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 ندوة افتراضية لمنظمة آلكو

 حول

 سطح البحر والدول األعضاء في منظمة آلكو: "ارتفاع مستويات
 "مخاطر وحماية بموجب القانون الدولي

 

 م2222يونيو/حزيران  7التاريخ: 

 السياق

 العالمية التحةيات من العةية، عن اإليكولوجية باةةاإلإلى  البشرية لمجتمعاتا أسفرت ميول
 االستةامة هةفتحقيق  الكوارث هذه تجعل. المناخ وتغير البيولوجي التنوع فقةان لمث الملحة،
 مستويات ارتفاع من عنه ينتج وما االحتباس الحراري يطرح. كبير حة إلى المنال بعية ،البيئية
التي تتعلق  تلك مثل الةولي القانون مجاالت من للعةية تقليةية غير تحةيات ،البحر سطح
 لهذه نتيجة. البحر سطح مستوى بارتفاع المتأثرين األشخاص وحماية والةولة ر،البحا بقانون
 من أكثر ترى أن المحتمل من البحر، سطح مستوى ارتفاع في المتمثلة الظهور البطيئة الظاهرة

 المساس عن النظر بصرف الغمر، هذا وقة يؤةي. كلًيا أو جزئًياغارقة  أراضيها ةولة 07
 ةإلى جعلها غير قابل القضائية، والوالية السياةة وممارسة البحرية المناطق وأ الةولة باستمرارية

نه و  ،ذات الكثافة السكانية العالمية المناطق في السكن  العيشكسب  وسبل األرواح عرضي  ا 
 .للخطر
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 لذا. في منظمة آلكو يةعضو تحمل علمًا بأن العةية من الةول الساحلية وبعض الةول الجزرية 
 سطح مستويات ارتفاع مخاطر الستكشاف األعضاء للةول منبًرا المنظمة توفر أن من المناسب

 العةالة لتحقيق السعي في أفريقي - آسيوي بمنظور النهوض أجل من وللتعاون البحر،
المبكر  البحثإمكانيات  ،البحر سطح مستوى ارتفاع عن الناجمة المشاكل تتطلب. المناخية

 من واالقتراحات النظر وجهات الحصول على إلى النةوة هذه تطمح. الةولي لتعاونطرق ا عن
 الرتفاع القانونية اآلثار حول األعضاء الةول بين المةاوالت من المزية لتسهيل الخبراء،
 .فريقيةاإل اآلسيوية المنطقة في البحر سطح مستويات

 بالموضوع آلكو منظمةل المسبقة رتباطاتاال

 المراقب لي، روي الةكتور أعة. منذ فترة طويلة جةاً  الموضوع هذاب آلكو منظمة ارتباطات تكان
: البحرية األساس خطوط" بعنوان أساسية معلومات ورقة المتحةة، األمم لةى آلكو لمنظمة الةائم
 خرائط رسم أن أكةأنه  حيث ،م2702 عام في" أساسية معلومات مذكرة - تةاعياتو  أهمية
عطائه ،األساس خطوط النقاش بشأن  حول تةور حجةل أساسي شرط له حقة،المست الةعاية وا 
 السابق العام األمين غاستورن، كينيةيسعاةة السفير  تناول. البحرسطح  مستويات ارتفاع آثار

 مستوى ارتفاع آثار عن النظر بغض مستمرة الةولة سياةة" موضوعبالتفصيل  آلكو، لمنظمة
 في" فريقيةواإل اآلسيوية المناطق رمنظو  من الةولي القانون في االتجاهات: البحر سطح

. م2702 /آبأغسطس في ،الفلبين مانيال،بسال  ال ةي جامعة في ألقاها عامة محاضرة
 معنون كمقال( 6 المجلة) الةولي للقانون آلكو مجلة في عرضه من منقحة نسخة ن شرتو 
 الةولي القانون في االتجاهات: البحر سطح مستوى ارتفاع مواجهة في الةولة سياةة استمرار"بـ

 ".فريقيةواإل اآلسيوية المناطق منظور من
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 العامة األمانة تلقت ،م2702 عام في آلكو لمنظمة والخمسين الثامنة السنوية الةورة انعقاة قبل
وهما ، أوريسكو لوسيان ةانغبو  الةكتور والسفير أورال نيلوفر البروفيسور من طلًبا آلكو لمنظمة

للحصول على المعلومات من  1،الموضوع هذا حول الةراسة وعةلمجم نان المشاركاسيالرئ
 مباشر، غير بشكل حتى صلة،ال ذات تكون قة التي الةولة ممارساتالةول األعضاء عن 

 أن يمكنو . مماثلةال طبيعةال ذات ظروفال في أخرى تغيرات أو البحر سطح مستوى بارتفاع
 وخطوط ،ذلك ينطبق حيثما ألرخبيليةا األساس وخطوط األساس بخطوط الممارسة هذه تتعلق

 االصطناعية، والجزر والجزر، ،الجزر عنة المياه عنها تنحسر التي المرتفعاتو  اإلغالق،
 وتعيين البحرية، المناطق وحةوة ،األخرى الساحلية اتالتحصين تةابير و األراضي واستصالح

 واسعة مجموعة في تاحم هو كما الموضوع،ب صلةال ذات أخرى قضايا وأي ،البحرية الحةوة
 .الطلب في ،شامل غير بشكل، المةرجة الصلة ذات المواة من

 2المعلومات، هذه تطلب التي األعضاء الةول إلى ذلك بعة أ رسلت التي المذكرة على رةاً و 
مؤكةة  ،وةراسات تصريحات العراق وجمهورية قطر وةولة السورية العربية الجمهورية قةمت

 المناطق على البحر سطح مستوى الرتفاع واالجتماعي القتصاةيا ثربشأن األ مخاوفها
 .البحر سطح اتمستوى ارتفاع لمواجهة المتخذة الهامة والممارسات السواحل،

 جمهورية من المنةوبون رحب ،م2702 عام في المنعقةة والخمسين الثامنة السنوية الةورة خالل
 سطح مستوى ارتفاع موضوع بإةراج وص،الخص وجه على االشتراكية، فيتنام وجمهورية الهنة

                                                           
ةان لوسيان غبو تصريحات البروفيسور نيلوفر أورال والسفير الةكتور  -فيما يتعلق بالقانون الةولي ارتفاع مستوى سطح البحر  1

 AALCO/58/DAR ES، آلكو لمنظمة العامة األمانة الةولي، القانون لجنة بعمل المتعلقةالمسائل  عن تقرير، الوكأوريس

SALAAM/2019/SD/S1 ، 75 – 70ص ص. 
 .م2702سبتمر/أيلول  2المؤرخة  ،ILC/AALCO/300/2019 رقم: المذكرة   2
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 المعتمةة الممارسات بعض واوتباةل اللجنة، عمل برنامج في الةولي بالقانون يتعلق فيما البحر
 3.الصةة هذا في

 هيكل الحةث

 الثالثاء، يوم ساعات أربع لمةة ،جلستينال ذات افتراضية نةوة تنظيمتقرر ف ،ذكره سبقنظرًا لما 
 توقيتالب صباًحا 00:17 الساعة في النةوة تبةأ أن المقرر ومن. م2722 /حزيرانيونيو 0

 هذه وتهةف .الهنةي الرسمي توقيتالب مساءً  71:17 الساعة حتى وتستمر ،الهنةي الرسمي
 والقانون البحر سطح مستوى ارتفاع موضوعب ارتباطات منظمة آلكوتعارفا على  تكونل النةوة

 .كالمتحةثين المجال هذا في البارزين راءالخب فتم توجيه الةعوة إلى الةولي،

 بينيتبوفادول، األمين العام لمنظمة آلكو الدكتور كمالين لسعادة تمهيدية كلمة

 وزارة للسيدة أوما سيخار، مساعدة الوكيل )قسم القانون والمعاهدات(، خاصة مالحظات
 الهند بجمهورية الخارجية الشؤون

 الةولي القانون على المترتبة اآلثار: البحر سطح مستوى ارتفاع  الجلسة األولى

A. الدولة وقضايا البحار قانون قضايا: مستويات سطح البحر ارتفاع 

 والةول الساحلية للةول اإلقليمية لسالمةأمام ا فريًةا تهةيًةا البحر سطح مستوى ارتفاع يشكل
 حاجة إلىثمة ولذا  .الستمرار ةولتهاو  المحيطية، وموارةها الساحلية، مجتمعاتهالو  الجزرية،
 الخط تغييرات بآثار ،أخرى أمور بين من المتعلقة، المناقشةالتي تةور حول  الحجج ةراسة

 شخصيةالو  الةولة وقضايا فيها، الفصل تم والتي عليها المتفق البحرية الحةوة على الساحلي
                                                           

م، ةار السالم، 2702أكتوبر/تشرين األول  27-20، المحضر الحرفي للمناقشات، الةورة السنوية الثامنة والخمسون  3
 .070، 076-077ص ص ، AALCO/58/DAR ES SALAAM/2019/VR جمهورية تنزانيا المتحةة،
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 صالحة غيرلتكون  تتحول هاأن أو ،الةولة ألراضي الكاملة الخسارة حالة في ةالةولي يةالقانون
 ألعضاء سيما وال الناشئة، الةول لممارسات تقييم إجراء الضروري من. ةائم بشكل للسكن
 .القضايا بشأن آلكو، منظمة

 :المتحدثون

 البحار لقانون الةولية بالمحكمة قاضية ،شادها نيرو الدكتورة 

 األمم رساتمما ورئيسة ،الةولي والتحكيم التقاضي قسم في شريك ،هيورياس كريستينا 
رابطة القانون الةولي المعنية  لجنة عضوو  ،فولي هوغ شركة المحاماة في المتحةة

 . البحر سطح مستوى وارتفاع الةولي لقانونبا

 واإلجابة عنهاطرح األسئلة 

B. الدولية المنظمات دور: البحر مستويات سطح ارتفاع 

 إةراج ،م2702 عام في نعقةةالم والسبعين الحاةية ةورتها في ،الةولي القانون لجنة قررت
 على بناءً  عملها، برنامج في" الةولي بالقانون يتعلق فيما البحر سطح مستوى ارتفاع" موضوع
 فريق إنشاء اللجنةأيضًا  قررتو . األجل طويل العمل ببرنامج المعني العامل الفريق توصية
 مشترك شفوي تقريرلى ع واطلعت اللجنة تلقت كما. الموضوع هذا بشأن العضوية مفتوح ةراسة
 ،عملها تنظيم عن رسمية غير ورقة في نظرها بشأن الةراسة لفريق المشاركين الرئيسين من

وقة حظي هذا الموضوع باهتمام رابطة  .م2720 إلى م2702 من للفترة طريق خارطة تتضمن
 .أيضاً  الةولي نونالقا

في  المناخ، تغير بشأن ستشاريا رأي تقةيم الةولية العةل محكمة من الطلب جةوىكما يتمثل 
 .االهتمام بعض تستحقأن  ،الةول بعض تراها خطوة
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 المتحدثون:

 الةولي القانون مركز ومةير الةولي القانون لجنة عضو ،أورال نيلوفر البروفيسورة 
 .الوطنية سنغافورة جامعةب

 ولي الة القانون رابطة لجنة رئيس نانسن، فريةجوف معهة ،فيداس دافور البروفيسور
 .البحر سطح مستوى على واالرتفاع الةولي القانونالمعني ب

 طرح األسئلة واإلجابة عنها

 قصيرة استراحة فترة

 المتضررين األشخاص حماية: البحر سطح مستوى ارتفاع  الجلسة الثانية

A. اإلنسان وحقوق والهجرة النزوح: البحر مستويات سطح ارتفاع 

 هذه من بالمتضررين يلحق قة الذي المحتمل رروالض البحر سطح مستوى ارتفاع حظي قة
 في الحق أن إلى م2727 عام في اإلنسان حقوق لجنة أشارتو . االهتمام ببعض ،الظاهرة
 تةابير األصلية البلةانويلزم أن تتخذ  ،البحر سطح مستوى بارتفاع يتأثر أن يمكن الحياة

 فيه يكون سياق في الناس بحماية االلتزام على المناقشات تركز قةو . معالجتهألجل  التكييف
 قضايا بمعالجة يتعلق فيما الةولي القانون وحالة بعة،بأمر متوقع  ليس ولكنالتنبؤ  قابل الضرر
 .والهجرة النزوح

 على ركزالذي ي التقاضي ظهور المحلية القانونية النظم من العةية شهةت ذلك، إلى باإلضافة
 النظر يمكنو . البحر مستويات سطح رتفاعال نتيجةً  ،المناخ تغير أضرارخسارة و  عن المسؤولية

 .األجيال بين مشتركة نظر وجهة من المناخي التقاضي عواقب في
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 :المتحدثون

 من العةية مؤلفة ،(إيران - كرج فرع) اإلسالمية آزاة جامعة ،كيهانلو الدكتورة فاطمة 
 .والنزوح الالجئين قانون حول المنشورات

 نهاطرح األسئلة واإلجابة ع

B. المتضررة غير الدول وواجبات الدولي التعاون دور 

 لالستجابة حيوًيا أمًرا الةولي التعاون يعة البحر، سطح مستوى الرتفاع العالمي التأثير ضوء في
 هو البناء التعاون فإن لذلك. منه المتضررين وحماية الضارة، آثاره وتخفيف له، مناسب بشكل
 .أخالقية وضرورة عملية ضرورة

 تحدثون:الم
 القانون لجنة عضو المستقلة، لشبونة جامعة ،تيليس جالفاو باتريسيا البروفيسور 

 الةولي

 طرح األسئلة واإلجابة عنها

 آلكو لمنظمة العام األمين بينيتبوفاةول، كمالين سعاةة الةكتور قبل من الشكر كلمة

 التسجيل
 1 الموافق الجمعة يوم التسجيل عملية ستغلق. محضورك لتسجيل أةناه الرابطرجى النقر على ي  

 م.2722 /حزيرانيونيو
https://www.aalco.int/form/webinar-on-rising-sea-levels 

 لحةث سيأتي الحقًا.االمزية من التفاصيل عن جةول أعمال 

https://www.aalco.int/form/webinar-on-rising-sea-levels

