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ابء -ارتفاع مستوا سطح البحر وعةقت ابلقانون الدويل
يعده السيد لوغدان يوريسكو ،والسيد يعقوب سيس  ،والسايدة ابتريسايا غالفااو
تيليس ،والسيدة نيلوفر يورال ،والسيد خوان خوسي رودا سانتوالراي
يوال -مقدمة

 -1أضأأحى موضأأوع ارتفأأاع مسأأتوى سأأطح البحأأر يف السأ وات ااخأأرية ينأ مام أمهيأأة لأأدى جأ اء
أرجح أن تتأأفثر سرتفأأاع مسأأتوى سأأطح
مبأأري مأ اجملت أأع الأأدويل دذ تتأأفثر أمثأأر مأ  70مولأأة أو ينأُ َّ
البحأأر بشأأك مباشأأر و أأي جم وعأأة متثأ أمثأأر مأ ثلأأث الأأدول الأأت ينتأأفل م هأأا اجملت أأع الأأدويلو
فك أأا أأو معلأأو جيأأدا تأأؤثر أ الظأأا رة بصأأورة مت اينأأدة يف مثأأري مأ جوانأأب احليأأاة ااساسأأية يف
امل أأاطق السأأاحلية والأأدول السأأاحلية امل خفضأأة والأأدول اة رينأأة الصأأغرية و أأو أتثأأري ينقأأع بصأأفة
خاصة على سكان امل اطقو وينُرجح أن ينتضرر عدم آخر ال ينستهان به م الدول بشك غأري
مباشأأر مأ أ الظأأا رة (مأأثال بسأأبب تشأريند السأأكان وعأأد الوصأأول دىل املأوارم)و وست ارتفأأاع
مستوى سطح البحر سا رة عاملية تثري مشام على الصعيد العاملي وتؤثر يف اجملت ع الدويل أبسر و
 -2ويف ع أأا  2015اعرتف أأت اة عي أأة العام أأة ل م أأم املتح أأدة يف الفق أأرة  14مأ أ خط أأة
الت يأأة املسأأتدامة لعأأا َّ 2030
أبن "تغأأري امل أأا ينشأأك واحأأدا م أ أمأأرب التحأأدايت يف عص أران
وتقوض آاثر الضارة قدرة مافة البلدان على حتقيق الت ية املسأتدامةو فأال ايمات يف مرجأة احلأرارة
العامليأأة وارتفأأاع مسأأتوى سأأطح البحأأر وحت أأض احمليطأأات وغري أأا مأ اآلاثر املرتتبأأة علأأى تغأأري
امل ا ل آاثرا خطرية على امل اطق الساحلية والبلدان الساحلية امل خفضة مبا يف ذلأك الكثأري
م أ أق أ البلأأدان من أوا والأأدول اة رينأأة الصأأغرية ال اميأأةو واخلطأأر ينهأأدم بقأأاء الكثأأري م أ اجملت عأأات
وبقاء ال ظم البيولوجية الت تدعم مومب اارض"()1و
 -3وب لك ين درج ارتفاع مستوى سطح البحر يف عدام التفثريات العديندة ال اشئة عأ تغأري
امل ا و وحسأب مأا جأاء يف مراسأات وتقأارينر عل يأة مثأ تقرينأر التقيأيم اخلأامس للهيئأة احلكوميأة
الدوليأة املع يأة بتغأأري امل أا ينُأرجح أن تتسأأارع وتأرية أ الظأأا رة يف املسأتقب ()2و ونتيجأة لأ لك
سأأيجع الغ أأر امل أأاطق السأأاحلية الواطئأأة بشأأك مت اينأأد أقأ مالءمأأة للعأأيش أو غأأري صأأاحلة لأأه
و و ما سيؤمي دىل خلو ا م السكان ج ئيا أو ملياو
 -4وتثأأري أ العواقأأب الوقائعيأأة ال اشأأئة عأ ارتفأأاع مسأأتوى سأأطح البحأأر أسأأئلة مه أأة ذات
صأألة سلقأأانون الأأدويلو فعلأأى سأأبي املثأأال مأأا أأي اآلاثر القانونيأأة لغ أأر امل أأاطق السأأاحلية الواطئأأة
واة أ ر في أأا ينتص أ طأأوط ااسأأاس فيهأأا وسمل أأاطق البحرينأأة امل تأأدة م أ خطأأوط ااسأأاس تلأأك
وبتعيأني امل أاطق البحرينأأة سأواء مبوجأب اتفأأاق أو حكأم قضأأائيو ومأا أي اآلاثر املرتتبأأة في أا ينتصأ
حبقوق الدول يف امل اطق البحرينة؟ ومأا أي العواقأب في أا ينتصأ بكيأان الدولأة مبوجأب القأانون
الأأدويل دن اختفأأى دقلأأيم الدولأأة وسأأكاهنا؟ ومأأا أأي احل اينأأة الأأت ينت تأأع إأأا ااشأأخاص املتضأأررون
بشك مباشر م ارتفاع مستوى سطح البحر مبوجب القانون الدويل؟

__________

()1
()2

القرار A/RES/70/1و اخلط املائ مضا و
ينقدر تقرينر التقييم اخلامس للهيئأة احلكوميأة الدوليأة املع يأة بتغأري امل أا أن ارتفأاع املتوسأط العأاملي ملسأتوى سأطح
البحأأر م أ املأأرجح أن ين أرتاوح بأأني  26س أ ت رتا و 98س أ ت رتا حبلأأول عأأا 2100و انظأأر Intergovernmental
Panel on Climate Change, Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Working Group I
Contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change

(Cambridge, United Kingdom, Cambridge University Press, 2013), p. 25و
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 -5وين بغي أن تُبحث أ ااسأئلة نجأراء حتليأ مع أق للقأانون الأدويل احلأايل مبأا يف ذلأك قأانون
املعا أأدات والق أأانون ال أأدويل الع أأريف وفق أأا لوالين أأة ة أأة الق أأانون ال أأدويل و أأي الطرينق أأة املتبع أأة يف التطأ أوينر
التأأدرملي للقأأانون الأأدويل وتدوين أأهو ووكأ أن ينسأأا م أ ا اةهأأد يف مسأأاعي اجملت أأع الأأدويل للتحقأأق مأ
الدرجأأة الأأت ينسأأتطيع إأأا القأأانون الأأدويل احلأأايل االسأأتجابة هل أ املسأأائ وم أ اجملأأاالت الأأت ينتعأأني فيهأأا
على الدول دملام حلول ع لية ملعاةة املسائ ال اشئة ع ارتفاع مستوى سطح البحر بفعاليةو
 -6وأبأدت الأأدول ا ت امأا شأديندا إأ ا املوضأوع الأ ي حظأي بأأدعم مبأأري م هأاو فقأأد طلأأب
اس أأة عش أأر وف أأدا يف اللج أأة السامس أأة أث أأاء ال أأدورة الثاني أأة والس أأبعني للج عي أأة العام أأة ل م أأم
املتحأأدة دمراجأأه يف ب أرانمج ع أ ة أأة القأأانون الأأدويل( )3بي أأا ذمأأرت تسأأعة وفأأوم أخأأرى يف
بياانهتأأا الوط يأأة أمهيأأة املشأأكلة()4و وفضأأال عأ ذلأأك أبأأدت  35مولأأة شأأارمت يف اجت أأاع غأأري
رمسي ُع ِقد يف  26تشرين ااول/أمتوبر  2017يف نيوينورك مبقر البعثة الدائ ة لرومانيا ا ت اما
دملابيا أبن تتوىل ة ة القانون الدويل ا املوضوعو
 -7ودضافة دىل ذلك قدمت حكومة والايت ميكروني اي املوحدة مقرتحا بتارينخ  31مأانون
الثاين/ين اينر  2018يندعو دىل دمراج موضوع "ال تائج القانونيأة املرتتبأة علأى ارتفأاع مسأتوى سأطح
البحر"( )5يف برانمج الع طوين ااج للج ة القانون الدويلو وقأد ُروعأي أ ا املقأرتح يف دعأدام
ا امل هجو
اثنيا -اإلشارال السالقة إىل هرا املوضوع يف يعمال جلنة القانون الدويل
 -8أُشأري دىل أ ا املوضأوع يف التقرينأأر الرابأع عأ محاينأة الغأأال اةأوي (الفقأراتن  )67-66الأ ي
نظرت فيه الدورة التاسعة والستني للج ة القانون الدويل يف عا 2017و ونتيجة لل اقشات الت
جأأرت يف تلأأك الأأدورة قأأررت ة أأة القأأانون الأأدويل في أأا ينتص أ إ أ ا املوضأأوع أن تعت أأد بشأأك
مؤقت ض ما اعت دته فقرة يف الدينباجة( )6وفقرة أخأرى( )7ذُمِأر فيهأا ارتفأاع مسأتوى سأطح
البحأأرو ويف تلأأك الأأدورة اقأأرتح عأأدم مأ أعضأأاء اللج أأة أن تعأأا مسأأفلة ارتفأأاع مسأأتوى سأأطح
البحر بطرينقة أمثر مشوال وعلى سبي ااولوينة بوصفها موضوعا مستقال للج ةو
__________

()3

()4
()5
()6

دندونيس أأيا وميكرونيأ أ اي وب أأريو وروماني أأا وتونغ أأا وال أأدول اة رين أأة الص أأغرية ال امي أأة يف م طق أأة احمل أأيط اهل أأامئ
(ميكروني اي وفيجي ومريينباس وانورو وسالو وسبوا غي يأا اةدينأدة وجأ ر مارشأال وسأاموا وجأ ر سألي ان
وتونغا وتوفأالو وفأانواتو)و انظأر http://statements.unmeetings.org/media2/16154559/marshall-islands-
on-behalf-of-pacific-small-island-developing-states-.pdfو
ال سا وشيلي واهل د ودسرائي ومالي اي ونيووينل دا ومجهورينة موراي وس غافورة وسري النكاو
انظر الوثيقة  ILC(LXX)/LT/INFORMAL/1املؤرخة  31مانون الثاين/ين اينر 2018و

"ودذ تأدرك أينضأا علأأى وجأه التحدينأد احلالأأة اخلاصأة لل أاطق السأأاحلية الواطئأة والأدول اة رينأأة الصأغرية ال اميأة بسأأبب
ارتف أأاع مس أأتوى س أأطح البح أأر"و انظأ أر تقرين أأر ة أأة الق أأانون ال أأدويل عأ أ أع أأال ال أأدورة التاس أأعة والس أأتني ()2017
الوثيقأ أ أ أ أ أ أ أ أأة
الصفحة 152و

http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/reports/2017/english/chp6.pdf&lang=EFSRAC A/72/10

()7

"ين بغي ع د تطبيق الفقرتني  1و 2دينالء اعتبار خاص ل شخاص والفئات ااشد تعرضأا لتلأوث الغأال اةأوي
وتأأد ور الغأأال اةأأويو وقأأد تشأ أ الفئأأات في أأا تشأ له الشأأعوب ااصأألية وشأأعوب أقأ البلأأدان منأوا
وشأأعوب امل أأاطق السأأاحلية الواطئأأة والأأدول اة رينأأة الصأأغرية ال اميأأة املتأأفثرة سرتفأأاع مسأأتوى سأأطح البحأأر"و انظأأر

تقرين أ أ أ أأر ة أ أ أ أأة الق أ أ أ أأانون ال أ أ أ أأدويل عأ أ أ أ أ أع أ أ أ أأال ال أ أ أ أأدورة التاس أ أ أ أأعة والس أ أ أ أأتني ( )2017الوثيق أ أ أ أأة A/72/10و
 http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/reports/2017/english/chp6.pdf&lang=EFSRACالصفحة 157و
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 -9وفي ا ينتعلق مبوضأوع محاينأة ااشأخاص يف حأاالت الكأوارث الأ ي أجن تأه ة أة القأانون
ال أ أأدويل يف ع أ أأا  )8(2016ورم يف الش أ أأرح َّ
أن مش أ أأروع املأ أ أوام ين طب أ أأق عل أ أأى أنأ أ أواع خمتلف أ أأة مأ أ أ
"الك أوارث"( )9مبأأا يف ذلأأك مأأا خي أص "ااحأأداث املفاجئأأة (مث أ ال أ الول أو أم أواج التسأأوانمي)
والظوا ر البطيئة احلأدوث (مثأ اةفأا أو ارتفأاع مسأتوى سأطح البحأر) فضأال عأ ااحأداث
املتكررة الصغرية ال طاق (الفيضاانت أو االهنياالت اارضية)"()10و
اثلثا -دراسة املوضوع من قِب هيئال يخرا

 -10حبث موضوع ارتفاع مسأتوى سأطح البحأر يف البداينأة مأ جانأب ة أة خطأوط ااسأاس
مبوجب القانون الدويل التابعة لرابطة القانون الدويل الت أصدرت تقرينرا ختاميا اع اهلا نظر فيه

م أؤمتر ص أأوفيا ()11()2012و وأق أأر تقرين أأر ع أأا  2012أبن "فقأأدا مب أريا اراض ين أأتج ع أ ارتف أأاع
مسأتوى البحأر ينشأأك مسأفلة تتجأاوو خطأأوط ااسأاس وقأأانون البحأار وتتطلأب حبثأأا تتقأاطع فيأأه
عدة أج اء م القانون الدويل"و
 -11ويف ضوء ذلك أنشفت رابطة القانون الدويل يف عا  2012ة أة جدينأدة مع يأة مبوضأوع
القانون الدويل وارتفاع مستوى سطح البحرو وقأررت أ اللج أة ترميأ أع اهلأا علأى ثأالث مسأائ
رئيسية ي :قانون البحار؛ واهلجرة القسرينة وحقأوق اإلنسأان؛ وقضأااي ميأان الدولأة واامأ الأدويلو
وقُأ ِّد تقرينأأر مؤقأأت هلأ اللج أأة دىل مأؤمتر جو انسأأربغ يف عأأا  )12(2016رمأ علأأى مسأأفلت قأأانون
وعأرض تقرينأر آخأر علأى مأؤمتر سأيدين وبأ لك اسأتك لت اللج أة
البحار واهلجرة/حقوق اإلنسانو ُ
ع لها املتعلق بقانون البحار()13و وفضال ع ذلأك اقأرتح تقرينأر عأا  2018مأا جم وعأه  12مبأدأ
__________

( )8الأ ي اعت دتأأه ة أأة القأأانون الأأدويل يف مورهتأأا الثام أأة والسأأتني يف عأأا  2016وقأأد دىل اة عيأة العامأأة مجأ ء
مأ تقرينأأر اللج أأة عأ أع أأال تلأأك الأأدورة ( )A/71/10الفقأأرة 48و وسأأو ينأأرم التقرينأأر يف حوليأأة ة أأة القأأانون
الدويل  2 016اجمللد الثاين اة ء الثاينو
( )9عرفهأأا مشأأروع املأأامة (3أ) أبهنأأا" :أي حأأدث مفجأأع أو سلسأألة أحأأداث مفجعأأة ين أ جم ع هأأا وقأأوع خسأأائر يف
اارواح على نطاق واسع أو معاانة ومرب دنسانيان شديندان أو ن وح مجأاعي أو أضأرار مامينأة أو بيئيأة واسأعة
ال طاق وعلى و ينعط بشدة أنشطة اجملت ع"و
( )10الفقرة  4م شرح مشروع املامة 3و
( )11انظأرInternational Law Association Committee on Baselines under the International Law of the Sea, :
Final Report (2012), Sofia Conference, at 30, available at http://ilareporter.org.au/wp-content/uploads/

2015/07/Source-1-Baselines-Final-Report-Sofia-2012.pdfو وورم يف أ ا التقرينأأر مأأا ينلأأي" :ين طبأأق القأأانون القأأائم
املتعلأأق طأأوط ااسأأاس العامينأأة يف احلأأاالت الأأت ت طأأوي علأأى تغأأري سأأاحلي ذي شأأفن س أواء مأأان انجتأأا ع أ مسأأب
أراض أو فقد أراضو ووك للدول الساحلية أن حت ي أراضأيها أو حتفظهأا عأ طرينأق تأدعيم مأامي لك هأا ال تسأتطيع
ذلك ع طرينق افرتاض قانوين مست د دىل خط مرسو ال وث خط أمب اة ر املوجوم يف الواقع"و
( )12انظأأر التقرينأأر املؤقأأت للج أأة املع يأأة سلقأأانون الأأدويل وارتفأأاع مسأأتوى سأأطح البحأأر ( )2016التابعأة لرابطأأة القأأانون الأأدويل
مؤمتر جو انسربغ متاح يفhttp://www.ila-hq.org/index.php/committees :و
( )13انظأأر التقرينأأر املؤقأأت للج أأة املع يأأة سلقأأانون الأأدويل وارتفأأاع مسأأتوى سأأطح البحأأر ( )2018التابعأأة لرابطأأة القأأانون الأأدويل
مأ أ أ أ أؤمتر س أ أ أ أأيدين مت أ أ أ أأاح يفhttp://www.ila-hq.org/images/ILA/DraftReports/DraftReport_SeaLevelRise.pdf :و
وأوصت اللج ة أبن تعت د رابطة القانون الأدويل قأرارا ينتضأ مقرتحأي "قأانون م شأوم" وفأق مأا ينلأي" )1( :لتقأرتح أن
تقب الدول أبنه يف حال حتدينأد خطأوط ااسأاس واحلأدوم اخلارجيأة لل أاطق البحرينأة لدولأة سأاحلية أو أرخبيليأة حتدينأدا
صأأحيحا وفقأأا لالش أرتاطات املفصأألة ال أوارمة يف اتفاقيأأة قأأانون البحأأار لعأأا  1982ين بغأأي أال ينُشأأرتط دعأأامة حسأأاب
خطأأوط ااسأأاس واحلأأدوم أ دذا مأأا أثأأر تغأأري مسأأتوى سأأطح البحأأر علأأى الواقأأع اةغ أرايف للخأأط السأأاحلي"؛ ()2
لتق أأرتح "اس أأت اما دىل أس أأس اليق أأني واالس أأتقرار الق أأانونيني أال ينُ ظ أأر دىل أتث أريات ارتف أأاع مس أأتوى س أأطح البح أأر عل أأى
احل أأدوم البحرين أأة سأ أواء مان أأت ااط أ أرا ق أأد وض أأعتها يف احلس أأبان أ ال يف وق أأت التف أأاوض عل أأى احل أأدوم البحرين أأة
سعتبار ا تغريا أساسيا للظرو "و
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مع شروح تش "دعالن مبامئ بشفن محاينة ااشأخاص املشأرمين يف سأياق ارتفأاع مسأتوى سأطح
البحأأر"و ومأ املتوقأأع أن ُمتأ ّدم والينأأة اللج أأة مبأأا ينتأأيح مواصأألة مراسأأة مسأأفلة ميأأان الدولأأة وغري أأا مأ
مواضيع القانون الدويل ذات الصلةو
رالعا -عواقب ارتفاع مستوا سطح البحر
 -12جاء في ا سبق َّ
أن ارتفاع مستوى سطح البحر ينؤمي دىل غ ر امل اطق الساحلية الواطئأة
واة أ ر مسأأفرا ع أ عواقأأب يف ثالثأأة جمأأاالت رئيسأأية أأي( :أل أ ) قأأانون البحأأار؛ (سء) ميأأان
الدولة؛ (جيم) محاينة املتضررين م ارتفاع مستوى سطح البحرو
املسائ الثالث ع ال تائج القانونية املرتتبة على ارتفاع مستوى سطح البحأر
 -13وتعرب
في أأا ينتصأ سلع اصأأر املكونأأة للدولأأة (اارض والسأأكان واحلكومأأة/ميان الدولأأة) ومأ فهأأي
مرتابطة وين بغي أن ينُ ظر فيها معاو
خامسا -نطاق املوضوع واملسائ اليت ينبالي تناوهلا
 -14ينت أأاول أ ا املوضأأوع فقأأط ال تأأائج القانونيأأة املرتتبأأة علأأى ارتفأأاع مسأأتوى سأأطح البحأأرو
و و ال ينتطرق دىل محاينة البيئة وتغري امل ا يف حد ذاته وال العالقأة السأببية واملسأؤولية والتبعأةو
وال ينُبتغأى م أأه حتدينأأد شأام ووا ل طأأاق تطبيأأق القأانون الأأدويل علأأى املسأائ الأأت ينثري أأا ارتفأأاع
مستوى سأطح البحأر ودمنأا دبأراو بعأض املسأائ الرئيسأيةو وين بغأي أن ُحتلَّأ اجملأاالت الثالثأة املأرام
حبثها يف دطار ارتفاع مستوى سطح البحأر فحسأب مبعأ ل عأ العوامأ املسأببة ااخأرى الأت قأد
تفضأأي دىل نتأأائج مشأأاإةو وين بغأأي قأأدر املسأأتطاع دينأأالء القأأدر الواجأأب مأ الع اينأأة للت ييأ بأأني
العواقب ذات الصألة سرتفأاع مسأتوى سأطح البحأر وتلأك ال اشأئة عأ عوامأ أخأرىو ولأ تُقأرتح
يف سياق أ ا املوضأوع تعأدينالت علأى القأانون الأدويل احلأايل مثأ اتفاقيأة اامأم املتحأدة لقأانون
البح أأار لع أأا 1982و وق أأد تُث أأار يف املس أأتقب أس أأئلة أخ أأرى تس أأتدعي التحلي أ و ووك أ للج أأة
واضعة يف حسباهنا االعتبارات امل مورة آنفا أن حتل املسائ التالية املتصلة سل تائج املرتتبأة علأى
ارتفاع مستوى سطح البحرو

 -15مسائ قانون البحار
''1
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اآلاثر القانونيأأة احملت لأأة الرتفأأاع مسأأتوى سأأطح البحأأر في أأا ينتص أ طأأوط ااسأأاس
واحلدوم اخلارجية لل ساحات البحرينة الت تُقاس م خطوط ااساس ؛

''2

اآلاثر القانونية احملت لة الرتفاع مستوى سأطح البحأر في أا ينتصأ بتعيأني احلأدوم
البحرينة؛

''3

اآلاثر القانونية احملت لة الرتفاع مستوى سأطح البحأر في أا ينتصأ سةأ ر ومور أا
يف حتديند خطوط ااساس وتعيني احلدوم البحرينة؛

''4

اآلاثر القانوني أأة احملت ل أأة الرتف أأاع مس أأتوى س أأطح البح أأر في أأا ينتص أ أ مب ارس أأة
احلقوق السيامينة والوالينة القضائية للدولة الساحلية ورعااي أا يف امل أاطق البحرينأة
الأأت أُقي أأت فيهأأا حأأدوم أو خطأأوط أسأأاس ال سأأي ا في أأا ينتعلأأق سستكشأأا
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موارم ا واستغالهلا واحملافظة عليهأا فضأال عأ حقأوق الأدول ااخأرى ورعااي أا
(مث املرور الربيء وحرينة املالحة وحقوق الصيد)؛
''5

اآلاثر القانوني أأة احملت ل أأة الرتف أأاع مس أأتوى س أأطح البح أأر في أأا ينتص أ بوض أأع اةأ أ ر
مبا يف ذلك الصخور واالستحقاقات البحرينة للدولة الساحلية ذات اة ر اهلدابية؛

''6

الوضأأع القأأانوين للجأ ر االصأأط اعية وأنشأأطة االستصأأالح أو التحصأأني مبوجأأب
القأانون الأأدويل املضأطلع إأأا متأأدابري للتصأدي الرتفأأاع مسأتوى سأأطح البحأأر أو
للتكي معهو

 -16املسائ املتعلقة لكيان الدولة
''1

حتلي اآلاثر القانونيأة احملت لأة في أا ينتصأ سسأت رار ميأان الدولأة أو فقدانأه يف احلأاالت
الأأت ينكأأون فيهأأا البحأأر قأأد غ أأر متامأأا أراضأأي الأأدول اة رينأأة أو ستأأت غأأري صأأاحلة
للعيش؛

''2

التقي أأيم القأ أأانوين املتعل أأق بتحصأ أأني اة أ أ ر حب أ أواج أو نقام أأة ج أ أ ر اصأ أأط اعية
موسيلة ةع ميان الدولة يف الدول اة رينة يف مفم م املخاطر املت ثلة يف أن
ينغ ر البحر أراضيها متاما أو أن تصبح غري صاحلة للعيش؛

''3

حتلي االفرتاض القانوين ال ي ينفيد أبنه يف س تثبيت خطوط ااسأاس واحأرتا
احلدوم املكرسة وفق املعا دات وااحكا القضائية والقأرارات التحكي أة وكأ
تصور است رار ميان الدول اة رينة است اما دىل اجملال البحأري احملأدم علأى أسأاس
اإلقلأأيم ال أ ي م أأان حت أأت س أأيامة الدولأأة قب أ أن ينغ ر أأا البح أأر أو تص أأبح غ أأري
صاحلة للعيش؛

''4

تقيأأيم اآلاثر القانونيأأة احملت لأأة في أأا ينتص أ ب ق أ قطأأاع أو ج أ ء م أ دقلأأيم مولأأة
أخرى  -دما مع نق السيامة أو بدون نقلها  -دىل مولة ج رينة ينتعرض دقلي هأا
الأربي خلطأأر الغ أأر البحأأري التأأا أو ان ينصأأبح غأأري صأأا للعأأيش وذلأأك مأ
أجأ أ أ احملافظ أ أأة عل أ أأى ص أ أأفة الدول أ أأة أو أي ش أ أأك مأ أ أ أش أ أأكال الشخص أ أأية
القانونية الدولية؛

''5

حتلي اآلاثر القانونية احملت لة للدمج بني مولة ج رينة انمية ينتعرض دقلي ها الربي
للغ أأر البحأأري التأأا أو ان ينصأأبح غأأري صأأا للعأأيش ومولأأة أخأأرى أو إلنشأأاء
احتام أو رابطة بي ه ا في ا خيص صون ميان الدولة أو أي شك م أشأكال
الشخصية القانونية الدولية للدولة اة رينةو

 -17املسائ املتصلة يماية األشخاص املتضررين من ارتفاع مستوا سطح البحر
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''1

دىل أي م أأدى ين طب أأق واج أأب ال أأدول يف محاين أأة حق أأوق اإلنس أأان املكفول أأة ل ف أ أرام
اخلاضعني لوالينتها القضائية على ال تائج املرتتبة على ارتفاع مستوى سطح البحر؛

''2

وك أن ينطبق مبدأ التعاون الدويل ملساعدة الدول على التكي مأع اآلاثر
الضارة ال اشئة ع ارتفاع مستوى سطح البحر على سكاهنا؛
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''3

أ توجأأد أي مبأأامئ قانونيأأة موليأأة ت طبأأق علأأى التأأدابري الأأت تتخ أ ا الأأدول
ملساعدة سكاهنا على البقاء يف املوقع رغم ارتفاع مستوى سطح البحر؛

''4

توجأد أي مبأامئ قانونيأة موليأة ت طبأق علأى دجأالء ااشأخاص ودعأامة تأوطي هم
وهتجري م دىل اخلارج بسبب اآلاثر الضارة ال اشئة ع ارتفاع مستوى سطح البحر؛

''5

مأأا أأي املبأأامئ الأأت ت طبأأق علأأى محاينأأة حقأأوق اإلنسأأان املكفولأأة ل شأأخاص
املش أأرمين ماخلي أأا وامله أأاجرين بس أأبب اآلاثر الض أأارة ال اش أأئة عأ أ ارتف أأاع مس أأتوى
سطح البحرو

سادسا -يسلوب عم اللجنة لعأن هرا املوضوع
 -18سأأيتيح اتبأأاع هنأأج ‘الفرينأأق الدراسأأي‘ دج أراء ع ليأأة مسأأح لل سأأائ القانونيأأة الأأت ينثري أأا
ارتفاع مسأتوى سأطح البحأر وقضأااي املرتابطأةو وسأيحل الفرينأق الدراسأي القأانون الأدويل القأائم
مبا يف ذلك قانون املعا أدات والقأانون الأدويل العأريف وفقأا لوالينأة ة أة القأانون الأدويل املت ثلأة يف
تأأدوين القأأانون الأأدويل العأأريف وتط أوينر بشأأك متأأدرجو ووك أ أن ينسأأهم أ ا اةهأأد يف مسأأاعي
اجملت أأع الأأدويل لت أأاول أ املسأأائ ومسأأاعدة الأأدول يف وضأأع حلأأول ع ليأأة مأ أجأ التصأأدي
الفعال لل سائ ال اشئة ع ارتفاع مستوى سطح البحرو
 -19وسيسأأت د الفرينأأق الدراسأي يف ع لأأه دىل الورقأأات الأأت تت أأاول خمتلأ املسأأائ الأأت ينثري أا
أ أ ا املوضأ أأوع أي في أ أأا ينتعلأ أأق مبأ أأا ينل أ أأي (أ) قأ أأانون البحأ أأار (ب) مي أ أأان الدولأ أأة (ج) محاين أ أأة
ااشأأخاص املتضأأررين م أ ارتفأأاع مسأأتوى سأأطح البحأأرو وم أ شأأفن أ ا اخليأأار أن ينتأأيح املرونأأة
الكافية يف ال هج املتبع وسيُ ِّك م دشراك أعضاء اللج ة بفعالية يف الع بشفن ا املوضوعو
وجتدر اإلشارة دىل أن ة أة القأانون الأدويل قأد اسأتخدمت أ الطرينقأة يف املاضأي ب جأاحو ومأ
اامثلة على ذلك الفرينق الدراسي املعر بتج ؤ القانون الدويل ()14()2002-2006و
 -20وسيست د ع الفرينق الدراسي دىل امل ارسة الت تتبعها الدول ودىل املعا دات الدولية
وغري ا مأ الصأكوك الدوليأة والقأرارات القضأائية الصأامرة عأ احملأامم الدوليأة والوط يأة واهليئأات
الع اصر يف هنج نظ ي وتكامليو
القضائية الوط ية وحتالي ااخصائينيو وستُض م
سالعا -املوضوع يستويف شروط اختيار املواضيع اجلديدة
 -21لكي تار ة ة القانون الدويل املواضيع الت سأتُدرج يف بأرانمج ع لهأا تسرتشأد مبعأاينري
مانأأت ق أأد اتفقأأت عليه أأا يف مورهتأأا اخل س أأني ( )15()1998و أأي َّ
أن املوض أأوع ين بغ أأي( :أ) أن
ينعكس احتياجات الدول في ا ينتعلق سلتطوينر التأدرملي للقأانون الأدويل وتدوين أه؛ (ب) أن ينكأون
قأأد بلأأغ مرحلأأة متقدمأأة سلقأأدر الكأأايف مأ حيأأث ممارسأة الأأدول مبأأا ينسأ ح سلتط أوينر التأأدرملي
والت أأدوين ؛ (ج) أن ينك أأون املوض أأوع حم أأدما وق أأابال للتطأ أوينر الت أأدرملي والت أأدوين ؛ (م) أالَّ تقتص أأر
__________

( )14تأأال الفرينقأأان الدراسأأيان املع يأأان مبوضأأوعي "املعا أأدات عأأرب ال أ م " ( )2012-2009و"شأأرط الدولأأة ااوىل سلرعاينأأة"
()2015-2009و
( )15تقرينأأر الأأدورة اخل سأأني  )1998( A/53/10الفص أ العاشأأر (ج أيم) الفقأأرة 553و انظأأر أينضأأا تقرينأأر الأأدورة
التاسعة والستني  )2017( A/72/10الفص الثالث (جيم) الفقرة 32و
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اللج ة على حبث املواضيع التقليدينة ب وك هأا أينضأا أن ت ظأر يف املواضأيع الأت تعكأس تطأورات
جديندة يف القانون الدويل وشواغ ملحة هتم اجملت ع الدويل مك و
 -22أوال ينُع أ ِّأرب موض أأوع "ارتف اااع مس ااتوا س ااطح البح اار وعةقتا ا ابلق ااانون ال اادويل" ع أ
أرجح أن ينتأأفثر أمثأأر م أ ثلأأث الأأدول القائ أأة يف اجملت أأع
احتياجأأات الأأدول ب أأاء علأأى مأأا ينلأأي :ينأُ َّ
الأدويل بشأك مباشأأر سرتفأاع مسأتوى سأأطح البحأر و أأي تبأدي ا ت امأا شأديندا إأ ا املوضأأوعو
وعأأالوة علأأى ذلأأك قأأد تكأأون أأاك آاثر أوسأأع نطاقأأا تش أ اجملت أأع الأأدويل أبسأأر َّ
ان عأأدما
مبريا م الدول ااخرى حيت أن ينتفثر بشك غري مباشر سرتفأاع مسأتوى سأطح البحأر (مأثال
بسأأبب تشأريند السأأكان وعأأد الوصأأول دىل امل أوارم)و وقأأد أضأأحى ارتفأأاع مسأأتوى سأأطح البحأأر
سأأا رة عامليأأة ومأ فهأأو ينثأأري مشأأام عامليأأة تأأؤثر بوجأأه عأأا يف مول اجملت أأع الأأدويل مكأ و
وتشرتك يف ا اال ت ا جم وعة مت وعة م الدول م خمتل املواقع اةغرافية م بي ها البلأدان
غري الساحلية مما ينق شا دا على اال ت ا الشديند ال ي تبدينه الدولو
 -23واثنيا اك ممارسة انشئة بني الدول بشفن املسائ املتصلة بقانون البحأار (مثأ تثبيأت
خطأ أأوط ااسأ أأاس ودقامأ أأة ج أ أ ر اصأ أأط اعية ودنشأ أأاء حتصأ أأي ات سأ أأاحلية) ومحاينأ أأة ااشأ أأخاص
املتضأأررين مأ ارتفأأاع مسأأتوى سأأطح البحأأر (مثأ دعأأامة تأأوطني اجملت عأأات احملليأأة ماخأ البلأأد أو
درسأأاهلا دىل بلأأدان أخأأرى ودنشأأاء فئأأات أتش أريات دنسأأانية)و ودضأأافة دىل ذلأأك توجأأد ممارسأأة
قائ ة ذات صلة إ ا املوضوع تت ث يف مجلة أمور م ها حكومات امل فى و ي م اامثلأة علأى
تدابري ترمي دىل احلفأا علأى ميأان الدولأة يف حالأة انعأدا السأيطرة علأى اإلقلأيمو ومثأة حاجأة دىل
دجراء حتلي مبكر ل اثر القانونية الرتفاع مسأتوى سأطح البحأر الأت وكأ وصأفها أبهنأا تأؤثر يف
الوجوم الفعلي لعدم مأ الأدول املع يأة وعلأى أي حأال يف املعأاينري ااساسأية لكيأان الدولأة مثأ
اإلقليم والسكان واحلكم ان يك ع الت تع سملوارم الضرورينة لرخاء ااممو
 -24واثلثا ل لك ينعد و ا املوضوع جمداي َّ
ان ع الفرينق الدراسي سأيتيح حتدينأد جمأاالت
القأأانون الأأدويل الأأت بلغأأت مرجأأة مأ ال ضأأج تتأأيح تأأدوين ها وتطوينر أأا بشأأك تأأدرملي وتلأأك الأأت
تشوإا ثغراتو ويف الوقت نفسه تتسم اةوانب الت ينتعني ال ظر فيها بكوهنأا مل وسأة دىل مرجأة
عالية على ال حو املبني أعال يف الفرعني رابعا وخامساو
 -25ورابعا ال رينب يف َّ
أن ا املوضوع ينعرب يف ضوء احلجج املقدمة ع تطورات جديندة
يف القانون الدويل وع الشواغ امللحة الت تساور اجملت ع الدويل مك و
اثمنا -االستنتاج
 -26مأ أ ش أأفن احلص أأيلة اخلتامي أأة أن تت ثأ أ يف تقرين أأر هن أأائي للفرين أأق الدراس أأي عأ أ "ارتف اااع
مستوا سطح البحر وعةقتا ابلقاانون الادويل" مصأحوس مبج وعأة مأ االسأت تاجات امل بثقأة
عأ ع أ الفرينأأق الدراسأأيو وبعأأد تقأأد التقرينأأر ال هأأائي للفرينأأق وكأ ال ظأأر يف دمكانيأأة املضأأي
قأأدما يف ت أأاول املوضأأوع أو أج أ اء م أأه ماخ أ ة أأة القأأانون الأأدويل أو غري أأا م أ احملاف أ ويف
السب الكفيلة بتحقيق ذلكو

424

GE.18-13644

A/73/10

ثبت املراجع
Gómez, Mariano J. Aznar. “El Estado sin territorio: La desaparición del territorio debido al
cambio climático. “ Revista electrónica de estudios internacionales (REEI) 26 (2013): 2–23
/ “The State Without Territory: The Disappearance of the Territory due to Climate Change,
in Revista Electrónica de Estudios Internacionales N° 6 (2013).
Baldacchino, Godfrey, and David Milne. The case for non-sovereignty. Routledge, 2009.
Bergmann, Nina. Versinkende Inselstaaten: Auswirkungen des Klimawandels auf die
Staatlichkeit kleiner Inselstaaten. Duncker & Humblot, 2016.
Bird, E., and V. Prescott. “Rising global sea levels and national maritime claims.” Marine
Policy Reports 1, no. 3 (1989).
Blake, Gerald H., ed. Maritime Boundaries: World Boundaries. Vol. 5. Routledge, 2002.
Bowett, Derek William. “The legal regime of islands in international law.” Oceana
Publications, (1979).
Boyle, Alan, “Climate Change, Ocean Governance and UNCLOS”, In Law of the Sea:
UNCLOS as a Living Treaty. By Jill Barrett and Richard Barnes (eds). British Institute of
International and Comparative Law, 2016 (2016): 225–231.
Caron, David D. “When law makes climate change worse: rethinking the law of baselines
in light of a rising sea level.” Ecology LQ 17 (1990): 621.
Caron, David D. “Climate change, sea level rise and the coming uncertainty in oceanic
boundaries: a proposal to avoid conflict.” In Maritime Boundary Disputes, Settlement
Processes, and the Law of the Sea, pp. 1–18. Brill, 2009.
Castangia, Isabella. Sovranità, contiguità territoriale e isole in una controversia
internazionale del XVIII secolo. Vol. 39. Jovene, 1988.
Dipla, Haritini. Le régime juridique des îles dans le droit international de la mer. Graduate
Institute Publications, 2015.
Duong, Tiffany TV. “When islands drown: The plight of climate change refugees and
recourse to international human rights law.” U. Pa. J. Int’l L. 31 (2009): 1239.
Freestone, David. “Can the UN Climate Regime Respond to the Challenges of Sea Level
Rise.” U. Haw. L. Rev. 35 (2013): 671.
Freestone, David, and John Pethick. “Sea Level Rise and Maritime Boundaries: The Effect
of Rising Sea Level on International Boundaries.” In Coastal Zone’91, pp. 3162–3162.
ASCE, 1991.
Freestone, David. “International law and sea level rise.” International Law and Global
Climate Change, Kluwer Law International, London (1991): 109.
Gagain, Michael. “Climate change, sea level rise, and artificial islands: Saving the
Maldives’ statehood and maritime claims through the constitution of the oceans.” Colo. J.
Int’l Envtl. L. & Pol’y 23 (2012): 77.
Gerrard, Michael B., and Gregory E. Wannier, eds. Threatened island nations: legal
implications of rising seas and a changing climate. Cambridge University Press, 2013.
Hayashi, Moritaka, “Sea level rise and the law of the sea: future options.” The World Ocean
in Globalisation. Brill/Martinus Nijhoff, Boston/Leiden (2011): 187–206.
Hayashi, Moritaka. “Islands’ Sea Areas: Effects of a Rising Sea Level.” Review of Island
Studies, 10 June 2013, https://www.spf.org/islandstudies/research/a00003/.
Hayashi, Moritaka “Sea Level Rise and the Law of the Sea: How Can the Affected States
Be Better Protected?.” In The Limits of Maritime Jurisdiction Clive Schofield, Seokwoo
Lee and Moon-Sang Kwon. eds., Brill, 2013.

425

GE.18-13644

A/73/10

Hestetune, Jared. “The invading waters: climate change dispossession, state extinction, and
international law.” California Western School of Law (2010).
Huang, Lei. “International law relating to the outer limits of maritime zones in the context
of sea level rise.” Master’s thesis, Universitetet i Tromsø, 2011.
Jaen, Monica. “Protecting the Oceans from Climate Change: An Analysis of the Role of
Selected International Instruments on Resources and Environmental Protection in the
Context of UNCLOS.” Ocean YB 21 (2007): 91.
Jayaraman, K. Legal Regime of Islands. Marwah Publications, 1982.
Jayewardene, Hiran Wasantha. The regime of islands in international law. Vol. 15.
Martinus Nijhoff Publishers, 1990.
Kälin, Walter. “The Human Rights Dimension of Natural or Human Made
Disasters.” German Yearbook of International Law 55 (2013): 119–147.
Kaye, Stuart. “The Law of the Sea Convention and Sea Level Rise after the South China
Sea Arbitration.” Int’l L. Stud. Ser. US Naval War Col. 93 (2017): i.
Kausher, Armand, R. C. Kay, M. Asaduzzaman, and S. Paul. “Climate change and sea-level
rise: the case of the coast.” In The Implications of Climate and Sea–Level Change for
Bangladesh, pp. 335–405. Springer, Dordrecht, 1996.
Kendall, Rachel. “Climate change as a security threat to the Pacific Islands.” NZJ Envtl.
L. 16 (2012): 83.
Rigaud, Kanta Kumari, Alex de Sherbinin, Bryan Jones, Jonas Bergmann, Viviane
Clement, Kayly Ober, Jacob Schewe et al. Groundswell: preparing for internal climate
migration. World Bank, 2018.
Lusthaus, Jonathan. “Shifting sands: sea level rise, maritime boundaries and inter-state
conflict.” Politics 30, no. 2 (2010): 113–118.
McAnaney, Sheila C. “Sinking islands-formulating a realistic solution to climate change
displacement.” NYUL Rev. 87 (2012): 1172.
McAdam, Jane. Climate change, forced migration, and international law. Oxford
University Press, 2012.
McAdam, Jane, Bruce Burson, Walter Kälin, and Sanjula Weerasinghe. “International law
and sea-level rise: forced migration and human rights.” (2016).
McAdam, Jane. “‘Disappearing states’, statelessness and the boundaries of international
law.” (2010).
Menefee, Samuel Pyeatt. “Half seas over: The impact of sea level rise on international law
and policy.” UCLA J. Envtl. L. & Pol’y 9 (1990): 175.
Murphy, Sean D. “International Law Relating to Islands.” (2017).
Nandan, Satya N. “The exclusive economic zone: A historical perspective.” (1987).
Nansen Initiative, Agenda for the Protection of Cross-Border Displaced Persons in the
Context of Disasters and Climate Change (December 2015)
Orellana, Marcos A., “Climate Change and the International Law of the Sea. Mapping the
Legal Issues”, in Randall S. Abate, Climate Change Impacts on Ocean and Coastal Law.
U.S. and International Perspectives, (Oxford Scholarship Online: January 2015)
Pardo, Miguel Lamas. “Micronaciones en islas artificiales según el Derecho Marítimo e
Internacional.” Anuario de derecho marítimo 29 (2012): 197–227.
Park, Susin: El Cambio Climático y el Riesgo de Apatridia: La Situación de los Estados
Insulares Bajos, Geneva, (ACNUR / UNHCR, May 2011).
Puthucherril, Tony George. “Rising Seas, Receding Coastlines, and Vanishing Maritime
Estates and Territories: Possible Solutions and Reassessing the Role of International
Law.” International Community Law Review 16, no. 1 (2014): 38–74.

GE.18-13644

426

A/73/10

Rayfuse, Rosemary. “International Law and Disappearing States.” Envtl. Pol’y & L. 41
(2011): 281.
Rayfuse, Rosemary. “International law and disappearing states: utilising maritime
entitlements to overcome the statehood dilemma.” (2010).
Rayfuse, Rosemary Gail, and Shirley V. Scott, eds. International Law in the Era of Climate
Change. Edward Elgar Publishing, 2012.
Ruppel, Oliver C, Roschmann, Christian, Ruppel-Schlichting, Katharina. eds, Climate
Change: International Law and Global Governance. Volume I: Legal Responses and
Global Responsibility, Nomos, 2013
Schofield, Clive. “Shifting Limits: Sea Level Rise and Options to Secure Maritime
Jurisdictional Claims.” Carbon & Climate L. Rev. (2009): 405.
Schofield, Clive, and David Freestone. “Options to protect coastlines and secure maritime
jurisdictional claims in the face of global sea level rise.” (2013): 141.
Schofield, Clive. “The trouble with Islands: the definition and role of Islands and rocks in
maritime boundary delimitation.” In Maritime boundary disputes, settlement processes, and
the Law of the Sea, pp. 19–38. Brill, 2009.
Scholten, Henk Jan. Statehood and State Extinction: Sea Level Rise and the Legal
Challenges Faced by Low-lying Island-states. Rijksuniversiteit Groningen, 2011.
Sefrioui, Sarra. “Adapting to Sea Level Rise: A Law of the Sea Perspective.” In The Future
of the Law of the Sea, pp. 3–22. Springer, Cham, 2017.
McInerney-Lankford, Siobhán, Mac Darrow, and Lavanya Rajamani. Human rights and
climate change: a review of the international legal dimensions. The World Bank, 2011.
Soons, Alfred HA. “The effects of a rising sea level on maritime limits and
boundaries.” Netherlands International Law Review 37, no. 2 (1990): 207–232.
Storr, Cait. “Islands and the South: Framing the Relationship between International Law
and Environmental Crisis.” (2016): 519–540.
Stoutenburg, Jenny Grote. “Implementing a new regime of stable maritime zones to ensure
the (economic) survival of small island states threatened by sea-level rise.” The
International Journal of Marine and Coastal Law 26, no. 2 (2011): 263–311.
Stoutenburg, Jenny Grote. “When Do States Disappear? Thresholds of Effective Statehood
and the Continued Recognition of “Deterritorialized” Island States.” Threatened Island
Nations: Legal Implications of Rising Seas and a Changing Climate 57 (2013).
Stoutenburg, Jenny Grote. Disappearing island states in international law. Brill, 2015.
Takamura, Yukari. “Climate Change and Small Island Claims in the Pacific.” In Climate
Change: International Law and Global Governance, pp. 657–684. Nomos
Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, 2013.
Camprubí, Alejandra Torres. Statehood under water: Challenges of sea-level rise to the
continuity of Pacific Island States. Brill, 2016.
Vidas, Davor. “Sea-Level Rise and International Law.” Climate law 4, no. 1-2 (2014): 70–84.
Vidas, Davor, David Freestone, and Jane McAdam. “International Law And Sea Level
Rise: The New ILA Committee.” ILSA Journal of International & Comparative Law21, no.
2 (2015): 157–167.
Wannier, Gregory E., and Michael B. Gerrard. “Disappearing States: Harnessing
International Law to Preserve Cultures and Society.” In Climate Change: International Law
and Global Governance, pp. 615–656. Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, 2013.
Warrick, Richard A., and Qazi Kholiquzzaman Ahmad, eds. The implications of climate
and sea-level change for Bangladesh. Springer Science & Business Media, 2012.

427

GE.18-13644

A/73/10

Wentz, Jessica. “Assessing the Impacts of Climate Change on the Built Environment Under
NEPA and State EIA Laws: A Survey of Current Practices and Recommendations for
Model Protocols.” (2015).
Williams, Angela. “Turning the tide: recognizing climate change refugees in international
law.” Law & Policy 30, no. 4 (2008): 502–529.
Wong, Derek. “Sovereignty Sunk-The Position of Sinking States at International
Law.” Melb. J. Int’l L. 14 (2013): 346.
Yamamoto, Lilian, and Miguel Esteban. Atoll Island States and international law.
Springer-Verlag Berlin An, 2016.
Ni, Xing-Yin. “A Nation Going under: Legal Protection for Climate Change Refugees.” BC
Int’l & Comp. L. Rev. 38 (2015): 329.
Xue, Guifang Julia. “Climate Change Challenges and the Law of the Sea Responses.”
In Climate Change: International Law and Global Governance, pp. 547–592. Nomos
Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, 2013.
Other Documents
Stocker, Thomas, ed. Climate change 2013: the physical science basis: Working Group I
contribution to the Fifth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate
Change. Cambridge University Press, 2013.
International Law Association Sofia Conference. “Report of the Committee on Baselines
under the International Law of the Sea.” (2012).
International Law Association Washington Conference. “Report of the Committee on
Baselines under the International Law of the Sea.” (2014).
International Law Association Johannesburg Conference. “Report of the Committee on
Baselines under the International Law of the Sea.” (2016).
International Law Association Sidney Conference. “Report of the Committee on Baselines
under the International Law of the Sea.” (2018).
International Law Association Johannesburg Conference. “Interim Report of the Committee
on ‘International Law and Sea Level Rise’.” (2016).
International Law Association Sidney Conference. “Report of the Committee on
‘International Law and Sea Level Rise’.” (2018).

GE.18-13644

428



