
A/67/10 

105 GE.12-62121 

   الفصل اخلامس     
   اية األشخاص يف حاالت الكوارثمح     

   مقدمة  - ألف   
محايـة  "، أن ُتدرج موضـوع      )٢٠٠٧(قررت اللجنة، يف دورهتا التاسعة واخلمسني         -٤٧
  أوسبينا-يا سضمن برنامج عملها وعينت السيد إدواردو فالين" شخاص يف حاالت الكوارثاأل

ة أن تعد دراسـة أساسـية عـن         ويف الدورة نفسها، طلبت اللجنة إىل األمان         .مقرراً خاصاً 
   .املوضوع تقتصر يف بادئ األمر على الكوارث الطبيعية

ى اللجنة التقرير األويل الذي أعـده       ، كان معروضاً عل   )٢٠٠٨(ويف الدورة الستني      -٤٨
تتّبع مراحل تطور موضوع محاية األشخاص يف حاالت        الذي ي و) A/CN.4/598(املقرر اخلاص   
اجلهود السابقة املبذولة من    فضالً عن   ّدد مصادر القانون بشأن هذا املوضوع،       حيالكوارث، و 

اخلطوط العريـضة ملختلـف     اً  وقدم التقرير أيض     .أجل تدوين القانون وتطويره يف هذا اجملال      
جوانب النطاق العام للموضوع بغرض الوقوف على املسائل القانونية الرئيسية الـيت يـتعني              

ختل مبا ستخلص إليه املناقشة اليت يهـدف التقريـر إىل            تناوهلا، وتقدمي استنتاجات مبدئية ال    
 األمانة العامـة تركـز      اأعدهتوكان معروضاً على اللجنة أيضاً مذكرة          .إثارهتا داخل اللجنة  

وتقدم حملـة عامـة عـن       ) Add.1-3 و A/CN.4/590(بصورة رئيسية على الكوارث الطبيعية      
الصكوك والنصوص القانونية القائمة املنطبقة على جمموعة متنوعة من اجلوانب املتعلقة باّتقاء            

   .الكوارث واملساعدة الغوثية، إىل جانب محاية األشخاص يف حاالت الكوارث
للمقرر  ، يف التقرير الثاين   )٢٠٠٩(ونظرت اللجنة يف دورهتا احلادية والستني، املعقودة          -٤٩

الذي قدم حتليالً لنطاق املوضوع مـن حيـث االختـصاص           ) Corr.1 و A/CN.4/615(اخلاص  
املوضوعي واالختصاص الشخصي واالختصاص الزمين، وحبث فيه املسائل املتـصلة بتعريـف            

 وتضمن التقرير أيـضاً      .املوضوع، ونظر يف واجب التعاون األساسي      ألغراض   "الكارثة"لفظة  
 ٣دة ، ومشروع املـا )تعريف الكارثة (٢، ومشروع املادة )النطاق (١اقتراحات ملشروع املادة  

وكان معروضاً على اللجنة أيضاً ردود خطية مقّدمة من مكتـب تنـسيق              ). واجب التعاون (
ألمم املتحدة، واالحتاد الدويل جلمعيات الـصليب األمحـر         الشؤون اإلنسانية باألمانة العامة ل    

   .٢٠٠٨ واهلالل األمحر، على األسئلة اليت طرحتها اللجنة على هاتني اهليئتني يف عام
، أحاطت اللجنـة علمـاً      ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٣١، املعقودة يف    ٣٠٢٩ اجللسة   ويف  -٥٠ 

   ).A/CN.4/L.758(مدهتا جلنة الصياغة ، بصيغتها املؤقتة اليت اعت٥ إىل ١  منمبشاريع املواد
، مشاريع املـواد    )٢٠١٠(، يف دورهتا الثانية والستني       بصفة مؤقتة  واعتمدت اللجنة    -٥١ 

وكان معروضاً كذلك  . ٢٠١٠يونيه /زيران ح٤ املعقودة يف ٣٠٥٧ يف جلستها    ٥ إىل   ١من  
 نظرة عامـة عـن آراء      الذي يقدم ) A/CN.4/629(على اللجنة التقرير الثالث للمقرر اخلاص       



A/67/10 

GE.12-62121 106 

الدول بشأن العمل الذي اضطلعت به اللجنة، ودراسة للمبادئ الـيت تكمـن وراء محايـة                
وقُـدمت     .األشخاص يف حاالت الكوارث، وكذلك دراسة ملوضوع مسؤولية الدولة املتأثرة 

ئ اإلنسانية املباد (٦مشروع املادة : يف التقرير اقتراحات ملشاريع املواد الثالث اإلضافية التالية       
 ٨، ومشروع املادة    )الكرامة اإلنسانية  (٧ ، ومشروع املادة  )لكوارثيف حاالت ا  الستجابة  ل
   ).ىل للدولة املتأثرةاملسؤولية األو(

، مـشاريع املـواد     )٢٠١١(، يف دورهتا الثالثة والستني       بصفة مؤقتة  واعتمدت اللجنة   -٥٢
 وكان معروضاً علـى      .٢٠١١يوليه  /وز مت ١١ املعقودة يف    ٣١٠٢ أثناء جلستها    ٩ إىل   ٦ من

الذي يتضمن، يف مجلـة أمـور       ) Corr.1 و A/CN.4/643(اللجنة التقرير الرابع للمقرر اخلاص      
أخرى، دراسة ملسؤولية الدولة املتأثرة عن التماس املساعدة عندما تتجاوز احتياجاهتـا قـدرهتا     

ض على حنو تعسفي املوافقـة علـى        الوطنية على االستجابة، وواجب الدولة املتأثرة يف أال ترف        
اريع وأورد التقرير اقتراحات ملش      .احلق يف عرض املساعدة يف اجملتمع الدويل      واملساعدة اخلارجية   

، )واجب الدولة املتأثرة يف التماس املـساعدة       (١٠مشروع املادة   : املواد الثالثة اإلضافية التالية   
ال ترفض على حنو تعسفي املوافقة على املساعدة        واجب الدولة املتأثرة يف أ     (١١ ومشروع املادة 

 واعتمدت اللجنة بـصفة مؤقتـة        ).احلق يف عرض املساعدة    (١٢، ومشروع املادة    )اخلارجية
، ٢٠١١أغـسطس  / آب٢، املعقـودة يف    ٣١١٦ يف جلـستها     ١١ و ١٠ ع املـادتني  مشرو
  .ت بسبب ضيق الوق١٢مل تستطع االنتهاء من النظر يف مشروع املادة  ولكنها

   النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية  - باء   
كان معروضاً على اللجنة، يف الدورة احلالية، التقرير اخلـامس للمقـرر اخلـاص                -٥٣ 

)A/CN.4/652(               الذي يقدم نظرة عامة عن آراء الدول بشأن األعمال اليت اضـطلعت هبـا ،
ل اللجنة الوارد يف الفـصل      اللجنة حىت اآلن، ومناقشة خمتصرة ملوقف املقرر اخلاص من سؤا         

.  وكذلك تفاصيل إضافية لواجب التعاون،)٢٧٤(٢٠١١جيم من تقريرها السنوي لعام   - ثالثاً
وقُـدمت يف   . وتضمن التقرير أيضاً مناقشة لشروط تقدمي املساعدة ومسألة إهناء املـساعدة          

تفاصيل واجـب   ( ألف   مشروع املادة : التقرير اقتراحات ملشاريع املواد الثالثة اإلضافية التالية      
  ).إهناء املساعدة (١٤ومشروع املادة ) شروط تقدمي املساعدة (١٣، ومشروع املادة )التعاون

 ٦ إىل   ٢، من   ٣١٤٢ إىل   ٣١٣٨  من خلامس يف جلساهتا  ونظرت اللجنة يف التقرير ا       -٥٤ 
  .٢٠١٢يوليه /متوز

اللجنة مشاريع املواد   ، أحالت   ٢٠١٢يوليه  / متوز ٦، املعقودة يف    ٣١٤٢ويف اجللسة      -٥٥ 
  .   إىل جلنة الصياغة١٤ و١٣و ألف

__________ 

 . أدناه٥٧انظر الفقرة  )٢٧٤(
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 تقرير جلنـة     اللجنة تلقت،  ٢٠١٢يوليه  / متوز ٣٠، املعقودة يف    ٣١٥٢ويف اجللسة      -٥٦ 
، بالصيغة اليت اعتمدهتا هبا   ١٥ إىل   ١٢ مكرراً، ومن    ٥الصياغة وأحاطت علماً مبشاريع املواد      

   .)٢٧٥()A/CN.4/L.812(جلنة الصياغة 

__________ 

 :فيما يلي نص مشاريع املواد اليت اعتمدهتا جلنة الصياغة بصفة مؤقتة )٢٧٥(
  مكرراً ٥املادة 

  أشكال التعاون
ألغراض مشاريع املواد هذه، يشمل التعاون املساعدة اإلنسانية وتنسيق األعمال واالتصاالت   

الغوثية الدولية، وتوفري موظفي اإلغاثة، واملعدات واإلمدادات الغوثية، واخلربات العلمية والطبيـة            
  .والتقنية
  ...  
  ١٢املادة 

  عرض املساعدة
تحدة، واملنظمات احلكومية الدولية املختصة األخرى احلق يف عرض املساعدة علـى            للدول، واألمم امل    

  .وجيوز للمنظمات غري احلكومية املعنية أيضاً عرض املساعدة على الدولة املتأثرة. الدولة املتأثرة ملواجهة الكارثة
  ١٣املادة 

  شروط تقدمي املساعدة اخلارجية
وجيـب أن تكـون هـذه       . تقدمي املساعدة اخلارجية  جيوز للدولة املتأثرة فرض شروط على         

الشروط متفقة مع مشاريع املواد هذه، وقواعد القانون الدويل الواجبة التطبيق، والقانون الـوطين              
ويراعى يف الشروط االحتياجات احملددة لألشخاص املتـأثرين بالكارثـة ونوعيـة            . للدولة املتأثرة 

  .ة املتأثرة نطاق املساعدة املطلوبة ونوعهاوعند وضع الشروط، حتدد الدول. املساعدة
  ١٤املادة 

  تيسري املساعدة اخلارجية
تتخذ الدولة املتأثرة التدابري الالزمة، يف إطار قانوهنا الوطين، لتيسري تقدمي املساعدة اخلارجية               - ١

  :بشكل فوري وفعال، وخباصة فيما يتعلق مبا يلي
 يف ميادين مثل االمتيازات واحلصانات، وشروط موظفو اإلغاثة املدنيون والعسكريون،  )أ(  

  منح التأشرية والدخول، وتصاريح العمل، وحرية التنقل؛
السلع واملعدات، يف ميادين مثل الشروط والتعريفات اجلمركية، والضرائب، والنقل،            )ب(  

  .والتصرف فيها
 ذات الصلة، لتيـسري     تكفل الدولة املتأثرة إتاحة االطالع بسهولة على تشريعاهتا وأنظمتها          - ٢

  .احترام القانون الوطين
  ١٥املادة 

  إهناء املساعدة اخلارجية
تتشاور الدولة املتأثرة والدولة املساعدة، وحبسب االقتضاء، اجلهات املساعدة األخرى بشأن             

اجلهـات املـساعدة      إهناء املساعدة اخلارجية وطرائقه وتقوم الدولة املتأثرة أو الدولة املساعدة أو          
 .خرى الراغبة يف إهناء املساعدة بتوجيه اإلخطار املناسباأل
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  قدمي املقرر اخلاص للتقرير اخلامست  - ١  
عند تقدمي التقرير اخلامس، أشار املقرر اخلاص إىل االستقبال اإلجيايب عموماً الـذي               -٥٧

. خصصته احلكومات يف اللجنة السادسة ملشاريع املواد اليت اعتمـدهتا اللجنـة حـىت اآلن              
جيم من تقريرها  - الثاًسجل موقفه فيما يتعلق بالسؤال الذي طرحته اللجنة يف الفصل ث          كما
، املتعلق مبا إذا كان واجب الدول يف التعاون مع الدولة املتأثرة يشمل واجـب               ٢٠١١ لعام

وأشار إىل أن حتليالً للقوانني واملمارسات القائمة       . تقدمي املساعدة عندما تطلبها الدولة املتأثرة     
لتطوعيـة لعمـل الـدول      كشف أن تقدمي املساعدة من دولة إىل أخرى يقوم على الطبيعة ا           

والحظ املقرر اخلاص أن العديد من الدول يف اللجنة السادسة أجابت، يف بياناهتا،             . املساِعدة
عدم وجود أي أساس هلذا الواجب يف القانون        حمتجة بصفة رئيسية ب   اللجنة بالنفي،    عن سؤال 
  .القائم الدويل
لجنة إىل تقـدمي تفاصـيل      وأشار املقرر اخلاص إىل أن احلكومات األعضاء دعت ال          -٥٨

والحظ أن التعاون يـؤدي دوراً  . ٥إضافية بشأن واجب التعاون، الذي كان موضوع املادة      
بد لواجب التعـاون     فمن املنظور األوسع للقانون الدويل العام، ال       . أساسياً يف تقدمي اإلغاثة   

نونية والعملية، أن   على تقدمي اإلغاثة يف حاالت الكوارث، لكي يكون فعاالً من الناحية القا           
 هذا الواجب على سـيادة الدولـة        يتعدىميكن أن     ال ،أوالً   .هامةيوازن بني ثالثة جوانب     

ـ اً   جيب فرض هذا الواجب على الدول املقدمة للمساعدة باعتباره التزام          اً،ثاني   .املتأثرة اً قانوني
الغوثية يف حالـة الكـوارث      باملساعدة     ينبغي أن يكون الواجب متصالً     اً،ثالث   .ببذل العناية 
مل خمتلف العناصر احملددة اليت تشكِّل عادة عمل التعاون يف هـذا            عليها، حبيث يش  اً  ومقتصر
 واستناداً إىل تنوع الصكوك والنصوص الدولية القائمة، ميكن استخالص أن واجـب              .اجملال

الوصف الكامل  ، حسب    والعلمية التعاون يشمل جمموعة كبرية ومتنوعة من األنشطة التقنية       
 أن من املناسب أن ُيدرج يف مشاريع املواد مشروع مادة           ومن مث، رأى  . الوارد يف هذا التقرير   

إضايف يتناول بالتفصيل واجب التعاون، بينما ُتترك مفتوحة مسألة موقعه احملتمل، مبعىن أنـه              
قتراحه ملشروع  وصيغ ا . ٥أن يكون حكماً قائماً بذاته أو فقرة إضافية يف مشروع املادة             إما
 من مشاريع املواد املتعلقة     ١٧ من مشروع املادة     ٤ديدة على غرار الفقرة      اجل )٢٧٦( ألف ادةامل

، اليت تعاجل مسألة التعاون يف حالـة        ٢٠٠٨بقانون طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود لعام        
اجملاري املائية   من اتفاقية قانون استخدام      ٢٨الطوارئ واليت صيغت بدورها على غرار املادة        

__________ 

 :فيما يلي نص مشروع املادة ألف )٢٧٦(
  مشروع املادة ألف" 

 تفاصيل واجب التعاون
 مـع الدولـة املتـأثرة يف        ٥تتعاون الدول واجلهات الفاعلة األخرى املذكورة يف مشروع املادة             

وميكن أن يشمل التعاون تنسيق األعمال      . حسب االقتضاء اجملاالت العلمية والتقنية واللوجستية وغريها،      
ثية، واخلـربات العلميـة   واالتصاالت الغوثية الدولية، وتوفري موظفي اإلغاثة، واملعدات واإلمدادات الغو 

 ."والتقنية، واملساعدة اإلنسانية
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والحظ أن فئات التعاون األربـع األوىل الـيت         . ١٩٩٨األغراض غري املالحية،     الدولية يف 
  .١٧ من مشروع املادة ٤حددها أُشري إليها أيضاً يف الفقرة 

وُخصص الفصل اخلامس من التقرير اخلامس للمقرر اخلاص ملسألة الـشروط الـيت            -٥٩
وقد ُبحثت املسألة من ثالث وجهـات       . تقدمي املساعدة ميكن أن تفرضها دولة متأثرة على       

 والقيود  ؛ وقابلية االحتياجات للتحديد ومراقبة اجلودة     ؛االمتثال للقوانني الوطنية  : نظر متوافقة 
ولوحظ أن االستنتاجات الرئيسية    . املفروضة على الشروط مبوجب القانونني الدويل والوطين      

إليها ضمنياً يف عدة مشاريع مواد سبق أن اعتمدهتا         املتوصل إليها يف إطار كل جانب مشار        
ومن املبادئ اليت تقوم عليها وجهات النظر الثالث، على اخلصوص، املبدأ األساسي            . اللجنة

، الذي خيضع تقدمي املساعدة اخلارجيـة مبوجبـه         ١١ من مشروع املادة     ١الوارد يف الفقرة    
ة على فرض الشروط اليت جيب أن يستوفيها عرض         وقدرة الدولة املتأثر  . ملوافقة الدولة املتأثرة  

 للدور األساسي الذي تضطلع به الدولة املتأثرة لضمان محايـة           املنطقيةاملساعدة هي النتيجة    
  .٩األشخاص وتقدمي اإلغاثة واملساعدة يف حاالت الكوارث يف إقليمها، وفقاً ملشروع املادة 

الفاعلة املساِعدة أن تقـدم املـساعدة        اجلهات   علىويرى املقرر اخلاص أنه ُيشترط        -٦٠
اً غري أن احلق يف جعل تقدمي املساعدة مـشروط         . بطريقة متتثل للقانون الوطين للدولة املتأثرة     

، حبكـم التزاماهتـا     املتـأثرة ومن واجب الدولة       .اًمطلقاً  باالمتثال للقانون الوطين ليس حق    
ويقع على الـدول التـزام         .عاجلة والفعالة السيادية جتاه سكاهنا، أن تيسر تقدمي املساعدة ال       

االمتثال للقانون الوطين والتزام بدراسة ما إذا كان يتعني اإلعفـاء مـن      باملساعدة يف ضمان    
 ويتعلق هذا العنصر األخري بأمور،       .تطبيق بعض أحكام القانون الوطين يف حالة وقوع كارثة        

لتأشـرية والـدخول، واملتطلبـات      منح االمتيازات واحلصانات؛ ومتطلبـات ا     : من مجلتها 
وبعد استعراض املمارسات القائمـة،      . نوعية وحرية التنقل  الومسألتا  والتعريفات اجلمركية؛   

من النظر يف شرط اإلعفاء الصارم واملطلق يف حالة وقوع كارثة،  رأى املقرر اخلاص أنه، بدالً
ـ    اهتالتزاموء  يف ض ينبغي للدولة املتأثرة أن تنظر يف مدى معقولية اإلعفاء           ساعدة ا بتقـدمي م

 وهو يرى أنه يكفي اإلشارة       .عاجلة وفعالة من جهة والتزامها حبماية سكاهنا من جهة أخرى         
إىل أن بإمكان الدولة املتأثرة أن تفرض شروطاً على تقدمي املساعدة، شريطة امتثاهلا للقانون              

  .ضهلذا الغر )٢٧٧(١٣الوطين والدويل، ومن مث اقترح مشروع املادة 
وأشار املقرر اخلاص إىل أن واجب التعاون ينطوي عالوة على ذلك على واجـب                -٦١

الدولة املتأثرة وواجب اجلهات الفاعلة املساِعدة يف التشاور مع بعضها البعض لتحديد طول             

__________ 

 :١٣فيما يلي مشروع املادة  )٢٧٧(
  ١٣مشروع املادة "

 شروط تقدمي املساعدة
 .الدويل تأثرة فرض شروط على تقدمي املساعدة، يتعني أن متتثل لقانوهنا الوطين والقانونجيوز للدولة امل  
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وميكن أن ُتجرى هذه املشاورة قبل تقدمي املساعدة أو خالل فتـرة تقـدمي              . مدة املساعدة 
  . )٢٧٨( هلذا الغرض١٤ومن مث اقترح مشروع املادة .  هذا الطرف أو ذاكاملساعدة، مببادرة

   موجز املناقشة  - ٢  

   مالحظات عامة  )أ(   
عند التعليق على النهج الذي اتبعته اللجنة يف صياغة مشاريع املواد املعتمدة سـابقاً،                -٦٢

دول الثالثـة مـن     أُعرب عن رأي يدل على تفضيل عدم حتليل العالقة بني الدولة املتأثرة وال            
ولـوحظ أن األغلبيـة     . ، ولكن باألحرى من منظور التعاون     "الواجبات" و "احلقوق"حيث  

 وأن يف احلاالت    تنطوي على أي سوء نية من جانب الدولة املتأثرة،         العظمى من احلاالت ال   
القصوى القليلة اليت تعسفت فيها الدول فعلياً يف حجب املوافقة كان من غـري احملتمـل أن                 

. دي اتباع هنج مراع للحق والواجب إىل مساعدة األشخاص املتضررين مـن الكـوارث             يؤ
يف هذا اجملال من " واجبات"أو  " حقوق" أن وجود    أشار بعض الوفود إىل   وعالوة على ذلك،    

واعُترب أيضاً أن من املشكوك فيه أن يكون من املناسـب           .  ممارسات الدول  تدعمه القانون ال 
وباملثل، أُعرب  . هيم على أهنا تنطبق على اجلهات الفاعلة من غري الدول         اإلشارة إىل هذه املفا   

عن رأي مفاده أن عدم القدرة على حتديد اآلثار القانونية لعدم القيام بالواجب، مثالً عـدم                
  .يةجوهرمضامني رفض املوافقة بصورة تعسفية، يوحي بأن مفهوم الواجب املطبق يفتقر إىل 

من مهمة القانون، مبا فيه القانون الدويل، يف أمور، من مجلتها           ووفقاً لرأي آخر، تك     -٦٣
ووفقاً هلذا الرأي،   . تنظيم احلاالت اليت توجد فيها انتهاكات حمتملة للقواعد واملبادئ املقبولة         

ميكن التقليل من أمهية القواعد القانونية عند التمييز بني التصرفات املقبولة وغري املقبولـة،               ال
وعالوة على ذلك، أُعرب عن رأي يفيـد  . ياق الدولة اليت تتصرف بسوء نية    سيما يف س   وال

بأن التعبري بوضوح عن حد أدىن من احلقوق والواجبات ينبغي أال ُينظر إليه، مبدئياً، على أنه                
  .يعيق تشجيع التعاون الطوعي

 ووفقـاً . وأُعرب عن شكوك يف مدى فائدة اعتماد مشاريع املواد يف شكل اتفاقية             -٦٤
لرأي آخر، تنطوي مشاريع املواد بطبيعتها على احلاجة إىل تشريعات أكثر حتديداً إلنفاذها يف              

واقُترح أال تغفل اللجنة ذلك عند التوجه إىل مناقشة الشكل احملتمـل            . إطار القانون الوطين  
  .ملشاريع املواد، الذي ميكن أن يشمل اتفاقية إطارية أو جمموعة من املبادئ التوجيهية

واقُترح أن تنظر اللجنة يف وضع صك منوذجي لعمليات اإلغاثة اإلنسانية يف حالـة                -٦٥
ـ اً غرضخيدمركز قوات ميكن أن ُيرفق مبشاريع املواد وأن      ملالكوارث على منط اتفاق      . اً عملي

__________ 

 :فيما يلي نص مشروع املادة ألف )٢٧٨(
   ١٤مشروع املادة " 
   إهناء املساعدة 

  .تتشاور الدولة املتأثرة واجلهات املساعدة مع بعضها البعض لتحديد مدة املساعدة اخلارجية   
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وبينما حتدث عدة متكلمني لصاحل معاجلة بعض اجلوانب العملية للموضوع، أعرب آخرون            
  .ى االقتراحعن شكوكهم بشأن جدو

 تعليقات على مشروع املادة ألف  )ب(  

أُعرب عن دعم عام القتراح تقدمي مزيد من التفاصيل عن واجب التعاون يف إطـار                 -٦٦
فعلـى  . ويف الوقت نفسه، اقُترح إضفاء مزيد من الدقة على مشاريع املـواد           . مشاريع املواد 

 للـدول لية كأحد السبل اليت ميكن هبـا        سبيل املثال، اقُترح أن ُيشار أيضاً إىل املساعدة املا        
واقُترح أيضاً إدراج إشارة إىل تشاور اجلهـة        . أن تقدم املساعدة  الفاعلة  وغريها من اجلهات    

  .الفاعلة املساِعدة مع الدولة املتأثرة للتأكد من نوع املساعدة املطلوبة
اون، الذي  وأُعرب عن رأي مفاده أال يتناول مشروع املادة ألف نفسه واجب التع             - ٦٧

يوجد على مستوى املبدأ، بل أن يتناول باألحرى واجب توفري التعاون أو املساعدة األكثر              
وبالتايل، ُربط احلكم أيضاً مبـشروع      . اعتماداً على الناحية التشغيلية، باألشكال املذكورة     

ائل بعدم يبدو متعارضاً مع املوقف العام الق  " shall"وأُشري إىل أن استخدام لفظة      . ١٢  املادة
وأُعرب أيضاً عن القلق إزاء كون لغة مـشروع         . وجود أي التزام قانوين بتقدمي املساعدة     

 للدول املساِعدة على حتديد طبيعة املساعدة اليت        االستنسابيةاملادة تبدو وكأهنا تقيد القدرة      
  .جيب تقدميها

عند  القانونية   ووفقاً لرأي غري هذا وذاك، ليس من املناسب التحدث عن االلتزامات            -٦٨
وُدعي أيضاً إىل مزيد مـن الوضـوح        .  واجب التعاون نظراً لطبيعته العامة والتقديرية      تناول
. يتعلق باجلهات الفاعلة اليت ُيفرض عليها الواجب الذي ينص عليـه مـشروع املـادة               فيما

وأُعرب أيضاً عن شكوك فيما يتعلق جبدوى فرض االلتزامات على اجلهات الفاعلة من غـري               
  .الدول يف مشاريع املواد

واقُترح أن ُيؤخذ يف االعتبار كون مدى الضرر الشخصي الذي ختلفه كارثـة مـا                 -٦٩
غالباً ما يكون ناجتاً عن الفقر وانعدام السكن اآلمن والالئق وعدم الوصول إىل املاء الـصاحل                

  .للشرب واملرافق الصحية

  ١٣تعليقات على مشروع املادة   )ج(  
أي يفيد بأنه، رغم وجود بعض الشروط اليت ال ميكن أن ُتفرض علـى             أُعرب عن ر    -٧٠

تقدمي املساعدة، فإن بإمكان الدولة املتأثرة، كقاعدة عامة، أن ختضع تقدمي املـساعدة ألي              
أيضاً عن االتفاق مع الرأي القائل بأنه، عنـد         بعض األعضاء   وأعرب  . شروط تراها ضرورية  

 سيادة الدول وعدم    مبدأاؤخذ يف االعتبار    ُي، ينبغي أن    حتديد مدى مالءمة الشروط املفروضة    
التدخل، بينما ُتؤخذ يف االعتبار يف الوقت نفسه مسؤوليات الدول يف محايـة األشـخاص               

وعلى هذا األساس، ينبغي أن يكون أي شرط تفرضه الدولة املتـأثرة            . املوجودين يف إقليمها  
 تيسري املساعدة، كما ينبغي أال يسفر عن        يقوض واجب احلماية، مبا فيه واجب      معقوالً وأال 
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واقُترح أيضاً أنـه    ). ٢، الفقرة   ١١املادة  (الرفض التعسفي للموافقة على املساعدة اخلارجية       
جيب إيضاح أن الشروط اليت تفرضها الدولة املتأثرة على تقدمي املساعدة ينبغـي أن متتثـل                

واقُترح عالوة على ذلـك أن      . دوليةوقبل كل شيء لقواعد حقوق اإلنسان الوطنية وال        أوالً
تكون مثة إشارة إىل ضرورة اعتماد منظور جنساين، من أجل ضمان مزيـد مـن الفعاليـة                 

  .للمساعدة املقدمة
واقُترح أن ُيدرج يف مشروع املادة مزيد من التفاصيل حبيث يتضمن إحـاالت إىل                -٧١

لرأي آخر، تسببت القلـة النـسبية       ووفقاً  . خمتلف العناصر اليت يتناوهلا تقرير املقرر اخلاص      
للتفاصيل الواردة يف حكم املشروع الذي أعده املقرر اخلاص يف نشوء خطر قيـام الـدول                

  .املتأثرة بتفسري عام وغري مربَّر جملموعة الشروط اليت ميكن أن تنطبق على تقدمي املساعدة
 اإلعفـاءات   وأُعرب عن رأي مفاده أن املشكلة الرئيسية تكمن يف احلصول علـى             -٧٢

الضرورية من القانون الوطين للسماح بتقدمي املساعدة بسرعة، واقُترح أن يكون احلكم أكثر             
وأُعرب عن االتفاق مع اقتراح املقرر اخلاص بأن تنظـر الدولـة            . حتديداً بشأن هذه النقطة   

ـ                 مان املتأثرة يف ما إذا كان من املعقول التخلي عن متطلباهتا الداخلية يف كل ظرف بغية ض
واستناداً لرأي آخر، ليس من السهل أن ُيطلب من الدول أن تتخلى            . مساعدة سريعة وفعالة  

، إذ قد يسبب ذلك صعوبات مبوجب النظم الدستورية لكـل           تشريعاهتا الداخلية ببساطة عن   
ووفقاً القتراح آخر، ميكن توصية الـدول بـأن         . منها، ويثري تساؤالت بشأن سيادة القانون     

  .يد يف تشريعاهتا إمكانية التخلي عن املتطلبات الداخلية يف حاالت الكوارثتستبق بالتحد

  ١٤تعليقات على مشروع املادة   )د(  
، الذي يرون أنه يضمن مزيداً من   ١٤بينما رحب عدة أعضاء بإدراج مشروع املادة          -٧٣

عاضة عنه  اليقني القانوين يف تنفيذ املساعدة، شكك آخرون يف جدواه وأوصوا بإلغائه واالست           
وأُعرب عن القلق إزاء كون احلكم يبدو وكأنه جيعل إهناء املساعدة           . "عدم اإلخالل "بشرط  

واقُترح أن مثة حاجة إىل حكم أكثر مرونة، حبيث يعكس مظاهر . مشروطاً بوجود مشاورات
دة واقُترح أيضاً أن يعترف احلكم مبزيد من الصراحة بأن م         . الواقع املختلفة اليت ميكن أن تنشأ     

وحذر أعضاء آخرون من هنج يعتـرف       . املساعدة تتوقف يف النهاية على قرار الدولة املتأثرة       
نه ميكـن أن    إحبق موحد وأحادي اجلانب للدول املتأثرة بأن تنهي املساعدة املقدمة إليها، إذ             

  .يؤثر ذلك بشكل غري ضروري يف حقوق األشخاص املتأثرين
رورة تعاون األطراف املختلفـة عنـد إهنـاء         ومشلت اقتراحات التحسني حتديد ض      -٧٤

 من املمكـن     يكون واقُترح أيضاً أن  .  واملوظفني إىل أوطاهنم   املواداملساعدة للسماح بإعادة    
  .اإلشارة إىل احلاجة إىل إجراء لإلهناء، تتفق عليه الدولة املتأثرة واجلهات املساعدة
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   املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص  - ٣  
ر اخلاص من إعادة فتح مشاريع املواد، اليت سبق اعتمادها بتوافـق اآلراء             حذر املقر   -٧٥

ورأى أن من األنسب أن ُتؤخذ التعليقات واملالحظات الـيت أُبـديت       . خالل القراءة األوىل  
  .بشأن مشاريع املواد اليت اعُتمدت سابقاً يف االعتبار خالل القراءة الثانية ملشاريع املواد

اص مع اآلراء املعرب عنها خالل املناقشة اليت تقول بـأن إضـافة             واتفق املقرر اخل    -٧٦
، لكي تزيد قيمته العملية، ووافق علـى تقـدمي         ١٣التفاصيل قد تكون مفيدة ملشروع املادة       

  .اقتراحات الصياغة إىل جلنة الصياغة من أجل حتقيق هذه التحسينات
ملادة ألف، فقد أشار املقرر      ومشروع ا  ٥وأما فيما خيص العالقة بني مشروع املادة          -٧٧

 حدد، بوجه عام، واجب التعـاون يف سـياق الكـوارث            ٥اخلاص إىل أن مشروع املادة      
أما مشروع املادة ألف فيشري إىل اجملاالت الرئيسية اليت ينبغي أن يتم فيهـا هـذا                . بالتحديد
 مـن أي    ورأى أن الشكوك اليت أثارها بعض األعضاء ذات طبيعة اصطالحية أكثر          . التعاون

  .شيء آخر وميكن معاجلتها يف جلنة الصياغة
وفيما يتعلق باقتراح التفاوض على اتفاق مركز قوات منوذجي للكوارث، الحـظ              -٧٨

أن اتفاق مركز القوات النموذجي الذي أعدته األمانة العامة لألمـم املتحـدة             املقرر اخلاص   
ولكن، يف سياق   . حفظ السالم  املشاركة يف عمليات     يتوخى أنشطة القوات العسكرية للدول    

 الـذي   الكوارث، سيتعني إدراج أنشطة اجلهات غري العسكرية يف هذا االتفاق النمـوذجي           
 حيتوي على    لألمم املتحدة  والحظ أن اتفاق مركز القوات النموذجي     . ستتوىل اللجنة إعداده  

نمـاذج  تفاصيل كثرية، كما هو احلال مع نصوص مماثلة ُتصاغ يف منتديات أخرى، ومع ال             
ورأى أنه، يف حني ال ميكن إنكار فائدة هذه الوثائق، فإن هذا املسعى             . الوطنية للدفاع املدين  

  .يتجاوز نطاق هذا املوضوع على النحو الذي وافقت عليه اللجنة
وأما فيما خيص مسألة الشكل النهائي ملشاريع املواد فإنه أشار إىل أن النهج املتبـع يف                  -٧٩

هو ببساطة املمارسة العادية للجنة، وأنه ال خيل بالشكل النـهائي الـذي             وضع مشاريع املواد    
  .وقال إنه يبقى مرناً بشأن هذه املسألة ويفضل إرجاءها للنظر فيها يف مرحلة الحقة. سُتعتمد به

وأشار املقرر اخلاص عالوة على ذلك إىل نيته يف ختصيص معظم تقريـره املقبـل                  -٨٠
وقـد  . رث، مبا يف ذلك اتقاء الكوارث والتخفيف من آثارها        ملوضوع احلد من أخطار الكوا    

وأوضح أنه يعتزم اقتراح مـشروع  . ميتد ذلك التقرير ملسألة محاية موظفي املساعدة اإلنسانية   
  .مادة بشأن استخدام املصطلحات، فضالً عن أحكام متنوعة أخرى
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كوارث، الـيت   نص مشاريع املواد املتعلقة حبماية األشخاص يف حاالت ال          - جيم   
   اعتمدهتا اللجنة بصفة مؤقتة حىت اآلن

  .)٢٧٩(فيما يلي نص مشاريع املواد اليت اعتمدهتا اللجنة بصفة مؤقتة حىت اآلن  -٨١
   محاية األشخاص يف حاالت الكوارث 

  ١املادة 
  النطاق

   .اية األشخاص يف حاالت الكوارثتنطبق مشاريع املواد هذه على مح   
  ٢املادة 
  الغرض

رض من مشاريع املواد هذه هو تيسري حدوث استجابة كافيـة وفعالـة         الغ   
حلاالت الكوارث تليب االحتياجات األساسية لألشخاص املعنـيني، مـع احتـرام            

   .حقوقهم احتراماً كامالً
  ٣املادة 

  تعريف الكارثة
فجع أو سلسلة أحداث مفجعة تؤدي إىل       حدث م " الكارثة"يقصد مبصطلح      

واح واسعة االنتشار أو إىل معاناة وكرب بـشريني شـديدين،           وقوع خسائر يف األر   
   .إىل حدوث أضرار مادية أو بيئية واسعة النطاق، مبا خيل بشكل خطري بسري اجملتمع أو

  ٤املادة  
   العالقة مع القانون اإلنساين الدويل

هذه على احلاالت اليت تسري عليها قواعد القانون        ال تنطبق مشاريع املواد        
   .ين الدويلاإلنسا

  
  ٥املادة 

   واجب التعاون
وفقاً ملشاريع املواد هذه، تتعاون الدول، كما هو مناسب، فيما بينها ومع               

األمم املتحدة وغريها من املنظمات احلكومية الدولية املختصة، واالحتـاد الـدويل            
__________ 

الوثائق الرمسية للجمعية العامـة، الـدورة       ، انظر   ٥ إىل   ١قات على مشاريع املواد من      لالطالع على التعلي   )٢٧٩(
، ١١ إىل   ٦ولالطالع على التعليقات على مشاريع املواد من        . ٣٣١، الفقرة   )A/65/10 (اخلامسة والستون 

 .٢٨٩، الفقرة )A/66/10 (الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستونانظر 
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اهلالل األمحر، واللجنة الدولية للصليب األمحـر، ومـع         جلمعيات الصليب األمحر و   
   .ملنظمات غري احلكومية املعنيةا
  ٦املادة  

   املبادئ اإلنسانية لالستجابة يف حاالت الكوارث
تتم االستجابة يف حاالت الكوارث وفقاً ملبادئ اإلنسانية واحلياد والرتاهة،             

وعلى أساس عدم التمييز، مع مراعاة احتياجات األشخاص املعرضني للخطر بوجه            
   .خاص
  ٧املادة 

  نسانيةالكرامة اإل
عند التصدي للكوارث، حتترم الدول واملنظمات احلكومية الدولية املختصة            

   .غري احلكومية ذات الصلة كرامة اإلنسان املتأصلة وحتميهاواملنظمات 
  ٨املادة 

  حقوق اإلنسان
لألشخاص املتضررين من الكوارث احلق يف أن ُتحترم حقـوق اإلنـسان               

   .الواجبة هلم
  ٩املادة 
  دولة املتأثرةدور ال

يقع على عاتق الدولة املتأثرة، حبكم سيادهتا، واجب ضمان محاية             -١  
   .تقدمي اإلغاثة واملساعدة يف حاالت الكوارث يف إقليمهااألشخاص و

تتوىل الدولة املتأثرة الدور األول يف توجيه تلك اإلغاثة واملساعدة             -٢  
   .والسيطرة عليهما وتنسيقهما واإلشراف عليهما

  ١٠املادة 
  واجب الدولة املتأثرة يف التماس املساعدة

يكون على الدولة املتأثرة، يف حالة جتاوز حجم الكارثة قدرهتا الوطنية على              
االستجابة هلا، واجب التماس املساعدة، حسبما يكون مناسباً، من الدول األخرى            

نظمـات غـري    واألمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية األخرى املختـصة وامل        
  .احلكومية ذات الصلة
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  ١١املادة 
  موافقة الدولة املتأثرة على املساعدة اخلارجية

    .تطلب تقدمي املساعدة اخلارجية موافقة الدولة املتأثرةي   -١  
    .ال ُتسحب على حنو تعسفي املوافقة على املساعدة اخلارجية  -٢   
 هذه، يكون علـى     عند تقدمي عرض باملساعدة وفقاً ملشاريع املواد        -٣  

   .الدولة املتأثرة أن تعلن قرارها بشأن العرض املقدم كلما كان ذلك ممكناً


