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  الفصل الثالث  
 مسائل محددة ستكون للتعليقات عليها أهمية خاصة لدس اللجنة

أن طلب االسأتعال  الوارد يإ الفصأل الثالث من تقرنرها عن دورتها الحادية والسأبعين  ترى اللج ة  -24
لعامة ( عن موضأأوعإ  حصأأانة مسأأؤولإ الدول من الوالية القضأأائية الج ائية امج بية“ و المبادئ ا2019)

 امال طلبا  وجيها ا وترّحب بفي معلومات رضافية عن ه ان الموضوعينو ا ال(4)للقانون“

 خالفة الدول في مسؤولية الدولة -ألف 

  سأتكون اللج ة ممت ة لو تواييها الدول بمعلومات عن ممارسأتها المتصألة بةالية الدول يإ مسأؤولية  -25
وسأتكون اللج ة ممت ة للغاية لو تلقت أمثلة ذات صألة به ا و 2021كانون امول/ديسأمبر    31الدولة بحلول 

 الموضوع عما الإ:

يإ ذلك اتفاقات التسونة اإلجمالية وغيرها من االتفاقات المتعددة امطراف   المعاهداتا بما  )أ( 
 والث ائية ذات الصلة؛

 الث ائية؛ طراف أوييها التشرنعات الم فِّ ة لالتفاقات المتعددة ام القوانين الوط يةا بما )ب( 

 اإلقليميةوقرارات المحاكم والهيئات القضائية المحلية واإلقليمية ودون   ) ( 

 ارتفاع مستوس سطب البحر من مناور القانون الدولي -باء 

( على الموضأوعين الفرعيين المتمثلين 2022سأيركم الفرنق الدراسأإ يإ الدورة الثالثة والسأبعين ) -26
مسأتوى سأبح   البحر من م ظور الدول وحماية امشأةاص المتضأررنن من ارتفاعيإ ارتفاع مسأتوى سأبح  

  الصأأأأددا ترحب اللج ة بفي معلومات اتسأأأأ ى للدول والم ظمات الدولية المع ية والحركة الدولية   ه ا  البحرو ويإ 
ة  ا عن الممارسأأة المتبع 2021كانون امول/ديسأأمبر   31للصأأليب امحمر والهالل امحمر تقديمهاا بحلول 

لدولإا خرى ذات صأأأأأأألة بموضأأأأأأأوع ارتفاع مسأأأأأأأتوى سأأأأأأأبح البحر من م ظور القانون اييها وأي معلومات أ
 يإ ذلك عما الإ: بما

  التدابير المتة ة لتد يم سأأأواحلهاا  اتعلق بب ا  جمر اصأأأب ا ية أو  الممارسأأأة المتبعة فيما  )أ( 
 مراعاة  الرتفاع مستوى سبح البحر يإ الحالتين؛

بدونها لتوطين   توزنعهاا مع نقل السأأأأأأأأأأأيادة عليها أو زل عن امراضأأأأأأأأأأأإ أوحاالت الت ا )ب( 
سأأأأيما الدول الجمرنة الصأأأأغيرة ال اميةا المتضأأأأررنن من ارتفاع   من الدول امخرىا وال امشأأأأةاص القادمين
 مستوى سبح البحر؛

ة التشأأأرنعات والسأأأياسأأأات واالسأأأتراتيجيات اإلقليمية والوط يةا حسأأأب االقتضأأأا ا المتعلق ) ( 
 بحماية امشةاص المتضررنن من ارتفاع مستوى سبح البحر؛

  تتبعها الم ظمات الدولية المع ية والحركة الدولية للصأأأأليب امحمر والهالل الممارسأأأأة التإ   )د( 
اتعلق بحماية امشأأأأةاص المتضأأأأررنن من ارتفاع مسأأأأتوى سأأأأبح البحرا ومعلومات عن ذلك  امحمر فيما

 وعن تجربتها يإ ه ا المجال؛

  

 على التوالإو 30و 29(ا الفقرتان A/74/10) 10 الوثائق الرسمية للجمعية العامةا الدورة الرابعة والسبعونا الملحق رقم (4)

https://undocs.org/ar/A/74/10


A/76/10 

9 GE.21-11083 

تلك سأيما   اميةا وال اتعلق بالدول الجمرنة الصأغيرة ال  التدابير التإ اتة تها دول ثالثة فيما  )ه(  
ا  التآزر مع تلك الدول  ‘ طرائق التعاون أو 1’  :الإ  يإ ذلك ما  المتفثرة بارتفاع مسأأأأأأأأأأأأأتوى سأأأأأأأأأأأأأبح البحرا بما 

هم ييها ومماولتهم أنشأأأبة مه ية يإ ذلك رمكانية سأأأفر امشأأأةاص رلى تلك الدول الثالثةا يضأأأال  عن رقامت  بما 
‘ احتفاظ هؤال  امشأأأأأأأأأأأةاص بج سأأأأأأأأأأأياتهم امصأأأأأأأأأأألية و/أو حصأأأأأأأأأأأولهم على ج سأأأأأأأأأأأية الدولة الثالثة 2’   ييها؛ 

 الجماعات بهونتهم الثقافيةو  ‘ احتفاظ هؤال  اميراد أو 3’ مواط تها؛   أو 

ور قانون البحارا  اتعلق بالموضأأأأوع الفرعإ المتمثل يإ ارتفاع مسأأأأتوى سأأأأبح البحر من م ظ  وفيما  -27
  ا باإلضأأأأأاية رلى المسأأأأأائل المحددة التإ طلبت 2022حمنران/اونيه    30يم الدولا بحلول  ترحب اللج ة ك لك بتقد 

 الإ:  ا ما ( 5) ( 2019اللج ة تعليقات عليها يإ الفصل الثالث من تقرنرها عن دورتها الحادية والسبعين ) 

  اس القوانين الوط ية المتعلقة بةبوط امسأأ  أمثلة عن الممارسأأة المتبعة فيما اتصأأل بتحداث  )أ( 
اتصأأأأأل   المسأأأأأتةدمة يإ اياس اتسأأأأأاع الم اطق البحرنة ووتيرة تحداث تلك القوانين؛ الممارسأأأأأة المتبعة فيما

 بوتيرة تحداث رشعارات الم اطق البحرنة الوط ية المودعة لدى اممين العا  لألمم المتحدة؛

م ع أمثلة عن الممارسأأأأأأأأأأأأة المتبعة فيما ا  )ب(  ليها خبوط  تصأأأأأأأأأأأأل بتحداث الةرائط التإ تدرسأأأأأأأأأأأأ 
  امسأأاس والحدود الةارجية للم اطق االقتصأأادية الةالصأأة والجرف القاريا يضأأال  عن قوائم اإلحداثيات الجغرافية 

ة ويقأا  لألحكأا  ذات الصأأأأأأأأأأأأألأة من اتفأاايأة اممم المتحأدة لقأانون البحأار و/أو القأ يإ ذلأك   انون الوط إا بمأا المعأدَّ
والقوائم المودعة لدى اممين العا  لألمم المتحدة والمعلن ع ها على ال حو الواجبا ووتيرة تحداث تلك   الةرائط 

يإ ذلأك مغراض   اتعلق بتحأداأث الةرائط المالحيأةا بمأا  الةرائط والقوائم؛ أمثلأة عن الممأارسأأأأأأأأأأأأأأة المتبعأة فيمأا 
 حداث تلك الةرائط؛ ضارنس الم اطق الساحليةا ووتيرة ت رثبات التغيرات التإ طرأت على ت 

  تعدالها بسأأأأأبب ارتفاع مسأأأأأتوى  أي أمثلة عن أخ  معاهدات الحدود البحرنة يإ االعتبار أو  ) ( 
 سبح البحر؛

معلومات عن مقدار االنحسأأأار السأأأاحلإ الفعلإ و/أو المتوقع بسأأأبب ارتفاع مسأأأتوى سأأأبح   )د( 
 إ؛  المستةدمة يإ اياس البحر اإلقليم   تمل على نقاط امساس وخبوط امساس يإ ذلك تفثير  المح  البحرا بما 

المتوقعة يإ رطار تدابير التكيف السأاحلإ يإ ضأو   معلومات عن امنشأبة الم ف ة أو )ه( 
 يشمل الحفاظ على نقاط امساس وخبوط امساسو ارتفاع مستوى سبح البحرا بما

رسة التإ تتبعهاا وك لك  لقبيل ومعلومات من الدول عن المماوترحب اللج ة بتلقإ أمثلة من ه ا ا -28
أخرى عن الممارسأأأأأأأة التإ تتبعها الدول وأي معلومات ذات صأأأأأأألة بالموضأأأأأأأوع من جميع م اطق  أي أمثلة 

يإ ذلكا على وجه الةصأأأأأأأأأأأأأأوصا الدول الواقعة يإ الم اطق اإلقليمية   العالم اإلقليمية ودون اإلقليميةا بما
 حتى اآلنوتتلق م ها أي تقارنر  لم قارنر أوتتلق م ها سوى القليل من الت إ لمودون اإلقليمية الت

  

 و32ا الفقرة المرجع نفسه (5)


