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 الفصل السادس 
 محاية األشخا  يف حاالت الكوارث

 مقدمة  -ألف

(، 2007قاارر  اللجنااة،   دورهتااا التاسااعة واخلمسااي العااام  -50
   “محايااااة األااااخا    حااااال  اليااااوارث”أن تااادرج موضاااوع 

أوسااااابينا مقاااااررا   -إدواردو فَِلنسااااايا  بااااارانمج عملهاااااا وعينااااات السااااايد
. و  الدورة نتسها، طلبت اللجنة من األمانة العامة أن (298الخاصا  

تعاااد  دراساااة أساساااية بشاااأن هاااذا املوضاااوع، تقتحااار   بداياااة األمااار 
 .(299العلى اليوارث العبيعية

(، ُعرض على اللجنة التقريار 2008و  الدورة الستي العام   -51
الاااااااذ  تضااااااامن تتبحعاااااااا  لتعاااااااور محاياااااااة  (300الللمقااااااارر اخلاااااااا األويل 

األااااخا    حااااال  الياااوارث واديااادا  ملحاااادر القاااانون املتعلاااق 
سملوضوع، فض   عان ادياد اجلهاود املبذولاة ساابقا  لتادوين القاانون 
وتعاااويره   هاااذا اجملاااال. وقااادم التقريااار أيضاااا  إطاااارا  عاماااا  ملختلااااف 

ياااي املساااائل القانونياااة الرئيساااية الااايت جواناااب النعااااق العاااام بغياااة تع
رمب اساااااتنتاجا  أولياااااة دون اإلخااااا ل بنتاااااائج  ينبغااااات تغعيتهاااااا وطاااااَ
املناقشااة الاايت اسااتهدف التقرياار أن يث هااا داخاال اللجنااة. وُعرضاات 

ز بحاااورة  (301العلاااى اللجناااة أيضاااا  ماااذ رة أعااادهتا األماناااة العاماااة تر اااِّ
عاااان الحاااايوك  رئيسااااية علااااى اليااااوارث العبيعيااااة وتقاااادم حملااااة عامااااة

والنحو  القانونية السارية على جمموعة متنوعة من جوانب الوقاية 
ماااان اليااااوارث وتقاااادمي مساااااعدا  اإلغاثااااة، فضاااا   عاااان اجلوانااااب 

 املتعلقة اماية األاخا    حاال  اليوارث.
(، 2009ونظاار  اللجنااة،   دورهتاااا احلاديااة والسااتي العاااام  -52

الاااذ  تضاااّمن الاااي   لنعااااق  (302ال  التقريااار الثاااان للمقااارر اخلاااا 
املوضاوع مان حياث املضاامون واألااخا  املعنياي والنعااق الاازمين، 

__________ 
حوليااااة انظاااار ال 2007حزيران/يونيااااه  1املعقااااودة    2929  جلسااااتها  (298ال 

 62/66من القرار  7(. و  التقرة  375، اجمللد الثان الاجلزء الثان(، التقرة  2007
أحاطاااات اجلمعيااااة العامااااة علمااااا  بقاااارار  ،2007 ااااانون األول/ديساااامرب   6املااااؤر  

  بااارانمج  أُدرج قاااداملوضاااوع   اااان وضاااوع   بااارانمج عملهاااا. و املاللجناااة إدراج 
( 2006 عاااامأثنااااء دورهتاااا الثامناااة واخلمساااي ال  عمااال اللجناااة العويااال األجااال 

، 2006 حوليااة انظااراللجنااة ال لتقريااراملرفااق الثالااث    الااواردقاارتمب املاسااتنادا  إىل 
 (.267-254  و  257اجمللد الثان الاجلزء الثان(، التقرة 

 .386  ة ، اجمللد الثان الاجلزء الثان(، التقر 2007 حولية  (299ال 
 .A/CN.4/598، اجمللد الثان الاجلزء األول(، الوثيقة 2008حولية  (300ال 
المستنساااخة؛ متاحاااة علاااى املوقاااإل الشااابيت  Add.1-3و A/CN.4/590 (301ال 

 للجنة، واثئق الدورة الستي(.
 .A/CN.4/615، اجمللد الثان الاجلزء األول(، الوثيقة 2009 حولية (302ال 

ألغراض دراسة  “اليارثة”و ذلك الي   للمسائل املتعلقة بتعريف 
املوضااوع، وااااتمل أيضااا  علااى اااث الواجااب األساساات املتمثاال   

ضات التعاون. وتضاّمن التقريار مقرتحاا  بث ثاة مشااريإل ماواد. وُعر 
ميتااب األماام املتحاادة علااى اللجنااة أيضااا  ردود خعيااة، مقدمااة ماان 

وماان االااااد الاادويل جلمعيااا  الحااليب  لتنساايق الشااؤون اإلنسااانية
األمحر واهل ل األمحر، على األسئلة اليت وجهتهاا اللجناة إليهماا   

 . 2008عام 
(، اعتماااااد  اللجناااااة  2010و  الااااادورة الثانياااااة والساااااتي العاااااام   -53

، 2010حزيران/يونيااااه  4املعقااااودة     3057قتااااة،   اجللسااااة  بحااااتة مؤ 
التعرياااااف اليارثاااااة(  3الالغااااارض( و 2الالنعااااااق( و 1مشااااااريإل املاااااواد 

الواجاااب التعااااون(،  5الالع قاااة ماااإل القاااانون اإلنساااان الااادويل( و 4و
رض  وهااات مشااااريإل  انااات قاااد نظااار  فيهاااا   الااادورة الساااابقة. وعاااُ

الذ  يقدم حملة  (303العلى اللجنة أيضا  التقرير الثالث للمقرر اخلا 
عاماااة عااان آراء الااادول بشاااأن األعماااال الااايت اضاااعلعت هباااا اللجناااة 
ودراساااة للمباااادئ الااايت تساااتند إليهاااا محاياااة األااااخا    حااااال  

اساااة ملساااألة مساااؤولية الدولاااة املتاااأثرة. وتضااامن التقريااار الياااوارث ودر 
 مقرتحا  بث ثة مشاريإل مواد أخرى.

(، اعتماااااد  اللجناااااة  2011و  الااااادورة الثالثاااااة والساااااتي العاااااام   -54
، 2011متوز/يوليااااااه  11املعقاااااودة     3102بحاااااتة مؤقتاااااة،   اجللساااااة  

 الاملبااااااااادئ اإلنسااااااااانية ل سااااااااتجابة   حاااااااااال  6مشاااااااااريإل املااااااااواد 
الدور  9الحقااوق اإلنسااان( و 8الاليرامااة اإلنسااانية( و 7وارث( والياا

الدولة املتأثرة(، وهت مشاريإل مواد  انت قد نظار  فيهاا   الادورة 
 (304الالسابقة. وُعرض على اللجنة أيضا  التقرير الرابإل للمقرر اخلا 

الاااذ   اااان مااان باااي ماااا تضاااّمنه دراساااة ملساااؤولية الدولاااة املتاااأثرة   
د قحاااااور قااااادرهتا الوطنياااااة علاااااى االساااااتجابة، طلاااااب املسااااااعدة عنااااا

وواجااب الدولااة املتااأثرة أال متتنااإل تعسااتا  عاان املوافقااة علااى املساااعدة 
اخلارجياااة، واحلاااق   عااارض املسااااعدة   اجملتماااإل الااادويل. وتضااامن 
التقرياار مقرتحااا  بث ثااة مشاااريإل مااواد إضااافية. واعتمااد  اللجناااة 

لة املتأثرة   التماس الواجب الدو   10مشروعت املادتي   بحتة مؤقتة
الموافقااة الدولااة املتااأثرة علااى املساااعدة اخلارجيااة(    11املسااعدة( و

، لينهاا مل تاتمين 2011آب/أغساعس   2املعقودة      3116اجللسة  
 بسبب ضيق الوقت. 12من إمتام النظر   مشروع املادة 

__________ 
 .A/CN.4/629قة ، اجمللد الثان الاجلزء األول(، الوثي2010 حولية (303ال 
 .A/CN.4/643، اجمللد الثان الاجلزء األول(، الوثيقة 2011 حولية (304ال 
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رض علاااااى اللجناااااة،   دورهتاااااا الرابعاااااة والساااااتي العاااااام  -55 وعاااااُ
الااذ  يقاادم حملااة عامااة  (305ال(، التقرياار اخلااامس للمقاارر اخلااا 2012

عن آراء الدول بشاأن العمال الاذ  اضاعلعت باه اللجناة، ومناقشاة 
موجزة ملوقاف املقارر اخلاا  بشاأن الساؤال الاذ  طرحتاه اللجناة   

2011هاا السانو  لعاام الترع جيم من التحل الثالث مان تقرير 
، (306ال

ومزياادا  ماان توضااي  واجااب التعاااون. وتضاامن التقرياار أيضااا  مناقشااة 
لشااااروط تقاااادمي املساااااعدة وملسااااألة إهناااااء املساااااعدة. ولاااال التقرياااار 

، املعقااودة  3152مقرتحااا  بث ثااة مشاااريإل مااواد إضااافية. و  اجللسااة  
 5ة أحاطااااات اللجناااااة علماااااا  مبشاااااروع املااااااد ، 2012متوز/يولياااااه    30   

، بحاايغتها الاايت اعتماادهتا جلنااة 15إىل  12ومبشاااريإل املااواد ماان  ميااررا  
 .(307الالحياغة بحتة مؤقتة

 يف املوضوع يف الدورة احلالية  النظر  -ابء

رض علااااى اللجنااااة،   الاااادورة احلاليااااة، التقرياااار السااااادس  -56 عااااُ
( الذ  يتناول جوانب املنإل   سياق A/CN.4/662للمقرر اخلا  ال

محاية األاخا    حاال  اليوارث، مبا   ذلك احلد من خماطر 
اليوارث، واملنإل سعتباره مبدأ من مباادئ القاانون الادويل، والتعااون 
الدويل   جمال املنإل. وقدم التقرير  ذلك حملة عامة عن السياسا  

ي مبشاااروعت املاااادتي والتشاااريعا  الوطنياااة. وتضااامن التقريااار مقرتحااا
الالتعااااون للحاااد مااان خمااااطر  اثنياااا   مياااررا   5التااااليي  مشاااروع املاااادة 

 .(309الالواجب املنإل( 16ومشروع املادة  (308الاليوارث(
 3175ونظاار  اللجنااة   التقرياار السااادس   جلساااهتا ماان  -57
 .2013متوز/يوليه  16إىل  8املعقودة   الترتة من  3180إىل 

، أحالات  2013متوز/يولياه    16، املعقاودة    3180و  اجللسة  -58
 إىل جلنة الحياغة.   16و   اثنيا    ميررا    5اللجنة مشروعت املادتي  

__________ 
 .A/CN.4/652، اجمللد الثان الاجلزء األول(، الوثيقة 2012 حولية (305ال 
 ، اجمللد الثان الاجلزء الثان(.2011 حولية (306ال 
 للجنااااة، الشااابيت املوقاااإل علاااى متاحاااةالمستنساااخة؛  A/CN.4/L.812 (307ال 

 (.والستي الرابعة الدورة واثئق
  اثنيا   ميررا   5يلت نن مشروع املادة  فيما (308ال 

 اليوارث خماطر من للحد التعاون ” 
 “.اليوارث خماطر من احلد إىل ترمت تداب  الاذ التعاون  يشمل” 
  16 املادة مشروع نن  يلت فيما (309ال 

 املنإل واجب” 
 تضامن م ئماة تاداب  سلااذ الياوارث  خمااطر  من  سحلد  الدول  تتعهد -1” 

 مناااااإل بغياااااة مؤسساااااية، ترتيباااااا  ووضاااااإل املسااااااءلة وآلياااااا  املساااااؤوليا  ادياااااد
 .هلا والتأهب آاثرها من والتختيف اليوارث

التاااداب  امل ئماااة، بحاااتة خاصاااة، إجاااراء تقييماااا  للمخااااطر  تشااامل -2” 
وإنشااء وتشاغيل نظام  واملخااطر، اخلساائر  عان  املعلوماا املتعددة، ومجإل ونشر  

 ل نذار املبير“.

 10املعقااااااااااودة    3162واعتمااااااااااد  اللجنااااااااااة،   اجللسااااااااااة  -59
 مياررا   5، تقريار جلناة الحاياغة بشاأن مشاروع املاادة 2013أاير/مايو  

، وهت مشاريإل  انت قد نظر  فيهاا 15إىل    12ومشاريإل املواد من  
  الاادورة الساااابقة. واعتمااد  اللجناااة  ااذلك تقريااار جلنااة الحاااياغة 

، 3187  اجللساااااة  16و اثنياااااا   مياااااررا   5بشاااااأن مشاااااروعت املاااااادتي 
 أدانه(. 1-جيم الالترع 2013متوز/يوليه  26املعقودة   

املعقااااودتي  3191و 3190واعتمااااد  اللجنااااة،   جلسااااتيها  -60
 5، التعليقا  على مشروعت املادتي 2013 آب/أغسعس  5و  2  

الالتااارع  16إىل  12وعلاااى مشااااريإل املااواد مااان  اثنيااا   مياااررا   5و ميااررا  
 أدانه(. 2-جيم

نص مشاريع املواد املتعلقة  ماية األشخا  يف حاالت  -جيم
 الكوارث اليت اعتمدهتا اللجنة بصفة مؤقتة حىت اآلن

 نن مشاريإل املواد -1
فيمااا يلاات ناان مشاااريإل املااواد الاايت اعتماادهتا اللجنااة بحااتة  -61

 .(310المؤقتة ح  اآلن

 الكوارثيف حاالت    األشخا  محاية
 النطاق  -1املادة 

 تنطبق مشاريع املواد هذه على محاية األشخا  يف حاالت الكوارث.  

 الهرض  -2املادة 

كافيـــة الهـــرض مـــ  مشـــاريع املـــواد هـــذه هـــو تيســـري حـــدوث اســـتجابة   
وفعالة حلاالت الكوارث تلـ  االحتياجـات األساسـية لاشـخا  املعنيـن، 

 مع احرتام حقوقهم احرتاماً كاماًل.

 تعريف الكارثة  -3املادة 

حـــدث مفجـــع أو سلســـلة أحـــداث مفجعـــة    “ الكارثـــة ” يقصـــد مبصـــطل    
أو إىل معـــاانة وكـــرب    ، كبـــري   نطـــاق   علـــى األرواح  تـــؤدي إىل وقـــوع خســـائر يف  

، مبـا خيـل بشـكل  ابلهـة إىل حدوث أضرار مادية أو بيئيـة   بشرين شديدي ، أو 
 اجملتمع. خطري بسري 

 لقانون اإلنسان الدول ابالعالقة  -4املادة 

ال تنطبق مشـاريع املـواد هـذه علـى احلـاالت الـيت تسـري عليهـا قواعـد  
 القانون اإلنسان الدول.

__________ 
، انظاااار 5إىل  1علااااى التعليقااااا  علااااى مشاااااريإل املااااواد ماااان  ل طاااا ع (310ال 

. ول طاااااا ع علااااااى 331التقاااااارة  ،(الثاااااااناجمللااااااد الثااااااان الاجلاااااازء  ،2010 حوليااااااة
 الثااان اجمللااد ،2011 حوليااة، انظاار 11إىل  6التعليقااا  علااى مشاااريإل املااواد ماان 

 .289 التقرة ،(الثانالاجلزء 
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 اونواجب التع -5املادة 

،  حســــب مقتضــــى احلــــا  وفقــــاً ملشــــاريع املــــواد هــــذه، تتعــــاون الــــدو ،   
ــا  ــا  فيمـ ــة    ، بينهـ ــة الدوليـ ــات احلكوميـ ــا مـــ  املنظمـ ــدة وغريهـ ــم املتحـ ومـــع األمـ

املختصة، واالحتاد الدول جلمعيات الصليب األمحر واهلـال  األمحـر واللجنـة  
 . ذات الصلة الدولية للصليب األمحر، ومع املنظمات غري احلكومية 

 أشكا  التعاون  -مكرراً  5املادة 

 ،ألغـــراض مشـــاريع املـــواد هـــذه، يشـــمل التعـــاون املســـاعدة اإلنســـانية 
وتــــوفري مــــوثفي اإلغاثــــة  الدوليــــة،اإلغاثــــة واالتصــــاالت وتنســــيق أعمــــا  

 العلمية والطبية والتقنية. واملوارد اإلغاثةومعدات وإمدادات 

 خماطر الكوارثالتعاون للحد م   -اثنياً  مكرراً  5املادة 

 يشمل التعاون اختاذ التدابري الرامية إىل احلد م  خماطر الكوارث. 

 املبادئ اإلنسانية لالستجابة يف حاالت الكوارث  -6املادة 

تـــتم االســـتجابة يف حـــاالت الكـــوارث وفقـــاً ملبـــادئ اإلنســـانية واحليـــاد  
ــز، مــع مراعــاة احتياجــات األشــخا   والنزاهــة، وعلــى أســاس عــدم التميي

 خا . املعرضن للخطر بوج 

 الكرامة اإلنسانية  -7املادة 

عند التصدي للكوارث، حترتم اـلدو  واملنظمـات احلكومـية الدولـية املختصـة   
 اإلنسان املتأصلة وحتميها.  واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة كرامة  

 حقوق اإلنسان  -8املادة 

 حُترتم حقوق اإلنسان الواجبة هلم. لكوارث احلق يف أن  املتأثري  اب لاشخا    

 دور الدولة املتأثرة -9املادة 

يقع على عاتق الدولة املتأثرة،  كـم سـيادهتا، واجـب ضـمان محايـة   -1 
 األشخا  وتقدمي اإلغاثة واملساعدة يف حاالت الكوارث يف إقليمها. 

تلـك يف توجي  تلك اإلغاثـة و   األساسيتتوىل الدولة املتأثرة الدور   -2 
 ما وتنسيقهما واإلشراف عليهما.ومراقبتهاملساعدة 

 واجب الدولة املتأثرة يف التماس املساعدة  -10املادة 

حجـــم الكارثـــة قـــدرهتا بقـــدر مـــا يتجـــاوز يكـــون علـــى الدولـــة املتـــأثرة،  
، حسب مقتضى احلا التماس املساعدة،  الوطنية على االستجابة، واجبُ 

الدو  األخرى واألمم املتحـدة واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة املختصـة م   
 األخرى واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة.

 موافقة الدولة املتأثرة على املساعدة اخلارجية  -11املادة 

 يتطلب تقدمي املساعدة اخلارجية موافقة الدولة املتأثرة. -1 

 .ارجية تعسفاً ال حُتجب املوافقة على املساعدة اخل -2 

ــد تقـــدمي عـــرض ابملســـاعدة وفقـــاً ملشـــاريع املـــواد هـــذه، يكـــون علـــى   -3  عـن
 قرارها بشأن العرض املقدم.   تفص  ع  أن    ، كلما كان ذلك  كناً   املتأثرة، الدولة  

 ض املساعدة و عر  -12املادة 

ــة   ــة املختصــ ــة الدوليــ ــات احلكوميــ ــدة، واملنظمــ ــم املتحــ للــــدو ، واألمــ
يف عــرض املســاعدة علــى الدولــة املتــأثرة ملواجهــة الكارثــة.  األخــرى احلــقُ 

املســاعدة علــى  أيضــاً عــرضُ  ذات الصــلةوجيــوز للمنظمــات غــري احلكوميــة 
 الدولة املتأثرة.

 شروط تقدمي املساعدة اخلارجية  -13املادة 

ــة.   ــاعدة اخلارجيـ ــروط علـــى تقـــدمي املسـ ــأثرة فـــرض شـ ــة املتـ جيـــوز للدولـ
متفقـــة مـــع مشـــاريع املـــواد هـــذه، وقواعـــد  وجيـــب أن تكـــون هـــذه الشـــروط

ى القانون الـدول الواجبـة التطبيـق، والقـانون الـوطو للدولـة املتـأثرة. ويراعـ  
دة لاشــــخا  املتــــأثري  ابلكارثــــة ونوعيــــة يف الشــــروط االحتياجــــات احملــــدا 

املســـاعدة. وعنـــد وضـــع الشـــروط، حتـــدد الدولـــة املتـــأثرة نطـــاق املســـاعدة 
 املطلوبة ونوعها.

 تيسري املساعدة اخلارجية  -14ادة امل

تتخــذ الدولـــة املتــأثرة التـــدابري الالزمـــة، يف إطــار قانوهنـــا الـــوطو،  -1 
لتيسري تقدمي املساعدة اخلارجية بشكل فوري وفعـا ، وااصـة فيمـا يتعلـق 

 مبا يلي:

مثـــل االمتيـــازات  جمـــاالت  موثفـــو اإلغاثـــة املـــدنيون والعســـكريون، يف   )أ(  
 من  التأشرية والدخو ، وتصاري  العمل، وحرية التنقلمم واحلصاانت، وشروط  

مثل الشروط والتعريفـات اجلمركيـة، جماالت  السلع واملعدات، يف   و)ب( 
 والضرائب، والنقل، والتصرف فيها.

ــة  -2  ــل الدولـ ــأثرةتكفـ ــريعاهتا  املتـ ــى تشـ ــهولة علـ ــالع بسـ ــة االطـ إ حـ
 الوطو.وأنظمتها ذات الصلة، لتيسري احرتام القانون 

 إهناء املساعدة اخلارجية  -15املادة 

دة، وحسـب االقتضـاء، اجلهـات تتشاور الدولة املتأثرة والدولة املساع   
 هـــذا اإلهنـــاء. وطرائـــق دة األخـــرى بشـــأن إهنـــاء املســـاعدة اخلارجيـــةاملســـاع  

وتقــوم الدولــة املتــأثرة أو الدولــة املســاعدة أو اجلهــات املســاعدة األخــرى 
 . ذا الشأن الراغبة يف إهناء املساعدة بتوجي  اإلخطار املناسب

 واجب احلد م  خماطر الكوارث  -16املادة 

حتـــــد كـــــل دولـــــة مـــــ  خمـــــاطر الكـــــوارث ابختـــــاذ التـــــدابري الالزمـــــة  -1 
تشـــريعات واألنظمـــة، ملنـــع الكـــوارث مبـــا يف ذلـــك عـــ  طريـــق ال واملناســـبة،

 آاثرها والتأهب هلا. والتخفيف م 
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تشـــمل تـــدابري احلـــد مـــ  خمـــاطر الكـــوارث إجـــراء عمليـــات تقيـــيم  -2 
للمخــاطر، ومجــع ونشــر املعلومــات عــ  املخــاطر وعــ  اخلســائر املاضـــية، 

 وإقامة وتشهيل نظم لإلنذار املبكر.

مشاااريإل املااواد والتعليقااا  عليهااا الاايت اعتماادهتا    ناان -2
 اللجنة بحتة مؤقتة   دورهتا اخلامسة والستي  

فيمااا يلاات ناان مشاااريإل املااواد، مااإل التعليقااا  عليهااا، الاايت  -62
 اعتمدهتا اللجنة بحتة مؤقتة   دورهتا اخلامسة والستي.

 التعاون   أشكا  -مكرراً   5  املادة
ــراض مشـــاريع   ــذه، يشـــمل التعـــاون املســـاعدة ألغـ املـــواد هـ

الدوليـة، وتـوفري اإلغاثة واالتصـاالت  وتنسيق أعما     ،اإلنسانية
العلميـــة  واملـــوارد اإلغاثـــةمـــوثفي اإلغاثـــة ومعـــدات وإمـــدادات 

 والطبية والتقنية.

 التعليق 
ااايال األخمتلااف  إىل توضااي  ميااررا   5مشااروع املااادة يرماات  (1ال

دة ساااعِ والادول املرة تاأثباي الادول امل التعااونالايت ةيان أن يتخاذها 
دة األخرى   سياق محاياة األااخا    حااال  ساعِ اجلها  املو 

 5والتعااااون ميااار س، بعباااارا  عاماااة،   مشاااروع املاااادة الياااوارث. 
بوصاااته مبااادأ  توجيهياااا  وواجباااا  أساسااايا  فيماااا يتعلاااق سملوضاااوع حمااال 

اإلغاثاة   حااال    جهاود الدراسة، حيث إنه يؤد  دورا  مر زاي  
التعااااون يساااوّغ تتحااايل  األساسااات الاااذ  يؤدياااه دوروالااا الياااوارث.

ومن ت، ف ن الغرض مان . ليوارث  سياق ا  املناسبةأنواع التعاون  
مشااااروع املااااادة احلااااايل هااااو التوسااااإل   ااااارمب املقحااااود ماااان مشااااروع 

 ، دون إنشاء أية التزاما  قانونية إضافية.5 املادة
 - مياررا   5وقائمة أايال التعاون الواردة   مشروع املادة  (2ال

الدوليااة، اإلغاثااة واالتحاااال  وتنساايق أعمااال  ،املساااعدة اإلنسااانية
العلمياة  واردواملا اإلغاثاةوتاوف  ماووتت اإلغاثاة ومعادا  وإمادادا  

اجلملااة الثانيااة  تسااتند، علااى  ااو فضااتاض، إىل - والعبيااة والتقنيااة
املتعلقة بقاانون  ةالنهائياملواد إل ير امن مش 17ادة من امل  4التقرة  من  

اليت اعتمدهتا اللجنة   دورهتا  طبقا  املياه اجلوفية العابرة للحدود
والااايت تساااهب   تتحااايل االلتااازام العاااام  ،(311ال(2008العاااام  الساااتي

مااان مشااااريإل املاااواد تلاااك عااان  7سلتعااااون املنحاااو  علياااه   املاااادة 
  حاااال  العااوارئ. وفيمااا يلاات ناان  طرياق وصااف التعاااون الاا زم
  17من مشروع املادة  4اجلملة الثانية من التقرة 

أن يشمل التعاون تنسيق اإلجراءا  واالتحاال  الدولياة   حالاة   وةين 
 واملعاادا  العااوارئ، حلاااال  السااتجابةس املختحاايالعاوارئ، وإاتحااة العاااملي 

__________ 
 .54و 53 التقراتن (، الثاناجمللد الثان الاجلزء  ،2008 حولية (311ال 

 والتقنياااااة، العلمياااااة واخلاااااربة احلااااااال ، هلاااااذه ل ساااااتجابة ال زماااااة واإلمااااادادا 
 .(312الاإلنسانية واملساعدة

ساااياق ذ  فيماااا يتعلاااق ب خحيحاااا  صااايغ قاااد  اااان هاااذا احليااام   وملاااا
 علاىؤثر ياطاارئ حادوث التعاون   حال  احلاجة إىل  ووه  - صلة
أسالوبه يشايل رأ  اللجناة أن  -ميااه جوفياة عاابرة للحادود   ةطبق

 5املاادة غ  أن نان . ا  ميرر  5منعلقا  متيدا  لحياغة مشروع املادة 
مشاااريإل املااواد سااياق عاان علااى  ااو م ئاام  صاايغ ايااث يعاارّب  ميااررا  

التعااااااون اال  احلالياااااة والغااااارض منهاااااا، واياااااث ييتااااال مراعااااااة جمااااا
اال  الساتجابة حلااملتعلقاة سدولياة  الحايوك  ال  اليت تتناوهلاارئيسية  ال
أمم جنوب ارق آسيا  اثلة   إع ن رابعة  صيغةرد توارث. و ليا

 26املاااؤر   بشاااأن املسااااعدة املتبادلاااة   حااااال  الياااوارث العبيعياااة
البلاااااااادان تتعااااااااون ”نن علااااااااى أن يااااااا ذ الااااااااو  1976 هيونياااااااحزيران/

اسااااااي قنااااااوا  الأ(  ،  ه  حاااااادود قدراتااااااهااااااا ن اااااال ماألعضاااااااء،  
تباادل الب( و ؛اليوارث بوقوع جمال اإلنذار االتحال فيما بينها  

والد( توزيااااإل  ؛تبااااادل املعلوماااا  والواثئااااقالج( و ؛اخلااارباء واملتاااادربي
. وعلااااى نتااااس (313ال“ة الغوثيااااةساااااعدوامل دما اخلااااالعبيااااة و اللااااوازم 
ارمب اجملاال  اليت ، لدى  46/182 يدعو قرار اجلمعية العامة،  املنوال

أن را  تنسايقيا  و قد ييون من املتيد فيها أن تاؤد  األمام املتحادة دو 
املووتي املتخححاي، وأفرقاة ”تشجإل التعاون، إىل التنسيق بشأن 

األخحااائيي التقنيااي، فضاا   عاان اإلماادادا  واملعاادا  واخلاادما  
 .(314ال“الغوثية ]...[

علااااى أن أااااايال  ا  مياااارر  5مشااااروع املااااادة وياااانن مسااااتهل  (3ال
لاااذلك، فااا ن و  .“مشااااريإل املاااواد هاااذهألغاااراض ”التعااااون تُباااي  فياااه 
مشاااريإل وهااو حياام تتعااي قراءتااه   ضااوء ، ميااررا   5مشااروع املااادة 
موجااه  ااو الغاارض ماان املوضااوع برمتااه علااى النحااو املااواد األخاارى، 

تيسا  حاادوث اسااتجابة  ”، أ  2 املنحاو  عليااه   مشاروع املااادة
اال  اليااااااوارث تلاااااا  االحتياجااااااا  األساسااااااية  افيااااااة وفعالااااااة حلاااااا

و   .“لألاااااخا  املعنيااااي، مااااإل احاااارتام حقااااوقهم احرتامااااا   ااااام   
اهلاادف النهااائت ماان واجااب التعااااون، فاا ن ، احلااايل سااياق املوضااوع

من أاايال التعااون املشاار إليهاا   مشاروع ايل أ    من  وسلتايل
 ليوارث.س املتأثرين، هو محاية األاخا  ميررا   5املادة 

ف ن حمددة من التعاون،  أاياال  يربز مشروع املادة ومإل أن   (4ال
القائمااة الااواردة فيااه ال يُقحااد منهااا أن تيااون قائمااة جامعااة، باال أن 
تياون قائمااة توضايحية للمجاااال  الرئيساية الاايت قاد ييااون التعاااون 

 “includes”ويؤ اااد اساااتخدام  لماااة  فيهاااا مناسااابا  وفقاااا  للظاااروف.
(، ومااااا يقابلهاااا سللغااااا  الرمسياااة األخاااارى، أن القائمااااة “يشااامل”ال

__________ 
 .26   ،نتسه املرجإل (312ال 
 .ASEAN, Documents Series 1976 (313ال 
، 1991ديساامرب /األول  ااانون   19 املااؤر  46/182اجلمعيااة العامااة  قاارار (314ال 

 .27 التقرة  املرفق،
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أايال التعاون املبينة هت أهم أن فقد رأ  اللجنة   ليست جامعة.
اجملاااال  الاايت قااد ييااون فيهااا التعاااون ضااروراي ، وأن هااذه األااايال 

وماان  عاماة مبااا ييتات لتضاام جمموعاة واسااعة مان األنشااعة التعاونياة.
ال يقتحااار  هشاااعة املاااذ ورة، ولينااااألنت، ةيااان أن يشااامل التعااااون 

فأااااايال التعاااااون األخاااارى غاااا  احملااااددة   مشااااروع املااااادة عليهااااا؛ 
ا ونقل التينولوجي ؛الدعم املايل مث   احلايل ليست مستبعدة، ومنها 
وتقاسااام والتاادريب؛  سااااتلية؛حااور الالااذ  يشااامل، فيمااا يشااامل، ال

 .كاملشرت  ومتارين احملا اة املشرت ة والتخعيط  ؛املعلوما
توضااااايحت هاااااو مشاااااروع  مياااااررا   5مشاااااروع املاااااادة ومباااااا أن  (5ال

، ف ناااااه لااااايس نحاااااا  يُقحاااااد مناااااه إنشااااااء التعااااااون املميناااااةألاااااايال 
تقااإل علااى عاااتق الاادول املتااأثرة أو اجلهااا  التزامااا  قانونيااة إضااافية 

املسااااعدة وتتااارض عليهاااا القياااام أبنشاااعة معيناااة. وتتوقاااف أاااايال 
تشامل، ضامن  موعاة مان العوامالجمالتعاون املمينة سلضارورة علاى  

 اااااخا  املتااااأثرينطبيعااااة اليارثااااة واحتياجااااا  األ عواماااال أخاااارى،
وعلاى غارار مبادأ سااعدة املعنياة. اجلهاا  املرة و أثوقدرا  الدولة املت

املاادة  مشاروعمن أاايال التعااون الاواردة     التعاون نتسه، يُقحد
التعاااااون لاااايس فعااااا   تيااااون ذا  طااااابإل تبااااااديل، ألن أن  ميااااررا   5

انتااراداي ، باال هااو فعاال ينعااو  علااى ساالوك طزر  تقااوم بااه أطااراف 
تقاااادمي قائمااااة مشااااروع املااااادة يُتااااوخى ماااان  ال ،لااااذلك. (315المتعااااددة

سألنشااعة الاايت ةياان أن تضااعلإل هبااا دولااة مساااعدة، باال يُقحااد بااه 
بياان اجملاااال  الايت قااد ييااون مان املناسااب فيهااا تنسايق اجلهااود ماان 

 ور بي الدولة املتأثرة واجلها  املساعدة.خ ل التشا
التعاااااون   اجملاااااال   يسااا وعااا وة علااااى ذلاااك، جيااااب أن  (6ال

فيمااااا هااااو احلااااال سلنساااابة  شاااااريإل املااااواد األخاااارى.وفقااااا  ملاملااااذ ورة 
 الايت يتناوهلااأايال التعاون  جيب أن تيون ، مث  ،5ملشروع املادة  
الااذ   9مشااروع املااادة متسااقة مااإل أاااياال   ميااررا   5مشااروع املااادة 
تقااادمي    األساساااتالااادور  “ايااام سااايادهتا” أثرةةااان  الدولاااة املتااا

أن يتتااااق التعاااااون جيااااب و املساااااعدة الغوثيااااة   حاااااال  اليااااوارث. 
علااااى املساااااعدة اخلارجيااااة  أثرةموافقااااة الدولااااة املتاااامااااإل ااااارط  أيضااااا  

جياااوز للدولاااة املتاااأثرة ماااإل اإلقااارار أبناااه (، و اااذلك 11المشاااروع املاااادة 
، ال سايما فيماا علاى تقادمي املسااعدة اخلارجياةمناسبة فرض اروط  

دة لألاااخا  املتااأثرين سليارثااة ونوعيااة الحتياجااا  احملااد  يتعلااق س
شااااااروع مب (. وياااااارتبط التعاااااااون أيضااااااا  13املساااااااعدة المشااااااروع املااااااادة 

اعدة رة   تيساا  تقاادمي املسااتااأثدور الدولااة املباا يقاارالااذ   14 املااادة
. ةليارثأثرين سألاخا  املتإىل ا ،فور  وفعال على  و  ،اخلارجية

قانونياة أ  التزاماا  ال ينشائ  مياررا    5مشروع املادة  وعليه، مبا أن  
ة املسااعدة واجلهاا  الدولاو  أثرةالع قاة باي الدولاة املتافا ن  إضافية،  

يون سااااتاملااااذ ورة التعاااااون أاااايال ن سااااعدة األخاااارى فيمااااا مااااامل

__________ 
( 6التقارة ال  ، 331 التقارة(، الثااناجمللد الثاان الاجلازء  ،2010  حولية (315ال 

 .5 املادة مشروع على التعليقمن 

 مشااااريإلاملنحاااو  عليهاااا   خااارى األحياااام ع قاااة تسااا  وفقاااا  لأل
 احلالية. املواد
وقااد أُدرجاات املساااعدة اإلنسااانية عماادا    مقدمااة أااايال  (7ال

، ألن اللجنة ترى أن هلذا ميررا   5التعاون املذ ورة   مشروع املادة  
الناااااوع مااااان التعااااااون أمهياااااة قحاااااوى   ساااااياق اإلغاثاااااة   حااااااال  

اإلغاثااااااة تنساااااايق أعمااااااال اليااااااوارث. أمااااااا التئااااااة الثانيااااااة، أال وهاااااات 
فُيقحد هبا أن تيون واسعة النعاق مبا ييتت   ،تحاال  الدوليةاالو 

مااااان اإلغاثاااااة لتشااااامل معظااااام اجلهاااااود التعاونياااااة املبذولاااااة   مرحلاااااة 
تضاااام التنساااايق اللوجساااايت ألنشااااعة املااااووتي رثااااة، وةياااان أن اليا

لنقلهم  التنسيق اللوجسيت  املعنيي سالستجابة   حاال  اليوارث و 
ونقااااال املعااااادا  ال زماااااة   هاااااذا الحااااادد واإلااااااراف علاااااى ذلاااااك 

، وتقاساااام وتبااااادل املعلومااااا  املتعلقااااة سليارثااااة. ورغاااام أن وتيساااا ه
غالبااا    الحاايوك الاايت تشاادد  تبااادل املعلومااا  مسااألة يشااار إليهااا

على التعاون   مرحلة ما قبل اليارثة، سعتباار ذلاك أسالوس  وقائياا  
، فاا ن االتحاااال  واملعلومااا  هامااة (316الللحااد ماان خعاار اليااوارث

أيضاااا    مرحلاااة اإلغاثاااة مااان اليارثاااة لرصاااد تعاااور الوضاااإل وتيسااا  
ول عدد من تنسيق أعمال اإلغاثة بي خمتلف اجلها  املعنية. ويتنا

الحاايوك مسااألة االتحاااال  وتقاساام املعلومااا    سااياق اإلغاثااة 
تاااوف  ماااووتت اإلغاثاااة ”ويُقحاااد بعباااارة . (317ال  حااااال  الياااوارث

تاوف   “العلمياة والعبياة والتقنياة  واملواردومعدا  وإمدادا  اإلغاثة  
وةين أن تُتهم مجيإل املوارد ال زمة لعمليا  االستجابة لليوارث. 

وتعاااااون األفرقااااة تااااوف  علااااى أهنااااا تشاااامل  “املااااووتي”رة إىل اإلاااااا
العبياة وأفرقااة البحااث واإلنقااذ واملهندسااي واالختحاصاايي التقنيااي 
واملرتمجااااااااي التحريااااااااريي والشااااااااتويي، أو غاااااااا هم ماااااااان األاااااااااخا  
 -املشااار ي   األنشااعة الغوثيااة سساام واحاادة ماان اجلهااا  املعنيااة 

وهااااات الدولااااااة املتاااااأثرة أو الدولااااااة املسااااااعدة أو اجلهااااااا  املساااااااعدة 
__________ 

 بشاأن  آسايا اارق جناوب أمام رابعاة  اتتااقعلى سابيل املثاال،    انظر، (316ال 
 1 التقااارة، 2005يولياااه /متوز 26 العاااوارئ، حلااااال  واالساااتجابة الياااوارث إدارة
 .18 املادة من
املتعلقة بتقدمي موارد االتحااال     اتمب    اتتاقية   املثال،  سبيل  على  انظر،  (317ال 

  تادعو   وهات ال   3  املادة السليية وال سليية للحد من اليوارث ولعمليا  اإلغاثة،  
  للتنباااؤ   والتضاااائية   األرضاااية   وال ساااليية   الساااليية   االتحااااال    معااادا  نشااار  ”   إىل 

العبيعياااة واملخااااطر الحاااحية والياااوارث، ورصااادها وتقااادمي املعلوماااا   سملخااااطر 
تقاسم املعلوما  عان املخااطر العبيعياة واملخااطر الحاحية ” إىلو   “املتعلقة هبا

 غاا  اليياااان و[ األخاارى الاادولواليااوارث فيمااا بااي الاادول األطااراف، ومااإل ]
 اجلمهااور علااى املعلومااا  هااذه ونشاار الدوليااة، احليوميااة واملنظمااا  احليوميااة
 بشااأن واملبااادئ التوجيهيااة  ،(“للمخاااطر املعرضااة اجملتمعااا    وخباصااة العااام،

اسااااتخدام أصااااول أجنبيااااة للاااادفاع العسااااير  واملاااادن   عمليااااا  اإلغاثااااة   
املتحاادة،  األماامال 54 التقاارة ،(“مبااادئ أوساالو التوجيهيااة”حاااال  اليااوارث ال

(. 2007نوفمرب /الثاان تشارين، 1-1 التنقاي  اإلنساانية،  الشؤون ميتب تنسيق  
بشااأن محايااة  العامااة انااةاألمأعاادهتا  الاايت املااذ رةأيضااا  املناقشااة الااواردة    انظاار

 301الاحلااااية  [(Add.1-3و] A/CN.4/590األاااخا    حاااال  اليااوارث ال
 .173-158التقرا   ،أع ه(



  والستن  اخلامسة دورهتا أعما  ع  الدول القانون جلنة تقرير 70

 

 

العلمية والتقنية واملعارف اخلربا   “املوارد”وتشمل  لمة األخرى.  
املواد املعدا  واألدوا  واألدوية، أو غ ها من ، فض   عن  والعبية

 أن تيون متيدة جلهود اإلغاثة. اليت ةين
املمينااااة سألااااايال قائمااااة  ميااااررا   5مشااااروع املااااادة ويقاااادم  (8ال

. اليارثةما بعد رحلة   مأو  من اليارثةاإلغاثة مرحلة  للتعاون    
أب  قاعادة مان القواعاد ال مال وعليه، ف ن مضمون مشاروع املاادة  

، مبا   ذلك اليارثة  مرحلة ما قبل الواجبة التعبيق على التعاون 
 منإل اليوارث والتأهب هلا والتختيف من آاثرها.

 الكوارث   خماطر  م   للحد التعاون  -اثنياً  مكرراً   5  املادة
 يشمل التعاون اختاذ التدابري الرامية إىل احلد م  خماطر الكوارث.   

 التعليق 
مبختلاف األاايال الايت قاد  مياررا     5بينما يتعلق مشاروع املاادة   ( 1ال 

يتخذها التعاون   مرحلتي من مراحل دورة اليارثة مها مرحلاة اإلغاثاة  
  را  اثنياا  ميار   5مان اليارثاة ومرحلاة ماا بعاد اليارثاة، يشا  مشاروع املاادة  

لواجب التعاون، امليرس بعبارا  عاماة      الزمين   التعبيق إىل أن نعاق  
، يغعاات أيضاااا  مرحلااة ماااا قباال اليارثاااة. وهيااذا، بينماااا  5مشااروع املاااادة  

  5مواجهااة اليارثااة، يعااا  مشااروع املااادة  ميااررا    5يتناااول مشااروع املااادة  
 مسألة احلد من خماطر اليوارث.   ميررا  اثنيا  

ويحااف هااذا الاانن التعاااون املشااار إليااه أبنااه تعاااون يتعلااق  (2ال
. وينبغاات “الاااذ التااداب  الراميااة إىل احلااد ماان خماااطر اليااوارث” بااا

  16فهااام هاااذه العباااارة   ضاااوء ماااا تااانن علياااه فقااارات مشاااروع املاااادة 
اب  الايت اليت تانن علاى جمموعاة مان التاد 2  لتامها، وخباصة التقرة

 ترمت اديدا  إىل احلد من خماطر اليوارث.
بحااتة مؤقتااة علااى  ميااررا  اثنيااا   5وقااد اعُتمااد مشااروع املااادة  (3ال

أساااااس أن اعتماااااده ال ماااال مبوضااااعه النهااااائت   جمموعااااة مشاااااريإل 
 5املواد، مبا   ذلك على وجه اخلحو  دجمه، هو ومشاروع املاادة 

. وهاااذه مساااائل تُر ااات 5ة   مشاااروع  مااانق  جدياااد للمااااد ،مياااررا  
معّلقة انتظارا  لتسويتها   أثناء وضإل الحيغة النهائية للقراءة األوىل 

 ملشاريإل املواد. 

 ض املساعدة و عر  -12املادة  
ــة   ــة الدوليــ ــات احلكوميــ ــدة، واملنظمــ ــم املتحــ للــــدو ، واألمــ

يف عـرض املسـاعدة علـى الدولـة املتـأثرة   املختصة األخـرى احلـقُ 
 ذات الصــلةملواجهــة الكارثــة. وجيــوز للمنظمــات غــري احلكوميــة 

 املساعدة على الدولة املتأثرة. أيضاً عرضُ 

 التعليق 
مايااااة ااجملتمااااإل الاااادويل سهتمااااام  12مشااااروع املااااادة  يعاااارتف (1ال

وهو اهتمام ينبغت اعتباره ميم   األاخا    حاال  اليوارث،  

. 9دور الدولااة املتااأثرة األساساات الااذ  ياانن عليااه مشااروع املااادة لاا
ويُعد هذا النن تعب ا  عن مبادأ التضاامن الاذ  تقاوم علياه جمموعاة 
مشاااريإل املااواد املتعلقااة هبااذا املوضااوع برمتهااا، وتعباا ا  سألخاان عاان 

 .ميررا   5و 5مبدأ التعاون امليرس   مشروعت املادتي 
املساااعدة فحسااب،  “عااروض” ب 12ة ويُعااذ مشااروع املاااد (2ال

 ساااااواءاملسااااااعدة سلتعااااال. وهاااااذه العاااااروض،  “تاااااوف ”وال يتنااااااول 
، هاااات أساسااااا  عااااروض لعلااااب اسااااتجابة  إبرادة منتااااردة أم  أ اناااات
ا إقاارار بوجااود واجااب قااانون ر علااى أهنااتساا  ن تُ ينبغاات أ ال، و ةطوعياا

لدولاااة التزاماااا  علاااى اعااارض املسااااعدة ينشااائ وال  يتااارض املسااااعدة.
الاااذ  تساااتند إلياااه  ساساااتالسااايادة األبااادأ ووفقاااا  مل تاااأثرة بقبوهلاااا.امل

جمموعااة مشاااريإل املااواد برمتهااا، جيااوز للدولااة املتااأثرة أن تقباال، قبااوال   
 لياا  أو جزئياا ، أو أال تقباال، عاروض املسااعدة الاايت تقادمها الاادول 

11أو اجلها  التاعلة من غ  الدول وفقا  للمادة 
 . (318ال

وفقاااا  ملشااااريإل املاااواد ”  اااارط تقااادمي عاااروض املسااااعدة وينعاااو  
منهااااا أن تلااااك العااااروض ال ةياااان أن  ،علااااى نتااااائج ضاااامنية “هااااذه

تياااااون ذا  طاااااابإل متيياااااز ، وال ةيااااان  اااااذلك أن تياااااون مرهوناااااة 
 تقبلها الدولة املتأثرة. بشروط ال

وعااااااروض املساااااااعدة املتسااااااقة مااااااإل مشاااااااريإل املااااااواد احلاليااااااة  (3ال
الداخلية للدولة املتأثرة. ويتتق  خ     الشؤونةين أن تُعترب تد ال

هااااااذا االسااااااتنتاج مااااااإل مااااااا أورده معهااااااد القااااااانون الاااااادويل   قااااااراره 
بشاااأن محاياااة حقاااوق اإلنساااان ومبااادأ عااادم التااادخل    1989 لعاااام

 للدول  الشؤون الداخلية
دولاااة أو جمموعاااة دول أو منظماااة دولياااة أو هيئاااة إنساااانية حمايااادة،  قياااام  إن  
توف  األغذية أو اللوازم العبياة لدولاة  بعرض  لحليب األمحر،ل  الدوليةلجنة  ال 

هااو أو صاحتهم مهااددة بشاايل خعاا     إقليمهااا أخارى تيااون حياااة الساايان 
 .(319الالدولة لتلك الداخلية الشؤون    مشروع غ  تدخ    اعتباره  ةين  الأمر 

علاااى سااااعدة املض و مساااألة عااار  12ويتنااااول مشاااروع املاااادة  (4ال
الايت تقادمها جهاا  فاعلاة اثلثاة، وذلاك سإلااارة   الادول املتاأثرة 

مجلتي منتحلتي إىل اجلها  اليت يرج   أن تقدم عروضا  مان هاذا 
القبياااال   أعقاااااب اليااااوارث. فتااااذ ر اجلملااااة األوىل الاااادول واألماااام 

ة واملنظماااا  احليومياااة الدولياااة املختحاااة األخااارى،   حاااي املتحاااد
__________ 

 حولياة، انظار  12على اآلراء اليت أُبديت بشاأن مشاروع املاادة   ل ط ع  (318ال 
 املرجااااإل. انظاااار أيضااااا   283-278  التقاااارا  (، الثاااااناجمللااااد الثااااان الاجلاااازء  ،2011
 الثااان اجمللااد ،2012 حوليااةاخلااامس للمقاارر اخلااا ،    التقرياار و   ، 44  التقاارة   ، نتسااه
 . 78-55  التقرا    ، A/CN.4/652  الوثيقة (، األولالاجلزء 

 ,Institute of International Law, Yearbook, vol. 63, Part II (319ال 

Session of Santiago de Compostela (1989), 8th Commission, “The 

protection of human rights and the principle of non-intervention in the 

internal affairs of States” (13 September 1989), art. 5, p. 345 (the 

resolution is available from the Institute’s website: www.idi-iil.org/) . 

https://www.idi-iil.org/en/
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اللجنااة وقااد قاارر   تتناااول اجلملااة الثانيااة املنظمااا  غاا  احليوميااة.
، اختاااار   تااات اجلملاااة األوىل ف صااايغة خمتلتاااة   اجلملتاااي.  اساااتخدام 

غاااراض  أل   “ احلاااق   عااارض املسااااعدة ]...[    ا]ااااها[ ل ” اللجناااة صااايغة  
لاايس  لاادول واألماام املتحاادة واملنظمااا  احليوميااة الدوليااة  التأ يااد. فا 

فقاااط مااان حقهاااا أن تعااارض املسااااعدة علاااى الدولاااة املتاااأثرة، بااال إهناااا  
  و  املقابااال، اعتمااد  اللجناااة لااادى .  تشااج إل أيضاااا  علاااى فعاال ذلاااك 

جيااوز  ”   صاايغة اإلاااارة إىل املنظمااا  غاا  احليوميااة   اجلملااة الثانيااة  
إلبااااراز التترقااااة، ماااان حيااااث    “ ساااااعدة أيضااااا  عاااارض امل ]...[    ا]اااااها[ ل 

العبيعااة واملر ااز القااانون، بااي موقااف تلااك املنظمااا  وموقااف الاادول  
 واملنظما  احليومية الدولية.  

لااادور اهلاااام س 12تعاارتف اجلملاااة الثانياااة مااان مشاااروع املاااادة و  (5ال
الايت تياون، ايام املنظماا  غا  احليومياة تلاك  ضاعلإل باهالاذ  ت

تقااادمي املسااااعدة ،   وضاااإل ةيّنهاااا مااان طبيعتهاااا وموقعهاااا وخربهتاااا
وموقاااف اجلهاااا  التاعلاااة غااا  احليومياااة، ليارثاااة معيناااة.  اساااتجابة  

واجلها  التاعلة األخرى، من القيام بعمليا  اإلغاثة لايس مساألة 
اتتاقيااا  جنيااف جدياادة   القااانون الاادويل. فقااد ساابق أن نحاات 

   حاال  النزاع املسل  على أنه،  1949لعام 
،  اللجنااة الدوليااة للحااليب األمحاار، أن تعاارض حماياادةهليئااة إنسااانية جيااوز  

 .(320الخدماهتا على أطراف النزاع

الثاااااان إىل اتتاقياااااا  جنياااااف اإلضاااااا  وسملثااااال، يااااانن الربوتو اااااول 
 على ما يلت  1949 لعام
جيااااوز جلمعيااااا  الغااااوث اليائنااااة   إقلاااايم العاااارف السااااامت املتعاقااااد مثاااال  

الحليب األمحر واهل ل األمحر واألسد والشمس األمحرين، أن تعارض   مجعيا 
خااادماهتا ألداء مهامهاااا املتعاااارف عليهاااا فيماااا يتعلاااق بضاااحااي النااازاع املسااال . 

يعرضااوا القياااام وةياان للساايان املاادنيي، ولاااو بناااء  علااى مباااادرهتم اخلاصااة، أن 
 .(321البتجميإل اجلرحى واملرضى واملنيوبي   البحار ورعايتهم

وقااد أ ااد  اجلمعيااة العامااة املسااامهة اهلامااة الاايت تقاادمها املنظمااا  
غاااا  احليوميااااة الاااايت تعماااال باااادوافإل إنسااااانية حمضااااة   االسااااتجابة 

 اااااااانون   8املاااااااؤر   43/131حلااااااااال  الياااااااوارث، وذلاااااااك   قرارهاااااااا 
تقااااادمي املسااااااعدة اإلنساااااانية إىل ”، واملعناااااون 1988األول/ديسااااامرب 

، الذ  دعت “ضحااي اليوارث العبيعية وحاال  العوارئ املماثلة
تيسا  ”فيه اجلمعياة العاماة الادول املتاأثرة  افاة،   مجلاة أماور، إىل 

عمل هذه املنظما    تنتيذ تقدمي املساعدة اإلنساانية، وال سايما 
__________ 

  اجلرحاااااى حالاااااة    لتحساااااي سااااابيل املثاااااال، اتتاقياااااة جنياااااف    علاااااى   انظااااار،  (320ال 
مااان    2  التقااارة   ، ( األوىل الاالتتاقياااة    امليااادان       املسااالحة   القاااوا  أفاااراد    مااان   واملرضاااى 
 . 3 املادة 
 12   املعقاااااااااااااودة جنياااااااااااااف اتتاقياااااااااااااا  إىلاإلضاااااااااااااا   الربوتو اااااااااااااول (321ال 

 الدولياااة غاا  املسااالحة املنازعااا  ضااحااي اماياااة واملتعلااق 1949أغسااعس /آب
 .18 املادة من 1 التقرة ،(الثانالالربوتو ول 

يااااة العبيااااة، الاااايت ييااااون ]ألجلهااااا[ تقاااادمي األغذيااااة واألدويااااة والرعا
مجيااإل ”(، واناااد  4الالتقاارة  “الوصااول إىل الضااحااي أماارا  جااوهراي  

اليت تعمل على تقدمي الدول أن تقدم مساندهتا إىل هذه املنظما  
املسااااعدة اإلنساااانية، عناااد احلاجاااة، إىل ضاااحااي الياااوارث العبيعياااة 

 (.5الالتقرة  “وحاال  العوارئ املماثلة

 شروط تقدمي املساعدة اخلارجية  -13  املادة
ــاعدة   ــدمي املسـ ــى تقـ ــروط علـ ــرض شـ ــأثرة فـ ــة املتـ ــوز للدولـ جيـ

اخلارجيـــة. وجيـــب أن تكـــون هـــذه الشـــروط متفقـــة مـــع مشـــاريع 
املـواد هـذه، وقواعــد القـانون الـدول الواجبــة التطبيـق، والقــانون 

دة ى يف الشروط االحتياجـات احملـدا الوطو للدولة املتأثرة. ويراع  
ــع لاشـــ ــاعدة. وعنـــد وضـ ــة ونوعيـــة املسـ ــأثري  ابلكارثـ خا  املتـ

 الشروط، حتدد الدولة املتأثرة نطاق املساعدة املطلوبة ونوعها.

 التعليق 
مسااألة فاارض اااروط ماان جانااب  13يتناااول مشااروع املااادة  (1ال

الااادول املتاااأثرة علاااى تقااادمي املسااااعدة اخلارجياااة   إقليمهاااا. ويؤ اااد 
ثرة   فااااارض ااااااروط علاااااى تلاااااك مشاااااروع املاااااادة حاااااق الدولاااااة املتاااااأ

املسااااااعدة، وفقاااااا  ملشااااااريإل املاااااواد احلالياااااة وقواعاااااد القاااااانون الااااادويل 
املاااادة إىل  يتياااة ادياااد شااا  تو  والقاااانون الاااوطين الواجباااة التعبياااق.

دة لألااخا  املتاأثرين سليارثاة االحتياجاا  احملاد  تلك الشاروط. ف
تقضت املادة هت اليت ادد طبيعة هذه الشروط. و   ونوعية املساعدة

نعاااااق إىل عنااااد وضااااإل الشااااروط، أيضااااا  أبن تشاااا  الدولااااة املتااااأثرة، 
 ا.املساعدة املعلوبة ونوعه

مشاااااروع نحاااااو  علياااااه   امل يعااااازز مشاااااروع املاااااادة املبااااادأَ و  (2ال
وهو املبادأ الاذ  يعارتف بادور الدولاة املتاأثرة األساسات   ،  9 املادة
واإلاااراف عليهمااا  ومراقبتهمااا وتنسايقهمااملسااعدة اإلغاثااة و توجياه 

الااايت  “ااااروطجياااوز ]...[ فااارض ” عباااارةساااتخدام   إقليمهاااا. وس
يساااااّلم مشاااااروع العاااااابإل العاااااوعت لتقااااادمي املسااااااعدة، تنساااااجم ماااااإل 

  فارض اااروط علاى تلاك املساااعدة، ة أثر ق الدولااة املتااا 13 املاادة
ل أن توضااإل قباال حاادوث اليارثااة، ولياان ةياان  وهاات اااروط يتضاا 

أيضااا  أن توضااإل فيمااا يتعلااق أبااايال حمااددة ماان املساااعدة تقاادمها 
جها  فاعلة بعينها   أثنااء مرحلاة االساتجابة. وتشا  اللجناة إىل 

ألن نعاق هاذا احليام يشامل املسااعدة الايت   “اخلارجية”املساعدة  
مثل املنظما  الدولية، تقدمها دول اثلثة أو جها  فاعلة أخرى، 

ولينه ال يشمل املساعدة املقدمة مان محاادر داخلياة،  املنظماا  
 غ  احليومية احمللية.

فااارض ااااروط رة   أثالدولاااة املتاااحاااق مشاااروع املاااادة ويقياااد  (3ال
فهااااو حااااق جتااااب  ارسااااته وفقااااا  للقواعااااد القانونيااااة املساااااعدة، علااااى 

جيااوز ار القااانون الااذ  اجلملااة الثانيااة اإلطااالواجبااة التعبيااق. وتُبااي 
مشاااريإل املااواد هااذه، وقواعااد ” الشااروط ضاامنه، وهااو يشااملفاارض 
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 .“القااانون الاادويل الواجبااة التعبيااق، والقااانون الااوطين للدولااة املتااأثرة
أن لتشاديد علاى ل “هذهمشاريإل املواد ”أدرجت اللجنة عبارة  وقد  

اد املااذ ورة   املااو جيااب أن تيااون متتقااة مااإل املبااادئ  شااروطمجيااإل ال
السابقة وال حقة، ف  توجد سلتايل حاجة إىل تيرار تعداد املبادئ 
اإلنسانية والقانونية اليت تتناوهلا مواد أخرى سلتعل، وخباصة حسان 

، أال 6النيااة والساايادة واملبااادئ اإلنسااانية الاايت يتناوهلااا مشااروع املااادة 
 وهت اإلنسانية واحلياد والنزاهة وعدم التمييز.

 الداخلياةالقاواني  حجياةاارة إىل القانون الاوطين اإلوتؤ د   (4ال
أن غاااا  أهنااااا ال تعااااذ ضاااامنا  سلضاااارورة . ادياااادا   ةأثر املتاااا ة  املنعقاااا

دولاة تعلنهاا اليوجد مسبقا  قانون وطين يُعذ بتتاصيل الشروط اليت 
تشاريإل وطاين  ورغم عدم ااارتاط وجاود املتأثرة   حال وقوع  ارثة.

الشروط، ف ن هذه الشروط جيب أن تيون متتقاة معّي قبل اديد 
 مإل أ  تشريإل داخلت ذ  صلة ييون قائما    الدولة املتأثرة.

وعلاااااى الدولاااااة املتاااااأثرة واجلهاااااة املسااااااِعدة  لتيهماااااا االمتثاااااال   ( 5ال 
لقواعااد القااانون الااوطين الواجباااة التعبيااق. وال جيااوز للدولااة املتاااأثرة أن  

لقاااواني، وجياااب علاااى اجلهاااة  تتاارض ااااروطا  غااا  ماااا يتتاااق مااإل تلاااك ا 
املسااااااعدة أن متتثااااال لتلاااااك القاااااواني   مجياااااإل األوقاااااا  طيلاااااة فااااارتة  
املسااعدة. وال يانن مشاروع املاادة صاراحة علاى هاذه املعاملاة سملثال،  
ألهنا م زمة للمبدأ األوسإل املتمثل   احرتام القواني الوطنياة. وتؤياد  

املساااااااعدة ملزماااااااة  االتتاقااااااا  الدوليااااااة القائمااااااة اجلااااااازم أبن اجلهااااااا   
سالمتثااااال للقااااانون الااااوطين. فاتتاااااق رابعااااة أماااام جنااااوب ااااارق آساااايا  
بشااأن إدارة اليااوارث واالسااتجابة حلاااال  العااوارئ، مااث  ، ياانن    

عملياااة  املشاااار ون    فاااراد  األ حيااارتم  ” علاااى أن    13مااان املاااادة    2التقااارة  
  . ويشااارتط “ هباااا   ون القاااواني واللاااوائ  الوطنياااة ويتقياااد   مجياااإل املسااااعدة  

عدد من االتتاقا  الدولية األخرى أيضا  أن ارتم اجلها  املسااعدة  
 . ( 323ال أو أن تتحرف وفقا  لقانون الدولة املتأثرة   ( 322ال القانون الوطين 

وينعاااو  واجاااب احااارتام القاااواني الوطنياااة الاااذ  يقاااإل علاااى  (6ال
فراد اجلها  املساِعدة على التزام يقضت سارتاط أن يتقيد األعاتق  

الوطنيااااة للدولااااة واألنظمااااة عمليااااة اإلغاثااااة سلقااااواني  املشااااار ون  
مجياااإل التاااداب  امل ئماااة عملياااة اإلغاثاااة  ، وأن يتخاااذ قائاااد(324الاملتاااأثرة

__________ 
 لتسااااااهيل، اتتاقيااااااة البلاااااادان األمريييااااااة املثااااااالعلااااااى ساااااابيل  ، انظاااااار (322ال 

 ، الد(  احلادياة عشارة و الثامناة    املاادتي   ، ( 1991  لعاام ال   الياوارث   حااال        املساعدة 
تقااادمي املسااااعدة   حالاااة وقاااوع حاااادث ناااوو  أو طاااارئ ب املتعلقاااة تتاقياااة االو 

 . 8  املادة   من  7  التقرة   ، ( 1986اللعام    إاعاعت
االتتاااااق املااااربم بااااي حيومااااا  الاااادول املشااااار ة   و ؛ املرجااااإل نتسااااه  (323ال 

منظماااااة التعااااااون االقتحااااااد    منعقاااااة البحااااار األساااااود بشاااااأن التعااااااون   
  اليااااااااوارث العبيعيااااااااة املساااااااااعدة العارئااااااااة واالسااااااااتجابة العارئااااااااة   حاااااااااال

 . 9و  5املاداتن    ، ( 1998اللعام    البشرية   األنشعة   عن  النامجة واليوارث  
املثااااااال، االتتاقيااااااة املتعلقااااااة سآلاثر عااااااابرة احلاااااادود    ساااااابيل علااااااى    انظاااااار،  ( 324ال  

يتحاارف األفااراد  ” (   1ال   العاااار   املرفااق ،  1992آذار/مااارس    17للحااوادث الحااناعية،  
 . “ للقواني ذا  الحلة للعرف العالب     عملية املساعدة وفقا   املشار ون 

أن و ، (325الالوطنيااة للدولاااة املتاااأثرةواألنظماااة مراعااااة القااواني لضاامان 
. (326الاألفااااراد القااااائمون سملساااااعدة مااااإل الساااالعا  الوطنيااااةتعاااااون ي

االلتااااازام القاضااااات سحااااارتام القاااااواني الوطنياااااة والتعااااااون ماااااإل ويتتاااااق 
ساالعا  الدولااة املتااأثرة مااإل املباادأ املهاايمن املتمثاال   ساايادة الدولااة 

 املتأثرة ومبدأ التعاون.
واحلق   فرض اروط على املساعدة هاو إقارار ااق الدولاة  (7ال

، املتااأثرة   أن تاارف  املساااعدة غااا  املرغااوب فيهااا أو غاا  ال زماااة
وأن اااادد املسااااعدة الااايت اتااااج إليهاااا والوقااات املناساااب لتقااادةها. 
وتوضاا  اجلملااة الثالثااة ماان مشااروع املااادة املعلااوب   الشااروط الاايت 

فيهاا االحتياجااا   “يراعاَى”ااددها الادول املتاأثرة، أ  ضارورة أن 
. غا  نوعية املساعدة ذلك و  ،دة لألاخا  املتأثرين سليارثةاحملد  

ىي”أن  لمااااة  ال تتيااااد أبن الشااااروط املتعلقااااة سالحتياجااااا   “راعااااَ
احملاااااددة ونوعياااااة املسااااااعدة هااااات الشاااااروط الوحيااااادة الااااايت ةيااااان أن 

 تترضها الدول على تلّقت املساعدة اخلارجية.
للداللااااااااة علااااااااى أن  “احملااااااااد دة”وأدرجاااااااات اللجنااااااااة  لمااااااااة  (8ال

االحتياجا  جيب أن تيون جلية عند اديد الشاروط، وعلاى أهناا 
  بتغ  احلالة على أرض الواقإل وتاوافر املزياد مان املعلوماا . قد تتغ

وتعااااين هااااذه اليلمااااة أنااااه ينبغاااات أال تيااااون الشااااروط تعسااااتية، باااال 
هتااادف إىل محاياااة أولئاااك املتاااأثرين سليارثاااة. وتشااا   لماااة  ا  ااااروط

إىل ضاارورة وجااود عمليااة تساام  بتحديااد االحتياجااا ،  “احملاادد ة”
ل وةياان أن تتخااذ هااذه العمليااة ااا يل تقياايم ل حتياجااا ، ويتضاا 

أيضااااا  أن تااااتم سلتشاااااور مااااإل اجلهااااا  املساااااِعدة. غاااا  أن اإلجااااراء 
املتعلق بتحديد االحتياجا  ليس إجراء  مقررا  سلتا ، وتُارتك للدولاة 
املتااأثرة حريااة اتباااع أنسااب إجااراء. وهااذا ااارط ماارن ةياان الوفاااء بااه 

وينبغااات أال ياااؤد  وفقاااا  لظاااروف اليارثاااة وقااادرا  الدولاااة املتاااأثرة. 
ادياااد االحتياجاااا  أب  حااااال مااان األحااااوال إىل إعاقاااة أو لخاااا  
املساااعدة التوريااة والتعالااة. ويُقحااد ماان احلياام الااذ  تنعااو  عليااه 

االحتياجاااااااا  األساساااااااية لألااااااااخا  ”اجلملاااااااة الثالثاااااااة أن تلااااااا   
  حااااال وقااااوع  ارثااااة، علااااى النحااااو املنحااااو  عليااااه    “املعنيااااي

ينبغاات اعتبااره محاياة إضااافية حلقاوق واحتياجااا  ، و 2مشاروع املاادة 
    “االحتياجاااا ”األااااخا  املتاااأثرين سلياااوارث. واإلااااارة إىل 

 ااااا  مشاااااروعت املاااااادتي هااااات إااااااارة واساااااعة مباااااا ييتااااات لتشااااامل 
__________ 

بشااأن إدارة    ساابيل املثااال، اتتاااق رابعااة أماام جنااوب ااارق آساايا   علااى   ، انظاار  ( 325ال  
عمليااة    قائااد يتخااذ  ”    13ماان املااادة    2، التقاارة  اليااوارث واالسااتجابة حلاااال  العااوارئ 

 . “ الوطنية   واألنظمة التداب  امل ئمة لضمان التقيد سلقواني    مجيإل املساعدة  
 See, for example, P. Macalister-Smith, International (326ال 

Guidelines for Humanitarian Assistance Operations (Heidelberg, Max 

Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, 

1991), para. 22 (b)    ”  ااال األوقاااا  خااا ل عملياااا  تقااادمي املسااااعدة   
مإل السالعا  املختحاة    سملساعدة   القائمون اإلنسانية، ]...[ الج( يتعاون األفراد  

 . “ املتلقية   ة لدول ا     نة  املعي  
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االحتياجااا  اخلاصااة للنساااء واألطتااال واملسااني واألاااخا  ذو  
احملااارومي واجلماعاااا  واألااااخا  الضاااعتاء أو الضاااعتاء و اإلعاقاااة 

 .الضعيتة أو احملرومة
ضاامان حااق الاادول املتااأثرة    “ نوعيااة ” ويُقحااد ماان إدراج  لمااة   ( 9ال 

  رفاا  املساااعدة غاا  الضاارورية أو الاايت قااد تيااون ضااارة. وةياان أن  
تشااااامل الشاااااروط فااااارض قياااااود تساااااتند،   مجلاااااة ماااااا تساااااتند إلياااااه، إىل  

 مل ءمة الثقافية. اجلوانب املتعلقة سلس مة واألمن والتغذية وا 
املسااعدة  نعااق”حيما  بشاأن    13ويتضمن مشروع املادة   (10ال

. وهاذا يتساق ماإل االتتاقاا  الدولياة الساابقة الايت “املعلوبة ونوعها
، يضاااإل “اااادد”. وسساااتخدام  لماااة (327التتضااامن أحياماااا  مشااااهبة

مشروع املادة على عاتق الدولة املتأثرة أن تتاوىل ادياد ناوع ونعااق 
دة املعلوباااة عناااد فااارض ااااروط علاااى املسااااعدة. و  الوقااات املسااااع

نتسااه، يعااين مشااروع املااادة ضاامنا  أن نعاااق تلااك املساااعدة ونوعهااا 
سيُبل غان، حال اديدمها، إىل اجلها  التاعلة الثالثة الايت ةيان أن 
تقاادم املساااعدة، وهااو األماار الااذ  ماان اااأنه أن ييساار املشاااورا . 

عملية املساعدة، وسيضامن وصاول  وسيؤد  ذلك إىل زايدة  تاءة
 املساعدة املناسبة   الوقت امل ئم إىل من حيتاج إليها.

ونظر  اللجنة   عدد من اخلياارا  بشاأن اساتخدام التعال    ( 11ال 
. وقااااارار اللجناااااة اساااااتخدام  لمتاااااي  “ ااااااروط ” املناساااااب ماااااإل  لماااااة  

     “ formulate” و   “ place” ]   “ وضااااإل ” و   “ فاااارض ” خمتلتتااااي، مهااااا  
 [، هو خيار إنشائت ال ينعو  على متييز   املعذ. النن اإلنيليز  

 اخلارجية  املساعدة تيسري  -14  املادة
ــأثرة التــدابري الالزمــة، يف إطــار قانوهنــا  -1  تتخــذ الدولــة املت

الوطو، لتيسري تقدمي املسـاعدة اخلارجيـة بشـكل فـوري وفعـا ، 
 وااصة فيما يتعلق مبا يلي:

مثــل جمــاالت موثفــو اإلغاثــة املــدنيون والعســكريون، يف  )أ( 
االمتيـــــازات واحلصـــــاانت، وشـــــروط مـــــن  التأشـــــرية والـــــدخو ، 

 وتصاري  العمل، وحرية التنقلمم
مثـل الشـروط والتعريفـات جمـاالت السلع واملعـدات، يف   و)ب(

 اجلمركية، والضرائب، والنقل، والتصرف فيها.
ــة  -2  ــأثرةتكفــــل الدولــ ــة ا املتــ ــى إ حــ ــهولة علــ الطــــالع بســ

 تشريعاهتا وأنظمتها ذات الصلة، لتيسري احرتام القانون الوطو.

__________ 
  مااااااوارد   بتقاااااادمي   املتعلقااااااة   اتمباااااا  علااااااى ساااااابيل املثااااااال، اتتاقيااااااة  انظاااااار، (327ال 

 التقاارة ،اإلغاثااة   ولعمليااا    اليااوارث   ماان   للحااد   وال سااليية   السااليية   االتحاااال  
[ مسااااااعدة   جماااااال تعلاااااباااااادد الدولاااااة العااااارف الااااايت ]”  4 املاااااادةمااااان  2

 .“االتحاال  السليية وال سليية نعاق ونوع املساعدة املعلوبة

 التعليق 
تيس  املساعدة اخلارجية. والغرض  14يتناول مشروع املادة  (1ال

لتقاادمي املساااعدة  مهيِّئااا  منااه هااو ضاامان أن ييااون القااانون الااوطين 
وع املاادة مان بحورة فورية وفعالة. واقيقا  هلذه الغاية، يقتضت مشر 

الدولااة املتااأثرة أن تيتاال أيضااا  أن تيااون تشااريعاهتا وأنظمتهااا ذا  
 الحلة متاحة الّط ع اجلها  املساِعدة عليها بحورة ميس رة.

تتخذ الدولة املتأثرة التاداب  ”وينن مشروع املادة على أن  (2ال
بشاايل فااور  وفعااال. وةياان أن املساااعدة لتيساا  تقاادمي  “ال زمااة

تتخذ الدولة املتأثرة التداب  ال زمة،   إطار قانوهناا ”ارة  تشمل عب
،   مجلاااااااة ماااااااا تشااااااامله، التاااااااداب  التشاااااااريعية والتنتيذياااااااة “الاااااااوطين

واإلدارياااة. وةيااان أن تشااامل التاااداب  أيضاااا  اإلجاااراءا  الااايت تُتخاااذ 
مبوجب تشريعا  العوارئ، فضا   عماا يياون جاائزا  مان تعاديل أو 

و أنظمة وطنية معّيناة، حيثماا  اان ذلاك تععيل مؤقت لتشريعا  أ
مناساابا . وبحااياغة مشااروع املااادة علااى هااذا النحااو، تشااجإل اللجنااة 
الدول على السمامب إبميانية إيقاف تعبياق قوانينهاا الوطنياة بحاتة 
مؤقتة   حال وقوع  ارثة، وعلى إدراج أحيام مناسابة   قوانينهاا 

قانون   أثناء الترتة الوطنية ليت ال تنشأ حالة من غياب اليقي ال
احلرجة اليت تعقب اليارثاة، إذ تحاب  حينهاا أحياام العاوارئ هاذه 

 أحياما  ضرورية.
ويعااارض مشاااروع املاااادة أمثلاااة علاااى جمااااال  املسااااعدة الااايت  (3ال

ينبغاااات أن يساااام  القااااانون الااااوطين سلاااااذ تااااداب  م ئمااااة بشااااأهنا. 
ة قباال األمثلااة، ، الااوارد“وخباصااة فيمااا يتعلااق مبااا يلاات”وتشاا  عبااارة 

إىل أن هذه القائمة ليست قائمة جامعة، بل قائمة يراد هبا توضي  
خمتلاااف اجملااااال  الااايت قاااد يلااازم أن يتناوهلاااا القاااانون الاااوطين لتيسااا  

 املساعدة التورية والتعالة.
وتتناااااااول التقاااااارة الترعيااااااة الأ( مااااااووتت اإلغاثااااااة. و  ِذ اااااار  (4ال

يهماااا، اديااادا ، إااااارة  إىل ماااووتت اإلغاثاااة املااادنيي والعسااايريي  ل
اعرتاف اللجناة أبن املاووتي العسايريي ياؤدون   أغلاب األحياان 
دورا  رئيسيا    عملياا  االساتجابة   حااال  الياوارث. ومووتاو 
اإلغاثااة العساايريون هاام أولئااك الااذين يشااار ون   تقاادمي املساااعدة 

م إرااادا  بشاأن  اإلنسانية. واجملاال  اليت تتناوهلا التقارة الترعياة تقاد
االمتياااازا   يتياااة تيسااا  عمااال املاااووتي علاااى  اااو أفضااال. فمااان  

للجهاااا  املسااااِعدة تااادب  هاااام يااارد   اتتاقاااا  دولياااة   واحلحااااان 
. (328ال ثا ة لتشاجيإل املساااعدة الايت يقادمها عمااال املعوناة األجانااب

واإلعتااااااااء مااااااان اإلجاااااااراءا  ال زماااااااة للححاااااااول علاااااااى التأاااااااا ا  
تحاااري  العماال، أو تعجياال تلااك اإلجااراءا ، والاادخول واسااتخراج 

__________ 
علااااى ساااابيل املثااااال، االتتاقيااااة اإلطاريااااة للمساااااعدة   جمااااال  انظاااار، (328ال 

 علاااى”  4 املاااادة مااان 5 التقااارة، 2000أاير/ماااايو  22املؤرخاااة  ،احلماياااة املدنياااة
االمتيااااااازا    اااااالالدولااااااة املسااااااتتيدة أن متاااااان ،   حاااااادود قوانينهااااااا الوطنيااااااة،  

 .“واحلحاان  والتسهي   ال زمة إلجناز مهمة املساعدة
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. ومااا مل يياان (329الهااو أماار ضاارور  لضاامان تقاادمي املساااعدة التوريااة
ف العااااملون   هاااذا  هنااااك نظاااام خاااا    هاااذا الحااادد، قاااد يوقاااَ
اجملاااال عناااد احلااادود أو يتعاااذر علااايهم العمااال بحاااتة قانونياااة خااا ل 

سسااااااتمرار إىل األايم احلرجااااااة الاااااايت تعقااااااب اليارثااااااة، أو ُيضااااااعرون 
املغااادرة ت الاادخول جمااددا  لياات ال يتجاااوزوا ماادة البقاااء احملااددة   
لااااا اهتم. وتعااااين حريااااة التنقاااال أن ييااااون العاااااملون قااااادرين علااااى 
التنقااال ارياااة داخااال املنعقاااة املنيوباااة ليااات ياااؤدوا بشااايل ساااليم ماااا 

. وةياااان أن تقيااااد الاااادول املتااااأثرة (330الاتحتااااق عليااااه ماااان مهااااام حمااااددة
ول إىل مناطق حساسة بعينها، على أن تسم    الوقت ذاته الوص

ارية التنقل داخل املنعقة املعنية. فتقييد حر ة مووتت اإلغاثاة با  
 مربر يثّبط من قدرهتم على تقدمي مساعدة مرنة.

وهات تشامل السلإل واملعادا ، وتتناول التقرة الترعية الب(  (5ال
د الغذائية واألدوية وغ ها مجيإل اإلمدادا  واألدوا  واآلال  واملوا

ماان مسااتلزما  عمليااا  اإلغاثااة. وتقحااد اللجنااة أن تشاامل هااذه 
التئة أيضا   ا ب البحاث، حياث إهناا تُعتارب عاادة  سالعا  ومعادا ، 
باادال  ماان إنشاااء فئااة مسااتقلة خاصااة سحليااواان . والساالإل واملعاادا  

طنياة ضرورية لتيس  املسااعدة التعالاة، وجياب أن تياون القاواني الو 
مرناااة ليااات تلااا  احتياجااا  األااااخا  املتاااأثرين سلياااوارث  قااواني

الشااروط ولتضامن وصاول املساااعدة إلايهم فاورا . وينبغاات التناازل عان 
فضاا   عاان الضاارائب، أو لتيتهااا، ماان أجاال  والتعريتااا  اجلمر يااة،

. فالسالإل واملعادا  الايت (331الخت  التياليف وتتاد  لخار السالإل
سااريعا  عدةااة النتااإل، واإلجااراءا  العاديااة  يتااأخر وصااوهلا قااد تحااب 

املعمول هبا هبدف محاية املحاا االقتحادية للدولة ةيان أن تحا  
عائقاااااا  فيماااااا يتحااااال مبعااااادا  املعوناااااة الااااايت ةيااااان أن تنقاااااذ األروامب 

 توفر الغوث ال زم. أو

__________ 
أن متعلبا   بعيد عهدمجعيا  الحليب األمحر منذ   رابعةالحظت   (329ال 

 ثااا  مااان    ياااؤخر و  طاااوي    يساااتغرق وقتاااا   إجاااراء  ”ل الااادخول والتأاااا ا  متثااا
 املسااعدة، وهو ما ياؤخر سلتاايل “األحيان إيتاد أولئك املندوبي وتلك األفرقة

 جملااااس  اعتمااااده قااارار ال واجااااب تقاااادةها املتاااأثرةاحليوياااة الاااايت يقاااإل علااااى الدولااااة 
جنيااف،  ، الثالثااة والث ثااي تااه   دور  األمحاار الحااليب مجعيااا   رابعااة  حمااافظت

 (. 1975تشرين الثان/نوفمرب   1  -تشرين األول/أ توبر    28
 See M. El Baradei, Model Rules for Disaster Relief Operations (330ال 

(New York, United Nations Institute for Training and Research, 1982 

(United Nations publication, Sales No. E.82.XV.PE/8)), annex A, rule 16 ،  
  اإلغاثاة   ووتت ملا” تسام     أن   أثرة الدولاة املتا  علاى   جياب   ه ذلك املنشور أن       جاء   فقد 

تنقاال  ال وحريااة    اليارثااة،   ضااربتها   الاايت إىل املناااطق    الاادخول يلاازم ماان حريااة    ا مباا  احملااد دين 
 . “ املتتق عليها  احملد دة يتمينوا من أداء مهامهم  ليت داخل تلك املناطق، 

معاهاادا  دوليااة ااا  علااى هااذه املسااألة. انظاار، علااى ساابيل  تشاادد (331ال 
  للحاد   وال ساليية   الساليية   االتحاال    موارد   بتقدمي   املتعلقة   اتمب    اتتاقية املثال،  

 رابعاة اتتااقأيضاا   انظار ؛9 املاادةمن  4  التقرة  ،اإلغاثة  ولعمليا   اليوارث  من 
 العاااوارئ، حلااااال  واالساااتجابة الياااوارث إدارة بشاااأن  آسااايا اااارق جناااوب أمااام
 .14 املادةالترعية الب( من  التقرة

الثانياااة مااان مشاااروع املاااادة أن تياااون مجياااإل  التقااارةوتشااارتط  (6ال
ذا  الحالة متاحاة بساهولة الطا ع اجلهااا  التشاريعا  واألنظماة 

 “إاتحاة االطا ع بساهولة”املساِعدة عليها. ويبي استخدام عبارة 
أن املعلااااوب هااااو تسااااهيل االطاااا ع علااااى تلااااك القااااواني، دون أن 
يوضإل علاى عااتق الدولاة املتاأثرة عابء تقادمي هاذه املعلوماا  فعلياا  

 إىل  ل جهة من اجلها  املساِعدة على حدة.

 اخلارجية  املساعدة إهناء  -15  املادة
دة، وحســـــــب تتشـــــــاور الدولـــــــة املتـــــــأثرة والدولـــــــة املســـــــاع   

ــاع   ــات املسـ ــاء، اجلهـ ــاعدة االقتضـ ــاء املسـ ــأن إهنـ دة األخـــرى بشـ
ــة املتــأثرة أو الدولــة  وطرائــق هــذا اإلهنــاء. اخلارجيــة وتقــوم الدول

املســــــاعدة أو اجلهــــــات املســــــاعدة األخــــــرى الراغبــــــة يف إهنــــــاء 
 . ذا الشأن املساعدة بتوجي  اإلخطار املناسب

 التعليق 
مساألة إهنااء املسااعدة اخلارجياة.    15يتناول مشروع املاادة   ( 1ال 

ويتااااألف هااااذا املشااااروع ماااان مجلتااااي. فأمااااا اجلملااااة األوىل فتتعلااااق  
التشاااااور بااااي الدولااااة املتااااأثرة والدولااااة املساااااِعدة، واسااااب  بشااارط  

االقتضاااء، بااي الدولااة املتااأثرة واجلهااا  املساااِعدة األخاارى بشااأن  
إهنااااء املسااااعدة اخلارجياااة، مباااا   ذلاااك طرائاااق هاااذا اإلهنااااء. وأماااا  
اجلملاااة الثانياااة فتااانن علاااى اااارط قياااام األطاااراف الراغباااة   إهنااااء  

 ملناسب. املساعدة بتوجيه اإلخعار ا 
وعناااادما تقباااال دولااااة متااااأثرة عرضااااا  ماااان عااااروض املساااااعدة،   ( 2ال 

التاااارتة الاااايت سااااتقد م خ هلااااا    طااااول    سلااااتحيم الدولااااة    هااااذه اااااتت   
اعرتافااا  صاارحيا  أبن    9ماان مشااروع املااادة    2املساااعدة. وتعاارتف التقاارة  

     توجيااه اإلغاثااة واملساااعدة    األساساات الاادور    تتااوىل   لدولااة املتااأثرة ا 
     مااااااا وتنساااااايقهما واإلاااااااراف عليهمااااااا مراقبته و ليااااااوارث  حاااااااال  ا 

علاااى    موافقاااة الدولاااة املتاااأثرة فيشااارتط    11إقليمهاااا. أماااا مشاااروع املاااادة  
املساعدة اخلارجية، منبها  إىل عدم جاواز حجاب هاذه املوافقاة حجباا   
ي هااات أناااه إبمياااان الدولاااة   تعساااتيا . وداللاااة هاااذين احليماااي جُمتمعاااَ

ا، فتنهات باذلك املسااعدة اخلارجياة وتضاإل  املتأثرة أن تسحب موافقته 
 حدا  للنظام القانون الذ   انت تقد م مبوجبه تلك املساعدة.  

إجياااااد تااااوازن بااااي حااااق الدولااااة  15ويتااااوخى مشااااروع املااااادة  (3ال
املتأثرة   إهنااء املسااعدة اخلارجياة وباي موقاف اجلهاا  املسااعِدة، 
هبدف توف  احلماية اليافية لألاخا  املتأثرين سليوارث. وعليه، 
فاااا ن هااااذا احلياااام ال يعاااارتف اااااق الدولااااة املتااااأثرة وحاااادها   إهناااااء 

الدول املساعدة املساعدة من جانب واحد، بل تقر فيه اللجنة أبن 
واجلها  املساعدة األخارى هات نتساها قاد اتااج إىل إهنااء أنشاعة 

حيتا  حاق  ال طارف    15املساعدة. ومن ت، ف ن مشروع املادة  
إهناء املساعدة املقدمة، على أن جير  ذلك سلتشاور مإل الادول أو 

 اجلها  األخرى، اسب االقتضاء.



 75 الكوارث حاالت يف األشخا  محاية 

 

 

ماااان الحاااايوك    “ دة اجلهااااا  املساااااعِ ” وقااااد اسااااُتمد  عبااااارة   ( 4ال 
لوصاااف املنظماااا  الدولياااة واملنظماااا  غااا  احليومياااة الااايت    ( 332ال القائمااة 

تقاااادم اإلغاثااااة واملساااااعدة   حاااااال  اليااااوارث، علااااى أن ييااااون ماااان  
املتهوم أنه سيوضإل تعريف هلاا   ماادة بشاأن اساتخدام املحاعلحا .  

صياغة تشا  إىل طارفي، لينهاا ال تساتبعد    15وقد صيغ مشروع املادة  
 حتمال تعدد اجلها  املساعدة اليت تقدم املساعدة اخلارجية. ا 
ارط التشااور رومب التضاامن والتعااون املتهوماة ضامنا     يس ويع  ( 5ال 

  5  مجيااإل مشاااريإل املااواد ومباادأ التعاااون املياار س   مشااروعت املااادتي  
. وتتوقااإل اللجنااة أن اإلهناااء قااد يحااب  ضااروراي  ألسااباب ااا   ميااررا    5و 

غ  و  مراحاااال خمت  لتاااااة ماااان مراحااااال عمليااااة تقااااادمي املساااااعدة. فقاااااد تَبلاااااُ
عمليا  اإلغاثة مرحلة يحب  فيها مان املنعقات مان وجهاة نظار الدولاة  
املتااااأثرة أو وجهااااة نظاااار واحااااد أو أ ثاااار ماااان األطااااراف املساااااِعدة وقااااُف  
العمليااااا  اجلاريااااة. وةياااان أن تشاااامل الظااااروف الاااايت تااااؤد  إىل إهناااااء  

ا  املساااااعدة، أو احلاااااال  الاااايت  املساااااعدة حاااااال  نتاااااد مااااوارد اجلهاااا
يتااارض فيهاااا وقاااوع  ارثاااة أخااارى اويااال املاااوارد الضااارورية إليهاااا. ويتسااام  

سملروناااااة، إذ يسااااام  بتعاااااديل مااااادة املسااااااعدة وفقاااااا     15مشاااااروع املاااااادة  
للظاااروف، ويشااا  ضااامنا    الوقااات ذاتاااه إىل ضااارورة تشااااور األطاااراف  

  ضااوء    15ادة  اساان نيااة. وعلااى أيااة حااال، ينبغاات أن يُقاارأ مشااروع املاا
؛  2الغااارض مااان مشااااريإل املاااواد، علاااى النحاااو املاااذ ور   مشاااروع املاااادة  

وماااان ت، جيااااب أن تُتخااااذ القاااارارا  املتعلقااااة إبهناااااء املساااااعدة   واااال  
مراعاة احتياجا  األاخا  املتأثرين سليارثة، أ  ماا إذا  انات تلبياة  

 تلك االحتياجا  قد اققت وإىل أ  حد اققت. 
إىل اإلجااراءا  الاايت ينبغاات اتباعهااا      “ طرائااق ” مااة  وتشاا   ل  ( 6ال 

ييون  يناا    إهناء املساعدة. ورغم أن اإلهناء على أساس متبادل قد ال 
ن األطاراف   دائما ، فمن ااأن املشااورا  املتعلقاة بعرائاق اإلهنااء أن متياّ

 املعنية من تيس  التوصل إىل إهناء ود  وفعال. 
وترساااات اجلملااااة الثانيااااة ااااارطا  يقضاااات سإلخعااااار ماااان جانااااب   ( 7ال 

العااااارف الراغاااااب   إهنااااااء املسااااااعدة اخلارجياااااة. فاإلخعاااااار املناساااااب  
يتااااأثر أ    ضااارور  لضاااامان قااادر ماااان االساااتقرار   الوضااااإل، اياااث ال 

طاارف لثاارا  ساالبيا  إبهناااء املساااعدة بشاايل متاااجئ. وقااد صاايغ احلياام  
باال عمليااة التشاااور أو أثناءهااا أو  صااياغة مرنااة تساام  بتوقااحإل اإلخعااار ق 

بعدها. ومل تُترض قيود إجرائية على عملية اإلخعار. غا  أن اإلخعاار  
وفقاا  للظاروف، مباا   ذلاك الشايل الااذ     “ مناسابا  ” ينبغات أن يياون  

 يتخذه، وتوقيته الذ  يتض ل أن ييون مبيرا . 
__________ 

 Guidelines for the Domestic Facilitation and Regulation of (332ال 

International Disaster Relief and Initial Recovery Assistance, adopted 

at the 30th International Conference of the Red Cross and Red 

Crescent, Geneva, 26-30 November 2007 (30IC/07/R4, annex, and 

annotations thereto); or see International Federation of Red Cross and 

Red Crescent Societies, Introduction to the Guidelines for the Domestic 

Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial 

Recovery Assistance (Geneva, 2008), p. 15 . 

 الكوارث  خماطر م   احلد   واجب -16  املادة
اطر الكوارث ابختاذ التـدابري الالزمـة حتد كل دولة م  خم -1 

مبـــا يف ذلـــك عـــ  طريـــق التشـــريعات واألنظمـــة، ملنـــع  واملناســـبة،
 آاثرها والتأهب هلا. الكوارث والتخفيف م 

تشمل تدابري احلـد مـ  خمـاطر الكـوارث إجـراء عمليـات  -2 
ــ   ــاطر وعـ ــ  املخـ ــات عـ ــر املعلومـ ــع ونشـ ــاطر، ومجـ ــيم للمخـ تقيـ

 وتشهيل نظم لإلنذار املبكر. اخلسائر املاضية، وإقامة

 التعليق 
واجاب احلاد مان خمااطر الياوارث.  16يتناول مشروع املادة  (1ال

االلتاااااازام  1ويتااااااألف مشااااااروع املااااااادة ماااااان فقاااااارتي. وترساااااات التقاااااارة 
األساست املتمثل   احلد من خمااطر الياوارث سلااذ تاداب  معّيناة، 

 قائمة إراادية هبذه التداب .  2وتتضمن التقرة 
االعااارتاف سحلاجاااة إىل أن تغعااات    16وجيساااد مشاااروع املاااادة   ( 2ال 

األاااخا    حاااال  اليااوارث لاايس   مشاااريإل املااواد املتعلقااة امايااة 
الادول   مرحلاة ماا   ة، بال أيضاا  واجباا  فقط مرحلة مواجهاة اليارثا

قبال اليارثااة. ويساتند متهااوم احلااد مان خماااطر الياوارث إىل عاادد ماان  
قاارارا  اجلمعيااة العامااة، وقااد جاارى اثااه علااى  ااو أ ثاار تتحااي      
املااااؤمتر العاااااملت للحااااد ماااان اليااااوارث العبيعيااااة، املعقااااود   يو وهامااااا،  

1994مايو  أاير/   27إىل    23الياسن،   الترتة من  
، و  إطار عمل  ( 333ال 

2015-2005هيوغو  
، و  أربإل دورا  للمنتدى العاملت للحد من  ( 334ال 

 . 2013خماطر اليوارث، وآخرها الدورة املعقودة   أاير/مايو  
 ، ف ن2005و ما جاء   إع ن هيوغو لعام  (3ال

ثقافاااااة الوقايااااااة ماااااان اليااااااوارث والقاااااادرة علااااااى مواجهتهااااااا، ومااااااا ياااااارتبط بااااااذلك ماااااان  
اسرتاتيجيا  ملرحلة ما قبل وقوع اليارثة، وهات اسارتاتيجيا  تعاد مبثاباة اساتثمارا   
سااااليمة، جيااااب أن تعااااز ز علااااى مجيااااإل املسااااتواي  ماااان التاااارد  إىل الاااادويل ]...[ إن  
احتمااااال  وقاااوع الياااوارث واألخعاااار وماااا يرتتاااب عليهاااا مااان آاثر تشااايل هتديااادا ،  

غاات هلااا أن تااؤد  إىل إجااراءا  ترماات إىل  لياان االسااتجابة املناساابة هلااا ةينهااا باال ينب 
 .  ( 335ال احلد من املخاطر ومواجهة قلة املناعة إزاءها   املستقبل 

__________ 
 العبيعياااااااااة  الياااااااااوارث  مااااااااان للحاااااااااد العااااااااااملت املاااااااااؤمتر تقريااااااااار انظااااااااار (333ال 
اسااااااااارتاتيجية األول،  املرفاااااااااق، 1 القااااااااارار األول،  التحااااااااال(، A/CONF.172/9ال 

  مبااادئ توجيهيااة التقاااء اليااوارث العبيعيااة يو وهامااا ماان أجاال عااامل أ ثاار أمنااا  
 . املبادئ واالسرتاتيجية وخعة العمل متضمنة   ،والتأهب هلا ولتيف حدهتا

املعقااااود    ااااويب،  الياااوارث،تقريااار املااااؤمتر العااااملت املعااااين سحلاااد ماااان  (334ال 
 التحل(، A/CONF.206/6ال 2005يناير /الثان  انون   22-18  الياسن،هيوغو،  
 واجملتمعاا  األمام قدرة بناء  2015-2005عمل هيوغو   إطار  ،2  القرار  األول،
 . اليوارث مواجهة  على
 .  1  القرار  نتسه،   املرجإل (335ال 
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و  الاااادورة الرابعااااة للمنتاااادى العاااااملت للحااااد ماااان خماااااطر اليااااوارث 
ه امللخاان اخلتااامت الااذ  قدمااه الاارئيس 2013املعقااودة   عااام  ، وجااّ

 االنتباه إىل 
 ا ،قانونياااا ا  التزاماااايُعتاااارب واحلااااد منهااااا  اليااااوارثمنااااإل  أبن ]الااااا[متزايد  اعرتاف]الااااا[
واحلاااق    ،املبيااار ل ناااذار أنظماااةوإنشااااء  ،املخااااطر ا تقييماااذلاااك  يشاااملو 
 .(336السملخاطر اخلاصةاملعلوما   ىلإ صولو ال

مسااتلهمة ماان محااادر    16اجملساادة   مشااروع املااادة    والقاعاادة  (4ال
ماان النظااام األساساات حمليمااة    38ماان املااادة    1 القااانون احملااددة   التقاارة 

سااتند  اللجنااة إىل املباادأين األساساايي املتمثلااي  قااد ا العاادل الدوليااة. و 
  سااااايادة الااااادول وعااااادم التااااادخل، واعتماااااد    الوقااااات ذاتاااااه علاااااى  

ماان القااانون الاادويل حلقااوق اإلنسااان، مبااا فيهااا التاازام  املبااادئ املسااتمدة  
سحرتام حقوق اإلنسان واماياة وإعماال هاذه احلقاوق، وخباصاة    ة الدول 

احلاااق   احليااااة. وال تتعلاااق احلماياااة فقاااط سالنتها اااا  التعلياااة حلقاااوق  
اإلنساااان، بااال تساااتتبإل أيضاااا  التزاماااا  إجيابياااا  يقضااات بقياااام الااادول سلااااذ  

ماااااة وامل ئمااااة ملناااااإل حاااادوث هاااااذه االنتها ااااا ، أاي   اااااان  التااااداب  ال ز 
محدر التهديد. وهذا ما تؤيده قرارا  احملا م الدولياة، وخباصاة حيماا  

  ( 337ال تر يااا   ضااد   أون يلااِدز احمليمااة األوروبيااة حلقااوق اإلنسااان   قضااييت  
اللاااذان أ اادا واجاااب الاااذ التاااداب     ( 338ال روساايا   ضاااد   وآخاارون   بوداييتااا و 

إىل عاادد مااان    16الوقائيااة. وسإلضااافة إىل ذلاااك، يسااتند مشااروع املاااادة  
 . “ بذل العناية الواجبة ” مبادئ القانون البيئت الدويل، مبا فيها مبدأ  

، وهاااو املمارساااة 16ومثاااة أسااااس قاااانون مهااام ملشاااروع املاااادة  (5ال
التزامهاااا سحلاااد مااان الواسااعة النعااااق مااان جانااب الااادول الااايت جتسااد 

خمااااااطر الياااااوارث. فقاااااد دخلااااات دول  ثااااا ة   اتتاقاااااا  متعاااااددة 
 ومنهااااألطاراف وإقليمياة وثنائياة تتعلاق سحلاد مان خمااطر الياوارث، 

بشااأن إدارة اليااوارث    اتتاااق رابعااة أماام جنااوب ااارق آساايا مااا يلاات
عمااال بيجاااي مااان أجااال ومنهااااج ؛ (339الواالساااتجابة حلااااال  العاااوارئ 

إعا ن دهلات و ؛ (340ال(2005لعاام خماطر الياوارث   آسايا الاحلد من  
إعا ن  و ؛ (341ال(2007لعام بشأن احلد من خماطر اليوارث   آسيا ال

__________ 
]املناقشاااا [.  الياااوارث،  خمااااطر مااان للحاااد املتحااادة  األمااام ميتاااب (336ال 

 23-19 جنيااف،  اليااوارث،  خماااطر ماان للحااد العاااملت للمنتاادى الرابعااة  الاادورة 
  علااااى متااااامبال  13   ، أمنااااا   أ ثاااار لغااااد اليااااوم  اسااااتثمر  2013مااااايو / أاير

https://www.preventionweb.net/files/34330_proceedingsar.pdf  .) 
 .Öneryıldız v. Turkey [GC], no. 48939/99, ECHR 2004-XII (337ال 
 ,Budayeva and Others v. Russia, nos. 15339/02 and 4 others (338ال 

ECHR 2008 (extracts). 
  جيار  أول معاهدة دولياة متعلقاة سحلاد مان خمااطر الياوارث    هو   االتتاق (339ال 

 بعد اعتماد إطار عمل هيوغو.    وضعها 
  بيجااي،       املعقااود   اليااوارث،   ماان   سحلااد   املعااين   اآلساايو    املااؤمتر   اعتمااده  (340ال 

 .  2005سبتمرب  / أيلول   27-29
املؤمتر الاوزار  اآلسايو  الثاان املعاين سحلاد مان خمااطر الياوارث،    اعتمده  (341ال 

 .  2007  نوفمرب / الثان   تشرين  8-7  نيودهلت، املعقود    

لعاااااااام  واالملباااااااور بشاااااااأن احلاااااااد مااااااان خمااااااااطر الياااااااوارث   آسااااااايا ال
املااؤمتر الااوزار  اآلساايو  الرابااإل بشااأن احلااد ماان ونتااائج ؛ (342ال(2008

، مجهورياة  اوراي،   التارتة مان املعقاود   إنشايونخمااطر الياوارث، 
ون يإعاااا ن إنشاااا ، أال وهاااات2010تشاااارين األول/أ تااااوبر  28إىل  25

آسيا واحمليط اهلادئ لعام  منعقة بشأن احلد من خماطر اليوارث  
وخعااة عملهااا بشااأن احلااد اإلقليميااة ون ي، وخريعااة طريااق إنشاا2010

قااة منعماان خماااطر اليااوارث عاان طريااق التييااف مااإل تغاا  املنااا    
ل يااااد إطااااار العماااال  تعياااادان ا وثيقتااااانآساااايا واحملاااايط اهلااااادئ، ومهاااا

لحاااد مااان لمباااادرا  آسااايوية للتيياااف ماااإل تغااا  املناااا  و  انقرتحاااتو 
؛ (343الواناااااااااب الضاااااااااعف   املنعقاااااااااةجل مراعااااااااااة  خمااااااااااطر الياااااااااوارث 

 خمااااطرللحاااد مااان  ألفريقيااااواسااارتاتيجية االاااااد األفريقااات اإلقليمياااة 
بااارانمج عمااال لتنتياااذها وضاااإل الااايت أعقبهاااا  (2004لعاااام الالياااوارث 
 حاا  د الحقااا  دّ مااُ  ه، ليناا2010-2005  األصاال فاارتة  يغعااتال اان 
أرباااإل دورا  للمنتااادى اإلقليمااات األفريقااات نتاااائج ؛ و (344ال(2015عاااام 

   قااااااااااد  أحاااااااااادثها عهاااااااااادا  للحااااااااااد ماااااااااان خماااااااااااطر اليااااااااااوارث، عُ 
2013 عاااام

؛ واالسااارتاتيجية العربياااة للحاااد مااان خمااااطر الياااوارث (345ال
الوزراء العرب املسؤولي عن اؤون البيئة  ساليت اعتمدها جمل  2020

والعشاااااارين، املعقااااااودة    ااااااانون األول/ديساااااامرب    دورتااااااه الثانيااااااة
2010
نياريت بشأن مساارا  العمال لتعزياز احلاد   بيان،  ؛ وأخ ا  (346ال

 .(347ال(2011لعام ال األمرييتيمن خماطر اليوارث   
االعرتاف هبذا االلتزام أيضا  مان قياام الادول إبدراج   ويتض  (6ال

تااااداب  احلااااد ماااان خماااااطر اليااااوارث   سياساااااهتا وأطرهااااا القانونيااااة 

__________ 
  خماااااااطر   ماااااان   سحلااااااد   املعااااااين   الثالااااااث   اآلساااااايو    الااااااوزار    املااااااؤمتر   اعتمااااااده  (342ال 

  ول طاااا ع .  2008  ديساااامرب / األول    ااااانون   4-2   واالملبااااور،       املعقااااود   اليااااوارث، 
 _www.preventionweb.net/files/3089علااااااااااااااى نااااااااااااااان اإلعااااااااااااااا ن، انظااااااااااااااار   

KLDeclarationonDisasterRiskReductioninAsia202008.pdf . 
 /www.preventionweb.netعلااااااااى نااااااان اإلعاااااااا ن، انظاااااااار     ل طااااااا ع  ( 343ال  

files/16327_finalincheondeclaration1028.pdf    انظاااار أيضااااا .www.unisdr.org/ 
files/16172_roadmapfinalversion08272350.pdf . 

 Extended Programme of Action for the Implementation of the (344ال 

Africa Regional Strategy for Disaster Risk Reduction (2006-2015), 

adopted at the Second African Ministerial Conference on Disaster Risk 

Reduction, Nairobi, 14-16 April 2010 (Declaration of the 2nd African 

Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction 2010), Foreword, 

available from www.unisdr.org/files/19613_bookletpoaenglish.pdf. See 

also www.unisdr.org/files/4038_africaregionalstrategy1.pdf . 
 ,”UNISDR, “Africa seeks united position on disaster risk reduction ( 345ال  

13 February 2013. Available from www.unisdr.org/archive/31224/ . 
 /https://www.unisdr.orgعلاااى نااان االسااارتاتيجية، انظااار     ل طااا ع  ( 346ال  

files/18903_17934arabdrrstrategyfinaladoptedara.pdf . 
 _www.unisdr.org/files/18603، انظاار  البيااان علااى ناان  ل طاا ع (347ال 

communiquenayarit.pdf . 

https://www.preventionweb.net/files/34330_proceedingsar.pdf
http://www.preventionweb.net/files/3089_KLDeclarationonDisasterRiskReductioninAsia202008.pdf
http://www.preventionweb.net/files/3089_KLDeclarationonDisasterRiskReductioninAsia202008.pdf
http://www.preventionweb.net/files/3089_KLDeclarationonDisasterRiskReductioninAsia202008.pdf
http://www.preventionweb.net/files/3089_KLDeclarationonDisasterRiskReductioninAsia202008.pdf
http://www.preventionweb.net/files/16327_finalincheondeclaration1028.pdf
http://www.preventionweb.net/files/16327_finalincheondeclaration1028.pdf
http://www.preventionweb.net/files/16327_finalincheondeclaration1028.pdf
http://www.preventionweb.net/files/16327_finalincheondeclaration1028.pdf
http://www.unisdr.org/files/16172_roadmapfinalversion08272350.pdf
http://www.unisdr.org/files/16172_roadmapfinalversion08272350.pdf
http://www.unisdr.org/files/16172_roadmapfinalversion08272350.pdf
http://www.unisdr.org/files/16172_roadmapfinalversion08272350.pdf
https://www.unisdr.org/files/19613_bookletpoaenglish.pdf
https://www.unisdr.org/files/4038_africaregionalstrategy1.pdf
https://www.undrr.org/archive/31224
https://www.unisdr.org/files/18903_17934arabdrrstrategyfinaladoptedara.pdf
https://www.unisdr.org/files/18903_17934arabdrrstrategyfinaladoptedara.pdf
https://www.unisdr.org/files/18903_17934arabdrrstrategyfinaladoptedara.pdf
https://www.unisdr.org/files/18903_17934arabdrrstrategyfinaladoptedara.pdf
http://www.unisdr.org/files/18603_communiquenayarit.pdf
http://www.unisdr.org/files/18603_communiquenayarit.pdf
http://www.unisdr.org/files/18603_communiquenayarit.pdf
http://www.unisdr.org/files/18603_communiquenayarit.pdf
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الوطنية. ويش  جتميإل  للتقارير املرحلية الوطنية املتعلقاة بتنتياذ إطاار 
دولااة أو منعقااة أفاااد  أبهنااا وضاااعت  64إىل أن  (348العماال هيوغااو

اطر الياااوارث، وهااات دول ومنااااطق سياسااا  خاصاااة سحلاااد مااان خمااا
تتاااوزع سلتسااااو  علاااى مجياااإل قاااارا  وأقااااليم العاااامل، مباااا فيهاااا املواقاااإل 

هاااات  واملناااااطق وهااااذه الاااادول الرئيسااااية األ ثاااار عرضااااة للمخاااااطر. 
، وإيعاليااااااا،  يو األرجنتااااااي، وأرمينيااااااا، وأملانيااااااا، وإندونيساااااايا، وأنغاااااا

وبوليتياااااااا  وسراغاااااااوا ، والربازيااااااال، وبااااااانغ ديش، وبنماااااااا، وبولنااااااادا،
تعااااددة القومياااااا (، وباااا و، واتيلناااااد، واجلزائاااار، وجااااازر امل - الدولااااة

فااا جن الربيعانيااااة، وجاااازر  ااااوك، وجااازر ماراااااال، ومجهوريااااة تنزانيااااا 
املتحااااادة، واجلمهورياااااة الدومينييياااااة، واجلمهورياااااة العربياااااة الساااااورية، 
ومجهورياة الو الدةقراطيااة الشاعبية، ومجهوريااة مقادونيا اليوغوساا فية 

، وجورجياااااا، والااااارأس األخضاااااار، وسااااااموا، وساااااانت  يااااااتس ا  ساااااابق
النياااااا، والسااااانغال، والساااااويد،  ونااااايتس، وساااااانت لوسااااايا، وسااااار 

 - وفنزوي  المجهورية   ، وسويسرا، وايلت، وغاان، وغواتيماال، وفانواتو 
البوليتارياااااة(، وفنلنااااادا، وفيجااااات، و نااااادا، و اااااوس، و اااااو  ديتاااااوار، 

ن، وماااااااليزاي، ومدغشااااااقر، و وساااااتارييا، و ولومبيااااااا، و ينيااااااا، ولبناااااا
، ومنغولياا، وموريشاايوس، وملاديفواملغارب، وامليسايك، وماا و ، 

مبيااااق، والناااارويج، ونيبااااال، ونيجاااا اي، ونيياااااراغوا، ونيوزيلناااادا، اوموز 
  خعوة أحدث و   والياسن.  ،واهلند، وهندوراس، والوالاي  املتحدة

الدولياااااة للحاااااد مااااان األمااااام املتحااااادة ، حااااادد  اسااااارتاتيجية عهااااادا  
فات بيوهناا  رّ منااهج عمال وطنياة، عُ قامات سعتمااد  دولة    76ليوارث  ا
احلاااااد مااااان خمااااااطر الياااااوارث   السياساااااا   لااااادمج  آلياااااا  تنسااااايق  ” 

تنتياااذ اسااارتاتيجيا  احلاااد مااان  مااان أجااال  ،  “ اإل ائياااة واخلعاااط والاااربامج  
  اديدا    وقد اعتمد  عدة بلدان تشريعا  تتناول   . ( 349ال اليوارث  خماطر 

إطاااار   جااازء مااان  أو   تشاااريإل مساااتقل  إماااا    ، احلاااد مااان خمااااطر الياااوارث 
أوسإل يتعلق   آن واحد إبدارة خماطر اليوارث وسالستجابة    قانون  

  ( 351ال والياااااام ون   ( 350ال اجلزائااااار     الااااادول ، ومااااان هاااااذه  حااااااال  الياااااوارث 
 ( 354ال والساااااااااااااااااالتادور   ( 353ال واجلمهورياااااااااااااااااة الدومينييياااااااااااااااااة   ( 352ال والحاااااااااااااااااي 

__________ 
 املؤااااااااار، 1 العماااااااال أولويااااااااة(، 2011-2009ال هيوغااااااااو عماااااااال إطااااااااار (348ال 

 /www.preventionweb.net/english/hyogo/progressانظاار   .1-1 األساساات
priority1/?pid:225&pil:1. 

 ،مناااااهج عماااال وطنيااااة اعتمااااد  لاااادول الاااايت ال طاااا ع علااااى قائمااااة  (349ال 
 . /www.unisdr.org/partners/countriesانظر  

املتعلااااااق و  2004 ااااااانون األول/ديساااااامرب   25 املااااااؤر قااااااانون الاجلزائاااااار،  (350ال 
 سلوقاية من األخعار اليربى وتسي  اليوارث   إطار التنمية املستدامة.

واملتعلاق  2003آذار/ماارس  19املاؤر    PM/037اليام ون، القرار رقم   (351ال 
 إبنشاء مرصد وطين للمخاطر وتنظيمه وتشغيله.

 (.2002 لعامالحي، قانون الوقاية من اليوارث واالستجابة هلا ال (352ال 
، الااااذ  يقاااار الئحااااة 09-874اجلمهوريااااة الدومينيييااااة، املرسااااوم رقاااام  (353ال 

 3و 2و 1املتعلااق إبدارة املخاااطر ويلغاات التحااول  02-147تعبيااق القااانون رقاام 
 (.2009 لعامال 03-932من املرسوم رقم   5و 4و
الساااالتادور، قااااانون احلمايااااة املدنيااااة والوقايااااة ماااان اليااااوارث ولتيااااف  (354ال 
 (.2005 لعامال هاآاثر 

  ( 359ال وهنغااااااااراي   ( 358ال وهااااااااييت   ( 357ال وغواتيمااااااااال   ( 356ال وفرنساااااااا   ( 355ال وإساااااااتونيا 
 (364الانميبياااااااو  ( 363ال ومدغشااااااقر   ( 362ال وإيعاليااااااا ( 361ال وإندونيساااااايا   ( 360ال واهلنااااااد 

ومجهوريااااااة   (368الوالتلبااااااي (367الوباااااا و (366الوس سااااااتان (365الونيوزيلناااااادا
والااوالاي   (372الواتيلناد (371الوجناوب أفريقياا (370الوسالوفينيا (369ال اوراي
 .(373الاملتحدة

سالقاارتان مااإل القواعااد ذا     16وينبغات أن يُقاارأ مشااروع املاادة   ( 7ال 
االنعباااق العااام الاايت اعُتمااد  حاا  اآلن، مبااا فيهااا القواعااد املعنيااة    
املقاااام األول سالساااتجابة حلااااال  الياااوارث. وساااوف يتقااارر موضاااعه  
 النهائت   جمموعة مشاريإل املواد حينما يتم استيمال القراءة األوىل. 

__________ 
 (.2000 لعاملعوارئ الا اال إستونيا، قانون التأهب حل (355ال 
املتعلاااق مبناااإل املخااااطر التينولوجيااااة  699-2003فرنساااا، القاااانون رقااام  (356ال 

 (.2003 لعاموالعبيعية وجرب األضرار ال
، القاانون املتعلاق سملنساق الاوطين املعاين  96-109غواتيماال، املرساوم رقام   ( 357ال  

 (. 1996  لعام سحلد من اليوارث العبيعية واليوارث اليت من صنإل اإلنسان ال 
 (.2001 لعاميوارث الهاييت، اخلعة الوطنية إلدارة املخاطر وال (358ال 
( املتعلاااااق إبدارة وتنظااااايم  LXXIVهنغااااااراي، القاااااانون الراباااااإل والسااااابعون ال  ( 359ال  

 (. 1999  لعام سملواد اخلعرة ال   املتحلة الوقاية من اليوارث ومنإل احلوادث اليربى 
 (. 2005 لعامال 53اهلند، قانون إدارة اليوارث، رقم  (360ال 
 املتعلق إبدارة اليوارث. 2007لعام  24إندونيسيا، القانون رقم  (361ال 
للحاد  ةوطنياخعاة عمال  وضاإلإيعاليا، مرساوم رئايس الاوزراء املتعلاق ب (362ال 

 (.2008 لعاممن خماطر اليوارث ال
دد طريقاة تعبياق القاانون حيا  ذ ال  866-2005مدغشقر، املرسوم رقم   (363ال 

واملتعلق سلسياساة الوطنياة إلدارة  2003أيلول/سبتمرب  5املؤر   010-2003رقم  
 (.2005 لعاماملخاطر واليوارث ال

 (.2012 لعامانميبيا، قانون إدارة خماطر اليوارث ال (364ال 
ة   ااملتعلااااق سخلعااااة الوطنيااااة إلدارة احلمايااااة املدنيااااا القاااارارنيوزيلناااادا،  (365ال 

 .3(، الباب SR 2005/295ال 2005 لعامحاال  العوارئ  
(. انظاااار  2010  لعااااام اليااااوارث ال   حاااااال  دارة  إل   الااااوطين قااااانون  ال س سااااتان،   ( 366ال  

البياااااااااان الرمسااااااااات حليوماااااااااة س ساااااااااتان   الااااااااادورة الثالثاااااااااة للمنتااااااااادى العااااااااااملت    أيضاااااااااا  
المتاااااااااااااامب علاااااااااااااى     2011الياااااااااااااوارث، املعقاااااااااااااودة   عاااااااااااااام    خمااااااااااااااطر  مااااااااااااان  للحاااااااااااااد 

www.preventionweb.net/files/globalplatform/pakistanofficialstatement.pdf ) . 
املنشاااااائ للنظااااااام الااااااوطين إلدارة خماااااااطر  29664باااااا و، القااااااانون رقاااااام  (367ال 

 (.2011 لعاماليوارث ال
  (.2006 لعامخماطر اليوارث الدارة إب املتعلقالتلبي، قانون التلبي  (368ال 
 العبيعياااةتاااداب  مواجهاااة الياااوارث ب املتعلاااققاااانون المجهورياااة  اااوراي،  (369ال 
 (.2010 لعاماليوارث ال حاال دارة إل الوطينقانون ال(؛ 1995 لعامال
ماان اليااوارث  غ هاااساالوفينيا، قااانون احلمايااة ماان اليااوارث العبيعيااة و  (370ال 
 (.2006 لعامال
 (.2002اللعام  57قانون إدارة اليوارث رقم  جنوب أفريقيا، (371ال 
 (. 2007  لعام لوقاية من اليوارث ولتيف آاثرها ال س  املتعلق قانون ال اتيلند،  ( 372ال  
 (.2000 لعامالوالاي  املتحدة، قانون التختيف من آاثر اليوارث ال (373ال 

http://www.preventionweb.net/english/hyogo/progress/priority1/?pid:225&pil:1
http://www.preventionweb.net/english/hyogo/progress/priority1/?pid:225&pil:1
http://www.preventionweb.net/english/hyogo/progress/priority1/?pid:225&pil:1
http://www.preventionweb.net/english/hyogo/progress/priority1/?pid:225&pil:1
https://www.unisdr.org/partners/countries/
https://www.preventionweb.net/files/globalplatform/pakistanofficialstatement.pdf
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. وقااد فضاالت اللجنااة  “ اااد  اال دولااة ” بعبااارة    1التقاارة  تباادأ   ( 8ال 
، وذلااك اتساااقا  مااإل مشاااريإل  “ اااد الاادول ” هااذه الحاايغة علااى صاايغة  

املواد الايت سابق اعتمادهاا، حياث  اان مثاة حار  علاى ادياد الدولاة  
أو الااادول الااايت يقااااإل علاااى عاتقهاااا قااااانوان  واجاااب التحااارف. فخ فااااا   

 تتنااااااول علاااااى  اااااو مبااااااار االساااااتجابة حلااااااال   ملشاااااريإل املاااااواد الااااايت 
الااادول املتاااأثرة والااادول   الياااوارث، حياااث يوجاااد متيياااز باااي الدولاااة أو 

األخاارى، يساار  االلتاازام قيااد النظاار علااى  اال دولااة   مرحلااة مااا قباال  
، ينعاو   2وقوع اليارثة. وع وة على ذلك، و ما يتض  مان التقارة  

تُتخاااذ بحاااورة رئيساااية علاااى  االلتااازام سحلاااد مااان املخااااطر علاااى تاااداب   
املستوى الداخلت. أما ما يستلزم من هذه التداب  التتاعل بي الدول  
  5أو التتاعاال مااإل جهااا  دوليااة أخاارى، فقااد اعتاُازم أن تشاامله املااادة  

. وبعباااارة أخااارى، يسااار  االلتااازام علاااى  ااال دولاااة بحاااورة  مياااررا  اثنياااا  
ليااات    “ ول الاااد ” قااارر  اللجناااة عااادم اساااتخدام  لماااة    ، منتاااردة. ولاااذا 

 تتتادى أيضا  أ  معذ ضمين يش  إىل وجود التزام مجاعت.  
( وجود التزام قانون “shall reduce”ال “اَِدح ”وتعين صيغة  (9ال

دويل سلتحااارف علاااى النحاااو الاااوارد اااارحه   التقااارة، وهااات أوجاااز 
طريقااة لنقاال معااذ االلتاازام القااانون. وهااذا مااا يؤ ااده عنااوان مشااروع 

احلااد ماان خماااطر اليااوارث. ورغاام  “واجااب”يشاا  إىل  املااادة الااذ 
أناااه يقاااإل علاااى عااااتق  ااال دولاااة االلتااازاُم نتساااه، فااا ن مساااألة تتااااو  
مساااتواي  قااادرة الااادول علاااى تنتياااذ االلتااازام تعااااَ    إطاااار عباااارة 

 .“سلاذ التداب  ال زمة واملناسبة”
. وقااد (374ال“احلااد ماان خماااطر اليااوارث”ويتمثاال االلتاازام    (10ال
تمد  اللجنة الحيغة احلالية اعرتافا  منها أبن وجهاة نظار اجملتماإل اع

الااادويل املعاصااارة، علاااى  اااو ماااا تااانعيس   عااادد مااان اإلعااا ان  
الرئيساااية، وأحااادثها عهااادا  هاااو إعااا ن هيوغاااو الحاااادر عااان املاااؤمتر 

2005 العااااملت املعاااين سحلاااد مااان الياااوارث لعاااام
، تتمثااال   أناااه (375ال

مااان خمااااطر الضااارر الاااذ  حُيدثاااه محااادر ينبغااات الرت ياااز علاااى احلاااد 
اخلعر، متييزا  له عن منإل اليوارث نتسها. وعليه، ينحّب الرت يز   

علااااى احلااااد ماااان خماااااطر اليااااوارث. ويتحقااااق ذلااااك سلاااااذ  1التقاااارة 
 تداب  معّينة ملنإل هذه اليوارث والتختيف من آاثرها والتأهب هلا. 

إىل  “ال زماااااااة واملناسااااااابةسلااااااااذ التااااااداب  ”وتشاااااا  عباااااااارة  (11ال
الساالوك احملااد د الااذ  ينبغاات اتباعااه. وسإلضااافة إىل التحديااد اآلخاار 

( أدانه، 13املتعلااق سلتشااريعا  واألنظمااة والااوارد ااارحه   التقاارة ال
، وهو ما يتتق “املناسبة”و “ال زمة”بيلميت  “التداب ”توصف  

__________ 
 الرمسيااااة سلرتمجااااةيتعلااااق  فيمااااالغااااو   خاااا ف وجااااوداللجنااااة  ت حاااا  (374ال 

“( إىل اللغة اليوارث خماطر من احلد”ال “disaster risk reduction” ملحعل 
   األمم املتحدة.  الترنسية

 .أع ه 335و 334 احلاايتي انظر (375ال 

ال زمااااة ” مااااإل املمارسااااة الشااااائعة. ويتعااااي فهاااام املقحااااود سلتااااداب 
  حالاااة بعينهاااا مااان زاوياااة اهلااادف املنحاااو  علياااه ملاااا  “واملناسااابة

مناااإل الياااوارث والتختياااف مااان آاثرهاااا ”سااايُتخذ مااان التاااداب ، أ  
من أجال احلاد مان املخااطر. وينبغات تقادير ذلاك     “والتأهب هلا

إطار السياق األوسإل املتعلق بقدرة الدولاة املعنياة ومواردهاا املتاحاة، 
( أعااا ه. والشااارط األساسااات 8أُاااا  إلياااه   التقااارة ال علاااى  اااو ماااا

املتمثااااال   بااااااذل العناياااااة الواجبااااااة هاااااو ااااااارط متأصااااال   متهااااااوم 
. وماان املتهااوم أيضااا  أن مسااألة فعاليااة التااداب  “ال زمااة واملناساابة”

 هت أمر يُتهم ضمنا  من تلك الحيغة.
مباااا   ذلاااك عااان طرياااق ”وتشااا  التقااارة مااان خااا ل عباااارة  (12ال

إىل السياق احملد د الذ  ينبغت أن تُتخذ فيه   “يعا  واألنظمةالتشر 
التااداب  ذا  الحاالة. فالنتيجااة املتوخاااة تتمثاال   عاادد ماان التااداب  
امللموسة اليت تُتخذ عادة   ساياق اإلطاار التشاريعت أو التنظيمات. 
وعليه، يشمل أيضاا  االلتازام العاام سحلاد مان خمااطر الياوارث، فيماا 

اليت ال يوجد لديها سلتعل إطار قائم من هذا القبيل، من الدول  
ال زماة ”التزاما  إبعمال إطار قانون  هذا بغية إاتحة الاذ التاداب  

مبعناهااااا  “التشااااريعا  واألنظمااااة”. وينبغاااات فهاااام عبااااارة “واملناساااابة
العام، ايث تشمل أ رب قدر  ين مان األدوا  القانونياة، مباا أناه 

تلاك التاداب  املساتندة إىل القاانون هات أ ثار  يوجاد تساليم عاام أبن
العرق ايوعا  وفعالية لتيس  الاذ تاداب  احلاد مان خمااطر الياوارث 

 “عاااان طريااااق”علااااى املسااااتوى الااااداخلت الولااااذا اسااااُتخدمت عبااااارة 
 ل اارة إىل ذلك التيس (.

إىل أنااااااه سلاااااارغم ماااااان أن  “مبااااااا   ذلااااااك”عبااااااارة  وتشاااااا  (13ال
الرئيسية، فقد توجد  رمبا تيون هت السبل “واألنظمةالتشريعا   ”

ترتيبا  أخرى ةين أن تُتخذ التداب  املذ ورة   إطارها. وقد وقإل 
لتجناب التتسا  الاذ  ياذهب  “مبا   ذلاك”االختيار على عبارة 

إىل أن اعتماااااد وتنتيااااذ تشااااريعا  وأنظمااااة حمااااد دة هااااو دائمااااا  أماااار 
ياااال دولااااة لتقاااارر اإلطااااار ضاااارور . فهااااذا يساااام  هبااااامش تقاااادير ل

القااانون الواجااب تعبيقااه، علااى أن ييااون متهومااا  أن وجااود إطااار 
هاو ااارط ال غااذ  “التااداب  ال زماة واملناساابة”قاانون يتااوخى الااذ 

عنااه للحااد ماان خماااطر اليااوارث. ولااذا، فاا ن الغاارض ماان اسااتخدام 
هاااو توضاااي  أن  “التاااداب  ال زماااة”أداة التعرياااف   احلاااديث عااان 

ود سلتااداب  املشااار إليهااا لاايس جماارد تااداب  عامااة، باال تااداب  املقحاا
حمااااددة وملموسااااة ترماااات إىل منااااإل اليااااوارث والتختيااااف ماااان آاثرهااااا 

 والتأهب هلا. 
إىل ضمان  “عن طريق التشريعا  واألنظمة”وتش  عبارة   (14ال

أن تيااااون آليااااا  التنتيااااذ واملساااااءلة عاااان التقحاااا  حمااااددة    إطااااار 
لداخليااااة. ومبااااا أن هااااذه املسااااائل، علااااى أمهيتهااااا، الاااانظم القانونيااااة ا

ليست املسائل الوحيدة اليت ةيان أن تتناوهلاا التشاريعا  واألنظماة 
  جماااال احلاااد مااان خمااااطر الياااوارث، فااا ن إفرادهاااا سلاااذ ر   نااان 

  ان ةين أن يؤد  إىل عدم وضومب.   1التقرة 
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مان  مناإل الياوارث والتختياف  ” وتقدم العباارة األخا ة، وهات  ( 15ال 
  “ ال زمة واملناسابة ” ، وصتا  للغرض من التداب   “ آاثرها والتأهب هلا 

اليت يتعي أن تتخذها الدول   مرحلة ما قبال وقاوع اليارثاة، وذلاك  
  إطار اقيق الغاية النهائية املتمثلة   احلد مان تعاّرض هاذه الادول  
لياا   ملخاطر اليوارث. وتّتبإل اجلملة الحايغة الايت اظاى بقباول  با  حا 

واملستخدمة   الحيوك الرئيسية املتعلقة سحلد من خماطر اليوارث.  
وقااااد أدر اااات اللجنااااة أن اعتماااااد صاااايغة خمتلتااااة ةياااان أن يااااؤد  إىل  
تتسااا ا  غااا  مقحاااودة، مااان سب االساااتدالل سلضاااد، فيماااا يتعلاااق  

 أبنواع النشاط املتوقعة   مشروع املادة.  
محعل  من املحعلحا  ولتوضي  املعذ املقحود من  ل  (16ال

 هالث ثة املستخدمة، وهت املنإل والتختيف والتأهب، ترى اللجنة أن
ماان املناسااب الرجاااوع إىل جمموعااة املحااعلحا  املتعلقاااة سحلااد مااان 

ميتب األمم املتحادة للحاد مان خمااطر خماطر اليوارث اليت أعدها  
 ، واليت تتيد مبا يلت 2009   عام اليوارث

 هو املنإل (أال
 [...] هبا املتحلة واليوارثملحادر اخلعر  السلبية آلاثرلالتام  التجنب

الساالبية  لااآلاثر التااام التجنااب متهااوم عاان عااربيُ اليااوارث(  أ  منااإلال املنااإل 
ال ةيااان  ،و  أحياااان  ثااا ة [...] مسااابقة إجاااراءا  الااااذاحملتملاااة مااان خااا ل 

اآلاثر ماان  لتختياافل حماولااة  املهااام املعنيااة  تحااب اخلسااائر  ليااا ، وعناادها  بجتناا
ُيسااااتخدمان  املحاااعلحَي   أن  ،، جزئياااا  الساااببهاااو  هاااذااحملتملاااة. و  السااالبية

 ؛(376الأحياان   مرتادفي   االستعمال الشائإل

 هوالتختيف  (بال
 [...السلبية ملحادر اخلعر واليوارث املتحلة هبا ]اآلاثر أو احلد من  التقليل

منعااا    ملحااادر اخلعاارال ةياان منااإل اآلاثر الساالبية  األحيااان  اليثاا  ماان  و  
 بااا  مااان   بشااايلنعاقهاااا أو مااان اااادهتا وليااان ةيااان التختياااف مااان  ، اااام   

ينبغااااااااات م حظاااااااااة أن و  [...] املختلتاااااااااةخااااااااا ل االسااااااااارتاتيجيا  واألنشاااااااااعة 
 ،  ساياق السياساا  املتعلقاة بتغا  املناا   خمتلف  بشيليعر ف    “التختيف”

 ؛(377الاملنا  لتغ  بةمن انبعااث  غازا  الدفيئة املسب تقليلال يعين حيث

  هو التأهب (جال
املعااااارف والقاااادرا  الاااايت تنميهااااا احليومااااا ، واملنظمااااا  املتخححااااة املعنيااااة 

 حلاااااوادثآاثر ا توقاااااإلسالساااااتجابة والتعاااااا ، واجملتمعاااااا ، واألفاااااراد مااااان أجااااال 

__________ 
 ,UNISDR, 2009 UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction ( 376ال  

p. 22 (available from www.unisdr.org/we/inform/terminology/) . 
  اإلنيليزياة   الحايغتي باي    تتااوات  مثاة    أن اللجناة    تادرك .  Ibid., pp. 19-20 ( 377ال  

 . املتحدة   األمم الرمست      استخدامه      “ التختيف ”   ملحعل    ة والترنسي 

والتحد  هلا والتعا  منها بحورة فعالة، سواء أ ان حدوثها  اخلعرةوالظروف  
 [...مرجحا  أم واييا  أو  انت حاصلة   الوقت الراهن ]

 دفهتااو  ،اليااوارث خماااطر إدارة سااياق   وجياار  الاااذ إجااراءا  التأهااب 
 العاوارئحااال  بناء القدرا  ال زمة إلدارة  ال أاايال  إىلتلك اإلجراءا   

ووصااوال  مرحلااة االسااتجابة  ماانمنظمااة باادءا   انتقاااللتحقيااق عمليااا  و  بيتاااءة
 ملخااااطر الساااليمالتحليااال  علاااى التأهاااباملساااتدام. ويعتماااد  التعاااا مرحلاااة  إىل

التاداب  الايت ]و  [...]الح   مإل أنظماة اإلناذار املبيار  توثيقعلى و   اليوارث
ماان جانااب اجلهااا  الاايت متلااك الرمساات [ جيااب أن اظااى سلاادعم يتعااي الاذهااا
 .(378الةيلواملا ةوالقانوني ةاملؤسسيالح حيا  

 2الفقرة 

ثاااااا ث فئااااااا  لتاااااداب  احلااااااد ماااااان خماااااااطر  2تاااااذ ر التقاااااارة  (17ال
اليااااوارث، وهاااات  إجااااراء عمليااااا  تقياااايم للمخاااااطر، ومجااااإل ونشاااار 
املعلوما  عن املخاطر وعن اخلسائر املاضية، وإقاماة وتشاغيل نظام 

(، فاا ن هااذه التااداب  الث ثااة 3ل نااذار املبياار. و مااا ورد   التقاارة ال
ختام الدورة  امللخن الذ  قدمه الرئيس   قد اخُتحت سلذ ر  

الرابعاااة للمنتااادى العااااملت للحاااد مااان خمااااطر الياااوارث، املعقاااودة   
2013أاير/ماااايو 

. وقااارر  اللجناااة أن تشااا  صاااراحة إىل األمثلاااة (379ال
الث ثااة املاااذ ورة سعتبارهاااا تعياااس أبااارز أناااواع اجلهاااود العحااارية الااايت 

 “تشاااااامل”تُبااااااذل للحااااااد ماااااان خماااااااطر اليااااااوارث. وتوضاااااا   لمااااااة 
جامعااة. وال ماال ذ اار هااذه التااداب  الث ثااة أب   القائمااة ليساات أن

أنشعة أخرى ترمات إىل احلاد مان خمااطر الياوارث جيار  الاذهاا   
 الوقت احلاضر أو حُيتمل الاذها   املستقبل.

والتاااداب  العملياااة الااايت ةيااان الاذهاااا هااات تاااداب  ال ححااار  (18ال
واملالياااة والثقافياااة هلاااا، وتتوقاااف علاااى الظاااروف االجتماعياااة والبيئياااة 

وغ هاااااا مااااان الظاااااروف ذا  الحااااالة. وتاااااوفر املمارساااااة الااااايت يتبعهاااااا 
القعاعان العام واخلا  أمثلة وف ة   هاذا الحادد. ومان باي هاذه 
األمثلة ةين أن يشار إىل ما يلت  التأهب والتثقيف على مساتوى 
اجملتمااااااإل احمللاااااات، وإنشاااااااء األطاااااار املؤسسااااااية، والتخعاااااايط حلاااااااال  

وإقامااااااة آلياااااااا  للرصااااااد، ووضاااااااإل ضااااااوابط الساااااااتخدام  العااااااوارئ،
األراضت، ومعاي  البناء، وإدارة النظم اإلييولوجية، ونظم الحرف، 

 والتمويل، والتأمي.

وتشرتك التداب  املتتالية الث ثة اليت وقاإل عليهاا االختياار    (19ال
وهت أهنا تتيد   وضإل وتعبيق تاداب     صتة معّينة، أال  2التقرة  
ى عديدة، إن مل يين  ل التداب  األخرى، فهات تتياد ماث     أخر 

لعيط االستثمار،   وأالاذ القرارا  فيما يتعلق بتحديد األولواي   
 . على السواء   القعاعي العام واخلا 

__________ 
 .Ibid., p. 21 (378ال 
 .أع ه 336 احلااية انظر (379ال 

https://www.unisdr.org/we/inform/terminology/
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يتعلااااق  -تقياااايم املخاااااطر  عمليااااا وهااااو  -والتاااادب  األول  (20ال
بتااااوف  املعلومااااا  خبحااااو   اااال ماااان املخاااااطر ومااااواطن الضااااعف. 
وبااذلك ييااون هااذا التاادب  هااو اخلعااوة األوىل  ااو وضااإل أ  تاادب  
رايد للحد من خماطر اليوارث. فبدون فهم جيد للظروف احمليعاة 

، ال ةيان وضاإل تاداب  فعالاة. الياوارثسليوارث وخلحائن تلك  
أيضااااا  النظاااار بدقااااة   حقااااائق  وتقتضاااات عمليااااا  تقياااايم املخاااااطر

 األوضاع احمللية ومشار ة اجملتمعا  احمللية.
مجااإل ونشاار املعلومااا  عاان املخاااطر  وهااو -والتاادب  الثااان  (21ال

هاااو اخلعااااوة التالياااة. ويقتضاااات احلاااُد ماااان  -وعااان اخلساااائر املاضااااية 
خماطر اليوارث عما   تقاوم باه مجياإل العناصار التاعلاة   القعااعي 

  و  اجملتمإل املادن. وينبغات أن ياؤد  مجاإل املعلوماا  العام واخلا
ونشاارها إىل إاتحااة املعلومااا  املتعلقااة سملخاااطر وسخلسااائر املاضااية 
دون قيااد أو ااارط، وهااو مااا يساااعد علااى العماال التعااال. ويساام  
ل مجيااااإل أصااااحاب املحاااالحة مسااااؤولية أعماااااهلم  هااااذا التاااادب  بتحمااااح

خعيط، فض   عن أنه يعزز وبتحسي اديد األولواي  ألغراض الت
الشتافية   املعاام   وحيسان التمحاين والرقاباة اجملتمعيَاي. وتاود 
اللجنة أن تشدد على استحسان نشر املعلوما  عن املخاطر وعن 
اخلسااااائر املاضااااية وإاتحتهااااا باااا  قيااااود، ألن هااااذا يشاااايل انعياسااااا  

عامااة ل جتاااه السااائد الااذ  ير ااز علااى أمهيااة إاتحااة هااذه املعلومااا  ل
الناس. ومإل تساليم اللجناة أبمهياة هاذا االجتااه، فقاد رأ  أن أفضال 

ولايس نحاها، نظارا  إىل أن  2ميان ملعاجلته هو التعليق على التقارة 
 جعله ارطا  قانونيا  موحدا  قد ييون مرهقا  للدول.

اليت تاؤد  دورا   نظم اإلنذار املبير باويتعلق التدب  الثالث   (22ال
ط خعااااط العااااوارئ وتنتيااااذها، وماااان ت احلااااد ماااان حمااااوراي    تنشااااي

التعرض لألخعار؛ وبذلك تيون هذه النظم ارطا  أساسيا  للتأهب 
 واالستجابة على  و فعال. 

 2(، تتعلاق التقارة 11وعلى  او ماا سابق اارحه   التقارة ال (23ال
سلااااذ التاااداب  املنشاااودة داخااال الدولاااة. أماااا خبحاااو  أ  عناصااار 

ك بي الدول، فسايغعيها واجاب التعااون الاوارد تتعلق سلعمل املشرت 
. وعلياه، فا ن مياررا  اثنياا   5، على أن تقاُرأ مقرتناة سملاادة 5  املادة  

نعااق أ  واجااب قااانون دويل يتعلاق أب  ماان التااداب  املااذ ورة، أو 
بغ ها من التداب  غ  املذ ورة، اليت ةين الاذها للحد من خماطر 

ادياده عان طرياق االتتاقاا  أو الرتتيباا   الياوارث هاو أمار ينبغات
احملااااد دة ذا  الحاااالة الاااايت أبرمتهااااا  اااال دولااااة مااااإل اجلهااااا  التاعلااااة 

 األخرى اليت يقإل على عاتق الدولة واجب التعاون معها.




