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  السابع الفصل
محاية األشخاص يف حاالت الكوارث

 مقدمة -ألف

ـا التاسـعة واخلمسـني ( -٢٩٠ )، أن ٢٠٠٧قررت اللجنة، يف دور
مج  تـدرج موضـوع "محايـة األشـخاص يف حـاالت الكـوارث" يف بـر

 أوســــبينا مقــــرراً خاصــــاً. -عملهــــا، وعينــــت الســــيد إدواردو فلنســــيا 
الدورة نفسها، طلبت اللجنـة إىل األمانـة العامـة أن تعـّد دراسـة  ويف

دئ األمــــــر علــــــى الكــــــوارث أساســـــية عــــــن املوضــــــوع، تقتصــــــر يف 
 .)١٣٢٩(الطبيعية
)، كـــان معروضـــاً علـــى اللجنـــة ٢٠٠٨ويف الـــدورة الســـتني ( -٢٩١

وتنـــاول فيـــه مراحـــل  )١٣٣٠(التقريـــر األويل الـــذي أعـــده املقـــرر اخلـــاص
تطــــــور موضــــــوع محايــــــة األشــــــخاص يف حــــــاالت الكــــــوارث وحــــــّدد 

ملوضوع، تعرض للجهـود الـيت بـذلت  كما  مصادر القوانني املتعلقة 
ــال وتطــويره. وقــّدم التقريــر  مــن ــذا ا أجــل تــدوين القــانون املتعلــق 

أيضـــاً اخلطـــوط العريضـــة ملختلـــف جوانـــب النطـــاق العـــام للموضـــوع 
بغــرض الوقــوف علــى املســائل القانونيــة الرئيســية الــيت يتعــّني تناوهلـــا 

ســتخلص إليــه املناقشــة الــيت  مبــا ختــل ال وتقــدمي اســتنتاجات مبدئيــة
ا داخل اللجنة. وكان معروضاً على اللجنـة  يهدف التقرير إىل ر إ

تركــــز بصــــفة أساســــية علــــى  )١٣٣١(أيضــــاً مــــذكرة مــــن األمانــــة العامــــة
الكـــــوارث الطبيعيـــــة وتقـــــدم حملـــــة عامـــــة عـــــن الصـــــكوك والنصـــــوص 
القانونيـة القائمـة املطبقـة علـى جمموعـة متنوعـة مـن اجلوانـب املتعلقــة 

ب محاية األشخاص يف تقاء الكوارث واملساعدة الغوثية، إىل جان
 حاالت الكوارث.

ــــا احلاديـــــة والســــتني املعقـــــودة يف -٢٩٢  ونظــــرت اللجنـــــة، يف دور
الـــذي يقـــدم  )١٣٣٢(، يف التقريـــر الثـــاين للمقـــرر اخلـــاص٢٠٠٩ عـــام

حتلــــيًال لنطــــاق هــــذا املوضــــوع مــــن حيــــث االختصــــاص املوضــــوعي 
ــــزمين، ويبحــــث املســــائل  واالختصــــاص الشخصــــي واالختصــــاص ال

ريـف لفظـة "الكارثـة" ألغـراض املوضـوع، ويتنـاول دراسـة املتصلة بتع
الواجب األساسي املتمثل يف واجب التعاون. وتضمن التقرير أيضاً 

(تعريـــــــف الكارثـــــــة)  ٢(النطـــــــاق) و ١مقرتحـــــــات ملشـــــــاريع املـــــــواد 
(واجب التعاون). وكان معروضاً على اللجنة أيضاً ردوٌد خطية  ٣و

__________ 
لـــــــد الثــــــــاين (اجلـــــــزء الثـــــــاين)، الفقــــــــر ٢٠٠٧ حوليـــــــة )١٣٢٩(   ٣٧٥ ن، ا
 .٣٨٦و
ـــــــــــــاين (اجلـــــــــــــزء٢٠٠٨ حوليـــــــــــــة )١٣٣٠(  لـــــــــــــد الث  الوثيقـــــــــــــة ،األول) ، ا

A/CN.4/598. 
 )١٣٣١( A/CN.4/590 وAdd.1-3  مستنســــــــخة؛ متاحــــــــة علــــــــى املوقــــــــع)

ئق الدورة الستني)  .الشبكي للجنة، و
ـــــــــــــاين (اجلـــــــــــــزء٢٠٠٩ حوليـــــــــــــة )١٣٣٢(  لـــــــــــــد الث  الوثيقـــــــــــــة ،األول) ، ا

A/CN.4/615. 

ألمانـة العامـة لألمـم مكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـا مقّدمـة مـن نية 
الصليب األمحر واهلالل األمحـر،  املتحدة، واالحتاد الدويل جلمعيات

 بشــــــأن األســـــــئلة الـــــــيت طرحتهـــــــا اللجنــــــة علـــــــى هـــــــاتني اهليئتـــــــني يف
 .٢٠٠٨ عام

، ٢٠٠٩متوز/يوليـــه  ١٠، املعقـــودة يف ٣٠١٩ويف اجللســـة  -٢٩٣
جلنـة الصـياغة، علـى إىل  ٣إىل  ١أحالت اللجنة مشاريع املواد من 

، ســــيكون ٣أســـاس أنـــه، لــــو تعـــذر االتفـــاق بشــــأن مشـــروع املـــادة 
ـــدف إنشـــاء  إلمكـــان إحالتـــه جمـــدداً إىل اللجنـــة بكامـــل هيئتهـــا 

 ٣١، املعقـــــــــودة يف ٣٠٢٩ اجللســـــــــة ويف فريــــــــق عامـــــــــل ملناقشـــــــــته.
، تلقـــت اللجنـــة تقريـــر جلنـــة الصـــياغة وأحاطـــت ٢٠٠٩متوز/يوليـــه 

ا جلنــــة ٥إىل  ١مــــن  علمــــاً مبشــــاريع املــــواد لصــــيغة الــــيت اعتمــــد  ،
 .)١٣٣٣(الصياغة بصفة مؤقتة

 احلالية الدورة يف املوضوع يف النظر -ء

يف الدورة احلالية، كان معروضاً علـى اللجنـة التقريـر الثالـث  -٢٩٤
) الــــذي يقــــدم حملــــة عــــن آراء الــــدول A/CN.4/629للمقــــرر اخلــــاص (

حينه وحتليًال للمبادئ  بشأن العمل الذي اضطلعت به اللجنة حىت
اليت تقوم عليها محاية األشخاص يف حـاالت الكـوارث، مـن حيـث 
ألشـخاص احملتــاجني إىل احلمايـة، وكــذلك حتلــيًال  جوانبهـا املتعلقــة 

. وتضمن التقريـر مقرتحـات ملشـاريع املتضررةملسألة مسؤولية الدولة 
نســــــانية يف (املبـــــادئ اإل ٦اإلضــــــافية التاليـــــة: املــــــادة  ةاملـــــواد الثالثـــــ

 ٨واملــــــادة ) الكرامـــــة اإلنســـــانية( ٧واملـــــادة ) االســـــتجابة للكـــــوارث
 ).املتضررةاملسؤولية األساسية للدولة (

ا مــن  -٢٩٥  ٣٠٥٤ونظـرت اللجنــة يف التقريــر الثالــث يف جلســا
 .٢٠١٠حزيران/يونيه  ٤إىل  ١، املعقودة يف الفرتة من ٣٠٥٧إىل 
، ٢٠١٠حزيران/يونيــــه  ٤املعقــــودة يف ، ٣٠٥٧ويف اجللســـة  -٢٩٦

 إىل جلنة الصياغة. ٨إىل  ٦أحالت اللجنة مشاريع املواد من 
، ٢٠١٠متوز/يوليـــه  ٢٠، املعقـــودة يف ٣٠٦٧ويف اجللســـة  -٢٩٧

تلقـــت اللجنـــة تقريـــر جلنـــة الصـــياغة وأحاطـــت علمـــاً مبشـــاريع املـــواد 
ا جلنـــة الصـــياغة بصـــفة مؤ ٩إىل  ٦ مـــن لصـــيغة الـــيت اعتمـــد قتـــة ، 

)776L./4A/CN.()١٣٣٤(. 
__________ 

 )١٣٣٣( A/CN.4/L.758 ) ،مستنسخة؛ متاحة على املوقع الشبكي للجنة
ئق   .)الدورة احلادية والستنيو

ا جلنـة الصــياغة  )١٣٣٤(  لصــيغة الـيت اعتمــد فيمـا يلــي نـص مشــاريع املـواد 
 بصفة مؤقتة:

 )بع على الصفحة التالية(
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واعتمدت اللجنـة تقريـر جلنـة الصـياغة بشـأن مشـاريع املـواد  -٢٩٨
يف الــــــــــدورة الســــــــــابقة للجنــــــــــة،  الــــــــــيت نُظــــــــــر فيهــــــــــا ٥إىل  ١مــــــــــن 

ــــــه  ٤املعقــــــودة يف  ٣٠٥٧ اجللســــــة يف (الفــــــرع  ٢٠١٠حزيران/يوني
ه). ١-جيم  أد
، ٢٠١٠آب/أغســـــطس  ٢املعقـــــودة يف  ٣٠٧٢ويف اجللســـــة  -٢٩٩

(الفـــرع  ٥إىل  ١اعتمـــدت اللجنـــة التعليقـــات علـــى مشـــاريع املـــواد مـــن 
ه). ٢-جيم  أد

 عرض املقرر اخلاص لتقريره الثالث -١
املناقشـــة مــن أوضــح املقــرر اخلــاص أن تقريــره الثالــث انبثــق  -٣٠٠

ن توصــية قــد  الــيت جــرت بشــأن تقريــره الثــاين. وذّكــر بوجــه خــاص 
لرتكيــز علـــى مســألتني اثنتــني عــالوة علـــى  -مهـــا: املبــادئ  قــدمت 

فيهـــــا  مبـــــا املتصـــــلة مباشـــــرة حبمايـــــة األشـــــخاص، -مســـــألة املوافقـــــة 
املبـــادئ اإلنســـانية املتمثلـــة يف مراعـــاة االعتبـــارات اإلنســـانية واحليـــاد 

عـــن محايـــة املتضـــررة والنزاهـــة، ومســـألة املســـؤولية األساســـية للدولـــة 
ري كـــــذلك يثـــــ مـــــا األشـــــخاص اخلاضـــــعني لواليتهـــــا اإلقليميـــــة، وهـــــو

ملبـــــدأين األساســـــيني  يف الســـــيادة وعـــــدم املتمثلـــــني مســـــائل تتعلـــــق 
موعتــــان مـــن املســــائل موضـــوع التقريــــر  .التـــدخل ن ا وكانــــت هـــا

 الثالث للمقرر اخلاص.
ن ٦مبشــــروع املـــــادة  يتعلـــــق فيمــــاف -٣٠١ ، ذّكــــر املقـــــرر اخلـــــاص 

ا بشــأن محايــة األشــخاص يف  األمانــة العامــة قــد أشــارت يف مــذكر
حــاالت الكــوارث إىل أن املبــادئ الثالثــة املتمثلــة يف احليــاد والنزاهــة 

ـا "ومراعاة االعتبارات اإلنسانية هي  مبادئ أساسية ُيسلم عادة 

                                                                                             
 )بع( )١٣٣٤احلاشية (

 لكوارثيف االستجابة لاملبادئ اإلنسانية  -٦املادة "  
ملبــادئ اإلنســانية واحليــاد  االت الكــوارث وفقــاً "تُنفــذ االســتجابة حلــ  

ـــــز، مـــــع مراعـــــاة احتياجـــــات األشـــــخاص  والنزاهـــــة، وعلـــــى أســـــاس عـــــدم التميي
 ."املعرضني للخطر بوجه خاص

 الكرامة اإلنسانية -٧املادة "  
لكـوارث، حتـرتم الـدول واملنظمـات تنفيذ االسـتجابة حلـاالت اعند "  

الصلة كرامة اإلنسان احلكومية الدولية املختصة واملنظمات غري احلكومية ذات 
 ."املتأصلة وحتميها

 حقوق اإلنسان -٨املادة "  
لألشــــخاص املتضــــررين مــــن الكــــوارث احلــــق يف أن ُحتــــرتم حقــــوق "  

 ."اإلنسان الواجبة هلم
 املتضررةدور الدولة  -٩املادة "  
ا، واجـــب  املتضـــررة،الدولـــة يقـــع علـــى عـــاتق  -١"   حبكـــم ســـياد

الــيت ضــمان محايــة األشــخاص وتقــدمي اإلغاثــة واملســاعدة يف حــاالت الكــوارث 
 إقليمها.  تقع يف

الـــــدور األساســـــي يف توجيـــــه تلـــــك  املتضـــــررةتتـــــوىل الدولـــــة  -٢"  
 ."وتنسيقهما واإلشراف عليهما واملساعدة ومراقبتهمااإلغاثة 

 .)١٣٣٥("مبـــــادئ تســـــتند إليهـــــا جهـــــود املســـــاعدة اإلنســـــانية عمومـــــاً 
جـــرى التأكيـــد علـــى هـــذا اجلانـــب كـــذلك يف املناقشـــات الـــيت  وقـــد

املتحـدة يف اآلونـة األخـرية بشـأن املبـادئ األساســية جـرت يف األمـم 
للمســـاعدة اإلنســـانية، وكـــذلك يف التقـــارير األخـــرية لألمـــني العـــام. 
ستمرار يف قرارات اجلمعية العامة ن هذه املبادئ ترد   وذّكر أيضاً 

فيهـا تلــك  مبـا عـدد مـن الصـكوك الـيت تتنـاول العمـل اإلنسـاين، ويف
 ية حركة الصليب األمحر.الصكوك اليت اعتمدت برعا

ويشـري مبـدأ احليـاد إىل الطبيعــة غـري السياسـية للعمـل الــذي  -٣٠٢
يضــطلع بــه أثنــاء االســتجابة للكــوارث. وهــو يســتلزم ضــرورة امتنــاع 
اجلهات املشاركة فيه عن إتيان أفعال قد تشكل تدخًال يف الشؤون 

لة على ، حبيث تكُفل استجابة مناسبة وفعااملتضررةالداخلية للدولة 
. ويكفل هـذا املبـدأ أيضـاً ٢النحو املنصوص عليه يف مشروع املادة 

لكارثــــة يف صــــلب املتضــــررين اســــتمرار وضــــع مصــــاحل األشــــخاص 
 اهتمام مقدمي اإلغاثة.

أمــــا مبــــدأ النزاهــــة فيتعلــــق بغــــرض االســــتجابة للكارثــــة مــــن  -٣٠٣
، أي تلبيـــــة ٢بّينـــــه مشـــــروع املـــــادة  مـــــا حيـــــث الكيـــــف، علـــــى حنـــــو

ـــــة وكفالـــــة املتضـــــررين اجـــــات األساســـــية لألشـــــخاص االحتي لكارث
احرتام حقوقهم احرتاماً كامًال. وهو يشمل ثالثة عناصر هي: عدم 
ا. فمبدأ عدم التمييز الذي  التمييز، والتناسب، والنزاهة يف حد ذا
وضع ابتداًء يف سياق القانون اإلنسـاين الـدويل أصـبح أيضـاً حكمـاً 

حقـوق اإلنسـان، وهـو مكـرس يف الفقـرة أساسياً مـن أحكـام قـانون 
مبدأ التناسب، فيعين  وأما من ميثاق األمم املتحدة. ١من املادة  ٣

ة  أن االســتجابة للكارثــة ينبغــي أن تكــون متناســبة مــع درجــة املعــا
يلـــزم مـــن  مـــا واالســـتعجال. ويراعـــي هـــذا املبـــدأ إمكانيـــة عـــدم تـــوفر

ت. الوقــت واملــوارد، وضــرورة تــوخي قــدر مــن املرونــة  وســلم لألولــو
ــا، فهــو يشــري إىل وجــوب عــدم إقامــة  وأمــا مبــدأ النزاهــة يف حــد ذا

متييز جوهري بني األفراد احملتاجني إىل املساعدة على أساس معـايري 
 غري معيار احلاجة.

والحـــظ املقـــرر اخلـــاص أن مبـــدأ اإلنســـانية هـــو مبـــدأ راســـخ  -٣٠٤
ت هــــذا  املبــــدأ، مبعنــــاه منــــذ أمــــد بعيــــد يف القــــانون الــــدويل. وقــــد 

العصري، حجر الزاوية يف فكرة محاية األشخاص يف القانون الدويل 
وهـــو مبثابــــة نقطــــة الوصـــل بــــني القــــانون اإلنســـاين الــــدويل والقــــانون 
الـــدويل حلقـــوق اإلنســـان. وتبعـــاً لـــذلك، فهـــو مصـــدر إهلـــام لوضـــع 
الصكوك املتعلقة حبماية األشخاص يف حاالت الكوارث، ويشـكل 

ــا يف تعبــرياً عــن قــ يم عامــة تتــيح للنظــام الــدويل برمتــه أن يسرتشــد 
ى املقـــرر  أوقــات احلـــرب وأوقـــات الســـلم علــى حـــد ســـواء. وقـــد ار

املـواد ألنـه ينطبـق بـذات القـدر مشـاريع اخلاص إدراج هـذا املبـدأ يف 
 يف أوقات األزمات اليت تنشأ عن وقوع الكوارث.

ـــــــق مبســـــــألة الكرامـــــــة ٧مبشـــــــروع املـــــــادة  يتعلـــــــق فيمـــــــاو  -٣٠٥ ، املتعل
لفعـل  ن اللجنة قد أتيحت هلا الفرصة  اإلنسانية، ذّكر املقرر اخلاص 

__________ 
 )١٣٣٥( A/CN.4/590 وAdd.1-3  انظر احلاشية)١١أعاله)، الفقرة  ١٣٣١. 
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ملناقشــة هــذا املفهــوم يف ســياق نظرهــا يف موضــوع طــرد األجانــب. وبــدا 
ن هــذا املبــدأ لــيس يف حــد ذاتــه حقــاً مــن حقــوق  أن اتفاقــاً قــد حتقــق 

ل االفـرتاض أنـه مبـدأ أساسـي نشـأت عنـه اإلنسان، بل اعترب علـى سـبي
لرغم من ارتباطه ارتباطـاً وثيقـاً مببـدأ اإلنسـانية  مجيع حقوق اإلنسان. و

ن  فإنــه ،٦الــوارد يف مشــروع املــادة  ميكــن متييــزه عنــه. وجــرى التــذكري 
ً يف اإلعـالن العـاملي  مبدأ الكرامـة اإلنسـانية مـدرج بوصـفه عنصـراً مركـز

، وكـذلك يف العديـد مـن معاهـدات )١٣٣٦(١٩٤٨ لعام حلقوق اإلنسان
حقوق اإلنسان املعتمدة على الصعيدين العـاملي واإلقليمـي. وهـو أيضـاً 
دعامـــة أساســـية مـــن دعـــائم محايـــة حقـــوق اإلنســـان يف الـــنظم القانونيـــة 
دراج مبــدأ الكرامــة اإلنســانية، إىل جانــب املبــادئ اإلنســانية  احملليــة. و

يكـــون املقـــرر اخلـــاص قـــد ســـعى إىل تقـــدمي  ،٦املبيّنـــة يف مشـــروع املـــادة 
املتضـررين إطار كامل يكفل احـرتام محايـة حقـوق اإلنسـان لألشـخاص 

 يبطل احلاجة إىل وضع قائمة حبقوق حمددة. مما لكوارث،
، فنشــــأ عــــن تفــــاهم توصــــلت إليــــه جلنــــة ٨أمــــا مشــــروع املــــادة  -٣٠٦

أن  ، مفـــاده٥، لـــدى اعتمـــاد مشـــروع املـــادة ٢٠٠٩ عـــام الصـــياغة يف
. وهــو يعكــس املتضــررةيصــاغ حكــم بشــأن املســؤولية األساســية للدولــة 

مبـــــدأي الســـــيادة وعـــــدم التـــــدخل، وكالمهـــــا مقبـــــول دوليـــــاً بوصــــــفهما 
أساســني مــن أســس صــرح القــانون الــدويل. فمبــدأ الســيادة، القــائم علــى 
الفكـــرة األساســـية للمســـاواة بـــني الـــدول يف الســـيادة، وهـــو مبـــدأ راســـخ 

ن الدويل، يفرتض أن تكـون كـل دولـة حـرة ومسـتقلة وأن متاماً يف القانو 
لتـــايل قـــادرة علـــى ممارســـة وظائفهـــا يف إقليمهـــا دون غـــريه مـــن  تكـــون 
ذا املبـدأ ارتباطـاً وثيقـاً مبـدأ عـدم التـدخل يف الشـؤون  األقاليم. ويرتبط 
الداخليــة للــدول األخــرى، الراســخ متامــاً هــو اآلخــر يف القــانون الــدويل، 

  ضمان احملافظة على املساواة بني الدول يف السيادة.وهو يهدف إىل
تتمتــــــع املتضــــــررة مــــــن شــــــك يف أن الدولــــــة  مــــــا وهــــــو يــــــرى أنــــــه -٣٠٧

بصــالحية اختــاذ تــدابري مشــروعة لضــمان محايــة األشــخاص املوجــودين يف 
ت أخـرى، سـواء كانـت منظمــات  ال إقليمهـا. ونتيجـة لـذلك، يسـع كيـا

حاديــــة يف عمليــــة االســــتجابة للكارثــــة، دوالً، التــــدخل بطريقــــة أ أو دوليــــة
لعمــل وفقــا ألحكــام مشــروع املــادة  بشــأن واجــب  ٥وإمنــا هــي مطالبــة 

يعين أن هذه السلطة السيادية ينبغـي أن تكـون مطلقـة.  ال التعاون. وهذا
ن هنـاك معــايري دوليـة دنيــا، منهـا محايــة حقــوق  فقـد ذّكــر املقـرر اخلــاص 

ــذه الصــفة، ميثــل مبــدأ الســيادة ومبــدأ عــدم  اإلنســان، يتعــني احرتامهــا. و
ن علـى حقـوق  التدخل نقطة االنطالق وليس نقطة االنتهاء، ومها ينطـو
وواجبات. وأكد كذلك نيتـه أن يوضـح، يف تقريـره املقبـل، نطـاق وحـدود 

مســـؤوليتها األساســـية. وذكـــر كـــذلك أن القـــانون املتضـــررة ممارســـة الدولـــة 
ن حكو  هــي املؤهلــة أكثــر املتضــررة مــة الدولــة الــدويل يقــر منــذ أمــد بعيــد 

من غريها لتقدير خطورة حالة الطوارئ وتنفيذ التـدابري الالزمـة ملواجهتهـا. 
املســـؤولية األساســـية لضـــمان املتضـــررة ونتيجـــة لـــذلك، تقـــع علـــى الدولـــة 

لتكفـل بتيسـري عمليـات  محاية األشخاص يف حاالت الكوارث، وذلك 
 واإلشراف عليها يف إقليمها.اإلغاثة وتنسيقها 
__________ 

كـــــــــانون   ١٠) املــــــــؤرخ ٣-ألـــــــــف (د ٢١٧قــــــــرار اجلمعيـــــــــة العامــــــــة  )١٣٣٦( 
 .١٩٤٨األول/ديسمرب 

وعــــالوة علــــى ذلــــك، فقــــد أقــــر العديــــد مــــن الصــــكوك الدوليــــة،  -٣٠٨
ن عمليـــــات اإلغاثــــــة الدوليـــــة أو صـــــراحة  ميكـــــن أن جتــــــري ال ضـــــمناً، 

ــــة  إال . وإذا كانــــت املســــؤولية عــــن تنســــيق وتيســــري املتضــــررةمبوافقــــة الدول
، املتضــررةة للدولــة مــن جوانــب املســؤولية األساســيجانبــاً داخليــاً املســاعدة 

عتبـار أن  فإن شرط احلصول على موافقة تلك الدولة هو شأن خـارجي 
مـع الـدول واهليئـات األخـرى. املتضـررة هذه املوافقة حتكم عالقات الدولة 

فشـــرط املوافقـــة هـــو نتيجـــة ملبـــدأي الســـيادة وعـــدم التـــدخل، وهـــو يســـري 
 طوال فرتة عمليات اإلغاثة اليت تقدمها جهات خارجية.

 ملخص املناقشة -٢

املبادئ اإلنسانية يف  - ٦مشروع املادة  (أ) 
  )١٣٣٧( لكوارثلاالستجابة 

لإلشــارة إىل املبــادئ اإلنســانية الواجبــة ييــد لقــد أُعــرب عــن  -٣٠٩
ــــا  التطبيــــق لــــدى االســــتجابة للكــــوارث. وُوصــــفت هــــذه املبــــادئ 

لنســـــبة للعالقـــــة بـــــني خمتلـــــف اجلهـــــات  ت مهمـــــة  ـــــة،ضـــــما  الفاعل
الوقـــت نفســـه فهـــي تكفـــل التعامـــل مـــع احتياجـــات األشـــخاص  ويف

على سبيل األولوية. وقد أُعرب كذلك عـن رأي مفـاده أن املتضررين 
عــدد مــن  يتبــّني مــن كمــا  املبــادئ الثالثــة راســخة يف القــانون الــدويل،

الوقــــــت ذاتـــــــه، لــــــوحظ أن هنـــــــاك إمكانيـــــــة  ويف الصــــــكوك الدوليـــــــة.
الثقـــايف  أو الـــديين أو األيـــديولوجي أو سياســـيلالخـــتالف والتنـــازع ال
من شأنه أن يعوق اجلهـود الراميـة إىل تقـدمي  ما فيما بني الدول، وهو

ـــــة يف الوقـــــت املناســـــب. ووفقـــــاً لـــــرأي آخـــــر، يكـــــن  مل مســـــاعدة فعال
ا  ً االبتعاد عن هذه املبادئ دون سبب وجيه على اعتبار أ مستصو

هـــذه املبـــادئ، وإن كانـــت مبــادئ راســـخة. يف حـــني رأى آخــرون أن 
لنســـبة للحركـــة الدوليـــة للصـــليب األمحـــر، لـــيس  مـــن املبـــادئ املهمـــة 

ا من مبادئ القانون الدويل.  واضحاً أ
وأُعــــــرب عــــــن رأي مفــــــاده أن مبــــــدأ اإلنســــــانية هــــــو اللبنــــــة  -٣١٠

األساســية ملســألة محايــة األشــخاص يف القــانون الــدويل لكونــه يضــع 
مهيــــة حقوقــــه  يف صــــلب عمليــــةاملتضــــرر الشــــخص  اإلغاثــــة ويقــــر 

لنســبة لألعمــال الـــيت  واحتياجاتــه. وهــو أيضــاً مبثابــة مقيـــاس مهــم 
ـــــا مقـــــدمو املســـــاعدة اإلنســـــانية. ورأى آخـــــرون أن معظـــــم  يقـــــوم 
اإلشـــارات إىل "مبـــدأ اإلنســـانية" موجـــودة يف الصـــكوك غـــري امللزمـــة 

لسياق إىل حد كبري. ا حمكومة   وأ
ييـد إلدراج مبـدأ احليـاد الـذي يفـرض علـى وأعرب أيضاً عـن  -٣١١

يف وســعها لكــي تضــمن  مــا اجلهــات املقدمــة للمســاعدة أن تبــذل كــل
ـــا مـــن  غـــرض آخـــر ســـوى االســـتجابة أي خلـــو األنشـــطة الـــيت تقـــوم 

للكارثــــة وفقــــا ملبــــادئ اإلنســــانية. ولــــوحظ أن مبــــدأ احليــــاد هــــو نتيجــــة 
__________ 

 يلي: على ما ٦ينص مشروع املادة  )١٣٣٧( 
 املبادئ اإلنسانية يف االستجابة للكوارث"  
ـــــــادئ اإلنســـــــانية    "تُنفـــــــذ االســـــــتجابة حلـــــــاالت الكـــــــوارث وفقـــــــاً ملب
 والنزاهة". واحلياد
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عضــــاء أبـــــدوا لواجــــب احــــرتام ســـــيادة الــــدول. بيــــد أن العديـــــد مــــن األ
ً يف ســــياق  شـــكوكهم إزاء إدراج مبـــدأ احليـــاد الــــذي يؤكـــد عليـــه تقليـــد
النزاع املسلح. وأعـرب أيضـاً عـن رأي مـؤداه أن مراعـاة مبـدأ النزاهـة هـو 
لتدخل يف الشـؤون الداخليـة للدولـة.  أحسن استجابة للشاغل املتعلق 

دأ احليـــاد وقـــدِّم اقـــرتاح آخـــر يـــدعو إىل االستعاضـــة عـــن اإلشـــارة إىل مبـــ
 إلشارة إىل مبدأ عدم التمييز.

ن مبدأ النزاهة مبـدأ راسـخ. ولـوحظ  -٣١٢ وأعرب عن الرأي القائل 
ينتهـك يف حـد ذاتـه عنصـر  ال أيضاً أن توجيه املساعدة لفئـات ضـعيفة

عدم التمييز الذي ينطوي عليه مبدأ النزاهة مبعنـاه األمشـل. لكـن أعـرب 
حتياجــــات عــــن شــــكوك إزاء شــــرط التناســــب. فقــــ د ذُكــــر أن الصــــلة 

ليســـــت هـــــي املســــألة الوحيـــــدة املهمـــــة. فهنـــــاك املتضـــــررين األشــــخاص 
عوامـــل أخـــرى هـــي أيضـــاً مهمـــة، مثـــل االعتبـــارات االقتصـــادية املتصـــلة 

ميكــن دائمــاً اشــرتاط  ال لقــدرة علــى تقــدمي املســاعدة. وبعبــارة أخــرى،
لتــايل مــن  املهــم تقــدير تناســب املســاعدة املقدمــة مــع االحتياجــات. و

التناســـب يف كـــل حالـــة علـــى حــــدة، مـــع مراعـــاة الواقـــع علــــى األرض. 
ـــا، أعـــرب عـــن رأي مفـــاده أنـــه  يتعلـــق فيمـــاو  مبســـألة النزاهـــة يف حـــد ذا

دراج إشــارة  ينبغـي تناوهلـا مبزيــد مـن الوضـوح يف مشــروع املـادة، وذلـك 
 .املتضررينإىل واجب االمتناع عن إقامة متييز ذايت حبسب األشخاص 

تنشــــــأ عنــــــه التزامــــــات  مل ولـــــوحظ كــــــذلك أن مبــــــدأ اإلنســــــانية -٣١٣
لنســبة ملبــدأ احليــاد (عــدم التــدخل)  ملــا حمــددة، خالفــاً  هــو عليــه احلــال 

لتـايل التفريـق بـني مبـدأ اإلنسـانية  ومبدأ النزاهـة (عـدم التمييـز). واقـرتح 
ـــــارة "تُنفـــــذ االســـــتجابة  الستعاضـــــة عـــــن عب واملبـــــدأين اآلخـــــرين، إمـــــا 

الت الكـوارث وفقــاً" بعبـارة "تسرتشـد االســتجابة حلـاالت الكــوارث حلـا
بعبـــارة "تســـتند االســـتجابة حلـــاالت الكـــوارث إىل"، وإمـــا بـــذكر  أو " ـب

املبـادئ يف الديباجــة وإيــراد مـواد منفصــلة عــن مضـمون هــذين املبــدأين، 
منهـــا  ،أي عـــدم التـــدخل وعـــدم التمييـــز. وورد ذكـــر مقرتحـــات أخـــرى

ـــــــدأ االســـــــتقاللية وذكـــــــر املبـــــــادئ اإلنســـــــانية يف إضـــــــافة إشـــــــارة إىل  مب
الديباجة. وقوبل هذا االقرتاح األخري مبعارضة من أحد األعضـاء الـذي 
رأى أن إيــــراد هـــــذه املبــــادئ يف املنطـــــوق يقصــــد بـــــه التأكيــــد علـــــى أن 
ـــــا االســـــتجابة اإلنســـــانية ليســـــت مـــــن اعتبـــــارات  الكيفيـــــة الـــــيت تـــــدار 

 ب قانوين أيضاً.السياسة العامة فحسب بل هي واج

 )١٣٣٨(الكرامة اإلنسانية - ٧مشروع املادة  (ب)
أعــرب األعضــاء عــن دعمهــم القــرتاح املقــرر اخلــاص املتعلــق  -٣١٤

ن الكرامــة اإلنســانية هــي مصــدر حقــوق ٧مبشــروع املــادة  . وســلِّم 
ن  ـــا حقـــاً يســـتلزم واجبـــات. وذكِّـــر  اإلنســـان وليســـت يف حـــد ذا
هــذه املســألة قــد نوقشــت يف ســياق موضــوع "طــرد األجانــب" وأنــه  

صــــرار علــــى تكــــريس كــــان هنــــاك اتفــــاق يف اللجنــــة علــــى عــــدم اإل
__________ 

 يلي: على ما ٧ينص مشروع املادة  )١٣٣٨( 
 الكرامة اإلنسانية"  
"ألغــــراض مشــــاريع املــــواد هــــذه، حتــــرتم الــــدول واملنظمــــات الدوليــــة   

 املختصة وسائر اجلهات الفاعلة ذات الصلة كرامة اإلنسان وحتميها".

إن تركيزها كان منصباً على  إذ الكرامة اإلنسانية كحق من احلقوق،
مســألة معاملــة الفــرد الــيت يتعــني أن حتــرتم الكرامــة اإلنســانية. ورأى 
بعـــض األعضـــاء أنـــه مـــن غـــري الواضـــح متـــام الوضـــوح إن كـــان مــــن 
املمكــن نقـــل هـــذا املفهـــوم بســـهولة ليطبــق علـــى حالـــة الكارثـــة الـــيت 

عـــن ســـياق طـــرد األجانـــب الـــذي يطبَّـــق فيـــه املفهـــوم علـــى  ختتلـــف
غـــــري  ٨و ٦إن عالقتـــــه مبشـــــروعي املـــــادتني  كمـــــا  مســـــائل إجرائيـــــة.

واضحة هي األخرى. وأُعرب عن القلق من أن هذا احلكم بـدا أنـه 
ينطوي  ما يوحي بضرورة إنقاذ كل روح ومساعدة كل ضحية، وهو

ى تقـــدمي املســــاعدة علـــاملتضــــررة علـــى تبعـــات تتعلــــق بقـــدرة الدولـــة 
وواجــب الــدول األخــرى حيــال ذلــك. ومــن مث أُعــرب عــن تفضــيل 

مــن زاويــة  ال ألن يُنظــر إىل هــذا املفهــوم مــن زاويــة الســلوك املرغــوب
 فرض التزام بتحقيق نتائج.

لكرامة اإلنسانية ميكن  -٣١٥ ووفقاً القرتاح آخر، فإن االعرتاف 
نصـــوص عليهـــا يف أن ُيســتكمل بواجـــب احـــرتام حقــوق اإلنســـان امل

الصــكوك الدوليــة القائمــة، حبيــث يعــزَّز تطبيــق احلقــوق، واالعــرتاف 
ــــــة  ن الدول ــــــة يف حــــــاالت املتضــــــررة أيضــــــاً يف الوقــــــت نفســــــه  خمول

ن تعلِّـــــق مؤقتـــــاً إعمـــــال بعـــــض حقـــــوق اإلنســـــان  الطـــــوارئ هـــــذه 
ــا القــانون الــدويل. واقــُرتح  (تنــتقص منهــا) يف احلــدود الــيت يســمح 

ن "حتـــرتم [...] اجلهـــات الفاعلــــة أيضـــاً توضـــيح  اإلشـــارة القائلــــة 
لقـانون  ذات الصلة كرامـة اإلنسـان وحتميهـا"، مـن حيـث عالقتهـا 
الــدويل حلقــوق اإلنســان الســاري املفعــول. ووفقــاً لــرأي آخــر، ميكــن 

 .٦ يف مشروع املادة ٧إدماج مشروع املادة 

املسؤولية األساسية للدولة  - ٨مشروع املادة  (ج)
 )١٣٣٩(املتضررة

كيـد مبـدأ السـيادة ومبـدأ عـدم  -٣١٦ واقرتح عدة أعضـاء إعـادة 
التـــــدخل يف الشـــــؤون الداخليـــــة للدولـــــة اللـــــذين يشـــــكالن القاعـــــدة 
األساســـية الـــيت ينبغـــي أن ينبـــين عليهـــا نظـــام محايـــة األشـــخاص يف 
ن يراعـي علـى  حاالت الكوارث. وقيل إن مثـل هـذا الـنهج كفيـل 

اه املســـاعدة اإلنســـانية جتـــاملتضـــررة النحـــو الصـــحيح حقـــوق الدولـــة 
مبجمـــل عمليــات اإلغاثـــة. وأعـــرب  يتعلـــق فيمــاوكــذلك مســـؤوليتها 

عن رأي آخر مفاده أن اإلشارة الضمنية إىل مبدأي السيادة وعدم 
شــرتاط موافقــة الدولــة ٨مــن مشــروع املــادة  ٢التــدخل يف الفقــرة   ،

، غـــري مناســـبة. ووفقـــا لـــرأي خمـــالف، فـــإن الـــنهج املتبـــع يف املتضـــررة
__________ 

 يلي: على ما ٨ينص مشروع املادة  )١٣٣٩( 
 ملتضررةاملسؤولية األساسية للدولة ا"  
ــــة  -١"   عــــن محايــــة  األساســــيةاملســــؤولية  املتضــــررةتتحمــــل الدول

األشـــخاص وتقـــدمي املســـاعدة اإلنســـانية يف إقليمهـــا. وحتـــتفظ الدولـــة حبقهـــا يف 
 يف إقليمهــا، طبقــاً  وتنســيقها واإلشــراف عليهــا ومراقبتهــاتوجيــه تلــك املســاعدة 

ا الوطين  .لقانو
ـــــــــــــــة إالال جيـــــــــــــــوز تقـــــــــــــــدمي  -٢"    مبوافقـــــــــــــــة املســـــــــــــــاعدة اخلارجي

 .املتضررة" الدولة
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تقريــر املقــرر اخلــاص مييــل كثــرياً إىل الرؤيــة التقليديــة للقــانون الــدويل 
فيــه الكفايــة  مبــا يــراع ومل عتبــاره يقــوم علــى ســيادة وموافقــة الــدول،

املفهــوم املعاصــر لســيادة الدولــة. واعتُــرب أنــه مــن املهــم موازنــة ســيادة 
ن  الدولــة مــع احلاجــة إىل محايــة حقــوق اإلنســان، وجــرى التــذكري 

غـــرض مـــن املوضـــوع هـــو محايـــة األشـــخاص يف حـــاالت الكـــوارث ال
 وليس محاية حقوق الدول.

ييـدهم ملشـروع املـادة -٣١٧ ، ٨ أعرب العديـد مـن األعضـاء عـن 
وأكــدوا أن القــانون الــدويل يعتــرب أن املســؤولية األساســية تقــع علــى 

من حيث توضيحاً مهماً . واعُترب هذا التأكيد املتضررةعاتق الدولة 
يرسي محاية من التـدخل غـري املرغـوب فيـه يف الشـؤون الداخليـة إنه 

واجـــب املتضـــررة لـــذلك، يقـــع علـــى الدولـــة  . وتبعـــاً املتضـــررةللدولـــة 
، مــــع املــــواد مشــــاريعمبقتضــــى إقليمهــــا محايــــة األفــــراد املوجــــودين يف 

حلق يف رفض املساعدة القادمة من اخلارج.  االحتفاظ 
ينبغــي توضــيح أن املســؤولية  ورأى العديــد مــن األعضــاء أنــه -٣١٨

امش املتضررة تعين املسؤولية احلصرية. وتتمتع الدولة  ال األساسية
ايــــة املطــــاف تتحمــــل املســــؤولية عــــن  تقــــديري معــــني، ولكنهــــا يف 

قـــد يفضـــي إىل وجـــود فعـــل غـــري  مـــا رفضـــها قبـــول املســـاعدة، وهـــو
لألفـــــــراد  مـــــــا مشـــــــروع دوليـــــــاً إذا أدى ذلـــــــك الـــــــرفض إىل تقـــــــويض

املتضررة من حقوق مبوجب القانون الدويل. وتظل الدولة املتضررين 
. واقـُرتح أن يضـاف ٥ملزمة بواجب التعاون مبوجـب مشـروع املـادة 

تمع الدويل،  إىل احلكم إشارة إىل املسؤولية الثانوية اليت تقع على ا
ن م ١لعبارة التالية: "ال ختل الفقرة  ٢أن يستعاض عن الفقرة  أو

تمـــع الـــدويل ككـــل يف تقـــدمي املســـاعدة اإلنســـانية  ٨املـــادة  حبـــق ا
ــــة املتضــــررين املشــــروعة إىل األشــــخاص  لكارثــــة إذا افتقــــدت الدول

مبمارسـة مسـؤوليتها األساسـية  يتعلق فيمااإلرادة  أو القدرةاملتضررة 
ووفقـا لـرأي آخـر، لـيس للمجتمــع ". عـن تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية

ـــدويل، مبوجـــب نويـــة" عـــن  ال القـــانون الـــدويل املعاصـــر، مســـؤولية "
لتــــــايل، ينبغــــــي حــــــذف اإلشــــــارة إىل  محايــــــة ضــــــحا الكــــــوارث. و

نويـة"، وهـو إذ املسؤولية "األساسية" ا تـوحي بوجـود واجبـات "  إ
ن  مـــا قـــد يـــؤدي إىل التـــدخل غـــري املرغـــوب فيـــه. وجـــرى التـــذكري 

ـــــت قـــــد اســـــتبعدت، يف ـــــة كان ـــــ٢٠٠٩ عـــــام اللجن ق مفهـــــوم ، تطبي
 .املواد مشاريع"املسؤولية عن احلماية" من نطاق تطبيق 

علــى  اكيــده، مــع املـواد مشــاريعورأى أعضـاء آخــرون أن  -٣١٩
، ومسـؤوليتها املتضـررةبسيادة الدولة تقر واجب التعاون، ينبغي أن 

هـــــا، وحقهـــــا يف أن تقـــــرر ـــــت يف حاجـــــة إىل  مـــــا جتـــــاه رعا إذا كان
املوجــودة يف الوضــع األمثــل لتقــدير  مســاعدة دوليــة (مــا دامــت هــي

ا علـــــى  احتياجـــــات احلالـــــة الـــــيت تواجههـــــا)، وكـــــذلك مـــــدى قـــــدر
قبلــــت املســــاعدة الدوليــــة، يف توجيــــه  مــــا االســــتجابة، وحقهــــا، إذا

ن فكــــرة  وتنســـيق ومراقبــــة هـــذه املســــاعدة داخـــل إقليمهــــا. وذّكِـــر 
ــا يف املتضــررة املســؤولية األساســية للدولــة  خمتلــف قــرارات معــرتف 

ت  ويف صـــــكوك عامليـــــة وإقليميـــــة ويف اجلمعيـــــة العامـــــة شـــــىت مـــــدو
إلغاثــــة يف حــــاالت  الســــلوك واملبــــادئ التوجيهيــــة الدوليــــة املتعلقــــة 

الكــوارث. ومــن مث، فــإن مجيــع عــروض املســاعدة اإلنســانية ملواجهــة  
ــــــة  مــــــا كارثــــــة واســــــتقالهلا املتضــــــررة ينبغــــــي أن حتــــــرتِم ســــــيادة الدول

 قليمية. اإل وسالمتها
ــــة  -٣٢٠ ن تعــــرَّف عبــــارة "الدول ســــيما يف  ال "،املتضــــررةواقــــُرتح 

اإلدارة الدوليــة. وقــدمت توصــية أيضــاً  أو ســياق أوضــاع االحــتالل
ـــــا "االختصـــــاص"  ن يبـــــنيَّ أن اإلشـــــارة إىل "املســـــؤولية" يقصـــــد 
ولــــيس املســــؤولية الــــيت تنشــــأ عــــن فعــــل غــــري مشــــروع دوليــــاً. ووفقــــاً 

ميكــــن االستعاضـــــة عـــــن كلمــــة "املســـــؤولية" بكلمـــــة القــــرتاح آخـــــر، 
ن الدولـة  مـا "الواجب"، وهو املتضـررة ينسـجم مـع الفكـرة القائلـة 

ملزمــــة مبوجــــب القــــانون الــــدويل حبمايــــة األشــــخاص املوجــــودين يف 
إقليمهـــا. ولـــوحظ أن مثـــل هـــذه الصـــياغة أقـــرب إىل الصـــياغة الـــيت 

 .)١٣٤٠(٩٨٥١ لعام اقرتحها معهد القانون الدويل يف قراره
بــنص  ١ووفقــاً القــرتاح آخــر، ميكــن االستعاضــة عــن الفقــرة  -٣٢١

 ٤٦/١٨٢مـــــــن منطـــــــوق مرفـــــــق قـــــــرار اجلمعيـــــــة العامـــــــة  ٤الفقـــــــرة 
ـــة يف ١٩٩١كـــانون األول/ديســـمرب   ١٩ املـــؤرخ : "تتحمـــل كـــل دول

املقام األول مسـؤولية االعتنـاء بضـحا الكـوارث الطبيعيـة وحـاالت 
ومـــــن مث تـــــؤدي الدولـــــة . راضـــــيهاالطـــــوارئ األخـــــرى الـــــيت تقـــــع يف أ

ملســاعدة اإلنســانية وتنظيمهــا  املتضــررة الــدور الرئيســي يف الشــروع 
 ".وتنسيقها وتنفيذها داخل أراضيها

ييد لشرط املوافقة الوارد يف الفقرة  -٣٢٢ ، والـذي ٢وأُعرب عن 
. وأشــري إىل املــواد مشــاريعاعتــرب الــبعض أنــه ميثــل احلكــم احملــوري يف 

الــــذي تضــــمن اشــــرتاط أن يكــــون  ٤٦/١٨٢قــــرار اجلمعيــــة العامــــة 
وأن يكــون، مــن املتضــررة تقــدمي املســاعدة اإلنســانية مبوافقــة الدولــة 

ـــة. ولـــوحظ أن حيـــث املبـــدأ، علـــى أســـاس نـــد اء تطلقـــه تلـــك الدول
بـــع مـــن أبســـط اعتبـــارات الســـيادة. املتضـــررة شـــرط موافقـــة الدولـــة 

فالــدخول إىل دولــة أجنبيــة لتقــدمي املســاعدة ضــد رغبــة تلــك الدولــة 
ميثل شكالً من أشكال التدخل الذي يتناىف وميثاق األمم املتحدة. 

ق التــدخل حبــ ســمحت ال املــواد مشــاريعواقــُرتح إيــراد نــص يوضــح أن 
 يف حاالت الكوارث.

وأعرب أعضاء آخرون عن شكوكهم حيال استخدام لفظة  -٣٢٣
قد  إذ "إال". فرأوا أن املوافقة الصرحية املسبقة ليست مطلوبة دائماً،
املتضــــررة تكـــون هنـــاك ظــــروف اســـتثنائية يتعــــذر فيهـــا علــــى الدولـــة 

لسرعة الكافية املطلوبة للتحرك ملو  اجهة كارثـة إعطاء موافقة رمسية 
ر القانونيــــة ملســــؤولية  آل خطــــرية. واقــــُرتح أيضــــاً تــــوخي االعــــرتاف 

"ال جيوز أن متتنع على املتضررة ن يذكر أن الدولة املتضررة الدولة 
حنـــو غـــري معقـــول" عـــن مـــنح موافقتهـــا، دون أن خيـــل ذلـــك حبقهـــا 

ال.  أم إذا كانت املساعدة اخلارجية مناسبة ما السيادي يف أن تقرر
ملزمة بعدم رفض عرض مقدم حبسن املتضررة بذلك تكون الدولة و 

نيــــة يهـــــدف حصــــراً لتقـــــدمي مســـــاعدة إنســــانية. وأشـــــري إىل مـــــذكرة 

__________ 
 .أعاله ١٣١٥انظر احلاشية  )١٣٤٠( 
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الــيت ينطــوي  املعــاين ظــالل بعــض فّصــلتالــيت  )١٣٤١(األمانــة العامــة
عليهــــا مفهــــوم املوافقــــة. واقــــُرتح أيضــــاً إجيــــاد حــــوافز تشــــجع الدولــــة 

على إعطاء موافقتها مىت كان التعاون الدويل سيؤدي على املتضررة 
األرجح إىل تعزيز محاية ضحا الكوارث. ووفقاً لرأي آخـر، ينبغـي 
ـــاً أك ـــه الرتكيـــز إىل تنســـيق املســـاعدة الغوثيـــة تنســـيقاً كافي  ثـــرأن يوجَّ

يوجـــــه إىل املوافقـــــة. وعـــــارض آخـــــرون إعـــــادة صـــــياغة مشـــــروع  ممـــــا
ن الدولــة  مبــا ٨ املــادة ــا املتضــررة يــوحي  ميكــن أن تعاَقــب علــى أ

عتبـار أن ذلــك  "متتنـع علـى حنـو غـري معقــول عـن مـنح موافقتهـا"، 
 سيكون خمالفاً للقانون القائم.

تكــون  واقــرتح أعضــاء آخــرون توضــيح أن املوافقــة ينبغــي أن -٣٢٤
صرحية، مع بيان إن كانت اإلشارة إىل املساعدة "اخلارجية" تفرض 
اشــرتاطاً، مبوجــب القــانون الــدويل، مفــاده أن أعمــال املنظمــات غــري 

اهليئات اخلاصة األخرى ينبغي أن تستند هي األخـرى  أو احلكومية
أنـــه يكفـــي أن تتقيـــد هـــذه اهليئـــات  أم ،املتضـــررةإىل موافقـــة الدولـــة 

. واقُرتح أيضاً حتويل فقريت مشروع املتضررةلداخلي للدولة لقانون ا
 إىل مشروعي مادتني منفصلتني. ٨املادة 

 املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص -٣
، بــبعض ٦مبشــروع املــادة  يتعلــق فيمــاذّكــر املقــرر اخلــاص،  -٣٢٥

ـــاء احلـــوار  إلشـــارة إىل  يتعلـــق فيمـــاالشـــواغل الـــيت أُعـــرب عنهـــا أثن
ســــانية واحليــــاد والنزاهــــة والتناســــب الــــيت اســــتخدمت يف مبــــادئ اإلن

 يف ذلـــك يف القـــانون اإلنســـاين الـــدويل، مبـــا ميـــادين قانونيـــة حمـــددة،
ســياق عــدم اللجــوء إىل اســتعمال القــوة الــوارد يف ميثــاق األمــم  ويف

ـــــى أن نقلهـــــا إىل ســـــياق محايـــــة  ـــــد عل ـــــد جـــــرى التأكي املتحـــــدة. وق
هــو عملــي  وال ســهل هــو أمــر ال األشــخاص يف حــاالت الكــوارث

لضــــرورة. ورأى املقــــرر اخلــــاص أن تطبيــــق مبــــدأ مــــا، يُفهــــم حبكــــم 
وجمـرد، ميكـن أن ميتـد إىل جمـاالت أخـرى مـن  عـام طبيعته علـى حنـو

ال الذي ظهر فيه مفهوم هـذا املبـدأ  جماالت القانون ختتلف عن ا
 والذي يقرتن به عادة.

فائـدة  وال ضـرورة يـرى هـو أيضـاً  ال وذكر املقرر اخلـاص أنـه -٣٢٦
ـــا مبـــادئ يقرهـــا القـــانون  لوضـــع تعريفـــات حمـــددة هلـــذه املبـــادئ أل
  الــدويل عامليــاً. وتســري هــذه املالحظــة علــى املبــادئ اإلنســانية متامــاً 

تسري علـى مبـدأي السـيادة وعـدم التـدخل. فضـرورة انسـجام  كما
مع مبادئ معينة هو معيار كاف لالسرتشاد به. غري أنه  ما تصرف

أكــد أن التوضــيحات الــيت ســعى إليهــا بعــض األعضــاء ســتدرج يف 
 التعليقات ذات الصلة.

إذا   مـا والحظ كذلك أن اآلراء كانـت متباينـة حيـال معرفـة -٣٢٧
إلشارة إىل مبدأ احلياد استبعادها. وقـال  أم كان يتعني االحتفاظ 

ا لألسباب املبّينة يف التقرير الثالث. وأحا ط إنه يفضل االحتفاظ 
__________ 

 .أعاله ١٣٣١انظر احلاشية  )١٣٤١( 

قرتاح إدراج مبدأ عدم التمييـز الـذي ميكـن الرجـوع إىل  علما أيضاً 
ســيما يف االتفاقيـــة  ال أصــوله احلديثــة يف القــانون اإلنســاين الــدويل،

ـــــــوش يف امليـــــــدان ـــــــراد اجلي ـــــــة اجلرحـــــــى مـــــــن أف  األوىل لتحســـــــني حال
ن ارتبــاط مبــدأ حمــدد، مثــل ١٨٦٤ لعــام . لكنــه أكــد وجهــة نظــره 

لقانون اإلنساين الـدويلمبدأ التمييز، ارتبا رخيياً  يعـين  ال طاً وثيقاً 
ـــــــدأ ـــــــة األشـــــــخاص يف  ال أن ذات املب ـــــــى محاي ـــــــق عل حـــــــاالت ينطب

مكانه قبول إضافة مبدأ عـدم التمييـز إىل الكوارث لتايل، فإن  . و
 .٦املبادئ الثالثة املذكورة يف مشروع املادة 

ن جلنـة ، ذّكـر املقـرر ٧مبشروع املـادة  يتعلق فيماو  -٣٢٨ اخلـاص 
الصــياغة قــد اقرتحـــت يف اآلونــة األخــرية إدراج مشـــروع مــادة مماثـــل 
بشأن الكرامـة اإلنسـانية يف سـياق طـرد األجانـب (ولـيس كـنص يف 

ملثــل فيمــا خيــص  مــا يــرى ال الديباجــة)، وقــال إنــه مينــع مــن القيــام 
 .ةاحلالي املواد مشاريع
املقــرر اخلــاص أنــه ، فأكــد ٨مبشــروع املــادة  يتعلــق فيمــاأمــا  -٣٢٩

حكـــام أخـــرى تشـــرح نطــاق وحـــدود ممارســـة دولـــٍة  متضـــررة ســُيتبع 
 لكارثــــة.املتضــــررين مســـؤوليَتها األساســــية عـــن محايــــة األشـــخاص 

ييــــــد اقــــــرتاح يــــــدعو إىل حــــــذف  ومل يكــــــن بوســــــع املقــــــرر اخلــــــاص 
ألن من شأن ذلك أن يكـون خمالفـاً للقواعـد واملمارسـات  ٢ الفقرة

منــه حتديــداً،  ٢، والفقــرة ٨ــال. فمشــروع املــادة القائمــة يف هــذا ا
ن مبـدأي السـيادة وعـدم التـدخل   ً يتضمن يف نظره اعرتافاً ضـرور
ن  لفعل. وأشار كذلك إىل االقرتاح املقدم أثناء املناقشة  ن  سار

 يرى ضرورة قصوى لذلك، ال يُذكر هذان املبدآن صراحة، ومع أنه
يـراد هـذه اإلشـارة إمـا يف ينوي اتباع الـرأي السـ فإنه ائد يف اللجنـة 

 .٨يف مشروع املادة  أو ٦مشروع املادة 

 حاالت يف األشخاص حبماية املتعلقة املواد مشاريع نص -جيم
ا اليت الكوارث  اآلن حىت مؤقتة بصفة اللجنة اعتمد

 نص مشاريع املواد -١
ا  -٣٣٠ اللجنــة بصــفة فيمــا يلــي نــص مشــاريع املــواد الــيت اعتمــد

 مؤقتة حىت اآلن.

 محاية األشخاص يف حاالت الكوارث
 النطاق -١املادة 

ــــــــة األشــــــــخاص يف   تنطبــــــــق مشــــــــاريع املــــــــواد هــــــــذه علــــــــى محاي
 الكوارث.  حاالت

 الغرض -٢املادة 
الغرض مـن مشـاريع املـواد هـذه هـو تيسـري اسـتجابة كافيـة وفعالـة  

األساســية لألشــخاص املعنيــني، مــع حلــاالت الكــوارث لتلبيــة االحتياجــات 
 احرتام حقوقهم احرتاماً كامًال.
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 تعريف الكارثة -٣املادة 
سلســــلة أحــــداث  أو ُمفجــــعيقصــــد مبصــــطلح "الكارثــــة" حــــدث  
ة وكـرب  أو تؤدي إىل خسائر يف األرواح واسعة االنتشار، ُمفجعة إىل معـا

ً  أو شـديدين لإلنسـان، ُخيــل  مبـا النطــاق،بيئيـاً واسـع  أو تســبب ضـرراً مــاد
تمع.  بشكل خطري بسري ا

 العالقة مع القانون اإلنساين الدويل -٤املادة 
ال تنطبــق مشــاريع املـــواد هــذه علــى احلـــاالت الــيت تســري عليهـــا  

 قواعد القانون اإلنساين الدويل.

 واجب التعاون -٥املادة 
احلـال، وفقاً ملشاريع املواد هذه، تتعـاون الـدول، حسـب مقتضـى  

ــة  فيمــا بينهــا، ومــع األمــم املتحــدة وغريهــا مــن املنظمــات احلكوميــة الدولي
األمحــــر  املختصــــة، واالحتــــاد الــــدويل جلمعيــــات الصــــليب األمحــــر واهلــــالل

 واللجنة الدولية للصليب األمحر، ومع املنظمات غري احلكومية املعنية.

ا  -٢ نص مشاريع املواد والتعليقات عليها اليت اعتمد
ا الثانية والستنياللج  نة بصفة مؤقتة يف دور

فيمـــــا يلـــــي نــــــص مشـــــاريع املـــــواد والتعليقــــــات عليهـــــا الــــــيت  -٣٣١
ا الثانية والستني. ا اللجنة بصفة مؤقتة يف دور  اعتمد

 النطاق -١ املادة

تنطبـــق مشـــاريع املـــواد هـــذه علـــى محايـــة األشـــخاص يف  
 حاالت الكوارث. 

 التعليق

، وتتبـــع صـــياغة املـــواد مشـــاريعنطـــاق  ١حتـــدد املـــادة  )١( 
ـــه مشـــاريع املـــواد علـــى أنـــه الرتكيـــز  عنـــوان املوضـــوع. وهـــي حتـــدد توجُّ
م ورفـــاههم  بصــورة رئيســية علــى محايــة األشــخاص الــذين تتــأثر حيــا
لكـــوارث. وبنـــاًء علـــى ذلـــك، يكـــون حمـــور الرتكيـــز، وفقـــاً  م   وممتلكـــا

، هــــو تيســــري اســــتجابة تلــــيب االحتياجــــات ٢هــــو حمــــدد يف املــــادة  ملــــا
األساســـــية لألشـــــخاص املعنيـــــني بشـــــكل كـــــاف وفعـــــال، مـــــع احـــــرتام 

 حقوقهم.
، مـــــن حيـــــث االختصــــــاص املـــــواد مشـــــاريعوتغطـــــي  )٢( 

 يتعلــق فيمــا مــا بكارثــةتضــررة املالــدول  حقــوق والتزامــاتاملوضــوعي، 
ألشـــخاص املوجـــودين يف إقليمهـــا (بصـــرف النظـــر عـــن جنســـيتهم) 
ت الــيت ميكنهــا  والــدول الثالثــة واملنظمــات الدوليــة وغريهــا مــن الكيــا
التعــــاون، وخباصــــة التعــــاون يف تــــوفري اإلغاثــــة واملســــاعدة يف حــــاالت 

ن هـــذه  احلقـــوق الكـــوارث. ومـــن املتفـــق عليـــه أن هنـــاك حمـــورين لســـر
وااللتزامات، ومها: حقوق والتزامات الدول، كـل منهـا جتـاه األخـرى، 
وحقــــوق والتزامــــات الــــدول جتــــاه األشــــخاص احملتــــاجني إىل احلمايــــة. 

املــــواد  مشــــاريعكــــان الرتكيــــز ينصــــب علــــى احملــــور األول، فــــإن  ولــــئن
املتضـــــررين تتطـــــرق أيضـــــاً، ولكـــــن بشـــــكل عـــــام، إىل حقـــــوق األفـــــراد 

إلضافة إىل ذلك، لكوارث على الن حو احملدد يف القانون الدويل. و
تقتصـــر علـــى نـــوع  ال ،٣يتجلـــى يف املـــادة  كمـــا  فـــإن مشـــاريع املـــواد،

 الكوارث. منمعني 
، مــــــــــن حيــــــــــث املــــــــــواد مشــــــــــاريع نطــــــــــاقويقتصــــــــــر  )٣( 

ــــــني  املتضــــــررين االختصــــــاص الشخصــــــي، علــــــى األشــــــخاص الطبيعي
مســتقبالً يف إمكانيــة إدراج لكــوارث، وإن كــان مــن اجلــائز أن يُنظــر 

إلضـــافة إىل ذلـــك، جيـــري الرتكيـــز بصـــورة  األشـــخاص االعتبـــاريني. و
ت األخـــرى  رئيســـية علـــى أنشـــطة الـــدول واملنظمـــات الدوليـــة والكيـــا
ختصـاص قـانوين دويل حمـدد يف تـوفري اإلغاثـة واملسـاعدة  اليت تتمتـع 

وغريها من أنشطة املنظمات غري احلكومية  أما يف حاالت الكوارث.
ً بتعبـــري  اجلهـــات الفاعلـــة اخلاصـــة الـــيت يُشـــار إليهـــا كمجموعـــة أحيـــا

 مشــــاريعتُــــدرج يف نطـــاق  فـــال العناصـــر الفاعلـــة "للمجتمــــع املـــدين"،
نـوي، سـواء كمسـتفيدة مباشـرة مـن الواجبـات الـيت  إال املواد بشـكل 

تقـــــع علـــــى عـــــاتق الـــــدول (مثـــــل واجـــــب التعـــــاون الـــــذي يقـــــع علـــــى 
بصــــــورة غـــــــري  أو )٥ى النحــــــو الــــــوارد يف املـــــــادة الــــــدول، علـــــــ عــــــاتق
عتبارهــا خاضــعة للقــوانني الداخليــة، املنفــذة ملشــاريع املــواد،  مباشــرة،
لثــة، أو ،املتضــررةللدولــة  اجلهـــة  أو لدولــة جنســية الكيــان أو لدولــة 

 الفاعلة اخلاصة.
وكمــــا تشــــري عبــــارة "يف حــــاالت" الــــواردة يف عنــــوان  )٤( 

نطـاق مشــاريع املـواد، مــن حيـث االختصــاص الــزمين، املوضـوع، يركــز 
تركيزاً رئيسياً على مرحلة االستجابة واإلنعـاش الـيت تلـي وقـوع الكارثـة 

يف ذلـــك مرحلـــة إعـــادة البنـــاء بعـــد وقـــوع الكارثـــة. ومـــع  مبـــا مباشـــرة،
املـواد ينبغـي أن تشـمل  مشـاريععلـى أن  عام ذلك، كان هناك اتفاق

 يتعلـــق فيمـــاقبـــل وقـــوع الكارثـــة  مـــا ةأيضـــاً، حبســـب االقتضـــاء، مرحلـــ
ا.  نشطة احلد من خطر الكوارث وجتنبها وختفيف حد

املـــواد، مـــن حيـــث االختصـــاص  مشـــاريعوال تقتصـــر  )٥( 
املكاين، على األنشطة اليت تتم يف موقع الكارثة، لكنها تشـمل أيضـاً 
  األنشـــــطة اجلاريـــــة داخـــــل الـــــدول املقدمـــــة للمســـــاعدة ودول العبـــــور.

ً لبــدء  مــا الطــابع العــابر للحــدود لكارثــةأن  كمــا لــيس شــرطاً ضــرور
تطبيـــق مشـــاريع املـــواد. فـــإن كـــان مـــن املؤكـــد أنـــه لـــيس مـــن النـــادر أن 

دة  اممــــ ُحتــــدث الكــــوارث الكبـــــرية أثــــراً عــــابراً للحـــــدود، يـــــؤدي إىل ز
أن الواقع يعج  إال احلاجة إىل التعاون والتنسيق على املستوى الدويل،

دوليـــــــة ضـــــــخمة لتقـــــــدمي مســـــــاعدات جهـــــــود ألمثلـــــــة علـــــــى بـــــــذل 
ــــــــة تتعــــــــدى احلــــــــدود اإلقليميــــــــة لدولــــــــة  ال اســــــــتجابة لكارثــــــــة اإلغاث
ــــال، لكــــن مشــــاريع  واحــــدة. وقــــد تثــــور اعتبــــارات خمتلفــــة يف هــــذا ا
ـــــيم هـــــذه التفرقـــــة، ال املـــــواد ـــــارة  مـــــا مل تُق ـــــك. وبعب حيـــــدد خـــــالف ذل

حالـــة  أوحمـــدداً  نوعـــاً ة مشـــاريع املـــواد لـــيس املقصـــود بصـــياغ أخـــرى،
حمــــــددة مــــــن الكــــــوارث، وإمنــــــا املقصــــــود هــــــو تطبيقهــــــا مبرونــــــة لتلبيــــــة 
االحتياجــات الناشــئة عــن مجيــع الكـــوارث، بصــرف النظــر عــن أثرهـــا 

 العابر للحدود. 
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 الغرض -٢ املادة

الغرض من مشاريع املواد هذه هو تيسري استجابة كافية  
الكـــــــوارث لتلبيـــــــة االحتياجـــــــات األساســـــــية وفعالـــــــة حلـــــــاالت 

 لألشخاص املعنيني، مع احرتام حقوقهم احرتاماً كامًال.

 التعليق
الغـــرض مـــن مشـــاريع املـــواد. وعلـــى  ٢تتنـــاول املـــادة  )١( 

الـــرغم مـــن أن تضـــمني النصـــوص الــــيت تعـــدها اللجنـــة حكمـــاً يشــــرح 
حيـــــدث يف مجيـــــع احلـــــاالت، فـــــإن  ال أهـــــداف مشـــــاريع املـــــواد املعنيـــــة

حدوثـــه لـــيس جديـــداً. فمشـــاريع املبـــادئ املتعلقـــة بتوزيـــع اخلســـارة يف 
ا  حالــة الضــرر العــابر للحــدود النــاجم عــن أنشــطة خطــرة الــيت اعتمــد

ــا الثامنــة واخلمســني تتضــمن حكمــاً (املبــدأ  ) بشــأن ٣اللجنــة يف دور
 .)١٣٤٢(األهداف
(النطــــاق) بتــــوفري  ١ويتوســــع الــــنص يف شــــرح املــــادة  )٢( 

التوجيــــه بشــــأن مضــــمون مشــــاريع املــــواد. وتتعلــــق املســــألة مزيــــد مــــن 
ملقابلـــــة بــــني "االحتياجـــــات" و"احلقـــــوق". وكانـــــت  الرئيســــية املثـــــارة 
لنقــــاش الــــدائر يف أوســــاط املســــاعدة اإلنســــانية  اللجنــــة علــــى درايــــة 

ج "قائم على احلقـوق"، بـدالً  ما بشأن إذا كان ينبغي تفضيل اتباع 
العكــس. وكــان  أو ئم علــى االحتياجــات"،مــن الــنهج التقليــدي "القــا

ً مــن النهجــني لــيس مانعــاً لآلخــر  الشــعور الســائد لــدى اللجنــة أن أ
لضـــرورة، ولكـــن مـــن األفضـــل اعتبـــار كـــل منهمـــا مكمـــالً لآلخــــر. 
واســـتقر رأي اللجنـــة علـــى صـــيغة تؤكـــد أمهيـــة حـــدوث اســـتجابة تلـــيب 

عـــال. لكارثـــة بشـــكل كـــاف وفاملتضـــررين "احتياجـــات" األشـــخاص 
وهــــذه االســــتجابة ينبغــــي أن تــــتم مــــع احــــرتام حقــــوق هــــؤالء األفــــراد 

 كامًال. احرتاماً 
لضــــرورة  )٣(  ورغــــم أن عبــــارة "كافيــــة وفعالــــة" ليســــت 

ــا هــو االســتجابة العاليــة اجلــودة الــيت  مصــطلحاً فنيــاً، فــإن املقصــود 
لكارثـة. وتـرد صـيغ مماثلـة يف املتضـررين تليب احتياجـات األشـخاص 

فاقات القائمة. ومن هذه الصيغ صيغة "فعالة ومتضـافرة" وصـيغة االت
ن يف اتفـــاق رابطــة أمـــم جنــوب شـــرق آســـيا  "ســريعة وفعالـــة"، الــوارد

، ٢٠٠٥ لعــــــام إلدارة الكــــــوارث واالســــــتجابة يف حــــــاالت الطــــــوارئ
مبــري املتعلقــة بتقــدمي  وصــيغة "ُحســن وفعاليــة" املســتخدمة يف اتفاقيــة 

ية والالسلكية للحد من الكوارث ولعمليات موارد االتصاالت السلك
. ونظــراً إىل الظــروف الــيت ينبغــي أن جتــري فيهــا ١٩٩٨ لعــام اإلغاثــة

هـــذه االســـتجابة، فـــإن عنصـــر التوقيـــت املناســـب مفهـــوم ضـــمناً مـــن 
خــرت االســتجابة قــّل احتمــال فعاليتهــا.  مصــطلح "فعالــة". فكلمــا 

"كافيــــة"  مــــا بةوهــــذا األمــــر وغــــريه مــــن اجلوانــــب الــــيت جتعــــل اســــتجا
و"فعالــة" ســتتناوله أحكــام حمــددة. ومــن املتفــق عليــه، مــع ذلــك، أنــه 
رغــم ضــرورة حتقيــق مســتوى عــاٍل فــإن هــذا املطلــب ينبغــي أن يكــون 

__________ 
لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص٢٠٠٦ حولية )١٣٤٢(   .٨٩ ، ا

هــو واقعــي وميكــن حتقيقــه "علــى أرض الواقــع" يف أي  مــا مســتنداً إىل
ـــة حمـــددة مـــن حـــاالت الكـــوارث. ومـــن مث، تـــرد إشـــارة، علـــى  ال حال

 ، إىل أنه ينبغي أن تكون االستجابة فعالة "متاماً". سبيل املثال
 وقــررت اللجنــة عــدم صــياغة الــنص يف شــكل بيــان )٤( 

ارتُئـي أن  إذ بشأن التزام الدول بضمان استجابة كافية وفعالة، عام
يســـلِّط الضـــوء بشـــكل كـــاف علـــى احلقـــوق وااللتزامـــات  لـــن ذلـــك

 . فلـم يكـن مـن الواضـح، علـى سـبيل املثـال،املتضـررةاحملددة للدولة 
إذا كانـــــت هـــــذه الصـــــيغة ســـــتميِّز بشـــــكل كـــــاف بـــــني خمتلـــــف  مـــــا

االلتزامـــات الـــيت تقـــع علـــى عـــاتق خمتلـــف الـــدول، ومـــن ذلـــك مـــثًال 
لـــــــدول املقدِّمـــــــة يف مقابـــــــل التزامـــــــات ااملتضـــــــررة التزامـــــــات الدولـــــــة 

تُــــدرج إشــــارة إىل الــــدول، علــــى  مل للمســــاعدة. وبنــــاء علــــى ذلــــك،
لغــرض  أســاس أن هــذه اإلشــارة ليســت ضــرورية متامــاً لــنص يتعلــق 
مـــــن مشـــــاريع املـــــواد وأنـــــه ســـــُينظر يف إدراج أحكـــــام حمـــــددة بشـــــأن 

 التزامات الدول يف مواد الحقة.
الت وينبغــــي أن تُقــــرأ عبــــارة "اســــتجابة [...] حلـــــا )٥( 

لتوجيـه العـام الـوارد يف املـادة  وهـو أن التطبيـق  ١الكوارث" مقرتنة 
الــزمين ملشــاريع املــواد ينبغــي فهمــه، حســب مقتضــى احلــال، حبيــث 

قبــل وقــوع الكارثــة، وهــي مرحلــة احلــد مــن خطــر  مــا يشــمل مرحلــة
الكـــوارث وجتنبهـــا وختفيـــف أثرهـــا. ولـــئن كانـــت صـــيغ أخـــرى حتـــدد 

ُحبثــت، فــإن اللجنــة اختــارت يف الوقــت مجيــع مراحــل املســاعدة قــد 
احلـايل اسـتخدام صـيغة أكثــر إجيـازاً، دون أن تقصـد تفضـيل تفســري 

يف مرحلـة االسـتجابة دون غريهـا  إال ضيق جيعـل الـنص غـري منطبـق
 من مراحل أنشطة املساعدة يف حاالت الكوارث.

ــــدور الــــذي  )٦(  ــــة لل وتعكــــس كلمــــة "تيســــري" رؤيــــة اللجن
موعـــة الشـــاملة مـــن الصـــكوك ميكـــن أن تلعبـــه مشـــار  يع املـــواد ضـــمن ا

والرتتيبات القائمة على املستوى الدويل يف سـياق اإلغاثـة واملسـاعدة يف 
ـــي أن مشـــاريع املـــواد  تضـــمنميكـــن أن  ال حـــاالت الكـــوارث. فقـــد ارتُئ
اسـتجابة كافيـة  تيسـريوحدها حدوث استجابة، لكن الغرض منها هـو 

 وفعالة.
"األساســــــــــية" بعــــــــــد مصــــــــــطلح وأُدرجــــــــــت صــــــــــفة  )٧( 

"االحتياجــات" لإلشــارة بوضــوح إىل أن االحتياجــات املشــار إليهــا 
لبقــــاء ها مــــن احتياجــــات  مــــا أو هــــي االحتياجــــات املتعلقــــة  شــــا

أساســــية يف أعقــــاب الكارثــــة. واعتُــــرب أن صــــفة "األساســــية" ُتظِهــــر 
 بوضوح السياق الذي تنشأ فيه هذه االحتياجات.

واملقصــــود مبصــــطلح "األشــــخاص املعنيــــني" األفــــراد  )٨( 
تضـرروا لكارثـة، ولـيس األفـراد الـذين بشكل مباشـر تضرروا الذين 

دة حتديـد نطـاق تطبيـق  بشكل غري مباشر. وقد أُدرج املصطلح لـز
مشـــاريع املـــواد. وهـــذا يتفـــق مـــع الـــنهج املتبـــع يف الصـــكوك القائمـــة 

مباشـــــرة املتضـــــررين ص الـــــذي يركِّـــــز علـــــى تقـــــدمي اإلغاثـــــة لألشـــــخا
بصــورة غــري مباشــرة، املتضــررين يعــين ذلــك أن األفــراد  وال لكارثــة.

ــــة ــــال وفــــاة أفــــراد مــــن األســــرة يف كارث  بطــــرق منهــــا علــــى ســــبيل املث
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تكبُّــــد خســــارة اقتصــــادية بســــبب وقــــوع كارثــــة يف مكــــان آخــــر،  أو
تعتـزم تغطيـة حـالتهم يف  ال سُيحرمون من التعويض، غري أن اللجنة

 ع املواد هذه.مشاري
إلشــارة إىل احلقــوق، اتُّفــق علـــى أن  يتعلــق فيمــاو  )٩( 

ملوضـــــــوع هـــــــي حقـــــــوق اقتصـــــــادية  بعـــــــض احلقـــــــوق ذات الصـــــــلة 
ا تـدرجيياً. ولـذلك، حظيــت  واجتماعيـة تكـون الـدول ملَزمـة بضـما
عتبارهـا أكثـر  لقبـول  صيغة "مع احـرتام حقـوقهم احرتامـاً كـامًال" 

يت جيـري حياداً، ولكنها حتمل مع ذلك داللة فعالة علـى احلقـوق الـ
إلضافة إىل ذلـك، تـرتك العبـارة عمـداً  احرتامها "احرتاماً كامًال". و

ــــةمســــألة  إنفــــاذ تلــــك احلقــــوق لقواعــــد القــــانون الــــدويل ذات  كيفي
الصــــلة. وقــــد نظــــرت اللجنــــة يف إمكانيــــة إدراج قيــــد إضــــايف مثــــل: 

 "قــدر اإلمكــان" أو "إىل أبعــد مــدى ممكــن" أو "حبســب االقتضــاء"
"وفقـاً ألحكـام القـانون الـدويل  أو ع املـواد هـذه""مبقتضى مشاري أو

ـــــداخلي ذات الصـــــلة" ـــــة اإلنفـــــاذ". أو والقـــــانون ال  "احلقـــــوق الواجب
تـــــدرج أي مـــــن هـــــذه الصـــــيغ ألنـــــه ارتُئـــــي أن إضـــــافة مزيـــــد مـــــن  ومل

الصــفات ميكــن أن يضــعف احلقــوق القانونيــة القائمــة. ومــع ذلــك، 
وجــــوب إنفــــاذ اتُّفـــق علــــى أن هنــــاك هامشــــاً ضــــمنياً لتقــــدير مــــدى 

ثــــــري الكارثــــــة. ــــــد مبــــــدى   احلقــــــوق، وعلــــــى أن هــــــذا اهلــــــامش مقي
تشمل حتديد  ال دامت مشاريع املواد اليت تقوم اللجنة بوضعها وما

لرجـوع إىل القواعـد ذات  نطاق هذا اهلامش، فينبغـي التحقـق منـه 
 تُنشئ احلقوق املشار إليها. أو الصلة اليت تقر

ليســـت إشـــارة إىل حقـــوق واإلشـــارة إىل "احلقـــوق"  )١٠( 
اإلنسان فحسب، وإمنـا إشـارة أيضـاً إىل مجلـة حقـوق منهـا احلقـوق 

يُوافق علـى اقـرتاح يـدعو إىل  ومل املكتسبة مبوجب القانون الداخلي.
حلقــوق الواجبــة اإلنفــاذ ألنــه ببســاطة ميكــن النظــر  ال إعــداد قائمــة 

أن  يف مجيـــع احلقـــوق الـــيت ميكـــن أن تكـــون واجبـــة اإلنفـــاذ، وخشـــية
تــــؤدي هــــذه القائمــــة إىل تفســــري خمــــالف للمقصــــود يــــذهب إىل أن 
احلقـــوق غـــري املـــذكورة يف القائمـــة غـــري واجبـــة اإلنفـــاذ. ومـــع ذلـــك، 
جيــري التفكــري يف إدراج إشــارة إىل حقــوق واجبــة اإلنفــاذ مثــل احلــق 

مـــن  ٦مـــن املـــادة  ١يف احليـــاة، علـــى النحـــو املعـــرتف بـــه يف الفقـــرة 
 . )١٣٤٣(حلقوق املدنية والسياسيةالعهد الدويل اخلاص 

 الكارثة تعريف -٣ املادة

سلســــلة  أو ُمفجــــعيقصــــد مبصــــطلح "الكارثــــة" حــــدث  
 تـؤدي إىل خســائر يف األرواح واسـعة االنتشــار، ُمفجعــةأحـداث 

ة وكــرب شــديدين لإلنســان، أو ً  أو إىل معــا  تســبب ضــرراً مــاد
تمع.ُخيل بشكل خطري بسري  مبا بيئياً واسع النطاق، أو  ا

__________ 
قـــوق اإلنســـان حباملتعلقـــة  التشـــغيليةاملبـــادئ التوجيهيـــة انظـــر أيضـــاً  )١٣٤٣( 
ا اللجنـــة الدائمـــة املشـــرتكة بـــني الوكـــاالت يف  الكـــوارث الطبيعيـــةو  الـــيت اعتمـــد

 .)A/HRC/4/38/Add.1, annex( ٢٠٠٦ عام

 التعليق
إىل تعريــــــف مصـــــــطلح  ٣يهــــــدف مشــــــروع املــــــادة  )١( 

"الكارثــة" ألغــراض مشــاريع املــواد. وارتُئــي أن مــن الضــروري حتديــد 
التعريــف حبيــث يعكــس بشــكل ســليم نطــاق تطبيــق مشــاريع املــواد، 

، مــع جتنــب أمــور مثــل التطــرق دون ١علــى النحــو احملــدد يف املــادة 
تصــادية قصــد إىل أحــداث خطــرية أخــرى كاألزمــات السياســية واالق

تمـع. ويتضـح حتديـد التعريـف علـى هـذا  اليت قد ختل أيضاً بسـري ا
) الرتكيـــز علـــى ١النحـــو مـــن جـــانبني مميـــزين هلـــذا التعريـــف، ومهـــا: (

تمـــــع؛ و( ) إدراج عـــــدد مـــــن ٢وجـــــود حـــــدث يســـــبب خلـــــًال يف ا
 املقيدة.  العبارات
مبري املتعلقة بتقدمي  )٢(  ج اتفاقية  ونظرت اللجنة يف 
االتصاالت السلكية والالسلكية للحد من الكوارث ولعمليات  موارد

عتبارها   نتيجةاإلغاثة، وهو النهج املتمثل يف النظر إىل الكارثة 
جم عن  ما حلدث ما، وحتديداً حدوث خلل خطري يف حياة جمتمع

ذلك احلدث، وليس احلدث نفسه. وكانت اللجنة تدرك أن هذا 
أوساط املساعدات اإلنسانية، على  النهج يعكس الفكر املعاصر يف

حلد من الكوارث ما حنو ، ٢٠٠٥ لعام يؤكده املؤمتر العاملي املعين 
ن)،  وهو املؤمتر الذي عقدته األمم املتحدة يف كويب (هيوغو، اليا

يف ذلك  مبا تؤكده املعاهدات وغريها من الصكوك احلديثة، كماو 
لتسهيل احمللي للمس اعدات الدولية لإلغاثة اإلرشادات املتعلقة 

حاالت الطوارئ واملساعدات األولية لإلنعاش وتنظيمها  يف
)Guidelines for the Domestic Facilitation and Regulation of 

International Disaster Relief and Initial Recovery Assistance( 
واهلالل األمحر اليت اعتمدها االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر 

. غري أن الرأي السائد يف اللجنة ذهب إىل أن )١٣٤٤(٢٠٠٧ عام يف
كان عليه مفهوم "الكارثة"  ما للجنة أن حتول الرتكيز وتعيده إىل

ً حمدداً، ا تشرع يف صياغة صك قانوين يتطلب  مبا عتبارها حد أ
تعريفًا قانونيًا أكثر تركيزًا ودقة، وليس صكًا أكثر توجهاً 

 السياسات. وحن
وعنصـــر وجـــود احلـــدث مقيـــد بعـــدة طـــرق. فـــأوًال،  )٣( 

استخدمت اإلشارة إىل حدث "مفجـع" لتحديـد عتبـة مـا، اسـتناداً 
إىل طبيعــة احلــدث، حبيــث يقتصــر األمــر علــى األحــداث القصــوى. 
وقــــد اســــتوحت اللجنــــة ذلــــك مــــن التعريــــف الــــذي اعتمــــده معهــــد 

، وهـــــــو ٢٠٠٣ عـــــــام املعقـــــــودة يفالقـــــــانون الـــــــدويل يف دورة بـــــــروج 
التعريــــف الــــذي أرســــى عمــــداً هــــذه العتبــــة املرتفعــــة حبيــــث ُتســــتبعد 

. ويُفهم املقصود بكلمة "مفجع" من  )١٣٤٥(األزمات احلادة األخرى
__________ 

مقدمــة االحتــاد الــدويل جلمعيــات الصــليب األمحــر واهلــالل األمحــر،  )١٣٤٤( 
إرشادات بشأن التسهيل احمللي للمساعدات الدولية لإلغاثة يف حـاالت إىل 

 .٢٠٠٨، جنيف، وتنظيمها الطوارئ واملساعدات األولية لإلنعاش
 )١٣٤٥( Institute of International Law, Yearbook, vol. 70 (2003), 

Session of Bruges (2003), Part II, pp. 263 et seq. 
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كل من تطبيق الشرط املقيِّد الوارد يف اجلزء املتبقـي مـن الـنص، أي 
ة وكـرب إىل معا أو "تؤدي إىل خسائر يف األرواح واسعة االنتشار

ً  أو شــديدين لإلنســان،  بيئيــاً واســع النطــاق، أو تســبب ضــرراً مــاد
تمـــع"، ومـــن نطـــاق مشـــاريع املـــواد  مبـــا خيـــل بشـــكل خطـــري بســـري ا

إلضـافة إىل ٢و ١والغرض منها، على النحو املبني يف املـادتني  . و
سلســلة أحــداث" لتغطيــة  أو ذلــك، تشــري املــادة إىل "حــدث [...]

يستويف أحدها مبفرده شرط العتبة الالزم  ال ليت قدأنواع األحداث ا
ً مفجعـــــاً ألغـــــراض مشـــــاريع املـــــواد.  ولكنهـــــا تشـــــكل جمتمعـــــة حـــــد

مـن صـنع  أم يوجد أي تقييد بشأن سبب احلدث (طبيعيـاً كـان وال
ن الكوارث كثرياً  موعة معقـدة  ما اإلنسان) تسليماً  تنشأ نتيجة 

ية متاماً وعناصر ترجع إىل من األسباب اليت قد تشمل عناصر طبيع
 األنشطة اإلنسانية.

ويقيَّــد احلــدث تقييــداً إضــافياً بشــرطني مــن شــروط  )٤( 
لكـي تعتـرب سلسـلة  أو السببية. فأوًال، لكي يعترب احلدث "مفجعاً"

ملعــــىن املقصــــود يف مشــــاريع املــــواد، جيــــب أن  أحــــداث "مفجعــــة"، 
تملــــة، وهــــي: أكثــــر مــــن النتــــائج الــــثالث احمل أو يســــفر عــــن نتيجــــة

ة وكـــــرب شـــــديدان  أو خســـــائر يف األرواح واســـــعة االنتشـــــار، معـــــا
بيئي واسع النطاق. وبنـاء علـى ذلـك،  أو ضرر مادي أو لإلنسان،

ً كبرياً مثل زلزال خطري يقع يف وسط احملـيط يف منطقـة  أو فإن حد
لسكان، لتايل عن واحدة على األقـل مـن  وال غري مأهولة  يسفر 

يســـــتويف شـــــرط العتبـــــة املـــــذكور يف  لـــــن ث املقصـــــودة،النتــــائج الـــــثال
إلضـــافة إىل ذلـــك تقيَّـــد طبيعـــة احلـــدث تقييـــداً إضـــافياً ٣ املــادة . و

ن تــؤدي أي مــن النتــائج الــثالث احملتملــة،  لشــرط الــذي يقضــي 
تمـع. وبعبــارة  أو مجيعهـا حبســب احلالـة، إىل إخــالل خطـري بســري ا

سبيل املثال، عـن خسـائر يف أخرى، فإن وقوع حدث يسفر، على 
تمـــع  األرواح واســعة االنتشــار دون أن خيــل بشـــكل خطــري بســري ا

شــتماله علــى هــذه  لــن يســتويف شــرط العتبــة. ولــذا فــإن التعريــف، 
العناصـــــــر الســـــــببية، حيـــــــتفظ جبوانـــــــب الـــــــنهج املتبـــــــع يف النصـــــــوص 

مبري  ما املعاصرة، على حنو رد املتعلقة بتقدمي موايتجلى يف اتفاقية 
ولعمليـــات  االتصـــاالت الســـلكية والالســـلكية للحـــد مـــن الكـــوارث

عتباره نتيجة احلدث جانباً أساسياً يف التعريـف، اإلغاثة ، وحتديداً 
 وإن كان ذلك ألغراض حتديد عتبة تطبيق مشاريع املواد.

وميثل عنصـر "خسـائر يف األرواح واسـعة االنتشـار"  )٥( 
سلوك للحركة الدوليـة للصـليب تنقيحاً استوحي من مدونة قواعد ال

األمحـــر واهلـــالل األمحـــر واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة العاملـــة يف جمـــال 
. ويفيد شرط وقوع خسائر )١٣٤٦(١٩٩٥ لعام اإلغاثة من الكوارث

يف األرواح "واســــعة االنتشــــار" يف اســــتبعاد األحــــداث املعزولــــة الــــيت 
ة أن تسفر عن وقوع خسائر يف األرواح منخفضة نسـبياً، مـع مراعـا

هـــذه األحـــداث قـــد تســـتويف مـــع ذلـــك شـــرطاً مـــن الشـــروط الســـببية 
األخرى. وعلى العكس، فإن احلـدث الـذي يتسـبب يف خسـائر يف 

__________ 
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األرواح واســـعة االنتشـــار ميكـــن أن يســـتويف، مبفـــرده، شـــرط الســـببية 
ويســفر عــن انطبــاق مشــاريع املــواد علــى احلــدث إذا كــان يــؤدي إىل 

تمع.  إخالل خطري بسري ا
ة وكــــرب شــــديدين  )٦(  وأُدرج احتمــــال حــــدوث "معــــا

ن كثـرياً مـن الكـوارث الكبـرية يكـون  لإلنسان" تسليماً من اللجنـة 
ً خبسائر يف األرواح واسعة االنتشار ة وكرب شديدين  أو مقرت مبعا

لإلنسان. وبناًء على ذلك، فإن مشاريع املـواد تغطـي احلـاالت الـيت 
رواح حمصـورة يف نطـاق حمـدود يسفر فيها حدث عن خسـائر يف األ

نســـبياً، نتيجـــة لوجـــود قـــدر كـــاٍف مـــن أنشـــطة الوقايـــة واالســـتعداد، 
إلضــــافة إىل أنشــــطة التخفيــــف الفعالــــة، ويتســــبب مــــع ذلـــــك يف 
ة وكــرب شــديدين لإلنســان حبيــث  اضــطراب خطــري يــؤدي إىل معــا

تمع.  ُخيل بشكل خطري بسري ا
ً وأدرجــت اللجنـــة عبـــارة "ضـــرراً  )٧(  بيئيـــاً واســـع  أو مـــاد

النطــاق" إدراكــاً منهــا للضــرر الواســع النطــاق الــذي تلحقــه الكــوارث 
ملمتلكــــات والبيئــــة، ينــــتج عــــن ذلــــك مــــن خلــــل  ومــــا الكبــــرية عــــادة 

تمع بسبب الرتاجع اخلطري الـذي ُحتِدثـه هـذه اخلسـارة  يصيب سري ا
عـــــــادة يف تنميـــــــة البشـــــــر ورفـــــــاههم. وينبغـــــــي أن يكـــــــون واضـــــــحاً أن 

اخلســــارة يف املمتلكــــات  أو تغطــــي اخلســــارة البيئيــــة ال املــــواد اريعمشــــ
ثـــــري هـــــذه اخلســـــارة علـــــى األشـــــخاص، يف ـــــا، بـــــل تغطـــــي   حـــــد ذا
يسمح بتجّنب النظر يف اخلسارة االقتصـادية بوجـه عـام. فاشـرتاط  مما

ضـــرورة مـــن نطـــاق مشـــاريع املـــواد  بـــال اخلســـارة االقتصـــادية قـــد حيـــد
ـــــة مـــــثالً دون أن ت عـــــاجل أيضـــــاً األنشـــــطة الراميـــــة إىل ختفيـــــف حليلول

اخلســـارة يف األرواح الـــيت ُحيتمـــل حـــدوثها يف املســـتقبل نتيجـــة للضـــرر 
 البيئي احلادث. 

وكمــا ذُكــر آنفــاً، يفيــد شــرط إحــداث خلــل خطــري  )٨( 
تمع يف حتديد عتبة مرتفعة تستبعد من نطاق تطبيق  يصيب سري ا

مات، مثل األزمات السياسية مشاريع املواد األنواع األخرى من األز 
األزمــــــــات االقتصــــــــادية احلــــــــادة. وهــــــــذه االختالفــــــــات  أو اخلطــــــــرية

التطبيــق يربرهــا كـــذلك الغــرض مــن مشـــاريع املــواد، علــى النحـــو  يف
ثبت من أن نوع احلمايـة املطلوبـة  ما يربرها كما  ،٢احملدد يف املادة 

تكـــــون واحلقـــــوق املقصـــــودة يف أنـــــواع األزمـــــات األخـــــرى هـــــذه قـــــد 
خمتلفـــــــــة، وأن هنـــــــــاك قواعـــــــــد أخـــــــــرى للقـــــــــانون الـــــــــدويل تنظمهـــــــــا 

متفاوتــــــــــة. وعلــــــــــى الــــــــــرغم مــــــــــن أن النتــــــــــائج الــــــــــثالث  بــــــــــدرجات
ميكــن اعتبــاره  مــا املشــار إليهــا تــوفر قــدراً مــن التوجيــه بشــأن احملتملــة

تمع، فإن اللجنة أحجمـت عـن تقـدمي مزيـد  إخالًال خطرياً بسري ا
ــــ أو مــــن العناصــــر الوصــــفية دة لكــــي تــــرتك هامشــــاً للتقــــدير يف املقيِّ

 املمارسة العملية.

 الدويل اإلنساين القانون مع العالقة -٤ املادة

 تسـري الـيت احلـاالت علـى هـذه املـواد مشاريع تنطبق ال 
 .الدويل اإلنساين القانون قواعد عليها

1907833_A_A_CN.4_SER.A_2010_Add.1 Part 2.pdf   242 13/07/2020   08:17:55



 237 الكوارث حاالت يف األشخاص محاية 

 

 

 التعليق
لقــــــانون  ٤تتنــــــاول املــــــادة  )١(  عالقــــــة مشــــــاريع املــــــواد 

الــدويل، ومــن مثّ مــدى تغطيــة مشــاريع املــواد للنــزاع املســلح اإلنســاين 
ثــــري مفجــــع بــــنفس الدرجــــة علــــى ســــري  الــــذي ميكــــن أن يكــــون لــــه 
عطــــاء  تمعــــات. وقــــد صــــيغ الــــنص حبيــــث يوضــــح هــــذه العالقــــة  ا
األســـبقية لقواعـــد القـــانون اإلنســـاين الـــدويل يف احلـــاالت الـــيت تســـري 

 عليها هذه القواعد.
اللجنـــــة يف إدراج نـــــص يســـــتبعد صـــــراحة ونظـــــرت  )٢( 

انطباق مشاريع املواد علـى النـزاع املسـلح كعنصـر إضـايف يف تعريـف 
)، حبيـث يُتجنــب، ألغـراض مشـاريع املــواد، أي ٣"الكارثـة" (املـادة 

تفســـري يـُــدِخل النـــزاع املســـلح يف نطـــاق التعريـــف يف حالـــة اســـتيفائه 
 يتَّبـع هـذا الـنهج نظـراً  ومل .٣معايري العتبة املذكورة يف مشروع املادة 

قد يـؤدي إليـه االسـتبعاد القـاطع مـن نتـائج غـري مفيـدة، وخباصـة  ملا
يف "حـــاالت الطــــوارئ املعقـــدة" الــــيت تقـــع فيهــــا الكارثـــة يف منطقــــة 
تشــــهد نزاعــــاً مســــلحاً. واســــتبعاد انطبــــاق مشــــاريع املــــواد اســــتبعاداً 
ـــــــت سيضـــــــر  ـــــــزاع مســـــــلح يف نفـــــــس الوق مطلقـــــــاً بســـــــبب وجـــــــود ن

ضـــحا الكارثـــة، وخباصـــة إذا كانـــت بدايـــة الكارثـــة تســـبق  حبمايـــة
 النزاع املسلح.

ونظـــــرت اللجنـــــة أيضـــــاً يف بدايـــــة األمـــــر يف تقـــــدمي  )٣( 
إلبقـاء ببسـاطة علـى  النص كشرط "عـدم إخـالل" أكثـر وضـوحاً، 

ن جممــوعيت القواعـد، يشــري إىل أن مشـاريع املــواد تســري يف  ممــا سـر
ــا قواعــد القــانون ســياق النــزاع املســلح بــنفس الد رجــة الــيت تســري 

الــدويل القائمــة. وبــدًال مــن ذلـــك، اســتقر رأي اللجنــة علــى الـــنهج 
احلايل املتمثل يف معاجلة املسألة من زاوية العالقة بني مشاريع املـواد 

ــــدويل. ورغــــم أن مشــــاريع املــــواد ترمــــي إىل  ال والقــــانون اإلنســــاين ال
ـا ميكـن  أن تسـري يف حـاالت النـزاع تنظيم نتائج النزاع املسـلح، فإ

 تســـري عليهـــا قواعـــد القـــانون الـــدويل القائمـــة، مـــا ال املســـلح بقـــدر
 سيما قواعد القانون اإلنساين الدويل. وال

 التعاون واجب -٥ املادة

وفقـــــاً ملشـــــاريع املـــــواد هـــــذه، تتعـــــاون الـــــدول، حســـــب  
مقتضـــى احلـــال، فيمـــا بينهـــا، ومـــع األمـــم املتحـــدة وغريهـــا مـــن 
املنظمات احلكومية الدولية املختصة، واالحتاد الدويل جلمعيـات 
ــــة للصــــليب  الصــــليب األمحــــر واهلــــالل األمحــــر واللجنــــة الدولي

 األمحر، ومع املنظمات غري احلكومية املعنية.

 التعليق
ــــــــدويل الفعــــــــال حلمايــــــــة  )١(  ال غــــــــىن عــــــــن التعــــــــاون ال

مـن األشخاص يف حـاالت الكـوارث. وواجـب التعـاون مبـدأ راسـخ 
مبــادئ القــانون الــدويل ويــنص عليــه العديــد مــن الصــكوك الدوليــة. 
وهــو مكــرس يف ميثــاق األمــم املتحــدة ضــمن ســياقات يف مقــدمتها 

الســـياق اإلنســـاين الـــذي ُتطـــرح فيـــه محايـــة األشـــخاص يف حـــاالت 
مــن ميثــاق األمــم املتحــدة  ١مــن املــادة  ٣الكــوارث. وتــنص الفقــرة 

 نظمة يتمثل يف:بشكل واضح على أن أحد مقاصد امل
حتقيــــــق التعــــــاون الــــــدويل علــــــى حــــــل املســــــائل الدوليــــــة ذات الصــــــبغة  

االقتصـــــادية واالجتماعيـــــة والثقافيـــــة واإلنســـــانية وعلـــــى تعزيـــــز احـــــرتام حقـــــوق 
ـــــاس مجيعـــــاً والتشـــــجيع علـــــى ذلـــــك إطالقـــــاً  ت األساســـــية للن  اإلنســـــان واحلـــــر

 لرجال والنساء.تفريق بني ا وال الدين أو اللغة أو متييز بسبب اجلنس بال
ن  لتفصــــيل  ٥٦و ٥٥وتتنــــاول املــــاد مــــن ميثــــاق األمــــم املتحــــدة 

لتعـاون الـدويل. فتـنص  يتعلـق فيمـا ١من املادة  ٣مضمون الفقرة 
 يلي: ما من امليثاق على ٥٥املادة 

يئـــة دواعـــي االســـتقرار والرفاهيـــة الضـــروري   لقيـــام عالقـــات نيرغبـــة يف 
وديـــــة بـــــني األمـــــم مؤسســــــة علـــــى احـــــرتام املبـــــدأ الـــــذي يقضــــــي [و] [ســـــلمية]

ملســـاواة]  ن يكـــون لكـــل منهـــا تقريـــر مصـــريها، [ يف احلقـــوق بـــني الشـــعوب و
 تعمل األمم املتحدة على:

حتقيـــق مســـتوى أعلـــى للمعيشـــة وتـــوفري أســـباب االســـتخدام  (أ) 
 ي؛املتصل لكل فرد والنهوض بعوامل التطور والتقدم االقتصادي واالجتماع

تيســـري احللـــول للمشـــاكل الدوليـــة االقتصـــادية واالجتماعيـــة  (ب) 
ا، وتعزيز التعاون الدويل يف أمور الثقافة والتعليم؛ وما والصحية  يتصل 
ت  (ج)  أن يشـــــــيع يف العـــــــامل احـــــــرتام حقـــــــوق اإلنســـــــان واحلــــــــر

تفريــق بــني  وال الــدين، أو اللغــة أو متييــز بســبب اجلــنس بــال األساســية للجميــع
ت فعًال.الرج  ال والنساء، ومراعاة تلك احلقوق واحلر

 يلي: ما من ميثاق األمم املتحدة على ٥٦وتنص املادة 
ن يقومـــوا، منفـــردين  جيـــب  مبـــا مشـــرتكني، أو يتعهـــد مجيـــع األعضـــاء 

لتعـــــاون مـــــع اهليئـــــة إلدراك املقاصـــــد املنصـــــوص عليهـــــا يف  علـــــيهم مـــــن عمـــــل 
 .٥٥ املادة

وأُعيــد التأكيــد علــى الواجــب العــام املتمثــل يف التعــاون بوصــفه مــن 
مبـــادئ القـــانون الـــدويل يف إعـــالن مبـــادئ القـــانون الـــدويل املتعلقـــة 
لعالقـــات الوديـــة والتعـــاون بـــني الـــدول وفقـــاً مليثـــاق األمـــم املتحـــدة 

 لعبارات التالية: 
 علــــى الــــدول، بغــــض النظــــر عــــن االختالفــــات يف نظمهــــا السياســــية 

واالقتصــادية واالجتماعيــة، واجــب التعــاون بعضــها مــع بعــض يف شــىت جمــاالت 
العالقــــات الدوليــــة، وذلــــك مــــن أجــــل صــــيانة الســــلم واألمــــن الــــدوليني وتعزيــــز 
ـــــدويل والرفـــــاه العـــــام لألمـــــم  االســـــتقرار والتقـــــدم االقتصـــــاديني علـــــى الصـــــعيد ال

رد من التمييز على أساس هذه االختالفات  .)١٣٤٧(والتعاون الدويل ا

__________ 
ــــــــــــة  )١٣٤٧(  تشــــــــــــرين  ٢٤) املــــــــــــؤرخ ٢٥-(د٢٦٢٥العامــــــــــــة قــــــــــــرار اجلمعي

 ، املرفق.١٩٧٠األول/أكتوبر 
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لقانون  يتعلق فيماويكتسب التعاون أمهية خاصة  )٢( 
حلقــــوق  الــــدويل حلقــــوق اإلنســــان. ويشــــري العهــــد الــــدويل اخلــــاص 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشكل صـريح إىل التعـاون الـدويل 

أكدتــه  مــا . وهــذا)١٣٤٨(عتبــاره وســيلة إلعمــال احلقــوق الــواردة فيــه
حلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة من جديد اللجنة  املعنية 

ا العامة بشأن تنفيذ حقوق حمددة يضمنها العهد . )١٣٤٩(يف تعليقا
ــــة  رزة بصــــورة خاصــــة يف اتفاقي ــــة  ــــدويل مكان واكتســــب التعــــاون ال

الـــيت تســـري، فيمـــا  ٢٠٠٦ لعـــام حقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة
خلطـورة، ك حـاالت النـزاع يف ذلـ مبـا تسـري، علـى "حـاالت تتسـم 

 .)١٣٥٠(املسلح والطوارئ اإلنسانية والكوارث الطبيعية"
لتعــاون يف ســياق اإلغاثــة واملســاعدة  يتعلــق فيمــاو  )٣( 

 ،٤٦/١٨٢يف حاالت الكـوارث، أقـرت اجلمعيـة العامـة، يف القـرار 
ا الطــوارئ حــاالت مــن العديــد حجــم يتجــاوز قــد" يلــي: مبــا  ومــد

ـــــد قـــــدرة ـــــدان مـــــن العدي ـــــايل. االســـــتجابة علـــــى املتضـــــررة البل لت  و
 قــدرة وتعزيـز الطـوارئ حـاالت مواجهــة يف الـدويل التعـاون يكتسـي
 ذلــك تــوفري وينبغــي. كبــرية  أمهيــة االســتجابة علــى املتضــررة البلــدان
إلضـــافة . )١٣٥١(الوطنيـــة والقـــوانني الـــدويل للقـــانون وفقـــاً  التعـــاون و

إىل ذلك، هناك عدد كبري من الصكوك اليت هلا صلة حمددة حبماية 
األشخاص يف حاالت الكوارث والـيت توضـح أمهيـة واجـب التعـاون 
ر الكـــوارث. وتُعـــد هـــذه الصـــكوك يف حــــد  الـــدويل يف مكافحـــة آ

ا تعبرياً عن التعاون، ا تعكس بصـفة عامـة مبـدأ التعـاون  كما  ذا أ
 جبوانـب حمـددة مـن إدارة الكـوارث تـرد يف نـص الصـك. يتعلق فيما
عنـوان الصـك الـذي  االتفاقات الثنائية، ينعكس ذلك عادة يف ويف

. وفضًال عـن )١٣٥٢(إىل املساعدة (املتباَدلة) أو يشري إما إىل التعاون
__________ 

 .٢٣و ٢٢و ١٥و ١١املواد  )١٣٤٨( 
اللجنـــة املعنيـــة (تقريـــر  ٢ انظـــر بوجـــه خـــاص التعليقـــات العامـــة رقـــم )١٣٤٩( 

ئـق الرمسيـة للمجلـس االقتصـادي حلقوق االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة،  الو
)، املرفــــق E/1990/23-E/C.12/1990/3( ٣ ، امللحــــق رقــــم١٩٩٠واالجتمــــاعي، 

-E/1991/23( ٣ امللحـــــــق رقـــــــم ،١٩٩١(املرجـــــــع نفســـــــه،  ٣ الثالـــــــث)، ورقـــــــم

E/C.12/1990/8امللحــــق  ،١٩٩٨(املرجـــع نفســــه،  ٧ )، املرفـــق الثالــــث)، ورقــــم
ــــــع)، ورقــــــمE/1998/22-E/C.12/1997/10( ٢ رقــــــم (املرجــــــع  ١٤ )، املرفــــــق الراب

)، املرفق الرابع)، E/2001/22-E/C.12/2000/21( ٢ امللحق رقم ،٢٠٠١نفسه، 
-E/2003/22( ٢ امللحــــــــــــــــق رقــــــــــــــــم ،٢٠٠٣(املرجــــــــــــــــع نفســــــــــــــــه،  ١٥ ورقــــــــــــــــم

E/C.12/2002/13.(املرفق الرابع ،( 
 .١١املادة  )١٣٥٠( 
 .٥املرفق، الفقرة  )١٣٥١( 
انظر املرفق الثـاين ملـذكرة األمانـة العامـة بشـأن محايـة األشـخاص يف  )١٣٥٢( 

أعــاله) لالطــالع علــى قائمــة شــاملة  ١٣٣١حــاالت الكــوارث (انظــر احلاشــية 
يتعلـــق بتصـــنيف الصـــكوك ألغـــراض  لصـــكوك ذات الصـــلة. ولالســـتزادة فيمـــا

الســتجابة يف حــاالت الكــوارث، انظــر   ,H. Fischerالقــانون الــدويل املتعلــق 

"International disaster response law treaties: trends, patterns, and 

lacunae", in IFRC, International Disaster Response Laws, Principles 

and Practice: Reflections, Prospects and Challenges, Geneva, 2003, 

pp. 24-44. 

ذلــــك، فــــإن واجــــب التعــــاون، يف الغالبيــــة العظمــــى مــــن احلــــاالت، 
ر إجيابيــــة  أو يصــــاغ بوصــــفه أحــــد أهــــداف الصــــك تُنســــب إليــــه آ

ــال  تســاعد يف حتقيــق هــذه األهــداف. وهنــا أيضــاً تظهــر يف هــذا ا
مبــــري  ــــة اتفاقيــــة  ت الســــلكية املتعلقــــة بتقــــدمي مــــوارد االتصــــاالأمهي

حيـث تشـري يف ، ولعمليات اإلغاثـة والالسلكية للحد من الكوارث
من ديباجتها إىل أن األطراف ترغب يف "تيسري التعاون  ٢١الفقرة 

ر الكـــوارث". ويـــرد مثـــال آخـــر يف اتفـــاق  الـــدويل للتخفيـــف مـــن آ
: حلاجة إىل تطوير التعاون بني  مربم بني فرنسا وماليز "اقتناعاً منا 

هــــزة املختصــــة لكــــال الطــــرفني يف جمــــال الوقايــــة مــــن األخطــــار األج
 .)١٣٥٣(اجلسيمة ومحاية السكان واملمتلكات والبيئة [...]"

ــــــر التعــــــاون علــــــى أنــــــه  أال ومــــــع ذلــــــك، ينبغــــــي )٤(  يفسَّ
ــا دولــة ذات ســيادة يف حــدود  انتقــاص مــن االمتيــازات الــيت تتمتــع 
القــانون الـــدويل؛ وتُتنـــاول هـــذه النقطـــة يف مـــادة الحقـــة. وفضـــالً عـــن 
ـــل للواجـــب  ذلـــك، ينبغـــي فهـــم مبـــدأ التعـــاون الـــدويل علـــى أنـــه مكمِّ

 املتمثــــــل يف العنايــــــة بضــــــحااملتضـــــررة األساســـــي لســــــلطات الدولــــــة 
الكـــــــوارث الطبيعيـــــــة وحـــــــاالت الطــــــــوارئ املماثلـــــــة الـــــــيت حتــــــــدث يف 

. وينبغي قراءة النص يف ضوء األحكام األخرى ملشاريع )١٣٥٤(إقليمها
لواجب األساسي للدولة   . املتضررةاملواد، وخباصة األحكام املتعلقة 

وهنـــاك جانــــب أساســــي للنشـــاط الــــذي ميــــارس يف  )٥( 
لكـوارث هـو التعـاون الـدويل ميدان مساعدات اإلغاثـة يف حـاالت ا

لـيس فقــط بــني الــدول، بــل أيضـاً مــع املنظمــات الدوليــة واملنظمــات 
مهيــة دور هــذه املنظمــات منــذ فــرتة.  غــري احلكوميــة. وقــد اعــُرتف 

 أن ينبغـــــي" ، أكـــــدت اجلمعيـــــة العامـــــة أنـــــه٤٦/١٨٢ففـــــي القـــــرار 
 الـيت احلكوميـة غـري واملنظمـات الدوليـة احلكوميـة املنظمـات تستمر
 يف هامـــة مســـامهة تقـــدمي يف حمضـــة إنســـانية وبـــدوافع بنزاهـــة تعمـــل
، ســلَّم ٢٠٠٨ عــام يف اعُتمـد قــرار ويف .)١٣٥٥("الوطنيـة اجلهــود تكملـة

لس االقتصادي واالجتماعي   ا
لنسـبة  ال اإلنسـاين  بفوائد املشاركة والتنسيق مع اجلهات الفاعلة املعنية يف ا

االســــتجابة اإلنســــانية، و[شــــجع] األمــــم املتحــــدة علــــى مواصــــلة بــــذل لفعاليــــة 
اجلهـــود لتعزيـــز الشـــراكات علــــى الصـــعيد العـــاملي مــــع احلركـــة الدوليـــة للصــــليب 
األمحــر واهلــالل األمحــر واملنظمــات اإلنســانية غــري احلكوميــة املعنيــة وغريهــا مــن 

 .)١٣٥٦(املشاركني من اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت
__________ 

الفرنســــية وحكومــــة مــــاليز  االتفــــاق املــــربم بــــني حكومــــة اجلمهوريــــة )١٣٥٣( 
ــــــــا واألمــــــــن املــــــــدين  بشــــــــأن التعــــــــاون يف جمــــــــال الوقايــــــــة مــــــــن الكــــــــوارث وإدار

ريــس، ر/مــايو  ٢٥ (  Journal officiel de la République)، ١٩٩٨أ

française, 9 December 1998, p. 18519  من الديباجة).  ٤(الفقرة 
. وانظر أيضاً ٤، املرفق، الفقرة ٤٦/١٨٢انظر قرار اجلمعية العامة  )١٣٥٤( 

حلـــد مــن الكـــوارث، (تقريــر  ٢٠٠٥ إعــالن هيوغــو لعـــام املـــؤمتر العــاملي املعــين 
ن،   ٢٠٠٥كـــــــانون الثاين/ينـــــــاير   ٢٢-١٨املعقـــــــود يف كـــــــويب، هيوغـــــــو، اليـــــــا

)A/CONF.206/6 ٤، الفقرة ١)، الفصل األول، القرار.( 
 .٥ق، الفقرة املرف )١٣٥٥( 
 .٧، الفقرة ٢٠٠٨متوز/يوليه  ٢٥املؤرخ  ٢٠٠٨/٣٦القرار  )١٣٥٦( 
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ألمهيــة الرئيســية للتعــاون الــدويل  ٥وتعــرتف املــادة  )٦( 
وتنشــئ التزامــاً  ،يف أنشــطة اإلغاثــة واملســاعدة يف حــاالت الكــوارث

قانونيــــاً علــــى خمتلــــف األطــــراف املعنيــــة. ومــــع ذلــــك اتُفــــق علــــى أن 
طبيعة التزام التعاون قد تتباين، وفقاً للجهة الفاعلـة والسـياق الـذي 

متبادًال  ،ُتطلب وتقدَّم فيه املساعدة. ويكون التعاون، حبكم طبيعته
تق حبيث يعين واجب التعاون مـع منظمـة دوليـة الـذي يقـع علـى عـا

دولة من الدول، على سبيل املثال، وقوع الواجب نفسه على عاتق 
املنظمـــة. وارتُئـــي أن حماولـــة الفصـــل بـــني التعـــاون فيمـــا بـــني الــــدول 
والتعــاون بــني الــدول واملنظمــات الدوليــة (وخباصــة األمــم املتحــدة)، 

، واهلـــــــالل األمحـــــــر األمحـــــــرجلمعيـــــــات الصـــــــليب واالحتـــــــاد الـــــــدويل 
تعكــس بشــكل كــاٍف نطــاق  ال ميــة املعنيــة"و"املنظمــات غــري احلكو 

ت املشـــار  العالقـــات القانونيـــة احملتملـــة بـــني الـــدول وخمتلـــف الكيـــا
إليهــا يف الـــنص. واعتُــرب أنـــه لــيس مـــن الضــروري كـــذلك أن توضـــح 

لتعاون  متعلـق  عام يف نصعلى وجه الدقة طبيعة االلتزام القانوين 
كــام حمـددة تُعتمــد يف لتعـاون. وينبغـي معاجلــة هـذه املسـائل يف أح

املســتقبل (وهلــذا اســُتخدمت العبــارة االفتتاحيــة "وفقــاً ملشــاريع املــواد 
هـذه"). وبنـاًء علـى ذلـك، أدرجـت اللجنـة عبـارة "حسـب مقتضــى 
ســــتخدامها كإشــــارة إىل  احلــــال" الــــيت تقيِّــــد مشــــروع املــــادة برمتــــه، 
ت  ـــــا القواعـــــد احملـــــددة الســـــارية بشـــــأن التعـــــاون بـــــني خمتلـــــف الكي
املذكورة يف مشروع املادة (مبـا يف ذلـك القواعـد الـيت ينبغـي إضـافتها 
إىل مشـــاريع املـــواد يف املســـتقبل)، وهـــي القواعـــد الـــيت حتـــدد طبيعـــة 

إذا كــان  مــا التــزام التعــاون، وكمؤشــر لوجــود هــامش تقــدير لتحديــد
 غري مناسب على أرض الواقع. أم التعاون مناسباً 

د "املنظمات احلكومية وأُدرجت صفة "املختصة" بع )٧( 
يكــون  لــن الدوليــة" لإلشــارة، ألغــراض مشــاريع املــواد، إىل أن التعــاون

ت العاملة يف جمال تقدمي اإلغاثة واملسـاعدة يف  إال ضرورً  مع الكيا
حـــاالت الكـــوارث. وتـــرد إشـــارة إىل اللجنـــة الدوليـــة للصـــليب األمحـــر 

ئ معقـدة تشـمل ألن مشاريع املواد قد تنطبـق أيضـاً يف حـاالت طـوار 
 النزاع املسلح.
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