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  فصل الثالثال  
 مسائل حمددة ستكون للتعليقات علياا أمهية خاصة لدى اللجنة

، يف 2018 عأأأ.  تأأوم اللجثأأأة أن تأأأ مِّر أبهنأأ. اعت أأأدت، يف مورهتأأأ. السأأبعني املعقأأأومة يف -26
مرحلأأة القأأراءة ااوىل، نأأص مشأأروع مليأأ  التطبيأأق املؤقأأت لل ع. أأدات، مث طلبأأت دىل احلكومأأ.ت 

وتأأأأأدعو اللجثأأأأأة احلكومأأأأأ.ت  و(3 افيهأأأأأ. بتعليقأأأأأ.ت ومالحظأأأأأ.ت عليأأأأأهواملثظ أأأأأ.ت الدوليأأأأأة أن تو 
ااحكأأأ.   مشأأأ.رينعواملثظ أأأ.ت الدوليأأأة دىل أن تثظأأأر أينضأأأ.  يف دمراج تعليقأأأ.ت ومالحظأأأ.ت علأأأ  

 يف املرفق أل  م    ا التقرينرو ةالث وذجية املتعلقة سلتطبيق املؤقت لل ع. دات، الوارم
ارم يف الفصأأأأ  ال .لأأأأث مأأأأ  تقرينر أأأأ. عأأأأ  مورهتأأأأ. وتأأأأرى اللجثأأأأة أن طلأأأأب االسأأأأتعال  الأأأأو  -27

ينأأأ ال طلبأأأ.  وجيهأأأ. ،  ال ،(4 "ةالفأأأة الأأأدول يف مسأأأؤولية الدولأأأخ"( عأأأ  موضأأأوع 2018السأأأبعني  
 وترّحب أبي معلوم.ت دض.فية ع    ا املوضوعو

وترحأأب اللجثأأة أينضأأ.  سحلصأأول علأأ  أي معلومأأ.ت رما  علأأ  ااسأأئلة والطلبأأ.ت الت.ليأأة  -28
ينُ مر خأال  ذلأك(، لكأي تؤخأ  بعأني االعتبأ.ر  مل  م. 2019م.نون ااول/مينس ل   31حبلول 

ش.رمني للفرينق الدراسأي املعأر سرتفأ.ع تيف تقرينر م  مقرر م  املقررين  اخل.صني وتقرينر الرئيسني امل
 سطح البحر م  مثظور الق.نون الدويلومستوى 

 حصانة مساويل الدول مل الوالية القضائية اجلنائية األجنبية -ألف 
مبأأأأ.مئ  أو ترحأأأأب اللجثأأأأة بتلقأأأأي أي معلومأأأأ.ت ينتسأأأأ  للأأأأدول تقأأأأدميه. عأأأأ  أي أملأأأأة -29

.ذ تعلي .ت تثفي ينة موجهة دىل مأوافي الدولأة واهليئأ.ت املختصأة سنأ أو بروتوموالت أو توجيهية
حصأ.نتهم مأ  الوالينأة القضأ.ئية اةث.ئيأة  ويف أي قرارات م  شفهن. أن تؤثر يف املسؤولني ااج.نأب

 ااجثبية يف دقليم مولة احملك ةو

 املبادئ العامة للقانون -ابء 
 ينتعلأأأق في أأأ.تطلأأأب اللجثأأأة دىل الأأأدول أن توافيهأأأ. مبعلومأأأ.ت عأأأ  امل .رسأأأة الأأأيت تتبعهأأأ.  -30

مأأ  الثظأأ.  ااس.سأأي  38 ج( مأأ  املأأ.مة 1ن، سملعأأ  املقصأأوم يف الفقأأرة سملبأأ.مئ الع.مأأة للقأأ.نو 
 يف ذلك عل  الثحو املبني يف: مب. حملك ة العدل الدولية،

 قرارات احمل.مم الوطثية والقوانني وأي ة.رسة ذات صلة متبعة عل  الصعيد الوطر   أ( 
 القض.ئية الدولية املرافع.ت املدىل هب. أم.  احمل.مم واهليئ.ت   ب( 
 البي.انت املدىل هب. يف املثظ .ت الدولية واملؤمترات الدولية واحمل.ف  ااخرى   ج( 
 امل .رس.ت التع. دينةو  م( 
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 ارتفاع مستوى سطح البحر مل منظور القانون الدويل -جيم 
يب ترحب اللجثة أبي معلومأ.ت ينتسأ  للأدول واملثظ أ.ت الدوليأة واحلرمأة الدوليأة للصأل -31

اامحر واهلالل اامحر تقدميه. ع  امل .رسة املتبعأة فيهأ. وأي معلومأ.ت أخأرى ذات صألة مبوضأوع 
 ارتف.ع مستوى سطح البحر م  مثظور الق.نون الدويلو

(، علأأأ  موضأأأوع ارتفأأأ.ع 2020وسأأأ م  الفرينأأأق الدراسأأأي، يف الأأأدورة ال .نيأأأة والسأأأبعني   -32
 أأأ ا الصأأأدم، ترحأأأب اللجثأأأة أبن توافيهأأأ.  ويف مسأأأتوى سأأأطح البحأأأر مأأأ  مثظأأأور قأأأ.نون البحأأأ.رو

، أبم لأأأة عأأأ  ة.رسأأأته. قأأأد تكأأأون ذات صأأألة 2019مأأأ.نون ااول/مينسأأأ ل   31الأأأدول، حبلأأأول 
بتغأ ات أخأرى يف الظأرو  ذات  أو  حىت ودن م.نت غ  مب.شرة( سرتف.ع مستوى سأطح البحأر

س وعثأأد االقتضأأ.ء، خبطأأوط طبيعأأة ة.ثلأأةو وميكأأ  أن تتعلأأق  أأ   امل .رسأأة، مأأ ال ، خبطأأوط ااسأأ.
ااسأأأ.س اارخبيليأأأة، واخلطأأأوط الف.صأأألة، واالرتف.عأأأ.ت الأأأيت ينثحسأأأر عثهأأأ. املأأأ.ء، واةأأأ ر، واةأأأ ر 
االصأأطث.عية، وتأأأداب  استصأأالح ااراضأأأي البحرينأأأة وغ  أأ. مأأأ  تأأأداب  حتصأأني السأأأواح ، ونأأأو  

ملوضأأأوعو وميكأأأ  أن املثأأأ.طق البحرينأأأة، وتعيأأأني احلأأأدوم البحرينأأأة، وأي مسأأأ.ئ  أخأأأرى ذات صأأألة س
 ينلي: م. تش   املوام ذات الصلة

 سي . مع. دات تعيني احلدوم البحرينة  وال املتعدمة ااطرا ، أو املع. دات ال ث.ئية  أ( 
سأأي . ااحكأأ.  ذات الصأألة بتأأفث  ارتفأأ.ع  وال الوطثيأأة، اانظ أأة أو التشأأرينع.ت  ب( 

 بوجه أعم سطح البحر يف خطوط ااس.س و/أو يف املث.طق البحرينة 
 مب .رس.ت الدول  أو املراسالت ااخرى املتصلة سملع. دات أو اإلعالانت والبي.انت  ج( 
الدوليأأأة والثتأأأ.ئج  أو اهليئأأأ.ت القضأأأ.ئية الوطثيأأأة أو السأأأوابق القضأأأ.ئية لل حأأأ.مم  م( 

 البح.ر اليت توصلت دليه. اإلجراءات ااخرى املعثية يف تسوينة املث.وع.ت املتصلة بق.نون 
أي مالحظأأ.ت متعلقأأة سرتفأأ.ع مسأأتوى سأأطح البحأأر مقدمأأة يف سأأي.ال التأأ ا     أ( 

الأأأأأدول ااطأأأأأرا  مبوجأأأأأب اتف.قيأأأأأة اامأأأأأم املتحأأأأأدة لقأأأأأ.نون البحأأأأأ.ر  ينأأأأأداع اخلأأأأأرائ  و/أو قأأأأأوائم 
 اإلحداثي.ت اةغرافية 

أي معلومأأ.ت أخأأرى ذات صأألة، م أأ  البيأأ.انت املأأدىل هبأأ. يف احمل.فأأ  الدوليأأة،   و( 
 اآلراء الق.نونية والدراس.توم لك و 

وترحب اللجثة م لك بتلقأي أي معلومأ.ت يف املوعأد احملأدم عأ  موضأوع الأدول ومح.ينأة  -33
ااشأأأخ.ص املتضأأأررين  مأأأ  ارتفأأأ.ع مسأأأتوى سأأأطح البحأأأر، علأأأ  الثحأأأو املبأأأني يف املخطأأأ  العأأأ.  

ع.ن سأيثظر فيه أ. ومهأ. موضأو  ،(5 ملوضوع ارتف.ع مستوى سطح البحر م  مثظور القأ.نون الأدويل
 (و2021الفرينق الدراسي خالل الدورة ال .ل ة والسبعني للجثة  

__________ 
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