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   الفصل اخلامس    
  محاية األشخاص يف حاالت الكوارث

  مقدمة  -ألف  
يف ) ٢٠١٣( اخلامسة والـستني     إىل) ٢٠٠٨(من الستني   نظرت اللجنة، يف دوراهتا       -٤٦

تتناول مجلة أمور منها أهـم       املقرر اخلاص    قدمها )٢٣٤(ستة تقارير استناداً إىل   املوضوع  هذا  
من حيث املوضوع واألشـخاص      املوضوع   ، ونطاقُ اليت ينبغي التطرق إليها   املسائل القانونية   

، ساسـيُّ التعـاون األ   واجُبوهذا املوضوع،   دراسة  ألغراض  " كارثةال"، وتعريف   والزمن
مـسألة دور الدولـة     و محاية األشخاص يف حاالت الكوارث،       ُتستوحى منها املبادئ اليت   و
 الوطنية على االستجابة،   عند جتاوز قدرهتا  طلب املساعدة   أثرة يف   مسؤولية الدولة املت  أثرة، و املت
االمتناع تعسُّفاً عن املوافقة على املساعدة اخلارجية، وحـق         أثرة يف عدم    واجب الدولة املت  و

اجملتمع الدويل يف عرض املساعدة، وشروط تقدمي املساعدة، ومسألة إهناء املساعدة، واملنع يف             
نـع  مبا يف ذلك احلد من خماطر الكوارث، وامل       سياق محاية األشخاص يف حاالت الكوارث،       

اللجنة وُعرضت على   . نعدويل، والتعاون الدويل يف جمال امل     مبادئ القانون ال  باعتباره مبدأً من    
) Add.1-3 و A/CN.4/590( الكوارث الطبيعية أعدهتا األمانة تركز باألساس على       مذكرة   أيضاً

اليت تنطبق على جمموعة متنوعـة      القانونية املوجودة   وتقدم حملة عامة عن الصكوك والنصوص       
يف  الغوثية، فضالً عن جوانب محاية األشـخاص         وتقدمي املساعدة ارث  والكمنع  من جوانب   

 اليت قدمها مكتب    طيةاللجنة كذلك جمموعة من الردود اخل     وُعرضت على   . حاالت الكوارث 
تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمانة العامة لألمم املتحدة واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب            

  .٢٠٠٨إليهما اللجنة يف عام اليت وجهتها األمحر واهلالل األمحر على األسئلة 
 ١، مـشاريع املـواد      )٢٠١٠(واعتمدت اللجنة مؤقتاً، يف دورهتا الثانية والستني          -٤٧

واجب  (٥، و )العالقة بالقانون الدويل   (٤، و )تعريف الكارثة  (٣، و )الغرض (٢، و )النطاق(
 ٦شاريع املواد   ، م )٢٠١١(واعتمدت اللجنة مؤقتاً، يف دورهتا الثالثة والستني        . )٢٣٥()التعاون

حقـوق   (٨، و )الكرامة اإلنسانية  (٧، و )املبادئ اإلنسانية لالستجابة يف حاالت الكوارث     (
 ١١، و )واجب الدولة املتأثرة يف التماس املساعدة      (١٠، و )دور الدولة املتأثرة   (٩، و )اإلنسان

 يف دورهتـا    واعتمدت اللجنة مؤقتـاً،   . )٢٣٦()موافقة الدولة املتأثرة على املساعدة اخلارجية     (
 مكـرراً ثانيـاً    ٥، و )أشكال التعاون  (مكرراً ٥، مشاريع املواد    )٢٠١٣(اخلامسة والستني   

__________ 

 A/CN.4/652 وCorr.1 وA/CN.4/643 وA/CN.4/629 وCorr.1 وA/CN.4/645 وA/CN.4/598 انظر )٢٣٤(
 .A/CN.4/662و

 .٣٣٠ الفقرة، )A/65/10 (١٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة والستون، امللحق رقم  )٢٣٥(
 .٢٢٨ الفقرة، )A/66/10 (١٠ن، امللحق رقم املرجع نفسه، الدورة السادسة والستو )٢٣٦(
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شروط تقدمي املساعدة    (١٣، و )عرض املساعدة  (١٢، و )التعاون للحد من خماطر الكوارث    (
واجب  (١٦، و )إهناء املساعدة اخلارجية   (١٥، و )تيسري املساعدة اخلارجية   (١٤، و )اخلارجية

  .)٢٣٧()د من خماطر الكوارثاحل

  النظر يف املوضوع يف هذه الدورة  -باء  
ُعرض على اللجنة، يف هذه الدورة، التقرير السابع الـذي أعـده املقـرر اخلـاص                  -٤٨

)A/CN.4/668 و Corr.1 و Add.1(        ويتناول محاية موظفي اإلغاثة ومعداهتم وسلعهم، ويتضمن ،
وينظر التقرير  . )٢٣٨()في اإلغاثة ومعداهتم وسلعهم   محاية موظ  (مكرراً ١٤مقترحاً ملشروع مادة    

كذلك يف العالقة بني مشاريع املواد اليت جيري إعدادها والقواعد األخرى، ويتضمن مقترحات             
مسائل متعلقة حباالت    (١٨، و )٢٣٩()العالقة بقواعد القانون الدويل اخلاصة     (١٧ملشاريع املواد   

. )٢٤١()العالقة مبيثـاق األمـم املتحـدة       (١٩ و ،)٢٤٠()الكوارث ال تنظمها مشاريع املواد هذه     
  .)٢٤٢()استخدام املصطلحات (مكرراً ٣ويتضمن التقرير أيضاً مقترحاً ملشروع مادة 

__________ 

 .٦١ الفقرة، )A/68/10 (١٠املرجع نفسه، الدورة الثامنة والستون، امللحق رقم  )٢٣٧(
 :مكرراً ١٤ املادة مشروعفيما يلي نص  )٢٣٨(

  محاية موظفي اإلغاثة ومعداهتم وسلعهم
املوجـودين يف أراضـيها     تتخذ الدولة املتأثرة مجيع التدابري الضرورية لضمان محاية موظفي اإلغاثة             

 .لغرض تقدمي املساعدة اخلارجية، ومحاية معدات وسلع اإلغاثة

 :١٧ مشروع املادة نصفيما يلي  )٢٣٩(
  العالقة بقواعد القانون الدويل اخلاصة

اخلاصـة الـسارية يف     مع قواعد القانون الـدويل      يف حدود تعارضها     تنطبق مشاريع املواد هذه      ال  
 .الكوارث حاالت

 :١٨ مشروع املادة  يلي نصفيما )٢٤٠(
  مسائل متعلقة حباالت الكوارث ال تنظمها مشاريع املواد هذه

تظل قواعد القانون الدويل السارية تنظم املسائل املتعلقة حباالت الكوارث يف حدود مـا ال تنظمـه                  
 .مشاريع املواد هذه

 :١٩ نص مشروع املادة يلي فيما )٢٤١(
  العالقة مبيثاق األمم املتحدة

 . املواد هذه بأحكام ميثاق األمم املتحدةال ختل مشاريع  
 :مكرراً ٣فيما يلي مشروع املادة  )٢٤٢(

  استخدام املصطلحات
  :ألغراض هذه املواد  
   هي الدولة اليت تأثر أشخاص أو ممتلكات بكارثة يف إقليمها؛"الدولة املتأثرة"  )أ(  
   على طلب منها أو مبوافقتها؛ بناًء هي الدولة اليت تقدم املساعدة إىل دولة متأثرة"الدولة املساعدة"  )ب(  
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، يف الفتـرة    ٣٢٠١ إىل   ٣١٩٨ونظرت اللجنة يف التقرير السابع يف جلساهتا مـن            -٤٩
  .٢٠١٤مايو / أيار٨ إىل ٥ من
، مـشاريع   ٢٠١٤مـايو   / أيار ٨ة يف    املعقود ٣٢٠١وأحالت اللجنة، يف جلستها       -٥٠
  . إىل جلنة الصياغة١٩ و١٨ و١٧ ومكرراً ١٤ ومكرراً ٣ املواد
] ٤[٢١إىل  ] ١[١الصياغة بشأن مشاريع املواد مـن       ونظرت اللجنة يف تقرير جلنة        -٥١

وبناء على ذلك، اعتمدت    . ٢٠١٤مايو  / أيار ٣٠ املعقودة يف    ٣٢١٣واعتمدته أثناء جلستها    
 مادة بشأن محاية األشخاص يف حاالت الكـوارث         ٢١راءة األوىل جمموعة من     اللجنة يف الق  

  ). أدناه١-الفرع جيم(
 ٥، املعقودتني يف    ٣٢٣٩ و ٣٢٣٨ واعتمدت اللجنة يف القراءة األوىل، يف جلستيها        -٥٢
، التعليقات على مشاريع املواد املتعلقة حبماية األشخاص يف حاالت ٢٠١٤أغسطس / آب٦و

  ). أدناه٢-ع جيمالفر(الكوارث 
، قررت اللجنة، وفقاً للمواد ٢٠١٤أغسطس / آب٦ املعقودة يف ٣٢٣٩ويف اجللسة   -٥٣
، عـن  )انظر الفرع جيم أدناه( من نظامها األساسي، أن حتيل مشاريع املواد  ٢١ إىل   ١٦من  

طريق األمني العام، إىل احلكومات، واملنظمات الدولية املختصة، واللجنة الدولية للـصليب            
، إلبداء تعليقاهتا ومالحظاهتا، واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحرألمحر،  ا

__________ 

أي كيـان آخـر       هي منظمة دولية، أو منظمة غري حكومية، أو        "اجلهة املساعدة األخرى  "  )ج(  
شخص أجنيب على الدولة املتأثرة، يشارك يف احلد من خماطر الكوارث أو يف تقدمي املساعدة الغوثيـة يف                   أو

  حاالت الكوارث؛
 دولـة   وظفو الغوث، واملعدات والسلع، واخلدمات املقدمـة إىل        هي م  "املساعدة اخلارجية "  )د(  

ختفيف عواقب الكوارث أو تلبية      متأثرة من جانب دول مساعدة أو جهات مساعدة أخرى، هبدف منع أو           
  احتياجات املتأثرين بكارثة؛

 ، خاصـاً   تشمل اللوازم واألدوات واآلالت، واحليوانات املدربة تـدريباً        "املعدات والسلع "  )ه(  
واملواد الغذائية، ومياه الشرب، واللوازم الطبية، ووسائل اإليواء، والكساء، واألفرشة، واملركبات وخالفها            
من األغراض الضرورية لتقدمي املساعدة الغوثية يف حاالت الكوارث وال غىن عنها لبقاء ضحايا الكـوارث                

  على قيد احلياة وتلبية احتياجاهتم احليوية؛
 هي أية منظمة، مبا يف ذلك الكيانات اخلاصـة والـشركات،         "احلكومية املعنية املنظمة غري   "  )و(  

عدا املنظمات التابعة للدولة أو املنظمات احلكومية أو احلكومية الدولية، تعمل بصورة حمايـدة، وهلـا                  ما
مي أهداف إنسانية حمضة، وهتتم، حبكم طبيعتها أو موقعها أو خربهتا، باحلد من خمـاطر الكـوارث أو تقـد     

  املساعدة الغوثية يف حاالت الكوارث؛
 هم املوظفون املتخصصون مبن فيهم األفراد العسكريون، الذين يقـدمون           "موظفو اإلغاثة "  )ز(  

جهة مساعدة أخـرى، حـسب االقتـضاء،     املساعدة الغوثية يف حاالت الكوارث باسم دولة مساعدة أو      
  وتتوافر هلم املعدات والسلع الضرورية؛

 هي احتمال وقوع آثار ضارة أو خسائر يف أرواح البشر أو صـحتهم،              "الكوارثخماطر  "  )ح(  
 .أسباب الرزق، أو املمتلكات واألنشطة االقتصادية، أو أضرار يف البيئة بسبب كارثة أو
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 / كانون الثـاين   ١وأن تطلب منها تقدمي هذه التعليقات واملالحظات إىل األمني العام حبلول            
كتب وأشارت اللجنة أيضاً إىل أهنا تود أن تتلقى من األمم املتحدة، مبا فيها م             . ٢٠١٦يناير  

تنسيق الشؤون اإلنسانية، ومكتب األمم املتحدة للحد من خمـاطر الكـوارث، تعليقـات              
  .ومالحظات على مشاريع املواد حبلول ذلك التاريخ أيضاً

، عـن بـالغ     ٢٠١٤أغسطس  / آب ٦ املعقودة يف    ٣٢٣٩وأعربت اللجنة، يف جلستها       -٥٤
على مسامهته املتميزة اليت مكنت اللجنة      أوسبينا،   -تقديرها للمقرر اخلاص، السيد إدواردو بلنسيا       

  .من استكمال قراءهتا األوىل ملشاريع املواد املتعلقة حبماية األشخاص يف حاالت الكوارث

نص مشاريع املواد املتعلقة حبماية األشخاص يف حـاالت الكـوارث، الـيت               -جيم  
  اعتمدهتا اللجنة يف القراءة األوىل

  نص مشاريع املواد  -١  
  . اللجنة يف القراءة األوىلا اعتمدهتيت الوادما يلي نص مشاريع امليرد في  -٥٥

  محاية األشخاص يف حاالت الكوارث

    )٢٤٣(]١[١املادة     

  النطاق
   .تنطبق مشاريع املواد هذه على محاية األشخاص يف حاالت الكوارث  

    ]٢[٢املادة     
  الغرض

ـ             ة وفعالـة   الغرض من مشاريع املواد هذه هو تيسري حدوث مواجهة كافي
حلاالت الكوارث تليب االحتياجات األساسية لألشخاص املعنـيني، مـع احتـرام            

   .حقوقهم احتراماً كامالً

    ]٣[٣املادة     
  تعريف الكارثة

حدث مفجع أو سلسلة أحداث مفجعة تـؤدي إىل         " الكارثة"يقصد مبصطلح     
شـديدين،   إنـسانيني  أو إىل معاناة وكرب األرواح على نطاق كبري،   وقوع خسائر يف    

   .، مبا خيل بشكل خطري بسري اجملتمعبالغةإىل حدوث أضرار مادية أو بيئية  أو

__________ 

 .نيتبني قوسني معقوفاملواد اليت اعتمدهتا اللجنة بصفة مؤقتة سابقاً  اريع مشرقامأترد  )٢٤٣(
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    ٤املادة     
  استخدام املصطلحات

  :ألغراض مشاريع املواد هذه  
الدولـة الـيت تـأثر أشـخاص        " الدولة املتأثرة "يقصد مبصطلح     )أ(  

 أخرى ختضع لواليتها    ، يف إقليمها أو يف أماكن      بكارثة تأثرت البيئة  ممتلكات، أو  أو
  أو سيطرهتا؛

الدولة اليت تقدم املـساعدة إىل      " الدولة املساعدة "يقصد مبصطلح     )ب(  
  دولة متأثرة بناًء على طلبها أو مبوافقتها؛

منظمة حكومية دوليـة    " اجلهة املساعدة األخرى  "يقصد مبصطلح     )ج(  
ن خارج الدولـة     م فردمنظمة غري حكومية معنية، أو أي كيان آخر أو           خمتصة، أو 

  املتأثرة يقدم املساعدة إىل هذه الدولة بناًء على طلبها أو مبوافقتها؛
موظفو اإلغاثـة واملعـدات     " املساعدة اخلارجية "يقصد مبصطلح     )د(  

والسلع، واخلدمات املقدمة من دول مساعدة أو جهات مساعدة أخرى إىل دولـة             
  أو احلد من خماطر الكوارث؛متأثرة هبدف املساعدة الغوثية يف حاالت الكوارث 

املوظفون املدنيون أو العسكريون    " موظفو اإلغاثة "يقصد مبصطلح     )ه(  
الذين ترسلهم دولة مساعدة أو جهة مساعدة أخرى لغـرض تقـدمي مـساعدات              

  اإلغاثة يف حاالت الكوارث أو احلد من خماطر الكوارث؛
 واآلالت،  اإلمدادات واألدوات " املعدات والسلع "يقصد مبصطلح     )و(  

واحليوانات املدربة تدريباً خاصاً، واملواد الغذائية، ومياه الشرب، واإلمدادات الطبية،          
، واملركبات وخالفها من األشياء الـضرورية       واألفرشةووسائل اإليواء، والكساء،    

  .لتقدمي مساعدات اإلغاثة يف حاالت الكوارث أو احلد من خماطر الكوارث

    ]٧[٥املادة     
  اإلنسانيةالكرامة 
عند مواجهة الكوارث، حتترم الدول واملنظمات احلكومية الدولية املختصة           

  .واملنظمات غري احلكومية املعنية كرامة اإلنسان األصيلة وحتميها

    ]٨[٦املادة     
  حقوق اإلنسان

   . حقوقهم اإلنسانيةلألشخاص املتأثرين بالكوارث احلق يف أن ُتحترم  
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    ]٦[٧املادة     
  اإلنسانيةاملبادئ 

 مواجهة الكوارث وفقاً ملبادئ اإلنسانية واحلياد والرتاهـة، وعلـى           يجتر  
  .أساس عدم التمييز، مع مراعاة احتياجات األشخاص املعرضني للخطر بوجه خاص

    ]٥[٨املادة     
  واجب التعاون

وفقاً ملشاريع املواد هذه، تتعاون الدول، كما هو مناسب، فيما بينها ومع              
دة وغريها من املنظمات احلكومية الدولية املختصة، واالحتـاد الـدويل           األمم املتح 

جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر، واللجنة الدولية للصليب األمحـر، ومـع            
   .املنظمات غري احلكومية املعنية

    ]مكرراً ٥[٩املادة     
  أشكال التعاون

نـسانية وتنـسيق   ألغراض مشاريع املواد هذه، يشمل التعاون املساعدة اإل        
أعمال واتصاالت اإلغاثة الدولية، وتوفري موظفي اإلغاثة، ومعدات وسلع اإلغاثـة،      

  .واملوارد العلمية والطبية والتقنية
    ]مكرراً ثانياً ٥[١٠املادة     

  التعاون للحد من خماطر الكوارث
  .يشمل التعاون اختاذ التدابري الرامية إىل احلد من خماطر الكوارث  

    ]١٦[١١ة املاد    
  واجب احلد من خماطر الكوارث

حتد كل دولة من خماطر الكوارث باختاذ التدابري الالزمة واملناسبة،            -١  
مبا يف ذلك عن طريق التشريعات واألنظمة، ملنع الكوارث والتخفيف من آثارهـا             

  .والتأهب هلا
تشمل تدابري احلد من خماطر الكوارث إجـراء عمليـات تقيـيم              -٢  

 وإقامة وتشغيل   ،مجع ونشر املعلومات عن املخاطر وعن اخلسائر املاضية       للمخاطر، و 
  .ُنظم لإلنذار املبكر

    ]٩[١٢املادة     
  دور الدولة املتأثرة

على الدولة املتأثرة، حبكم سيادهتا، واجب ضمان محاية األشخاص            -١  
   .وتقدمي اإلغاثة واملساعدة يف حاالت الكوارث يف إقليمها
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ة املتأثرة الدور األول يف توجيه تلك اإلغاثة واملساعدة         تتوىل الدول   -٢  
   .ومراقبتهما وتنسيقهما واإلشراف عليهما

    ]١٠[١٣املادة     
  واجب الدولة املتأثرة يف التماس املساعدة اخلارجية

على الدولة املتأثرة، يف حالة جتاوز حجم الكارثة قـدرهتا الوطنيـة علـى                
، حسبما يكون مناسباً، من الدول األخرى واألمم        مواجهتها، واجب التماس املساعدة   

  .املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية األخرى املختصة واملنظمات غري احلكومية املعنية

    ]١١[١٤املادة     
  موافقة الدولة املتأثرة على املساعدة اخلارجية

  .يتطلب تقدمي املساعدة اخلارجية موافقة الدولة املتأثرة  -١  
   .تعسفياًحجباً املوافقة على املساعدة اخلارجية جب حتال   -٢  
عند تقدمي عرض باملساعدة وفقاً ملشاريع املواد هذه، يكون علـى             -٣  

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

    ]١٣[١٥املادة     
  شروط تقدمي املساعدة اخلارجية

وجيب أن  . شروط على تقدمي املساعدة اخلارجية    جيوز للدولة املتأثرة فرض       
تكون هذه الشروط متفقة مع مشاريع املواد هذه، وقواعد القانون الدويل الواجبـة             

ويراعى يف الشروط االحتياجات احملـددة      . التطبيق، والقانون الوطين للدولة املتأثرة    
دد الدولـة   وعند وضع الشروط، حت   . لألشخاص املتأثرين بالكارثة ونوعية املساعدة    

  .املتأثرة نطاق املساعدة املطلوبة ونوعها

    ]١٢[١٦املادة     
  عرض املساعدة اخلارجية

للدول، واألمم املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية املختصة األخرى احلق           
وجيوز للمنظمـات غـري     . يف عرض املساعدة على الدولة املتأثرة ملواجهة الكارثة       

  .عرض املساعدة على الدولة املتأثرةاحلكومية املعنية أيضاً 

    ]١٤[١٧املادة     
  تيسري املساعدة اخلارجية

تتخذ الدولة املتأثرة التدابري الالزمة، يف إطار قانوهنا الوطين، لتيسري            -١  
  :تقدمي املساعدة اخلارجية بشكل فوري وفعال، وخباصة فيما يتعلق مبا يلي
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 يف جماالت مثل االمتيازات     موظفو اإلغاثة املدنيون والعسكريون،     )أ(  
  واحلصانات، وشروط منح التأشرية والدخول، وتصاريح العمل، وحرية التنقل؛

املعدات والسلع، يف جماالت مثل الشروط والتعريفات اجلمركية،          )ب(  
  .والضرائب، والنقل، والتصرف فيها

تضمن الدولة املتأثرة أن تكون تشريعاهتا وأنظمتـها ذات الـصلة      -٢  
  . لالطالع عليها يف أي وقت، وذلك لتيسري احترام القانون الوطينمتاحة

    ١٨املادة     
  محاية موظفي اإلغاثة ومعدات وسلع اإلغاثة

تتخذ الدولة املتأثرة التدابري املناسبة لضمان محاية موظفي اإلغاثة ومعدات            
  .وسلع اإلغاثة املوجودين يف إقليمها لغرض تقدمي املساعدة اخلارجية

    ]١٥[١٩ادة امل    
  إهناء املساعدة اخلارجية

تتشاور الدولة املتأثرة والدولة املساعدة، وحبـسب االقتـضاء، اجلهـات             
وتقوم الدولة املتأثرة   . املساعدة األخرى بشأن إهناء املساعدة اخلارجية وآليات اإلهناء       

توجيـه  أو الدولة املساعدة أو اجلهات املساعدة األخرى الراغبة يف إهناء املساعدة ب           
  .اإلخطار املناسب بشأن ذلك

    ٢٠املادة     
  العالقة بقواعد القانون الدويل اخلاصة أو غريها من قواعد القانون الدويل

ال ختل مشاريع املواد هذه بقواعد القانون الدويل اخلاصة أو غريهـا مـن                
  .قواعد القانون الدويل الواجبة التطبيق يف حاالت الكوارث

    ]٤[٢١املادة     
  القة بالقانون الدويل اإلنساينالع

ال تنطبق مشاريع املواد هذه على احلاالت اليت تسري عليها قواعد القانون              
   .الدويل اإلنساين

  نص مشاريع املواد والتعليقات عليها  -٢  
يرد فيما يلي نص مشاريع املواد والتعليقات عليها اليت اعتمدهتا اللجنة يف القـراءة                -٥٦

ص جتميعاً للتعليقات اليت اعتمدهتا اللجنة حىت اآلن، مبا يف ذلك التعديالت            ويشمل الن . األوىل
واإلضافات اليت أدخلت على التعليقات املعتمدة من قبل، والتعليقات املعتمـدة يف الـدورة              

  .السادسة والستني للجنة
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  محاية األشخاص يف حاالت الكوارث

   )٢٤٤(]١[١املادة 

  النطاق
  .على محاية األشخاص يف حاالت الكوارثتنطبق مشاريع املواد هذه   

  التعليق    
وهو . نطاق مشاريع املواد، ويقتفي صيغة عنوان املوضوع] ١[١حيدد مشروع املادة      )١(

حيدد اجتاه مشاريع املواد باعتبارها تركز يف املقام األول على محاية األشخاص الذين تتـأثر               
، ينصب التركيز، كما حيـدده مـشروع        وبناء عليه . حياهتم ورفاههم وممتلكاهتم بالكوارث   

على تيسري استجابة تليب بالقدر الكايف وبصورة فعالة احتياجـات األشـخاص            ] ٢[٢ املادة
  .املعنيني األساسية، وحتترم آراءهم متاما يف الوقت ذاته

 ة بكارثة أثر حقوق والتزامات الدول املت    ،وتغطي مشاريع املواد، من حيث املوضوع       )٢(
 أو اخلاضعني   )بصرف النظر عن جنسيتهم   ( باألشخاص املوجودين يف أراضيها       فيما يتعلق  ما

، والدول الثالثة واملنظمات الدولية وغريها من الكيانات الـيت ميكنـها            لواليتها أو سيطرهتا  
ومن املتفق عليه أن . التعاون، وخباصة التعاون يف توفري اإلغاثة واملساعدة يف حاالت الكوارث

حقوق والتزامات الدول، كل منها جتاه      : ان هذه احلقوق وااللتزامات مها    هناك حمورين لسري  
ولئن كان التركيز   . األخرى، وحقوق والتزامات الدول جتاه األشخاص احملتاجني إىل احلماية        

ينصب على احملور األول، فإن مشاريع املواد تتطرق أيضاً، ولكن بشكل عام، إىل حقـوق               
وباإلضافة إىل ذلـك، فـإن      . ى النحو احملدد يف القانون الدويل     رين بالكوارث عل  أثاألفراد املت 

  .، ال تقتصر على نوع معني من الكوارث]٣[٣املادة بّينه مشروع مشاريع املواد، كما 
ين أثرويقتصر نطاق مشاريع املواد من حيث األشخاص على األشخاص الطبيعيني املت            )٣(

ورة رئيسية على أنشطة الدول واملنظمات      وباإلضافة إىل ذلك، جيري التركيز بص     . بالكوارث
الدولية والكيانات األخرى اليت تتمتع باختصاص قـانوين دويل حمـدد يف تـوفري اإلغاثـة                

أما أنشطة املنظمات غري احلكومية وغريها مـن اجلهـات          . واملساعدة يف حاالت الكوارث   
، "للمجتمع املـدين  "الفاعلة  الفاعلة اخلاصة، اليت ُيشار إليها كمجموعة أحياناً بتعبري العناصر          

فال ُتدرج يف نطاق مشاريع املواد إال بشكل ثانوي، سواء كمستفيدة مباشرة من الواجبات              
مثل واجب التعاون الذي يقع على عاتق الدول، على النحو الوارد           ( على عاتق الدول     امللقاة

ـ  احمل أو بصورة غري مباشرة، باعتبارها خاضعة للقوانني      ) ]٥[٨ املادةمشروع  يف   ة املنفـذة   لي
  .ة، أو لدولة ثالثة، أو لدولة جنسية الكيان أو اجلهة الفاعلة اخلاصةأثرملشاريع املواد للدولة املت

__________ 

 .نيتبني قوسني معقوفاليت اعتمدهتا اللجنة بصفة مؤقتة يف وقت سابق املواد  اريع مشرقامأترد  )٢٤٤(
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الواردة يف عنوان املوضوع، يركز نطاق مـشاريع      " يف حاالت "عبارة  إليه  وكما تشري     )٤(
عاش اليت تلي وقوع الكارثة     املواد، من حيث الزمان، تركيزاً رئيسياً على مرحلة االستجابة واإلن         

 مشاريع املـواد    تشملومع ذلك،   . مباشرة، مبا يف ذلك مرحلة إعادة البناء بعد وقوع الكارثة         
 حبسب االقتـضاء، مرحلـة   ،]١٦[١١و] مكرراً ثانياً ٥[١٠ كما يف مشروعي املادتني      أيضاً،
  .وختفيف حدهتاقبل وقوع الكارثة فيما يتعلق بأنشطة احلد من خطر الكارثة وجتنبها  ما
سـاحة   يف   ضطلع هبا وال تقتصر مشاريع املواد، من حيث املكان، على األنشطة امل           )٥(

.  داخل الدول املقدمة للمساعدة ودول العبـور        املنجزة الكارثة، لكنها تشمل أيضاً األنشطة    
ن فم. كما أن الطابع العابر للحدود لكارثة ليس شرطاً ضرورياً لتحريك تطبيق مشاريع املواد       

املؤكد أنه ليس من النادر أن حتدث الكوارث الكبرية أثراً عابراً للحدود، ما يؤدي إىل زيادة                
إال أن الواقع يعج باألمثلة على بذل جهود       . احلاجة إىل التعاون والتنسيق على املستوى الدويل      

لـة  دولية ضخمة لتقدمي مساعدات اإلغاثة استجابة لكارثة ال تتعدى احلدود اإلقليميـة لدو            
ر اعتبارات خمتلفة يف    اوقد تث .  أو إلقليم خاضع أو منطقة خاضعة لواليتها أو سيطرهتا         واحدة

وبعبـارة  .  هذه التفرقة، ما مل حيدد خالف ذلـك        تضمنهذا اجملال لكن مشاريع املواد ال ت      
مـن   أو حالة حمـددة       من الكوارث  أخرى، ليس املقصود بصياغة مشاريع املواد نوع حمدد       

ا املقصود تطبيقها مبرونة لتلبية االحتياجات الناشئة عن مجيع الكوارث، بصرف           ، وإمن حاالهتا
  . النظر عن أثرها العابر للحدود

   ]٢[٢املادة 

  الغرض
الغرض من مشاريع املواد هذه هو تيسري حدوث مواجهة كافيـة وفعالـة               

حلاالت الكوارث تليب االحتياجات األساسية لألشخاص املعنـيني، مـع احتـرام            
   .وقهم احتراماً كامالًحق

  التعليق    
وعلى الرغم من أن تـضمني      .  الغرض من مشاريع املواد    ]٢[٢املادة  مشروع  عاجل  ي  )١(

ليس مـن   النصوص اليت تعدها اللجنة حكماً يشرح أهداف مشاريع املواد موضوع الدراسة            
بتوزيع اخلسارة يف   فمشاريع املبادئ املتعلقة    . يف مجيع احلاالت فإن حدوثه ليس جديداً      املعتاد  

مـشروع  ( تتضمن حكماً    ٢٠٠٦حالة الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة لعام          
  .بشأن األهداف) ]٣[٣ املادة

بتوفري مزيد مـن التوجيـه      ) النطاق(] ١[١املادة  مشروع   يف شرح    احلكمويتوسع    )٢(
" االحتياجـات "اجهة بني   وتتعلق القضية الرئيسية املثارة باملو    . بشأن مضمون مشاريع املواد   

وكانت اللجنة على دراية بالنقاش الدائر يف جمتمع املساعدة اإلنـسانية بـشأن             ". احلقوق"و
القائم علـى  "، بدالً من النهج التقليدي     "قائم على احلقوق  "إذا كان ينبغي تفضيل اتباع هنج        ما
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متنـافرين   اليـس وكان الشعور السائد لدى اللجنة أن النـهجني         . ، أو العكس  "االحتياجات
واستقر رأي اللجنة على صيغة     . بالضرورة، ولكن من األفضل اعتبار كل منهما مكمالً لآلخر        

ـ   " احتياجات" كاف وفعال    على حنو تليب  مواجهة  تؤكد أمهية حدوث     ين أثراألشـخاص املت
  . احتراماً كامالًاألشخاصحقوق هؤالء ُتحترم أن املواجهة هذه  يف إطار وينبغي. بالكارثة

 فإن املقصود هبـا     ،ليست بالضرورة مصطلحاً فنياً   " كافية وفعالة "ورغم أن عبارة      )٣(
وترد صـيغ مماثلـة يف      . ين بالكارثة أثر اجلودة تليب احتياجات األشخاص املت     مواجهة رفيعة 

، "سـريعة وفعالـة   "وصـيغة   " فعالة ومتضافرة "ومن هذه الصيغ صيغة     . االتفاقات القائمة 
ـ    ٢٠٠٦بطة أمم جنوب شرق آسيا لعام       الواردتان يف اتفاق را    إدارة الكـوارث   املتعلـق ب

 ١٩٩٨ لعـام    ياملستخدمة يف اتفاقية تـامبري    " حسن وفعالية "الطوارئ، وصيغة   ومواجهة  
. املتعلقة بتقدمي موارد االتصاالت السلكية والالسلكية للحد من الكوارث ولعمليات اإلغاثة          

يشري ضـمناً إىل    " فعالة"فإن مصطلح   ،  املواجهة  هذه دث فيه  ينبغي أن حت   ذي ال سياقللونظراً  
وغريه مـن   وهذا اجلانب   . قلّ احتمال فعاليتها  املواجهة  لما طالت   فك. عنصر التوقيت املناسب  

ومـن  . ]١٤[١٧ هو موضوع مشروع املادة      "فعالة"و" كافية"ما  مواجهة  اجلوانب اليت جتعل    
 فإن هذا املطلب ينبغي أن      مستوى عال، الدعوة إىل مواجهة على     املتفق عليه مع ذلك أنه رغم       

يف أي حالة حمددة من حاالت "  أرض الواقعيف"تحقيق الكن  مميكون مستنداً إىل ما هو واقعي و      
  ".متاماً"فعالة أن املواجهة جيب أن تكون ، على سبيل املثال، ُيذكرومن مث، ال . الكوارث

ن التزام الـدول بـضمان       يف شكل بيان عام بشأ     احلكموقررت اللجنة عدم صياغة       )٤(
 على احلقوق وااللتزامات   بالقدر الكايف كافية وفعالة، إذ رئي أن ذلك لن يسلِّط الضوء          مواجهة  

فلم يكن من الواضح، على سبيل املثال، ما إذا كانت هذه الصيغة ستميِّز             . رةأثاحملددة للدولة املت  
رة مقابـل   أث، مثل الدولة املت    املختلفة لاليت تقع على عاتق الدو    املختلفة   بني االلتزامات    مبا يكفي 
وبناء على ذلك، مل ُتدرج إشارة إىل الدول، على أساس أن هـذه اإلشـارة               . ملساعدةاالدول  

ترد معاجلة التزامات الـدول يف       و . يتعلق بالغرض من مشاريع املواد     كمليست ضرورية متاماً حل   
  .١٨، و]١٤[١٧، و]١١[١٤، و]١٠[١٣، و]٩[١٢، و]١٦[١١مشاريع املواد 

مقترنة بالتوجيه العام الـوارد يف      " حاالت الكوارث ... مواجهة  " مجلة   تعني قراءة وي  )٥(
يتعني فهمه، حيثما كان مناسباً،    أن التطبيق الزمين ملشاريع املواد       مفادهو] ١[١املادة  مشروع  

 مرحلة ما قبل وقوع الكارثة وهي مرحلة احلد من خطر الكارثـة وجتنبـها             على أنه يشمل    
قـد  و. ]١٦[١١و] مكرراً ثانيـاً   ٥[١٠، ومقترنة كذلك مبشروعي املادتني      وختفيف أثرها 

 ضـر اللجنة اختارت يف الوقـت احلا     لكن  صيغ أخرى حتدد مجيع مراحل املساعدة،       ُبحثت  
 غري منطبق إال يف كماستخدام صيغة أكثر إجيازاً، دون أن تقصد تفضيل تفسري ضيق جيعل احل         

  .ريها من مراحل أنشطة املساعدة يف حاالت الكوارثدون غاملواجهة مرحلة 
رؤية اللجنة للدور الذي ميكن أن تلعبه مشاريع املواد ضمن          " تيسري"وتعكس كلمة     )٦(

اجملموعة الشاملة للصكوك والترتيبات القائمة على املستوى الدويل يف سياق اإلغاثة واملساعدة 
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 وحـدها أن تـضمن حـدوث        هاال ميكن فقد رئي أن مشاريع املواد      . يف حاالت الكوارث  
  .كافية وفعالةمواجهة ، لكن الغرض منها هو تيسري مواجهة

لإلشارة بوضـوح إىل أن     " االحتياجات"بعد مصطلح   " األساسية"وأُدرجت صفة     )٧(
يف  أو االحتياجات األساسية املماثلة      االحتياجات املشار إليها هي االحتياجات املتعلقة بالبقاء      

ُتظهِر بوضوح السياق الذي تنـشأ فيـه هـذه          " األساسية"ورئي أن صفة    . أعقاب الكارثة 
 وينبغي أن تفهم هذه اإلشارة كذلك يف سياق أمهيـة مراعـاة احتياجـات               .االحتياجات

  ].٦[٧األشخاص املعرضني للخطر بوجه خاص، على النحو املشار إليه يف مشروع املادة 
الكارثة، ب بصورة مباشرة  تأثرونشخاص امل األ" األشخاص املعنيني "واملقصود بعبارة     )٨(

 لزيادة حتديد نطاق تطبيـق       العبارة ، وقد أُدرجت  صورة غري مباشرة   ب املتأثرينوليس األفراد   
مع النهج املّتبع يف الصكوك القائمة والذي يركِّز على تقدمي اإلغاثة            يتفق هذا و. مشاريع املواد 
ين بصورة غري مباشرة،    أثر ذلك أن األفراد املت    وال يعين . ين مباشرة بالكارثة  أثرلألشخاص املت 

بطرق منها على سبيل املثال وفاة أفراد من األسرة يف كارثة أو تكبُّد خسارة اقتصادية بسبب                
تغطيـة  تتجه إىل   اللجنة ال   نية  غري أن   . وقوع كارثة يف مكان آخر، سُيحرمون من التعويض       

  .حالتهم يف مشاريع املواد
 إعماهلا هي   الواجبشارة إىل احلقوق، اتُِّفق على أن بعض احلقوق         وفيما يتعلق باإل    )٩(

مع " ولذلك، حظيت صيغة     .حقوق اقتصادية واجتماعية تكون الدول ملَزمة بضماهنا تدرجيياً       
يف ثناياهـا إشـارة     بالقبول باعتبارها أكثر حياداً، ولكنها حتمل       " احتراماً كامالً ... احترام  
، على النحو الذي يؤكـده مـشروع        "كامالً"احتراماً    أن حتترم  إىل احلقوق اليت ينبغي    قوية
وباإلضافة إىل ذلك، تترك اجلملة عمداً مسألة كيفية إنفاذ تلك احلقوق لقواعد            . ]٨[٦ املادة

احلقـوق،  إلعمال   هامشاً ضمنياً     عادةً أن هناك ومن املتفق عليه    . القانون الدويل ذات الصلة   
لقواعد ذات الصلة اليت تقر أو ُتنشئ       ل ، تبعاً تأثري الكارثة مدى  يتوقف على   أن هذا اهلامش    و

  .احلقوق املشار إليها
ليست جمرد إشارة إىل حقوق اإلنسان، وإمنا إشارة أيضاً إىل          " احلقوق"واإلشارة إىل     )١٠(

على اقتراح يدعو إىل    يوافق  ومل  . مجلة حقوق منها احلقوق املكتسبة مبوجب القانون الداخلي       
قـد   النظر يف مجيع احلقوق اليت       ، ببساطة  ال ميكن،   باحلقوق الواجبة اإلنفاذ ألنه    إعداد قائمة 

 وخشية أن تؤدي هذه القائمة إىل تفسري باملخالفة يذهب إىل أن احلقوق ،تكون واجبة اإلنفاذ
ومع ذلك، جيري التفكري يف إدراج إشـارة إىل         . غري املذكورة يف القائمة غري واجبة اإلنفاذ      

 من  ٦ من املادة    ١اإلنفاذ مثل احلق يف احلياة، على النحو املعترف به يف الفقرة            حقوق واجبة   
  .)٢٤٥(العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

__________ 

)٢٤٥( United Nations, Treaty Series, vol. 999, No. 14668, p. 171 and vol. 1057, p. 407 .  ًانظـر أيـضا:  
Inter-Agency Standing Committee (IASC) Operational Guidelines on Human Rights and Natural 

Disasters, 2006. ٨[٦من التعليق على مشروع املادة ) ٣(و) ٢( انظر أيضاً الفقرتني.[  
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    ]٣ [٣املادة 
  تعريف الكارثة

حدث مفجع أو سلسلة أحداث مفجعة تؤدي إىل        " الكارثة"يقصد مبصطلح     
شـديدين،  إنسانيني  ىل معاناة وكرب     أو إ  األرواح على نطاق كبري،   وقوع خسائر يف    

   .، مبا خيل بشكل خطري بسري اجملتمعبالغةإىل حدوث أضرار مادية أو بيئية  أو

  التعليق    
. ألغراض مشاريع املواد  " الكارثة" إىل تعريف مصطلح     ]٣[٣يهدف مشروع املادة      )١(

اريع ورئي أن من الضروري حتديد التعريف حبيث يعكس بشكل سليم نطاق تطبيـق مـش              
، مع جتنب أمور مثل التطرق دون قصد إىل         ]١[١املادة  مشروع  املواد، على النحو احملدد يف      

. كاألزمات السياسية واالقتصادية اليت قد ختل أيضاً بـسري اجملتمـع          أخرى  أحداث خطرية   
التركيـز  ) ١: (ويتضح حتديد التعريف على هذا النحو من جانبني مميزين هلذا التعريف ومها           

  .العبارات الوصفيةإدراج عدد من ) ٢(د حدث يسبب خلالً يف اجملتمع؛ وعلى وجو
املتعلقة بتقـدمي مـوارد االتـصاالت        ١٩٩٨عام  ل يوحبثت اللجنة هنج اتفاقية تامبري      )٢(

السلكية والالسلكية للحد من الكوارث ولعمليات اإلغاثة، وهو النـهج املتمثـل يف تـصوير               
ديداً حدوث خلل خطري يف حياة جمتمع ما ناجم عن ذلك           الكارثة على أهنا نتيجة حادث، وحت     

وكانت اللجنة تدرك أن هذا النهج يعكس الفكر املعاصـر يف           . احلادث، وليس احلادث نفسه   
 املعـين باحلـد مـن الكـوارث        املؤمتر العاملي أكده  جمتمع املساعدات اإلنسانية، على حنو ما       

دة يف هيوغـو يف اليابـان، كمـا تؤكـده           ، وهو املؤمتر الذي عقدته األمم املتح      ٢٠٠٥ لعام
بتـسهيل وتنظـيم    املعاهدات وغريها من الصكوك احلديثة، مبا يف ذلك اإلرشادات املتعلقـة            

وهـي   املساعدات الدولية لإلغاثة واالنتعاش األويل على الصعيد احمللي يف حاالت الكـوارث،      
. )٢٤٦(٢٠٠٧األمحر يف عام    وضعها االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل        إرشادات  

غري أن الرأي السائد يف اللجنة ذهب إىل أن للجنة أن حتول التركيز وتعيده إىل ما كان عليـه                   
باعتبارها حدثاً حمدداً، مبا أهنا تشرع يف صياغة صك قانوين يتطلب تعريفـاً             " الكارثة"مفهوم  

  .اتقانونياً أكثر تركيزاً ودقة، وليس صكاً أكثر توجهاً حنو السياس
فأوالً اسـتخدمت اإلشـارة إىل حـدث        . وعنصر وجود احلدث مقيد بعدة طرق       )٣(
 البالغـة   طبيعة احلدث، حبيث يقتصر األمر على األحداث      على أساس   لتحديد عتبة،   " مفجع"

الوارد يف القرار املتعلق باملساعدة اإلنـسانية       وقد استوحت اللجنة ذلك من التعريف       . الشدة

__________ 

 املـساعدات  وتنظـيم    اإلرشادات املتعلقة بتسهيل  االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر،         )٢٤٦(
ـ   إرشـادات    (" األويل على الصعيد احمللي يف حاالت الكوارث       واالنتعاشالدولية لإلغاثة    دويل االحتـاد ال

 .٢٠٠٧، ")جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر
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وهـو  ،  )٢٤٧(٢٠٠٣نون الدويل يف دورة بروج املعقـودة يف عـام            اعتمده معهد القا   الذي
وينبغي . التعريف الذي أرسى عمداً هذه العتبة املرتفعة حبيث ُتستبعد األزمات احلادة األخرى           

"... اجلزء املتبقي مـن الـنص، أي        الوصف الوارد يف    تطبيق  ب" مفجع"املقصود بكلمة   فهم  
شديدين، إنسانيني  أو إىل معاناة وكرب     اق كبري   على نط خسائر يف األرواح    وقوع  تؤدي إىل   

وكـذلك  ؛  "مبا خيل بشكل خطري بسري اجملتمـع      إىل حدوث أضرار مادية أو بيئية بالغة،        أو  
. ]٢[٢ و ]١[١املـادتني   املبينـة يف مـشروعي      نطاق مشاريع املواد والغرض منها،      مبراعاة  

لتغطية أنواع األحـداث  " حداثأو سلسلة أ... حدث "وباإلضافة إىل ذلك، تشري املادة إىل  
ولكنها تشكل جمتمعة حدثاً مفجعاً ألغراض مـشاريع        تبلغ مبفردها العتبة الالزمة     اليت قد ال    

وال يوجد أي تقييد بشأن سبب احلدث، سواء أكان طبيعياً أم من صـنع اإلنـسان،                . املواد
 اليت قد تشمل عناصر     تنشأ نتيجة جملموعة معقدة من األسباب      تسليماً بأن الكوارث كثرياً ما    

  .طبيعية متاماً وعناصر ترجع إىل األنشطة اإلنسانية
فأوالً لكي يعترب احلـدث     . ويقيد احلدث تقييداً إضافياً بشرطني من شروط السببية         )٤(
، باملعىن املقصود يف مشاريع املواد، جيب أن        "مفجعة"أو لكي تعترب سلسلة أحداث      " مفجعاً"
علـى نطـاق    خسائر يف األرواح    :  النتائج الثالث احملتملة وهي    سفر عن نتيجة أو أكثر من     ت

وبناء على ذلك، فإن    .  بالغ أو معاناة وكرب شديدان لإلنسان، أو ضرر مادي أو بيئي         كبري،  
 يف وسط احمليط أو يف منطقـة غـري مأهولـة            ضربوقوع حدث كبري مثل زلزال خطري ي      

يبلغ العتبة  املقصودة، لن   احملتملة  الثالث  بالسكان وال يسفر عن واحدة على األقل من النتائج          
وباإلضافة إىل ذلك تقيد طبيعة احلدث تقييـداً إضـافياً          . ]٣[٣املادة  املذكورة يف مشروع    

بالشرط الذي يقضي بأن تؤدي أي من النتائج الثالث احملتملة، أو مجيعها حبسب احلالة، إىل               
دث يسفر، على سبيل املثال، عـن       وبعبارة أخرى، فإن وقوع ح    . إخالل خطري بسري اجملتمع   

دون أن خيل بشكل خطري بسري اجملتمع لن يستويف شرط          على نطاق كبري    خسائر يف األرواح    
ولذا فإن التعريف، باشتماله على هذه العناصر السببية، حيتفظ جبوانب النهج املتبع يف             . العتبة

داً اعتبار نتيجة احلدث جانباً     ، وحتدي يالنصوص املعاصرة، على حنو ما يتجلى يف اتفاقية تامبري        
  .أساسياً للتعريف، وإن كان ذلك ألغراض حتديد عتبة تطبيق مشاريع املواد

تنقيحاً استوحي من مدونة قواعد     " على نطاق كبري  خسائر يف األرواح    "وميثل عنصر     )٥(
إلغاثة يف  أثناء ا السلوك حلركة الصليب األمحر واهلالل األمحر الدولية واملنظمات غري احلكومية           

يف " على نطاق كـبري   "ويفيد شرط وقوع خسائر يف األرواح       . ١٩٩٥الكوارث لعام   حاالت  
استبعاد األحداث اليت تسفر عن وقوع خسائر يف األرواح منخفضة نسبياً؛ مع مراعاة أن هذه               

 فإن احلدث   ،وعلى العكس . األحداث قد تستويف مع ذلك شرطاً من الشروط السببية األخرى         
ميكن أن يستويف مبفرده شـرط الـسببية        على نطاق كبري    بب يف خسائر يف األرواح      الذي يتس 

  .تطبيق مشاريع املواد إذا كان يؤدي إىل إخالل خطري بسري اجملتمعإطالق ويسفر عن 
__________ 

)٢٤٧( Resolution on Humanitarian Assistance, adopted by the Institute of International Law, 2 
September 2003, Bruges, Belgium (“Resolution on Humanitarian Assistance”).  
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تسليماً من اللجنة بـأن     " شديدينإنسانيني  معاناة وكرب   "وأُدرج احتمال حدوث      )٦(
بـل  على نطاق كبري    ترناً ليس فقط خبسائر يف األرواح       كثرياً من الكوارث الكبرية يكون مق     

وبناًء على ذلك، فإن مشاريع املواد تغطي احلـاالت         . أيضاً مبعاناة وكرب شديدين لإلنسان    
اليت يسفر فيها حدث عن خسائر يف األرواح حمصورة يف نطاق حمدود نسبياً نتيجة لوجـود                

إىل أنشطة التخفيف الفعالة، ويتسبب مع      قدر كاٍف من أنشطة الوقاية واالستعداد باإلضافة        
 إخالالً خطرياًذلك يف اضطراب خطري يؤدي إىل معاناة وكرب شديدين لإلنسان حبيث ُيخل     

  .بسري اجملتمع
الذي البالغ  إدراكاً منها للضرر    " بالغة ة أو بيئي  ة مادي أضرار"وأدرجت اللجنة عبارة      )٧(

بيئة، وما ينتج عن ذلك من خلل بسري اجملتمـع          تلحقه الكوارث الكبرية عادة باملمتلكات وال     
وينبغي أن . ناشئ من التراجع اخلطري الذي ُتحِدثه هذه اخلسارة عادة يف تنمية البشر ورفاههم   

يكون واضحاً أن مشاريع املواد ال تغطي اخلسارة البيئية أو اخلسارة يف املمتلكات يف حـد                
جتّنب النظر يف اخلسارة االقتصادية     ما يعين    األشخاص؛يف  ذاهتا، بل تغطي تأثري هذه اخلسارة       

فاشتراط اخلسارة االقتصادية قد حيد بال ضرورة من نطاق مشاريع املواد مبنعهـا             . بوجه عام 
مثالً من أن تعاجل أيضاً األنشطة الرامية إىل ختفيف اخلسارة يف األرواح اليت ُيحتمل حـدوثها     

  .يف املستقبل نتيجة للضرر البيئي الذي حدث
إخالل خطري بسري اجملتمع يف حتديـد عتبـة         حدوث  آنفاً، يفيد شرط    ذُكر  وكما    )٨(

مرتفعة تستبعد من نطاق تطبيق مشاريع املواد األنواع األخرى لألزمـات مثـل األزمـات               
كذلك الغـرض مـن   يؤيدها وهذه االختالفات يف التطبيق    .  اخلطرية االقتصادية السياسية أو 

ما ثبت من أن نـوع  يؤيدها ، كما  ]٢[٢املادة  مشروع  دد يف   مشاريع املواد، على النحو احمل    
احلماية املطلوبة واحلقوق املقصودة يف أنواع األزمات األخرى هذه قد تكـون خمتلفـة وأن               

، كما هو متوقـع يف مـشروع   هناك قواعد أخرى للقانون الدويل تنظمها بدرجات متفاوتة     
  .٢٠املادة 

ث احملتملة املشار إليها توفر قدراً من التوجيه بـشأن     وعلى الرغم من أن النتائج الثال       )٩(
ما ميكن اعتباره إخالالً خطرياً بسري اجملتمع، فإن اللجنة أحجمت عن تقدمي مزيد من العناصر               

  .الوصفية أو املقيِّدة، لكي تترك هامشاً للتقدير يف املمارسة العملية

   ٤املادة 
  استخدام املصطلحات

  :هذهمشاريع املواد ألغراض   
شـخاص  تـأثر أ   الدولـة الـيت      "الدولة املتأثرة  "يقصد مبصطلح   )أ(  

 أو يف أماكن أخرى ختضع لواليتها       إقليمها يفتأثرت البيئة بكارثة،     أو ،ممتلكات أو
  ؛أو سيطرهتا
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 الدولة اليت تقدم املـساعدة إىل       "الدولة املساعدة  "يقصد مبصطلح   )ب(  
  ها؛ أو مبوافقتها على طلبدولة متأثرة بناًء

 دوليـة حكومية   منظمة   "اجلهة املساعدة األخرى  " يقصد مبصطلح   )ج (  
الدولـة  من خارج    فردأي كيان آخر أو      ، أو  معنية منظمة غري حكومية   ، أو خمتصة
   أو مبوافقتها؛ها على طلببناًء دولةهذه الإىل قدم املساعدة املتأثرة ي

واملعـدات  ،  اإلغاثة موظفو   "ملساعدة اخلارجية ا "يقصد مبصطلح  )د( 
إىل دولـة   من دول مساعدة أو جهات مساعدة أخرى،        والسلع، واخلدمات املقدمة    

  احلد من خماطر الكوارث؛ أو هبدف املساعدة الغوثية يف حاالت الكوارثمتأثرة 
 املدنيون أو العسكريون     املوظفون "موظفو اإلغاثة  "يقصد مبصطلح   )ه(  

لغـرض تقـدمي مـساعدات      ى  جهة مساعدة أخر   دولة مساعدة أو  الذين ترسلهم   
  احلد من خماطر الكوارث؛أو يف حاالت الكوارث اإلغاثة 

واألدوات واآلالت،  اإلمدادات   "املعدات والسلع  "قصد مبصطلح ي  )و(  
الطبية، واإلمدادات  ، واملواد الغذائية، ومياه الشرب،       خاصاً واحليوانات املدربة تدريباً  

الـضرورية  األشياء  ركبات وخالفها من    ، وامل واألفرشةووسائل اإليواء، والكساء،    
  .احلد من خماطر الكوارثأو يف حاالت الكوارث مساعدات اإلغاثة لتقدمي 

  التعليق    
تتمثل ممارسة اللجنة، كما يتجلى يف معظم مشاريع املواد املعتمدة بـشأن خمتلـف                )١(

ملصطلحات وبعض ا ". استخدام املصطلحات "مواضيع القانون الدويل، يف إدراج حكم بشأن        
 قد ذكرت حتديداً يف التعليقات على مشاريع مـواد          ٤اليت اختري إدراجها يف مشروع املادة       

وأدرجت مصطلحات أخرى بالنظر إىل تـواتر اسـتعماهلا         . شىت، باعتبارها تتطلب تعريفاً   
  .بصورة عامة يف مشاريع املواد

  )أ(الفقرة الفرعية     
، ألغراض مشاريع   "الدولة املتأثرة "عرف مصطلح   ، اليت ت  )أ(ُتستوحى الفقرة الفرعية      )٢(

املواد، من تعريف املصطلح ذاته يف إرشادات االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل             
وهي تعكس التوجه الرئيسي، وهو أن مشاريع املواد موجهة بالدرجة األوىل إىل            . )٢٤٨(األمحر
نبغي أن تضطلع به الدولة املتأثرة بالكارثة،       وهي تشري أيضاً إىل حمورية الدور الذي ي       . الدول

  ].٩[١٢على النحو احملدد يف مشروع املادة 

__________ 

يت يتعرض السكان أو املمتلكات فيها ألضـرار مـن جـراء            الدولة ال ) ("٨(٢ أعاله، املادة    ٢٤٦احلاشية   )٢٤٨(
 "). معينة كارثة
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واخلاصية الرئيسية يف مواجهة الكوارث أو احلد من خطر الكوارث هـي سـيطرة                )٣(
ويعين ذلك يف معظم احلاالت السيطرة اليت متارسها الدولة الـيت تقـع الكارثـة يف                . الدولة
 ، حيث يقع على   ]٩[١٢ من مشروع املادة     ١احلالة املعروضة يف الفقرة     وعليه فإن   . إقليمها

يف " اإلقلـيم "، حالة ُتغطيها اإلشارة إىل      مايةاحلالدولة املتأثرة، حبكم سيادهتا، واجب ضمان       
غري أن هذا ال يستبعد بالضرورة حاالت أخرى جيوز فيها للدولة أن متارس             ). أ(الفقرة الفرعية   

ورأت اللجنة أن   . ون أو السيطرة حبكم الواقع على إقليم آخر تقع فيه كارثة          الوالية حبكم القان  
أو منطقة تقع فيها كارثة سـتعترب       ) غري إقليمها (الدولة اليت متارس والية أو سيطرة على إقليم         

وترد هذه اإلمكانية ضمنياً أيضاً يف االعتراف، يف        . ألغراض مشاريع املواد  " دولة متأثرة "أيضاً  
اليت تقع  " الكوارث املعقدة "، بانطباق مشاريع املواد يف سياق ما يسمى         ]٤[٢١ادة  مشروع امل 

أو يف أماكن أخـرى ختـضع   يف إقليمها "وقد اسُتمدت عبارة . يف إقليم جيري فيه نزاع مسلح   
 مـن   ٢من املادة   ) د(الوارد يف الفقرة الفرعية     " دولة املصدر "من تعريف   " لواليتها أو سيطرهتا  

  .)٢٤٩( املتعلقة مبنع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة٢٠٠١مواد عام 
وأقرت اللجنة بأن إدراج الدول اليت متارس الوالية أو السيطرة يترتب عليه، يف حاالت                )٤(

الدولة اليت تقع يف إقليمها الكارثة، والدولة الـيت         : استثنائية، إمكانية وجود دولتني متأثرتني مها     
ويف املرحلة الراهنـة، رأت     . سيطرة على ذلك اإلقليم فيما يتصل باإلقليم نفسه       متارس والية أو    

ال يقدم، يف غياب أي اتفـاق       ) شرط موافقة الدولة املتأثرة   ] (١١[١٤اللجنة أن مشروع املادة     
  .خاص بني الدولتني، حالً هنائياً لتحديد الدولة املتأثرة اليت ُيشترط احلصول على موافقتها

األثر الواقـع علـى     تركيز مشاريع املواد، أي     حمور  تعريف كذلك إىل إبراز     ويسعى ال   )٥(
 الدولة اليت تقـع     أن حمور التركيز هو   ، بدالً على سبيل املثال من جمرد التأكيد على          األشخاص

اإلشارة إىل املمتلكات باعتبارها عنصراً إضافياً مـشتركاً بـني          وأُبقي على   . كارثة يف إقليمها  
 يف تعريف الكارثـة     "بالغة... أضرار مادية   " باإلشارة إىل     ضمناً رث مشموالً الكثري من الكوا  

تـأثري  ؛ على أن من املفهوم أن مشاريع املواد ال تسري إال على             ]٣[٣الوارد يف مشروع املادة     
، حبيث ال يقتصر    ]٣[٣وُنسق احلكم أيضاً مع مشروع املادة       . )٢٥٠(اخلسائر االقتصادية يف البشر   

  .ملتأثرين واملمتلكات املتأثرة بالكارثة فقط بل يشمل أيضاً الضرر بالبيئةعلى األشخاص ا
أن االهتمـام   وهـي    وجهة النظر املعاصرة     "بكارثة... تأثر  "وتعكس صيغة عبارة      )٦(

. الكارثة يف حـد ذاهتـا     وليس على    األشخاص واملمتلكات،    علىآثار الكارثة   يتركز على   
ه اللجنة يف النظر يف عواقب احلدث باعتبار ذلك عنصراً          أهنا تنسجم مع النهج الذي تتبع      كما

  .)٢٥١(رئيسياً لغرض حتديد عتبة تطبيق مشاريع املواد

__________ 

  .٢، املرفق، املادة ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٦ املؤرخ ٦٢/٦٨قرار اجلمعية العامة  )٢٤٩(
 ].٣[٣من التعليق على مشروع املادة ) ٧(انظر أدناه الفقرة  )٢٥٠(
  ).٤(، الفقرة املرجع نفسه )٢٥١(
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  )ب(الفقرة الفرعية     
الدولة "من تعريف   ) ب(الوارد يف الفقرة الفرعية     " الدولة املساعدة "ُيستمد تعريف     )٧(

، )٢٥٢(٢٠٠٠ال احلماية املدنية لعـام      الوارد يف االتفاقية اإلطارية للمساعدة يف جم      " املتضامنة
، وهـو املـصطلح     "الدولة املتـأثرة  "مبصطلح  " الدولة املستفيدة "وقد استعيض عن مصطلح     

إىل " الدولة املساعدة"وتشري عبارة ). أ(املستخدم يف مشاريع املواد واملعرف يف الفقرة الفرعية 
، واملضطلع هبا استناداً إىل     )د(رعية  ، الوارد تعريفها يف الفقرة الف     "املساعدة اخلارجية "مفهوم  

] مكـرراً  ٥[٩مقترناً مبشروعي املـادتني     ] ٥[٨واجب التعاون املذكور يف مشروع املادة       
  ].مكرراً ثانياً ٥[١٠و
 إال عندما تكون املساعدة قيد التقدمي أو        "الدولة املساعدة "ضمن فئة   وال تصنف دولة      )٨(

، مع ما يترتب   "دولة مساعدة "تعرض املساعدة ليست    وبعبارة أخرى، فإن دولة     . قدمت بالفعل 
على ذلك من آثار قانونية خمتلفة ناشئة عن هذا التصنيف، على النحو الوارد يف مشاريع املواد،                

   .]١١[١٤إىل أن توافق الدولة املتأثرة على تلك املساعدة، طبقاً ملشروع املادة 
] ١٠[١٣التفاعل بني مـشاريع املـواد       " بناء على طلبها أو مبوافقتها    "وتبني عبارة     )٩(
وهي تعكس على وجه اخلصوص، املوقف األساسـي املتخـذ يف           ]. ١٢[١٦و] ١١[١٤و

 عنـدما   اخلارجيـة مشاريع املواد ومؤداه أن من واجب الدولة املتأثرة أن تلتمس املـساعدة    
الوقت ويف  ). ]١٠[١٣ مشروع املادة (يتجاوز حجم الكارثة قدرهتا الوطنية على االستجابة        

،  مساعدة خارجية غري مطلوبـة     إمكانية تلقي الدولة املتأثرة عروض    إىل  العبارة  تشري  نفسه،  
، على أن تقدمي تلك املساعدة مرهون مبوافقة        ]١٢[١٦ على حنو ما ينص عليه مشروع املادة      

  .]١١[١٤ الدولة املتأثرة وفقاً ملشروع املادة

  )ج(الفقرة الفرعية     
املتأثرة والدول املساعدة، تسعى مشاريع املواد أيضاً إىل تنظـيم          عالوة على الدول      )١٠(

هناك جزء كبري من أنشطة احلد من خمـاطر الكـوارث           ف. موقف اجلهات املساعدة األخرى   
 يف حاالت الكوارث تقوم به أو ترعاه املنظمات الدولية، ومنها على سبيل املثـال               واإلغاثة

. مات غري حكومية وكيانات أخرى بل حىت أفـراد        احلصر، األمم املتحدة، فضالً عن منظ      ال
اجلهـات املـساعدة   "وهذه الفئة من اجلهات يشار إليها جمتمعة يف مشاريع املـواد باسـم             

مبوجب القانون الـدويل، وهـو      املتفاوت  القانوين  مبركزها  وليس يف هذا ما خيل      . "األخرى
  .)٢٥٣(]١٢[١٦ ادةتقر به مشاريع املواد، ومنها على سبيل املثال مشروع امل ما

__________ 

)٢٥٢( United Nations, Treaty Series, vol. 2172, No. 38131 ١، املادة ٢١٩، الصفحة)االتفاقية اإلطارية ) ("و
  ").للمساعدة يف جمال احلماية املدنية

 ].١٢[١٦من التعليق على مشروع املادة ) ٤(انظر أدناه الفقرة  )٢٥٣(
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، الـذي   ]١٥[١٩ يعكس، يف جزء منه، التعليق على مشروع املـادة        احلكم  وهذا    )١١(
، يف الـصيغة املـستخدمة يف       يشري أساساً على أنه    "اجلهات املساعدة "يؤكد فهم مصطلح    

. )٢٥٤(" املعنيةاملنظمات غري احلكومية" و" املختصةاملنظمات الدولية" إىل ،]٥[٨ مشروع املادة
ة من اتفاق رابطة أمم جنـوب شـرق         ستمد امل "فردأو أي كيان آخر أو      "ت عبارة   وأضيف
أن اجلهات املشاركة يف جهود اإلغاثة يف حاالت الكوارث ليست كلـها            ب إقراراً )٢٥٥(آسيا

 وعلى وجه اخلصوص، ينبغـي أن       .قابلة للتصنيف ضمن فئة أو أخرى من الفئات املذكورة        
 فين يشري إىل اللجنة الدولية للصليب األمحـر واالحتـاد           ُتفهم تلك العبارة على أهنا مصطلح     

  .الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر
 يف  أيـضاً ، املشار إليهاملوقف لتعكس " الدولة املتأثرة من خارج "واستخدمت عبارة     )١٢(

 من خارج أن مشاريع املواد تنظم أنشطة جهات       وهو  ،  ]١٣[١٥ التعليق على مشروع املادة   
 املنظمات غري احلكومية احمللية، على سبيل املثال،         أنشطة وبناء عليه، فإن  . )٢٥٦(ةالدولة املتأثر 

 كما أن نطاق تطبيق مشاريع املواد لن يشمل عَرضاً جهة حملية عمدت إىل              .ليست مشمولة 
   .تأمني، أو حماولة تأمني، مساعدة من اخلارج

، تشري عبـارة    )ب(د يف الفقرة الفرعية     الوار" الدولة املساعدة "وعلى غرار تعريف      )١٣(
الواردة يف النهاية إىل التفاعل بني    "  أو مبوافقتها  ها على طلب  بناًء دولةهذه ال إىل  قدم املساعدة   ي"

وأدرجت هذه العبارة أيـضاً مـن بـاب    ]. ١٢[١٦و] ١١[١٤و] ١٠[١٣مشاريع املواد  
كيانات املعنية عادة يف سياق كل      االعتراف باجملموعة الواسعة من األنشطة اليت تضطلع هبا ال        

من احلد من خماطر الكوارث وتقدمي املساعدة الغوثية يف حاالت الكوارث، والـيت تنظمهـا         
  .مشاريع املواد

  )د(الفقرة الفرعية     
نوع املساعدة اليت تتوقع مشاريع املواد أن تقدمه       حتديد  إىل  ) د(تسعى الفقرة الفرعية      )١٤(

ة األخرى إىل الدولة املتأثرة، باعتباره شكالً من أشكال التعـاون           الدول أو اجلهات املساعد   
  .]مكرراً ثانياً ٥[١٠و] مكرراً ٥[٩تني  املادياملتوخاة يف مشروع

مستندة إىل كل من    ،  )٢٥٧(]١٣[١٥ ستوحاة من التعليق على مشروع املادة     املوالصيغة،    )١٥(
. )٢٥٨(٢٠٠٠ جمال احلماية املدنية لعـام        التوجيهية واالتفاقية اإلطارية للمساعدة يف      أوسلو مبادئ

__________ 

 ].١٥[١٩من التعليق على مشروع املادة ) ٤(انظر أدناه الفقرة  )٢٥٤(
)٢٥٥( ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response, 26 July 2005 (“ASEAN 

Agreement”), ASEAN Documents Series 2005, p. 157, art. 1 (1) (definition of “assisting entity”).  
 ].١٣[١٥من التعليق على مشروع املادة ) ٢(انظر أدناه الفقرة  )٢٥٦(
  .املرجع نفسه )٢٥٧(
  ").املساعدة"تعريف ) (د(١انظر املادة  )٢٥٨(
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املعـدات  " بعبـارة أوسلو التوجيهيـة    يف مبادئ   اليت ترد   " املواد"وقد اسُتعيض عن اإلشارة إىل      
  .)و(يف الفقرة الفرعية هي املصطلح املستخدم يف مشاريع املواد، ويرد تعريفه و "والسلع

ؤكد ت"  إىل دولة متأثرة   خرىاملقدمة من دول مساعدة أو جهات مساعدة أ       "وعبارة    )١٦(
 طبيعة العالقة القانونية بني الدولة املساعدة أو اجلهة املساعدة والدولة املتأثرة، على         مرة أخرى 

  .حنو ما تنص عليه مشاريع املواد
 توضيح الغرض الذي ينبغي أن تقدم ألجله املساعدة         افاملقصود هب أما العبارة اخلتامية      )١٧(

. "احلد من خماطر الكـوارث    أو  يف حاالت الكوارث    اعدات اإلغاثة   مس"، أال وهو    اخلارجية
جمال احلـد مـن خمـاطر       ستخدمة يف    باملصطلحات الفنية امل   مصاغةومع أن اجلملة اخلتامية     

الكوارث والتصدي هلا، فمن املسلم به أهنا متفقة مع الغرض العام ملشاريع املواد، املـبني يف                
كافية وفعالة حلاالت الكـوارث تلـيب       مواجهة  وث  تيسري حد " وهو،  ]٢[٢مشروع املادة   

  ."االحتياجات األساسية لألشخاص املعنيني، مع احترام حقوقهم احتراماً كامالً

  )ه(الفقرة الفرعية     
تسعى الفقرة الفرعية إىل تعريف الشق اخلاص باملوظفني من املساعدة اخلارجية الـيت               )١٨(

 الصيغة  من ستوحاةوالصيغة املستخدمة م  . عدة األخرى تقدمها الدول املساعدة أو اجلهات املسا     
ويشري التعريف إىل فـئيت  . )٢٥٩(]اًمكرر ٥[٩ اليت اعتمدهتا اللجنة يف التعليق على مشروع املادة   

احلد من خماطر  املوظفني الذين عادة ما يرسلون لغرض تقدمي مساعدات اإلغاثة من الكوارث أو           
، ومها حتديـداً    ]١٤[١٧من مشروع املادة    ) أ(١لفرعية  الكوارث، كما ُيلمح إليه يف الفقرة ا      

واإلشارة إىل الفئة الثانية مستوحاة أيـضاً       ". العسكريني"وفئة املوظفني   " املدنيني"املوظفني   فئة
يراد هبا االعتراف   ، و )٢٦٠(٢٠٠٠املعاهدة الثنائية املربمة بني اليونان واالحتاد الروسي يف عام           من

 به األفراد العسكريون، بوصفهم فئة من موظفي اإلغاثة، يف تقـدمي            بالدور املهم الذي يضطلع   
وإذا كانت اإلشارة إىل املوظفني العسكريني أوثـق      . )٢٦١(املساعدة الغوثية يف حاالت الكوارث    

أن يكون واسعاً مبا يكفـي      " املدنيني"صلة حبالة الدول املساعدة، فإنه يقصد مبصطلح املوظفني         
ويؤكد اسـتخدام   . من الدول املساعدة واجلهات املساعدة األخرى     ليشمل املوظفني املرسلني    

مبـا فيهـا    (يف العبارة أن هذه خيارات متاحة لبعض الكيانات املساعدة          ") أو("صيغة التخيري   
  .وليس كلها) الدول

__________ 

 ].مكرراً ٥[٩من التعليق على مشروع املادة ) ٧(الفقرة انظر  )٢٥٩(
 الكـوارث   منعاتفاق مربم بني حكومة اجلمهورية اليونانية وحكومة االحتاد الروسي بشأن التعاون يف جمال               )٢٦٠(

تعريـف   (١، املادة   ٢٠٠٠فرباير  / شباط ٢١والتصدي هلا،   الطبيعية والكوارث اليت هي من صنع اإلنسان        
  ").عدةفريق تقدمي املسا"

 ].١٤[١٧من التعليق على مشروع املادة ) ٤(انظر الفقرة  )٢٦١(



A/69/10 

GE.14-13447 128 

لتتفـق مـع الـصيغة      " املوظفون املدنيون أو العسكريون   "ويف حني اختريت عبارة       )١٩(
، فإن من املسلم به أن هؤالء املوظفني عادة ما يكونون ]١٤[١٧ادة املستخدمة يف مشروع امل

، مبعىن  ٤٦/١٨٢، على النحو املشار إليه يف مرفق قرار اجلمعية العامة           "متخصصني"موظفني  
ة،  موظفني لديهم املهارات الالزمة وتتوافر هلم املعدات والسلع الضروري         وفريتأن املتوقع هو    

  . ألداء املهام املذكورة،)و(الفرعية الوارد تعريفها يف الفقرة 
 جهـة أخـرى،     مبني الكيان املساعد، سواء أكان دولـة أ       " ترسلهم"ويربط تعبري     )٢٠(

لتجنب انطبـاق   " يعملون نيابة عن  "وقررت اللجنة عدم اإلشارة إىل أهنم       . واملوظفني املعنيني 
، ذلك أن املوظفني    )٢٦٢(يةقواعد القانون الدويل املتعلقة بعزو سلوك إىل دول أو منظمات دول          

، وفقاً عموماًومراقبتها سيخضعون لتوجيه الدولة املتأثرة الذين ترسلهم دولة أو جهة مساعدة 
  ].٩[١٢ ملشروع املادة

 .كارثة عند وقوعهـا   مواجهة   هو   "موظفي اإلغاثة "وسياق التطبيق التقليدي ملفهوم       )٢١(
، اليت تعكس نـوع املـساعدة       "غاثةلغرض تقدمي مساعدات اإل   "ويظل ذلك واضحاً يف صيغة      

بـشكل فـوري   "واملطلوب تيسري تقدميه   ] ١٤[١٧اخلارجية املنصوص عليه يف مشروع املادة       
، )د(الوارد يف الفقـرة الفرعيـة       " املساعدة اخلارجية "ومع ذلك، فعلى غرار تعريف      ". وفعال

، ]٢[٢يف مشروع املادة    ُنسقت العبارة اخلتامية مع غرض مشاريع املواد العام، كما هو ُمحدد            
حتسباً ملشاركة موظفي اإلغاثة يف احلد من خماطر الكوارث، على النحو املنـصوص عليـه يف                

  ].مكرراً ثانياً ٥[١٠مشروع املادة 

  )و(الفقرة الفرعية     
مـن  أساسياً  عنصراً  " السلع" و "املعدات" متثل،  )د(ذُكر يف الفقرة الفرعية     على حنو ما      )٢٢(

 من التعليق على مشروع     مستمدةوالصيغة  . دة اخلارجية املتوخاة يف مشاريع املواد     عناصر املساع 
وتشمل .  بشأن املساعدة اإلنسانية   وكذلك من قرار معهد القانون الدويل     ،  )٢٦٣(]١٤[١٧ املادة
القائمة أنواع املواد املتعارف على أهنا ضرورية لتقـدمي املـساعدة الغوثيـة يف حـاالت                هذه  

  ."شياءخالفها من األ"، وهو ما تؤكده اإلشارة إىل شاملةمة ليست والقائ. الكوارث
حيتاج  اليت   الفنية" املعدات": ومها ،من املواد  ني هناك نوعني مستهدف   أنوجممل القول     )٢٣(

الغوث، أو لتقدمي   داء مهامهم، سواء لتلبية احتياجاهتم املعيشية اخلاصة        ألموظفو اإلغاثة   إليها  
 الضرورية لبقاء ضحايا الكوارث على قيـد        ")السلع("واآلالت؛ و ات  اإلمدادات واألدو مثل  

الطبية ووسائل  واإلمدادات  احلياة وتلبية احتياجاهتم احليوية، مثل املواد الغذائية ومياه الشرب          
__________ 

 ٥٦/٨٣، قـرار اجلمعيـة العامـة    ٢٠٠١انظر املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دوليـاً،             ) ٢٦٢(
، واملـواد املتعلقـة مبـسؤولية املنظمـات         ٩ إىل   ٤، املرفق، املواد من     ٢٠٠١ديسمرب  / كانون األول  ١٢ املؤرخ
  .٧و ٦، املرفق، املادتان ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٩ املؤرخ ٦٦/٩٨، قرار اجلمعية العامة ٢٠١١ الدولية،

 ].١٤[١٧من التعليق على مشروع املادة ) ٥(انظر الفقرة  )٢٦٣(
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احليوانات املدربة  " بعبارة   وكالب اإلنقاذ مقصودة بصورة حمددة    . اإليواء والكساء واألفرشة  
واعتربت اللجنة التعريف مرنـاً     . )٢٦٤(اتفاقية كيوتو بمن املرفق ياء    تمدة  ملس، ا "تدريباً خاصاً 

  . يكفي ليحتوي أيضاً ما قد يقدمه موظفو اإلغاثة من خدمات مبا

    ]٧[٥املادة 
  الكرامة اإلنسانية

، حتترم الدول واملنظمات احلكومية الدولية املختصة       مواجهة الكوارث عند    
   .وحتميهااألصيلة كرامة اإلنسان املعنية واملنظمات غري احلكومية 

  التعليق    
وتدرك . لكوارثمواجهة ا مبدأ الكرامة اإلنسانية يف سياق      ] ٧[٥ يتناول مشروع املادة    )١(

.  وداعم لـه   القانون الدويل حلقوق اإلنسان   مبدأ أساسي مؤثر يف     مبدأ الكرامة اإلنسانية    أن  اللجنة  
مبدأً توجيهيـاً ألي    الكرامة اإلنسانية   تشكّل  ويف سياق محاية األشخاص يف حاالت الكوارث،        

  .لكوارثمواجهة اإجراء يتخذ يف سياق تقدمي اإلغاثة، ويف التطور املستمر للقوانني اليت تعاجل 
وقد اعترب  لصكوك الدولية حلقوق اإلنسان،     ركيزة ل مبدأ الكرامة اإلنسانية    ويشكّل    )٢(

من جديد على   تؤكد  ميثاق األمم املتحدة    فديباجة  . لقانون حقوق اإلنسان  األساس اجلوهري   
أن تنص علـى     ١٩٤٨ديباجة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام       و،  "كرامة الفرد وقدره  "
أساس احلريـة   يشكّل  [...] من كرامة أصيلة فيهم     أعضاء األسرة البشرية    اإلقرار مبا جلميع    "

مة اإلنسانية يف العهد الدويل اخلاص      ويرد أيضاً تأكيد ملبدأ الكرا    ". والعدل والسالم يف العامل   
والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة        ،  )٢٦٥(باحلقوق املدنية والسياسية  

، )٢٦٧(واالتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز العنـصري            ،  )٢٦٦(الثقافية
ضة التعذيب وغريه من  واتفاقية مناه ،  )٢٦٨(القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       واتفاقية

. )٢٧٠(واتفاقية حقوق الطفل  ،  )٢٦٩(ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة        
__________ 

، ١٩٧٣مـايو   / أيـار  ١٨املربمة يف   ") اتفاقية كيوتو ("االتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق اإلجراءات اجلمركية        ) ٢٦٤(
United Nations, Treaty Series, vol. 950, No. 13561, p. 269  بصيغتها املنقحة بربوتوكول تعديل االتفاقيـة ،

 United Nations, Treaty، ١٩٩٩يونيـه  / حزيران٢٦الدولية لتبسيط وتنسيق اإلجراءات اجلمركية، املربم يف 

Series, vol. 2370, No. 13561, p. 27 (definition of “relief consignments”).  
 .١، الفقرة ١٠فقرات الديباجة؛ املادة  )٢٦٥(
)٢٦٦( United Nations, Treaty Series, vol. 993, No. 14668, p. 3, preambular paragraphs; art. 13, para. 1. 
)٢٦٧( Ibid., vol. 660, No. 9464, p. 195, preambular paragraphs. 
)٢٦٨( Ibid., vol. 1249, No. 20378, p. 13, preambular paragraphs.  
)٢٦٩( Ibid., vol. 1465, No. 24841, p. 85, preambular paragraphs.  
)٢٧٠( Ibid., vol. 1577, No.27531, p. 3 ؛ ٢، الفقـرة  ٢٨؛ واملـادة  ١، الفقـرة  ٢٣، فقرات الديباجة؛ املادة

  .٤٠ و٣٩ و٣٧ واملواد
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ومفهوم الكرامـة اإلنـسانية     .  القانون الدويل اإلنساين   أيضاً يف جمال   ةحموريمكانة  لمبدأ  لو
، )٢٧١(١٩٤٩عـام    املشتركة بني اتفاقيات جنيـف ل      ٣من املادة   ) ج(١ معترف به يف الفقرة   

  .)٢٧٣( من الربوتوكول الثاين٤واملادة ، )٢٧٢( من الربوتوكول األول٨٥ و٧٥واملادتني 
ويرد أيضاً مفهوم الكرامة اإلنسانية يف جوهر العديد من الصكوك الدولية الرامية إىل               )٣(

الحتـاد الـدويل جلمعيـات      ا إرشاداتفتنص  . توفري اإلغاثة اإلنسانية يف حاالت الكوارث     
[...] األطراَف املقدمة للمساعدة ينبغي أن حتتـرم        أن  "على  ب األمحر واهلالل األمحر     الصلي

ويـنص قـرار   . )٢٧٤("الكرامة اإلنسانية لألشخاص املتضررين من الكوارث يف كل األوقات    
بـال  ضحايا الكوارث الطبيعية وحاالت الطـوارئ       ترك  " على أن    ٤٥/١٠٠ اجلمعية العامة 

والحظ معهد  . )٢٧٥(" على احلياة اإلنسانية وإهانة لكرامة اإلنسان      مساعدة إنسانية ميثل خطراً   
انتهاكاً للكرامة "القانون الدويل باملثل أن ترك ضحايا الكوارث بدون مساعدة إنسانية يشكل 

  .)٢٧٦("اإلنسانية
 ،"لكـوارث مواجهة ا عند   "، أي ]٧[٥ وتعكس العبارة االستهاللية ملشروع املادة      )٤(

 أن ختص هذه العبارة أساساً مرحلـة        وُيتوقع.  تنطبق عليه هذه املادة    السياق املوضوعي الذي  
 مـن التعليـق علـى مـشروع         )٥(الفقرة  ولكن ينبغي قراءهتا يف ضوء      ،  تعايفوالاملواجهة  

__________ 

 United Nations, Treatyالقوات املـسلحة يف امليـدان،   باتفاقية جنيف لتحسني حال اجلرحى واملرضى  )٢٧١(

Series, vol. 75, No. 970, p. 31القوات املسلحة يف مرضى وغرقى ؛ واتفاقية جنيف لتحسني حال جرحى و
واتفاقية جنيف بشأن معاملة أسـرى  ؛ United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 971, p. 85البحار، 
محاية املـدنيني  بشأن واتفاقية جنيف ؛ United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 972, p. 135احلرب، 

اتفاقيات جنيـف لعـام    ("United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 973, p. 287وقت احلرب، يف 
االعتداء على الكرامة الشخصية، وعلـى      "اليت تنص على حظر      (٣ من املادة املشتركة     ١، الفقرة   ")١٩٤٩

  ").ة بالكرامةاألخص املعاملة املهينة واحلاط
حبماية ضحايا  واملتعلق  ،  ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢املعقودة يف   لحق باتفاقيات جنيف    اإلضايف امل ربوتوكول  ال )٢٧٢(

 .United Nations, Treaty Series, vol. 1125, No، ١٩٧٧، )األولالربوتوكول (املنازعات املسلحة الدولية 

17512, p. 3 انتهاك الكرامة الشخصية، وبوجه خـاص  "ظر اليت تنص على ح) (ب(٢، الفقرة ٧٥، املادة
؛ ")واإلكراه على الدعارة وأية صورة من صور خـدش احليـاء          املعاملة املهينة لإلنسان واحملطة من قدره،       

 الفصل العنصري وغريه من األساليب املبنيـة علـى          ةممارس"اليت تنص على أن     ) (ج(٤الفقرة  ،  ٨٥ املادة
تعد إذا اقترفت عن    " نية واملهينة، واليت من شأهنا النيل من الكرامة الشخصية        التمييز العنصري واملنافية لإلنسا   

  ).عمد انتهاكات جسيمة هلذا الربوتوكول
، املتعلق حبمايـة ضـحايا   ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢الربوتوكول اإلضايف امللحق باتفاقيات جنيف املعقودة يف         ) ٢٧٣(

 .United Nations, Treaty Series, vol. 1125, No، ١٩٧٧، )الربوتوكول الثاين(املنازعات املسلحة غري الدولية 

17512, p. 609 انتهاك الكرامة الشخصية، وبوجه خاص املعاملة "اليت تنص على حظر ) (ه(٢، الفقرة ٤، املادة
  .")خدش احلياءكل ما من شأنه واإلكراه على الدعارة واملهينة واحملطة من قدر اإلنسان، واالغتصاب، 

  .١، الفقرة ٤ الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر، املادة إرشادات االحتاد )٢٧٤(
 .، فقرة الديباجة١٩٩٠ديسمرب / كانون األول١٤ املؤرخ ٤٥/١٠٠قرار اجلمعية العامة  )٢٧٥(
)٢٧٦( Resolution on humanitarian assistance, art. II, para. 1.  
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بـدالً مـن تعـبري      ") عند مواجهـة  " ("responding"تعبري  واختارت اللجنة   . ]٢[٢ املادة
"in their response") " الطابع املستمر لاللتزام باحترام ومحاية     ألعم لتوضيح   ا") عند مواجهتها

 اليت اعتمدهتا   ةداحملدَّوصيغة املبدأ   .  املواجهة ين طوال فترة  أثرالكرامة اإلنسانية لألشخاص املت   
من ديباجة العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق       مستمدة   ،"األصيلةكرامة اإلنسان   " وهي   ،اللجنة

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق      ١٠ من املادة    ١ة والفقرة   االقتصادية واالجتماعية والثقافي  
، )٢٧٧(واعُتمدت هذه الصيغة أيضاً يف صكوك مثل اتفاقية حقوق الطفـل          . املدنية والسياسية 

  .)٢٧٨(واالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان
الدول واملنظمات احلكومية الدولية املختصة واملنظمات غري احلكومية        "وتبني عبارة     )٥(
، تعترف اللجنة بالدور    "الدول"وباإلشارة إىل   . ا احلكم اجلهات الفاعلة املقصودة هبذ   " ملعنيةا

انظـر   (لكـوارث مواجهة ا  أنشطة   املساعدة يف ة والدول   أثرالذي تقوم به كل من الدول املت      
 يف  ضطلع هبا أن معظم األنشطة امل   بالعبارة  تقر  ،  إمجاالًو. )١٨إىل  ] ٩[١٢مشاريع املواد من    

 أجهزة تابعة للمنظمات احلكومية الدولية ومنظمات غري        نفذ بواسطة لكوارث ت مواجهة ا ل  جما
حكومية وكيانات أخرى غري تابعة للدول مثل االحتاد الدويل جلمعيات الـصليب األمحـر              

وقررت اللجنة أن الصيغة احلالية حتافظ على االتساق مـع مـشروع            . )٢٧٩(واهلالل األمحر 
  ".ذات الصلةاألخرى اجلهات الفاعلة " من اإلشارة بوجه أعم إىل ، على النقيض]٥[٨ املادة

التفاقها مع الصيغة   " حتترم كرامة اإلنسان املتأصلة وحتميها    "واعتمدت اللجنة عبارة      )٦(
يف وترد هذه العبارة    . املستخدمة يف الفقه والقضاء املعاصرين للقانون الدويل حلقوق اإلنسان        

، )٢٨٠(إلغاثة من الكوارث منها مبادئ أوسـلو التوجيهيـة        عدد من الصكوك ذات الصلة با     
واملبادئ التوجيهية  ،  )٢٨٢(واملبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخلي    ،  )٢٨١(ومعايري موهونك 

__________ 

مـن حريتـه   حمـروم  يعامل كل طفل    "أن    على أمور منها   اليت تنص  ()ج(٣٧ملادة  ا،  اتفاقية حقوق الطفل   )٢٧٧(
 ").بإنسانية واحترام للكرامة املتأصلة يف اإلنسان

)٢٧٨( American Convention on Human Rights, Organization of American States, Treaty Series, No. 36, 
United Nations, Treaty Series, vol. 1144, No. 17955, p. 123, art. 5, para. 2 (noting inter alia that 
“[a]ll persons deprived of their liberty shall be treated with respect for the inherent dignity of the 

human person”).  
 جـيم،   املرفـق ،  (A/61/10) ١٠ العامة، الدورة احلادية والستون، امللحق رقم        للجمعيةالوثائق الرمسية   انظر   )٢٧٩(

  .٢٨الفقرة 
العسكري واملدين يف عمليات اإلغاثـة يف حـاالت       للدفاع   أجنبيةاستخدام أصول   بشأن  لتوجيهية  املبادئ ا  )٢٨٠(

 ٢٠، الفقـرة    ٢٠٠٧نـوفمرب   / تشرين الثاين  ١، بصيغتها املنقحة يف     ")مبادئ أوسلو التوجيهية  ("الكوارث  
  ). " حمل احترام ومحايةالضحايا كرامة وحقوق مجيعأن تكون جيب "على أنه تنص  اليت(

)٢٨١( J.M. Ebersole, “The Mohonk Criteria for Humanitarian Assistance in Complex Emergencies” 
(“Mohonk Criteria”), Human Rights Quarterly, vol. 17, No. 1 (February 1995), p. 196 (“noting 

that “[t]he dignity and rights of all victims must be respected and protected”).  
)٢٨٢( E/CN.4/1998/53/Add.2 ٢٦، املبدأ   ، املرفق)      ُيكفل االحترام واحلمايـة لألشـخاص      "الذي ينص على أنه

  )." النقل التابعة هلم وملا يقدمونه من املؤنولوسائطالقائمني على توفري املساعدة اإلنسانية 
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ضـمنياً إىل   " وحتميها... حتترم  "ويؤدي اجلمع بني كلميت     . )٢٨٣(للحق يف املساعدة اإلنسانية   
إلنسان، والتزام إجيـايب هـو      األصيلة ل انتهاك الكرامة   التزام سليب هو االلتزام باالمتناع عن       

  تـوفري وعلى سبيل املثال، يتطلـب واجـب  .  الكرامة اإلنسانية  حلمايةااللتزام باختاذ إجراء    
أطراف ثالثة يف ظروف قد تنذر بوقـوع        احلماية من الدول أن تعتمد تشريعات ملنع أنشطة         

احلماية ينبغي أن يتناسب مع     بتزام  لاللجنة أن اال  ورأت  . الكرامة اإلنسانية انتهاك ملبدأ احترام    
ـ   . املبينة يف النص  لكل من اجلهات الفاعلة     االلتزامات القانونية     مـن مث  ة  أثرفتؤدي الدولة املت

يف توجيه اإلغاثة واملساعدة    حبكم دورها الرئيسي    الدور الرئيسي يف محاية الكرامة اإلنسانية       
 ٢هما واإلشراف عليهما على النحو الوارد يف الفقرة         وتنسيقومراقبتهما  يف حاالت الكوارث    

  .]٩[١٢ مشروع املادة من

  ]٨[٦املادة 
  حقوق اإلنسان

     .لألشخاص املتأثرين بالكوارث احلق يف أن ُتحترم حقوقهم اإلنسانية  

  التعليق    
هو التعبري عن حق األشخاص املتأثرين بالكوارث يف أن         ] ٨[٦اهلدف من مشروع املادة       )١(
 بني حقوق اإلنسان ومبدأ الكرامـة       ةوثيقبوجود صلة   وتعترف اللجنة   . ية اإلنسان همترم حقوق حت

  .مشروعي املادتنيوهذا ما يعضده جتاور ، ]٧[٥اإلنسانية املنصوص عليه يف مشروع املادة 
 ،االلتزامات املتعلقة حبقوق اإلنسان   " حقوق اإلنسان "وتشمل اإلشارة بوجه عام إىل        )٢(

 فضالًالقانون الدويل العريف، واليت يعكسها   ليها يف االتفاقات الدولية ذات الصلة،       املنصوص ع 
 الواردة يف نصوص غري ملزمة      ،أفضل املمارسات حلماية حقوق اإلنسان    عن التأكيدات على    
املنـصوص عليهـا يف     "وقررت اللجنة عدم االقتصار على االلتزامات       . على الصعيد الدويل  
وتشري الصيغة اليت اعتمـدهتا اللجنـة إىل اجملـال الواسـع            ". ت الصلة االتفاقات الدولية ذا  

  .لاللتزامات املتعلقة حبقوق اإلنسان، دون السعي إىل حتديدها أو اإلضافة إليها أو تقييدها
تشمل كالً من احلقـوق والقيـود       " حقوق اإلنسان "ورأت اللجنة أن اإلشارة إىل        )٣(

بالتحديد احلكم  ويستهدف هذا   . الدويل حلقوق اإلنسان  املوضوعية القائمة يف جمال القانون      
حق الدولة املتأثرة يف اخلروج على هذه احلقوق والقيود إذا كان القانون الـدويل حلقـوق                

  . اإلنسان القائم يعترف بذلك

__________ 

ـ            )٢٨٣( دويل للقـانون اإلنـساين يف      املبادئ التوجيهية للحق يف املساعدة اإلنسانية اليت اعتمدها جملس املعهد ال
حبسب االقتضاء عـن  املساعدة اإلنسانية ميكن إتاحة "الذي ينص على أنه     (١٠، املبدأ   ١٩٩٣أبريل  /نيسان
، وعند الضرورة سلطة األمـم      السلطات املختصة لألطراف املعنية   على  اليت جيب   ‘ املمرات اإلنسانية ‘ طريق

 ").أن حتترمها وحتميهااملتحدة، 
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، يـشمل   ]١[١من التعليق على مشروع املادة      ) ٣(وعلى النحو املوضح يف الفقرة        )٤(
يث األشخاص أنشطة الدول واملنظمـات الدوليـة والكيانـات          املواد من ح  مشاريع  نطاق  

وتعترف اللجنة  . األخرى اليت تتمتع باختصاص قانوين دويل حمدد يف توفري اإلغاثة واملساعدة          
بأن نطاق ومضمون االلتزام حبماية حقوق اإلنسان لألشخاص املتأثرين بالكوارث سيختلفان           

يف ضـوء   راءة الصياغة احملايدة اليت اعتمدهتا اللجنة       وينبغي ق . كثرياً بني هذه اجلهات الفاعلة    
الدول املساعدة وخمتلـف اجلهـات الفاعلـة        والدول املتأثرة   بني  االلتزامات  التسليم بتباين   

  .املساعدة األخرى
" األشخاص املتأثرين بـالكوارث "إىل ] ٨[٦وتؤكد اإلشارة يف بداية مشروع املادة      )٥(

ضمناً أن األشخاص غري    منها  يفهم  أال  املواد، وينبغي   مشاريع  ه  نطبق علي تجمدداً السياق الذي    
  .هبذه احلقوقأيضاً املتأثرين بالكوارث ال يتمتعون 

  ]٦[٧املادة 
  املبادئ اإلنسانية

جترى مواجهة الكوارث وفقاً ملبادئ اإلنسانية واحلياد والرتاهـة، وعلـى             
  . ني للخطر بوجه خاصأساس عدم التمييز، مع مراعاة احتياجات األشخاص املعرض

  التعليق    
. لكـوارث املتصلة مبواجهـة ا   املبادئ اإلنسانية الرئيسية    ] ٦[٧حيدد مشروع املادة      )١(

هـي  والغاية من عنوان مشروع املادة هي تبيان أن اللجنة ترى أن املبادئ املشار إليها فيـه                 
وعلى هذا األساس، . لكوارثاإلغاثة واملساعدة يف حاالت االيت تستند إليها املبادئ اإلنسانية 

مل جتد اللجنة ضرورة لتحديد ما إذا كانت هذه املبادئ هي أيضاً مبـادئ عامـة للقـانون            
. تطبيق مبادئ القانون الدويل األخـرى ذات الـصلة        أن تطبيقها ال مينع     الدويل، والحظت   

ا يف تـوفري    أمهيتهاعترافاً ب واختارت اللجنة النص على هذه املبادئ يف مشروع مادة مستقلة           
  .اإلغاثة واملساعدة يف حاالت الكوارث

 املساعدة اإلنـسانية  أساسية يسلم بأن    ومبادئ اإلنسانية واحلياد والرتاهة هي مبادئ         )٢(
إلغاثة يف حـاالت    اوهي أساسية أيضاً للقوانني الواجبة التطبيق يف جهود         . )٢٨٤(تستند إليها 
ينبغـي تـوفري    " إىل أنـه     ٤٦/١٨٢ العامة   فعلى سبيل املثال، يشري قرار اجلمعية     . الكوارث

  .)٢٨٥("املساعدة اإلنسانية وفقاً ملبادئ اإلنسانية واحلياد والرتاهة

__________ 

  .١١، الفقرة A/CN.4/590 يف مذكرة األمانة العامة، الواردة شةانظر املناق )٢٨٤(
  .٢ الفقرة املرفق، ،١٩٩١ ديسمرب/األول كانون ١٩ املؤرخ ٤٦/١٨٢ العامة اجلمعية قرار )٢٨٥(
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عنـصر  هو  ف. ومبدأ اإلنسانية هو حجر الزاوية حلماية األشخاص يف القانون الدويل           )٣(
 يف  يهتدى بـه  القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان،        من عناصر كل من     

ويف جمال القانون اإلنـساين     . تطوير القوانني املتعلقة حبماية األشخاص يف حاالت الكوارث       
 املشتركة  ٣يف املادة   الوارد  املعاملة اإلنسانية   شرط  الدويل، يتجلى املبدأ يف أوضح صوره يف        

 بيد أن اعتبارات اإلنسانية األساسية، كما أكـدت         .)٢٨٦(١٩٤٩بني اتفاقيات جنيف لعام     
مسلم مبادئ عامة   هي أيضاً   ،  )موضوع الدعوى  (قضية قناة كورفو  ة العدل الدولية يف     حمكم

 وينسب  .)٢٨٧("وقت السلم أكثر منها يف وقت احلرب      مطلقة  "ولنظام القانوين الدويل    هبا يف ا  
احليلولة دون  : على مبادئ الصليب األمحر ثالثة عناصر ملبدأ اإلنسانية       ) Pictet(تعليق بيكتيت   

 ويف السياق اخلاص    .)٢٨٨("ختفيفها، ومحاية األرواح والصحة، وكفالة احترام األفراد      املعاناة و 
لإلغاثة يف حاالت الكوارث، تؤكد مبادئ أوسلو التوجيهية ومعـايري موهونـك أن مبـدأ     

  .)٢٨٩("التصدي للمعاناة اإلنسانية أينما وجدت"اإلنسانية يتطلب 
بـدأ  هـذا امل  سلح، خلصت اللجنة إىل أن      الرتاع امل يف سياق   مبدأ احلياد   نشأ  وبينما    )٤(

ويف سياق املساعدة اإلنسانية، اكتسب مبدأ احليـاد        . ينطبق أيضاً على فروع أخرى للقانون     
ويتطلب املبدأ يف هذه املادة أن      ]. ٦[٧معىن أكثر حتديداً على النحو املبني يف مشروع املادة          

وتؤكد . أو أيديولوجي إثين   أو   يكون تقدمي املساعدة مستقالً عن أي سياق سياسي أو ديين         
دون "مبادئ أوسلو التوجيهية ومعايري موهونك على حد سواء على أنه جيب تقدمي املساعدة              

اخنراط يف أعمال القتال أو االحنياز إىل طرف من األطراف يف منازعات ذات طابع سياسي أو 
ملواجهـة  السياسـي   الطـابع ال  يف حد ذاته إىل     مبدأ احلياد   يشري   و .)٢٩٠("ديين أو عقائدي  

لكارثـة  مواجهـة ا  لكوارث، ويؤكد أنه ال جيوز استخدام األنشطة اإلنسانية ألغراض غري           ا
ويكفل املبدأ أن تكون مصلحة األشخاص املتأثرين بالكوارث الشاغل الرئيسي لكل           . الواقعة

ـ  . لكوارثمواجهة امن الدولة املتأثرة وأي جهة فاعلة أخرى يف جمال      اد واحترام مبـدأ احلي

__________ 

 ١٢انظر، مثالً، اتفاقية جنيف لتحسني حال اجلرحى واملرضى بـالقوات املـسلحة يف امليـدان املؤرخـة          )٢٨٦(
األشخاص الذين ال يـشتركون مباشـرة يف        "اليت تشري إىل أن      (١فقرة  ، ال ٣، املادة   ١٩٤٩أغسطس  /آب

األعمال العدائية، مبن فيهم أفراد القوات املسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، واألشخاص العاجزون عـن               
القتال بسبب املرض أو اجلرح أو االحتجاز أو ألي سبب آخر، يعاملون يف مجيع األحوال معاملة إنـسانية،    

ي متييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو املعتقد، أو اجلنس، أو املولد أو الثـروة، أو أي                     دون أ 
  ").معيار مماثل آخر

)٢٨٧( Corfu Channel case (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania), I.C.J. 

Reports 1949, p. 4 at p. 22.  
)٢٨٨( Jean Pictet, The Fundamental Principles of the Red Cross Proclaimed by the Twentieth 

International Conference of the Red Cross, Vienna, 1965: Commentary (Geneva, Henry Dunant 

Institute, 1979), pp. 21–27; also available from www.icrc.org.  
)٢٨٩( Oslo Guidelines, para.20; Mohonk Criteria, p. 196.  
  .نفسه املرجع )٢٩٠(
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لكوارث، على النحو املبني يف مـشروع       لكافية وفعالة   مواجهة  مسألة حمورية لتيسري حتقيق     
  .  السامياإلنسانيةلتطبيق مبدأ أن يعترب مبدأ احلياد آلية عملية ميكن لذلك و]. ٢[٢ املادة

. عدم التمييز، والتناسب، والرتاهة مبعناها الـضيق  : ويشمل مبدأ الرتاهة ثالثة مبادئ      )٥(
 اللجنة مبدأ عدم التمييز جمرد عنصر من عناصر مشروع          ال تعترب ألسباب اليت تناقش أدناه،     ول

واملقصود من عدم التمييز هـو      . لكوارثملواجهة ا  بذاته    قائماً  مبدأً ، وإمنا أيضاً  ]٦[٧املادة  
األسباب املوضوعية للتمييز بني األفـراد، حبيـث يـسترشد يف مـساعدة املتـأثرين               إزالة  

متناسـبة مـع    مواجهة الكارثة   ويقتضي مبدأ التناسب أن تكون      . جات دون غريها  باالحتيا
ـ       . نطاقها ومع احتياجات املتأثرين    ن مـن إعطـاء     ويعمل املبدأ أيضاً كآلية للتوزيع، إذ ميكّ

وتعكس الرتاهة مبعناها الضيق املبـدأ      . األولوية يف تقدمي املساعدة ألشد االحتياجات إحلاحاً      
التعليـق  ويعّرف . لكوارثيف مواجهة ابني األفراد   العتبارات ذاتية   تمييز  بعدم ال الذي يقضي   

خصلة ينبغي توافرهـا    "على الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف مفهوم الرتاهة بأنه          
 وعلى سبيل املثال،    .)٢٩١("يف الفرد أو املؤسسة املدعوة إىل العمل لفائدة أولئك الذين يعانون          

ينبغي تقـدمي   "التوجيهية الدولية لعمليات املساعدة اإلنسانية على أنه        ينص مشروع املبادئ    
األشخاص الذين يكونون يف حاجـة      إىل مجيع   املساعدة اإلنسانية برتاهة ودون متييز جمحف       

إىل احتـرام   لكـوارث   هتدف مواجهة ا   وعموماً، يقتضي مبدأ الرتاهة أن       .)٢٩٢("ماسة إليها 
 احتياجاهتم بطريقـة تعطـي األولويـة        ة وتلبي  كامالً ماًاحترابالكوارث  األشخاص املتأثرين   

  .لألشخاص املعرضني للخطر بوجه خاص
ميع البشر والتصميم على عدم التمييـز       األصيلة جل ويعكس مبدأ عدم التمييز املساواة        )٦(

احملظورة على سبيل املثال ال احلصر األصل اإلثين        التمييز  وتشمل أسباب   . بشكل جمحف بينهم  
إىل عدم التمييز   اإلشارة   وقررت اللجنة    .)٢٩٣(اجلنسية واآلراء السياسية والعرق والدين    واجلنس و 

واختذ معهد القانون الدويل أيضاً هذا      . بالنظر إىل أمهيته للموضوع قيد البحث     قائم بذاته   كمبدأ  
ـ    ٢٠٠٣بشأن املساعدة اإلنسانية يف عام      الصادر   هقراريف  النهج   أن تعـرض   والذي يقضي ب

__________ 

 Claude Pilloud et al., Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Genevaانظر  )٢٩١(

Conventions of 12 August 1949 (Geneva: International Committee of the Red Cross, 1987), 

paragraph 2800–2801 (citing the “Proclamation of the Fundamental Principles of the Red Cross”, 

adopted by resolution IX of the 20th International Conference of the Red Cross, Vienna 1965), and 

Pictet, Commentary, pp. 33–51.  
)٢٩٢( Peter MacAlister-Smith, Draft international guidelines for humanitarian assistance operations 

(Heidelberg, Germany: Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, 

1991), para. 6(a)(.  
 مـن  ٢ واملـادة  ؛١٩٤٩ لعـام  جنيف اتفاقيات بني املشتركة ٣ املادة من ١ الفقرة أمور، مجلة يف انظر، )٢٩٣(

 ديـسمرب /األول كـانون  ١٠ املـؤرخ ) ٣-د(٢١٧ العامة اجلمعية رقرا اإلنسان، حلقوق العاملي اإلعالن
 ٢ املادة من ٢ والفقرة والسياسية؛ املدنية باحلقوق اخلاص الدويل العهد من ٢ املادة من ١ والفقرة ؛١٩٤٨

  .والثقافية واالجتماعية االقتصادية باحلقوق اخلاص الدويل العهد من
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 كما تنص إرشادات    .)٢٩٤("دون أي متييز قائم على أسس حمظورة      "توزع  و اإلنسانية   املساعدة
املـساعدة  تـوفري   االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر على أنـه ينبغـي             

قائم على اجلنسية، العنصر، العرق، املعتقـدات       (دون أي متييز    "لألشخاص املتأثرين بالكوارث    
  .)٢٩٥()"جتماعية، نوع اجلنس والعجز والسن واآلراء السياسيةالدينية، الطبقة اال

التمييـز  "احتمـال   اسـتبعاد   بدأ عدم التمييز    ليس املقصود مب   هوالحظت اللجنة أن    )٧(
مع مراعاة احتياجات األشخاص املعرضني للخطـر       "وتعكس عبارة   . عند االقتضاء " جيايباإل

املعرضـني  "مـصطلح   أت اللجنة أن    ور. هذا املوقف ] ٦[٧يف مشروع املادة    " بوجه خاص 
" املعرضني للخطر "ولذلك فّضلت اللجنة عبارة     .  من اجلماعات واألفراد   شمل كالً ي" للخطر

واعتمدت اللجنة  ".  املعرضني للخطر  األشخاص"أو  "  املعرضة للخطر  اجلماعات"احملايدة على   
عـريفهم معرضـني    أن املتأثرين بكارثة يكونون حبكم ت     تسليماً منها ب  " بوجه خاص "عبارة  
مـن  ) أ(٣ مـن الفقـرة     ، حتديداً، مستمدة  "املعرضني للخطر بوجه خاص   "عبارة  و. للخطر
 من إرشادات االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر اليت تـشري إىل              ٤ املادة

  اليت قد تشمل األطفال والنازحني     للنساء وخاصة الفئات األشد ضعفاً    "االحتياجات اخلاصة   
 .)٢٩٦("واملسنني واملصابني بعجز واملصابني بفريوس اإليدز وغري ذلك من األمراض املقِعـدة           

وترد هذه العبارة أيضاً يف القرار الذي اعتمده معهد القانون الدويل بشأن املساعدة اإلنسانية              
  .)٢٩٧("الفئات ضعفاًأشد "والذي يشري إىل ضرورة مراعاة احتياجات 

    ]٥[٨املادة 
  نواجب التعاو

وفقاً ملشاريع املواد هذه، تتعاون الدول، كما هو مناسب، فيما بينها ومع              
األمم املتحدة وغريها من املنظمات احلكومية الدولية املختصة، واالحتـاد الـدويل            
جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر، واللجنة الدولية للصليب األمحـر، ومـع            

    .املنظمات غري احلكومية املعنية

  لتعليقا    
وواجب .  الكوارث التال غىن عن التعاون الدويل الفعال حلماية األشخاص يف حا           )١(

وهو . نص عليه العديد من الصكوك الدولية     يالتعاون مبدأ راسخ من مبادئ القانون الدويل و       
مكرس يف ميثاق األمم املتحدة ضمن سياقات يف مقدمتها السياق اإلنساين الذي ُتطرح فيـه              

__________ 

)٢٩٤( Resolution on Humanitarian Assistance, art. II, para. 3.  
  ).ب(٢ الفقرة ،٤ اإلرشاد ،٢٠٠٧ األمحر، واهلالل األمحر الصليب جلمعيات الدويل االحتاد إرشادات )٢٩٥(
  ).أ(٣ الفقرة ،٤ اإلرشاد ،نفسه املرجع )٢٩٦(
)٢٩٧( Resolution on humanitarian assistance, art. II, para. 3.  
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 من امليثـاق بـشكل      ١ من املادة    )٣(وتنص الفقرة   .  الكوارث تاص يف حاال  محاية األشخ 
  :املنظمة يتمثل يفمقاصد واضح على أن أحد 

حتقيق التعاون الدويل على حل املسائل الدوليـة ذات الـصبغة االقتـصادية             "  
واالجتماعية والثقافية واإلنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية          

  ".الدين  بال متييز بسبب اجلنس أو اللغة أو والتشجيع على ذلك إطالقاًلناس مجيعاًل
 ١مـن املـادة   ) ٣( من امليثاق بالتفصيل مضمون الفقرة    ٥٦ و ٥٥وتتناول املادتان     

  : من امليثاق على ما يلي٥٥وتنص املادة . يتعلق بالتعاون الدويل فيما
 لقيام عالقات سليمة    نيهية الضروري رغبة يف هتيئة دواعي االستقرار والرفا     "  

ودية بني األمم مؤسسة على احترام املبدأ الذي يقضي بالتسوية يف احلقـوق بـني               
  :الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصريها، تعمل األمم املتحدة على

حتقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفري أسباب االستخدام املتـصل           )أ"(  
  طور والتقدم االقتصادي واالجتماعي؛لكل فرد والنهوض بعوامل الت

تيسري احللول للمشاكل الدولية االقتصادية واالجتماعية والصحية         )ب"(  
  وما يتصل هبا، وتعزيز التعاون الدويل يف أمور الثقافة والتعليم؛

أن يشيع يف العامل احترام حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية             )ج"(  
للغة أو الدين، وال تفريق بني الرجال والنـساء،         للجميع بال متييز بسبب اجلنس أو ا      
  ".ومراعاة تلك احلقوق واحلريات فعالً

  : من امليثاق على ما يلي٥٦وتنص املادة   
يتعهد مجيع األعضاء بأن يقوموا، منفردين أو مشتركني، مبا جيب علـيهم            "  

  ".٥٥من عمل بالتعاون مع اهليئة إلدراك املقاصد املنصوص عليها يف املادة 
وأعيد التأكيد على الواجب العام للتعاون باعتباره أحد مبادئ القانون الـدويل يف               

 مليثاق األمـم   إعالن مبادئ القانون الدويل املتعلقة بالعالقات الودية والتعاون بني الدول وفقاً          
  :املتحدة على النحو التايل

صادية على الدول، بغض النظر عن االختالفات يف نظمها السياسية واالقت         "  
واالجتماعية، واجب التعاون بعضها مع بعض يف شىت جماالت العالقات الدوليـة،            
وذلك من أجل صيانة السلم واألمن الدوليني وتعزيز االستقرار والتقدم االقتصاديني           
على الصعيد الدويل والرفاه العام لألمم والتعاون الدويل اجملرد من التمييز على أساس             

   .)٢٩٨("هذه االختالفات
__________ 

  . ١ الفقرة املرفق، ،١٩٧٠ أكتوبر/األول تشرين ٢٤ املؤرخ) ٢٥-د(٢٦٢٥ العامة اجلمعية قرار )٢٩٨(
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ويـشري  . ويكتسب التعاون أمهية خاصة فيما يتعلق بالقانون الدويل حلقوق اإلنـسان            )٢(
العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشكل صريح إىل التعاون الدويل            

 وهذا ما أكدته من جديـد اللجنـة املعنيـة           .)٢٩٩(باعتباره وسيلة إلعمال احلقوق الواردة فيه     
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف تعليقاهتا العامة بشأن إعمال حقوق حمددة يضمنها            باحلقوق
 املتعلقة  ٢٠٠٦ واكتسب التعاون الدويل مكانة بارزة بصورة خاصة يف اتفاقية عام            .)٣٠٠(العهد

حاالت تتسم باخلطورة مبا يف ذلك      "يشمل نطاق تطبيقها    حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واليت      
  .)٣٠١("لرتاع املسلح والطوارئ اإلنسانية والكوارث الطبيعيةحاالت ا

وفيما يتعلق بالتعاون يف سياق اإلغاثة واملساعدة يف حـاالت الكـوارث، أقـرت                )٣(
  :، مبا يلي٤٦/١٨٢اجلمعية العامة، يف القرار 

قد يتجاوز حجم العديد من حاالت الطوارئ ومدهتا قدرة العديـد مـن        "  
وبالتايل يكتسي التعاون الدويل يف مواجهة حاالت       . الستجابةالبلدان املتضررة على ا   

وينبغي تـوفري   . الطوارئ وتعزيز قدرة البلدان املتضررة على االستجابة أمهية كبرية        
  .)٣٠٢(" ...ذلك التعاون وفقاً للقانون الدويل والقوانني الوطنية

اية األشخاص وإضافة إىل ذلك، هناك عدد كبري من الصكوك اليت هلا صلة حمددة حبم  
 هذه  تشكلوال  .  يثبت أمهية التعاون الدويل يف مكافحة آثار الكوارث        ،يف حاالت الكوارث  

، وإمنا تعكس بصفة عامة مبـدأ التعـاون          فحسب الصكوك يف حد ذاهتا تعبرياً عن التعاون      
ويف االتفاقـات الثنائيـة،     . يتعلق جبوانب حمددة من إدارة الكوارث ترد يف نص الصك          فيما
س ذلك عادة يف عنوان الـصك الـذي يـشري إمـا إىل التعـاون أو إىل املـساعدة                    ينعك

 وفضالً عن ذلك، فإن واجب التعاون، يف الغالبية العظمى مـن احلـاالت،              .)٣٠٣()املتباَدلة(
. يصاغ بوصفه أحد أهداف الصك أو ُتنسب إليه آثار إجيابية تساعد يف حتقيق هذه األهداف              

 من ديباجتها إىل ٢١ية تامبريي يف هذا اجملال، حيث تشري يف الفقرة وهنا أيضاً تأيت أمهية اتفاق  
ويرد مثـال   ". تيسري التعاون الدويل من أجل التخفيف من آثار الكوارث        "أن األطراف تود    

  :آخر يف االتفاق املربم بني فرنسا وماليزيا
__________ 

 ١٥و ١١ املواد املرفق، ،١٩٦٦ديسمرب  / كانون األول  ١٦ املؤرخ   )٢١-د(ألف٢٢٠٠ العامة اجلمعية قرار )٢٩٩(
  . ٢٣و ٢٢و

 ٧، ورقـم  )E/1991/23 (٣، ورقـم  )E/1990/23 (٢انظر على وجه اخلصوص التعليقات العامـة رقـم          )٣٠٠(
)E/1998/22( ١٤، ورقم) E/C.12/2000/4 (١٥قم ور) E/C.12/2002/11.(  

  . ١١ املادة األول، املرفق ،٢٠٠٦ ديسمرب/األول كانون ١٣ املؤرخ ٦١/١٠٦ العامة اجلمعية قرار )٣٠١(
  . ٥ الفقرة املرفق، )٣٠٢(
ولالسـتزادة فيمـا يتعلـق      .  على قائمة شاملة بالصكوك ذات الصلة      لالطالع A/CN.4/590/Add.2انظر   )٣٠٣(

 H. Fischer, “International: رث، انظـر اسـتجابة للكـو  بتصنيف الصكوك ألغراض القانون الدويل لال

disaster response law treaties: trends, patterns, and lacunae” in IFRC, International disaster 

response laws, principles and practice: reflections, prospects and challenges (2003), at pp. 24–44.  
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فني اقتناعاً منا باحلاجة إىل تطوير التعاون بني األجهزة املختصة لكال الطر          "  
  .)٣٠٤("...يف جمال الوقاية من األخطار اجلسيمة ومحاية السكان واملمتلكات والبيئة 

لدولـة ذات   ل الدور الرئيـسي  يقلل من   على أنه   ومع ذلك، ينبغي أال يفسر التعاون         )٤(
]. ٩[١٢ من املادة    ٢السيادة ضمن حدود القانون الدويل، على النحو املنصوص عليه يف الفقرة            

ك، ينبغي أن يفهم مبدأ التعاون كذلك على أنه مكمل لواجب سلطات الدولة             وعالوة على ذل  
رث الطبيعية وما شاهبها من حـاالت       ااملتأثرة املتمثل يف تقدمي الرعاية لألشخاص املتأثرين بالكو       

  .)٣٠٥()١، الفقرة ]٩[١٢مشروع املادة (الطوارئ اليت حتدث على أراضيها 
ان مساعدات اإلغاثة يف حاالت الكوارث هو       وهناك جانب أساسي للنشاط يف ميد       )٥(

فقط بني الدول، بل أيضاً مع املنظمات الدولية واملنظمات غـري           ال يكون   أن التعاون الدويل    
 ١٩ املؤرخ ٤٦/١٨٢ففي القرار . وقد اعترف بأمهية دور هذه املنظمات منذ فترة. احلكومية

  :، أكدت اجلمعية العامة أنه١٩٩١ديسمرب /كانون األول
ينبغي أن تستمر املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية         "...   

اليت تعمل برتاهة وبدوافع إنسانية حمضة يف تقدمي مسامهة هامة يف تكملـة اجلهـود              
   .)٣٠٦("الوطنية

  ، سلَّم اجمللس االقتصادي واالجتماعي،٢٠٠٨ويف قرار اعُتمد يف عام   
 اجلهات الفاعلة املعنية يف اجملال اإلنساين       بفوائد املشاركة والتنسيق مع   "...   

بالنسبة لفعالية االستجابة اإلنسانية، وشجع األمم املتحدة على مواصلة بذل اجلهود           
لتعزيز الشراكات على الصعيد العاملي مع احلركة الدولية للصليب األمحر واهلـالل            

 املشاركني مـن    األمحر، واملنظمات اإلنسانية غري احلكومية ذات الصلة وغريها من        
  .)٣٠٧("اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت

باألمهية الرئيسية للتعاون الدويل يف أنـشطة اإلغاثـة    ] ٥[٨املادة  مشروع  عترف  يو  )٦(
التزاماً قانونيـاً علـى خمتلـف       مشروع املادة هذا    نشئ  يو. واملساعدة يف حاالت الكوارث   

عة التزام التعاون قد تتباين، وفقاً للجهة الفاعلة        ومع ذلك، اُتفق على أن طبي     . األطراف املعنية 
والتعاون بطبيعته متباَدل، إذ يعين ما يقـع علـى          . والسياق الذي ُتطلب وتقدَّم فيه املساعدة     

عاتق دولة من الدول من واجب التعاون مع منظمة دولية، على سبيل املثال، وقوع الواجب               

__________ 

 الكـوارث  من الوقاية جمال يف التعاون بشأن ماليزيا وحكومة الفرنسية اجلمهورية حكومة بني ربمامل االتفاق )٣٠٤(
  . الديباجة من ٤ الفقرة ،١٩٩٨ مايو/أيار ٢٥ املدين، واألمن وإدارهتا

 إعالن هيوغـو    وانظر أيضاً . ٤، املرفق، الفقرة    ١٩٩١ديسمرب  / كانون األول  ١٩ املؤرخ   ٤٦/١٨٢القرار   )٣٠٥(
  .٤، الفقرة ١، القرار ١، الفصل Corr.1 وA/CONF.206/6، ٢٠٠٥لعام 

  . ٥ الفقرة املرفق، )٣٠٦(
  . ٧ الفقرة ،٢٠٠٨ يوليه/متوز ٢٥  املؤرخ٢٠٠٨/٣٦ القرار )٣٠٧(
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التمييز بني التعاون فيما بني الدول والتعاون بـني         وارُتئي أن حماولة    . نفسه على عاتق املنظمة   
، واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر      )وخباصة األمم املتحدة  (الدول واملنظمات الدولية    

ال تعكس بشكل كاٍف نطاق     " املنظمات غري احلكومية املعنية   "واهلالل األمحر، والتعاون مع     
طبيعة االلتزام  و. خمتلف الكيانات املشار إليها يف النص     العالقات القانونية احملتملة بني الدول و     

وفقاً ملـشاريع   "وهلذا اسُتخدمت العبارة االفتتاحية     (القانوين بالتعاون تعاجل يف أحكام حمددة       
أدرجت وقد  ].  ثانياً مكرراً ٥[١٠و] مكرراً ٥[٩، وال سيما يف مشاريع املواد       ")املواد هذه 

يت ُتقيِّد مشروع املادة برمته، باسـتخدامها كإشـارة إىل          ال" كما هو مناسب  "اللجنة عبارة   
وهـي   القواعد احملددة السارية بشأن التعاون بني خمتلف الكيانات املذكورة يف مشروع املادة          

القواعد اليت حتدد طبيعة التزام التعاون، وكمؤشر على وجود هامش تقدير لتحديد مـا إذا               
  .ى أرض الواقعأم غري مناسب عل" مناسباً"كان التعاون 

لإلشـارة، ألغـراض    " املنظمات احلكومية الدولية  "بعد  " املختصة"وأُدرجت صفة     )٧(
مشاريع املواد، إىل أن التعاون لن يكون ضرورياً إال مع الكيانات العاملة يف جمـال تقـدمي                 

وترد إشارة إىل اللجنة الدولية للصليب األمحـر ألن         . اإلغاثة واملساعدة يف حاالت الكوارث    
   )٣٠٨(.مشاريع املواد قد تنطبق أيضاً يف حاالت طوارئ معقدة تشمل الرتاع املسلح

  ]مكرراً ٥[٩املادة 
  أشكال التعاون

ألغراض مشاريع املواد هذه، يشمل التعاون املساعدة اإلنـسانية وتنـسيق           
أعمال واتصاالت اإلغاثة الدولية، وتوفري موظفي اإلغاثة، ومعدات وسلع اإلغاثـة،      

  . العلمية والطبية والتقنيةواملوارد

  التعليق    
إىل توضيح خمتلف األشكال اليت ميكن أن يتخذها ]  مكررا٥ً[٩يسعى مشروع املادة   )١(

التعاون بني الدول املتأثرة والدول املساِعدة واجلهات املساعدة األخـرى يف سـياق محايـة         
ن بعبارات عامـة    على التعاو ] ٥[٨وينص مشروع املادة    . األشخاص يف حاالت الكوارث   

بوصفه مبدأً توجيهياً وواجباً أساسياً فيما يتعلق هبذا املوضوع، ألنه يؤدي دوراً مركزيـاً يف               
ويفسح دوُر التعاون األساسيُّ اجملال لتفـصيل أنـواع         . جهود اإلغاثة يف حاالت الكوارث    
 التوسع يف ومن مث فإن الغرض من مشروع املادة هذا هو. التعاون املناسب يف سياق الكوارث

  .، دون إنشاء التزامات قانونية إضافية]٥[٨شرح املقصود من مشروع املادة 

__________ 

 .٢١من التعليق على املادة ) ٢(انظر أدناه، الفقرة  )٣٠٨(
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 املـساعدة   - ]مكرراً ٥[٩وتستند قائمة أشكال التعاون الواردة يف مشروع املادة           )٢(
اإلنسانية وتنسيق أعمال واتصاالت اإلغاثة الدولية، وتوفري موظفي اإلغاثة، ومعدات وسلع           

 مـن   ٤ استناداً عاماً إىل اجلملة الثانية من الفقرة         - رد العلمية والطبية والتقنية   اإلغاثة، واملوا 
 االلتـزام العـام     توضح من مواد قانون طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود، اليت           ١٧املادة  

 من مشاريع املواد تلك، عن طريق وصف التعاون الالزم          ٧بالتعاون املنصوص عليه يف املادة      
  :١٧ من املادة ٤ وفيما يلي نص اجلملة الثانية من الفقرة .)٣٠٩( الطوارئيف حاالت

وميكن أن يشمل التعاون تنسيق اإلجراءات واالتصاالت الدولية يف حالـة    "  
الطوارئ، وإتاحة العاملني املدرَّبني يف جمال االستجابة حلاالت الطوارئ، واملعـدات        

واخلربة العلمية والتقنية، واملـساعدة     واإلمدادات الالزمة لالستجابة هلذه احلاالت،      
  .)٣١٠("اإلنسانية

 وهو احلاجـة إىل     -وملا كان هذا احلكم قد صيغ حتديداً لإلشارة إىل سياق ذي صلة               
 رأت اللجنة أن صيغته     - التعاون يف حال وقوع طارئ يؤثر يف طبقة مياه جوفية عابرة للحدود           

صيغ ] مكرراً ٥[٩غري أن نص املادة     ]. راًمكر ٥[٩تشكل منطلقاً مفيداً لوضع مشروع املادة       
حبيث يعكس على حنو مالئم سياق مشاريع املواد هذه والغرض منها، وحبيث يكفل مراعـاة                

وترِد صـيغة   . لكوارثا مبواجهةجماالت التعاون الرئيسية اليت تتناوهلا الصكوك الدولية املتعلقة         
اعدة املتبادلة يف حـاالت الكـوارث       مماثلة يف إعالن رابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن املس         

كل تتعاون البلدان األعضاء،    "، الذي ينص على أن      ١٩٧٦يونيه  / حزيران ٢٦الطبيعية، املؤرخ   
، يف حتسني قنوات االتصال فيما بينها يف جماالت اإلنذار بوقوع الكـوارث،             هيف حدود قدرات  

الطبيـة واخلـدمات    يع اإلمدادات   وتوزوتبادل اخلرباء واملتدربني، وتبادل املعلومات والوثائق،       
يف سـياق   ،  ٤٦/١٨٢ وعلى نفس املنوال، يدعو قرار اجلمعية العامة         .)٣١١("واملساعدة الغوثية 

شرح اجملاالت اليت قد يكون من املفيد فيها أن تؤدي األمم املتحدة دوراً تنسيقياً وتشجع على                
خصائيني التقنيني، فـضالً عـن      املوظفني املتخصصني، وأفرقة األ   "التعاون، إىل التنسيق بشأن     

  .)٣١٢("...اإلمدادات واملعدات واخلدمات الغوثية 
التعـاون  أشكال  على أن   ] مكرراً ٥[٩وتنص العبارة االفتتاحية من مشروع املادة         )٣(

، الذي يـتعني  ]مكرراً ٥[٩ولذلك، فإن مشروع املادة ". ألغراض مشاريع املواد هذه "مبّينة  
واد األخرى، موجه حنو الغرض من املوضوع برمته علـى النحـو            قراءته يف ضوء مشاريع امل    

كافية وفعالة حلـاالت    مواجهة  تيسري حدوث   "، أي   ]٢[٢املنصوص عليه يف مشروع املادة      

__________ 

  . املرفق ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ١١ املؤرخ ٦٣/١٢٤ العامة اجلمعية قرار )٣٠٩(
  .نفسه املرجع )٣١٠(
)٣١١( ASEAN Documents Series 1976.  
  .٢٧ الفقرة )٣١٢(
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الكوارث تليب االحتياجات األساسية لألشخاص املعنيني، مع احتـرام حقـوقهم احترامـاً             
ئي من واجب التعاون، وبالتايل من أي       اهلدف النها يتمثل  ويف سياق هذا املوضوع،     ". كامالً

محاية األشـخاص   يف  ،  ]مكرراً ٥[٩شكل من أشكال التعاون املشار إليها يف مشروع املادة          
  . املتأثرين بالكوارث

ويربز مشروع املادة أشكاالً حمددة من التعاون، غري أن القائمة الواردة فيه ال ُيقصد                )٤(
االت الرئيسية اليت قد يكون التعاون فيها مناسـباً         منها أن تكون شاملة، بل توضيحية للمج      

وما يقابلها يف اللغات الرمسية األخـرى أن        " يشمل"ويؤكد استخدام كلمة    . وفقاً للظروف 
وخلصت اللجنة إىل أن أشكال التعاون املبينة هي أهم اجملاالت اليت قد            . شاملةالقائمة ليست   

 عامة مبا يكفي لتضم جمموعة واسـعة مـن          يكون فيها التعاون ضرورياً، وأن هذه األشكال      
ومن مث، ميكن أن يشمل التعاون األنشطة املذكورة، ولكنـه ال يقتـصر             . األنشطة التعاونية 

ومنـها  عليها؛ فأشكال التعاون األخرى غري احملددة يف مشروع املادة هذا ليست مستبعدة،             
شىت منها الـصور الـساتلية؛       الدعم املايل؛ ونقل التكنولوجيا الذي تندرج ضمنه أمور          مثالً

  . ومتارين احملاكاة املشتركة والتخطيط؛والتدريب؛ وتقاسم املعلومات
التعـاون املمكنـة،    يوضح أشكال   مشروعاً  ] مكرراً ٥[٩وملا كان مشروع املادة       )٥(

ُيقصد منه أن ينشئ التزامات قانونية إضافية على الدول املتأثرة أو على اجلهات املساعدة               فال
وتتوقف أشكال التعاون املمكنة بالضرورة على جمموعة مـن         . للقيام بأنشطة معينة  ى  األخر

العوامل من بينها طبيعة الكارثة، واحتياجات األشخاص املتأثرين، وقدرات الدولة املتـأثرة            
التعاون وعلى غرار مبدأ التعاون نفسه، ُيقصد من أشكال         .  األخرى واجلهات املساعدة املعنية  

أن تكون متبادلة، ألن التعاون ليس فعالً انفرادياً، بل         ] مكرراً ٥[٩ شروع املادة الواردة يف م  
 لذلك ال ُيتوخى من مشروع املادة     .)٣١٣(هو فعل ينطوي على سلوك تآزري ألطراف متعددة       

تقدمي قائمة باألنشطة اليت ميكن أن تضطلع هبا دولة مساعدة، بل بيان اجملاالت اليت قد يكون                
  .  تنسيق اجلهود بالتشاور بني الدولة املتأثرة وغريها من اجلهات املساعدةمن املناسب فيها

وعالوة على ذلك، جيب أن يكون التعاون يف اجملاالت املذكورة وفقاً جلميع مشاريع               )٦(
، مثالً، جيب أن تكون أشكال التعـاون الـيت          ]٥[٨فعلى غرار مشروع املادة     . املواد األخرى 

الذي مينح الدولة املتأثرة    ] ٩[١٢متسقة مع مشروع املادة     ] مكرراً ٥[٩يتناوهلا مشروع املادة    
وجيـب أن يتماشـى     . الدور األول يف املساعدة الغوثية يف حاالت الكوارث       " حبكم سيادهتا "

، ])١١[١٤ مشروع املادة(التعاون أيضاً مع شرط موافقة الدولة املتأثرة على املساعدة اخلارجية         
جيوز للدولة املتأثرة فرض شروط مناسبة على تقدمي املساعدة اخلارجية،          وكذلك مع اإلقرار بأنه     

وال سيما فيما يتعلق باالحتياجات احملددة لألشخاص املتأثرين بالكارثـة ونوعيـة املـساعدة              
الذي يعترف بدور   ] ١٤[١٧ويرتبط التعاون أيضاً مبشروع املادة      ]). ١٣[١٥مشروع املادة   (

__________ 

  ). ٦ (الفقرة ،]٥[٨ املادة مشروع على التعليق انظر أعاله )٣١٣(
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. قدمي املساعدة بشكل فوري وفعال إىل األشخاص املتأثرين بالكارثـة         الدولة املتأثرة يف تيسري ت    
ال ينشئ أي التزامات قانونية إضافية، فإن العالقة بني         ]  مكرراً ٥[٩وعليه، مبا أن مشروع املادة      

الدولة املتأثرة والدول املساِعدة واجلهات املساعدة األخرى فيما خيص أشكال التعاون املذكورة            
  . ألحكام األخرى املنصوص عليها يف مشاريع املواد هذهقاً لستنظم وفأعاله 

وقد أدرجت املساعدة اإلنسانية قصداً يف مقدمة أشكال التعاون املذكورة يف مشروع              )٧(
، ألن اللجنة ترى أن هلذا النوع من التعاون أمهية قصوى يف سياق اإلغاثـة               ]مكرراً ٥[٩املادة  
 فاملقصود أن   - تنسيق أعمال واتصاالت اإلغاثة الدولية       -ية  أما الفئة الثان  . حاالت الكوارث  يف

تكون واسعة النطاق مبا يكفي لتشمل معظم اجلهود التعاونية املبذولة يف مرحلـة اإلغاثـة يف                
حاالت الكوارث، وميكن أن تضم التنسيق اللوجسيت، واإلشراف، وتيـسري أنـشطة وتنقـل          

ت الالزمة يف هذا الصدد، وتقاسم وتبادل املعلومات        الكوارث واملعدا مبواجهة  املوظفني املعنيني   
وبالرغم من أن تبادل املعلومات مسألة يشار إليها يف الغالب يف الـصكوك             . املتعلقة بالكوارث 

اليت تشدد على التعاون يف مرحلة ما قبل الكوارث، باعتبارها أسلوباً وقائياً للحد مـن خطـر                 
لكوارث من أجـل    مواجهة ا هامة أيضاً يف مرحلة     ، فإن االتصاالت واملعلومات     )٣١٤(الكوارث

ويتناول عدد من   . رصد تطور الوضع وتيسري تنسيق األعمال الغوثية بني خمتلف اجلهات املعنية          
 .)٣١٥(الصكوك مسألة االتصاالت وتقاسم املعلومات يف سياق اإلغاثة يف حـاالت الكـوارث    

" اثة، واملوارد العلمية والطبية والتقنية    توفري موظفي اإلغاثة، ومعدات وسلع اإلغ     "وُيقصد بعبارة   
على " املوظفني"وقد تنطوي اإلشارة إىل     . لكوارثمواجهة ا توفري مجيع املوارد الالزمة لعمليات      

توفري وتعاون األفرقة الطبية وأفرقة البحث واإلنقاذ واملهندسني واألخصائيني التقنيني واملترمجني           
ألشخاص املشاركني يف األنشطة الغوثية باسم واحدة من        التحريريني والشفويني، أو غريهم من ا     

وتشمل .  وهي الدولة املتأثرة أو الدولة املساعدة أو اجلهات املساعدة األخرى          - اجلهات املعنية 
اخلربات واملعارف العلمية والتقنية والطبية، فـضالً عـن املعـدات واألدوات            " املوارد"كلمة  

  . ميكن أن تكون مفيدة جلهود اإلغاثةاليتاألمور واألدوية، أو غريها من 
قائمة باألشكال املمكنة للتعـاون يف مرحلـة        ] مكرراً ٥[٩ويعرض مشروع املادة      )٨(

التعاون يف مرحلة ما قبـل وقـوع        أما  . وقوع الكارثة بعد  أي مرحلة ما    ،  مواجهة الكارثة 
__________ 

  .ASEAN Agreement, art. 18, para. 1 املثال، سبيل على انظر، )٣١٤(
انظر، على سبيل املثال، اتفاقية تامبريي املتعلقة بتقدمي موارد االتصاالت السلكية والالسلكية للحـد مـن                 )٣١٥(

 ٣، املـادة  ")اتفاقية تامبريي ("Treaty Series, vol. 2296, p. 5رث ولعمليات اإلغاثة، األمم املتحدة، الكوا
نشر معدات االتصاالت السلكية والالسلكية األرضية والفضائية للتنبؤ باملخاطر الطبيعيـة           "اليت تدعو إىل    (

تقاسم املعلومات عـن املخـاطر      "، و "اواملخاطر الصحية والكوارث، ورصدها وتقدمي املعلومات املتعلقة هب       
الطبيعية واملخاطر الصحية والكوارث فيما بني الدول األطراف، ومع الدول األخـرى والكيانـات غـري                
احلكومية واملنظمات احلكومية الدولية، ونشر هذه املعلومات على اجلمهور العام، وخباصـة يف اجملتمعـات             

 يف مذكرة األمانـة    الواردة  املناقشة وانظر أيضاً . ٥٤ية، الفقرة   ؛ ومبادئ أوسلو التوجيه   ")للمخاطراملعرضة  
  .٧٢-١٥٩، الفقرات A/CN.4/590العامة، 
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مـشروع  اجلهـا   فيعالكارثة، مبا يف ذلك الوقاية منها والتأهب هلا والتخفيف من حـدهتا،             
  ]. ثانياًمكرراً ٥ [١٠ املادة

  ]مكرراً ثانياً ٥[١٠املادة 
  التعاون للحد من خماطر الكوارث

  . يشمل التعاون اختاذ التدابري الرامية إىل احلد من خماطر الكوارث  

  التعليق    
مبختلف األشكال اليت قد يتخذها التعاون يف ] مكرراً ٥[٩بينما يتعلق مشروع املادة      )١(
 وقوع الكارثة من دورة الكارثة، يشري مشروع        قبلرحلة اإلغاثة من الكارثة أو مرحلة ما        م

إىل أن نطاق التطبيق الزمين لواجب التعاون، الوارد بعبارات عامة          ] مكرراً ثانياً  ٥[١٠املادة  
وهكذا، بينما يتنـاول    .  وقوع الكارثة  قبل، يشمل أيضاً مرحلة ما      ]٥[٨يف مشروع املادة    

مسألة ] مكرراً ثانياً  ٥[١٠لكارثة، يعاجل مشروع املادة     مواجهة ا ] مكرراً ٥[٩املادة  مشروع  
  . احلد من خماطر الكوارث

اختاذ التدابري الرامية إىل احلد من      "ويصف هذا النص التعاون املشار إليه بالتعاون يف           )٢(
،  كلتيهما ]١٦[١١وينبغي فهم هذه اجلملة يف ضوء فقريت مشروع املادة          ". خماطر الكوارث 

 اليت تنص على جمموعة من التدابري اليت ترمي بصورة خاصة إىل احلد مـن               ٢الفقرة  وخباصة  
  .خماطر الكوارث

مبوقعـه النـهائي يف     بدون اإلخـالل    ] مكرراً ثانياً  ٥[١٠واعُتمد مشروع املادة      )٣(
ع مـشروع   مشاريع املواد، مبا يف ذلك على وجه اخلصوص إدراجه يف الوقت ذاته م             جمموعة
وهذه مسائل ُتركت للقراءة الثانية ]. ٥[٨يف مشروع منقّح حديثاً للمادة  ] مكرراً ٥[٩املادة  

  .ملشاريع املواد

  ]١٦[١١املادة 
  واجب احلد من خماطر الكوارث

حتد كل دولة من خماطر الكوارث باختاذ التدابري الالزمة واملناسبة،            -١  
ة، ملنع الكوارث والتخفيف من آثارهـا       مبا يف ذلك عن طريق التشريعات واألنظم      

  .والتأهب هلا
تشمل تدابري احلد من خماطر الكوارث إجـراء عمليـات تقيـيم              -٢  

للمخاطر، ومجع ونشر املعلومات عن املخاطر وعن اخلسائر املاضية، وإقامة وتشغيل           
  .ُنظم لإلنذار املبكر
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  التعليق    
ويتألف مشروع  . اطر الكوارث واجب احلد من خم   ] ١٦[١١يتناول مشروع املادة      )١(

 الواجب األساسي للحد من خماطر الكوارث باختاذ تـدابري  ١ُترسي الفقرة . املادة من فقرتني  
  . قائمة إرشادية هبذه التدابري٢معّينة، وتتضمن الفقرة 

اعترافاً باحلاجة لتضمني مشاريع املـواد املتعلقـة        ] ١٦[١١ويعكس مشروع املادة      )٢(
لكارثة، بل أيضاً واجبات    ا مواجهةيف حاالت الكوارث ليس فقط مرحلة       حبماية األشخاص   

عدد من  إىل  مفهوم احلد من خماطر الكوارث      وترجع أصول   . الدول يف مرحلة ما قبل الكارثة     
لحد من الكوارث الذي    ليف املؤمتر العاملي    وعوجل هذا املفهوم بإفاضة     قرارات اجلمعية العامة    
 الـذي وضـع     ٢٠١٥-٢٠٠٥، وإطار عمل هيوغـو      )٣١٦(١٩٩٤ُعقد يف يوكوهاما عام     

  . ملنتدى العاملي للحد من أخطار الكوارثادورات عدد من ، و)٣١٧(٢٠٠٥ عام
ثقافة الوقاية من الكوارث والقدرة     : "، فإن ٢٠٠٥وكما جاء يف إعالن هيوغو لعام         )٣(

 وهـي   على مواجهتها، وما يرتبط بذلك من استراتيجيات ملرحلة ما قبل وقوع الكارثـة،            
استراتيجيات ُتعد مبثابة استثمارات سليمة، جيب أن ُتعزز على مجيع املستويات، من الفردي             

إن احتماالت وقوع الكوارث واألخطار وما يترتب عليها من آثار تـشكّل            ...  إىل الدويل 
د هتديداً، لكن االستجابة املناسبة هلا ميكنها بل ينبغي هلا أن تؤدي إىل إجراءات ترمي إىل احل               

ويف الدورة الرابعة للمنتـدى العـاملي       ". من املخاطر ومواجهة قلة املناعة إزاءها يف املستقبل       
، وّجه امللخص اخلتامي الذي قدمه الـرئيس        ٢٠١٣للحد من أخطار الكوارث املعقودة عام       

تزايد االعتراف بأن اتقاء خماطر الكوارث واحلد منها التزام قانوين يشمل تقيـيم             "االنتباه إىل   
  ". املخاطر وإنشاء نظم لإلنذار املبكر واحلق يف احلصول على املعلومات املتعلقة باملخاطر

ُمستلهمة من مصادر القانون احملـددة يف       ] ١٦[١١والقاعدة املُجسَّدة يف مشروع املادة        )٤(
 وتستند اللجنـة إىل املبـادئ     .  من النظام األساسي حملكمة العدل الدولية      ٣٨ من املادة    ١الفقرة  

يف الوقت نفسه على املبادئ املستمدَّة من القـانون         تعتمد  األساسية لسيادة الدول وعدم التدّخل و     
الدويل حلقوق اإلنسان، مبا فيها التزام الدول باحترام حقوق اإلنسان ومحايتها وإعماهلا، وخباصـة           

 تستتبع أيضاً التزاماً    وال تتعلق احلماية فقط باالنتهاكات الفعلية حلقوق اإلنسان بل        . احلق يف احلياة  
إجيابياً على الدول باختاذ التدابري الالزمة واملناسبة ملنع حدوث هذه االنتهاكات، أياً كان مـصدر               

وهذا ما تؤكده قرارات احملاكم الدولية، وال سيما احملكمة األوروبية حلقـوق اإلنـسان              . التهديد

__________ 

مبادئ توجيهية التقاء الكوارث الطبيعية والتأهب هلـا        : انظر استراتيجية يوكوهاما من أجل عامل أكثر أمناً        )٣١٦(
، ١، الفصل األول، القـرار  A/CONF.172/9وختفيف حدهتا، متضمنة املبادئ واالستراتيجية وخطة العمل،       

  .املرفق األول
إطـار عمـل    ("بناء قدرة األمم واجملتمعات على مواجهة الكـوارث         : ٢٠١٥-٢٠٠٥إطار عمل هيوغو     )٣١٧(

  .٢، الفصل األول، القرار Corr.1 وA/CONF.206/6، ")هيوغو
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 اليت أكدت واجب    )٣١٩(روسياوبوداييفا وآخرون ضد     )٣١٨(أونريييلدز ضد تركيا  قضييت   يف
إىل عـدد   ] ١٦[١١مشروع املادة    وباإلضافة إىل ذلك، يستند   . الدول يف اختاذ تدابري وقائية    

  ".العناية الواجبة بذل"مبادئ القانون البيئي الدويل، مبا فيها مبدأ  من
الواسـعة  الدول  أحد أسسه القانونية اهلامة يف ممارسة       ] ١٦[١١وجيد مشروع املادة      )٥(
دخلت العديد مـن الـدول يف       فقد  . النتشار اليت تعكس التزامها باحلد من خماطر الكوارث       ا

اتفاق رابطة  : اتفاقات متعددة األطراف وإقليمية وثنائية متعلقة باحلد من خماطر الكوارث، منها          
 ومنهاج عمل بيجني من أجل احلد من خماطر الكوارث يف آسـيا             ؛)٣٢٠(أمم جنوب شرق آسيا   

؛ وإعالن كواالملبور   )٢٠٠٧(ن دهلي بشأن احلد من خماطر الكوارث يف آسيا          ؛ وإعال )٢٠٠٥(
؛ واملـؤمتر الـوزاري اآلسـيوي الرابـع     )٢٠٠٨(بشأن احلد من خماطر الكوارث يف آسـيا     

 بشأن احلد من خماطر الكوارث، املفضي إىل إعالن إنتشون بشأن احلد من خمـاطر     ٢٠١٠ لعام
وخطـة  اإلقليمية ، وخريطة طريق إنتشون   ٢٠١٠هلادئ لعام   الكوارث يف آسيا ومنطقة احمليط ا     

عملها بشأن احلد من خماطر الكوارث عن طريق التكيف مع تغري املناخ يف آسيا ومنطقة احمليط                
اهلادئ، وهي وثيقة أعادت تأكيد إطار العمل واقترحت مبادرات آسيوية للتكيف مـع تغـري               

؛ واستراتيجية االحتاد   )٣٢١(ب الضعف يف املنطقة     وانيف ضوء ج  املناخ واحلد من خماطر الكوارث      
 اليت أعقبها برنـامج عمـل       ٢٠٠٤األفريقي اإلقليمية األفريقية للحد من خماطر الكوارث لعام         

 إىل  ، لكنـها مـددت الحقـاً      ٢٠١٠-٢٠٠٥يف األصل لفتـرة     وضعت  كانت  (لتنفيذها  
خماطر الكوارث، عقد   ؛ وأربع دورات للمنتدى اإلقليمي األفريقي للحد من         )٣٢٢()٢٠١٥ عام

 اليت اعتمدها   ٢٠٢٠؛ واالستراتيجية العربية للحد من خماطر الكوارث        )٣٢٣(٢٠١٣آخرها عام   
جملس الوزراء العرب املسؤولني عن شؤون البيئة يف دورته الثانية والعشرين، املعقودة يف كانون              

 احلد من خماطر    ، بالغ نياريت بشأن مسارات العمل لتعزيز      ؛ وأخرياً )٣٢٤(٢٠١٠ديسمرب  /األول
  .)٣٢٥()٢٠١١(الكوارث يف األمريكيتني 

__________ 

)٣١٨( European Court of Human Rights, Öneryildiz v. Turkey, Case No. 48939, Grand Chamber, 
Judgment, 30 November 2004.  

)٣١٩( European Court of Human Rights, Budayeva and Others v. Russia, Chamber (First Section), Case 
Nos. 15339/02, 21166/02, 20058/02, 11673/02 and 15343/02, Judgment, 20 March 2008.  

  .هيوغو عمل إطار اعتماد بعد تصاغ الكوارث خماطر من احلد بشأن دولية معاهدة أول هو االتفاق )٣٢٠(
    :لالطالع على نص اإلعالن، انظر )٣٢١(

http://www.preventionweb.net/files/16327_finalincheondeclaration1028.pdf.  
)٣٢٢( Extended Programme of Action for the Implementation of the Africa Regional Strategy for 

Disaster Risk Reduction (2006-2015), Introduction.  
)٣٢٣( UNISDR, “Africa seeks united position on disaster risk reduction”, 13 February 2013 .  متاح علـى

  .http://www.unisdr.org/archive/31224:  الشبكياملوقع
    :لالطالع على نص االستراتيجية، انظر )٣٢٤(

http://www.unisdr.org/files/18903_17934asdrrfinalenglishjanuary20111.pdf.  
  .http://www.unisdr.org/files/18603_communiquenayarit.pdf:  على نص البالغ، انظرلالطالع )٣٢٥(
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دمج الدول لتدابري احلد من خماطر الكوارث       أيضاً يف   االعتراف هبذا االلتزام    ويتجلى    )٦(
ويشري جتميع للتقارير املرحلية الوطنية عن تنفيذ إطـار        . يف سياساهتا الوطنية وأطرها القانونية    

قة أبلغت عن وضع سياسات حمددة بشأن احلد من          دولة أو منط   ٦٤ إىل أن    )٣٢٦(عمل هيوغو 
خماطر الكوارث، وهي موزعة بالتساوي بني مجيع القارات واملناطق، مبا يف ذلـك املواقـع               

وإيطاليـا،  وأنغيال،  األرجنتني، وأرمينيا، وأملانيا، وإندونيسيا،     : وهي. املعرضة ملخاطر كربى  
، ) املتعددة القوميـات   -دولة  (ا، وبوليفيا   وباراغواي، والربازيل، وبنغالديش، وبنما، وبولند    

، ، وجـزر فريجـن الربيطانيـة      وبريو، وتايلند، واجلزائر، وجزر كوك، وجـزر مارشـال        
ترتانيا املتحدة، واجلمهورية الدومينيكية، واجلمهورية العربية السورية، ومجهوريـة          ومجهورية

، وجورجيا، وساموا، وسانت بقاًساالو الدميقراطية الشعبية، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية     
كيتس ونيفس، وسانت لوسيا، وسري النكا، والسنغال، والسويد، وسويـسرا، وشـيلي،            

، وفنلندا، وفيجي، وكـابو     ) البوليفارية -مجهورية  (وغانا، وغواتيماال، وفانواتو، وفرتويال     
ن، وماليزيا،  فريدي، وكندا، وكوبا، وكوت ديفوار، وكوستاريكا، وكولومبيا، وكينيا، ولبنا        

ومدغشقر، واملغرب، واملكسيك، ومالوي، وملديف، ومنغوليا، وموريشيوس، وموزامبيق،        
والنرويج، ونيبال، ونيجرييا، ونيكاراغوا، ونيوزيلندا، واهلنـد، وهنـدوراس، والواليـات           

ويف اآلونة األخرية، كشفت استراتيجية األمم املتحدة الدوليـة         . األمريكية، واليابان  املتحدة
آلية تنسيق إلدماج   " دولة قد اعتمدت برامج وطنية، عرفت بأهنا         ٧٦ للحد من الكوارث أن   

، لتنفيذ استراتيجيات احلد    " والربامج اإلمنائية  واخلططاحلد من خماطر الكوارث يف السياسات       
 احلد من خمـاطر   وقد اعتمدت عدة بلدان تشريعات تتناول حتديداً      .)٣٢٧(من خماطر الكوارث  

 يف إطار تشريع مستقل أو يف إطار تشريعي أوسع يتعلق يف آن واحـد بـإدارة   الكوارث إما 
 )٣٣٠( والـصني  )٣٢٩( والكـامريون  )٣٢٨(اجلزائر: الكوارث، ومنها ومواجهة  خماطر الكوارث   

 )٣٣٥( وغواتيمـاال  )٣٣٤( وفرنسا )٣٣٣( وإستونيا )٣٣٢( والسلفادور )٣٣١(واجلمهورية الدومينيكية 
__________ 

  . ١-١ األساسي املؤشر ،١ األولوية هيوغو، عمل إطار )٣٢٦(
  .http://www.unisdr.org/partners/countries:  على قائمة الدول اليت اعتمدت برامج وطنية، انظرلالطالع )٣٢٧(
 كانون ٢٥ املستدامة، التنمية إطار يف الكوارث وتسيري الكربى األخطار من بالوقاية املتعلق القانون اجلزائر، )٣٢٨(

  .٢٠٠٤ ديسمرب/األول
 واملتعلق بإنشاء مرصد وطين للمخـاطر       ٢٠٠٣مارس  / آذار ١٩، املؤرخ   PM/037الكامريون، القرار رقم     )٣٢٩(

  .وتنظيمه وتشغيله
  ).٢٠٠٢ (حلاالهتا واالستجابة الكوارث من ايةالوق قانون الصني، )٣٣٠(
 املتعلـق  ٠٢-١٤٧ رقم القانون تطبيق الئحة يقر الذي ،٠٩-٨٧٤ رقم املرسوم الدومينيكية، اجلمهورية )٣٣١(

  ).٢٠٠٩ (٠٣-٩٣٢ رقم املرسوم من ٥و ٤و ٣و ٢و ١ الفصول ويلغي املخاطر بإدارة
  ).٢٠٠٥ (الكوارث آثار وختفيف رثالكوا من والوقاية املدنية احلماية قانون السلفادور، )٣٣٢(
  ).٢٠٠٠ (للطوارئ التأهب قانون ،إستونيا )٣٣٣(
  ).٢٠٠٣ (األضرار وجرب والطبيعية التكنولوجية املخاطر مبنع املتعلق ٦٩٩-٢٠٠٣ رقم القانون فرنسا، )٣٣٤(
 الطبيعيـة  الكـوارث  مـن  باحلد املعين الوطين باملنسق املتعلق القانون ،٩٦-١٠٩ رقم املرسوم ،غواتيماال )٣٣٥(

  ).١٩٩٦ (اإلنسان صنع هي من اليت والكوارث
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ـ  )٣٣٨( واهلنـد  )٣٣٧( وهنغاريا )٣٣٦(وهاييت  )٣٤١( ومدغـشقر )٣٤٠( وإيطاليـا  )٣٣٩(سيا وإندوني
 )٣٤٧( ومجهورية كوريا  )٣٤٦( والفلبني )٣٤٥( وبريو )٣٤٤( وباكستان )٣٤٣( ونيوزيلندا )٣٤٢(وناميبيا

  .)٣٥١( والواليات املتحدة)٣٥٠( وتايلند)٣٤٩( وجنوب أفريقيا)٣٤٨(وسلوفينيا
الواردة  بالقواعد ذات االنطباق العام      مقترناً] ١٦[١١وينبغي أن يقرأ مشروع املادة        )٧(

  .لكوارثا مبواجهة، مبا فيها القواعد املعنية بصورة رئيسية مشاريع املواد هذهيف 

  ١الفقرة     
فقد فّضلت اللجنة هذه الصيغة علـى صـيغة         ". Each State "ة بعبار ١تبدأ الفقرة     )٨(
"States" ًعلى االتساق مع مشاريع املواد اليت سبق اعتمادها، حيث أوليـت عنايـة           ، حرصا 

فخالفاً ملشاريع املواد اليت . و الدول اليت يقع عليها الواجب القانوين بالتصرفلتحديد الدولة أ
لكوارث حيث يوجد متييز بني الدولـة أو الـدول املتـأثرة           ا مواجهةتتناول بصورة مباشرة    

. والدول األخرى، يسري االلتزام املذكور يف مرحلة ما قبل وقوع الكارثة على كل دولـة              
 ينطوي االلتزام باحلد من املخاطر على تدابري ُتتخذ بصورة رئيسية   ،٢وكما يتضح من الفقرة     

__________ 

  ).١٩٨٨ (والكوارث املخاطر إلدارة الوطنية اخلطة هاييت، )٣٣٦(
 احلـوادث  ومنـع  الكوارث من الوقاية وتنظيم بإدارة املتعلق) LXXIV (والسبعون الرابع القانون هنغاريا، )٣٣٧(

  ).١٩٩٩ (اخلطرة باملواد الصلة ذات الكربى
  ).٢٠٠٥(٥٣ رقم الكوارث، إدارة قانون اهلند، )٣٣٨(
  .الكوارث بإدارة املتعلق ٢٠٠٧ لعام ٢٤ رقم القانون إندونيسيا، )٣٣٩(
  ).٢٠٠٨ (الكوارث خماطر من للحد وطين منتدى بإنشاء املتعلق الوزراء رئيس مرسوم ،إيطاليا )٣٤٠(
 ٥ املـؤرخ  ٠١٠-٢٠٠٣ رقـم  القـانون  تطبيـق  لطريقة احملدد ٨٦٦-٢٠٠٥ رقم املرسوم مدغشقر، )٣٤١(

  ).٢٠٠٥ (والكوارث املخاطر إلدارة الوطنية بالسياسة املتعلقو ٢٠٠٣ سبتمرب/أيلول
  ).٢٠١٢ (الكوارث خماطر إدارة قانون ،ناميبيا )٣٤٢(
 املتعلـق باخلطـة الوطنيـة إلدارة احلمايـة املدنيـة يف حـاالت الطـوارئ                 ٢٠٠٥نيوزيلندا، أمر عام     )٣٤٣(

)SR 2005/295( ٣، الباب.  
انظر أيضاً البيان الرمسي حلكومة باكستان يف الـدورة         ). ٢٠١٠( الكوارث الوطنية    إدارةباكستان، قانون    )٣٤٤(

: ، متاح علـى املوقـع الـشبكي       ٢٠١١الثالثة للمنتدى العاملي للحد من أخطار الكوارث، املعقودة عام          
http://www.preventionweb.net/files/globalplatform/pakistanofficialstatement.pdf.  

  ).٢٠١١ (الكوارث خماطر إلدارة الوطين امللنظ املنشئ ٢٩٦٦٤ رقم القانون بريو، )٣٤٥(
  ).٢٠٠٦ (الكوارث خماطر إلدارة الفلبني قانون الفلبني، )٣٤٦(
  ).٢٠١٠ (الوطنية الكوارث إدارة وقانون ؛)١٩٩٥ (الوطنية الكوارث مواجهة تدابري قانون كوريا، مجهورية ) ٣٤٧(
  ).٢٠٠٦ (األخرى والكوارث الطبيعية الكوارث من احلماية قانون سلوفينيا، )٣٤٨(
  .٢٠٠٢ لعام ٥٧ رقم الكوارث إدارة قانون أفريقيا، نوبج )٣٤٩(
  ).٢٠٠٧ (آثارها وختفيف الكوارث من الوقاية قانون تايلند، )٣٥٠(
  ).٢٠٠٠ (الكوارث، آثار من التخفيف قانون ،املتحدة الواليات )٣٥١(



A/69/10 

149 GE.14-13447 

أي تدابري تستلزم التفاعل بني الدول أو التفاعل مع جهـات           تدخل  و. على املستوى الداخلي  
وبعبارة أخرى، يسري االلتـزام     ]. مكرراً ثانياً  ٥[١٠املادة  يف نطاق   فاعلة مساِعدة أخرى    

 أيضاً  تفادياً" الدول"ا قررت اللجنة عدم استخدام كلمة       ولذ. على كل دولة بصورة منفردة    
  .ألي معىن ضمين يشري إىل وجود التزام مجاعي

 يف  بيانـه وجود التزام قانوين دويل بالتصرف على النحو الوارد         " shall"وتعين كلمة     )٩(
 وهذا ما يؤكده عنـوان مـشروع      . الفقرة وهي أبلغ طريقة لنقل معىن ذلك االلتزام القانوين        

ورغم أن االلتزام نفسه يقع علـى       . احلد من خماطر الكوارث   " واجب"املادة الذي يشري إىل     
ـ                 اعاتق كل دولة، فإن مسألة تفاوت مستويات القدرة بني الدول يف تنفيذ االلتـزام تعاجله

  ".باختاذ التدابري الالزمة واملناسبة"عبارة 
 وقد اعتمدت اللجنة الـصيغة      .)٣٥٢("احلد من خماطر الكوارث   "ويتمثل االلتزام يف      )١٠(

احلالية اعترافاً منها بأن وجهة نظر اجملتمع الدويل الراهنة، كما برزت يف عدد من التصرحيات               
 يف إعالن هيوغو الصادر عن املؤمتر العاملي املعين باحلـد مـن الكـوارث               وخباصةالرئيسية،  

رر الذي ُيحدثه مـصدر     ، تذهب إىل أنه ينبغي التركيز على احلد من خماطر الض          ٢٠٠٥ لعام
 على احلـد مـن      ١وعليه، ينصّب التركيز يف الفقرة      . خطر ما، وليس منع الكوارث نفسها     

ويتحقق ذلك باختاذ تدابري معينة ملنع هذه الكوارث والتخفيف من آثارهـا           . خماطر الكوارث 
  .والتأهب هلا

. احملدَّد الذي ينبغي اتباعه   إىل السلوك   " باختاذ التدابري الالزمة واملناسبة   "وتشري عبارة     )١١(
أدناه، توصف  ) ١٣(لتشريعات واألنظمة الوارد شرحه يف الفقرة       التحديد األدق ل  وإضافة إىل   

. ، وهو ما يتفق مع املمارسة الشائعة      "املناسبة"و" الالزمة"اليت يتعني اختاذها بكلميت     " التدابري"
يف حالة بعينها يف ضوء اهلدف املُعلـن        " الالزمة واملناسبة "وينبغي فهم ما قد يقصد بالتدابري       

من " منع الكوارث والتخفيف من آثارها والتأهب هلا"للتدابري اليت ينبغي اختاذها، وهو حتديداً     
وينبغي تقييم ذلك يف إطار السياق األوسع لقـدرة الدولـة املعنيـة          . أجل احلد من املخاطر   

بذل لوالشرط األساسي   . أعاله) ٩(لفقرة  توافر هلا من موارد، على حنو ما أُشري إليه يف ا           وما
ولذا فمن املفهوم أيضاً أن مـسألة فعاليـة         ". الالزمة واملناسبة "فهوم  مل  مالزم العناية الواجبة 

  .التدابري مقصودة ضمناً يف تلك الصيغة
إىل " مبا يف ذلك عن طريق التـشريعات واألنظمـة        "وتشري الفقرة من خالل عبارة        )١٢(

فالنتيجة املتوخاة تتمثل يف عـدد      . ي ينبغي أن ُتتخذ فيه التدابري ذات الصلة       السياق احملدد الذ  
وعليه، يشمل االلتزام العـام     . من التدابري احملددة اليت ُتتخذ عادة يف إطار تشريعي أو تنظيمي          

، "الالزمة واملناسبة " يسمح باختاذ التدابري     ينالتزاماً بوضع إطار قانو    باحلد من خماطر الكوارث   
__________ 

" Disaster Risk Reduction"ترمجة األمم املتحدة الرمسية لعبارة يتعلق ب اختالف لغوي وجودتالحظ اللجنة  )٣٥٢(
  .إىل الفرنسية
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مبعناها " التشريعات واألنظمة "وينبغي فهم عبارة    . سبة للدول اليت مل تضع هذا اإلطار بعد       بالن
العام حبيث تشمل أقصى قدر ممكن من جتليات القانون، إذ من املسلم به عموماً أن التـدابري                 

القانون هي أكثر الطرق شيوعاً وفعالية يف تيسري اختاذ تدابري احلد مـن خمـاطر               املستندة إىل   
  ").عن طريق"ولذا استخدمت عبارة (كوارث على املستوى الداخلي ال
 هـي الطـرق      قد تكون  "التشريعات واألنظمة "إىل أن   " مبا يف ذلك  "وتشري عبارة     )١٣(

وقد وقع  . قد تكون هناك ترتيبات أخرى ميكن اختاذ هذه التدابري يف إطارها          ولكن  الرئيسية،  
لتفسري الذي يـذهب إىل أن اعتمـاد وتنفيـذ          لتجنب ا " مبا يف ذلك  "االختيار على عبارة    

فهذا يسمح هبامش تقدير لكل دولة لتقـرر        . تشريعات وأنظمة حمددة مسألة ضرورية دائماً     
التـدابري  "تطبيقه، علماً بأن وجود إطار قانوين يسمح باختاذ  الذي ميكن   نوع اإلطار القانوين    

ولذا فإن الغرض من استخدام     . ارثشرط ال غىن عنه للحد من خماطر الكو       " الالزمة واملناسبة 
هو توضيح أن املقصود بالتدابري املشار إليهـا        " التدابري الالزمة "أداة التعريف يف احلديث عن      

ليس جمرد تدابري عامة، بل تدابري حمددة وملموسة ترمي إىل منع الكوارث والتخفيـف مـن                
  .آثارها والتأهب هلا

آليات حتديد على إشارة إىل ضمان " األنظمةعن طريق التشريعات و  "وتنطوي عبارة     )١٤(
ومبا أن هذه املـسائل، علـى       . التنفيذ واملساءلة عن التقصري يف إطار النظم القانونية الداخلية        

أمهيتها، ليست املسائل الوحيدة اليت ميكن أن تتناوهلا التشريعات واألنظمة يف جمال احلد مـن      
  . ؤدي إىل عدم الوضوحت قد ١يف نص الفقرة اإلشارة إليها حتديداً خماطر الكوارث، فإن 

يف " منع الكوارث والتخفيف من آثارها والتأهب هلـا       "وتفيد اجلملة األخرية، وهي       )١٥(
اليت ينبغي أن تتخذها الدول يف مرحلة ما قبل         " الالزمة واملناسبة "وصف الغرض من التدابري     

وتتبع اجلملة الـصيغة الـيت      . لكوارثوقوع الكارثة، حتقيقاً لغاية احلد من التعّرض ملخاطر ا        
وقـد  . حتظى بقبول كبري حالياً وُتستخَدم يف الصكوك الرئيسية املتعلقة باحلد من الكوارث           

أدركت اللجنة أن اعتماد صيغة خمتلفة ميكن أن يؤدي إىل تفسريات عكسية غري مقـصودة               
  . فيما يتعلق بأنواع النشاط املتوقعة يف مشروع املادة

ح املعىن املقصود من كل مصطلح من املصطلحات الثالثة املستخَدمة، وهي           ولتوضي  )١٦(
والتخفيف والتأهب، ترى اللجنة أن مـن املناسـب الرجـوع إىل جمموعـة           ) الوقاية(املنع  

املصطلحات املتعلقة باحلد من خماطر الكوارث اليت أعدهتا االستراتيجية الدولية للحـد مـن              
  :د مبا يلي، واليت تفي)٣٥٣(٢٠٠٩الكوارث عام 

  " ...االتجّنب التام آلثار املخاطر السلبية والكوارث املتصلة هب"الوقاية هي " '١'

__________ 

  .http://www.unisdr.org/we/inform/terminologyانظر  )٣٥٣(
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ُتعرب عن مفهوم التجّنب التام     ) واملقصود هبا الوقاية من الكوارث    (الوقاية    
ويف أحيـان كـثرية    ... الحتماالت اآلثار السلبية باختاذ اإلجراءات املـسبقة      

 وعندها يتحول األمر إىل حماولة التخفيـف مـن          ميكن جتّنب اخلسائر كلياً،    ال
وهلذا السبب يتم عرضياً التبادل يف اسـتخدام املـصطلحني          . اخلسائر احملتملة 

  ؛" للتعبري عن املفهوم نفسه"التخفيف" و"الوقاية"
التقليل أو احلد من األثر السليب لألخطار والكـوارث املتعلقـة   " هو  التخفيف" '٢'

  …  "هبا
 ميكن منع اآلثار السلبية لألخطار بالكامل، ولكـن        يف أغلب األحيان ال     

ميكن التخفيف من حدهتا بشكل كبري من خالل االسـتراتيجيات واألنـشطة            
 بشكل خمتلف، حيث    "التخفيف" وضمن سياسة تغري املناخ ُيعّرف       ...املختلفة  

  ؛)٣٥٤("يعين احلد من انبعاثات غازات الدفيئة املسّببة لتغري املناخ
املعرفة والقدرات اليت مت تطويرها من ِقبل احلكومـات         "هو  ) لتأهبا (االستعداد" '٣'

واجملتمعات واألفراد واملنظمات املعنية للتوقع واالستجابة والتعايف بشكل فاعل من          
  … " اآلثار احملتملة أو وشيكة احلدوث أو القائمة للحوادث واألحوال اخلطرة

هـدف إىل بنـاء     االستعداد يتم ضمن سياق إدارة خماطر الكوارث وي         
القدرات الالزمة إلدارة كل أشكال الطوارئ بفعالية واالنتقال مـن مرحلـة            

ويعتمد االستعداد على التحليل اجليد ملخـاطر       . االستجابة إىل التعايف املستدام   
واألنشطة اليت ينبغـي    [... الكوارث وتوثيق الصالت مع أنظمة اإلنذار املبكر        

  ".ؤسسي والقانوين واملاديجيب أن حتظى بالدعم امل] اختاذها

  ٢الفقرة     
إجراء عمليـات  :  ثالث فئات لتدابري احلد من خماطر الكوارث وهي     ٢تذكر الفقرة     )١٧(

تقييم للمخاطر، ومجع ونشر املعلومات عن املخاطر وعن اخلسائر املاضية، وإقامة نظم لإلنذار  
يف حتديـداً   ه التدابري الثالثة     هذ أشري إىل ،  )٣(وكما سبق ذكره يف الفقرة      . املبكر وتشغيلها 

املوجز الذي قدمه الرئيس يف ختام الدورة الرابعة للمنتدى العاملي للحد من أخطار الكوارث              
وقررت اللجنة أن تشري الفقرة صراحة إىل األمثلـة الثالثـة           . ٢٠١٣مايو  /أيار املعقودة يف 

وتوضـح  . خماطر الكوارث املذكورة باعتبارها تعكس أبرز أنواع اجلهود املعاصرة للحد من          
وال ُيخل ذكر هذه التدابري الثالثة بأي أنشطة أخرى . أن القائمة ليست شاملة " تشمل"كلمة  

  . لحد من خماطر الكوارث جيري اختاذها يف الوقت احلاضر، أو ُيحتمل اختاذها يف املستقبلل

__________ 

 اإلنكليزيـة  اللغـتني  بـني " التخفيـف  "ملصطلح الرمسي املتحدة األمم استخدام يف التفاوت اللجنة ُتدرك )٣٥٤(
  .والفرنسية
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وف االجتماعيـة   والتدابري العملية اليت ميكن اختاذها ال حصر هلا وتتوقف على الظر            )١٨(
وتوجد وفرة مـن األمثلـة يف       . والبيئية واملالية والثقافية وما يتصل بذلك من ظروف أخرى        

التأهـب  : وميكن اإلشارة من بني هذه األمثلة إىل ما يلـي         . ممارسة القطاعني العام واخلاص   
امـة  والتثقيف على مستوى اجملتمع احمللي؛ وإنشاء األطر املؤسسية؛ والتخطيط للطوارئ؛ وإق          

آليات الرصد؛ ووضع ضوابط الستخدام األراضـي؛ ومعـايري اإلنـشاء؛ وإدارة الـنظم              
  .اإليكولوجية؛ ونظم الصرف؛ والتمويل والتأمني

أهنـا تفيـد    :  يف صفة معينة هي    ٢ يف الفقرة    الواردةوتشترك التدابري املتتالية الثالثة       )١٩(
يتها للتطبيـق، إذ تفيـد مـثالً يف         وضع تدابري أخرى كثرية، إن مل يكن كلها، ويف قابل          يف

 يف القطـاعني العـام      ،القرارات، فيما يتعلق بتحديد األولويات أو ختطيط االسـتثمار         اختاذ
  . واخلاص كليهما

 بتوليد املعرفة املتعلقة بكـل مـن        -  عمليات تقييم املخاطر   - ويتعلق التدبري األول    )٢٠(
بري هو اخلطـوة األوىل لوضـع أي        وبذلك يكون هذا التد   . وجوانب الضعف مصادر اخلطر   

فبدون فهم سديد وكاف للظروف احمليطة بالكوارث       . تدبري رشيد للحد من خماطر الكوارث     
ويقتضي تقييم املخاطر أيضاً النظـر بدقـة يف         : وخصائصها، ال ميكن وضع أي تدبري فعال      

  .احلقائق احمللية وإشراك اجملتمعات احمللية
 هـو  - ونشر املعلومات عن املخاطر وعن اخلسائر املاضية  أي مجع-والتدبري الثاين     )٢١(

مجيع اجلهات الفاعلة يف    بإجراءات تقوم هبا    ويقتضي احلد من خماطر الكوارث      . اخلطوة التالية 
وينبغي أن يؤدي مجع املعلومات ونشرها إىل إتاحـة         . القطاعني العام واخلاص واجملتمع املدين    

. سائر املاضية دون قيد، وهو عامل مساعد يف العمل الفعال         املعلومات املتعلقة باملخاطر وباخل   
ويسمح هذا التدبري جلميع أصحاب املصلحة بتحّمل مسؤولية أعماهلم وبتحـسني حتديـد             
األولويات ألغراض التخطيط؛ كما أنه يعزز الشفافية يف املعامالت والتمحيص العام والرقابة            

ر املعلومات عن املخاطر واخلسائر املاضـية       وتود اللجنة أن تشدد على استحسان نش      . العامة
وإتاحتها بال قيود، ألنه يعكس اجتاهاً سائداً يركز على أمهية إتاحة هذه املعلومـات لعامـة                

ومع تسليم اللجنة بأمهية هذا االجتاه، فقد رأت أن أفضل مكان ملعاجلته هو التعليـق               . الناس
  . موحداً قد يكون مرهقاً للدول، نظراً ألن جعله شرطاً قانونيا٢ًوليس نص الفقرة 

ويتعلق التدبري الثالث بنظم اإلنذار املبكر اليت تفيد يف إطالق خطط الطـوارئ ويف                )٢٢(
تنفيذها على السواء، ومن مثّ احلد من التعّرض ملصادر اخلطر؛ وبذلك فهي شرط أساسـي               

  . على حنو فعالاملواجهة للتأهب و
باختاذ التـدابري   ] ١٦[١١ع املادة   مشروتعلق  ي،  )١١(وكما سبق شرحه يف الفقرة        )٢٣(

 أما العنصر املشترك بني الدول فسيشمله واجب التعـاون الـوارد يف        . املنشودة داخل الدولة  
وعليه، فـإن نطـاق أي      ]. مكرراً ثانياً  ٥[١٠املادة  مبشروع   اً، مقترن ]٥[٩  املادة مشروع

غري املذكورة اليت ميكن اختاذها للحـد       واجب قانوين دويل يتعلق بأي من التدابري املذكورة و        
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من خماطر الكوارث ينبغي حتديده عن طريق االتفاقات أو الترتيبات احملددة اليت أبرمتها كـل               
  .دولة مع جهات فاعلة أخرى يكون عليها واجب التعاون معها

    ]٩[١٢املادة 
  دور الدولة املتأثرة

ان محاية األشخاص   على الدولة املتأثرة، حبكم سيادهتا، واجب ضم         -١  
  .وتقدمي اإلغاثة واملساعدة يف حاالت الكوارث يف إقليمها

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

  التعليق    
 يف حـاالت    الدولة املتأثرة يف سياق محاية األشخاص     ب] ٩[١٢ مشروع املادة    يتعلق  )١(

 التزام الدولة املتأثرة حبمايـة األشـخاص        ١وتعكس الفقرة   . الكوارث اليت تقع يف إقليمها    
 الدور  ٢وتؤكد الفقرة   . يف حاالت الكوارث وفقاً للقانون الدويل     واملساعدة  وتقدمي اإلغاثة   

إقلـيم  األول الذي يقع على الدولة املتأثرة يف مواجهة الكوارث اليت تقع يف إقليمهـا أو يف                 
على مبـدأين   ] ٩[١٢ويعتمد مشروع املادة    .  لواليتها أو سيطرهتا   ةأو منطقة خاضع  خاضع  

أساسيني مها السيادة وعدم التدخل، على التوايل، على النحو املنصوص عليه يف ميثاق األمم              
ويف سياق اإلغاثة يف حاالت     . )٣٥٦(، واملعترف به يف العديد من الصكوك الدولية       )٣٥٥(املتحدة
ينبغي احترام سيادة الدول وسـالمتها      " أنه   ٤٦/١٨٢ث، يؤكد قرار اجلمعية العامة      الكوار

  .)٣٥٧("اإلقليمية ووحدهتا الوطنية احتراماً كامالً وفقاً مليثاق األمم املتحدة

__________ 

؛ ")بني مجيع أعـضائها   تقوم اهليئة على مبدأ املساواة يف السيادة         ("١، الفقرة   ٢ميثاق األمم املتحدة، املادة      )٣٥٥(
ليس يف هذا امليثاق ما يسوغ لألمم املتحدة أن تتدخل يف الشؤون اليت تكـون مـن            ("٧، الفقرة   ٢واملادة  

لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي األعضاء أن يعرضوا مثل هذه املـسائل ألن حتـل                 صميم السلطان الداخلي    
 ").يق تدابري القمع الواردة يف الفصل السابعهذا املبدأ ال خيلّ بتطب حبكم هذا امليثاق؛ على أن 

انظر مثالً إعالن مبادئ القانون الدويل املتعلقة بالعالقات الودية والتعاون بني الدول وفقـاً مليثـاق األمـم             )٣٥٦(
الـذي  (، املرفـق،    ١٩٧٠أكتوبر  / تشرين األول  ٢٤املؤرخ  ) ٢٥-د(٢٦٢٥املتحدة، قرار اجلمعية العامة     

وهلا حقوق وواجبات متساوية،    . تتمتع مجيع الدول باملساواة يف السيادة     : " ما يلي  يشري، يف مجلة أمور، إىل    
يشكل استعمال القوة حلرمان الشعوب من هويتـها القوميـة          "، و "وهي أعضاء متساوية يف اجملتمع الدويل     

ا الدولية يف   على الدول أن تسري يف عالقاهت     "، و "خرقاً حلقوقها غري القابلة للتصرف وخرقاً ملبدأ عدم التدخل        
. )"امليادين االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتقنية والتجارية وفقاً ملبادئ املساواة يف السيادة وعدم التدخل            

فيما بني الدول املستقلة، يشكل مبدأ الـسيادة اإلقليميـة ركيـزة    "وخلصت حمكمة العدل الدولية إىل أنه     
 Corfu Channel case (United Kingdom of Great Britain and Northern ؛"أساسية للعالقات الدوليـة 

Ireland v. Albania), Judgment, Merits, I.C.J. Reports 1949, p. 4, at p. 35. 
 .٣، املرفق، الفقرة ١٩٩١ديسمرب / كانون األول١٩ املؤرخ ٤٦/١٨٢ اجلمعية العامة قرار )٣٥٧(
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 أن الواجب الذي يقع على عاتق الدولة املتأثرة بـضمان محايـة             ١وتؤكد الفقرة     )٢(
. يف حاالت الكوارث يف إقليمها ينبـع مـن سـيادهتا          األشخاص وتقدمي اإلغاثة واملساعدة     

مـا يـصاحبها مـن      وأعرب القاضي ألفاريز عن هذه الصلة بني احلقوق السيادية للدولة و          
  :واجبات تقع عليها يف الرأي املستقل الذي قدمه يف قضية قناة كورفو بقوله

لكهـا  نفهم من السيادة تلك اجملموعة الكاملة من احلقوق واملزايا الـيت مت           "  
الدولة يف إقليمها دون أن تشاركها فيها أي دولة أخرى، وكذلك يف عالقاهتا مـع               

  .)٣٥٨("الدول حقوقاً وتفرض عليها التزاماتمتنح والسيادة .  األخرىالدول
وعبارة " عند ممارسة سيادهتا  "ونظرت اللجنة يف صيغ خمتلفة هلذا املفهوم منها عبارة            

وتؤكد العبارة  . ، قبل االستقرار على الصيغة احلالية     "جباهتاعند ممارسة حقوقها السيادية ووا    "
أن الدولة املتأثرة، اليت تستفيد من مبدأ عدم التدخل، هـي الطـرف           " حبكم سيادهتا "املعدِّلة  

أو خاضـع   الذي يقع على عاتقه واجب محاية األشخاص املوجودين يف إقليمه، أو يف إقليم              
أنسب من مصطلح   " واجب"رت اللجنة أن مصطلح     وقر.  لواليته أو سيطرته   ةمنطقة خاضع 

قد يثري اللبس نظراً الستخدامه مبعنـاه       " ةيمسؤول"ورأت أن استخدام مصطلح     ". ةيمسؤول"
  .الفين يف أماكن أخرى من أعمال اللجنة

.  كذلك الدور األول الذي يقع على الدولة يف مواجهة الكوارث          ٢وتعكس الفقرة     )٣(
دأين أساسيني من مبادئ القانون الدويل مها سيادة الدولة وعـدم           مباملوقف يستند إىل    وهذا  
بـدالً مـن كلمـة    " الـدور "ولألسباب املبينة أعاله، قررت اللجنة اعتماد كلمة      . التدخل

إىل قرار اجلمعية   " الدور"ويستند استخدام كلمة    . لتوضيح موقف الدولة املتأثرة   " املسؤولية"
تؤدي الـدور الرئيـسي يف      "أمور، أن الدولة املتأثرة      الذي يؤكد، يف مجلة      ٤٦/١٨٢العامة  

ورئي أيضاً  . )٣٥٩("الشروع باملساعدة اإلنسانية وتنظيمها وتنسيقها وتنفيذها داخل أراضيها       
لتقدير يف تنـسيق  ليتيح للدول هامشاً " املسؤولية"بدالً من كلمة    " الدور"أن استخدام كلمة    

يت توحي بالتزام الدول بأن توجـه أنـشطة         وقد تؤدي الصيغة ال   . أنشطة مواجهة الكوارث  
التصدي للكوارث أو تراقبها إىل نتيجة عكسية فتفرض قيوداً على الدول اليت تفضل القيـام               

  .بدور أضيق نطاقاً يف تنسيق مواجهة الكوارث أو اليت تعاين نقصاً يف املوارد
ة طويلة يف القـانون     ويستند الدور األول للدولة املتأثرة أيضاً إىل االعتراف منذ مد           )٤(

الدويل بأن حكومات الدول هي أفضل من ميكنه حتديد مدى خطورة حالة مـن حـاالت                

__________ 

)٣٥٨( Corfu Channel case, Separate Opinion by Judge Álvarez, p. 43 . انظر أيضاً رأي احملكّم ماكس هوبر
 Reports of International، ١٩٢٨أبريـل  / نيـسان ٤ الصادر يف قضية جزيرة باملاس، بتاريخ احلكميف 

Arbitral Awards, vol. II, p. 839")   والسيادة اإلقليمية، كما سبق القول، تعين حقاً مطلقاً يف أداء أنـشطة
 ...").وهو االلتزام داخل اإلقليم حبماية حقوق بقية الدول :  تابع هلذا احلقوهناك واجب. الدولة

 .٤، املرفق، الفقرة ١٩٩١ديسمرب / كانون األول١٩ املؤرخ ٤٦/١٨٢ العامة اجلمعيةقرار  )٣٥٩(
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، اليت تؤكـد أن  ٢عبارة الواردة يف الفقرة     الو. الطوارئ ووضع سياسات املواجهة املناسبة هلا     
راقبتهما الدولة املتأثرة تتوىل الدور األول يف توجيه اإلغاثة واملساعدة يف حاالت الكوارث وم            

 مقترنة بواجب التعـاون املنـصوص عليـه يف          هتاقراءينبغي  وتنسيقهما واإلشراف عليهما،    
أن الدولة املتـأثرة  ] ٩[١٢ من املادة ٢ويف هذا السياق، تؤكد الفقرة    ]. ٥[٨مشروع املادة   

تتوىل الدور األول يف عالقات التعاون مع اجلهات الفاعلة األخرى املشار إليها يف مـشروع               
  ].٥[٨ادة امل
توجيه تلك اإلغاثة واملساعدة ومراقبتهما وتنـسيقهما واإلشـراف         "واإلشارة إىل     )٥(

 من اتفاقية تـامبريي املتعلقـة بتقـدمي مـوارد           ٤ من املادة    ٨مستمدة من الفقرة    " عليهما
ورأت اللجنة أن   . )٣٦٠(االتصاالت السلكية والالسلكية للحد من الكوارث ولعمليات اإلغاثة       

يف عام يف جمال اإلغاثة واملساعدة      حتظى بقبول   ملستخدمة يف اتفاقية تامبريي أصبحت      الصيغة ا 
هذه الصيغة أن الدولة هي الـيت متـارس        وتوضح  . )٣٦١(بناء أحدث حاالت الكوارث ومتثل    

  .الرقابة النهائية على األسلوب املتبع يف تنفيذ عمليات اإلغاثة وفقاً للقانون الدويل
" القانون الوطين "اتفاقية تامبريي حني قررت عدم اإلشارة إىل        وخرجت اللجنة على      )٦(

اإلشـارة إىل   تفيد  ففي سياق اتفاقية تامبريي،     . يف النص املتعلق بالدور األول للدولة املتأثرة      
. القانون الوطين بأن التنسيق املناسب يتطلب االتساق مع القوانني احملليـة للدولـة املتـأثرة              

هذه اإلشارة على أساس أن القانون الداخلي للدولة املتأثرة قـد           وقررت اللجنة عدم إدراج     
  .لدولة يف حاالت مواجهة الكوارثلينظم أو يتناول يف مجيع األحوال الدور األول  ال

   ]١٠[١٣املادة 
  واجب الدولة املتأثرة يف التماس املساعدة اخلارجية

الوطنيـة علـى    على الدولة املتأثرة، يف حالة جتاوز حجم الكارثة قدرهتا            
مواجهتها، واجب التماس املساعدة، حسبما يكون مناسباً، من الـدول األخـرى            
واألمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية األخرى املختـصة واملنظمـات غـري            

  .احلكومية املعنية

__________ 

ال تتضمن هذه االتفاقية أي مساس حبق الدولة الطرف يف القيـام،           : "اليت تنص على ما يلي    (اتفاقية تامبريي    )٣٦٠(
 قوانينها الوطنية، بتوجيه املساعدة يف جمال االتصاالت السلكية والالسلكية اليت تقـدم يف إقليمهـا                مبوجب

 ").مبوجب هذه االتفاقية، والسيطرة عليها وتنسيقها واإلشراف عليها
 تتوىل الدولة الطالبة أو املتلقيـة جممـل  "أن اليت تنص على (، ASEAN Agreement, art. 3, para. 2انظر مثالً  ) ٣٦١(

؛ واتفاقيـة   )"مسؤوليات توجيه املساعدة املقدمة إليها ومراقبتها وتنسيقها واإلشراف عليها داخـل إقليمهـا            
 ,United Nations, Treaty Series, vol. 1457(املساعدة يف حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي،  تقدمي

No. 24643, p.133 ( ٣املادة)تتوىل الدولة الطالبة مسؤولية التوجيه العام  "اليت تنص، يف مجلة أمور، على أن) (أ
 ).، ما مل ُيتفق على خالف ذلك"للمساعدة ومراقبتها وتنسيقها واإلشراف عليها داخل أراضيها
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  التعليق    
احلالة اخلاصة اليت تتجاوز فيها الكارثـة القـدرة         ] ١٠[١٣يتناول مشروع املادة      )١(

ففي هذه الظروف، يقع على الدولة املتأثرة واجب التمـاس          . الوطنية للدولة على مواجهتها   
املساعدة من الدول األخرى واألمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية املختصة األخـرى            

هو ] ١٠[١٣وهذا الواجب الذي يتطرق إليه مشروع املادة        . واملنظمات غري احلكومية املعنية   
تنص على  ] ٩[١٢ من مشروع املادة     ١فالفقرة  ]. ٥[٨و] ٩[١٢وعي املادتني   تفصيل ملشر 

أنه يقع على عاتق الدولة املتأثرة، حبكم سيادهتا، واجب ضمان محاية األشـخاص وتقـدمي               
األمهيـة  ويؤكد مشروع املـادة  . اإلغاثة واملساعدة يف حاالت الكوارث اليت تقع يف إقليمها 

وواجـب  .  على الدول جتاه األشخاص املقيمني ضمن حدودها       لاللتزامات اليت تقع  الرئيسية  
واجب الدولة املتأثرة يف حالة جتاوز حجم الكارثة قدرهتا الوطنيـة           ركيزة  أيضاً  هو  التعاون  

أن واجب التعاون ال يقع فقط على عاتق الدول ] ٥[٨ويؤكد مشروع املادة . على مواجهتها
ضاً على الدول املتأثرة مىت كـان هـذا التعـاون      اليت حيتمل أن تقدم املساعدة، بل ينطبق أي       

وترى اللجنة أن هذا التعاون مناسب ومطلوب يف حالة جتاوز حجم الكارثة القدرة             . مناسباً
أيـضاً  ففي هذه الظروف، يكون التماس املـساعدة        . الوطنية للدولة املتأثرة على مواجهتها    

املتأثرة، مبوجب الصكوك الدولية حلقوق     عنصراً من عناصر الوفاء باملسؤوليات األولية للدولة        
ووجود واجب التماس املساعدة علـى النحـو املبـيَّن يف           . اإلنسان والقانون الدويل العريف   

، حيـث   غالبية أعضاء اللجنة، وإن كان آخرون قد عارضوه        أيدته   ]١٠[١٣ مشروع املادة 
  .هبذا الواجبيرى هؤالء األعضاء أن القانون الدويل ال يعترف يف حالته الراهنة 

ويشدد مشروع املادة على أن واجب التماس املساعدة ال ينشأ إال يف حالة جتـاوز                 )٢(
والكوارث ال ُتعتـرب مجيعهـا      . حجم الكارثة القدرة الوطنية للدولة املتأثرة على مواجهتها       

 ال ينطبق إال  هذا  لذا ترى اللجنة أن مشروع املادة       . متجاوزة للقدرة الوطنية على مواجهتها    
  ].٣[٣على جمموعة معينة من الكوارث على النحو احملدد يف مشروع املادة 

لتوضيح أن القدرة الوطنية للدولة املتأثرة علـى        " يف حالة "واعتمدت اللجنة عبارة      )٣(
فقد يتجـاوز   . مواجهة الكوارث نادراً ما ميكن اعتبارها كافية أو غري كافية باملفهوم املطلق           

اثة يف حاالت الكوارث القدرة الوطنية للدولة املتأثرة، يف حـني           أحد جوانب عمليات اإلغ   
يف حالة جتاوز حجم "وإمجاالً، فإن عبارة . تظل الدولة قادرة على االضطالع بعمليات أخرى

تتجاوز قد  تشمل األوضاع اليت يبدو فيها أن الكارثة        " الكارثة قدرهتا الوطنية على مواجهتها    
ويتسق هذا النهج املرن واالحترازي مع الغرض       . ثرة على مواجهتها  القدرة الوطنية للدولة املتأ   

وييـسر هـذا النـهج    ]. ٢[٢األساسي ملشاريع املواد على النحو املوضح يف مشروع املادة     
مع مواجهة مالئمة وفعالة للكوارث، على حنو يليب االحتياجات األساسية لألشخاص املعنيني            

االعتراف بالواجب الذي يقع على الدول يف هـذه         س  ويعك. حقوقهم احتراماً كامالً  احترام  
الظروف اهتمام اللجنة بالتمكني من توفري املساعدة الالزمة لإلغاثة يف حاالت الكوارث يف             

  .الوقت املناسب وبصورة فعالة
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] ١٠[١٣وترى اللجنة أن واجب التماس املساعدة املنصوص عليه يف مشروع املادة              )٤(
الدولة املتأثرة مبوجب الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان وأحكـام          من التزامات     أيضاً مشتق

فقد يكون اللجوء إىل الدعم الدويل عنصراً ضرورياً لوفـاء الدولـة            . القانون الدويل العريف  
املتأثرة بالتزاماهتا الدولية جتاه األفراد عندما تعترب أن مواردها ال تكفـي لتلبيـة احتياجـات         

له من حقوق اإلنسان    عدداً  أيضاً يف غياب الكوارث، فإن      دث  حيورغم أن ذلك قد     . احلماية
مباشرة يف سياق الكوارث، ومنها احلق يف احلياة، واحلق يف الغذاء، واحلق يف الـصحة               أمهية  

واخلدمات الطبية، واحلق يف املياه، واحلق يف السكن الالئق وامللبس وخـدمات اإلصـحاح،      
نة أن اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان قـررت أن          وتالحظ اللج . )٣٦٢(واحلق يف عدم التمييز   

واجب الدول يف إعمال احلق يف احلياة يتجاوز جمرد احترام هذا احلق األساسي ليشمل واجب 
فاحلق يف احلياة، وفقاً للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية،           . )٣٦٣(محايته وإنفاذه 

 - )٣٦٤("ارئ االستثنائية اليت تتهدد حياة األمةحاالت الطو"ليس حقاً قابالً لالنتقاص حىت يف       
 بأهنا تشمل   ٢٩اليت اعترفت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف تعليقها العام رقم           احلاالت  وهي  

ويف سياق إعمال احلق يف الغذاء، ينص العهد الـدويل اخلـاص            . )٣٦٥("الكوارث الطبيعية "
  : يليباحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على ما

تتعهد الدول األطراف باختاذ التدابري الالزمة إلنفاذ هذا احلق، معترفـة يف            "  
  .)٣٦٦("هذا الصدد باألمهية األساسية للتعاون الدويل القائم على االرتضاء احلر

وأشارت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف تعليقها العـام             
ذاء الكايف، إىل أنه إذا ادعت دولة طرف أن قيود املوارد جتعل من              بشأن احلق يف الغ    ١٢رقم  

  : الغذاء للمحتاجنيرياملستحيل توف
جيب أن تثبت الدولة أهنا بذلت قصارى اجلهد من أجل اسـتخدام كـل            "  

املوارد املوجودة حتت تصرفها يف سبيل الوفاء، على سبيل األولوية، هبذه االلتزامات            
، فإن الدولة اليت تدعي أهنا عاجزة عن الوفاء بالتزاماهتا ألسباب وبالتايل. [...] الدنيا

أهنا التمست، بـال جـدوى،   إثبات خارجة عن إرادهتا تتحمل عبء إثبات ذلك و       
  .)٣٦٧("احلصول على الدعم الدويل لضمان توافر الغذاء الالزم وإمكانية الوصول إليه

__________ 

 .A/CN.4/598 من الوثيقة ٢٦انظر األمثلة املذكورة يف الفقرة  )٣٦٢(
 .٥ الفقرة ،١٩٨٢ أبريل/نيسان ٣٠ ،)اةاحلي يف احلق (٦ رقم العام التعليق اإلنسان، حبقوق املعنية اللجنة انظر ) ٣٦٣(
 ).١(٦ املادة ،١٩٦٦ والسياسية، املدنية باحلقوق اخلاص الدويل العهد )٣٦٤(
 ،٢٠٠١ يوليه/متوز ٢٤ ،))٤ املادة (الطوارئ حاالت (٢٩ رقم العام التعليق اإلنسان، حبقوق املعنية اللجنة )٣٦٥(

 .٥ الفقرة
 .١١ املادة ،١٩٦٦ والثقافية، عيةواالجتما االقتصادية باحلقوق اخلاص الدويل العهد )٣٦٦(
 الكـايف  الغـذاء  يف احلـق  (١٢ رقم العام التعليق والثقافية، واالجتماعية االقتصادية باحلقوق املعنية اللجنة )٣٦٧(

 .١٧ الفقرة ،١٩٩٩ ،))١١ املادة(
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التماس تشمل   على الدولة اختاذها     اليت يتعني " التدابري الالزمة "لذا تالحظ اللجنة أن       
ومن املهم أن تتخذ    . إعمال احلق يف الغذاء   دون  الظروف احمللية   حتول  املساعدة الدولية عندما    

  .بالتزاماهتاأهنا عاجزة عن الوفاء هذه اخلطوات عندما تؤكد الدولة نفسها 
مليثاق األفريقي  يف ا ترد   ،وهناك إشارات حمددة إىل محاية احلقوق يف حاالت الكوارث          )٥(

 مـن   ٢٣ فاملادة. )٣٦٩(، ويف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      )٣٦٨(حلقوق الطفل ورفاهه  
كـي  " مجيع التدابري الالزمة  "امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهه تنص على أن تتخذ الدول           

 تضمن متكني األطفال ملتمسي وضع الالجئ أو احلائزين هلذا الوضع، فضالً عـن األطفـال              
احلصول علـى احلمايـة املالئمـة       "، من   "الكوارث الطبيعية "املشردين داخلياً ألسباب تشمل     

واملساعدة اإلنسانية يف التمتع باحلقوق اليت ينص عليها امليثاق والصكوك الدوليـة األخـرى               
أما اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة فتشري إىل      ". حلقوق اإلنسان اليت انضمت إليها الدول     

  :ام الدول جتاه األشخاص ذوي اإلعاقة يف حاالت الكوارث، على النحو التايلالتز
تتعهد الدول األطراف وفقاً اللتزاماهتا مبقتضى القانون الدويل، مبا فيها القانون           "  

اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، باختاذ كافة التدابري الالزمة لـضمان            
 اإلعاقة الذين يوجدون يف حاالت تتـسم بـاخلطورة،          محاية وسالمة األشخاص ذوي   

  .)٣٧٠("يف ذلك حاالت الرتاع املسلح والطوارئ اإلنسانية والكوارث الطبيعية مبا
قد تشمل اللجوء إىل املساعدة املمكنة      " كافة التدابري الالزمة  "وترى اللجنة أن عبارة       

. ية للدولة املتأثرة على مواجهته    اجملتمع الدويل عندما يتجاوز احلدث القدرة الوطن      أعضاء  من  
وقـد  . ويبدو هذا النهج متسقاً مع املبدأ التوجيهي اإلنساين املطبق يف النظام القانوين الدويل            

أن االعتبـارات   ) األسـس املوضـوعية    (قضية قناة كورفو  العدل الدولية يف     أكدت حمكمة 
وقـت  يف  مطلقـة   "قانوين الدويل و  اإلنسانية األولية ُتعترب مبادئ عامة مسلماً هبا يف النظام ال         

األساسية للمبدأ  األمهية  ] ٦[٧ويؤكد مشروع املادة    . )٣٧١("احلربوقت   يف   االسلم أكثر منه  
  .اإلنساين يف مواجهة الكوارث

__________ 

 CAB/LEG/24.9/49 األفريقيـة  الوحـدة  منظمـة  وثيقة ،١٩٩٠ ورفاهه، الطفل حلقوق األفريقي امليثاق )٣٦٨(
)١٩٩٠.( 

 كـانون  ١٣ املؤرخ ،٦١/١٠٦ العامة اجلمعية قرار اإلعاقة، ذوي األشخاص حلقوق املتحدة األمم اتفاقية )٣٦٩(
 .األول املرفق ،٢٠٠٦ ديسمرب/األول

 .١١ املادة ،نفسه املرجع )٣٧٠(
)٣٧١ ( Corfu Channel case (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania, Judgment, 

Merits, I.C.J. Reports 1949, p. 4, at p. 22 ) الـسلطات  علـى اليت تقع  االلتزامات" أن إىلأشارت احملكمة 
 وحتذير عموماً، البحري النقلالعتبارات   ،األلبانية اإلقليمية املياه يف ألغام حقل بوجود اإلخطار تشمل األلبانية
 ليس االلتزامات هذه وتستند. األلغام حقل وجود عن الناجم احملدق اخلطر منالقادمة   الربيطانية احلربية السفن
 هبـا،  مسلم معينة عامة مبادئ إىل وإمنا احلرب، أوقات على تنطبق اليت ،١٩٠٧ لعام الثامنة الهاي اتفاقية إىل

  ...").احلرب حالة يف امنه أكثر السلم حالة يفاملطلقة  األولية اإلنسانية االعتبارات: وحتديداً
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املساعدة يف  " طلب"املساعدة أنسب من واجب     " التماس"وترى اللجنة أن واجب       )٦(
يف القـرار   املـذكور   غة من الواجب    وهي تشتق هذه الصيا   ]. ١٠[١٣سياق مشروع املادة    

  :املتعلق باملساعدة اإلنسانية الذي اعتمده معهد القانون الدويل، ويشري إىل ما يلي
تأثرة عن توفري املساعدة اإلنسانية الكافية للضحايا       املدولة  الكلما عجزت   "  

ات الفعلية، وجب عليها التماس املساعدة من املنظم      لسيطرهتا  اخلاضعني لواليتها أو    
  .)٣٧٢("أو من دول ثالثة/الدولية املختصة و

  :وباملثل تؤكد إرشادات االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر ما يلي  
 البلـد علـى   اتإذا رأت الدولة املتضررة أن حالة الكارثة تتجاوز قـدر  "  

ضمان تلبيـة   مواجهتها، فينبغي أن تلتمس املساعدة الدولية أو اإلقليمية أو كليهما ل          
  .)٣٧٣("احتياجات األشخاص املتضررين

 ٤٦/١٨٢وإضافة إىل ذلك، تبدو املبادئ التوجيهية املرفقة بقرار اجلمعيـة العامـة               
مؤيدة أيضاً لوجود واجب ضمين يفرض على الدول املتأثرة التماس التعاون الدويل عنـدما              

  :تتجاوز حالة طوارئ معّينة قدرهتا على مواجهتها
 حجم العديد من حاالت الطوارئ ومدهتا قدرة العديـد مـن       قد يتجاوز "  

وبالتايل يكتسي التعاون الدويل يف مواجهة حاالت       . البلدان املتضررة على االستجابة   
وينبغي تـوفري   . الطوارئ وتعزيز قدرة البلدان املتضررة على االستجابة أمهية كبرية        

  .)٣٧٤("ذلك التعاون وفقاً للقانون الدويل والقوانني الوطنية
: البديلة يف مبادئ أوسلو التوجيهية اليت جاء فيها ما يلي         " طلب"وقد وردت صيغة      )٧(
إذا كانت هناك ضرورة للمساعدات الدولية، ينبغي أن تطلبها أو توافـق عليهـا الدولـة                "

. )٣٧٥("املتضررة يف أقرب وقت ممكن عند بدء وقوع الكارثة، لتعظيم فعاليتها إىل أقصى حد             
دولـة  تتم مبجرد قبول الدولة املتأثرة موافقة أن يعين ضمناً املساعدة  " طلب"أن  وترى اللجنة   

املساعدة ينطوي على هنج أوسع " التماس"وباملقابل، ترى اللجنة أن واجب . ثالثة هذا الطلب 
شروع الدولة املتأثرة يف    يستتبع  " التماس"فمصطلح  . متفاوض عليه لتوفري املساعدات الدولية    

على عاتق الدول ] ١٠[١٣لذا يضع مشروع املادة    . ية ميكن أن تفضي إىل اتفاق     عملية استباق 
املتأثرة واجب اختاذ خطوات إجيابية نشطة اللتماس املساعدة يف حالة جتاوز حجم الكارثـة              

  .قدرهتا الوطنية على مواجهتها

__________ 

)٣٧٢( Resolution on humanitarian assistance, art. III, para. 3. 
 ).٢(٣ اإلرشاد األمحر، واهلالل األمحر الصليب جلمعيات الدويل االحتاد إرشادات )٣٧٣(
 .٥ الفقرة املرفق، ،١٩٩١ديسمرب / كانون األول١٩ املؤرخ ٤٦/١٨٢ العامة اجلمعية قرار )٣٧٤(
 .٥٨ الفقرة التوجيهية، أوسلو مبادئ )٣٧٥(
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ـ               )٨( ة وترى اللجنة أن حكومة الدولة املتأثرة هي األقدر على حتديد مدى شدة الكارث
وتذهب اللجنة إىل أن الدولة املتأثرة جيب أن جتـري          . وحدود قدرهتا الوطنية على مواجهتها    

ومبدأ حسن النية مكرس يف إعالن مبادئ القانون الـدويل          . تقييمها لشدة الكارثة حبسن نية    
، الذي ينص على    )٣٧٦(املتعلقة بالعالقات الودية والتعاون بني الدول وفقاً مليثاق األمم املتحدة         

طبقـاً  "االلتزامات اليت تضطلع هبـا      " تنفيذاً حيدوه حسن النية   "أن تنفذ   " على كل دولة  "أن  
ملبـادئ القـانون الـدويل      طبقـاً   االلتزامات اليت تضطلع هبا     "، و )٣٧٧("مليثاق األمم املتحدة  

مع متفقة  االلتزامات اليت تضطلع هبا طبقاً التفاقات دولية        "، و )٣٧٨("املعترف هبا عامة   وقواعده
وتقييم شدة الكارثة حبسن نية هو أحـد        . )٣٧٩("ادئ القانون الدويل وقواعده املعترف هبا     مب

العناصر اليت يتكون منها واجب الدولة املتأثرة، حبكم سيادهتا، لضمان محايـة األشـخاص              
 مـن   ١وتوفري اإلغاثة واملساعدة يف حاالت الكوارث اليت تقع يف إقليمها، عمالً بـالفقرة              

  ].٩[١٢مشروع املادة 
لتأكيد السلطة التقديرية للدولـة     " حسبما يكون مناسباً  "وقد اعتمدت اللجنة عبارة       )٩(

املساعدات اليت تقدمها   املتأثرة فيما يتعلق باختيار املساعدة األنسب الحتياجاهتا احملددة، من          
مية خمتلف الدول واألمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية املختصة واملنظمات غري احلكو          

وتعكس العبارة أيضاً حقيقة أن واجب التماس املساعدة ال يعين أن الدولـة ملزمـة               . املعنية
لذا فإن  ]. ١٠[١٣بالتماس املساعدة من كل مصدر من املصادر املذكورة يف مشروع املادة            

الـدور األول يف توجيـه      عليها  تدعم فكرة أن الدولة املتأثرة      " حسبما يكون مناسباً  "عبارة  
قدمي اإلغاثة واملساعدة يف حاالت الكوارث، ومراقبتها وتنسيقها واإلشراف عليهـا،      جهود ت 

  ].٩[١٢ من مشروع املادة ٢على النحو املبني يف الفقرة 
وينبغي أال ُيفهم أن واجب التماس املساعدة يف حالة جتاوز حجم الكارثة القـدرة                )١٠(

 التماس املساعدة يف حاالت الكـوارث       الوطنية يعين أن اللجنة ال تشجع الدول املتأثرة على        
فاللجنة تعترب التعاون يف تقدمي املساعدة يف مجيع مراحل اإلغاثة مـن الكارثـة              . األقل وطأة 

فحـىت  . عنصراً أساسياً لتيسري مواجهة كافية وفعالة للكوارث، ومظهراً عملياً ملبدأ التضامن          
 الالزمة ومستعدة لتوفريها، فإن تعاون      عندما تكون الدولة املتأثرة قادرة على توفري املساعدة       

اجلهات الفاعلة الدولية ومساعدهتا سيكفالن يف العديد من احلاالت مواجهة أنسب وأسرع            
  .ألشخاص املتأثرينامحاية يضمنان حتسني وأمشل للكوارث، و

__________ 

 .املرفق ،١٩٧٠أكتوبر / تشرين األول٢٤ املؤرخ )٢٥-د(٢٦٢٥ العامة اجلمعية قرار )٣٧٦(
 .نفسه املرجع )٣٧٧(
 .نفسه املرجع )٣٧٨(
 .نفسه املرجع )٣٧٩(
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   ]١١[١٤املادة 
  موافقة الدولة املتأثرة على املساعدة اخلارجية

  .اخلارجية موافقة الدولة املتأثرةيتطلب تقدمي املساعدة   -١  
  .ال ُتحجب املوافقة على املساعدة اخلارجية حجباً تعسفياً  -٢  
عند تقدمي عرض باملساعدة وفقاً ملشاريع املواد هذه، يكون علـى             -٣  

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

  التعليق    
مسألة موافقة الدولة املتأثرة على تقـدمي املـساعدة    ] ١١[١٤دة  يتناول مشروع املا    )١(

شروع إمجاالً للدول املتأثرة نظام موافقة مشروطاً يف ميدان عمليات          هذا امل وينشئ  . اخلارجية
تقدمي املـساعدة   الذي جيعل    املبدأ اجلوهري    ١وتعكس الفقرة   . اإلغاثة يف حاالت الكوارث   

 على عدم جـواز حجـب       ٢وتنص الفقرة   . ة الدولة املتأثرة  مبوافقمشروطاً  الغوثية الدولية   
 على الدولة املتأثرة ٣تفرض الفقرة   بينما  املوافقة على تقدمي املساعدة اخلارجية حجباً تعسفياً،        

  .واجب إعالن قرارها بشأن عرض املساعدة، كلما أمكن
 املتأثرة هـو مبـدأ      موافقة الدولة يستلزم  واملبدأ القائل إن تقدمي املساعدة اخلارجية         )٢(

 من املبادئ التوجيهية املرفقة بقرار      ٣ولذلك تشري الفقرة    . أساسي من مبادئ القانون الدويل    
ينبغي أن توفر املساعدة اإلنسانية مبوافقة البلد املتضرر، ومن " إىل أنه ٤٦/١٨٢اجلمعية العامة 

: ة تامبريي على ما يلي    وتنص اتفاقي . )٣٨٠("حيث املبدأ على أساس نداء يوجهه البلد املتضرر       
ال تقدم أي مساعدة يف جمال االتصاالت السلكية والالسلكية عمالً هبـذه االتفاقيـة دون               "

، يف حني يشري اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا بـشأن إدارة             )٣٨١("موافقة الدولة الطالبة  
بطلب مـن   املساعدة اخلارجية أو عروض املساعدة اخلارجية إال        تقدم  ال  "الكوارث إىل أنه    

وينسجم االعتراف بشرط موافقة الدولة على تقدمي املساعدة        . )٣٨٢("الطرف املتأثر أو مبوافقته   
الدولة املتأثرة الدور   على  بأن  ] ٩[١٢ من مشروع املادة     ٢اخلارجية مع االعتراف يف الفقرة      

ـ               هما األول يف توجيه اإلغاثة واملساعدة يف حاالت الكوارث اليت تقع يف إقليمهـا، ومراقبت
  .وتنسيقهما واإلشراف عليهما

 بأن حق الدولة املتأثرة يف رفض عرض لتقدمي املساعدة ليس           ٢واالعتراف يف الفقرة      )٣(
هـذا  و. مفهوم السيادة الذي يستتبع حقوقاً وواجبات     ثنائية  حقاً مطلقاً، هو اعتراف يعكس      

__________ 

 .٣ الفقرة املرفق، ،١٩٩١ديسمرب / كانون األول١٩ املؤرخ ٤٦/١٨٢ العامة اجلمعية قرار )٣٨٠(
 .٥ الفقرة ،٤ املادة تامبريي، اتفاقية )٣٨١(
)٣٨٢( ASEAN Agreement, art. 3, para. 1. 
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دولة املتأثرة، حبكم   على ال "اليت تؤكد أن    ] ٩[١٢ من مشروع املادة     ١الفقرة  تعكسه  النهج  
سيادهتا، واجب ضمان محاية األشخاص وتقدمي اإلغاثة واملساعدة يف حاالت الكـوارث يف             

أن القانون الدويل ال يعترف بواجب عـدم         بعض أعضاء اللجنة     رأىويف املقابل،   ". إقليمها
  .حجب املوافقة حجباً تعسفياً

حلماية واملـساعدة للمقـيمني يف      وترى اللجنة أن واجب الدولة املتأثرة يف ضمان ا          )٤(
األشـخاص املتـأثرين    إقليمها يف حالة حدوث كارثة هو واجب يهدف إىل حفظ حيـاة             

وهذا الواجب  . الكوارث وكرامتهم وضمان حصول احملتاجني منهم على املساعدة اإلنسانية        ب
للجنة املعنية  وقد فسرت ا  . )٣٨٣(احلق يف احلياة للمقيمني يف إقليم الدولة املتأثرة       لتأمني  أساسي  

 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق       ٦حبقوق اإلنسان احلق يف احلياة بصيغته الواردة يف املادة          
املدنية والسياسية، على أنه يشمل التزام الدول باعتماد تدابري إجيابية لضمان التمتـع هبـذا               

نة انتهاكاً  لذا فإن مقابلة عرض تقدمي املساعدة بالرفض قد يشكل يف ظروف معيّ           . )٣٨٤(احلق
 أن ٤٥/١٠٠ و٤٣/١٣١يف قراريهـا  من جديد وقد أكدت اجلمعية العامة . للحق يف احلياة 

ترك ضحايا الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ املماثلة بال مساعدة إنسانية ميثل خطـراً             "
  .)٣٨٥("على احلياة اإلنسانية وإهانة لكرامة اإلنسان

يت متارسها الدولة املتأثرة يف إعطـاء موافقتـها         االعتراف بأن السلطة التقديرية ال    و  )٥(
هـذه  ف. )٣٨٦(يف املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشرد الـداخلي      ينعكس  ليست سلطة مطلقة،    

املبادئ التوجيهية، اليت حظيت بترحيب جلنة حقوق اإلنسان السابقة واجلمعيـة العامـة يف              
" املعيار الدويل األساسـي حلمايـة     "قرارات اعُتمدت باإلمجاع، ووصفها األمني العام بأهنا        

  :إىل ما يليتشري ، )٣٨٧(املشردين داخلياً
، ]عروض املـساعدة اإلنـسانية    [جيب أال ُيمتنع اعتباطاً عن املوافقة على        "  

وخباصة إذا مل يكن بوسع السلطات املعنية تقدمي املساعدة اإلنـسانية املطلوبـة أو              
  .)٣٨٨("كانت راغبة عن ذلك

__________ 

 .١ الفقرة ،٦ املادة والسياسية، املدنية باحلقوق اخلاص الدويل العهد انظر )٣٨٣(
 حـق  ‘عبارة فهم ميكن ال ("٥ الفقرة ،)احلياة يف احلق (٦ رقم العام التعليق اإلنسان، حبقوق املعنية اللجنة )٣٨٤(

 تقتضي حياته من شخص أي حرمان من احلماية أن كما تقييدي، حنو على صحيحاً فهماً‘ احلياة يف أصيل
 ").إجيابية تدابري لدولا تتخذ أن

 وقـرار  الديباجـة؛  من ٨ الفقرة ،١٩٨٨ ديسمرب/األول كانون ٨ املؤرخ ٤٣/١٣١ العامة اجلمعية قرار )٣٨٥(
 .الديباجة من ٦ الفقرة ،١٩٩٠ديسمرب / كانون األول١٤ املؤرخ ٤٥/١٠٠ العامة اجلمعية

)٣٨٦( E/CN.4/1998/53/Add.2. 
)٣٨٧( A/59/2005، ٢١٠ الفقرة. 
)٣٨٨( E/CN.4/1998/53/Add.2، ٢ الفقرة ،٢٥ املبدأ. 
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ففي . ن الدويل مرتني مسألة املوافقة يف سياق املساعدات اإلنسانية        وتناول معهد القانو    
محاية حقوق اإلنسان ومبدأ عدم التـدخل يف الـشؤون          " بعنوان   ١٩٨٩قراره الصادر يف عام     

  : من النص الفرنسي ذي احلجية ما يلي٥ من املادة ٢، جاء يف الفقرة "الداخلية للدول
حيـث يواجـه    [مماثلة يف إقليمها    الدول اليت تواجه حاالت طوارئ      على  "  

أال ترفض تعسفاً عروض املساعدة     ] السكان خماطر جسيمة هتدد حياهتم أو صحتهم      
  .)٣٨٩("اإلنسانية من هذا النوع

، تناول معهد القانون الدويل هذه املسألة جمدداً، ونـص يف قـراره   ٢٠٠٣ويف عام     
تأثرة أال ترفض تعسفاً عرضاً َحسن      واجب الدول امل  "املتعلق باملساعدة اإلنسانية، حتت عنوان      

  :ما يليعلى ، "النية لتقدمي املساعدة اإلنسانية
تلتزم الدول املتأثرة بأال ترفض رفضاً تعسفياً أو غري مربر عرضاً َحسن النية "  

وليس . يهدف حصراً إىل تقدمي املساعدة اإلنسانية، أو ترفض الوصول إىل الضحايا          
وصول إىل الضحايا إذا    الإتاحة  ترفض  ض عرضاً أو    هلا، على وجه اخلصوص، أن ترف     

أن يترتب على هذا الرفض خطر على حقوق اإلنسان األساسـية           كان من احملتمل    
للضحايا أو إذا بلغ هذا الرفض حد انتهاك حظر جتويع املـدنيني كأسـلوب مـن                

  .)٣٩٠("أساليب احلرب
فرفض . فة التعسفصيف حتديد املوافقة على عنصر زمين    " حتجب"وينطوي مصطلح     )٦(

 مـن   ٣الدولة املتأثرة عرض املساعدة أو عدم إعالن قرارها إزاء هذا العرض وفقاً للفقـرة               
وينعكس هذا الرأي . اًي، يف غضون فترة زمنية معقولة، قد يعترب تعسف]١١[١٤مشروع املادة 

 اللذين يتضمن كـل منـهما يف        )٣٩٢(٤٥/١٠٠ و )٣٩١(٤٣/١٣١يف قراري اجلمعية العامة     
  :ته الفقرتني التاليتنيديباج

وإذ يساورها القلق بشأن املصاعب والعقبات اليت قد يواجههـا ضـحايا         "  
  الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ املماثلة يف تلقي املساعدة اإلنسانية،

__________ 

)٣٨٩( Institute of International Law, Resolution on the protection of human rights and the principle of 

non intervention in the internal affairs of States, 13 September 1989, Santiago de Compostela, 

art. 5, para. 2 .   ينبغي للـدول   : "ة إلزامية، أما الترمجة اإلنكليزية فترِد كاآليت      يستخدم النص الفرنسي صيغ
والنص التفسريي  ". اليت تواجه حاالت طوارئ مماثلة يف إقليمها أال ترفض تعسفاً عروض املساعدة اإلنسانية            

 مـن  ٥ مـن املـادة    ١، مقتبس من الفقرة     "حيث يواجه السكان خماطر جسيمة هتدد حياهتم أو صحتهم        "
 .القرار ذلك

)٣٩٠( Resolution on humanitarian assistance, art. VIII, para. 1. 
 .الديباجة من ١٠و ٩ الفقرتان ،١٩٨٨ديسمرب / كانون األول٨ املؤرخ ٤٣/١٣١ العامة اجلمعية قرار )٣٩١(
 .الديباجة من ٩و ٨ الفقرتان ،١٩٩٠ديسمرب / كانون األول١٤ املؤرخ ٤٥/١٠٠ العامة اجلمعية قرار )٣٩٢(
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واقتناعاً منها بأنه لدى تقدمي املساعدة اإلنسانية، وال سيما نقل األغذيـة              
ليت يكون وصوهلا إىل الضحايا ضرورة حتمية، متكّـن         واألدوية واإلسعافات الطبية ا   

  ".السرعة يف تنفيذها من جتنب ازدياد عدد الضحايا بصورة مفجعة
، من بني   ٢٠٠٠وتعكس االتفاقية اإلطارية للمساعدة يف جمال احلماية املدنية، لعام            
تفحـص   "الدول األطراف يف سياق تقدمي املساعدة يف حاالت الكوارث، بأن     تعهد  ،  املبادئ

  .)٣٩٣("الدول املستفيدة عروض أو طلبات املساعدة وترّد عليها يف أقرب اآلجال
االنتباه إىل األساس الذي يستند إليه قرار الدولة املتـأثرة          " تعسفياً"ويوّجه مصطلح     )٧(

وجيب حتديد ما إذا كان حجب املوافقة تعسفياً على أساس كل حالة علـى          . حجب املوافقة 
فأوالً، تـرى اللجنـة أن      .  عموماً االسترشاد مببادئ عدة يف هذا الصدد       حدة، مع أنه ميكن   

حجب املوافقة على املساعدة اخلارجية ال يعد تعسفياً عندما تكون الدولة قـادرة علـى أن                
. راغبة يف ذلك  تكون  اخلاصة، و باالعتماد على مواردها    تواجه الكارثة مواجهةً كافية وفعالة      

افقة على املساعدة املقدمة من مصدر خارجي تعسفياً إذا قبلـت           حجب املو يكون  وثانياً، ال   
حجـب  يكون  وثالثاً، ال   . الدولة املتأثرة قدراً مالئماً وكافياً من املساعدة من مصادر أخرى         

وينص مشروع  . وفقاً ملشاريع املواد هذه   ذو الصلة مقدماً    العرض  يكن  املوافقة تعسفياً إذا مل     
املساعدة اإلنسانية جيب أن ُتقدم وفقاً ملبادئ اإلنسانية واحلياد         خصوصاً على أن    ] ٦[٧املادة  

وباملقابل، إذا قُدم عرض املساعدة وفقاً ملـشاريع املـواد          . والرتاهة وعلى أساس عدم التمييز    
  .أن قرار حجب املوافقة تعسفيما يوحي بقوة بتتوفر مصادر بديلة للمساعدة، فإن مثة  ومل

حتديد شكل املساعدة األنسب هلا هي مظهر مـن مظـاهر           يف   الدولة املتأثرة وحرية    )٨(
دورها األول يف توجيه اإلغاثة واملساعدة يف حـاالت الكـوارث ومراقبتـهما وتنـسيقهما               

جيب حرية التصرف هذه غري أن ]. ٩[١٢ من مشروع املادة    ٢واإلشراف عليهما، وفقاً للفقرة     
ومـع ذلـك    . )٣٩٤(ليت تقع على الدولة املتأثرة    أن ُتماَرس حبسن نية وفقاً لاللتزامات الدولية ا       

تشجع اللجنة الدول املتأثرة على ذكر األسباب اليت تدعوها إىل حجب موافقتها على عـرض               
فذكر األسباب ضروري إلثبات حسن نية الدولة املتأثرة فيما يتصل بقرارها حجب            . املساعدة
  .لطابع التعسفي حلجب املوافقةوقد يؤدي عدم ذكر األسباب إىل تأييد استنتاج ا. املوافقة

لتتـيح  " أن تعلن قرارها بشأن العرض املقـدم      "، عبارة   ٣وآثرت اللجنة، يف الفقرة       )٩(
ومن املسلم  . أفضل طريقة للرد على عروض املساعدة     حتديد  مرونة قصوى للدول املتأثرة يف      

__________ 

 ).ه (الفقرة ،٣ املادة املدنية، احلماية جمال يف للمساعدة اإلطارية االتفاقية )٣٩٣(
 ١، املرفـق، الفقـرة      ١٩٧٠أكتوبر  / تشرين األول  ٢٤ املؤرخ   )٢٥-د(٢٦٢٥انظر مثالً قرار اجلمعية العامة       ) ٣٩٤(

طبقاً "االلتزامات اليت تضطلع هبا     " على كل دولة أن تنفذ تنفيذاً حيدوه حسن النية        "يشري يف مجلة أمور إىل أن       (
، " هبا طبقاً ملبادئ القانون الدويل وقواعده املعترف هبا عامـة          تضطلعااللتزامات اليت   "، و "مليثاق األمم املتحدة  

 ").االلتزامات اليت تضطلع هبا طبقاً التفاقات دولية متفقة مع مبادئ القانون الدويل وقواعده املعترف هبا"و
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 عبئـاً  به أن فرض واجب صارم بالرد رمسياً على كل عرض من عروض املساعدة قد يلقـي   
وترى اللجنة أن العبارة احلالية تـشمل       . ثقيالً على عاتق الدول املتأثرة يف حاالت الكوارث       

قرار الدولة املتـأثرة    لعام  إصدار إعالن   واسعة من أساليب الرد املمكنة، مبا يف ذلك         جمموعة  
ثرة وتنطبق الفقرة على احلاالت اليت تقبل فيها الدولـة املتـأ          . بشأن مجيع عروض املساعدة   

  .عروض املساعدة واحلاالت اليت حتجب فيها موافقتها على تلك العروض
فالعبارة توجه  . هلا نطاق ضيق جداً   " كلما كان ذلك ممكناً   "وترى اللجنة أن عبارة       )١٠(

االنتباه إىل حاالت بعيدة عن املألوف تكون فيها الدولة عاجزة عن تكوين رأي خبـصوص               
د حكومة قادرة على تأدية وظائفها أو لظـروف عجـز           املوافقة الالزمة، بسبب عدم وجو    

وترى اللجنة كذلك أن الدولة املتأثرة قادرة على إعالن قرارها بالطريقة الـيت             . أخرى مماثلة 
  .ال يف الظروف االستثنائية املشار إليها يف هذه الفقرةإترتئيها 

   ]١٣[١٥املادة 
  شروط تقدمي املساعدة اخلارجية

وجيب أن  . رة فرض شروط على تقدمي املساعدة اخلارجية      جيوز للدولة املتأث    
تكون هذه الشروط متفقة مع مشاريع املواد هذه، وقواعد القانون الدويل الواجبـة             

ويراعى يف الشروط االحتياجات احملـددة      . التطبيق، والقانون الوطين للدولة املتأثرة    
شروط، حتدد الدولـة    وعند وضع ال  . لألشخاص املتأثرين بالكارثة ونوعية املساعدة    

  .املتأثرة نطاق املساعدة املطلوبة ونوعها

  التعليق    
مسألة فرض الدولة املتأثرة شروطاً على تقدمي املساعدة        ] ١٣[١٥يتناول مشروع املادة      )١(

ويؤكد مشروع املادة حق الدولة املتأثرة يف فرض شـروط علـى تلـك    . اخلارجية يف إقليمها 
. واد هذه وقواعد القانون الدويل والقانون الوطين الواجبـة التطبيـق          املساعدة، وفقاً ملشاريع امل   

فاالحتياجات احملددة لألشخاص املتأثرين    . ويشري مشروع املادة إىل كيفية حتديد تلك الشروط       
وُيلزم مشروع املادة أيضاً الدولة     . بالكارثة ونوعية املساعدة هي اليت توجه طبيعة هذه الشروط        

  . عند وضع الشروط، نطاق املساعدة املطلوبة ونوعهااملتأثرة بأن حتدد،
، الذي يعتـرف    ]٩[١٢ويعزز مشروع املادة املبدأَ املنصوص عليه يف مشروع املادة            )٢(
لدولة املتأثرة يف توجيه اإلغاثة واملساعدة يف إقليمهـا يف حـاالت الكـوارث              لالدور األول   ب

اسـتخدام عبـارة    ب،  ]١٣[١٥وع املادة   ويقر مشر . ومراقبتهما وتنسيقهما واإلشراف عليهما   
، اليت تتفق مع الطابع الطوعي لتقدمي املساعدة، حبق الدولة املتـأثرة يف  "فرض شروط... جيوز  "

فرض شروط على تلك املساعدة، وهي شروط ُيفضل أن تضعها قبـل حـدوث الكارثـة،                
. مرحلة املواجهة يف  ّينة  ددة من املساعدة اليت تقدمها جهات مع      احملشكال  األيتعلق أيضاً ب   وفيما

ألن نطاق احلكم يشمل املساعدة اليت تقدمها دول ثالثة         " اخلارجية"وتشري اللجنة إىل املساعدة     
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جهات مساعدة أخرى، مثل املنظمات الدولية املختصة، ولكنه ال يشمل املساعدة املقدمـة              أو
  .من مصادر داخلية، مثل املنظمات غري احلكومية احمللية

مشروع املادة حق الدولة املتأثرة يف فرض شروط على املساعدة، وهو حـق             ويقيد    )٣(
وُتبّين اجلملة الثانية اإلطار القانوين الذي      . جيب ممارسته وفقاً للقواعد القانونية الواجبة التطبيق      

مشاريع املواد هذه، وقواعد القانون الـدويل الواجبـة    "جيوز فرض الشروط ضمنه، ويشمل      
" مـشاريع املـواد هـذه     "وأدرجت اللجنة عبارة    ". ن الوطين للدولة املتأثرة   التطبيق، والقانو 

للتشديد على أن مجيع الشروط جيب أن تكون متفقة مع املبادئ املذكورة يف مشاريع املواد،               
دون احلاجة إىل تكرار سرد املبادئ اإلنسانية والقانونية اليت تتطرق إليها مواد أخرى بالفعل،              

، أال وهـي    ]٦[٧ والسيادة واملبادئ اإلنسانية اليت يتناوهلا مشروع املادة      وخباصة حسن النية    
  .اإلنسانية واحلياد والرتاهة وعدم التمييز

. وتؤكد اإلشارة إىل القانون الوطين حجية القوانني الداخلية يف املنطقة املتأثرة املعنية             )٤(
احملددة الشروط  يتناول   )ن حملي قانو (قانون وطين  ل سبقاملوجود  الغري أهنا ال تعين بالضرورة      

ورغم عدم وجود ما ُيلزم بوضع تشريع وطين        . اليت تضعها دولة متأثرة يف حال وقوع كارثة       
معّين قبل حتديد الشروط، فإن هذه الشروط جيب أن تكون متفقة مع أي تشريع داخلي ذي                

  ].١٤[١٧ة صلة موجود يف الدولة املتأثرة، على النحو املنصوص عليه يف مشروع املاد
باالمتثال لقواعد القوانني الوطنيـة     كلتامها ملزمتان   الدولة املتأثرة واجلهة املساعدة     و  )٥(

للدولة املتأثرة أن تفرض شروطاً غري ما يتفق مع         جيوز  وال  .  يف الدولة املتأثرة   الواجبة التطبيق 
 األوقات طيلة فترة    تلك القوانني، وجيب على اجلهة املساعدة أن متتثل لتلك القوانني يف مجيع           

وال ينص مشروع املادة صراحة على هذه املعاملة باملثل، ألهنا كامنة يف مبدأ احترام   . املساعدة
 أن اجلهات املـساعدة     التأكيد على وتؤيد االتفاقات الدولية القائمة     . القوانني الوطنية األوسع  

ـ      . ملزمة باالمتثال للقانون الوطين    يا، مـثالً، يـنص يف      فاتفاق رابطة أمم جنوب شرق آس
حيترم أفراد عملية املساعدة مجيع القوانني واألنظمة الوطنيـة         "على ضرورة أن    ) ٢(١٣ املادة
وتشترط عدة اتفاقات دولية أخرى أيضاً أن حتتـرم اجلهـات املـساعدة             ". يتقيدوا هبا أن  و

  .)٣٩٦(تتصرف وفقاً لقانون الدولة املتأثرة  أو)٣٩٥(القوانني الوطنية
اجب احترام القوانني الوطنية الذي يقع على عاتق اجلهات املساعدة على           وينطوي و   )٦(

تقيُّد أفراد عملية اإلغاثـة بـالقوانني واألنظمـة الوطنيـة للدولـة         :  ما يلي  التزام باشتراط 

__________ 

 Inter-American Convention to Facilitate Disaster Assistance, 1991, arts. VIII سبيل املثـال،  علىانظر،  ) ٣٩٥(

and XI (d) ،٧(٨، املادة ١٩٨٦؛ واتفاقية تقدمي املساعدة يف حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي.( 
؛ االتفاق املربم بني حكومات الدول املشاركة يف منظمة التعاون االقتصادي يف منطقة البحـر               املرجع نفسه  )٣٩٦(

لتآزر يف تقدمي املساعدة الطارئة واالستجابة حلاالت الكوارث الطبيعية والكوارث النامجة عن            األسود بشأن ا  
 .٩ و٥، املادتان ١٩٩٨أنشطة بشرية، 
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، واختاذ رئيس عملية اإلغاثة مجيع التدابري املناسبة لـضمان التقيـد بـالقوانني              )٣٩٧(املتأثرة
. )٣٩٩(، وتعاون األفراد املساعدين مع السلطات الوطنيـة    )٣٩٨(لة املتأثرة واألنظمة الوطنية للدو  

ويتفق واجب احترام القوانني الوطنية للدولة املتأثرة والتعاون مع سلطاهتا مع املبدأ اجلوهري             
  .املتمثل يف سيادة الدولة املتأثرة ومع مبدأ التعاون

لة املتـأثرة يف أن تـرفض       واحلق يف فرض شروط على املساعدة هو إقرار حبق الدو           )٧(
حتدد املساعدة اليت حتتاج إليهـا والوقـت        أن  املساعدة غري املرغوب فيها أو غري الالزمة، و       

وتوضح اجلملة الثالثة من مشروع املادة املطلوب يف الشروط اليت تـضعها            . املناسب لتقدميها 
خاص املتأثرين بالكارثة   فيها االحتياجات احملددة لألش   " ُيراعى"الدول املتأثرة، أي ضرورة أن      

ال تـدل علـى أن الـشروط املتعلقـة          " ُيراعـى "غري أن كلمة    . وكذلك نوعية املساعدة  
باالحتياجات احملددة ونوعية املساعدة هي الشروط الوحيدة اليت ميكن أن تفرضها الدول على          

  .تقدمي املساعدة اخلارجية
حتياجات جيب أن تكون جليـة      للداللة على أن اال   " احملددة"وأدرجت اللجنة كلمة      )٨(

. عند وضع الشروط، وأهنا قد تتغري بتغري احلالة على أرض الواقع وتوافر مزيد من املعلومات              
وتعين هذه الكلمة أنه ينبغي أال تكون الشروط تعسفية، بل ينبغي أن هتدف إىل محاية املتأثرين 

 مبوجبها االحتياجات، وميكن    إىل ضرورة وجود عملية ُتعلَن    " احملددة"وتشري كلمة   . بالكارثة
غري . أن تتخذ شكل تقييم لالحتياجات، وُيفضل أيضاً أن تتم بالتشاور مع اجلهات املساعدة            

أن إجراء حتديد االحتياجات ليس مقرراً سلفاً، وُتترك للدولة املتأثرة حرية اختيـار أنـسب               
. قدرات الدولة املتـأثرة   وهذا شرط مرِن ميكن الوفاء به وفقاً لظروف الكارثة و         . إجراء تراه 

وال ينبغي بأي حال من األحوال أن يؤدي حتديد االحتياجات إىل إعاقة أو تأخري املـساعدة                
تلىب االحتياجات األساسية لألشـخاص     "وُيقصد من نص اجلملة الثالثة أن       . الفورية والفعالة 

، وينبغـي   ]٢[٢يف حال وقوع كارثة، على النحو املنصوص عليه يف مشروع املادة            " املعنيني
واإلشـارة إىل   . اعتباره محاية إضافية حلقوق واحتياجات األشخاص املتـأثرين بـالكوارث         

االحتياجات اخلاصـة للنـساء     عامة حبيث تشمل    يف كال مشروعي املادتني     " االحتياجات"
  .واألطفال واملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات الضعيفة أو احملرومة

__________ 

 / آذار ١٧انظر، على سبيل املثال، االتفاقية املتعلقة باآلثار عابرة احلدود للحـوادث الـصناعية، املؤرخـة                 )٣٩٧(
يتـصرف األفـراد   "(: United Nations, Treaty Series, vol. 2105, p. 457, annex X (1)، ١٩٩٢ مارس

 .)"لطرف الطالبيف ااملشاركون يف عملية املساعدة وفقاً للقوانني ذات الصلة 
 ASEAN Agreement, art. 13 (2) (“The Head of the assistance operation shallانظر، على سبيل املثال،  )٣٩٨(

take all appropriate measures to ensure observance of national laws and regulations.”). 
 Peter MacAlister-Smith, Draft international guidelines for humanitarian سبيل املثـال،  علىانظر،  )٣٩٩(

assistance operations, para. 22 (b) ،")  ،يف كل األوقات خالل عمليات تقدمي املساعدة اإلنـسانية ...
 ").اد املساعدون مع السلطات املختصة املعّينة للدول املتلقية للمساعدةيتعاون األفر
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ضمان حق الدول املتأثرة يف رفض املساعدة غـري         " نوعية"لمة  وُيقصد من إدراج ك     )٩(
وميكن أن تشمل الشروط فرض قيود تستند إىل مجلة أمور     . الضرورية أو اليت قد تكون ضارة     

  .منها جوانب السالمة واألمن والتغذية واملالءمة الثقافية
".  ونوعهـا  نطاق املساعدة املطلوبـة   "إشارة إىل   ] ١٣[١٥ويتضمن مشروع املادة      )١٠(

وباستخدام كلمة  . )٤٠٠(وهذا يتماشى مع االتفاقات الدولية السابقة اليت تتضمن حكماً مماثالً         
، يسند مشروع املادة إىل الدولة املتأثرة مسؤولية حتديد نوع ونطاق املساعدة املطلوبة             "حتدد"

ونوعها ويف الوقت نفسه، يعين مشروع املادة أن نطاق تلك املساعدة           . عند وضع شروط هلا   
ُيبلَغان، حال حتديدمها، إىل علم اجلهات املساعدة اليت ميكن أن تقدم املساعدة، األمر الـذي               

وسيؤدي ذلك إىل زيادة كفاءة عملية املساعدة، وسيـضمن         . من شأنه أن ييسر املشاورات    
  .وصول املساعدة املناسبة يف حينها إىل من حيتاج إليها

وقراُر ". شروط"ستخدام الفعل املناسب مع كلمة ونظرت اللجنة يف خيارات شىت ال    )١١(
، هو خيار أسلويب ال ينطوي علـى        "وضع"و" فرض"اللجنة استخدام كلمتني خمتلفتني، مها      

  . يف املعىناختالف

   ]١٢[١٦املادة 
  عروض املساعدة اخلارجية

للدول، واألمم املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية املختصة األخرى احلق           
وجيوز للمنظمـات غـري     .  املساعدة على الدولة املتأثرة ملواجهة الكارثة      يف عرض 

  .احلكومية املعنية أيضاً عرض املساعدة على الدولة املتأثرة

  التعليق    
ماية األشخاص يف حاالت    حباجملتمع الدويل   باهتمام  ] ١٢[١٦يعترف مشروع املادة      )١(

يـنص عليـه    األول الذي   الدولة املتأثرة   ينبغي اعتباره مكمالً لدور     وهو اهتمام   الكوارث،  
تعبري عن مبدأ التضامن الذي تقوم عليـه جمموعـة مـشاريع            هو  و]. ٩[١٢مشروع املادة   

، ]٥[٨املتعلقة هبذا املوضوع برمتها، وال سيما مبدأ التعاون املكرس يف مشاريع املواد              املواد
  ].مكرراً ثانياً ٥[١٠، و]مكرراً ٥[٩و
" تـوفري "املساعدة فحسب، وال يتناول     " عروض"      ب] ١٢[١٦ادة  وُيعىن مشروع امل    )٢(

وتلك العروض، سواًء أكانت من جانب واحد أم استجابةً لطلب ما، هي            . املساعدة بالفعل 
. ُتفسَّر على أهنا إقرار بوجود واجب قانوين يفرض تقدمي املساعدة         أال  ينبغي  وطوعية أساساً،   

__________ 

حتدد الدولة الطرف اليت حتتاج مساعدة يف جمـال         "(): ٢(٤انظر، على سبيل املثال، اتفاقية تامبريي، املادة         )٤٠٠(
 .)"االتصاالت السلكية والالسلكية نطاق ونوع املساعدة املطلوبة
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ووفقاً ملبدأ السيادة األساسـي     .  الدولة املتأثرة بقبوهلا   وال ينشئ عرض املساعدة التزاماً على     
الذي تسترشد به جمموعة مشاريع املواد برمتها، جيوز للدولة املتأثرة أن تقبل كلياً أو جزئياً،               

ـ   أو ال تقبل، عروض املساعدة من الدول أو اجلهات الفاعلة من غري الدول               شروع وفقـاً مل
  ].١١[١٤ املادة

يعـين  " وفقاً ملشاريع املواد هذه   " بأن تقدم عروض املساعدة      والشرط الذي يقضي    
واد ضمناً مجلة أمور منها أنه ينبغي جعل هذه العروض متسقة مع املبادئ احملددة يف مشاريع امل

  ].٦[٧هذه، وخباصة مشروع املادة 
ن وعروض املساعدة املتسقة مع مشاريع املواد هذه ال ميكن أن ُتعترب تدخالً يف الشؤو  )٣(

ويتفق هذا االستنتاج مع ما أورده معهد القانون الـدويل يف قـراره             . الداخلية للدولة املتأثرة  
 بشأن محاية حقوق اإلنسان ومبـدأ عـدم التـدخل يف الـشؤون              ١٩٨٩الصادر يف عام    

  :للدول الداخلية
إن عرض دولة أو جمموعة دول أو منظمة دولية أو هيئة إنسانية حمايـدة،              "  

ولية للصليب األمحر، توفري األغذية أو اللوازم الطبية لدولـة أخـرى            مثل اللجنة الد  
تكون حياة السكان أو صحتهم مهددة بشكل خطري يف إقليمها ال ميكن اعتبـاره              

  .)٤٠١([...]"تدخالً غري مشروع يف الشؤون الداخلية لتلك الدولة 
ـ      ] ١٢[١٦ويتناول مشروع املادة      )٤( أثرة مـن   مسألة عرض املساعدة على الدول املت

جهات ثالثة، باإلشارة يف مجلتني منفصلتني إىل اجلهات اليت يرجَّح أن تكون معنيـة بـذلك      
فتورِد اجلملة األوىل الدول واألمم املتحدة واملنظمات احلكومية        . العرض يف أعقاب الكوارث   

جنـة  وقررت الل . الدولية املختصة األخرى، أما اجلملة الثانية فتذكر املنظمات غري احلكومية         
احلق يف  "ففي اجلملة األوىل، اختارت اللجنة صيغة       . استخدام صيغة خمتلفة يف كل من اجلملتني      

لدول واألمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية لـيس        اف. ألغراض التأكيد " عرض املساعدة 
ويف . فقط من حقها أن تعرض املساعدة على الدولة املتأثرة، بل إهنا ُتشجع أيضاً على فعل ذلك              

املقابل، اعتمدت اللجنة، لدى اإلشارة إىل املنظمات غري احلكومية يف اجلملة الثانيـة، صـيغة               
الطبيعـة  إلبراز الفرق، مـن حيـث       " وجيوز للمنظمات غري احلكومية أيضاً عرض املساعدة      "

  .الدول واملنظمات احلكومية الدوليةوموقف هذه املنظمات موقف القانوين، بني والوضع 
بالدور اهلام الذي تـضطلع بـه       ] ١٢[١٦ف اجلملة الثانية من مشروع املادة       وتعتر  )٥(

يف املنظمات غري احلكومية القادرة، حبكم طبيعتها وموقعها وخربهتا، على تقـدمي املـساعدة       
املنظمات غري احلكومية واجلهات األخرى يف القيام بعمليات        وموقف  . كارثة معينة مواجهة  

فقد سـبق أن نـصت اتفاقيـات جنيـف          .  القانون الدويل  اإلغاثة ليس مسألة جديدة يف    
  : على أنه، يف حاالت الرتاع املسلح١٩٤٩ لعام

__________ 

 .٥ املادة )٤٠١(
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جيوز هليئة إنسانية غري متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب األمحر، أن          "[...]   
  .)٤٠٢("تعرض خدماهتا على أطراف الرتاع

  :نيف على أنهوباملثل، ينص الربوتوكول اإلضايف الثاين امللحق باتفاقيات ج  
جيوز جلمعيات الغوث الكائنة يف إقليم الطرف السامي املتعاقـد، مثـل            "  

، أن تعـرض    )واهلالل األمحر واألسد والشمس األمحرين    (مجعيات الصليب األمحر    
وميكـن  . خدماهتا ألداء مهامها املتعارف عليها فيما يتعلق بضحايا الرتاع املـسلح          

ادرهتم اخلاصة، أن يعرضوا القيام بتجميع اجلرحى       للسكان املدنيني، ولو بناًء على مب     
  .)٤٠٣("واملرضى واملنكوبني يف البحار ورعايتهم

وقد أكدت اجلمعية العامة اإلسهام اهلام الذي ُتقدمه املنظمات غري احلكومية الـيت               
 كانون  ٨، املؤرخ   ٤٣/١٣١تعمل بدوافع إنسانية حمضة يف االستجابة للكوارث، يف قرارها          

تقدمي املساعدة اإلنسانية إىل ضحايا الكـوارث الطبيعيـة         "، واملعنون   ١٩٨٨مرب  ديس/األول
، الذي دعت فيه اجلمعية الدول املتأثرة كافة، يف مجلة أمور، إىل            "وحاالت الطوارئ املماثلة  

املنظمات يف تنفيذ تقدمي املساعدة اإلنسانية، وال سيما تقدمي األغذيـة           ] تلك[تيسري عمل   "
، وناشـدت   "اية الطبية، اليت يكون فيها الوصول إىل الضحايا أمراً جوهريـاً          واألدوية والرع 

املنظمات اليت تعمـل علـى تقـدمي املـساعدة          ] تلك[مجيع الدول أن تقدم مساندهتا إىل       "
  .)٤٠٤("اإلنسانية، عند احلاجة، إىل ضحايا الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ املماثلة

   ]١٤[١٧املادة 
  خلارجيةتيسري املساعدة ا

تتخذ الدولة املتأثرة التدابري الالزمة، يف إطار قانوهنا الوطين، لتيسري            -١  
  :تقدمي املساعدة اخلارجية بشكل فوري وفعال، وخباصة فيما يتعلق مبا يلي

موظفو اإلغاثة املدنيون والعسكريون، يف جماالت مثل االمتيازات          )أ(  
  صاريح العمل، وحرية التنقل؛واحلصانات، وشروط منح التأشرية والدخول، وت

املعدات والسلع، يف جماالت مثل الشروط والتعريفات اجلمركية،          )ب(  
  .والضرائب، والنقل، والتصرف فيها

تضمن الدولة املتأثرة أن تكون تشريعاهتا وأنظمتـها ذات الـصلة      -٢  
  .متاحة لالطالع عليها يف أي وقت، وذلك لتيسري احترام القانون الوطين

__________ 

القوات املـسلحة يف امليـدان،   برضى املرحى واجلال، اتفاقية جنيف بشأن حتسني حال    انظر، على سبيل املث    )٤٠٢(
 ).٢(٣، املادة ١٩٤٩

، املتعلق حبماية ضحايا    ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢ اإلضايف امللحق باتفاقيات جنيف املعقودة يف        الربوتوكول )٤٠٣(
 ).١(١٨، املادة ١٩٧٧، )الربوتوكول الثاين(املنازعات املسلحة غري الدولية 

 .٥ و٤، الفقرتان ١٩٨٨ديسمرب / كانون األول٨ املؤرخ ٤٣/١٣١انظر قرار اجلمعية العامة  )٤٠٤(



A/69/10 

171 GE.14-13447 

  ليقالتع    
والغرض منه هو ضـمان     . تيسري املساعدة اخلارجية  ] ١٤[١٧يتناول مشروع املادة ٍِ     )١(

ويطلب مشروع املادة يف هذا الصدد من       . مساح القانون الوطين بتقدمي مساعدة فورية وفعالة      
علـى تـشريعاهتا    يف أي وقت    الدولة املتأثرة أيضاً أن تكفل إتاحة اطالع اجلهات املساعدة          

  .ات الصلةوأنظمتها ذ
لتيـسري تقـدمي    " تتخذ الدولة املتأثرة التدابري الالزمة    "وينص مشروع املادة على أن        )٢(

تتخذ الدولة املتأثرة التدابري    "وميكن أن تشمل عبارة     . املساعدة اخلارجية بشكل فوري وفعال    
 وأفيذيـة   التن وأ، يف مجلة ما تشمله، التـدابري التـشريعية          "الالزمة، يف إطار قانوهنا الوطين    

وميكن أن تشمل التدابري أيضاً اإلجراءات اليت ُتتخذ مبوجب تشريعات الطـوارئ،            . اإلدارية
فضالً عما هو جائز من تعديل مؤقت لتشريعات أو أنظمة وطنية معينة، أو ختل مؤقت عـن                 

وبصياغة املادة على هذا النحو، تشجع اللجنة الدول على         . تطبيقها، حيثما كان ذلك مناسباً    
سماح بعدم تطبيق قوانينها الوطنية مؤقتاً يف حال وقوع كوارث، وبإدراج أحكام مناسـبة             ال

يف قوانينها الوطنية لكي ال تنشأ حالة من عدم اليقني القانوين يف الفترة احلرجة اليت تعقـب                 
  .الكارثة، حيث تصبح أحكام الطوارئ ضرورية

اليت ينبغي أن يسمح فيها القانون      ويعرض مشروع املادة أمثلة على جماالت املساعدة          )٣(
، الواردة قبل األمثلة،    "وخباصة فيما يتعلق مبا يلي    "وتشري عبارة   . الوطين باختاذ التدابري املالئمة   

إىل أن هذه القائمة ليست شاملة، بل هي توضيح ملختلف اجملاالت اليت قد يلزم أن يتناوهلـا                 
  .لةالقانون الوطين لتيسري املساعدة الفورية والفعا

ويف ذكر مـوظفي اإلغاثـة املـدنيني        . موظفي اإلغاثة ) أ(وتتناول الفقرة الفرعية      )٤(
والعسكريني حتديداً إشارة إىل اعتراف اللجنة بأن املوظفني العسكريني يـؤدون يف أغلـب              

وُيقصد مبوظفي اإلغاثـة العـسكريني      . الكوارثمواجهة  األحيان دوراً رئيسياً يف عمليات      
وتعطي اجملاالت اليت تتناوهلا الفقرة الفرعية توجيهاً       . ن بتقدمي املساعدة اإلنسانية   األفراد املعنيو 

فمنح االمتيازات واحلصانات للجهـات     . بشأن كيفية تيسري عمل املوظفني على حنو أفضل       
هام تتضمنه اتفاقات دوليـة كـثرية لتـشجيع مـساعدة عمـال املعونـة       تدبري  املساعدة  
الدخول وتصاريح العمل أو تعجيلُها عاملٌ      وشروط  التأشريات  واإلعفاُء من   . )٤٠٥(األجانب

وما مل يكن هناك نظام خاص يف هذا الصدد،         . )٤٠٦(ضروري لضمان تقدمي املساعدة الفورية    
__________ 

الدولـة  علـى  ): ("٥(٤، املادة ةاملدنياحلماية انظر، على سبيل املثال، االتفاقية اإلطارية للمساعدة يف جمال        )٤٠٥(
تسهيالت الالزمة إلجناز مهمة    االمتيازات واحلصانات وال  كل  ، يف حدود قوانينها الوطنية،       متنح أن املستفيدة
 ").املساعدة

إجراء يـستغرق   "الدخول والتأشريات متثل    شروط   مجعيات الصليب األمحر منذ فترة طويلة أن         رابطةالحظت   ) ٤٠٦(
، وهو ما يؤخر بالتايل املساعدة      " مما يؤخر يف كثري من األحيان إيفاد أولئك املندوبني وتلك األفرقة           طويالًوقتاً  

قرار اعتمده جملس حمافظي رابطة مجعيات الصليب األمحـر   . على الدولة املتأثرة واجب تقدميها   احليوية اليت يقع  
 .١٩٧٥نوفمرب / تشرين الثاين١ -أكتوبر / تشرين األول٢٨يف دورته الثالثة والثالثني، جنيف، 
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قد يوقَف العاملون يف هذا اجملال عند احلدود أو يتعذر عليهم العمل بصفة قانونية يف األيـام                 
 على اخلروج والعودة باستمرار لكي ال يتجاوزوا مدة        احلرجة اليت تعقب الكارثة، أو ُيجربون     

وتعين حرية التنقل قدرةَ العاملني على التنقل حبرية داخل املنطقـة           . البقاء احملددة يف تأشرياهتم   
وميكن أن ُتقيد الدول املتـأثرة  . )٤٠٧(املنكوبة ليؤدوا بشكل سليم مهامهم املتفق عليها حتديداً     

ها، مع السماح يف الوقت ذاته حبرية التنقل داخـل املنطقـة    الوصول إىل مناطق حساسة بعين    
  .وتقييد حركة موظفي اإلغاثة بال مربر يعيق قدرهتم على تقدمي مساعدة مرنة. املعنية

السلع، مبا يشمل مجيع اإلمدادات واألدوات       و املعدات) ب(وتتناول الفقرة الفرعية      )٥(
وتقصد اللجنة أن   .  مستلزمات عمليات اإلغاثة   واآلالت واملواد الغذائية واألدوية وغريها من     

تشمل هذه الفئة أيضاً كالب البحث اليت ُتعترب عادة سلعاً ومعدات، بدالً من إنـشاء فئـة                 
والسلع واملعدات أساسية لتيسري املساعدة الفعالـة، وجيـب أن          . مستقلة خاصة باحليوانات  

ملتأثرين بالكوارث وضمان وصول    تكون القوانني الوطنية مرنة لتلبية احتياجات األشخاص ا       
وينبغي اإلعفاء من الشروط والتعريفات اجلمركية، فضالً عن الضرائب،     . املساعدة إليهم فوراً  

فاملعدات والسلع اليت يتأخر    . )٤٠٨(أو ختفيفها من أجل تقليص التكاليف وتفادي تأخر السلع        
العادية املعمول هبا هبدف    وصوهلا ميكن أن تفقد فائدهتا بسرعة، وميكن أن تصبح اإلجراءات           

محاية املصاحل االقتصادية لدولة ما عائقاً فيما يتعلق مبعدات املعونة اليت ميكن أن تنقذ األرواح               
  .أو تقدم الغوث الالزم

وتشترط اجلملة الثانية من مشروع املادة إتاحة اطالع اجلهات املساعدة بسهولة على       )٦(
عليهـا يف أي    إتاحة االطالع   "ويبني استخدام عبارة    . مجيع التشريعات واألنظمة ذات الصلة    

أن املطلوب هو تسهيل االطالع على تلك القوانني دون أن يقع على الدولة املتـأثرة               " وقت
  .عبء توفري هذه املعلومات فعلياً لكل اجلهات املساعدة بشكل منفصل

    ١٨املادة 
  محاية موظفي اإلغاثة ومعدات وسلع اإلغاثة

ملتأثرة التدابري املناسبة لضمان محاية موظفي اإلغاثة ومعدات        تتخذ الدولة ا    
  .وسلع اإلغاثة املوجودين يف إقليمها لغرض تقدمي املساعدة اخلارجية

__________ 

 Model Rules for Disaster Relief Operations, 1982, United Nations Institute for Training andانظـر   ) ٤٠٧(

Research, Policy and Efficacy Studies No. 8 (Sales No. E.82.XV.PE/8), annex A ،١٦القاعدة تنص و 
 ضرورة أن تسمح الدولة املتأثرة ألفراد املساعدة حبرية الوصول إىل املناطق املنكوبة، وحبرية تنقلـهم                علىمنها  
 .ديداً الالزمتني ألداء مهامهم املتفق عليها حتداخلها

؛ وانظر  )٤(٩انظر، على سبيل املثال، اتفاقية تامبريي، املادة        . املسألةتشدد معاهدات دولية شىت على هذه        )٤٠٨(
 .ASEAN Agreement, art. 14 (b)أيضاً 
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  التعليق    
الدولة املتأثرة باختاذ التدابري املالئمة لـضمان محايـة         التزام   ١٨مشروع املادة   حيدد    )١(

ونظراً حلاالت . معدات وسلع اإلغاثة  ومحاية    اخلارجية املعنيني بتقدمي املساعدة   موظفي اإلغاثة 
غالباً عن الكوارث، فإن الشواغل األمنية املطروحة بالنسبة هلؤالء األفراد          اليت تنجم   الفوضى  

وتلك املواد قد تعرقل االضطالع باألنشطة الرامية إىل تقدمي الدعم إىل الضحايا، مما يقلل من               
 .سية على حنو مالئماحتمال تلبية احتياجاهتم األسا

حتديـد  مـن حيـث   ] ١٤[١٧يكمِّل مشروع املادة هذا ولذا، فإن مشروع املادة      )٢(
الدولة املتـأثرة سلـسلة مـن       تؤدي  أن  جتعل من املتوقع    جمموعة متسقة من االلتزامات اليت      

لدول املساِعدة وغريها من اجلهات املساِعدة إمكانية تقـدمي         اليت تضمن ل  األنشطة الضرورية   
من حيث مناط التركيز بني املادتني حد ما غري أن هناك اختالفاً إىل . ملساعدة بكفاءة وسرعة  ا

يسلط الضوء على ضرورة قيام الدولة املتأثرة بإنشاء نظام         ] ١٤[١٧مشروع املادة   ف. والنهج
اعتماد سلسلة مـن اإلجـراءات      بقانوين حملي من شأنه تيسري املساعدة اخلارجية، ال سيما          

جرت العـادة   قد  فمسألة محاية موظفي اإلغاثة ومعداهتم وسلعهم       أما  . ية والتنظيمية التشريع
الـيت يلـزم    السياسات نظراً لطبيعتها ونوع التدابري      بتتعلق  قاهرة  ألسباب   - على معاجلتها 

مـشروع  يفعل  تستحق أن ُتعالَج على حنو منفصل، كما        مستقلة  باعتبارها مسألة    -اختاذها  
 . هذااملادة

الدولة املتأثرة من حيث املـضمون وقـد        ينبغي أن تتخذها    قد ختتلف التدابري اليت     و  )٣(
أي الـصلة الـيت       املعين تنطوي على أشكال خمتلفة من تصرفات الدول نظراً لطبيعة االلتزام         

أن الدولة  ب ، بوجه خاص،  "املناسبةالتدابري  "يف مفهوم   الكامنة  املرونة  وتوحي  . السياقحيددها  
هتديـداً ملـوظفي    تسبب  لجهات اليت قد    تبعاً ل التزامات خمتلفة   تأخذ على عاتقها    املتأثرة قد   

 .اإلغاثة وسلع ومعدات اإلغاثة

تأثرياً سلبياً على أن تؤثر الدولة املتأثرة منع أجهزهتا من هناك شرط أول يقتضي من    و  )٤(
ح املضمون، يفـرض    ويكون االلتزام يف هذه احلالة التزاماً بتحقيق غاية، واض        . أنشطة اإلغاثة 

مـن  املـساعدة اخلارجيـة   ا ُيجلب يف إطار إحلاق الضرر مبعدم  على الدولة املتأثرة واجب     
 .هتاتضطلع هبا أجهزاليت عمال عن طريق األوسلع اإلغاثة، ومعدات موظفي اإلغاثة 

 ملنع األنشطة الضارة  ينبغي اختاذها   تدابري  إىل جمموعة    ١٨مشروع املادة   يشري  وثانياً،    )٥(
، على سبيل املثال، إىل استغالل ما قد ينجم عن          هتدفاليت تتسبب فيها جهات غري حكومية       

الكوارث من ظروف أمنية متقلبة للحصول على مكاسب غري مـشروعة مـن األنـشطة               
ويف هـذا الـصدد، يـنص       . اإلجرامية املوجهة ضد موظفي اإلغاثة ومعدات وسلع اإلغاثة       

الدولـة  فال يتوقع من    . بتحقيق غاية عناية وليس على التزام     ببذل ال مشروع املادة على التزام     
إىل حتقيـق   الـسعي   كانت الظروف، يف منع ارتكاب أفعال ضارة، بل         أياً  ،   النجاح املتأثرة
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 تتيح للدولـة  ، بصفة خاصة،  "املناسبةالتدابري  "عبارة  و. اهلدف املنشود من االلتزام ذي الصلة     
ويقتضي ذلـك مـن     . ذه من إجراءات يف هذا الصدد     املتأثرة هامش تقدير لتبت فيما ستتخ     

الدولة توخي قدر معقول من احلذر واحلرص مبحاولة جتنب األحداث الضارة اليت قد تتسبب              
التدابري اليت ينبغي أن تتخذها الدول يف جهودها        حتدد الظروف   و. فيها اجلهات غري احلكومية   

 ال ُيدرِج سبل بلوغ النتيجة      ١٨ادة  ومن مث فإن مشروع امل    . لتحقيق اهلدف املتوقع  القصوى  
 .املتوخاة، ألن هذا االلتزام قد يتخذ طابعاً دينامياً حبسب تطور األوضاع

 يف تقييم مدى مالءمة التدابري اليت ينبغي اختاذهـا يف           أمهيةٌشىت  كون لظروف   توقد    )٦(
تواجهها دولة وتشمل تلك الظروف الصعوبات اليت قد   . حاالت الكوارث تنفيذاً هلذا االلتزام    

من عن السيطرة   الوضع  بسبب خروج   من الدول عند حماولة االضطالع بأنشطتها االعتيادية،        
. تأثر بشدة بفعل الكارثـة    قد يكون    الذيجراء الكارثة وحجم املوارد املتاحة للدولة املعنية        

جلهات األحوال األمنية السائدة يف منطقة العمليات ذات الصلة وموقف وسلوك ا       وهناك أيضاً   
اإلنساين، املشاركة يف عمليات اإلغاثة، اليت قد تغفل الـدور التـوجيهي            يف امليدان   الفاعلة  
وعالوةً على ذلك،   .  إىل السلطات احمللية، مما يزيد من احتمال مواجهتها ألخطار أمنية          املسند

 إذا كانت األعمال الضارة موجهة ضد موظفي اإلغاثة ومعدات وسلع اإلغاثة، فإنه يـتعني             
يف قمع اجلرائم املرتكبـة يف      األصيل  على الدولة املتأثرة أن تتصدى هلا مبمارسة اختصاصها         

 .منطقة حدوث الكارثة

اإلنساين بـدورها يف حتقيـق اهلـدف    يف امليدان وميكن أن تساهم اجلهات الفاعلة        )٧(
احلـد مـن   الرامية إىل ، سلسلة من تدابري التخفيف   اعملياهتخططها و ، يف   باعتمادهااملنشود  

إعداد مدونات مناسـبة    بوميكن حتقيق ذلك، على سبيل املثال،       . تعرضها للتهديدات األمنية  
لقواعد السلوك يف هذا اجملال، وإتاحة أنشطة تدريبية، وتقدمي معلومـات مالئمـة بـشأن               

االلتزام يف ظلها ومعايري السلوك اليت يتعني عليهم        العمل  موظفيها  اليت سيكون على    الظروف  
اختـاذ الدولـة    أالّ يتعارض مع     وعلى أي حال، فإن اعتماد تدابري التخفيف تلك ينبغي           .هبا

 .املتأثرة تدابري مستقلة

، على أنه ينبغي تقييم األخطار األمنية مع مراعاة طبيعة          هوجيب التأكيد يف الوقت نفس      )٨(
ينبغي و. الضحايامالئمة وفعالة لفائدة    مواجهة  لكوارث  مواجهة ا بعثات اإلغاثة وضرورة كفالة     

غري معقولة وغري متناسبة أمـام  عقبات  على أنه ينطوي على وضع  ١٨مشروع املادة   أالّ يفسر   
اليت قـد   ، فإن التدابري    ]١٤[١٧وكما سبق التأكيد فيما يتعلق مبشروع املادة        . أنشطة اإلغاثة 

ـ أالّ  لتقييد حركة موظفي اإلغاثة ينبغي      إىل اختاذها   لشواغل األمنية   تدعو ا  ؤدي إىل تقييـد،    ت
 .داعي له، لقدرة تلك اجلهات الفاعلة على تقدمي املساعدة إىل ضحايا الكوارث ال

وباملثل، فإن إمكانية اللجوء إىل احلراسة املسلحة يف عمليات اإلغاثـة يف حـاالت                )٩(
 استناداً إىل أفضل املمارسات   دراستها بدقة   الكوارث لتبديد املخاوف املتعلقة بالسالمة ينبغي       

ويوجَّه االنتباه خاصة   .  يف امليدان اإلنساين   الرئيسيةالفاعلة  يف هذا اجملال اجلهات     اليت طورهتا   
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إىل املبادئ التوجيهية غري املُلزمة بشأن استخدام احلراسة املسلحة ملرافقة قوافل املـساعدات             
 والراميـة   ،٢٠١٣ يف عام    للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت    اليت وضعتها ا   )٤٠٩(اإلنسانية

. ساس تقييماً مالئماً  احلسار  هذا امل إىل مساعدة اجلهات الفاعلة املعنية على تقييم مسألة اتباع          
، كقاعدة عامـة،    قوافل املساعدات اإلنسانية  لن تلجأ   وعلى النحو املوضح يف تلك الوثيقة،       

 هـذا   والعتمـاد .  احلراسة املسلحة، إال يف ظروف استثنائية تقتضي استخدامها        الستخدام
استخدام احلراسـة املـسلحة ويف      نتائج  تنظر اجلهات الفاعلة املعنية يف      ينبغي أن   االستثناء،  

يف حـاالت   اليت تسود   منية  األشواغل  واضعة يف اعتبارها بشكل خاص أن ال      بدائلها املمكنة،   
 .يف سيناريوهات أخرىالسائدة بكثري من الشواغل حدة الكوارث هي عموماً أقل 

، أي  "موظفي اإلغاثة ومعدات وسلع اإلغاثة    " على محاية    ١٨وع املادة   وينص مشر   )١٠(
 )  ه(ذات الصلة، املشار إليهم بتلك الصفة يف الفقرتني الفرعيتني          واألشياء  األشخاص املعنيني   

وكما سبق التأكيـد يف     . ، املشاركني يف تقدمي املساعدة اخلارجية     ٤ من مشروع املادة     )و(و
، فإن ]١١[١٤و] ٩[١٢، ال سيما يف مشروعي املادتني هذهواد أحكام أخرى من مشاريع امل

الدور الرئيسي يف توجيه تلك     اليت تتوىل   املساعدة اخلارجية تتوقف على موافقة الدولة املتأثرة        
، مبجرد التماسـها    الدولة املتأثرة فعلى  ولذا،  .  واإلشراف عليها  ها وتنسيق تهااألنشطة ومراقب 

 من الدول املساِعدة، أن تسعى إىل ضمان احلماية املنصوص عليها           عروضاًقبوهلا  املساعدة أو   
 .١٨يف مشروع املادة 

وهلذا النهج الشامل أمهيته يف الوفاء على حنو مالئم بااللتزام املنـصوص عليـه يف                 )١١(
قدر على ضمان إطار أمان مناسب ألداء أنشطة        هي األ السلطات احمللية   ف. ١٨مشروع املادة   

تقييم األخطار األمنية اليت قد يتعرض هلـا موظفـو اإلغاثـة            ا بشكل خاص    وعليه. اإلغاثة
الدولية، والتعاون معهم يف معاجلة القضايا األمنية وتنسيق أنشطة اجلهات الفاعلة اخلارجيـة،           

 .مراعيةً تلك الشواغل

 ، جيوز أن يكون موظفو اإلغاثة الذين      ٤ من مشروع املادة     )  ه(ووفقاً للفقرة الفرعية      )١٢(
، حـسب   ترسـلهم ، موظفني مدنيني أو عسكريني      ١٨من مشروع املادة    حيتمل استفادهتم   

احلالة، دولة مساِعدة، أو منظمة حكومية دولية خمتصة، أو منظمة غري حكومية معنية، أو أي               
كيان آخر من خارج الدولة املتأثرة يقدم املساعدة إىل هذه الدولة بنـاًء علـى طلبـها أو                  

وتعكـس  . ١٨بتطبيق مـشروع املـادة      وثيقة الصلة   فإن كل هذه الفئات     ولذا،  . مبوافقتها
املوقف، الذي مت تأكيده أيضاً يف التعليـق علـى          " املساعدة اخلارجية "اإلشارة إىل مصطلح    

مشاريع املواد ال تنظم سوى أنـشطة اجلهـات         أال وهو أن    ،  )٤١٠(]١٣[١٥مشروع املادة   
  .الفاعلة من خارج الدولة املتأثرة

__________ 

 .٢٠١٣فرباير / شباط٢٧ )٤٠٩(
 ].١٣[١٥من التعليق على مشروع املادة ) ٢ (الفقرةأدناه انظر  )٤١٠(
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يف اليت يرد تعريفهـا     املعدات والسلع    أيضاً على    ١٨سري تطبيق مشروع املادة     وي  )١٣(
املعدات ونظراً ألن   .  املتعلقة بأنشطة موظفي اإلغاثة    ٤من مشروع املادة    ) و(الفقرة الفرعية   

حتت تصرف الدول املساِعدة أو غريها من اجلهات الفاعلة املـساعدة، فإهنـا             توجد  والسلع  
ميكن وهذه األشياء   . ، بصرف النظر عن مصدرها    ١٨ق مشروع املادة    ستكون مشمولة بتطبي  

 يف  املوجـودين  "وترمي عبـارة  . مباشرةً يف السوق احمللية للدولة املتأثرة     عليها  أيضاً احلصول   
  .إىل توضيح هذا اجلانب" إقليمها

   ]١٥[١٩املادة 
  إهناء املساعدة اخلارجية

، وحبـسب االقتـضاء، اجلهـات       تتشاور الدولة املتأثرة والدولة املساعدة      
وتقوم الدولة املتأثرة   . املساعدة األخرى بشأن إهناء املساعدة اخلارجية وآليات اإلهناء       

اجلهات املساعدة األخرى الراغبة يف إهناء املساعدة بتوجيـه          أو الدولة املساعدة أو   
  .اإلخطار املناسب بشأن ذلك

  التعليق    
 اتـألف هـذ   يو. لة إهناء املساعدة اخلارجيـة    مسأ] ١٥[١٩يتناول مشروع املادة      )١(

فأما اجلملة األوىل فتتعلق بشرط التشاور بني الدولة املتـأثرة والدولـة            . من مجلتني املشروع  
املساعدة، وحبسب االقتضاء، اجلهات املساعدة األخرى بشأن إهناء املساعدة اخلارجية، مبا يف            

حدد شرط قيام األطراف الراغبـة يف إهنـاء         وأما اجلملة الثانية فت   . ذلك طرائق ذلك اإلهناء   
  .املساعدة بتوجيه اإلخطار املناسب

وعندما تقبل دولة متأثرة عرضاً من عروض املساعدة، حتتفظ حبق املراقبة يف الفترة اليت                )٢(
اعترافاً صرحياً بـأن  ] ٩[١٢ من مشروع املادة   ٢وتعترف الفقرة   . سُتقدم خالهلا هذه املساعدة   

تأثرة الدور األول يف توجيه اإلغاثة واملساعدة يف حاالت الكوارث ومراقبتـهما            الدولة امل على  
، من جهته، موافقة    ]١١[١٤ويشترط مشروع املادة    . وتنسيقهما واإلشراف عليهما يف إقليمها    

. تعـسفياً حجبـاً   املوافقة  حجب  الدولة املتأثرة على املساعدة اخلارجية، منبهاً إىل عدم جواز          
كبة للحكمني املذكورين هي أن بإمكان الدولة املتأثرة أن تسحب موافقتها، فتنهي            والداللة املر 

  .املساعدة اخلارجية وتضع حداً للنظام القانوين الذي كانت تقدم مبوجبه تلك املساعدة
إجياد توازن بني حق الدولـة املتـأثرة يف إهنـاء           ] ١٥[١٩ويتوخى مشروع املادة      )٣(

هات املساعدة، هبدف توفري احلماية الكافية لألشخاص املتأثرين املساعدة اخلارجية وموقف اجل
وعليه، فإن احلكم ال يعترف حبق الدولة املتأثرة وحدها يف إهناء املـساعدة مـن              . بالكوارث

بل إن اللجنة تقر بأن الدول املساعدة واجلهات املساعدة األخرى نفسها قـد             . جانب واحد 
حيفظ حق كل طرف    ] ١٥[١٩من مث فإن مشروع املادة      و. حتتاج إىل إهناء أنشطة املساعدة    

يف إهناء املساعدة املقدمة، على أن جيري ذلك بالتشاور مع الـدول املـساعدة أو اجلهـات          
  .املساعدة األخرى، حبسب االقتضاء
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 لوصـف  )٤١١(من الصكوك القائمـة " اجلهات املساعدة األخرى  "واسُتمدت عبارة     )٤(
 احلكومية اليت تقدم اإلغاثة واملساعدة يف حاالت الكوارث،         املنظمات الدولية واملنظمات غري   

وقد صـيغ مـشروع     . استخدام املصطلحات املتعلقة ب  ٤يف مشروع املادة    اليت يرد تعريفها    
صياغة تشري إىل طرفني، لكنها ال تستبعد احتمال تعدد اجلهات املساعدة اليت           ] ١٥[١٩ املادة

  .تقدم املساعدة اخلارجية
ط التشاور روح التضامن والتعاون املفهومة ضمناً يف مشاريع املواد برمتها،           وجيسد شر   )٥(

]. مكرراً ثانياً  ٥[١٠، و ]مكرراً ٥[٩، و ]٥[٨ومبدأ التعاون املنصوص عليه يف مشاريع املواد        
 عمليـة تقـدمي   وتتوقع اللجنة أن يصبح اإلهناء ضرورياً ألسباب شىت ويف مراحل خمتلفة مـن       

غ عمليات اإلغاثة مرحلة يفرض فيها املنطق على الدولة املتـأثرة أو علـى              فقد تبلُ . املساعدة
وميكن أن تشمل الظروف اليت تؤدي      . واحدة أو أكثر من اجلهات املساعدة وقف العمليات       

إىل إهناء املساعدة حاالت نفاد املوارد اخلاصة بدولة مساعدة أو جهة مساعدة أخـرى، أو               
ويتسم مشروع  . رثة أخرى حتويل املوارد الضرورية إليها     وقوع كا فيها  يفرض  احلاالت اليت   

باملرونة، إذ يسمح بتعديل فترة املساعدة وفقاً للظروف، ويتوخى يف الوقت           ] ١٥[١٩املادة  
يف ] ١٥[١٩وعلى أي حال، ينبغي أن ُيقرأ مشروع املادة         . ذاته تشاور األطراف حبسن نية    

؛ ومن مث فـإن     ]٢[٢كور يف مشروع املادة     ضوء الغرض من مشاريع املواد، على النحو املذ       
القرارات املتعلقة بإهناء املساعدة جيب أن تتخذ مبراعاة احتياجـات األشـخاص املتـأثرين              

  .ما إذا كانت تلبية تلك االحتياجات قد حتققت وإىل أي مدىمراعاة بالكارثة، أي 
ورغم أن  . ء املساعدة إىل اإلجراءات اليت ينبغي اتباعها يف إهنا      " آليات"وتشري كلمة     )٦(

اإلهناء على أساس متبادل قد ال يكون ممكناً دائماً، فمن شأن املشاورات املتصلة باآلليات أن               
  .ُتمكّن األطراف املعنية من تيسري إهناء ودي وفعال

. وحتدد اجلملة الثانية شرطاً لإلخطار من جانب الطرف الراغب يف إهناء املـساعدة              )٧(
ري لضمان قدر من االستقرار يف الوضع، كي ال يتأثر أي طـرف             فاإلخطار املناسب ضرو  

وقد صيغ احلكم صياغة مرنة تسمح بتوقع اإلخطار        . تأثراً سلبياً بإهناء املساعدة إهناًء مفاجئاً     
. ومل ُتفرض أي قيود إجرائية على عملية اإلخطـار        . قبل عملية التشاور أو أثناءها أو بعدها      

وفقاً للظروف، مبا يف ذلك شكله وتوقيته، الـذي         " مناسباً"ن  غري أن اإلخطار ينبغي أن يكو     
  .يفضل أن يكون مبكراً

    ٢٠املادة 
  العالقة بقواعد القانون الدويل اخلاصة أو غريها من قواعد القانون الدويل

ال ختل مشاريع املواد هذه بقواعد القانون الدويل اخلاصة أو غريهـا مـن                
  .تطبيق يف حاالت الكوارثقواعد القانون الدويل الواجبة ال

__________ 

 .وشروحها، ١٢، املادة ٢٠٠٧معيات الصليب األمحر واهلالل األمحر،  لالحتاد الدويل جلالتوجيهيةاملبادئ  )٤١١(
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  التعليق    
 العالقة بني مشاريع املواد وقواعد القانون الدويل اخلاصـة       ٢٠يتناول مشروع املادة      )١(

ويسعى إىل توضيح الطريقة اليت تتفاعل هبا مشاريع املواد         . أو غريها من قواعد القانون الدويل     
تتـصل   اله أو شاريع املواد نفـس   مع قواعد معينة من قواعد القانون الدويل تعاجل موضوع م         

  . قد تنطبق يف احلاالت اليت تغطيها مشاريع املوادهامباشرة بالكوارث ولكن
مشاريع املواد هـذه  توضيح أن هو  "القواعد اخلاصة "واألساس املنطقي لإلشارة إىل       )٢(

رجـة  تتميـز بد  اليت حتدد التزامات    األخرى  املعاهدات أو قواعد القانون الدويل      ال حتل حمل    
ويعكس هذا النهج مبدأ التخصيص ويهدف إىل احلفاظ على التطبيـق           . أعلى من اخلصوصية  

 . هذهاملستمر للشبكة الكثيفة من االلتزامات القائمة إزاء املسائل اليت تتناوهلا مشاريع املواد

وتـشمل هـذه    . شروع املادة تناول أشكال خمتلفة من القواعد اخلاصـة        وُيقصد مب   )٣(
نطاقها من حيث املوضوع ضـمن      يدخل  د أكثر تفصيالً مكرسة يف معاهدات       قواعالقواعد  

كاملعاهدات اإلقليمية أو الثنائية بشأن املساعدة املتبادلة يف حالـة          (نطاق مشاريع هذه املواد     
، إىل جانب القواعد الواردة يف معاهدات خمصصة ملسائل أخرى          )الكوارث على سبيل املثال   

 مـن   ٥من الفرع   " واو"مثالً املادة   (ة تعاجل حاالت الكوارث     تتضمن مع ذلك قواعد حمدد    و
 ).١٩٦٥عام  لمرفق اتفاقية تسهيل حركة املالحة البحرية الدولية

] ٤[٢١هذا النهج أيضاً مع املوقف الذي اختذته اللجنة يف مـشروع املـادة              ويتفق    )٤(
لَّم بضرورة إعطاء األسبقية    وبينما ُيس . املتعلق بسريان مشاريع املواد يف حاالت الرتاع املسلح       

 لقواعد القانون الدويل اإلنساين، يف تلك احلاالت، على األحكام الواردة يف مشاريع املـواد             
قواعد القـانون الـدويل     اليت ال تغطي فيها     " يف احلدود "، ستظل تلك األحكام منطبقة      هذه

 هشهد يف الوقـت نفـس  اإلنساين بعض املسائل القانونية اليت تثريها كارثة حتدث يف منطقة ت          
ستساهم مشاريع املواد هذه يف سد الثغرات القانونية احملتملة يف محاية           وبذلك  . نزاعاً مسلحاً 

 .نزاع مسلحأثناء األشخاص املتأثرين بالكوارث اليت حتدث 

التفاعل بني مشاريع املواد هـذه وقواعـد        " قواعدغريها من   "اإلشارة إىل   تناول  تو  )٥(
 املتعلقة مباشرة بالكوارث، واليت ميكن مع ذلك أن تنطبـق يف حـاالت              القانون الدويل غري  

األحكام ال سيما  -على سبيل املثال األحكام املتعلقة بقانون املعاهدات    ومن ذلك    .الكوارث
القواعد املتعلقـة    وكذلك   -وحدوث تغري أساسي يف الظروف      طارئة  باستحالة أداء   املتصلة  

ويؤكد احلكم أن هـذه الفئـة مـن         . مسؤولية األفراد وولية  مبسؤولية الدول واملنظمات الد   
 املنـصوص   التخصيصمبدأ  مكمالً بذلك   ،   هذه مشاريع املواد ال حتل حملها    ،  أيضاًالقواعد،  

 .عليه يف اجلزء األول من مشروع املادة

 على قواعد القانون الـدويل  ٢٠يف مشروع املادة أيضاً شرط عدم اإلخالل   نطبق  يو  )٦(
يف حـاالت   هامـة    الواقع، ال تغطي مشاريع املواد مجيع املسائل اليت قد تكون            ويف. العريف

القـانون  قواعد  إىل منع املضي يف تطوير      مشاريع املواد   هتدف  إضافة إىل ذلك، ال     . الكوارث
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مشروع املادة من ديباجة اتفاقية فيينـا لقـانون         قد استوحي   و. يف هذا اجملال   الدويل العريف 
املسائل اليت ال تنظمها أحكام هـذه االتفاقيـة   : "، اليت تنص على أن    ١٩٦٩املعاهدات لعام   
 ".لقانون الدويل العريفقواعد استظل خاضعة ل

أنه قد ترد يف قانون املعاهدات، أيضاً،       أالّ يغيب عن األذهان     إضافة إىل ذلك، ينبغي       )٧(
للجنـة أن عبـارة     ولذا، فقد اعتربت ا   . قواعد عامة التطبيق غري مرتبطة مباشرة بالكوارث      

 قواعد القانون الدويل الـيت   مجيعلإلشارة إىلاألنسب هي " غريها من قواعد القانون الدويل    "
 ٢٠ يف مـشروع املـادة       شرط عدم اإلخالل  أن  توضح  قد تتفاعل مع مشاريع املواد، ألهنا       

 . على مجيع فئات قواعد القانون الدويلينطبق

    ]٤[٢١املادة 
   اإلنساين القانون الدويلبالعالقة 

ال تنطبق مشاريع املواد هذه على احلاالت اليت تسري عليها قواعد القانون              
   .الدويل اإلنساين

  التعليق    
عالقة مشاريع املواد بالقانون الدويل اإلنساين ومـن مثّ         ] ٤[٢١يعاجل مشروع املادة      )١(

مفجع بنفس الدرجـة  مدى تغطية مشاريع املواد للرتاع املسلح الذي ميكن أن يكون له تأثري             
وقد صيغ النص حبيث يوضح العالقة بإعطاء األسبقية لقواعد القـانون           . على سري اجملتمعات  

  .الدويل اإلنساين يف احلاالت اليت تسري عليها هذه القواعد
يف ونظرت اللجنة يف إدراج نص يستبعد بشكل صريح انطبـاق مـشاريع املـواد                 )٢(

، حبيـث  ])٣[٣مشروع املـادة    " (الكارثة"يف تعريف   الرتاع املسلح كعنصر إضايف     حاالت  
تتجنب أي تفسري جيعل، ألغراض مشاريع املواد، الرتاع املسلح يدخل يف نطاقها يف حالـة               

ومل ُيتَّبع هذا النهج نظراً ملا قد يـؤدي         ]. ٣[٣استيفاء معيار العتبة املذكور يف مشروع املادة        
اليت تقـع   " الطوارئ املعقدة "، وخباصة يف حاالت     إليه االستبعاد القاطع من نتائج غري مفيدة      
واستبعاد انطباق مشاريع املواد استبعاداً مطلقـاً       . فيها الكارثة يف منطقة تشهد نزاعاً مسلحاً      
 سيضر حبماية األشـخاص املتـأثرين بالكارثـة،    هبسبب وجود نزاع مسلح يف الوقت نفس      

  .حسيما إذا كانت بداية الكارثة تسبق الرتاع املسل ال
أكثـر  " عدم إخـالل  "ونظرت اللجنة أيضاً يف بداية األمر يف تقدمي النص كشرط             )٣(

، باإلبقاء على سريان جمموعيت القواعـد، ومـن مثّ          ٢٠وضوحاً، على غرار مشروع املادة      
اإلشارة إىل أن مشاريع املواد تسري يف سياق الرتاع املسلح بنفس الدرجة اليت تسري فيهـا                

وبدالً من ذلك، استقر رأي اللجنة على معاجلة املـسألة مـن            . يل احلالية قواعد القانون الدو  
ورغم أن مشاريع املواد ال تسعى      . زاوية العالقة بني مشاريع املواد والقانون الدويل اإلنساين       

لتنظيم نتائج الرتاع املسلح، فإهنا ميكن أن تسري يف حاالت الرتاع املسلح الـيت ال تـسري                 
  . الدويل احلالية، وال سيما قواعد القانون الدويل اإلنساينعليها قواعد القانون


