
 الثالثالفصل 
 قضايا محددة تكون للتعليقات التي تُبدى

بشأنها أهمية خاصة للجنة
 التحفظات على المعاهدات  -ألف

يف جمـال ردود الفعـل علـى اإلعالنـات نظراً لندرة املمارسة  -٢٦
التفســـريية والخـــتالف آراء أعضـــاء اللجنـــة، ترجـــو اللجنـــة ممتنـــة أن 
تتفضـــــل الـــــدول باإلجابـــــة علـــــى األســـــئلة التاليـــــة بشـــــأن ممارســـــتها 

 العملية:

هل توجد ظروف ميكن أن يعترب فيها السكوت  (أ) 
 على إعالن تفسريي إقراراً لذلك اإلعالن؟

اجلــواب علــى الســؤال األول باإلجيــاب، إذا كــان  (ب) 
 فما هي هذه الظروف (الرجاء إيراد أمثلة حمددة)؟

إذا مل يكن السكوت يف حد ذاته إقراراً إلعـالن  (ج) 
تفسريي، فهل ينبغي أن يكون له دور يف اآلثار القانونية اليت ميكن 

 أن ترتتب على إعالن تفسريي؟

لسـنة القادمـة سـيتناول مع مراعاة أن تقرير املقرر اخلـاص ل -٢٧
يف مجلـــة أمـــور نتـــائج اإلعالنـــات التفســــريية، مـــا هـــي نتـــائج صــــوغ 

 إعالن تفسريي على:

 صاحبه؛ (أ) 

دولة أو منظمة دولية وافقت على هذا اإلعـالن  (ب) 
 التفسريي؛

ــــة أبــــدت اعرتاضــــها علــــى  (ج)  ــــة أو منظمــــة دولي دول
 اإلعالن التفسريي؟

ــــردود  -٢٨ ــــة أو  -الفعــــل وبصــــفة أعــــم، مــــاذا يكــــون ل اإلجيابي
للــــــدول أو املنظمــــــات الدوليــــــة األخــــــرى علــــــى إعــــــالن  -الســــــلبية 

تفســريي مــن أثــر علــى النتــائج الــيت حيتمــل أن تكــون هلــذا اإلعــالن 
 (حيبَّذ تقدمي أمثلة حمددة)؟

 مسؤولية المنظمات الدولية  -باء
ــــــرد مــــــن  -٢٩ ــــــأي تعليقــــــات ومالحظــــــات ت ــــــة ب ترحــــــب اللجن

ـــواد احلكومــات واملنظمــات ال ، ٥٣إىل  ٤٦دوليــة بشــأن مشاريـــع املـ
 اليت تتناول االحتجاج مبسؤولية منظمة دولية. 

كمــا ترحــب اللجنــة بــأي تعليقــات علــى املســائل املتصــلة  -٣٠
بالتـــدابري املضــــادة ضــــد املنظمــــات الدوليـــة، مــــع مراعــــاة مــــا يــــرد يف 

 الفصل السابع من مناقشة هلذه املسائل.
 الت الكوارثحماية األشخاص في حا  -جيم

ترحـــب اللجنـــة بـــأي معلومـــات تـــرد بشـــأن ممارســـة الـــدول  -٣١
إطــــار هــــذا املوضــــوع، مبــــا فيهــــا أمثلــــة عــــن التشــــريعات احملليــــة.  يف

ــــأي معلومــــات وتعليقــــات عــــن املشــــاكل  وترحــــب بصــــفة خاصــــة ب
القانونيـــــة واملؤسســـــية احملـــــددة الـــــيت تعـــــرتض التصـــــدي للكـــــوارث أو 

 االستجابة هلا.
أيضـــاً مبـــا يـــرد مـــن معلومـــات مـــن األمـــم  وترحـــب اللجنـــة -٣٢

 املتحدة استناداً إىل السؤال التايل:
كيــف أضــفت منظومــة األمــم املتحــدة طابعــاً مؤسســياً علــى األدوار 
ـــا علــــى املســـتويني العــــاملي والُقطـــري فيمــــا  واملســـؤوليات املضــــطلع 
يتعلـــق باملســـاعدة املقدمـــة للســـكان املتضـــررين والـــدول املتضـــررة يف 

يف مرحلــة التصــدي للكــوارث ولكــن أيضــاً يف  -كــوارث حــاالت ال
وكيف تتعامل يف كل مرحلة  -مرحليت ما قبل الكوارث وما بعدها 

مــــن هــــذه املراحــــل مــــع اجلهــــات الفاعلــــة مثــــل الــــدول، واملنظمــــات 
احلكومية الدولية األخرى، وحركة الصليب األمحر، واملنظمـات غـري 

، والسـلطات الوطنيــة احلكوميـة، وفـرق التصـدي الوطنيـة املتخصصـة
 املعنية بإدارة الكوارث، وغريها من اجلهات الفاعلة املعنية؟

وســُتلتمس معلومــات أيضــاً مــن االحتــاد الــدويل جلمعيــات  -٣٣
الصــليب األمحــر واهلــالل األمحــر اســتناداً إىل استقصــاء مماثــل معــدَّل 

 حسب االقتضاء.
 


