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 ابلقانون الدويلوعةقت  رتفاع مستوا سطح البحر ا -ابء 

ابتريسايا غالفااو والسايدة ، يعقوب سيس والسيد لوغدان يوريسكو، يعد ه السيد   
 خوان خوسي  رودا سانتوالرايوالسيد نيلوفر يورال،  ةوالسيدتيليس، 

 مقدمة -يوال   
أمهيأأة لأأدى جأأ ءا   ينأأ ماميف السأأ وات ااخأأرية  حأأروضأأوع ارتفأأاع مسأأتوى سأأطح البم أضأأحى -1

مولأأة  أو ينُأأرجَّح أن تتأأفثر  سرتفأأاع مسأأتوى سأأطح  70مبأأري مأأ  اجملت أأع الأأدويل  دذ تتأأفثر أمثأأر مأأ  
البحأأر  بشأأك  مباشأأر  و أأي جم وعأأة متثأأ  أمثأأر مأأ  ثلأأث الأأدول الأأت ينتأأفل  م هأأا اجملت أأع الأأدويلو 

 يفمأأ  جوانأأب احليأأاة ااساسأأية  مثأأري  يف مت اينأأدة بصأأورة  أأ   الظأأا رة تأأؤثر  جيأأدا   علأأو  أأو م فك أأا
و أأأو أتثأأأري ينقأأأع بصأأأفة   والأأأدول اة رينأأأة الصأأأغرية  مل أأأاطق السأأأاحلية  والأأأدول السأأأاحلية امل خفضأأأةا

خاصة على سكان     امل اطقو وينُرجح أن ينتضرر عدم آخر ال ينستهان به م  الدول بشك  غأري 
(و وست ارتفأأاع املأأوارم دىل الوصأأول وعأأد  السأأكان  تشأأريند  بسأأبب )مأأثال   الظأأا رة  أأ  مباشأأر مأأ  

  مستوى سطح البحر سا رة عاملية تثري مشام  على الصعيد العاملي وتؤثر يف اجملت ع الدويل أبسر و

مأأأأ  خطأأأأة  14  اعرتفأأأأت اة عيأأأأة العامأأأأة ل مأأأأم املتحأأأأدة  يف الفقأأأأرة 2015ويف عأأأأا   -2
مأأ  أمأأرب التحأأدايت يف عصأأران  واحأأدا  ينشأأك  تغأأري امل أأا    أبنَّ "2030لعأأا  الت  يأأة املسأأتدامة 

على حتقيق الت  ية املسأتدامةو فأال ايمات يف مرجأة احلأرارة وتقوض آاثر  الضارة قدرة مافة البلدان 
وغري أأا مأأ  اآلاثر املرتتبأأة علأأى تغأأري   وحت أأض احمليطأأات  وارتفأأاع مسأأتوى سأأطح البحأأر  العامليأأة
الساحلية والبلدان الساحلية امل خفضة  مبا يف ذلأك الكثأري خطرية على امل اطق  ل  آاثرا  امل ا   

الصأأغرية ال اميأأةو واخلطأأر ينهأأدم بقأأاء الكثأأري مأأ  اجملت عأأات والأأدول اة رينأأة  مأأ  أقأأ  البلأأدان منأأوا  
 و(1)"اارضوبقاء ال ظم البيولوجية الت تدعم مومب 

سطح البحر يف عدام التفثريات العديندة ال اشئة عأ  تغأري وب لك  ين درج ارتفاع مستوى  -3
تقرينأر التقيأيم اخلأامس للهيئأة احلكوميأة امل ا و وحسأب مأا جأاء يف مراسأات وتقأارينر عل يأة  مثأ  

و ونتيجأة لأأ لك  (2)ينُأرجح أن تتسأأارع وتأرية  أ   الظأأا رة يف املسأتقب  امل أا  الدوليأة املع يأة بتغأأري 
صأأاحلة لأأه    أو غأأري للعأأيشلية الواطئأأة بشأأك  مت اينأأد أقأأ  مالءمأأة سأأيجع  الغ أأر امل أأاطق السأأاح
 م  السكان ج ئيا  أو مليا وو و ما سيؤمي دىل خلو ا 

 ذات مه أأة أأ   العواقأأب الوقائعيأأة ال اشأأئة عأأ  ارتفأأاع مسأأتوى سأأطح البحأأر أسأأئلة  وتثأأري -4
 واطئأأةامل أأاطق السأأاحلية ال لغ أأرعلأأى سأأبي  املثأأال  مأأا  أأي اآلاثر القانونيأأة فو الأأدويل سلقأأانون صأألة

 تلأأك مل أأاطق البحرينأأة امل تأأدة مأأ  خطأأوط ااسأأاس وسطأأوط ااسأأاس فيهأأا    في أأا ينتصأأ واةأأ ر 
اتفأأاق أو حكأم قضأأائيو ومأا  أي اآلاثر املرتتبأأة في أا ينتصأأ   مبوجأبتعيأني امل أاطق البحرينأأة  سأواء وب
 القأانون مبوجأب الدولأة كيأانب في أا ينتصأ قوق الدول يف     امل اطق البحرينة؟ ومأا  أي العواقأب حب

 املتضأأررون ااشأأخاص إأأا ينت تأأع الأأت احل اينأأة  أأي ومأأا وسأأكاهنا؟ الدولأأة دقلأأيم اختفأأى دن الأأدويل 
 الدويل؟ القانون مبوجب البحر سطح مستوى ارتفاع م  مباشر بشك 
__________ 

 و اخلط املائ  مضا وA/RES/70/1القرار  (1)
ارتفأاع املتوسأط العأاملي ملسأتوى سأطح  أن تقرينر التقييم اخلامس للهيئأة احلكوميأة الدوليأة املع يأة بتغأري امل أا ينقدر  (2)

 Intergovernmentalو انظأأر2100سأأ ت رتا  حبلأأول عأأا   98سأأ ت رتا  و 26البحأأر مأأ  املأأرجح أن ينأأرتاوح بأأني 

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 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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 قأانون مبأا يف ذلأكوين بغي أن تُبحث  أ   ااسأئلة نجأراء حتليأ  مع أق للقأانون الأدويل احلأايل   -5
التطأأأوينر الطرينقأأأة املتبعأأأة يف  لوالينأأأة ة أأأة القأأأانون الأأأدويل  و أأأي املعا أأأدات والقأأأانون الأأأدويل العأأأريف  وفقأأأا  

ووكأأ  أن ينسأأا م  أأ ا اةهأأد يف مسأأاعي اجملت أأع الأأدويل للتحقأأق مأأ   التأأدرملي للقأأانون الأأدويل وتدوين أأهو
  املسأأائ  ومأأ  اجملأأاالت الأأت ينتعأأني فيهأأا الدرجأأة الأأت ينسأأتطيع إأأا القأأانون الأأدويل احلأأايل االسأأتجابة هلأأ 

 على الدول دملام حلول ع لية ملعاةة املسائ  ال اشئة ع  ارتفاع مستوى سطح البحر بفعاليةو

أبأدت الأأدول ا ت امأا  شأأديندا  إأأ ا املوضأوع الأأ ي حظأي بأأدعم مبأأري م هأاو فقأأد طلأأب و  -6
والسأأأبعني للج عيأأأأة العامأأأة ل مأأأأم  اسأأأة عشأأأأر وفأأأدا  يف اللج أأأأة السامسأأأة  أث أأأأاء الأأأدورة الثانيأأأأة

  بي  أأا ذمأأرت تسأأعة وفأأوم أخأأرى  يف (3)املتحأأدة  دمراجأأه يف بأأرانمج ع أأ  ة أأة القأأانون الأأدويل
 غأأري اجت أأاع يف شأأارمت مولأأة 35 أبأأدتو وفضأأال  عأأ  ذلأأك  (4)بياانهتأأا الوط يأأة  أمهيأأة املشأأكلة

 ا ت اما   لرومانيا  الدائ ة البعثة مبقر نيوينورك  يف 2017أمتوبر /ااول تشرين  26 يف ُعِقد رمسي
 واملوضوع   ا الدويل القانون ة ة تتوىل أبن دملابيا  

مأانون   31ودضافة دىل ذلك  قدمت حكومة والايت ميكروني اي املوحدة مقرتحا  بتارينخ  -7
ال تائج القانونيأة املرتتبأة علأى ارتفأاع مسأتوى سأطح "يندعو دىل دمراج موضوع  2018الثاين/ين اينر 

يف برانمج الع   طوين  ااج  للج ة القانون الدويلو وقأد ُروعأي  أ ا املقأرتح يف دعأدام  (5)لبحر"ا
   ا امل هجو

 السالقة إىل هرا املوضوع يف يعمال جلنة القانون الدويل اإلشارال -اثنيا   

 ي الأأ (67-66)الفقأأراتن محاينأة الغأأال  اةأوي أُشأري دىل  أأ ا املوضأوع يف التقرينأأر الرابأع عأأ   -8
و ونتيجة لل  اقشات الت 2017نظرت فيه الدورة التاسعة والستني للج ة القانون الدويل يف عا  

جأأرت يف تلأأك الأأدورة  قأأررت ة أأة القأأانون الأأدويل في أأا ينتصأأ  إأأ ا املوضأأوع أن تعت أأد بشأأك  
 ذُِمأر فيهأا ارتفأاع مسأتوى سأطح (7)  وفقرة أخأرى(6)  فقرة يف الدينباجةما اعت دتهض   مؤقت  

ارتفأأاع مسأأتوى سأأطح  البحأأرو ويف تلأأك الأأدورة  اقأأرتح عأأدم مأأ  أعضأأاء اللج أأة أن تعأأا  مسأأفلة
 على سبي  ااولوينة  بوصفها موضوعا  مستقال  للج ةوو   أمثر مشوال  البحر بطرينقة 

__________ 

والأأأأدول اة رينأأأأة الصأأأأغرية ال اميأأأأة يف م طقأأأأة احملأأأأيط اهلأأأأامئ تونغأأأأا  و رومانيأأأأا  و بأأأأريو  و ميكرونيأأأأ اي  و دندونيسأأأأيا   (3)
جأ ر سألي ان  و سأاموا  و جأ ر مارشأال  و سبوا غي يأا اةدينأدة  و سالو  و انورو  و مريينباس  و فيجي  و )ميكروني اي  

-http://statements.unmeetings.org/media2/16154559/marshall-islandsو انظأر فأانواتو(و توفأالو  و تونغا  و 

on-behalf-of-pacific-small-island-developing-states-.pdfو 
 سري النكاو  و س غافورة  و مجهورينة موراي  و نيووينل داودسرائي   ومالي اي  و   اهل دو    وشيلي ال  سا (4)
 و2018مانون الثاين/ين اينر   31  املؤرخة ILC(LXX)/LT/INFORMAL/1انظر الوثيقة  (5)
ودذ تأدرك أينضأا   علأأى وجأه التحدينأد  احلالأأة اخلاصأة لل  أاطق السأأاحلية الواطئأة والأدول اة رينأأة الصأغرية ال اميأة بسأأبب " (6)

(  2017ر تقرينأأأأر ة أأأأة القأأأأانون الأأأأدويل عأأأأ  أع أأأأال الأأأأدورة التاسأأأأعة والسأأأأتني )انظأأأأ و"ارتفأأأأاع مسأأأأتوى سأأأأطح البحأأأأر
  A/72/10  http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/reports/2017/english/chp6.pdf&lang=EFSRAC الوثيقأأأأأأأأأأأأأأأأأأة
 و152الصفحة 

دينالء اعتبار خاص ل شخاص والفئات ااشد تعرضأا  لتلأوث الغأال  اةأوي  2و 1ين بغي ع د تطبيق الفقرتني " (7)
 وقأأد تشأأ    أأ   الفئأأات في أأا تشأأ له  الشأأعوب ااصأألية  وشأأعوب أقأأ  البلأأدان منأأوا  و وتأأد ور الغأأال  اةأأوي

انظأأر  "ووشأأعوب امل أأاطق السأأاحلية الواطئأأة والأأدول اة رينأأة الصأأغرية ال اميأأة املتأأفثرة سرتفأأاع مسأأتوى سأأطح البحأأر
و A/72/10(  الوثيقأأأأأأأأأأة 2017تقرينأأأأأأأأأأر ة أأأأأأأأأأة القأأأأأأأأأأانون الأأأأأأأأأأدويل عأأأأأأأأأأ  أع أأأأأأأأأأال الأأأأأأأأأأدورة التاسأأأأأأأأأأعة والسأأأأأأأأأأتني )

http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/reports/2017/english/chp6.pdf&lang=EFSRAC و157  الصفحة 

http://statements.unmeetings.org/media2/16154559/marshall-islands-on-behalf-of-pacific-small-island-developing-states-.pdf
http://statements.unmeetings.org/media2/16154559/marshall-islands-on-behalf-of-pacific-small-island-developing-states-.pdf
http://statements.unmeetings.org/media2/16154559/marshall-islands-on-behalf-of-pacific-small-island-developing-states-.pdf
http://undocs.org/ar/A/72/10
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/reports/2017/english/chp6.pdf&lang=EFSRAC
http://undocs.org/ar/A/72/10
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/reports/2017/english/chp6.pdf&lang=EFSRAC
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الأ ي أجن تأه ة أة القأانون محاينأة ااشأخاص يف حأاالت الكأوارث  وفي ا ينتعلق مبوضأوع  -9
مشأأأأأروع املأأأأأوام ين طبأأأأأق علأأأأأى أنأأأأأواع خمتلفأأأأأة مأأأأأ  أنَّ ورم يف الشأأأأأرح   (8)2016عأأأأأا  الأأأأأدويل يف 
ااحأأأداث املفاجئأأأة )مثأأأ  الأأأ الول أو أمأأأواج التسأأأوانمي( " صمبأأأا يف ذلأأأك مأأأا خيأأأ  (9)"الكأأأوارث"

(  فضأال  عأ  ااحأداث ارتفأاع مسأتوى سأطح البحأروالظوا ر البطيئة احلأدوث )مثأ  اةفأا  أو 
 و(10)"أو االهنياالت اارضية(  انتاملتكررة الصغرية ال طاق )الفيضا

 دراسة املوضوع من ِقب  هيئال يخرا -اثلثا   
خطأوط ااسأاس  ة أة موضوع ارتفاع مسأتوى سأطح البحأر يف البداينأة مأ  جانأبحبث  -10

اهلا نظر فيه اع  ختاميا     الت أصدرت تقرينرا  التابعة لرابطة القانون الدويل مبوجب القانون الدويل
اراض ين أأأتج عأأأ  ارتفأأأاع  مبأأأريا    أبن "فقأأأدا   2012و وأقأأأر تقرينأأأر عأأأا  (11)(2012)مأأأؤمتر صأأأوفيا 

فيأأه تتقأاطع  مسأتوى البحأر ينشأأك  مسأفلة تتجأاوو خطأأوط ااسأاس وقأأانون البحأار وتتطلأب حبثأأا  
 و "عدة أج اء م  القانون الدويل

وضأوع ة أة جدينأدة مع يأة مب 2012ويف ضوء ذلك  أنشفت رابطة القانون الدويل يف عا   -11
وقأررت  أ   اللج أة ترميأ  أع اهلأا علأى ثأالث مسأائ   والبحر سطح مستوى وارتفاع الدويل القانون
: قانون البحار؛ واهلجرة القسرينة وحقأوق اإلنسأان؛ وقضأااي ميأان الدولأة واامأ  الأدويلو  ي رئيسية

سأأفلت قأأانون مرمأأ  علأأى  (12)2016دىل مأأؤمتر جو انسأأربغ يف عأأا  وقُأأدِّ  تقرينأأر مؤقأأت هلأأ   اللج أأة 
ج أة مأؤمتر سأيدين  وبأ لك اسأتك لت اللعلأى تقرينأر آخأر وُعأرض البحار واهلجرة/حقوق اإلنسانو 

 مبأدأ   12مأا جم وعأه  2018ع  ذلأك  اقأرتح تقرينأر عأا   و وفضال  (13)ع لها املتعلق بقانون البحار
__________ 

ة العامأأة مجأأ ء   وقأأد  دىل اة عيأأ2016يف عأأا  الأأ ي اعت دتأأه ة أأة القأأانون الأأدويل يف مورهتأأا الثام أأة والسأأتني   (8)
وسأأو  ينأأرم التقرينأأر يف حوليأأة ة أأة القأأانون  و48(  الفقأأرة A/71/10مأأ  تقرينأأر اللج أأة عأأ  أع أأال تلأأك الأأدورة )

   اجمللد الثاين  اة ء الثاينو2 016الدويل  
أحأأداث مفجعأأة ينأأ جم ع هأأا وقأأوع خسأأائر يف  "أي حأأدث مفجأأع أو سلسأألة)أ( أبهنأأا: 3عرفهأأا مشأأروع املأأامة  (9)

اارواح على نطاق واسع  أو معاانة ومرب دنسانيان شديندان  أو ن وح مجأاعي  أو أضأرار مامينأة أو بيئيأة واسأعة 
 "وال طاق  وعلى  و ينعط  بشدة أنشطة اجملت ع

  و3م  شرح مشروع املامة  4الفقرة  (10)
 ,International Law Association Committee on Baselines under the International Law of the Seaانظأر:  (11)

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.pdf و وورم يف  أأ ا التقرينأأر مأأا ينلأأي: "ين طبأأق القأأانون القأأائم

عأأ  مسأأأب  املتعلأأق  طأأوط ااسأأاس العامينأأة يف احلأأاالت الأأت ت طأأوي علأأى تغأأري سأأاحلي ذي شأأفن سأأواء مأأان انجتأأا  
لدول الساحلية أن حت ي أراضأيها أو حتفظهأا عأ  طرينأق تأدعيم مأامي  لك هأا ال تسأتطيع أراض أو فقد أراضو ووك  ل

 "و افرتاض قانوين مست د دىل خط مرسو  ال وث  خط أمب اة ر املوجوم يف الواقع ذلك ع  طرينق
القأأانون الأأدويل   لرابطأأة ةالتابعأأ(  2016انظأأر التقرينأأر املؤقأأت للج أأة املع يأأة سلقأأانون الأأدويل وارتفأأاع مسأأتوى سأأطح البحأأر ) (12)

 وhttp://www.ila-hq.org/index.php/committeesمتاح يف:   جو انسربغمؤمتر 
الأأدويل   لقأأانونا لرابطأأة(  التابعأأة 2018التقرينأأر املؤقأأت للج أأة املع يأأة سلقأأانون الأأدويل وارتفأأاع مسأأتوى سأأطح البحأأر ) انظأأر (13)

و http://www.ila-hq.org/images/ILA/DraftReports/DraftReport_SeaLevelRise.pdf : مأأأأأأأأأأؤمتر سأأأأأأأأأأيدين  متأأأأأأأأأأاح يف
( "لتقأرتح  أن 1تضأ   مقرتحأي "قأانون م شأوم" وفأق مأا ينلأي: )وأوصت اللج ة أبن تعت د رابطة القانون الأدويل قأرارا ين

تقب  الدول أبنه يف حال حتدينأد خطأوط ااسأاس واحلأدوم اخلارجيأة لل  أاطق البحرينأة لدولأة سأاحلية أو أرخبيليأة حتدينأدا 
ة حسأأأاب   ين بغأأي أال ينُشأأأرتط دعأأام1982صأأحيحا  وفقأأا  لالشأأأرتاطات املفصأألة الأأأوارمة يف اتفاقيأأة قأأأانون البحأأار لعأأأا  

( 2خطأأأوط ااسأأأاس واحلأأأدوم  أأأ   دذا مأأأا أثأأأر تغأأأري مسأأأتوى سأأأطح البحأأأر علأأأى الواقأأأع اةغأأأرايف للخأأأط السأأأاحلي"؛ )
لتقأأأرتح  "اسأأأت اما  دىل أسأأأس اليقأأأني واالسأأأتقرار القأأأانونيني  أال ينُ ظأأأر دىل أتثأأأريات ارتفأأأاع مسأأأتوى سأأأطح البحأأأر علأأأى 

سأأأأبان أ  ال يف وقأأأأت التفأأأأاوض علأأأأى احلأأأأدوم البحرينأأأأة  احلأأأأدوم البحرينأأأأة  سأأأأواء مانأأأأت ااطأأأأرا  قأأأأد وضأأأأعتها يف احل
 سعتبار ا تغريا  أساسيا  للظرو "و

http://undocs.org/ar/A/71/10
http://ilareporter.org.au/wp-content/uploads/2015/07/Source-1-Baselines-Final-Report-Sofia-2012.pdf
http://ilareporter.org.au/wp-content/uploads/2015/07/Source-1-Baselines-Final-Report-Sofia-2012.pdf
http://ilareporter.org.au/wp-content/uploads/2015/07/Source-1-Baselines-Final-Report-Sofia-2012.pdf
http://www.ila-hq.org/index.php/committees
http://www.ila-hq.org/images/ILA/DraftReports/DraftReport_SeaLevelRise.pdf
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 سأطح مسأتوى ارتفأاع سأياق"دعالن مبامئ بشفن محاينة ااشأخاص املشأرمين  يف مع شروح تش   
الدولأأة وغري أأا مأأ   ميأأانينتأأيح مواصأألة مراسأأة مسأأفلة   مبأأاوالينأأة اللج أأة  مُتأأّدماملتوقأأع أن  ومأأ و "البحأأر

 مواضيع القانون الدويل ذات الصلةو 

 البحر سطح مستوا ارتفاع عواقب -رالعا   

في ا سبق أنَّ ارتفاع مستوى سطح البحر ينؤمي دىل غ ر امل اطق الساحلية الواطئأة  جاء -12
 ميأأأان( قأأأانون البحأأأار؛ )سء(  لأأأ  ر  مسأأأفرا  عأأأ  عواقأأأب يف ثالثأأأة جمأأأاالت رئيسأأأية  أأأي: )أواةأأأ
 ( محاينة املتضررين  م  ارتفاع مستوى سطح البحرويم؛ )جالدولة

وتعرب     املسائ  الثالث ع  ال تائج القانونية املرتتبة على ارتفاع مستوى سطح البحأر  -13
)اارض  والسأأكان  واحلكومأأة/ميان الدولأأة( ومأأ    فهأأي لع اصأأر املكونأأة للدولأأة في أأا ينتصأأ  س

 مرتابطة وين بغي أن ينُ ظر فيها معا و

 تناوهلااليت ينبالي  سائ نطاق املوضوع وامل -خامسا   

ينت أأاول  أأ ا املوضأأوع فقأأط ال تأأائج القانونيأأة املرتتبأأة علأأى ارتفأأاع مسأأتوى سأأطح البحأأرو  -14
 ا  يف حد ذاته  وال العالقأة السأببية  واملسأؤولية والتبعأةو و و ال ينتطرق دىل محاينة البيئة  وتغري امل

وال ينُبتغأى م أأه حتدينأأد شأام  ووا  ل طأأاق تطبيأأق القأانون الأأدويل علأأى املسأائ  الأأت ينثري أأا ارتفأأاع 
بعأض املسأائ  الرئيسأيةو وين بغأي أن حُتلَّأ  اجملأاالت الثالثأة املأرام  ودمنأا دبأراومستوى سأطح البحأر  

تفاع مستوى سطح البحأر فحسأب  مبعأ ل عأ  العوامأ  املسأببة ااخأرى الأت قأد حبثها يف دطار ار 
تفضأأي دىل نتأأائج مشأأاإةو وين بغأأي  قأأدر املسأأتطاع  دينأأالء القأأدر الواجأأب مأأ  الع اينأأة للت ييأأ  بأأني 

ولأ  تُقأرتح ر وتلأك ال اشأئة عأ  عوامأ  أخأرىو العواقب ذات الصألة سرتفأاع مسأتوى سأطح البحأ
عأدينالت علأى القأانون الأدويل احلأايل  مثأ  اتفاقيأة اامأم املتحأدة لقأانون يف سياق  أ ا املوضأوع ت

ووكأأأ  للج أأأة  و وقأأأد تُثأأأار يف املسأأأتقب  أسأأأئلة أخأأأرى تسأأأتدعي التحليأأأ و 1982البحأأأار لعأأأا  
االعتبارات امل مورة آنفا   أن حتل  املسائ  التالية املتصلة سل تائج املرتتبأة علأى واضعة يف حسباهنا 

 ى سطح البحروارتفاع مستو 

 مسائ  قانون البحار -15

 ااسأأأاس  طأأأوط في أأأا ينتصأأأ  البحأأأر سأأأطح مسأأأتوى الرتفأأأاع احملت لأأأة القانونيأأأة اآلاثر '1'
    ؛ ااساس خطوط م  تُقاس الت البحرينة لل ساحات اخلارجية واحلدوم

 احلأدوم بتعيأني في أا ينتصأ رتفاع مستوى سأطح البحأر الالقانونية احملت لة  اآلاثر '2'
 البحرينة؛

 مور أاو  سةأ ر في أا ينتصأ  البحأر سأطح مستوى الرتفاع احملت لة القانونية اآلاثر '3'
 البحرينة؛ احلدوم وتعيني ااساس خطوطحتديند  يف

 ارسأأأأة مب ينتصأأأأ  في أأأأامسأأأأتوى سأأأأطح البحأأأأر رتفأأأأاع الاآلاثر القانونيأأأأة احملت لأأأأة  '4'
يف امل أاطق البحرينأة  ااي أاورعاحلقوق السيامينة والوالينة القضائية للدولة الساحلية 

سأأاس  ال سأأي ا في أأا ينتعلأأق سستكشأأا  أأو خطأأوط  حأأدوم فيهأأا أُقي أأت الأأت
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ورعااي أا  اخأرىعأ  حقأوق الأدول ا موارم ا واستغالهلا واحملافظة عليهأا  فضأال  
 (؛يء  وحرينة املالحة  وحقوق الصيد)مث  املرور الرب 

اةأأأ ر   بوضأأأع ينتصأأأ  في أأأاح البحأأأر رتفأأأاع مسأأأتوى سأأأطالاآلاثر القانونيأأأة احملت لأأأة  '5'
 دابية؛اهل اة ر ذاتيف ذلك الصخور واالستحقاقات البحرينة للدولة الساحلية  مبا

مبوجأأب  التحصأأني أو االستصأأالح وأنشأأطةالوضأأع القأأانوين للجأأ ر االصأأط اعية  '6'
 أورتفأأاع مسأتوى سأأطح البحأأر الللتصأدي  متأأدابري  إأأا املضأطلعالقأانون الأأدويل 

 ومعه للتكي 

 املسائ  املتعلقة لكيان الدولة -16

يف احلأاالت  هالدولأة أو فقدانأ ميأانسأت رار  سفي أا ينتصأ   احملت لأةحتلي  اآلاثر القانونيأة  '1'
غأأأري صأأأاحلة  ستأأأتأو   قأأأد غ أأأر متامأأأا  أراضأأأي الأأأدول اة رينأأأة البحأأأرفيهأأأا  ينكأأأونالأأأت 

 للعيش؛

 ر اصأأأأط اعية  جأأأأقامأأأأة نأو   واج حبأأأأ ر اةأأأأالتقيأأأأيم القأأأأانوين املتعلأأأأق بتحصأأأأني  '2'
 أن يف املت ثلة املخاطر م  مفم  يف ةالدولة يف الدول اة رين ميان  ع موسيلة ة

 أو أن تصبح غري صاحلة للعيش؛ متاما   أراضيها البحر ينغ ر

خطوط ااسأاس واحأرتا   تثبيتحتلي  االفرتاض القانوين ال ي ينفيد أبنه يف س   '3'
وكأ   التحكي أة احكا  القضائية والقأرارات وا املعا دات وفقاحلدوم املكرسة 

 أسأاس علأى احملأدمالبحأري  اجملالميان الدول اة رينة است اما دىل   اراست ر  تصور
قبأأأ  أن ينغ ر أأأا البحأأأر أو تصأأأبح غأأأري  الدولأأأة سأأأيامةمأأأان حتأأأت   الأأأ ي اإلقلأأأيم
 للعيش؛ صاحلة

مولأأأة  دقلأأأيممأأأ   جأأأ ء أو قطأأأاعب قأأأ   ينتصأأأ في أأأا  احملت لأأأةتقيأأأيم اآلاثر القانونيأأأة  '4'
 دقلي هأا ينتعرضمولة ج رينة  دىل -دما مع نق  السيامة أو بدون نقلها  - أخرى
مأأ   وذلأأك  للعأأيشينصأأبح غأأري صأأا   انأو  التأأا   البحأأري الغ أأر خلطأأر الأربي

أو أي شأأأأأأك  مأأأأأأ  أشأأأأأأكال الشخصأأأأأأية   أجأأأأأأ  احملافظأأأأأأة علأأأأأأى صأأأأأأفة الدولأأأأأأة
 الدولية؛ القانونية

 الربي دقلي ها ينتعرض انمية ج رينة مولة بني للدمجحملت لة حتلي  اآلاثر القانونية ا '5'
نشأأاء إل   أوأخأأرى ومولأأة للعأأيش صأأا  غأأري ينصأأبح ان أو التأأا  البحأأري للغ أأر
أو أي شك  م  أشأكال   في ا خيص صون ميان الدولة  أو رابطة بي ه ا احتام

 الشخصية القانونية الدولية للدولة اة رينةو

 اية األشخاص املتضررين من ارتفاع مستوا سطح البحراملتصلة يم املسائ  -17

ل فأأأأرام  املكفولأأأأةيف محاينأأأأة حقأأأأوق اإلنسأأأأان  الأأأأدول واجأأأأب ين طبأأأأقدىل أي مأأأأدى  '1'
 ارتفاع مستوى سطح البحر؛ على املرتتبة ال تائجاخلاضعني لوالينتها القضائية على 

كي  مأع اآلاثر وك  أن ينطبق مبدأ التعاون الدويل ملساعدة الدول على الت    '2'
 الضارة ال اشئة ع  ارتفاع مستوى سطح البحر على سكاهنا؛
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 أأأ  توجأأأد أي مبأأأامئ قانونيأأأة موليأأأة ت طبأأأق علأأأى التأأأدابري الأأأت تتخأأأ  ا الأأأدول  '3'
 ملساعدة سكاهنا على البقاء يف املوقع  رغم ارتفاع مستوى سطح البحر؛

اشأخاص ودعأامة تأوطي هم    توجأد أي مبأامئ قانونيأة موليأة ت طبأق علأى دجأالء ا '4'
 وهتجري م دىل اخلارج بسبب اآلاثر الضارة ال اشئة ع  ارتفاع مستوى سطح البحر؛

ل شأأأخاص املكفولأأأة مأأأا  أأأي املبأأأامئ الأأأت ت طبأأأق علأأأى محاينأأأة حقأأأوق اإلنسأأأان  '5'
اثر الضأأأأارة ال اشأأأأئة عأأأأ  ارتفأأأأاع مسأأأأتوى اآلبسأأأأبب  املشأأأأرمين  ماخليأأأأا  واملهأأأأاجرين 

 سطح البحرو

 يسلوب عم  اللجنة لعأن هرا املوضوع -سادسا   

 ينثري أأادجأأراء ع ليأأة مسأأح لل سأأائ  القانونيأأة الأأت  ‘الدراسأأيفرينأأق ال‘ هنأأج اتبأأاع سأأيتيح -18
الدراسأي القأانون الأدويل القأائم  فرينأق الاملرتابطأةو وسأيحل   قضأااي ارتفاع مسأتوى سأطح البحأر و 

لوالينأة ة أة القأانون الأدويل املت ثلأة يف  فقأا  املعا أدات والقأانون الأدويل العأريف  و  قانونمبا يف ذلك 
أن ينسأأهم  أأ ا اةهأأد يف مسأأاعي  وكأأ و و متأأدرج بشأأك تأأدوين  القأأانون الأأدويل العأأريف وتطأأوينر  

 أأ   املسأأائ  ومسأأاعدة الأأدول يف وضأأع حلأأول ع ليأأة مأأ  أجأأ  التصأأدي  لت أأاولاجملت أأع الأأدويل 
 الفعال لل سائ  ال اشئة ع  ارتفاع مستوى سطح البحرو

ا الأأت تت أأاول خمتلأأ  املسأأائ  الأأت ينثري أأ الورقأأاتدىل يف ع لأأه  يفرينأأق الدراسأأال وسيسأأت د -19
دولأأأأأة )ج( محاينأأأأأة ال ميأأأأأانقأأأأأانون البحأأأأأار  )ب(   مبأأأأأا ينلأأأأأي )أ( املوضأأأأأوع  أي في أأأأأا ينتعلأأأأأق أأأأأ ا 

ومأأ  شأأفن  أأ ا اخليأأار أن ينتأأيح املرونأأة  ااشأأخاص املتضأأررين  مأأ  ارتفأأاع مسأأتوى سأأطح البحأأرو
 بشفن   ا املوضوعو الع  يف  بفعالية دشراك أعضاء اللج ة املتبع وسُي كِّ  م   هجالكافية يف ال

قأد اسأتخدمت  أ   الطرينقأة يف املاضأي ب جأاحو ومأ   وجتدر اإلشارة دىل أن ة أة القأانون الأدويل
 و(14)(2002-2006) الفرينق الدراسي املعر بتج ؤ القانون الدويل على ذلك اامثلة 

املعا دات الدولية   ودىل ارسة الت تتبعها الدول  امل دىلالدراسي فرينق لاع    وسيست د -20
قأرارات القضأائية الصأامرة عأ  احملأامم الدوليأة والوط يأة واهليئأات الو   وغري ا مأ  الصأكوك الدوليأة
 ووتكاملي نظ ي هنج يف الع اصر     م   وسُتض  و ااخصائينيالقضائية الوط ية  وحتالي  

 وع يستويف شروط اختيار املواضيع اجلديدةاملوض -سالعا   

تسرتشأد مبعأاينري  لكي  تار ة ة القانون الدويل املواضيع الت سأُتدرج يف بأرانمج ع لهأا   -21
: )أ( أن ين بغأأأي املوضأأأوع أنَّ  و أأأي  (15)(1998مانأأأت قأأأد اتفقأأأت عليهأأأا يف مورهتأأأا اخل سأأأني )

 ينكأون أنلقأانون الأدويل وتدوين أه؛ )ب( ينعكس احتياجات الدول في ا ينتعلق سلتطوينر التأدرملي ل
سلتطأأوينر التأأدرملي  ينسأأ ح مبأأا الأأدول  ةممارسأأ حيأأث مأأ   مرحلأأة متقدمأأة سلقأأدر الكأأايف بلأأغ قأأد

 تقتصأأأأر الَّ للتطأأأأوينر التأأأأدرملي والتأأأأدوين ؛ )م( أ وقأأأأابال   والتأأأأدوين ؛ )ج( أن ينكأأأأون املوضأأأأوع حمأأأأدما  

__________ 

رعاينأأأة" شأأأرط الدولأأأة ااوىل سل( و"2012-2009"املعا أأأدات عأأأرب الأأأ م " )الفرينقأأأان الدراسأأأيان املع يأأأان مبوضأأأوعي تأأأال   (14)
 (و 2009-2015)

تقرينأأر الأأأدورة  و انظأأر أينضأأا  553فقأأرة ال  (يم)جأأالعاشأأر (  الفصأأ  1998) A/53/10  الأأدورة اخل سأأنيتقرينأأر  (15)
 و32  الفقرة (  الفص  الثالث )جيمA/72/10 (2017)التاسعة والستني  

http://undocs.org/ar/A/53/10
http://undocs.org/ar/A/72/10
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تطأورات  تعكأس الأت املواضأيعأن ت ظأر يف  املواضيع التقليدينة  ب  وك هأا أينضأا   حبث على اللج ة
 شواغ  ملحة هتم اجملت ع الدويل مك وو جديندة يف القانون الدويل 

" عأأأ  لقاااانون الااادويلابوعةقتااا   البحااارارتفااااع مساااتوا ساااطح موضأأأوع " ينُعأأأربِّ   أوال   -22
ت أأع : ينُأأرجَّح أن ينتأأفثر أمثأأر مأأ  ثلأأث الأأدول القائ أأة يف اجملينلأأي مأأا علأأى ب أأاء احتياجأأات الأأدول

إأ ا املوضأأوعو  شأأديندا   ا ت امأا   تبأدي  أأيالأدويل بشأك  مباشأأر سرتفأاع مسأتوى سأأطح البحأر  و 
  ا  عأأدم ت أأع الأأدويل أبسأأر   انَّ اجملتشأأ    نطاقأأا   أوسأأعوعأأالوة علأأى ذلأأك  قأأد تكأأون   أأاك آاثر 

  رتفأاع مسأتوى سأطح البحأر )مأثال  س مباشر غري بشك  ينتفثرم  الدول ااخرى حيت   أن  مبريا  
تشأأريند السأأكان  وعأأد  الوصأأول دىل املأأوارم(و وقأأد أضأأحى ارتفأأاع مسأأتوى سأأطح البحأأر  بسأأبب

يف مول اجملت أأع الأأدويل مكأأ و  عأأا   بوجأأه  تأأؤثر عامليأأة مشأأام  ينثأأري فهأأوسأأا رة عامليأأة  ومأأ    
بي ها البلأدان  م يف   ا اال ت ا  جم وعة مت وعة م  الدول م  خمتل  املواقع اةغرافية   وتشرتك

 ينق  شا دا  على اال ت ا  الشديند ال ي تبدينه الدولو مماري الساحلية  غ
 تثبيأتاملسائ  املتصلة بقانون البحأار )مثأ   بشفن لالدو  بني انشئة ة    اك ممارساثنيا  و  -23
 ر اصأأأأط اعية  ودنشأأأأاء حتصأأأأي ات سأأأأاحلية( ومحاينأأأأة ااشأأأأخاص جأأأأ دقامأأأأةو   طأأأأوط ااسأأأأاسخ

لبحأأر )مثأأ  دعأأامة تأأوطني اجملت عأأات احملليأأة ماخأأ  البلأأد أو املتضأأررين  مأأ  ارتفأأاع مسأأتوى سأأطح ا
 ممارسأأأة توجأأأدخأأأرى  ودنشأأأاء فئأأأات أتشأأأريات دنسأأأانية(و ودضأأأافة دىل ذلأأأك  أدىل بلأأأدان  درسأأأاهلا

 علأى اامثلأة م  و ي  يف مجلة أمور م ها حكومات امل فى تت ث  املوضوع إ اقائ ة ذات صلة 
 دىلانعأدا  السأيطرة علأى اإلقلأيمو ومثأة حاجأة  حالأةولأة يف الد ميأانتدابري ترمي دىل احلفأا  علأى  

 يفأبهنأا تأؤثر  وصأفهارتفاع مسأتوى سأطح البحأر الأت وكأ  الدجراء حتلي  مبكر ل اثر القانونية 
مثأ    لدولأةاأي حأال يف املعأاينري ااساسأية لكيأان  وعلأىعدم مأ  الأدول املع يأة  ل الفعليوجوم ال

 ان يك ع  الت تع سملوارم الضرورينة لرخاء     اامموواحلكم    والسكان  اإلقليم

 جمأاالتحتدينأد  يحفرينق الدراسي سأيتالع    انَّ  جمداي   املوضوع و  ا ينعد ل لك  اثلثا  و  -24
 الأأت وتلأأك تأأدرملي بشأأك  وتطوينر أأا تأأدوين ها تتأأيح ال ضأأج مأأ  مرجأأة بلغأأت الأأت الأأدويل القأأانون
ةوانب الت ينتعني ال ظر فيها بكوهنأا مل وسأة دىل مرجأة ا تتسمقت نفسه  الو  يفو و ثغرات تشوإا

 وخامسا  و  عالية  على ال حو املبني أعال  يف الفرعني رابعا  

ديندة ج  ا املوضوع ينعرب  يف ضوء احلجج املقدمة  ع  تطورات  يف أنَّ  رينب  ال ورابعا   -25
 مك وجملت ع الدويل  اتساور  التالشواغ  امللحة  ع يف القانون الدويل و 

 االستنتاج -اثمنا   

ارتفاااااع " عأأأأ  الدراسأأأأي للفرينأأأأق هنأأأأائي تقرينأأأأر يفأن تت ثأأأأ   اخلتاميأأأأة احلصأأأأيلة شأأأأفن مأأأأ  -26
سأت تاجات امل بثقأة االمبج وعأة مأ   "  مصأحوس  قاانون الادويلابل وعةقتا مستوا سطح البحر 

دمكانيأأة املضأأي   وكأأ  ال ظأأر يف فرينأأقللفرينأأق الدراسأأيو وبعأأد تقأأد  التقرينأأر ال هأأائي العأأ  ع أأ  
 ويف احملافأأأ  ماخأأأ  ة أأة القأأأانون الأأدويل أو غري أأأا مأأ    ء م أأهاجأأأ  أأو   قأأدما  يف ت أأأاول املوضأأوع

 وذلك بتحقيق الكفيلة السب 
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