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  الفصل التاسع  
 ارتفاع مستوس سطب البحر من مناور القانون الدولي

 مقدمة  -ألف 

(ا أن تدر  موضأأأوع مارتفاع مسأأأتوى سأأأبح البحر من  2018ين )قررت اللج ةا يإ دورتها السأأأبع -240
 و(431)م ظور القانون الدولإم يإ برنامج عملها البونل امجل

ا  2018ديسأأأأأأأأأأأمبر  /كانون امول  22المؤرخ    73/265والحظت الجمعية العامة الحقا ا يإ قرارها  -241
يإ ه ا الصأأأأأأدد رلى أن تضأأأأأأع يإ  ردرا  الموضأأأأأأوع يإ برنامج العمل البونل امجل للج ةا ودعت اللج ة  

 سادسةواعتبارها التعليقات والشواغل والمالحظات التإ تبداها الحكومات خالل ال قاش يإ اللج ة ال

( أن تدر  الموضأأأأأأأأوع يإ برنامج عملهاو وقررت  2019وقررت اللج ة يإ دورتها الحادية والسأأأأأأأأبعين )  - 242
 إ بالموضأوع يشأترك يإ رئاسأتها على أسأاس الت اوبا السيد  اللج ة أيضأا  رنشأا  يرنق دراسأإ مفتوح العضأونة مع 

ليس والسأأيدة نيلوير أورال والسأأيد خوان خوسأأيه  بوغدان أورنسأأكو والسأأيد يعقوب سأأيسأأه والسأأيدة باترنسأأيا غالفاو تي 
 و  ( 432) رودا سانتوالرناو وأحاطت اللج ة علما  ك لك بالتقرنر الشفوي المشترك ال ي قدمه رئيسا الفرنق الدراسإ 

وخالل تلك الدورة أيضأأا ا عقد الفرنق الدراسأأإا ال ي اشأأتركت يإ رئاسأأته السأأيدة باترنسأأيا غالفاو   -243
و ونظر الفرنق الدراسإ يإ ورقة غير رسمية 2019حمنران/اونيه    6تيليس والسيدة نيلوير أورالا جلسة يإ 

ة الفرنق الدراسأأإ م اقشأأ و وانصأأبت2021رلى   2019بشأأفن ت ظيم أعماله تتضأأمن خرنبة طرنق للفترة من  
 و  (433)على تشكيلها وجدوله المم إ وبرنامج عمله المقترحينا وأساليب عمله

وفيما اتعلق ببرنامج العملا وره ا  بتعداله يإ ضأأأأأأأأأو  المسأأأأأأأأأائل المعقدة المقرر ال ظر ييهاا كان   -244
بط الدراسأإ ال ي أدعد المة ادتوقع من الفرنق الدراسأإ أن يعك  على المواضأيع الفر ية الثالثة المحددة يإ

ا وهإ: المسأأأأائل المتصأأأألة بقانون البحارا برئاسأأأأة السأأأأيدة نيلوير أورال والسأأأأيد بوغدان  (434)2018يإ عا   
؛ والمسأأأائل المتصأأألة بكيان الدولةا وك لك المسأأأائل المتصأأألة بحماية امشأأأةاص المتضأأأررنن من أورنسأأأكو

 رودا سانتوالرنا والسيدة باترنسيا غالفاو تيليسو ارتفاع مستوى سبح البحرا برئاسة السيد خوان خوسيه

وفيما اتعلق بفسأأأأأأاليب العملا قددر أن الفرنق الدراسأأأأأأإ سأأأأأأيعقد نحو خمس جلسأأأأأأات يإ كل دورةو  - 245
واتُّفق على أن يعد الرؤسأا  المشأاركونا قبل كل دورةا ورقة مسأائلو وسأيجري تحرنر ورقة المسأائل وترجمتها  

ق الدراسأأأإو وسأأأتشأأأّكل  سأأأتةد  أسأأأاسأأأا  للم اقشأأأة وللمسأأأاهمة السأأأ ونة معضأأأا  الفرن وتعميمها كوثيقة رسأأأمية تد 
أيضأا  أسأاسأا  للتقارنر الالحقة للفرنق الدراسأإ عن كل موضأوع يرعإو ثم سأيددعى أعضا  الفرنق الدراسإ رلى 

ن أو طرح ورقات مسأأأأأأأاهمة يمك هم من خاللها التعليق على ورقة المسأأأأأأأائل التإ يعدها الرؤسأأأأأأأا  المشأأأأأأأاركو 
و السأأأأأوابق القضأأأأأائية اإلقليمية أو أي جانب آخر من جوانب  رتمامها )بفن ات اولوا مثال  الممارسأأأأأة اإلقليمية أ 

 الموضوع الفرعإ(و وستصدر يإ مرحلة الحقة توصيات بشفن شكل نتائج عمل الفرنق الدراسإو 

رات اللج ة يإ تقرنر اولإ واتدفق أيضأأأا  على ردرا  عمل الفرنق الدراسأأأإ يإ نهاية كل دورة من دو  - 246
ئل التإ يعدها الرؤسأا  المشأاركون وورقات المسأاهمة ذات الصألة التإ يقدمها  االعتبار الواجب لورقات المسأا 

امعضأا ا ونلةص يإ الوقت نفسأه م اقشأة الفرنق الدراسأإو وسأيدّتفق على ذلك التقرنر يإ الفرنق الدراسأإا  
 ةا بحيث يمكن ردرا  موجم له يإ تقرنر اللج ة الس ويو ثم سيعرضه الرؤسا  المشاركون على اللج  

  

 و369(ا الفقرة A/73/10) 10الوثائق الرسمية للجمعية العامةا الدورة الثالثة والسبعونا الملحق رقم  (431)

 و273-265(ا الفقرات A/74/10) 10الوثائق الرسمية للجمعية العامةا الدورة الرابعة والسبعونا الملحق رقم  (432)

 و269المرجع نفسها الفقرة  (433)

 (ا المريق با وA/73/10) 10عامةا الدورة الثالثة والسبعونا الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية ال (434)
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 النار في الموضوع في الدورة الحالية -اءب 

أعادت اللج ة يإ الدورة الحالية تشأأأكيل الفرنق الدراسأأأإ المع إ بارتفاع مسأأأتوى سأأأبح البحر من   -247
حارا وهما السأأأأيدة نيلوير م ظور القانون الدولإا برئاسأأأأة الرئيسأأأأين المشأأأأاركين المع يين بمسأأأأائل قانون الب

 أورال والسيد بوغدان أورنسكوو

وويقا  لبرنامج العمل وأسأأأاليب العمل المتفق عليهاا عدرضأأأت على الفرنق الدراسأأأإ ورقة المسأأأائل  -248
( الموضأأأأأأأأأأأأأأوع  يإ  أولإ Corr.1و  A/CN.4/740امولى  مراجع  بثبأأأأأأأت  مقرونأأأأأأأة  صأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدرت  التإ  (ا 

(A/CN.4/740/Add.1 ا أعد  السيدة أورال)والسيد أورنسكوو 

ا وما تال  من تفجيل الدورة الثانية والسأأأأأبعين للج ةا دعا الرئيسأأأأأان  19- ونظرا  لتفشأأأأأإ جائحة كوييد  - 249
المشأأاركان أعضأأا  اللج ة رلى أن يحيلوا رليهما مباشأأرة  تعليقات مكتوبة على ورقة المسأأائل امولىو وبعد رتما  

شأأأأأبكإ رلى أنتيغوا وبربودا معلومات ندشأأأأأرت على موقع اللج ة ال ورقة المسأأأأأائل امولىا قد  االتحاد الروسأأأأأإ و 
  اسأأأأتجابة  لبلب اللج ة يإ الفصأأأأل الثالث من تقرنرها   ( 435) جانب المعلومات التإ سأأأأبق أن وردت من الحكومات 

تعليقات من   2021أيار/مااو    31 و وعدممت على جميع أعضأأأا  الفرنق الدراسأأأإ يإ ( 436) 2019السأأأ وي لعا  
 يط الهادئ على ورقة المسائل امولىو م تدى جمر المح 

 19و 8و 7و 6حمنران/اونيه ويإ  4رلى  1وعقد الفرنق الدراسأأأأأأإ ثمانإ جلسأأأأأأات يإ الفترة من   -250
 و(437)2021تموز/اوليه  

ا بالتقرنر الشأأأأأأفوي  2021تموز/اوليه  27ا المعقودة يإ  3550وأحاطت اللج ة علما  يإ جلسأأأأأأتها   -251
 و438فرنق الدراسإالمشترك ال ي قدمه رؤسا  ال

 الفريق الدراسي المناقشات المعقودة في  

  ا أشأأأأارت الرئيسأأأأة المشأأأأاركة 2021حمنران/اونيه    1يإ الجلسأأأأة امولى للفرنق الدراسأأأأإا المعقودة يإ   -252
  )السأأأأأأيدة أورال( رلى أن الغرض من الجلسأأأأأأات امربع امولى المقرر عقدها يإ الجم  امول من الدورة هو رتاحة 

جرا  تبادل موضأوعإ يإ اآلرا ا على شأكل جلسأة عامةا حول ورقة المسأائل امولى وأي شأؤون  الفرصأة إل
ذات صألة قد اود امعضأا  معالجتهاو ثم سأيدسأتةد  موجم له ا التبادلا يدعد يإ شأكل تقرنر مؤقتا أسأاسأا   

تلك الم اقشأأأأات رةو وعقب  للم اقشأأأأات يإ جلسأأأأات الفرنق الدراسأأأأإ المقرر عقدها يإ الجم  الثانإ من الدو 
التإ سأأأتجري خالل الجم  الثانإ من الدورةا سأأأيتم تجميع ذلك التقرنرا وندتفق عليه يإ الفرنق الدراسأأأإا ثم 
يقدمه الرئيسأأأأأان المشأأأأأاركان رلى اللج ةا بنية ردراجه يإ تقرنرها السأأأأأ ويو واسأأأأأت د ه ا اإلجرا ا ال ي اتفق 

 و2019لعا   عليه الفرنق الدراسإا رلى تقرنر اللج ة

وفيمأا اتعلق بجوهر الموضأأأأأأأأأأأأأأوعا كمأا هو مبين أيضأأأأأأأأأأأأأأا  يإ المةبط الأدراسأأأأأأأأأأأأأأإ الأ ي أدعأد يإ  -253
ا أشأأأأأأير رلى أن نتائج ارتفاع مسأأأأأأتوى سأأأأأأبح البحر على أرض الواقع تثير عددا  من المسأأأأأأائل  2018 عا 

بحارا  قانون ال الهامة ذات الصأأأأأألة بالقانون الدولإو وتشأأأأأأمل ه   المسأأأأأأائلا بقدر ما تتصأأأأأأل بفمور تةص
اآلثار القانونية لغمر الم اطق السأأاحلية الواطئة والجمر على خبوط امسأأاس ييهاا وعلى الم اطق البحرنة  

  

ةا رومأانيأاا وسأأأأأأأأأأأأأأ غأايورةا وكرواتيأاا وملأديفا والمملكأة المتحأدة لبرنبأانيأا العظمى وأارل أدا الشأأأأأأأأأأأأأأمأاليأةا وواليأات ميكرونيمنأا الموحأد (435)
 :م تأدى جمر المحيط الهأادئو المعلومأات المقأدمأة متأاحأة يإوهول أداا والواليأات المتحأدة اممرنكيأةو ووردت معلومأات أيضأأأأأأأأأأأأأأا  من  

https://legalوunوorg/ilc/guide/8_9وshtmlو 

 و33 - 31(ا الفقرات A/74/10) 10الوثائق الرسمية للجمعية العامةا الدورة الرابعة والسبعونا الملحق رقم  (436)

 إوانظر الفصل امول أعال  لالطالع على عضونة الفرنق الدراس (437)

 وA/CN.4/SR.3550انظر  438
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الممتدة من خبوط امسأأأأأأاس تلكا وعلى تعيين الم اطق البحرنةا سأأأأأأوا  باالتفاق أو بالتقاضأأأأأأإو وجا  يإ 
را  تحليل معمق للقانون الدولإ تدبحث بإجأيضأأأأا  أن ه   المسأأأأائل يجب أن   2018المةبط الدراسأأأأإ لعا  

الحأالإا بمأا يإ ذلك قانون المعأاهدات والقأانون الدولإ العريإا ويقأا  لوالية اللج أةا وهإ البرنقأة المتبعأة يإ 
و ونمكن أن يسأأأأأأأاهم ه ا الجهد يإ مسأأأأأأأاعإ المجتمع الدولإ (439)التبونر التدرنجإ للقانون الدولإ وتدون ه

ها القانون الدولإ الحالإ االسأأأأأتجابة له   المسأأأأأائل ومن المجاالت التإ  إ يسأأأأأتبيع بللتحقق من الدرجة الت
 اتعين ييها على الدول ريجاد حلول عملية لمعالجة المسائل ال اشئة عن ارتفاع مستوى سبح البحر بفعاليةو

 ورقة المسائل األولى   )أ( 

نسأكو( ورقة المسأائل امولى والسأيد أور عرض الرئيسأان المشأاركان للفرنق الدراسأإ )السأيدة أورال  -254
 يإ الجلسة امولى للفرنق الدراسإ بتقديم موجم بال قاط الرئيسية والمالحظات اموليةو

وعرض الرئيس المشأأأأارك )السأأأأيد أورنسأأأأكو( المقدمة والجم  امول والجم  الثانإ من ورقة المسأأأأائل   - 255
ولى تضأأأم ت موجما  لآلرا  التإ أعربت ع ها  ورقة المسأأأائل ام امولىو وأشأأأارا يإ جملة أمورا رلى أن مقدمة  

الدول امعضأأأأأأأا  يإ اللج ة السأأأأأأأادسأأأأأأأةا كما لفت انتبا  الفرنق الدراسأأأأأأأإ رلى التعليقات التإ أبدتها الويود يإ  
(ا بعد صأدور ورقة المسأائل امولىو  2020اللج ة السأادسأةا خالل الدورة الةامسأة والسأبعين للجمعية العامة ) 

ا بي مأا اكتفى بعضأأأأأأأأأأأأأأهأا اآلخر بأاإلشأأأأأأأأأأأأأأارة  ( 440) ويود عن تقأدار  لورقأة المسأأأأأأأأأأأأأأائأل امولى أعرب عأدد من ال  يقأد 
و وجرى الت كير ب باق الموضأأأأوع وال تيجة ال هائية المقترحة لها والقيود المفروضأأأأة على نباق عمل ( 441) رليها 

 ة والدوليةو  الفرنق الدراسإا حسبما اتفقت عليه اللج ةا والتركيم على ممارسة الدول والم ظمات اإلقليمي 

شأأأأأفن اآلثار القانونية وعرض الرئيس المشأأأأأارك )السأأأأأيد أورنسأأأأأكو( تحليل ورقة المسأأأأأائل امولى ب -256
المحتملة الرتفاع مسأأأأأأتوى سأأأأأأبح البحر على خبوط امسأأأأأأاس والحدود الةارجية للمسأأأأأأاحات البحرنة التإ  

الرتفاع مسأأأأأأتوى سأأأأأأبح  تقاس من خبوط امسأأأأأأاسا بما يإ ذلك تحليل آثار تغير خبوط امسأأأأأأاس نتيجة  
لمحتملة الرتفاع مسأأتوى سأأبح البحر البحرو ثم عرض تحليل ورقة المسأأائل امولى بشأأفن اآلثار القانونية ا

على تعيين الحدود البحرنةا وك لك بشأفن مسأفلة ما رذا كان ارتفاع مسأتوى سأبح البحر يشأكل تغيرا  أسأاسأيا  
و وعرض  (442)1969ايأأة ييي أأا لقأأانون المعأأاهأأدات لعأأا   من اتفأأا  62من المأأادة    2يإ الظروفا ويقأأا  للفقرة  

ا  المالحظات امولية لتحليل الرئيسأأأأأين المشأأأأأاركين بشأأأأأفن اآلثار الرئيس المشأأأأأارك )السأأأأأيد أورنسأأأأأكو( أيضأأأأأ
القانونية المحتملة الرتفاع مسأأتوى سأأبح البحر فيما اتصأأل بةبوط امسأأاس والحدود الةارجية للمسأأاحات  

ط امسأأأأأأأأأأأأاسا وعلى عمليات تعيين الحدود البحرنةا سأأأأأأأأأأأأوا  جرت عن طرنق  البحرنة التإ تدقاس من خبو 
 من ورقة المسائل امولىو 141و 104كما ورد يإ الفقرتين  االتفاق أو التقاضإا

  

من   14و ت ص الفقرة  5(ا المريق با ا الفقرة  A/73/10)  10الوثائق الرسمية للجمعية العامةا الدورة الثالثة والسبعونا الملحق رقم   (439)
الإ: مال ات اول ه ا الموضأأأوع سأأأوى اآلثار القانونية الرتفاع مسأأأتوى سأأأبح البحرو ا جمئيا ا على ما 2018المةبط الدراسأأأإ لعا  

وهو ال اتبرق رلى حماية البيئة وتغير الم اخ يإ حد ذاته وال العالقة السأأأأأأأأأببية والمسأأأأأأأأأؤولية وتحمل التبعاتو وال ادبتغى م ه تحداد  
ارتفاع مسأأأأأأأتوى سأأأأأأأبح البحرا وإنما ربراز بعو المسأأأأأأأائل سأأأأأأأائل التإ اثيرها  شأأأأأأأامل وواف ل باق تببيق القانون الدولإ على الم

الرئيسأأأأأأأأأيةو ون بغإ أن تدحلَّل المجاالت الثالثة المراد بحثها يإ رطار ارتفاع مسأأأأأأأأأتوى سأأأأأأأأأبح البحر يحسأأأأأأأأأبا بمعمل عن العوامل 
ة للتمييم بين العواقب الواجب من الع اي المسأأأببة امخرى التإ قد تفضأأأإ رلى نتائج مشأأأابهةو ون بغإا قدر المسأأأتباعا راال  القدر

ذات الصألة بارتفاع مسأتوى سبح البحر وتلك ال اشئة عن عوامل أخرىو ولن تدقترح يإ سياق ه ا الموضوع تعداالت على القانون 
 إ التحليلموو وقد تدثار يإ المستقبل مسائل أخرى تستدع1982الدولإ الحالإا مثل اتفااية اممم المتحدة لقانون البحار لعا  

أعمال اللج ةا عن تقدارها لورقة المسأأأأأأأأأائل امولى: بابوا غي يا    بشأأأأأأأأأفنويدا  أدلت ببيانات    25عرب أحد عشأأأأأأأأأر ويدا ا من أصأأأأأأأأأل  أ  (440)
الجدادة؛ والبرتغال؛ وبليم تحال  الدول الجمرنة الصأأغيرة؛ وتركيا؛ وتويالوا باسأأم م تدى دول جمر المحيط الهادئ؛ وتونغا؛ وجمر 

 الجمرنة الصغيرة ال امية يإ المحيط الهادئ؛ وملديف؛ وواليات ميكرونيمنا الموحدة؛ ونيوزنل داو وفيجإا باسم الدولسليمان؛ 

 أشارت ثالثة ويود رلى ورقة المسائل امولى: جمهورنة كورنا وسيراليون والواليات المتحدة اممرنكيةو (441)

 .United Nations, Treaty Series, vol. 1155, No(ا1969ر/مأأأااو  أيأأأا  23اتفأأأاايأأأة ييي أأأا لقأأأانون المعأأأاهأأأدات )ييي أأأاا   (442)

18232, p. 331و 
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ثم عرضت الرئيسة المشاركة )السيدة أورال( سيكل ومحتوى الجمأان الثالث والرابع من ورقة المسائل   - 257
ورا رلى المسأفلتين الرئيسيتين المعالجتين ييهما: اآلثار القانونية المحتملة لتحول امولىا وأشأارتا يإ جملة أم 

را وأثر ارتفاع مسأأأتوى سأأأبح البحر  خط أسأأأاس ردسأأأم حداثا  يإ اتجا  البر بسأأأبب ارتفاع مسأأأتوى سأأأبح البح 
ْمرو وأعقب    ذلك اسأأأتعراض   على المركم القانونإ للجمر والصأأأةور والمرتفعات التإ ت حسأأأر ع ها الميا  ع د الج 

عا  لل تائج المحتملة على حقوق ووالية الدولة السأأأأأأأأاحليةا وك لك الدول امطراف الثالثةا يإ الم اطق البحرنة 
وجم ا  من البحر  الم اطق البحرنة من جم ا  من الميا  الداخلية يصأأأأأأأأأأأأأبح بحرا  رقليميا ا  القائمة التإ تتحول ييها 

قة اقتصأأأادية خالصأأأةا وجم ا  من الم بقة االقتصأأأادية الةالصأأأة اإلقليمإ يصأأأبح م بقة متاخمة و/أو م ب
لة أرخبيلية  يصأبح من أعالإ البحارو وسألبت الرئيسأة المشأاركة )السأيدة أورال( الضأو  أيضأا  على حالة دو 

ا بسأأأأأبب غمر الجمر الصأأأأأغيرة أو الشأأأأأعاب المتقبعة  ة القائم  ة امسأأأأأاس امرخبيلي   وط تفثر ييها خب ت   يمكن أن
 ا قد اؤدي رلى يقدان مركم الدولة امرخبيليةو االنغمارا مم 

من    121وناقشأت الرئيسأة المشأاركة )السأيدة أورال( ك لك مركم الجمر والصأةور بموجب المادة  -258
والعواقب الكبيرة المحتملة إلعادة تصأأأأأ يف الجمر صأأأأأةورا  بسأأأأأبب   (443)اممم المتحدة لقانون البحار اتفااية

تصأأأبح الجمنرة صأأأةرة مال تسأأأتبيع تهيئة اسأأأتمرار السأأأك ى البشأأأرنة أو   ارتفاع مسأأأتوى سأأأبح البحرا بحيث
ختمت الرئيسأأأأأأأأأة  من االتفاايةو و   121من المادة  3اسأأأأأأأأأتمرار حياة اقتصأأأأأأأأأادية خاصأأأأأأأأأة بهام بموجب الفقرة 

المشأأاركة )السأأيدة أورال( بتسأأليط الضأأو  على عدة مالحظات أولية أدبدات يإ ورقة المسأأائل امولى )انظر  
 من الورقة(و 218و 190الفقرتين 

 ممارسة الدول األفريقية في تعيين الحدود البحرية )ب( 

( عرضأأأأأأا  عن ممارسأأأأأأة الدول اميرنقية فيما اتعلق بتعيين قد  الرئيس المشأأأأأأارك )السأأأأأأيد سأأأأأأيسأأأأأأه -259
ول الحأدود البحرنأةو ونظرا  من تعيين الحأدود البحرنأة عمليأة حأداثأة يإ أيرنقيأا وت بوي على أهميأة كبيرة للأد

دولة ساحلية أيرنقيةا وك لك القرارات    38الساحليةا يقد درس الممارسات التشرنعية والدستورنة والتعاهدية ل  
ا من أجل تقييم ما رذا كانت الدول السأأأاحلية تؤند (444)ضأأأائية ذات الصأأألة الصأأأادرة عن المحاكم الدوليةالق

 حدودا  بحرنة مت قلة أو ثابتةو

ئية رلى وجود بعو الممارسأات التشأرنعية والدسأتورنة اميرنقية بشأفن  وخلصأت الدراسأة االسأتقصأا -260
الممارسأأأأأأاتو وب لك اتع ر االسأأأأأأتدالل على وجود اعتقاد خبوط امسأأأأأأاس والحدود البحرنةا وإلى ت وع ه   

باإللما  اؤند خبوط امسأأأاس أو الحدود البحرنة الدائمة أو المت قلة أو يعارضأأأهاو وال توجد ممارسأأأة أيرنقية  
  عممة من جغرافية السأأأأأأأواحل مت وعةا بحيث أن مبرر اسأأأأأأأتةدا  خبوط امسأأأأأأأاس أو المد والجمر أو الةبوط م 

 ائمة يعتمد على الشكل العا  للسواحلوالمت قلة أو الد

  

 و vol. 1833, No. 31363, p. 3(ا المرجع نفسها 1982كانون امول/ديسمبر    10اتفااية اممم المتحدة لقانون البحار )مونتيغو بايا   ( 443) 

(444) Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya), Judgment, I.C.J. Reports 1982, p. 18 ؛
 Case؛ وContinental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya/Malta), Judgment, I.C.J. Reports 1985, p. 13و

concerning the delimitation of the maritime boundary between Guinea and Guinea-Bissau, Award 

of 14 February 1985, United Nations, Reports of International Arbitral Awards, vol. XIX, part IV, 

pp. 149–196  ليمنة متاحة يإ ك)بالفرنسأأية؛ ال سأأةة اإلنInternational Law Materials, vol. 25 (1986), pp. 251–

 Case concerning the delimitation of the maritime boundary between Guinea-Bissau and؛ و(306

Senegal, Decision of 31 July 1989, United Nations, Reports of International Arbitral Awards, vol. 

XX, part II, pp. 119–213و  Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria؛ 

(Cameroon v. Nigeria: Equatorial Guinea intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 303 ؛
 ,Delimitation of the Maritime Boundary in the Atlantic Ocean (Ghana/Côte d’Ivoire), Judgmentو

ITLOS Reports 2017, p. 4و  ,Maritime Delimitation in the Indian Ocean (Somalia v. Kenya)؛ 

Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 2017, p. 3و 
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ومع ذلكا رأى الرئيس المشارك أن تببيق مبادئ القانون الدولإ العا  يإ السياق اميرنقإ يمكن   -261
 لثابتة أو الحدود البحرنة الدائمةا لألسباب التالية:أن اؤند خبوط امساس ا

السأأأتعمارنة للتغييرا ويقا  لمبدأ يإ ضأأأو  مبدأ عد  قابلية الحدود الموروثة عن الحقبة ا )أ( 
ماسأأأأأأتمرار حيازة واضأأأأأأع اليدما يمكن ايتراض أن الحدود البحرنة التإ رسأأأأأأمتها القوى االسأأأأأأتعمارنة السأأأأأأابقة  

 المستقلة حداثا  دون رمكانية تعدالها؛ تمال سارنة بين الدول ال

 2يإ الفقرة تقييد تببيق مبدأ مبقا  الشأأأأأأإ  على حالهما على ال حو الم صأأأأأأوص عليه  )ب( 
من اتفااية ييي ا لقانون المعاهداتا أي أن معاهدات الحدود ال يمكن أن تتفثر بتغير أساسإ   62من المادة  

دود البحرنة يإ ضأأأأأأأأأو  السأأأأأأأأأوابق القضأأأأأأأأأائية القائمةا التإ  يإ الظروفا ا ببق أيضأأأأأأأأأا  فيما ابدو على الح
ب لكا ال يدفترض أن يكون الرتفاع مسأتوى سأبح  للتمييم بين الحدود البرنة والبحرنةو و  لمو اعتريت بفن ال 

قانونية من حيث اإلبقا  على الحدود المرسأأأأأأأأأومة من قبل أو خبوط امسأأأأأأأأأاس أو نقاط  نتائجالبحر مبدئيا   
 من قبلو ونمكن أن يستجيب تجميد خبوط امساس له ا الشاغل؛امساس المحددة 

 أو صأأأأعوبة يإ ربرا  اتفاق بشأأأأفن تعيين نظرا  اللتما  الدول بالتعاون ع دما تواجه مفزقا   ) ( 
من اتفأأاايأأة اممم المتحأأدة    74من المأأادة    3أو الفقرة    83من المأأادة    3حأدودهأا البحرنأة )اللجو  رلى الفقرة  

ا يمكن تجميد مسأأفلة الحدود البحرنة غير المحلولة لصأأالح حلول أخرىا مثل رنشأأا  م اطق  لقانون البحار(
 ت مية مشتركةو

 موجز تبادل اآلراء العام الذي جرس خالل الجزء األول من الدورة )ج( 

 تعليقات عامة على الموضوع ‘1’ 

دورة تعليقأات على ورقأة دورةا أبأدى أعضأأأأأأأأأأأأأأا  الفرنق الأدراسأأأأأأأأأأأأأأإ أث أا  الأخالل الجم  امول من الأ -262
 المسائل امولىا يإ شكل شفوي وكتابإو

وتم تفكيد أهمية الموضأأأوع ومشأأأرو ية الشأأأواغل التإ أعربت ع ها الدول المتضأأأررة من ارتفاع مسأأأتوى   - 263
ه الملحو ويإ حين شأأأأأأأأدد بعو  سأأأأأأأأبح البحرا رلى جانب ضأأأأأأأأرورة ت اول الموضأأأأأأأأوع مع المراعاة الكاملة لبابع 

ارتفاع مسأأأتوى سأأأبح البحر ظاهرة حداثة نشأأأفت يإ العقود القليلة الماضأأأية ومن المتوقع أن  امعضأأأا  على أن  
رأى أعضأا  آخرون أنها ليسأت ظاهرة جدادة أو    ا - كما ذدكر يإ ورقة المسأائل امولى    - تكون لها عواقب كبيرة  
  – عإ وبشأأأأأري الم شأأأأأف  طبي   - ود نوعين من ارتفاع مسأأأأأتوى سأأأأأبح البحر  وج   اإلشأأأأأارة رلى مفاجئةو واقتدرح أيضأأأأأا   

أن الةبوط السأأاحلية قد تتغير نتيجة ارتفاع مسأأتوى سأأبح البحر وانةفاضأأه الببيعإا  توضأأيح  آثارهما و تحداد  و 
أو المسأأتونات القصأأوى لمسأأتوى سأأبح البحرا ال اجمة عن المالزل أو أموا  تسأأونامإ أو كوارث طبيعية أخرىو  

قة المسأأأأأأأأأأائل امولىا المتعلقة بال تائج العلمية وآياق ارتفاع  عرض اإلشأأأأأأأأأأارة رلى الفرع الثالث من مقدمة ور ويإ م 
مسأتوى سأبح البحر وعالقتها بالموضأوعا أدعرب أيضأا  عن تفايد التعامل مع ارتفاع مسأتوى سأبح البحر باعتبار   

وليأأة  دود لعملهأأا المتعلق بأأاآلثأأار القأأانونيأأة الأأد حقيقأأة مثبتأأة علميأأا  يمكن أن تحيط اللج أأة بهأأا علمأأا  للغرض المحأأ
المترتبة على ارتفاع مسأأأأأأأتوى سأأأأأأأبح البحرو ولوحظ أيضأأأأأأأا  أنه بمرور الوقت تظهر أسأأأأأأأباب أخرى غير ارتفاع  
مسأأأأأتوى سأأأأأبح البحر يمكن أن تؤدي رلى تغيير موقع خط سأأأأأاحلإا كما حدث على مر التارنخا وأن أي قاعدة  

الحاالت وقد الم  أن تحدد آلية    ح البحر يجب أن تراعإ الممارسأأة يإ مثل ه   جدادة ابررها ارتفاع مسأأتوى سأأب 
التمييم بين حالة وأخرىو وذدكر أيضا  أن االيتراض ال ي يست د رليه ت اول ه ا الموضوع هو أن ه   الظاهرة هإ  

عمل الفرنق الدراسأأأإا  نتيجة لتغير الم اخا وهإ ب لك بشأأأرنة الم شأأأف )أسأأأاسأأأا (ا مع الت كير بفن واحدا  من حدود  
ا هو أن الموضأأأأوع مال ات اول ووو الراببة السأأأأببيةمو ونتيجة   2018المةبط الدراسأأأأإ لعا   على ال حو المبين يإ  

ل لكا ا بغإ للفرنق الدراسأأإ أن ا ظر يإ الموضأأوع الحالإ اسأأت ادا  رلى يرضأأية أن ارتفاع مسأأتوى سأأبح البحر  
 بالفعلو   علميا  مثبتة  بسبب تغير الم اخ حقيقة  
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ي الهائل المتمثل يإ يهم القضأأأأأأأأأأايا القانونية والتق ية المعقدة وجرى التشأأأأأأأأأأداد أيضأأأأأأأأأأا  على التحد -264
بما   -والبحث عن حلول لها دون رغفال بعدها البشأأأأأريا يضأأأأأال  عن صأأأأأعوبة تقييم حجم الظاهرة وعواقبها  

وما  أن الموضأأأأوع ذو أهمية خاصأأأأةا  يإ ذلك من وجهة نظر قانون البحارو غير أن امعضأأأأا  اعتبروا عم
 امة يمكن أن تلقإ اللج ة الضو  عليهاووأنه اثير مسائل ه

 تعليقات عامة على ورقة المسائل امولى ‘2’ 

أدعرب عن القلق من ورقة المسأأأأأأأائل امولى قدرئت وكفنها تعكس يعال  آرا  اللج ةا ونتيجة لتفجيل  -265
فسأأأأأأها يرصأأأأأأة الدورة الثانية والسأأأأأأبعين للج ةا نوقشأأأأأأت على نباق واسأأأأأأع خار  اللج ة قبل أن تتاح للج ة ن

عتمدته اميرقة الدراسأأأية  ولوحظ أن ذلك يدعمى أيضأأأا  العتماد رجرا  مةتل  عن اإلجرا  ال ي ا ال ظر ييهاو  
ولوحظ أن اممر ال يقتصأأأأأر على السأأأأأابقةا اسأأأأأتلممه البابع العاجل وامهمية الل ان عدقدا على الموضأأأأأوعو  

 ها على أنها نتا  عمل اللج ة مشكلة متكررةوه ا الموضوعا وأن تقارنر المقررنن الةاصين التإ يشار رلي

بما يإ ذلك المالحظات امولية الواردة يإ ورقة  وأعرب بعو امعضأأأأأأأأأأأأأا  عن تفايدهم للتحليلا -266
المسأأأأأائل امولىا بي ما أعرب أعضأأأأأا  آخرون عن شأأأأأكوكهم بشأأأأأفن ه   المالحظات اموليةو ووايق بعو 

واليقين وإمكأانيأة الت بؤا والحأاجأة رلى الحفأاظ على توازن   امعضأأأأأأأأأأأأأأا  على الحأاجأة رلى االسأأأأأأأأأأأأأأتقرار واممن
السأأأأأأأأأاحلية والدول امخرىا ومع ذلك لم اتفقوا على ما رذا كانت المالحظات  الحقوق وااللتمامات بين الدول 

اموليأة يإ ورقة المسأأأأأأأأأأأأأأائل امولى تعكس تلأك االحتيأاجاتو وعالوة  على ذلكا رأى بعو امعضأأأأأأأأأأأأأأا  أن 
كوا  مةتلفةا وشأأك  ببرق لت بها الدول تفايدا  لالسأأتقرار واليقين وإمكانية الت بؤ يمكن تفسأأيرها  البيانات التإ أد

وأدعرب عن  يإ اعتماد ورقة المسأأأأأائل امولى المتكرر على مالشأأأأأواغل التإ أعربت ع ها الدول امعضأأأأأا مو  
اإللما ا كما جا  يإ عتقاد بعلى االم  داللة  الدول على ماالسأأأأأأأأأأتقرارم ليس بالضأأأأأأأأأأرورة م حرصأن   رأي مفاد 

حسأأأأأا  بالحق ميعكس  ه  صأأأأأعب معه وصأأأأأ  تفضأأأأأيل االسأأأأأتقرار بفنيورقة المسأأأأأائل امولىا رلى حد صأأأأأار  
و  (445)اسأأأأأأأأأأأأأأت تاجات اللج ة بشأأأأأأأأأأأأأأفن تحداد القانون الدولإ العريإ ذدكر يإقانونإم كما اللتما  القانونإ أو اال

قد أشأأأأأير رليها يإ االجتهاد القضأأأأأائإ فيما  ولوحظ أن مصأأأأأبلحات ماالسأأأأأتقرارم وماليقينم ومرمكانية الت بؤم
البحرنةا حيث تةتل  االعتباراتو وذدكر أيضأأأأأأأأا  أنها ال تشأأأأأأأأكل مبدأ اتعلق بتعيين الحدود البرنة ال الحدود 

يإ حد ذاته بل وصأأأأأأأأأأفا  لظاهرةو ويإ حين رحب الفرنق الدراسأأأأأأأأأأإ باالقتراح القائل بفن مع ى ماالسأأأأأأأأأأتقرار 
بل م ها توجيه أسأأئلة محددة رلى القانونإم فيما اتعلق بالمو  ضأأوع الحالإ يحتا  رلى ممند من التوضأأيحا بسأأد

امعضأأأأأا ا لوحظ أن البيانات التإ أدلت بها يإ اللج ة السأأأأأادسأأأأأة ويود الدول المتضأأأأأررة من ارتفاع  الدول 
ط  ماالسأتقرار القانونإم ضأرورة الحفاظ على خبو  مسأتوى سأبح البحر تشأير على ما ابدو رلى أنها تقصأد ب

 امساس والحدود الةارجية للم اطق البحرنةو

 إ اللج ة السادسة وممارسات الدولال ظر يإ اآلرا  المعرب ع ها ي ‘3’ 

أقر امعضأأأأأا  بفن الدول التإ أدلت ببيانات حول ه ا الموضأأأأأوع كانت تؤند رلى حد كبير ردرا   -267
يما ابدو على أن نتائج عمل اللج ة يإ الموضأأأأأأوع يإ برنامج عمل اللج ةو ولوحظ أن الدول تتفق عموما  ف

و ولوحظ أيضأأأا  أن ااممم المتحدة لقانون البحار أو أن تعدله ه ا الموضأأأوع ال ا بغإ أن تتداخل مع اتفااية
مبأادئ اليقين واممن وإمكأانيأة الت بؤ والحفأاظ على توازن الحقوق وااللتمامأات بين الأدول السأأأأأأأأأأأأأأاحليأة والأدول 

رز يإ البيانات التإ أدلت بها الدول أث ا  ال قاش ال ي دار يإ اللج ة السأأأأأأأادسأأأأأأأة  امخرى كان لها موقع با
 و2019عا    يإ

  

 و 9ا االست تا  (ا الفصل الةامسا الفرع ها  A/73/10)   10ثائق الرسمية للجمعية العامةا الدورة الثالثة والسبعونا الملحق رقم  الو  ( 445) 
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لط الضأأو  على عد  وجود ممارسأأات للدولا وال سأأيما يإ م اطق معي ة من العالمو وطدرحت   -268 وسأأد
الدول على أنها أيضأأأا  تسأأأاؤالت حول ما رذا كان ا بغإ ال ظر رلى بيانات الدول وتقارنرها بشأأأفن ممارسأأأات  

ذات الصأألة من اتفااية اممم المتحدة    أو اعتبارها ممارسأأة الحقة مغراض تفسأأير امحكا  ناشأأئةتولد قواعد  
لقانون البحارو وتسأأأأأأأا ل بعو امعضأأأأأأأا  عما رذا كانت البيانات التإ أدلت بها الدول ردا  على ورقة المسأأأأأأأائل  

وط امسأأأأأأاس الثابتةو ويإ ضأأأأأأو  عد  كفاية ممارسأأأأأأات  امولى كافية كدليل على ممارسأأأأأأات الدول لصأأأأأأالح خب 
أن البيانات التإ تدلإ بها الدول يإ اللج ة السأأأأأادسأأأأأة مهمة ووجيهةو واقتدرح  الدولا أدعرب أيضأأأأأا  عن رأي مفاد   

ك لك أن تجري اللج ةا باإلضأأاية رلى طلبها معلومات من الدولا بحوثا  تشأأمل اسأأتعراض تشأأرنعات جميع الدول  
 اتفااية اممم المتحدة لقانون البحارو   بموجب بالم اطق البحرنة التإ يعممها اممين العا   واإلخبارات  

 أعمال راببة القانون الدولإ ‘4’ 

سأألط بعو امعضأأا  الضأأو  على عمل اللج ة المع ية بةبوط امسأأاس بموجب القانون الدولإ  -269
ح البحر التأابعتين لراببأة القأانون الأدولإا  للبحأار واللج أة المع يأة بأالقأانون الأدولإ وارتفأاع مسأأأأأأأأأأأأأأتوى سأأأأأأأأأأأأأأب

وا أن يضأيف الفرنق الدراسأإ ممندا  من التفاصأيل عن عملهما وأن يسأتةدمه أسأاسأا  للتحليلو وأشأاروا  واقترح
رلى أن خط    2012رلى أن اللج ة المع ية بةبوط امسأاس بموجب القانون الدولإ للبحار خلصأت يإ عا   

لكليةا بسأأبب ارتفاع مسأأتوى نون القائم ال اوير حال  وافيا  لةسأأارة امراضأأإ اامسأأاس العادي مت قل وأن القا
سأأأأأبح البحر مثال و وذدكر أيضأأأأأا  أن اللج ة المع ية بالقانون الدولإ وارتفاع مسأأأأأتوى سأأأأأبح البحر الم شأأأأأفة  

معد   إ بالحقا  أوصأت بفن تعتمد راببة القانون الدولإ قرارا  اتضأمن مقترحات بحدكم القانون الم شأود تقضأ
أّثر تغير مسأأأأأأأأتوى سأأأأأأأأبح البحر على الواقع الجغرايإ للةط اشأأأأأأأأتراط تعدال خبوط امسأأأأأأأأاس والحدود رذا 

الصأأأأأأأأأأادر عن المؤتمر الثامن والسأأأأأأأأأأبعين لراببة القانون   5/2018القرار يإ ذلك    وجا  تفايدالسأأأأأأأأأأاحلإمو  
تقرنر راببة القانون الدولإ عن  و واقتدرح أيضأا  أن يجري الفرنق الدراسأإا على غرار  (446)الدولإ يإ سأيدنإ
بشأأأأأأفن القانون الدولإ وارتفاع مسأأأأأأتوى سأأأأأأبح البحرا تحليال    2018ته يإ سأأأأأأيدنإ عا   المؤتمر ال ي عقد

لممايا وعيوب مةتل  الةياراتو وعالوة  على ذلكا لوحظ أن خبوط امسأاس بموجب اتفااية اممم المتحدة  
موجب عو ولوحظ ك لك أن اللج ة المع ية بةبوط امسأأأأأأأاس بلقانون البحار يجب أن تكون متوايقة مع الواق

فيما اتعلق  هإ القول الفصأل  2012القانون الدولإ للبحار ال تعتبر أن ال تائج التإ توصألت رليها يإ عا   
بآثار ارتفاع مسأأأأأأأتوى سأأأأأأأبح البحرا وأنه ا بغإ بالتالإ أن تواصأأأأأأأل اللج ة المع ية بالقانون الدولإ وارتفاع 

عد  اشتراط رعادة حساب   2018يإ عا  لبحر دراسة ه   اآلثارا وهإ اللج ة التإ اقترحت  مستوى سبح ا
خبوط امسأأأأأأأأأأاس والحدود الةارجية للم اطق البحرنة لدولة سأأأأأأأأأأاحلية أو دولة أرخبيلية رذا ما أثرت تغيرات  

جية تلك مسأأتوى سأأبح البحر على الواقع الجغرايإ للةط السأأاحلإ ما دامت خبوط امسأأاس والحدود الةار 
ية اممم المتحدة لقانون البحارو وتم التفكيد أيضأأأأأأأأأا  على أن اللج ة  قد حدددت على ال حو الواجب ويقا  التفاا

 تستةد  م هجية مةتلفة عن م هجية راببة القانون الدولإا تشمل عالقة وثيقة مع اللج ة السادسةو

 مت قلة أ  ثابتة  تفسير اتفااية اممم المتحدة لقانون البحار: خبوط أساس ‘5’ 

من اتفااية اممم المتحدة لقانون   5الحظ بعو امعضأأأأأأأأأأا  أن خط امسأأأأأأأأأأاس العادي يإ المادة  -270
البحار هو حد أدنى الج مرا ال ي يعتبرونه مت قال  بببيعتهو والحظ أعضأا  آخرون أن االتفااية تسأكت عما  

ارسات الدول يإ ق امعضا  على أهمية ممرذا كانت خبوط امساس مت قلة أو يجب تحداثها بانتظا و واتف
  المسأأأأائل المتعلقة بتجميد خبوط امسأأأأاس وتحداث الةرائط )أو عد  تحداثها( والحاجة رلى تقييم تلك الممارسأأأأةو 

  

(446) International Law and Sea Level Rise: Report of the International Law Association Committee on 

International Law and Sea Level Rise, D. Vidas, et al. (eds.), Brill, Leiden, 2019, pp. 66–67و 
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د بةرائط أو بقوائما بل بالقواعد المفصألة  وأعرب بعو امعضأا  عن رأي مفاد  أن خبوط امسأاس لم تحدَّ
من  16ةا وأن الةرائط والقوائم المشأار رليها يإ المادة ها من المصأادر ذات الصألالمبي ة يإ االتفااية وغير 

  االتفااية ال تتعلق رال بةبوط أسأأاس مسأأتقيمة أو خبوط ياصأألة )وليس خبوط أسأأاس عادية(ا وأن االتفااية 
التفاايةو كما من ا 10و 9و  7تشترط صراحة  أن تصدر ه   الةرائط والقوائم ويقا  للقواعد المبي ة يإ المواد  

  يد على أهمية التمييم بين نقاط امسأأأأأأأأاس )التإ لها صأأأأأأأألة بتعيين الحدود البحرنة رذا اختيرت ك قاط ذات تم التفك 
(  صأأأألة على السأأأأواحل ذات الصأأأألة( وخبوط امسأأأأاس )التإ لها صأأأألة بتقرنر الحدود الةارجية للم اطق البحرنة 

ا يع إ أنهأا قأد تتبلأب حلوال  ا تأفثيرا  مةتلفأا ا وهأ بأال ظر رلى أن ارتفأاع مسأأأأأأأأأأأأأأتوى سأأأأأأأأأأأأأأبح البحر اؤثر عليهأ
 قانونية مةتلفةو

من اتفااية اممم المتحدة لقانون البحار واضأأأأأحة بشأأأأأفن ما رذا  5واعتبر بعو امعضأأأأأا  المادة  -271
  كانت خبوط امسأأأاس العادية مت قلة أو غير مت قلةا يإ حين رأى أعضأأأا  آخرون أن ه   المادة يمكن تفسأأأيرها 

ارتفاع مسأأأتوى سأأأبح البحر لم ارد ذكر  يإ امعمال التحضأأأيرنة لالتفاايةو وأكد   يرا  مةتلفا و ولوحظ أنتفسأأأ
بعو امعضأأأا  أن االتفااية تسأأأكت تماما  عن مسأأأفلة ارتفاع مسأأأتوى سأأأبح البحرا بما يإ ذلك ما اتعلق 

لة ارتفاع مستوى سبح  بةبوط امساس وتحداث الةرائطو ورأى أعضا  آخرون أنه حتى رذا لم ت اق ش مسف
بحرا يقد نوقشأأأت مسأأأفلة التغيير يإ موقع خبوط امسأأأاسا بما يإ ذلك الظروف التإ يمكن ييها تحداد  ال

 عقد كثير من امهمية على ذلكخط أسأأأأاس يإ سأأأأياقات محددة )مثل الدلتا(و غير أنه لوحظ أنه ال ا بغإ 
التفااية لم تحسأأأأأأأم يضأأأأأأأا  عن رأي مفاد  أن االسأأأأأأأكوتا منه يمكن تفسأأأأأأأير  ببرق مةتلفةو على أنه أدعرب أ

  بالتالإ مسأأأأأأفلة ما رذا كانت خبوط امسأأأأأأاس مت قلة أو غير مت قلةو بيد أنه ذكر أيضأأأأأأا  أن اتفااية اممم المتحدة 
  لقانون البحار تتوخى يعال  مسأفلة تغير خبوط امسأاس بسأبب التغيرات يإ السأاحلا وإن لم ت اقش مسأفلة ارتفاع 

 ر تحدادا و مستوى سبح البح

على مةتل  اآلرا  التإ أعرب ع ها امعضأأأأأأا  بشأأأأأأفن وجود ندظم خبوط أسأأأأأأاس مت قلة أو   وردا   -272
ثابتة أو دائمةا اقتدرح أن تجري اللج ة بحوثا  رضأأأأأأافية لمعرية ما رذا كان مبدأ االسأأأأأأتقرار موجودا  يإ رطار  

و واعتدبر من المهم نون تعيين حأدود امنهأارالقواعأد العأامأة للقأانون الأدولإا بمأا يإ ذلأك رجرا  دراسأأأأأأأأأأأأأأأة لقأا
تعيين الحدود البحرنة يإ أيضأأأأأا  ال ظر عن كثب يإ الحكم الصأأأأأادر عن محكمة العدل الدولية يإ قضأأأأأية 

ال ي اسأتةدمت فيه المحكمة خبا  متحركا    (447)البحر الكارنبإ والمحيط الهادئ )كوسأتارنكا ضأد نيكاراغوا(
 لتعيين الحدود البحرنةو 

وشأدد بعو امعضأا  على أنه رذا أدخ  بةبوط امسأاس المت قلةا يإن الحركة يإ اتجا  البر يمكن  - 273
أن تؤدي رلى خسأأأأأارة ال يدسأأأأأتهان بها يإ الحقوق السأأأأأيادية والوالية القضأأأأأائية للدول السأأأأأاحليةو كما يمكن أن 

ا اؤثر سأأأأأأأألبا  على حفظ الت وع ي رلى خسأأأأأأأأارة ال يدسأأأأأأأأتهان بها يإ الموارد والم اطق البحرنة المحميةا بي م اؤد 
البيولوجإ يإ الم أاطق الواقعأة خأار  الواليأة الوط يأةو وعلق هؤال  امعضأأأأأأأأأأأأأأا  قأائلين رن عأد  اليقين القأانونإ  

سأأتقرار بال سأأبة للدول السأأاحلية المجاورةو  بشأأفن الحدود البحرنة من المرجح أن يكون مصأأدرا  للصأأراع وعد  اال 
دول تةصأأأأأأأأأأأيص موارد كبيرة مغراض تحداث الةرائط البحرنة أو البيانات  ولوحظ ك لك أنه سأأأأأأأأأأأيتعين على ال 

الجغرافية بانتظا  يإ رطار نظا  مت قلو وأعرب بعو امعضأأأا  عن اتفاقهم مع الرئيسأأأين المشأأأاركين يإ أن 
 ذات طابع مت قل عموما  ال يستجيب لشواغل الدول التإ تواجه آثار ارتفاع   التفسير القائل بفن خبوط امساس 

مسأأأأأتوى سأأأأأبح البحرو ل لكا أشأأأأأار بعو امعضأأأأأا  رلى أن اإلبقا  على خبوط امسأأأأأاس والحدود البحرنة 
 القائمة هو الحل اممثل ال ي يستجيب لمصالح الدول فيما اتعلق بآثار ارتفاع مستوى سبح البحرو 

  

(447) Maritime Delimitation in the Caribbean Sea and the Pacific Ocean (Costa Rica v. Nicaragua) and 

Land Boundary in the Northern Part of Isla Portillos (Costa Rica v. Nicaragua), Judgment, I.C.J. 

Reports 2018, p. 139و 
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بالضأأرورة  عضأأا  آخرون رنهم غير مقت عين بفن تغيير م اطق االسأأتحقاقات البحرنة اؤديوقال أ  -274
رلى يقأدان الحجم اإلجمأالإ لهأ   االسأأأأأأأأأأأأأأتحقأاقأاتا مقأارنأة  بمجرد تغيير موقعهأاو ولوحظ أيضأأأأأأأأأأأأأأا  أن خبوط  

قد زادت  يإ جميع الحاالت )مثال ا ع دما تكون مسأأأاحة أراضأأأإ دولة ما    الزمةكون  تقد ال الثابتة  امسأأأاس  
رذا كانت خبوط امسأأأأأأأاس ثابتةا يإن   يعليا  بسأأأأأأأبب تحول الصأأأأأأأفائح التكتونية(و وأدعرب عن رأي مفاد  أنه

لن تكون قادرة على تحرنك خبوط أسأأأأاسأأأأها باتجا  البحر   هاالدول التإ قد تشأأأأهد زنادة يإ مسأأأأاحة أراضأأأأي
و وذدكر أيضأأأا  أنه قد توجد حاالت والمبالبة بمسأأأاحات أكبرا رذا ما واجهت مثل ه   الظاهرة يإ المسأأأتقبل

ارتفاع مسأأأأأتوى سأأأأأبح البحر قد أقامت تحصأأأأأي ات سأأأأأاحلية وقد   محددة تكون ييها الدول التإ تواجه خبر
ترغب يإ معاملتها كةبوط أسأأأأأاس ثابتةو وفيما اتعلق بحالة زنادة مسأأأأأاحة امراضأأأأأإ بسأأأأأبب عوامل غير  

جانب يقع خار  والية الفرنق الدراسإ ال ي ال ات اول  ارتفاع مستوى سبح البحرا تم التشداد على أن ه ا ال
توى سأأأأأأأبح البحرو وذدّكر أيضأأأأأأأا  بفن ال تيجة ال هائية لعمل الفرنق الدراسأأأأأأأإ ا بغإ  سأأأأأأأوى آثار ارتفاع مسأأأأأأأ

بوضأأأأأأوح أن تقتصأأأأأأر على ارتفاع مسأأأأأأتوى سأأأأأأبح البحر نتيجة تغير الم اخا ويقا  للحدود المتفق عليها يإ 
 والية الفرنق الدراسإو

يبة بين الةيارنن وأشأأأار بعو امعضأأأا  رلى أنه قد توجد سأأألسأأألة متصأأألة من االحتماالت الوسأأأ -275
وهإ   –خبوط امسأأأأاس المت قلة مقابل خبوط امسأأأأاس الدائمة    -الل ان نوقشأأأأا يإ ورقة المسأأأأائل امولى  

الم  رجرا  ممند  احتماالت تسأأأتحق دراسأأأة كاملة ومفصأأألةو وبما أن الم اقشأأأة ال تمال ذات طابع أولإا يإنه 
 ةاذ موق  بشفن موضوع معقدو  من التحليل المتعمق قبل أن اتمكن الفرنق الدراسإ من ات

وأثيرت أيضأأأأأأأأا  مسأأأأأأأأفلة الةرائط المالحيةا وأدعرب عن رأي مفاد  أن تحداثها أمر مهم لمصأأأأأأأألحة   -276
رجح أن تكون اسأأأتث ائية  السأأأالمة المالحيةا بي ما ذهب رأي آخر رلى أن المةاطر المحتملة على المالحة اد 

ة ارتفاع مسأأأتوى سأأأبح البحر وأن التك ولوجيا السأأأاتلية  بال ظر رلى أن السأأأاحل ا حسأأأر باتجا  البر يإ حال
متأاحأة اليو  أكثر من أي وقأت مضأأأأأأأأأأأأأأىو وأدعرب عن تأفايأد االقتراح الأ ي قأدمأه الرئيسأأأأأأأأأأأأأأان عقأب ذلأك بأفن 

يمكن أن تبحث ه   الدراسأأأأأأة مةتل  وظائ     تةضأأأأأأع مسأأأأأأفلة الةرائط المالحية لدراسأأأأأأة رضأأأأأأافيةو يمثال ا
بلوب بموجأأب قواعأأد الم ظمأأة الهيأأدروغرافيأأة الأأدوليأأة والرسأأأأأأأأأأأأأأو  البيأأانيأأة  الةرائط المالحيأأة على ال حو الم

 المودعة لدى اممين العا  لألمم المتحدة مغراض تسجيل الم اطق البحرنةو

بأار الحأالأة المحتملأة التإ ال تعود واقترح بعو امعضأأأأأأأأأأأأأأا  أن يأفخأ  الفرنق الأدراسأأأأأأأأأأأأأأإ يإ االعت -277
ئيأا  للم أاطق المتأداخلأة يإ الم أاطق االقتصأأأأأأأأأأأأأأاديأة الةأالصأأأأأأأأأأأأأأة للأدول تتأداخأل ييهأا الحأدود المتفق عليهأا ث أا

السأاحلية المتقابلةا نتيجة الرتفاع مسأتوى سأبح البحر وتحرك الةط السأاحلإ يإ اتجا  البرا من مثل ه   
ونإ غير م بقإو وأدعرب عن تفايد دراسأأة ه   الفرضأأيةا بما يإ ذلك الحالة سأأتوقع الدول يإ يخ خيال قان

ة مفاسيم مسأأأأأأتمدة من قانون المعاهداتا مثل تقاد  المعاهدة أو اسأأأأأأتحالة ت في هاو وأدعرب عن رأي من زاون
آخر مفاد  أن الحفاظ على خبوط امسأأأأأأأأأأاس القائمةا ع دما تتغير خبوط امسأأأأأأأأأأاس الببيعية تغيرا  كبيرا ا 

وح به بموجب تتجاوز ما هو مسأأأأأم  -ن اؤدي رلى نشأأأأأو  م اطق بحرنة كبيرة بشأأأأأكل غير مت اسأأأأأب يمكن أ
وهو ما قد يفيد الدول السأاحلية على حسأاب حقوق الدول امخرى أو  -اتفااية اممم المتحدة لقانون البحار  

يوائد بممند من التفصأيلا  المجتمع الدولإو واتدفق أيضأا  على دراسأة احتمال يقدان الدول الثالثة أو اكتسأابها 
آلن على الموضأأأأأأأأأأأأأأوع لم تبلأب هأ ا التحليأل أو تأ كر يإ حين لوحظ أن أيأا  من الأدول التإ علقأت حتى ا

المسأأأأأأفلةو والحظ بعو امعضأأأأأأا  أنه رذا اعتدمد نهج خبوط امسأأأأأأاس الثابتةا يإن ارتفاع مسأأأأأأتوى سأأأأأأبح  
ة بحر رقليمإ )أو حتى أعالإ البحار(  البحر يمكن أن اؤدي رلى تحول مسأأأأأاحات واسأأأأأعة مما هو يإ العاد

رور البري  عبرهأاو وبأالمثألا يمكن أن تؤدي خبوط امسأأأأأأأأأأأأأأاس الثأابتة  رلى ميأا  داخليأة ا تفإ معهأا حق الم
 رلى اإلبقا  على نظا  المضااق يإ ق اة ليست يإ العادة مضيقا و
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 مصادر القانون الدولإ امخرى  ‘6’ 

أعرب بعو امعضأأأأأأأأأأأأأأا  عن رأي مفأاد  أن اتفأاايأة اممم المتحأدة لقأانون البحأارا على الرغم من   -278
للدول امطراف ييهاا يإنه ا بغإ مواصأأألة تحليل مصأأأادر أخرىو وذدّكر أيضأأأا  بما جا    أنها مصأأأدر رئيسأأأإ

مسأأأأأأأأأأأائل التإ ال يإ داباجة االتفااية من أن قواعد ومبادئ القانون الدولإ المببق عموما  سأأأأأأأأأأأتظل تحكم ال
مسأتوى سأبح البحر ت ظمها االتفاايةو ونظرا  رلى أنه ال يمكن معالجة المشأاكل القانونية ال اشأئة عن ارتفاع  

معالجة كاملة يإ رطار نظا  االتفاايةا اقتدرح ال ظر يإ قواعد أخرى ذات صأأأأأأأألة من القواعد العامة للقانون 
من االتفاايةو وتشأأأمل ه   المصأأأادر    5تغبيها المادة   الدولإو وأشأأأار أعضأأأا  آخرون رلى أن ه   المسأأأفلة

وغيرهأأأا من    (448)1958ايأأأات ج يف لعأأأا   امخرى على وجأأأه الةصأأأأأأأأأأأأأأوص القأأأانون الأأأدولإ العريإ واتفأأأا
الصأأأأأأأأكوك المتعددة امطراف والث ائية المتعلقة بمجموعة كاملة من جوانب قانون البحار والشأأأأأأأأاملة لم اطق  

مسأأأأأأتوى سأأأأأأبح البحرو واقترح بعو امعضأأأأأأا  أن تددرس المبادئ والقواعد  مةتلفة يمكن أن تتفثر بارتفاع  
مبدأ القائل بفن امرض لها أسأأأأأأأأأأبقية على البحرا ومبدأ حرنة  امخرى أيضأأأأأأأأأأا  بممند من التفصأأأأأأأأأأيلا مثل ال

اإلنصأأأأأأأأأأأأاف وحسأأأأأأأأأأأأن ال ية والحقوق التارنةية وحقوق الملكيةا وااللتما  بتسأأأأأأأأأأأأونة   مبدأ  البحارا وك لك دور
بالوسأأأأائل السأأأألميةا وصأأأأون السأأأألم واممن الدوليينا وحماية حقوق الدول السأأأأاحلية والدول غير  الم ازعات 

السأأأيادة الدائمة على الموارد الببيعيةو وب ا   على ذلكا يعتم  الفرنق الدراسأأأإ متابعة ه    السأأأاحليةا ومبدأ
 االقتراحات يإ أعماله المقبلة يإ ه ا الموضوعو

 الم بقة االقتصادية الةالصة والجرف القاري ديمومة  ‘7’ 

الجرف القأاري   االقتراح القأائأل بأديمومأة  طرح بعو امعضأأأأأأأأأأأأأأا  أسأأأأأأأأأأأأأأئلأة محأددة عن العالقأة بين -279
والم بقة االقتصأأأأأأادية الةالصأأأأأأة فيما يةص اإلشأأأأأأارة الواردة يإ ورقة المسأأأأأأائل امولى عن احتمال ظهور  

القاري والحدود الةارجية المت قلة المحتملة للم بقة االقتصأأأأأأأأأادية   تباان بين الحدود الةارجية الدائمة للجرف
الجرف ديمومة دة يإ ورقة المسأأأائل امولى بشأأأفن  الةالصأأأةو وأدعرب عن رأي مفاد  أن بعو البيانات الوار 

 القاري غير صحيحةو

تحداد الجرف  وويقا  له ا الرأيا ال وجود للديمومة: يالحجة المقدمة يإ ورقة المسأأأأأأأأائل تقو  على   -280
ميل بحري ال ت ببق سأأأأأأأأأأوى معااير    200القاري اسأأأأأأأأأأت ادا  رلى المعااير الجغرافية؛ غير أنه حتى مسأأأأأأأأأأاية 

يإ حين ا هب ه ا الرأي رلى أن الحدود الةارجية للجرف القاري والم بقة االقتصأأأادية الةالصأأأة المسأأأايةا  
ديمومة خبوط امسأأأاس باالسأأأت اد رلى تتوق  على موقع خبوط امسأأأاسو ول لكا ذدكر أنه ال يمكن تفكيد 

 أن الجرف القاري هو االمتداد الببيعإ ل قليم البريو

 من اتفااية ييي ا لقانون المعاهدات 62من المادة  2والفقرة ارتفاع مستوى سبح البحر   ‘8’ 

الحظ بعو امعضا  أن المعاهدات البحرنة والحدود المحددة بالتقاضإ ا بغإ أن تكون نهائيةا  -281
وإن اسأأأتصأأأوبوا يإ الوقت نفسأأأه مواصأأألة دراسأأأة اممرو وأشأأأير رلى أهمية مبدأ مالعقد شأأأرنعة المتعاقدانمو  

  رذا كان ارتفاع مسأأأأأأتوى من اتفااية ييي ا لقانون المعاهدات وعلى مسأأأأأأفلة ما    62على المادة  وعلق عدة أعضأأأأأأا   
سأأبح البحر يشأأكل تغيرا  غير متوقع يإ الظروفو والحظ عدد من امعضأأا  أنه ال ا بغإ يإ ه ا الصأأدد 

و  ورقة المسأأأأائل امولى   التمييم بين الحدود البرنة والبحرنةا كما اتجلى يإ االجتهاد القضأأأأائإ الدولإ الم كور يإ 
  

 (448 ) Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone (Geneva, 29 April 1958), United Nations, 

Treaty Series, vol. 516, No. 7477, p. 205 ؛ وConvention on the High Seas (Geneva, 29 April 1958) ا
ا Convention on the Continental Shelf (Geneva, 29 April 1958)و   ؛ vol. 450, No. 6465, p. 11المرجع نفسها  

 Convention on Fishing and Conservation of the Living؛ و vol. 499, No. 7302, p. 311المرجع نفسأأأأأأأأأأأأها 

Resources of the High Seas (Geneva, 29 April 1958)  ا المرجع نفسهاvol. 559, No. 8164, p. 285 و 
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ه ا بغإ مواصأأأأأأألة دراسأأأأأأأة ه   المسأأأأأأأفلةا بما يإ ذلك تحليل  وكان أعضأأأأأأأا  آخرون أكثر تحفظا  واعتبروا أن
ريجابيات وسلبيات كل رأيو وأدعرب عن تفايد ه ا االقتراحا وذدّكر بفن الفقه وما خلصت رليه اللج ة المع ية  

تابعة لراببة القانون الدولإ من اسأأأأت تاجات يإ ه ا الشأأأأفن بالقانون الدولإ وارتفاع مسأأأأتوى سأأأأبح البحر ال
الحدود البرنة والبحرنة ال ا بغإ أن تشكل تغيرا  غير متوقع التغيرات يإ تميل رلى رقرار أن    2018يإ عا   

يإ الظروفو والحظ بعو امعضأأأأأأأأأأأأأا  أن الحدود البرنة تكون يإ بعو امحيان مت قلةا وتعتمد على موقع  
إ حين أدعرب عن رأي ةط الوسأط يإ نهرا ي ال يرةا أو ال قبة الوسأبى يإ نهر أو بحيرةا أو  ضأفة نهر أو بح 

مفأاد  أن ممأارسأأأأأأأأأأأأأأات الأدول ت حو م حى مةتلفأا : يفإ حأالأة تغير تأديق ال هرا تظأل حأدود ال هر المتفق عليهأا  
  62نة للمادة دائمةو وأدعرب عن رأي مفاد  أن مسأأأأأفلة خضأأأأأوع أو عد  خضأأأأأوع معاهدات تعيين الحدود البحر 

المحاكم والهيئات القضأأائية الدولية ال اللج ة منها هإ مسأأفلة تتعلق بتفسأأير المعاهداتا وأنها من اختصأأاص 
تقع خأار  نبأأاق والاتهأأاو وأثيرت أيضأأأأأأأأأأأأأأأا  نقبأأة تتعلق بأالبأأابع غير الملم  التفأأاقأات الحأأدود البحرنأة الث أأائيأأة  

 ها بالتالإ االعتراف باالتفاقات التإ ت شأأأأأأأئ أو تثّبت حدودا  للدول الثالثةا التإ لن يكون مبلوبا  م  بال سأأأأأأأبة 
ةو وذهأب رأي آخر رلى أن االتفأاقأات البحرنأة التإ تقر الحأدود وتثبّأت التةو  هإ معأاهأدات تدبر   ويقأا  بحرنأ

 التفأاايأة ييي أا لقأانون المعأاهأدات وهإ ملممأة لجميع الأدولو وهأ ا ال يةأل بأالتما  امطراف يإ هأ   المعأاهأدات
اتعلق باستحقاقاتها البحرنة ويقا  التفااية  بفن تراعإ على ال حو الواجب الحقوق المشروعة للدول الثالثة فيما

  اممم المتحدة لقانون البحارو ولوحظ أن المسأأأأفلة تحتا  رلى ممند من الدراسأأأأةا بما يإ ذلك من م ظور ال دظم 
  الفرنق الدراسأأإ مسأأفلة ال تائج المترتبة بال سأأبة لحدود الموضأأو ية يإ القانون الدولإو واقتدرح أيضأأا  أن ابحث  

 صار موقع طرف حدود برنة متفق عليها يإ عرض البحر بسبب ارتفاع مستوى سبح البحروبحرنة رذا 

 الجمر والجمر االصب ا ية والصةور ‘9’ 

اية من اتفا  121دعا بعو امعضأأا  رلى توخإ الح ر يإ ت اول موضأأوع الجمر بموجب المادة  -282
  أنه كان ا بغإ راال  ممند من االهتما  اممم المتحدة لقانون البحارو وأعرب أعضأا  آخرون عن رأي مفاد

 (449)الشعبية  التحكيم يإ بحر الصين الج وبإ بين جمهورنة الفلبين وجمهورنة الصين لقرار التحكيم يإ قضية  
ت بحرنةا يإ حين أدعرب أيضأأأا  عن  وأسأأأباب م حها اسأأأتحقاقا 121يإ مسأأأفلة مركم الجمر بموجب المادة 

ضأرورة ت اول ذلك القرار بالتحليل ال قديو وأدعرب عن رأي مفاد  أن التحصأي ات االصأب ا ية المةصأصأة  
حصأأأأأرا  التقا  ارتفاع مسأأأأأتوى سأأأأأبح البحر ال تجعل الجمنرة الببيعية اصأأأأأب ا يةو بيد أنه أثير موضأأأأأوع  

شأأأييد الجمر االصأأأب ا ية لغرض الحماية وتشأأأييد الجمر  هية أوضأأأح للتمييم بين تالحاجة رلى مبادئ توجي
االصأب ا ية من أجل رحداث اسأتحقاقاتو وأدعرب عن رأي مفاد  أنه ال ا بغإ رسأا ة اسأتةدا  التحصأي ات 
السأأأأأاحلية للحصأأأأأول على اسأأأأأتحقاقات بحرنة واسأأأأأعة ال باقو وطدرح سأأأأأؤال عما رذا كانت مالحظات ورقة 

اع مسأتوى سأبح البحر أ  أن لها تببيقا  أعمو وطدرح أيضأا  سأؤال عما رذا امولى تقتصأر على ارتف المسأائل
كانت مالصأةورم التإ تغمرها الميا  ا بغإ أن يسأتمر تمتعها باالسأتحقاقات البحرنةو واقتدرح أال يكون تجميد 

مسأأأأأتوى سأأأأأبح البحرو ورأى مركم جمنرة قاعدة  عامةا من غمرها قد ا تج عن أسأأأأأباب ال تتصأأأأأل بارتفاع 
الفرنق الدراسإ أنه يمكن رجرا  بحوث رضافية يإ ه ا المجال للتحقق مما رذا كان يمكن علميا  القيا  بمثل  
لط الضأو  على ارتفاع تكلفة الحماية االصأب ا ية  ه ا التمييم ومدى أهمية عامل معين يإ دراسأتهو كما سأد

 لةبوط امساس والم اطق الساحليةو

  

(449) The South China Sea Arbitration between the Republic of the Philippines and the People’s Republic 

of China, Award of 12 July 2016, Arbitral Tribunal, Permanent Court of Arbitration, United Nations, 

Reports of International Arbitral Awards, vol. XXXIII, p. 166و 
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 لجزء األول من الدورةحاات ختامية في نهاية امال )د( 

 قد  امعضا  عددا  من االقتراحات بشفن أعمال الفرنق الدراسإ وأساليب عمله مستقبال و -283

وسيكل ورقة المسأأائل امولىو ورأى الفرنق الدراسأأإ  (450)وقددمت اقتراحات بشأأفن ع وان الموضأأوع -284
أيضأأأأأأا  باالقتراحات المتعلقة بهيكل ا يإ مرحلة الحقةو ورحب يمكن بحثهع وان الموضأأأأأأوع  أن ه   مسأأأأأأفلة  

  ورقة المسأأأائل امولىا وك لك باالقتراحات المتعلقة بثبت المراجعو ورحب الفرنق الدراسأأأإ ك لك باقتراح وضأأأع 
دراسأأة لتشأأرنعات الدول بشأأفن خبوط امسأأاسا بدعم من اممانةو واقتدرح أيضأأا  ردرا  ورقة المسأأائل امولى 

 وحولية لج ة القانون الدولإانإ من جم  امول من المجلد الثيإ ال

وذّكر بعو امعضأأأأأأا  بفن والية الفرنق الدراسأأأأأأإ تتمثل يإ رجرا  عملية مسأأأأأأح لآلثار القانونية  -285
المترتبة على ارتفاع مسأأأأتوى سأأأأبح البحرا اممر ال ي قد اتبلب متابعة ولك ه لن يفضأأأأإ رلى وضأأأأع أي 

حلى الفرنق الدراسأأأأأأأأأإ بالوضأأأأأأأأأوح والشأأأأأأأأأفافية م   البداية يإ د محددةا واقترحوا أن اتمبادئ توجيهية أو موا
التمييم بين القانون السأأأأأاري والقانون الم شأأأأأود والةيارات السأأأأأياسأأأأأاتيةا حفاظا  على مصأأأأأداقيته ومصأأأأأدااية 

ل اسأأت تاجاتها  صأألة بالموضأأوعا مثالذات   بفعمالها السأأابقةاللج ةو واقتدرح أيضأأا  أن تسأأترشأأد اللج ة بالكامل  
د القانون الدولإ العريإ واسأأأأأأت تاجاتها بشأأأأأأفن االتفاقات الالحقة والممارسأأأأأأة الالحقة فيما اتعلق بشأأأأأأفن تحدا

بتفسأأأير المعاهداتو وجرى التشأأأداد على البابع امولإ لورقة المسأأأائل امولى وضأأأرورة احترا  والية الفرنق 
  ؛ سأبح البحر وقضأايا  المتراببةم  القانونية التإ اثيرها ارتفاع مسأتوى الدراسأإ يإ رجرا  معملية مسأح للمسأائل  

جرى التفكيد أيضأأأأأأا  على أنه ال يمكن اسأأأأأأتةالص اسأأأأأأت تاجات رال يإ مرحلة الحقةا بعد أن يكون الفرنق و 
 الدراسإ قد تعمق يإ تحليلها ومع مراعاة آرا  أعضائهو

فيه   لموضأأأوعا بسأأأبب أهميتها ا بغإ أن ا ظروعلى ال قيو من ذلكا أدعرب عن رأي مفاد  أن ا -286
ا  مقرر خاص ال يرنق دراسأأإا لضأأمان الشأأفافية والسأأماح للج ة باتةاذ موق  فيما اتعلق بمشأأارنع ال صأأوص 

ال رجرا  دراسأأات مواضأأيعيةو ويإ ه ا الصأأددا اقتدرح أيضأأا  تعيين مقررنن خاصأأين مشأأاركين بنية وضأأع  
  رطارنة عالمية بشأأفن اآلثار   رضأأها على الدول للتفاوض على اتفااية مجموعة من مشأأارنع المواد التإ يمكن ع 

 من نظا  اللج ة امساسإو 23القانونية الرتفاع مستوى سبح البحرا ويقا  للمادة 

كون له أيضأأأا  آثار هامة بال سأأأبة ل تائج الموضأأأوعا باعتبار أن  تورئإ أن نهج الفرنق الدراسأأأإ سأأأ -287
لى الدول لتتدارس موضأأأأأوعا  سأأأأأتتمااد أهميته  تكون أكثر ربداعا  يإ اقتراح حلول ع ه ا ال هج قد يسأأأأأمح للج ة بفن  

لضأأأأمان السأأأأال  واممن واالسأأأأتقرار يإ المجتمع الدولإو وأدعرب عن رأي مفاد  أن أي اسأأأأت تاجات تةلص رليها  
ا حلوال   اللج ة يمكن أن توير للدولا وال سأأأأأأأيما الدول المتضأأأأأأأررة بوجه خاص من ارتفاع مسأأأأأأأتوى سأأأأأأأبح البحر 

واسأأتحقاقاتها بموجب قانون البحارا وذلك بشأأرح القواعد القائمة واقتراح قواعد جدادة    قانونية عملية تصأأون حقوقها 
حيثما توجد ثغراتو وحي  اكا سأأأأأأأأيكون على الدول والمجتمع الدولإ ككل أن تقرر بلورة ه   القواعدا سأأأأأأأأوا  من  

 نية ذات الصلةو   ية أو االتفاقات بشفن الصكوك القانو خالل الممارسة أو المفاوضات أو القرارات الدول 

وأوصأأأأى بعو امعضأأأأا  باتباع نهج ح ر لتج ب التسأأأأرع يإ التوصأأأأل رلى اسأأأأت تاجات مبكرةو   -288
ويإ معرض اإلشارة رلى الفصل المتعلق بال تائج العلميةا أدعرب عن تفايد التعامل مع ارتفاع مستوى سبح  

ا  للغرض المحأدود لعملهأا المتعلق بأاآلثأار  علميأا  يمكن أن تحيط اللج أة بهأا علمأالبحر بأاعتبأار  حقيقأة مثبتأة  
القانونية الدولية المترتبة على ارتفاع مسأأأأأأتوى سأأأأأأبح البحرو ويإ ه ا الصأأأأأأددا أشأأأأأأير رلى أن والية الفرنق 

هإ أن الدراسأأأإ اسأأأتبعدت الراببة السأأأببيةا حيث رن الفرضأأأية التإ يقو  عليها العمل يإ ه ا الموضأأأوعا و 
يجة لتغير الم اخا ا بغإ اعتبارها حقيقة مثبتة علميا و ويإ الوقت نفسأأها ارتفاع مسأأتوى سأأبح البحر هو نت

 يمكن للفرنق الدراسإا رذا لم  اممرا أن ا ظر يإ دعوة خبرا  علميين رلى اجتماعاته المقبلةو

  

 كان من بين ه   االقتراحات اقتراح بتعدال ع وان الموضوع رلى: مارتفاع مستوى سبح البحر والقانون الدولإمو (450)
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 ورةنتائج المناقشة التحاورية التي ُعقدت خالل الجزء الثاني من الد )ه( 

ا  2021تموز/اوليه    6خالل الجم  الثانإ من الدورة يإ  المعقودة  لدراسأأأأأأإ  يإ الجلسأأأأأأة امولى للفرنق ا  - 289
رد الرئيسأأأان المشأأأاركان على التعليقات التإ أبداها أعضأأأا  الفرنق الدراسأأأإ خالل الجم  امولا وعرضأأأا مشأأأروع  

سأأأأأأأخ  ا تلتها ن 2021تموز/اوليه    2تقرنر مؤقتا عدممت نسأأأأأأأةة م ه باللغة اإلنكليمنة على جميع امعضأأأأأأأا  يإ  
 و 2021تموز/اوليه    5بجميع اللغات امخرى يإ  

التفاعلية التإ أعقبت ذلكا أجرى امعضأأأا  م اقشأأأة بشأأأفن أسأأأاليب عمل الفرنق   وخالل الم اقشأأأة -290
الدراسأأأأأأأأإو وأعرب بعو امعضأأأأأأأأا  عن قلقهم من أن تكون ورقة المسأأأأأأأأائل امولى التإ أعدها الرئيسأأأأأأأأان 

( قد يدسأرت بفنها من رعداد الفرنق الدراسأإ يإ مجموعهو  Add.1و Corr.1و A/CN.4/740المشأاركان )
أيضأأأأأأأأأأأأأأا  على القيود المم يأة التإ عمأل الفرنق الأدراسأأأأأأأأأأأأأأإ يإ ظلهأاا وكأ لأك الحأاجأة رلى عمليأة  وتم التأفكيأد

جما ية وتشأأأأأاورنةو ورأى بعو امعضأأأأأا  ك لك أنه بال ظر رلى أهمية الموضأأأأأوع قد يدسأأأأأتحسأأأأأن أن ت ظر  
تاحة  ها العاديةا بتعيين مقرر خاص أو عدة مقررنن خاصأأأأأأين للموضأأأأأأوعا وذلك إلاللج ة يإ اتباع رجرا ات

ممند من الشفافية والتمكن يإ الوقت نفسه من مراعاة موق  الدول من خالل نظا  القرا تين امولى والثانية  
 لمشارنع ال صوصو وأثيرت أيضا  تساؤالت بشفن ال تيجة المتوقعة لعمل الفرنق الدراسإو

ما ويقا  مسأأأأأأاليب ه ا الصأأأأأأددا أعرب الرئيسأأأأأأان المشأأأأأأاركان عن رأي مفاد  أنهما أديا عمله ويإ -291
ممت أسأأأأاليب العمل ه   (451)2019العمل التإ اتفقت عليها اللج ة يإ عا    ليكون لهاو ويإ نظرهماا صأأأأد

المقرر  طابع رسأأأأأأمإ أكثر من أسأأأأأأاليب عمل اميرقة الدراسأأأأأأية السأأأأأأابقةا وهإ تجمع فيما ابدو بين نموذ   
الةاص واميرقة الدراسأأية التقليديةو ورحبا بالمسأأاهمات التإ قدمها امعضأأا  وشأأددا على الحاجة رلى م تج 

أسأاس ورقة المسأائل امولى   جماعإو ولوحظ أن م اقشأة العا  الحالإ تتفل  من معملية مسأحم أدجرنت على
ا  قدر كبير من البحوث اإلضأأأأأأافية إلتما  والمالحظات امولية الواردة ييهاا وأن على الفرنق الدراسأأأأأأإ رجر 

مهمته بشفن جوانب قانون البحار المتصلة بالموضوعو وب ا   على ذلكا دعا الرئيسان المشاركان امعضا  
ضأأأأأأأأيع التإ سأأأأأأأأيبحثها الفرنق الدراسأأأأأأأأإ بصأأأأأأأأورة جما يةا وهإ  رلى أخ  زما  المبادرة بشأأأأأأأأفن مةتل  الموا

 ادل اآلرا  ال ي أجري يإ الجم  امول من الدورةو مواضيع سبق أن اقتدرح بعضها أث ا  تب

وأشأأأأير أيضأأأأا  رلى ال تائج المتوقعة من عمل الفرنق الدراسأأأأإا على ال حو المبين يإ الجم  امول  -292
و واقتدرح أيضأأأا  أن اواصأأأل الفرنق الدراسأأأإا بموازاة عملها متابعة التقد  المحرز يإ الجوانب (452)من الدورة

 لبحاروالمتصلة بقانون ا

فن أسأأأأأأأاليب عمل الفرنق الدراسأأأأأأأإا على أن يقد  واتفق امعضأأأأأأأا ا يإ ختا  تبادلهم لآلرا  بشأأأأأأأ -293
الرئيسأأان المشأأاركان رلى اللج ة التقرنر المؤقت متضأأم ا  ال قاط الرئيسأأية للم اقشأأة التإ عدقدت أث ا  الدورةا 

 من يصول التقرنر الس وي للج ةو  ما أن ا تهإ الفرنق الدراسإ م ه ونتفق عليها بغرض ردراجه كفصل

دراسأأأأأأإ رجرا  م اقشأأأأأأة موضأأأأأأو ية على أسأأأأأأاس امسأأأأأأئلة التإ أعدها الرئيسأأأأأأان ثم قرر الفرنق ال -294
 تيجة له   الم اقشأأأأأأةا حدد كو و (453)المشأأأأأأاركان لمتابعة الم اقشأأأأأأة التإ جرت خالل الجم  امول من الدورة

  

و انظر أيضأأأأأأأأأا   273  - 265(ا الفقرات A/74/10)  10للجمعية العامةا الدورة الرابعة والسأأأأأأأأأبعونا الملحق رقم   الوثائق الرسأأأأأأأأأمية (451)
 أعال و 246و 245الفقرتين 

 وأدنا  296الفقرة أيضا  ظر ان (452)

( ما هإ مصأأأأأأادر القانون امخرى التإ ا بغإ أن ابحثها الفرنق 1)  :فيما الإ امسأأأأأأئلة التوجيهية التإ اقترحها الرئيسأأأأأأان المشأأأأأأاركان  ( 453) 
ن البحارا  الدراسأأأأأأأأأإ فيما اتعلق بالموضأأأأأأأأأوع، يعلى سأأأأأأأأأبيل المثالا أشأأأأأأأأأير رلى أنه توجدا باإلضأأأأأأأأأاية رلى اتفااية اممم المتحدة لقانو 

ملة من جوانب قانون البحارا وتشأأمل  ممعاهدات أخرى ا بغإ ال ظر ييهاا وهإ معاهدات متعددة امطراف وث ائية تتعلق بمجموعة كا 
م اطق مةتلفة يمكن أن تتفثر بارتفاع مسأأتوى سأأبح البحرو ون بغإ تفسأأير ه   المعاهدات يإ ضأأو  أمور م ها الممارسأأة الالحقةمو  

راسأأأأأأأأإ يإ و واقتدرح أيضأأأأأأأأا  أن ا ظر الفرنق الد 1958معاهدات من ه ا القبيلا باإلضأأأأأأأأاية رلى اتفاايات ج يف لعا  ون بغإ تحداد ال 
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تبلب ممندا  من التحليل المتعمقا وهإ مسأأأائل سأأأيركم الفرنق الدراسأأأإ المسأأأائل التالية بوصأأأفها مجاالت ت
ها على سأأأبيل امولونة يإ المسأأأتقبل القرنبو وسأأأيضأأأبلع به   الدراسأأأات أعضأأأا  الفرنق الدراسأأأإ على علي

 أساس طوعإ:

)وال سيما نشفة   (454): باإلضاية رلى اتفااية اممم المتحدة لقانون البحارمصادر القانون  )أ( 
  )وأعمالها التحضأأأأأأيرنة( وك لك قواعد القانون الدولإ   ( 455) 1958رها(ا واتفاايات ج يف لعا   م ها وتفسأأأأأأي   5المادة  

  المعاهدات المتعددة   - خرى  ام قانون  ال العريإ ذات ال باق العالمإ واإلقليمإا سأأأيدرس الفرنق الدراسأأأإ مصأأأادر  
  إدارة مصأأأائد امسأأأماك أو بفعالإ امطراف واإلقليمية والث ائية ذات الصأأألة أو غيرها من الصأأأكوك المتعلقة مثال  ب 

وبروتوكولهأأا المتعلق بحمأأايأأة   (456)1959حأأار التإ تحأأدد الم أأاطق البحرنأأةا أو معأأاهأأدة أنتأأاركتيكأأا لعأأا   الب
  

قواعد أخرى من القواعد العامة للقانون الدولإ يمكن أن تكون ذات صأأأأأأأأأألة يإ السأأأأأأأأأأياق الجدادو والواقع أن ه   مسأأأأأأأأأأفلة مهمة اتعين  
مشأأأأأاركان ترحيبهما بفي رشأأأأأارة رلى ما يمكن أن تكون عليه ه   القواعد امخرىو واقتدرح بحثهاو ومن ه ا الم ظورا أبدى الرئيسأأأأأان ال 

الفرنق الدراسإ قواعد القانون الدولإ العريإ غير المدرجة يإ اتفااية اممم المتحدة لقانون البحارا ول لك سيكون من  ك لك أن ابحث  
( ما هإ الجوانب المحددة يإ مسأأأأأأأأفلة الرسأأأأأأأأو  البيانية والةرائط 2العتبار؛ ) المفيد جدا  اإلشأأأأأأأأارة رلى القواعد التإ ا بغإ أخ ها يإ ا 

( هل توجد حاجة رلى مدخالت علمية رضأأأأأأافية يإ عمل الفرنق الدراسأأأأأأإ، ما هإ جوانب 3تها وكيف، ) المالحية التإ ا بغإ دراسأأأأأأ 
آثار  وحدود والية الفرنق الدراسأأأإ التإ  ه   المدخالت وكيف يمكن التوييق بين دراسأأأة مةتل  أسأأأباب ارتفاع مسأأأتوى سأأأبح البحر و 

رلى رجرا  الممند من الدراسات التق ية آلثار ارتفاع مستوى سبح البحر  ( هل من حاجة 4تحول بي ه وبين دراسة مالراببة السببيةم،؛ ) 
، وإذا كأان اممر على خبوط امسأأأأأأأأأأأأأأاسا والحأدود الةأارجيأة للم أاطق البحرنأة التإ تقأاس م هأاا والمعأالم الموجودة يإ عرض البحر 

( هل ا بغإ  5لفة من م ظور تق إ بحت،؛ ) ك لكا يكيف ا بغإ القيا  ب لك، هل ا بغإ أن ابحث الفرنق الدراسأأأأأإ سأأأأأي ارنوهات مةت 
للفرنق الدراسأإ أن يقو  بتحليل ارتفاع مسأتوى سأبح البحر كما اقترح أحد امعضأا  ال ي أبدى اهتمامه بأأأأأأأأأأأأأأأ مم اقشأة مصأالح الدول 

(  6بحارم،؛ ) أن تسأأأتفيد من ارتفاع مسأأأتوى سأأأبح البحر بسأأأبب يقدان دول أخرى لحقوقها القائمة وزنادة مسأأأاحة أعالإ ال التإ يمكن 
فيما اتعلق بمسأأفلة االسأأتقرار القانونإ وإمكانية الت بؤا طدرح سأأؤال عما رذا كانت المسأأفلة تسأأتحق م اقشأأة أشأأملو والسأأؤال هو ما هإ  

( احتج عدة أعضأأا  بمبدأ اإلنصأأافا وهإ مسأأفلة أثارتها أيضأأا دول عدادةو هل ا بغإ أن  7ف،؛ ) الجوانب التإ ا بغإ دراسأأتها وكي 
صاف عامال  مهما  يفخ   الفرنق الدراسإ يإ االعتبار يإ تحليله ل تائج ارتفاع مستوى سبح البحر ويإ ريجاد الحلول، وما يكون اإلن 

ت السأأياسأأاتية امخرى التإ يمكن ال ظر ييها لصأأالح خبوط امسأأاس الثابتة ماإلنصأأافم، وما هإ االعتبارا   ل هو يهم الفرنق الدراسأأإ  
( ذدكر أنه قد توجد مسأأألسأأألة متصأأألة من االحتماالتم بين الةيارنن 8بالعكس )نقاط أثارها عضأأأوان(،؛ )  يإ مقابل المت قلة أو العكس 

لمشاركان ترحيبهما بفي رشارة رلى ما يمكن أن تكون عليه  )نهج الت قل/نهج الديمومة( وأنه ا بغإ استكشايها جميعا و وأبدى الرئيسان ا 
امعضأا ا هل ا بغإ للفرنق الدراسأإ أن ابحث السأبل التإ ميمكن بها التمييم بين تشأييد    ( ب ا   على اقتراح أحد 9ه   االحتماالت؛ ) 

رلى ضأأرورة مواصأألة دراسأأة   ( أشأأار عدة أعضأأا  10جمر اصأأب ا ية مغراض الحماية وتشأأييدها إلنشأأا  اسأأتحقاق اصأأب اعإم،؛ ) 
وما رذا كانت ت ببق على الحدود البحرنة المتفق عليها  )شأأأرط بقا  الشأأأإ  على حاله( من اتفااية ييي ا لقانون المعاهدات   62المادة 

ن أن  يإ المعاهداتو وباإلضأأاية رلى آثار ارتفاع مسأأتوى سأأبح البحر على اتفاقات الحدود البحرنة السأأارنةا توجد مسأأفلة أخرى يمك 
على قضأأأأأايا تعيين الحدود ا ظر ييها الفرنق الدراسأأأأأإ وهإ أثر ارتفاع مسأأأأأتوى سأأأأأبح البحر يإ سأأأأأي ارنو خبوط امسأأأأأاس المت قلة  

اممر البحرنأأة التإ يصأأأأأأأأأأأأأألأأت ييهأأا محكمأأة العأأدل الأأدوليأأة أو المحكمأأة الأأدوليأأة لقأأانون البحأأار أو هيئأأات التحكيمو وهأأل ا ببق مبأأدأ  
امخرى التإ قد ت ببق، أ  هل اوجد التما  بإعادة يتح القضأأأأأأأأايا التإ يدصأأأأأأأألت، وما تفثير ذلك على   ، وما هإ المبادئ المقضأأأأأأأأإ به 

( كيف يمكن ت اول مسأأأفلة آثار ارتفاع مسأأأتوى سأأأبح البحر على المبالبات القائمة بشأأأفن  11سأأأتقرار واممن وإمكانية الت بؤم،؛ ) ماال 
(  12)و( من ورقة المسأأائل امولى(،؛ )   141بحرنة يإ المسأأتقبل )انظر الفقرة  اسأأتحقاق المسأأاحات البحرنة يإ حالة تعيين الحدود ال 

( هل ا بغإ للفرنق الدراسأأأأإ أن يضأأأأع  13بشأأأأفن قانون تعيين حدود امنهار كما اقترح أحد امعضأأأأا ،؛ )   ما هإ يوائد رجرا  دراسأأأأة 
يس المشأأارك ال ي اسأأتعرض ممارسأأات وقوانين الدول ( أسأأئلة موجهة رلى الرئ 14قائمة بالمسأأائل ذات امولونة التإ اتعين بحثها،؛ ) 

رسأأأأأأات يإ م اطق أخرى )آسأأأأأأيا وأمرنكا الالتي ية وأوروبا(و وأعرب الرئيسأأأأأأان  ( لمو  دراسأأأأأأة المما 15اميرنقية لمواصأأأأأألة دراسأأأأأأتها؛ ) 
 المشاركان عن امت انهما لتولإ امعضا  ه   المها  )كما يعل عضوان من قبل(و 

(454) United Nations, Treaty Series, vol. 1833, No. 31363, p. 3و 

 (455 ) Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone (Geneva, 29 April 1958), United Nations, 

Treaty Series, vol. 516, No. 7477, p. 205 ؛ وConvention on the High Seas (Geneva, 29 April 1958) ا
ا Convention on the Continental Shelf (Geneva, 29 April 1958)؛ و vol. 450, No. 6465, p. 11المرجع نفسها  

 Convention on Fishing and Conservation of the Living؛ و vol. 499, No. 7302, p. 311المرجع نفسأأأأأأأأأأأأها 

Resources of the High Seas (Geneva, 29 April 1958)  ا المرجع نفسهاvol. 559, No. 8164, p. 285   و 

(456)  The Antarctic Treaty (Washington D.C., 1 December 1959), United Nations, Treaty Series, vol. 

402, No. 5778, p. 71و 
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ا أو معأاهأدات الم ظمأة البحرنأة الأدوليأة التإ تحأدد م أاطق التلوث أو البحأث واإلنقأاذا (457)1991البيئأة لعأا   
المبأادئ العأامأة للقأانونا وكأ لأك لوائح ا و (458)2001لعأا     لمغمور بأالميأا اأو اتفأاايأة حمأايأة التراث الثقأايإ  

الم ظمات الدولية ذات الصأأأأأأأأأألة مثل الم ظمة الهيدروغرافية الدوليةو والغرض من ه   الدراسأأأأأأأأأأة هو تحداد  
القانون السأأأأاري فيما اتعلق بةبوط امسأأأأاس والم اطق البحرنةا دون اإلخالل بال ظر يإ القانون الم شأأأأود 

ف الدراسأأة رلى تقييم ما رذا كانت ه   الصأأكوك تجيم أو تشأأترط تعدال  الةيارات السأأياسأأاتيةو كما سأأتهد أو
  خبوط امسأأأأأاس يإ ظروف معي ة )أو ال تجيم وال تشأأأأأترط ذلك(ا وما رذا كان تغيير خبوط امسأأأأأاس يسأأأأأتتبع 

 تغييرا  يإ الم اطق البحرنة؛

وقواعد القانون  نق الدراسأأأأأأإ مةتل  مبادئ : سأأأأأأيبحث الفر مبادئ وقواعد القانون الدولإ )ب( 
الدولإ بممند من التفصأأأأأأأأأأأأأأيألا مثأل المبأدأ القأائل بفن امرض لهأا أسأأأأأأأأأأأأأأبقيأة على البحرا أو مبأدأ عد  قابلية  

ا أو مبدأ حرنة المالحةا هالحدود للتغييرا أو مبدأ اسأتمرار حيازة واضأع اليدا أو مبدأ بقا  الشأإ  على حال
التارنةية وحقوق الملكيةا وااللتما  بتسأونة الم ازعات حسأن ال ية والحقوق  مبدأ اإلنصأاف و مبدأ وك لك دور  

بالوسأأأأائل السأأأألميةا وصأأأأون السأأأألم واممن الدوليينا وحماية حقوق الدول السأأأأاحلية والدول غير السأأأأاحليةا 
 ومبدأ السيادة الدائمة على الموارد الببيعية؛

سأأأيع نباق دراسأأأته  ف الفرنق الدراسأأأإ رلى تو : سأأأيهدممارسأأأات الدول واالعتقاد باإللما  ) ( 
تتواير ع ها سأأوى معلومات شأأحيحةا رن  لملممارسأأات الدول وقاعدة االعتقاد باإللما  لتشأأمل الم اطق التإ 

توايرت أصأأأال ا بما يإ ذلك آسأأأيا وأمرنكا الالتي ية وأوروبا )تولى أحد أعضأأأا  الفرنق الدراسأأأإ مهمة رجرا   
ل بشأأأأأأأأأأفن أيرنقياو وع د القيا  ب لكا سأأأأأأأأأأيدرس الفرنق   الم بقة( ومواصأأأأأأأأأألة العمتحليل من ه ا القبيل له 

ه   الدراسأأأأأأأأأإ العالقة المتبادلة بين ممارسأأأأأأأأأات الدول ومصأأأأأأأأأادر القانون عن طرنق التحقق مما رذا كانت 
ممارسأأات ذات صأألة بالقانون الدولإ العريإ أو ذات صأألة بتفسأأير المعاهداتو وسأأيدرس الفرنق الدراسأأإ  ال

لبحرنة المودعة لدى اممين العا  لألمم المتحدة والتشأأأأأأأأأأأأرنعات الوط ية التإ  ا  اإلخبارات بالم اطق اأيضأأأأأأأأأأأأ
يمكن االطالع عليها يإ الموقع الشأأأأأبكإ لشأأأأأعبة قانون البحار وشأأأأأؤون المحيبات التابعة لمكتب الشأأأأأؤون  

 رات والقوانين؛بتحداث ه   اإلخبا -أو ال تقو   -القانونية لمعرية ما رذا كانت الدول تقو   

أعال ا سأأأأأأأأأأأأأأي ظر الفرنق   37: رلحأاقأا  بأالأدراسأأأأأأأأأأأأأأأة المأ كورة يإ الفقرة  رائط المالحيأةالة )د( 
تراعإ االعتبارات والظروف الت في ية للدول وك لك ممارسأأأأأأأأأأاتها فيما اتعلق   اقتراحاتالدراسأأأأأأأأأأإ أيضأأأأأأأأأأا  يإ 

 بتحداث الةرائط المالحيةو

علميين وتق يين لمسأأاعدتهم يإ ى رمكانية دعوتهم خبرا  ووايق أعضأأا  الفرنق الدراسأأإ أيضأأا  عل -295
 مهمتهما على أن يقوموا ب لك ببرنقة انتقائية ومجدية ومحدودةو

 أعمال الفريق الدراسي المقبلة )و( 

فيما اتعلق ببرنامج العمل المقبلا سيت اول الفرنق الدراسإ المسائل المتصلة بكيان الدولة وحماية  -296
البحرا يإ رطار الرئاسأأة المشأأتركة للسأأيد خوان خوسأأيه نن من ارتفاع مسأأتوى سأأبح  امشأأةاص المتضأأرر 

رودا سأأأأانتوالرنا والسأأأأيدة باترنسأأأأيا غالفاو تيليسا الل ان سأأأأيعدان ورقة مسأأأأائل ثانية كفسأأأأاس للم اقشأأأأة يإ 
ال هائية  الفرنق الدراسأأإ يإ الدورة الثالثة والسأأبعينو وسأأيسأأعى الفرنق الدراسأأإ بعد ذلك رلى وضأأع الصأأيغة 

يإ ه ا الشأفنا يإ السأ تين اموليين من يترة السأ وات الةمس التاليةا وذلك بتجميع نتائج لتقرنر موضأوعإ  
 العمل المضبلع به خالل دورتإ اللج ة الثانية والسبعين والثالثة والسبعينو

  

(457) Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty (Madrid, 4 October 1991) ا المرجع نفسها
vol. 2941, p. 3و 

 .vol. 2562, part I, No(ا المرجع نفسأأأأأأأأها  2001  نويمبر / الثانإ تشأأأأأأأأرنن    2)بارنسا   المغمور بالميا  اتفااية حماية التراث الثقايإ   ( 458) 

45694, p. 3 و 


