطة للتنقيـب عـــن النفــط وتقييمــه يف منــاطق تقــع يف امليــاه 
ـــتثمارات النفطيــة�  البحريـة للصحـراء الغربيـة، أحدمهـا بـني �املكتـب الوطـين لألحبـاث واالس
املغريب وشركة النفط األمريكية كري ماك - جي املغربية احملدودة، والثاين بـني املكتـب الوطـين 
لألحبــــاث واالستثمارات النفطيــــة وشركــــــة النفـط الفرنسيــــــة توتــــال فينــــا إلـف إي آنـد 
يب املغربية. والفترة املبدئية للعقدين املربمني اثنا عشر شهرا وكالمهـا يتضمـن خيـارات قياسـية 
ـــا يف ذلــك خيــار إبــرام عقــود نفطيــة يف  للتنـازل عـن احلقـوق مبوجـب العقـد أو مواصلتـه، مب

املستقبل يف جماالت أو جوانب تتعلق ذين العقدين. 
إن مسألة شرعية العقود اليت يربمها املغرب يف املياه البحرية للصحـراء الغربيـة تسـتلزم  - ٣
حتليـال ملركـز إقليـم الصحـراء الغربيـة، ومركـز املغـرب بالنسـبة لإلقليـــم. وكمــا ســيتبني، فــإن 
املسألة تستلزم أيضا حتليال ملبادئ القانون الدويل الناظمة لألنشـطة املتعلقـة بـاملوارد املعدنيـة يف 

األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت. 
إن القـانون املنطبـق علـى البـت يف هـــذه املســائل يــرد يف ميثــاق األمــم املتحــدة، ويف  - ٤
قرارات اجلمعية العامة املتعلقة بإاء االستعمار، بوجـه عـام، واألنشـطة االقتصاديـة الـيت جتـري 
يف األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت، وال سيما يف االتفاقات املتعلقة مبركز الصحراء الغربيـة. 



202-24985

S/2002/161

وحتليل القانون املنطبق جيب أن يعكـس أيضـا التغيـريات والتطـورات الـيت طـرأت أثنـاء مسـرية 
تدوين القانون الدويل وتطويره، فضال عن اجتهادات حمكمة العدل الدولية وممارسـات الـدول 

يف مسائل ختص األنشطة املتعلقة باملوارد الطبيعية يف األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت. 
 

مركز الصحراء الغربية حتت اإلدارة املغربية  ألف - 
الصحـراء اإلسـبانية حمميـة إســـبانية منــذ عــام ١٨٨٤، وأدرجــت يف عــام ١٩٦٣ يف  - ٥
 ،A/ قائمة األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت مبوجب الفصل احلـادي عشـر مـن امليثـاق (5514
املرفـق الثـالث). وابتـداء مـن عـام ١٩٦٢، أحـالت إسـبانيا بوصفـــها الدولــة القائمــة بــاإلدارة 
معلومـات تقنيـة وإحصائيـة عـن اإلقليـم مبوجـب املـادة ٧٣ (هــــ) مــن ميثــاق األمــم املتحــدة. 
وقامت اللجنة اخلاصة املعنية حبالة تنفيذ إعـالن منـح االسـتقالل للبلـدان والشـعوب املسـتعمرة 
(�اللجنة اخلاصة�) بدراسة هذه املعلومات. ويف سلسلة مـن القـرارات الصـادرة عـن اجلمعيـة 
ـــاق إعــالن منــح  العامـة بشـأن مسـألة الصحـراء اإلسـبانية/الصحـراء الغربيـة، أعيـد تـأكيد انطب
االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة على اإلقليم (قرار اجلمعية العامة ١٥١٤ (د-١٥)). 

ويف ١٤ تشـــرين الثـــاين/نوفمـــرب ١٩٧٥، أبـــرم يف مدريـــد إعـــالن املبـــادئ بشـــأن  - ٦
الصحـراء الغربيـة بـني إسـبانيا واملغـرب وموريتانيـا (اتفـاق مدريـد)، ومت مبوجبـه نقـل ســلطات 
ومسـؤوليات إسـبانيا، بوصفـها الدولـة القائمـة بـإدارة اإلقليـم، إىل إدارة ثالثيـة مؤقتـة. ولكـــن 
اتفاق مدريد مل ينقل السيادة على اإلقليم، ومل مينح أيا من الدول املوقِّعة مركز الدولــة القائمـة 
باإلدارة – وهذا املركـز مـا كـان إلسـبانيا وحدهـا أن تنقلـه مـن طـرف واحـد. ومل يؤثـر نقـل 
السـلطة اإلداريـــة علــى اإلقليــم إىل املغــرب وموريتانيــا يف عــام ١٩٧٥ علــى املركــز الــدويل 

للصحراء الغربية بوصفهما إقليما غري متمتع باحلكم الذايت. 
ويف ٢٦ شباط/فرباير ١٩٧٦، أبلغت إسبانيا األمني العام أا قامت اعتبارا مـن ذلـك  - ٧
التـاريخ بإـاء تواجدهـا يف الصحـراء الغربيـة والتنـــازل عــن مســؤولياا علــى اإلقليــم، وــذا 
تركتها فعال حتـت إدارة املغـرب وموريتانيـا معـا، كـل يف املنـاطق الـيت يسـيطر عليـها. وعقـب 
انسحاب موريتانيا من اإلقليم يف عام ١٩٧٩، بعد إبــرام االتفـاق املوريتـاين - الصحـراوي يف 
١٩ آب/أغســطس ١٩٧٩ (S/13504، املرفــق األول)، قــام املغــرب بــإدارة إقليــم الصحـــراء 
الغربيـة لوحـده. بيـد أن املغـرب ليـس مدرجـا كدولـة قائمـة بـاإلدارة لإلقليـم يف قائمـــة األمــم 
املتحـدة لألقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت، وهلـذا فإنـه مل حيـل معلومـات عـن اإلقليـم طبقـــا 

للمادة ٧٣ (هـ) من ميثاق األمم املتحدة. 
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ورغـم مـا سـبق ذكـره، ونظـرا لوضـع الصحـراء الغربيـة كـــإقليم غــري متمتــع بــاحلكم  - ٨
الذايت، سيكون من املناسب ألغراض هـذا التحليـل مراعـاة املبـادئ الـيت تنطبـق علـى سـلطات 

ومسؤوليات الدولة القائمة باإلدارة فيما يتعلق بأنشطة املوارد املعدنية يف ذلك اإلقليم.  
 

القـــانون املنطبـــق علـــى أنشـــطة املـــوارد املعدنيـــــة يف األقــــاليم غــــري املتمتعــــة  باء -
باحلكم الذايت 

تضع املادة ٧٣ من ميثاق األمـم املتحـدة املبـادئ األساسـية الـيت تسـري علـى األقـاليم  - ٩
غري املتمتعة باحلكم الذايت. فأعضاء األمم املتحدة الذين اضطلعـوا مبسـؤوليات عـن إدارة هـذه 
األقاليم أقروا بذلك املبدأ القاضي بأن مصاحل سكان هذه األقاليم تأيت يف املقـام األول، وقبلـوا 
االلتزام بالعمل من أجل حتقيق أكرب قدر من الرفاهية لســكان هـذه األقـاليم كأمانـة مقدسـة يف 
أعناقـهم. ويتعـني عليـهم، مبوجـب املـادة ٧٣ (هــ) مـــن امليثــاق، أن يرســلوا إىل األمــني العــام 
بانتظـام  حييطونـه علمـا باملعلومـات اإلحصائيـة وغريهـا مـن املعلومـــات الفنيــة املتعلقــة بــأمور 

االقتصاد واالجتماع والتعليم يف األقاليم اخلاضعة إلدارم. 
وقد ازداد تطور النظام القـانوين املنطبـق علـى األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت يف  - ١٠
نطاق ممارسة األمـم املتحـدة وعلـى األخـص يف اللجنـة اخلاصـة واجلمعيـة العامـة. فقـد أهـابت 
اجلمعية العامة يف القـرارات الـيت اختذـا يف إطـار بنـد جـدول األعمـال املعنـون �تنفيـذ إعـالن 
منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة� بالدول القائمة باإلدارة أن تضمـن أال يؤثـر أي 
نشاط من األنشطة االقتصادية يف األقاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت اخلاضعـة إلدارـا تأثـريا 
ـــن ذلــك، حــافزا للتنميــة وأن  سـلبيا يف مصـاحل شـعوب تلـك األقـاليم، بـل أن يكـون، بـدال م
يسـاعدها يف ممارسـة حقـها يف تقريـر املصـري. وحثـت اجلمعيـة العامـة أيضـــا باســتمرار الــدول 
القائمة باإلدارة على صون وضمان احلقوق غري القابلة للتصرف لشعوب األقاليم غــري املتمتعـة 
باحلكم الذايت يف مواردها الطبيعية، ويف أن تفـرض سـيطرا علـى تنميـة تلـك املـوارد وحتـافظ 
ـــــانون األول/ديســــمرب ١٩٨٠؛  عليـــها يف املســـتقبل. (القـــرارات ١١٨/٣٥ املـــؤرخ ١١ ك
و ٧٨/٥٢ املـؤرخ ١٠ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٧؛ و ٩١/٥٤ املـؤرخ ٦ كـــانون األول/ 
ديسـمرب ١٩٩٩؛ و ١٤٧/٥٥ املـؤرخ ٨ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٠؛ و ٧٤/٥٦ املـــؤرخ 

١٠ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١). 
ويف القـرارات املتخـذة يف إطـار البنـد املعنـون �أنشـــطة املصــاحل االقتصاديــة األجنبيــة  - ١١
وغريهـا، الـيت تعرقـل تنفيـذ إعـالن منـح االسـتقالل للبلـدان والشـعوب املســـتعمرة يف األقــاليم 
ـــة العامــة تــأكيد أن �اســتغالل وــب  الواقعـة حتـت السـيطرة االسـتعمارية�، كـررت اجلمعي
املوارد البحرية وغريها من املوارد الطبيعية لألقاليم املستعمرة وغري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت مـن 



402-24985

S/2002/161

قبل املصاحل االقتصادية األجنبية، وهو ما يشكل انتهاكا لقـرارات األمـم املتحـدة ذات الصلـة، 
يعتــربان ديــدا لســالمة تلــك األقــاليم وازدهارهــا�، وأن �أي دولــة قائمــة بــاإلدارة حتـــرم 
الشـعوب املسـتعمرة أو شـــعوب األقــاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم الــذايت مــن ممارســة حقوقــها 
املشروعة يف مواردها الطبيعية … إمنا خترق بذلك االلتزامات الرمسية الـيت أخذـا علـى عاتقـها 
مبوجب ميثاق األمم املتحدة� (القـراران ٤٦/٤٨ املـؤرخ ١٠ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٢ 

و ٤٠/٤٩ املؤرخ ٩ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٤).  
ويف تطـور مـهم هلـذا املبـدأ، مـيزت اجلمعيـة العامـة، مبوجـب القـــرار ٣٣/٥٠ املــؤرخ  - ١٢
٦ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٥، بـني األنشـطة االقتصاديـة الـيت تضـر بشـعوب تلـك األقـاليم 
وتلك اليت تعود بالنفع عليها. ففي الفقرة ٢ مـن ذلـك القـرار، أكـدت اجلمعيـة العامـة �قيمـة 
االسـتثمار االقتصـادي األجنـيب الـذي يتـم بالتعـاون مـع شـعوب األقـاليم غـري املتمتعـة بـــاحلكم 
ــــة االجتماعيـــة واالقتصاديـــة  الــذايت ووفقــا لرغباــا بغيــة تقــدمي مســامهة مشــروعة يف التنمي
لألقـاليم�. وقـد أكـدت اجلمعيـة العامـة هـذا املوقـف يف قـرارات الحقـــة (القــرارات ٧٢/٥٢ 
املــؤرخ ١٠ كــانون األول/ديســمرب ١٩٩٧؛ و ٦١/٥٣ املـــؤرخ ٣ كـــانون األول/ديســـمرب 
١٩٩٨؛ و ٨٤/٥٤ املؤرخ ٥ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٩؛ و ١٣٨/٥٥ املؤرخ ٨ كـانون 

األول/ديسمرب ٢٠٠٠؛ و ٦٦/٥٦ املؤرخ ١٠ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١).  
وقد تعاملت اجلمعية العامة مع مسـألة الصحـراء الغربيـة، بوصفـها مسـألة مـن مسـائل  - ١٣
إـاء االسـتعمار، وتعـامل معـها جملـس األمـن بوصفـها مسـألة متـس السـلم واألمـن. وقـد نظـــر 
جملـس األمـن يف هـذه املســـألة أول األمــر يف ســنة ١٩٧٥، وطلــب مــن األمــني العــام إجــراء 
مشـاورات مـع الطرفـني مبوجـب القراريـن ٣٧٧ (١٩٧٥) املـؤرخ ٢٢ تشـرين األول/أكتوبـــر 
١٩٧٥، و ٣٧٩ (١٩٧٥) املؤرخ ٢ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٧٥. ومنــذ ١٩٨٨ علـى وجـه 
اخلصوص، وهي السنة اليت اتفق فيها املغرب واجلبهة الشـعبية لتحريـر السـاقية احلمـراء ووادي 
الذهب (جبهة البوليساريو)، من حيـث املبـدأ، علـى مقترحـات التسـوية الـيت تقـدم ـا األمـني 
العام ورئيس منظمة الوحدة األفريقية، ظلت العملية السياسـية الراميـة إىل إجيـاد تسـوية سـلمية 
ملسألة الصحراء الغربية من اختصاص جملس األمن. ومــع ذلـك، ألغـراض هـذا التحليـل، يعتـرب 
جمموع قرارات جملس األمـن املتعلقـة بالعمليـة السياسـية غـري ذي صلـة بالنظـام القـانوين الـذي 
يسـري علـى أنشـطة املـوارد املعدنيـة يف األقـاليم غـري املتمتعـــة بــاحلكم الــذايت، ولذلــك فــهذه 

الرسالة ال تتطرق إليه بالتفصيل.  
لقـد أنشـأ قـرار اجلمعيـة العامـة ١٨٠٣ (د-١٧) املـؤرخ ١٤ كـــانون األول/ديســمرب  - ١٤
١٩٦٢ مبدأ �السيادة الدائمة على املوارد الطبيعية� باعتباره ميثـل حـق الشـعوب والبلـدان يف 
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استغالل املوارد الطبيعية يف أراضيها والتصرف فيها ملا فيه مصلحة تنميتها ورفاهيتها الوطنيـة. 
ومنذ ذلك احلني، أعيد تأكيد ذلك املبـدأ يف العـهدين الدوليـني اخلـاصني بـاحلقوق االقتصاديـة 
ــــك يف القـــرارات  واالجتماعيــة والثقافيــة وبــاحلقوق املدنيــة والسياســية لعــام ١٩٦٦، وكذل
الالحقة، ويف مقدمتها القرار ٣٢٠١ (دإ-٦) املؤرخ ١ أيـار/مـايو ١٩٧٤ املعنـون �اإلعـالن 
املتعلـق بإقامـة نظـام اقتصـادي دويل جديـد�، والقـرار ٣٢٨١ (د- ٢٩) املـؤرخ ١٢ كـــانون 
األول/ديسمرب ١٩٧٤، املتضمن ميثاق حقوق الدول وواجباا االقتصاديـة. ورغـم أن الطـابع 
القانوين للمبدأ األساسي املتعلق بــ �السـيادة الدائمـة علـى املـوارد الطبيعيـة�، باعتبـاره نتيجـة 
طبيعية ملبدأ السيادة اإلقليمية أو احلق يف تقرير املصري، ميثل بال نزاع جزءا من القـانون الـدويل 
ـــزاع. ويف الســياق احلــايل، فــإن املســألة  العـريف، فـإن نطاقـه وآثـاره القانونيـة مـا زالـت حمـل ن
املطروحـة هـي معرفـة مـا إذا كـان �مبـدأ السـيادة الدائمـة� حيظـر أي أنشـطة متصلـة بــاملوارد 
الطبيعية تضطلع ا دولة قائمة بـاإلدارة (انظـر الفقـرة ٨ أعـاله) يف أحـد األقـاليم غـري املتمتعـة 
باحلكم الذايت، أو فقط تلك األنشطة املضطلع ا دون اعتبار الحتياجات شعب ذلك اإلقليـم 

ومصاحله ومنافعه.  
 

قانون السوابق القضائية حملكمة العدل الدولية    جيم -
عرضت مسألة استغالل الدول القائمة باإلدارة للموارد الطبيعية لألقـاليم غـري املتمتعـة  - ١٥
بـاحلكم الـذايت علـى حمكمـة العـدل الدوليـــة يف نطــاق قضيــة تيمــور الشــرقية (الربتغــال ضــد 
أستراليا) والقضية املتعلقة ببعض أراضي الفوسفات يف ناورو (ناورو ضـد أسـتراليا). علـى أنـه 
مل يتخـذ يف كلتـا القضيتـني قـرار يبـت بصـورة قطعيـــة يف مســألة مشــروعية أنشــطة اســتغالل 

املوارد الطبيعية يف األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت. 
ففـي قضيـة تيمـور الشـرقية، ذكـرت الربتغـال أن أسـتراليا يف تفاوضـها مـع إندونيســيا  - ١٦
بشـأن اتفـاق الستكشـاف واسـتغالل اجلـرف القـاري يف منطقـة فرجـة تيمـور، مل حتـــترم حــق 
شعب تيمور الشـرقية يف السـيادة الدائمـة علـى ثروتـه ومـوارده الطبيعيـة، فضـال عـن سـلطات 
وحقوق الربتغال بصفتها الدولة القائمة بإدارة تيمور الشرقية. ونظرا لعدم مشاركة إندونيسـيا 

يف جلسات احملاكمة، قررت حمكمة العدل الدولية أا تفتقر إىل االختصاص. 
أما يف قضية فوسـفات نـاورو، فقـد ادعـت نـاورو إصـالح بعـض أراضـي الفوسـفات  - ١٧
اليت بدأ استغالهلا قبل االسـتقالل يف فـترة إدارة اإلقليـم مـن قبـل أسـتراليا ونيوزيلنـدا واململكـة 
املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية حتت نظام الوصاية. وقالت ناورو إن مبدأ السـيادة 
الدائمة على املوارد الطبيعية انتهك يف ظـروف تعـرض فيـها أحـد املـوارد الرئيسـية لالسـترتاف 
ـــؤدي إىل التنــاقص املــادي لــألرض. وقــد توصــل  بشـروط جمحفـة للغايـة وكـان اسـتخراجه ي
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الطرفان إىل تسوية عقب صدور احلكم املتعلق باالعتراضات التمهيدية، وبالتـايل مل تعـد هنـاك 
حاجة إىل حكم بشأن موضوع القضية. 

 
ممارسات الدول  دال -

وقـد تبـني، مـن واقـع املمارســـات األخــرية للــدول، أن حــاالت اســتغالل املــوارد يف  - ١٨
األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت، قليلة ومتباعدة ألسباب واضحة. ففي عـام ١٩٧٥ أفـادت 
بعثة األمم املتحدة الـيت زارت الصحـراء اإلسـبانية أـا وجـدت، أثنـاء الزيـارة، أربـع شـركات 
تتمتع بامتيازات للتنقيب عن املعادن بــالقرب مـن سـواحل الصحـراء اإلسـبانية. وعنـد مناقشـة 
مسألة استثمار مكامن الفوسفات يف منطقة بوكرا، مع املسؤولني االسبان، ُأبلغـت البعثـة بـأن 
العائدات، اليت يتوقع هلا أن تتحقق سوف تستخدم لصاحل اإلقليم، وأن إسبانيا تعترف بسـيادة 
شعب الصحراء على املوارد الطبيعية يف اإلقليم وأـا، خبـالف اسـتعادة اسـتثماراا، ال تطلـب 

االستفادة من العائدات (A/10023/Rev.1، الصفحة ٥٢). 
واعترب استغالل اليورانيوم وغريه من املوارد الطبيعية يف ناميبيا من قبل جنـوب أفريقيـا  - ١٩
وعدد من الشركات الغربيـة املتعـددة اجلنسـيات، أمـرا غـري مشـروع مبوجـب املرسـوم رقـم ١ 
املتعلـق حبمايـة املـوارد الطبيعيـة لناميبيـا، الـذي أصـدره جملــس األمــم املتحــدة لناميبيــا يف عــام 
١٩٧٤ وأدانته اجلمعية العامة (يف قراريها ٥١/٣٦ املـؤرخ ٢٤ تشـرين الثـاين/نوفمـرب ١٩٨١ 
و ٤٢/٣٩ املؤرخ ٥ كانون األول/ديسـمرب ١٩٨٤). ولكـن جيـب النظـر إىل حالـة ناميبيـا يف 
ضوء قرار جملـس األمـن ٢٧٦ (١٩٧٠) املـؤرخ ٣٠ كـانون الثـاين/ينـاير ١٩٧٠ الـذي أعلـن 
الـس فيـه أن اسـتمرار وجـود جنـوب أفريقيـا يف ناميبيـا أمـر غـري مشـروع، ومـن مث فـــإن أي 

إجراءات تتخذها حكومة جنوب أفريقيا غري مشروعة وباطلة. 
وتعد حالة تيمور الشرقية يف ظل إدارة األمم املتحدة االنتقالية يف تيمـور الشـرقية مـن  - ٢٠
احلاالت الفريدة. فربغم أن اإلدارة االنتقالية ليست دولة قائمة باإلدارة باملعىن املنصـوص عليـه 
يف املادة ٧٣ من ميثاق األمم املتحدة، فإن تيمـور الشـرقية ال تـزال مـن الناحيـة الفنيـة مدرجـة 
ضمـن األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت. وعنـد إنشـاء اإلدارة االنتقاليـــة يف تشــرين األول/ 
ـــامل، ومنحــت امتيــازات يف  أكتوبـر ١٩٩٩، كـانت معـاهدة فرجـة تيمـور مطبقـة بشـكل ك
منطقة التعاون مـن جـانب إندونيسـيا وأسـتراليا، ولكفالـة اسـتمرار الترتيبـات العمليـة مبوجـب 
معاهدة فرجة تيمور، أبرمت إدارة األمـم املتحـدة االنتقاليـة يف تيمـور الشـرقية يف ١٠ شـباط/ 
فرباير ٢٠٠٠، على تبادل للرسـائل مـع أسـتراليا مـن أجـل اسـتمرار سـريان أحكـام املعـاهدة. 
وبعد ذلك بعامني، ومتهيدا للحصول على االسـتقالل، قـامت اإلدارة االنتقاليـة بالتفـاوض مـع 
أستراليا بالنيابة عن تيمور الشـرقية، بشـأن مشـروع �ترتيبـات حبـر تيمـور� الـيت سـتحل حمـل 
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ـــد حصــول تيمــور الشــرقية علــى االســتقالل. وقــد أجــرت اإلدارة  معـاهدة فرجـة تيمـور عن
االنتقاليـة، عنـد إبرامـــها التفاقيــة تنقيــب عــن النفــط ومكــامن الغــاز الطبيعــي واســتقالله يف 
الرصيف القاري لتيمور الشرقية، مشاورات كاملة يف احلالتني مع ممثلي شعب تيمـور الشـرقية 

الذين شاركوا بفعالية يف املفاوضات. 
 

االستنتاجات  هاء -
إن السؤال الذي وجهه إيلَّ جملس األمن واملتعلق حتديدا �بشرعية … اإلجراءات الـيت  - ٢١
قيل إن السلطات املغربية اختذا واملتمثلة يف عرض عقود على شركات أجنبية وتوقيعها معـها 
للتنقيب عن املوارد املعدنية يف الصحراء الغربيـة� قـد جـرى حتليلـه باعتمـاد القيـاس وذلـك يف 
إطار سؤال أمشل عما إذا كانت أنشطة املوارد املعدنية اليت تقوم ا الدولة القائمـة بـاإلدارة يف 
إقليـم غـري متمتـع بـاحلكم الـذايت، هـي أنشـطة غـري مشـروعة يف حـــد ذاــا أم أــا تعتــرب غــري 
مشروعة فقط يف حالة عدم مراعاـا الحتياجـات ومصـاحل شـعب هـذا اإلقليـم. ويؤيـد حتليـل 
األحكـام ذات الصلـة يف ميثـاق األمـم املتحـدة وقـــرارات اجلمعيــة العامــة والســوابق القانونيــة 

حملكمة العدل الدولية وممارسات الدول االستنتاج األخري. 
وقد ُأرسي املبدأ القاضي بأن مصاحل شعوب األقاليم غري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت تـأيت  - ٢٢
يف املقـام األول وأن رفـاه تلـك الشـعوب وتنميتـها �أمانـة مقدسـة� يف أعنـاق الـدول القائمـــة 
ـــة  بـاإلدارة يف ميثـاق األمـم املتحـدة، مث تبلـور بشـكل أفضـل يف قـرارات اجلمعيـة العامـة املتعلق
مبسـألة إـاء االسـتعمار واألنشـطة االقتصاديـة يف األقـاليم غـري املتمتعـــة بــاحلكم الــذايت. وقــد 
نددت اجلمعية العامة، يف معرض اعترافها باحلقوق غري القابلة للتصرف لشـعوب األقـاليم غـري 
املتمتعة باحلكم الذايت يف املوارد الطبيعية املوجودة يف أراضيـها، باسـتغالل تلـك املـوارد وبـها 
وبأي أنشطة اقتصادية تضر مبصاحل شعوب تلك األقاليم أو حترمـها مـن حقوقـها املشـروعة يف 
مواردها الطبيعية. ومع ذلك فقد اعترفت اجلمعية العامـة بأمهيـة األنشـطة االقتصاديـة الـيت تتـم 

وفقا لرغبة شعوب تلك األقاليم وبدورها يف تنمية تلك األقاليم. 
ويف حاليت تيمور الشرقية وناورو، مل حتدد حمكمـة العـدل الدوليـة موقفـها مـن مسـألة  - ٢٣
شرعية األنشطة االقتصادية يف األقاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت. وجتـدر اإلشـارة مـع ذلـك 
إىل أن أحدا مل يزعم يف احلالتني، أن استغالل املوارد املعدنيـة يف اإلقليمـني كـان غـري مشـروع 
يف حد ذاته. ويف حالة تيمور الشرقية، زعم أن إبرام اتفاق الستثمار النفـط أمـر غـري مشـروع 
ألنه مل يكن أبرم مع الدولة القائمة باإلدارة (الربتغال)؛ ويف حالة نـاورو، قيـل إن مسـألة عـدم 
الشـرعية نشـأت ألن اسـتغالل املـوارد املعدنيـة أدى إىل استنــزاف طبقـات األرض العليـا علـــى 

حنو ال لزوم له أو بصورة جمحفة. 
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وتعرب أحدث ممارسات الدول، برغم حمدوديتها، عن الرأي القـانوين لكـل مـن الـدول  - ٢٤
القائمة باإلدارة والدول األخرى: فعندما تراعي أنشطة استغالل املـوارد يف أقـاليم غـري متمتعـة 
باحلكم الذايت مصاحل شـعوب تلـك األقـاليم وتتـم بامسـها أو بالتشـاور مـع ممثليـها، فإـا تعتـرب 
متوافقة مع التزامات الدولة القائمـة بـاإلدارة مبوجـب امليثـاق، ومتتثـل لقـرارات اجلمعيـة العامـة 

ومبدأ �السيادة الدائمة على املوارد الطبيعية� الوارد فيها. 
وتتعلـق املبـادئ القانونيـة املذكـورة آنفـا والـيت ترسـخت يف ممارسـات الـدول واألمـــم  - ٢٥
املتحدة، بأنشطة اقتصادية جتري يف أقاليم غري متمتعـة بـاحلكم الـذايت بصفـة عامـة وباسـتغالل 
املوارد املعدنية بصفة خاصة. ولكـن ينبغـي االعـتراف بـأن عقـود التنقيـب عـن النفـط وتقييمـه 
ال يترتب عليها يف هذه احلالة استغالل املـوارد املعدنيـة أو نقلـها بشـكل فعلـي ومل تنشـأ عنـها 
أي منافع حىت اآلن. وهلذا السـبب خلصنـا إىل االسـتنتاج التـايل: رغـم أن العقـود احملـددة الـيت 
تشكل موضوع طلب جملس األمن، ال تعتـرب غـري مشـروعة يف حـد ذاـا، فـإن القيـام بأنشـطة 
ـــه  أخـرى يف جمـال التنقيـب أو االسـتغالل دون مراعـاة ملصـاحل شـعب الصحـراء الغربيـة ورغبات
سيشكل انتهاكا ملبــادئ القـانون الـدويل املنطبقـة علـى أنشـطة املـوارد املعدنيـة يف األقـاليم غـري 

املتمتعة باحلكم الذايت. 
(توقيع) هانز كوريل 
وكيل األمني العام للشؤون القانونية 
املستشار القانوين 

 


