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  الفصل العاشر  
 القانون الدويل منظور ملارتفاع مستوى سطح البحر 

 مقدمة -ألف 
رتفأأ.ع مسأأتوى سأأطح ا"( أن تأأدرج موضأأوع 2018قأأررت اللجثأأة، يف مورهتأأ. السأأبعني   -263
 و(1485 يف برانمج ع له. الطوين  ااج  "مثظور الق.نون الدويل م البحر 
مأأأأأأ.نون ااول/   22  املأأأأأأؤر  73/265 .والحظأأأأأأت اة عيأأأأأأة الع.مأأأأأأة الحقأأأأأأ. ، يف قرار أأأأأأ -264

الطوينأ  ااجأ  للجثأة، ومعأت اللجثأةظ يف  أ ا ، دمراج املوضوع يف برانمج الع   2018 مينس ل
الصدم دىل أن تضع يف اعتب.ر . التعليق.ت والشواغ  واملالحظأ.ت الأيت تبأدينه. احلكومأ.ت خأالل 

 الثق.ل يف اللجثة الس.مسةو

 النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية -ابء 
أن تأأأأأأدرج ، 2019 وأاير/مأأأأأأ.ين 21 ، املعقأأأأأأومة يف3467 .قأأأأأأررت اللجثأأأأأأة يف جلسأأأأأأته -265

املوضأأوع يف بأأرانمج ع لهأأ.و وقأأررت أينضأأ.  دنشأأ.ء فرينأأق مراسأأي مفتأأوح العضأأوينة معأأر سملوضأأوع، 
ينتشأأأأ.رك يف رائسأأأأته، علأأأأ  أسأأأأ.س التثأأأأ.وب، السأأأأيد بوغأأأأدان أورينسأأأأكو والسأأأأيد ينعقأأأأوب سيسأأأأه 

 والسيدة سترينسي. غ.لف.و تيليس والسيدة نيلوفر أورال والسيد خوان خوسيه روما س.نتوالرايو
، 2019 همتوو/ينوليأأأأأأ 15 ، املعقأأأأأأومة يف3480 .وأح.طأأأأأأت اللجثأأأأأأة عل أأأأأأ.  يف جلسأأأأأأته -266

 سلتقرينر الشفوي املشرتك ال ي قدمه رؤس.ء الفرينق الدراسيو
يف رائسأأأأته السأأأأيدة سترينسأأأأي. غ.لفأأأأ.و تيلأأأأيس  تشأأأأ.رمتعقأأأأد الفرينأأأأق الدراسأأأأي، الأأأأ ي و  -267

ونظأأر الفرينأأق الدراسأأي يف ورقأأة غأأ   و2019 هح ينران/ينونيأأ 6 والسأأيدة نيلأأوفر أورال، اجت .عأأ.  يف
و وانصبت مث.قشة 2021 دىل 2019  رمسية بشفن تثظيم أع .له ينتض   خرينطة طرينق للفرتة م

 الفرينق الدراسي عل  تشكيله، وجدوله ال مر وبرانمج ع له املقرتحني، وأس.ليب ع لهو
رينق مراسي ق.ئم علأ  حص  توافق يف اآلراء بشفن دنش.ء ف بتشكي  الفرينق، ينتعلق في .و  -268

دىل ااعضأ.ء يف مأ  سأثة  مأ.ن سأُيطلب وملأ. العضوينة سيكون مفتوح.  أم.  مجيع أعض.ء اللجثأةو
شأأ.رمة يف الفرينأأق، فأأ ن عضأأوينته ميكأأ  أن تتغأأ  املاالنضأأ .  دىل الفرينأأق الدراسأأي عأأ  طرينأأق ق.ئ أأة 

 وم  سثة دىل أخرى
بأأألانمج الع أأ ، ينُتوقأأأع مأأأ  الفرينأأأق الدراسأأي خأأأالل السأأأثتني القأأأ.ممتني أن  ينتعلأأأق في أأ.و  -269

 ينعكأأأأأأأأ  علأأأأأأأأ  املواضأأأأأأأأيع الفرعيأأأأأأأأة ال الثأأأأأأأأأة احملأأأأأأأأدمة يف املخطأأأأأأأأ  الدراسأأأأأأأأي الأأأأأأأأ ي أُعأأأأأأأأأد يف
، برائسأأأأة السأأأأيد 2020 عأأأأ.  و أأأأي: املسأأأأ.ئ  املتصأأأألة بقأأأأ.نون البحأأأأ.ر، يف ،(1486 2018 عأأأأ. 

س.ئ  املتصلة بكيأ.ن الدولأة، واملسأ.ئ  املتصألة حب .ينأة بوغدان أورينسكو والسيدة نيلوفر أورال  وامل
، برائسأة السأيدة سترينسأي. 2021 عأ.  ااشخ.ص املتضررين  م  ارتف.ع مستوى سأطح البحأر، يف

 غ.لفأأ.و تيلأأيس والسأأيد خأأوان خوسأأيه روما سأأ.نتوالرايو وأعأأرب أعضأأ.ء اللجثأأة عأأ  مع هأأم بوجأأه
__________ 

 و369(، الفقرة A/73/10  10 الواثئق الرمسية للج عية الع.مة، الدورة ال .ل ة والسبعون، امللحق رقم (1485 
 املرجع نفسه، املرفق سءو (1486 
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املقأأرتح للفرينأأق الدراسأأي قأأد ينتطلأأب التعأأدين  يف  هلأأ ا الأأثهجو ولأأوحل أينضأأ.  أن بأأرانمج الع أأ  عأ. 
 ضوء الط.بع املعقد لل س.ئ  املقرر الثظر فيه.و

أن الفرينأأق الدراسأأي سأأيعقد  أأو مأأس جلسأأ.ت يف   قُأأدرأبسأأ.ليب الع أأ ،  ينتعلأأق في أأ.و  -270
شأ.رمون، قبأ  مأ  مورة، ورقأة مسأ.ئ و وسأيجري حترينأر تعل  أن ينعأد الرؤسأ.ء امل وات فقم  مورةو 

ة املسأأأ.ئ  وترمجتهأأأ. وتع ي هأأأ. موثيقأأأة رمسيأأأة ُتسأأأتخد  أس.سأأأ.  لل ث.قشأأأة ولل سأأأ.مهة السأأأثوينة ورقأأأ
  أينضأأأ.  أس.سأأأ.  للتقأأأ.رينر الالحقأأأة للفرينأأأق الدراسأأأي عأأأ  مأأأ  اعضأأأ.ء الفرينأأأق الدراسأأأيو وستشأأأكّ 

 خالهلأأ. مأ  ميكأأثهمموضأوع فرعأيو مث سأأُيدع  أعضأ.ء الفرينأأق الدراسأي دىل طأرح ورقأأ.ت مسأ.مهة 
دمت.مهأأ.  أبن ينتثأأ.ولوا مأأ ال  امل .رسأأة  أو شأأ.رمونت  ورقأأة املسأأ.ئ  الأأيت ينعأأد . الرؤسأأ.ء املالتعليأأق علأأ
أي ج.نأأأأب  خأأأأر مأأأأ  جوانأأأأب املوضأأأأوع الفرعأأأأي(  أو السأأأأوابق القضأأأأ.ئية اإلقلي يأأأأة أو اإلقلي يأأأأة

 وستصدر يف مرحلة الحقة توصي.ت بشفن شك  نت.ئج ع   الفرينق الدراسيو
درظج ع أأأأأأ  الفرينأأأأأأق الدراسأأأأأأي يف تقرينأأأأأأر ورات اللجثأأأأأأة، سأأأأأأيُ ويف هن.ينأأأأأأة مأأأأأأ  مورة مأأأأأأ  م -271

شأأأ.رمون وااعضأأأ.ء تموضأأأوعي، ينأأأويل االعتبأأأ.ر الواجأأأب لورقأأأ.ت املسأأأ.ئ  الأأأيت ينعأأأد . الرؤسأأأ.ء امل
وورقأأ.ت املسأأ.مهة ذات الصأألة الأأيت ينقأأدمه. ااعضأأ.ء، وينلخأأص يف الوقأأت نفسأأه مث.قشأأة الفرينأأق 

شأأ.رمون علأأ  تالفرينأأق الدراسأأي، مث سيعرضأأه الرؤسأأ.ء املفق علأأ  ذلأأك التقرينأأر يف الدراسأأيو وسأأيُأتّ 
 اللجثة، حبيث ميك  دمراج موج  له يف تقرينر اللجثة السثويو

أبن تأدعو اللجثأة الأدول دىل تقأدمي تعليقأ.ت علأ  مسأ.ئ   أينض.الفرينق الدراسي  وأوص  -272
يف الفص  ال .لث م  تقرينر اللجثةو ونوقشت يف الفرينأق الدراسأي أينضأ.  دمك.نيأة طلأب  ترمحمدمة 

ع.ر  اخلألاء التقثيأني مبوسيست ر التعوين  عل  دمك.نية االستع.نة  اامم املتحدةو مراسة م  أم.نة
 م  خالل اانشطة اة.نبية اليت تثظَّم أثث.ء الدورات املقبلة للجثةو والعل يني

دح.طأأأأة اللجثأأأأة عل أأأأ.  سملؤلفأأأأ.ت  الفرينأأأأق الدراسأأأأي، مبسأأأأ.عدة اام.نأأأأة، سأأأأيتوىل، وأخأأأأ ا   -273
اانشأأأأأطة ذات الصأأأأألة الأأأأأيت قأأأأأد تأأأأأثظَّم يف السأأأأأثتني  أو اةدينأأأأأدة عأأأأأ  املوضأأأأأوع وسالجت .عأأأأأ.ت

 الق.ممتنيو


