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 الرابع الفصل  
 حماية األافا  في حارث الكوار 

 مقدمة -ألف
( أن تأأأأأأدرج موضأأأأأأوع "محايأأأأأأة 2007قأأأأأأررت اللج أأأأأأة يف دورهتأأأأأأا التاسأأأأأأعة واخل سأأأأأأني ) -38

أوسأأبي ا  -سل سأأيا  ددواردوااشأأخاص يف حأأاالت الكأأوارث" يف سرنأأامج ع لهأأال وأن تعأأني السأأيد 
مأأانون   6املأأؤرخ  62/66مأأ  قأأرار اة عيأأة العامأأة  7و ويف الفقأأرة (7)مقأأررا  خاصأأا  هلأأ ا املوضأأوع

 أحاطت اة عية سقرار اللج ة ددراج   ا املوضوع يف سرنامج ع لهاول 2007ااول/ديس رب 
( يف 2014( دىل السادسأأة والسأأتني )2008ونظأأرت اللج أأةل يف دوراهتأأا مأأ  السأأتني ) -39

و وُعرضت على اللج ة أيضا  (8)  ا املوضوع است ادا  دىل سبعة تقارير متتاسعة قدمها املقرر اخلاص
و  وعة م  الأردود اخلطيأة الأيت قأدمها مكتأب ت سأيق الشأؤون اإلنسأانية  (9)م مرة أعدهتا اامانة

واالحتاد الدويل ة عيات الصليب اامحر واهلالل اامحر على ااسئلة اليت وجهتها دليه ا اللج أة 
  و(10)2008يف عا  
(ل اعت أأدت اللج أأة يف القأأراءة ااوىل   وعأأة 2014السادسأأة والسأأتني ) الأأدورةويف  -40
 مشأأأروع مأأأادة متعلقأأأة حب ايأأأة ااشأأأخاص يف حأأأاالت الكأأأوارث مشأأأفوعة  سالتعليقأأأات 21 مأأأ 

مأأأ  نظامهأأأا ااساسأأأيل أن حتيأأأأ   21دىل  16لل أأأأواد مأأأ  ا  و وقأأأررت اللج أأأةل وفقأأأ(11)عليهأأأا
مشأأاريع املأأوادل عأأ  طريأأق اامأأني العأأا ل دىل احلكومأأات وامل ظ أأات الدوليأأة املختصأأة واللج أأة 

الحتأأأاد الأأأأدويل ة عيأأأات الصأأأأليب اامحأأأر واهلأأأأالل اامحأأأر لتقأأأأدمي اامحأأأأر وا الدوليأأأة للصأأأليب
 و (12)تعليقاهتا ومالحظاهتا عليها

__________ 

 واخل سأأأني الثام أأأة دورهتأأأا يف اللج أأأةل وأقأأأرت و375ل اجمللأأأد الثأأأاينل )اةأأأ ء الثأأأاين(ل الفقأأأرة 2007… حوليأأأة  (7)
يف  "ور م هأأا موضأأوع "محايأأة ااشأأخاص يف حأأاالت الكأأوارثأمأأ مجلأأة ددراج التخطأأي  فريأأق توصأأية ل(2006)

الطويأأ  ااجأأ و وتأأرد نبأأ ة عأأ  املخطأ  العأأا  املتعلأأق ساملوضأأوعل مأأ  دعأأداد اامانأأةل مرفقأأة  اللج أأة سرنأامج ع أأ  
ل املرفأأأأق الثالأأأأث(و وأحاطأأأأت )اةأأأأ ء الثأأأأاين( ل اجمللأأأأد الثأأأأاين2006حوليأأأأة ووو ) 2006 عأأأأا  ستقريأأأأر اللج أأأأة يف

ل سأأأأجدراج  أأأأ ا املوضأأأأوع يف 2006مأأأأانون ااول/ديسأأأأ رب   4املأأأأؤرخ  61/34اة عيأأأأة العامأأأأة عل أأأأا ل يف قرار أأأأا 
 و طوي  ااج اللج ة السرنامج ع   

)التقريأأأأأأأأر  A/CN.4/629)التقريأأأأأأأأر الثأأأأأأأأاين(ل و Corr.1و A/CN.4/615(ل و)التقريأأأأأأأأر ااويل A/CN.4/598انظأأأأأأأأر  (8)
)التقريأر  A/CN.4/662)التقريأر اخلأامس(ل و A/CN.4/652)التقرير الراسأع(ل و Corr.1و A/CN.4/643الثالث(ل و
  و)التقرير الساسع( Add.1و Corr.1و A/CN.4/668السادس(ل و

(9) A/CN.4/590 وAdd.1-3و 
  و33-32ل اجمللد الثاينل )اة ء الثاين(ل الفقرتان 2008… حولية  (10)

  و56و 55الفقرتان (ل A/69/10) 10الوثائق الرمسية للج عية العامةل الدورة التاسعة والستونل امللحق رقم  (11)

  و53-51ل الفقرات املرجع نفس  (12)

http://undocs.org/ar/A/res/61/34
http://undocs.org/ar/A/CN.4/598
http://undocs.org/ar/A/CN.4/615
http://undocs.org/ar/A/CN.4/629
http://undocs.org/ar/A/CN.4/643
http://undocs.org/ar/A/CN.4/643/corr.1
http://undocs.org/ar/A/CN.4/652
http://undocs.org/ar/A/CN.4/662
http://undocs.org/ar/A/CN.4/668
http://undocs.org/ar/A/CN.4/668/corr.1
http://undocs.org/ar/A/CN.4/668/add.1
http://undocs.org/ar/A/CN.4/590
http://undocs.org/ar/A/CN.4/590/add.1
http://undocs.org/ar/A/69/10
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 الحالية الدورة في المواوع في النظر -باء 
(ل A/CN.4/697علأأى اللج أأة التقريأأر الثأأام  لل قأأرر اخلأأاص )ا  يف الأأدورة احلاليأأةل مأأان معروضأأ -41
عأأ  التعليقأأات واملالحظأأات الأأواردة مأأ  احلكومأأات وامل ظ أأات الدوليأأة وغري أأا مأأ  الكيانأأات  فضأأال  

(A/CN.4/696 وAdd.1و)   
 3296دىل  3291ونظأأرت اللج أأة يف التقريأأر الثأأام  لل قأأرر اخلأأاص يف جلسأأاهتا مأأ   -42

 11ل املعقأأأأأأودة يف 3296و ويف اةلسأأأأأة 2016أيار/مأأأأأايو  11دىل  2املعقأأأأأودة يف الفأأأأأرتة مأأأأأ  
ل أحالأأأأت اللج أأأأة دىل ة أأأأة الصأأأأياغة مشأأأأروع الديباجأأأأةل الأأأأ ي اقرتحأأأأ  املقأأأأرر 2016أيار/مأأأأايو 
يف سأفن تشأرع ة ة الصياغة  وأوع ت دىلل 21دىل  1ام ل ومشاريع املواد م  يف تقرير  الثاخلاص 

تعليقات احلكومات وامل ظ أات الدوليأة وغري أا مأ   يف اعتبار االقراءة الثانية ملشاريع املواد آخ ة 
الثأأام  الكيانأأاتل ومقرتحأأات املقأأرر اخلأأاص وامل اقشأأة الأأيت دارت يف اةلسأأة العامأأة حأأول التقريأأر 

  لل قرر اخلاصو
املعقأأودة  3310( يف جلسأأتها A/CN.4/L.871ونظأأرت اللج أأة يف تقريأأر ة أأة الصأأياغة ) -43
مشأأأأأاريع املأأأأأواد املتعلقأأأأأة حب ايأأأأأة مأأأأأ  واعت أأأأأدت اجمل وعأأأأأة الكاملأأأأأة  2016ح يران/يونيأأأأأ   3يف 

  أدنا (و 1- القراءة الثانيةل يف اةلسة نفسها )الفرع  اءااشخاص يف حاالت الكوارثل يف
 آب/ 4دىل  2الفأأأأأأأأأأأرتة مأأأأأأأأأأأ  املعقأأأأأأأأأأأودة يف  3335دىل  3332ات مأأأأأأأأأأأ  ويف اةلسأأأأأأأأأأأ -44

 2-ل اعت دت اللج ة التعليقات على مشاريع املأواد املأ مورة أعأال  )الفأرع  أاء2016 أغسطس
  أدنا (و
 مشأأأاريع املأأأواد مشأأأفوعة   دىل اة عيأأأة العامأأأة اللج أأأةل وفقأأأا  ل ظامهأأأا ااساسأأأيل وتقأأأد  -45

  سالتوصية الواردة أدنا و

 توصية اللجنة -جيم 
 23ل قأررت اللج أةل وفقأا  لل أادة 2016آب/أغسأطس  4ل املعقودة يف 3335يف اةلسة  -46

سوضأأأع اتفاقيأأأة علأأأى أسأأأاس مشأأأاريع املأأأواد املتعلقأأأة مأأأ  نظامهأأأا ااساسأأأيل أن توصأأأي اة عيأأأة العامأأأة 
 حب اية ااشخاص يف حاالت الكوارثو

 إاادة بالمقرر الفا  -دال 
ل ا أأ ت اللج أأةل سعأأد اعت أأاد 2016آب/أغسأأطس  4املعقأأودة يف  3335يف اةلسأأة  -47

  مشاريع املواد املتعلقة حب اية ااشخاص يف حاالت الكوارثل القرار التايل سالت مية:
  الدويلل القانون ة ة دن"
  مشاريع املواد املتعلقة حب اية ااشخاص يف حاالت الكوارثل "وقد اعت دت 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/697
http://undocs.org/ar/A/CN.4/696
http://undocs.org/ar/A/CN.4/696/add.1
http://undocs.org/ar/A/CN.4/871
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أوسأأأأبي ال عأأأأ  تقأأأأدير ا البأأأأالغ  -سل سأأأأيا لل قأأأأرر اخلأأأأاصل السأأأأيد ددواردو  تعأأأأرب" 
مسأأأامهة سأأأاروة يف دعأأأداد مشأأأاريع املأأأوادل مبأأأا س لأأأ  مأأأ  جهأأأود  قدمأأأ  مأأأ  ملأأأا وهتانيهأأأا احلأأأارة

حتقيقأأأ  مأأأ  نتأأأائج يف وضأأأع مشأأأاريع املأأأواد الع أأأ ل وملأأأا    تكأأأ  ومأأأا أسأأأدا  مأأأ  تفأأأان  يف ال
   الكوارث"و املتعلقة حب اية ااشخاص يف حاالت

 نص مشاريع المواد المتعلقة بحماية األافا  في حارث الكوار  -هاء 
 نص مشاريع المواد -1 

م أة يرد في ا يلي نص مشاريع املواد اليت اعت دهتا اللج ة يف القراءة الثانيةل يف دورهتا الثا -48
 والستنيو

 حماية األافا  في حارث الكوار 
مأ  ميثأاق اامأم املتحأدةل الأيت  13)أ( م  املادة 1الفقرة  د  تضع يف اعتبار ا 

تأأ ص علأأى أن تبأأادر اة عيأأة العامأأة سأأججراء دراسأأات وتضأأع توصأأيات سغأأرض تشأأجيع 
  التطوير التدرني للقانون الدويل وتدوي  ل

تأأواتر الكأوارث الطبيعيأة والبشأأرية امل شأف وشأدهتا وآثار أأا  ود  تفخأ  يف احلسأبان 
 لاملدمرة القصرية والطويلة اامد

االحتياجأأأأأات ااساسأأأأأية ل شأأأأأخاص الأأأأأ ي  يتأأأأأفثرون  ود  تأأأأأدرك متأأأأأا  اإلدراك 
 لسالكوارثل وتعي وجوب احرتا  حقوقهم يف     الظرو 

القي ة ااساسية للتضأام  يف العالقأات الدوليأة وأمهيأة توطيأد التعأاون  ود  تعي 
  الدويل يف م  مرحلة م  مراح  الكارثةل

مبدأ سيادة الدول وجتأدد سالتأايل التفميأد علأى الأدور الرئيسأي للدولأة  ود  تؤمد 
  امل كوسة سالكارثة يف توفري مساعدات اإلغاثةل

  1المادة 
 النطاق

  واد     على محاية ااشخاص يف حاالت الكوارثوت طبق مشاريع امل 

  2المادة 
 الغرض

الغرض مأ  مشأاريع املأواد  أ    أو تيسأري االسأتجاسة الكافيأة والفعالأة حلأاالت  
الكوارث واحلد م  خماطر الكأوارثل علأى  أو يلأح االحتياجأات ااساسأية ل شأخاص 

  املع يني وحيرت  حقوقهم ماملة و
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  3المادة 
 المصطلحاثاستفدام 

 اغراض مشاريع املواد    : 
يقصأأأد مبصأأأطلح "الكارثأأأة": أي حأأأدث مفجأأأع أو سلسأأألة أحأأأداث  )أ( 

مفجعأأأأة يأأأأ جم ع هأأأأا وقأأأأوع خسأأأأائر يف اارواح علأأأأى نطأأأأاق واسأأأأعل أو معانأأأأاة ومأأأأرب 
دنسانيان شديدانل أو ن وح مجاعيل أو أضرار مادية أو سيئية واسعة ال طاقل وعلى  أو 

 ؛ جملت عيعط  سشدة أنشطة ا
يقصد مبصأطلح "الدولأة املتأفثرة" الدولأة الأيت تقأع مارثأة يف دقلي هأا أو  )ب( 

  يف دقليم خاضع لواليتها أو سيطرهتا؛
يُقصأأأد مبصأأأطلح "الدولأأأة املسأأأاِعدة" الدولأأأة الأأأيت تقأأأد  املأأأأساعدة دىل  )ج( 

  دولة متفثرة مبوافقتها؛
حكوميأأأة دوليأأأأة  يُقصأأأد مبصأأأطلح "اةهأأأة املسأأأاِعدة ااخأأأرى" م ظ أأأة )د( 

خمتصأأةل أو م ظ أأة غأأري حكوميأأة  ات صأألة أو ميأأان آخأأر  و صأألة يقأأد  املسأأاعدة دىل 
  الدولة املتفثرة مبوافقتها؛

يقصأأأأأد مبصأأأأأطلح "املسأأأأأاعدة اخلارجيأأأأأة" موظفأأأأأو اإلغاثأأأأأأة واملعأأأأأأدات  )ه( 
 والسلع واخلدمات املقدمة م  دولة مساِعدة أو جهة مساِعدة أخرى دىل دولأة متفثرة يف

  سياق مساعدات اإلغاثة يف حاالت الكوارث؛
يقصأأد مبصأأطلح "موظفأأو اإلغاثأأة" املوظفأأون املأأدنيون أو العسأأكريون  )و( 

الأأأأ ي  ترسأأأألهم دولأأأأة مسأأأأاِعدة أو جهأأأأة مسأأأأاِعدة أخأأأأرى اغأأأأراض تقأأأأأدمي مأأأأأساعدات 
  اإلغاثة يف حاالت الكوارث؛

آلالتل يقصأأأد مبصأأأطلح "املعأأأدات والسأأألع" اإلمأأأدادات واادوات وا )و( 
واحليوانأأات املدرسأأة تأأدريبا  خاصأأا ل واملأأواد الغ ائيأأةل وميأأا  الشأأربل واإلمأأدادات الطبيأأةل 
وسأأب  اإليأأواءل والكسأأاءل واافرشأأةل واملرمبأأات ومعأأدات االتصأأاالت وغري أأا مأأ  لأأواو  

  مساعدات اإلغاثة يف حاالت الكوارثو

  4المادة 
 الكرامة اةنسانية

 اإلنسان ااصيلة ومحايتها يف حاالت الكوارثويتعني احرتا  مرامة  

  5المادة 
 حقوق اةنسان

ل شخاص املتفثري  سالكوارث احلق يف احرتا  حقوقهم اإلنسانية ومحايتها وفقا   
  للقانون الدويلو
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  6المادة 
 المبادئ اةنسانية

وال  ا أأأةل يتعأأأني االسأأأتجاسة حلأأأاالت الكأأأوارث وفقأأأا  ملبأأأادئ اإلنسأأأانية واحليأأأاد  
  وعلأى أساس عد  الت يي ل ومبراعاة احتياجات ااشخاص القاسلني للتفثر سوج  خاصو

  7المادة 
 واجب التعاون

يف سأأياق تطبيأأق مشأأاريع املأأواد  أأ  ل تتعأأاون الأأدولل حسأأب مقتضأأى احلأأالل  
في أا سي هأا ومأأع اامأم املتحأأدة وع اصأر حرمأة الصأأليب اامحأر واهلأأالل اامحأر واةهأأات 

 ساعدة ااخرىوامل

  8المادة 
 أاكال التعاون في ارستجابة لحارث الكوار 

يشأأأ   التعأأأاون يف االسأأأتجاسة حلأأأاالت الكأأأوارث املسأأأاعدات اإلنسأأأانيةل وت أأأأسيق  
أع ال اإلغاثة واالتصاالت الدوليةل وتوفري موظفي اإلغاثأة واملعأدات والسألع واملأوارد العل يأة 

 والطبية والتق يةو

  9المادة 
 د من مفاطر الكوار الح
حتأأد مأأ  دولأأة مأأ  خمأأاطر الكأأوارث سا أأا  التأأداسري امل اسأأبةل سوسأأائ   -1 

 م ها التشريعات واانظ ةل مل ع الكوارث والتخفي  م  آثار أا والتف ب هلاو
تش   تداسري احلد م  خمأاطر الكأوارث دجأأراء ع ليأأات تقيأأيم لل خأاطرل  -2 

ملخأاطر ومأا سأبق تكبأد  مأ  خسأائرل ودنشأاء نُظأم ل نأ ار ومجع ونشر املعلومات املتعلقأة سا
 املبكر وتشغيلهاو

  10المادة 
 دور الدولة المتأثرة

علأأأأأأى الدولأأأأأأأة املتأأأأأأأفثرة واجأأأأأأأب ضأأأأأأأ ان محايأأأأأأأة ااشأأأأأأأخاص وتقأأأأأأأدمي  -1 
مسأأأاعدات اإلغاثأأأة يف حأأأاالت الكأأأوارث يف دقلي هأأأا أو ااقأأأاليم اخلاضأأأعة لواليتهأأأا أو 

 سيطرهتاو
املتأأفثرة سالأأدور الرئيسأأي يف توجيأأ  مسأأاعدات اإلغاثأأة تضأأطلع الدولأأة  -2 

 ومراقبتها وت سيقها واإلشرا  عليهاو
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  11المادة 
 واجب الدولة المتأثرة في التماس المساعدة الفارجية

على الدولة املتفثرةل يف حالة جتاوو حجم الكارثأة سوضأوح قأدرهتا الوط يأأة علأأى  
مقتضأأأى احلأأأالل مأأأ  الأأأدول ااخأأأرى االسأأأتجاسةل واجأأأب الت أأأاس املسأأأاعدةل حسأأأب 
 واامم املتحدة واةهات املساعدة ااخرى احملت لةو

  12المادة 
 عروض المساعدة الفارجية

أن تعأرضل احملت لة للدول واامم املتحدة واةهات املساعدة ااخرى  -1 
 يف حاالت الكوارثل مساعدهتا على الدولة املتفثرةو

ملساعدة اخلارجية م  خالل طلب توجهأ  ع دما تلت س دولة متفثرة ا -2 
دىل دولة أخرى أو دىل اامم املتحدة أو دىل أي جهة مساعدة أخرى حمت لةل فأجن علأى 

الدولأأة  تسأأارع دىل ديأأالء الطلأأب االعتبأأار الواجأأب ودىل دسأأالغاةهأأة متلقيأأة الطلأأب أن 
 املتفثرة سرد او

  13المادة 
 ارجيةموافقة الدولة المتأثرة على المساعدة الف

 يتطلب تقدمي املساعدة اخلارجية موافقة الدولة املتفثرةو -1 
 ال حُتجب املوافقة على املساعدة اخلارجية تعسفا و -2 
ع أأأد تقأأأدمي عأأأرض مسأأأاعدة خارجيأأأة وفقأأأا  ملشأأأاريع املأأأواد  أأأ  ل فأأأجن  -3 

مأأان  لأأأك ممك أأأا ل أن تعلأأ  قرار أأأا سشأأفن العأأأرض املقأأأد  يف   مل أأأاعلأأأى الدولأأأة املتأأفثرةل  
 الوقت امل اسبو 

  14المادة 
 اروط تقديم المساعدة الفارجية

نأأوو للدولأأة املتأأفثرة فأأرض شأأروط علأأى تقأأدمي املسأأاعدة اخلارجيأأة هلأأاو وتكأأون  
ل  أأ   الشأأروط متفقأأة مأأع مشأأاريع املأأواد  أأ  ل وقواعأأد القأأانون الأأدويل الواجبأأأة التطبيأأق

والقأأانون الأأوطر للدولأأة املتأأفثرةو وتراعأأي  أأ   الشأأروط االحتياجأأات احملأأأددة ل شأأخاص 
املتفثري  سالكوارث ونوعية املساعداتو وحتدد الدولة املتفثرةل ع د وضع الشأروطل نطأاق 

 املساعدة املطلوسة ونوعهاو
  15المادة 

 تيسير المساعدة الفارجية
الالومأةل يف دطأأار قانوهنأأا الأأوطرل لتيسأأري  تتخأ  الدولأأة املتأأفثرة التأأداسري -1 

  تقدمي املساعدة اخلارجية سصورة فورية وفعالةل وخباصة في ا يتعلق مبا يلي:
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موظفأأأو اإلغاثأأأةل يف  أأأاالت مثأأأ  االمتيأأأاوات واحلصأأأاناتل وشأأأروط  )أ( 
 م ح التفشرية والدخولل وتصاريح الع  ل وحرية الت ق ؛

مثأأ  االشأأرتاطات والتعريفأأات اة رميأأة  املعأأدات والسأألعل يف  أأاالت )ب( 
 والضرائب وال ق ل والتصر  فيهاو 

تض   الدولة املتفثرة سأهولة االطأالع علأى تشأريعاهتا وأنظ تأأها  ات  -2 
  الأصلةل تيسريا  المتثال أحكا  القانون الوطرو

  16المادة 
 حماية موظفي اةغاثة ومعداث وسلع اةغاثة

لتأأأداسري امل اسأأأبة لضأأأ ان محايأأأة مأأأوظفي اإلغاثأأأة واملعأأأدات تتخأأأ  الدولأأأة املتأأأفثرة ا 
والسأألع املوجأأودة يف دقلي هأأا أو يف ااقأأاليم اخلاضأأعة لواليتهأأا أو سأأيطرهتا اغأأراض تقأأدمي 

   املساعدة اخلارجيةو

  17المادة 
 وقف المساعدة الفارجية

ة للدولأأأأة املتأأأأفثرة أو الدولأأأأة املسأأأأاعدة أو اامأأأأم املتحأأأأدة أو أي جهأأأأة مسأأأأاعد 
أخأأرى أن توقأأ  املسأأاعدة اخلارجيأأة يف أي وقأأتو وتقأأد  الدولأأة أو اةهأأة العاومأأة علأأى 
وق      املساعدة دخطارا  م اسبا  س لكو وتتشأاور الدولأة املتأفثرةل وحسأب االقتضأاءل 
الدولأأة املسأأاعدة أو اامأأم املتحأأدة أو اةهأأة املسأأاعدة ااخأأرىل سشأأفن وقأأ  املسأأاعدة 

  اخلارجية وطرائق و

  18المادة 
 العققة بقواعد القانون الدولي األ ر 

ال  أأأ  مشأأأاريع املأأأواد  أأأ   سقواعأأأد القأأأانون الأأأدويل ااخأأأرى الواجبأأأة  -1 
   التطبيقو

ال ت طبق مشاريع املواد     يف نطاق خضوع االستجاسة دىل حاالت  -2 
 الكوارث لقواعد القانون الدويل اإلنساينو

 والتعليقاث عليهانص مشاريع المواد  -2 

ل الأأيت اعت أأدهتا اللج أأة يف القأأراءة يأأرد في أأا يلأأي نأأص مشأأروع الديباجأأة ومشأأاريع املأأواد -49
 التعليقاتو الثانيةل مشفوعة  س
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 حماية األافا  في حارث الكوار 
 ووو  

 األماااام ميثاااااق ماااان 13 المااااادة ماااان( أ)1 الفقاااارة اعتبارهااااا فااااي تضااااع إذ 
 وتضااااع دراساااااث بااااءجراء العامااااة الجمعيااااة تبااااادر أن علااااى تاااانص   التااااي المتحاااادة،
  دولي وتدوين ،ال للقانون التدريجي التطوير تشجيع غرضب توصياث

تاواتر الكاوار  الطبيعياة والبشارية المنشاأ واادتها  وإذ تأ ذ في الحسبان 
  ،المدمرة القصيرة والطويلة األمد وآثارها

 يتااأثرونارحتياجاااث األساسااية لصااافا  الااذين  تمااام اةدراك وإذ تاادرك 
  ،جوب احترام حقوقهم في هذه الظروفالكوار ، وتعي و ب

القيمااة األساسااية للتضااامن فااي العققاااث الدوليااة وأهميااة توطيااد  وإذ تعااي 
 التعاون الدولي في كل مرحلة من مراحل الكارثة، 

ى الادور الرئيساي مبادأ سايادة الادول وتجادد بالتاالي التأكياد علا وإذ تؤكاد 
 للدولة المنكوبة بالكارثة في توفير مساعداث اةغاثة،

 ... 

 التعليق  

هتأأأد  الديباجأأأة دىل تأأأوفري دطأأأار مفأأأا ي ي ملشأأأاريع املأأأوادل حيأأأّدد السأأأياق العأأأا  الأأأ ي  (1)
صيغت في  مشاريع املواد املتعلقة حب ايأة ااشأخاص يف حأاالت الكأوارثل ويأوفّر السأ د امل طقأي 

 لل صو ااساسي

وترمأأأأ  الفقأأأأرة ااوىل مأأأأ  الديباجأأأأة علأأأأى الواليأأأأة املسأأأأ دة دىل اة عيأأأأة العامأأأأةل مبوجأأأأب  (2)
مأأ  ميثأأاق اامأأم املتحأدةل ستشأأجيع التطأأوير التأأدرني للقأأانون الأأدويل  13)أ( مأأ  املأأادة 1 الفقأرة

وتدوي أأأأ ل وعلأأأأى اهلأأأأد  املرتتأأأأب علأأأأى  لأأأأك الأأأأ ي ت شأأأأد  ة أأأأة القأأأأانون الأأأأدويلل علأأأأى ال حأأأأو 
م  نظامها ااساسيو و ي تستخد  مفردات شبيهة ستلك الواردة يف  1امل صوص علي  يف املادة 

و ومأ  أغراضأها أيضأا  أهنأا تسأل  الضأوءل (13)املشاريع ال هائية للج ة اليت تتضأ   ديباجأة أحدث
ل علأأى أن مشأأاريع املأأواد تتضأأ   ع اصأأر تتعلأأق سكأأ  مأأ  التطأأوير التأأدرني للقأأانون البدايأأةم أأ  

 الدويل وتدوي  و

__________ 

 62/68انظأأر املأأواد املتعلقأأة مب أأع الضأأرر العأأاسر للحأأدود ال أأاجم عأأ  أنشأأطة خطأأرةل مرفأأق قأأرار اة عيأأة العامأأة  (13)
اجمللد الثأاين )اةأ ء الثأاين(ل الفصأ   ل2001 ووو حوليةل والتعليق عليهال 2007مانون ااول/ديس رب   6املؤرخ 

 63/124اخلامسل الفرع  اء؛ واملواد املتعلقة سقانون طبقات امليا  اةوفيأة العأاسرة للحأدودل قأرار اة عيأة العامأة 
اجمللأأد الثأأاين )اةأأ ء الثأأاين(ل  ل2008حوليأأة ووو ليهأأال ع اتل والتعليقأأ2008مأأانون ااول/ديسأأ رب   11املأأؤرخ 

 الفص  الراسعل الفرع  اءو

http://undocs.org/ar/A/res/62/68
http://undocs.org/ar/A/res/63/124
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وتوجأأأ  الفقأأأرة الثانيأأأة مأأأ  الديباجأأأة ال ظأأأر دىل تأأأواتر الكأأأوارث الطبيعيأأأة والبشأأأرية امل شأأأف  (3)
وشأأأدهتا وآثار أأأا املأأأدمرةل الأأأيت أثأأأارت قلأأأق اجملت أأأع الأأأدويلل مأأأا دفأأأع ساللج أأأة دىل صأأأياغة قواعأأأد 

 ي ة ملشاريع املواد     مقارنة  قانونيةو واإلشارة دىل "الكوارث الطبيعية والبشرية امل شف" تؤمد مسة مم
 هلا سالصكوك ااخرى امل اثلة اليت يكون نطاقهأا أضأيق حُبكأم اقتصأار ا علأى الكأوارث الطبيعيأةو

و ااسأباب مأ  معقأدة   وعأة نشأوئها وراء تكأون مثأريا  مأا الرؤيأةل تلأك نقأيض على فالكوارثل
 علأى الرتميأ  مأع الكارثأةل دورة حأ مرا خمتل  تش   أن املواد شاريعمب يُقصد  لكل على وعالوة

صأد مأ  اإلشأارة دىل "اآلثأار القصأرية والطويلأة اامأد" والقو الكأوارث خمأاطر مأ  واحلد االستجاسة
تأأوحي تلأأك   أأو سيأأان أن حمأأور ترميأأ  مشأأاريع املأأواد لأأيس اآلثأأار املباشأأرة للكارثأأة فحسأأبو م أأا

 ورحلة التعايفاإلشارة أيضا  ساتباع هنج جامع يش   اانشطة املكرسة مل

وتت أأأاول الفقأأأرة الثالثأأأة مأأأ  الديباجأأأة االحتياجأأأات ااساسأأأية ل شأأأخاص الأأأ ي  تكأأأون  (4)
الكوارثل وتكأأرر التفميأأد علأأى وجأأوب احأأرتا  حقأأوق سأأحيأأاهتم ورفأأا هم وممتلكأأاهتم قأأد تضأأررت 

  ؤالء ااشخاص يف مث      الظرو ل على ال حو امل صوص علي  يف مشاريع املوادو 

ر الفقأأأرة الراسعأأأة مأأأ  الديباجأأأة سالقي أأأة ااساسأأأية للتضأأأام  يف العالقأأأات الدوليأأأة وتأأأ مّ  (5)
وسفمهيأأأة توطيأأأد التعأأأاون الأأأدويل يف مأأأ  مرحلأأأة مأأأ  مراحأأأ  الكارثأأأةل ومالمهأأأا مفهومأأأان حموريأأأان 
سال سأأبة هلأأ ا املوضأأوعل وال ميكأأ  تفسأأريمها علأأى أهن أأأا ي تقصأأان مأأ  سأأيادة الأأدول املتأأفثرة ومأأأ  

 حدود القانون الدويلو أما  مر "م  مرحلة م  مراح  الكارثة" فهو تسليم سفّن اختصاصاهتا يف
 نطاق مشاريع املواد يش  ل حسب االقتضاءل م  املراح  اليت تتفّل  م ها دورة الكارثةو

والفقرة ااخرية م  الديباجة تؤمد مبدأ سيادة الدول وتعيد التفميد علأى الأدور الرئيسأي  (6)
للدولأأة املتأأفثرة يف تأأوفري مسأأاعدات اإلغاثأأةل و أأو مأأا يشأأك  ع صأأرا  أساسأأيا  مأأ  ع اصأأر مشأأاريع 

 أأو سسأأ  اخللفيأأة الأأيت والأأدور الرئيسأأي للدولأأة امل كوسأأة املأأوادو والغأأرض مأأ  اإلشأأارة دىل السأأيادة 
 وي بغي أن تفهم يف ضوئها   وعة مشاريع املواد سفم لها

   1 المادة
 النطاق

 ت طبق مشاريع املواد     على محاية ااشخاص يف حاالت الكوارثو 

 التعليق   
نطأاق مشأاريع املأوادل ويتتبأع مسأار صأياغة ع أوان املوضأوعو و أو  1حيدد مشروع املادة  (1)

مشاريع املواد ساعتبار ا ترم  يف املقا  ااول على محاية ااشخاص ال ي  تتفثر حياهتم حيدد اجتا  
ل علأأى 2عليأأ ل ي صأأب الرتميأأ ل م أأا حيأأدد  مشأأروع املأأادة  ورفأأا هم وممتلكأأاهتم سأأالكوارثو وس أأاء  

للكأأوارثل فضأأال  عأأ  احلأأد مأأ  خمأأاطر الكأأوارثل علأأى  أأو مأأا  وفعأأال يلأأح  االسأأتجاسةتيسأأري 
  ااشخاص املع يني ااساسيةل وحيرت  يف الوقت  ات  حقوقهم سالكام و احتياجات
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وتغطأأأي مشأأأاريع املأأأوادل مأأأ  حيأأأث االختصأأأاص املوضأأأوعيل حقأأأوق والت امأأأات الأأأدول  (2)
املتأأفثرة سكارثأأة مأأا في أأا يتعلأأق سااشأأخاص املوجأأودي  يف أراضأأيها )سصأأر  ال ظأأر عأأ  ج سأأيتهم( 

الأدول الثالثأة وامل ظ أات احلكوميأة حقأوق والت امأات طرهتال و يف أقاليم خاضأعة لواليتهأا أو سأي أو
الدوليأة وامل ظ أأات غأري احلكوميأأة وغري أا مأأ  الكيانأات الأأيت ميك هأا التعأأاونل وخباصأة التعأأاون يف 
توفري املساعدة الغوثية يف حاالت الكأوارث ويف احلأد مأ  خمأاطر الكأوارثو ومأ  املفهأو  أن  أ   

لأأى حمأأوري  مهأأا: حقأأوق والت امأأات الأأدولل مأأ  م هأأا جتأأا  ااخأأرىل احلقأأوق وااللت امأأات تسأأري ع
وحقأوق والت امأأات الأأدول جتأأا  ااشأخاص احملتأأاجني دىل احل ايأأةو ولأأئ  مأان الرتميأأ  ي صأأب علأأى 

سشك  عأا ل دىل حقأوق اافأراد املتأفثري  سأالكوارث  ودنمشاريع املواد أيضا ل  تتطرقاحملور ااولل 
انون الأدويلو وأمهيأة محايأة حقأوق اإلنسأان يف حأاالت الكأوارث تتجلأى على ال حأو احملأدد يف القأ

يف اال ت ا  املت ايد ال ي تولي  هل   املسفلة  يئات حقوق اإلنسان امل شفة سرعاية اامم املتحأدةل 
ل 3فضأأال  عأأ  احملأأامم اإلقلي يأأة والدوليأأةو وعأأالوة علأأى  لأأكل وم أأا  أأو مبأأني يف مشأأروع املأأادة 

املواد على نوع معأني مأ  الكأوارثو فأالت يي  سأني الكأوارث الطبيعيأة والكأوارث  مشاريع تقتصر ال
البشرية امل شف قد يكون مصط عا  ويصعب الت سك س  يف الواقع الع لي نظرا  للتفاعأ  املعقأد سأني 

 خمتل  ااسباب اليت تؤدي دىل الكوارثو 

ااشأأأأخاص ويقتصأأأأر نطأأأأاق مشأأأأاريع املأأأأواد مأأأأ  حيأأأأث االختصأأأأاص الشخصأأأأي علأأأأى  (3)
الطبيعيأأأني املتأأأفثري  سأأأالكوارثو وساإلضأأأافة دىل  لأأأكل نأأأري الرتميأأأ  سصأأأورة رئيسأأأية علأأأى أنشأأأطة 
الأأدول وامل ظ أأات احلكوميأأة الدوليأأةل مبأأا فيهأأا م ظ أأات التكامأأ  اإلقلي أأيل والكيانأأات ااخأأرى 
و الأأأأيت تت تأأأأع ساختصأأأأاص قأأأأانوين دويل حمأأأأدد يف تأأأأوفري املسأأأأاعدة الغوثيأأأأة يف حأأأأاالت الكأأأأوارث

أنشأأأأطة امل ظ أأأأات غأأأأري احلكوميأأأأة وغري أأأأا مأأأأ  اةهأأأأات الفاعلأأأأة اخلاصأأأأةل الأأأأيت ُيشأأأأار دليهأأأأا   أمأأأأا
م ج وعة أحيانأا  ستعبأري الع اصأر الفاعلأة "لل جت أع املأدين"ل فأال تُأدرج يف نطأاق مشأاريع املأواد 
دال سشك  ثانويل سواء م ستفيدة مباشرة مأ  الواجبأات امللقأاة علأى عأاتق الأدول )مثأ  واجأب 

( أو سصأأأورة غأأأري 7لتعأأأاون الأأأ ي يقأأأع علأأأى عأأأاتق الأأأدولل علأأأى ال حأأأو الأأأوارد يف مشأأأروع املأأأادة ا
مباشأأرةل ساعتبار أأا خاضأأعة للقأأوانني احملليأأة امل فأأ ة ملشأأاريع املأأواد للدولأأة املتأأفثرةل أو لدولأأة ثالثأأةل 

وجأ  التحديأدل االت املبي ة على احل عدا وفي ا لدولة ج سية الكيان أو اةهة الفاعلة اخلاصةو أو
مشاريع املواد االستجاسة الدولية للكوارث م  جانب اةهات الفاعلة الدولية واحمللية علأى  تش  

املسأاعدة  مثأ مشاريع املواد أنواعا  أخرى م  املساعدة الدوليةل  ال تش  حد سواءو ومع  لكل 
 اليت تقدمها الدول لرعايا ا يف اخلارج واملساعدة الق صليةو

شأأأري دليأأأ  عبأأأارة "يف حأأأاالت" الأأأواردة يف ع أأأوان املوضأأأوعل يرمأأأ  نطأأأاق مشأأأاريع وم أأأا ت (4)
وقوع  املبكر سعد التعايفاملوادل م  حيث االختصاص ال مرل ترمي ا  رئيسيا  على مرحلة االستجاسة 

الكارثة مباشرةل مبا يف  لك مرحلأة التع أري سعأد وقأوع الكارثأةو ومأع  لأكل تشأ   مشأاريع املأواد 
يت اولأ  مشأروع  ل مرحلة ما قبأ  وقأوع الكارثأةل و أو مأا2لى  و ما يؤمد  مشروع املادة أيضا ل ع
 ال ي يتطرق انشطة احلد م  خماطر الكوارث والوقاية م ها والتخفي  م  حدهتاو 9املادة 
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وال تقتصأأر مشأأاريع املأأوادل مأأ  حيأأث االختصأأاص املكأأاينل علأأى اانشأأطة املضأأطلع هبأأا  (5)
تش   أيضا  اانشطة امل جأ ة داخأ  الأدول املقدمأة لل سأاعدة ودول  س كارثةل ال مكان وقوعيف 

تطبيأأق مشأأاريع املأأوادو  فعيأأ العبأأورو م أأا أن الطأأاسع العأأاسر للحأأدود لكارثأأة لأأيس شأأرطا  ضأأروريا  لت
دث الكوارث الكبرية أثرا  عاسرا  للحدودل مأا يأؤدي دىل ويأادة ف   املؤمد أن  ليس م  ال ادر أن حتُ 

احلاجة دىل التعأاون والت سأيق علأى املسأتوى الأدويلو دال أن الواقأع يعأج ساامثلأة علأى سأ ل جهأود 
دولية ضخ ة لتقدمي مسأاعدات غوثيأة ملواجهأة مأوارث ال تتعأدى احلأدود اإلقلي يأة لدولأة واحأدة 

ة محاي واجبالدول يف حال وقوع مارثةل يقع على عاتق أو إلقليم خاضع لواليتها أو سيطرهتاو و 
مجيع ااشخاص املوجودي  يف أراضيها أو يف ااقاليم اخلاضعة لواليتها أو سأيطرهتال سغأض ال ظأر 
ع  ج سيتهم س  سصر  ال ظأر عأ  وضأعهم القأانوين أيضأا و ومأع أن اعتبأارات خمتلفأة قأد ت شأفل 

 ص على خال   لكل فجن مشاريع املواد ليست مفصلة على مقأاس نأوع حمأدد أو حالأة ما مل يُ 
قصأد هبأا أن تكأون مرنأة التطبيأق حبيأث تلأح االحتياجأات ال اشأئة عأ  ة م  الكأوارثل سأ  يُ حمدد

  مجيع الكوارث سصر  ال ظر ع  أثر ا العاسر للحدودو

   2المادة 
 الغرض

فعالأة حلأاالت الكافيأة و السأتجاسة االالغرض مأ  مشأاريع املأواد  أ    أو تيسأري  
و يلأح االحتياجأات ااساسأية ل شأخاص الكوارث واحلد م  خماطر الكأوارثل علأى  أ

 املع يني وحيرت  حقوقهم ماملة و

 التعليق  

)ال طأأأاق( ستأأأوفري م يأأأد مأأأ  التوجيأأأ   1يف شأأأرح مشأأأروع املأأأادة  2مشأأأروع املأأأادة يتوسأأأع  (1)
سأأأني "االحتياجأأأات"  ساملقاسلأأأةمشأأأاريع املأأأوادو وتتعلأأأق القضأأأية الرئيسأأأية املثأأأارة  الغأأأرض مأأأ سشأأأفن 

نت اللج أة علأى درايأة سال قأاش الأدائر يف دوائأر املسأاعدة اإلنسأانية سشأفن مأا د ا  و"احلقوق"و وما
مأأأان ي بغأأأي تفضأأأي  اتبأأأاع هنأأأج "قأأأائم علأأأى احلقأأأوق" سأأأدال  مأأأ  الأأأ هج التقليأأأدي "القأأأائم علأأأى 

العكأأأأسو ومأأأأان الشأأأأعور السأأأأائد لأأأأدى اللج أأأأة أن ال هجأأأأني ليسأأأأا مت أأأأافري   االحتياجأأأأات"ل أو
  اعتبأار مأ  م ه أا مك أال  لاخأرو واسأتقر رأي اللج أة علأى صأيغة سالضرورةل ولك  م  اافضأ

تؤمأأد أمهيأأة االسأأتجاسة حلأأاالت الكأأوارثل واحلأأد مأأ  خمأأاطر الكأأوارث سشأأك  مأأا  وفعأأال يلأأح 
"احتياجأأات" ااشأأخاص املع يأأنيو وي بغأأيل يف دطأأار  أأ   االسأأتجاسة أو احلأأد مأأ  املخأأاطرل أن 

 مامال وحُترت  حقوق  ؤالء ااشخاص احرتاما   

ل فأأجن املقصأأود هبأأا  أأو ف يأأا   ومأأع أن عبأأارة "مافيأأة وفعالأأة" ليسأأت سالضأأرورة مصأأطلحا   (2)
اةأأودة العاليأأة يف االسأأتجاسة أو احلأأد مأأ  خمأأاطر الكأأوارثل و لأأك مأأ  أجأأ  تلبيأأة االحتياجأأات 
ااساسأأأأية ل شأأأأخاص املتأأأأفثري  سالكارثأأأأةو وتأأأأرد صأأأأيغ مماثلأأأأة يف االتفاقأأأأات القائ أأأأةل يف سأأأأياق 

الستجاسة للكوارثو وم      الصيغ صيغة "فعالة ومتضافرة" وصيغة "سريعة وفعالة"ل الواردتان ا
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املتعلأأق سأأجدارة الكأأوارث ومواجهأأة الطأأوارئ  2015يف اتفأأاق راسطأأة أمأأم ج أأوب شأأرق آسأأيا لعأأا  
ل وصأأأأأيغة "حسأأأأأ  وفعاليأأأأأة" املسأأأأأتخدمة يف اتفاقيأأأأأة تأأأأأامبريي (14)("اتفأأأأأاق آسأأأأأيان")في أأأأأا يلأأأأأي 

املتعلقأأأأأة ستقأأأأأدمي مأأأأأوارد االتصأأأأأاالت السأأأأألكية والالسأأأأألكية للحأأأأأد مأأأأأ  الكأأأأأوارث  1998 لعأأأأأا 
و ونظأأأأرا  للسأأأأياق الأأأأ ي ي بغأأأأي أن حتأأأأدث فيأأأأ   أأأأ   (15)("اتفاقيأأأأة تأأأأامبريي"ولع ليأأأأات اإلغاثأأأأة )

ل فأأأجن مصأأأطلح "فعالأأأأة" يشأأأري ضأأأ  ا  دىل ع صأأأر التوقيأأأأت امل اسأأأبو فكل أأأا طالأأأأت االسأأأتجاسة
مأا "مافيأة"  اسأتجاسةو  ا اةانب وغري  م  اةوانب اليت جتع   قّ  احت ال فعاليتهاو االستجاسة

و ومأ  املتفأق 15مشأروع املأادة أحكأا  أخأرى مأ  مشأاريع املأوادل مبأا فيهأا و"فعالة"  أو موضأوع 
على مستوى عالل فجن   ا املطلب ي بغأي أن يكأون  استجاسةعلي  مع  لك أن  رغم الدعوة دىل 
التحقيأأأق "يف أرض الواقأأأع" يف أي حالأأأة حمأأأددة مأأأ  حأأأاالت مسأأأت دا  دىل مأأأا  أأأو واقعأأأي وممكأأأ  

  نب أن تكون فعالة "متاما "و االستجاسةالكوارثو وم  مثل ال يُ مرل على سبي  املثالل أن 

لكأوارثل فأجن البعأد املتعلأق ساحلأد ل االسأتجاسةومع أن الرتمي  الرئيسي ملشاريع املواد  و  (3)
و وس لكل فجن مشاريع 9نطاقها و و موضوع مشروع املادة الكوارث يقع أيضا  ض    خماطرم  

املأأواد تسأأّلم سأأاالعرتا  العأأا  علأأى نطأأاق اجملت أأع الأأدويل )وآخأأر جتلياتأأ  دطأأار ِسأأ داي للحأأد مأأ  
ل سالأأدور ااساسأأي (16)(2015 أأد يف عأأا  ل الأأ ي اعتُ 2030-2015خمأأاطر الكأأوارث للفأأرتة 

االحتياجأأات  يلأح" علأى  أوت "مافيأة وفعالأأة" للحأد مأ  خمأاطر الكأأوارثو واإلشأارة دىل دجأراءا
"ل تسأأري سالتأأايل علأأى االسأأتجاسة للكأأوارث ة  حقأأوقهم ماملأأ وحيأأرت  ااساسأأية ل شأأخاص املع يأأني

 احلد م  أخطار الكوارث سواء سسواءوعلى و 
وقأأررت اللج أأأة عأأأد  صأأأياغة احلكأأأم يف شأأأك  سيأأأان عأأأا  سشأأأفن التأأأ ا  الأأأدولل د  رئأأأي أن  (4)

الضوء سالقدر الكايف على احلقوق وااللت امات احملددة للدولة املتأفثرةو فلأم يكأ  مأ    لك ل  يسلِّ 
الواضحل على سبي  املثالل ما د ا مانت     الصيغة ست يِّ  مبا يكفي سني االلت امات املختلفأة الأيت 

لأأأكل تقأأأع علأأأى عأأأاتق الأأأدول املختلفأأأةل مثأأأ  الدولأأأة املتأأأفثرة مقاسأأأ  الأأأدول املسأأأاعدةو وس أأأاء علأأأى  
تُدرج دشارة دىل الدولل على أسأاس أن  أ   اإلشأارة ليسأت ضأرورية متامأا  حلكأم يتعلأق سأالغرض  مل

 مشاريع املوادوأحكا  أخرى م  يف حتديدا  م  مشاريع املوادو ويُ ظر يف الت امات الدول 

وتعكأأس مل أأة "تيسأأري" رؤيأأة اللج أأة للأأدور الأأ ي ميكأأ  أن تؤديأأ  مشأأاريع املأأواد ضأأ    (5)
 وعة الشاملة للصكوك والرتتيبات القائ ة على املستوى الدويل يف سأياق املسأاعدة الغوثيأة يف اجمل

حأأأاالت الكأأأوارثل فضأأأال  عأأأ  احلأأأد مأأأ  خمأأأاطر الكأأأوارثو فقأأأد ارتئأأأي أن مشأأأاريع املأأأواد لأأأيس 
مبقأأدور ا أن تضأأ   وحأأد ا حأأدوث اسأأتجاسةل أو احلأأد مأأ  املخأأاطرل ولكأأ  الغأأرض م هأأا  أأو 

 فية وفعالة أو احلد م  املخاطروتيسري استجاسة ما
__________ 

(14) ASEAN Document Series 2005, p. 157و 
(15) United Nations, Treaty Series, vol. 2296, No. 40906, p. 5و 
العأأأاملي  اامأأأم املتحأأأدة مأأأؤمتر أأأد يف ل الأأأ ي اعتُ 2030-2015 داي للحأأأد مأأأ  خمأأأاطر الكأأأوارث للفأأأرتة دطأأأار ِسأأأ (16)

ل 2015ح يران/يونيأ   3املأؤرخ  69/283الثالث املعر ساحلد م  خماطر الكأأوارث وأقرتأ  اة عيأأأة العامأة يف قرار أا 
 املرفق الثاينو

http://undocs.org/ar/A/res/69/283


A/71/10 

25 GE.16-14345 

وأُدرجأأأأت صأأأأفة "ااساسأأأأأية" سعأأأأد مصأأأأطلح "االحتياجأأأأأات" ل شأأأأارة سوضأأأأأوح دىل أن  (6)
احتياجأات أساسأية مأا مياثلهأا مأ  االحتياجات املشار دليها  ي االحتياجأات املتعلقأة سالبقأاء أو 

ت شأأأف فيأأأ   أأأ   يف أعقأأأاب الكارثأأأةو ورئأأأي أن صأأأفة "ااساسأأأية" ُتظِهأأأر سوضأأأوح السأأأياق الأأأ ي 
فهم     اإلشارة م لك يف سياق أمهية مراعاة احتياجات ااشخاص االحتياجاتو وي بغي أن تُ 

 و6سوج  خاصل على ال حو املشار دلي  يف مشروع املادة  القاسلني للتفثر

واملقصود سعبارة "ااشخاص املع يني" ااشأخاص املتأفثرون سصأورة مباشأرة سالكارثأةل مبأ   (7)
ردون سسأأأببهال ولأأأيس اافأأأراد املتأأأفثري  سصأأأورة غأأأري مباشأأأرةو وقأأأد أدرجأأأت  أأأ   العبأأأارة فأأأيهم املشأأأ

أ   أ ا يتحديد نطاق تطبيق مشاريع املواد و ل تفأق مأع الأ هج املّتبأع يف الصأكوك القائ أة والأ ي يرمِّ
رة على تقدمي اإلغاثة ل شخاص املتفثري  مباشرة سالكارثةو وال يعر  لك أن اافراد املتفثري  سصو 

وفاة أفراد م  ااسرة يف مارثة أو تكبُّد خسارة اقتصأادية سسأبب  مثال  م ها  سفشكالغري مباشرةل 
أن نيأة اللج أة ال تتجأ    لأكو أو االنتصأا  وقوع مارثة يف مكان آخرل سُيحرمون م  التعويض

راج احلد مأ  دىل ال ص على القواعد القانونية اليت تسري على  ؤالء اافراد يف مشاريع املوادو فجد
خمأأاطر الكأأوارث ضأأ   نطأأاق مشأأاريع املأأواد يعأأر أن عبأأارة "ااشأأخاص املع يأأني" سأأو  تشأأ   
أولئك ال ي  يرجح تفثر م سكارثة يف املستقب ل و و تقدير نرى على الصعيد الوطر است ادا  دىل 

 تقييم تعرض ااشخاص لل خاطر وقاسليتهم للتفثر هباو

ل علأى  أو احأرتا  ومحايأة احلقأوق املع يأة ضأ انحقأوقهم ماملأة "  "حيرت  واهلد  م  عبارة (8)
و وساإلضأأافة دىل  لأأكل تأأرتك اة لأأة ع أأدا  5مأأا يؤمأأد ل يف سأأياق حقأأوق اإلنسأأانل مشأأروع املأأادة 

مسفلة ميفية دع ال     احلقوق لتحدد ا القواعد  ات الصلة م  القانون الأدويل نفسأهاو ومأع أن 
ل 5قأأا  ااول تطبيأأق حقأأوق اإلنسأأانل الأأيت  أأي موضأأوع مشأأروع املأأادة مشأأاريع املأأواد تتأأوخى يف امل

فأأأجن اإلشأأأارة دىل "احلقأأأوق" ليسأأأت  أأأرد دشأأأارة دىل حقأأأوق اإلنسأأأانل ود أأأا دشأأأارة أيضأأأا  دىل مجلأأأة 
 حقوق م ها احلقوق املكتسبة مبوجب القانون الداخليو 

  3المادة 
 المصطلحاثاستفدام 

 مشاريع املواد    :اغراض  

يقصأأأد مبصأأأطلح "الكارثأأأة": أي حأأأدث مفجأأأع أو سلسأأألة أحأأأداث  )أ( 
مفجعأأأأة يأأأأ جم ع هأأأأا وقأأأأوع خسأأأأائر يف اارواح علأأأأى نطأأأأاق واسأأأأعل أو معانأأأأاة ومأأأأرب 

وعلى  أو دنسانيان شديدانل أو ن وح مجاعيل أو أضرار مادية أو سيئية واسعة ال طاقل 
 اجملت ع؛ يعط  سشدة أنشطة

مبصأأأطلح "الدولأأأة املتأأأفثرة" الدولأأأة الأأأيت تقأأأع مارثأأأة يف دقلي هأأأا يقصأأأد  )ب( 
 يف دقليم خاضع لواليتها أو سيطرهتا؛ أو
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يُقصأأأد مبصأأأطلح "الدولأأأة املسأأأاِعدة" الدولأأأة الأأأيت تقأأأد  املأأأأساعدة دىل  )ج( 
 دولة متفثرة مبوافقتها؛

يُقصأأأد مبصأأأطلح "اةهأأأة املسأأأاِعدة ااخأأأرى" م ظ أأأة حكوميأأأة دوليأأأأة  )د( 
أو م ظ أأة غأأري حكوميأأة  ات صأألة أو ميأأان آخأأر  و صأألة يقأأد  املسأأاعدة دىل  خمتصأأةل

 الدولة املتفثرة مبوافقتها؛ 

يقصأأأأأد مبصأأأأأطلح "املسأأأأأاعدة اخلارجيأأأأأة" موظفأأأأأو اإلغاثأأأأأأة واملعأأأأأأدات  )ه( 
والسلع واخلدمات املقدمة م  دولة مساِعدة أو جهة مساِعدة أخرى دىل دولأة متفثرة يف 

 يف حاالت الكوارث؛ سياق مساعدات اإلغاثة

يقصأأد مبصأأطلح "موظفأأو اإلغاثأأة" املوظفأأون املأأدنيون أو العسأأكريون  )و( 
الأأأأ ي  ترسأأأألهم دولأأأأة مسأأأأاِعدة أو جهأأأأة مسأأأأاِعدة أخأأأأرى اغأأأأراض تقأأأأأدمي مأأأأأساعدات 

 اإلغاثة يف حاالت الكوارث؛

يقصأأأد مبصأأأطلح "املعأأأدات والسأأألع" اإلمأأأدادات واادوات واآلالتل  )و( 
سأأة تأأدريبا  خاصأأا ل واملأأواد الغ ائيأأةل وميأأا  الشأأربل واإلمأأدادات الطبيأأةل واحليوانأأات املدر 

وسأأب  اإليأأواءل والكسأأاءل واافرشأأةل واملرمبأأات ومعأأدات االتصأأاالت وغري أأا مأأ  لأأواو  
 مساعدات اإلغاثة يف حاالت الكوارثو 

 التعليق  

شأأأأفن خمتلأأأأ  تت ثأأأ  ممارسأأأأة اللج أأأأةل م أأأأا يتجلأأأأى يف معظأأأم مشأأأأاريع املأأأأواد املعت أأأأدة س (1)
مواضأأيع القأأانون الأأدويلل يف ددراج حكأأم سشأأفن "اسأأتخدا  املصأأطلحات"و وسعأأض املصأأطلحات 

قد  مرت حتديأدا  يف التعليقأات علأى مشأاريع مأواد شأىتل  3اليت اختري ددراجها يف مشروع املادة 
يف  ساعتبار ا تتطلب تعريفا و وأدرجت مصطلحات أخرى سال ظر دىل تواتر استع اهلا سصأورة عامأة

 مشاريع املوادو

 (أ) الفرعية الفقرة

دد تعأأأر  الفقأأأرة الفرعيأأأة )أ( مصأأأطلح "الكارثأأأة" اغأأأراض مشأأأاريع املأأأواد حصأأأرا و وُحأأأ (2)
ل مع 1التعري  مي يعكس سشك  سليم نطاق مشاريع املواد على ال حو الوارد يف مشروع املادة 

جت أب أمأأور مثأأ  التطأرق دون قصأأد دىل أحأأداث خطأأرية أخأرى مااومأأات السياسأأية واالقتصأأادية 
 التحديأداجملت عل لك ها  رج عأ  نطأاق مشأاريع املأوادو ويتضأح  أ ا  أنشطةأيضا   تعط اليت قد 
يعطأأ  سشأأدة خأأالل مستأأني مأأ  مسأأات  أأ ا التعريأأ : )أ( الرتميأأ  علأأى وجأأود حأأدث مفجأأع مأأ  

 )ب( ددراج عدد م  العبارات الوصفيةوواجملت ع؛  أنشطة
وحبثأأت اللج أأة هنأأج اتفاقيأأة تأأامبريي املت ثأأ  يف تصأأوير الكارثأأة علأأى أهنأأا نتيجأأة حأأادثل  (3)

ك احلأأادثل ولأأيس احلأأادث نفسأأ و وحتديأأدا  حأأدوث خلأأ  خطأأري يف حيأأاة  ت أأع مأأا نأأاجم عأأ   لأأ
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ومانت اللج ة تدرك أن   ا ال هج يعكس الفكر املعاصر يف دوائر املساعدات اإلنسانيةل على  أو 
ل و أو املأؤمتر 2005ما أمد ل علأى وجأ  اخلصأوصل املأؤمتر العأاملي املعأر ساحلأد مأ  الكأوارث لعأا  

  املعا دات وغري ا م  الصأكوك احلديثأةل الياسانل م ا تؤمدسال ي عقدت  اامم املتحدة يف  يوغو 
يف حأأاالت الطأأوارئ ل سأأاعدات الدوليأأة ل غاثأأة ل سالتسأأهي  احمللأأيمبأأا يف  لأأك اإلرشأأادات املتعلقأأة 

ل و أي درشأادات وضأعها االحتأاد الأدويل ة عيأات الصأليب واملساعدات ااوليأة ل نعأاش وت ظي هأا
و ومأأأع  لأأأكل (17)("درشأأأادات االحتأأأاد الأأأدويل")في أأأا يلأأأي  2007اامحأأأر واهلأأأالل اامحأأأر يف عأأأا  

قأأررت اللج أأة أن حتأأول الرتميأأ  دىل مأأا مأأان عليأأ  مفهأأو  "الكارثأأة" ساعتبار أأا حأأدثا  حمأأددا ل مبأأا أهنأأا 
 و ا توج  سياسايتل وليس صكا  أوج  وأدقتشرع يف صياغة صك قانوين يتطلب تعريفا  قانونيا  

و فأأأأفوال  اسأأأأتخدمت اإلشأأأأارة دىل حأأأأدث أشأأأأكالوجأأأأود احلأأأأدث مقيأأأأد سعأأأأدة  واشأأأأرتاط (4)
"مفجأع" لتحديأأد عتبأةل علأأى أسأأاس طبيعأة احلأأدثل حبيأث يقتصأأر اامأأر علأى ااحأأداث البالغأأة 
الشدةو وقد استوحت اللج ة  لك م  التعري  الوارد يف القرار املتعلق ساملساعدة اإلنسانية ال ي 

ل و أأأو التعريأأأ  الأأأ ي (18)2003  اعت أأأد  معهأأأد القأأأانون الأأأدويل يف دورة سأأأروج املعقأأأودة يف عأأأا
 أأ   العتبأأة املرتفعأأة حبيأأث ُتسأأتبعد ااومأأات احلأأادة ااخأأرىو وي بغأأي فهأأم املقصأأود  تع أأد درسأأاء

يأأ جم ع هأأا وقأأوع  وووسكل أأة "مفجأأع" ستطبيأأق الوصأأ  الأأوارد يف اةأأ ء املتبقأأي مأأ  الأأ صل أي "
انل أو نأأ وح مجأأاعيل أو خسأائر يف اارواح علأأى نطأأاق واسأعل أو معانأأاة ومأأرب دنسأانيان شأأديد

"؛ ومأأ لك مبراعأأاة اجملت أأع أنشأأطةعلأأى  أأو يعطأأ  سشأأدة و أضأأرار ماديأأة أو سيئيأأة واسأأعة ال طأأاقل 
و وساإلضأافة دىل 2و 1نطاق مشاريع املواد والغرض م هال على ال حو املبني يف مشروعي املأادتني 

حأأداثل مثأأ  الكأأوارث أو سلسأألة أحأأداث" لتغطيأأة أنأأواع اا ووو لأأكل تشأأري املأأادة دىل "حأأدث 
املتكأأررةل الأأيت قأأد ال تبلأأغ مبفرد أأا العتبأأة الالومأأة ولك هأأا تشأأك   ت عأأة حأأأدثا   الصأأغرية ال طأأاق

يوجأد أي تقييأد سشأفن سأبب احلأدثل سأواء أمأان طبيعيأا  أ   مفجعا  اغراض مشاريع املوادو وال
دة مأأ  ااسأأباب الأأيت قأأد سشأأري امل شأأفل تسأألي ا  سأأفن الكأأوارث مثأأريا  مأأا ت شأأف نتيجأأة جمل وعأأة معقأأ

مشأأاريع املأأواد  ت طبأأقتشأأ   ع اصأأر طبيعيأأة متامأأا  وع اصأأر ترجأأع دىل اانشأأطة البشأأريةو وساملثأأ ل 
 وأعلى ااحداث املفاجئة )مث  ال الول أو التسونامي( والظأوا ر البطيئأة احلأدوث )مثأ  اةفأا  

 وأتكأأأررة )الفيضأأأانات امل الصأأأغرية ال طأأأاقارتفأأأاع مسأأأتوى سأأأطح البحأأأر(ل فضأأأال  عأأأ  ااحأأأداث 
 االهنياالت اارضية(و

أو د احلأأدث تقييأأدا  دضأأافيا  سشأأرطني مأأ  شأأروط السأأببيةو فأأفوال  لكأأي يعتأأرب احلأأدث ويقيَّأأ (5)
تسأأبب يف نتيجأأة أو ت"ل سأأاملعا املقصأأود يف مشأأاريع املأأوادل نأأب أن ة  "مفجعأأسلسأألة ااحأأداث 

معانأأاة ومأأرب  ل أوواسأأعأمثأأر مأأ  ال تأأائج اارسأأع احملت لأأة و أأي: خسأأائر يف اارواح علأأى نطأأاق 
علأى  لأكل فأجن وقأوع  شأديدانل أو نأ وح مجأاعيل أو ضأرر مأادي أو سيئأي سأالغو وس أاء  دنسانيان 
__________ 

ل سأأأاعدات ل سالتسأأأهي  احمللأأأياإلرشأأأادات املتعلقأأأة ل راالحتأأأاد الأأأدويل ة عيأأأات الصأأأليب اامحأأأر واهلأأأالل اامحأأأ (17)
 (و2007)ج ي ل  يف حاالت الطوارئ واملساعدات ااولية ل نعاش وت ظي هاالدولية ل غاثة 

(18) Institute of International Law, Yearbook, vol. 70, Part II (deliberations of the Institute), Session of 

Bruges (2003), p. 263و 
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فر عأأ  حأأدث مبأأري مثأأ  ولأأ ال خطأأري يضأأرب يف وسأأ  احملأأي  أو يف م طقأأة غأأري مف ولأأة وال يسأأ
واحأأأأدة علأأأأى ااقأأأأ  مأأأأ  ال تأأأأائج اارسأأأأع احملت لأأأأة املقصأأأأودةل لأأأأ  يبلأأأأغ العتبأأأأة املأأأأ مورة يف الفقأأأأرة 

د طبيعأأة احلأأدث تقييأأدا  دضأأافيا  سالشأأرط الأأ ي يقضأأي سأأفن )أ(و وساإلضأأافة دىل  لأأك تقيَّأأ الفرعيأأة
 أنشأأأطةتعطأأأ  شأأأديد يف تأأأؤدي أي مأأأ  ال تأأأائج اارسأأأع احملت لأأأةل أو مجيعهأأأا حبسأأأب احلالأأأةل دىل 

أضأأرار ماديأأة واسأأعة اجملت أأعو وسعبأأارة أخأأرىل فأأجن وقأأوع حأأدث يسأأفرل علأأى سأأبي  املثأأالل عأأ  
التعريأأأ ل  حيأأأتف اجملت أأأع لأأأ  يسأأأتويف شأأأرط العتبأأأةو ولأأأ ا  يعطأأأ  سشأأأدة أنشأأأطةدون أن  ال طأأأاق

ساشأأت ال  علأأى  أأ   الع اصأأر السأأببيةل جوانأأب الأأ هج املتبأأع يف ال صأأوص املعاصأأرةل علأأى  أأو مأأا 
يف اتفاقية تامبرييل وحتديدا  اعتبار نتيجة احلدث جانبأا  أساسأيا  للتعريأ ل ودن مأان  لأك  يتجلى

 اغراض حتديد عتبة تطبيق مشاريع املوادو

" ت قيحأا  اسأتوحي مأ  مدونأة قواعأد واسأعوميث  ع صأر "خسأائر يف اارواح علأى نطأاق  (6)
 ظ أأات غأأري احلكوميأأة أث أأاء اإلغاثأأة يف السألوك حلرمأأة الصأأليب اامحأأر واهلأأالل اامحأأر الدوليأة وامل

" يف واسأعق نطأا علأى" اارواح يف خسائر وقوع شرط ويفيد و(19)1995حاالت الكوارث لعا  
مأع مراعأاة أن  أ    لاستبعاد ااحداث الأيت تسأفر عأ  وقأوع خسأائر يف اارواح م خفضأة نسأبيا  

وعلأى العكأسل فأجن احلأدث ااحداث قد تستويف مع  لك شرطا  م  الشأروط السأببية ااخأرىو 
ميكأأأ  أن يسأأأتويف مبفأأأرد  شأأأرط السأأأببية  واسأأأعالأأأ ي يتسأأأبب يف خسأأأائر يف اارواح علأأأى نطأأأاق 

  اجملت عو تعط  شديد يف أنشطةتطبيق مشاريع املواد د ا مان يؤدي دىل  تفعي ويسفر ع  

سأأأأفن  وأُدرج احت أأأأال حأأأأدوث "معانأأأأاة ومأأأأرب دنسأأأأانيني شأأأأديدي " تسأأأألي ا  مأأأأ  اللج أأأأة  (7)
 أو مبعانأأأاة ومأأأرب واسأأأعمأأأ  الكأأأوارث الكبأأأرية يكأأأون مقرتنأأأا  خبسأأأائر يف اارواح علأأأى نطأأأاق  مثأأأريا  

املشأأأأام   شأأأأديدي ل مبأأأأا يف  لأأأأك مأأأأا ي شأأأأف عأأأأ  اإلصأأأأاسات غأأأأري امل يتأأأأة أو اامأأأأراض أو دنسأأأأانيني
لأأيت مشأأاريع املأأواد احلأأاالت ا تغطأأيالصأأحية ااخأأرى الأأيت تتسأأبب فيهأأا الكارثأأةو وس أأاء  علأأى  لأأكل 

يسفر فيها حأدث عأ  خسأائر يف اارواح حمصأورة يف نطأاق حمأدود نسأبيا  نتيجأة لوجأود قأدر مأا   
م  أنشطة الوقاية والتف ب ساإلضافة دىل أنشطة التخفي  الفعالةل ويتسأبب مأع  لأك يف اضأطراب 

 اجملت عو على  و يعط  سشدة أنشطةشديدي   دنسانيني خطري يؤدي دىل معاناة ومرب

"ال أأ وح اة أأاعي" دىل دحأأدى ال تأأائج ااخأأرى للكأأوارث الكأأربىل و أأي  يشأأريثأأ ل وسامل (8)
الشأديدي "ل فأجن ال أ وح اإلنسأانيني على نطاق واسأعو ودضأافة دىل "املعانأاة والكأرب  ن وح ال اس
سأأأبيلني شأأأيوعا  العتبأأأار ااشأأأخاص "متأأأفثري " سكارثأأأةو  أحأأأد أمثأأأرمارثأأأة  أأأو   حأأأدوثسسأأأبب 

افتقأأأار م دىل سأأأب  مسأأب الأأأروق واخلأأأدمات  جأأراء مأأأ  مأأأارثي وضأأع يف لل أأأاس يتسأأأبب فأأال  وح
 امل صأأأوص اللت اماهتأأأا امتثاهلأأأا دطأأأار يف للأأأدول أيضأأأا ل وي بغأأأي االجت أأأاعيو االجت اعيأأأة وال سأأأيج

" اة أاعي" نعأت أُدرج وقأدو سأال  وح املتعلأق البعأد االعتبأار يف تضأع أن املأوادل مشأاريع يف عليها
 ملواءمت  مع العتبة العالية لتطبيق مشاريع املوادو 

__________ 

(19) International Review of the Red Cross, vol. 36 (1996), No. 310, annex VIو 
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الواسأع " ددراما  م هأا للضأرر واسعة ال طاقوأدرجت اللج ة عبارة "أضرار مادية أو سيئية  (9)
الأأأ ي تلحقأأأ  الكأأأوارث الكبأأأرية عأأأادة سامل تلكأأأات وسأأأب  العأأأيش وااصأأأول االقتصأأأادية  ال طأأأاق

اجملت أع  تعطيأ  انشأطةالثقافيةل فضأال  عأ  البيئأةل ومأا ي أتج عأ   لأك مأ  واملادية واالجت اعية و 
الرتاجع اخلطري ال ي حُتِدث      اخلسارة عادة يف ت  ية البشر ورفا همو وي بغي أن يكون  سسبب

واضأأحا  أن مشأأاريع املأأواد ال تغطأأي اخلسأأارة البيئيأأة أو اخلسأأارة يف امل تلكأأات يف حأأد  اهتأأال سأأ  
   اخلسارة يف ااشخاص؛ ما يعر جتّ ب ال ظر يف اخلسارة االقتصأادية سوجأ  عأا و تغطي تفثري  

فاشرتاط اخلسارة االقتصادية قد حيد سال ضرورة م  نطاق مشاريع املواد مب عها مثال  مأ  أن تعأاجل 
أيضأأأا  اانشأأأطة الراميأأأة دىل  فيأأأ  اخلسأأأارة يف اارواح الأأأيت حُيت أأأ  حأأأدوثها يف املسأأأتقب  نتيجأأأة 

 و الواقعضرر البيئي لل

اجملت أع يف حتديأد  تعطيأ  شأديد انشأطةوم ا سبقت اإلشارة دلي ل يفيد شأرط حأدوث  (10)
عتبأأأة مرتفعأأأة تسأأأتبعد مأأأ  نطأأأاق تطبيأأأق مشأأأاريع املأأأواد اانأأأواع ااخأأأرى ل ومأأأات مثأأأ  ااومأأأات 
السياسأأأأية أو االقتصأأأأادية اخلطأأأأريةو و أأأأ   االختالفأأأأات يف التطبيأأأأق يؤيأأأأد ا مأأأأ لك الغأأأأرض مأأأأ  

وع احل ايأة ل م أا يؤيأد ا مأا ثبأت مأ  أن نأ2مشاريع املأوادل علأى ال حأو احملأدد يف مشأروع املأادة 
سأي ا  املطلوسة واحلقأوق املقصأودة قأد تكأون خمتلفأةل وأن   أاك قواعأد أخأرى للقأانون الأدويلل وال

مشأأأأأروع  املشأأأأأار دليأأأأأ  يفالقأأأأأانون الأأأأأدويل اإلنسأأأأأاينل ت ظ هأأأأأا سأأأأأدرجات متفاوتأأأأأةل علأأأأأى ال حأأأأأو 
ع اغأأراض مشأأاري و وال ميكأأ  وصأأ  حالأأة نأأ اع مسأألح ساعتبار أأا يف حأأد  اهتأأا مارثأأة18 املأأادة

 أ ا التعطيأ و دحأداث  دمكانيأةي طأوي سالضأرورة أيضأا  علأى  التعطيأ  الشأديدو فشأرط املواد    
 لم اسأأبة للحأأد مأأ  خمأأاطر الكأأوارث أو تأأداسري غوثيأأة تأأداسريا أأ ت دولأأة مأأا  و أأ ا يعأأر أن مأأون

ال  لاجملت أأأع تعطأأأ  سشأأأدة أنشأأأطةوفقأأأا  خلطأأأ  الطأأأوارئ املقأأأررة يف مواجهأأأة مارثأأأة قأأأادرة علأأأى أن 
 يف حد  ات  دىل استبعاد تطبيق مشاريع املوادو دييؤ 

وعلأأى الأأرغم مأأأ  أن ال تأأائج اارسأأأع احملت لأأة املشأأأار دليهأأا تأأأوفر قأأدرا  مأأأ  التوجيأأ  سشأأأفن  (11)
اجملت أأأعل فأأأجن اللج أأأة أحج أأأت عأأأ  تقأأأدمي م يأأأد مأأأ   تعطأأأيال  شأأأديدا  انشأأأطةميكأأأ  اعتبأأأار   مأأأا

 شا  للتقدير يف امل ارسة الع ليةوالع اصر الوصفية أو املقيِّدةل لكي ترتك  ام

مأأأأ   2وتعريأأأ  "الكارثأأأة" اغأأأأراض مشأأأاريع املأأأأواد مر أأأون سالتحديأأأد الأأأأوارد يف الفقأأأرة  (12)
يف نطأاق خضأوع االسأتجاسة دىل الكارثأة لقواعأد ل سفن مشاريع املأواد ال ت طبأق 18مشروع املادة 

 اإلنساينوالدويل القانون 

 (ب) الفرعية الفقرة  

الفقأأأأأرة الفرعيأأأأأة )ب(ل الأأأأأيت تعأأأأأر  مصأأأأأطلح "الدولأأأأأة املتأأأأأفثرة"ل اغأأأأأراض  اسأأأأأتوحيت (13)
و و أأأأأي تعكأأأأأس (20)املأأأأأوادل مأأأأأ  تعريأأأأأ  املصأأأأأطلح  اتأأأأأ  يف درشأأأأأادات االحتأأأأأاد الأأأأأدويل مشأأأأأاريع
__________ 

يتعأأرض السأأكان )"الدولأأة الأأيت  2 اإلرشأأادمأأ   8أعأأال (ل الفقأأرة  17 انظأأر درشأأادات االحتأأاد الأأدويل )احلاشأأية (20)
 "(ومعي ةمارثة فيها اضرار م  جراء  امل تلكات  أو
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 دىل أيضأأا   تشأأري م أأا الرئيسأأيل و أأو أن مشأأاريع املأأواد موجهأأة سالدرجأأة ااوىل دىل الأأدولو التوجأأ 
ال حأأو احملأأدد يف مشأأروع  علأأى سالكارثأأةل املتأأفثرة الدولأأة سأأ  تضأأطلع أن ي بغأأي الأأ ي الأأدور حموريأأة
 و 10املادة 

 أي سأيطرة الدولأةو ويعأر   أالكأوارث أو احلأد مأ  خماطر ل االستجاسةواخلاصية الرئيسية يف  (14)
 أأ ا   لأأك يف معظأأم احلأأاالت السأأيطرة الأأيت متارسأأها الدولأأة الأأيت تقأأع الكارثأأة يف دقلي هأأاو غأأري أن

السأأيطرة  يسأأتبعد سالضأأرورة حأأاالت أخأأرى نأأوو فيهأأا للدولأأة أن متأأارس الواليأأة حبكأأم القأأانون أو ال
لواليتهأأا أو   هأأا أو يف دقلأأيم خاضأأعحبكأأم الواقأأع علأأى دقلأأيم آخأأر تقأأع فيأأ  مارثأأةو وعبأأارة "يف دقلي

مأ   2مشأروع املأادة  سيطرهتا" مستوحاة م  تعري  "دولة املصدر" الوارد يف الفقرة الفرعيأة )د( مأ 
 و  (21)خطرة سشفن م ع الضرر العاسر للحدود ال اجم ع  أنشطة 2001 مواد عا 

دقلي هأا( حتأدث  غأريدقلأيم )ورأت اللج ة أن الدولة اليت متأارس الواليأة أو السأيطرة علأى  (15)
"دولة متفثرة" اغراض مشاريع املوادو وترد     اإلمكانية ضأ  يا  أيضأا  يف  في  مارثة ستعترب أيضا  

ل سانطباق مشاريع املواد يف سأياق مأا يسأ ى "الكأوارث املعقأدة" 18االعرتا ل يف مشروع املادة 
لكارثأأة املع يأأأة االسأأتجاسة لمل تكأأ   الأأيت تقأأع يف نفأأس اإلقلأأيم الأأ ي نأأري فيأأ  نأأ اع مسأألحل مأأا

حمكومأأة سقواعأأد القأأانون الأأدويل اإلنسأأاينو ويف الوقأأت نفسأأ ل تع أأدت صأأياغة  أأ ا احلكأأم دسأأراو 
اإلشأأارة دىل "الواليأأة القضأأائية" أن تشأأ   دول س ال يُقصأأدالصأألة اإلقلي يأأةو وعلأأى  أأ ا ال حأأول 

املتأأفثري  سكارثأأة تقأأع  اافأأراد علأأىاة سأأية الأأيت قأأد تأأدعي االختصأأاصل مبوجأأب القأأانون الأأدويلل 
خارج دقلي هأا أو خأارج دقلأيم خاضأع لواليتهأا أو سأيطرهتاو وأقأرت اللج أة سأفن ددراج الأدول الأيت 
متارس الوالية أو السيطرة يرتتب علي ل يف حاالت استث ائيةل دمكانيأة وجأود دولتأني متأفثرتني مهأا: 

 ليت متارس والية أو سيطرة على  لك اإلقليم نفس و الدولة اليت تقع يف دقلي ها الكارثةل والدولة ا

والغرض م  عبارة "تقع مارثة"  و مواءمة تعري  "الدولأة املتأفثرة" ستعريأ  "الكارثأة" يف  (16)
دناد تواون سني خيار الرتمي  على آثار الكوارثل وسالتايل ويأادة عأدد  ويراد هباالفقرة الفرعية )أ(و 

متأأفثرة"ل واخليأأار املقاسأأ  سأأالرتمي  علأأى الع صأأر اإلقلي أأي )حيأأث  "دوال  الأأدول الأأيت ميكأأ  أن تعتأأرب 
تعأأأاين آثأأأار الكارثأأأة حأأأىت دن مل يكأأأ   يقأأأع احلأأأدث(ل الأأأ ي ميكأأأ  أن يسأأأتبعد سأأأال موجأأأب دوال  

علأى  احلدث قد وقعل سدقيق العبارةل يف دقلي ها )أو يف دقليم خاضع لواليتها أو سيطرهتا(و وس اء  
ة دىل تعريأأأ  "الكارثأأأة" يف الفقأأأرة الفرعيأأأة )أ(ل  أأأي مبثاسأأأة اعأأأرتا  سأأأفن  لأأأكل فأأأجن دحالأأأة صأأأرحي

مشأأاريع املأأواد تأأ ص علأأى تعريأأ  مرمأأب للكارثأأة يشأأ   احلأأدث وآثأأار  علأأى حأأد سأأواءل ويأأوحي 
 م أأاخمتلفأأة ميكأأ  أن تعتأأرب "متأأفثرة"ل اغأأراض مشأأاريع املأأوادل يف سأأي اريو ات خمتلفأأةو  سأأفن دوال  

 رئيسيا   ع صرا    لك ساعتبار احلدث عواقب يف ال ظر يف اللج ة تتبع   يال ال هج مع ت سجم أهنا
 و (22)املواد مشاريع لتطبيق الدنيا العتبة حتديد لغرض

__________ 

 التعليأق علأى ولالطأالع ؛2ل املرفأقل املأادة 2007مأانون ااول/ديسأ رب   6املأؤرخ  62/68العامأة قرار اة عيأة  (21)
 و اء الفرع اخلامسل الفص  ل2001ووو  حولية انظر علي ل

 أعال و 3( م  التعليق على مشروع املادة 4انظر الفقرة ) (22)

http://undocs.org/ar/A/res/62/68
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 (ج) الفرعية الفقرة  

تعريأأأ  "الدولأأأة املسأأأاعدة" الأأأوارد يف الفقأأأرة الفرعيأأأة )ج( مأأأ  تعريأأأ  "الدولأأأة  اسأأأُت د (17)
ل وقأأد (23)2000املتضأام ة" الأوارد يف االتفاقيأة اإلطاريأة لل سأاعدة يف  أال احل ايأة املدنيأة لعأا  

استعيض ع  مصطلح "الدولة املستفيدة" مبصطلح "الدولة املتفثرة"ل و أو املصأطلح املسأتخد  يف 
 دىل" املسأأأاعدة تقأأد  الأأيت الدولأأأة" عبأأارة وتشأأري واد واملعأأر  يف الفقأأأرة الفرعيأأة )ب(ومشأأاريع املأأ
 دىل اسأأأت ادا   هبأأأا واملضأأأطلع ل(ه) الفرعيأأأة الفقأأأرة يف تعريفهأأأا الأأأوارد ل"اخلارجيأأأة املسأأأاعدة" مفهأأأو 
 و 9و 8 املادتني مقروءا  ساالقرتان مع مشروعي ل7 املادة مشروع يف امل مور التعاون واجب

وال تصأأ   دولأأة ضأأ   فئأأة "الدولأأة املسأأاعدة" دال ع أأدما تكأأون املسأأاعدة قيأأد التقأأدمي  (18)
و وسعبأأأأارة أخأأأأرىل فأأأأجن دولأأأأة تعأأأأرض املسأأأأاعدة ليسأأأأت "دولأأأأة مسأأأأاعدة"ل مأأأأع فعأأأأال  دمت قُأأأأ أو
ارد يف يرتتأأب علأأى  لأأك مأأ  آثأأار قانونيأأة خمتلفأأة ناشأأئة عأأ   أأ ا التصأأ ي ل علأأى ال حأأو الأأو  مأأا

 و13مشاريع املوادل دىل أن توافق الدولة املتفثرة على تلك املساعدةل طبقا  ملشروع املادة 

 (د) الفرعية الفقرة  

شأأأاريع املأأأواد أيضأأأا  ت ظأأأيم موقأأأ  مب يأأأرادعأأأالوة علأأأى الأأأدول املتأأأفثرة والأأأدول املسأأأاعدةل  (19)
 الكأأوارث خمأأاطر مأأ  للحأأد املعاصأأرة اانشأأطة مأأ  مبأأري جأأ ء فه أأاك اةهأأات املسأأاعدة ااخأأرىو

ارث تقأأأو  سأأأ  أو ترعأأأا  امل ظ أأأات الدوليأأأةل وم هأأأا علأأأى سأأأبي  املثأأأال الكأأأو  حأأأاالت يف واإلغاثأأأة
 مأأ  الفئأأة و أأ  احلصأأرل اامأأم املتحأأدةل فضأأال  عأأ  م ظ أأات غأأري حكوميأأة وميانأأات أخأأرىو  ال

 أ    يف ولأيس و"ااخأرى املسأاعدة اةهأات" ساسأم املأواد مشأاريع يف  ت عة دليها يشار اةهات
مبوجأأب القأأانون الأأدويلل و أأو  اةهأأات   أأ  ختلأأ  لكأأ  مأأ امل القأأانوين سأأاملرم   أأ  مأأا اإلشأأارة

  و(24)12تقر  مشاريع املوادل وم ها على سبي  املثال مشروع املادة  ما

ل ال ي يؤمد فهم مصطلح "اةهات 7يعكس التعليق على مشروع املادة  التعري و  ا  (20)
ل دىل اامأأأأم املتحأأأأدةل 7املسأأأأاعدة" علأأأأى أنأأأأ  يشأأأأريل يف الصأأأأيغة املسأأأأتخدمة يف مشأأأأروع املأأأأادة 

 عبأأارة وأضأيفتو (25)وع اصأر حرمأة الصأليب اامحأر واهلأالل اامحأأرل وجهأات املسأاعدة ااخأرى
 اةهأأات أن تبأأني أن أجأأ  مأأ  ل(26)آسأأيا شأأرق ج أأوب أمأأم راسطأأة اتفأأاق مأأ   قولأأةامل "ميأأان "أو

  ضأ   فئأة أو أخأرى للتص ي قاسلة ملها ليست الكوارث حاالت يف اإلغاثة جهود يف املشارمة
 دىل تشأأأري أهنأأأا علأأأى العبأأأارة  أأأ   تفهأأأم أن ي بغأأأي اخلصأأأوصل وجأأأ  وعلأأأى مأأأ  الفئأأأات املأأأ مورةو

 حرمة الصليب اامحر واهلالل اامحرو مث  ميانات

__________ 

(23) United Nations, Treaty Series, vol. 2172, No. 38131, p. 213, art. 1 (f)و 
 أدنا و 12( م  التعليق على مشروع املادة 4انظر الفقرة ) (24)
 17 احلاشأأية) الأأدويل االحتأأاد درشأأادات أيضأأا   انظأأر أدنأأا و 7( مأأ  التعليأأق علأأى مشأأروع املأأادة 1انظأأر الفقأأرة ) (25)

 "(واملساعدة اةهة" تعري ) 14-2 اإلرشاد ل(أعال 
 (و"الكيان املساعد")تعري   1م  املادة  1الفقرة  (26)
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وفه ت اللج ة تعري  "اةهات املساعدة ااخرى" على أنأ  يقتصأرل اغأراض مشأاريع  (21)
 غأأري امل ظ أأات أنشأأطة فأأجن عليأأ ل ً  وس أأاءو (27)املأأوادل علأأى اةهأأات ااج بيأأة علأأى الدولأأة املتأأفثرة

 يشأأ   لأأ  املأأواد مشأأاريع نطأأاق أن م أأا ومشأأ ولة ليسأأت املثأأالل سأأبي  علأأى احملليأأةل احلكوميأأة
 واخلارج م  مساعدة تفمنيل حماولة أو تفمنيل دىل ع دت حملية جهة عَرضا  

وعلى غرار تعريأ  "الدولأة املسأاعدة" الأوارد يف الفقأرة الفرعيأة )ج(ل تشأري عبأارة "يقأد   (22)
مبوافقتها" الواردة يف هناية الفقرة دىل الدور احملوري لل وافقة يف مشاريع املساعدة دىل الدولة املتفثرة 
درجت     العبارة أيضا  م  ساب االعرتا  ساجمل وعة الواسأعة و وأُ 13املوادل ع ال  مبشروع املادة 

م  اانشطة اليت تضطلع هبأا الكيانأات املع يأة عأادة يف سأياق مأ  مأ  احلأد مأ  خمأاطر الكأوارث 
  ملساعدة الغوثية يف حاالت الكوارثل واليت ت ظ ها مشاريع املوادووتقدمي ا

 ( ) الفرعية الفقرة  

الفقأأرة الفرعيأأة ) أأأ( نأأوع املسأأاعدة الأأيت تتوقأأع مشأأاريع املأأواد أن تقدمأأ  الأأدول أو  حتأأدد (23)
شأأأكال التعأأأاون املتوخأأأاة يف اةهأأأات املسأأأاعدة ااخأأأرى دىل الدولأأأة املتأأأفثرةل ساعتبأأأار  شأأأكال  مأأأ  أ

 و8املادة 

الصأأأيغة دىل مأأ  مأأأ  املبأأأادئ التوجيهيأأة سشأأأفن اسأأأتخدا  أصأأول أج بيأأأة للأأأدفاع تسأأت د و  (24)
مبأادئ أوسألو "ساسأم  )املعروفأة أيضأا   العسكري واملدين يف ع ليات اإلغاثأة يف حأاالت الكأوارث

و وقأأأد (29)2000لعأأأا   واالتفاقيأأأة اإلطاريأأأة لل سأأأاعدة يف  أأأال احل ايأأأة املدنيأأأة (28)("التوجيهيأأأة
دىل "املأواد" الأأيت تأرد يف مبأادئ أوسأألو التوجيهيأة سعبأأارة "املعأدات والسأألع"  رةاسأُتعيض عأ  اإلشأأا

 و ي املصطلح املستخد  يف مشاريع املوادل ويرد تعريف  يف الفقرة الفرعية )و(و

ة مأأ  دولأأة مسأأاعدة أو جهأأة مسأأاعدة أخأأرى دىل دولأأة متأأفثرة" تؤمأأد مأأرة وعبأأارة "املقدمأأ (25)
أخأرى طبيعأة العالقأة القانونيأة سأني الدولأة املسأاعدة أو اةهأة املسأاعدة والدولأة املتأفثرةل علأى  أو 

 ت ص علي  مشاريع املوادو ما

لأ  املسأاعدة أما العبارة اخلتاميأة فاملقصأود هبأا توضأيح الغأرض الأ ي ي بغأي أن تقأد  اج (26)
اللج أأأأأة أن مفهأأأأأو   وتأأأأأدركاخلارجيأأأأأةل أال و أأأأأو "مسأأأأأاعدات اإلغاثأأأأأة يف حأأأأأاالت الكأأأأأوارث"و 

 الصأأياغة أن ومأأع"املسأاعدة اخلارجيأأة"ل حبكأم تعريفأأ ل ي طبأق سالتحديأأد علأى مرحلأأة االسأتجاسةو 
ع الف يأأة اخلاصأأة مبجأأال مواجهأأة الكأأوارثل ف أأ  املسأألم سأأ  أهنأأا متوافقأأة مأأ ملصأأطلحاتسا حمبومأأة

ل أي "تيسأأري 2اةأأ ء املعأأر مأأ  الغأأرض العأأا  ملشأأاريع املأأوادل علأأى ال حأأو املبأأني يف مشأأروع املأأادة 
__________ 

 أدنا و 14( م  التعليق على مشروع املادة 2انظر الفقرة ) (27)
املبأادئ التوجيهيأة سشأفن اسأتخدا  أصأول أج بيأة للأدفاع العسأكري واملأدين يف مكتب ت سيق الشؤون اإلنسانيةل  (28)

تشأأري   1ل سالصأأيغة امل قحأأة يف 2006لعأأا   )مبأأادئ أوسأألو التوجيهيأأة( غاثأأة يف حأأاالت الكأأوارثع ليأأات اإل
 و2007الثاين/نوف رب 

 )د( )تعري  "املساعدة"(و1انظر املادة  (29)
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فعالأأأأة حلأأأأاالت الكأأأأوارث واحلأأأأد مأأأأ  خمأأأأاطر الكأأأأوارثل علأأأأى  أأأأو يلأأأأح الكافيأأأأة و السأأأأتجاسة اال
 ل شخاص املع يني وحيرت  حقوقهم ماملة "و ةاالحتياجات ااساسي

 (و) الفرعية الفقرة  

تعأأر   أأ   الفقأأرة الفرعيأأة الشأأق اخلأأاص سأأاملوظفني مأأ  املسأأاعدة اخلارجيأأة الأأيت تقأأدمها  (27)
الأأدول املسأأاعدة أو اةهأأات املسأأاعدة ااخأأرىو ويشأأري التعريأأ  دىل فئأأيت املأأوظفني الأأ ي  عأأادة 

لكأأأوارثل ومهأأأا حتديأأأدا  فئأأأة املأأأوظفني لون لغأأأرض تقأأأدمي مسأأأاعدات اإلغاثأأأة يف حأأأاالت ايرَسأأأ مأأأا
 املعا أدة مأ  أيضأا   مسأتوحاة الثانيأة الفئة دىل واإلشارةو (30)" وفئة املوظفني "العسكريني"ني"املدني
 املهأم سالأدور االعأرتا  هبأا ويأراد ل(31)2000 عأا  يفواليونأان  الروسأي االحتأاد سأني املربمأة الث ائية
 ةاعداملسأأأ تقأأأدمي يف اإلغاثأأأةل مأأأوظفي مأأأ  فئأأأة سوصأأأفهم العسأأأكريونل اافأأأراد سأأأ  يضأأأطلع الأأأ ي

الغوثية يف حاالت الكوارثو ود ا مانت اإلشارة دىل املوظفني العسكريني أوثأق صألة حبالأة الأدول 
مبصأطلح املأوظفني "املأدنيني" أن يكأون واسأعا  مبأا يكفأي ليشأ   املأأوظفني  يقصأداملسأاعدةل فجنأ  

دة واةهات املساعدة ااخأرىو ويؤمأد اسأتخدا  صأيغة التخيأري )"أو"( املرسلني م  الدول املساع
 يف العبارة أن     خيارات متاحة لبعض الكيانات املساعدة )مبا فيها الدول( وليس ملهاو

وم  املسلم س  أن  ؤالء املوظفني عادة ما يكونون موظفني "متخصصني"ل علأى ال حأو  (28)
ل 1991مأأانون ااول/ديسأأ رب   19ل املأأؤرخ 46/182املشأأار دليأأ  يف مرفأأق قأأرار اة عيأأة العامأأة 

 لالالومأةهلأم املعأدات والسألع  وأن تتأاحالالومأة  وظفني املهاراتامل أن تتوافر لدىمبعا أن املتوقع 
  الوارد تعريفها يف الفقرة الفرعية )و(ل اداء املها  امل مورةو

ويقأأأيم تعبأأأري "ترسأأألهم" عالقأأأة تأأأرس  سأأأني الكيأأأان املسأأأاعدل سأأأواء أمأأأان دولأأأة أ  جهأأأة  (29)
مأأ  أجأأ  نياسأأة عأأ " أخأأرىل واملأأوظفني املع يأأنيو وقأأررت اللج أأة عأأد  اإلشأأارة دىل أهنأأم "يع لأأون 

انطبأاق قواعأد القأانون الأدويل املتعلقأة سعأ و سألوك دىل دول أو عد  اإلخالل سفي مسفلة تتصأ  س
مأأ   2لفقأأرة ا وفأأق مأأا تأأ ص عليأأ لدولأأة املتأأفثرة ل سأأال ظر دىل الأأدور الرئيسأأيل (32)م ظ أأات دوليأأة

 و10املادة مشروع 

__________ 

 و5أعال (ل املبدأ التوجيهي  28انظر مبادئ أوسلو التوجيهية )احلاشية  (30)
(31) Agreement between the Government of the Hellenic Republic and the Government of the Russian 

Federation on Cooperation in the Field of Prevention and Response to Natural and Man-Made 

Disasters,of21February1definitionofteamforprovidingو(assistanceˮ“).art,2000 
 56/83ل وقأأأرار اة عيأأأة العامأأأأة 2001ل ملتعلقأأأة مبسأأأأؤولية الأأأدول عأأأ  اافعأأأأال غأأأري املشأأأروعة دوليأأأأا  انظأأأر املأأأواد ا (32)

 ل2001حوليأأة ووو )لالطأأالع علأأى التعليأأقل انظأأر  9-4ل املرفأأقل املأأواد 2001مأأانون ااول/ديسأأ رب   12 املأأؤرخ
اجمللأأأأأأد الثأأأأأأاين )اةأأأأأأ ء الثأأأأأأاين(ل والتصأأأأأأويبل الفصأأأأأأ  الراسأأأأأأعل الفأأأأأأرع  أأأأأأاء(ل واملأأأأأأواد املتعلقأأأأأأة مبسأأأأأأؤولية امل ظ أأأأأأات 

 7-6 ل املرفأأقل املادتأأان2011مأأانون ااول/ديسأأ رب   9املأأؤرخ  66/100ل وقأأرار اة عيأأة العامأأة 2011 الدوليأأةل
ل اجمللأأأأد الثأأأأاين )اةأأأأ ء الثأأأأاين(ل والتصأأأأويبل الفصأأأأ  اخلأأأأامسل 2001حوليأأأأة ووو ع علأأأأى التعليأأأأقل انظأأأأر )لالطأأأأال
  اء(و الفرع

http://undocs.org/ar/A/res/46/182
http://undocs.org/ar/A/res/56/83
http://undocs.org/ar/A/res/66/100
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 (و) الفرعية الفقرة  

 صأرا  أساسأيا  مأ  ع" السألع"و" املعأدات" متثأ  ل(ه) الفرعيأة الفقأرة يف  ُمر ما  و على (30)
ع اصر املساعدة اخلارجية املتوخاة يف مشأاريع املأوادو والصأيغة مسأت دة مأ  التعليأق علأى مشأروع 

و وتشأأ   (34)ل ومأأ لك مأأ  قأأرار معهأأد القأأانون الأأدويل سشأأفن املسأأاعدة اإلنسأأانية(33)15املأأادة 
القائ ة أنواع املواد املتعار  على أهنا ضرورية لتقدمي املساعدة الغوثيأة يف حأاالت الكأوارثو     

 والقائ ة ليست حصريةل و و ما تؤمد  اإلشارة دىل "غري ا م  لواو "و

و  أأ  القأأول دن   أأاك نأأوعني مسأأتهدفني مأأ  املأأواد مهأأا: "املعأأدات" الف يأأة الأأيت حيتأأاج  (31)
ل مثأأ   غاثأأةدليهأأا موظفأأو اإلغاثأأة اداء مهأأامهمل سأأواء لتلبيأأة احتياجأأاهتم املعيشأأية اخلاصأأة أو ل

ومعأأدات االتصأأاالت؛ و"السأألع" الضأأرورية  لواآلالتاملاديأأة واإللكرتونيأأةل واادوات  لاإلمأأدادات
ة وميأأأا  علأأأى قيأأأد احليأأأاة وتلبيأأأة احتياجأأأاهتم احليويأأأةل مثأأأ  املأأأواد الغ ائيأأأ كأأأوارثلبقأأأاء ضأأأحايا ال

الشأأرب واإلمأأدادات الطبيأأة ووسأأائ  اإليأأواء والكسأأاء واافرشأأةو ومأأالب اإلنقأأا  مقصأأودة سصأأورة 
التفاقيأة الدوليأة لتبسأي  لحمددة سعبارة "احليوانات املدرسة تدريبا  خاصا "ل املست دة مأ  املرفأق يأاء 

يأأأ  مرنأأأا  مبأأأا يكفأأأي و واعتأأأربت اللج أأأة التعر (35)اإلجأأأراءات اة رميأأأة )"اتفاقيأأأة ميوتأأأو"( ت سأأأيقو 
 أيضا  ما قد يقدم  موظفو اإلغاثة م  خدماتو ليش  

   4 المادة
 الكرامة اةنسانية

 يتعني احرتا  مرامة اإلنسان ااصيلة ومحايتها يف حاالت الكوارثو 

 التعليق  

مبأأأدأ الكرامأأأة اإلنسأأأانية يف سأأأياق مواجهأأأة الكأأأوارث واحلأأأد مأأأ   4يت أأأاول مشأأأروع املأأأادة  (1)
القأأانون الأأدويل حلقأأوق  الأأ ي يرتكأأ  عليأأ ساسأأي اابأأدأ  أأي املالكأأوارثو والكرامأأة اإلنسأأانية  خمأأاطر

مبدأ  توجيهيا   ةاإلنسانو ويف سياق محاية ااشخاص يف حاالت الكوارثل تشّك  الكرامة اإلنساني
قأوانني اي دجراء يتخ  يف سياق تقدمي اإلغاثأةل واحلأد مأ  خمأاطر الكأوارثل ويف التطأور املسأت ر لل

امل طبقةو واعتربت اللج ة أن اامهية احملورية لل بأدأ سال سأبة حل ايأة ااشأخاص يف حأاالت الكأوارث 
 مربر ما  إلدراج "الكرامة اإلنسانية" يف س د م فص  مستق  يف منت مشاريع املوادو 

 ويشأأأّك  مبأأأدأ الكرامأأأة اإلنسأأأانية رميأأأ ة للصأأأكوك الدوليأأأة حلقأأأوق اإلنسأأأانل وقأأأد اعتأأأرب (2)
ااسأاس اةأو ري لقأأانون حقأوق اإلنسأأانو فديباجأة ميثأأاق اامأم املتحأأدة تؤمأد مأأ  جديأد علأأى 

__________ 

 أدنا و 15( م  التعليق على مشروع املادة 5انظر الفقرة ) (33)
 أعال و 18انظر احلاشية  (34)

(35) United Nations, Treaty Series, vol. 950, No. 13561, p. 269 ل سالصأيغة امل قحأة سربوتومأول تعأدي  االتفاقيأة
 United Nations, Treatyل 1999ح يران/يونيأ   26الدوليأة لتبسأي  وت سأيق اإلجأراءات اة رميأةل املأرب  يف 

Series,27definitionofreliefو(consignmentsˮ“).p,13561.No,2370.vol 
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تأ ص علأأى أن  (36)1948"مرامأة الفأرد وقأدر "ل وديباجأأة اإلعأالن العأاملي حلقأوق اإلنسأأان لعأا  
املتفصأأأألة يف مجيأأأأع أعضأأأأاء ااسأأأأرة البشأأأأرية ووو  أأأأو أسأأأأاس احلريأأأأة والعأأأأدل  لكرامأأأأة"االعأأأأرتا  سا

يف العأأامل"و ويأأرد أيضأأا  تفميأأد ملبأأدأ الكرامأأة اإلنسأأانية يف العهأأد الأأدويل اخلأأاص سأأاحلقوق والسأأال  
ل (38)ل والعهأأأأد الأأأأدويل اخلأأأأاص سأأأأاحلقوق االقتصأأأأادية واالجت اعيأأأأة الثقافيأأأأة(37)املدنيأأأأة والسياسأأأأية

ل واتفاقيأأة القضأأاء علأأى مجيأأع (39)الدوليأأة للقضأأاء علأأى مجيأأع أشأأكال الت ييأأ  الع صأأري قيأأةواالتفا
ل واتفاقيأأة م ا ضأأة التعأأ يب وغأأري  مأأ  ضأأروب املعاملأأة أو العقوسأأة (40)شأأكال الت ييأأ  ضأأد املأأرأةأ

ل واتفاقية حقوق الطف (41)القاسية أو الالدنسانية أو املهي ة
ل واتفاقية حقوق ااشخاص  وي (42)

 أأأال القأأأانون الأأأدويل اإلنسأأأاينو ومفهأأأو  الكرامأأأة  يف أيضأأأا   حموريأأأة مكانأأأة ولل بأأأدأو (43)اإلعاقأأأة
املشأرتمة سأني اتفاقيأات ج يأ  املتعلقأة حب ايأة  3)ج( مأ  املأادة 1اإلنسانية معرت  سأ  يف الفقأرة 

مأأأ   85و 75املأأأادتني يف ل و (44)("1949 اتفاقيأأأات ج يأأأ  لعأأأا "يلأأأي  ضأأأحايا احلأأأرب )في أأأا
 و(46)ينالثام  الربوتومول  4ل واملادة (45)الربوتومول ااول

__________ 

 و1948مانأون ااول/ديس رب   10املؤرخ  (3-)د أل  217قرار اة عية العامة  (36)
(37) United Nations, Treaty Series, vol. 999, No. 14668, p. 171 و10م  املادة  1فقرات الديباجة والفقرة ل 
 و13م  املادة  1فقرات الديباجة والفقرة ل vol. 993 , No. 14531, p. 3ل املرجع نفس  (38)
 ل فقرات الديباجةوvol. 660, No. 9464, p. 195ل املرجع نفس  (39)
 ل فقرات الديباجةوvol. 1249, No. 20378, p. 13ل املرجع نفس  (40)
 رات الديباجةول فقvol. 1465, No. 24841, p. 85ل املرجع نفس  (41)
 ؛28 مأ  املأادة 2الفقأرة ؛ و 23م  املادة  1الفقرة و  ؛ل فقرات الديباجةvol. 1577, No. 27531, p. 3ل املرجع نفس  (42)

 و40-39 واملادتان؛ 37 املادةو
 و3ل املادة vol. 2515, No. 44910, p. 3ل املرجع نفس  (43)

ل (1949آب/أغسأطس  12)ج يأ ل  امليأدان يف املسألحة سأالقوات واملرضى اةرحى حال لتحسني ج ي  اتفاقية (44)
United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 970, p. 31 اتفاقيأة ج يأ  لتحسأني و  )"اتفاقيأة ج يأ  ااوىل"(؛

 12)ج يأأأأأ ل  حالأأأأأة اةرحأأأأأى واملرضأأأأأى وال أأأأأاجني مأأأأأ  السأأأأأف  الغارقأأأأأة مأأأأأ  أفأأأأأراد القأأأأأوات املسأأأأألحة يف البحأأأأأار
اتفاقيأة ج يأ  املتعلقأة مبعاملأة و  )"اتفاقيأة ج يأ  الثانيأة"(؛ No. 971, p. 85ل املرجع نفس ل (1949آب/أغسطس 
 )"اتفاقيأة ج يأ  الثالثأة"(؛ No. 972, p. 135ل املرجأع نفسأ (ل 1949آب/أغسأطس  12)ج يأ ل  أسأرى احلأرب

املرجأأع ل (1949آب/أغسأأطس  12)ج يأأ ل  ربواتفاقيأأة ج يأأ  سشأأفن محايأأة ااشأأخاص املأأدنيني يف وقأأت احلأأ
املشأأرتمة )الأأأيت تأأ ص علأأأى حظأأأر  3مأأ  املأأأادة  1"(ل الفقأأأرة الراسعأأةج يأأأ   ة)"اتفاقيأأ No. 973, p. 287ل نفسأأ 

 "االعتداء على الكرامة الشخصيةل وعلى ااخص املعاملة املهي ة واحلاطة سالكرامة"(و
ل واملتعلأأأق حب ايأأأة ضأأأحايا 1949آب/أغسأأأطس  12الربوتومأأأول اإلضأأأايف امللحأأأق ساتفاقيأأأات ج يأأأ  املعقأأأودة يف  (45)

 .United Nations, Treaty Series, vol. 1125, Noل 1977امل اوعأات املسأألحة الدوليأأة )الربوتومأأول ااول(ل 

17512, p. 3 رامأة الشخصأيةل وسوجأ  خأاص املعاملأة )ب( )الأيت تأ ص علأى حظأر "انتهأاك الك2ل الفقأرة 75ل املادة
ل الفقأأرة 85 املأأادةو املهي أأة ل نسأأان واحملطأأة مأأ  قأأدر ل واإلمأأرا  علأأى الأأدعارة وأيأأة صأأورة مأأ  صأأور خأأدش احليأأاء"(؛ 

)ج( )الأأيت تأأ ص علأأى أن "ممارسأأة الفصأأ  الع صأأري وغأأري  مأأ  ااسأأاليب املب يأأة علأأى الت ييأأ  الع صأأري وامل افيأأأة 4
واليت مأ  شأفهنا ال يأ  مأ  الكرامأة الشخصأية" تعأد د ا اقرتفأت عأ  ع أد انتهامأات جسأي ة هلأ ا  ل نسانية واملهي ةل

 الربوتومول(و
ل املتعلأأأأق حب ايأأأأة ضأأأأحايا 1949آب/أغسأأأأطس  12الربوتومأأأأول اإلضأأأأايف امللحأأأأق ساتفاقيأأأأات ج يأأأأ  املعقأأأأودة يف  (46)

ل الفقأرة 4ل املأادة No. 17513, p. 609ل املرجأع نفسأ ل 1977امل اوعأات املسألحة غأري الدوليأة )الربوتومأول الثأاين(ل 
املهي أة واحملطأأة مأأ  قأأدر اإلنسأأانل  املعاملأأة( )الأيت تأأ ص علأأى حظأأر "انتهأأاك الكرامأة الشخصأأيةل وسوجأأ  خأأاص  )2

 واالغتصابل واإلمرا  على الدعارة وم  ما م  شفن  خدش احلياء"(و

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/217%28III%29&referer=/english/&Lang=E
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ويأأرد أيضأأا  مفهأأو  الكرامأأة اإلنسأأانية يف جأأو ر العديأأد مأأ  الصأأكوك الدوليأأة الراميأأة دىل  (3)
توفري اإلغاثة اإلنسانية يف حاالت الكأوارثو فتأ ص درشأادات االحتأاد الأدويل ة عيأات الصأليب 

احأرتا  ]ووو[ اامحر واهلالل اامحر على أن  "ي بغي على ااطأرا  املقدمأة لل سأاعدة وموظفيهأا 
ويأ ص قأرار اة عيأة  و(47)اإلنسانية ل شأخاص املتضأرري  مأ  الكأوارث يف مأ  ااوقأات" لكرامةا

ل علأأأى أن "تأأأرك ضأأأحايا الكأأأوارث 1990مأأأانون ااول/ديسأأأ رب   14ل املأأأؤرخ 45/100العامأأأة 
ة دنسأانية ميثأ  خطأرا  علأى احليأاة اإلنسأانية ود انأة لكرامأة الطبيعية وحأاالت الطأوارئ سأال مسأاعد

 املتأأفثري  ااشأخاص تأأرك دن القائأ  الأأرأي مأع الأأدويل القأانون معهأأد يتفأق وساملثأأ ل و(48)"ناإلنسأا
 و(49)"اإلنسانية للكرامة انتهاما  " يشك  دنسانية مساعدة سدون سالكوارث

اللج أأةل و أأي "مرامأأة اإلنسأأان ااصأأيلة"ل مسأأت دة وصأأيغة املبأأدأ احملأأدَّدة الأأيت اعت أأدهتا  (4)
مأأأأ   1مأأأ  ديباجأأأأة العهأأأأد الأأأأدويل اخلأأأأاص سأأأاحلقوق االقتصأأأأادية واالجت اعيأأأأة والثقافيأأأأة والفقأأأأرة 

م  العهد الدويل اخلاص ساحلقوق املدنيأة والسياسأيةو واعُت أدت  أ   الصأيغة أيضأا  يف  10 املادة
 و(51)ة اامريكية حلقوق اإلنسانل واالتفاقي(50)مث  اتفاقية حقوق الطف  صكوك

ميكأ  اعتبأار وال يشري   ا احلكم دشأارة صأرحية دىل اةهأات الفاعلأة املع يأة ساملوضأوعو و  (5)
"اةهأات املسأاعدة ااخأرى"ل أن   ا احلكم ي طبق على الدول فق ل وال ي طبأق سالضأرورة علأى 

ت القانونيأأة للكيانأأات غأأري احلكوميأأة ج قانونيأأة خمتلفأأة في أأا يتعلأأق سااللت امأأاهُنأأسأأال ظر دىل وجأأود 
القأأانون الأأدويل يف  أأال محايأأة الكرامأأة اإلنسأأانية للشأأخص املتأأفثرو غأأري أن احلكأأم ي بغأأي  مبوجأأب

أن يُفهم على أن  ي طبق على الدول املسأاعدة واةهأات املسأاعدة )علأى ال حأو املفهأو  مأ  نأص 
مبوجأب القأانون الأدويلو وتعأرت  اللج أة  ( اليت ميك  أن تتح   الت امات قانونيأة3مشروع املادة 

لكأأوارث وأنشأأطة ل االسأأتجاسةسالأأدور الأأ ي تقأأو  سأأ  مأأ  مأأ  الأأدول املتأأفثرة والأأدول املسأأاعدة يف 
(و والكثري م  اانشطة يف  ال 16دىل  9احلد م  املخاطر )اليت  ي موضوع مشاريع املواد م  

تم عأأ  طريأأق ااجهأأ ة يأأاطر الكأأوارثل يف  أأال احلأأد مأأ  خمأأدىل حأأد مأأا لكأأوارثل و ل االسأأتجاسة
التاسعأأة لل  ظ أأات احلكوميأأة الدوليأأة وامل ظ أأات غأأري احلكوميأأة وغري أأا مأأ  الكيانأأات غأأري التاسعأأة 

 و (52)للدول مث  االحتاد الدويل ة عيات الصليب اامحر واهلالل اامحر

__________ 

 و4م  املبدأ التوجيهي  1أعال ( الفقرة  17درشادات االحتاد الدويل )انظر احلاشية  (47)
 فقرة م  الديباجةو (48)
 م  املادة الثانيةو 1أعال (ل الفقرة  18قرار سشفن املساعدة اإلنسانية )انظر احلاشية  (49)
)ج( )اليت ت ص علأى أمأور م هأا أن "يعامأ  مأ  طفأ  حمأرو  مأ  حريتأ  سجنسأانية واحأرتا  للكرامأة 37انظر املادة  (50)

 املتفصلة يف اإلنسان"(و
(51) United Nations, Treaty Series, vol. 1144, No. 17955, p. 123 تأ صل يف مجلأة  الأيت) 2ل الفقأرة 5ل املأادة

حتأأأرت  الكرامأأأة ااصأأأيلة يف الشأأأخص  أمأأأورل علأأأى أن: "يعامأأأ  مجيأأأع ااشأأأخاص احملأأأرومني مأأأ  حأأأريتهم معاملأأأة  
 اإلنساين"(و

(ل املرفأأأأق جأأأأيمل A/61/10) 10يأأأأة للج عيأأأأة العامأأأأةل الأأأأدورة احلاديأأأأة والسأأأأتونل امللحأأأأق رقأأأأم الوثأأأأائق الرمسانظأأأأر  (52)
 و28 الفقرة

http://undocs.org/ar/A/RES/45/100
http://undocs.org/ar/A/61/10
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" م سأأج ة مأأع الصأأيغة املسأأتخدمة يف ااصأأيلة ومحايتهأأامرامأأة اإلنسأأان   احأأرتا وعبأأارة " (6)
الفق  واالجتهاد القضائي املعاصري  يف  ال القانون الدويل حلقوق اإلنسانو وترد     العبارة يف 

ل (53)الكأوارث م هأا مبأادئ أوسألو التوجيهيأة يف حأاالتعدد م  الصكوك  ات الصألة ساإلغاثأة 
ل واملبأادئ التوجيهيأة للحأق (55)شأرد الأداخليل واملبادئ التوجيهية املتعلقة سالت(54)و ونكومعايري م

ضأأ  يا  دىل التأأ ا  سأألح  "احأأرتا " و"محايأأة"و ويأأؤدي اة أأع سأأني مل أأيت (56)يف املسأأاعدة اإلنسأأانية
دجأأراء حل ايأأة الكرامأأة  ا أأا التأأ ا  دنأأايب سدىل ساالمت أأاع عأأ  انتهأأاك الكرامأأة ااصأأيلة ل نسأأانل و 

تشريعات مل ع  تس لب واجب توفري احل اية م  الدول أن يتطقد اإلنسانيةو وعلى سبي  املثالل 
أنشأأأطة أطأأأرا  ثالثأأأة يف ظأأأرو  قأأأد ت أأأ ر سوقأأأوع انتهأأأاك ملبأأأدأ احأأأرتا  الكرامأأأة اإلنسأأأانيةو ورأت 

لكأأأ  مأأأ  اةهأأأات  قانونيأأأةي بغأأأي أن يت اسأأأب مأأأع االلت امأأأات ال "احل ايأأأة"سأأأأ اللج أأأة أن االلتأأأ ا  
ي الدولأأة املتأأفثرة الأأدور الرئيسأأي يف محايأأة الكرامأأة اإلنسأأانية تأأؤدوعليأأ ل الفاعلأأة املبي أأة يف الأأ صو 

حبكأأم دور أأا الرئيسأأي يف توجيأأ  اإلغاثأأة واملسأأاعدة يف حأأاالت الكأأوارث ومراقبته أأا وت سأأيقه ا 
و وعأأالوة علأأى  لأأكل 10مأأ  مشأأروع املأأادة  2واإلشأأرا  عليه أأا علأأى ال حأأو الأأوارد يف الفقأأرة 

ايأأة الكرامأأة املتفصأألة يف شأأخص اإلنسأأان ع أأد ا أأا  تأأداسري مأأ  دولأأة سضأأرورة احأأرتا  ومح  تسرتشأأد
 و 9للحد م  خماطر الكوارثل على ال حو املتوخى يف مشروع املادة 

"ل و أأأأي نفأأأأس الصأأأأيغة "يف حأأأأاالت الكأأأأوارثعبأأأأارة شأأأأارة العامأأأأة يف هنايأأأأة الأأأأ ص دىل واإل (7)
الأأ ي يشأأ   احلأأد مأأ  خمأأاطر ل تعكأأس ال طأأاق العأأا  ملشأأاريع املأأوادل 1املسأأتخدمة يف مشأأروع املأأادة 

 الكوارثو

   5 المادة
 حقوق اةنسان

ل شخاص املتفثري  سالكوارث احلق يف احرتا  حقوقهم اإلنسانية ومحايتها وفقا   
 للقانون الدويلو

__________ 

)ت ص على أن : "ال سد مأ  احأرتا  ومحايأة مرامأة  20أعال (ل الفقرة  28 مبادئ أوسلو التوجيهية )انظر احلاشية (53)
 وحقوق مجيع الضحايا"(و

(54) J.TheMohonkCriteriaforHumanitarianAssistanceinComplexTask:Emergencies“,Ebersole.M

ForceonEthicalandLegalIssuesinHumanitarianMohonkHuman Rights,(”Criteria“)”Assistance 

Quarterly, vol. 17, No. 1 (February 1995), pp. 192-208, p. 196   ال سد م  احرتا  ومحاية مرامأة ")يالح  أن
 (و"وحقوق مجيع الضحايا

(55) E/CN.4/1998/53/Add.2 علأأأى أنأأأ  "ُيكفأأأ  االحأأأرتا  واحل ايأأأة  يف مجلأأأة أمأأأور )الأأأ ي يأأأ ص 26ل املرفأأأقل املبأأأدأ
 ل شخاص القائ ني على توفري املساعدة اإلنسانية ولوسائ  ال ق  التاسعة هلم وملا يقدمون  م  املؤن"(و

  ص علأأأى أنأأأ  "ميكأأأ يأأأ) 10ل املبأأأدأ 1993اعت أأأد ا  لأأأس املعهأأأد الأأأدويل للقأأأانون اإلنسأأأاين يف نيسأأأان/أسري   (56)
الأأيت نأأب علأأى السأألطات املختصأأة ‘ امل أأرات اإلنسأأانية‘دتاحأأة املسأأاعدة اإلنسأأانية حبسأأب االقتضأأاء عأأ  طريأأق 

 ل طرا  املع يةل وع د الضرورة سلطة اامم املتحدةل أن حترتمها وحت يها"(و

http://undocs.org/AR/E/CN.4/1998/53/Add.2
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 التعليق  

احلأأأق العأأأا  ل شأأأخاص املتأأأفثري  سأأأالكوارث يف محايأأأة حقأأأوق  5يعكأأأس مشأأأروع املأأأادة  (1)
و أأأو أيضأأأا  مبثاسأأأة تأأأ مري سأأأفن مأأأ  واجأأأب الأأأدول مفالأأأة االمتثأأأال ة يأأأع اإلنسأأأان املكفولأأأة هلأأأمو 

االلت امات  ات الصلة حبقوق اإلنسان السارية أث اء الكارثة ويف مرحلة ما قبأ  الكارثأةو وتعأرت  
صلة وثيقة سني حقوق اإلنسان ومبدأ الكرامة اإلنسانية امل صأوص عليأ  يف مشأروع  سوجوداللج ة 
  يعضد  جتاور مشروعي املادتنيول و  ا ما 4 املادة

املعأأرب دىل "حقأأوق اإلنسأأان" االلت امأأات املتعلقأأة حبقأأوق اإلنسأأانل  ةعامأأالوتشأأ   اإلشأأارة  (2)
أفضأأ  امل ارسأأات حل ايأأة أمأأا  والقأأانون الأأدويل العأأريفيف يف االتفاقأأات الدوليأأة  ات الصأألةل و  ع هأأا

الأأدويلل مبأأا فيهأأا املبأأادئ التوجيهيأأة  يدحقأأوق اإلنسأأانل الأأواردة يف نصأأوص غأأري مل مأأة علأأى الصأأع
ل فضأال  عأأ  املبأادئ التوجيهيأة املتعلقأأة (57)الع ليأة حل ايأة ااشأخاص يف حأأاالت الكأوارث الطبيعيأة

تفيأأد يف حتديأأد سأأياق تطبيأأق الت امأأات حقأأوق اإلنسأأان القائ أأة علأأى حالأأة ل ف(58)سالتشأأرد الأأداخلي
احل ايأة امل صأوص عليهأا يف القأانون  مثأ ن الأوطر )أن احل اية مبوجب القانو  و م احتديدا   لكوارثا

و وتشأأري الصأأأيغة الأأأيت اعت أأدهتا اللج أأأة دىل اجملأأأال الدسأأتوري يف العديأأأد مأأأ  الأأدول( مشأأأ ولة أيضأأأا  
 الواسع لاللت امات املتعلقة حبقوق اإلنسانل دون السعي دىل حتديد ا أو اإلضافة دليها أو تقييد او

نطأأاق  يشأأ  ل 1التعليأأق علأأى مشأأروع املأأادة مأأ   (3)فقأأرة وعلأأى ال حأأو املوضأأح يف ال (3)
االختصأأاص الشخصأأي ملشأأاريع املأأواد أنشأأطة الأأدول وامل ظ أأات الدوليأأةل مبأأا يف  لأأك م ظ أأات 
التكامأأأأ  اإلقلي أأأأيل والكيانأأأأات ااخأأأأرى الأأأأيت تت تأأأأع ساختصأأأأاص قأأأأانوين دويل حمأأأأدد يف تأأأأوفري 

 أأأة سأأأفن نطأأأاق ومضأأأ ون االلتأأأ ا  حب ايأأأة املسأأأاعدة الغوثيأأأة يف حأأأاالت الكأأأوارثو وتعأأأرت  اللج
حقأأأوق اإلنسأأأان ل شأأأخاص املتأأأفثري  سأأأالكوارث سأأأيختلفان مثأأأريا  سأأأني  أأأ   اةهأأأات الفاعلأأأةو 
وي بغي قراءة الصياغة احملايدة اليت اعت دهتا اللج ة يف ضوء التسأليم ستبأاي  االلت امأات سأني الأدول 

 املساعدة ااخرىووخمتل  اةهات الفاعلة  ملساعدةاملتفثرة والدول ا

"احأرتا  ومحايأة" حقأوقهم اإلنسأانيةل  يفويعرت  مشروع املأادة حبأق ااشأخاص املتأفثري   (4)
اليت تظ  سارية املفعول يف سياق الكوارثو وت سج العبأارة علأى م أوال العبأارة الأواردة يف مشأروع 

 ارةاإلشأاملأراد ساملتعلأق سالكرامأة اإلنسأانيةل مأا ي يأد تفميأد عالقأة الأرتاس  سأني احلك أنيو و  4املادة 
 أي الدولية القائ ة حل اية حقوق اإلنسانل أن تكون  دىل مفهو  "احل اية"ل الشائع يف الصكوك

"االحأأأرتا " صأأأيغة جامعأأأة تصأأأ  طبيعأأأة ونطأأأاق االلت امأأأات الواقعأأأة علأأأى عأأأاتق الأأأدولل ومفهأأأو  
و ومأ  مثل 2املأادة  روع" الواردة يف مشماملة  ونب أن تُقرأ يف ضوء اإلشارة دىل "احرتا  حقوقهم  

(ل سأأأ  قأأأد متتأأأدل "االحأأأرتا "ال أأأاس )   يف حقأأأوقالتأأأدخواجبأأأات الأأأدول علأأأى جت أأأب  ال تقتصأأأر

__________ 

حأأأاالت الكأأأأوارث  املبأأأأادئ التوجيهيأأأة الع ليأأأة حل ايأأأأة ااشأأأخاص يفاللج أأأة الدائ أأأة املشأأأأرتمة سأأأني الومأأأاالتل  (57)
 (و2011سرن سشفن التشرد الداخليل  -)واش ط  العاص ةل مشروع سرومي غ   الطبيعية

 أعال و 55انظر احلاشية  (58)
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ل سوسائ  م هأا اعت أاد مجلأة مأ  التأداسري همحقوق (59)حسب ا تقتضي  القواعد املع يةل دىل "محاية"
تتفأاوت سأني التأأداسري السألبية سعأأد  التأدخ  والتأداسري اإلناسيأأة سكفالأة تلبيأأة االحتياجأات الفرديأأةل 

 أ    تشأ  ل 2نطاق مشأاريع املأوادل الأوارد يف مشأروع املأادة  ضوء ويف واملل وسةر  ا  سالظرو  
 و(60)التداسري أيضا  م ع وجت ب الظرو  اليت قد تؤدي دىل انتهاك حقوق اإلنسان

تكأأون  ميكأأ  أنومل تأأر اللج أأة أن مأأ  امل كأأ  وضأأع قائ أأة حصأأرية ج يأأع احلقأأوق الأأيت  (5)
يأ  ب دىل أن احلقأوق غأري  معأامس أن تؤدي     القائ أة دىل تفسأري تل وخشياإلع الواجبة 

 واإلع الامل مورة يف القائ ة غري واجبة 

مأ   1احلق يف احلياةل على ال حو املعرت  س  يف الفقرة  وم  احلقوق املع ية سوج  خاص (6)
ل د ا مأا رفضأت الدولأة ا أا  تأداسري م  العهد الأدويل اخلأاص سأاحلقوق املدنيأة والسياسأية 6املادة 

و ومان م  املفهو  أيضا  (61)ائر يف اارواح أو لالستجاسة هلاالكوارث اليت تسبب خس دناسية مل ع
الأيت تلتأ   الأدول ااطأرا  يف العهأد   اعيأةلأن م  سني احلقوق املع يأة احلقأوق االقتصأادية واالجت

اخلأأأاص سأأأاحلقوق االقتصأأأاديةل واالجت اعيأأأة والثقافيأأأةل وغأأأري  مأأأ  االتفاقيأأأات السأأأاريةل سجع اهلأأأا 
التدرنيل مبا فيها تلك احلقوق اليت يرتتب عليها حد أدىن م  االلت امات ااساسية )في ا يتصأ  

ااساسأي الصأحية ااساسأيةل واملأفوى واملسأك  والتعلأيم  يأةستوفري املواد الغ ائية ااساسأيةل والرعا
ل يأأأقالتطبل طفأأأال( والأأأيت تسأأأت ر حأأأىت يف سأأأياق الكأأأوارثو وتشأأأ   احلقأأأوق ااخأأأرى الواجبأأأة 

سوجأ  خأاص  القاسلأة للتأفثرتش ل ل احلق يف احلصول على املساعدة اإلنسانية؛ وحق الفئات   افي
أن تُراعأأي احتياجأأاهتم اخلاصأأة مأأ  احل ايأأة  ( يف6املأأادة مشأأروع )علأأى ال حأأو امل صأأوص عليأأ  يف 

 واملسأأاعدة؛ وحأأق اجملت عأأات احملليأأة يف أن يكأأون هلأأا صأأوت مسأأ وع يف  طأأي  وت فيأأ  مبأأادرات
احلأد مأأ  املخأأاطر واالسأأتجاسة هلأأا والتعأأايف م هأا؛ وحأأق مجيأأع املشأأردي  سسأأبب الكأأوارث يف تلقأأي 

 حمأددة حقأوق دىل أيضا  دشارات وترد ود ممساعدة غري متيي ية يف الوصول دىل حلول دائ ة لتشر 
 و(62)ااخرى املواد مشاريع على التعليقات سعض يف

ميفيأة دنفأا  تلأك احلقأوق لقواعأد القأانون الأدويل  ات يرتك مشروع املادة ع دا  مسفلة  و  (7)
مأأ  التقأأدير يف  امشأأا  ضأأ  يا   يف مثأأري مأأ  ااحيأأانو ومأأ  املتفأأق عليأأ  أن   أأاك مفتوحأأة   الصأألة

الكارثأأأةل تبعأأأا  للقواعأأأد  ات الصأأألة الأأأيت  شأأأدةدع أأأال احلقأأأوقل وأن  أأأ ا اهلأأأامش يتوقأأأ  علأأأى 
للج ة م لك أن اإلشارة دىل "حقوق اإلنسان" تش    ا ورأت املشار دليهاو قوقأو تُ شئ احل تقر

علأأى  لأأكل  القائ أأة يف  أأال القأأانون الأأدويل حلقأأوق اإلنسأأانو وس أأاء   واحلأأدودمأأال  مأأ  احلقأأوق 
__________ 

 ,European Court of Human Rights, Budayeva and Others v. Russia, nos. 15339/02, 21166/02انظر  (59)

20058/02, 11673/02 and 15343/02, ECHR 2008-IIو 
 و5(ل املرفقل املبدأ 55انظرل على سبي  املثالل املبادئ التوجيهية املتعلقة سالتشرد الداخلي )احلاشية  (60)
 the Inter-Agency Standing Committee Operational Guidelines on Human Rights and انظأر أيضأا   (61)

Natural Disasters, 2006 (A/HRC/4/38/Add.1, annex)( مأ  التعليأق علأى 3( و)2و وانظأر أيضأا  الفقأرتني )
 و6مشروع املادة 

 أدنا و 11املادة مشروع ( م  التعليق على 5)و (4انظرل على سبي  املثالل الفقرتني ) (62)

http://undocs.org/AR/A/HRC/4/38/Add.1
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اإلشأأأأارة دىل "حقأأأأوق اإلنسأأأأان"  أأأأي دحالأأأأة دىل القأأأأانون الأأأأدويل حلقأأأأوق اإلنسأأأأان سرمتأأأأ ل  فأأأأجن
 سلأأة للتقييأأد واحلقأأوق غأأري القاسلأأة للتقييأأدوعلأأى وجأأ  اخلصأأوص ت اولأأ  للحقأأوق القا ك لأأ يف مبأأا

 ع أأأدما تقييأأد ا أو احلقأأوق تعليأأأق يف املتأأفثرة للدولأأة حأأأق تأأوفري الب أأد يتأأأوخى ال حأأول  أأ ا وعلأأى
وفقأأا  " اخلتاميأأة أيضأأا  العبأأارة تؤمأأد  الأأ ي اامأأر و أأو القائ أأةل الدوليأأة االتفاقأأات يف  لأأك نأأوو
 الدويل"و لقانونل

واإلشارة اخلتامية دىل عبارة "وفقا  للقانون الدويل"  ي أيضا  تأ مري سفنأ  قأد تكأون   أاك  (8)
قواعأأد أخأأرى مأأ  قواعأأد القأأانون الأأدويلل م هأأا علأأى سأأبي  املثأأال القواعأأد السأأارية علأأى الالجئأأني 

 احت أأالتأأفثري يف حقأأوق ااشأأخاص املتأأفثري  سأأالكوارثل و أأو  يكأأون هلأأاواملشأأردي  داخليأأا ل قأأد 
 و18 ول أيضا  مبشروع املادة مش

   6 المادة
 المبادئ اةنسانية

يتعأأأني االسأأأتجاسة حلأأأاالت الكأأأوارث وفقأأأا  ملبأأأادئ اإلنسأأأانية واحليأأأاد وال  ا أأأةل  
 وعلأى أساس عد  الت يي ل ومبراعاة احتياجات ااشخاص القاسلني للتفثر سوج  خاصو 

 التعليق  

 ايأة ال أاس يف حأأاالت ية الرئيسأية  ات الصأألة حباملبأأادئ اإلنسأان 6مشأروع املأادة  حيأدد (1)
مل جتأأأد اللج أأأة ضأأأرورة لتحديأأأد مأأأا د ا مانأأأت  أأأ   املبأأأادئ  أأأي أيضأأأا  مبأأأادئ عامأأأة و لكأأأوارثو ا

للقأأانون الأأدويلل والحظأأت أهنأأا ال تسأأتبعد تطبيأأق مبأأادئ القأأانون الأأدويل ااخأأرى  ات الصأألةو 
 يفسأأأاعدة الغوثيأأأة يف حأأأاالت الكأأأوارثل و يف تأأأوفري امل سفمهيأأأة  أأأ   املبأأأادئادة املأأأمشأأأروع  ويقأأأر

 أنشطة احلد م  خماطر الكوارثل حسب االقتضاءو

أساسأية يُعأرت  سأدور ا احلاسأم يف تقأدمي ومبادئ اإلنسانية واحليأاد وال  ا أة  أي مبأادئ  (2)
و و ي أساسية أيضا  سال سبة للقوانني الواجبة التطبيق يف جهأود اإلغاثأة يف (63)املساعدة اإلنسانية

أن  "نأب  دىل 46/182حاالت الكوارثو وعلى سبي  املثالل أشارت اة عية العامة يف قرار ا 
ياد وال  ا ة"تقدمي املساعدة اإلنسانية وفقا  ملبادئ اإلنسانية واحل

  و(64)

ومبدأ اإلنسأانية  أو حجأر ال اويأة حل ايأة ااشأخاص يف القأانون الأدويلو و أو مبثاسأة حلقأة  (3)
اإلنسأأأاين والقأأأانون الأأأدويل حلقأأأوق اإلنسأأأانل و أأأو مصأأأدر دهلأأأا  لتطأأأوير الأأأدويل وصأأأ  سأأأني القأأأانون 

 تجلأىاإلنساينل يالدويل ون القوانني املتعلقة حب اية ااشخاص يف حاالت الكوارثو ويف  ال القان
املشأأرتمة سأأني اتفاقيأأات ج يأأ   3املبأأدأ يف أهبأأى صأأور  يف اشأأرتاط املعاملأأة اإلنسأأانية الأأوارد يف املأأادة 

__________ 

 و11(ل الفقرة A/CN.4/590) مرة اامانة العامةلانظر امل اقشة الواردة يف م   (63)
 و2املرفقل الفقرة  (64)

http://undocs.org/ar/A/res/46/182
http://undocs.org/AR/A/CN.4/590
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)موضوع الأدعوى(  ق اة مورفوأمدت حمك ة العدل الدولية يف قضية دال أن  م ا و (65)1949لعا  
الصأرامة يف مراعاهتأا وقأت السألم أمثأر م أ   تضأين اعتبارات اإلنسانية ااساسية مبادئ عامة "تقفج

( علأى مبأادئ الصأليب اامحأر ثالثأة ع اصأر Pictetو وي سأب تعليأق سيكتيأت )(66)يف وقأت احلأرب"
و (67)ملبأدأ اإلنسأأانية: احليلولأأة دون املعانأاة و فيفهأأا؛ ومحايأأة اارواح والصأحة؛ ومفالأأة احأأرتا  اافأأراد

كأوارثل تؤمأد مبأادئ أوسألو التوجيهيأة ومعأايري مو ونأأك ويف السأياق اخلأاص ل غاثأة يف حأاالت ال
 و(68)أن مبدأ اإلنسانية يتطلب "التصدي لل عاناة اإلنسانية أي  ا وجدت"

 أأ ا املبأأدأ ي طبأأق أيضأأا  علأأى  فأأجناملسأألحل  اتال  اعأأ قأأانونوسي  أأا نشأأف مبأأدأ احليأأاد يف  (4)
 دميمبأأأدأ احليأأأاد أن يكأأأون تقأأأ يتطلأأأبفأأأروع القأأأانون ااخأأأرىو ويف سأأأياق املسأأأاعدة اإلنسأأأانيةل 

املسأأاعدة مسأأتقال  عأأ  أي سأأياق سياسأأي أو ديأأر أو دثأأر أو أيأأديولوجيو وتؤمأأد مبأأادئ أوسأألو 
التوجيهية ومعايري مو ونك على حد سواء على أن  نب تقدمي املساعدة "دون اخنراط يف أع ال 

أو ديأأأأأأأر  القتأأأأأأأال أو اال يأأأأأأأاو دىل طأأأأأأأر  مأأأأأأأ  ااطأأأأأأأرا  يف م اوعأأأأأأأات  ات طأأأأأأأاسع سياسأأأأأأأي
لكأأوارثل ل لالسأأتجاسةاتأأ  دىل الطأأاسع الالسياسأأي   حأأد يف احليأأاد مبأأدأ ويشأأري و(69)عقائأأدي" أو

لكارثأة الواقعأةو ويكفأ  ل االسأتجاسةويؤمد أن  ال نوو استخدا  اانشطة اإلنسأانية اغأراض غأري 
الدولأة املتأفثرة املبأدأ أن تكأون مصألحة ااشأخاص املتأفثري  سأالكوارث الشأاغ  الرئيسأي لكأ  مأ  

لكأأوارثو واحأرتا  مبأأدأ احليأأاد مسأأفلة حموريأأة لتيسأأري ل االسأأتجاسةيف  أأال  خأأرىوأي جهأة فاعلأأة أ
 و 2مافية وفعالة للكوارثل على ال حو املبني يف مشروع املادة   استجاسةحتقيق 

يو ويشأأ   مبأأدأ ال  ا أأة ثالثأأة مبأأادئ: عأأد  الت ييأأ ل والت اسأأبل وال  ا أأة مبع ا أأا ااصأأل (5)
ول سباب الأيت ت أاقش أدنأا ل ال تعتأرب اللج أة مبأدأ عأد  الت ييأ   أرد ع صأر مأ  ع اصأر مشأروع 

 الأةلكأوارثو واملقصأود مأ  عأد  الت ييأ   أو دو ل لالسأتجاسةل ود ا أيضأا  مبأدأ  قائ أا  س اتأ  6املادة 
حتياجأات دون ااسباب املوضوعية للت يي  سأني اافأرادل حبيأث يسرتشأد يف مسأاعدة املتأفثري  ساال

لكارثة مت اسبة مأع نطاقهأا ومأع احتياجأات ل االستجاسةغري او ويقتضي مبدأ الت اسب أن تكون 
اشأد  سأاعدةاملتفثري و ويع   املبدأ أيضا  مآلية للتوويعل د  ميّك  م  دعطاء ااولويأة يف تقأدمي امل

سعد  الت ييأ  العتبأارات  االحتياجات دحلاحا و وتعكس ال  ا ة مبع ا ا ااصلي املبدأ ال ي يقضي
__________ 

ااشأخاص الأ ي  ال يشأرتمون مباشأرة يف ااع أال العدائيأةل ")الأيت تأ ص علأى مأا يلأي:  3مأ  املأادة  1انظر الفقرة  (65)
الأأأ ي  ألقأأوا عأأأ هم أسأأألحتهمل وااشأأخاص العأأأاج ون عأأأ  القتأأال سسأأأبب املأأأرض مبأأ  فأأأيهم أفأأأراد القأأوات املسأأألحة 

اةأأرح أو االحتجأأاو أو اي سأأبب آخأأرل يعأأاملون يف مجيأأع ااحأأوال معاملأأة دنسأأانيةل دون أي متييأأ  ضأأار يقأأو   أو
 (و"خرالع صر أو اللونل أو الدي  أو املعتقدل أو اة سل أو املولد أو الثروةل أو أي معيار مماث  آ ىعل

(66) Corfu Channel case, Judgment of April 9th, 1949: I.C.J. Reports 1949, p. 4 at p. 22و 
(67) J. 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. 21-27متاح أيضا  يف الع وان التايل:  ؛www.ifrc.orgو 
 54 )انظأأأأأر احلاشأأأأأية Mohonk Criteria؛ 20أعأأأأأال (ل الفقأأأأأرة  28مبأأأأأادئ أوسأأأأألو التوجيهيأأأأأة )انظأأأأأر احلاشأأأأأية  (68)

 وp. 196أعال (ل 
 واملرجع نفس  (69)

file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.ifrc.org
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لكأأأأوارثو ويعأأأأّر  التعليأأأأق علأأأأى الربوتومأأأأول اإلضأأأأايف ااول ل االسأأأأتجاسة اتيأأأأة سأأأأني اافأأأأراد يف 
دىل  ملأأأدعوةالتفاقيأأأات ج يأأأ  مفهأأأو  ال  ا أأأة سفنأأأ  "خصأأألة ي بغأأأي توافر أأأا يف الفأأأرد أو املؤسسأأأة ا

وع املبأأادئ التوجيهيأأأة مشأأر  يأأ ص املثأأأالل سأأبي  وعلأأى و(70)الع أأ  لفائأأدة أولئأأك الأأأ ي  يعأأانون"
الدولية لع ليات املساعدة اإلنسانية على أن  "ي بغي تقأدمي املسأاعدة اإلنسأانية س  ا أة ودون متييأ  

مبأأدأ  يقتضأأيو وع ومأأا ل (71) حأأ  دىل مجيأأع ااشأأخاص الأأ ي  يكونأأون يف حاجأأة ماسأأة دليهأأا"
لكأأوارث دىل احأأرتا  ااشأأخاص املتأأفثري  سأأالكوارث احرتامأأا  مأأامال  ل االسأأتجاسةال  ا أأة أن هتأأد  

 سوج  خاصو القاسلني للتفثروتلبية احتياجاهتم سطريقة تعطي ااولوية ل شخاص 

ويعكس مبدأ عد  الت يي ل السأاري أيضأا  يف سأياق احلأد مأ  خمأاطر الكأوارثل املسأاواة  (6)
يأأ  سشأأك   حأأ  سيأأ همو وتشأأ   أسأأباب الت ييأأ  ااصأأيلة ة يأأع البشأأر والعأأ   علأأى عأأد  الت ي

احملظأأأورة علأأأى سأأأبي  املثأأأال ال احلصأأأر ااصأأأ  اإلثأأأر واةأأأ س واة سأأأية واآلراء السياسأأأية والعأأأرق 
و وقأررت اللج أة اإلشأارة دىل عأد  الت ييأ  م بأدأ قأائم س اتأ  سأال ظر دىل أمهيتأ  (72)واإلعاقة والدي 

الأأأدويل أيضأأأا   أأأ ا الأأأ هج يف قأأأرار  الصأأأادر سشأأأفن  لل وضأأأوع قيأأأد البحأأأثو وا أأأ  معهأأأد القأأأانون
والأأ ي يقضأأي سأأفن تعأأرض املسأأاعدة اإلنسأأانية وتأأووع "دون  2003املسأأاعدة اإلنسأأانية يف عأأا  

و م أأا تأأ ص درشأأادات االحتأأاد الأأدويل ة عيأأات الصأأليب (73)حمظأأورة" سأأسأي متييأأ  قأأائم علأأى أ
ل شأأخاص املتأأفثري  سأأالكوارث "دون أي  اامحأأر واهلأأالل اامحأأر علأأى أنأأ  ي بغأأي تأأوفري املسأأاعدة

متييأأأ  )قأأأائم علأأأى اة سأأأيةل والع صأأأرل والعأأأرقل واملعتقأأأدات الدي يأأأةل والطبقأأأة االجت اعيأأأةل ونأأأوع 
 و (74)السياسية(" واآلراءاة سل والعج ل والس ل 

مببدأ عد  الت يي  استبعاد احت ال "الت يي  اإلنايب" ع د االقتضاءو وتعكأس  وال يُقصد (7)
 أأ ا  6سوجأأ  خأأاص" يف مشأأروع املأأادة  القأأاسلني للتأأفثربأأارة "مأأع مراعأأاة احتياجأأات ااشأأخاص ع

و ولأ لك فّضألت اللج أة واافأراد" مأال  مأ  اجمل وعأات القأاسلني للتأفثرمصأطلح " يشأ  املوق و و 
__________ 

(70) See C. Pilloud and others, Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva 

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

2800-2801citingtheProclamationoftheFundamentalPrinciplesoftheRedadoptedby,”Cross“)

resolution VIII of the 20th International Conference of the Red Cross, Vienna, 1965), and Pictet, 

Commentary  أعال (ل  67)انظر احلاشيةpp. 33-51و 
(71) Peter MacAlister-Smith, International Guidelines for Humanitarian Assistance Operations 

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

1991), para. 6 (a)و 
مأ  اإلعأالن  2 املأادةو ؛ 1949املشأرتمة سأني اتفاقيأات ج يأ  لعأا   3مأ  املأادة  1انظرل يف مجلة أمورل الفقأرة  (72)

 2الأدويل اخلأاص سأاحلقوق املدنيأة والسياسأية؛ والفقأرة العهأد مأ   2م  املادة  1الفقرة و العاملي حلقوق اإلنسان؛ 
مأ  اتفاقيأة  5أيضا  املأادة م  العهد الدويل اخلاص ساحلقوق االقتصادية واالجت اعية والثقافيةو انظر  2 م  املادة

االتفاقيأأة الدوليأأة حل ايأأة حقأأوق مجيأأع الع أأال املهأأاجري  وأفأأراد مأأ   7دة حقأأوق ااشأأخاص  وي اإلعاقأأةل واملأأا
 و(United Nations, Treaty Series, vol. 2220, No. 39481, p. 3)أسر م 

 م  املادة الثانيةو 3أعال (ل الفقرة  18قرار سشفن املساعدة اإلنسانية )انظر احلاشية  (73)
 و4)ب( م  املادة 2أعال ( الفقرة  17درشادات االحتاد الدويل )انظر احلاشية  (74)
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"و رالقأاسلني للتأفث" أو "ااشأخاص القاسلأة للتأفثر" احملايأدة علأى "اجمل وعأات القأاسلني للتأفثرعبأارة "
عبأأارة "سوجأأ  خأأاص" تسأألي ا  سأأفن املتأفثري  سكارثأأة يكونأأون حبكأأم تعأأريفهم معرضأأني  واسأُتخدمت

م   4)أ( م  املادة 3مست دة م  الفقرة  ديدا لسوج  خاص"ل حت القاسلني للتفثرللخطرو وعبارة "
جأأات درشأأادات االحتأأاد الأأدويل ة عيأأات الصأأليب اامحأأر واهلأأالل اامحأأر الأأيت تشأأري دىل االحتيا

اخلاصأأأة "لل سأأأاء وخاصأأأة الفئأأأات ااشأأأد ضأأأأعفا  الأأأيت قأأأد تشأأأ   ااطفأأأال وال أأأاوحني واملسأأأأ ني 
 العبأارة     وترد و(75)واملصاسني سعج  واملصاسني سفريوس اإليدو وغري  لك م  اامراض املقِعدة"

 دىل يشأأري والأأ ي اإلنسأأانية املسأأاعدة سشأأفن الأأدويل القأأانون معهأأد اعت أأد  الأأ ي القأأرار يف أيضأأا  
و وعلأى نفأس ال حأول فأجن اة عيأة العامأةل يف (76)رورة مراعاة احتياجات "أشد الفئات ضعفا "ض

 ل طلبت:2014مانون ااول/ديس رب   12ل املؤرخ 69/135 قرار ا

الأأدول ااعضأأاء واملؤسسأأات اإلنسأأانية املع يأأة يف م ظومأأة اامأأم املتحأأدة  دىل" 
ل تقأدمي املسأاعدة اإلنسأانيةل أن تكفأ  يف مجيأع واةهات الفاعلة املع ية ااخرى يف  أا

جوانب االستجاسة للحاالت اإلنسانيةل مبا فيها التف ب للكوارث وتقييم االحتياجأاتل 
مراعأأأأأاة االحتياجأأأأأات اإلنسأأأأأانية ومأأأأأواط  الضأأأأأع  احملأأأأأددة لكأأأأأ  مكونأأأأأات السأأأأأكان 

اإلعاقأأأأةل سأأأأي ا الفتيأأأأات والفتيأأأأان وال سأأأأاء واملسأأأأ ون وااشأأأأخاص  وو  املتضأأأأرري ل وال
يف  لأأك لأأدى وضأأأع وت فيأأ  سأأرامج احلأأد مأأأ  خمأأاطر الكأأوارث واملسأأاعدة اإلنسأأأانية  مبأأا

وتشأجع يف  ةلواإلنعاش وسرامج دعادة اإلع ار يف مرحلة ما سعد حالأة الطأوارئ اإلنسأاني
 و(77)ووو"   ا الصدد اةهود الرامية دىل ض ان تع يم مراعاة امل ظور اة ساين

املأأادة نفسأأ  اعرتافأأا  مشأأروع ضأأ    القاسلأأة للتأفثراللج أأة عأأد  ددراج قائ أأة سالفئأأات  وقأررت 
م ها سالطاسع ال سح للتعرض للخطرو فأاملهم مل يكأ  وضأع صأيغة ثاستأة جامعأة للفئأات الفرعيأة مأ  

روا سوجأ  خأاص ضأ   اجمل أوع الكلأي ل فأراد املتأفثري  أو الأ ي  حيت أ  أن يتأفث القاسلني للتفثراافراد 
سكارثةل سقدر مأا مأان اال ت أا   أو االعأرتا  سأفن مبأدأ عأد  الت ييأ  يشأ   االلتأ ا  اإلنأايب سأجيالء 

 القأاسلني للتأفثرسوجأ  خأاصو ف صأطلح " القأاسلني للتأفثرا ت ا  خاص لتلبية احتياجات ااشأخاص 
 فهأو ل ا املسوج  خاص" تُرك مفتوحا  ع  ع أد لكأي ال يقتصأر علأى فئأات اافأراد املرتبطأة عأادة هبأ

علأأى ال حأأو املأأ مور أعأأال ل فحسأأبل سأأ  يشأأ   أيضأأا  اافأأراد اآلخأأري  الأأ ي  قأأد نأأدون أنفسأأهم 
 سوج  خاص يف أعقاب مارثة مال مث  ااجانب على سبي  املثالو قاسلني للتفثر

وتفهم اللج ة اإلشأارة دىل "املراعأاة" سأاملعا الواسأعل حبيأث تغطأي أيضأا ل يف مجلأة أمأورل  (8)
كانيأأأة احلصأأأول علأأأى املعلومأأأات واملشأأأارمة اجملت عيأأأةل مبأأأا يف  لأأأك دشأأأراك الفئأأأات الضأأأعيفة يف دم

تصأ يم وت فيأ  ورصأأد وتقيأيم وتقأأدمي املسأاعدة يف حأأاالت الكأوارثل ومأأ لك يف مرحلأة التف أأب 
 وقوع مارثةو  الالحت

__________ 

 و4)أ( م  املادة 3ل الفقرة املرجع نفس  (75)
 م  املادة الثانيةو 3أعال (ل الفقرة  18 قرار سشفن املساعدة اإلنسانية )انظر احلاشية (76)
 و32انظر الفقرة  (77)
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الرجأأال سشأأك  تأأؤثر يف ال سأأاء والفتيأأات والفتيأأان و مثأأريا  مأأا وتأأدرك اللج أأة أن الكأأوارث   (9)
خمتلأأ و ويف سأأياقات مثأأريةل حيأأد التفأأاوت سأأني اة سأأني مأأ  قأأدرة ال سأأاء والفتيأأات علأأى التأأفثري 

القأأأأرارات الأأأأيت متأأأأس حيأأأأاهت  فضأأأأال  عأأأأ  قأأأأدرهت  علأأأأى احلصأأأأول علأأأأى مأأأأوارد مثأأأأ   والأأأأتحكم يف
مل ال راعيأأأأةل وااراضأأأأي وامل تلكأأأأاتل والتك ولوجيأأأأاتل والتعلأأأأي ملأأأأدخالتالت ويأأأأ ل وااغ يأأأأةل وا

للتأأفثر والتعأأرض لل خأأاطر علأأى  أأو غأأري  ومثأأريا  مأأا يتعرضأأ والصأأحةل والسأأك  اآلمأأ ل والع الأأةو 
لع أأأ  ولدرجأأأة أمأأأرب مأأأ  ايف اارواح واارواقل  مبأأأا يف  لأأأك تعرضأأأه  خلسأأأائر أمأأأربمت اسأأأبل 

اعأأرتا  مت ايأأد سأأفن ال سأأاء والفتيأأاتل  ةويف أعقاهبأأاو و أأ القأأائم علأأى نأأوع اةأأ س أث أأاء الكأأوارث
شفهن  شفن الرجال والفتيانل ميتلك  املهارات والقدرة على التف ب ل ومات ومواجهتها والتعايف 

وجهأأات شأأريكة سأأواء يف  أأال احلأأد مأأ  خمأأاطر الكأأوارث أو يف  م هأأال سصأأفته  جهأأات فاعلأأة
ومعأأار  لأأ  دور  املهأأم يف تع يأأ   دراتمتتلكأأ  ال سأأاء والفتيأأات مأأ  قأأ  أأال الع أأ  اإلنسأأاينو ومأأا

يف ددارة خمأأأأاطر  قأأأائم علأأأى نأأأأوع اةأأأ ساملواجهأأأةو وأمهيأأأأة اتبأأأاع هنأأأأج  ة الفأأأرد واجملت أأأأع علأأأىقأأأدر 
: س أأأأاء قأأأدرة اامأأأأم 2015-2005  يوغأأأو للفأأأرتة الكأأأوارث معأأأرت  هبأأأأا سأأأواء يف دطأأأار ع أأأأ 

 و (79) دايل ودطار سِ (78)واجملت عات على مواجهة الكوارث

  7المادة 
 واجب التعاون

املأأواد  أأ  ل تتعأأاون الأأدولل حسأأب مقتضأأى احلأأالل يف سأأياق تطبيأأق مشأأاريع  
في أا سي هأا ومأأع اامأم املتحأأدة وع اصأر حرمأة الصأأليب اامحأر واهلأأالل اامحأر واةهأأات 

 املساعدة ااخرىو

 التعليق  
ال غأأا عأأ  التعأأاون الأأدويل الفعأأال حل ايأأة ااشأأخاص يف حأأاالت الكأأوارثو وواجأأب  (1)

القأأانون الأأدويل ويأأ ص عليأأ  العديأأد مأأ  الصأأكوك الدوليأأةو و أأو التعأأاون مبأأدأ راسأأخ مأأ  مبأأادئ 
مكأأرس يف ميثأأاق اامأأم املتحأأدة ضأأ   سأأياقات يف مقأأدمتها السأأياق اإلنسأأاين الأأ ي ُتطأأرح فيأأ  

م  امليثاق سشأك  واضأح  1( م  املادة 3محاية ااشخاص يف حاالت الكوارثو وت ص الفقرة )
 على أن أحد مقاصد امل ظ ة يت ث  يف:

__________ 

(78) A/CONF.206/6 وCorr.1 د(: "ي بغأأي ددمأأاج امل ظأأور اة سأأاين يف مجيأأع 13ل الفقأأرة 2ل الفصأأ  ااولل القأأرار(
ثل مبأا يف  لأأك مأا يتصأ  م هأأا ستقيأيم املخأأاطرل سياسأات وخطأ  وع ليأأات ا أا  القأرار يف ددارة خمأأاطر الكأوار 

 وواإلن ار املبكرل وددارة املعلوماتل والتثقي  والتدريب"
يتطلأأأب احلأأأد مأأأ  خمأأأاطر الكأأأوارث مشأأأارمة مافأأأة أطيأأأا  اجملت أأأع وتعاوهنأأأا يف دطأأأار شأأأرامةو ")د(: 19الفقأأأرة  (79)

أأأرة وغأأأري ا لت يي يأأأةل وديأأأالء ا ت أأأا  خأأأاص ل شأأأخاص ويتطلأأأب  لأأأك أيضأأأا  الت كأأأني واملشأأأارمة الشأأأاملة وامليسَّ
املتضرري  م  الكوارث أمثر م  غري مل وال سي ا أشأد ال أاس فقأرا و وي بغأي ددمأاج م ظأور شأام  اسعأاد اةأ س 
والس  واإلعاقة والثقافة يف مجيع السياسات وامل ارساتل وتع ي  الأدور القيأادي لل أرأة والشأبابو وي بغأي أيضأا ل 

 و"الء ا ت ا  خاص لتحسني الع   التطوعي امل ظم لل واط نييف   ا السياقل دي

http://undocs.org/AR/A/CONF.206/6
http://undocs.org/AR/A/CONF.206/6/CORR.1
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 االقتصأأأادية الصأأأبغة  ات الدوليأأأة املسأأأائ  حأأأ  علأأأى الأأأدويل التعأأأاون قيأأأقحت"
 ااساسأية واحلريات اإلنسان حقوق احرتا  تع ي  وعلى واإلنسانية والثقافية واالجت اعية

 الأأدي  أو اللغأأة أو اةأأ س سسأأبب متييأأ  سأأال دطالقأأا    لأأك علأأى والتشأأجيع مجيعأأا   لل أأاس
 "وتفريق سني الرجال وال ساء وال

 1( مأأأأ  املأأأأادة 3مأأأأ  امليثأأأأاق سالتفصأأأأي  مضأأأأ ون الفقأأأأرة ) 56و 55ن املادتأأأأا وتت أأأأاول 
 :يلي ما على امليثاق م  55 املادة ت ص د يتعلق سالتعاون الدويلو  في ا

 سأأألي ة عالقأأأات لقيأأأا  الضأأأروريني والرفا يأأأة االسأأأتقرار دواعأأأي هتيئأأأة يف رغبأأأة"
وية يف احلقأأأوق سأأأأني سالتسأأأأ يقضأأأي الأأأأ ي املبأأأدأ احأأأأرتا  علأأأى مؤسسأأأأة اامأأأم سأأأأني وديأأأة

 الشعوب وسفن يكون لك  م ها تقرير مصري ال تع   اامم املتحدة على:
حتقيق مستوى أعلى لل عيشة وتوفري أسباب االستخدا  املتص  لكأ   )أ( 

 والتقد  االقتصادي واالجت اعي؛فرد وال هوض سعوام  التطور 
تيسأأأري احللأأأول لل شأأأام  الدوليأأأة االقتصأأأادية واالجت اعيأأأة والصأأأحية  )ب( 

 وما يتص  هبا؛ وتع ي  التعاون الدويل يف أمور الثقافة والتعليم؛ 
أن يشأأأأأيع يف العأأأأأأامل احأأأأأأرتا  حقأأأأأوق اإلنسأأأأأأان واحلريأأأأأأات ااساسأأأأأأية  )ج( 

أو الأأأدي ل وال تفريأأأق سأأأني الرجأأأال وال سأأأاءل  للج يأأأع سأأأال متييأأأ  سسأأأبب اةأأأ س أو اللغأأأة
 و"ومراعاة تلك احلقوق واحلريات فعال  

 م  امليثاق على ما يلي: 56املادة  وت ص
 مأ  علأيهم نأب مبأا مشأرتمنيل أو م فأردي  يقوموال سفن ااعضاء مجيع يتعهد"

 و"55 املادة يف عليها امل صوص املقاصد إلدراك اهليئة مع سالتعاون ع  
مبأادئ  دعأالن يف الأدويل القأانون مبأادئ أحأد ساعتبأار  للتعأاون العا  الواجب على التفميد وأعيد

القأأانون الأأدويل املتعلقأأأة سالعالقأأات الوديأأأة والتعأأاون سأأأني الأأدول وفقأأأا  مليثأأاق اامأأأم املتحأأدة علأأأى 
 ال حو التايل:
غأأض ال ظأأر عأأ  االختالفأأات يف نظ هأأا السياسأأية واالقتصأأادية "علأأى الأأدولل س 

واالجت اعيأأأةل واجأأأب التعأأأاون سعضأأأها مأأأع سعأأأض يف شأأأىت  أأأاالت العالقأأأات الدوليأأأةل 
و لأأك مأأ  أجأأ  صأأيانة السأألم واامأأ  الأأدوليني وتع يأأ  االسأأتقرار والتقأأد  االقتصأأاديني 

جملأأرد مأأ  الت ييأأ  علأأى أسأأاس علأأى الصأأعيد الأأدويل والرفأأا  العأأا  ل مأأم والتعأأاون الأأدويل ا
 و(80)    االختالفات"

االلت امأات الدوليأة الأيت أخأ هتا الأدول علأى ويكتسب التعاون أمهية خاصة في أا يتعلأق س (2)
حقأوق اإلنسأانو ويشأري العهأد الأدويل اخلأاص سأاحلقوق االقتصأادية واالجت اعيأة نفسها يف  أال 

__________ 

 و1ل املرفقل الفقرة 1970تشري  ااول/أمتوسر  24املؤرخ  (25-)د2625قرار اة عية العامة  (80)

http://undocs.org/ar/A/RES/2625(XXV)
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و و أ ا (81)ساعتبأار  وسأيلة إلع أال احلقأوق الأواردة فيأ والثقافية سشك  صأريح دىل التعأاون الأدويل 
ما أمدت  م  جديد اللج ة املع يأة سأاحلقوق االقتصأادية واالجت اعيأة والثقافيأة يف تعليقاهتأا العامأة 

 سصأأورة سأأاروة مكانأأة الأأدويل التعأأاون وامتسأأبو (82)سشأأفن دع أأال حقأأوق حمأأددة يضأأ  ها العهأأد
ل الأيت أمأدت مأ  جديأد اإلعاقأة  وي ااشأخاص حبقأوق املتعلقأة 2006 عأا  اتفاقيأة يف خاصة

 ال أ اع حأاالت  لك يف مبا ساخلطورة تتسم يف حاالت"االلت امات الدولية القائ ة دواء  و اإلعاقة 
 و(83)"الطبيعية والكوارث اإلنسانية والطوارئ املسلح

وفي أأا يتعلأأق سالتعأأاون يف سأأياق املسأأاعدة الغوثيأأة يف حأأاالت الكأأوارثل أقأأرت اة عيأأة  (3)
  ل مبا يلي:46/182العامةل يف القرار 

قأأأد يتجأأأاوو حجأأأم العديأأأد مأأأ  حأأأاالت الطأأأوارئ ومأأأدهتا قأأأدرة العديأأأد مأأأ  " 
و وسالتأأايل يكتسأأي التعأأاون الأأدويل يف مواجهأأة حأأاالت البلأأدان املتضأأررة علأأى االسأأتجاسة

الطأأوارئ وتع يأأ  قأأدرة البلأأدان املتضأأررة علأأى االسأأتجاسة أمهيأأة مبأأريةو وي بغأأي تأأوفري  لأأك 
 و(84)"ووو التعاون وفقا  للقانون الدويل والقوانني الوط ية

 تشأأأأأأريوعأأأأأالوة علأأأأأى  لأأأأأأكل وفي أأأأأا يتعلأأأأأق سالتعأأأأأأاون يف سأأأأأياق احلأأأأأد مأأأأأأ  املخأأأأأاطرل  
 داي دىل أن "م  دولة تتح أ  املسأؤولية ااساسأية )أ( م  املبادئ التوجيهية إلطار سِ 19 قرةالف

عأأ  اتقأأاء خطأأر الكأأوارث واحلأأد م أأ ل سوسأأائ  تشأأ   التعأأاون الأأدويل واإلقلي أأي ودون اإلقلي أأي 
ل   أاك عأدد مبأري مأ  الصأكوك الأيت وساإلضأافة دىل  لأكوالتعاون عرب احلدود والتعاون الث أائي"و 

أمهيأأأة التعأأأاون الأأأدويل يف  والأأأيت تثبأأأتا صأأألة حمأأأددة حب ايأأأة ااشأأأخاص يف حأأأاالت الكأأأوارثل هلأأأ
مكافحة آثار الكوارثو وال تشك      الصكوك يف حد  اهتا تعبريا  ع  التعاون فحسبل ود أا 
تعكأأأس سصأأأفة عامأأأة مبأأأدأ التعأأأاون في أأأا يتعلأأأق جوانأأأب حمأأأددة مأأأ  ددارة الكأأأوارث تأأأرد يف نأأأص 

تفاقات الث ائيةل ي عكس  لك عادة يف ع وان الصك الأ ي يشأري دمأا دىل التعأاون الصكو ويف اال
و وفضأال  عأ   لأكل فأجن واجأب التعأاونل يف الغالبيأة العظ أى مأ  (85)أو دىل املسأاعدة )املتباَدلأة(

احلاالتل يصأاغ سوصأف  أحأد أ أدا  الصأك أو تُ سأب دليأ  آثأار دناسيأة تسأاعد يف حتقيأق  أ   
مأأ   21أيضأأا  تأأفيت أمهيأأة اتفاقيأأة تأأامبريي يف  أأ ا اجملأأالل حيأأث تشأأري يف الفقأأرة اا أأدا و و  أأا 

__________ 

 و23و 22و 15و 11املواد  (81)
 3ل املرفأأق الثالأأث(ل ورقأأم E/1990/23-E/C.12/1990/3) 2التعليقأأات العامأأة رقأأم انظأأرل علأأى وجأأ  اخلصأأوصل  (82)

(E/1991/23-E/C.12/1990/8 ل ورقأأأأأأأم)7ل املرفأأأأأأأق الثالأأأأأأأث (E/1998/22-E/C.12/1997/10 ل)ل املرفأأأأأأأق الراسأأأأأأأع
 ل املرفق الراسع(وE/2003/22-E/C.12/2002/13) 15(ل ورقم E/2001/22-E/C.12/2000/21) 14 ورقم

 و11املادة  (83)
 و5املرفقل الفقرة  (84)
 ستصأأ ي  يتعلأأق في أأا ولالسأأت ادة لالطأأالع علأأى قائ أأة شأأاملة سالصأأكوك  ات الصأألةو A/CN.4/590/Add.2انظأأر  (85)

Horst: انظأر للكأوارثل املتعلقأة ساالسأتجاسة الأدويل القأانونأحكأا   اغأراض الصأكوك Fischer, “International

disasterresponselawpatternsandin,International Disaster Response Laws,”lacunae,trends:treaties 

Principles and Practice: Reflections, Prospects and Challenges (Geneva, IFRC, 2003), at pp. 24-44و 

http://undocs.org/ar/A/res/46/182
http://undocs.org/AR/E/C.12/1990/3
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/C.12/1990/8&Lang=E
http://undocs.org/AR/E/1998/22-E/C.12/1997/10
http://undocs.org/AR/E/C.12/2000/21
http://undocs.org/AR/E/C.12/2002/13
http://undocs.org/AR/A/CN.4/590/Add.2
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ديباجتهأأا دىل أن ااطأأرا  تأأود "تيسأأري التعأأاون الأأدويل مأأ  أجأأ  التخفيأأ  مأأ  آثأأار الكأأوارث"و 
 ويرد مثال آخر يف االتفاق املرب  سني فرنسا ومالي يا:

 يف الطأرفني لكأال املختصأة ااجه ة سني التعاون تطوير دىل ساحلاجة م ا اقت اعا  "
ن وامل تلكات والبيئة ووو"السكا ومحاية اةسي ة ااخطار م  الوقاية  ال

 و(86)
ل املتأأفثرةومأأع  لأأكل ي بغأأي أال يفسأأر التعأأاون علأأى أنأأ  يقلأأ  مأأ  الأأدور الرئيسأأي للدولأأة  (4)

و وعالوة علأى  لأكل ي بغأي أن يفهأم مبأدأ 10م  املادة  2على ال حو امل صوص علي  يف الفقرة 
على أن  مك   لواجب سلطات الدولة املتفثرة املت ث  يف تقدمي الرعايأة ل شأخاص  أيضا  التعاون 

قأأاليم املتأفثري  سأالكوارث الطبيعيأأة ومأا شأاهبها مأأ  حأاالت الطأوارئ الأأيت حتأدث يف دقلي هأا أو اا
 و(87)(10م  مشروع املادة  1اخلاضعة لواليتها أو سيطرهتا )الفقرة 

و  أأاك جانأأب أساسأأي لل شأأاط يف ميأأدان مسأأاعدات اإلغاثأأة يف حأأاالت الكأأوارث  أأو  (5)
أن التعاون الدويل ال يكون فق  سني الدولل س  أيضا  مع امل ظ ات احلكومية الدولية وامل ظ أات 

ل أمأدت 46/182غري احلكوميةو وقد اعرُت  سفمهية دور  أ   امل ظ أات م أ  فأرتةو ففأي القأرار 
 اة عية العامة أن :

وليأأة وامل ظ أأات غأأري احلكوميأأة الأأيت الد احلكوميأأة امل ظ أأات تسأأت ر أن ي بغأأي "ووو
 و(88)تع   س  ا ة وسدوافع دنسانية حمضة يف تقدمي مسامهة  امة يف تك لة اةهود الوط ية"

 :2008متوو/يولي   25املؤرخ  2008/36واعرت  اجمللس االقتصادي واالجت اعي يف قرار  
ملع يأأة يف اجملأأال اإلنسأأاين ا الفاعلأأة اةهأأات مأأع والت سأأيق املشأأارمة سفوائأأد "ووو 

سال سأأبة لفعاليأأة االسأأتجاسة اإلنسأأانيةل وشأأجع اامأأم املتحأأدة علأأى مواصأألة سأأ ل اةهأأود 
عيد العأأأأاملي مأأأأع احلرمأأأأة الدوليأأأأة للصأأأأليب اامحأأأأر واهلأأأأالل لتع يأأأأ  الشأأأأرامات علأأأأى الصأأأأ

اامحرل وامل ظ ات اإلنسانية غري احلكومية  ات الصلة وغري ا م  املشارمني م  اللج ة 
 و(89)الدائ ة املشرتمة سني الوماالت"

ساامهيأأأة احملوريأأأة للتعأأأاون الأأأدويل يف اانشأأأطة الدوليأأأة يف  أأأال  7ويعأأأرت  مشأأأروع املأأأادة  (6)
الت امأا  قانونيأا   ويعكأساملساعدة الغوثية يف حاالت الكوارثل فضال  ع  احلد مأ  خمأاطر الكأوارثو 

سأياق الأ ي طبيعأة التأ ا  التعأاونل وفقأا  للجهأة الفاعلأة والقأد تتبأاي  على خمتل  ااطأرا  املع يأةو و 
ُتطلأأأأب وتقأأأأدَّ  فيأأأأ  املسأأأأاعدةو وطبيعأأأأة االلتأأأأ ا  القأأأأانوين سالتعأأأأاون تعأأأأاجل يف أحكأأأأا  حمأأأأددة )وهلأأأأ ا 

__________ 

االتفأأأاق املأأأرب  سأأأني حكومأأأة اة هوريأأأة الفرنسأأأية وحكومأأأة مالي يأأأا سشأأأفن التعأأأاون يف  أأأال الوقايأأأة مأأأ  الكأأأوارث  (86)
 م  الديباجةو 4ل الفقرة 1998أيار/مايو  25وددارهتا واام  املدينل 

ل Corr.1و A/CONF.206/6ل ودعأأأالن  يوغأأأول 4ل املرفأأأقل الفقأأأرة 46/182انظأأأر أيضأأأا  قأأأرار اة عيأأأة العامأأأة  (87)
   و4ل الفقرة 1الفص  ااولل القرار 

 و5انظر املرفقل الفقرة  (88)
 و7الفقرة  (89)

http://undocs.org/ar/A/res/46/182
http://undocs.org/ar/A/RES/46/182
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 8 اسُتخدمت العبارة االفتتاحية "يف سياق تطبيق مشاريع املواد    "(ل وال سأي ا يف مشأروع املأادة
الكأأأوارثو وأدرجأأأت سشأأأفن احلأأأد مأأأ  خمأأأاطر  9سشأأأفن االسأأأتجاسة حلأأأاالت الكأأأوارث ومشأأأروع املأأأادة 

اللج ة عبارة "حسب مقتضى احلال" الأيت تُقيِّأد مشأروع املأادة سرمتأ ل ساسأتخدامها مجشأارة دىل القواعأد 
احملأأأددة السأأأارية الأأأأيت حتأأأدد طبيعأأأأة التأأأ ا  التعأأأأاون سأأأني خمتلأأأأ  الكيانأأأات املأأأأ مورة يف مشأأأروع املأأأأادةل 

م اسأأبا " أ  غأأري م اسأأب علأأى أرض وم ؤشأأر علأأى وجأأود  أأامش تقأأدير لتحديأأد مأأا د ا مأأان التعأأاون "
 يها حتديد ملستوى التعاون املطلوبل س  اةهات اليت ي بغي التعاون معهاوف وليس الواقعو

أيضأأا  التعأأاون مأأع اةهأأات  7مشأأروع املأأادة  يتأأوخىوساإلضأأافة دىل التعأأاون في أأا سأأني الأأدولل  (7)
املسأأاعدة ااخأأرىو وتأأأرد دشأأارة صأأرحية دىل التعأأأاون مأأع اامأأأم املتحأأدةل اعرتافأأا  سالأأأدور احملأأوري الأأأ ي 
تضأأأطلع سأأأ  امل ظ أأأة يف ت سأأأيق املسأأأاعدة الغوثيأأأةو ومكتأأأب ت سأأأيق الشأأأؤون اإلنسأأأانية مكلأأأ  سواليأأأة 

ل ساملسأأاعدة 1991مأأانون ااول/ديسأأ رب   19املأأؤرخ  46/182خاصأأةل وفقأأا  لقأأرار اة عيأأة العامأأة 
علأأى ت سأأيق املسأأأاعدة الدوليأأةو ومبوجأأب  لأأأك القأأرارل أنشأأأفت اة عيأأة العامأأة م صأأأبا  رفيأأع املسأأأتوى 

حأأاالت الطأأوارئ مل سأأق اإلغاثأأة يف حأأاالت الطأأوارئ سوصأأف  م سأأق اامأأم املتحأأدة الوحيأأد يف  أأال 
املعقأأأدةل فضأأأال  عأأأ  الكأأأوارث الطبيعيأأأةو ويتأأأوىل م سأأأق اإلغاثأأأة يف حأأأاالت الطأأأوارئ جتهيأأأ  الطلبأأأات 
املقدمة م  الدول ااعضأاء املتضأررة للحصأول علأى مسأاعدة طارئأة تتطلأب اسأتجاسة م سأقةل ويع أ  

يقأد  معلومأات موحأدةل سصفت  م سقا  مرم يأا  لع ليأات اامأم املتحأدة ل غاثأة يف حأاالت الطأوارئل و 
 مبا يف  لك معلومات ع  اإلن ار املبكر سشفن حاالت الطوارئو

واإلشأارة دىل "اةهأات املسأاعدة ااخأرى" تسأتعري التعريأ  الأوارد يف الفقأرة الفرعيأة )د(  (8)
ل ال ي يش   امل ظ ات احلكومية الدولية املختصة وامل ظ ات غري احلكوميأة 3م  مشروع املادة 

يانأأأات  ات الصأأألةو ورأت اللج أأأة أن مأأأ  امل اسأأأب أن  أأأص سالأأأ مر فئأأأة مأأأ  سأأأني  أأأ   أو الك
الكياناتل و ي مكونات حرمة الصليب اامحر واهلالل اامحأرل اعرتافأا  سالأدور اهلأا  الأ ي تؤديأ  
احلرمة يف التعاون الدويل يف سياق احلاالت املش ولة مبشاريع املأوادو واإلشأارة دىل مكونأات حرمأة 

يب اامحأأأر واهلأأأالل اامحأأأر تشأأأ   اللج أأأة الدوليأأأة للصأأأليب اامحأأأر ان مشأأأاريع املأأأواد قأأأد الصأأأل
( 18و وم أا  أو مبأني يف الفقأرة )(90)ت طبق أيضا  يف حاالت طوارئ معقدة تش   ال أ اع املسألح

فئأأة "جهأأات املسأأاعدة ااخأأرى" موسأأعة عأأ  ع أأدو  تُرمأأتل 3مأأ  التعليأأق علأأى مشأأروع املأأادة 
ال احلأأأأأأد مأأأأأأ  خمأأأأأأاطر الكأأأأأأوارث مأأأأأأع اةهأأأأأأات املسأأأأأأاعدة ااخأأأأأأرى مكأأأأأأرس يف والتعأأأأأأاون يف  أأأأأأ

 داي الأأأيت تشأأأري دىل مأأأا يلأأأي: "يتطلأأأب احلأأأد مأأأ  خمأأأاطر الكأأأوارث )ب( مأأأ  دطأأأار ِسأأأ19 الفقأأأرة
التشارك يف املسؤوليات سني احلكومات املرم ية والسلطات الوط ية املختصة والقطاعأات واةهأات 

اليت تشري دىل ما يلي: "يتطلب احلد م  خماطر الكوارث مشأارمة )د( م   19املع ية"ل ويف الفقرة 
 مافة أطيا  اجملت ع وتعاوهنا يف دطار شرامة"و

ل وأشأأأكال  يف 8وأشأأأكال التعأأأاون يف سأأأياق مرحلأأأة االسأأأتجاسة مشأأأ ولة مبشأأأروع املأأأادة  (9)
 و9سياق احلد م  املخاطر مش ولة مبشروع املادة 

__________ 

 أدنا و 18( م  التعليق على مشروع املادة 8انظر الفقرة ) (90)

http://undocs.org/ar/A/res/46/182
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   8المادة 
 ستجابة لحارث الكوار أاكال التعاون في ار

يش   التعاون يف االستجاسة حلاالت الكوارث املساعدات اإلنسأانيةل وت أأسيق  
أع أأال اإلغاثأأة واالتصأأاالت الدوليأأةل وتأأوفري مأأوظفي اإلغاثأأة واملعأأدات والسأألع واملأأوارد 

 العل ية والطبية والتق يةو

 التعليق  
الأيت ميكأأ  أن يتخأ  ا التعأأاون سأني الأأدول توضأأيح خمتلأ  ااشأأكال  8شأأروع املأادة مب يأراد (1)

املتفثرة والدول املساِعدة واةهات املساعدة ااخرى يف سياق االسأتجاسة حلأاالت الكأوارثو ويأ ص 
علأأى التعأاون سعبأأارات عامأأة سوصأأف  مبأدأ  توجيهيأأا  وواجبأأا  أساسأيا  في أأا يتعلأأق هبأأ ا  7مشأروع املأأادة 

رثو ويفسأأأح دوُر التعأأأاون جهأأأود اإلغاثأأأة يف حأأأاالت الكأأأوااملوضأأأوعل انأأأ  يأأأؤدي دورا  مرم يأأأا  يف 
اجملال لتفصي  أنواع التعاون امل اسب يف سياق الكوارثو وم  مث فجن الغرض م  مشأروع  ااساسيُ 

 ل دون دنشاء الت امات قانونية دضافيةو7املادة   ا  و التوسع يف شرح املقصود م  مشروع املادة 
 لاإلنسأأأانية اتاملسأأأاعد - 8اون الأأأواردة يف مشأأأروع املأأأادة وتسأأأت د قائ أأأة أشأأأكال التعأأأ (2)

سأألع واملأأوارد العأأدات و املتصأأاالت الدوليأأةل وتأأوفري مأأوظفي اإلغاثأأة و اإلغاثأأة واال وت سأأيق أع أأال
مأأ  مأأواد  17مأأ  املأأادة  4اسأأت ادا  عامأأا  دىل اة لأأة الثانيأأة مأأ  الفقأأرة  -العل يأأة والطبيأأة والتق يأأة 
توضأح االلتأ ا  العأا  سالتعأاون امل صأوص  و فتلك الفقأرةوفية العاسرة للحدودقانون طبقات امليا  اة

و (91)مأأأ  تلأأأك املأأأوادل عأأأ  طريأأأق وصأأأ  التعأأأاون الأأأالو  يف حأأأاالت الطأأأوارئ 7عليأأأ  يف املأأأادة 
 :17م  املادة  4يلي نص اة لة الثانية م  الفقرة  وفي ا

الدوليأة يف حالأة الطأوارئل وميك  أن يش   التعاون ت سيق اإلجراءات واالتصأاالت " 
ودتاحأأة العأأاملني املأأدرَّسني يف  أأال االسأأتجاسة حلأأاالت الطأأوارئل واملعأأدات واإلمأأدادات الالومأأة 

 و(92)"لالستجاسة هل   احلاالتل واخلربة العل ية والتق يةل واملساعدة اإلنسانية
اجأأة دىل و أأو احل -وملأأا مأأان  أأ ا احلكأأم قأأد صأأيغ حتديأأدا  ل شأأارة دىل سأأياق  ي صأألة  

رأت اللج أة أن صأيغت   -حال وقوع طأارئ يأؤثر يف طبقأة ميأا  جوفيأة عأاسرة للحأدود  التعاون يف
صأيغ حبيأث يعكأس  8املأادة مشأروع و غأري أن نأص 8م طلقا  مفيدا  لوضع مشأروع املأادة  تشك 

علأى  أو مالئأم سأياق مشأاريع املأواد  أ   والغأرض م هأال وحبيأث يكفأ  مراعأاة  أاالت التعأأاون 
الرئيسأأية الأأيت تت اوهلأأا الصأأأكوك الدوليأأة املتعلقأأة مبواجهأأة الكأأأوارثو وتأأرِد صأأيغة مماثلأأة يف دعأأأالن 

 26راسطة أمم ج وب شرق آسيا سشأفن املسأاعدة املتبادلأة يف حأاالت الكأوارث الطبيعيأةل املأؤرخ 
 ل ال ي ي ص على أن:1976ح يران/يوني  

__________ 

)ولالطالع علأى التعليقأات عليأ ل  2008مانون ااول/ديس رب   11املؤرخ  63/124مرفق قرار اة عية العامة  (91)
 ل اجمللد الثاين )اة ء الثاين(ل الفص  الراسعل اة ء  اءو2008حولية ووو انظر 

   واملرجع نفس  (92)
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يف حتسأأني ق أأوات االتصأأال  "تتعأأاون البلأأدان ااعضأأاءل مأأ  يف حأأدود قدراتأأ ل 
في أأأأا سي هأأأأا يف  أأأأاالت اإلنأأأأ ار سوقأأأأوع الكأأأأوارثل وتبأأأأادل اخلأأأأرباء واملتأأأأدرسنيل وتبأأأأادل 

 و(93)املعلومات والوثائقل وتوويع اإلمدادات الطبية واخلدمات واملساعدة الغوثية"
ل يف سأياق شأرح اجملأاالت الأيت 46/182وعلى نفس امل والل يدعو قرار اة عية العامة  

قد يكون م  املفيد فيها أن تؤدي اامم املتحدة دورا  ت سيقيا  وتشجع على التعاونل دىل الت سيق 
سشأأأفن "املأأأوظفني املتخصصأأأنيل وأفرقأأأة ااخصأأأائيني التق يأأأنيل فضأأأال  عأأأ  اإلمأأأدادات واملعأأأدات 

 و(94)"وووواخلدمات الغوثية 
أن أشكال التعاون املشار دليها  ي تلك املتصألة مبرحلأة  8ويؤمد مسته  مشروع املادة  (3)

و و أأي سطبيعتهأأا مع يأأة الكارثأأةسعأأد وقأأوع  التعأأايفاالسأأتجاسة يف أعقأأاب وقأأوع مارثأأة أو يف مرحلأأة 
قبأأ   ستأأوفري أو تيسأأري تقأأدمي املسأأاعدة الغوثيأأة دىل ااشأأخاص املتأأفثري و أمأأا التعأأاون يف مرحلأأة مأأا

وقأأأوع الكارثأأأةل مبأأأا يف  لأأأك الوقايأأأة م هأأأا والتف أأأب هلأأأا والتخفيأأأ  مأأأ  حأأأدهتال فيعاةأأأ  مشأأأروع 
ل الأأ ي نأأب أن يقأأرأ يف ضأأوء مشأأاريع املأأواد 8و ويف الوقأأت نفسأأ ل فأأجن مشأأروع املأأادة 9 املأأادة

ل 2 ااخرىل موج   و الغأرض مأ  املوضأوع مكأ  علأى ال حأو امل صأوص عليأ  يف مشأروع املأادة
لأح االحتياجأات ااساسأية ي ل علأى  أوفعالة حلأاالت الكأوارثالكافية و ال االستجاسة أي "تيسري

 مأ  ال هأائي اهلأد  يت ثأ  املوضأوعل  أ ا سأياق ويفو "وحيرت  حقوقهم ماملة   ل شخاص املع يني
 يفل 8 املأادة مشأروع يف دليهأا املشأار التعأاون أشأكال مأ  شك  أي م  وسالتايل التعاونل واجب
 وسالكوارث املتفثري  ااشخاص محاية
ويأأربو مشأأروع املأأادة أشأأكاال  حمأأددة مأأ  التعأأاونل غأأري أن القائ أأة الأأواردة فيأأ  ال يُقصأأد  (4)

م ها أن تكون شاملةل س  توضيحية لل جاالت الرئيسية اليت قد يكون التعاون فيهأا م اسأبا  وفقأا  
سلهأأا يف اللغأأات الرمسيأأة ااخأأرى "يشأأ  " ومأا يقا ("includes"للظأرو و ويؤمأأد اسأأتخدا  مل أأة )

أن القائ ة ليست شاملةو وخلصت اللج ة دىل أن أشأكال التعأاون املبي أة  أي أ أم اجملأاالت الأيت 
قأأد يكأأون فيهأأا التعأأاون ضأأروريا ل وأن  أأ   ااشأأكال عامأأة مبأأا يكفأأي لتضأأم   وعأأة واسأأعة مأأ  

 مورةل ولك أ  ال يقتصأر عليهأا؛ اانشطة التعاونيةو وم  مثل ميك  أن يشأ   التعأاون اانشأطة املأ
ففشكال التعاون ااخرى غري احملددة يف مشأروع املأادة  أ ا ليسأت مسأتبعدةل وم هأا مأثال  الأدعم 

الصور الساتلية؛ التك ولوجيا املتعلقة ساملايل؛ ونق  التك ولوجيا ال ي ت درج ض    أمور شىت م ها 
واالضأطالع سع ليأات تقيأيم  ؛شأرتمة والتخطأي والتدريب؛ وتقاسم املعلومات؛ ومتاري  احملامأاة امل

 االحتياجات واستعراض احلالةو
مشأأروعا  يوضأأح أشأأكال التعأأاون امل ك أأةل فأأال يُقصأأد م أأ  أن  8وملأأا مأأان مشأأروع املأأادة  (5)

ي شأأأئ الت امأأأات قانونيأأأة دضأأأافية علأأأى الأأأدول املتأأأفثرة أو علأأأى اةهأأأات املسأأأاعدة ااخأأأرى للقيأأأا  

__________ 

(93) ASEAN Documents Series 1976و 
 و27املرفقل الفقرة  (94)
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ل ميكأأ  أيضأأا  أن نأأري التعأأاون يف سأأياق االلت امأأات القائ أأةو فعلأأى سفنشأأطة معي أأةو ورغأأم  لأأك
مارثأأأةل واجأأأب دسأأأالغ أو دخطأأأار الأأأدول   وقأأأوعسأأأبي  املثأأأالل قأأأد يقأأأع علأأأى الدولأأأة املتأأأفثرةل ع أأأد 

ااخأأأرى واةهأأأات املسأأأاعدة ااخأأأرى الأأأيت يت ثأأأ  الأأأدور امل أأأوط هبأأأا يف مجأأأع املعلومأأأاتل وتأأأوفري 
عدة الأأأيت يقأأأدمها اجملت أأأأع الأأأدويلو وقأأأد نُأأأص علأأأى  أأأ ا الواجأأأأب اإلنأأأ ار املبكأأأر وت سأأأيق املسأأأا

مأأ  املأأواد املتعلقأأة مب أأع الضأأرر العأأاسر للحأأدود ال أأاجم عأأ  أنشأأطة خطأأرةل املعت أأدة  17املأأادة  يف
 ل وفي ا يلي نصها:2001 يف

تقو  دولة املصدرل دون تفخري وساستخدا  أسأرع السأب  املتأوافرة هلأال سجخطأار " 
حيت   أن تتفثر حبدوث حالة طأوارئ في أا يتعلأق سأفي نشأاط مضأطلع سأ  يف الدولة اليت 

 و(95)"نطاق مشاريع     املوادل وت ود ا ج يع املعلومات  ات الصلة واملتاحة
وتتوقأأ  أشأأكال التعأأاون امل ك أأة سالضأأرورة علأأى   وعأأة مأأ  العوامأأ  مأأ  سي هأأا طبيعأأة  (6)

الكارثأأأةل واحتياجأأأات ااشأأأخاص املتأأأفثري ل وقأأأدرات الدولأأأة املتأأأفثرة واةهأأأات املسأأأاعدة املع يأأأة 
أن  8فشأكال التعأاون الأواردة يف مشأروع املأادة سااخرىو وعلى غرار مبدأ التعاون نفس ل يُقصأد 

ادلةل ان التعاون ليس فعال  انفراديأا ل سأ   أو فعأ  ي طأوي علأى سألوك تأآوري اطأرا  تكون متب
و ل لك ال يُتوخى م  مشروع املادة تقأدمي قائ أة ساانشأطة الأيت ميكأ  أن تضأطلع هبأا (96)متعددة

دولأة مسأأاعدةل سأأ  سيأأان اجملأأاالت الأأيت قأأد يكأون مأأ  امل اسأأب فيهأأا ت سأأيق اةهأأود سالتشأأاور سأأني 
 ملتفثرة وغري ا م  اةهات املساعدةوالدولة ا

ونب أن يكون التعاون يف اجملاالت امل مورة متفقا  مع سائر مشاريع املوادو فعلى سأبي   (7)
ل فأأأجن أشأأأكال التعأأأاون الأأأ ي يت اوهلأأأا مشأأأروع 7املثأأأالل وم أأأا  أأأو احلأأأال سال سأأأبة ملشأأأروع املأأأادة 

 ي ميأ ح الدولأة املتأفثرة الأدور الرئيسأي ل الأ10نأب أن تكأون متسأقة مأع مشأروع املأادة  8 املادة
يف املسأأاعدة الغوثيأأة يف حأأاالت الكأأوارثل م تيجأأة مرتتبأأة علأأى سأأيادهتاو وال سأأد أيضأأا  مأأ  دجأأراء 

( 13 التعأاون مبأا ي سأجم مأع شأأرط موافقأة الدولأة املتأفثرة علأأى املسأاعدة اخلارجيأة )مشأروع املأأادة
أن تفأأأرض شأأأروطا  م اسأأأبة علأأأى تقأأأدمي املسأأأاعدة  فضأأأال  عأأأ  االعأأأرتا  سفنأأأ  نأأأوو للدولأأأة املتأأأفثرة

اخلارجيأأأأةل وال سأأأأي ا في أأأأا يتعلأأأأق ساالحتياجأأأأات احملأأأأددة ل شأأأأخاص املتأأأأفثري  سالكارثأأأأة ونوعيأأأأة 
ال ي يعرت  سدور الدولة  15(و ويرتب  التعاون أيضا  مبشروع املادة 14املساعدة )مشروع املادة 

ي وفعأأال دىل ااشأأخاص املتأأفثري  سالكارثأأةو وعليأأ ل املتأأفثرة يف تيسأأري تقأأدمي املسأأاعدة سشأأك  فأأور 
ال ي شأأأئ أي الت امأأأات قانونيأأأة دضأأأافيةل فأأأجن العالقأأأة سأأأني الدولأأأة املتأأأفثرة  8أن مشأأأروع املأأأادة  مبأأأا

 ظم والدول املساِعدة واةهأات املسأاعدة ااخأرى في أا  أص أشأكال التعأاون املأ مورة أعأال  سأتُ 
 ا يف مشاريع املواد    ووفقا  ل حكا  ااخرى امل صوص عليه

__________ 

)ولالطأأالع علأأى التعليقأأات  ل املرفأأق2007مأأانون ااول/ديسأأ رب   6املأأؤرخ  62/68مرفأأق قأأرار اة عيأأة العامأأة  (95)
 ل اجمللد الثاين )اة ء الثاين(ل الفص  اخلامسل اة ء  اء(و2001حولية ووو علي ل انظر 

 أعال و 7( م  التعليق على مشروع املادة 6انظر الفقرة ) (96)
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يف مقدمأأة أشأأكال التعأأاون املأأ مورة يف مشأأروع  ع أأدا  وقأأد أدرجأأت املسأأاعدة اإلنسأأانية  (8)
ل ان اللج أأة تأأرى أن هلأأ ا ال أأوع مأأ  التعأأاون أمهيأأة قصأأوى يف سأأياق اإلغاثأأة يف حأأاالت 8املأأادة 

فاملقصأأود أن تكأأون  -يأأة الدولواالتصأأاالت ت سأأيق أع أأال اإلغاثأأة  -الكأأوارثو أمأأا الفئأأة الثانيأأة 
واسأأعة ال طأأاق مبأأا يكفأأي لتشأأ   معظأأم اةهأأود التعاونيأأة املب ولأأة يف مرحلأأة اإلغاثأأة يف حأأاالت 
الكوارثل وميك  أن تضم الت سيق اللوجسيتل واإلشرا ل وتيسري أنشطة وت ق  املوظفني املع يأني 

ملعلومأأأأأأات املتعلقأأأأأأة مبواجهأأأأأة الكأأأأأأوارث واملعأأأأأدات الالومأأأأأأة يف  أأأأأأ ا الصأأأأأددل وتقاسأأأأأأم وتبأأأأأادل ا
سالكوارثو وسالرغم م  أن تبادل املعلومات مسفلة يشار دليها يف الغالب يف الصكوك اليت تشدد 

ل (97)على التعاون يف مرحلأة مأا قبأ  الكأوارثل ساعتبار أا أسألوسا  وقائيأا  للحأد مأ  خطأر الكأوارث
  أجأأأ  رصأأأد تطأأأور لكأأأوارث مأأأل االسأأأتجاسةفأأأجن االتصأأأاالت واملعلومأأأات  امأأأة أيضأأأا  يف مرحلأأأة 

الوضأأع وتيسأأري ت سأأيق ااع أأال الغوثيأأة سأأني خمتلأأ  اةهأأات املع يأأةو ويت أأاول عأأدد مأأ  الصأأكوك 
و ويُقصأد سعبأارة (98)مسفلة االتصاالت وتقاسم املعلومات يف سأياق اإلغاثأة يف حأاالت الكأوارث

فري مجيع املوارد الالومة سلع واملوارد العل ية والطبية والتق ية" تو العدات و امل"توفري موظفي اإلغاثة و 
لع ليات مواجهة الكوارثو وقد ت طوي اإلشارة دىل "املوظفني" على توفري وتعأاون اافرقأة الطبيأة 
وأفرقأأأة البحأأأث واإلنقأأأا  وامله دسأأأني وااخصأأأائيني التق يأأأني واملرتمجأأأني التحريأأأريني والشأأأفوينيل أو 

و أأي  -احأأدة مأأ  اةهأأات املع يأأة غأأري م مأأ  ااشأأخاص املشأأارمني يف اانشأأطة الغوثيأأة ساسأأم و 
الدولة املتفثرة أو الدولأة املسأاعدة أو اةهأات املسأاعدة ااخأرىو وتشأ   مل أة "املأوارد" اخلأربات 

غري أأا مأأ  اامأأور  واملعأأار  العل يأأة والتق يأأة والطبيأأةل فضأأال  عأأ  املعأأدات واادوات واادويأأةل أو
 اليت ميك  أن تكون مفيدة ةهود اإلغاثةو

  9 المادة
 الحد من مفاطر الكوار 

حتأأد مأأ  دولأأة مأأ  خمأأاطر الكأأوارث سا أأا  التأأداسري امل اسأأبةل سوسأأائ   -1 
 م ها التشريعات واانظ ةل مل ع الكوارث والتخفي  م  آثار أا والتف ب هلاو

تشأأأأأ   تأأأأأداسري احلأأأأأد مأأأأأ  خمأأأأأاطر الكأأأأأوارث دجأأأأأأراء ع ليأأأأأأات تقيأأأأأأيم  -2 
املتعلقأأأة ساملخأأأاطر ومأأأا سأأأبق تكبأأأد  مأأأ  خسأأأائرل لل خأأأاطرل ومجأأأع ونشأأأر املعلومأأأات 
 ودنشاء نُظم ل ن ار املبكر وتشغيلهاو

__________ 

 و1ل الفقرة 18شرق آسيال املادة  اتفاق راسطة أمم ج وب انظرل على سبي  املثالل (97)
)الأأأأيت تأأأأدعو دىل "نشأأأأر معأأأأدات االتصأأأأاالت السأأأألكية  3انظأأأأرل علأأأأى سأأأأبي  املثأأأأالل اتفاقيأأأأة تأأأأامبرييل املأأأأادة  (98)

والالسأأأأألكية اارضأأأأأية والفضأأأأأائية للت بأأأأأؤ ساملخأأأأأاطر الطبيعيأأأأأة واملخأأأأأاطر الصأأأأأحية والكأأأأأوارثل ورصأأأأأد ا وتقأأأأأدمي 
املعلومات ع  املخأاطر الطبيعيأة واملخأاطر الصأحية والكأوارث في أا سأني الأدول  املعلومات املتعلقة هبا"ل و"تقاسم

ااطأأرا ل ومأأع الأأدول ااخأأرى والكيانأأات غأأري احلكوميأأة وامل ظ أأات احلكوميأأة الدوليأأةل ونشأأر  أأ   املعلومأأات 
 28اشأأية علأأى اة هأأور العأأا ل وخباصأأة يف اجملت عأأات املعرضأأة لل خأأاطر"(؛ ومبأأادئ أوسأألو التوجيهيأأة )انظأأر احل

 و174-158(ل الفقرات A/CN.4/590) و انظر أيضا  امل اقشة الواردة يف م مرة اامانةل54أعال (ل الفقرة 
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 التعليق   
 مأأ  املأأادة مشأأروع ويتأأفل  والكأأوارث خمأأاطر مأأ  احلأأد واجأأب 9 املأأادة مشأأروعيت أأاول  (1)

تأأأداسري معّي أأأةل  سا أأأا  الكأأأوارث خمأأأاطر مأأأ  للحأأأد ااساسأأأي الواجأأأب 1 الفقأأأرة وتُرسأأأيو فقأأأرتني
 قائ ة درشادية هب   التداسريو 2   الفقرة وتتض
 سأالغرض مأ ل فجن احلد م  خمأاطر الكأوارث مشأ ول 2وم ا  و مبني يف مشروع املادة  (2)

مشاريع املواد    و وترجع أصول مفهأو  احلأد مأ  خمأاطر الكأوارث دىل عأدد مأ  قأرارات اة عيأة 
العامأأأةل وقأأأد عأأأوجل  أأأ ا املفهأأأو  سجفاضأأأة يف املأأأؤمتر العأأأاملي للحأأأد مأأأ  الكأأأوارث الأأأ ي ُعقأأأد يف 

العأاملي  ل ودطار ع    يوغول ودطار ِسأ دايل وعأدد مأ  دورات امل تأدى(99)1994يومو اما يف 
 م  أخطار الكوارثوللحد 

ل 2013لل  تدى العاملي للحد م  أخطار الكوارث املعقأودة يف  (100)ويف الدورة الراسعة (3)
وّج  امللخص اخلتامي ال ي قدم  الرئيس االنتبأا  دىل "ت ايأد االعأرتا  سأفن اتقأاء خمأاطر الكأوارث 

بكر واحلأق يف احلصأول علأى واحلد م ها الت ا  قانوين يش   تقييم املخاطر ودنشاء نظم ل ن ار امل
 خمأأأاطر مأأأ  احلأأأد سشأأأفن الثالأأأث العأأأاملي املتحأأأدة اامأأأم مأأأؤمتر ويف واملعلومأأأات املتعلقأأأة ساملخأأأاطر"

ل "أمأأأدت الأأدول  أأأددا  الت امهأأا سالتصأأأدي ملوضأأأوعي احلأأد مأأأ  خمأأاطر الكأأأوارث وس أأأاء الكأأوارث
و وأشأأأار دطأأأار (101)"القأأأدرة علأأأى مواجهأأأة الكأأأوارث يف دطأأأار وعأأأي متجأأأدد سجحلأأأاح  أأأ ا اامأأأر

س داي دىل أن " ة حاجأة عاجلأة وملحأة دىل أن نتوقأع خمأاطر الكأوارث وأن خنطأ  للتصأدي هلأا 
و د م هال م  أج  محاية ال اس واجملت عات والبلدان مب يد م  الفعالية"و ودعا دىل "املساءلة ع  

وحدد دطار س دايل عالوة على  لأكل مبأدأ  و(102)نشوء خماطر الكوارث على مجيع املستويات"
مأأ  دولأأة تتح أأ  املسأأؤولية ااساسأأية عأأ  اتقأأاء خطأأر الكأأوارث واحلأأد م أأ ل سوسأأائ  "مفأأاد  أن 

و (103)تشأأأ   التعأأأاون الأأأدويل واإلقلي أأأي ودون اإلقلي أأأي والتعأأأاون عأأأرب احلأأأدود والتعأأأاون الث أأأائي
  مبري م  خماطر الكوارث واخلسأائر احلد سشك"وأخريا ل أشار دطار س دايل يف مسعا  م  أج  

يف اارواح وسأأأب  املعيشأأأة والصأأأحة وااصأأأول االقتصأأأادية واملاديأأأة واالجت اعيأأأة والثقافيأأأة والبيئيأأأة 
ال سأد مأ  الع أ  علأى "ل دىل أنأ  (104)"ل شخاص وااع ال التجارية واجملت عأات احملليأة والبلأدان
واحلد م  املخاطر القائ ة ع  طريأق ت فيأ   حتقيق اهلد  التايل: م ع نشوء خماطر موارث جديدة

تأأداسري متكاملأأة وشأأاملة اقتصأأادية ودنشأأائية وقانونيأأة واجت اعيأأة وصأأحية وثقافيأأة وتعلي يأأة وسيئيأأة 
__________ 

و فيأ   انظر اسرتاتيجية يومو اما م  أج  عامل أمثأر أم أا : مبأادئ توجيهيأة التقأاء الكأوارث الطبيعيأة والتف أب هلأا (99)
 ل املرفق ااولو1(ل الفص  ااولل القرار A/CONF.172/9حدهتال متض  ة املبادئ واالسرتاتيجية وخطة الع   )

 و2013 مايو/أيار 23-19 ج ي ل (100)
ل املرفأأق ااول )احلاشأأية 2015ح يران/يونيأأ   3املأأؤرخ  69/283انظأأر دعأأالن سأأ داي يف قأأرار اة عيأأة العامأأة  (101)

 حم وفة(و
 و6و 5دايل الفقرتان  انظر دطار س (102)
 )أ(و19ل الفقرة (املبادئ التوجيهية) انظر دطار س داي (103)
 و16لفقرة انظر دطار س داي )ال تيجة املتوقعة واهلد (ل ا (104)
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وتك ولوجيأأة وسياسأأية ومؤسسأأية حتأأول دون التعأأرض ل خطأأار والضأأع  يف وجأأ  الكأأوارث وحتأأد 
 و(105)"ل وم  مث تع ِّو القدرة على مواجهتهام ه ال وتع ِّو االستعداد للتصدي هلا والتعايف م ها

وتسأأت د اللج أأة دىل املبأأادئ ااساسأأية لسأأيادة الأأدول وعأأد  التأأدّخ  وتعت أأد يف الوقأأت  (4)
الأدول  ات الأيت تقطعهأالت امواالنفس  على املبادئ املست دَّة م  القانون الدويل حلقوق اإلنسانل 

احل ايأأة الت امأأا  دناسيأأا  علأأى  تسأأتتبعيف احليأأاةو و سأأاحرتا  حقأأوق اإلنسأأان ومحايتهأأال وخباصأأة احلأأق 
و أ ا مأا تؤمأد  قأرارات  الضأرر مأ  الكأوارث الوشأيكةوالدول سا ا  التداسري الالومة وامل اسبة مل ع 

 (106)أونريييلأدو ضأد ترميأااحملامم الدوليةل وال سي ا احملك أة ااوروسيأة حلقأوق اإلنسأان يف قضأييت 
ل اليت أمدت واجأب الأدول يف ا أا  تأداسري وقائيأةو وساإلضأافة (107)وسوداييفا وآخرون ضد روسيا

دىل عدد م  مبادئ القانون البيئي الدويلل مبا فيهأا مبأدأ "سأ ل  9دىل  لكل يست د مشروع املادة 
 الع اية الواجبة"و

أحد أسس  القانونية اهلامة يف ممارسة الدول الواسعة االنتشار اليت  9وند مشروع املادة  (5)
اتفاقأأأات  وامل ظ أأات الدوليأأةالأأدول  اعت أأأدتعكأأس الت امهأأا ساحلأأد مأأأ  خمأأاطر الكأأوارثو فقأأد ت

متعأأأأأأأددة ااطأأأأأأأرا  ودقلي يأأأأأأأة وث ائيأأأأأأأة متعلقأأأأأأأة ساحلأأأأأأأد مأأأأأأأ  خمأأأأأأأاطر الكأأأأأأأوارثل م هأأأأأأأا: اتفأأأأأأأاق 
؛ (109)(2015) 2030؛ وحتويأأأأ  عامل أأأأا: خطأأأأة الت  يأأأأة املسأأأأتدامة لعأأأأا  (108)(2015) سأأأأاريس

؛ (110)(2015ة عأأأأ  املأأأأؤمتر الأأأأدويل الثالأأأأث لت ويأأأأ  الت  يأأأأة )وخطأأأأة ع أأأأ  أديأأأأس أساسأأأأا الصأأأأادر 
؛ واتفأأاق (111)(2014مسأار سأاموا ) -ودجأراءات الع أ  املعجَّأ  للأدول اة ريأأة الصأغرية ال اميأة 

؛ وم هأاج ع أ  سيجأني مأ  أجأ  احلأد مأ  خمأاطر الكأوارث يف (112)راسطة أمم ج أوب شأرق آسأيا
؛ (114)(2007خمأأاطر الكأأأوارث يف آسأأأيا )؛ ودعأأأالن دهلأأأي سشأأفن احلأأأد مأأأ  (113)(2005آسأأيا )
__________ 

 و17انظر  د  دطار س دايل الفقرة  (105)
(106) Öneryildiz v. Turkey [GC], no. 48939/99, ECHR 2004-XIIو 
(107) Budayeva and Others v. Russia, nos. 15339/02, 21166/02, 20058/02, 11673/02 and 15343/02, 

ECHR 2008-IIو 
  13 تشأري  الثأاين/نوف رب دىل 30احلادية والعشأري ل املعقأود يف سأاريس يف الفأرتة مأ  تقرير مؤمتر ااطرا  ع  دورت   (108)

(ل FCCC/CP/2015/10/Add.1ل دضأأأأافة: املقأأأأررات الأأأأيت ا أأأأ  ا مأأأأؤمتر ااطأأأأرا  )2015مأأأأانون ااول/ديسأأأأ رب 
 ل املرفقو21-/  أ1 املقرر

 و2015أيلول/سبت رب  25املؤرخ  70/1قرار اة عية العامة  (109)
 ل املرفقو2015متوو/يولي   27ل املؤرخ 69/313قرار اة عية العامة  (110)
 ل املرفقو2014تشري  الثاين/نوف رب  14املؤرخ  69/15قرار اة عية العامة  (111)
لكأوارث سعأد اعت أأاد ا خمأاطر مأ  احلأد سشأفن تصأاغ دوليأة معا أدة أول  أو راسطأة أمأم ج أوب شأرق آسأيا اتفأاق (112)

 ع    يوغوو دطار
دىل  27اعت د يف املؤمتر اآلسيوي سشفن احلد م  خمأاطر الكأوارث يف آسأيال الأ ي عقأد يف سيجأني يف الفأرتة مأ   (113)

)اطلأأأأأع عليأأأأأ   http://nidm.gov.in/amcdrr/beijing.pdfو متأأأأأاح يف الع أأأأأوان التأأأأايل: 2005أيلول/سأأأأبت رب  29
 (و2016متوو/يولي   4 يف

 تشأري  الثأاين/ 8و 7اعت د يف املؤمتر الوواري اآلسيوي الثاين للحد مأ  الكأوارثل الأ ي عقأد يف نيأودهلي يأومي  (114)
 4)اطلأأأأأع عليأأأأأ  يف  http://nidm.gov.in/amcdrr/declaration.aspو متأأأأأاح يف الع أأأأأوان التأأأأأايل: 2007نأأأأأوف رب 
 (و2016متوو/يولي  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=FCCC/CP/2015/10/Add.1&referer=/english/&Lang=A
http://undocs.org/ar/A/res/70/1
http://undocs.org/ar/A/res/69/313
http://undocs.org/ar/A/res/69/15
http://nidm.gov.in/amcdrr/beijing.pdf
http://nidm.gov.in/amcdrr/declaration.asp
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؛ ودعأأأالن دنتشأأأون (115)(2008ودعأأأالن مواالملبأأأور سشأأأفن احلأأأد مأأأ  خمأأأاطر الكأأأوارث يف آسأأأيا )
وخريطأة طريأق  ؛(116)2010سشفن احلد م  خماطر الكوارث يف آسيا وم طقة احملي  اهلأادئ لعأا  

التكي  مع تغأري امل أاخ دنتشون اإلقلي ية وخطة ع لها سشفن احلد م  خماطر الكوارث ع  طريق 
ل و أأي وثيقأة أعأادت تفميأأد دطأار الع أأ  واقرتحأت مبأأادرات (117)يف آسأيا وم طقأة احملأأي  اهلأادئ

آسيوية للتكي  مع تغأري امل أاخ واحلأد مأ  خمأاطر الكأوارث يف ضأوء جوانأب الضأع  يف امل طقأة؛ 
رث يف م طقأة احملأي  : الت  ية القادرة على التكي  مأع امل أاخ ومواجهأة الكأواو"سب  املضي قدما  

؛ ودطأأأار (118)(2014اهلأأأادئ" )سيأأأان اجت أأأاع( م تأأأدى احملأأأي  اهلأأأادئ إلدارة خمأأأاطر الكأأأوارث )
التعأأأاون سشأأأفن تع يأأأ  التعأأأاون اإلقلي أأأي سأأأني سأأألطات ددارة الكأأأوارث يف آسأأأيا الوسأأأطى وج أأأوب 

ي اإلقلي ية ؛ واسرتاتيجية االحتاد اافريق(119)(2015القوقاو يف  ال احلد م  أخطار الكوارث )
ل الأأيت تال أأا سرنأأامج ع أأ  لت فيأأ  ا )أعأأد (120)2004 اافريقيأأة للحأأد مأأ  خمأأاطر الكأأوارث لعأأا 

؛ وشرعة مجاعأة شأرق (121)(2015ل مث مدد الحقا  دىل 2010و 2005أصال  للفرتة سني عامي 
؛ وأرسأأأأأع دورات لل  تأأأأأدى (122)(2013أفريقيأأأأأا للحأأأأأد مأأأأأ  خمأأأأأاطر الكأأأأأوارث وددارة الكأأأأأوارث )

؛ ودعأأأأالن (123)2013اافريقأأأأي سشأأأأفن احلأأأأد مأأأأ  خمأأأأاطر الكأأأأوارثل وآخر أأأأا يف عأأأأا   اإلقلي أأأأي

__________ 

 2اعت أد يف املأأؤمتر الأأوواري اآلسأأيوي الثالأأث للحأأد مأأ  خمأاطر الكأأوارثل الأأ ي عقأأد يف مواالملبأأور يف الفأأرتة مأأ   (115)
  و متاح يف الع وان التايل:2008مانون ااول/ديس رب   4دىل 

www.preventionweb.net/files/3089_KLDeclarationonDisasterRiskReductioninAsia202008.pdf 
 و(2016متوو/يولي   4لي  يف )اطلع ع

)اطلأأأع  www.preventionweb.net/files/16327_finalincheondeclaration1028.pdfمتأأأاح يف الع أأأوان التأأأايل:  (116)
 و(2016متوو/يولي   4علي  يف 

 (و2016متوو/يولي   4)اطلع علي  يف  www.unisdr.org/files/20382_summaryof4hamcdrr.pdfانظر  (117)
 4 دىل 2الدورة السادسة مل تدى احملي  اهلادئ إلدارة خماطر الكوارثل املعقودة يف سأوفا يف الفأرتة مأ  اعت د يف  (118)

  و متاح يف الع وان التايل: 2014ح يران/يوني  
www.pacificdisaster.net/pdnadmin/data/original/PPDRM_2014_Chairs_Summary.pdf   اطلأأأأأأع عليأأأأأأ(

 (و2016متوو/يولي   4 يف
اعت د يف االجت أاع الأوواري اإلقلي أي لسألطات ددارة الكأوارث يف سلأدان آسأيا الوسأطى وج أوب القوقأاول الأ ي  (119)

  و متاح يف الع وان التايل: 2015الثاين/ي اير مانون   30عقد يف سيشكيك يف 
www.preventionweb.net/files/42374_frameworkofcooperationregionaldrrca.pdf  4يف  )اطلأأأأأأأأأع عليأأأأأأأأأ 

 و(2016متوو/يولي  
 4)اطلأأأأأأأأع عليأأأأأأأأ  يف  www.unisdr.org/files/4038_africaregionalstrategy1.pdfمتأأأأأأأأاح يف الع أأأأأأأأوان التأأأأأأأأايل:  (120)

 (و2016متوو/يولي  
(و 2015-2006لت فيأأأ  االسأأأرتاتيجية اإلقلي يأأأة اافريقيأأأة للحأأأد مأأأ  خمأأأاطر الكأأأوارث ) امل أأأددامج الع أأأ  سرنأأأ (121)

 متأأأأأوو/ 4)اطلأأأأأع عليأأأأأ  يف  www.unisdr.org/files/19613_bookletpoaenglish.pdfمتأأأأأاح يف الع أأأأأوان التأأأأأايل: 
 (و2016 يولي 

 (و2016متوو/يولي   4علي  يف )اطلع  www.unisdr.org/files/48230_eacdrrbill.pdfمتاح يف الع وان التايل:  (122)
(123) UnitedNationsOfficeforDisasterRiskAfricaseeksunitedpositionondisasterrisk“,Reduction

reduction”,13Februaryوwww.unisdr.org/archive/31224: التايل الع وان يف متاحو 2013 

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.preventionweb.net/files/3089_KLDeclarationonDisasterRiskReductioninAsia202008.pdf
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.preventionweb.net/files/3089_KLDeclarationonDisasterRiskReductioninAsia202008.pdf
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.preventionweb.net/files/16327_finalincheondeclaration1028.pdf
file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.unisdr.org/files/20382_summaryof4hamcdrr.pdf
file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.pacificdisaster.net/pdnadmin/data/original/PPDRM_2014_Chairs_Summary.pdf
file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.pacificdisaster.net/pdnadmin/data/original/PPDRM_2014_Chairs_Summary.pdf
file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.preventionweb.net/files/42374_frameworkofcooperationregionaldrrca.pdf
file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.preventionweb.net/files/42374_frameworkofcooperationregionaldrrca.pdf
file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.unisdr.org/files/4038_africaregionalstrategy1.pdf
file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.unisdr.org/files/19613_bookletpoaenglish.pdf
file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.unisdr.org/files/48230_eacdrrbill.pdf
http://www.unisdr.org/archive/31224
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؛ واالسأأأرتاتيجية العرسيأأأة للحأأأد مأأأ  (124)(2015ياونأأأدي سشأأأفن ت فيأأأ  دطأأأار سأأأ داي يف أفريقيأأأا )
؛ (126)(2014؛ ودعأأالن شأأر  الشأأيخ للحأأد مأأ  خمأأاطر الكأأوارث )(125)2020 خمأأاطر الكأأوارث

ت فيأأ  دطأأار سأأ داي لمأأ  أجأأ  وضأأع خطأأة ع أأ  دقلي يأأة  نسأأيون "املبأأادئ التوجيهيأأةو ودعأأالن أس
؛ ودعالن العقبة سشفن احلد م  خماطر الكوارث يف املدن (127)(2016" )2030-2015للفرتة 

؛ وسروتومول سرملان أمريكا الالتي ية سشأفن ددارة خمأاطر الكأوارث يف أمريكأا الالتي يأة (128)(2013)
؛ وسيان غوايامي  الصادر ع  الدورة الراسعة لل  تدى اإلقلي ي للحد م  (129)(2013والكاريح )

؛ وسالغ نياريت سشفن مسأارات الع أ  لتع يأ  احلأد (130)(2014الكوارث يف اامريكتني ) خماطر
؛ ونتأائج االجت أاع الأوواري ااورويب للحأد مأ  (131)(2011م  خماطر الكأوارث يف اامأريكتني )

س أأأاء قأأأدرة اامأأأأم  - 2015للحأأأد مأأأ  خمأأأأاطر الكأأأوارث ملأأأا سعأأأأد الكأأأوارث:  أأأو دطأأأأار  خمأأأاطر

__________ 

 23اعت أأأد  االجت أأأاع الرفيأأأع املسأأأتوى الراسأأأأع سشأأأفن احلأأأد مأأأ  أخطأأأأار الكأأأوارثل الأأأ ي عقأأأد يف ياونأأأأدي يف  (124)
  و متاح يف الع وان التايل: 2015متوو/يولي  

www.preventionweb.net/files/43907_43907yaoundedeclarationen.pdf  متأأأأأأأأأأأأأأوو/ 4)اطلأأأأأأأأأأأأأأع عليأأأأأأأأأأأأأأ  يف 
 و(2016 يولي 

  شأأأؤون البيئأأأة يف دورتأأأ  الثانيأأأة والعشأأأري ل الأأأيت عقأأأدت يف القأأأا رة اعت أأأد   لأأأس الأأأووراء العأأأرب املسأأأؤولني عأأأ (125)
  و متاح يف الع وان التايل: 2010مانون ااول/ديس رب   20و 19 يومي

www.unisdr.org/files/18903_17934asdrrfinalenglishjanuary20111.pdf  متأأأأأأأأأأأأأوو/ 4)اطلأأأأأأأأأأأأأع عليأأأأأأأأأأأأأ  يف 
 (و2016 يولي 

 14اعت أد يف املأؤمتر العأأريب الثأاين للحأأد مأ  خمأأاطر الكأوارثل الأأ ي عقأد يف شأأر  الشأيخل مصأأرل يف الفأرتة مأأ   (126)
  ان التايل: و متاح يف الع و 2014أيلول/سبت رب  16دىل 

www.unisdr.org/files/42726_42726sharmdeclarationpublicationfin.pdf  متوو/يوليأأأأأأ   4)اطلأأأأأأع عليأأأأأأ  يف
 (و2016

اوىل للأأأأووراء والسأأأألطات الرفيعأأأأة املسأأأأتوى املع يأأأأة ست فيأأأأ  دطأأأأار سأأأأ داي للحأأأأد مأأأأ  خمأأأأاطر اعت أأأأد يف اةلسأأأأة ا (127)
و 2016ح يران/يونيأ   9و 8يف اامأريكتنيل الأ ي عقأد يف أسونسأيون يأومي  2030-2015الكوارث للفأرتة 

)اطلأع عليأ   www.preventionweb.net/files/49235_asunciondeclaration2016.pdfمتاح يف الع أوان التأايل: 
 و(2016متوو/يولي   4يف 

 21دىل  19اعت أأأأد يف املأأأأؤمتر العأأأأريب ااول للحأأأأد مأأأأ  خمأأأأاطر الكأأأأوارثل الأأأأ ي عقأأأأد يف العقبأأأأةل ااردنل مأأأأ   (128)
  آ ار/مارسو متاح يف الع وان التايل: 

www.preventionweb.net/files/31093_aqabadeclarationenglishfinaldraft.pdf  متأأأأأوو/ 4)اطلأأأأأع عليأأأأأ  يف 
 و(2016يولي  

(129) http://eird.org/americas/noticias/protocolo-sobre-gestion-del-riesgo.pdf  متأأأأأأأأأأأأوو/ 4)اطلأأأأأأأأأأأأع عليأأأأأأأأأأأأ  يف 
 و(2016 يولي 

و متأأأاح يف الع أأأوان 2014أيار/مأأأايو  29دىل  27عقأأأدت الأأأدورة الراسعأأأة يف غواياميأأأ ل دمأأأوادورل يف الفأأأرتة مأأأ   (130)
 وwww.preventionweb.net/files/37662_communiqueguayaquilpr1428may14[1].pdfالتايل: 

اعت أد يف الأأدورة الثانيأة لل  تأأدى اإلقلي أي للحأأد مأ  أخطأأار الكأوارث يف اامأأريكتنيل الأ ي عقأأد يف ناياريأأتل  (131)
  و متاح يف الع وان التايل: 2011آ ار/مارس  17دىل  15املكسيكل يف الفرتة م  

www.unisdr.org/files/18603_communiquenayarit.pdfو 

file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.preventionweb.net/files/43907_43907yaoundedeclarationen.pdf
file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.preventionweb.net/files/43907_43907yaoundedeclarationen.pdf
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.unisdr.org/files/18903_17934asdrrfinalenglishjanuary20111.pdf
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.unisdr.org/files/18903_17934asdrrfinalenglishjanuary20111.pdf
file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.unisdr.org/files/42726_42726sharmdeclarationpublicationfin.pdf
file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.unisdr.org/files/42726_42726sharmdeclarationpublicationfin.pdf
file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.preventionweb.net/files/49235_asunciondeclaration2016.pdf
file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.preventionweb.net/files/31093_aqabadeclarationenglishfinaldraft.pdf
file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.preventionweb.net/files/31093_aqabadeclarationenglishfinaldraft.pdf
http://eird.org/americas/noticias/protocolo-sobre-gestion-del-riesgo.pdf
file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.preventionweb.net/files/37662_communiqueguayaquilpr1428may14%5b1%5d.pdf
file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.unisdr.org/files/18603_communiquenayarit.pdf
file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.unisdr.org/files/18603_communiquenayarit.pdf
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؛ واالجت أأأأأاع السأأأأأ وي السأأأأأادس لل  تأأأأأدى (132)(2014) واجملت عأأأأأات علأأأأأى مواجهأأأأأة الكأأأأأوارث
؛ (133)(2015خارطأأأأأة طريأأأأأق لت فيأأأأأ  دطأأأأأار سأأأأأ داي ) - الكأأأأأوارث خمأأأأأاطرااورويب للحأأأأأد مأأأأأ  

جيأأة يف ع ليأأة التعأأاون يف ج أأوب و"التضأأام  يف الع أأ "ل البيأأان املشأأرتك الصأأادر عأأ  ووراء اخلار 
 6؛ والقأأأرار (135)(2013؛ وآليأأأة االحتأأأاد ااورويب للح ايأأأة املدنيأأأة )(134)(2013شأأأرق أوروسأأأا )

املتعلأأأق ستع يأأأ  ااطأأأر القانونيأأأة مأأأ  أجأأأ  االسأأأتجاسة للكأأأوارث واحلأأأد مأأأ  املخأأأاطر واإلسأأأعافات 
امحأأأأأأر واهلأأأأأأالل اامحأأأأأأر ااوليأأأأأأةل الأأأأأأ ي اعت أأأأأأد  املأأأأأأؤمتر الأأأأأأدويل الثأأأأأأاين والثالثأأأأأأون للصأأأأأأليب ا

؛ وخطأأة ع أأ  املفوضأأية ااوروسيأأة سشأأفن دطأأار سأأ داي للحأأد مأأ  خمأأاطر الكأأوارث (136)(2015)
 و(137)(2016) 2030-2015للفرتة 

ويتجلأأى االعأأرتا  هبأأ ا االلتأأ ا  أيضأأا  يف دمأأج الأأدول تأأداسري احلأأد مأأ  خمأأاطر الكأأوارث يف  (6)
جت يأأع للتقأأأارير املرحليأأة الوط يأأة عأأأ  ت فيأأ  دطأأار ع أأأ  سياسأأاهتا وأطر أأا القانونيأأة الوط يأأأةو ويشأأري 

دولأأأة أو م طقأأأة أسلغأأأت عأأأ   64ل   أأأاك 2016ومصأأأادر أخأأأرى دىل أنأأأ ل حأأأىت عأأأا   (138) يوغأأأو
سياسأأأات حمأأأأددة سشأأأأفن احلأأأأد مأأأأ  خمأأأأاطر الكأأأوارثل و أأأأي مووعأأأأة سالتسأأأأاوي سأأأأني مجيأأأأع القأأأأارات 

و ي: اارج تني؛ وأرمي يأا؛ وأملانيأا؛ ودندونيسأيا؛ وامل اطقل مبا يف  لك املواقع املعرضة ملخاطر مربىو 
املتعأأأددة  - وأنغأأأيال؛ وديطاليأأأا؛ وسأأأاراغواي؛ والرباويأأأ ؛ وسأأأ غالديش؛ وس  أأأا؛ وسول أأأدا؛ وسوليفيأأأا )دولأأأة

وجأأ ر مأأوك؛ وجأأ ر مارشأأال؛ وجأأ ر  ومجهوريأأة ت  انيأأا املتحأأدة؛القوميأأات(؛ وسأأريو؛ وتايل أأد؛ واة ائأأر؛ 
هوريأأأة الدومي يكيأأأة؛ واة هوريأأأة العرسيأأأة السأأأورية؛ ومجهوريأأأة الو الدميقراطيأأأة فأأأريج  الربيطانيأأأة؛ واة 

؛ وجورجيأأأأا؛ وسأأأأاموا؛ وسأأأأانت ميأأأأتس ونأأأأيفس؛ الشأأأأعبية؛ ومجهوريأأأأة مقأأأأدونيا اليوغوسأأأأالفية سأأأأاسقا  
وسانت لوسيا؛ وسري النكا؛ والس غال؛ والسويد؛ وسويسرا؛ وشيلي؛ وغانا؛ وغواتي اال؛ وفأانواتو؛ 

__________ 

و متأأأأاح يف الع أأأأوان التأأأأايل: 2014يأأأأ  متوو/يول 8اعت أأأأد يف االجت أأأأاع الأأأأوواري ااورويب يف ميالنأأأأول ديطاليأأأأال يف  (132)
www.preventionweb.net/files/38378_europeandrrministerialstatement.pdf  4)اطلأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأع عليأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  يف 

 و(2016متوو/يولي  
و متأأأأاح يف 2015تشأأأأري  ااول/أمتأأأأوسر  9دىل  7عقأأأأد االجت أأأأاع السأأأأ وي السأأأأادس يف سأأأأاريس يف الفأأأأرتة مأأأأ   (133)

 4 )اطلع علي  يف www.preventionweb.net/files/43847_efdrrroadmap20152020final.pdfالع وان التايل: 
 و(2016متوو/يولي  

و متأأاح يف الع أأوان 2013أيار/مأأايو  31ل يف سأأاسقا  اعت أأد  الأأووراء يف أو ريأأدل مجهوريأأة مقأأدونيا اليوغوسأأالفية  (134)
 4)اطلأأأأأأع عليأأأأأأ  يف  www.preventionweb.net/files/31414_solidarityinactionjointstatement.pdfالتأأأأأأايل: 
 و(2016متوو/يولي  

 Decision No. 1313/2013/EU of the European Parliament and of the Council of 17 Decemberانظأر  (135)

2013, Official Journal of the European Union, L 347و 
 و متأأأأأاح يف الع أأأأأوان التأأأأأايل:2015مأأأأأانون ااول/ديسأأأأأ رب   10دىل  8عقأأأأأد املأأأأأؤمتر يف ج يأأأأأ  يف الفأأأأأرتة مأأأأأ   (136)

http://rcrcconference.org/wp-content/uploads/sites/3/2015/04/32IC-Res6-legal-frameworks-for-

disaster_EN.pdf  (و2016متوو/يولي   4)اطلع علي  يف 
-http://ec.europa.eu/echo/sites/echoو متأاح يف الع أوان التأايل: SWD(2016) 205 of 16 June 2016انظأر  (137)

site/files/sendai_swd_2016_205_0.pdf  (و2016متوو/يولي   4)اطلع علي  يف 
 و1-1ل املؤشر ااساسي 1ل ااولوية أعال ( 78)انظر احلاشية  دطار ع    يوغو (138)

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.preventionweb.net/files/38378_europeandrrministerialstatement.pdf
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.preventionweb.net/files/38378_europeandrrministerialstatement.pdf
file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.preventionweb.net/files/43847_efdrrroadmap20152020final.pdf
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.preventionweb.net/files/31414_solidarityinactionjointstatement.pdf
http://rcrcconference.org/wp-content/uploads/sites/3/2015/04/32IC-Res6-legal-frameworks-for-disaster_EN.pdf
http://rcrcconference.org/wp-content/uploads/sites/3/2015/04/32IC-Res6-legal-frameworks-for-disaster_EN.pdf
http://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/sendai_swd_2016_205_0.pdf
http://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/sendai_swd_2016_205_0.pdf
http://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/sendai_swd_2016_205_0.pdf
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البوليفاريأأة(؛ وف ل أأدا؛ وفيجأأي؛ ومأأاسو فأأريدي؛ وم أأدا؛ وموسأأا؛ ومأأوت ديفأأوار؛  -وريأأة وف أأ ويال )مجه
وموسأأأأتاريكا؛ ومولومبيأأأأا؛ ومي يأأأأا؛ ولب أأأأان؛ ومالي يأأأأا؛ ومدغشأأأأقر؛ واملغأأأأرب؛ واملكسأأأأيك؛ ومأأأأالوي؛ 
وملأأدي ؛ وم غوليأأا؛ وموريشأأيوس؛ ومووامبيأأق؛ وال أأرويج؛ ونيبأأال؛ ونيجرييأأا؛ ونيكأأاراغوا؛ ونيوويل أأدا؛ 

ااخأريةل حأدد مكتأب اامأم  الفأرتةهل د؛ و  أدوراس؛ والواليأات املتحأدة اامريكيأة؛ والياسأانو ويف وا
اعت أدت م أا ج ع أ  وط يأة للحأد مأ  أخطأار  (139)دولأة 93املتحدة للحد م  أخطأار الكأوارث 

الكأأوارثل و أأيل وفقأأا  إلطأأار سأأ دايل م تأأديات ت سأأيق حكوميأأة تضأأم أصأأحاب املصأألحة املع يأأني 
قيأأق أ أأدا  م هأأا حتديأأد خمأأاطر الكأأوارث القطاعيأأة واملتعأأددة القطاعأأاتل وس أأاء الأأوعي هبأأد  "حت

واملعار  سشفن خماطر الكوارث مأ  خأالل تبأادل ونشأر املعلومأات والبيانأات غأري احلساسأة املتعلقأة 
مبخاطر الكأوارثل واإلسأها  يف دعأداد التقأارير عأ  خمأاطر الكأوارث علأى الصأعيدي  احمللأي والأوطر 

سيق     التقاريرل وت سيق محالت التوعية العامة سشأفن خمأاطر الكأوارثل وتيسأري ودعأم التعأاون وت 
املتعأأدد القطاعأأأات علأأى الصأأأعيد احمللأأي )مأأأثال  سأأأني احلكومأأات احملليأأأة(ل واملسأأامهة يف حتديأأأد معأأأامل 

لكأوارثل خط  ددارة خمأاطر الكأوارث الوط يأة واحملليأة ومجيأع السياسأات  ات الصألة سأجدارة خمأاطر ا
تشأأريعات تت أأاول علأأى اخلصأأوص  واعت أأدت عأأدة سلأأدان و(140)واملسأأامهة يف دعأأداد التقأأارير سشأأفهنا"

مجأأ ء مأأ  اإلطأأار القأأانوين ااوسأأع  احلأأد مأأ  خمأأاطر الكأأوارث دمأأا يف شأأك  تشأأريع قأأائم س اتأأ  أو
ل (141)دسأأأتونياواالسأأأتجاسة يف حأأأاالت الكأأأوارثل وم هأأأا:  املتعلأأأق سكأأأ  مأأأ  ددارة خمأأأاطر الكأأأوارث

اة هوريأة و ل (147)اة ائأرل و (146)تايل دل و (145)سريول و (144)سامستانل و (143)ديطاليال و (142)دندونيسياو 
ل (152)السأأأألفادورل و (151)جورجيأأأأال و (150)ج أأأأوب أفريقيأأأأال و (149)مجهوريأأأأة موريأأأأاو ل (148)الدومي يكيأأأأة

__________ 

 وhttp://www.unisdr.org/partners/countriesوط يةل انظر:  م ا جلالطالع على قائ ة الدول اليت اعت دت  (139)
 )و(و27انظر دطار س دايل الفقرة  (140)
(141) Emergency Preparedness Act (2000)و 
(142) Law No. 24 of 2007 concerning Disaster Managementو 
(143) Decree on Establishing a National Platform for Disaster Risk Reduction (2008)و 
(144) National Disaster Management Act, 2010. See also the official statement of the Government of 

Pakistan at the third session of the Global Platform for Disaster Risk Reduction, in 2011, available 

from www.preventionweb.net/files/globalplatform/ pakistanofficialstatement.pdfو 
(145) Law No. 29664 creating the National System for Disaster Risk Management (2011)و 
(146) Disaster Prevention and Mitigation Act (2007)و 
سشأأفن الوقايأأة مأأ  املخأأاطر وددارة الكأأوارث  2004مأأانون ااول/ديسأأ رب   25املأأؤرخ  20-2004القأأانون رقأأم  (147)

 يف دطار الت  ية املستدامةو
(148) Decree No. 874-09 approving the Regulation for the application of Law No. 147-02 on Risk 

Management and repealing Chapters 1, 2, 3, 4 and 5 of Decree No. 932-03 (2009)و 
(149) Countermeasures Against National Disaster Act (1995) and National Disaster Management Act 

 و(2010)
(150) Disaster Management Act No. 57 of 2002و 
(151) Law on Public Safety. Document No. 2467-IIს :و متاح يف الع وان التايل  

https://matsne.gov.ge/en/document/view/2363013  (و2016متوو/يولي   4)اطلع علي  يف 
(152) Law on Civil Protection and the Prevention and Mitigation of Disasters (2005)و 

http://www.unisdr.org/partners/countries
file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.preventionweb.net/files/globalplatform/%20pakistanofficialstatement.pdf
https://matsne.gov.ge/en/document/view/2363013
https://matsne.gov.ge/en/document/view/2363013
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ل (158)الكأأأأأأامريونل و (157)الفلبأأأأأنيل و (156)فرنسأأأأأأال و (155)غواتي أأأأأاالل و (154)الصأأأأأأنيل و (153)سأأأأألوفي ياو 
ل (164)اهل أأأأأأأأأدل و (163) أأأأأأأأأاييتل و (162)نيوويل أأأأأأأأأدال و (161)ناميبيأأأأأأأأأال و (160)مدغشأأأأأأأأأقرل و (159)م بوديأأأأأأأأأاو 
 و(166)الواليات املتحدة اامريكيةل و (165)  غارياو 
مقرتنا  سالقواعأد  ات االنطبأاق العأا  الأواردة يف مشأاريع  9وي بغي أن يقرأ مشروع املادة  (7)

 لكوارثول ساالستجاسة املواد    ل مبا فيها القواعد املع ية سصورة رئيسية
سعبأأأارة "مأأأ  دولأأأة"و واختأأأارت اللج أأأة  أأأ   الصأأأيغة عوضأأأا  عأأأ  صأأأيغة  1تبأأأدأ الفقأأأرة و  (8)

"الدول" توخيا  لالتساق مع مشاريع املواد املعت أدة سأاسقا ل حيأث مأان   أاك حأرص علأى حتديأد 
الدولة أو الدول اليت تتح   الواجب القانوين يف التصر و وعلى ال قيض م  مشأاريع املأواد الأيت 

جاسة للكأأأوارث سصأأأورة مباشأأأرةل حيأأأث الت ييأأأ  قأأأائم سأأأني الدولأأأة أو الأأأدول املتأأأفثرة تت أأأاول االسأأأت
والدول ااخرىل فجن االلت ا  املعر يف مرحلة ما قب  الكارثة يسري علأى مأ  دولأةو وعأالوة علأى 

االلتأأ ا  ساحلأد مأ  املخأاطر ا أا  تأداسري علأى املسأأتوى  يقتضأيل 2 لأكل وم أا يتضأح مأ  الفقأرة 
على أن املقصود  أو أن تكأون أي مأ   أ   التأداسري الأيت تتطلأب التفاعأ   واملقا  ااولاحمللي يف 

 يسأأريو وسعبأأارة أخأأرىل 7سأأني الأأدول أو مأأع اةهأأات املسأأاعدة ااخأأرى مشأأ ولة مبشأأروع املأأادة 

__________ 

(153) Act on Protection against Natural and Other Disasters (2006)و 
(154) Emergency Response Law of the People's Republic of China (2007) :و متأأاح يف الع أأوان التأأايل

www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2009-02/20/content_1471589.htm  متوو/يوليأأأأأأأأأأ   4)اطلأأأأأأأأأأع عليأأأأأأأأأأ  يف
 (و2016

(155) Law No. 109-96 on the National Coordinator for the Reduction of Disasters (1996)و 
(156) Law No. 2003-699 regarding the Prevention of Technological and Natural Risks and Reparation of 

Damages (2003)و 
(157) Philippine Disaster Risk Management Act 2006و 
(158) Cameroon, Decree No. 037/PM of 19 March 2003 on the Establishment, Organization and 

Functions of a National Observatory on Disastersو 
(159) Law on Disaster Management, NS/RKM/0715/007 ح يران/يونيأأأ   30و اعت أأأد   لأأأس الشأأأيوخ يف

  و متاح يف الع وان التايل: 2015
www.ifrc.org/Global/Publications/IDRL/DM%20acts/Cambodia%20DM%20Law_English.pdf 

 (و2016متوو/يولي   4)اطلع علي  يف 
(160) Decree No. 2005-866 Laying Down the Procedure for Implementing Law No. 2003-010 of 5 

September 2003 on National Risk and Disaster Management Policy (2005)و 
(161) Disaster Risk Management Act (2012)و 
(162) National Civil Defence Emergency Management Plan Order 2005 (SR 2005/295)و 
(163) National Risk and Disaster Management Plan (2001)و 
(164) Disaster Management Act, No. 53 (2005)و 
(165) Act LXXIV on the Management and Organization of the Prevention of Disasters and the 

Prevention of Major Accidents Involving Dangerous Substances (1999)و 
(166) Disaster Mitigation Act of 2000و 

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2009-02/20/content_1471589.htm
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2009-02/20/content_1471589.htm
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.ifrc.org/Global/Publications/IDRL/DM%20acts/Cambodia%20DM%20Law_English.pdf
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.ifrc.org/Global/Publications/IDRL/DM%20acts/Cambodia%20DM%20Law_English.pdf
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االلتأأ ا  علأأى مأأ  دولأأة علأأى حأأدةو ولأأ لكل قأأررت اللج أأة عأأد  اسأأتخدا  مل أأة "الأأدول" لكأأي 
 ء يوحي سفن االلت ا  مجاعيوتتفادى أيضا  أي شي

" تعأر وجأود التأ ا  قأانوين shallمل أة "الأيت تقاسلهأا يف الأ ص اإلنكليأ ي  وصيغة املضارع  (9)
دويل سالتصر  على ال حو املبني يف الفقرةل و أي أمثأر الطأرق دنأاوا  يف التعبأري عأ   لأك االلتأ ا  

فلة تفاوت مستويات القدرة سني الدول القانوينو ومع أن م  دولة تتح   االلت ا  نفس ل فجن مس
 وعلى ت في  االلت ا  تعاةها عبارة "سا ا  التداسري امل اسبة"

وقد اعت دت اللج ة الصيغة احلالية اعرتافا   ووم   االلت ا   و "احلد م  خماطر الكوارث" (10)
م ها سفن وجهة نظر اجملت ع الدويل الرا  ةل م ا سروت يف عدد مأ  التصأرحيات الرئيسأيةل وخباصأة 
م ها آخر ا دطار س دايل ت  ب دىل أن  ي بغي الرتمي  على احلأد مأ  خمأاطر الضأرر الأ ي حُيدثأ  

علأى  1ارهتأاو وعليأ ل ي صأّب الرتميأ  يف الفقأرة مصدر خطر مأال ولأيس م أع الكأوارث نفسأها ودد
احلأد مأأ  خمأاطر الكأأوارثو ويتحقأق  لأأك سا أأا  تأداسري معي أأة مل أع  أأ   الكأوارث والتخفيأأ  مأأ  

 لأيس أخأرىل وسعبأارة نتيجأة؛ سلأوغ ولأيس سألوك دتيأان  أو املتوخى فالواجب آثار ا والتف ب هلاو
 ميكأ  الأ ي الضأرر م  احلد س  ماملةل سصورة آثار ا م  التخفي  أو مارثة وقوع م ع املطلوب

 وفي  تتسبب أن
وتشأري عبأأارة "سا أا  التأأداسري امل اسأأبة" دىل السألوك احملأأدَّد الأأ ي ي بغأي اتباعأأ و ودضأأافة دىل  (11)

( أدنأأا ل توصأأ  "التأأداسري" الأأيت 13التحديأأد اادق للتشأأريعات واانظ أأة الأأوارد شأأرح  يف الفقأأرة )
"امل اسبة"ل و و ما يتفق مع امل ارسة الشائعةو ول ا فأجن الغأرض مأ  اسأتخدا    يتعني ا ا  ا سكل ة

مل أأة "امل اسأأبة"  أأو توضأأيح أن املقصأأود سالتأأداسري املشأأار دليهأأا لأأيس  أأرد تأأداسري عامأأةل سأأ  تأأداسري 
 قأأد مأأا فهأأم وي بغأأي حمأأددة ومل وسأأة ترمأأي دىل م أأع الكأأوارث والتخفيأأ  مأأ  آثار أأا والتف أأب هلأأاو

 و أو ا ا  أال ي بغأي الأيت للتأداسري املأأُعل  اهلأد  ضأوء يف سعي هأا حالأة يف" امل اسأبة" تأداسريسال يقصد
ر ا والتف ب هلا" م  أج  احلد م  املخاطرو وي بغي تقيأيم آثا م  والتخفي  الكوارث م ع" حتديدا  

 لك يف دطار السياق ااوسع لقدرة الدولة املع ية وما توافر هلا م  مواردل على  و ما ُأشأري دليأ  يف 
علأأأى  التأأأدلي اإلشأأأارة دىل "ا أأأا  التأأأداسري امل اسأأأبة" س يُقصأأأد( أعأأأال و وس أأأاء علأأأى  لأأأكل 9الفقأأأرة )

لتأ ا و والشأرط ااساسأي لبأ ل الع ايأة الواجبأة مأالو  ملفهأو  "امل اسأبة"و ولأ ا ف أ  الطاسع ال سأح لال
 املفهو  أيضا  أن مسفلة فعالية التداسري مقصودة ض  ا  يف تلك الصيغةو

وتشأأري الفقأأرة مأأ  خأأالل عبأأارة "سوسأأائ  م هأأا التشأأريعات واانظ أأة" دىل السأأياق احملأأدد  (12)
داسري  ات الصأأألةو فال تيجأأأة املتوخأأأاة تت ثأأأ  يف عأأأدد مأأأ  التأأأداسري الأأأ ي ي بغأأأي أن تُتخأأأ  فيأأأ  التأأأ

احملأأددة الأأيت تُتخأأ  عأأادة يف دطأأأار تشأأريعي أو ت ظي أأيو وعليأأ ل يشأأأ   االلتأأ ا  العأأا  ساحلأأد مأأأ  
خمأاطر الكأوارث الت امأأا  سوضأع دطأأار قأانوين يسأأ ح سا أا  التأأداسري "امل اسأبة"ل سال سأأبة للأدول الأأيت 

سعأدو وي بغأي فهأم عبأارة "التشأريعات واانظ أة" مبع ا أا العأا  حبيأث تشأ   تضع  أ ا اإلطأار  مل
أقصى قدر ممكأ  مأ  جتليأات القأانونل د  مأ  املسألم سأ  ع ومأا  أن التأداسري املسأت دة دىل القأانون 
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 أأي أمثأأر الطأأرق شأأيوعا  وفعاليأأة يف تيسأأري ا أأا  تأأداسري احلأأد مأأ  خمأأاطر الكأأوارث علأأى املسأأتوى 
 ستخدمت عبارة "سوسائ  م ها"(والداخلي )ول ا ا

وتشأأأأري عبأأأأارة "سوسأأأأائ  م هأأأأا" دىل أن "التشأأأأريعات واانظ أأأأة" قأأأأد تكأأأأون  أأأأي الطأأأأرق  (13)
الرئيسأأيةل ولكأأ  قأأد تكأأون   أأاك ترتيبأأات أخأأرى ميكأأ  ا أأا   أأ   التأأداسري يف دطار أأاو وقأأد وقأأع 

ت أأأأاد وت فيأأأأ  االختيأأأأار علأأأأى عبأأأأارة "سوسأأأأائ  م هأأأأا" لتج أأأأب التفسأأأأري الأأأأ ي يأأأأ  ب دىل أن اع
تشريعات وأنظ ة حمددة مسفلة ضأرورية دائ أا و فهأ ا يسأ ح هبأامش تقأدير لكأ  دولأة لتقأرر نأوع 
اإلطار القانوين ال ي ميك  تطبيق ل عل ا  سفن وجود دطار قانوين يس ح سا ا  "التداسري امل اسأبة" 

 للحد م  خماطر الكوارثو شرط ال غا ع  
عات واانظ ة" على دشارة دىل ضأ ان حتديأد آليأات الت فيأ  وت طوي عبارة "م ها التشري (14)

   املسأأائ ل علأأى أمهيتهأأال ليسأأت  أأواملسأأاءلة عأأ  التقصأأري يف دطأأار الأأ ظم القانونيأأة الداخليأأةو و 
 املسائ  الوحيدة اليت ميك  أن تت اوهلا التشريعات واانظ ة يف  ال احلد م  خماطر الكوارثو

و أأأي "م أأأع الكأأأوارث والتخفيأأأ  مأأأ  آثار أأأا والتف أأأب هلأأأا" يف وتفيأأأد اة لأأأة ااخأأأريةل  (15)
وصأأأ  الغأأأرض مأأأ  التأأأداسري "امل اسأأأبة" الأأأيت ي بغأأأي أن تتخأأأ  ا الأأأدول يف مرحلأأأة مأأأا قبأأأ  وقأأأوع 

الضأررل حتقيقأأا  لغايأة احلأد مأ  خمأأاطر خصأائص الكارثأة ملعاةأة التعأرض لل خأاطر وقاسليأأة التأفثر و 
الصأيغة املسأتخدمة يف الصأكوك الرئيسأية  اة لأة أ   تتبأع الكوارث امل شأودة يف هنايأة املطأا و و 

للحأأأد مأأأ  خمأأأاطر الكأأأوارثو وقأأأد أدرمأأأت اللج أأأة أن اعت أأأاد صأأأيغة خمتلفأأأة ميكأأأ  أن يأأأؤدي دىل 
 وساإلضأأافة غأأري مقصأودة في أا يتعلأأق سأفنواع ال شأاط املتوقعأأة يف مشأروع املأادةو عكسأيةتفسأريات 

 جديأأدة خمأأاطر نشأأوء مب أأع سأأ داي دطأأار اشأأرتاط تسأأتويف العبأأارة  أأ   أن اللج أأة رأت  لأأكل دىل
 واملواجهة على القدرة تع ي  وسالتايل القائ ةل املخاطر م  واحلد
وتوضأأأأأأح   وعأأأأأأة املصأأأأأأطلحات املتعلقأأأأأأة ساحلأأأأأأد مأأأأأأ  خمأأأأأأاطر الكأأأأأأوارث الأأأأأأيت أعأأأأأأدهتا  (16)

كأأأأأ  مصأأأأأطلح مأأأأأ  ساملعأأأأأا املقصأأأأأود  2009االسأأأأأرتاتيجية الدوليأأأأأة للحأأأأأد مأأأأأ  الكأأأأأوارث عأأأأأا  
 :(167)ملصطلحات الثالثة املستخَدمةل و ي امل ع والتخفي  والتف با

 "امل ع  و التجّ ب التا  آلثار املخاطر السلبية والكوارث املتصلة هبا"و 
وو امل أأع )واملقصأأود سأأ  الوقايأأة مأأ  الكأأوارث( يعأأرب عأأ  مفهأأو  التج ّأأب التأأا  "و 

 ويف ووو حلأأأرص علأأأى  لأأأكوالحت أأأاالت اآلثأأأار السأأألبية سا أأأا  اإلجأأأراءات املسأأأبقة وا
 التخفيأ  حماولأة دىل اامأر يتحأول وع أد ا مليأا ل اخلسأائر جت ّأب ميكأ  ال مثأرية أحيان
ادفأني رت اخلسائرو وهل ا السأببل ُيسأتخد  أحيانأا  مصأطلحا "امل أع" و"التخفيأ " م  م 

 ؛ملفهو  نفس  يف االستع ال العرضيللتعبري ع  ا

__________ 

 وwww.unisdr.org/we/inform/terminologyانظر  (167)

file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.unisdr.org/we/inform/terminology
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ااثأأر السأألح ل خطأأار والكأأوارث املتعلقأأة "التخفيأأ   أأو التقليأأ  أو احلأأد مأأ   
 وهبا"
ووو يف أغلب ااحيان ال ميك  م ع اآلثار السلبية ل خطار سالكامأ ل ولكأ  " 

ميكأأأأأأ  التخفيأأأأأأ  مأأأأأأ  حأأأأأأدهتا سشأأأأأأك  مبأأأأأأري مأأأأأأ  خأأأأأأالل االسأأأأأأرتاتيجيات واانشأأأأأأطة 
شك  وجتدر اإلشارة دىل أن  ض   سياسة تغري امل اخ يُعّر  "التخفي " سووو  املختلفةو

 و(168)"خمتل ل حيث يعر احلد م  انبعاثات غاوات الدفيئة املسّببة لتغري امل اخ
التف أأأب  أأأو املعرفأأأة والقأأأدرات الأأأيت تطور أأأا احلكومأأأات واجملت عأأأات واافأأأراد " 

وامل ظ ات امله ية املع ية ساالستجاسة واالنتعاش للتوقع واالستجاسة والتعايف سشك  فاعأ  
 يكة احلدوث أو القائ ة للحوادث وااحوال اخلطرة"وم  اآلثار احملت لة أو وش

التف ب ووو يتم ض   سياق ددارة خماطر الكوارث ويهد  دىل س اء القدرات " 
الالومأأة إلدارة مأأ  أشأأكال الطأأوارئ سفعاليأأة واالنتقأأال مأأ  مرحلأأة االسأأتجاسة دىل التعأأايف 

وتوثيأأق الصأأالت مأأع املسأأتدا و ويعت أأد التف أأب علأأى التحليأأ  اةيأأد ملخأأاطر الكأأوارث 
أنظ أأأأة اإلنأأأأ ار املبكأأأأر ووو ]والتأأأأداسري الأأأأيت ي بغأأأأي ا ا  أأأأا[ نأأأأب أن حتظأأأأى سالأأأأدعم 

 املؤسسي والقانوين واملايل الرمسي"و
مأ   التحسأي اتوتدرك اللج أة أن املصأطلحات اآلنفأة الأ مر ميكأ  أن  ضأع مل يأد مأ   

فريأق اخلأرباء احلكأومي الأدويل العامأ  الأيت  لأص دليهأا  تأائج الجانب اة عية العامة على أسأاس 
املفتأوح العضأأوية املعأأر ساملؤشأأرات واملصأأطلحات  ات الصألة ساحلأأد مأأ  أخطأأار الكأأوارثل امل شأأف 

 و2015ح يران/يوني   3املؤرخ  69/284مبوجب قرار اة عية العامة 
ات تأأداسري احلأأد مأأ  خمأأاطر الكأأوارث  أأي: دجأأراء ع ليأأمأأ  ثأأالث فئأأات  2تأأ مر الفقأأرة  (17)

 ودنشأاءخسأائر؛ مأا سأبق تكبأد  مأ  املخأاطر و س املتعلقأةتقييم لل خاطر؛ ومجأع ونشأر املعلومأات 
ل أشأأري دىل  أأ   التأأأداسري أعأأال  (3نظأأم ل نأأ ار املبكأأر وتشأأأغيلهاو وم أأا سأأبق  مأأر  يف الفقأأأرة )

لحأأد مأأ  الثالثأأة حتديأأدا  يف املأأوج  الأأ ي قدمأأ  الأأرئيس يف ختأأا  الأأدورة الراسعأأة لل  تأأدى العأأاملي ل
و وقأأأأررت اللج أأأأة أن تشأأأأري الفقأأأأرة صأأأأراحة دىل 2013أخطأأأأار الكأأأأوارث املعقأأأأودة يف أيار/مأأأأايو 

اامثلأأة الثالثأأة املأأ مورة ساعتبار أأا تعكأأس أسأأرو أنأأواع اةهأأود املعاصأأرة للحأأد مأأ  خمأأاطر الكأأوارثو 
وتفمأأأدت أمهيأأأة  أأأ   التأأأداسري مأأأ لك سجدراجهأأأا يف دطأأأار سأأأ دايو وتوضأأأح مل أأأة "تشأأأ  " أن 

ائ أأة ليسأأت حصأأريةو وال ُ أأ   مأأر  أأ   التأأداسري الثالثأأة سأأفي أنشأأطة أخأأرى للحأأد مأأ  خمأأاطر الق
 الكوارث نري ا ا  ا يف الوقت احلاضرل أو حُيت   ا ا  ا يف املستقب و

الأأيت ميكأأ  ا ا  أأا ال حصأأر هلأأا وتتوقأأ  علأأى  اهليكليأأة وغأأري اهليكليأأة والتأأداسري الع ليأأة (18)
و وتوجأأد وفأأرة مأأ  غري أأا مأ  الظأأرو   ات الصأألةلبيئيأأة واملاليأأة والثقافيأأة و الظأرو  االجت اعيأأة وا

صأكوك مثأ  دطأار سأ دايو وميكأ  اإلشأارة الاامثلة يف ممارسة القطاعني العا  واخلاصل ومأ لك 
__________ 

 ُتدرك اللج ة التفاوت يف استخدا  اامم املتحدة الرمسي ملصطلح "التخفي " سني اللغتني اإلنكلي ية والفرنسيةو (168)
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ددارة     اامثلة دىل ما يلي: التف ب والتثقي  على مستوى اجملت ع احمللي؛ ودنشاء أطر  م  سني
والتخطي  للطوارئ؛ ودقامة آليات الرصد؛ ووضع ضواس  الستخدا  ااراضأي؛  ؛خماطر الكوارث

ومعأأأأايري اإلنشأأأأاء؛ وددارة الأأأأ ظم اإليكولوجيأأأأة؛ ونظأأأأم الصأأأأر ؛ وشأأأأبكات اامأأأأان االجت أأأأاعي 
للتصأأدي اوجأأ  الضأأع  وويأأادة القأأدرة علأأى املواجهأأة؛ واإلفصأأاح عأأ  املخأأاطر؛ واالسأأتث ارات 

 الواعية ساملخاطر؛ والتفمنيو
يف صأأفة معي أأة  أأي: أهنأأا تفيأأد يف  2وتشأأرتك التأأداسري املتتاليأأة الثالثأأة الأأواردة يف الفقأأرة  (19)

وضع تأداسري أخأرى مثأريةل دن مل يكأ  ملهأال ويف قاسليتهأا للتطبيأقل د  تفيأد مأثال  يف وضأع ااطأر 
 الت ظي ية وحتديد ااولويات أو  طي  االستث ارل يف القطاعني العا  واخلاص مليه او

ستوليأأأأد املعرفأأأأة املتعلقأأأأة سكأأأأ  مأأأأ   -ع ليأأأأات تقيأأأأيم املخأأأأاطر  -ويتعلأأأأق التأأأأدسري ااول  (20)
مصادر اخلطر وجوانب الضع  فضال  ع  اجتا ات خماطر الكوارثو وسأ لك يكأون  أ ا التأدسري 
 أأو اخلطأأوة ااوىل لوضأأع أي تأأدسري رشأأيد للحأأد مأأ  خمأأاطر الكأأوارثو فبأأدون فهأأم متأأني مبأأا فيأأ  

رو  خماطر الكوارث وعواملها وخواصهال ل  ميكأ  وضأع أي تأدسري وت فيأ   سفاعليأةو الكفاية لظ
 ويقتضي تقييم املخاطر أيضا  ال ظر سدقة يف احلقائق احمللية ودشراك اجملت عات احملليةو

مأأأا سأأأبق تكبأأأد  مأأأ  املخأأأاطر و س املتعلقأأأةأي مجأأأع ونشأأأر املعلومأأأات  -والتأأأدسري الثأأأاين  (21)
التاليةو ويقتضي احلد م  خماطر الكوارث دجراءات تقو  هبا مجيأع اةهأات  و اخلطوة  -خسائر 

الفاعلة يف القطاعني العا  واخلاص واجملت أع املأدينو وي بغأي أن يأؤدي مجأع املعلومأات ونشأر ا دىل 
خسأائر دون قيأدل و أو عامأ  مسأاعد يف ما سبق تكبد  مأ  دتاحة املعلومات املتعلقة ساملخاطر و 

و ويسأأ ح  أأأ ا التأأدسري ة يأأأع أصأأحاب املصأأألحة ستحّ أأ  مسأأأؤولية ت والقأأأراراتفعاليأأة اإلجأأراءا
واالسأأأأتث ارل يف ظأأأأ  مراعأأأأاة ع صأأأأر  أع أأأأاهلم وستحسأأأأني حتديأأأأد ااولويأأأأات اغأأأأراض التخطأأأأي 

و وتأود اللج أة أن تشأأدد نيوالرقاسأأة العأام والتأدقيق؛ م أا أنأ  يعأأ و الشأفافية يف املعأامالت املخأاطر
خسائر ودتاحتها سال قيودل ما سبق تكبد  م  املخاطر و س املتعلقةمات نشر املعلو  استصوابعلى 

ان  يعكس اجتا ا  سائدا  يرم  على أمهية دتاحة     املعلومات لعامأة ال أاسو ومأع تسأليم اللج أة 
ل نظرا  ان 2سفمهية   ا االجتا ل فقد رأت أن أفض  مكان ملعاةت   و التعليق وليس نص الفقرة 

 نونيا  موحدا  قد يكون مر قا  للدولوجعل  شرطا  قا
ويتعلأأأق التأأأدسري الثالأأأث سأأأ ظم اإلنأأأ ار املبكأأأر الأأأيت تفيأأأد يف دطأأأالق خطأأأ  الطأأأوارئ ويف  (22)

ت فيأأأ  ا علأأأى السأأأواءل ومأأأ  مثّ احلأأأد مأأأ  التعأأأّرض ملصأأأادر اخلطأأأر؛ وسأأأ لك فهأأأي شأأأرط أساسأأأي 
 على  و فعالو واالستجاسةللتف ب 

سا أأا  التأأداسري امل شأأودة داخأأ   9(ل يتعلأأق مشأأروع املأأادة 8الفقأأرة )وم أأا سأأبق شأأرح  يف  (23)
و وسالتأايلل 7الدولةو أما الع صر املشرتك سني الدول فيشأ ل  واجأب التعأاون الأوارد يف مشأروع املأادة 
القائ أأة الأأيت  فأأجن نطأأاق أي واجأأب قأأانوين دويل يتعلأأق سأأفي مأأ  التأأداسري املدرجأأة أو غأأري املدرجأأة يف

 ا للحد م  خماطر الكوارث تتقرر ع  طريق االتفاقات أو الرتتيبات احملأددة  ات الصألة ميك  ا ا 
 التعاونو لك  دولة أسرمت مع اةهات الفاعلة ااخرى اليت يقع عليها واجب
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  10المادة 
 دور الدولة المتأثرة

علأأأأأأى الدولأأأأأأأة املتأأأأأأأفثرة واجأأأأأأأب ضأأأأأأأ ان محايأأأأأأأة ااشأأأأأأأخاص وتقأأأأأأأدمي  -1 
حأأأأأاالت الكأأأأأوارث يف دقلي هأأأأأا أو ااقأأأأأاليم اخلاضأأأأأعة لواليتهأأأأأا مسأأأأأاعدات اإلغاثأأأأأة يف 

 سيطرهتاو أو
تضأأطلع الدولأأة املتأأفثرة سالأأدور الرئيسأأي يف توجيأأ  مسأأاعدات اإلغاثأأة  -2 

 ومراقبتها وت سيقها واإلشرا  عليهاو

 التعليق  
رث الدولة املتفثرة يف سياق محاية ااشخاص يف حاالت الكأواس 10 مشروع املادة يتعلق (1)

 غةاصي الع وان يف" دور" مصطلحو  أو ااقاليم اخلاضعة لواليتها أو سيطرهتاو اليت تقع يف دقلي ها
التأأ ا  الدولأأة املتأأفثرة حب ايأأة  1وتعكأأس الفقأأرة الدولأأة أيضأأا و " وظيفأأة" تغطيأأةالغأأرض م هأأا  واسأأعة

الأ ي  الرئيسأيالأدور  2يف حأاالت الكأوارثو وتؤمأد الفقأرة  الغوثيأة املسأاعدةااشخاص وتقأدمي 
لواليتهأا خاضأع يف دقلأيم  لكأوارث الأيت تقأع يف دقلي هأا أول االسأتجاسةيقع على الدولة املتأفثرة يف 

 أو سيطرهتاو
املبأأأأدأ ااساسأأأأي للسأأأأيادة علأأأأى ال حأأأأو املبأأأأني سوضأأأأوح يف علأأأأى  10ويعت أأأد مشأأأأروع املأأأأادة  (2)

ميثأاق دىل  عأد  التأدخ يأة و أي مبأدأ ونتيجتأ  الطبيعالسأيادة  مبأدأو ويست د  املواد    مشاريعديباجة 
 و ويف سأأياق(170)الدوليأأة القانونيأأة وااحكأأا  القضأأائية العديأأد مأأ  الصأأكوكدىل ل و (169)اامأأم املتحأأدة
أنأ  "ي بغأي احأرتا  سأيادة  46/182يف حاالت الكأوارثل يؤمأد قأرار اة عيأة العامأة  املساعدة الغوثية

 و(171)الدول وسالمتها اإلقلي ية ووحدهتا الوط ية احرتاما  مامال  وفقا  مليثاق اامم املتحدة"
والواجب ال ي يقع على عاتق الدولة املتفثرة سض ان محاية ااشخاص وتقدمي املساعدة  (3)

وأضأأيفت  ي بأأع مأأ  سأأيادهتاو ل1ل م أأا تعأأرت  سأأ  الفقأأرة دقلي هأأاحأأاالت الكأأوارث يف يف الغوثيأأة 
__________ 

ل يف السأأيادة سأأني مجيأأع أعضأأائها"()"تقأأو  اهليئأأة علأأى مبأأدأ املسأأاواة  1ل الفقأأرة 2ميثأأاق اامأأم املتحأأدةل املأأادة  (169)
)"ليس يف   ا امليثاق ما يسوغ ل مم املتحدة أن تتدخ  يف الشؤون الأيت تكأون مأ  صأ يم السألطان  7والفقرة 
لدولأأة مأأال ولأأيس فيأأ  مأأا يقتضأأي ااعضأأاء أن يعرضأأوا مثأأ   أأ   املسأأائ  ان حتأأ  حبكأأم  أأ ا امليثأأاق؛  الأأداخلي 
 بيق تداسري الق ع الواردة يف الفص  الساسع"(و  ا املبدأ ال  ّ  ستط على أن 

ل انظأأر مأأثال  دعأأالن مبأأادئ القأأانون الأأدويل املتعلقأأة سالعالقأأات الوديأأة والتعأأاون سأأني الأأدول وفقأأا  مليثأأاق اامأأم املتحأأدة (170)
يف  )الأأ ي يشأأريل يف مجلأأة أمأأورل دىل مأأا يلأأي: "تت تأأع مجيأأع الأأدول ساملسأأاواة (25-)د2625قأأرار اة عيأأة العامأأة 

السأأأيادةو وهلأأأا حقأأأوق وواجبأأأات متسأأأاويةل و أأأي أعضأأأاء متسأأأاوية يف اجملت أأأع الأأأدويل"ل و"يشأأأك  اسأأأتع ال القأأأوة 
حلرمأان الشأعوب مأ   ويتهأا القوميأة خرقأا  حلقوقهأا غأأري القاسلأة للتصأر  وخرقأا  ملبأدأ عأد  التأدخ "ل و"علأى الأأدول 

جت اعيأة والثقافيأة والتق يأة والتجاريأة وفقأا  ملبأادئ املسأاواة يف أن تسري يف عالقاهتا الدوليأة يف امليأادي  االقتصأادية واال
و وخلصأت حمك أة العأدل الدوليأة دىل أنأ  "في أا سأني الأدول املسأتقلةل يشأك  مبأدأ السأيادة (السيادة وعد  التدخ "

 (وat p. 35أعال (ل  66ل )احلاشية Corfu Channel case)انظر  اإلقلي ية رمي ة أساسية للعالقات الدولية"

 و3املرفقل الفقرة  (171)
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" ليت اشى ال ص مع املعأر املوسأع ملصأطلح أو ااقاليم اخلاضعة لواليتها أو سيطرهتااإلشارة دىل "
 و3"الدولة املتفثرة" يف الفقرة )ب( م  مشروع املادة 

عأأ   أأ   الصأألة سأأني احلقأأوق السأأيادية للدولأأة ل سوجأأ  خأأاصل وأعأأرب القاضأأي ألفأأاري  (4)
 سقول : ق اة مورفوواجبات تقع عليها يف الرأي املستق  ال ي قدم  يف قضية  يصاحبها م  ماو 

"نفهم م  السيادة تلك اجمل وعة الكاملة م  احلقوق وامل ايا اليت متلكها الدولأة  
 يف دقلي هأأأأا دون أن تشأأأأارمها فيهأأأأا أي دولأأأأة أخأأأأرىل ومأأأأ لك يف عالقاهتأأأأا مأأأأع الأأأأدول

 و"ااخرى
 و(172)"واجباتالدول حقوقا  وتفرض عليها مت ح والسيادة " 

واجأب محايأة ااشأخاص  ايقأع علأى عاتقهأهأة الأيت أن الدولأة املتأفثرة  أي اة 1الفقأرة وتؤمد  (5)
اللج أأة أن مصأأطلح "واجأأب"  ورأتو اسأأيطرهت أو الواليتهأأخاضأأع ل أو يف دقلأأيم ااملوجأأودي  يف دقلي هأأ

 أخرىوسياقات نظرا  الستخدام  يف    ل ال ي ميك  أن يساء فهة"يأنسب م  مصطلح "مسؤول
لكوارثو ل االستجاسةال ي يقع على الدولة يف  الرئيسيم لك الدور   2وتعكس الفقرة  (6)

ول سباب املبي ة أعال ل قررت اللج أة اعت أاد مل أة "الأدور" سأدال  مأ  مل أة "املسأؤولية" لتوضأيح 
الأ ي  46/182 قأرار اة عيأة العامأة موق  الدولأة املتأفثرةو ويسأت د اسأتخدا  مل أة "الأدور" دىل

يؤمأأدل يف مجلأأة أمأأورل أن الدولأأة املتأأفثرة "تأأؤدي الأأدور الرئيسأأي يف الشأأروع ساملسأأاعدة اإلنسأأانية 
استخدا  مل ة "الدور" سدال  م  مل أة  ويتيحو (173)وت ظي ها وت سيقها وت في  ا داخ  أراضيها"

لكأأوارثو وقأأد تأأؤدي الصأأيغة الأأيت ل االسأتجاسةيف ت سأأيق أنشأأطة  سعأأض املرونأأة"املسأؤولية" للأأدول 
للكأوارث أو تراقبهأا دىل نتيجأة عكسأية فتفأرض  االسأتجاسةتوحي سالت ا  الدول سأفن توجأ  أنشأطة 

لكأأوارث ل االسأأتجاسةنطاقأأا  يف ت سأأيق علأأى الأأدول الأأيت تفضأأ  القيأأا  سأأدور أضأأيق شأأديدة قيأأودا  
 اين نقصا  يف املواردواهنا مثال  تع

االعأأرتا  م أأ  مأأدة طويلأأة يف القأأانون  علأأىللدولأأة املتأأفثرة أيضأأا   الرئيسأأيالأأدور قأأو  وي (7)
 أي أفضأ  مأ  ميك أ  حتديأد مأدى خطأورة حالأة مأ  حأاالت الطأوارئ ووضأأع  ةالأدويل سأفن الدولأ

ل الأيت تؤمأد أن الدولأة املتأفثرة تتأوىل 2عبأارة الأواردة يف الفقأرة الة هلأاو و امل اسأب االسأتجاسةسياسات 
يف حأاالت الكأأوارث ومراقبتهأا وت سأأيقها واإلشأأرا   ةات اإلغاثأأيف توجيأ  مسأأاعد الرئيسأأيالأدور 
و ويف  أأأأ ا 7مقرتنأأأأة سواجأأأأب التعأأأأاون امل صأأأأوص عليأأأأ  يف مشأأأأروع املأأأأادة  هتأأأأاقراءي بغأأأأي عليهأأأأال 

__________ 

(172) Corfu Channel case أعأال (ل  66ل )انظأر احلاشأيةIndividual Opinion by Judge Alvarez, p. 39, at p. 43 و
 the Island of Palmas caseالصأأادر يف  احلكأأماحملّكأأم مأأامس  أأوسر يف وانظأأر أيضأأا  الأأرأي الأأ ي أعأأرب ع أأ  

(the Netherlands/United States of America), Award of 4 April 1928, Reports of International Arbitral 

Awards, vol. II, p. 839  والسأيادة اإلقلي يأةل م أا سأبق القأولل تعأر حقأا  مطلقأا  يف أداء أنشأطة الدولأةو و  أاك"(
 "(وواجب تاسع هل ا احلق: و و االلت ا  داخ  اإلقليم حب اية حقوق سقية الدول ووو

 و4املرفقل الفقرة  (173)
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يف عالقأأأات  الرئيسأأأيالأأأدور س تضأأأطلعأن الدولأأأة املتأأأفثرة  10مأأأ  املأأأادة  2ة السأأأياقل تؤمأأأد الفقأأأر 
 و7التعاون مع اةهات الفاعلة ااخرى املشار دليها يف مشروع املادة 

ا واإلشأرا  عليهأا" مسأت دة ا وت سأيقهومراقبتهأ مساعدات اإلغاثأةواإلشارة دىل "توجي   (8)
الصأأأيغة املسأأأتخدمة يف اتفاقيأأأة أصأأأبحت و و (174)مأأأ  اتفاقيأأأة تأأأامبريي 4املأأأادة  مأأأ  8مأأأ  الفقأأأرة 
لغأأأة موامبأأأة حأأأاالت الكأأأوارث ومتثأأأ  يف  الغوثيأأأة عأأأا  يف  أأأال املسأأأاعدةحتظأأأى سقبأأأول تأأأامبريي 
علأأأأى  املراقبأأأأةمتأأأأارس املتأأأأفثرة فن الدولأأأأة املوقأأأأ  القاضأأأأي سأأأأ أأأأ   الصأأأأيغة  وتعكأأأأسو (175)للعصأأأأر

يلل مبأأا يف  لأأك وفقأأا  للقأأانون الأأدو  تأأتمل الأأيت نأأب أن يأأات اإلغاثأأةااسأألوب املتبأأع يف ت فيأأ  ع ل
 يف لأأ  مأأربر الال  تأأدخفثرة ال ميكأأ  اعتبار أأا املتأأ الدولأأةالأأيت متارسأأها  واملراقبأأة ومشأأاريع املأأواد  أأ  

 ومساعدة اليت تضطلع هبا جهة اانشطة
وخرجت اللج ة على اتفاقية تامبريي حني قررت عأد  اإلشأارة دىل "القأانون الأوطر" يف  (9)

اإلشأأأارة دىل تفيأأأد للدولأأأة املتأأأفثرةو ففأأأي سأأأياق اتفاقيأأأة تأأأامبرييل  الرئيسأأأيملتعلأأأق سالأأأدور الأأأ ص ا
القانون الوطر سفن الت سأيق امل اسأب يتطلأب االتسأاق مأع القأوانني احملليأة للدولأة املتأفثرةو وقأررت 

م أو يأأ ظ اللج أأة عأأد  ددراج  أأ   اإلشأأارة علأأى أسأأاس أن القأأانون الأأداخلي للدولأأة املتأأفثرة قأأد ال
 لكوارثول االستجاسةلدولة يف حاالت ل الرئيسييت اول يف مجيع ااحوال الدور 

  11المادة 
 واجب الدولة المتأثرة في التماس المساعدة الفارجية

على الدولة املتفثرةل يف حالة جتاوو حجم الكارثأة سوضأوح قأدرهتا الوط يأأة علأأى  
احلأأأالل مأأأ  الأأأدول ااخأأأرى االسأأأتجاسةل واجأأأب الت أأأاس املسأأأاعدةل حسأأأب مقتضأأأى 

 واامم املتحدة واةهات املساعدة ااخرى احملت لةو

 التعليق  
القأدرة الوط يأة سوضأوح احلالة اخلاصة اليت تتجاوو فيها الكارثة  11يت اول مشروع املادة  (1)

ل و ففأي  أأ   الظأرو ل يقأأع علأى الدولأأة املتأفثرة واجأأب الت أاس املسأأاعدةاالسأأتجاسةللدولأة علأى 
وفقأا  ااخأرى هأات املسأاعدة احملت لأة واة لواامم املتحدة ااخرىل م  الدولاالقتضاءل  حسب
__________ 

اتفاقيأأة تأأامبريي )الأأيت تأأ ص علأأى مأأا يلأأي: "ال تتضأأ    أأ   االتفاقيأأة أي مسأأاس حبأأق الدولأأة الطأأر  يف القيأأا ل  (174)
مبوجأأأب قواني هأأأا الوط يأأأةل ستوجيأأأ  املسأأأاعدة يف  أأأال االتصأأأاالت السأأألكية والالسأأألكية الأأأيت تقأأأد  يف دقلي هأأأا 

 والسيطرة عليها وت سيقها واإلشرا  عليها"(ومبوجب     االتفاقيةل 

تتأوىل الدولأة الطالبأة أن "الأيت تأ ص علأى ) 2ل الفقأرة 3 راسطة أمأم ج أوب شأرق آسأيال املأادةل اتفاق مثال  ل انظر (175)
(؛ "املتلقية     مسؤوليات توجي  املساعدة املقدمة دليها ومراقبتها وت سيقها واإلشأرا  عليهأا داخأ  دقلي هأا أو
 ,United Nations, Treaty Seriesاملسأأاعدة يف حالأأة وقأأوع حأأادث نأأووي أو طأأارئ دشأأعاعيل ) تفاقيأأة تقأأدميوا

vol. 1457, No. 24643, p.133 أ( )اليت ت صل يف مجلة أمورل على أن "تتأوىل الدولأة الطالبأة مسأؤولية 3( املادة(
   أراضيها"ل ما مل يُتفق على خال   لك(والتوجي  العا  لل ساعدة ومراقبتها وت سيقها واإلشرا  عليها داخ
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 11الواجب ال ي يتطرق دليأ  مشأروع املأادة و و 3للتعري  الوارد يف الفقرة )د( م  مشروع املادة 
ت ص على أن  يقع على عأاتق  7م  مشروع املادة  1و فالفقرة 10و 7شروعي املادتني ملتفصي  

يف حأاالت الكأوارث الأيت الغوثيأة واجب ض ان محاية ااشخاص وتقأدمي املسأاعدة  دولة املتفثرةال
الدولأة املتأفثرة ويؤمد مشروع املادة الت ا   أو ااقاليم اخلاضعة لواليتها أو سيطرهتاو تقع يف دقلي ها

تهأأأأا أو سأأأأفن تبأأأأ ل قصأأأأارا ا لتقأأأأدمي املسأأأأاعدة دىل ااشأأأأخاص املوجأأأأودي  يف دقلأأأأيم خاضأأأأع لوالي
واجأأب الدولأأة املتأأفثرة يف حالأأة جتأأاوو حجأأم الكارثأأة رميأأ ة أيضأأا   أأو وواجأأب التعأأاون سأأيطرهتاو 
أن واجأب التعأاون ال يقأع فقأ   7ادة و ويؤمأد مشأروع املأاالسأتجاسةقدرهتا الوط يأة علأى سوضوح 

املتأفثرة ل س  ي طبق أيضا  علأى الأدول أو على اةهات املساعدة احملت لة ااخرىعلى عاتق الدول 
الت أأاس املسأأاعدة يكأأون م اسأأبا  ومطلوسأأا  يف آن مأأىت مأأان  أأ ا التعأأاون م اسأأبا و وتأأرى اللج أأة أن 

 والقدرة الوط ية للدولة املتفثرةسوضوح حجم الكارثة واحد مىت جتاوو 
ويشأأأدد مشأأأروع املأأأادة علأأأى أن واجأأأب الت أأأاس املسأأأاعدة ال ي شأأأف دال يف حالأأأة جتأأأاوو حجأأأم  (2)

عبأأأارة "يف حالأأأة" أن القأأأدرة وتوضأأأح و االسأأأتجاسةعلأأأى سوضأأأوح الكارثأأأة القأأأدرة الوط يأأأة للدولأأأة املتأأأفثرة 
مافيأة أو غأري مافيأة سأاملفهو  املطلأقو فقأد   قأد ال تكأون دائ أا   االسأتجاسةالوط ية للدولة املتأفثرة علأى 

القأدرة الوط يأأة للدولأأة املتأأفثرةل سوضأأوح يتجأاوو أحأأد جوانأأب ع ليأأات اإلغاثأة يف حأأاالت الكأأوارث 
يف حأني تظأ  الدولأأة قأادرة علأى االضأأطالع سع ليأات أخأأرىو ودمجأاال ل فأجن عبأأارة "يف حالأة جتأأاوو 

" تشأ   ااوضأاع الأيت يبأدو فيهأا أن الكارثأة جاسةاالسأتقأدرهتا الوط يأة علأى سوضأوح حجم الكارثأة 
مأع  واالحأرتاويو ويتسق   ا ال هج املرن االستجاسة هلاتتجاوو القدرة الوط ية للدولة املتفثرة على قد 

 اسأتجاسةو وييسر   ا ال هج 2الغرض ااساسي ملشاريع املواد على ال حو املوضح يف مشروع املادة 
احأأأأرتا  و   أأأأو يلأأأأح االحتياجأأأأات ااساسأأأأية ل شأأأأخاص املع يأأأأني مالئ أأأأة وفعالأأأأة للكأأأأوارثل علأأأأى

االعأأأرتا  سالواجأأأب الأأأ ي يقأأأع علأأأى الأأأدول يف  أأأ   الظأأأرو  ا ت أأأا  ويعكأأأس و ماملأأأة  حقأأأوقهم  
اللج أأأة سأأأالت كني مأأأ  تأأأوفري املسأأأاعدة الالومأأأة ل غاثأأأة يف حأأأاالت الكأأأوارث يف الوقأأأت امل اسأأأب 

 وسصورة فعالةو
 مشأأأتق 11لت أأأاس املسأأأاعدة امل صأأأوص عليأأأ  يف مشأأأروع املأأأادة وتأأأرى اللج أأأة أن واجأأأب ا (3)

م  الت امات الدولأة املتأفثرة مبوجأب الصأكوك الدوليأة حلقأوق اإلنسأان وأحكأا  القأانون الأدويل  أيضا  
العأأريفو فقأأد يكأأون اللجأأوء دىل الأأدعم الأأدويل ع صأأرا  ضأأروريا  لوفأأاء الدولأأة املتأأفثرة سالت اماهتأأا الدوليأأة 

حيأأدث لتلبيأأة احتياجأأات احل ايأأةو ورغأأم أن  لأأك قأأد  غأأري مافيأأةموارد أأا  تكأأوندما جتأأا  اافأأراد ع أأ
مأ  عأددا  فجن ل 5على ال حو ال ي يل ح دلي  التعليق على مشروع املادة أيضا  يف غياب الكوارثل 

ل الكأايف مباشرة يف سياق الكوارثل وم ها احلق يف احلياةل واحلق يف الغأ اءل  أمهية حقوق اإلنسان 
ل واحلأأأأق يف السأأأأك  الالئأأأأق الشأأأأرب املفمونأأأأة ق يف الصأأأأحة واخلأأأأدمات الطبيأأأأةل واحلأأأأق يف ميأأأأا واحلأأأأ

و وتالحأأأ  اللج أأأة أن اللج أأأة (176)ل واحلأأأق يف عأأأد  الت ييأأأ الصأأأر  الصأأأحيوخأأأدمات  والكسأأأاء
أن واجأأب الأأدول سشأأفن احلأأق يف احليأأاة(  6)انظأأر التعليأأق العأا  رقأأم  أفأأادتاملع يأة حبقأأوق اإلنسأأان 

__________ 

 و26ل الفقرة A/CN.4/598الوثيقة  ل اجمللد الثاين )اة ء ااول(ل2008حولية ووو يف  واردةانظر اامثلة ال (176)

http://undocs.org/ar/A/CN.4/598
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ساعت أأاد يف دع أأال احلأأق يف احليأأاة يتجأأاوو  أأرد احأأرتا   أأ ا احلأأق ااساسأأي ليشأأ   واجأأب محايتأأ  
حأأق و فأأاحلق يف احليأأاةل وفقأأا  للعهأأد الأأدويل اخلأأاص سأأاحلقوق املدنيأأة والسياسأأيةل (177)تأأداسري دناسيأأة
و أأأي  - (178)لالنتقأأأاص حأأأىت يف "حأأأاالت الطأأأوارئ االسأأأتث ائية الأأأيت هتأأأدد حيأأأاة اامأأأة" غأأأري قاسأأأ 
سفهنأأأأا تشأأأأ    29الأأأأيت اعرتفأأأأت اللج أأأأة املع يأأأأة حبقأأأأوق اإلنسأأأأان يف تعليقهأأأأا العأأأأا  رقأأأأم احلأأأأاالت 

و ويف سأأياق دع أأال احلأأق يف الغأأ اءل يأأ ص العهأأد الأأدويل اخلأأاص سأأاحلقوق (179)"الكأوارث الطبيعيأأة"
 االقتصادية واالجت اعية والثقافية على ما يلي:

الالومة إلنفا    ا احلقل معرتفة يف  أ ا "تتعهد الدول ااطرا  سا ا  التداسري  
 و(180)الصدد ساامهية ااساسية للتعاون الدويل القائم على االرتضاء احلر"

سشفن  12وأشارت اللج ة املع ية ساحلقوق االقتصادية واالجت اعية والثقافية يف تعليقها العا  رقم 
حتول ادعت دولة طر  أن قيود املوارد ل دىل أن  د ا م  العهد( 11)املادة  احلق يف الغ اء الكايف

  الغ اء لل حتاجني:ريتوفدون 
"نب أن تثبت الدولة أهنا س لت قصارى اةهد م  أج  استخدا  م  املأوارد  

 املوجأأودة حتأأت تصأأرفها يف سأأبي  الوفأأاءل علأأى سأأبي  ااولويأأةل هبأأ   االلت امأأات الأأدنياو
الوفأأاء سالت اماهتأأا اسأأباب خارجأأة عأأ  وسالتأأايلل فأأجن الدولأأة الأأيت تأأدعي أهنأأا عأأاج ة عأأ  

أهنأأا الت سأأتل سأأال جأأدوىل احلصأأول علأأى دثبأأات درادهتأأا تتح أأ  عأأبء دثبأأات  لأأك و 
 و(181)الدعم الدويل لض ان توافر الغ اء الالو  ودمكانية الوصول دلي "

الت أاس تشأ   " الأيت يتعأني علأى الدولأة ا ا  أا التأداسري الالومأةل ا تالح  اللج أة أن " 
 دع ال احلق يف الغ اءو دون الظرو  احمللية حتول املساعدة الدولية ع دما 

يف امليثأأأاق اافريقأأأي تأأأرد  لو  أأاك دشأأأارات حمأأأددة دىل محايأأة احلقأأأوق يف حأأأاالت الكأأوارث (4)
مأأ  امليثأأاق  23 ل ويف اتفاقيأأة حقأأوق ااشأأخاص  وي اإلعاقأأةو فاملأأادة(182)حلقأأوق الطفأأ  ورفا أأ 

الطفأأأ  ورفا أأأ  تأأأ ص علأأأى أن تتخأأأ  الأأأدول "مجيأأأع التأأأداسري الالومأأأة" مأأأي تضأأأ    اافريقأأأي حلقأأأوق
متكأأأني ااطفأأأال ملت سأأأي وضأأأع الالجأأأئ أو احلأأأائ ي  هلأأأ ا الوضأأأعل فضأأأال  عأأأ  ااطفأأأال املشأأأردي  

__________ 

للج عيأأة العامأأةل الأأدورة السأأاسعة والثالثأأونل امللحأأق الوثأأائق الرمسيأأة  اإلنسأأانل حبقأأوق املع يأأة اللج أأةتقريأأر  انظأأر (177)
 و5 الفقرةاملرفق اخلامسل ل (A/37/40) 40 رقم

 و1ل الفقرة 4انظر املادة  (178)

واخل سأأأونل امللحأأأق الوثأأأائق الرمسيأأأة للج عيأأأة العامأأأةل الأأأدورة السادسأأأة  اإلنسأأأانل حبقأأأوق املع يأأأة اللج أأأةتقريأأأر  (179)
 و5 الفقرةاجمللد ااولل املرفق السادسل ل (A/56/40) 40 رقم

 و11انظر املادة  (180)

 2الوثأأأأائق الرمسيأأأأة لل جلأأأأس االقتصأأأأادي واالجت أأأأاعيل الأأأأدورتان العشأأأأرون واحلاديأأأأة والعشأأأأرونل امللحأأأأق رقأأأأم  (181)
(E/2000/22-E/C.12/1999/11) و17ل الفقرة 102املرفق اخلامسل الصفحة ل 

)م شأأورات اامأأم املتحأأدة رقأأم املبيأأع  الصأأكوك اإلقلي يأأةل اجمللأأد الثأأاين: حقأأوق اإلنسأأان:   وعأأة صأأكوك دوليأأة (182)
E.97.XIV.1 و39ل رقم جيم(؛ الفرع 

http://undocs.org/ar/A/37/40
http://undocs.org/ar/A/56/40
http://undocs.org/ar/E/c.12/1999/11
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داخليأأأأا  اسأأأأباب تشأأأأ   "الكأأأأوارث الطبيعيأأأأة"ل مأأأأ  "احلصأأأأول علأأأأى احل ايأأأأة املالئ أأأأة واملسأأأأاعدة 
قوق الأأيت يأأ ص عليهأأا امليثأأاق والصأأكوك الدوليأأة ااخأأرى حلقأأوق اإلنسأأان اإلنسأأانية يف الت تأأع سأأاحل

اليت انض ت دليها الدول"و أما اتفاقية حقوق ااشخاص  وي اإلعاقة فتشأري دىل التأ ا  الأدول جتأا  
 ااشخاص  وي اإلعاقة يف حاالت الكوارثل على ال حو التايل:

القأانون الأدويلل مبأا فيهأا القأانون  "تتعهد الدول ااطرا  وفقا  اللت اماهتا مبقتضأى 
لضأأأ ان  الأأأدويل اإلنسأأأاين والقأأأانون الأأأدويل حلقأأأوق اإلنسأأأانل سا أأأا  مافأأأة التأأأداسري الالومأأأة

يف  تتسأم سأاخلطورةل مبأا محاية وسالمة ااشخاص  وي اإلعاقة ال ي  يوجدون يف حاالت
 و(183) لك حاالت ال  اع املسلح والطوارئ اإلنسانية والكوارث الطبيعية"

أعضأأأاء عبأأأارة "مافأأأة التأأأداسري الالومأأأة" قأأأد تشأأأ   اللجأأأوء دىل املسأأأاعدة امل ك أأأة مأأأ  و  
اجملت ع الدويل ع دما يتجاوو احلأدث القأدرة الوط يأة للدولأة املتأفثرةو ويبأدو  أ ا الأ هج متسأقا  مأع 

الدوليأأة العأأدل  املبأأدأ التأأوجيهي اإلنسأأاين املطبأأق يف ال ظأأا  القأأانوين الأأدويلو وقأأد أمأأدت حمك أأة
طلقأة امل لهبأا "االعتبأارات اإلنسأانية ااوليأة سألماملعامأة البأادئ م  سأني املأن  ق اة مورفو قضية يف
ااساسية لل بدأ اامهية  6 و ويؤمد مشروع املادة(184)احلرب"وقت يف  االسلم أمثر م هوقت يف 

 لكوارثول االستجاسةلل بدأ اإلنساين يف 
اعدة أنسأأب مأأ  واجأأب "طلأأب" املسأأاعدة يف وتأأرى اللج أأة أن واجأأب "الت أأاس" املسأأ (5)

يف القأأأرار املتعلأأأأق املأأأ مور و و أأأي تشأأأتق  أأأ   الصأأأياغة مأأأ  الواجأأأب 11 مشأأأروع املأأأادة سأأأياق
 ساملساعدة اإلنسانية ال ي اعت د  معهد القانون الدويلل ويشري دىل ما يلي:

ا تأأفثرة عأأ  تأأوفري املسأأاعدة اإلنسأأانية الكافيأأة للضأأحاياملدولأأة ال"مل أأا عجأأ ت  
الفعليأأةل وجأأب عليهأأا الت أأاس املسأأاعدة مأأ  امل ظ أأات لسأأيطرهتا اخلاضأأعني لواليتهأأا أو 

 و(185)الدولية املختصة و/أو م  دول ثالثة"
 وساملث  تؤمد درشادات االحتاد الدويل ة عيات الصليب اامحر واهلالل اامحر ما يلي: 

البلأأأأأأد علأأأأأأى  ات"د ا رأت الدولأأأأأأة املتضأأأأأأررة أن حالأأأأأأة الكارثأأأأأأة تتجأأأأأأاوو قأأأأأأدر  
يه أأا لضأأ ان تلبيأأة تمواجهتهأأال في بغأأي أن تلأأت س املسأأاعدة الدوليأأة أو اإلقلي يأأة أو مل

 و(186)احتياجات ااشخاص املتضرري "
__________ 

 و11 املادة لاملرجع نفس  (183)

(184) Corfu Channel case  أعأال (ل  66)انظأر احلاشأيةat p. 22 ( علأىالأيت تقأع  االلت امأات" أن دىلأشأارت احملك أة 
 ع ومأا ل البحأري ال قأ العتبأارات  لاالبانيأة اإلقلي يأة امليا  يف ألغا  حق  سوجود اإلخطار تش   االبانية السلطات
 االلت امأات  أ   وتسأت دو االغأا  حقأ  وجأود عأ  ال أاجم احملأدق اخلطر م القادمة  الربيطانية احلرسية السف  وحت ير
 مسأألم معي أأة عامأأة مبأأادئ دىل ود أأا احلأأربل أوقأأات علأأى ت طبأأق الأأيت ل1907 لعأأا  الثام أأة ال أأاي اتفاقيأأة دىل لأأيس
 ووو"(و احلرب حالة يف ام ه أمثر السلم حالة يفاملطلقة  لااولية اإلنسانية االعتبارات: وحتديدا   هبال

 و3أعال (ل املادة الثالثةل الفقرة  18املساعدة اإلنسانيةل )انظر احلاشية س املتعلقار ر الق (185)

ل 3 اإلرشأأأاد لأعأأأال ( 17)انظأأأر احلاشأأأية  اامحأأأر واهلأأأالل اامحأأأر الصأأأليب ة عيأأأات الأأأدويل االحتأأأاد درشأأأادات (186)
 و2الفقرة 
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ا  مؤيأأدة أيضأأ 46/182ودضأأافة دىل  لأأكل تبأأدو املبأأادئ التوجيهيأأة املرفقأأة سقأأرار اة عيأأة العامأأة 
التعأاون الأدويل ع أدما تتجأاوو حالأة طأوارئ  اللجأوء دىلاملتأفثرة  ةلوجود واجأب يفأرض علأى الدولأ

 :االستجاسةمعّي ة قدرهتا على 
"قأأأد يتجأأأاوو حجأأأم العديأأأد مأأأ  حأأأاالت الطأأأوارئ ومأأأدهتا قأأأدرة العديأأأد مأأأ   

ت البلأأدان املتضأأررة علأأى االسأأتجاسةو وسالتأأايل يكتسأأي التعأأاون الأأدويل يف مواجهأأة حأأاال
الطأأوارئ وتع يأأ  قأأدرة البلأأدان املتضأأررة علأأى االسأأتجاسة أمهيأأة مبأأريةو وي بغأأي تأأوفري  لأأك 

 و(187)التعاون وفقا  للقانون الدويل والقوانني الوط ية"
وقأأد وردت صأأيغة "طلأأب" البديلأأة يف مبأأادئ أوسأألو التوجيهيأأة الأأيت جأأاء فيهأأا مأأا يلأأي: "د ا   (6)

بغأأي أن تطلبهأأا أو توافأأق عليهأأا الدولأأة املتضأأررة يف أقأأرب مانأأت   أأاك ضأأرورة لل سأأاعدات الدوليأأةل ي 
و وتأرى اللج أة أن "طلأب" (188)وقت ممكأ  ع أد سأدء وقأوع الكارثأةل لتعظأيم فعاليتهأا دىل أقصأى حأد"

مسأاعدة أو جهأة أخأرى مسأاعدة دولأة تأتم مبجأرد قبأول الدولأة املتأفثرة موافقأة أن يعر ض  ا  املساعدة 
  ا الطلبو وساملقاسأ ل تأرى اللج أة أن واجأب "الت أاس" املسأاعدة ي طأوي علأى هنأج أوسأع متفأاوض 

شأأروع الدولأأة املتأأفثرة يف ع ليأأة اسأأتباقية يسأأتتبع عليأأ  لتأأوفري املسأأاعدات الدوليأأةو ف صأأطلح "الت أأاس" 
 ا  خطوات على عاتق الدول املتفثرة واجب ا 11ميك  أن تفضي دىل اتفاقو ل ا يضع مشروع املادة 

 واالستجاسة قدرهتا الوط ية على سوضوح دناسية نشطة اللت اس املساعدة يف حالة جتاوو حجم الكارثة
على حتديد مأدى شأدة الكارثأة وحأدود قأدرهتا الوط يأة  ل مبدئيا لالدولة املتفثرة  ي ااقدرو  (7)

ةو ومبأأدأ حسأأ  ال يأأة حبسأأ  نيأأأن يأأتم  نأأبتقيي هأأا لشأأدة الكارثأأة أن االسأأتجاسة هلأأاو علأأى علأأى 
مكأرس يف دعأأالن مبأادئ القأأانون الأدويل املتعلقأأة سالعالقأات الوديأأة والتعأاون سأأني الأدول وفقأأا  مليثأأاق 

ل الأأأ ي يأأأ ص علأأأى أن "علأأأى مأأ  دولأأأة" أن ت فأأأ  "ت فيأأأ ا  حيأأأدو  حسأأأ  ال يأأأة" (189)اامأأم املتحأأأدة
طبقأا  اللت امأات الأيت تضأطلع هبأا ل و"ا(190)طبقأا  مليثأاق اامأم املتحأدة""االلت امات الأيت تضأطلع هبأا 

ل و"االلت امأأأأات الأأأأيت تضأأأأطلع هبأأأأا طبقأأأأا  (191)املعأأأأرت  هبأأأأا عامأأأأة" ملبأأأأادئ القأأأأانون الأأأأدويل وقواعأأأأد 
و وتقيأيم شأأدة الكارثأأة (192)مأأع مبأأادئ القأانون الأأدويل وقواعأد  املعأأرت  هبأأا"متفقأة التفاقأات دوليأأة 

لضأ ان محايأة ااشأخاص وتأوفري  الدولة املتفثرةحبس  نية  و أحد الع اصر اليت يتكون م ها واجب 
 و10م  مشروع املادة  1 ل ع ال  سالفقرةيف حاالت الكوارث الغوثية املساعدة

وقد اعت دت اللج ة عبارة "حسب ا يكون م اسبا " لتفميد السلطة التقديرية للدولأة املتأفثرة  (8)
 الأأدولاملسأأاعدات الأأيت تقأأدمها ةل مأأ  في أأا يتعلأأق ساختيأأار املسأأاعدة اانسأأب الحتياجاهتأأا احملأأدد

__________ 

   و5 الفقرة املرفقل ل46/182 العامة اة عية قرار (187)

 و58 الفقرة لأعال ( 28)انظر احلاشية  التوجيهية أوسلو مبادئ (188)

 واملرفق ل(25-د)2625 العامة اة عية قرار (189)

 واملرجع نفس  (190)

 واملرجع نفس  (191)

 واملرجع نفس  (192)

http://undocs.org/ar/A/res/46/182
http://undocs.org/ar/A/res/46/182
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2625%28XXV%29&referer=/english/&Lang=A
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و وتعكأأس العبأأارة أيضأأا  حقيقأأة أن اةهأأات املسأأاعدة ااخأأرى احملت لأأةو  لواامأأم املتحأأدة ااخأأرىل
واجأأب الت أأاس املسأأاعدة ال يعأأر أن الدولأأة مل مأأة سالت أأاس املسأأاعدة مأأ  مأأ  مصأأدر مأأ  املصأأادر 

كأون م اسأبا " تأدعم فكأرة أن الدولأة املتأفثرة و ل ا فجن عبارة "حسب ا ي11امل مورة يف مشروع املادة 
يف حأأاالت الكأوارث ومراقبتهأأا وت سأأيقها  ات اإلغاثأأةيف توجيأأ  جهأأود مسأاعد الرئيسأيالأأدور عليهأا 

 و10م  مشروع املادة  2واإلشرا  عليهال على ال حو املبني يف الفقرة 
يعأر سوضأوح ال  يأة واجب الت اس املساعدة يف حالة جتأاوو حجأم الكارثأة القأدرة الوطو  (9)

املسأاعدة يف حأاالت الكأوارث ااقأ  وطأفةو فاللج أة تعتأرب  ال ي بغأي أن تلأت سأن الدول املتأفثرة 
التعأأاون يف تقأأدمي املسأأاعدة يف مجيأأع مراحأأ  اإلغاثأأة مأأ  الكارثأأة ع صأأرا  أساسأأيا  لتيسأأري مواجهأأة  

تكأأون الدولأأة املتأأفثرة قأأادرة  مافيأأة وفعالأأة للكأأوارثل ومظهأأرا  ع ليأأا  ملبأأدأ التضأأام و فحأأىت ع أأدما
تعأأاون اةهأأات الفاعلأأة الدوليأأة ومسأأاعدهتا  علأأى تأأوفري املسأأاعدة الالومأأة ومسأأتعدة لتوفري أأال فأأجن

يضأأأ  ان حتسأأأني سأأأيكفالن يف العديأأأد مأأأ  احلأأأاالت مواجهأأأة أنسأأأب وأسأأأرع وأ أأأ  للكأأأوارثل و 
 اشخاص املتفثري وامحاية 

  12المادة 
 عروض المساعدة الفارجية

أن تعأرضل احملت لة للدول واامم املتحدة واةهات املساعدة ااخرى  -1 
 يف حاالت الكوارثل مساعدهتا على الدولة املتفثرةو

ع دما تلت س دولة متفثرة املساعدة اخلارجية م  خالل طلب توجهأ   -2 
دىل دولة أخرى أو دىل اامم املتحدة أو دىل أي جهة مساعدة أخرى حمت لةل فأجن علأى 

الدولأأة  تسأأارع دىل ديأأالء الطلأأب االعتبأأار الواجأأب ودىل دسأأالغة متلقيأأة الطلأأب أن اةهأأ
 املتفثرة سرد او

 التعليق  
سا ت أأأأأا  اجملت أأأأأع الأأأأأدويل حب ايأأأأأة ااشأأأأأخاص يف حأأأأأاالت  12يعأأأأأرت  مشأأأأأروع املأأأأأادة  (1)

مشروع  ال ي ي ص علي  الرئيسيالكوارثل و و ا ت ا  ي بغي اعتبار  مك ال  لدور الدولة املتفثرة 
تقأأأو  لأأأ ي  لاو والتعأأأاونل اللأأأ ي  تربومهأأأا الديباجأأأةل التضأأأام   يو و أأأو تعبأأأري عأأأ  مبأأأدأ10املأأأادة 
املتعلقأأأة هبأأأ ا املوضأأأوع سرمتهأأأال وال سأأأي ا مبأأأدأ التعأأأاون املكأأأرس    وعأأأة مشأأأاريع املأأأواد  أأأاعليه

 و9دىل  7م  يف مشاريع املواد حتديدا  
ال يت أأأاول "تأأأوفري" املسأأأاعدة فأأأل عأأأروض" املسأأأاعدة"   سدال  12يُعأأأا مشأأأروع املأأأادة ال و  (2)

لأأأب مأأأال  أأأي طوعيأأأة لط أمانأأأت مأأأ  جانأأأب واحأأأد أ  اسأأأتجاسة و وتلأأأك العأأأروضل سأأأواء  فعليأأأا  
أأر علأأى أهنأأا دقأأرار سوجأأود واجأأب قأأانوين  ني بغأأي أال أساسأأا ل و  تقأأدمي املسأأاعدةو وال ي شأأئ ستُفسَّ

الدول والدور الرئيسي للدولة عرض املساعدة الت اما  على الدولة املتفثرة سقبوهلاو ووفقا  ملبدأ سيادة 
  وعأة مشأاريع املأواد سرمتهأال نأوو للدولأة   أاتسرتشأد هباملتفثرةل الل ي  تؤمد عليه أا الديباجأة و 
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تقب ل عأروض املسأاعدة مأ  الأدول أو اةهأات الفاعلأة مأ  ال أاملتفثرة أن تقب  مليا  أو ج ئيا ل أو 
 و13 مشروع املادةلشروط املبي ة يف غري الدول وفقا  ل

ل مشأأأاريع املأأأواد  أأأ  مبأأأا يتفأأأق واملبأأأادئ املأأأ مورة يف تقأأأد  عأأأروض املسأأأاعدة ونأأأب أن  (3)
ن الداخليأة تأدخال  يف الشأؤو عأروض املسأاعدة  أ   ال ميكأ  أن تُعتأرب و  و6وخباصة مشروع املادة 

للدولأأأة املتأأأفثرةو ويتفأأأق  أأأ ا االسأأأت تاج مأأأع مأأأا أورد  معهأأأد القأأأانون الأأأدويل يف قأأأرار  الصأأأادر يف 
 للدول: سشفن محاية حقوق اإلنسان ومبدأ عد  التدخ  يف الشؤون الداخلية 1989 عا 

"دن عرض دولة أو   وعة دول أو م ظ ة دولية أو  يئة دنسانية حمايدةل مثأ   
ولية للصليب اامحرل توفري ااغ ية أو اللواو  الطبية لدولة أخرى تكون حيأاة اللج ة الد

السأأأكان أو صأأأحتهم مهأأأددة سشأأأك  خطأأأري يف دقلي هأأأا ال ميكأأأ  اعتبأأأار  تأأأدخال  غأأأري 
 و(193)"يف الشؤون الداخلية لتلك الدولة مشروع

مأأ  ات مسأأفلة عأأرض املسأأاعدة علأأى الأأدول املتأأفثرة مأأ  جهأأ 12ويت أأاول مشأأروع املأأادة  (4)
 لواامأأأأم املتحأأأأدة لالأأأأدولو أأأأي  أن تكأأأأون مع يأأأأة سأأأأ لك العأأأأرض يف أعقأأأأاب الكأأأأوارثاملأأأأرجح 

هأأأأات املسأأأأاعدة ااخأأأأأرىو ويقصأأأأد مبصأأأأأطلح "اةهأأأأة املسأأأأاعدة ااخأأأأأرى"ل املقأأأأرتن سكل أأأأأة واة
ل م ظ أأأأة حكوميأأأأة دوليأأأأة 3"احملت لأأأة"ل وفقأأأأا  للتعريأأأأ  الأأأأوارد يف الفقأأأأرة )د( مأأأ  مشأأأأروع املأأأأادة 

واامأأم املتحأأدة وامل ظ أأات احلكوميأأة الدوليأأة ظ أأة أو ميأأان غأأري حكأأومي  و صأألةو خمتصأأةل أو م 
أن تعأرض املسأاعدة علأى الدولأة ل وفقأا  لواليتهأا مبوجأب صأكومها التفسيسأيةل ليس فق  م  حقهأا
  لكو القيا  سجع أيضا  على املتفثرةل س  دهنا ُتشَ 

ل حبكأأأم طبيعتهأأأا وموقعهأأأا وخربهتأأأال قأأأد تكأأأون غأأأري احلكوميأأأةأو الكيانأأأات امل ظ أأأات و (5)
 غأري احلكوميأةأو الكيانأات كارثة معي ةو وموق  امل ظ ات ل استجاسة  على تقدمي املساعدة قادرة 

يف القيا  سع ليات اإلغاثة ليس مسفلة جديدة يف القانون الدويلو فقأد سأبق أن نصأت اتفاقيأات 
 على أن ل يف حاالت ال  اع املسلح: 1949 ج ي  لعا 
وو هليئأة دنسأانية غأري متحيأ ةل ماللج أة الدوليأة للصأليب اامحأرل أن تعأرض "ن 

 و(194)خدماهتا على أطرا  ال  اع"
 على أن : 1949لعا   وساملث ل ي ص الربوتومول اإلضايف الثاين امللحق ساتفاقيات ج ي  

"نأأأأأوو ة عيأأأأأات الغأأأأأوث الكائ أأأأأة يف دقلأأأأأيم الطأأأأأر  السأأأأأامي املتعاقأأأأأدل مثأأأأأ   
ن(ل أن تعأأأأرض ايب اامحأأأأر )واهلأأأأالل اامحأأأأر وااسأأأأد والشأأأأ س اامحأأأأر مجعيأأأأات الصأأأأل

خأأأأدماهتا اداء مهامهأأأأا املتعأأأأار  عليهأأأأا في أأأأا يتعلأأأأق سضأأأأحايا ال أأأأ اع املسأأأألحو وميكأأأأ  

__________ 

(193) Institute of International Law, Yearbook, vol. 63, Part II, Session of Santiago de Compostela 
(1989), p. 339, at p. 345, art. 5و 

 و2ل الفقرة 3ل املادة ااوىلانظرل على سبي  املثالل اتفاقية ج ي   (194)
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للسأأكان املأأدنينيل ولأأو س أأاء  علأأى مبأأادرهتم اخلاصأأةل أن يعرضأأوا القيأأا  ستج يأأع اةرحأأى 
 و(195)واملرضى وامل كوسني يف البحار ورعايتهم"

غأأأري أو الكيانأأأات وقأأأد أمأأأدت اة عيأأأة العامأأأة اإلسأأأها  اهلأأأا  الأأأ ي تُقدمأأأ  امل ظ أأأات  
  8ل املؤرخ 43/131اليت تع   سدوافع دنسانية حمضة يف االستجاسة للكوارث يف قرار ا  احلكومية

تقدمي املساعدة اإلنسأانية دىل ضأحايا الكأوارث الطبيعيأة واملتعلق س ل1988مانون ااول/ديس رب 
وحأأأاالت الطأأأوارئ امل اثلأأأةل الأأأ ي دعأأأت فيأأأ  اة عيأأأة الأأأدول املتأأأفثرة مافأأأةل يف مجلأأأة أمأأأورل دىل 
"تيسأأأري ع أأأ  ]تلأأأك[ امل ظ أأأات يف ت فيأأأ  تقأأأدمي املسأأأاعدة اإلنسأأأانيةل وال سأأأي ا تقأأأدمي ااغ يأأأة 

فيهأا الوصأول دىل الضأحايا أمأرا  جو ريأا "ل وناشأدت "مجيأع  ل اليت يكونالصحيةواادوية والرعاية 
الدول أن تقد  مساندهتا دىل ]تلأك[ امل ظ أات الأيت تع أ  علأى تقأدمي املسأاعدة اإلنسأانيةل ع أد 

 و(196)احلاجةل دىل ضحايا الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ امل اثلة"
 أأأو التفميأأأد علأأأى أن مأأأا  1ة واهلأأأد  مأأأ  اسأأأتع ال صأأأيغة اةأأأواو )"للأأأدول"( يف الفقأأأر  (6)

يهأأأمل يف سأأأياق عأأأروض املسأأأأاعدة اخلارجيأأأةل  أأأو اإلمكانيأأأة املتاحأأأأة ة يأأأع اةهأأأات املسأأأأاعدة 
احملت لأأأة لتقأأأدمي عأأأروض املسأأأاعدةل سصأأأر  ال ظأأأر عأأأ  مرم  أأأا وااسأأأس القانونيأأأة الأأأيت ميكأأأ  أن 

 تست د دليها يف ع لهاو
يأأأة اإلطاريأأأة لل سأأأاعدة يف  أأأال الأأأدفاع ( مأأأ  االتفاق )3مسأأأتوحاة مأأأ  املأأأادة  2والفقأأأرة  (7)

و طلبأات املسأاعدة وتأرد أتفحص الدول املسأتفيدة عأروض اليت ت ص على أن " 2000لعا  املدين 
 املأواد مشأاريع نصأوص يفأمأرب  حتقيأق تأواون دىل الفقأرة     و وهتد (197)"جالآلقرب اأعليها يف 
 احملت لأأة ااخأأرىل املسأأاعدة اةهأأات أو مقاسأأ  علأأى الأأدولل عأأ  طريأأق الأأ ص علأأى واجأأب مكأأ ل
 مأع  أ ا الواجأب سأالتواوي وي شأفو خارجية متفثرة للحصول على مساعدة م  دولة طلبا   تلقيهاع د 

 تعلأأ  املتأأفثرة أن الدولأأة واجأأب و أأو ل13 املأأادة مشأأروع مأأ  3 الفقأأرة الواجأأب امل صأأوص عليأأ  يف
ال ص املتعلق هب ا الواجب سصأيغة  ضعوُ   لكل ومعو امل اسب الوقت يف املقد  العرض سشفن قرار ا
اليت تدخ  يف نطأاق  الكارثة أعقاب يف املتفثرةل الدولة موق  اعرتافا  سفن املادتني م  م  يف خمتلفة
 ع  موق  الدولة املساعدة أو اةهة املساعدة ااخرىو  تل  ل    املواد مشاريع

املسأاعدة اخلارجيأة الدولأة املتأفثرة الت اس  يستتبعل أوال  م  ثالثة ع اصرو  2وتتكون الفقرة  (8)
 واجأأأأب عأأأأا  11و ويف حأأأأني أن واجأأأأب الدولأأأأة املتأأأأفثرة يف مشأأأأروع املأأأأادة تطبيأأأأق أحكأأأأا  الفقأأأأرة

"الت أاس" املسأاعدةل تعأاجل  أ   الفقأأرة السأي اريو الأ ي تلأت س فيأأ  الدولأة املتأفثرة مسأاعدة حمأأددة  س
__________ 

 و1ل الفقرة 18دة انظر املا (195)

 و5و 4ان ل الفقرت43/131انظر قرار اة عية العامة  (196)

 االتفاقيأةل  أ   مأ  اهلأد  دىل حتقيأق )ج( )"ع أد السأعي4انظر أيضا  اتفأاق راسطأة أمأم ج أوب شأرق آسأيال املأادة  (197)
اتفأأأاق راسطأأأة املتأأأفثر"(؛ و  املقأأأد  مأأأ  الطأأأر  املسأأأاعدة لطلأأأب الفأأأور علأأأى أن تسأأأتجيب ووو ااطأأأرا  علأأأى يتعأأأني

(ل 2011أيار/مأأأأايو  26)ماليأأأأ ل  السأأأأريعة للكأأأأوارث الطبيعيأأأأةج أأأأوب آسأأأأيا للتعأأأأاون اإلقلي أأأأي سشأأأأفن االسأأأأتجاسة 
 و4 املادة

http://undocs.org/ar/A/RES/43/131
http://undocs.org/ar/A/RES/43/131
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هات املساعدة احملت لةو و  ا التحديد مهأم انأ  "م  خالل طلب توجه  دىل" قائ ة سردية م  اة
 على الطلبات احملددةل وليس على طلبات املساعدة العامةو  أحكا  الفقرةتطبيق  يقصر

ثانيأأا ل تشأأري أحكأأا  الفقأأرة دىل خمتلأأ  اةهأأات املتلقيأأة اللت أأاس املسأأاعدةل مبأأا يف  لأأك  (9)
حملت لأأة ااخأأرىل و أأ   دحالأأة مرجعيأأة دىل الأأدول ااخأأرىل واامأأم املتحأأدةل واةهأأات املسأأاعدة ا

و و أأأص  أأأ   الفقأأأرة اامأأأم املتحأأأدة سالأأأ مر 3التعريأأأ  الأأأوارد يف الفقأأأرة )د( مأأأ  مشأأأروع املأأأادة 
 للدور ال ي تقو  س  يف تلقي طلبات املساعدةو

الت امأأا  علأأى اةهأأة أو اةهأأات املتلقيأأة للطلأأب احملأأددل يتكأأون مأأ   2الفقأأرة  تفأأرضل ثالثأأا   (10)
وتسأأري عبأأارة الدولأأة املتأأفثرة سرد أاو  دسأالغل والثأأاينل االعتبأار الواجأأب لطلأأبديأأالء اأي : ااولل جأ  

ل و أأ   دشأأارة دىل التوقيأأت امل اسأأبو وتسأأت د عبأأارة "ديأأالء االعتبأأار علأأى مأأال االلتأأ امني "تسأأارع"
الأ ي اعت أد يف املأواد ملتعلأق ساحل ايأة الدسلوماسأية نأص مأ   19الواجب" مأ  نأص مماثأ  يف املأادة 

و ولأأأيس املقصأأأود مأأأ  مل أأأة "الواجأأأب" التوقيأأأت امل اسأأأبل ان مفهأأأو  السأأأرعة (198)2006عأأأا  
 و  دراسة متفنية الطلبديالء يغطي   ا الواجب سالفع ل ولك ها تشري سااحرى دىل 

  13المادة 
 موافقة الدولة المتأثرة على المساعدة الفارجية

 موافقة الدولة املتفثرةويتطلب تقدمي املساعدة اخلارجية  -1 
 ال حُتجب املوافقة على املساعدة اخلارجية تعسفا و -2 
ع أأأد تقأأأدمي عأأأرض مسأأأاعدة خارجيأأأة وفقأأأا  ملشأأأاريع املأأأواد  أأأ  ل فأأأجن  -3 

مأأان  لأأأك ممك أأأا ل أن تعلأأ  قرار أأأا سشأأفن العأأأرض املقأأأد  يف   مل أأأاعلأأأى الدولأأأة املتأأفثرةل  
 الوقت امل اسبو 

 التعليق  
مسأأفلة موافقأأة الدولأأة املتأأفثرة علأأى تقأأدمي املسأأاعدة اخلارجيأأةو  13روع املأأادة يت أأاول مشأأ (1)

دمجأاال  للأدول املتأفثرة نظأا  موافقأة مشأروطا  يف ميأدان ع ليأات اإلغاثأة املأادة  أ ا وي شئ مشروع 
املبأأأدأ اةأأأو ري الأأأ ي نعأأأ  تقأأأدمي املسأأأاعدة الغوثيأأأة  1يف حأأأاالت الكأأأوارثو وتعكأأأس الفقأأأرة 

علأأى عأأد  جأأواو حجأأب املوافقأأة علأأى  2ا  مبوافقأأة الدولأأة املتأأفثرةو وتأأ ص الفقأأرة الدوليأأة مشأأروط
علأى الدولأة املتأفثرة واجأب دعأالن  3تقدمي املساعدة اخلارجية حجبا  تعسفيا ل سي  ا تفرض الفقرة 

 حيث ا مان  لك ممك ا ل يف الوقت امل اسبول اخلارجية قرار ا سشفن عرض املساعدة
دن تقدمي املساعدة اخلارجية يستل   موافقة الدولة املتأفثرة  أو مبأدأ أساسأي واملبدأ القائ   (2)

مأأ  املبأأادئ التوجيهيأأة املرفقأأة سقأأرار اة عيأأة  3مأأ  مبأأادئ القأأانون الأأدويلو ولأأ لك تشأأري الفقأأرة 
__________ 

 ل ولالطأأأأأأالع علأأأأأأى التعليأأأأأأقل انظأأأأأأر2007مأأأأأأانون ااول/ديسأأأأأأ رب   6املأأأأأأؤرخ  62/67قأأأأأأرار اة عيأأأأأأة العامأأأأأأة  (198)
 الراسعل اة ء  اءول اجمللد الثاين )اة ء الثاين(ل الفص  2006حولية ووو 

http://undocs.org/ar/A/RES/62/67
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ل ومأأ  حيأأث فثردىل أنأأ  "ي بغأأي أن تأأوفر املسأأاعدة اإلنسأأانية مبوافقأأة البلأأد املتأأ 46/182العامأأة 
و وتأ ص اتفاقيأة تأامبريي علأى مأا يلأي: "ال تقأد  (199)"فثراملبدأ على أساس نداء يوجه  البلأد املتأ

أي مسأأاعدة يف  أأال االتصأأاالت السأألكية والالسأألكية ع أأال  هبأأ   االتفاقيأأة دون موافقأأة الدولأأة 
ل يف حأأأني يشأأري اتفأأأاق راسطأأة أمأأأم ج أأوب شأأأرق آسأأيا دىل أنأأأ  "ال تقأأد  املسأأأاعدة (200)الطالبأأة"

 تفأأأقو وي(201)اخلارجيأأأة أو عأأأروض املسأأأاعدة اخلارجيأأأة دال سطلأأأب مأأأ  الطأأأر  املتأأأفثر أو مبوافقتأأأ "
 2الفقأرة املوق  ال ي تعرب ع أ  االعرتا  سشرط موافقة الدولة على تقدمي املساعدة اخلارجية مع 

ة يف ات اإلغاثأأيف توجيأأ  مسأأاعد الرئيسأأيسأأفن علأأى الدولأأة املتأأفثرة الأأدور  10ملأأادة مأأ  مشأأروع ا
يف أقأأاليم  ضأع لواليتهأأا أو سأيطرهتا ويف مراقبأأة تلأأك  وأحأاالت الكأأوارث الأيت تقأأع يف دقلي هأال 
 املساعدات وت سيقها واإلشرا  عليهاو

ض لتقأأدمي املسأأاعدة لأأيس سأأفن حأأق الدولأأة املتأأفثرة يف رفأأض عأأر  2واالعأأرتا  يف الفقأأرة  (3)
حقأأا  مطلقأأا ل  أأو اعأأرتا  يعكأأس ث ائيأأة مفهأأو  السأأيادة الأأ ي يسأأتتبع حقوقأأا  وواجبأأاتو و أأ ا 

واجأب ضأ ان " الأيت تؤمأد أن علأى الدولأة املتأفثرة 10مأ  مشأروع املأادة  1ال هج تعكسأ  الفقأرة 
يف ااقأأأأاليم أو  ة يف حأأأأاالت الكأأأأوارث يف دقلي هأأأأاات اإلغاثأأأأمحايأأأأة ااشأأأأخاص وتقأأأأدمي مسأأأأاعد

 اخلاضعة لواليتها أو سيطرهتاو
وترى اللج ة أن واجب الدولة املتفثرة يف ض ان احل اية واملساعدة لل قي أني يف دقلي هأا  (4)

حالأأأأة حأأأأدوث مارثأأأأة  أأأأو واجأأأأب يهأأأأد  دىل  يف أو يف ااقأأأأاليم اخلاضأأأأعة لواليتهأأأأا أو سأأأأيطرهتا
حصأأأأول احملتأأأاجني مأأأأ هم علأأأأى  حيأأأأاة ااشأأأخاص املتأأأأفثري  سأأأالكوارث ومأأأأرامتهم وضأأأ ان حفأأأ 

احلأأأق يف احليأأأاة لل قي أأأني يف دقلأأأيم الدولأأأة  لضأأأ ان حمأأأورياملسأأأاعدة اإلنسأأأانيةو و أأأ ا الواجأأأب 
و وقأأأأد فسأأأأرت اللج أأأأة املع يأأأأة حبقأأأأوق (202)أو يف ااقأأأأاليم اخلاضأأأأعة لواليتهأأأأا أو سأأأأيطرهتا املتأأأأفثرة

دويل اخلأأأاص سأأأاحلقوق املدنيأأأة مأأأ  العهأأأد الأأأ 6اإلنسأأأان احلأأأق يف احليأأأاة سصأأأيغت  الأأأواردة يف املأأأادة 
و لأأ ا فأأجن (203) أأ ا احلأأق حل ايأأةوالسياسأيةل علأأى أنأأ  يشأأ   التأأ ا  الأأدول ساعت أأاد تأداسري دناسيأأة 

عأأأأأرض تقأأأأأدمي املسأأأأأاعدة سأأأأأالرفض قأأأأأد يشأأأأأك  يف ظأأأأأرو  معّي أأأأأة انتهامأأأأأا  للحأأأأأق يف الأأأأأرد علأأأأأى 
 مأأأأانون ااول/  8املأأأأؤرخ  43/131 أأأأا اة عيأأأأة العامأأأأة مأأأأ  جديأأأأد يف قرار  وقأأأأد أمأأأأدت احليأأأأاةو
أن "تأأرك ضأأحايا  1990مأأانون ااول/ديسأأ رب   14املأأؤرخ  45/100قرار أأا و  1988ديسأأ رب 

سانية ميث  خطرا  على احلياة اإلنسانية وحاالت الطوارئ امل اثلة سال مساعدة دن الكوارث الطبيعية
 و(204)ود انة لكرامة اإلنسان"

__________ 

 و3 الفقرة املرفقل ل46/182 العامة اة عية قرار (199)

  و5 الفقرة ل4 املادة نظرا (200)

 و1ل الفقرة 3انظر املادة  (201)

 و1 الفقرة ل6 املادة والسياسيةل املدنية ساحلقوق اخلاص الدويل العهد انظر (202)

 فه أا  ‘ احليأاة يف أصأي  حأق‘ عبأارة فهأم ميكأ  ال)" 5 الفقأرة أعأال (ل 177انظأر احلاشأية ) 6 رقأم العا  التعليق (203)
 "(ودناسية تداسري الدول تتخ  أن تقتضي   ا احلق محاية أن م ا تقييديل  و على صحيحا  

 والديباجة م  6 الفقرة ل45/100 العامة اة عية وقرار الديباجة؛ م  8 الفقرة ل43/131 العامة اة عية قرار (204)

http://undocs.org/ar/A/res/46/182
http://undocs.org/ar/A/RES/43/131
http://undocs.org/ar/A/RES/45/100
http://undocs.org/ar/A/res/46/182
http://undocs.org/ar/A/RES/43/131
http://undocs.org/ar/A/RES/45/100
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االعأأرتا  سأأفن السأألطة التقديريأأة الأأيت متارسأأها الدولأأة املتأأفثرة يف دعطأأاء موافقتهأأا ليسأأت و  (5)
و فهأأأأ   املبأأأأادئ (205)سأأأألطة مطلقأأأأةل يأأأأ عكس يف املبأأأأادئ التوجيهيأأأأة املتعلقأأأأة سالتشأأأأرد الأأأأداخلي

حيأأأأب ة أأأأة حقأأأأوق اإلنسأأأأان السأأأأاسقة واة عيأأأأة العامأأأأة يف قأأأأرارات التوجيهيأأأأةل الأأأأيت حظيأأأأت سرت 
اعُت أأأأدت ساإلمجأأأأاعل ووصأأأأفها اامأأأأني العأأأأا  سفهنأأأأا "املعيأأأأار الأأأأدويل ااساسأأأأي حل ايأأأأة" املشأأأأردي  

 : ص على ما يليل ت(206)داخليا  
"نأأأأب أال مُيت أأأأع اعتباطأأأأا  عأأأأ  املوافقأأأأة علأأأأى ]عأأأأروض املسأأأأاعدة اإلنسأأأأانية[ل  

سوسع السلطات املع ية تقدمي املسأاعدة اإلنسأانية املطلوسأة أو مانأت  وخباصة د ا مل يك 
 و(207)راغبة ع   لك"

اإلنسأأانيةو ففأأي  ةوت أأاول معهأأد القأأانون الأأدويل مأأرتني مسأأفلة املوافقأأة يف سأأياق املسأأاعد 
محايأأأأة حقأأأوق اإلنسأأأأان ومبأأأأدأ عأأأد  التأأأأدخ  يف الشأأأأؤون شأأأأفن س 1989قأأأرار  الصأأأأادر يف عأأأا  

 م  ال ص الفرنسي  ي احلجية ما يلي: 5م  املادة  2جاء يف الفقرة الداخلية للدولل 
"علأأأأى الأأأأدول الأأأأيت تواجأأأأ  حأأأأاالت طأأأأوارئ مماثلأأأأة يف دقلي هأأأأا ]حيأأأأث يواجأأأأ   

السأكان خمأاطر جسأي ة هتأدد حيأأاهتم أو صأحتهم[ أال تأرفض تعسأفا  عأروض املسأأاعدة 
 .(208)"  ا ال وعاإلنسانية م  

ون الدويل     املسفلة  ددا ل ونص يف قأرار  املتعلأق ل ت اول معهد القان2003ويف عا   
ساملسأأاعدة اإلنسأأأانيةل حتأأأت ع أأأوان "واجأأب الأأأدول املتأأأفثرة أال تأأأرفض تعسأأفا  عرضأأأا  َحسأأأ  ال يأأأة 

 لتقدمي املساعدة اإلنسانية"ل على ما يلي:
"تلتأأ   الأأدول املتأأفثرة سأأفال تأأرفض رفضأأا  تعسأأفيا  أو غأأري مأأربر عرضأأا  َحسأأ  ال يأأة  

حصرا  دىل تقدمي املسأاعدة اإلنسأانيةل أو تأرفض الوصأول دىل الضأحاياو ولأيس هلأال  يهد 
على وج  اخلصوصل أن ترفض عرضا  أو تأرفض دتاحأة الوصأول دىل الضأحايا د ا مأان مأ  
احملت   أن يرتتب على   ا الرفض خطأر علأى حقأوق اإلنسأان ااساسأية للضأحايا أو د ا 

 و(209)يع املدنيني مفسلوب م  أساليب احلرب"سلغ   ا الرفض حد انتهاك حظر جتو 

__________ 

(205) E/CN.4/1998/53/Add.2ل املرفقو 

(206) A/59/2005و210 الفقرة ل 

(207) E/CN.4/1998/53/Add.2و2 الفقرة ل25 املبدأاملرفقل  ل 

(208) Institute of International Law, Yearbook, vol. 63, Part II (deliberations of the Institute during 

Plenary Meetings), Session of Santiago de Compostela (1989), p. 339, at p. 345 و يسأتخد  الأ ص
الفرنسأأي صأأيغة دل اميأأةل أمأأا الرتمجأأة اإلنكلي يأأة فأأرِتد مأأاآليت: "ي بغأأي للأأدول الأأيت تواجأأ  حأأاالت طأأوارئ مماثلأأة يف 

أال ترفض تعسفا  عروض املساعدة اإلنسأانية"و والأ ص التفسأريي "حيأث يواجأ  السأكان خمأاطر جسأي ة  دقلي ها
 القرارو م   لك 5م  املادة  1هتدد حياهتم أو صحتهم"ل مقتبس م  الفقرة 

 و1أعال (ل املادة الثام ةل الفقرة  18املساعدة اإلنسانية )انظر احلاشية س املتعلقالقرار  (209)

http://undocs.org/AR/E/CN.4/1998/53/Add.2
http://undocs.org/AR/A/59/2005
http://undocs.org/AR/E/CN.4/1998/53/Add.2
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 أندىل  ال أأ اع أطأأرا  ااحيأأان مأأ  مثأأري يف اامأ   لأأس دعأأا املسأألحل ال أأ اع سأياق ويف (6)
 سع ليأات يتعلأق في أا تأداسري امل اسأبات مأ اعت أد يف عأدد و  اإلنسأانيةل املساعدات وصول تكف 
  لأأأس اعت أأأد سأأوريال يف  أأأ اعال عأأأ  ال امجأأة اإلنسأأأانية ل ومأأأة اسأأتجاسةو و (210)اإلنسأأأانية اإلغاثأأة
 مجيأأأأع فربايرشأأأأباط/ 22( املأأأأؤرخ 2014)2139و فأأأفدان يف القأأأأرار اسأأأأتباقية أمثأأأأرا  هنجأأأأ اامأأأ 
 اإلنسأأأانية املسأأأاعدات وصأأأول م أأأع" أن دىلوأشأأأار  اإلنسأأأانية املسأأأاعدات وصأأأول م أأأع حأأأاالت

 تع أد  لك يف مبا احلياةل قيد على لبقائهم ع ها غا ال مواد م  املدنيني وحرمان سصورة تعسفية
و (211)"اإلنسأاينالأدويل  للقأانونا  انتهامأ يشكال أن ميك  الوصولل وسب  اإلغاثة دمدادات عرقلة

لومأاالت ل قأرر  لأس اامأ  أن يأف ن ل2014متوو/يولي   14( املؤرخ 2014)2165ويف القرار 
ها امل فأأ ي  ساسأأتخدا  الطأأرق عأأرب خطأأوط ال أأ اع واملعأأاسر ئاإلنسأأانية التاسعأأة ل مأأم املتحأأدة وشأأرما

السلطات اامم املتحدة سجخطار  قيا مع  اإلنسانيةاحلدودية م  أج  ض ان وصول املساعدات 
 و(212)السورية س لك

ي طأأوي مصأأطلح "حتجأأب" علأأى ع صأأر ومأأر يف حتديأأد صأأفة التعسأأ و فأأرفض الدولأأة و  (7)
ل 13م  مشروع املأادة  3دعالن قرار ا دواء   ا العرض وفقا  للفقرة املتفثرة عرض املساعدة أو عد  

يف غضأأأأأون فأأأأأأرتة وم يأأأأأأة معقولأأأأأةل قأأأأأأد يعتأأأأأأرب تعسأأأأأفيا و ويأأأأأأ عكس  أأأأأأ ا الأأأأأرأي يف قأأأأأأراري اة عيأأأأأأة 
   لل ي  يتض   م  م ه ا يف ديباجت  الفقرتني التاليتني:ا (214)45/100و (213)43/131 العامة

"ود  يسأأأأاور ا القلأأأأق سشأأأأفن املصأأأأاعب والعقبأأأأات الأأأأيت قأأأأد يواجههأأأأا ضأأأأحايا  
  الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ امل اثلة يف تلقي املساعدة اإلنسانيةل

م هأأأا سفنأأأ  لأأأدى تقأأأدمي املسأأأاعدة اإلنسأأأانيةل وال سأأأي ا نقأأأ  ااغ يأأأة  واقت اعأأأا   
واادويأأأة واإلسأأأعافات الطبيأأأة الأأأيت يكأأأون وصأأأوهلا دىل الضأأأحايا ضأأأرورة حت يأأأةل متّكأأأ  

 السرعة يف ت في  ا م  جت ب اودياد عدد الضحايا سصورة مفجعة"و
ل مأأ  سأأني 2000لعأأا  وتعكأأس االتفاقيأأة اإلطاريأأة لل سأأاعدة يف  أأال احل ايأأة املدنيأأةل  

املبأأادئل تعهأأد الأأدول ااطأأرا  يف سأأياق تقأأدمي املسأأاعدة يف حأأاالت الكأأوارثل سأأفن "تفحأأص 
 و(215)الدول املستفيدة عروض أو طلبات املساعدة وترّد عليها يف أقرب اآلجال"

__________ 

نيسأأأان/أسري   5املأأأؤرخ  (1991)688قأأأرار  لأأأس اامأأأ  وجأأأب مباعُت أأأدت تأأأداسري  أأأا يتعلأأأق سشأأأ ال العأأأراقل في (210)
 13املأأؤرخ  (1992)770قأأراري  لأأس اامأأ  وجأأب مباعُت أأدت تأأداسري ؛ وفي أأا يتعلأأق سالبوسأأ ة واهلرسأأكل 1991

؛ وفي أأأأأأأا يتعلأأأأأأأق سالصأأأأأأأومالل 1992تشأأأأأأأري  ااول/أمتأأأأأأأوسر  9( املأأأأأأأؤرخ 1992)781و 1992آب/أغسأأأأأأأطس 
   و1992مانون ااول/ديس رب   3املؤرخ  (1992)794رار  لس اام  قوجب مباعُت دت تداسري 

 م  الديباجةو 10ل الفقرة 2014شباط/فرباير  22املؤرخ  (2014)2139قرار  لس اام   (211)
 م  امل طوقو 2ل الفقرة 2014متوو/يولي   14املؤرخ  (2014)2165قرار  لس اام   (212)
 والديباجة م  10و 9 الفقرتان (213)
 والديباجة م  9و 8 الفقرتان (214)
( مأ  التعليأق 7دليهأا أيضأا  يف الفقأرة )ل املشأار  ()3 املأادة املدنيةل احل اية  ال يف لل ساعدة اإلطارية االتفاقية (215)

 و12على مشروع املادة 

http://undocs.org/ar/A/RES/43/131
http://undocs.org/ar/A/RES/45/100
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/688%281991%29&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/770%281992%29&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/794%281992%29&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2139%282014%29&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2165%282014%29&referer=/english/&Lang=A
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ويوّجأأأ  مصأأأطلح "تعسأأأفا " االنتبأأأا  دىل ااسأأأاس الأأأ ي يسأأأت د دليأأأ  قأأأرار الدولأأأة املتأأأفثرة  (8)
املوافقأأةو ونأأب حتديأأد مأأا د ا مأأان حجأأب املوافقأأة تعسأأفيا  علأأى أسأأاس مأأ  حالأأة علأأى حجأأب 

حدةل مع أن  ميك  ع وما  االسرتشاد مببادئ عدة يف   ا الصددو ففوال ل ترى اللج ة أن حجب 
املوافقة على املساعدة اخلارجية ال يعد تعسفيا  ع أدما تكأون الدولأة قأادرة علأى أن تواجأ  الكارثأة 

مافيأأة وفعالأأة ساالعت أأاد علأأى موارد أأا اخلاصأأةل وتكأأون راغبأأة يف  لأأكو وثانيأأا ل ال يكأأون   مواجهأأة  
حجأب املوافقأة علأى املسأاعدة املقدمأأة مأ  مصأدر خأارجي تعسأأفيا  د ا قبلأت الدولأة املتأفثرة قأأدرا  
مالئ أأأا  ومافيأأأا  مأأأ  املسأأأاعدة مأأأ  مصأأأادر أخأأأرىو وثالثأأأا ل ال يكأأأون حجأأأب املوافقأأأة تعسأأأفيا  د ا 

خصوصأا  علأى  6يك  العرض  و الصلة مقدما  وفقا  ملشاريع املواد    و وي ص مشروع املادة  مل
أن املسأأاعدة اإلنسأأانية نأأب أن تُقأأد  وفقأأا  ملبأأادئ اإلنسأأانية واحليأأاد وال  ا أأة وعلأأى أسأأاس عأأد  

ة تتأأأأأوفر مصأأأأأادر سديلأأأأأ الت ييأأأأأ و وساملقاسأأأأأ ل د ا قُأأأأأد  عأأأأأرض املسأأأأأاعدة وفقأأأأأا  ملشأأأأأاريع املأأأأأواد ومل
 لل ساعدةل فجن  ة ما يوحي سقوة سفن قرار حجب املوافقة تعسفيو

 الشأأأأأؤون ت سأأأأأيق مكتأأأأأبل مأأأأأم املتحأأأأأدة دىل  عأأأأأا ال مأأأأأنياا طلأأأأأب ل2013 عأأأأأا  ويف (9)
 اإلغاثأأأة ع ليأأأات علأأأى  وافقأأأةلل التعسأأأفي جأأأباحل قضأأأيةل التحليأأأ  مأأأ   يأأأدالقيأأأا  مب اإلنسأأأانية
   د ا (أ: )يا  تعسأأف املوافقأأة حجأأبيكأأون  ل(216)لصأألةيأأة  ات االتوجيه للوثيقأأةا  ووفقأأو اإلنسأأانية
د ا مأأان ( ب) أو الأأدويل؛ القأأانون مبوجأأبالت امأأات الدولأأة  انتهأأاك دىل تأأؤدي ظأأرو  يفاحلجأأب 

 معقأأولل غأأري  أأو علأأى املوافقأأةد ا حجبأأت ( ج) أو والت اسأأب؛ الضأأرورة بأأدأياحلجأأب خمالفأأا  مل
 التوجيأأأ  يت أأأاوللسأأأبب آخأأأرو ويف حأأأني  م اسأأأب غأأأريل أو لت بأأأؤغأأأري قاسأأأ  ل وأ لغأأأري عأأأادل أو

مأأىت ميكأأ  أن  لتحديأأدوضأأع ع اصأأر  أجأأ  مأأ  قي أأة معلومأأات يأأوفر فجنأأ  املسأألحل ال أأ اع حأأاالت
ل مأ  حيأث الواقأع  تلأ  املسلح ال  اع حاالت أن الواضح وم "و ا  تعسفي" املوافقة حجبيعترب 

ل لل وافقأة التعسأفي غأري جباحل سياقوم لك م  حيث القانونل ع  الكوارثو ومع  لكل يف 
 واالت واحدةاحل م  ال وعنيال متكون املسفلة القانونية ااساسية املطروحة يف  

لدولأة املتأفثرة يف حتديأد شأك  املسأاعدة اانسأب هلأا  أي مظهأر مأ  ل والسلطة التقديرية (10)
وت سأأأيقها  ة يف حأأأاالت الكأأأوارث ومراقبتهأأأاات اإلغاثأأأيف توجيأأأ  مسأأأاعد الرئيسأأأيمظأأأا ر دور أأأا 

نأب أن  السألطة التقديريأة و غأري أن  أ  10م  مشأروع املأادة  2واإلشرا  عليهال وفقا  للفقرة 
و وتشأجع اللج أة الأدول (217)علأى الدولأة املتأفثرة الواقعأةمُتاَرس حبس  نية وفقا  لاللت امات الدولية 

املتأأأفثرة علأأأأى  مأأأأر ااسأأأباب الأأأأيت تأأأأدعو ا دىل حجأأأب موافقتهأأأأا علأأأأى عأأأرض املسأأأأاعدةو فأأأأ مر 
__________ 

(216) D. Akande and E. Gillard, Oxford Guidance on the Law Regulating Humanitarian Relief 
Operations in Situations of Armed Conflict, commissioned and to be published later in 2016 by the 

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairsو 
 لالقانون الدويل املتعلقة سالعالقات الودية والتعاون سني الدول وفقا  مليثأاق اامأم املتحأدة مبادئعالن دانظر مثال   (217)

)يشأأأري يف مجلأأأة أمأأأور دىل أن "علأأأى مأأأ  دولأأأة أن ت فأأأ   1املرفأأأقل الفقأأأرة ل (25-)د2625قأأأرار اة عيأأأة العامأأأة 
 تضأطلعطبقأا  مليثأاق اامأم املتحأدة"ل و"االلت امأات الأيت "ت في ا  حيأدو  حسأ  ال يأة" االلت امأات الأيت تضأطلع هبأا 

هبا طبقا  ملبادئ القانون الدويل وقواعد  املعرت  هبا عامأة"ل و"االلت امأات الأيت تضأطلع هبأا طبقأا  التفاقأات دوليأة 
 متفقة مع مبادئ القانون الدويل وقواعد  املعرت  هبا"(و

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2625%28XXV%29&referer=/english/&Lang=A
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ااسباب ضروري إلثبات حس  نية الدولة املتفثرة في ا يتص  سقرار ا حجب املوافقةو وقد يأؤدي 
 عد   مر ااسباب دىل تفييد است تاج الطاسع التعسفي حلجب املوافقةو

ل ال يأة حسأ مأ  أ أدا   أن الأدويل القأانون يفا  ع ومأ سأ  املسألم م  السياقل   ا ويف (11)
 العأأأدل حمك أأأةونظأأأرت و والسأأألطة التقديريأأأة حقأأأوقلل قبولأأأةامل  ارسأأأةامل مأأأ  احلأأأديف مجلأأأة أمأأأورل 

و كأأ ا و (218) أأ   ال يأأة حسأ  وظيفأأة لقضأأايا يفا مأأ  عأدد يف الدوليأأة التحكأأيم و يئأأات الدوليأة
قضأأايا ال يفممارسأأة السأألطة التقديريأأة و  للسأأيادةا  أدىن خارجيأأا  حأأدسوصأأفها   يأأةال حسأأ ُتسأأتخد  

 أداءما يكأون ع أدومأ لك  ليف االعتبأار السياسأية العوامأ  أن تؤخأ  دولأةال قأرار فيهأاسأتل   ياليت 
ما يفأأرض أحأد ااحكأأا  يف ع أد احلأأال  أو  أ ال أوىل سأأاب ومأ و التعا ديأة يف خطأأر االلت امأات
 مأأأ  6 املأأادة يف مأأثال   احلأأأال  أأو م أأا معي أأأةل سطريقأأة لتصأأر ل دناسيأأأةواجبأأات  ع يأأةامل املعا أأدة
 وأعال  دليها املشار والسياسية املدنية ساحلقوق اخلاص الدويل العهد

يف الوقأأأت  ل عبأأأارة "أن تعلأأأ  قرار أأأا سشأأأفن العأأأرض املقأأأد 3وآثأأأرت اللج أأأةل يف الفقأأأرة  (12)
رونأأأأة يف حتديأأأأد أفضأأأأ  طريقأأأأة للأأأأرد علأأأأى عأأأأروض مأأأأ  امل لت أأأأ ح الأأأأدول املتأأأأفثرة قأأأأدرا  " امل اسأأأأب

املسأأأاعدةو ومأأأ  املسأأألم سأأأ  أن فأأأرض واجأأأب صأأأار  سأأأالرد رمسيأأأا  علأأأى مأأأ  عأأأرض مأأأ  عأأأروض 
ويقاسأأأ   لأأأك املسأأأاعدة قأأأد يلقأأأي عبئأأأا  ثقأأأيال  علأأأى عأأأاتق الأأأدول املتأأأفثرة يف حأأأاالت الكأأأوارثو 

إلتاحأة الفرصأة للجهأة أو اةهأات   لأكو  امل اسبل الوقت يف ا ا   ي بغي القرار أن دىل شارةاإل
احلاليأأأة تشأأأ    الصأأأياغةوتأأأرى اللج أأة أن و م اسأأأب سشأأأك  للأأرد اخلارجيأأأة املسأأأاعدةالأأيت تعأأأرض 

  وعأأة واسأأعة مأأ  أسأأاليب الأأرد امل ك أأةل مبأأا يف  لأأك دصأأدار دعأأالن عأأا  لقأأرار الدولأأة املتأأفثرة 
تقبأ  فيهأا الدولأة املتأفثرة عأروض  سشفن مجيع عروض املساعدةو وت طبق الفقرة على احلأاالت الأيت

 موافقتها على تلك العروضوالدولة املتفثرة احلاالت اليت حتجب فيها م لك على املساعدة و 
وترى اللج ة أن عبأارة "مل أا مأان  لأك ممك أا " هلأا نطأاق ضأيقو فالعبأارة توجأ  االنتبأا   (13)

عأد  لدىل حاالت سعيدة ع  املفلو  تكون فيها الدولة عاج ة ع  تكوي  رأي خبصوص املوافقةل 
 املقصأأود فأأجن سالتأأايلو وجأأود حكومأأة قأأادرة علأأى تفديأأة وظائفهأأا أو لظأأرو  عجأأ  أخأأرى مماثلأأةو 

أيضأأا   عبأأارةوحتأأدد  أأ   الو احلكأأم عليهأأا يقأأو  الأأيت العامأأة املرونأأةتوضأأيح معأأا   أأو رةالعبأأا   هبأأ
وترى اللج ة م لك أن الدولة املتفثرة قادرة على دعالن  "وامل اسب الوقت يف" عبارة تطبيقنطاق 

 أ   الظأرو  االسأتث ائية املشأار دليهأا يف د ا مانأت  ى أهنأا اامثأر مالءمأةقرار ا سالطريقة الأيت تأر 
 غري قاسلة للتطبيقو  الفقرة

__________ 

(218) Admission of a State to the United Nations (Charter, Art. 4), Advisory Opinion: I.C.J. Reports 1948, 

p. 57, at pp. 63-64; Case concerning rights of nationals of the United States of America in Morocco, 

Judgment of August 27th, 1952: I.C.J. Reports 1952, p. 176, at p. 212; Certain Questions of Mutual 

Assistance in Criminal Matters (Djibouti v. France), Judgment, I.C.J. Reports 2008, p. 177, at p. 229, 

para. 145; and The North Atlantic Coast Fisheries Case (Great Britain, United States of America), 

Reports of International Arbitral Awards, 7 September 1910, vol. XI, at p. 188و 
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  14المادة 
 اروط تقديم المساعدة الفارجية

نأأوو للدولأأة املتأأفثرة فأأرض شأأروط علأأى تقأأدمي املسأأاعدة اخلارجيأأة هلأأاو وتكأأون  
 أأ   الشأأروط متفقأأة مأأع مشأأاريع املأأواد  أأ  ل وقواعأأد القأأانون الأأدويل الواجبأأأة التطبيأأقل 

اعأأي  أأ   الشأأروط االحتياجأأات احملأأأددة ل شأأخاص والقأأانون الأأوطر للدولأأة املتأأفثرةو وتر 
املتفثري  سالكوارث ونوعية املساعداتو وحتدد الدولة املتفثرةل ع د وضع الشأروطل نطأاق 

 املساعدة املطلوسة ونوعهاو

 التعليق  
الدولأأأة املتأأأفثرة شأأأأروطا  علأأأى تقأأأدمي املسأأأأاعدة  وضأأأعمسأأأأفلة  14يت أأأاول مشأأأروع املأأأادة  (1)

اخلارجية يف دقلي ها أو يف ااقاليم اخلاضعة لواليتها أو سيطرهتاو ويؤمد مشروع املادة حأق الدولأة 
املتأأفثرة يف فأأأرض شأأأروط علأأأى تلأأأك املسأأأاعدةل وفقأأأا  ملشأأأاريع املأأأواد  أأأ   وقواعأأأد القأأأانون الأأأدويل 

يشأأأأأري مشأأأأأروع املأأأأأادة دىل ميفيأأأأأة حتديأأأأأد تلأأأأأك الشأأأأأروطو والقأأأأأانون الأأأأأوطر الواجبأأأأأة التطبيأأأأأقو و 
ونوعية املساعدة  أي الأيت توجأ  طبيعأة  أ    سالكوارثفاالحتياجات احملددة ل شخاص املتفثري  

الشروطو ويُل   مشروع املادة أيضا  الدولة املتفثرة سفن حتددل ع أد وضأع الشأروطل نطأاق املسأاعدة 
 املطلوسة ونوعهاو

ل الأأ ي يعأأرت  سالأأدور 10ملأأادة املبأأدأَ امل صأأوص عليأأ  يف مشأأروع املأأادة ويعأأ و مشأأروع ا (2)
يف دقلي هأأأأا أو يف يف حأأأأاالت الكأأأأوارث اإلغاثأأأأة مسأأأأاعدات للدولأأأأة املتأأأأفثرة يف توجيأأأأ   الرئيسأأأأي

وت سأأيقها واإلشأأرا  عليهأأاو  ويف مراقبأأة  أأ   املسأأاعداتسأأيطرهتا  ااقأأاليم اخلاضأأعة لواليتهأأا أو
ساستخدا  عبارة "نوو ووو فرض شروط"ل اليت تتفق مع الطاسع الطوعي  ل14 ويقر مشروع املادة

يكأأون لتقأأدمي املسأأاعدةل حبأأق الدولأأة املتأأفثرة يف فأأرض شأأروط علأأى تلأأك املسأأاعدةل ويُفضأأ  أن 
تقأأدمها الأأيت حمأأددة مأأ  املسأأاعدة  أشأأكاال  في أأا  أأص أيضأأا   لكأأ قبأأ  حأأدوث الكارثأأةل و  لأأك 

و وتشأأري اللج أأة دىل املسأأاعدة "اخلارجيأأة" ان نطأأاق احلكأأم االسأأتجاسةجهأأات معّي أأة يف مرحلأأة 
جهأأات مسأأاعدة أخأأرىل لك أأ  ال يشأأ   املسأأاعدة  سأأاعدة الأأيت تقأأدمها دول ثالثأأة أويشأأ   امل

 املقدمة م  مصادر داخليةل مث  امل ظ ات غري احلكومية احملليةو
عدةل و أأو حأأق نأأب ويقيأأد مشأأروع املأأادة حأأق الدولأأة املتأأفثرة يف فأأرض شأأروط علأأى املسأأا (3)

ممارست  وفقا  للقواعد القانونية الواجبة التطبيقو وتُبنّي اة لة الثانية اإلطار القانوين ال ي نوو فأرض 
الشأأروط ضأأ   ل ويشأأ   "مشأأأاريع املأأواد  أأ  ل وقواعأأد القأأأانون الأأدويل الواجبأأة التطبيأأقل والقأأأانون 

ع املواد    " للتشأديد علأى أن مجيأع الشأروط الوطر للدولة املتفثرة"و وأدرجت اللج ة عبارة "مشاري
نأأب أن تكأأون متفقأأة مأأع املبأأادئ املأأ مورة يف مشأأاريع املأأوادل دون احلاجأأة دىل تكأأرار سأأرد املبأأادئ 

حسأ  ال يأة واملبأادئ اإلنسأانية و ل وخباصأة والسأيادة ونية اليت تتطرق دليها مأواد أخأرىاإلنسانية والقان
 ال و ي اإلنسانية واحلياد وال  ا ة وعد  الت يي ول أ6 اليت يت اوهلا مشروع املادة
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وتؤمد اإلشارة دىل القانون الوطر حجية القوانني الداخلية يف امل طقة املتفثرة املع يأةو غأري  (4)
( يت أأاول الشأأروط احملأأددة الأأيت داخلأأيأهنأأا ال تعأأر سالضأأرورة الوجأأود املسأأبق لقأأانون وطأأر )قأأانون 

قوع مارثةو ورغم عد  وجود ما يُلأ   سوضأع تشأريع وطأر معأنّي قبأ  تضعها دولة متفثرة يف حال و 
حتديد الشروطل فجن     الشروط نب أن تكون متفقة مع أي تشأريع داخلأي  ي صألة موجأود 

 و15يف الدولة املتفثرةل على ال حو امل صوص علي  يف مشروع املادة 
الواجبأأة  الأأوطر القأأانوناالمتثأأال لقواعأأد  ملتيه أأاالدولأأة املتأأفثرة واةهأأة املسأأاعدة  علأأى و  (5)

مأأع تلأأك القأأواننيل  تتفأقتفأأرض شأأروطا   دال أنالتطبيأق يف الدولأأة املتأأفثرةو وال نأأوو للدولأة املتأأفثرة 
ونأأأب علأأأى اةهأأأة املسأأأاعدة أن متتثأأأ  لتلأأأك القأأأوانني يف مجيأأأع ااوقأأأات طيلأأأة فأأأرتة املسأأأاعدةو 

ل اهنأأا مام أأة يف مبأأدأ احأأرتا  القأأوانني املت اثلأأةعاملأأة علأأى  أأ   امل يأأ ص مشأأروع املأأادة صأأراحة   وال
اةهأات املسأاعدة  وجأوب امتثأالالوط ية ااوسعو وتؤيد االتفاقات الدوليأة القائ أة التفميأد علأى 
 13 املأأادةمأأ   2الفقأأرة  ص يف يأأللقأأانون الأأوطرو فاتفأأاق راسطأأة أمأأم ج أأوب شأأرق آسأأيال مأأثال ل 

املسأأاعدة مجيأأع القأأوانني واانظ أأة الوط يأأة وأن يتقيأأدوا هبأأا"و  علأأى ضأأرورة أن "حيأأرت  أفأأراد ع ليأأة
أن  أو (219)وتشرتط عدة اتفاقات دولية أخأرى أيضأا  أن حتأرت  اةهأات املسأاعدة القأوانني الوط يأة

 و(220)تتصر  وفقا  لقانون الدولة املتفثرة
علأى التأ ا  طأوي ي احرتا  القأوانني الوط يأة سأعلأى عأاتق اةهأات املسأاعدة امللقأى  واجبالو  (6)

وا أأأا  رئأأأيس  ؛(221)ساشأأأرتاط تقيُّأأأد أفأأأراد ع ليأأأة اإلغاثأأأة سأأأالقوانني واانظ أأأة الوط يأأأة للدولأأأة املتأأأفثرة
 ؛(222)ع ليأأة اإلغاثأأة مجيأأع التأأداسري امل اسأأبة لضأأ ان التقيأأد سأأالقوانني واانظ أأة الوط يأأة للدولأأة املتأأفثرة

ويتفأق واجأب احأرتا  القأوانني الوط يأة للدولأة و (223)وتعاون اافراد املساعدي  مأع السألطات الوط يأة
 املتفثرة والتعاون مع سلطاهتا مع املبدأ اةو ري املت ث  يف سيادة الدولة املتفثرة ومع مبدأ التعاونو

__________ 

 Inter-American Convention to Facilitate Disaster Assistance, OAS Officialسأبي  املثأالل  علأىانظأرل  (219)

Records (OEA/Ser.A/49 (SEPF), p. 15, arts. VIII and XI, para. d ؛ واتفاقيأة تقأدمي املسأاعدة يف حالأة
 و7ل الفقرة 8وقوع حادث نووي أو طارئ دشعاعيل املادة 

التفأأأاق املأأأرب  سأأأني حكومأأأات الأأأدول املشأأأارمة يف م ظ أأأة التعأأأاون االقتصأأأادي يف م طقأأأة البحأأأر او  ؛املرجأأع نفسأأأ  (220)
سشأأفن التأأآور يف تقأأدمي املسأأاعدة الطارئأأة واالسأأتجاسة حلأأاالت الكأأوارث الطبيعيأأة والكأأوارث ال امجأأة عأأ   ااسأأود

 /www.bsec-organization.org و أأأأأأأأو متأأأأأأأأاح يف املوقأأأأأأأأع التأأأأأأأأايل: و9و 5ل املادتأأأأأأأأان 1998أنشأأأأأأأأطة سشأأأأأأأأريةل 

documents/LegalDocuments/agreementmous/agr4/Documents/Emergencyagreement%20071116.pdf 
 (و2016متوو/يولي   4 اطُلع علي  يف)

 آ ار/ 17للحأأأأوادث الصأأأأ اعيةل املؤرخأأأأة انظأأأأرل علأأأأى سأأأأبي  املثأأأأالل االتفاقيأأأأة املتعلقأأأأة ساآلثأأأأار عأأأأاسرة احلأأأأدود  (221)
 United Nations, Treaty Series, vol. 2105, No. 36605, p. 457, annex X, para. (1)ل 1992 مأارس

 و(لطر  الطالب"يف ا"يتصر  اافراد املشارمون يف ع لية املساعدة وفقا  للقوانني  ات الصلة )

)"يتخأأ  رئأأيس ع ليأأة  2ل الفقأأرة 13دان ج أأوب شأأرق آسأأيال املأأادة ل اتفأأاق راسطأأة سلأأانظأأرل علأأى سأأبي  املثأأال (222)
 املساعدة مجيع التداسري امل اسبة لض ان االمتثال للقوانني واللوائح الوط ية"(و

 para. 22 (b)أعأال (ل  71)احلاشأية  لMacAlister-Smith, International Guidelinesسأبي  املثأالل  علأىانظأرل  (223)
خالل ع ليات تقدمي املساعدة اإلنسانيةل ووو يتعاون اافراد املسأاعدون مأع السألطات املختصأة )"يف م  ااوقات 

 املعّي ة للدول املتلقية لل ساعدة"(و

http://www.bsec-organization.org/
http://www.bsec-organization.org/
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واحلق يف فرض شروط على املساعدة  و دقرار حبق الدولة املتفثرة يف أن ترفض املساعدة  (7)
وأن حتدد املساعدة اليت حتتاج دليها والوقت امل اسب لتقدميهاو  غري املرغوب فيها أو غري الالومةل

 وتوضأأأح اة لأأأة الثالثأأأة مأأأ  مشأأأروع املأأأادة املطلأأأوب يف الشأأأروط الأأأيت تضأأأعها الأأأدول املتأأأفثرةل أي
" االحتياجأأات احملأأددة ل شأأخاص املتأأفثري  سالكارثأأة ومأأ لك نوعيأأة املسأأاعدةو تراعأأيضأأرورة أن "

ل علأأى أن الشأأروط املتعلقأأة ساالحتياجأأات احملأأددة ونوعيأأة املسأأاعدة " ال تأأدتراعأأيغأأري أن مل أأة "
  ي الشروط الوحيدة اليت ميك  أن تفرضها الدول على تقدمي املساعدة اخلارجيةو

وأدرجت اللج ة مل ة "احملددة" للداللة على أن االحتياجات نب أن تكون جلية ع د  (8)
ى أرض الواقأأع وتأأوافر م يأأد مأأ  املعلومأأاتو وتعأأر وضأأع الشأأروطل وأهنأأا قأأد تتغأأري ستغأأري احلالأأة علأأ

تعسأأأفيةل سأأأ  ي بغأأأي أن هتأأأد  دىل محايأأأة املتأأأفثري  ال ي بغأأأي أن تكأأأون الشأأأروط  أن أأأ   الكل أأأة 
سالكارثةو وتشأري مل أة "احملأددة" دىل ضأرورة وجأود ع ليأة تُعلَأ  مبوجبهأا االحتياجأاتل وميكأ  أن 

سالتشأاور مأع اةهأات املسأاعدةو  يكأون  لأكأن تتخ  شك  تقييم لالحتياجاتل ويُفض  أيضا  
غأأري أن دجأأراء حتديأأد االحتياجأأات لأأيس مقأأررا  سأألفا ل وتُأأرتك للدولأأة املتأأفثرة حريأأة اختيأأار أنسأأب 
دجأأراء تأأرا و و أأ ا شأأرط مأأرِن ميكأأ  الوفأأاء سأأ  وفقأأا  لظأأرو  الكارثأأة وقأأدرات الدولأأة املتأأفثرةو وال 

االحتياجأات دىل دعاقأة أو تأفخري املسأاعدة الفوريأة  ي بغي سفي حال م  ااحوال أن يؤدي حتديد
 ص اة لأأة الثالثأأة أن "تلأأي االحتياجأأات ااساسأأية ل شأأخاص املع يأأني" يف سأأوالفعالأأةو ويُقصأأد 

وي بغأي اعتبأار  محايأة دضأافية  ل2امل صأوص عليأ  يف مشأروع املأادة حال وقوع مارثةل على ال حأو 
لكوارثو واإلشارة دىل "االحتياجات" يف مال مشروعي حلقوق واحتياجات ااشخاص املتفثري  سا

املأأأأادتني عامأأأأة حبيأأأأث تشأأأأ   االحتياجأأأأات اخلاصأأأأة لل سأأأأاء وااطفأأأأال واملسأأأأ ني و وي اإلعاقأأأأة 
  الضعفاء أو احملرومني م  أفراد ومجاعاتوو 
جدراج مل ة "نوعية" ض ان حق الدول املتفثرة يف رفض املساعدة غري الضأرورية سويُقصد  (9)
اليت قد تكون ضارةو وميك  أن تش   الشروط فرض قيود تست د دىل مجلة أمور م ها جوانأب أو 

 السالمة واام  والتغ ية واملالءمة الثقافيةو
دشارة دىل "نطاق املساعدة املطلوسة ونوعها"و و  ا يت اشى  14ويتض   مشروع املادة  (10)

و وساسأتخدا  مل أة "حتأدد"ل يسأ د (224)ثال  مع االتفاقات الدولية الساسقة الأيت تتضأ   حك أا  ممأا
مشروع املادة دىل الدولة املتأفثرة مسأؤولية حتديأد نأوع ونطأاق املسأاعدة املطلوسأة ع أد وضأع شأروط 
هلأأأأاو ويف الوقأأأأت نفسأأأأ ل يعأأأأر مشأأأأروع املأأأأادة أن نطأأأأاق تلأأأأك املسأأأأاعدة ونوعهأأأأا يُبَلغأأأأانل حأأأأال 

سأأاعدةل اامأأر الأأ ي مأأ  شأأفن  أن ييسأأر حتديأأدمهال دىل اةهأأات املسأأاعدة الأأيت ميكأأ  أن تقأأد  امل
ويضأ   وصأول املسأاعدة امل اسأبة يف  مفأاءة ع ليأة املسأاعدة  أن ي يأد   ا م  شفن املشاوراتو و 

 وحي ها دىل م  حيتاج دليها

__________ 

"حتدد الدولة الطر  اليت حتتأاج مسأاعدة يف  أال ) 2ل الفقرة 4انظرل على سبي  املثالل اتفاقية تامبرييل املادة  (224)
 و(لكية نطاق ونوع املساعدة املطلوسة"االتصاالت السلكية والالس
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ونظأأرت اللج أأة يف خيأأارات شأأىت السأأتخدا  الفعأأ  امل اسأأب مأأع مل أأة "شأأروط"و وقأأراُر  (11)
 متييأ مها "فرض" و"وضع"ل  و خيأار أسألويب ال ي طأوي علأى اللج ة استخدا  مل تني خمتلفتنيل 

 ويف املعا

  15المادة 
 تيسير المساعدة الفارجية

تتخأ  الدولأأة املتأأفثرة التأأداسري الالومأةل يف دطأأار قانوهنأأا الأأوطرل لتيسأأري  -1 
 تقدمي املساعدة اخلارجية سصورة فورية وفعالةل وخباصة في ا يتعلق مبا يلي:

اإلغاثأأأةل يف  أأأاالت مثأأأ  االمتيأأأاوات واحلصأأأاناتل وشأأأروط موظفأأأو  )أ( 
 م ح التفشرية والدخولل وتصاريح الع  ل وحرية الت ق ؛ و

املعأأدات والسأألعل يف  أأاالت مثأأ  االشأأرتاطات والتعريفأأات اة رميأأة  )ب( 
 والضرائب وال ق ل والتصر  فيهاو 

أنظ تأأها  ات تض   الدولة املتفثرة سأهولة االطأالع علأى تشأريعاهتا و  -2 
 الأصلةل تيسريا  المتثال أحكا  القانون الوطرو

 التعليق  
مسأأأاح  التفمأأأد مأأأ  يشأأأ    لأأكتيسأأري املسأأأاعدة اخلارجيأأأةو و  15 يت أأاول مشأأأروع املأأأادة (1)

 ل يفيطلأب مشأروع املأادةل يف  أ ا الصأددو وفعالأةو سصأورة فوريأة ساعدة املالقانون الوطر ستقدمي 
علأى تشأريعاهتا وأنظ تأأها اةهأات الفاعلأة تضأ   سأهولة اطأالع ملتأفثرة أن دىل الدولأة ا ل2 الفقرة
 املع يةو

ويأأأأ ص مشأأأأروع املأأأأادة علأأأأى أن "تتخأأأأ  الدولأأأأة املتأأأأفثرة التأأأأداسري الالومأأأأة" لتيسأأأأري تقأأأأدمي  (2)
تشأ   عبأارة "تتخأ  الدولأة املتأفثرة التأداسري الالومأةل  قأداملساعدة اخلارجيأة سصأورة فوريأة وفعالأةو و 

تشأأ    قأأدل التأأداسري التشأأريعية أو الت في يأأة أو اإلداريأأةو و أمأأورار قانوهنأأا الأأوطر"ل يف مجلأأة يف دطأأ
أو تعطيأ  الطأوارئل فضأال  ع أا  أو جأائ  مأ  تعأدي  قأوانني أيضا  اإلجراءات اليت تُتخ  مبوجأب 

 التأأداسري دىلأيضأأا   متتأأدوقأأد قأأت لتشأأريعات أو أنظ أأة وط يأأة معي أأةل حيث أأا مأأان  لأأك م اسأأبا و مؤ 
 ةل مأأأا مل تكأأأ  حمظأأأورة مبوجأأأب القأأأانون الأأأوطرواخلارجيأأأ يسأأأري املسأأأاعدةتتتخأأأ  ل الأأأيت لالع ليأأأة

سعأد  تطبيأق مؤقتأا  الأدول علأى السأ اح املأادة علأى  أ ا ال حأول تشأجع اللج أة مشروع وسصياغة 
  أحكأأأا ددراجعلأأأى كأأأوارثل و الت الاملسأأأاعدة يف حأأأاال داع ق سأأأو قواني هأأأا الوط يأأأة الأأأيت قأأأد تعأأأ

عأد  اليقأني القأانوين يف الفأرتة احلرجأة الأيت  أع حأاالت يف قواني هأا الوط يأة ملسشفن التيسأري م اسبة 
التيسأأري ضأأرورية  تأأداسريوقأأد تظأأ  سعأأض  صأأبح أحكأأا  الطأأوارئ ضأأروريةوع أأدما ت تعقأأب الكارثأأة

 سأأحب و/أو تسأأليم و/أو خأأروج ضأأ ان أجأأ  مأأ  لسأأاعدةامل دىل احلاجأأةانتهأأاء  سعأأد حأأىتأيضأأا  
 ةاملسأأأأاعد انتهأأأأاء ع أأأأد املسأأأتخدمة غأأأأري والسأأأألعمأأأأوظفي ومعأأأدات اإلغاثأأأأة  تصأأأأدير دعأأأادة أو/و
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 يف" التصأر  فيهأا" مصأطلح سأتخدا سا  لأكسطريقة فعالأة وم اسأبةو وتؤمأد املأادة علأى  اخلارجية
فجن التيسري  لفثرةاملت الدولة على ي صب 15 املادة مشروع يف الرتمي  أن حني يفو (و ب)1 الفقرة
 التأأأداسريسأأأتتخ  علأأأى اارجأأأح  العبأأأور دولأأأة فأأأرتض أني الكوارثفثري  سأأأاملتأأأ ااشأأأخاص لصأأأاح
 وفعالة خارجية ةمساعد توفري لض ان لالوطر اقانوهن يف الالومةل

االت املساعدة اليت ي بغي أن يس ح فيهأا القأانون الأوطر جملويعرض مشروع املادة أمثلة  (3)
دىل أن  لالأأواردة قبأأ  اامثلأأة ل"وخباصأأة في أأا يتعلأأق مبأأا يلأأي"سا أأا  تأأداسري مالئ أأةو وتشأأري عبأأارة 

خمتلأأأ  اجملأأأاالت الأأأيت قأأأد يلأأأ   أن يت اوهلأأأا القأأأانون  حتوضأأأولكأأأ  ل حصأأأرية أأأ   القائ أأأة ليسأأأت 
 يفوميكأأ  االسرتشأأاد يف  أأ ا الصأأدد سالتأأداسري الأأواردة  الأأوطر لتيسأأري املسأأاعدة الفوريأأة والفعالأأةو

دات االحتأأاد الأأدويل ة عيأأات الصأأليب اامحأأر واهلأأالل اامحأأر درشأأا مثأأ  الصأألةل  ات الصأأكوك
لتسهي  الع ليات الدولية ل غاثة واالنتعأاش ااويل  ي الصلة والقانون ال  و جي ل 2007لعا  

 و(225)2013لعا   يف حاالت الكوارث وت ظي ها
وظفي اإلغاثأأةو وتعطأأي اجملأأاالت الأأيت املتعلقأأة مبأأ التسأأهيالتوتت أأاول الفقأأرة الفرعيأأة )أ(  (4)

تت اوهلأأأأا الفقأأأأرة الفرعيأأأأة توجيهأأأأا  سشأأأأفن ميفيأأأأة تيسأأأأري ع أأأأ  املأأأأوظفني علأأأأى  أأأأو أفضأأأأ و ف أأأأ ح 
لتشأأأجيع االمتيأأأاوات واحلصأأأانات للجهأأأات املسأأأاعدة تأأأدسري  أأأا  تتضأأأ    اتفاقأأأات دوليأأأة مثأأأرية 

الأدخول التفشأريات وشأروط  و واإلعفأاُء مأ (226)املقدمأة مأ  مأوظفي اإلعانأة ااجانأب ساعدة امل
عامأ   ضأروري لضأ ان تقأدمي املسأاعدة الفوريأة دجراءاهتا وتصاريح الع   أو تعجي ُ 

و ومأا مل (227)
يك    اك نظا  خاص يف   ا الصددل قد يوَق  العأاملون يف  أ ا اجملأال ع أد احلأدود أو يتعأ ر 

و ُنأربون علأى اخلأروج والعأودة عليهم الع   سصفة قانونية يف اايا  احلرجة الأيت تعقأب الكارثأةل أ
ساسأأت رار لكأأي ال يتجأأاوووا مأأدة البقأأاء احملأأددة يف تفشأأرياهتمو وتعأأر حريأأة الت قأأ  قأأدرَة العأأاملني 

و (228)على الت ق  حبريأة داخأ  امل طقأة امل كوسأة ليأؤدوا سشأك  سأليم مهأامهم املتفأق عليهأا حتديأدا  
 لى تقدمي مساعدة مرنةوقدرهتم ع يعوقوتقييد حرمة موظفي اإلغاثة سال مربر 

__________ 

وضع   ا القأانون ال  أو جي ساالشأرتاك سأني االحتأاد الأدويل ة عيأات الصأليب اامحأر واهلأالل اامحأرل ومكتأب  (225)
 و2013ت سيق الشؤون اإلنسانيةأل واالحتاد الربملاين الدويل يف عا  

ل يف حأأدود متأأ ح أن الدولأأة املسأأتفيدةعلأأى : )"5ل الفقأأرة 4املأأادة انظأأرل علأأى سأأبي  املثأأالل االتفاقيأأة اإلطاريأأةل  (226)
 االمتياوات واحلصانات والتسهيالت الالومة إلجناو مه ة املساعدة"(وم  قواني ها الوط يةل  

يف  اإلغاثأة فأرقلل  أدوسني و  تفشأريات على احلصول"مجعيات الصليب اامحر م   فرتة طويلة أن  راسطةالحظت  (227)
ممأا يأؤخر يف مثأري مأ  ااحيأان ديفأاد أولئأك امل أدوسني وتلأك  طأويال  دجراء يستغرق وقتا  وارث ال ي ال حاالت الك

الأأ ي  13قأأرار ال اافرقأة"ل و أأو مأا يأأؤخر سالتأايل املسأأاعدة احليويأة الأأيت يقأأع علأى الدولأأة املتأفثرة واجأأب تقأدميهاو
تشأري   28ج يأ ل  املعقأودة يف ثالثأة والثالثأنياعت د   لس حمافظي راسطة مجعيات الصليب اامحر يف دورتأ  ال

 و1975تشري  الثاين/نوف رب  1 -ااول/أمتوسر 

 M. El Baradei, and others, Model Rules for Disaster Relief Operations, Policy and Efficacyانظأر (228)

Studies No. 8 (United Nations publication, Sales No. E.82.XV.PE/8) الأيت  16القاعأدة ل املرفأق ألأ ل
افأأراد املسأأاعدة حبريأأة الوصأول دىل امل أأاطق امل كوسأأةل وحبريأأة تأأ قلهم "ضأأرورة أن تسأأ ح الدولأة املتأأفثرة  علأأىتأ ص 
 و"الالومتني اداء مهامهم املتفق عليها حتديدا   داخلها
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ستعريفهأا الأوارد يف الفقأرة )و( مأ  مشأروع وتت اول الفقرة الفرعية )ب( املعدات والسألعل  (5)
اإلمأأأدادات واادوات واآلالتل واحليوانأأأات املدرسأأأة تأأأدريبا  خاصأأأا ل واملأأأواد شأأأ   ل الأأأيت ت3املأأأادة 

لكسأأأأاءل واافرشأأأأةل واملرمبأأأأات الغ ائيأأأأةل وميأأأأا  الشأأأأربل واإلمأأأأدادات الطبيأأأأةل وسأأأأب  اإليأأأأواءل وا
وتقصأد اللج أة  ومعدات االتصأاالت وغري أا مأ  لأواو  مسأاعدات اإلغاثأة يف حأاالت الكأوارثو

عداتل سدال  م  املو حتت ساب السلع عادة  تص  اليت  اإلنقا أن تش       الفئة أيضا  مالب 
املسأاعدة الفعالأةل ونأب دنشاء فئة مستقلة خاصة ساحليواناتو والسلع واملعدات أساسأية لتيسأري 

أن تكأون القأأوانني الوط يأأة مرنأأة لتلبيأأة احتياجأأات ااشأأخاص املتأأفثري  سأأالكوارث وضأأ ان وصأأول 
والتعريفأأأأات اة رميأأأأةل فضأأأأال  عأأأأ   االشأأأأرتاطاتو وي بغأأأأي اإلعفأأأأاء مأأأأ  سأأأأريعا  يهم املسأأأأاعدة دلأأأأ

عأأدات والسأألع و فامل(229)الضأأرائبل أو  فيفهأأا مأأ  أجأأ  تقلأأيص التكأأالي  وتفأأادي تأأفخر السأألع
الأيت يتأأفخر وصأأوهلا ميكأ  أن تفقأأد فائأأدهتا سسأرعةل وميكأأ  أن تصأأبح اإلجأراءات العاديأأة املع أأول 
هبا هبد  محاية املصاح االقتصادية لدولة ما عائقا  في ا يتعلق مبعدات املعونة اليت ميك  أن ت قأ  

أو  احلأدود ع أد التفتأيش متطلبأاتونوو للدول سالتايل أن تقل   وةالالوم اإلغاثةاارواح أو تقد  
املسأاعدة  واةهأات املسأاعدة الأدولسألع املتعلقأة سوال املعأدات تعطيها ااولوية أو ترفعها يف حالة

واادواتل والتقلي  دىل أدىن  واهلبوطل التحليقااخرىو وقد تت اول اانظ ة الوط ية أيضا  حقوق 
 املرمبأأاتاملؤقأأت ستسأأجي   االعأأرتا السأألعل و و  تاملعأأدا وعبأأور السأأترياد املطلوسأأة الوثأأائق حأأد مأأ 
ساعدة امل تسهي رامية دىل ال احملت لة تداسريسال شاملة قائ ة( ب) الفرعية الفقرةوال تقد  و ااج بية
الأ ي تقأو   احلاسأم الأدور دىل سأال ظر املثأالل سأبي  علأىو و سألعوال املعداتس يتعلق في ا ةاخلارجي
 اسأتخدا سيل   يف أحيأان مثأرية احلأد مأ  القواعأد الأيت تقيأد  الطوارئل حاالت يف التصاالتس  ا

 اتفاقيأأأة يف املتأأأوخى ال حأأأو علأأأى لأو  فيفهأأأا الراديويأأأة الأأأرتددات طيأأأ  أو االتصأأأاالت معأأأدات
 و1998 عا ل تامبريي

اةهأأأات املسأأأاعدة علأأأى مجيأأأع سأأأهولة اطأأأالع الثانيأأأة مأأأ  مشأأأروع املأأأادة  فقأأأرةالتطلأأأب وت (6)
ل تبأأأأني  أأأأ   الفقأأأأرة أن "سأأأأهولة االطأأأأالعاسأأأأتخدا  عبأأأأارة "سواانظ أأأأة  ات الصأأأألةو و التشأأأأريعات 

ل مبأأأا يف  لأأأك ع أأأد الضأأأرورة ترمجتهأأأا دىل لغأأأات املطلأأوب  أأأو تسأأأهي  االطأأأالع علأأأى تلأأأك القأأوانني
اةهأأأات جهأأأة مأأأ  دون أن يقأأأع علأأأى الدولأأأة املتأأأفثرة عأأأبء تأأأوفري  أأأ   املعلومأأأات لكأأأ  أخأأأرىل 

املع يأأأأأة سوضأأأأأع قأأأأأوانني  الأأأأأدول قيأأأأأا  أمهيأأأأأةأيضأأأأأا   الفقأأأأأرةتؤمأأأأأد  أأأأأ   و  املسأأأأأاعدة سشأأأأأك  م فصأأأأأ و
 مأأ  1 الفقأأرة يف املتأأوخى ال حأأو علأأى لكأأوارثليأأة السأأاسقة لاخلارجسأأاعدة امل تسأأهي حمليأأة ل وأنظ أأة
 و9 املادة مشروع

__________ 

؛ 4ل الفقأأرة 9تفاقيأأة تأامبرييل املأادة و انظأأرل علأى سأبي  املثأالل ااملسأفلةتشأدد معا أدات دوليأة شأأىت علأى  أ    (229)
 ل الفقرة )ب(و14ل املادة آسيا شرق ج وب أمم راسطةاتفاق وانظر أيضا  
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  16المادة 
 حماية موظفي اةغاثة ومعداث وسلع اةغاثة

 ان محايأأة مأأوظفي اإلغاثأأة واملعأأدات تتخأأ  الدولأأة املتأأفثرة التأأداسري امل اسأأبة لضأأ 
والسلع املوجودة يف دقلي ها أو يف ااقأاليم اخلاضأعة لواليتهأا أو سأيطرهتا اغأراض تقأدمي 

 املساعدة اخلارجيةو

 التعليق  
الت ا  الدولة املتفثرة سا ا  التداسري املالئ ة لض ان محاية موظفي  16حيدد مشروع املادة  (1)

اإلغاثة املع يني ستقأدمي املسأاعدة اخلارجيأة ومحايأة معأدات وسألع اإلغاثأةو ونظأرا  حلأاالت الفوضأى 
اليت ت جم غالبا  عأ  الكأوارثل فأجن الشأواغ  اام يأة املطروحأة سال سأبة هلأؤالء اافأراد وتلأك املأواد 

ق  االضطالع ساانشطة الرامية دىل تقدمي الدعم دىل الضحايال مأا يقلأ  مأ  احت أال تلبيأة قد تعر 
 احتياجاهتم ااساسية على  و مالئمو

مأ  حيأث حتديأد   وعأة متسأقة  15مشأروع املأادة  أ ا مشأروع املأادة  يك أ ل لكول  (2)
مأ  اانشأطة الضأرورية الأيت  م  االلت امات الأيت جتعأ  مأ  املتوقأع أن تأؤدي الدولأة املتأفثرة سلسألة

دمكانيأأة تقأأدمي املسأأاعدة سكفأأاءة وسأأرعةو ااخأأرى لجهأأات املسأأاِعدة ولتضأأ   للأأدول املسأأاِعدة 
غأأأأري أن   أأأأاك اختالفأأأأا  دىل حأأأأد مأأأأا سأأأأني املأأأأادتني مأأأأ  حيأأأأث م أأأأاط الرتميأأأأ  والأأأأ هجو ف شأأأأروع 

ين حملي مأ  شأفن  تيسأري يسل  الضوء على ضرورة قيا  الدولة املتفثرة سجنشاء نظا  قانو  15 املادة
املسأأاعدة اخلارجيأأةل ال سأأي ا ساعت أأاد سلسأألة مأأ  اإلجأأراءات التشأأريعية والت ظي يأأةو أمأأا مسأأفلة 

قأأا رة نظأأرا  سياسأأاتية اسأأباب  -عوةأأت عأأادة  عهم فقأأد محايأأة مأأوظفي اإلغاثأأة ومعأأداهتم وسأأل
تسأتحق أن تُعأاجَل علأى  أو ساعتبار أا مسأفلة مسأتقلة  -لطبيعتها ونأوع التأداسري الأيت يلأ   ا ا  أا 
 م فص ل م ا يفع  مشروع املادة   او

وقأأأد  تلأأأ  التأأأداسري الأأأيت ي بغأأأي أن تتخأأأ  ا الدولأأأة املتأأأفثرة مأأأ  حيأأأث املضأأأ ون وقأأأد  (3)
ت طوي على أشكال خمتلفة م  تصأرفات الأدول نظأرا  لطبيعأة االلتأ ا  املعأر الأيت حيأدد ا السأياقو 

"التأأأأداسري امل اسأأأأبة"ل سوجأأأأ  خأأأأاصل سأأأأفن الدولأأأأة املتأأأأفثرة قأأأأد  وتأأأأوحي املرونأأأأة الكام أأأأة يف مفهأأأأو 
علأأى عاتقهأأا الت امأأات خمتلفأأة تبعأأا  للجهأأات الأأيت قأأد تسأأبب هتديأأدا  ملأأوظفي اإلغاثأأة وسأألع  تفخأأ 

 ومعدات اإلغاثةو

 يفيقتضأأي مأأ  الدولأأة املتأأفثرة م أأع أجه هتأأا مأأ  أن تأأؤثر تأأفثريا  سأألبيا   و  أأاك شأأرط أويل (4)
الدولأأة املتأأفثرة عأأد  دحلأأاق الضأأرر مبأأا ُنلأأب يف ل يكأأون واجأأب يف  أأ   احلالأأةو  أنشأأطة اإلغاثأأةو

 ع  طريق ااع ال اليت تضطلع هبا أجه هتاول ومعدات وسلع أفراددطار املساعدة اخلارجية م  

دىل   وعأأة تأأداسري ي بغأأي ا ا  أأا مل أأع اانشأأطة الضأأارة  16ثانيأأا ل يشأأري مشأأروع املأأادة  (5)
ل دىل اسأتغالل مأا قأد يأ جم عأ  الكأوارث مأ  مثال  ا جهات غري حكومية هتد ل هباليت تتسبب 

ظرو  أم يأة متقلبأة للحصأول علأى مكاسأب غأري مشأروعة مأ  اانشأطة اإلجراميأة املوجهأة ضأد 
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ال يتوقأأأأع مأأأأ  الدولأأأأة املتأأأأفثرة و و يف حأأأأاالت الكأأأأوارث مأأأأوظفي اإلغاثأأأأة ومعأأأأدات وسأأأألع اإلغاثأأأأة
م ع ارتكاب أفعال ضارةل سأ  السأعي دىل حتقيأق اهلأد  امل شأود  ال جاحل أيا  مانت الظرو ل يف

مأأأ  االلتأأأ ا   ي الصأأألةو وعبأأأارة "التأأأداسري امل اسأأأبة"ل سصأأأفة خاصأأأةل تتأأأيح للدولأأأة املتأأأفثرة  أأأامش 
أن تتأأوخى سأتتخ   مأ  دجأراءات يف  أأ ا الصأددو ويقتضأي  لأك مأ  الدولأة  مأا تقأدير لتبأت يف

ا اةهأأأأات غأأأأري هبأأأأب ااحأأأأداث الضأأأأارة الأأأأيت قأأأأد تتسأأأأبب جت أأأأ احليطأأأأة يف تصأأأأرفاهتا سالسأأأأعي دىل
يف جهود أأا القصأأوى لتحقيأأق  يتعأأني علأأى الأأدول ا ا  أأاالتأأداسري الأأيت  السأأياقدد حيأأاحلكوميأأةو و 

سلأوغ ال تيجأة املتوخأاةل ان  أ ا  وسأائ  يعأددال  16و وم  مث فأجن مشأروع املأادة امل شوداهلد  
 االلت ا  قد يتخ  طاسعا  دي اميا  حبسب تطور ااوضاعو

وقأأد تكأأون لظأأرو  شأأىت أمهيأأة  يف تقيأأيم مأأدى مالءمأأة التأأداسري الأأيت ي بغأأي ا ا  أأا يف  (6)
حأأاالت الكأأوارث ت فيأأ ا  هلأأ ا االلتأأ ا و وتشأأ   تلأأك الظأأرو  الصأأعوسات الأأيت قأأد تواجههأأا دولأأة 

ل ع أأد حماولأة االضأطالع سفنشأأطتها االعتياديأةل سسأأبب خأروج الوضأع عأأ  السأيطرة مأأ  مأ  الأدو 
يت املأأأوارد املتاحأأأة للدولأأأة املع يأأأة الأأأ م يأأأةو وتأأأد ور ااحأأأوال االقتصأأأاديةل  لالكارثأأأةحجأأأم جأأأراء 
ل فضأال  عأ  قأدرهتا علأى ممارسأة الرقاسأة علأى سعأض امل أاطق املتأفثرة سشدة سفع  الكارثةتفثرت  رمبا

ااحأأوال اام يأأة السأأائدة يف م طقأأة الع ليأأات  ات الصأألة وموقأأ  وي طبأأق  أأ ا علأأى  ثأأةوسالكار 
و والواقع أن اةهات اخلارجيةل على الأرغم املشارمة يف ع ليات اإلغاثة ةوسلوك اةهات اإلنساني

لأدور ا م  مطالبتها سالتشاور والتعاون مع الدولة املتفثرة يف مسائ  احل اية واام ل مثأريا  مأا تغفأ 
السأألطات احملليأأةل مأأا ي يأأد مأأ  احت أأال مواجهتهأأا اخطأأار الأأ ي ي بغأأي أن تقأأو  سأأ  التأأوجيهي 

أم يأأأةو وعأأأالوة  علأأأى  لأأأكل د ا مانأأأت ااع أأأال الضأأأارة موجهأأأة ضأأأد مأأأوظفي اإلغاثأأأة ومعأأأدات 
وسأألع اإلغاثأأةل فجنأأ  يتعأأني علأأى الدولأأة املتأأفثرة أن تتصأأدى هلأأا مب ارسأأة اختصاصأأها ااصأأي  يف 

 رائم املرتكبة يف م طقة حدوث الكارثةوق ع اة

سأأأأأأدور ا يف حتقيأأأأأأق اهلأأأأأأد  امل شأأأأأأود اإلنسأأأأأأانية الدوليأأأأأأة وميكأأأأأأ  أن تسأأأأأأا م اةهأأأأأأات  (7)
ساعت اد أأأال يف خططهأأأا وع لياهتأأأال سلسأأألة مأأأ  تأأأداسري التخفيأأأ  الراميأأأة دىل احلأأأد مأأأ  تعرضأأأها 

 ونات قواعأأأد سأأألوكللتهديأأأدات اام يأأأةو وميكأأأ  حتقيأأأق  لأأأكل علأأأى سأأأبي  املثأأأالل سجعأأأداد مأأأد
ل ودتاحأأأة أنشأأأطة تدريبيأأأةل وتقأأأدمي معلومأأأات مالئ أأأة سشأأأفن الظأأأرو  الأأأيت سأأأيكون علأأأى م اسأأأبة

ال ي بغي موظفيها الع   يف ظلها ومعايري السلوك اليت يتعني عليهم االلت ا  هباو وعلى أي حالل 
 قلةواعت اد تداسري التخفي  تلك مع ا ا  الدولة املتفثرة تداسري مست أن يتعارض

ونب التفميد يف الوقت نفس  على أن  ي بغأي تقيأيم ااخطأار اام يأة مأع مراعأاة طبيعأة  (8)
سعثأأأأات اإلغاثأأأأة وضأأأأرورة مفالأأأأة مواجهأأأأة الكأأأأوارث مواجهأأأأة مالئ أأأأة وفعالأأأأة لفائأأأأدة الضأأأأحاياو 

على أن  ي طوي على وضع عقبات غري معقولة وغري مت اسأبة  16مشروع املادة تفسري ي بغي  الو 
ل فأأجن التأأداسري الأأيت قأأد 15أنشأأطة اإلغاثأأةو وم أأا سأأبق التفميأأد في أأا يتعلأأق مبشأأروع املأأادة أمأأا  
تأأأؤدي دىل تقييأأأد  ني بغأأأي أال اام يأأأة دىل ا ا  أأأا لتقييأأأد حرمأأأة مأأأوظفي اإلغاثأأأة  الأأأدواعيتأأأدعو 

 لقدرة تلك اةهات الفاعلة على تقدمي املساعدة دىل ضحايا الكوارثو داعي ل  ال
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دمكانيأأأأة اللجأأأأوء دىل احلراسأأأأة املسأأأألحة يف ع ليأأأأات اإلغاثأأأأة يف   بغأأأأي دراسأأأأةيوساملثأأأأ ل  (9)
اسأت ادا  دىل أفضأ  امل ارسأات  دراسأة دقيقأةحاالت الكأوارث لتبديأد املخأاو  املتعلقأة سالسأالمة 

الرئيسيةو ويوجَّ  االنتبا  خاصة دىل املبادئ التوجيهيأة  اإلنسانيةاليت طورهتا يف   ا اجملال اةهات 
الأأأيت  (230)اسأأأتخدا  احلراسأأأة املسأأألحة ملرافقأأأة قوافأأأ  املسأأأاعدات اإلنسأأأانيةس املتعلقأأأةل مة أُ ملأأأغأأأري ا

ل والراميأأة دىل مسأأاعدة اةهأأات 2013وضأأعتها اللج أأة الدائ أأة املشأأرتمة سأأني الومأأاالت يف عأأا  
وضأح الفاعلة املع ية على تقييم مسأفلة اتبأاع  أ ا املسأار احلسأاس تقيي أا  مالئ أا و وعلأى ال حأو امل

يف تلأأأأك الوثيقأأأأةل لأأأأ  تلجأأأأف قوافأأأأ  املسأأأأاعدات اإلنسأأأأانيةل مقاعأأأأدة عامأأأأةل السأأأأتخدا  احلراسأأأأة 
املسأألحة دال يف ظأأرو  اسأأتث ائية تقتضأأي اسأأتخدامهاو والعت أأاد  أأ ا االسأأتث اءل ي بغأأي أن ت ظأأر 
اةهأأأأات الفاعلأأأأة املع يأأأأة يف نتأأأأائج اسأأأأتخدا  احلراسأأأأة املسأأأألحة ويف سأأأأدائلها امل ك أأأأةل واضأأأأعة يف 

أقأ  حأدة  قأد تكأوناعتبار ا سشك  خاص أن الشأواغ  اام يأة الأيت تسأود يف حأاالت الكأوارث 
 سكثري م  الشواغ  السائدة يف سي اريو ات أخرىو

علأأأأى محايأأأأة "مأأأأوظفي اإلغاثأأأأة ومعأأأأدات وسأأأألع اإلغاثأأأأة"ل  16ويأأأأ ص مشأأأأروع املأأأأادة  (10)
الصأأأفة يف الفقأأأرتني الفأأأرعيتني )و( ل املشأأأار دلأأأيهم ستلأأأك وااعيأأأان املع يأأأةااشأأخاص املع يأأأني  أي
املشأأأأارمني يف تقأأأأدمي املسأأأاعدة اخلارجيأأأأةو وم أأأأا سأأأأبق التفميأأأأد يف و ل 3مأأأ  مشأأأأروع املأأأأادة )و( و

املساعدة  تتوق ل 13و 10أحكا  أخرى م  مشاريع املواد    ل ال سي ا يف مشروعي املادتني 
سأأي يف توجيأأ  تلأأك اانشأأطة ومراقبتهأأا اخلارجيأأة علأأى موافقأأة الدولأأة املتأأفثرة الأأيت تتأأوىل الأأدور الرئي

وت سيقها واإلشرا  عليهاو ول ال فعلى الدولة املتفثرةل مبجرد الت اسها املساعدة أو قبوهلا عروضا  
 و16م  الدول املساِعدةل أن تسعى دىل ض ان احل اية امل صوص عليها يف مشروع املادة 

مالئم سأااللت ا  امل صأوص عليأ  يف مشأروع وهل ا ال هج الشام  أمهيت  يف الوفاء على  و  (11)
و فالسلطات احمللية  ي ااقدر على ضأ ان دطأار أمأان م اسأب اداء أنشأطة اإلغاثأةو 16املادة 

وعليها سشك  خاص تقييم ااخطار اام ية اليت قد يتعرض هلا موظفو اإلغاثة الدوليأةل والتعأاون 
 ات الفاعلة اخلارجيةل مراعية  تلك الشواغ ووت سيق أنشطة اةه السالمةمعهم يف معاةة قضايا 

ل نأأوو أن يكأأون موظفأأو اإلغاثأأة الأأ ي  3مأأ  مشأأروع املأأادة و( ووفقأأا  للفقأأرة الفرعيأأة ) (12)
ل موظفني مأدنيني أو عسأكريني ترسألهمل حسأب احلالأةل 16حيت   استفادهتم م  مشروع املادة 

أو ميأأان وليأأة خمتصأأةل أو م ظ أأة م ظ أأة حكوميأأة د يل أأو جهأأة مسأأاعدة أخأأرى دولأأة مسأأاِعدة
مبوافقتهاو ول ال فجن م   أ   الفئأات وثيقأة املتفثرة الدولة  غري حكومي معرل يقد  املساعدة دىل

و وتعكأأس اإلشأأارة دىل مصأأطلح "املسأأاعدة اخلارجيأأة" املوقأأ ل 16الصأألة ستطبيأأق مشأأروع املأأادة 
ل أال و و أن مشاريع املواد ال ت ظم (231)14ال ي   تفميد  أيضا  يف التعليق على مشروع املادة 

 سوى أنشطة اةهات الفاعلة م  خارج الدولة املتفثرةو

__________ 

 و2013شباط/فرباير  27    املبادئ يف  الوماالت سني املشرتمة الدائ ة أقرت اللج ة (230)

 و14( م  التعليق على مشروع املادة 2) الفقرةأعال  انظر  (231)
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 3( مأأ  مشأأروع املأأادة واملعأأدات والسأألع الأأيت يأأرد تعريفهأأا يف الفقأأرة الفرعيأأة ) وتسأأتفيد (13)
ع و ونظأرا  ان املعأدات والسأل16أيضأا  مأ  تطبيأق مشأروع املأادة  املتعلقة سفنشطة موظفي اإلغاثأة

ل فجهنا ستكون مش ولة ستطبيق ااخرى توجد حتت تصر  الدول املساِعدة أو اةهات املساعدة
 ميك  أيضا  احلصول عليها مباشرة ااعيانل سصر  ال ظر ع  مصدر او و    16مشروع املادة 

اخلاضأأأأعة يف ااقأأأأاليم  أو يف دقلي هأأأأا ةيف السأأأأوق احملليأأأأة للدولأأأأة املتأأأأفثرةو وترمأأأأي عبأأأأارة "املوجأأأأود
 دىل توضيح   ا اةانبو لواليتها أو سيطرهتا"

  17المادة 
 المساعدة الفارجية وقف

للدولأأأأة املتأأأأفثرة أو الدولأأأأة املسأأأأاعدة أو اامأأأأم املتحأأأأدة أو أي جهأأأأة مسأأأأاعدة  
املسأأاعدة اخلارجيأأة يف أي وقأأتو وتقأأد  الدولأأة أو اةهأأة العاومأأة علأأى  وقأأ أخأأرى أن ت

 اسبا  س لكو وتتشأاور الدولأة املتأفثرةل وحسأب االقتضأاءل     املساعدة دخطارا  موق  
اامأأم املتحأأدة أو اةهأأة املسأأاعدة ااخأأرىل سشأأفن وقأأ  املسأأاعدة  الدولأأة املسأأاعدة أو

 ق واخلارجية وطرائ

 التعليق  
املسأأاعدة اخلارجيأأةو ويتأأفل   أأ ا املشأأروع مأأ   وقأأ مسأأفلة  17يت أأاول مشأأروع املأأادة  (1)

الدولأأة  لدولأأة املتأأفثرة أواحلأأق ااساسأأي للجهأأات املع يأأةل أي الأأة ااوىل اة وتؤمأأد و ثأأالث مجأأ 
املسأأأأاعدة اخلارجيأأأأة يف أي  يف وقأأأأ املسأأأأاعدة أو اامأأأأم املتحأأأأدة أو أي جهأأأأة مسأأأأاعدة أخأأأأرى 

و وت ص اة لأة الثانيأة علأى ضأرورة أن تقأد  ااطأرا  العاومأة علأى وقأ  املسأاعدة دخطأارا  وقت
وحسأب االقتضأاءل الدولأة  لسشرط التشاور سني الدولة املتفثرةلة الثالثة اة تتعلق م اسبا  س لكو و 

و قأ اامم املتحدة أو اةهة املساعدة ااخرىل سشأفن وقأ  املسأاعدة اخلارجيأة وطرائ املساعدة أو
ومأأ  املفهأأو  أن اإلشأأارة دىل وقأأ  املسأأاعدة تشأأ   الوقأأ  الكامأأ  أو اة ئأأي علأأى حأأد سأأواءو 

دشأارة صأأرحية دىل اامأم املتحأدة يف عأأداد اةهأات املسأأاعدة  17ع املأأادة وأوردت أيضأا  يف مشأرو 
 احملت لة سال ظر دىل دور ا احملوري يف توفري املساعدة الغوثيةو

فأأأرتة سسأأأيطرهتا خأأأالل ضأأأا  مأأأ  عأأأروض املسأأأاعدةل حتأأأتف  وع أأأدما تقبأأأ  دولأأأة متأأأفثرة عر  (2)
لدولأة املتأفثرة الأدور لعرتافأا  صأرحيا  سأفن ا 10م  مشأروع املأادة  2وتعرت  الفقرة  تقدمي املساعدةو

ة يف حأاالت الكأوارث ومراقبتهأأا وت سأيقها واإلشأرا  عليهأأا ات اإلغاثأأيف توجيأ  مسأاعد رئيسأيلا
ل موافقأأأأة الدولأأأأة املتأأأأفثرة علأأأأى املسأأأأاعدة انبأأأأ ل مأأأأ  ج13يف دقلي هأأأأاو ويشأأأأرتط مشأأأأروع املأأأأادة 

 أي أن  ل حكأا  املأ مورةاخلارجيةل م بها  دىل عد  جواو حجب املوافقة تعسأفا و والداللأة املرمبأة 
 واملساعدة اخلارجيةس لك  وق تو سجمكان الدولة املتفثرة أن تسحب موافقتهال 

و سقأرار م فأرداملساعدة  وق يف حبق الدولة املتفثرة وحد ا  17ال يعرت  مشروع املادة و  (3)
 أي  تضأطرواةهات املسأاعدة ااخأرى قأد  ل واامم املتحدةلاللج ة سفن الدول املساعدةتقر س  
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 وقأأأ حأأأق مأأأ  طأأأر  يف  17مشأأأروع املأأأادة  حيفأأأ أنشأأأطة املسأأأاعدةو ومأأأ  مث  وقأأأ دىل أيضأأأا  
 واملساعدة املقدمة

مشأأاريع املأأوادل علأأى ال حأأو الأأوارد يف ضأأوء اهلأأد  مأأ   17وي بغأأي قأأراءة مشأأروع املأأادة  (4)
املسأأأاعدة مبراعأأأاة احتياجأأأات  سوقأأأ القأأأرارات املتعلقأأأة  نأأأب ا أأأا ومأأأ  مث و 2يف مشأأأروع املأأأادة 

االحتياجأأات قأأد حتققأأت ودىل ااشأخاص املتأأفثري  سالكارثأأةل أي مراعأاة مأأا د ا مانأأت تلبيأأة تلأك 
ل  لأك ارثأةفثري  سالكاملتأ شأخاصاا ا  يفسألب اخلارجيأة املسأاعداتلكي ال يؤثر وق   لأي مدى

 قد يضعضع التعايفو املساعدةأن قرارا  مبكرا  سوق  
ع ليأة تقأدمي  ضروريا  اسباب شىت ويف مراح  خمتلفأة مأ  وق وتتوقع اللج ة أن يصبح ال (5)

أو أمثأأأر مأأأ  جهأأأة الدولأأأة املتأأأفثرة أو تشأأأعر فيهأأأا ع ليأأأات اإلغاثأأأة مرحلأأأة  تبلأأأغاملسأأأاعدةو فقأأأد 
وقأأأ  وقأأأ  الع ليأأأاتو وميكأأأ  أن تشأأأ   الظأأأرو  الأأأيت تأأأؤدي دىل سضأأأرورة اةهأأأات املسأأأاعدة 

املساعدة حاالت نفاد املأوارد اخلاصأة سدولأة مسأاعدة أو جهأة مسأاعدة أخأرىل أو احلأاالت الأيت 
ويف السأأياق نفسأأ ل ي بغأأي أن تكأأون الأأدول يفأأرض فيهأأا وقأأوع مارثأأة أخأأرى حتويأأ  املأأوارد دليهأأاو 

و ااصأأألية العأأأروض عأأأ  ا رفأأأت أو  ديأأأة غأأأري أصأأأبحتملتأأأفثرة قأأأادرة علأأأى وقأأأ  املسأأأاعدة د ا ا
للظأأرو ل ويتأأوخى يف  ساملرونأأةل د  يسأأ ح ستعأأدي  فأأرتة املسأأاعدة وفقأأا   17ويتسأأم مشأأروع املأأادة 

صأأياغة تشأأري دىل طأأرفنيل  17وقأأد صأأيغ مشأأروع املأأادة الوقأأت  اتأأ  تشأأاور ااطأأرا  حبسأأ  نيأأةو 
 اخلارجيةو تبعد احت ال تعدد اةهات املساعدة اليت تقد  املساعدةسيلك   ال 

 الدسلوماسأأية احلقيبأأةمرمأأ  و  الدسلوماسأأية احلقيبأأة حامأأ  رمأأ املتعلقأأة مب املأأواداريع مشأأ ويف (6)
الأأأيت ال يرافقهأأأا حامأأأ  ومشأأأروعي الربوتومأأأولني االختيأأأاريني امللحقأأأني هبأأأ   املأأأواد الأأأيت اعت أأأدهتا 

علأى أنأ  "ال نأوو تعيأني حامأ  احلقيبأة  9م  املأادة  2ل ت ص الفقرة (232)1989اللج ة يف عا  
الدسلوماسية م  سني ااشخاص املت تعأني ج سأية الدولأة املسأتقبلة دال مبوافقأة تلأك الدولأةل ونأوو 

درج عبأأارة "يف أي وقأت" سقصأد دضأأفاء تأ ملسأحبها يف أي وقأت"و ووفقأا  للتعليأأق  ي الصألةل "
 و (233)سحب تعسفي لل وافقة" الشرعية على أي

اخلارجية أن يقد  دخطأارا   املساعدة ال ي يعت   وق اة لة الثانية م  الطر  تتطلب و  (7)
ال يتفثر أي طر  و فاإلخطار امل اسب ضروري لض ان قدر م  االستقرار يف الوضعل مي س لك

نأأة تسأ ح ستوقأأع اإلخطأأار مفاجئأا و وقأأد صأأيغ احلكأم صأأياغة مر  وقفأأا  املسأأاعدة  وقأ تأفثرا  سأألبيا  س
قب  ع لية التشاور أو أث اء ا أو سعأد او ومل تُفأرض أي قيأود دجرائيأة علأى ع ليأة اإلخطأارو غأري 

وتوقيتأ ل الأ ي يفضأ    " وفقأا  للظأرو ل مبأا يف  لأك شأكلأن اإلخطار ي بغي أن يكأون "م اسأبا  
 أن يكون مبكرا و

__________ 

 و72ل اجمللد الثاينل )اة ء الثاين(ل الفقرة 1989ووو حولية  (232)
 و9مشروع املادة  ( م  التعليق على4الفقرة ) لاملرجع نفس  (233)
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روح التضأام  والتعأاون املفهومأة ضأ  ا   ثأةلل امل مور يف اة لة الثالنسد شرط التشاورو  (8)
وتشأري مل أة و 8و 7املأادتني مشأروعي يف مشاريع املواد سرمتهال ومبدأ التعاون امل صوص علي  يف 

علأأأى أسأأأاس  وقأأأ املسأأأاعدةو ورغأأأم أن ال وقأأأ " دىل اإلجأأأراءات الأأأيت ي بغأأأي اتباعهأأأا يف طرائأأأق"
أن مُتّك  ااطرا  املع ية  سالطرائقيكون ممك ا  دائ ا ل ف   شفن املشاورات املتصلة  متبادل قد ال
 يأتم سأني املتوقأع أن التشأاور" االقتضأاء حسأب" وتوضأح عبأارة فعأالوالودي و الوق  الم  تيسري 

 أو املتحأأدة أو اامأأم مسأأاعدة دولأأة مانأأت سأأواء)وأي جهأأة أخأأرى  ناحيأأةل مأأ  املتأأفثرةل الدولأأة
 واملساعدة دة أخرى( تقد جهة مساع

  18المادة 
 العققة بقواعد القانون الدولي األ ر 

ال  أأأ  مشأأأاريع املأأأواد  أأأ   سقواعأأأد القأأأانون الأأأدويل ااخأأأرى الواجبأأأة  -1 
 التطبيقو

ال ت طبق مشاريع املواد     يف نطاق خضوع االستجاسة دىل حاالت  -2 
 الكوارث لقواعد القانون الدويل اإلنساينو

 عليقالت  
و ااخأأرىالعالقأأة سأأني مشأأاريع املأأواد وقواعأأد القأأانون الأأدويل  18يت أأاول مشأأروع املأأادة  (1)

ويسأأعى دىل توضأأيح الطريقأأة الأأيت تتفاعأأ  هبأأا مشأأاريع املأأواد مأأع قواعأأد معي أأة مأأ  قواعأأد القأأانون 
لك هأأأا ت طبأأأأق يف و تتصأأأ  مباشأأأأرة سأأأالكوارث  ال الأأأدويل تعأأأاجل موضأأأوع مشأأأأاريع املأأأواد نفسأأأ  أو

 احلاالت اليت تغطيها مشاريع املوادو
التطبيأأأأأأق املسأأأأأأت ر  ضأأأأأأ اندىل يف الع أأأأأأوان " ااخأأأأأأرىإلشأأأأأأارة دىل "القواعأأأأأأد وهتأأأأأأد  ا (2)
وعبأأارة "قواعأأد القأأانون الأأدويل  اللت امأأات القائ أأة دواء املسأأائ  الأأيت تت اوهلأأا مشأأاريع املأأواد  أأ  ول

ال تشأأأري دىل القواعأأأد ااخأأأرى سفهنأأأا ل مرنأأأة عأأأ  قصأأأدل و 1ااخأأأرى الواجبأأأة التطبيأأأق"ل يف الفقأأأرة 
 "خاصة" في ا يتعلق مبشاريع املوادل ان احلال قد يكون أو ال يكون م لك تبعا  ملض وهناو 

القأأأانون الأأأدويل ااخأأأرى الواجبأأأة قواعأأأد "ت أأأاول أشأأأكال خمتلفأأأة مأأأ   1سأأأالفقرة ويُقصأأأد  (3)
مكرسأة يف معا أدات يأدخ  قواعد أمثر تفصأيال   ل سوج  خاصلو وتش       القواعدالتطبيق"

)ماملعا أأدات اإلقلي يأأة أو الث ائيأأة  أأ   نطاقهأأا مأأ  حيأأث املوضأأوع ضأأ   نطأأاق مشأأاريع املأأواد 
القواعأأد الأأواردة يف معا أأدات خمصصأأة  ومأأ لكاملسأأاعدة املتبادلأأة يف حالأأة الكأأوارث(ل س املتعلقأأة

  و(234)ملسائ  أخرى وتتض   مع  لك قواعد حمددة تعاجل حاالت الكوارث

__________ 

)املعدلأة  1965 عأا ل م  مرفأق اتفاقيأة تسأهي  حرمأة املالحأة البحريأة الدوليأة 5مثال  املادة "واو" م  الفرع انظر  (234)
 وUnited Nations, Treaty Series, vol. 1110, No. 8564, p. 318, at p. 320ل (1978يف عا  
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التفاعأ  سأني مشأاريع املأواد  أ   وقواعأد ل 1ويت اول مشروع املادة  أ ا أيضأا ل يف الفقأرة  (4)
القأأأانون الأأأأدويل غأأأأري املتعلقأأأأة مباشأأأأرة سأأأأالكوارثل والأأأيت ميكأأأأ  مأأأأع  لأأأأك أن ت طبأأأأق يف حأأأأاالت 

ال سأأأي ا ااحكأأأا  املتصأأألة  -ااحكأأأا  املتعلقأأأة سقأأأانون املعا أأأدات  مأأأثال  الكأأأوارثو ومأأأ   لأأأك 
ومأأأ لك القواعأأأد املتعلقأأأة مبسأأأؤولية  - ئأأأة وحأأأدوث تغأأأري أساسأأأي يف الظأأأرو أداء طار  ساسأأأتحالة

ال حت  حملهأا  الدول وامل ظ ات الدولية ومسؤولية اافرادو ويؤمد احلكم أن     الفئة م  القواعد
 ومشاريع املواد    

عأأريفو علأأى قواعأأد القأأانون الأأدويل ال 18رط عأأد  اإلخأأالل يف مشأأروع املأأادة وي طبأأق شأأ (5)
مشاريع املواد ال تغطي مجيع املسائ  اليت قد تكون  امة يف حاالت الكوارثو دضأافة  أن والواقع

دىل  لكل ال هتد  مشاريع املواد دىل م أع املضأي يف تطأوير قواعأد القأانون الأدويل العأريف يف  أ ا 
ون املعا أأأدات مأأأ  ديباجأأأة اتفاقيأأأة فيي أأأا لقأأأان مشأأأروع املأأادة علأأأى  أأأ ا ال حأأأول اسأأأُتوحياجملأأالو و 

ل الأأيت تأأ ص علأأى أن: "املسأأائ  الأأيت ال ت ظ هأأا أحكأأا   أأ   االتفاقيأأة سأأتظ  (235)1969 لعأأا 
 خاضعة لقواعد القانون الدويل العريف"و

أيضأأا   دضأأافة دىل  لأأكل ي بغأأي أالّ يغيأأب عأأ  اا  أأان أنأأ  قأأد تأأرد يف قأأانون املعا أأدات (6)
قواعأد القأانون و ل ال اعتربت اللج أة أن عبأارة "سالكوارثقواعد عامة التطبيق غري مرتبطة مباشرة 

"  أأي اانسأأب ل شأأارة دىل مجيأأع قواعأأد القأأانون الأأدويل الأأيت قأأد ااخأأرى الواجبأأة التطبيأأق الأأدويل
ي طبأق علأى  18ة تتفاع  مع مشاريع املوادل اهنا توضح أن شرط عد  اإلخالل يف مشروع املاد

 مجيع فئات قواعد القانون الدويلو
وقأأأد  والقأأانون الأأأدويل اإلنسأأاينو مشأأاريع املأأأواد سأأأني عالقأأة سالتحديأأأد ال 2الفقأأرة عأأاجل وت (7)

  وصيغ ال ص حبيث يوضح العالقة سجعطاء ااسبقية لقواعد القانون الدويل اإلنساين
ونظأرت اللج أأة يف ددراج نأأص يسأأتبعد سشأأك  صأأريح انطبأأاق مشأأاريع املأأواد يف حأأاالت  (8)

(ل حبيأأث ل الفقأرة الفرعيأأة )أ(3دضأأايف يف تعريأ  "الكارثأأة" )مشأروع املأأادة  ال أ اع املسأألح مع صأر
تتج أأأب أي تفسأأأري نعأأأ ل اغأأأراض مشأأأاريع املأأأوادل ال أأأ اع املسأأألح يأأأدخ  يف نطاقهأأأا يف حالأأأة 

و ومل يُأتَّبأأع  أأ ا الأأ هج نظأأرا  ملأأا قأأد يأأؤدي دليأأ  3يف مشأأروع املأأادة  ةالعتبأأة املأأ مور  معأأايرياسأأتيفاء 
ل وخباصأأأة يف حأأأاالت "الطأأأوارئ املعقأأأدة" الأأأيت تقأأأع فيهأأأا عكسأأأيةقأأأاطع مأأأ  نتأأأائج االسأأأتبعاد ال

الكارثأأة يف م طقأأة تشأأهد ن اعأأا  مسأألحا و واسأأتبعاد انطبأأاق مشأأاريع املأأواد اسأأتبعادا  مطلقأأا  سسأأبب 
سأأأي ا د ا   ااشأأأخاص املتأأأفثري  سالكارثأأأةل ال وجأأأود نأأأ اع مسأأألح يف الوقأأأت نفسأأأ  سيضأأأر حب ايأأأة

 و(236)ة تسبق ال  اع املسلحمانت سداية الكارث

__________ 

(235) United Nations, Treaty Series, vol. 1155, No. 18232, p. 331و 
 ل الفقرة الفرعية )أ(و3( م  التعليق على مشروع املادة 10الفقرة ) أعال انظر  (236)
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سوصأأفها قانونأأا  خاصأأا ل  قواعأأد القأأانون الأأدويل اإلنسأأاينيف مثأأ   أأ   احلأأاالتل تطبَّأأق و  (9)
 ال تغطأأأي فيأأأ  الأأأ ي" ال طأأأاقااحكأأأا  الأأأواردة يف مشأأأاريع املأأأواد  أأأ   "يف  سي  أأأا يسأأأت ر تطبيأأأق

وسأ لك تسأا م مشأاريع املأواد  وثأةقواعد القانون الدويل اإلنسأاين املسأائ  القانونيأة الأيت تثري أا مار 
كوارث الأأأيت حتأأأدث أث أأأاء نأأأ اع  أأأ   يف سأأأد الثغأأأرات القانونيأأأة يف محايأأأة ااشأأأخاص املتأأأفثري  سأأأال

 مشأأاريع ت ظ هأأا لأأيتسي  أأا تكأأون ااسأأبقية لقواعأأد القأأانون الأأدويل اإلنسأأاين يف احلأأاالت ا مسأألح
 أأأ    املأأأواد مشأأأاريعيشأأأار سوجأأأ  خأأأاص دىل أن و و الأأأدويل اإلنسأأأاين يف آن واحأأأد والقأأأانون املأأأواد
 أوقأأات يف القيأأا ل علأأى اإلنسأأانية امل ظ أأات قأأدرةا  أمأأا  عائقأأ متثأأ  أهنأأا علأأىي بغأأي تفسأأري ا  ال

تها نشأطسف الكأوارثل مأع سأالت ام  دثحت ع دما حىتالدولية أو غري الدولية(ل )ة املسلح اتال  اع
 واإلنساينالدويل  القانون جبمبو  دليها املس دة للواليةا  وفق اإلنسانية


