الفصل السادس
محاية األشخا

يف حاالت الكوارث

ألف -مقدمة

و ذلك الي للمسائل املتعلقة بتعريف ”اليارثة“ ألغراض دراسة
املوضااوع ،وااااتمل أيضااا علااى اااث الواجااب األساساات املتمثاال
التعاون .وتض ّامن التقريار مقرتحاا بث ثاة مشااريإل ماواد .وعُرضات
علااى اللجنااة أيضااا ردود خعيااة ،مقدمااة ماان ميتااب األماام املتحاادة
لتنساايق الشااؤون اإلنسااانية وماان االااااد الاادويل جلمعيااا الحااليب
األمحر واهل ل األمحر ،على األسئلة اليت وجهتهاا اللجناة إليهماا
عام .2008

 -50قاارر اللجنااة ،دورهتااا التاسااعة واخلمسااي العااام ،)2007
ح اااال اليا اوارث“
أن ت اادرج موض ااوع ”محايا ااة األا ااخا
ِ
ب ا ارانمج عمله ا ااا وعين ا اات الس ا اايد إدواردو فَلنس ا اايا  -أوس ا اابينا مق ا ااررا
خاصاال . )298و الدورة نتسها ،طلبت اللجنة من األمانة العامة أن
تع ااد دراس ااة أساس ااية بش ااأن ه ااذا املوض ااوع ،تقتح اار بداي ااة األم اار
على اليوارث العبيعيةال.)299

 -53و ال ا اادورة الثاني ا ااة والس ا ااتي الع ا ااام  ،)2010اعتم ا ااد اللجن ا ااة
بحا ااتة مؤقتا ااة ،اجللسا ااة  3057املعقا ااودة  4حزيران/يونيا ااه ،2010
مش ا اااريإل امل ا اواد  1الالنع ا اااق) و 2الالغ ا اارض) و 3التعري ا ااف اليارث ا ااة)
و 4الالع ق ااة م ااإل الق ااانون اإلنس ااان ال اادويل) و 5الواج ااب التع اااون)،
وه اات مش اااريإل ان اات ق ااد نظ اار فيه ااا ال اادورة الس ااابقة .وعُ ارض
على اللجنة أيضا التقرير الثالث للمقرر اخلا ال )303الذ يقدم حملة
عام ااة ع اان آراء ال اادول بش ااأن األعم ااال ال اايت اض ااعلعت هب ااا اللجن ااة
ح اااال
ودراس ااة للمب ااادئ ال اايت تس ااتند إليه ااا محاي ااة األا ااخا
الي اوارث ودراس ااة ملس ااألة مس ااؤولية الدول ااة املت ااأثرة .وتض اامن التقري اار
مقرتحا بث ثة مشاريإل مواد أخرى.

 -51و الدورة الستي العام  ،)2008عُرض على اللجنة التقريار
األويل للمق ا ا اارر اخل ا ا ااا ال )300ال ا ا ااذ تض ا ا اامن تتبحع ا ا ااا لتع ا ا ااور محاي ا ا ااة
ح اااال الي اوارث وادي اادا ملح ااادر الق ااانون املتعل ااق
األا ااخا
سملوضوع ،فض عان ادياد اجلهاود املبذولاة ساابقا لتادوين القاانون
وتع ااويره ه ااذا اجمل ااال .وق اادم التقري اار أيض ااا إط ااارا عام ااا ملختلا ااف
جوان ااب النع اااق الع ااام بغي ااة تعي ااي املس ااائل القانوني ااة الرئيس ااية ال اايت
ينبغ ا اات تغعيته ا ااا وطَا ا ْرمب اس ا ااتنتاجا أولي ا ااة دون اإلخ ا ا ل بنت ا ااائج
املناقشااة الاايت اسااتهدف التقرياار أن يث هااا داخاال اللجنااة .وعُرضاات
عل ااى اللجن ااة أيض ااا م ااذ رة أع اادهتا األمان ااة العام ااةال )301ترِّ از بح ااورة
رئيسا ااية علا ااى اليا اوارث العبيعيا ااة وتقا اادم حملا ااة عاما ااة عا اان الحا اايوك
والنحو القانونية السارية على جمموعة متنوعة من جوانب الوقاية
ما اان الي ا اوارث وتقا اادمي مسا اااعدا اإلغاثا ااة ،فض ا ا عا اان اجلوانا ااب
حاال اليوارث.
املتعلقة اماية األاخا

 -54و ال ا اادورة الثالث ا ااة والس ا ااتي الع ا ااام  ،)2011اعتم ا ااد اللجن ا ااة
بح ا ااتة مؤقت ا ااة ،اجللس ا ااة  3102املعق ا ااودة  11متوز/يوليا ا ااه ،2011
مشا ا ا اااريإل املا ا ا اواد  6الاملبا ا ا ااادئ اإلنسا ا ا ااانية ل سا ا ا ااتجابة حا ا ا اااال
الياوارث) و 7الاليرامااة اإلنسااانية) و 8الحقااوق اإلنسااان) و 9الدور
الدولة املتأثرة) ،وهت مشاريإل مواد انت قد نظار فيهاا الادورة
ال)304
السابقة .وعُرض على اللجنة أيضا التقرير الرابإل للمقرر اخلا
ال ااذ ااان م اان ب ااي م ااا تض ا ّامنه دراس ااة ملس ااؤولية الدول ااة املت ااأثرة
طل ا ااب املس ا اااعدة عن ا اد قح ا ااور ق ا اادرهتا الوطني ا ااة عل ا ااى االس ا ااتجابة،
وواجااب الدولااة املتااأثرة أال متتنااإل تعسااتا عاان املوافقااة علااى املساااعدة
اخلارجي ااة ،واحل ااق ع اارض املس اااعدة اجملتم ااإل ال اادويل .وتض اامن
التقرياار مقرتحااا بث ثااة مشاااريإل م اواد إضااافية .واعتمااد اللجن ااة
بحتة مؤقتة مشروعت املادتي  10الواجب الدولة املتأثرة التماس
املسااعدة) و 11الموافقااة الدولااة املتااأثرة علااى املساااعدة اخلارجيااة)
اجللسة  3116املعقودة  2آب/أغساعس  ،2011لينهاا مل تاتمين
من إمتام النظر مشروع املادة  12بسبب ضيق الوقت.

 -52ونظاار اللجنااة ،دورهت ااا احلاديااة والسااتي الع ااام ،)2009
التقري اار الث ااان للمق اارر اخل ااا ال )302ال ااذ تض ا ّامن ال ااي لنع اااق
املوضاوع مان حياث املضاامون واألااخا املعنياي والنعااق الاازمين،
__________
ال )298جلسا ااتها  2929املعقا ااودة  1حزيران/يونيا ااه  2007الانظا اار حوليا ااة
 ،2007اجمللد الثان الاجلزء الثان) ،التقرة  .)375و التقرة  7من القرار 66/62
املا ااؤر  6ا ااانون األول/ديسا اامرب  ،2007أحاطا اات اجلمعيا ااة العاما ااة علما ااا بقا ارار
اللجن ااة إدراج املوض ااوع ب ارانمج عمله ااا .و ااان املوض ااوع ق ااد أُدرج ب ارانمج
عم اال اللجن ااة العوي اال األج اال أثن اااء دورهت ااا الثامن ااة واخلمس ااي الع ااام )2006
اسااتنادا إىل املقارتمب ال اوارد املرفااق الثالااث لتقرياار اللجنااة الانظاار حوليااة ،2006
اجمللد الثان الاجلزء الثان) ،التقرة  257و .)267-254
ال )299حولية  ،2007اجمللد الثان الاجلزء الثان) ،التقرة .386
ال )300حولية  ،2008اجمللد الثان الاجلزء األول) ،الوثيقة .A/CN.4/598
ال A/CN.4/590 )301و Add.1-3المستنس ااخة؛ متاح ااة عل ااى املوق ااإل الش اابيت
للجنة ،واثئق الدورة الستي).
ال )302حولية  ،2009اجمللد الثان الاجلزء األول) ،الوثيقة .A/CN.4/615

__________
ال )303حولية  ،2010اجمللد الثان الاجلزء األول) ،الوثيقة .A/CN.4/629
ال )304حولية  ،2011اجمللد الثان الاجلزء األول) ،الوثيقة .A/CN.4/643
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تقرير جلنة القانون الدول ع أعما دورهتا اخلامسة والستن

 -55وعُ ا ارض عل ا ااى اللجن ا ااة ،دورهت ا ااا الرابع ا ااة والس ا ااتي الع ا ااام
 ،)2012التقرياار اخلااامس للمقاارر اخلااا ال )305الااذ يقاادم حملااة عامااة
عن آراء الدول بشاأن العمال الاذ اضاعلعت باه اللجناة ،ومناقشاة
موجزة ملوقاف املقارر اخلاا بشاأن الساؤال الاذ طرحتاه اللجناة
ال)306
الترع جيم من التحل الثالث مان تقريرهاا السانو لعاام ، 2011
ومزياادا ماان توضااي واجااب التعاااون .وتضاامن التقرياار أيضااا مناقشااة
لشا ااروط تقا اادمي املسا اااعدة وملسا ااألة إهنا اااء املسا اااعدة .ولا اال التقريا اار
مقرتحااا بث ثااة مشاااريإل م اواد إضااافية .و اجللسااة  ،3152املعقااودة
 30متوز/يولي ا ااه  ،2012أحاط ا اات اللجن ا ااة علم ا ااا مبش ا ااروع امل ا ااادة 5
ميااررا ومبشاااريإل املاواد ماان  12إىل  ،15بحاايغتها الاايت اعتماادهتا جلنااة
الحياغة بحتة مؤقتةال.)307
ابء -النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية
 -56عُا ارض علا ااى اللجنا ااة ،الا اادورة احلاليا ااة ،التقريا اار السا ااادس
للمقرر اخلا ال )A/CN.4/662الذ يتناول جوانب املنإل سياق
حاال اليوارث ،مبا ذلك احلد من خماطر
محاية األاخا
اليوارث ،واملنإل سعتباره مبدأ من مباادئ القاانون الادويل ،والتعااون
الدويل جمال املنإل .وقدم التقرير ذلك حملة عامة عن السياسا
والتش اريعا الوطني ااة .وتض اامن التقري اار مقرتح اي مبش ااروعت امل ااادتي
الت اااليي مش ااروع امل ااادة  5مي ااررا اثني ااا الالتع اااون للح ااد م اان خم اااطر
اليوارث)ال )308ومشروع املادة  16الواجب املنإل)ال.)309
 -57ونظاار اللجنااة التقرياار السااادس جلساااهتا ماان
إىل  3180املعقودة الترتة من  8إىل  16متوز/يوليه .2013
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 -58و اجللسة  ،3180املعقاودة  16متوز/يولياه  ،2013أحالات
اللجنة مشروعت املادتي  5ميررا اثنيا و 16إىل جلنة الحياغة.
__________
ال )305حولية  ،2012اجمللد الثان الاجلزء األول) ،الوثيقة .A/CN.4/652
ال )306حولية  ،2011اجمللد الثان الاجلزء الثان).
ال A/CN.4/L.812 )307المستنس ااخة؛ متاح ااة عل ااى املوق ااإل الش اابيت للجنا ااة،
واثئق الدورة الرابعة والستي).
ال )308فيما يلت نن مشروع املادة  5ميررا اثنيا
”التعاون للحد من خماطر اليوارث
”يشمل التعاون الاذ تداب ترمت إىل احلد من خماطر اليوارث“.
ال )309فيما يلت نن مشروع املادة 16
”واجب املنإل
” -1تتعهد الدول سحلد من خمااطر الياوارث سلااذ تاداب م ئماة تضامن
ادي ا ااد املس ا ااؤوليا وآلي ا ااا املس ا اااءلة ووض ا ااإل ترتيب ا ااا مؤسس ا ااية ،بغي ا ااة من ا ااإل
اليوارث والتختيف من آاثرها والتأهب هلا.
” -2تش اامل الت ااداب امل ئم ااة ،بح ااتة خاص ااة ،إج اراء تقييم ااا للمخ اااطر
املتعددة ،ومجإل ونشر املعلوماا عان اخلساائر واملخااطر ،وإنشااء وتشاغيل نظام
ل نذار املبير“.

 -59واعتما ا ا ا ااد اللجنا ا ا ا ااة ،اجللسا ا ا ا ااة  3162املعقا ا ا ا ااودة
أاير/مايو  ،2013تقريار جلناة الحاياغة بشاأن مشاروع املاادة  5مياررا
ومشاريإل املواد من  12إىل  ،15وهت مشاريإل انت قد نظر فيهاا
الاادورة الس ااابقة .واعتمااد اللجن ااة ااذلك تقري اار جلنااة الح ااياغة
بش ا ااأن مش ا ااروعت امل ا ااادتي  5ميا ااررا اثنيا ااا و 16اجللس ا ااة ،3187
املعقودة  26متوز/يوليه  2013الالترع جيم 1-أدانه).
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 -60واعتما ااد اللجنا ااة ،جلسا ااتيها  3190و 3191املعقا ااودتي
 2و 5آب/أغسعس  ،2013التعليقا على مشروعت املادتي 5
ميااررا و 5مي ااررا اثنيااا وعل ااى مش اااريإل امل اواد م اان  12إىل  16الالت اارع
جيم 2-أدانه).
جيم -نص مشاريع املواد املتعلقة ماية األشخا يف حاالت
الكوارث اليت اعتمدهتا اللجنة بصفة مؤقتة حىت اآلن

 -1نن مشاريإل املواد
 -61فيمااا يلاات ناان مشاااريإل امل اواد الاايت اعتماادهتا اللجنااة بحااتة
مؤقتة ح اآلنال.)310
محاية األشخا

يف حاالت الكوارث

املادة  -1النطاق
تنطبق مشاريع املواد هذه على محاية األشخا

يف حاالت الكوارث.

املادة  -2الهرض
اله ــرض م ـ مش ــاريع امل ــواد ه ــذه ه ــو تيس ــري ح ــدوث اس ــتجابة كافي ــة
وفعالة حلاالت الكوارث تلـ االحتياجـات األساسـية لاشـخا املعنيـن،
مع احرتام حقوقهم احرتاماً كامالً.

املادة  -3تعريف الكارثة
يقص ــد مبص ــطل ”الكارث ــة“ ح ــدث مفج ــع أو سلس ــلة أح ــداث مفجع ــة
ت ــؤدي إىل وق ــوع خس ــائر يف األرواح عل ــى نط ــاق كب ــري ،أو إىل مع ــاانة وك ــرب
بشرين شديدي  ،أو إىل حدوث أضرار مادية أو بيئيـة ابلهـة ،مبـا خيـل بشـكل
خطري بسري اجملتمع.

املادة  -4العالقة ابلقانون اإلنسان الدول
ال تنطبق مشـاريع املـواد هـذه علـى احلـاالت الـيت تسـري عليهـا قواعـد
القانون اإلنسان الدول.
__________
ال )310ل طا ا ع علا ااى التعليقا ااا علا ااى مشا اااريإل املا اواد ما اان  1إىل  ،5انظا اار
حوليا ا ااة  ،2010اجمللا ا ااد الثا ا ااان الاجلا ا اازء الثا ا ااان) ،التقا ا اارة  .331ول طا ا ا ع علا ا ااى
التعليقااا علااى مشاااريإل املاواد ماان  6إىل  ،11انظاار حوليااة  ،2011اجمللااد الثااان
الاجلزء الثان) ،التقرة .289

محاية األشخا

املادة  -5واجب التعاون
وفقـ ـاً ملشـ ــاريع املـ ــواد هـ ــذه ،تتعـ ــاون الـ ــدو  ،حسـ ــب مقتضـ ــى احلـ ــا ،
فيم ــا بينه ــا ،وم ــع األم ــم املتح ــدة وغريه ــا مـ ـ املنظم ــات احلكومي ــة الدولي ــة
املختصة ،واالحتاد الدول جلمعيات الصليب األمحر واهلـال األمحـر واللجنـة
الدولية للصليب األمحر ،ومع املنظمات غري احلكومية ذات الصلة.

املادة  5مكرراً -أشكا التعاون
ألغ ـراض مش ــاريع امل ــواد ه ــذه ،يش ــمل التع ــاون املس ــاعدة اإلنس ــانية،
وتنسـ ــيق أعمـ ــا اإلغاثـ ــة واالتصـ ــاالت الدوليـ ــة ،وتـ ــوفري مـ ــوثفي اإلغاثـ ــة
ومعدات وإمدادات اإلغاثة واملوارد العلمية والطبية والتقنية.

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

املادة  -6املبادئ اإلنسانية لالستجابة يف حاالت الكوارث
ت ــتم االس ــتجابة يف ح ــاالت الك ــوارث وفق ـاً ملب ــادئ اإلنس ــانية واحلي ــاد
والنزاهــة ،وعلــى أســاس عــدم التمييــز ،مــع مراعــاة احتياجــات األشــخا
املعرضن للخطر بوج خا .

املادة  -7الكرامة اإلنسانية
عند التصدي للكوارث ،حترتم الـدو واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة املختصـة
واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة كرامة اإلنسان املتأصلة وحتميها.

املادة  -8حقوق اإلنسان
لاشخا املتأثري ابلكوارث احلق يف أن ُحترتم حقوق اإلنسان الواجبة هلم.

املادة  -9دور الدولة املتأثرة
 -1يقع على عاتق الدولة املتأثرة ،كـم سـيادهتا ،واجـب ضـمان محايـة
األشخا وتقدمي اإلغاثة واملساعدة يف حاالت الكوارث يف إقليمها.
 -2تتوىل الدولة املتأثرة الدور األساسي يف توجي تلك اإلغاثـة وتلـك
املساعدة ومراقبتهما وتنسيقهما واإلشراف عليهما.

املادة  -10واجب الدولة املتأثرة يف التماس املساعدة
يك ــون عل ــى الدول ــة املت ــأثرة ،بق ــدر م ــا يتج ــاوز حج ــم الكارث ــة ق ــدرهتا
واجب التماس املساعدة ،حسب مقتضى احلا ،
الوطنية على االستجابة،
ُ
م الدو األخرى واألمم املتحـدة واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة املختصـة
األخرى واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة.

املادة  -11موافقة الدولة املتأثرة على املساعدة اخلارجية
 -1يتطلب تقدمي املساعدة اخلارجية موافقة الدولة املتأثرة.

يف حاالت الكوارث
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 -2ال ُحتجب املوافقة على املساعدة اخلارجية تعسفاً.
 -3عن ــد تق ــدمي ع ــرض ابملس ــاعدة وفقــاً ملش ــاريع امل ـواد ه ــذه ،يك ــون عل ــى
الدولة املتأثرة ،كلما كان ذلك كناً ،أن تفص ع قرارها بشأن العرض املقدم.

املادة  -12عروض املساعدة
للـ ــدو  ،واألمـ ــم املتحـ ــدة ،واملنظمـ ــات احلكوميـ ــة الدوليـ ــة املختصـ ــة
األخــرى احل ـ ُق يف عــرض املســاعدة علــى الدولــة املتــأثرة ملواجهــة الكارثــة.
ـرض املســاعدة علــى
وجيــوز للمنظمــات غــري احلكوميــة ذات الصــلة أيضـاً عـ ُ
الدولة املتأثرة.

املادة  -13شروط تقدمي املساعدة اخلارجية
جي ــوز للدول ــة املت ــأثرة ف ــرض ش ــروط عل ــى تق ــدمي املس ــاعدة اخلارجي ــة.
وجي ــب أن تك ــون ه ــذه الش ــروط متفق ــة م ــع مش ــاريع امل ــواد ه ــذه ،وقواع ــد
القانون الـدول الواجبـة التطبيـق ،والقـانون الـوطو للدولـة املتـأثرة .ويراعـى
يف الشـ ــروط االحتياجـ ــات احملـ ـ اددة لاشـ ــخا املتـ ــأثري ابلكارثـ ــة ونوعيـ ــة
املس ــاعدة .وعن ــد وض ــع الش ــروط ،حت ــدد الدول ــة املت ــأثرة نط ــاق املس ــاعدة
املطلوبة ونوعها.

املادة  -14تيسري املساعدة اخلارجية
 -1تتخــذ الدول ــة املتــأثرة الت ــدابري الالزم ــة ،يف إطــار قانوهن ــا ال ــوطو،
لتيسري تقدمي املساعدة اخلارجية بشكل فوري وفعـا  ،وااصـة فيمـا يتعلـق
مبا يلي:
(أ) موثف ــو اإلغاث ــة امل ــدنيون والعس ــكريون ،يف جم ــاالت مث ــل االمتي ــازات
واحلصاانت ،وشروط من التأشرية والدخو  ،وتصاري العمل ،وحرية التنقلمم
و(ب) السلع واملعدات ،يف جماالت مثل الشروط والتعريفـات اجلمركيـة،
والضرائب ،والنقل ،والتصرف فيها.
 -2تكف ــل الدول ــة املت ــأثرة إ ح ــة االط ــالع بس ــهولة عل ــى تش ــريعاهتا
وأنظمتها ذات الصلة ،لتيسري احرتام القانون الوطو.

املادة  -15إهناء املساعدة اخلارجية
تتشاور الدولة املتأثرة والدولة املساعدة ،وحسـب االقتضـاء ،اجلهـات
املس ــاعدة األخ ــرى بش ــأن إهن ــاء املس ــاعدة اخلارجي ــة وطرائ ــق ه ــذا اإلهن ــاء.
وتقــوم الدولــة املتــأثرة أو الدولــة املســاعدة أو اجلهــات املســاعدة األخــرى
الراغبة يف إهناء املساعدة بتوجي اإلخطار املناسب ذا الشأن.

املادة  -16واجب احلد م خماطر الكوارث
 -1حت ـ ــد ك ـ ــل دول ـ ــة م ـ ـ خم ـ ــاطر الك ـ ــوارث ابخت ـ ــاذ الت ـ ــدابري الالزم ـ ــة
واملناس ــبة ،مب ــا يف ذل ــك ع ـ طري ــق التش ـريعات واألنظم ــة ،ملن ــع الك ــوارث
والتخفيف م آاثرها والتأهب هلا.

تقرير جلنة القانون الدول ع أعما دورهتا اخلامسة والستن
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 -2تش ــمل ت ــدابري احل ــد م ـ خم ــاطر الك ــوارث إج ـراء عملي ــات تقي ــيم
للمخــاطر ،ومجــع ونشــر املعلومــات ع ـ املخــاطر وع ـ اخلســائر املاض ــية،
وإقامة وتشهيل نظم لإلنذار املبكر.

 -2ناان مشاااريإل امل اواد والتعليقااا عليهااا الاايت اعتماادهتا
اللجنة بحتة مؤقتة دورهتا اخلامسة والستي
 -62فيمااا يلاات ناان مشاااريإل امل اواد ،مااإل التعليقااا عليهااا ،الاايت
اعتمدهتا اللجنة بحتة مؤقتة دورهتا اخلامسة والستي.

املادة  5مكرراً -أشكا التعاون
ألغـ ـراض مش ــاريع امل ــواد ه ــذه ،يش ــمل التع ــاون املس ــاعدة
اإلنسانية ،وتنسيق أعما اإلغاثة واالتصـاالت الدوليـة ،وتـوفري
م ــوثفي اإلغاث ــة ومع ــدات وإم ــدادات اإلغاث ــة وامل ــوارد العلمي ــة
والطبية والتقنية.

التعليق
ال )1يرماات مشااروع املااادة  5ميااررا إىل توضااي خمتلااف األااايال
الايت ةيان أن يتخاذها التعااون باي الادول املتاأثرة والادول املسا ِ
ااعدة
واجلها امل ِ
حااال
ساعدة األخرى سياق محاياة األااخا
مش ااروع امل ااادة 5
الي اوارث .والتع اااون مي اارس ،بعب ااارا عام ااة،
بوص ااته مب اادأ توجيهي ااا وواجب ااا أساس اايا فيم ااا يتعل ااق سملوض ااوع حم اال
الدراسة ،حيث إنه يؤد دورا مر زاي جهاود اإلغاثاة حااال
الي اوارث .والا ادور األساس اات ال ااذ يؤدي ااه التع اااون يس ا ّاوغ تتح اايل
أنواع التعاون املناسبة سياق اليوارث .ومن ت ،ف ن الغرض مان
مشا ااروع املا ااادة احلا ااايل ها ااو التوسا ااإل اا ارمب املقحا ااود ما اان مشا ااروع
املادة  ،5دون إنشاء أية التزاما قانونية إضافية.
ال )2وقائمة أايال التعاون الواردة مشروع املادة  5مياررا -
املساااعدة اإلنسااانية ،وتنساايق أعمااال اإلغاثااة واالتحاااال الدوليااة،
وتاوف ماووتت اإلغاثاة ومعادا وإمادادا اإلغاثاة واملاوارد العلمياة
والعبيااة والتقنيااة  -تسااتند ،علااى ااو فضااتاض ،إىل اجلملااة الثانيااة
من التقرة  4من املادة  17من مشاريإل املواد النهائية املتعلقة بقاانون
طبقا املياه اجلوفية العابرة للحدود اليت اعتمدهتا اللجنة دورهتا
الس ااتي الع ااام )2008ال ،)311وال اايت تس ااهب تتح اايل االلت ازام الع ااام
سلتع اااون املنح ااو علي ااه امل ااادة  7م اان مش اااريإل امل اواد تل ااك ع اان
طرياق وصااف التعاااون الا زم حاااال العاوارئ .وفيمااا يلاات ناان
اجلملة الثانية من التقرة  4من مشروع املادة 17
وةين أن يشمل التعاون تنسيق اإلجراءا واالتحاال الدولياة حالاة
العاوارئ ،وإاتحااة العاااملي املختحااي سالسااتجابة حلاااال العاوارئ ،واملعاادا
__________
ال )311حولية  ،2008اجمللد الثان الاجلزء الثان) ،التقراتن  53و.54

واإلم ا اادادا ال زم ا ااة ل س ا ااتجابة هل ا ااذه احل ا اااال  ،واخل ا ااربة العلمي ا ااة والتقني ا ااة،
واملساعدة اإلنسانيةال.)312

ومل ااا ااان ه ااذا احلي اام ق ااد ص اايغ خحيح ااا فيم ااا يتعل ااق بس ااياق ذ
صلة  -وهو احلاجة إىل التعاون حال حادوث طاارئ ياؤثر علاى
طبقة ميااه جوفياة عاابرة للحادود  -رأ اللجناة أن أسالوبه يشايل
منعلقا متيدا لحياغة مشروع املادة  5ميررا .غ أن نان املاادة 5
ميااررا صاايغ ايااث يعا ّارب علااى ااو م ئاام عاان سااياق مشاااريإل املاواد
احلالي ا ااة والغ ا اارض منه ا ااا ،واي ا ااث ييت ا اال مراع ا اااة جم ا ااال التع ا اااون
الرئيسية اليت تتناوهلاا الحايوك الدولياة املتعلقاة سالساتجابة حلااال
اليوارث .وترد صيغة اثلة إع ن رابعة أمم جنوب ارق آسيا
ح اااال الي اوارث العبيعي ااة امل ااؤر 26
بش ااأن املس اااعدة املتبادل ااة
حزيران/يوني ا ا اه  1976والا ا ا اذ ي ا ا انن علا ا ا ااى أن ”تتع ا ا اااون البلا ا ا اادان
األعضا ا اااء ،ا ا اال منها ا ااا حا ا اادود قدراتا ا اه ،الأ) اسا ا ااي قنا ا اوا
االتحال فيما بينها جمال اإلنذار بوقوع اليوارث؛ والب) تباادل
اخلا ارباء واملتا اادربي؛ والج) تبا ااادل املعلوم ااا والواثئا ااق؛ والد) توزيا ااإل
اللا اوازم العبيا ااة واخلا ادما واملسا اااعدة الغوثيا ااة“ال .)313وعلا ااى نتا ااس
املنوال ،يدعو قرار اجلمعية العامة  ،182/46لدى ارمب اجملاال اليت
قد ييون من املتيد فيها أن تاؤد األمام املتحادة دورا تنسايقيا وأن
تشجإل التعاون ،إىل التنسيق بشأن ”املووتي املتخححاي ،وأفرقاة
األخحااائيي التقنيااي ،فض ا عاان اإلماادادا واملعاادا واخلاادما
الغوثية [“]...ال.)314
ال )3ويا اانن مسا ااتهل مشا ااروع املا ااادة  5ميا ااررا علا ااى أن أاا اايال
التع اااون تُب ااي في ااه ”ألغ اراض مش اااريإل امل اواد ه ااذه“ .ول ااذلك ،ف ا ن
مشااروع املااادة  5ميااررا ،وهااو حياام تتعااي قراءتااه ضااوء مشاااريإل
امل اواد األخاارى ،موجااه ااو الغاارض ماان املوضااوع برمتااه علااى النحااو
املنحاو عليااه مشاروع املااادة  ،2أ ”تيسا حاادوث اسااتجابة
افيا ا ااة وفعالا ا ااة حلا ا ااال اليا ا اوارث تلا ا ا االحتياجا ا ااا األساسا ا ااية
لألاا ااخا املعنيا ااي ،ما ااإل احا ارتام حقا ااوقهم احرتاما ااا ا ااام “ .و
سااياق املوضااوع احلااايل ،ف ا ن اهلاادف النهااائت ماان واجااب التع اااون،
وسلتايل من أ ايل من أاايال التعااون املشاار إليهاا مشاروع
املادة  5ميررا ،هو محاية األاخا املتأثرين سليوارث.
ال )4ومإل أن مشروع املادة يربز أاياال حمددة من التعاون ،ف ن
القائمااة الاواردة فيااه ال يُقحااد منهااا أن تيااون قائمااة جامعااة ،باال أن
تياون قائمااة توضايحية للمجاااال الرئيساية الاايت قاد ييااون التعاااون
فيه ااا مناس اابا وفق ااا للظ ااروف .ويؤ ااد اس ااتخدام لم ااة ”“includes
ال”يش اامل“ ) ،وما ااا يقابله ااا سللغا ااا الرمسي ااة األخا اارى ،أن القائما ااة

__________
ال )312املرجإل نتسه.26 ،
ال.ASEAN, Documents Series 1976 )313
ال )314قارار اجلمعيااة العامااة  182/46املااؤر  19ااانون األول/ديساامرب ،1991
املرفق ،التقرة .27

محاية األشخا

ليست جامعة .فقد رأ اللجنة أن أايال التعاون املبينة هت أهم
اجملاااال الاايت قااد ييااون فيهااا التعاااون ضااروراي ،وأن هااذه األااايال
عاماة مبااا ييتات لتضاام جمموعاة واسااعة مان األنشااعة التعاونياة .وماان
ت ،ةي اان أن يش اامل التع اااون األنش ااعة امل ااذ ورة ،ولين اه ال يقتح اار
عليها ااا؛ فأاا اايال التعا اااون األخا اارى غا ا احملا ااددة مشا ااروع املا ااادة
احلايل ليست مستبعدة ،ومنها مث الدعم املايل؛ ونقل التينولوجيا
الااذ يش اامل ،فيمااا يش اامل ،الحااور الس اااتلية؛ والتاادريب؛ وتقاس اام
املعلوما ؛ ومتارين احملا اة املشرت ة والتخعيط املشرتك.
ال )5ومب ا ااا أن مش ا ااروع امل ا ااادة  5ميا ااررا ه ا ااو مش ا ااروع توض ا اايحت
ألا ا اايال التع ا اااون املمين ا ااة ،ف ن ا ااه ل ا اايس نح ا ااا يُقح ا ااد من ا ااه إنش ا اااء
التزامااا قانونيااة إضااافية تقااإل علااى عاااتق الاادول املتااأثرة أو اجلهااا
املس اااعدة وتت اارض عليه ااا القي ااام أبنش ااعة معين ااة .وتتوق ااف أا اايال
التعاون املمينة سلضارورة علاى جمموعاة مان العوامال تشامل ،ضامن
عواما اال أخا اارى ،طبيعا ااة اليارثا ااة واحتياجا ااا األاا ااخا املتا ااأثرين
وقدرا الدولة املتأثرة واجلهاا املسااعدة املعنياة .وعلاى غارار مبادأ
التعاون نتسه ،يُقحد من أاايال التعااون الاواردة مشاروع املاادة
 5ميا ااررا أن تيا ااون ذا طا ااابإل تب ا اااديل ،ألن التعا اااون لا اايس فع ا ا
انت اراداي ،باال هااو فعاال ينعااو علااى ساالوك طزر تقااوم بااه أط اراف
متعا ااددةال .)315لا ااذلك ،ال يُتا ااوخى ما اان مشا ااروع املا ااادة تقا اادمي قائما ااة
سألنشااعة الاايت ةياان أن تضااعلإل هبااا دولااة مساااعدة ،باال يُقحااد بااه
بياان اجملاااال الايت قااد ييااون مان املناسااب فيهااا تنسايق اجلهااود ماان
خ ل التشاور بي الدولة املتأثرة واجلها املساعدة.
ال )6وعا ا وة علا ااى ذل ااك ،جيا ااب أن يسا ا التعا اااون اجملا اااال
املا ااذ ورة وفقا ااا ملشا اااريإل املا اواد األخا اارى .فيما ااا ها ااو احلا ااال سلنسا اابة
ملشروع املادة  ،5مث  ،جيب أن تيون أايال التعاون الايت يتناوهلاا
مشااروع املااادة  5ميااررا أاااياال متسااقة مااإل مشااروع املااادة  9الااذ
ة اان الدول ااة املت اأثرة ”اي اام س اايادهتا“ ال اادور األساس اات تق اادمي
املسا اااعدة الغوثيا ااة حا اااال اليا اوارث .وجيا ااب أن يتتا ااق التعا اااون
أيضا ااا ما ااإل اا اارط موافقا ااة الدولا ااة املتا اأثرة علا ااى املسا اااعدة اخلارجيا ااة
المش ااروع امل ااادة  ،)11و ااذلك م ااإل اإلق ارار أبن ااه جي ااوز للدول ااة املت ااأثرة
فرض اروط مناسبة علاى تقادمي املسااعدة اخلارجياة ،ال سايما فيماا
يتعلااق سالحتياجااا احملااددة لألاااخا املتااأثرين سليارثااة ونوعيااة
املسا ا اااعدة المشا ا ااروع املا ا ااادة  .)13ويا ا ارتبط التعا ا اااون أيضا ا ااا مبشا ا ااروع
املااادة  14الااذ يقاار بادور الدولااة املتااأثرة تيسا تقاادمي املس ااعدة
اخلارجية ،على و فور وفعال ،إىل األاخا املتأثرين سليارثة.
وعليه ،مبا أن مشروع املادة  5مياررا ال ينشائ أ التزاماا قانونياة
إضافية ،فا ن الع قاة باي الدولاة املتاأثرة والدولاة املسااعدة واجلهاا
املس اااعدة األخا اارى فيما ااا ما ان أا اايال التعا اااون املا ااذ ورة سا ااتيون
__________
ال )315حولية  ،2010اجمللد الثاان الاجلازء الثاان) ،التقارة ،331
من التعليق على مشروع املادة .5

التقارة ال)6

يف حاالت الكوارث

ع ق ااة تس ا وفق ااا لألحي ااام األخ اارى املنح ااو
املواد احلالية.
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عليه ااا

مش اااريإل

ال )7وقااد أُدرجاات املساااعدة اإلنسااانية عماادا مقدمااة أااايال
التعاون املذ ورة مشروع املادة  5ميررا ،ألن اللجنة ترى أن هلذا
الن ا ااوع م ا اان التع ا اااون أمهي ا ااة قح ا ااوى س ا ااياق اإلغاث ا ااة ح ا اااال
اليا ا اوارث .أما ا ااا التئا ا ااة الثانيا ا ااة ،أال وها ا اات تنسا ا اايق أعما ا ااال اإلغاثا ا ااة
واالتحاال الدولية ،فيُقحد هبا أن تيون واسعة النعاق مبا ييتت
لتش ا اامل معظ ا اام اجله ا ااود التعاوني ا ااة املبذول ا ااة مرحل ا ااة اإلغاث ا ااة م ا اان
اليارثا ااة ،وةيا اان أن تضا اام التنسا اايق اللوجسا اايت ألنشا ااعة املا ااووتي
املعنيي سالستجابة حاال اليوارث والتنسيق اللوجسيت لنقلهم
ونق ا اال املع ا اادا ال زم ا ااة ه ا ااذا الح ا اادد واإلا ا اراف عل ا ااى ذل ا ااك
وتيسا ا ه  ،وتقاسا اام وتبا ااادل املعلوما ااا املتعلقا ااة سليارثا ااة .ورغا اام أن
تبااادل املعلومااا مسااألة يشااار إليهااا غالبااا الحاايوك الاايت تشاادد
على التعاون مرحلة ما قبل اليارثة ،سعتباار ذلاك أسالوس وقائياا
للحااد ماان خعاار الي اوارثال ،)316ف ا ن االتحاااال واملعلومااا هامااة
أيض ااا مرحل ااة اإلغاث ااة م اان اليارث ااة لرص ااد تع ااور الوض ااإل وتيس ا
تنسيق أعمال اإلغاثة بي خمتلف اجلها املعنية .ويتناول عدد من
سااياق اإلغاثااة
الحاايوك مسااألة االتحاااال وتقاساام املعلومااا
ح اااال الي اوارثال .)317ويُقح ااد بعب ااارة ”ت ااوف م ااووتت اإلغاث ااة
ومعدا وإمدادا اإلغاثة واملوارد العلمياة والعبياة والتقنياة“ تاوف
مجيإل املوارد ال زمة لعمليا االستجابة لليوارث .وةين أن تُتهم
اإلاا ااارة إىل ”املا ااووتي“ علا ااى أهنا ااا تشا اامل تا ااوف وتعا اااون األفرقا ااة
العبياة وأفرقااة البحااث واإلنقااذ واملهندسااي واالختحاصاايي التقنيااي
واملرتمجا ا ا ااي التحريا ا ا اريي والشا ا ا ااتويي ،أو غا ا ا ا هم ما ا ا اان األاا ا ا ااخا
املشااار ي األنشااعة الغوثيااة سساام واحاادة ماان اجلهااا املعنيااة -
وه ا اات الدولا ا ااة املت ا ااأثرة أو الدولا ا ااة املس ا اااعدة أو اجلها ا ااا املسا ا اااعدة
__________
ال )316انظر ،على سابيل املثاال ،اتتااق رابعاة أمام جناوب اارق آسايا بشاأن
إدارة الي اوارث واالس ااتجابة حل اااال الع اوارئ 26 ،متوز/يولي ااه  ،2005التق اارة 1
من املادة .18
ال )317انظر ،على سبيل املثال ،اتتاقية اتمب املتعلقة بتقدمي موارد االتحااال
السليية وال سليية للحد من اليوارث ولعمليا اإلغاثة ،املادة  3الوهات تادعو
إىل ”نش اار مع اادا االتح اااال الس االيية وال س االيية األرض ااية والتض ااائية للتنب ااؤ
سملخ اااطر العبيعي ااة واملخ اااطر الح ااحية والي اوارث ،ورص اادها وتق اادمي املعلوم ااا
املتعلقة هبا“ وإىل ” تقاسم املعلوما عان املخااطر العبيعياة واملخااطر الحاحية
والياوارث فيمااا بااي الاادول األطاراف ،ومااإل [الاادول األخاارى و]اليياااان غ ا
احليوميااة واملنظمااا احليوميااة الدوليااة ،ونشاار هااذه املعلومااا علااى اجلمهااور
العااام ،وخباصااة اجملتمعااا املعرضااة للمخاااطر“) ،واملبااادئ التوجيهيااة بشااأن
اسا ااتخدام أصا ااول أجنبيا ااة للا اادفاع العسا ااير واملا اادن عمليا ااا اإلغاثا ااة
حاااال الياوارث ال”مبااادئ أوساالو التوجيهيااة“) ،التقاارة  54الاألماام املتحاادة،
ميتب تنسيق الشؤون اإلنساانية ،التنقاي  ،1-1تشارين الثاان/نوفمرب .)2007
انظاار أيضااا املناقشااة الاواردة املااذ رة الاايت أعاادهتا األمانااة العامااة بشااأن محايااة
حاااال الياوارث ال[ A/CN.4/590و )]Add.1-3الاحلااااية 301
األاااخا
أع ه) ،التقرا .173-158

تقرير جلنة القانون الدول ع أعما دورهتا اخلامسة والستن
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األخرى .وتشمل لمة ”املوارد“ اخلربا واملعارف العلمية والتقنية
والعبية ،فض عن املعدا واألدوا واألدوية ،أو غ ها من املواد
اليت ةين أن تيون متيدة جلهود اإلغاثة.
ال )8ويقا اادم مشا ااروع املا ااادة  5ميا ااررا قائما ااة سألاا اايال املمينا ااة
للتعاون مرحلة اإلغاثة من اليارثة أو مرحلة ما بعد اليارثة.
وعليه ،ف ن مضمون مشاروع املاادة ال مال أب قاعادة مان القواعاد
الواجبة التعبيق على التعاون مرحلة ما قبل اليارثة ،مبا ذلك
منإل اليوارث والتأهب هلا والتختيف من آاثرها.

املادة  5مكرراً اثنياً -التعاون للحد م خماطر الكوارث

يشمل التعاون اختاذ التدابري الرامية إىل احلد م خماطر الكوارث.

التعليق
ال )1بينما يتعلق مشاروع املاادة  5مياررا مبختلاف األاايال الايت قاد
يتخذها التعاون مرحلتي من مراحل دورة اليارثة مها مرحلاة اإلغاثاة
مان اليارثاة ومرحلاة ماا بعاد اليارثاة ،يشا مشاروع املاادة  5مياررا اثنياا
إىل أن نعاق التعبيق الزمين لواجب التعاون ،امليرس بعبارا عاماة
مشااروع امل ااادة  ،5يغعاات أيض ااا مرحلااة م ااا قباال اليارث ااة .وهيااذا ،بينم ااا
يتناااول مشااروع املااادة  5ميااررا مواجهااة اليارثااة ،يعااا مشااروع املااادة 5
ميررا اثنيا مسألة احلد من خماطر اليوارث.
ال )2ويحااف هااذا الاانن التعاااون املشااار إليااه أبنااه تعاااون يتعلااق
ب ا ”الاااذ التااداب الراميااة إىل احلااد ماان خماااطر الي اوارث“ .وينبغاات
ض ااوء م ااا ت اانن علي ااه فق ارات مش ااروع امل ااادة 16
فه اام ه ااذه العب ااارة
لتامها ،وخباصة التقرة  2اليت تانن علاى جمموعاة مان التاداب الايت
ترمت اديدا إىل احلد من خماطر اليوارث.
ال )3وقااد اعتُمااد مشااروع املااادة  5ميااررا اثنيااا بحااتة مؤقتااة علااى
أسا اااس أن اعتما اااده ال ما اال مبوضا ااعه النها ااائت جمموعا ااة مشا اااريإل
دجمه ،هو ومشاروع املاادة 5
املواد ،مبا ذلك على وجه اخلحو
مي ااررا ،مش ااروع م اانق جدي ااد للم ااادة  .5وه ااذه مس ااائل تُر اات
معلّقة انتظارا لتسويتها أثناء وضإل الحيغة النهائية للقراءة األوىل
ملشاريإل املواد.

املادة  -12عروض املساعدة
للـ ــدو  ،واألمـ ــم املتحـ ــدة ،واملنظمـ ــات احلكوميـ ــة الدوليـ ــة
املختصة األخـرى احل ُـق يف عـرض املسـاعدة علـى الدولـة املتـأثرة
ملواجهــة الكارثــة .وجيــوز للمنظمــات غــري احلكوميــة ذات الصــلة
عرض املساعدة على الدولة املتأثرة.
أيضاً ُ

التعليق
ال )1يعا اارتف مشا ااروع املا ااادة  12سهتما ااام اجملتما ااإل الا اادويل امايا ااة
حاال اليوارث ،وهو اهتمام ينبغت اعتباره ميم
األاخا

ل ادور الدولااة املتااأثرة األساساات الااذ ياانن عليااه مشااروع املااادة .9
ويُعد هذا النن تعب ا عن مبادأ التضاامن الاذ تقاوم علياه جمموعاة
مشاااريإل امل اواد املتعلقااة هبااذا املوضااوع برمتهااا ،وتعب ا ا سألخاان عاان
مبدأ التعاون امليرس مشروعت املادتي  5و 5ميررا.
ال )2ويُعااذ مشااروع املااادة  12ب ”عااروض“ املساااعدة فحسااب،
وال يتن ا اااول ”ت ا ااوف “ املس ا اااعدة سلتع ا اال .وه ا ااذه الع ا ااروض ،س ا اواء
أ انا اات إبرادة منتا ااردة أم اسا ااتجابة لعلا ااب ،ها اات أساسا ااا عا ااروض
طوعي اة ،وال ينبغاات أن تُتس ار علااى أهن اا إق ارار بوجااود واجااب قااانون
يت اارض املس اااعدة .وال ينش اائ ع اارض املس اااعدة التزام ااا عل ااى الدول ااة
املت ااأثرة بقبوهل ااا .ووفق ااا ملب اادأ الس اايادة األساس اات ال ااذ تس ااتند إلي ااه
جمموعااة مشاااريإل املاواد برمتهااا ،جيااوز للدولااة املتااأثرة أن تقباال ،قبااوال
لياا أو جزئياا ،أو أال تقباال ،عاروض املسااعدة الاايت تقادمها الاادول
أو اجلها التاعلة من غ الدول وفقا للمادة 11ال.)318
وينع ااو ا اارط تق اادمي ع ااروض املس اااعدة ”وفق ااا ملش اااريإل امل اواد
ها ااذه“ علا ااى نتا ااائج ضا اامنية ،منها ااا أن تلا ااك العا ااروض ال ةيا اان أن
تي ا ااون ذا ط ا ااابإل متيي ا ااز  ،وال ةي ا اان ا ااذلك أن تي ا ااون مرهون ا ااة
بشروط ال تقبلها الدولة املتأثرة.
ال )3وعا ا ااروض املسا ا اااعدة املتسا ا ااقة ما ا ااإل مشا ا اااريإل املا ا اواد احلاليا ا ااة
الشؤون الداخلية للدولة املتأثرة .ويتتق
ال ةين أن تُعترب تدخ
ها ا ااذا االسا ا ااتنتاج ما ا ااإل ما ا ااا أورده معها ا ااد القا ا ااانون الا ا اادويل ق ا ا اراره
لع ااام  1989بش ااأن محاي ااة حق ااوق اإلنس ااان ومب اادأ ع اادم الت اادخل
الشؤون الداخلية للدول
إن قي ااام دول ااة أو جمموع ااة دول أو منظم ااة دولي ااة أو هيئ ااة إنس ااانية حماي اادة،
اللجنة الدولية للحليب األمحر ،بعرض توف األغذية أو اللوازم العبياة لدولاة
أخارى تيااون حياااة الساايان إقليمهااا أو صاحتهم مهااددة بشاايل خعا هااو
أمر ال ةين اعتباره تدخ غ مشروع الشؤون الداخلية لتلك الدولةال.)319

ال )4ويتن اااول مش ااروع امل ااادة  12مس ااألة ع ااروض املس اااعدة عل ااى
الادول املتاأثرة الايت تقادمها جهاا فاعلاة اثلثاة ،وذلاك سإلااارة
مجلتي منتحلتي إىل اجلها اليت يرج أن تقدم عروضا مان هاذا
القبيا اال أعقا اااب اليا اوارث .فتا ااذ ر اجلملا ااة األوىل الا اادول واألما اام
املتح اادة واملنظم ااا احليومي ااة الدولي ااة املختح ااة األخ اارى ،ح ااي
__________
ال )318ل ط ع على اآلراء اليت أُبديت بشاأن مشاروع املاادة  ،12انظار حولياة
 ،2011اجمللا ااد الثا ااان الاجلا اازء الثا ااان) ،التقا ارا  .283-278انظا اار أيضا ااا املرجا ااإل
نتسااه ،التقاارة  ،44والتقرياار اخلااامس للمقاارر اخلااا  ،حوليااة  ،2012اجمللااد الثااان
الاجلزء األول) ،الوثيقة  ،A/CN.4/652التقرا .78-55
الInstitute of International Law, Yearbook, vol. 63, Part II, )319
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/

محاية األشخا

تتناااول اجلملااة الثانيااة املنظمااا غ ا احليوميااة .وقااد قاارر اللجنااة
اس ااتخدام ص اايغة خمتلت ااة اجلملت ااي .فت اات اجلمل ااة األوىل ،اخت ااار
اللجن ااة ص اايغة ”لا[ ااها] [ ]...احل ااق ع اارض املس اااعدة“ ألغا اراض
التأ يااد .فالاادول واألماام املتحاادة واملنظمااا احليوميااة الدوليااة لاايس
فق ااط م اان حقه ااا أن تع اارض املس اااعدة عل ااى الدول ااة املت ااأثرة ،ب اال إهن ااا
تشااجإل أيض ااا عل ااى فعاال ذل ااك .و املقاب اال ،اعتمااد اللجن ااة ل اادى
اإلاااارة إىل املنظمااا غا احليوميااة اجلملااة الثانيااة صاايغة ”جيااوز
لا[ا ااها] [ ]...أيضا ااا عا اارض املسا اااعدة“ إلبا اراز التترقا ااة ،ما اان حيا ااث
العبيعااة واملر ااز القااانون ،بااي موقااف تلااك املنظمااا وموقااف الاادول
واملنظما احليومية الدولية.
ال )5وتعاارتف اجلمل ااة الثاني ااة م اان مش ااروع امل ااادة  12سل اادور اهل ااام
الاذ تضاعلإل باه تلاك املنظماا غا احليومياة الايت تياون ،ايام
طبيعته ااا وموقعه ااا وخربهت ااا ،وض ااإل ةينّه ااا م اان تق اادمي املس اااعدة
اس ااتجابة ليارث ااة معين ااة .وموق ااف اجله ااا التاعل ااة غ ا احليومي ااة،
واجلها التاعلة األخرى ،من القيام بعمليا اإلغاثة لايس مساألة
جدياادة القااانون الاادويل .فقااد ساابق أن نحاات اتتاقيااا جنيااف
لعام  1949على أنه ،حاال النزاع املسل
جيااوز هليئااة إنسااانية حماياادة ،اللجنااة الدوليااة للحااليب األمحاار ،أن تعاارض
خدماهتا على أطراف النزاعال.)320

وسملث ا اال ،ي ا اانن الربوتو ا ااول اإلض ا ااا الث ا ااان إىل اتتاقي ا ااا جني ا ااف
لعام  1949على ما يلت
جيا ااوز جلمعيا ااا الغا ااوث اليائنا ااة إقلا اايم العا اارف السا ااامت املتعاقا ااد مثا اال
مجعيا الحليب األمحر واهل ل األمحر واألسد والشمس األمحرين ،أن تعارض
خ اادماهتا ألداء مهامه ااا املتع ااارف عليه ااا فيم ااا يتعل ااق بض ااحااي الن ازاع املس اال .
وةياان للساايان املاادنيي ،ول ااو بناااء علااى مب ااادرهتم اخلاصااة ،أن يعرض اوا القي ااام
بتجميإل اجلرحى واملرضى واملنيوبي البحار ورعايتهمال.)321

وقااد أ ااد اجلمعيااة العامااة املسااامهة اهلامااة الاايت تقاادمها املنظمااا
غا ا احليوميا ااة الا اايت تعما اال با اادوافإل إنسا ااانية حمضا ااة االسا ااتجابة
حل ا ا اااال الي ا ا اوارث ،وذل ا ا ااك قراره ا ا ااا  131/43امل ا ا ااؤر  8ا ا ااانون
األول/ديس ا اامرب  ،1988واملعن ا ااون ”تق ا اادمي املس ا اااعدة اإلنس ا ااانية إىل
ضحااي اليوارث العبيعية وحاال العوارئ املماثلة“ ،الذ دعت
فيه اجلمعياة العاماة الادول املتاأثرة افاة ،مجلاة أماور ،إىل ”تيسا
تنتيذ تقدمي املساعدة اإلنساانية ،وال سايما
عمل هذه املنظما
__________
ال )320انظ ا اار ،عل ا ااى س ا اابيل املث ا ااال ،اتتاقي ا ااة جني ا ااف لتحس ا ااي حال ا ااة اجلرح ا ااى
واملرض ااى م اان أف اراد الق اوا املس االحة املي اادان الاالتتاقي ااة األوىل) ،التق اارة  2م اان
املادة .3
12
ال )321الربوتو ا ا ا ا ا ااول اإلض ا ا ا ا ا ااا إىل اتتاقي ا ا ا ا ا ااا جني ا ا ا ا ا ااف املعق ا ا ا ا ا ااودة
آب/أغسااعس  1949واملتعلااق اماي ااة ضااحااي املنازعااا املس االحة غ ا الدولي ااة
الالربوتو ول الثان) ،التقرة  1من املادة .18

يف حاالت الكوارث
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تقا اادمي األغذيا ااة واألدويا ااة والرعايا ااة العبيا ااة ،الا اايت ييا ااون [ألجلها ااا]
الوصااول إىل الضااحااي أمارا جااوهراي“ الالتقاارة  ،)4واناااد ”مجيااإل
الدول أن تقدم مساندهتا إىل هذه املنظما اليت تعمل على تقدمي
املس اااعدة اإلنس ااانية ،عن ااد احلاج ااة ،إىل ض ااحااي الي اوارث العبيعي ااة
وحاال العوارئ املماثلة“ الالتقرة .)5

املادة  -13شروط تقدمي املساعدة اخلارجية
جي ــوز للدول ــة املت ــأثرة ف ــرض ش ــروط عل ــى تق ــدمي املس ــاعدة
اخلارجي ــة .وجي ــب أن تك ــون ه ــذه الش ــروط متفق ــة م ــع مش ــاريع
املـواد هـذه ،وقواعــد القـانون الـدول الواجبــة التطبيـق ،والقــانون
الوطو للدولة املتأثرة .ويراعى يف الشروط االحتياجـات احملـ اددة
لاشـ ـخا املت ــأثري ابلكارث ــة ونوعي ــة املس ــاعدة .وعن ــد وض ــع
الشروط ،حتدد الدولة املتأثرة نطاق املساعدة املطلوبة ونوعها.

التعليق
ال )1يتناااول مشااروع املااادة  13مسااألة فاارض اااروط ماان جانااب
ال اادول املت ااأثرة عل ااى تق اادمي املس اااعدة اخلارجي ااة إقليمه ااا .ويؤ ااد
مش ا ااروع امل ا ااادة ح ا ااق الدول ا ااة املت ا ااأثرة ف ا اارض ا ا ااروط عل ا ااى تل ا ااك
املس ا اااعدة ،وفق ا ااا ملش ا اااريإل امل ا اواد احلالي ا ااة وقواع ا ااد الق ا ااانون ال ا اادويل
والق ااانون ال ااوطين الواجب ااة التعبي ااق .وتش ا امل ااادة إىل يتي ااة ادي ااد
تلك الشاروط .فاالحتياجاا احملاددة لألااخا املتاأثرين سليارثاة
ونوعية املساعدة هت اليت ادد طبيعة هذه الشروط .وتقضت املادة
أيضا ااا أبن تشا ا الدولا ااة املتا ااأثرة ،عنا ااد وضا ااإل الشا ااروط ،إىل نعا اااق
املساعدة املعلوبة ونوعها.
ال )2ويع ا اازز مش ا ااروع امل ا ااادة املب ا اادأَ املنح ا ااو علي ا ااه مش ا ااروع
املادة  ،9وهو املبادأ الاذ يعارتف بادور الدولاة املتاأثرة األساسات
توجياه اإلغاثااة واملسااعدة ومراقبتهمااا وتنسايقهما واإلااراف عليهمااا
إقليمه ااا .وسس ااتخدام عب ااارة ”جي ااوز [ ]...ف اارض ا ااروط“ ال اايت
تنس ا ااجم م ا ااإل الع ا ااابإل الع ا ااوعت لتق ا اادمي املس ا اااعدة ،يس ا الّم مش ا ااروع
املاادة  13ااق الدولااة املتاأثرة فارض اااروط علاى تلاك املساااعدة،
وهاات اااروط يتضال أن توضااإل قباال حاادوث اليارثااة ،ولياان ةياان
أيضااا أن توضااإل فيمااا يتعلااق أبااايال حمااددة ماان املساااعدة تقاادمها
جها فاعلة بعينها أثنااء مرحلاة االساتجابة .وتشا اللجناة إىل
املساعدة ”اخلارجية“ ألن نعاق هاذا احليام يشامل املسااعدة الايت
تقدمها دول اثلثة أو جها فاعلة أخرى ،مثل املنظما الدولية،
ولينه ال يشمل املساعدة املقدمة مان محاادر داخلياة ،املنظماا
غ احليومية احمللية.
ال )3ويقي ااد مش ااروع امل ااادة ح ااق الدول ااة املت اأثرة ف اارض ا ااروط
علا ااى املسا اااعدة ،فها ااو حا ااق جتا ااب ارسا ااته وفقا ااا للقواعا ااد القانونيا ااة
الواجبااة التعبيااق .وتُبااي اجلملااة الثانيااة اإلط اار القااانون الااذ جيااوز
فاارض الشااروط ضاامنه ،وهااو يشاامل ”مشاااريإل امل اواد هااذه ،وقواعااد
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القااانون الاادويل الواجبااة التعبيااق ،والقااانون الااوطين للدولااة املتااأثرة“.
وقد أدرجت اللجنة عبارة ”مشاريإل املواد هذه“ للتشاديد علاى أن
مجيااإل الشااروط جيااب أن تيااون متتقااة مااإل املبااادئ املااذ ورة املااواد
السابقة وال حقة ،ف توجد سلتايل حاجة إىل تيرار تعداد املبادئ
اإلنسانية والقانونية اليت تتناوهلا مواد أخرى سلتعل ،وخباصة حسان
النيااة والساايادة واملبااادئ اإلنسااانية الاايت يتناوهلااا مشااروع املااادة  ،6أال
وهت اإلنسانية واحلياد والنزاهة وعدم التمييز.
ال )4وتؤ د اإلاارة إىل القانون الاوطين حجياة القاواني الداخلياة
املنعقا اة املتا اأثرة اديا اادا .غا ا أهنا ااا ال تعا ااذ ضا اامنا سلضا اارورة أن
يوجد مسبقا قانون وطين يُعذ بتتاصيل الشروط اليت تعلنهاا الدولاة
املتأثرة حال وقوع ارثة .ورغم عدم ااارتاط وجاود تشاريإل وطاين
معي قبل اديد الشروط ،ف ن هذه الشروط جيب أن تيون متتقاة
ّ
مإل أ تشريإل داخلت ذ صلة ييون قائما الدولة املتأثرة.
ال )5وعل ا ااى الدول ا ااة املت ا ااأثرة واجله ا ااة املس ا ا ِ
ااعدة لتيهم ا ااا االمتث ا ااال
لقواعااد القااانون الااوطين الواجب ااة التعبيااق .وال جيااوز للدولااة املت ااأثرة أن
تتاارض ا ااروطا غ ا م ااا يتت ااق مااإل تل ااك الق اواني ،وجي ااب عل ااى اجله ااة
املس ا اااعدة أن متتث ا اال لتل ا ااك القا ا اواني مجي ا ااإل األوق ا ااا طيل ا ااة ف ا اارتة
املسااعدة .وال يانن مشاروع املاادة صاراحة علاى هاذه املعاملاة سملثال،
ألهنا م زمة للمبدأ األوسإل املتمثل احرتام القواني الوطنياة .وتؤياد
االتتاقا ا ااا الدوليا ا ااة القائما ا ااة اجل ا ا اازم أبن اجلها ا ااا املسا ا اااعدة ملزم ا ا ااة
سالمتثا ااال للقا ااانون الا ااوطين .فاتتا اااق رابعا ااة أما اام جنا ااوب اا اارق آسا اايا
بشااأن إدارة الياوارث واالسااتجابة حلاااال العاوارئ ،مااث  ،ياانن
التق اارة  2م اان امل ااادة  13عل ااى أن ”حي اارتم األف اراد املش ااار ون عملي ااة
املس اااعدة مجي ااإل الق اواني والل اوائ الوطني ااة ويتقي اادون هب ااا“ .ويش اارتط
عدد من االتتاقا الدولية األخرى أيضا أن ارتم اجلها املسااعدة
القانون الوطينال )322أو أن تتحرف وفقا لقانون الدولة املتأثرةال.)323
ال )6وينع ااو واج ااب اح ارتام الق اواني الوطني ااة ال ااذ يق ااإل عل ااى
ِ
املساعدة على التزام يقضت سارتاط أن يتقيد األفراد
عاتق اجلها
املشا ااار ون عمليا ااة اإلغاثا ااة سلقا اواني واألنظما ااة الوطنيا ااة للدولا ااة
املت ااأثرةال ،)324وأن يتخ ااذ قائ ااد عملي ااة اإلغاث ااة مجي ااإل الت ااداب امل ئم ااة

__________
ال )322انظا ا اار ،علا ا ااى سا ا اابيل املثا ا ااال ،اتتاقيا ا ااة البلا ا اادان األمريييا ا ااة لتسا ا ااهيل
املساعدة حااال الياوارث اللعاام  ،)1991املاادتي الثامناة واحلادياة عشارة الد)،
واالتتاقي ااة املتعلق ااة بتق اادمي املس اااعدة حال ااة وق ااوع ح ااادث ن ااوو أو ط ااارئ
إاعاعت اللعام  ،)1986التقرة  7من املادة .8
ال )323املرجا ااإل نتسا ااه؛ واالتتا اااق املا ااربم با ااي حيوما ااا الا اادول املشا ااار ة
منعق ا ااة البح ا اار األس ا ااود بش ا ااأن التع ا اااون
منظم ا ااة التع ا اااون االقتح ا اااد
املسا ا ا اااعدة العارئا ا ا ااة واالسا ا ا ااتجابة العارئا ا ا ااة حا ا ا اااال اليا ا ا اوارث العبيعيا ا ا ااة
واليوارث النامجة عن األنشعة البشرية اللعام  ،)1998املاداتن  5و.9
ال )324انظا ا اار ،علا ا ااى سا ا اابيل املثا ا ااال ،االتتاقيا ا ااة املتعلقا ا ااة سآلاثر عا ا ااابرة احلا ا اادود
للحاوادث الحااناعية 17 ،آذار/مااارس  ،1992املرفااق العاااار ال” )1يتحاارف األفاراد
املشار ون عملية املساعدة وفقا للقواني ذا الحلة للعرف العالب“.

لضاامان مراع اااة الق اواني واألنظم ااة الوطنيااة للدول ااة املت ااأثرةال ،)325وأن
يتعا اااون األفا اراد القا ااائمون سملسا اااعدة ما ااإل السا االعا الوطنيا ااةال.)326
ويتت ا ااق االلت ا ازام القاض ا اات سح ا ارتام الق ا اواني الوطني ا ااة والتع ا اااون م ا ااإل
ساالعا الدولااة املتااأثرة مااإل املباادأ املهاايمن املتمثاال ساايادة الدولااة
املتأثرة ومبدأ التعاون.
ال )7واحلق فرض اروط على املساعدة هاو إقارار ااق الدولاة
املتااأثرة أن تاارف املساااعدة غ ا املرغااوب فيهااا أو غ ا ال زم ااة،
وأن ا اادد املس اااعدة ال اايت ات اااج إليه ااا والوق اات املناس ااب لتق اادةها.
وتوضا اجلملااة الثالثااة ماان مشااروع املااادة املعلااوب الشااروط الاايت
ااددها الادول املتاأثرة ،أ ضارورة أن ”يرا َعاى“ فيهاا االحتياجااا
احملددة لألاخا املتأثرين سليارثة ،و ذلك نوعية املساعدة .غا
أن لما ااة ”يرا َعا اى“ ال تتيا ااد أبن الشا ااروط املتعلقا ااة سالحتياجا ااا
احمل ا ااددة ونوعي ا ااة املس ا اااعدة ه ا اات الش ا ااروط الوحي ا اادة ال ا اايت ةي ا اان أن
تترضها الدول على تل ّقت املساعدة اخلارجية.
ال )8وأدرجا ا ا اات اللجنا ا ا ااة لما ا ا ااة ”احملا ا ا ااددة“ للداللا ا ا ااة علا ا ا ااى أن
االحتياجا جيب أن تيون جلية عند اديد الشاروط ،وعلاى أهناا
قد تتغ بتغ احلالة على أرض الواقإل وتاوافر املزياد مان املعلوماا .
وتعا ااين ها ااذه اليلما ااة أنا ااه ينبغا اات أال تيا ااون الشا ااروط تعسا ااتية ،با اال
ا ااروطا هت اادف إىل محاي ااة أولئ ااك املت ااأثرين سليارث ااة .وتشا ا لم ااة
”احملااددة“ إىل ضاارورة وجااود عمليااة تساام بتحديااد االحتياجااا ،
وةياان أن تتخااذ هااذه العمليااة اايل تقياايم ل حتياجااا  ،ويتضال
أيضا ااا أن تا ااتم سلتشا اااور ما ااإل اجلها ااا املسا ا ِ
ااعدة .غا ا أن اإلجا اراء
املتعلق بتحديد االحتياجا ليس إجراء مقررا سلتا ،وتاُرتك للدولاة
املتااأثرة حريااة اتباااع أنسااب إجاراء .وهااذا ااارط ماارن ةياان الوفاااء بااه
وفق ااا لظ ااروف اليارث ااة وق اادرا الدول ااة املت ااأثرة .وينبغ اات أال ي ااؤد
ادي ااد االحتياج ااا أب حا ااال م اان األحا اوال إىل إعاق ااة أو لخا ا
املساااعدة التوريااة والتعالااة .ويُقحااد ماان احلياام الااذ تنعااو عليااه
اجلمل ا ا ااة الثالث ا ا ااة أن تل ا ا ا ”االحتياج ا ا ااا األساس ا ا ااية لألا ا ا ااخا
املعنيا ااي“ حا ااال وقا ااوع ارثا ااة ،علا ااى النحا ااو املنحا ااو عليا ااه
مشاروع املاادة  ،2وينبغاات اعتبااره محاياة إضااافية حلقاوق واحتياجااا
األا ااخا املت ااأثرين سلي اوارث .واإلا ااارة إىل ”االحتياج ااا “
ا ا مش ا ااروعت امل ا ااادتي ه ا اات إا ا ااارة واس ا ااعة مب ا ااا ييت ا اات لتش ا اامل
__________
ال )325انظاار ،علااى ساابيل املثااال ،اتتاااق رابعااة أماام جنااوب ااارق آساايا بشااأن إدارة
الياوارث واالسااتجابة حلاااال العاوارئ ،التقاارة  2ماان املااادة ” 13يتخااذ قائااد عمليااة
املساعدة مجيإل التداب امل ئمة لضمان التقيد سلقواني واألنظمة الوطنية“.
See, for example, P. Macalister-Smith, International
ال)326
Guidelines for Humanitarian Assistance Operations (Heidelberg, Max
Planck Institute for Comparative Public Law and International Law,

) ” 1991), para. 22 (bاال األوق ااا خ ا ل عملي ااا تق اادمي املس اااعدة
اإلنسانية ]...[ ،الج) يتعاون األفراد القائمون سملساعدة مإل السالعا املختحاة
املعينة الدولة املتلقية“.

محاية األشخا

االحتياجااا اخلاصااة للنساااء واألطتااال واملسااني واألاااخا ذو
اإلعاق ااة والض ااعتاء واألا ااخا الض ااعتاء أو احمل اارومي واجلماع ااا
الضعيتة أو احملرومة.
ال )9ويُقحااد ماان إدراج لمااة ”نوعيااة“ ضاامان حااق الاادول املتااأثرة
رفا املساااعدة غا الضاارورية أو الاايت قااد تيااون ضااارة .وةياان أن
تش ا اامل الش ا ااروط ف ا اارض قي ا ااود تس ا ااتند ،مجل ا ااة م ا ااا تس ا ااتند إلي ا ااه ،إىل
اجلوانب املتعلقة سلس مة واألمن والتغذية وامل ءمة الثقافية.
ال )10ويتضمن مشروع املادة  13حيما بشاأن ”نعااق املسااعدة
املعلوبة ونوعها“ .وهاذا يتساق ماإل االتتاقاا الدولياة الساابقة الايت
تتض اامن أحيام ااا مش اااهبةال .)327وسس ااتخدام لم ااة ”ا اادد“ ،يض ااإل
مشروع املادة على عاتق الدولة املتأثرة أن تتاوىل ادياد ناوع ونعااق
املس اااعدة املعلوب ااة عن ااد ف اارض ا ااروط عل ااى املس اااعدة .و الوق اات
نتسااه ،يعااين مشااروع املااادة ضاامنا أن نعاااق تلااك املساااعدة ونوعهااا
سيُبلغان ،حال اديدمها ،إىل اجلها التاعلة الثالثة الايت ةيان أن
تقاادم املساااعدة ،وهااو األماار الااذ ماان اااأنه أن ييساار املشاااورا .
وسيؤد ذلك إىل زايدة تاءة عملية املساعدة ،وسيضامن وصاول
املساعدة املناسبة الوقت امل ئم إىل من حيتاج إليها.
ال )11ونظر اللجنة عدد من اخلياارا بشاأن اساتخدام التعال
املناس ا ااب م ا ااإل لم ا ااة ”ا ا ااروط“ .وق ا ارار اللجن ا ااة اس ا ااتخدام لمت ا ااي
خمتلتتا ااي ،مها ااا ”فا اارض“ و”وضا ااإل“ [” “placeو”“formulate
النن اإلنيليز ] ،هو خيار إنشائت ال ينعو على متييز املعذ.

املادة  -14تيسري املساعدة اخلارجية
 -1تتخــذ الدولــة املتــأثرة التــدابري الالزمــة ،يف إطــار قانوهنــا
الوطو ،لتيسري تقدمي املسـاعدة اخلارجيـة بشـكل فـوري وفعـا ،
وااصة فيما يتعلق مبا يلي:
(أ) موثفــو اإلغاثــة املــدنيون والعســكريون ،يف جمــاالت مثــل
االمتي ـ ــازات واحلص ـ ــاانت ،وش ـ ــروط م ـ ــن التأش ـ ــرية وال ـ ــدخو ،
وتصاري العمل ،وحرية التنقلمم
و(ب) السلع واملعـدات ،يف جمـاالت مثـل الشـروط والتعريفـات
اجلمركية ،والضرائب ،والنقل ،والتصرف فيها.
 -2تكفـ ــل الدولـ ــة املتـ ــأثرة إ حـ ــة االطـ ــالع بسـ ــهولة علـ ــى
تشريعاهتا وأنظمتها ذات الصلة ،لتيسري احرتام القانون الوطو.
__________
ال )327انظا ا اار ،علا ا ااى سا ا اابيل املثا ا ااال ،اتتاقيا ا ااة اتمبا ا ا املتعلقا ا ااة بتقا ا اادمي ما ا اوارد
االتحاااال السااليية وال سااليية للحااد ماان الياوارث ولعمليااا اإلغاثااة ،التقاارة
 2م ا اان امل ا ااادة ” 4ا ا اادد الدول ا ااة الع ا اارف ال ا اايت [تعل ا ااب] مس ا اااعدة جم ا ااال
االتحاال السليية وال سليية نعاق ونوع املساعدة املعلوبة“.

يف حاالت الكوارث
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التعليق
ال )1يتناول مشروع املادة  14تيس املساعدة اخلارجية .والغرض
منااه هااو ضاامان أن ييااون القااانون الااوطين مهيِّئااا لتقاادمي املساااعدة
بحورة فورية وفعالة .واقيقا هلذه الغاية ،يقتضت مشروع املاادة مان
الدولااة املتااأثرة أن تيتاال أيضااا أن تيااون تش اريعاهتا وأنظمتهااا ذا
ِ
املساعدة عليها بحورة ميسرة.
الحلة متاحة الطّ ع اجلها
ال )2وينن مشروع املادة على أن ”تتخذ الدولة املتأثرة التاداب
ال زمااة“ لتيس ا تقاادمي املساااعدة بشاايل فااور وفعااال .وةياان أن
تشمل عبارة ”تتخذ الدولة املتأثرة التداب ال زمة ،إطار قانوهناا
ال ا ا ااوطين“  ،مجل ا ا ااة م ا ا ااا تش ا ا اامله ،الت ا ا ااداب التش ا ا اريعية والتنتيذي ا ا ااة
واإلداري ااة .وةي اان أن تش اامل الت ااداب أيض ااا اإلج اراءا ال اايت تُتخ ااذ
مبوجب تشريعا العوارئ ،فضا عماا يياون جاائزا مان تعاديل أو
تععيل مؤقت لتشريعا أو أنظمة وطنية معيّناة ،حيثماا اان ذلاك
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
الوطنية ليت ال تنشأ حالة من غياب اليقي القانون أثناء الترتة
احلرجة اليت تعقب اليارثاة ،إذ تحاب حينهاا أحياام العاوارئ هاذه
أحياما ضرورية.
ال )3ويع اارض مش ااروع امل ااادة أمثل ااة عل ااى جم اااال املس اااعدة ال اايت
ينبغا اات أن يسا اام القا ااانون الا ااوطين سلا اااذ تا ااداب م ئما ااة بشا ااأهنا.
وتشا عبااارة ”وخباصااة فيمااا يتعلااق مبااا يلاات“ ،الاواردة قباال األمثلااة،
إىل أن هذه القائمة ليست قائمة جامعة ،بل قائمة يراد هبا توضي
خمتل ااف اجمل اااال ال اايت ق ااد يل اازم أن يتناوهل ااا الق ااانون ال ااوطين لتيس ا
املساعدة التورية والتعالة.
ال )4وتتنا ا اااول التقا ا اارة الترعيا ا ااة الأ) ما ا ااووتت اإلغاثا ا ااة .و ِذ ا ا اار
م ااووتت اإلغاث ااة امل اادنيي والعس اايريي ليهم ااا ،ادي اادا ،إا ااارة إىل
اعرتاف اللجناة أبن املاووتي العسايريي ياؤدون أغلاب األحياان
دورا رئيسيا عملياا االساتجابة حااال الياوارث .ومووتاو
اإلغاثااة العساايريون هاام أولئااك الااذين يشااار ون تقاادمي املساااعدة
اإلنسانية .واجملاال اليت تتناوهلا التقارة الترعياة تقادم إرااادا بشاأن
يتي ااة تيس ا عم اال امل ااووتي عل ااى ااو أفض اال .فم اان االمتي ااازا
واحلح اااان للجه ااا املس ا ِ
ااعدة ت اادب ه ااام ي اارد اتتاق ااا دولي ااة
ثا ة لتشاجيإل املساااعدة الايت يقادمها عمااال املعوناة األجاناابال.)328
واإلعت ا ا اااء م ا ا اان اإلج ا ا اراءا ال زم ا ا ااة للحح ا ا ااول عل ا ا ااى التأا ا ا ا ا
والاادخول واسااتخراج تحاااري العماال ،أو تعجياال تلااك اإلجاراءا ،
__________
ال )328انظا اار ،علا ااى سا اابيل املثا ااال ،االتتاقيا ااة اإلطاريا ااة للمسا اااعدة جما ااال
احلماي ااة املدني ااة ،املؤرخ ااة  22أاير/م ااايو  ،2000التق اارة  5م اان امل ااادة ” 4عل ااى
الدولا ا ااة املسا ا ااتتيدة أن متا ا اان  ،حا ا اادود قوانينها ا ااا الوطنيا ا ااة ،ا ا اال االمتيا ا ااازا
واحلحاان والتسهي ال زمة إلجناز مهمة املساعدة“.
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هااو أماار ضاارور لضاامان تقاادمي املساااعدة التوريااةال .)329ومااا مل يياان
ه ااذا الح اادد ،ق ااد يوقَ اف الع اااملون ه ااذا
هن اااك نظ ااام خ ااا
اجمل ااال عن ااد احل اادود أو يتع ااذر عل اايهم العم اال بح ااتة قانوني ااة خ ا ل
األايم احلرجا ا ااة الا ا اايت تعقا ا ااب اليارثا ا ااة ،أو يُضا ا ااعرون سسا ا ااتمرار إىل
املغااادرة ت الاادخول جمااددا لياات ال يتجاااوزوا ماادة البقاااء احملااددة
لاا ا اهتم .وتعا ااين حريا ااة التنقا اال أن ييا ااون العا اااملون قا ااادرين علا ااى
التنق اال اري ااة داخ اال املنعق ااة املنيوب ااة لي اات ي ااؤدوا بش اايل س االيم م ااا
اتحتا ااق عليا ااه ما اان مها ااام حما ااددةال .)330وةيا اان أن تقيا ااد الا اادول املتا ااأثرة
الوقت ذاته
الوصول إىل مناطق حساسة بعينها ،على أن تسم
ارية التنقل داخل املنعقة املعنية .فتقييد حر ة مووتت اإلغاثاة با
مربر يثبّط من قدرهتم على تقدمي مساعدة مرنة.
ال )5وتتناول التقرة الترعية الب) السلإل واملعادا  ،وهات تشامل
مجيإل اإلمدادا واألدوا واآلال واملواد الغذائية واألدوية وغ ها
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 سحلياواان  .والساالإل واملعاادا
ضرورية لتيس املسااعدة التعالاة ،وجياب أن تياون القاواني الوطنياة
ق اواني مرن ااة لي اات تل ا احتياجااا األا ااخا املت ااأثرين سلي اوارث
ولتضامن وصاول املساااعدة إلايهم فاورا .وينبغاات التناازل عان الشااروط
والتعريتااا اجلمر يااة ،فضا عاان الضارائب ،أو لتيتهااا ،ماان أجاال
خت التياليف وتتاد لخار السالإلال .)331فالسالإل واملعادا الايت
يتااأخر وصااوهلا قااد تحااب ساريعا عدةااة النتااإل ،واإلجاراءا العاديااة
املعمول هبا هبدف محاية املحاا االقتحادية للدولة ةيان أن تحا
عائق ا ااا فيم ا ااا يتح ا اال مبع ا اادا املعون ا ااة ال ا اايت ةي ا اان أن تنق ا ااذ األروامب
أو توفر الغوث ال زم.
__________
ال )329الحظت رابعة مجعيا الحليب األمحر منذ عهد بعيد أن متعلبا
ال اادخول والتأاا ا ا متث ال ”إجا اراء يس ااتغرق وقت ااا ط ااوي وي ااؤخر ث ا م اان
األحيان إيتاد أولئك املندوبي وتلك األفرقة“ ،وهو ما ياؤخر سلتاايل املسااعدة
احليوي ااة الا اايت يق ااإل علا ااى الدولا ااة املت ااأثرة واجا ااب تقا اادةها القا ارار اعتما ااده جملا ااس
حمااافظت رابعااة مجعيااا الحااليب األمحاار دورتااه الثالثااة والث ثااي ،جنيااف،
 28تشرين األول/أ توبر  1 -تشرين الثان/نوفمرب .)1975
الSee M. El Baradei, Model Rules for Disaster Relief Operations )330

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

،(United Nations publication, Sales No. E.82.XV.PE/8)), annex A, rule 16
فقد جاء ذلك املنشور أنه جياب علاى الدولاة املتاأثرة أن تسام ”ملاووتت اإلغاثاة
احملااددين مباا يلاازم ماان حريااة الاادخول إىل املناااطق الاايت ضاربتها اليارثااة ،وحريااة التنقاال
داخل تلك املناطق ،ليت يتمينوا من أداء مهامهم احملددة املتتق عليها“.
ال )331تشاادد معاهاادا دوليااة ا ا علااى هااذه املسااألة .انظاار ،علااى ساابيل
املثال ،اتتاقية اتمب املتعلقة بتقدمي موارد االتحاال الساليية وال ساليية للحاد
من اليوارث ولعمليا اإلغاثة ،التقرة  4من املاادة 9؛ انظار أيضاا اتتااق رابعاة
أم اام جن ااوب ا اارق آس اايا بش ااأن إدارة الي اوارث واالس ااتجابة حل اااال الع اوارئ،
التقرة الترعية الب) من املادة .14

ال )6وتش اارتط التق اارة الثاني ااة م اان مش ااروع امل ااادة أن تي ااون مجي ااإل
التشاريعا واألنظماة ذا الحالة متاحاة بساهولة الطا ع اجلهااا
ِ
املساعدة عليها .ويبي استخدام عبارة ”إاتحاة االطا ع بساهولة“
أن املعلا ااوب ها ااو تسا ااهيل االطا ا ع علا ااى تلا ااك القا اواني ،دون أن
يوضإل علاى عااتق الدولاة املتاأثرة عابء تقادمي هاذه املعلوماا فعلياا
ِ
املساعدة على حدة.
إىل ل جهة من اجلها

املادة  -15إهناء املساعدة اخلارجية
تتش ـ ـ ــاور الدول ـ ـ ــة املت ـ ـ ــأثرة والدول ـ ـ ــة املس ـ ـ ــاعدة ،وحس ـ ـ ــب
االقتض ــاء ،اجله ــات املس ــاعدة األخ ــرى بش ــأن إهن ــاء املس ــاعدة
اخلارجيــة وطرائــق هــذا اإلهنــاء .وتقــوم الدولــة املتــأثرة أو الدولــة
املسـ ـ ــاعدة أو اجلهـ ـ ــات املسـ ـ ــاعدة األخـ ـ ــرى الراغبـ ـ ــة يف إهنـ ـ ــاء
املساعدة بتوجي اإلخطار املناسب ذا الشأن.

التعليق
ال )1يتناول مشروع املاادة  15مساألة إهنااء املسااعدة اخلارجياة.
ويتا ااألف ها ااذا املشا ااروع ما اان مجلتا ااي .فأما ااا اجلملا ااة األوىل فتتعلا ااق
بش اارط التشا اااور با ااي الدولا ااة املتا ااأثرة والدولا ااة املسا اااعِدة ،واسا ااب
االقتضاااء ،بااي الدولااة املتااأثرة واجلهااا املساااعِدة األخاارى بشااأن
إهن اااء املس اااعدة اخلارجي ااة ،مب ااا ذل ااك طرائ ااق ه ااذا اإلهن اااء .وأم ااا
اجلمل ااة الثاني ااة فت اانن عل ااى ا اارط قي ااام األط اراف الراغب ااة إهن اااء
املساعدة بتوجيه اإلخعار املناسب.
ال )2وعنا اادما تقبا اال دولا ااة متا ااأثرة عرضا ااا ما اان عا ااروض املسا اااعدة،
اا ااتت ها ااذه الدولا ااة سلا ااتحيم طا ااول التا اارتة الا اايت سا ااتقدم خ هلا ااا
املساااعدة .وتعاارتف التقاارة  2ماان مشااروع املااادة  9اعرتافااا صاارحيا أبن
الدولااة املتااأثرة تتااوىل الاادور األساساات توجيااه اإلغاثااة واملساااعدة
حا ا اااال اليا ا اوارث ومراقبتهما ا ااا وتنسا ا اايقهما واإلاا ا اراف عليهما ا ااا
إقليمه ااا .أم ااا مش ااروع امل ااادة  11فيش اارتط موافق ااة الدول ااة املت ااأثرة عل ااى
املساعدة اخلارجية ،منبها إىل عدم جاواز حجاب هاذه املوافقاة حجباا
تعس ااتيا .ودالل ااة ه ااذين احليم ااي ُجمتم َع اي ه اات أن ااه إبمي ااان الدول ااة
املتأثرة أن تسحب موافقتها ،فتنهات باذلك املسااعدة اخلارجياة وتضاإل
حدا للنظام القانون الذ انت تقدم مبوجبه تلك املساعدة.
ال )3ويتا ااوخى مشا ااروع املا ااادة  15إجيا اااد تا اوازن با ااي حا ااق الدولا ااة
املتأثرة إهنااء املسااعدة اخلارجياة وباي موقاف اجلهاا املس ِ
ااعدة،
هبدف توف احلماية اليافية لألاخا املتأثرين سليوارث .وعليه،
فا ا ن ها ااذا احليا اام ال يعا اارتف اا ااق الدولا ااة املتا ااأثرة وحا اادها إهنا اااء
املساعدة من جانب واحد ،بل تقر فيه اللجنة أبن الدول املساعدة
واجلها املساعدة األخارى هات نتساها قاد اتااج إىل إهنااء أنشاعة
املساعدة .ومن ت ،ف ن مشروع املادة  15حيتا حاق ال طارف
إهناء املساعدة املقدمة ،على أن جير ذلك سلتشاور مإل الادول أو
اجلها األخرى ،اسب االقتضاء.

محاية األشخا

ال )4وقا ااد اسا ااتُمد عبا ااارة ”اجلها ااا املسا ا ِ
ااعدة“ ما اان الحا اايوك
القائمااةال )332لوص ااف املنظم ااا الدولي ااة واملنظم ااا غ ا احليومي ااة ال اايت
تقا اادم اإلغاثا ااة واملسا اااعدة حا اااال اليا اوارث ،علا ااى أن ييا ااون ما اان
املتهوم أنه سيوضإل تعريف هلاا ماادة بشاأن اساتخدام املحاعلحا .
وقد صيغ مشروع املادة  15صياغة تشا إىل طارفي ،لينهاا ال تساتبعد
احتمال تعدد اجلها املساعدة اليت تقدم املساعدة اخلارجية.
ال )5ويعيس ارط التشااور رومب التضاامن والتعااون املتهوماة ضامنا
مشااروعت املااادتي 5
مجيااإل مشاااريإل املاواد ومباادأ التعاااون املياارس
و 5ميااررا .وتتوقااإل اللجنااة أن اإلهناااء قااد يحااب ضااروراي ألسااباب اا
و مراحا اال خمتلت ا ااة ما اان مراح ا اال عمليا ااة تق ا اادمي املسا اااعدة .فق ا ااد تَبلُا اغ
عمليا اإلغاثة مرحلة يحب فيها مان املنعقات مان وجهاة نظار الدولاة
ِ
اف
املتا ااأثرة أو وجها ااة نظا اار واحا ااد أو أ ثا اار ما اان األطا اراف املسا اااعدة وقا ا ُ
العمليا ااا اجلاريا ااة .وةيا اان أن تشا اامل الظا ااروف الا اايت تا ااؤد إىل إهنا اااء
املسا اااعدة حا اااال نتا اااد ما اوارد اجلها اا املسا اااعدة ،أو احلا اااال الا اايت
يت اارض فيه ااا وق ااوع ارث ااة أخ اارى اوي اال امل اوارد الض اارورية إليه ااا .ويتس اام
مش ا ااروع امل ا ااادة  15سملرون ا ااة ،إذ يس ا اام بتع ا ااديل م ا اادة املس ا اااعدة وفق ا ااا
للظ ااروف ،ويش ا ض اامنا الوق اات ذات ااه إىل ض اارورة تش اااور األط اراف
اساان نيااة .وعلااى أيااة حااال ،ينبغاات أن يُقارأ مشااروع املاادة  15ضااوء
الغ اارض م اان مش اااريإل امل اواد ،عل ااى النح ااو امل ااذ ور مش ااروع امل ااادة 2؛
وما اان ت ،جيا ااب أن تُتخا ااذ القا ارارا املتعلقا ااة إبهنا اااء املسا اااعدة وا اال
مراعاة احتياجا األاخا املتأثرين سليارثة ،أ ماا إذا انات تلبياة
تلك االحتياجا قد اققت وإىل أ حد اققت.
ال )6وتشا لمااة ”طرائااق“ إىل اإلجاراءا الاايت ينبغاات اتباعهااا
إهناء املساعدة .ورغم أن اإلهناء على أساس متبادل قد ال ييون يناا
دائما ،فمن ااأن املشااورا املتعلقاة بعرائاق اإلهنااء أن مت ّيان األطاراف
املعنية من تيس التوصل إىل إهناء ود وفعال.
ال )7وترسا اات اجلملا ااة الثانيا ااة اا اارطا يقضا اات سإلخعا ااار ما اان جانا ااب
الع ا اارف الراغ ا ااب إهن ا اااء املس ا اااعدة اخلارجي ا ااة .فاإلخع ا ااار املناس ا ااب
ض اارور لضا اامان ق اادر ما اان االس ااتقرار الوضا ااإل ،اي ااث ال يتا ااأثر أ
طاارف لثارا ساالبيا إبهناااء املساااعدة بشاايل متاااجئ .وقااد صاايغ احلياام
صااياغة مرنااة تساام بتوقحاإل اإلخعااار قباال عمليااة التشاااور أو أثناءهااا أو
بعدها .ومل تُترض قيود إجرائية على عملية اإلخعار .غا أن اإلخعاار
ينبغات أن يياون ”مناسابا“ وفقاا للظاروف ،مباا ذلاك الشايل الااذ
يتخذه ،وتوقيته الذ يتضل أن ييون مبيرا.
__________
الGuidelines for the Domestic Facilitation and Regulation of )332
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
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املادة  -16واجب احلد م خماطر الكوارث
 -1حتد كل دولة م خماطر الكوارث ابختاذ التـدابري الالزمـة
واملناس ــبة ،مب ــا يف ذل ــك ع ـ طري ــق التش ــريعات واألنظم ــة ،ملن ــع
الكوارث والتخفيف م آاثرها والتأهب هلا.
 -2تشمل تدابري احلـد مـ خمـاطر الكـوارث إجـراء عمليـات
تقي ــيم للمخ ــاطر ،ومج ــع ونش ــر املعلوم ــات عـ ـ املخ ــاطر وعـ ـ
اخلسائر املاضية ،وإقامة وتشهيل نظم لإلنذار املبكر.

التعليق
ال )1يتناول مشروع املادة  16واجاب احلاد مان خمااطر الياوارث.
ويتا ا ااألف مشا ا ااروع املا ا ااادة ما ا اان فقا ا ارتي .وترسا ا اات التقا ا اارة  1االلتا ا ازام
األساست املتمثل احلد من خمااطر الياوارث سلااذ تاداب معيّناة،
وتتضمن التقرة  2قائمة إراادية هبذه التداب .
ال )2وجيس ااد مش ااروع امل ااادة  16االع ارتاف سحلاج ااة إىل أن تغع اات
حاااال الياوارث لاايس
مشاااريإل املاواد املتعلقااة امايااة األاااخا
فقط مرحلة مواجهاة اليارثاة ،بال أيضاا واجباا الادول مرحلاة ماا
قبال اليارثااة .ويساتند متهااوم احلااد مان خماااطر الياوارث إىل عاادد ماان
ق ارارا اجلمعيااة العامااة ،وقااد جاارى اثااه علااى ااو أ ثاار تتحااي
املا اؤمتر العا اااملت للحا ااد ما اان اليا اوارث العبيعيا ااة ،املعقا ااود يو وهاما ااا،
الياسن ،الترتة من  23إىل  27أاير/مايو 1994ال ،)333و إطار عمل
هيوغو 2015-2005ال ،)334و أربإل دورا للمنتدى العاملت للحد من
خماطر اليوارث ،وآخرها الدورة املعقودة أاير/مايو .2013
ال)3

و ما جاء

إع ن هيوغو لعام  ،2005ف ن

ثقاف ا ااة الوقايا ا ااة ما ا اان اليا ا اوارث والقا ا اادرة علا ا ااى مواجهتها ا ااا ،وما ا ااا يا ا ارتبط با ا ااذلك ما ا اان
اسرتاتيجيا ملرحلة ما قبل وقوع اليارثة ،وهات اسارتاتيجيا تعاد مبثاباة اساتثمارا
سا االيمة ،جيا ااب أن تعا اازز علا ااى مجيا ااإل املسا ااتواي ما اان التا اارد إىل الا اادويل [ ]...إن
احتم اااال وق ااوع الي اوارث واألخع ااار وم ااا يرتت ااب عليه ااا م اان آاثر تش اايل هتدي اادا،
لياان االسااتجابة املناساابة هلااا ةينهااا باال ينبغاات هلااا أن تااؤد إىل إجاراءا ترماات إىل
احلد من املخاطر ومواجهة قلة املناعة إزاءها املستقبلال.)335
__________
ال )333انظ ا ا ا اار تقري ا ا ا اار املا ا ا ا اؤمتر الع ا ا ا اااملت للح ا ا ا ااد م ا ا ا اان الي ا ا ا اوارث العبيعي ا ا ا ااة
ال ،)A/CONF.172/9التح ا ا ا اال األول ،الق ا ا ا ارار  ،1املرف ا ا ا ااق األول ،اسا ا ا ارتاتيجية
يو وهامااا ماان أجاال عااامل أ ثاار أمنااا مبااادئ توجيهيااة التقاااء الياوارث العبيعيااة
والتأهب هلا ولتيف حدهتا ،متضمنة املبادئ واالسرتاتيجية وخعة العمل.
ال )334تقري اار املا اؤمتر الع اااملت املعا ااين سحل ااد ما اان اليا اوارث ،املعقا ااود ا ااويب،
هيوغو ،الياسن 22-18 ،انون الثان/يناير  2005ال ،)A/CONF.206/6التحل
األول ،القرار  ،2إطار عمل هيوغو  2015-2005بناء قدرة األمام واجملتمعاا
على مواجهة اليوارث.
ال )335املرجإل نتسه ،القرار .1
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و الا اادورة الرابعا ااة للمنتا اادى العا اااملت للحا ااد ما اان خما اااطر اليا اوارث
املعقااودة عااام  ،2013و ّجاه امللخاان اخلتااامت الااذ قدمااه الارئيس
االنتباه إىل
[الا اا]اعرتاف [الا اا]متزايد أبن منا ااإل اليا اوارث واحلا ااد منها ااا يُعتا اارب التزاما اا قانونيا اا،
ويش اامل ذل ااك تقييما اا املخ اااطر ،وإنش اااء أنظم ااة ل ن ااذار املبي اار ،واحل ااق
الوصول إىل املعلوما اخلاصة سملخاطرال.)336

ال )4والقاعاادة اجملساادة مشااروع املااادة  16مسااتلهمة ماان محااادر
القااانون احملااددة التقاارة  1ماان املااادة  38ماان النظااام األساساات حمليمااة
العاادل الدوليااة .وقااد اسااتند اللجنااة إىل املباادأين األساساايي املتمثلااي
الوق ا اات ذات ا ااه عل ا ااى
س ا اايادة ال ا اادول وع ا اادم الت ا اادخل ،واعتم ا ااد
املبااادئ املسااتمدة ماان القااانون الاادويل حلقااوق اإلنسااان ،مبااا فيهااا الت ازام
الدولة سحرتام حقوق اإلنسان واماياة وإعماال هاذه احلقاوق ،وخباصاة
احل ااق احلي اااة .وال تتعل ااق احلماي ااة فق ااط سالنتها ااا التعلي ااة حلق ااوق
اإلنس ااان ،ب اال تس ااتتبإل أيض ااا التزام ااا إجيابي ااا يقض اات بقي ااام ال اادول سل اااذ
التا ااداب ال زم ا ااة وامل ئما ااة ملن ا ااإل حا اادوث ه ا ااذه االنتها ا ااا  ،أاي ا ااان
محدر التهديد .وهذا ما تؤيده قرارا احملا م الدولياة ،وخباصاة حيماا
ال)337
احمليمااة األوروبيااة حلقااوق اإلنسااان قضااييت أون يلا ِادز ضااد تر يااا
وبوداييتااا وآخاارون ض ااد روسااياال )338الل ااذان أ اادا واج ااب الاااذ الت ااداب
الوقائيااة .وسإلضااافة إىل ذل ااك ،يسااتند مشااروع امل ااادة  16إىل عاادد م اان
مبادئ القانون البيئت الدويل ،مبا فيها مبدأ ”بذل العناية الواجبة“.
ال )5ومث ااة أس اااس ق ااانون مه اام ملش ااروع امل ااادة  ،16وه ااو املمارس ااة
الواسااعة النع اااق م اان جانااب ال اادول ال اايت جتسااد التزامه ااا سحل ااد م اان
خم ا اااطر الي ا اوارث .فق ا ااد دخل ا اات دول ث ا ا ة اتتاق ا ااا متع ا ااددة
األطاراف وإقليمياة وثنائياة تتعلاق سحلاد مان خمااطر الياوارث ،ومنهااا
مااا يلاات اتتاااق رابعااة أماام جنااوب ااارق آساايا بشااأن إدارة الياوارث
واالس ااتجابة حل اااال الع اوارئال)339؛ ومنه اااج عم اال بيج ااي م اان أج اال
احلد من خماطر الياوارث آسايا اللعاام )2005ال)340؛ وإعا ن دهلات
بشأن احلد من خماطر اليوارث آسيا اللعام )2007ال)341؛ وإعا ن
__________
ال )336ميت ااب األم اام املتح اادة للح ااد م اان خم اااطر الي اوارث[ ،املناقش ااا ].
23-19

الاادورة الرابعااة للمنتاادى العاااملت للحااد ماان خماااطر الياوارث ،جنيااف،
أاير/ما ااايو  2013اسا ااتثمر اليا ااوم لغا ااد أ ثا اار أمنا ااا 13 ،المتا ااامب علا ااى

.)https://www.preventionweb.net/files/34330_proceedingsar.pdf
ال.Öneryıldız v. Turkey [GC], no. 48939/99, ECHR 2004-XII )337
الBudayeva and Others v. Russia, nos. 15339/02 and 4 others, )338
).ECHR 2008 (extracts
ال )339االتتاق هو أول معاهدة دولياة متعلقاة سحلاد مان خمااطر الياوارث جيار
وضعها بعد اعتماد إطار عمل هيوغو.
ال )340اعتمااده املاؤمتر اآلساايو املعااين سحلااد ماان الياوارث ،املعقااود بيجااي،
 29-27أيلول/سبتمرب .2005
ال )341اعتمده املؤمتر الاوزار اآلسايو الثاان املعاين سحلاد مان خمااطر الياوارث،
املعقود نيودهلت 8-7 ،تشرين الثان/نوفمرب .2007

واالملب ا ا ااور بش ا ا ااأن احل ا ا ااد م ا ا اان خم ا ا اااطر الي ا ا اوارث آس ا ا اايا اللع ا ا ااام
)2008ال)342؛ ونتااائج املاؤمتر الااوزار اآلساايو الرابااإل بشااأن احلااد ماان
خمااطر الياوارث ،املعقاود إنشايون ،مجهورياة اوراي ،التارتة مان
 25إىل  28تشا ارين األول/أ تا ااوبر  ،2010أال وها اات إعا ا ن إنشا ايون
بشأن احلد من خماطر اليوارث منعقة آسيا واحمليط اهلادئ لعام
 ،2010وخريعااة طريااق إنشايون اإلقليميااة وخعااة عملهااا بشااأن احلااد
ماان خماااطر الياوارث عاان طريااق التييااف مااإل تغا املنااا منعقااة
آسا اايا واحملا اايط اهلا ااادئ ،ومها اا وثيقتا ااان تعيا اادان ل يا ااد إطا ااار العما اال
وتقرتح اان مب ااادرا آس اايوية للتيي ااف م ااإل تغا ا املن ااا وللح ااد م اان
خم ا ا ا اااطر الي ا ا ا اوارث مراع ا ا ا اااة جلوان ا ا ا ااب الض ا ا ا ااعف املنعق ا ا ا ااةال)343؛
واس ارتاتيجية االا اااد األفريق اات اإلقليمي ااة ألفريقي ااا للح ااد م اان خم اااطر
الي اوارث اللع ااام  )2004ال اايت أعقبه ااا وض ااإل ب ارانمج عم اال لتنتي ااذها
ال اان يغعاات األصاال فاارتة  ،2010-2005ليناه ُما ّدد الحقااا حا
ع ااام )2015ال)344؛ ونت ااائج أرب ااإل دورا للمنت اادى اإلقليم اات األفريق اات
للحا ا ا ا ااد ما ا ا ا اان خما ا ا ا اااطر اليا ا ا ا اوارث ،عُقا ا ا ا ااد أحا ا ا ا اادثها عها ا ا ا اادا
ع ااام 2013ال)345؛ واالس ارتاتيجية العربي ااة للح ااد م اان خم اااطر الي اوارث
 2020اليت اعتمدها جملس الوزراء العرب املسؤولي عن اؤون البيئة
دورتا ا ااه الثانيا ا ااة والعشا ا ارين ،املعقا ا ااودة ا ا ااانون األول/ديسا ا اامرب
2010ال)346؛ وأخ ا ،بيان نياريت بشأن مساارا العمال لتعزياز احلاد
من خماطر اليوارث األمرييتي اللعام )2011ال.)347
ال )6ويتض االعرتاف هبذا االلتزام أيضا مان قياام الادول إبدراج
تا ااداب احلا ااد ما اان خما اااطر اليا اوارث سياسا اااهتا وأطرها ااا القانونيا ااة
__________
ال )342اعتما ا ااده املا ا اؤمتر الا ا ااوزار اآلسا ا اايو الثالا ا ااث املعا ا ااين سحلا ا ااد ما ا اان خما ا اااطر
اليا اوارث ،املعقا ااود واالملبا ااور 4-2 ،ا ااانون األول/ديسا اامرب  .2008ول طا ا ع
علا ا ا ا ا ا ااى ن ا ا ا ا ا ا اان اإلع ا ا ا ا ا ا ا ن ،انظ ا ا ا ا ا ا اار _www.preventionweb.net/files/3089
.KLDeclarationonDisasterRiskReductioninAsia202008.pdf
ال )343ل طا ا ا ا ع علا ا ا ااى ن ا ا اان اإلعا ا ا ا ن ،انظا ا ا اار www.preventionweb.net/
 .files/16327_finalincheondeclaration1028.pdfانظا اار أيضا ااا www.unisdr.org/
.files/16172_roadmapfinalversion08272350.pdf
الExtended Programme of Action for the Implementation of the )344
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
الUNISDR, “Africa seeks united position on disaster risk reduction”, )345
.13 February 2013. Available from www.unisdr.org/archive/31224/
ال )346ل طا ا ع عل ااى ن اان االس ارتاتيجية ،انظ اار https://www.unisdr.org/
.files/18903_17934arabdrrstrategyfinaladoptedara.pdf
ال )347ل طا ع علااى ناان البيااان ،انظاار _www.unisdr.org/files/18603
.communiquenayarit.pdf

محاية األشخا

الوطنية .ويش جتميإل للتقارير املرحلية الوطنية املتعلقاة بتنتياذ إطاار
عماال هيوغااوال )348إىل أن  64دولااة أو منعقااة أفاااد أبهنااا وض ااعت
سياسااا خاص ااة سحل ااد م اان خم ااطر الي اوارث ،وه اات دول ومن اااطق
تت ااوزع سلتس اااو عل ااى مجي ااإل ق ااارا وأق اااليم الع ااامل ،مب ااا فيه ااا املواق ااإل
الرئيسا ااية األ ثا اار عرضا ااة للمخا اااطر .وها ااذه الا اادول واملنا اااطق ها اات
األرجنتا ا ااي ،وأرمينيا ا ااا ،وأملانيا ا ااا ،وإندونيسا ا اايا ،وأنغا ا اوي  ،وإيعاليا ا ااا،
وسراغ ا ا اوا  ،والربازي ا ا اال ،وب ا ا اانغ ديش ،وبنم ا ا ااا ،وبولن ا ا اادا ،وبوليتي ا ا ااا
الدولا ااة  -املتعا ااددة القومي ا ااا ) ،وب ا ا و ،واتيلن ا ااد ،واجلزائا اار ،وج ا اازر
فا ا جن الربيعانيا ااة ،وجا اازر ا ااوك ،وج اازر ماراا ااال ،ومجهوريا ااة تنزانيا ااا
املتح ا اادة ،واجلمهوري ا ااة الدومينييي ا ااة ،واجلمهوري ا ااة العربي ا ااة الس ا ااورية،
ومجهورياة الو الدةقراطيااة الشاعبية ،ومجهوريااة مقادونيا اليوغوسا فية
س ا ااابقا ،وجورجي ا ااا ،والا ا ارأس األخضا ا اار ،وس ا اااموا ،وس ا ااانت يا ا ااتس
ون ا اايتس ،وس ا ااانت لوس ا اايا ،وس ا اار الني ا ااا ،والس ا اانغال ،والس ا ااويد،
وسويسرا ،وايلت ،وغاان ،وغواتيماال ،وفانواتو ،وفنزوي المجهورية -
البوليتاري ا ااة) ،وفنلن ا اادا ،وفيج ا اات ،و ن ا اادا ،و ا ااوس ،و ا ااو ديتا ا اوار،
و وس ا ااتارييا ،و ولومبيا ا ااا ،و ينيا ا ااا ،ولبن ا ااان ،وما ا اااليزاي ،ومدغشا ا ااقر،
واملغارب ،وامليسايك ،وما و  ،وملاديف ،ومنغولياا ،وموريشاايوس،
وموزا مبيا ااق ،والنا اارويج ،ونيبا ااال ،ونيجا ا اي ،ونييا اااراغوا ،ونيوزيلنا اادا،
واهلند ،وهندوراس ،والوالاي املتحدة ،والياسن .و خعوة أحدث
عه ا اادا ،ح ا اادد اسا ا ارتاتيجية األم ا اام املتح ا اادة الدولي ا ااة للح ا ااد م ا اان
اليوارث  76دولة قامات سعتمااد منااهج عمال وطنياةُ ،عّرفات بيوهناا
”آلي ا ااا تنس ا اايق ل ا اادمج احل ا ااد م ا اان خم ا اااطر الي ا اوارث السياس ا ااا
واخلع ااط وال اربامج اإل ائي ااة“ ،م اان أج اال تنتي ااذ اس ارتاتيجيا احل ااد م اان
خماطر اليوارثال .)349وقد اعتمد عدة بلدان تشريعا تتناول اديدا
احل ااد م اان خم اااطر الي اوارث ،إم ااا تش اريإل مس ااتقل أو ج اازء م اان إط ااار
قانون أوسإل يتعلق آن واحد إبدارة خماطر اليوارث وسالستجابة
ال)351
ح ا اااال الي ا اوارث ،وم ا اان ه ا ااذه ال ا اادول اجلزائ ا اارال )350والي ا ااام ون
ال)354
والح ا ا ا ا ا ا ا اايال )352واجلمهوري ا ا ا ا ا ا ا ااة الدومينييي ا ا ا ا ا ا ا ااةال )353والسا ا ا ا ا ا ا ا االتادور

__________
ال )348إطا ا ا ااار عما ا ا اال هيوغا ا ا ااو ال ،)2011-2009أولويا ا ا ااة العما ا ا اال  ،1املؤاا ا ا اار
األساساات  .1-1انظاار www.preventionweb.net/english/hyogo/progress/
.priority1/?pid:225&pil:1
ال )349ل طا ا ع علا ااى قائما ااة الا اادول الا اايت اعتما ااد منا اااهج عما اال وطنيا ااة،
انظر .www.unisdr.org/partners/countries/
ال )350اجلزائا ا اار ،القا ا ااانون املا ا ااؤر  25ا ا ااانون األول/ديسا ا اامرب  2004واملتعلا ا ااق
سلوقاية من األخعار اليربى وتسي اليوارث إطار التنمية املستدامة.
ال )351اليام ون ،القرار رقم  037/PMاملاؤر  19آذار/ماارس  2003واملتعلاق
إبنشاء مرصد وطين للمخاطر وتنظيمه وتشغيله.
ال )352الحي ،قانون الوقاية من اليوارث واالستجابة هلا اللعام .)2002
ال )353اجلمهوريا ااة الدومينيييا ااة ،املرسا ااوم رقا اام  ،09-874الا ااذ يقا اار الئحا ااة
تعبيااق القااانون رقاام  02-147املتعلااق إبدارة املخاااطر ويلغاات التحااول  1و 2و3
و 4و 5من املرسوم رقم  03-932اللعام .)2009
ال )354السا االتادور ،قا ااانون احلمايا ااة املدنيا ااة والوقايا ااة ما اان اليا اوارث ولتيا ااف
آاثرها اللعام .)2005
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ال)359

وإس ا ا ااتونياال )355وفرنس ا ا اااال )356وغواتيم ا ا اااالال )357وه ا ا اااييتال )358وهنغ ا ا اااراي
ال)364
واهلنا ا اادال )360وإندونيسا ا ااياال)361وإيعاليا ا اااال )362ومدغشا ا ااقرال )363وانميبيا ا ااا
ونيوزيلنا ا ااداال )365وس سا ا ااتانال )366وب ا ا ا وال )367والتلبا ا اايال )368ومجهوريا ا ااة
اورايال )369وسالوفينياال )370وجناوب أفريقيااال )371واتيلنادال )372والااوالاي
املتحدةال.)373

ال )7وينبغات أن يُقارأ مشااروع املاادة  16سالقارتان مااإل القواعااد ذا
االنعباااق العااام الاايت اعتُمااد حا اآلن ،مبااا فيهااا القواعااد املعنيااة
املق ااام األول سالس ااتجابة حل اااال الي اوارث .وس ااوف يتق اارر موض ااعه
النهائت جمموعة مشاريإل املواد حينما يتم استيمال القراءة األوىل.
__________
ال )355إستونيا ،قانون التأهب حلاال العوارئ اللعام .)2000
ال )356فرنس ااا ،الق ااانون رق اام  699-2003املتعل ااق مبن ااإل املخ اااطر التينولوجيا ااة
والعبيعية وجرب األضرار اللعام .)2003
ال )357غواتيماال ،املرساوم رقام  ،96-109القاانون املتعلاق سملنساق الاوطين املعاين
سحلد من اليوارث العبيعية واليوارث اليت من صنإل اإلنسان اللعام .)1996
ال )358هاييت ،اخلعة الوطنية إلدارة املخاطر واليوارث اللعام .)2001
ال )359هنغ ا اااراي ،الق ا ااانون الراب ا ااإل والس ا اابعون ال )LXXIVاملتعل ا ااق إبدارة وتنظ ا اايم
الوقاية من اليوارث ومنإل احلوادث اليربى املتحلة سملواد اخلعرة اللعام .)1999
ال )360اهلند ،قانون إدارة اليوارث ،رقم  53اللعام .)2005
ال )361إندونيسيا ،القانون رقم  24لعام  2007املتعلق إبدارة اليوارث.
ال )362إيعاليا ،مرساوم رئايس الاوزراء املتعلاق بوضاإل خعاة عمال وطنياة للحاد
من خماطر اليوارث اللعام .)2008
ال )363مدغشقر ،املرسوم رقم  866-2005الذ حيادد طريقاة تعبياق القاانون
رقم  010-2003املؤر  5أيلول/سبتمرب  2003واملتعلق سلسياساة الوطنياة إلدارة
املخاطر واليوارث اللعام .)2005
ال )364انميبيا ،قانون إدارة خماطر اليوارث اللعام .)2012
ال )365نيوزيلنا اادا ،القا ارار املتعلا ااق سخلعا ااة الوطنيا ااة إلدارة احلمايا ااة املدنيا ا اة
حاال العوارئ لعام  2005ال ،)SR 2005/295الباب .3
ال )366س سا ااتان ،القا ااانون الا ااوطين إلدارة حا اااال اليا اوارث اللعا ااام  .)2010انظا اار
أيضا ا ا ااا البيا ا ا ااان الرمسا ا ا اات حليوما ا ا ااة س سا ا ا ااتان الا ا ا اادورة الثالثا ا ا ااة للمنتا ا ا اادى العا ا ا اااملت
للحا ا ا ا ا ااد ما ا ا ا ا اان خما ا ا ا ا اااطر اليا ا ا ا ا اوارث ،املعقا ا ا ا ا ااودة عا ا ا ا ا ااام  2011المتا ا ا ا ا ااامب علا ا ا ا ا ااى
.)www.preventionweb.net/files/globalplatform/pakistanofficialstatement.pdf
ال )367با ا ا و ،القا ا ااانون رقا ا اام  29664املنشا ا اائ للنظا ا ااام الا ا ااوطين إلدارة خما ا اااطر
اليوارث اللعام .)2011
ال )368التلبي ،قانون التلبي املتعلق إبدارة خماطر اليوارث اللعام .)2006
ال )369مجهوري ااة ااوراي ،الق ااانون املتعل ااق بت ااداب مواجه ااة الي اوارث العبيعي ااة
اللعام )1995؛ القانون الوطين إلدارة حاال اليوارث اللعام .)2010
ال )370ساالوفينيا ،قااانون احلمايااة ماان الياوارث العبيعيااة وغ هااا ماان الياوارث
اللعام .)2006
ال )371جنوب أفريقيا ،قانون إدارة اليوارث رقم  57اللعام .)2002
ال )372اتيلند ،القانون املتعلق سلوقاية من اليوارث ولتيف آاثرها اللعام .)2007
ال )373الوالاي املتحدة ،قانون التختيف من آاثر اليوارث اللعام .)2000

تقرير جلنة القانون الدول ع أعما دورهتا اخلامسة والستن

78

الفقرة

1

ال )8تباادأ التقاارة  1بعبااارة ”اااد اال دولااة“ .وقااد فضاالت اللجنااة
هااذه الحاايغة علااى صاايغة ”اااد الاادول“ ،وذلااك اتساااقا مااإل مشاااريإل
املواد الايت سابق اعتمادهاا ،حياث اان مثاة حار علاى ادياد الدولاة
أو ال اادول ال اايت يقا ااإل عل ااى عاتقه ااا قا ااانوان واج ااب التح اارف .فخ فا ااا
ملشا اااريإل امل ا اواد ال ا اايت تتن ا اااول عل ا ااى ا ااو مباا ا اار االس ا ااتجابة حل ا اااال
الي اوارث ،حي ااث يوج ااد متيي ااز ب ااي الدول ااة أو ال اادول املت ااأثرة وال اادول
األخاارى ،يساار االلتازام قيااد النظاار علااى اال دولااة مرحلااة مااا قباال
وقوع اليارثة .وع وة على ذلك ،و ما يتض مان التقارة  ،2ينعاو
االلت ازام سحل ااد م اان املخ اااطر عل ااى ت ااداب تُتخ ااذ بح ااورة رئيس ااية عل ااى
املستوى الداخلت .أما ما يستلزم من هذه التداب التتاعل بي الدول
أو التتاعاال مااإل جهااا دوليااة أخاارى ،فقااد اعتُازم أن تشاامله املااادة 5
مي ااررا اثني ااا .وبعب ااارة أخ اارى ،يس اار االلت ازام عل ااى اال دول ااة بح ااورة
منت ااردة .ول ااذا ،ق اارر اللجن ااة ع اادم اس ااتخدام لم ااة ”ال اادول“ لي اات
تتتادى أيضا أ معذ ضمين يش إىل وجود التزام مجاعت.
ال )9وتعين صيغة ” َِا حد“ ال” )“shall reduceوجود التزام قانون
دويل سلتح اارف عل ااى النح ااو الا اوارد ا اارحه التق اارة ،وه اات أوج ااز
طريقااة لنقاال معااذ االلتازام القااانون .وهااذا مااا يؤ ااده عناوان مشااروع
املااادة الااذ يشا إىل ”واجااب“ احلااد ماان خماااطر الياوارث .ورغاام
أن ااه يق ااإل عل ااى ع اااتق اال دول ااة االلت از ُام نتس ااه ،ف ا ن مس ااألة تت اااو
مس ااتواي ق اادرة ال اادول عل ااى تنتي ااذ االلتا ازام تع ااا َ إط ااار عب ااارة
”سلاذ التداب ال زمة واملناسبة“.
ال )10ويتمثاال االلتازام ”احلااد ماان خماااطر الياوارث“ال .)374وقااد
اعتمد اللجنة الحيغة احلالية اعرتافا منها أبن وجهاة نظار اجملتماإل
ال اادويل املعاص اارة ،عل ااى ااو م ااا ت اانعيس ع اادد م اان اإلعا ا ان
الرئيس ااية ،وأح اادثها عه اادا ه ااو إعا ا ن هيوغ ااو الح ااادر ع اان املا اؤمتر
الع اااملت املع ااين سحل ااد م اان اليا اوارث لع ااام 2005ال ،)375تتمث اال أن ااه
ينبغ اات الرت ي ااز عل ااى احل ااد م اان خم اااطر الض اارر ال ااذ ُحيدث ااه مح اادر
ينحب الرت يز
اخلعر ،متييزا له عن منإل اليوارث نتسها .وعليه،
ّ
التقا اارة  1علا ااى احلا ااد ما اان خما اااطر اليا اوارث .ويتحقا ااق ذلا ااك سلا اااذ
تداب معيّنة ملنإل هذه اليوارث والتختيف من آاثرها والتأهب هلا.
ال )11وتش ا ا ا عب ا ا ااارة ”سل ا ا اااذ التا ا ااداب ال زم ا ا ااة واملناس ا ا اابة“ إىل
الساالوك احملاادد الااذ ينبغاات اتباعااه .وسإلضااافة إىل التحديااد اآلخاار
املتعلااق سلتش اريعا واألنظمااة وال اوارد ااارحه التقاارة ال )13أدانه،
توصف ”التداب “ بيلميت ”ال زمة“ و”املناسبة“ ،وهو ما يتتق
__________
ال )374ت حا ا اللجنا ااة وجا ااود خا ا ف لغا ااو فيما ااا يتعلا ااق سلرتمجا ااة الرمسيا ااة
ملحعل ” “disaster risk reductionال”احلد من خماطر اليوارث“) إىل اللغة
الترنسية األمم املتحدة.
ال )375انظر احلاايتي  334و 335أع ه.

ما ااإل املمارسا ااة الشا ااائعة .ويتعا ااي فها اام املقحا ااود سلتا ااداب ”ال زما ااة
واملناس اابة“ حال ااة بعينه ااا م اان زاوي ااة اهل اادف املنح ااو علي ااه مل ااا
س اايُتخذ م اان الت ااداب  ،أ ”من ااإل الي اوارث والتختي ااف م اان آاثره ااا
والتأهب هلا“ من أجال احلاد مان املخااطر .وينبغات تقادير ذلاك
إطار السياق األوسإل املتعلق بقدرة الدولاة املعنياة ومواردهاا املتاحاة،
عل ااى ااو م ااا أُا ا إلي ااه التق اارة ال )8أع ا ه .والش اارط األساس اات
املتمث ا اال با ا ااذل العناي ا ااة الواجبا ا ااة ه ا ااو اا ا اارط متأص ا اال متها ا ااوم
”ال زمااة واملناساابة“ .وماان املتهااوم أيضااا أن مسااألة فعاليااة التااداب
هت أمر يُتهم ضمنا من تلك الحيغة.
ال )12وتش ا التق اارة م اان خ ا ل عب ااارة ”مب ااا ذل ااك ع اان طري ااق
التشريعا واألنظمة“ إىل السياق احملدد الذ ينبغت أن تُتخذ فيه
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
من الدول اليت ال يوجد لديها سلتعل إطار قائم من هذا القبيل،
التزاما إبعمال إطار قانون هذا بغية إاتحة الاذ التاداب ”ال زماة
واملناسا اابة“ .وينبغا اات فها اام عبا ااارة ”التشا اريعا واألنظما ااة“ مبعناها ااا
العام ،ايث تشمل أ رب قدر ين مان األدوا القانونياة ،مباا أناه
يوجاد تساليم عاام أبن تلاك التاداب املساتندة إىل القاانون هات أ ثار
العرق ايوعا وفعالية لتيس الاذ تاداب احلاد مان خمااطر الياوارث
علا ااى املسا ااتوى الا ااداخلت الولا ااذا اسا ااتُخدمت عبا ااارة ”عا اان طريا ااق“
ل اارة إىل ذلك التيس ).
ال )13وتش ا ا ا عبا ا ااارة ”مبا ا ااا ذلا ا ااك“ إىل أنا ا ااه سلا ا اارغم ما ا اان أن
”التشريعا واألنظمة“ رمبا تيون هت السبل الرئيسية ،فقد توجد
ترتيبا أخرى ةين أن تُتخذ التداب املذ ورة إطارها .وقد وقإل
االختيار على عبارة ”مبا ذلاك“ لتجناب التتسا الاذ ياذهب
إىل أن اعتما اااد وتنتيا ااذ تشا اريعا وأنظما ااة حما ااددة ها ااو دائما ااا أما اار
ضا اارور  .فها ااذا يسا اام هبا ااامش تقا اادير ليا اال دولا ااة لتقا اارر اإلطا ااار
القااانون الواجااب تعبيقااه ،علااى أن ييااون متهومااا أن وجااود إطااار
قاانون يتااوخى الااذ ”التااداب ال زماة واملناساابة“ هاو ااارط ال غااذ
عنااه للحااد ماان خماااطر الي اوارث .ولااذا ،ف ا ن الغاارض ماان اسااتخدام
أداة التعري ااف احل ااديث ع اان ”الت ااداب ال زم ااة“ ه ااو توض ااي أن
املقح اود سلتااداب املشااار إليهااا لاايس جماارد تااداب عامااة ،باال تااداب
حما ااددة وملموسا ااة ترما اات إىل منا ااإل اليا اوارث والتختيا ااف ما اان آاثرها ااا
والتأهب هلا.
ال )14وتش عبارة ”عن طريق التشريعا واألنظمة“ إىل ضمان
أن تيا ااون آليا ااا التنتيا ااذ واملسا اااءلة عا اان التقحا ا حما ااددة إطا ااار
الا اانظم القانونيا ااة الداخليا ااة .ومبا ااا أن ها ااذه املسا ااائل ،علا ااى أمهيتها ااا،
ليست املسائل الوحيدة اليت ةيان أن تتناوهلاا التشاريعا واألنظماة
جم ااال احل ااد م اان خم اااطر الي اوارث ،ف ا ن إفراده ااا سل ااذ ر ن اان
التقرة  1ان ةين أن يؤد إىل عدم وضومب.

محاية األشخا

ال )15وتقدم العباارة األخا ة ،وهات ”مناإل الياوارث والتختياف مان
آاثرها والتأهب هلا“ ،وصتا للغرض من التداب ”ال زمة واملناسابة“
اليت يتعي أن تتخذها الدول مرحلة ما قبال وقاوع اليارثاة ،وذلاك
إطار اقيق الغاية النهائية املتمثلة احلد مان تع ّارض هاذه الادول
ملخاطر اليوارث .وتتّبإل اجلملة الحايغة الايت اظاى بقباول با حالياا
واملستخدمة الحيوك الرئيسية املتعلقة سحلد من خماطر اليوارث.
وقا ااد أدر ا اات اللجنا ااة أن اعتما اااد صا اايغة خمتلتا ااة ةيا اان أن يا ااؤد إىل
تتس ا ا غ ا مقح ااودة ،م اان سب االس ااتدالل سلض ااد ،فيم ااا يتعل ااق
أبنواع النشاط املتوقعة مشروع املادة.
ال )16ولتوضي املعذ املقحود من ل محعل من املحعلحا
الث ثة املستخدمة ،وهت املنإل والتختيف والتأهب ،ترى اللجنة أنه
ماان املناسااب الرج ااوع إىل جمموعااة املحااعلحا املتعلق ااة سحلااد م اان
خماطر اليوارث اليت أعدها ميتب األمم املتحادة للحاد مان خمااطر
اليوارث عام  ،2009واليت تتيد مبا يلت
الأ) املنإل هو
التجنب التام لآلاثر السلبية ملحادر اخلعر واليوارث املتحلة هبا []...
املنااإل الأ منااإل الي اوارث) يُعاارب عاان متهااوم التجنااب التااام لااآلاثر الساالبية
احملتمل ااة م اان خ ا ل ال اااذ إج اراءا مس اابقة [ ]...و أحي ااان ث ا ة ،ال ةي اان
جتناب اخلسااائر ليااا ،وعناادها تحااب املهااام املعنيااة حماولااة للتختيااف ماان اآلاثر
اعلحي يُسا ااتخدمان
الس االبية احملتمل ااة .وه ااذا ه ااو الس اابب ،جزئي ااا ،أن املح ا َ
أحياان مرتادفي االستعمال الشائإلال)376؛

الب) التختيف هو
التقليل أو احلد من اآلاثر السلبية ملحادر اخلعر واليوارث املتحلة هبا []...
و اليث ا ماان األحيااان ال ةياان منااإل اآلاثر الساالبية ملحااادر اخلعاار منعااا
ااام  ،ولي اان ةي اان التختي ااف م اان نعاقه ااا أو م اان ا اادهتا بش اايل ب ا م اان
خ ا ا ا ا ل االس ا ا ا ارتاتيجيا واألنش ا ا ا ااعة املختلت ا ا ا ااة [ ]...وينبغ ا ا ا اات م حظ ا ا ا ااة أن
”التختيف“ يعرف بشيل خمتلف ساياق السياساا املتعلقاة بتغا املناا ،
حيث يعين التقليل من انبعااث غازا الدفيئة املسببة لتغ املنا ال)377؛

الج) التأهب هو
املعا ااارف والقا اادرا الا اايت تنميها ااا احليوما ااا  ،واملنظما ااا املتخححا ااة املعنيا ااة
سالس ا ااتجابة والتع ا ااا  ،واجملتمع ا ااا  ،واألف ا اراد م ا اان أج ا اال توق ا ااإل آاثر احل ا اوادث
__________
الUNISDR, 2009 UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction, )376
).p. 22 (available from www.unisdr.org/we/inform/terminology/
ال .Ibid., pp. 19-20 )377تادرك اللجناة أن مثاة تتااوات باي الحايغتي اإلنيليزياة
والترنسية ملحعل ”التختيف“ استخدامه الرمست األمم املتحدة.
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والظروف اخلعرة والتحد هلا والتعا منها بحورة فعالة ،سواء أ ان حدوثها
مرجحا أم واييا أو انت حاصلة الوقت الراهن []...
وجياار الاااذ إج اراءا التأهااب سااياق إدارة خماااطر الي اوارث ،وهت ادف
تلك اإلجراءا إىل بناء القدرا ال زمة إلدارة ال أاايال حااال العاوارئ
بيتاااءة ولتحقيااق عمليااا انتقااال منظمااة باادءا ماان مرحلااة االسااتجابة ووصااوال
إىل مرحل ااة التع ااا املس ااتدام .ويعتم ااد التأه ااب عل ااى التحلي اال الس االيم ملخ اااطر
اليوارث وعلى توثيق الح مإل أنظماة اإلناذار املبيار [[ ]...والتاداب الايت
يتعااي الاذهااا] جيااب أن اظااى سلاادعم الرمساات ماان جانااب اجلهااا الاايت متلااك
الح حيا املؤسسية والقانونية واملاليةال.)378
الفقرة

2

ال )17ت ا ااذ ر التقا ا اارة  2ثا ا ا ث فئا ا ااا لت ا ااداب احلا ا ااد ما ا اان خما ا اااطر
اليا اوارث ،وها اات إجا اراء عمليا ااا تقيا اايم للمخا اااطر ،ومجا ااإل ونشا اار
املعلوما عن املخاطر وعن اخلسائر املاضية ،وإقاماة وتشاغيل نظام
ل نااذار املبياار .و مااا ورد التقاارة ال ،)3فا ن هااذه التااداب الث ثااة
قد اختُحت سلذ ر امللخن الذ قدمه الرئيس ختام الدورة
الرابع ااة للمنت اادى الع اااملت للح ااد م اان خم اااطر الي اوارث ،املعق ااودة
أاير/م ااايو 2013ال .)379وق اارر اللجن ااة أن تش ا ص اراحة إىل األمثل ااة
الث ثااة امل ااذ ورة سعتباره ااا تعي ااس أب اارز أن اواع اجله ااود العح ارية ال اايت
تُبا ا ااذل للحا ا ااد ما ا اان خما ا اااطر اليا ا اوارث .وتوضا ا ا لما ا ااة ”تشا ا اامل“
أن القائمااة ليساات جامعااة .وال ماال ذ اار هااذه التااداب الث ثااة أب
أنشعة أخرى ترمات إىل احلاد مان خمااطر الياوارث جيار الاذهاا
الوقت احلاضر أو ُحيتمل الاذها املستقبل.
ال )18والت ااداب العملي ااة ال اايت ةي اان الاذه ااا ه اات ت ااداب ال حح اار
هل ااا ،وتتوق ااف عل ااى الظ ااروف االجتماعي ااة والبيئي ااة واملالي ااة والثقافي ااة
وغ ه ا ااا م ا اان الظ ا ااروف ذا الح ا االة .وت ا ااوفر املمارس ا ااة ال ا اايت يتبعه ا ااا
القعاعان العام واخلا أمثلة وف ة هاذا الحادد .ومان باي هاذه
األمثلة ةين أن يشار إىل ما يلت التأهب والتثقيف على مساتوى
اجملتما ا ااإل احمللا ا اات ،وإنشا ا اااء األطا ا اار املؤسسا ا ااية ،والتخعا ا اايط حلا ا اااال
الع ا ا اوارئ ،وإقاما ا ااة آلي ا ا ااا للرصا ا ااد ،ووض ا ا ااإل ض ا ا اوابط الس ا ا ااتخدام
األراضت ،ومعاي البناء ،وإدارة النظم اإلييولوجية ،ونظم الحرف،
والتمويل ،والتأمي.
ال )19وتشرتك التداب املتتالية الث ثة اليت وقاإل عليهاا االختياار
التقرة  2صتة معيّنة ،أال وهت أهنا تتيد وضإل وتعبيق تاداب
أخرى عديدة ،إن مل يين ل التداب األخرى ،فهات تتياد ماث
الاذ القرارا فيما يتعلق بتحديد األولواي أو لعيط االستثمار،
القعاعي العام واخلا على السواء.
__________
ال.Ibid., p. 21 )378
ال )379انظر احلااية  336أع ه.
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ال )20والتا اادب األول  -وها ااو عمليا ااا تقيا اايم املخا اااطر  -يتعلا ااق
بتا ااوف املعلوما ااا خبحا ااو ا اال ما اان املخا اااطر وما اواطن الضا ااعف.
وبااذلك ييااون هااذا التاادب هااو اخلعااوة األوىل ااو وضااإل أ تاادب
رايد للحد من خماطر اليوارث .فبدون فهم جيد للظروف احمليعاة
سليوارث وخلحائن تلك الياوارث ،ال ةيان وضاإل تاداب فعالاة.
وتقتضا اات عمليا ااا تقيا اايم املخا اااطر أيضا ااا النظا اار بدقا ااة حقا ااائق
األوضاع احمللية ومشار ة اجملتمعا احمللية.

ال )21والتاادب الثااان  -وهااو مجااإل ونشاار املعلومااا عاان املخاااطر
وع اان اخلس ااائر املاضا ااية  -ه ااو اخلعا ااوة التالي ااة .ويقتضا اات احل ا ُاد ما اان

خماطر اليوارث عما تقاوم باه مجياإل العناصار التاعلاة القعااعي
العام واخلا و اجملتمإل املادن .وينبغات أن ياؤد مجاإل املعلوماا
ونشاارها إىل إاتحااة املعلومااا املتعلقااة سملخاااطر وسخلسااائر املاضااية
دون قيااد أو ااارط ،وهااو مااا يساااعد علااى العماال التعااال .ويساام
ها ااذا التا اادب بتح حما ال مجيا ااإل أصا ااحاب املحا االحة مسا ااؤولية أعما اااهلم
وبتحسي اديد األولواي ألغراض التخعيط ،فض عن أنه يعزز
الشتافية املعاام وحيسان التمحاين والرقاباة اجملتمعيَاي .وتاود
اللجنة أن تشدد على استحسان نشر املعلوما عن املخاطر وعن
اخلسا ااائر املاضا ااية وإاتحتها ااا با ا قيا ااود ،ألن ها ااذا يشا اايل انعياسا ااا

ل جتاااه السااائد الااذ ير ااز علااى أمهيااة إاتحااة هااذه املعلومااا لعامااة
الناس .ومإل تساليم اللجناة أبمهياة هاذا االجتااه ،فقاد رأ أن أفضال
ميان ملعاجلته هو التعليق على التقارة  2ولايس نحاها ،نظارا إىل أن
جعله ارطا قانونيا موحدا قد ييون مرهقا للدول.
ال )22ويتعلق التدب الثالث با نظم اإلنذار املبير اليت تاؤد دورا
حما ااوراي تنشا اايط خعا ااط العا اوارئ وتنتيا ااذها ،وما اان ت احلا ااد ما اان
التعرض لألخعار؛ وبذلك تيون هذه النظم ارطا أساسيا للتأهب
واالستجابة على و فعال.
ال )23وعلى او ماا سابق اارحه التقارة ال ،)11تتعلاق التقارة
سل اااذ الت ااداب املنش ااودة داخ اال الدول ااة .أم ااا خبح ااو أ عناص اار
تتعلق سلعمل املشرتك بي الدول ،فسايغعيها واجاب التعااون الاوارد
املادة  ،5على أن ت ُقارأ مقرتناة سملاادة  5مياررا اثنياا .وعلياه ،فا ن
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
الياوارث هاو أمار ينبغات ادياده عان طرياق االتتاقاا أو الرتتيباا
احملا ااددة ذا الحا االة الا اايت أبرمتها ااا ا اال دولا ااة ما ااإل اجلها ااا التاعلا ااة
األخرى اليت يقإل على عاتق الدولة واجب التعاون معها.
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