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 الفصل اليابع
 األشخاص في حاالت الكوا ثحماية 

 مقدمة -للف
( أن 2007دأأررت اللجنأأة يف دورهتأأا التا أأعة وادمسأأني ) -147

تأأأأأأأدرج موضأأأأأأأأوع "محايأأأأأأأة األشأأأأأأأأخاه يف  أأأأأأأاالت الحأأأأأأأأوارث" يف 
 أو أأأبينا -عملهأأأا، ودامأأأت بتعيأأأني السأأأيد إدواردو فلنسأأأيا  برنأأأامج

مقأرراً  ااأأاً  ويف الأأدورة نىلسأأها، طلبأأت اللجنأأة إىل األمانأأة العامأأة 
أن تعأأّد درا أأة أ ا أأية عأأن املوضأأوع، تقتتأأر يف بأأادئ األمأأر علأأى 

  (852)الحوارث الفبيعية
(، كأأأان معروضأأأاً علأأأى اللجنأأأة 2008ويف الأأأدورة السأأأتني ) -148

الأ  ، والأ   دأاد فيأه بتتبأع الحيىليأة (853)التقرير األويل للمقرر اداه
تفأأورت هبأأا محايأأة األشأأخاه يف  أأاالت الحأأوارث، و أأدد متأأادر 
القوانني املتعلقأة باملوضأوع، وعأرض اجلهأود الأ   أب  بأ هلا مأن أجأل 
تأأأأدوين القأأأأأانون املتعلأأأأ  هبأأأأأ ا اجملأأأأال وتفأأأأأويرو  ور أأأأم التقريأأأأأر أيضأأأأأاً 
ادفأأأوط العريضأأأة ملختلأأأف جوانأأأب النفأأأاق العأأأاد للموضأأأوع بغأأأرض 

لقانونيأأة الرميسأأية الأأ  يتعأأني تغفيتهأأا، وتقأأدمي الودأأو  علأأى املسأأامل ا
ا أأأتنتاجات مبدميأأأة ال ختأأأل وأأأا  أأأتخلز إليأأأه املنادشأأأة الأأأ  يهأأأد  
التقريأأر إىل إ ارهتأأا دا أأل اللجنأأة  كأأ لك كأأان معروضأأاً علأأى اللجنأأة 

تركأأأز بتأأأىلة أ ا أأأية علأأأى الحأأأوارث  (854)مأأأ كرة مأأأن األمانأأأة العامأأأة
النتأأوه القانونيأأة القاممأأة الفبيعيأأة وتقأأدد حملأأة عامأأة عأأن التأأحوك و 

املفبقة على جمموعة مأن اجلوانأب املتعلقأة باتقأاء الحأوارث واملسأاعدة 
  الحوارثالغو ية، إىل جانب محاية األشخاه يف  االت 

 النظر في الموضوع في الدو ة الحالية -باء
كأأأان معروضأأأاً علأأأى اللجنأأأة يف الأأأدورة احلاليأأأة التقريأأأر الثأأأاين  -149

( الأ   يقأدد الأيالً لنفأاق املوضأوع مأن A/CN.4/615للمقرر ادأاه )
 يأأث اال تتأأاه املوضأأوعي واال تتأأاه الشختأأي واال تتأأاه 
الأأزمر، وتنأأاوالً للمسأأامل املتتأألة بتعريأأف "الحار أأة" ألغأأراض النظأأر يف 

__________ 

) وليأأأأة  2007ه  زيران/يونيأأأأ 1املعقأأأأودة يف  2929يف جلسأأأأتها  (852)
(  386؛ انظر ك لك الىلقأرة 375، اجمللد الثاين )اجلزء الثاين(، الىلقرة 2007

 ،2007كأأأأأانون األول/ديسأأأأأمرب   6املأأأأأؤر   62/66مأأأأأن القأأأأأرار  7ويف الىلقأأأأأرة 
أ اطأأت اجلمعيأأة العامأأة علمأأاً بقأأرار اللجنأأة إدراج موضأأوع "محايأأة األشأأخاه 

يف برنأأأامج دأأأد أدرج ملوضأأأوع ا كأأأانيف  أأأاالت الحأأأوارث" يف برنأأأامج عملهأأأا  و 
ا أأتناداً  (2006عمأأل اللجنأأة الفويأأل األجأأل أ نأأاء دورهتأأا الثامنأأة وادمسأأني )

يأأأأأأأأرد يف املرفأأأأأأأأ  الثالأأأأأأأأث بتقريأأأأأأأأر اللجنأأأأأأأأة إىل مقأأأأأأأأرتا أعدتأأأأأأأأه األمانأأأأأأأأة العامأأأأأأأأة 
  (257، اجمللد الثاين )اجلزء الثاين(، الىلقرة 2006 ) ولية

  A/CN.4/598 الو يقة ،األول( ، اجمللد الثاين )اجلزء2008 ولية  (853)

)مستنسأأأخة؛ متا أأأة علأأأى املودأأأع  Add.1-3و A/CN.4/590الو يقأأأة  (854)
 الشبحي للجنة، و ام  الدورة الستني( 

املوضأأوع، وكأأ لك درا أأة للواجأأب األ ا أأي املتعلأأ  بالتعأأاون  كأأ لك 
 2)النفأأاق( و 1ريع املأأواد اشأأتمل التقريأأر علأأى مقرت أأات تتتأأل وشأأا

)واجأأأب التعأأأاون(  وكأأأان معروضأأأاً علأأأى اللجنأأأة  3)تعريأأأف الحار أأأة( و
أيضاً م كرة األمانأة العامأة، إضأافة إىل ردود  فيأة مقّدمأة مأن محتأب 
األمم املتحدة لتنسي  الشأؤون ا نسأانية ومأن االاأاد الأدويل جلمعيأات 

األ أأ لة الأ  طر تهأأا التأليب األمحأر واهلأأالل األمحأر، وذلأأك رداً علأى 
  2008اللجنة على حاتني اهلي تني يف عاد 

 3015ونظرت اللجنأة يف التقريأر الثأاين يف جلسأاهتا مأن  -150
  2009متوا/يوليه  10إىل 6، املعقودة يف الىلرتة من 3019إىل 
، 2009متوا/يوليه  10، املعقودة يف 3019ويف اجللسة  -151

إىل جلنة التياغة،  3إىل  1د من دامت اللجنة بإ الة مشاريع املوا
 3إذا مل يتم التوال إىل اتىلاق بشفن مشروع املادة  على أ اس أنه

فمأأأن املمحأأأن أن يعأأأاد املشأأأروع إىل اللجنأأأة بحامأأأل حي تهأأأا هبأأأد  
 إنشاء فري  عامل ملنادشته 

، 2009متوا/يوليه  31، املعقودة يف 3029ويف اجللسة  -152
غة وأ اطأأأت علمأأأاً وشأأأاريع املأأأواد تلقأأأت اللجنأأأة تقريأأأر جلنأأأة التأأأيا

، بالتأأأيغة الأأأ  اعتمأأأدهتا جلنأأأة التأأأياغة بتأأأىلة مؤدتأأأة 5إىل  1 مأأأن
(A/CN.4/L.758 ) 

 عرض املقرر اداه لتقريرو الثاين -1
أوضأأأح املقأأأرر ادأأأاه أن تقريأأأرو الثأأأاين يهأأأد  إىل تقأأأدمي  -153

توجيهأأأأأات حمأأأأأددة يف  أأأأأياق متابعأأأأأة املسأأأأأامل املفرو أأأأأة يف تقريأأأأأرو 
  وأشأأأأأار إىل أن املنادشأأأأأات الأأأأأ  دارت دا أأأأأل اللجنأأأأأة (855)األويل

ودا أأأل اللجنأأأأة الساد أأأة يف العأأأأاد املاضأأأي دأأأأد تركأأأزت علأأأأى أربأأأأع 
مسأامل رميسية، حأي: )أ( الىلهم السليم ملسفلة "محايأة األشأخاه" 
يف  أأياق املوضأأوع ديأأد النظأأر؛ و)ب( مأأا إذا كانأأت أعمأأال اللجنأأة 

ل والتزاماهتا، أد تشمل تترفات ينبغي أن تقتتر على  قوق الدو 
جهأأأات فاعلأأأة أ أأأر ؛ و)ج( مرا أأأل الحار أأأة الأأأ  ينبغأأأي تناوهلأأأا؛ 
و)د( كيىليأة تعريأف "الحار أة"  وبا ضأافة إىل ذلأك، تباينأأت اآلراء 

 أيما  بشفن املبادئ ال  ينبغي أن تسأتند إليهأا أعمأال اللجنأة، وال
 حلماية مد  وجاحة املبدأ الناشئ املتعل  باملسؤولية عن ا

وأشار املقأرر ادأاه إىل أن العديأد مأن الأدول يف اللجنأة  -154
الساد أأأة دأأأد أبأأأدت تفييأأأدحا التبأأأأاع هنأأأج دأأأامم علأأأى احلقأأأأوق إااء 
املوضأأأأوع  وذكأأأأر أن اهلأأأأد  مأأأأن ذلأأأأك الأأأأنهج لأأأأيس إر أأأأاء نظأأأأاد 

__________ 

 أعالو  853انظر احلاشية  (855)
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ينأأأافس نظأأأاد  قأأأوق ا نسأأأان أو غأأأأو مأأأن الأأأنظم ذات التأأألة أو 
بأأأل إن اهلأأأد  حأأأو تأأأوفأ إطأأأار يبأأأدو وكفنأأأه يضأأأا  إليأأأه بأأأال داع  

ميحأأأأن علأأأأأى أ ا أأأأه تقيأأأأأيم مشأأأأأروعية جهأأأأود ا غا أأأأأة يف  أأأأأاالت 
الحأأوارث ومأأد  عا هأأا بنأأاًء علأأى مأأد  ا أأرتاد  قأأوق األطأأرا  
املتف رة ومحايتها والوفاء هبا  وأضأا  أن الأنهج القأامم علأى احلقأوق 
يف الودأأت نىلسأأه لأأيس هنجأأاً  تأأرياً، وإنأأا ينبغأأي اال رتشأأاد معأأه، 

ب االدتضاء، باعتبأارات أ أر ، مأن بينهأا ا تياجأات ضأحايا  س
 الحوارث  فاال تياجات واحلقوق وجهان لعملة وا دة 

وأشار املقرر اداه ك لك إىل أن اللجنة تتعامأل مأع نأوعني  -155
خمتلىلأأأني مأأأن العالدأأأات، مهأأأا: العالدأأأات فيمأأأا بأأأني الأأأدول، وعالدأأأات 

الىلارق املىلاحيمي يو ي  الدول باألشخاه املتضررين  وأوضح أن ح ا
بوجأأوب اتبأأاع هنأأج يف املنادشأأة يتأأفلف مأأن مأأر لتني، جيأأر  فيأأه الرتكيأأز 
أوالً على  قوق الأدول والتزاماهتأا بعضأها جتأاو الأبعض اآل أر، مث علأى 

  قوق والتزامات الدول جتاو األشخاه املتضررين 
يهد  إىل اديد نفأاق  (856)1وأشار إىل أن مشروع املادة  -156
وع عن طري  إبقاء الرتكيز بتىلة رميسية على أعمال الأدول وعلأى املشر 

   الحأأأوارثدأأأدرهتا علأأأى كىلالأأأة إعمأأأال  قأأأوق األشأأأخاه يف  أأأاالت 
كأأأأ لك يتبأأأأني مأأأأن ذلأأأأك التعريأأأأف أن إبأأأأداء املراعأأأأاة الحافيأأأأة حلقأأأأوق 
األشأأأخاه املتضأأأررين يف  أأأياق اجلهأأأود املب ولأأأة لال أأأتجابة للحأأأوارث 

عي إىل تلبيأة ا تياجأاهتم يف مواجهأة مثأل أمر ال ميحن اقيقه دون السأ
مجيع مرا ل الحار أة" علأى أن حمأط  ح و األ داث  وتشّدد عبارة "يف

الرتكيأأأز الرميسأأأي يف حأأأ ا املشأأأروع حأأأو اال أأأتجابة للحأأأوارث وا نعأأأا  
، دون املتأأأادرة علأأى إمحأأأان القيأأاد يف مر لأأأة ناملبحأأراوإعأأادة التفحيأأأل 

تخىليف من األ ر يف مر لة مأا دبأل ال قة بالنظر يف مسفلة التفحب وال
الحار أأة  أمأأا فيمأأا يتعلأأ  وىلهأأود "املسأأؤولية عأأن احلمايأأة"، ففشأأار املقأأرر 

بشأأأفن تنىليأأأ   2009ادأأأاه إىل تقريأأأر األمأأأني العأأأاد التأأأادر يف عأأأاد 
املسؤولية عن احلماية، والأ   أوضأح أن املىلهأود ال ينفبأ  علأى مسأفلة 

  (857)اال تجابة للحوارث
، دأأأأدد املقأأأأرر (858)2 أأأأه املتعلأأأأ  وشأأأأروع املأأأأادة ويف مقرت  -157

اتىلاديأأة تأأامبأ املتعلقأأة  ادأأاه تعريىلأأاً ملتأأفلح "الحار أأة" يسأأتند إىل
__________ 

 :1فيما يلي نز مشروع املادة  (856)
 النفاق" 
"تنفبأأ  مشأأاريع املأأواد حأأأ و علأأى محايأأة األشأأأخاه يف  

 قأأوق األشأأخاه   أأاالت الحأأوارث، لحأأي تحىلأأل الأأدول إعمأأال
يف  أأأياق  أأأدث مأأأن ذلأأأك القبيأأأل، عأأأن طريأأأ  اال أأأتجابة بتأأأورة  

 كافية وفعالة ال تياجاهتم يف مجيع مرا ل الحار ة" 

 )ب( 10، الىلقرة A/63/677الو يقة  (857)

 : 2فيما يلي نز مشروع املادة  (858)

 الحار ة تعريف" 
 دوث  لل  فأ يف  أ ‘ الحار ة‘"يقتد وتفلح  

ناء النأأأأزاع املسأأأألح، حتأأأأا يتسأأأأبب يف ودأأأأوع شأأأأؤون جمتمأأأأع مأأأأا، با أأأأتث
  سامر بشرية أو مادية أو بي ية حامة ووا عة النفاق" 

بتقأدمي مأوارد االتتأاالت السألحية والال ألحية للحأد مأن الحأوارث 
الأأأأأ  اتبعأأأأأت الأأأأأنهج املتمثأأأأأل يف  1998ولعمليأأأأأات ا غا أأأأأة لعأأأأأاد 

[ يف  يأأأأاة جمتمأأأع مأأأأا" تعريأأأف "الحار أأأأة" بواأأأىلها "] لأأأأاًل  فأأأأاً 
(  غأأأ أن املقأأرر ادأأاه دأد ا أأتثل النأأزاع املسأألح مأأن 6-1)املأادة 

مقرت ه، وذلك  ىلا أاً علأى و أدة القأانون ا نسأاين الأدويل الأ   
يأأأوفر جمموعأأأة شأأأاملة مأأأن القواعأأأد الأأأ  تنفبأأأ  علأأأى تلأأأك احلالأأأة  
فضأأأاًل عأأأن ذلأأأك، و الفأأأاً ملأأأا تأأأنز عليأأأه اتىلاديأأأة تأأأامبأ، يشأأأرتط 

عريف املقرتا  دوث ضرر فعلي، من أجل دتر نفأاق املشأروع الت
علأأى احلأأاالت الأأ  تسأأتدعي فعأأاًل محايأأة األشأأخاه  ودأأد ُ أأ   
مأأأن التعريأأأف املقأأأرتا أيضأأأاً أ  شأأأرط يتعلأأأ  بتأأأوافر عالدأأأة  أأأببية، 
بالنظر إىل أن الحار ة ميحن أن تنتج بىلعل أ  جمموعة من العناار 

ن انع ا نسأان أو  أال  ذلأك   تقريباً،  واًء كانت طبيعية أو م
كمأأأأا أن التعريأأأأف الأأأأوارد يف مشأأأأأروع املأأأأادة ال يشأأأأرتط أن "تىلأأأأأوق 
الحار ة ددرة اجملتمأع علأى اال أتجابة"، األمأر الأ   كأان مأن شأفنه 

 أن حيول بؤرة الرتكيز يف ح ا املوضوع بعيداً عن ضحايا الحار ة 
 تفكيأأأأأد الواجأأأأأب القأأأأأانوين (859)3وأعأأأأأاد مشأأأأأروع املأأأأأادة  -158

الأأدويل الوادأأع علأأى عأأات  الأأدول بالتعأأاون بعضأأها مأأع بعأأض، كمأأا 
نأأز علأأى التعأأاون، يف الظأأرو  املنا أأبة، مأأع اجلهأأات الىلاعلأأة مأأن 
غأأأأ الأأأدول  ودأأأد ُأشأأأأ إىل أن التعأأأاون مبأأأدأ أ ا أأأي مأأأن مبأأأادئ 
القأأأأانون الأأأأدويل، مت تحريسأأأأه يف ميثأأأأاق األمأأأأم املتحأأأأدة ويف إعأأأأالن 

قة بالعالدات الودية والتعاون بني الدول مبادئ القانون الدويل املتعل
  كأ لك أكأدت اجلمعيأة العامأة مأن (860)وفقاً مليثاق األمم املتحأدة

جديد أمهية التعاون الدويل يف  ياق اال تجابة حلاالت الحوارث، 
كانون   11املؤر   63/141منا بات كان   رحا القرار  وذلك يف

يأد مأن التأحوك ، كمأا مت االعأرتا  يف العد2008األول/ديسمرب 
الدوليأأة بفمهيأأة التعأأاون والتنسأأي  علأأى التأأعيدين ا دليمأأي والعأأاملي 
يف  ياق أنشفة احلد من املخاطر وا غا ة  وأشارت األمانة العامة 
يف مأأأ كرة اأأأادرة عنهأأأا إىل أن التعأأأاون "مبأأأدأ ال غأأأل عنأأأه  عأأأاا 

  وكأأأأأأان حأأأأأأ ا املبأأأأأأدأ أيضأأأأأأاً موضأأأأأأوعاً لعأأأأأأدد (861)أعمأأأأأال ا غا أأأأأأة"
__________ 

 : 3فيما يلي نّز مشروع املادة  (859)

 التعاون واجب" 
"ألغراض مشاريع املواد ح و، تتعأاون الأدول فيمأا بينهأا  

 وتتعاون،  سب االدتضاء، مع:
األمأأأأأم  أأأأأيما  املنظمأأأأأات الدوليأأأأأة املختتأأأأأة، وال )أ( 

 املتحدة؛
االاأأأأاد الأأأأدويل جلمعيأأأأات التأأأأليب األمحأأأأر  )ب( 

 واهلالل األمحر؛
 اجملتمع املدين"  )ج( 

 والتعأأأاون الوديأأأة بالعالدأأأات املتعلقأأأة الأأأدويل القأأأانون مبأأأادئ إعأأأالن (860)
( 25-)د2625، دأأرار اجلمعيأأة العامأأأة املتحأأدة األمأأأم مليثأأاق وفقأأاً  الأأدول بأأني

  1970تشرين األول/أكتوبر  24املؤر  

  18أعالو(، الىلقرة  854)انظر احلاشية  Add.1-3و A/CN.4/590الو يقة  (861)
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اريع املواد ال  أعدهتا اللجنة بشفن مواضأيع خمتلىلأة  كأ لك مش من
أشأأار املقأأرر ادأأاه إىل أن مثأأة مبأأادئ أ أأر  ذات اأألة باملوضأأوع 
تستح  أيضاً الأنز عليهأا مأن جديأد، و أتحون موضأوعاً ملشأاريع 

 يما فيما يتعل  بتوفأ املساعدة  مواد تقرتا يف التقارير التالية، وال
 الحوارث  و بل الواول يف  االت

 موجز للمنادشة -2
 النفاق -1 املادة مشروع )أ(

 اتباع هنج دامم على احلقوق أو على اال تياجات إااء املوضوع
أعرب البعض عن تفييدو للنهج القأامم علأى احلقأوق باعتبأارو  -159

نقفأأة انفأأالق للتعامأأل مأأع املوضأأوع ديأأد النظأأر  واعتُأأرب أن  ليأأة محايأأة 
 قأأأأوق ا نسأأأأان تأأأأوفر احلمايأأأأة املثلأأأأى الالامأأأأة للتخىليأأأأف مأأأأن معانأأأأاة 
الضأأأحايا  وأُشأأأأ إىل أن الأأأنهج القأأأامم علأأأى احلقأأأوق ينبغأأأي أن يراعأأأي 

وأأأا يف ذلأأأك، وعلأأأى وجأأأه ادتأأأوه، احلقأأأوق  مجيأأأع ف أأأات احلقأأأوق،
االدتتأأأادية واالجتماعيأأأة الأأأ  ميحأأأن أن يحأأأون تف رحأأأا بأأأالحوارث أشأأأد 
وطأفة  وأُشأأأ كأأ لك إىل أن كأأالً مأن احلقأأوق الىلرديأأة واجلماعيأأة تسأأر  
يف ح ا السياق، بالنظر إىل أن بعض الىل أات ادااأة مأن األشأخاه، 

ألاألية، دأد يأزداد ضأعىلها يف من دبيل الالج ني واألدليأات والشأعوب ا
علأأى التفكيأأد العأأاد  1 الأأة الحأأوارث  وادأأرتا أن يقتتأأر مشأأروع املأأادة 

علأأأأى انفبأأأأاق  قأأأأوق ا نسأأأأان، دون اديأأأأد تلأأأأك احلقأأأأوق أو الأأأأنز 
 ارا ة على شروط انفبادها يف  ياق الحوارث  

ومت ا عراب ك لك عن التفييد ملا أبداو املقرر اداه من  -160
حمال الأأأأأأأأنهج القأأأأأأأامم علأأأأأأأأى احلقأأأأأأأوق بأأأأأأأأالنظر يف ا أأأأأأأتعداد ال أأأأأأأت

ا تياجأأات األشأأخاه، علأأى أ أأاس أن االاأأاد الأأدويل جلمعيأأات 
التليب األمحر واهلالل األمحر يتبع هنجاً دامماً على اال تياجات   
كأأأ لك أُعأأأرب عأأأن التفييأأأد لأأأرأ  املقأأأرر ادأأأاه الأأأ   يىليأأأد بعأأأدد 

القأأامم علأأى  وجأأود انقسأأاد بأأني الأأنهج القأأامم علأأى احلقأأوق والأأنهج
اال تياجأأات  وادأأرتا أيضأأاً الرتكيأأز علأأى العالدأأة القاممأأة بأأني الىلقأأر 
والتخلف والتعرض حلاالت الحوارث، وك لك حملنة البلدان النامية، 

  يما أدل البلدان نواً  وال
وأبأأد  الأأبعض اآل أأر مأأن األعضأأاء اعرتاضأأاً علأأى املسأأاواة  -161

نه فيما تشأ "احلقأوق" إىل بني "احلقوق" و"اال تياجات"، ففكدوا أ
مىلهأأأود دأأأانوين، تتضأأأمن "اال تياجأأأات" إشأأأارة ضأأأمنية إىل  أأأاالت 
وادعيأة معينأأة  وأُعأأرب عأأن القلأأ  إااء ا تمأأال أال يتأأيح التأأك الأأ   
يأأأنز علأأأى  قأأأوق األشأأأخاه املتضأأأررين مأأأن الحأأأوارث اال أأأتجابة 
العمليأأأأأة الالامأأأأأة هلأأأأأ ا املوضأأأأأوع، بأأأأأالنظر إىل أنأأأأأه ميحأأأأأن يف  أأأأأاالت 

وارئ تقييأأأأد  قأأأأوق معينأأأة مأأأأن  قأأأأوق ا نسأأأان  فىلأأأأي  أأأأاالت الفأأأ
الحأأأأأأوارث، كثأأأأأأأاً مأأأأأأا تتشأأأأأأابك متأأأأأأاحل األفأأأأأأراد واملتأأأأأأاحل اجلماعيأأأأأأة 
ومتأألحة النظأأاد العأأاد  وكثأأأاً مأأا يلأأزد يف  أأل املأأوارد احملأأدودة املواانأأة 
بني ح و املتاحل يف  ل الظرو  املعينة القاممأة  وال يبأدو أن الأنهج 

 ق و دو يقدد احللول املفلوبة هل و املسامل اهلامة القامم على احلقو 

وُأشأ ك لك إىل أن الدولة املتضررة يف  االت الحوارث  -162
حأأأأأأي يف املقأأأأأأاد األول اجلهأأأأأأة الأأأأأأأ  هلأأأأأأا احلأأأأأأ  يف تأأأأأأوفأ املسأأأأأأأاعدة 

يتعل  بالحار ة ال   لت با دليم الوادع ات  يفرهتا، وال   فيما
عليها التزاد ب لك  ورُمي أن النهج القامم على احلقوق يو ي علأى 
مأأأا يبأأأدو بعحأأأس ذلأأأك، أ  بأأأفن الدولأأأة املتضأأأررة عليهأأأا داممأأأاً أن 
تتقبل املعونة الدولية، وحو التزاد ال يستند إىل حتار ات الدول  غأ 

تضأأأأأررة،  سأأأأأب مأأأأا ُأشأأأأأأ إليأأأأأه، حيأأأأ  هلأأأأأا أن تحىلأأأأأل أن الدولأأأأة امل
التنسي  السليم جلهود ا غا ة، كما جيوا هلا أن ترفض بعأض أنأواع 

أن اللجنأأة عليهأأا أن تنظأأر يف ماحيأأة النتأأامج الأأ   وذُكِأأراملسأأاعدة؛ 
ميحأأأن أن تنشأأأف يف  الأأأة رفأأأض الدولأأأة املتضأأأررة رفضأأأاً غأأأأ معقأأأول 

و لفلبأأات تلأأتمس الواأأول لعأأروض املسأأاعدة املقدمأأة اسأأن نيأأة أ
إىل الضحايا  وُأشأ إىل أنأه ينبغأي للجنأة أن تعأاجل أ أباب عأزو  

 بعض الدول عن اللجوء إىل املساعدة الدولية 
ورأ  بعض األعضاء أن النهج القامم علأى أ أاس احلقأوق  -163

ال يستبعد أياً من االعتبارات الوارد ذكرحا أعالو، بل حو جيعأل بحأل 
 وراً للجهود ال  تب هلا كافة اجلهات الىلاعلة املعنية بساطة الىلرد حم

وأعرب الأبعض عأن اتىلادأه مأع املقأرر ادأاه فيمأا انتهأى إليأه  -164
من ا تنتاجات بشفن عدد انفبأاق مىلهأود املسأؤولية عأن احلمايأة، غأأ 

ينبغأي أن  أن البعض رأ  أن اختأاذ اللجنأة أل  دأرار مأن حأ ا القبيأل ال
 ن هل ا املىلهود وجاحته يف املستقبل ميس بإمحانية أن يحو 

وأُبديت وجهة نظأر مؤداحأا أن الأنهج القأامم علأى أ أاس  -165
احلقأأوق ال يىليأأد بأأفن التأأد ل بأأالقوة لتأأوفأ املسأأاعدة ا نسأأانية يف 

  االت الحوارث حو فعل مشروع 
 نفاق اال تتاه املوضوعي

، 1رغأأم مأأا أعأأرب عنأأه الأأبعض مأأن تفييأأد ملشأأروع املأأادة  -166
فقأأأد تسأأأاءل العديأأأد مأأأن األعضأأأاء عأأأن عبأأأارة "اال أأأتجابة بتأأأورة  
كافيأأة وفعالأأة"  ورأ  الأأبعض أنأأه يحىلأأي ا أأتخداد كلمأأة "كافيأأة"  
وكأأ لك رمأأي أن مشأأروع املأأادة، وأأا اشأأتمل عليأأه مأأن عنااأأر تتعلأأ  
باهلد  من مشاريع املأواد، يتجأاوا مسأفلة النفأاق  ومأن مث، ادأرتا 

ي مأأأأادتني  كأأأأ لك أعأأأأرب عأأأأن تقسأأأأيم مشأأأأروع املأأأأادة إىل مشأأأأروع
التفييأأأد العأأأاد لىلحأأأرة عأأأدد التمييأأأز علأأأى  أأأو اأأأارد بأأأني األ أأأباب 
الفبيعية والبشرية، ذلك أن ح ا األمر ليس حتحناً دامماً يف املمار ة 
العملية  وادرتا أيضاً أن يُعحس ترتيب ما ورد يف مشروع املادة من 

 إشارة إىل "احلقوق" وإىل "اال تياجات" 
 تتاه الشختينفاق اال 

أُعرب عن التفييد لتو أيع نفأاق مشأاريع املأواد ايأث يشأمل  -167
أنشفة جهات فاعلة من غأأ الأدول  وبا ضأافة إىل ذلأك أيأد الأبعض 
مأأأأا ذحأأأأب إليأأأأه املقأأأأرر ادأأأأاه مأأأأن تىلضأأأأيل التعامأأأأل أوالً مأأأأع اجلهأأأأات 
الىلاعلة من الدول، وخبااة الدور الرميسي ال   تؤديه الدولة املتضأررة، 

 رك النظر يف اجلهات الىلاعلة من غأ الدول إىل مر لة ال قة وت
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 نفاق اال تتاه الزمر
 أأاد تفييأأد عأأاد الدأأرتاا املقأأرر ادأأاه الأأداعي إىل الرتكيأأز  -168

أواًل على اال تجابة للحأوارث الأ  ودعأت بالىلعأل، مأع تأرك مسأفلة 
مأأن   ارحأأا إىل  فاتقأأاء الحأأوارث واحلأأد مأأن  فأأر ودوعهأأا والتخىليأأ

لأأأة ال قأأأة مأأأن مرا أأأل العمأأأل  غأأأأ أن العديأأأد مأأأن األعضأأأاء مر 
   الحار ة ودوع دبل ماشددوا على أمهية تناول مر لة 

 تعريف الحار ة -2مشروع املادة  )ب(
رغأأأأأم أن الأأأأأبعض، فيمأأأأأا يتعلأأأأأ  بأأأأأالتعريف املقأأأأأرتا ملتأأأأأفلح  -169

، دأأأد أعأأأرب عأأأن تفييأأأدو لتعريأأأف 2"الحار أأأة" الأأأوارد يف مشأأأروع املأأأادة 
الحار أأة مأأن  يأأث األ أأر املرتتأأب علأأى الضأأرر الوادأأع، متشأأياً مأأع اتىلاديأأة 
تامبأ املتعلقة بتقدمي موارد االتتاالت السألحية والال ألحية للحأد مأن 

ت ا غا أأأأة، أعأأأأرب   أأأأرون عأأأأن تىلضأأأأيلهم لتعريأأأأف الحأأأأوارث ولعمليأأأأا
الحار ة من  يث ودوع  دث معني  وأشاروا إىل أن اتىلادية تأامبأ دأد 
اعتمأأأدت يف  أأأياق  أأأاه )حأأأو االتتأأأاالت السأأألحية والال أأألحية(، 

 وإىل أنه من الضرور  تعريف الحار ة على  و أكثر عمومية 
ات مأن وتساءل عدة أعضاء عما إذا كأان ا أتخداد اأىل -170

دبيل " فأ" و"حامة" و"وا عة النفأاق" يأؤد  إىل رفأع العتبأة إىل 
 أأأأد أكثأأأأر مأأأأن الأأأأالاد  وأعربأأأأوا عأأأأن القلأأأأ  إااء إمحأأأأان أن تأأأأرفض 
الدولأأأة املتضأأأررة املسأأأاعدة الدوليأأأة علأأأى أ أأأاس أن الحار أأأة ليسأأأت 
جسأأيمة بالدرجأأة الحافيأأة  وادأأرتا أيضأأاً أن يشأأتمل التعريأأف علأأأى 

كأأي تسأأتبعد علأأى النحأأو الواجأأب أامأأات   بعأأض العنااأأر السأأببية،
أ ر ، من دبيل األامات السيا ية واالدتتادية  وذحب رأ    ر 
إىل أنأأأأأه مأأأأأن األفضأأأأأل عأأأأأدد إدراج شأأأأأرط يتعلأأأأأ  بالسأأأأأببية، إذ دأأأأأد 

 يتعب إ بات ذلك يف املمار ة العملية 
وأُعأأأرب عأأأن التفييأأأد أيضأأأاً لىلحأأأرة ادتتأأأار التعريأأأف علأأأى  -171

ا أعضاء   رون إدراج إشارات إىل األ فار ادسامر الىلعلية  وادرت 
الوشأأيحة الأأ  هتأأدد بودأأوع الضأأرر، إىل جانأأب إدراج احلأأاالت الأأ  
يلحأأأ  فيهأأأا ضأأأرر بأأأال  باحملااأأأيل، مأأأن دبيأأأل ا اأأأابة باآلفأأأات أو 

 أاالت اجلىلأا  وكأ لك أمراض النبات ال  تتسبب يف اجملاعأات، 
بشأأدة إمحانيأأة  الشأأديد أو غأأأ ذلأأك مأأن احلأأاالت الأأ  تتأأف ر فيهأأا

احلتأأول علأأى األغ يأأة وامليأأاو  وادأأرتا أيضأأاً أن جيأأر  تنأأاول الضأأرر 
والأأأدمار الأأأ   يلحأأأ  باملمتلحأأأات والبي أأأة علأأأى  أأأد  أأأواء، علأأأى 

  األشخاهاألدل من  يث تف أ ذلك الضرر على 
وأشأأأأأأأأأأ إىل أن مسأأأأأأأأأفلة إدراج، أو عأأأأأأأأأدد إدراج، تقأأأأأأأأأأدمي  -172

املسأألح يف مشأأأروع املأأأادة حأأأي املسأأاعدة ا نسأأأانية يف  أأأياق النأأأزاع 
أمر أو   الة بنفاق مشاريع املأواد منأه بتعريأف الحار أة  ورمأي أن 
مأأن األفضأأل التعامأأل مأأع مسأأفلة ا أأتبعاد "النزاعأأات املسأألحة" مأأن 
 الل شرط ينز على "عدد ا  الل" فيما يتعل  بتفبي  القانون 
 ا نساين الدويل  ورأ  الأبعض أنأه دأد توجأد  أاالت يتأعب فيهأا
الىلتأأل بأأني النأأزاع املسأألح والحار أأة ادالتأأة، وأن األمأأر األحأأم حأأو  

كىلالأأأأأة ا أأأأأتمرار انفبأأأأأاق داعأأأأأدة التختأأأأأيز املتمثلأأأأأة يف القأأأأأانون 
ا نساين الدويل يف  االت النزاع املسلح  وأشأأ إىل أن مثأة  اجأة 
إىل وضأأأع "ر أأأم بيأأأاين" يتأأأف أدوار خمتلأأأف اجلهأأأات الىلاعلأأأأة يف 

مأأأن أجأأأل متحأأأني اللجنأأأة مأأأن اديأأأد   أأأياق اال أأأتجابة للحأأأوارث،
 املر لة ال  ميحن أن تنشف عندحا ضرورة دانونية معينة 

 التعاون -3مشروع املادة  )ج(
، باعتبأأأارو 3تحلأأأم أعضأأأاء عديأأأدون تفييأأأداً ملشأأأروع املأأأادة  -173

تفكيأأأداً عامأأأاً للأأأدور الرميسأأأي الأأأ   يؤديأأأه التعأأأاون الأأأدويل يف محايأأأة 
وذحأأأب الأأأبعض إىل وجأأأود  جأأأة  األشأأأخاه يف  أأأاالت الحأأأوارث 

دويأأة تأأدعم اشأأأرتاط أن تتعأأاون الدولأأأة املتضأأررة مأأأع الأأدول األ أأأر ، 
رحناً بشروط حمأددة، مأن بينهأا ا أرتاد مبأدأ عأدد التأد ل  وأشأأ إىل 
أن حأأأ ا ميحأأأن أن ينسأأأحب أيضأأأاً علأأأى التعأأأاون مأأأع األمأأأم املتحأأأدة 

ظمات غأأ واملنظمات احلحومية الدولية األ ر ، ومع الحيانات واملن
احلحوميأأأة الأأأ  اعأأأرت  اجملتمأأأع الأأأدويل بأأأدورحا يف الحأأأوارث الدوليأأأة  
وذُكأأأر كأأأ لك أن الدولأأأة املتضأأأررة مأأأن  قهأأأا أن تلقأأأى التعأأأاون مأأأن 

 الدول األ ر  واملنظمات احلحومية الدولية، عند طلبها 
ويف نىلس الودت، دأال الأبعض إن الأنز يشأأ ضأمناً إىل  -174

يف مسفلة املساعدة الدولية بنظرة إجيابيأة   أن الدولة عليها أن تنظر
األعمأأال الأأ  تقأأود  تحّمأألغأأأ أن املسأأاعدة الدوليأأة حأأي مسأأاعدة 

بدياًل عنها  وفضاًل عأن ذلأك، أُعأرب  هبا الدولة املتضررة، وليست
عأأن التفييأأد للتحأأ ير الأأ   جأأاء علأأى لسأأان املقأأرر ادأأاه مأأن أن 

علأأى  أأيادة الأأدول  جيأأر  متديأأد نفأأاق مبأأدأ التعأأاون ايأأث يتعأأد 
املتضررة  ويف الودت نىلسه، ارت ي أن االعأرتا  باملسأؤولية الرميسأية 
للأأدول املتضأأررة فيمأأا يتعلأأ  بتقأأدمي املسأأاعدة إىل ضأأحايا الحأأوارث 

ينبغأأأي أن يىلهأأأم علأأأى أنأأأه يعأأأر تأأأرك اجملتمأأأع الأأأدويل يف مودأأأف  ال
من  املرادب السلب يف احلاالت ال  حيرد فيها األشخاه املتضررون

الحأأأوارث مأأأن احلمايأأأة األ ا أأأية الالامأأأة ال تياجأأأاهتم و قأأأودهم  
وأعأأأرب عأأأن وجهأأأة نظأأأر مىلادحأأأا أن مأأأن واجأأأب الدولأأأة أن تقبأأأأل 
املسأأاعدة الدوليأأة إذا كانأأت غأأأ دأأادرة علأأى تأأوفأ احلمايأأة املالممأأة 

 لضحايا الحوارث ال  يشهدحا إدليمها 
مأأأم وشأأأدد الأأأبعض علأأأى ا أأأتال  طأأأابع التعأأأاون مأأأع األ -175

املتحأدة عأأن طأأابع التعأأاون مأع املنظمأأات الدوليأأة األ أأر   وعأأالوة 
علأأأأى ذلأأأأك، أشأأأأأ إىل االلتزامأأأأات املختلىلأأأأة املتعلقأأأأة بالتعأأأأاون مأأأأع 
اللجنة الدوليأة للتأليب األمحأر واالاأاد الأدويل جلمعيأات التأليب 

 األمحر واهلالل األمحر 
"  فقأد وأعرب البعض عن دلقه إااء عبارة "اجملتمأع املأدين -176

ال أأأظ أعضأأأاء عديأأأدون أن حأأأ ا املتأأأفلح ال يشأأأحل ف أأأة دانونيأأأة 
"املنظمأأأات غأأأأ  تعبأأأأبعأأأض األعضأأأاء ا أأأتخداد  وفّضأأألمقبولأأأة  

 دانونيأأة اأأحوكيف  احلأأال عليأأه مأأامنأأه، علأأى غأأرار  احلحوميأأة" بأأدالً 
  وُنتأح بتأو ي احلأأ ر فيمأا يتعلأ  بىلأأرض التأزاد علأى الأأدول أ أر 

  الدا ليةاملتضررة بفن تتعاون مع منظماهتا غأ احلحومية 



 حماية األشخاص في حاالت الكوا ث 175

 

وأعأأأأرب بعأأأأض األعضأأأأاء عأأأأن شأأأأواغل تتعلأأأأ  هبأأأأ ا احلحأأأأم،  -177
  بالنظر إىل أنه ال ينز بوضأوا يف رأيهأم علأى نفأاق االلتأزاد بالتعأاون

لة التىلحأأأ يف مشأأروع املأأادة، ومأأن مث، فقأأد ذكأأر أن مأأن األفضأأل موااأأ
انتظاراً لعرض املبأادئ األ أر  الواجبأة التفبيأ   وشأحك الأبعض أيضأاً 

 يف التفكيد على أن التضامن يشحل مبدأ دانونياً دولياً 

 املال ظات ادتامية للمقرر اداه -3
ال أأأظ املقأأأرر ادأأأاه أن املنادشأأأة الأأأ  دارت يف اجللسأأأات  -178

اءة، وذلأأك بتأأىلة أ ا أأية ألهنأأا دربأأت كثأأأاً العامأأة كانأأت منادشأأة بنأأ
مأأن وجهأأات النظأأر، فضأأالً عأأن أهنأأا تناولأأت عأأدداً مأأن املسأأامل الأأ  
 أأيجر  التعامأأل معهأأا يف التقأأارير املقبلأأة  وذكأأر أنأأه يىلهأأم أن الأأنهج 
القأأامم علأأى احلقأأوق دأأد  ظأأي بقأأدر كبأأأ مأأن التفييأأد، بأأالنظر إىل أن 

 أأأأاً دانونيأأأأاً متينأأأأاً، إن مل يحأأأأن الرتكيأأأأز علأأأأى  قأأأأوق األفأأأأراد يأأأأوفر أ ا
األ أأأاس الو يأأأد، للعمأأأل علأأأى تأأأدوين القأأأانون املتتأأأل هبأأأ ا املوضأأأوع 
وتفأأويرو تأأدرجيياً  وأشأأار إىل أنأأه ينبغأأي فهأأم حأأ ا الأأنهج وعنيأأني، مهأأا: 

األفأأأراد وشأأأواغل أنأأأه هنأأأج يشأأأرتط إيأأأالء احتمأأأاد  أأأاه ال تياجأأأات 
دانونيأأأة عنأأأد ودأأأوع  ؛ كمأأأا أنأأأه تأأأ كرة بأأأفن للنأأأاس  قودأأأاً لأأأ ين يعأأأانونا

الحأوارث، ومأأن مث، فهأأو يؤكأأد مأأن جديأأد علأأى محانأأة القأأانون الأأدويل 
يف  أأأياق الحأأأوارث  كأأأ لك ذكأأأر جمأأأدداً أنأأأه رغأأأم وجأأأود تسأأأأاؤالت 
جدية بشفن األمور املسموا هبا ووجب القانون الدويل يف  الة عدد 
 وفأأاء الدولأأة املتضأأررة اقأأوق األفأأراد، فأأإن الأأنهج القأأامم علأأى احلقأأوق

يعأأأأر أن أ  انتهاكأأأأات حلقأأأأوق ا نسأأأأان ميحأأأأن أن تأأأأربر التأأأأد ل  ال
دسأأأرياً لتقأأأدمي املسأأأاعدة ا نسأأأانية  فأأأ لك الأأأنهج يقتتأأأر علأأأى جمأأأرد 
إجياد مسا ة لتقييم احلالة القانونية السامدة، يف ضوء كأل مأن  قأوق 
الدولأأأأة، بتأأأأىلتها مأأأأن أشأأأأخاه القأأأأانون الأأأأدويل املتمتعأأأأني بالسأأأأيادة، 

 ليها بشفن كىلالة  قوق األفراد يف إدليمها والواجب الوادع ع
وأشأأار إىل أن األعضأأاء دأأد أبأأدوا تفييأأدحم للىلهأأم الأأوارد  -179

لفأأأابع الثنأأامي ملسأأأفلة محايأأأة األشأأأخاه، بشأأأفن ايف التقريأأر الثأأأاين 
واتىلقأأأأوا علأأأأأى أن تبأأأأدأ اللجنأأأأأة بإر أأأأأاء  قأأأأوق وواجبأأأأأات الأأأأأدول 
 بعضأأأأأأأها جتأأأأأأأاو بعأأأأأأأض دبأأأأأأأل الرتكيأأأأأأأز علأأأأأأأى  قأأأأأأأوق الأأأأأأأدول جتأأأأأأأاو
األشأأأأأخاه احملتأأأأأاجني إىل احلمايأأأأأة  وأشأأأأأار كأأأأأ لك إىل االتىلأأأأأاق 
امللمأأأأأأوس بشأأأأأأفن عنااأأأأأأر أ أأأأأأر  مأأأأأأن العنااأأأأأأر املتعلقأأأأأأة بنفأأأأأأاق 
املوضوع: الرتكيز بادئ ذ  بدء على الحار ة ذاهتا واملرا ل التالية 
مباشأأرة لودأأوع الحار أأة، دون ا  أأالل بإمحانيأأة العمأأل يف مر لأأة 

ب والتخىليأف يف املر لأة السأابقة ال قة فيما يتعلأ  بفنشأفة التفحأ
للحار أأأأأأأأة، وكأأأأأأأأ لك النظأأأأأأأأر يف  قأأأأأأأأوق الأأأأأأأأدول والتزاماهتأأأأأأأأا، دون 
ا  أأأالل باأل حأأأاد املتتأأألة بتتأأأرفات اجلهأأأات الىلاعلأأأة مأأأن غأأأأ 

 الدول 
، املعنأأون "النفأأاق"، أشأأار 1وفيمأأا يتعلأأ  وشأأروع املأأادة  -180

 سأات إىل االدرتا ات املختلىلة ال  ددمت يف أ نأاء منادشأات اجلل
 

العامة، وأعرب عن اتىلاده مع االدرتاا الرميسي الداعي إىل تقسأيم 
أ أأدمها مسأأفلة النفأأاق ذاهتأأا،  املأأادة إىل مشأأروعي مأأادتني، يتنأأاول
 بينما يتناول اآل ر مسفلة الغرض 

، أشأأأار املقأأرر ادأأأاه إىل 2وفيمأأا يتعلأأ  وشأأأروع املأأادة  -181
أن مجيأأأع األعضأأأاء دأأأد أعربأأأوا عأأأن مأأأوافقتهم التأأأرحية أو الضأأأمنية 
علأأأأأى ضأأأأأرورة إدراج تعريأأأأأف الحار أأأأأة يف جمموعأأأأأة مشأأأأأاريع املأأأأأواد  
وأضأأا  أن حنأأاك اتىلادأأاً أيضأأاً علأأى أنأأه مأأن غأأأ العملأأي التمييأأز 

بىلعأل ا نسأان، وعلأأى أن  بأني الحأوارث الفبيعيأة وتلأك الأأ  تنشأف
التعريأأف جيأأوا أن يشأأمل ادسأأامر املاديأأة والبي يأأة، مأأا دامأأت تلأأك 
ادسأأأامر تأأأؤ ر علأأأى األشأأأخاه، وأنأأأه ينبغأأأي اشأأأرتاط ودأأأوع ضأأأرر 
فعلي، وإن كان بعض األعضاء دأد شأددوا علأى أنأه ينبغأي اعتبأار 

 وجود ضرر وشيك أمراً كافياً  
ر، مأأأأن بينهأأأأا إيثأأأأار وأشأأأأار املقأأأأرر ادأأأأاه إىل مجلأأأأة أمأأأأو  -182

العالدأأأأأة السأأأأأببية، والرغبأأأأأة يف بعأأأأأض األعضأأأأأاء  دراج إشأأأأأارة إىل 
الرتكيأأأأز علأأأأى "احلأأأأدث أو  لسأأأألة األ أأأأداث"، بأأأأداًل مأأأأن الرتكيأأأأز 
على النتأامج  وأشأار كأ لك إىل وجأود تفييأد دأو  ال أتبعاد النأزاع 
املسأأأألح مأأأأن التعريأأأأف علأأأأى الأأأأرغم مأأأأن أنأأأأه دأأأأد رمأأأأي عمومأأأأاً أنأأأأه 

ر  وضأأأع اأأأيغة بديلأأأة لتجنأأأب التأأأدا ل مأأأع  أأأيحون مأأأن الضأأأرو 
ة مجيأع القانون ا نساين الدويل، مأع القيأاد يف الودأت نىلسأه بتغفيأ

 عن    "كوارث"  احلاالت ال  ميحن أن تسمى
، ال أأأظ املقأأأرر ادأأأاه أن 3وفيمأأأا يتعلأأأ  وشأأأروع املأأأادة  -183

مجيع من تحلموا يعرتفون بفن واجب التعاون حأو واجأب مسأتقر يف 
الأأأأدويل كتعبأأأأأ عأأأأن مبأأأأدأ التعأأأأاون الأأأأوارد يف ميثأأأأاق األمأأأأم  القأأأأانون

املتحأأدة، وأنأأه ينأأدرج يف اأألب املوضأأوع ديأأد البحأأث ذاتأأه  غأأأ أنأأه 
أدأأر بأأأفن حنأأاك رأيأأأاً يأأأ حب إىل ضأأرورة أن تقأأأود اللجنأأة، دبأأأل اختأأأاذ 
دأأأأأرار بإ الأأأأأة الأأأأأنز املقأأأأأرتا إىل جلنأأأأأة التأأأأأياغة، ونادشأأأأأة املبأأأأأادئ 

الأأأأ  مشأأأأاريع املأأأواد واأأأث التأأأياغات األ أأأر  املقأأأرر إدراجهأأأا يف 
  وأكأأد أن املبأأادئ األ أأر  يُعتأأزد أن يقأأدمها املقأأرر ادأأاه بشأأفهنا

ذات التأأأأألة، وأأأأأا فيهأأأأأا مبأأأأأادئ ا نسأأأأأانية والتجأأأأأرد واحليأأأأأاد وعأأأأأدد 
التمييأأز، فضأأالً عأأن السأأيادة وعأأدد التأأد ل، تسأأتح  الأأنز عليهأأا 

 التقأأارير مأن جديأد وأهنأأا  أتحون موضأوعاً ملشأأاريع مأواد  أتقرتا يف
التاليأأأأة، وخبااأأأأة فيمأأأأا يتتأأأأل بتأأأأوفأ املسأأأأاعدة و أأأأبل الواأأأأول يف 
 أأأأاالت الحأأأأوارث  وذكأأأأر أنأأأأه ال يعتقأأأأد أنأأأأه مأأأأن الضأأأأرور  تعليأأأأ  
العمأأأل فيمأأأا يتتأأأل وشأأأروع حأأأ و املأأأادة إىل  أأأني اأأأياغة مقرت اتأأأه 
اجلديدة  وأشار إىل خمتلف املقرت أات الأ  دأدمت بشأفن التأياغة، 

ن مييأأز احلحأأم بتأأورة أدق بأأني الواجأأب الوادأأع وأأا يف ذلأأك ضأأرورة أ
ووجأب ميثأاق األمأم املتحأدة علأأى الأدول األعضأاء بأفن تتعأاون مأأع 
األمأأأأأأأأم املتحأأأأأأأأدة والواجبأأأأأأأأات املسأأأأأأأأتحقة للمنظمأأأأأأأأات والحيانأأأأأأأأات 

 األ ر  

 


