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الفصل الرابع
حماية األافا

في حارث الكوار




مقدمة
 ألف-
 -38ق أ أأررت اللج أ أأة يف دورهت أ أأا التاس أ أأعة واخل س أ أأني ( )2007أن ت أ أأدرج موض أ أأوع "محاي أ أأة
ااشأأخاص يف حأأاالت الكأوارث" يف سرنأأامج ع لهأأال وأن تعأأني السأأيد ددواردو سل سأأيا  -أوسأأبي ا
مقأأررا خاصأأا هل أ ا املوضأأوع()7و ويف الفقأأرة  7م أ ق أرار اة عيأأة العامأأة  66/62املأأؤرخ  6مأأانون
ااول/ديس رب 2007ل أحاطت اة عية سقرار اللج ة ددراج ا املوضوع يف سرنامج ع لهاو
 -39ونظأأرت اللج أأةل يف دوراهتأأا م أ السأأتني ( )2008دىل السادسأأة والسأأتني ( )2014يف
()8
وعرضت على اللج ة أيضا
ا املوضوع است ادا دىل سبعة تقارير متتاسعة قدمها املقرر اخلاص و ُ
م مرة أعدهتا اامانة( )9و وعة م الأردود اخلطيأة الأيت قأدمها مكتأب ت سأيق الشأؤون اإلنسأانية
واالحتاد الدويل ة عيات الصليب اامحر واهلالل اامحر على ااسئلة اليت وجهتها دليه ا اللج أة
يف عا )10(2008و
 -40ويف الأأدورة السادسأأة والسأأتني () 2014ل اعت أأدت اللج أأة يف الق أراءة ااوىل وعأأة
م أ  21مشأأروع مأأادة متعلقأأة حب ايأأة ااشأأخاص يف حأأاالت الك أوارث مشأأفوعة سالتعليقأأات
عليه أأا()11و وق أأررت اللج أأةل وفقأ أا لل أ أواد مأ أ  16دىل  21مأ أ نظامه أأا ااساس أأيل أن حتيأ أ
مشأأاريع امل أوادل ع أ طريأأق اامأأني العأأا ل دىل احلكومأأات وامل ظ أأات الدوليأأة املختصأأة واللج أأة
الدولي أأة للص أأليب اامح أأر وا الحت أأاد ال أأدويل ة عي أأات الص أأليب اامح أأر واهل أأالل اامح أأر لتق أأدمي
تعليقاهتا ومالحظاهتا عليها()12و
__________

( )7حوليأأة … 2007ل اجملل أأد الث أأاينل (اة أ ء الث أأاين)ل الفق أأرة 375و وأق أأرت اللج أأةل يف دورهت أأا الثام أأة واخل س أأني
()2006ل توصأأية فريأأق التخطأأي ددراج مجلأأة أم أور م هأأا موضأأوع "محايأأة ااشأأخاص يف حأأاالت الك أوارث" يف
سرنأامج ع أ اللج أأة الطويأ ااجأ و وتأأرد نبأ ة عأ املخطأ العأأا املتعلأأق ساملوضأأوعل مأ دعأأداد اامانأأةل مرفقأأة
ستقري أأر اللج أأة يف ع أأا ( 2006حولي أأة ووو 2006ل اجملل أأد الث أأاين (اةأ أ ء الث أأاين)ل املرف أأق الثال أأث)و وأحاط أأت
اة عي أأة العام أأة عل أأال يف قرار أأا  34/61امل أأؤرخ  4م أأانون ااول/ديسأ أ رب 2006ل س أأجدراج أ أ ا املوض أأوع يف
سرنامج ع اللج ة الطوي ااج و
( )8انظ أ أ أأر ( A/CN.4/598التقري أ أ أأر ااويل)ل و A/CN.4/615و( Corr.1التقري أ أ أأر الث أ أ أأاين)ل و( A/CN.4/629التقري أ أ أأر
الثالث)ل و A/CN.4/643و( Corr.1التقرير الراسأع)ل و( A/CN.4/652التقريأر اخلأامس)ل و( A/CN.4/662التقريأر
السادس)ل و A/CN.4/668و Corr.1و( Add.1التقرير الساسع)و
( A/CN.4/590 )9وAdd.1-3و
( )10حولية … 2008ل اجمللد الثاينل (اة ء الثاين)ل الفقرتان 33-32و
( )11الوثائق الرمسية للج عية العامةل الدورة التاسعة والستونل امللحق رقم )A/69/10( 10ل الفقرتان  55و56و
( )12املرجع نفس ل الفقرات 53-51و
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الحالية
باء -النظر في المواوع في الدورة
 -41يف الأأدورة احلاليأأةل مأأان معروضأا علأأى اللج أأة التقريأأر الثأأام لل قأأرر اخلأأاص ()A/CN.4/697ل
فضأأال ع أ التعليقأأات واملالحظأأات ال أواردة م أ احلكومأأات وامل ظ أأات الدوليأأة وغري أأا م أ الكيانأأات
( A/CN.4/696و)Add.1و
 -42ونظأأرت اللج أأة يف التقريأأر الثأأام لل قأأرر اخلأأاص يف جلسأأاهتا م أ  3291دىل 3296
املعق أ أأودة يف الف أ أأرتة مأ أ أ  2دىل  11أيار/م أ أأايو 2016و ويف اةلس أ أأة 3296ل املعق أ أأودة يف 11
أيار/م أأايو 2016ل أحال أأت اللج أأة دىل ة أأة الص أأياغة مش أأروع الديباج أأةل الأ أ ي اقرتحأ أ املق أأرر
اخلاص يف تقرير الثام ل ومشاريع املواد م  1دىل 21ل وأوع ت دىل ة ة الصياغة سأفن تشأرع يف
القراءة الثانية ملشاريع املواد آخ ة يف اعتبار ا تعليقات احلكومات وامل ظ أات الدوليأة وغري أا مأ
الكيانأأاتل ومقرتحأأات املقأأرر اخلأأاص وامل اقشأأة الأأيت دارت يف اةلسأأة العامأأة حأأول التقريأأر الثأأام
لل قرر اخلاصو
 -43ونظأأرت اللج أأة يف تقريأأر ة أأة الصأأياغة ( )A/CN.4/L.871يف جلسأأتها  3310املعقأأودة
يف  3ح يران/يوني أ أ  2016واعت أ أأدت اجمل وع أ أأة الكاملأ أأة م أ أ مشأ أأاريع امل أ أواد املتعلقأ أأة حب اي أ أأة
ااشخاص يف حاالت الكوارثل يف القراءة الثانيةل يف اةلسة نفسها (الفرع اء 1-أدنا )و
 -44ويف اةلس أ أ أ أ أات م أ أ أ أ أ  3332دىل  3335املعق أ أ أ أ أأودة يف الف أ أ أ أ أأرتة م أ أ أ أ أ  2دىل  4آب/
أغسطس 2016ل اعت دت اللج ة التعليقات على مشاريع املأواد املأ مورة أعأال (الفأرع أاء2-
أدنا )و
 -45وتق أأد اللج أأةل وفق أأا ل ظامه أأا ااساس أأيل دىل اة عي أأة العام أأة مش أأاريع املأ أواد مش أأفوعة
سالتوصية الواردة أدنا و

جيم -توصية اللجنة
 -46يف اةلسة 3335ل املعقودة يف  4آب/أغسأطس 2016ل قأررت اللج أةل وفقأا لل أادة 23
م أ نظامهأأا ااساسأأيل أن توصأأي اة عيأأة العامأأة سوضأأع اتفاقيأأة علأأى أسأأاس مشأأاريع امل أواد املتعلقأأة
حب اية ااشخاص يف حاالت الكوارثو

دال -إاادة بالمقرر الفا 
 -47يف اةلسأأة  3335املعقأأودة يف  4آب/أغسأأطس 2016ل ا أ ت اللج أأةل سعأأد اعت أأاد
مشاريع املواد املتعلقة حب اية ااشخاص يف حاالت الكوارثل القرار التايل سالتمية:



الدويلل
"دن ة ة القانون
"وقد اعت دت مشاريع املواد املتعلقة حب اية ااشخاص يف حاالت الكوارثل
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"تع أأرب لل ق أأرر اخل أأاصل الس أأيد ددواردو سل س أأيا  -أوس أأبي ال ع أ أ تق أأدير ا الب أأالغ
وهتانيه أأا احل أأارة مل أأا قدم أ م أ مس أأامهة س أأاروة يف دع أأداد مش أأاريع امل أوادل مب أأا س ل أ م أ جه أأود
ال تك أ ومأأا أسأأدا م أ تفأأان يف الع أ ل وملأأا حتقيق أ م أ نتأأائج يف وضأأع مشأأاريع امل أواد
املتعلقة حب اية ااشخاص يف حاالت الكوارث"و

هاء -نص مشاريع المواد المتعلقة بحماية األافا

في حارث الكوار

 -1نص مشاريع المواد
 -48يرد في ا يلي نص مشاريع املواد اليت اعت دهتا اللج ة يف القراءة الثانيةل يف دورهتا الثام أة
والستنيو
حماية األافا

في حارث الكوار

د تضع يف اعتبار ا الفقرة (1أ) م املادة  13مأ ميثأاق اامأم املتحأدةل الأيت
ت أ ص علأأى أن تبأأادر اة عيأأة العامأأة سأأججراء دراسأأات وتضأأع توصأأيات سغأأرض تشأأجيع
التطوير التدرني للقانون الدويل وتدوي ل
ود تفخأ يف احلسأبان تأواتر الكأوارث الطبيعيأة والبشأرية امل شأف وشأدهتا وآثار أأا
املدمرة القصرية والطويلة اامدل
ود تأ أأدرك متأ أأا اإلدراك االحتياجأ أأات ااساسأ أأية ل شأ أأخاص ال أ أ ي يتأ أأفثرون
الظرو ل
سالكوارثل وتعي وجوب احرتا حقوقهم يف
ود تعي القي ة ااساسية للتضأام يف العالقأات الدوليأة وأمهيأة توطيأد التعأاون
الدويل يف م مرحلة م مراح الكارثةل
ود تؤمد مبدأ سيادة الدول وجتأدد سالتأايل التفميأد علأى الأدور الرئيسأي للدولأة
امل كوسة سالكارثة يف توفري مساعدات اإلغاثةل
المادة 1
النطاق
ت طبق مشاريع املواد

على محاية ااشخاص يف حاالت الكوارثو

المادة 2
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 ماملةو
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المادة 3
استفدام المصطلحاث
اغراض مشاريع املواد

:

يقص أأد مبص أأطلح "الكارث أأة" :أي ح أأدث مفج أأع أو سلس أألة أح أأداث
(أ)
مفجع أأة ي أ أ جم ع ه أأا وق أأوع خس أأائر يف اارواح عل أأى نط أأاق واس أأعل أو معان أأاة وم أأرب
دنسانيان شديدانل أو ن وح مجاعيل أو أضرار مادية أو سيئية واسعة ال طاقل وعلى أو
يعط سشدة أنشطة اجملت ع؛
(ب) يقصد مبصأطلح "الدولأة املتأفثرة" الدولأة الأيت تقأع مارثأة يف دقلي هأا أو
يف دقليم خاضع لواليتها أو سيطرهتا؛
(ج) يقصأأد مبصأأطلح "الدولأأة املسأ ِ
أاعدة" الدولأأة الأأيت تقأأد امل أأساعدة دىل
ُ
دولة متفثرة مبوافقتها؛
(د) يقصأأد مبصأأطلح "اةهأأة املسأ ِ
أاعدة ااخأأرى" م ظ أأة حكوميأأة دولي أأة
ُ
خمتصأأةل أو م ظ أأة غأأري حكوميأأة ات صأألة أو ميأأان آخأأر و صأألة يقأأد املسأأاعدة دىل
الدولة املتفثرة مبوافقتها؛
(ه) يقصأ أأد مبصأ أأطلح "املس أ أأاعدة اخلارجيأ أأة" موظف أ أأو اإلغاث أ أأة واملع أ أأدات
مساعدة أو جهة ِ
والسلع واخلدمات املقدمة م دولة ِ
مساعدة أخرى دىل دولأة متفثرة يف
سياق مساعدات اإلغاثة يف حاالت الكوارث؛
(و) يقصأأد مبصأأطلح "موظفأأو اإلغاثأأة" املوظفأأون املأأدنيون أو العسأأكريون
أاعدة أو جه أأة مس أ ِ
الأ أ ي ترس أألهم دول أأة مس أ ِ
أاعدة أخ أأرى اغأ أراض تقأ أأدمي مأ أأساعدات
اإلغاثة يف حاالت الكوارث؛
(و) يقص أأد مبص أأطلح "املع أأدات والس أألع" اإلم أأدادات واادوات واآلالتل
واحليوانأأات املدرسأأة تأأدريبا خاصأأال وامل أواد الغ ائيأأةل وميأأا الشأأربل واإلمأأدادات الطبيأأةل
وسأأب اإلي أواءل والكسأأاءل واافرشأأةل واملرمبأأات ومعأأدات االتصأأاالت وغري أأا م أ ل أواو
مساعدات اإلغاثة يف حاالت الكوارثو
المادة 4
الكرامة اةنسانية
يتعني احرتا مرامة اإلنسان ااصيلة ومحايتها يف حاالت الكوارثو
المادة 5
حقوق اةنسان
ل شخاص املتفثري سالكوارث احلق يف احرتا حقوقهم اإلنسانية ومحايتها وفقا
للقانون الدويلو
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المادة 6
المبادئ اةنسانية
يتع أأني االس أأتجاسة حل أأاالت الك أوارث وفق أأا ملب أأادئ اإلنس أأانية واحلي أأاد وال ا أأةل
وعلأى أساس عد الت يي ل ومبراعاة احتياجات ااشخاص القاسلني للتفثر سوج خاصو
المادة 7
واجب التعاون
يف سأأياق تطبيأأق مشأأاريع امل أواد أ ل تتعأأاون الأأدولل حسأأب مقتضأأى احلأأالل
في أا سي هأا ومأأع اامأم املتحأأدة وع اصأر حرمأة الصأأليب اامحأر واهلأأالل اامحأر واةهأأات
املساعدة ااخرىو
المادة 8
أاكال التعاون في ارستجابة لحارث الكوار
يش أ التع أأاون يف االسأأتجاسة حل أأاالت الك أوارث املسأأاعدات اإلنس أأانيةل وت أأسيق
أع ال اإلغاثة واالتصاالت الدوليةل وتوفري موظفي اإلغاثأة واملعأدات والسألع واملأوارد العل يأة
والطبية والتق يةو
المادة 9
الحد من مفاطر الكوار
 -1حتأأد م أ دولأأة م أ خمأأاطر الك أوارث سا أأا التأأداسري امل اسأأبةل سوسأأائ
م ها التشريعات واانظ ةل مل ع الكوارث والتخفي م آثار أا والتف ب هلاو
 -2تش تداسري احلد م خمأاطر الكأوارث دج أراء ع ليأأات تقيأأيم لل خأاطرل
ومجع ونشر املعلومات املتعلقأة ساملخأاطر ومأا سأبق تكبأد مأ خسأائرل ودنشأاء نُظأم ل نأ ار
املبكر وتشغيلهاو
المادة 10
دور الدولة المتأثرة
 -1علأ أ أأى الدولأ أ أأة املتأ أ أأفثرة واجأ أ أأب ض أ أ أ ان محايأ أ أأة ااشأ أ أأخاص وتقأ أ أأدمي
مس أأاعدات اإلغاث أأة يف ح أأاالت الكأ أوارث يف دقلي ه أأا أو ااق أأاليم اخلاض أأعة لواليته أأا أو
سيطرهتاو
 -2تضأأطلع الدولأأة املتأأفثرة سالأأدور الرئيسأأي يف توجي أ مسأأاعدات اإلغاثأأة
ومراقبتها وت سيقها واإلشرا عليهاو
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المادة 11
واجب الدولة المتأثرة في التماس المساعدة الفارجية
على الدولة املتفثرةل يف حالة جتاوو حجم الكارثأة سوضأوح قأدرهتا الوط يأأة علأأى
االس أأتجاسةل واج أأب الت أأاس املس أأاعدةل حس أأب مقتض أأى احل أأالل مأ أ ال أأدول ااخ أأرى
واامم املتحدة واةهات املساعدة ااخرى احملت لةو
المادة 12
عروض المساعدة الفارجية
 -1للدول واامم املتحدة واةهات املساعدة ااخرى احملت لة أن تعأرضل
يف حاالت الكوارثل مساعدهتا على الدولة املتفثرةو
 -2ع دما تلت س دولة متفثرة املساعدة اخلارجية م خالل طلب توجهأ
دىل دولة أخرى أو دىل اامم املتحدة أو دىل أي جهة مساعدة أخرى حمت لةل فأجن علأى
اةهأأة متلقيأأة الطلأأب أن تسأأارع دىل ديأأالء الطلأأب االعتبأأار الواجأأب ودىل دسأأالغ الدولأأة
املتفثرة سرد او
المادة 13
موافقة الدولة المتأثرة على المساعدة الفارجية
 -1يتطلب تقدمي املساعدة اخلارجية موافقة الدولة املتفثرةو
 -2ال حتُجب املوافقة على املساعدة اخلارجية تعسفاو
 -3ع أأد تقأأدمي عأأرض مسأأاعدة خارجيأأة وفقأأا ملشأأاريع امل أواد أ ل فأأجن
عل أأى الدولأأة املتأأفثرةل مل أأا مأأان لأأك ممك أأال أن تعل أ قرار أأا سشأأفن العأأرض املقأأد يف
الوقت امل اسبو
المادة 14
اروط تقديم المساعدة الفارجية
نأأوو للدولأأة املتأأفثرة فأأرض شأأروط علأأى تقأأدمي املسأأاعدة اخلارجيأأة هلأأاو وتكأأون
أ الشأأروط متفقأأة مأأع مشأأاريع امل أواد أ ل وقواعأأد القأأانون الأأدويل الواجب أأة التطبيأأقل
والقأأانون الأأوطر للدولأأة املتأأفثرةو وتراعأأي أ الشأأروط االحتياجأأات احملأأددة ل شأأخاص
املتفثري سالكوارث ونوعية املساعداتو وحتدد الدولة املتفثرةل ع د وضع الشأروطل نطأاق
املساعدة املطلوسة ونوعهاو
المادة 15
تيسير المساعدة الفارجية
 -1تتخأ الدولأأة املتأأفثرة التأأداسري الالومأةل يف دطأأار قانوهنأأا الأأوطرل لتيسأأري
تقدمي املساعدة اخلارجية سصورة فورية وفعالةل وخباصة في ا يتعلق مبا يلي:
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موظف أأو اإلغاث أأةل يف أأاالت مث أ االمتي أأاوات واحلص أأاناتل وش أأروط
(أ)
م ح التفشرية والدخولل وتصاريح الع ل وحرية الت ق ؛
(ب) املعأأدات والسأألعل يف أأاالت مث أ االش أرتاطات والتعريفأأات اة رميأأة
والضرائب وال ق ل والتصر فيهاو
 -2تض الدولة املتفثرة سأهولة االطأالع علأى تشأريعاهتا وأنظ تأأها ات
الأصلةل تيسريا المتثال أحكا القانون الوطرو
المادة 16
حماية موظفي اةغاثة ومعداث وسلع اةغاثة
تتخ أ الدول أأة املت أأفثرة الت أأداسري امل اس أأبة لض أ ان محاي أأة م أأوظفي اإلغاث أأة واملع أأدات
والسأألع املوجأأودة يف دقلي هأأا أو يف ااقأأاليم اخلاضأأعة لواليتهأأا أو سأأيطرهتا اغ أراض تقأأدمي
املساعدة اخلارجيةو
المادة 17
وقف المساعدة الفارجية
للدول أأة املت أأفثرة أو الدول أأة املس أأاعدة أو اام أأم املتح أأدة أو أي جه أأة مس أأاعدة
أخأأرى أن توقأ املسأأاعدة اخلارجيأأة يف أي وقأأتو وتقأأد الدولأأة أو اةهأأة العاومأأة علأأى
املساعدة دخطارا م اسبا س لكو وتتشأاور الدولأة املتأفثرةل وحسأب االقتضأاءل
وق
الدولأأة املسأأاعدة أو اامأأم املتحأأدة أو اةهأأة املسأأاعدة ااخأأرىل سشأأفن وقأ املسأأاعدة
اخلارجية وطرائق و
المادة 18
العققة بقواعد القانون الدولي األ ر
التطبيقو

-1

ال أ مشأأاريع امل أواد أ سقواعأأد القأأانون الأأدويل ااخأأرى الواجبأأة

 -2ال ت طبق مشاريع املواد
الكوارث لقواعد القانون الدويل اإلنساينو

يف نطاق خضوع االستجاسة دىل حاالت

 -2نص مشاريع المواد والتعليقاث عليها
 -49يأأرد في أأا يلأأي نأأص مشأأروع الديباجأأة ومشأأاريع امل أوادل الأأيت اعت أأدهتا اللج أأة يف الق أراءة
الثانيةل مشفوعة سالتعليقاتو
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حماية األافا

في حارث الكوار

ووو
إذ تض ااع فا ااي اعتبارها ااا الفقا اارة (1أ) ما اان الما ااادة  13ما اان ميثا اااق األما اام
المتح اادة ،الت ااي ت اانص عل ااى أن تب ااادر الجمعي ااة العام ااة ب ااءجراء دراس اااث وتض ااع
توصياث بغرض تشجيع التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوين ،
وإذ تأ ذ في الحسبان تاواتر الكاوار الطبيعياة والبشارية المنشاأ واادتها
وآثارها المدمرة القصيرة والطويلة األمد،
وإذ تاادرك تمااام اةدراك ارحتياجاااث األساسااية لصااافا
بالكوار  ،وتعي وجوب احترام حقوقهم في هذه الظروف،

الااذين يتااأثرون

وإذ تعااي القيمااة األساسااية للتضااامن فااي العققاااث الدوليااة وأهميااة توطيااد
التعاون الدولي في كل مرحلة من مراحل الكارثة،
وإذ تؤكاد مبادأ سايادة الادول وتجادد بالتاالي التأكياد علاى الادور الرئيساي
للدولة المنكوبة بالكارثة في توفير مساعداث اةغاثة،
...
التعليق
( )1هت أأد الديباج أأة دىل ت أأوفري دط أأار مف أأا ي ي ملش أأاريع امل أوادل حي أ ّدد الس أأياق الع أأا ال أ ي
صيغت في مشاريع املواد املتعلقة حب ايأة ااشأخاص يف حأاالت الكأوارثل ويأوفّر السأ د امل طقأي
ااساسي لل صو
( )2وترمأ أ الفق أأرة ااوىل مأ أ الديباج أأة عل أأى الوالي أأة املسأ أ دة دىل اة عي أأة العام أأةل مبوج أأب
الفقأرة (1أ) مأ املأأادة  13مأ ميثأأاق اامأأم املتحأدةل ستشأأجيع التطأأوير التأأدرني للقأأانون الأأدويل
وتدوي أ أ ل وعل أأى اهل أأد املرتت أأب عل أأى ل أأك الأ أ ي ت ش أأد ة أأة الق أأانون ال أأدويلل عل أأى ال ح أأو
امل صوص علي يف املادة  1م نظامها ااساسيو و ي تستخد مفردات شبيهة ستلك الواردة يف
أحدث املشاريع ال هائية للج ة اليت تتضأ ديباجأة()13و ومأ أغراضأها أيضأا أهنأا تسأل الضأوءل
م أ البدايأأةل علأأى أن مشأأاريع امل أواد تتض أ ع اصأأر تتعلأأق سك أ م أ التطأأوير التأأدرني للقأأانون
الدويل وتدوي و
__________

( )13انظأأر امل أواد املتعلقأأة مب أأع الضأأرر العأأاسر للحأأدود ال أأاجم ع أ أنشأأطة خطأأرةل مرفأأق ق أرار اة عيأأة العامأأة 68/62
املؤرخ  6مانون ااول/ديس رب 2007ل والتعليق عليهال حولية ووو 2001ل اجمللد الثأاين (اةأ ء الثأاين)ل الفصأ
اخلامسل الفرع اء؛ واملواد املتعلقة سقانون طبقات امليا اةوفيأة العأاسرة للحأدودل قأرار اة عيأة العامأة 124/63
املأأؤرخ  11مأأانون ااول/ديس أ رب 2008ل والتعليق أات عليهأأال حوليأأة ووو 2008ل اجمللأأد الثأأاين (اة أ ء الثأأاين)ل
الفص الراسعل الفرع اءو
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( )3وتوج أ الفق أأرة الثاني أأة م أ الديباج أأة ال ظ أأر دىل ت أواتر الك أوارث الطبيعي أأة والبش أرية امل ش أأف
وش أأدهتا وآثار أأا امل أأدمرةل ال أأيت أث أأارت قل أأق اجملت أأع ال أأدويلل م أأا دف أأع ساللج أأة دىل ص أأياغة قواع أأد
مقارنة
قانونيةو واإلشارة دىل "الكوارث الطبيعية والبشرية امل شف" تؤمد مسة ممي ة ملشاريع املواد
هلا سالصكوك ااخرى امل اثلة اليت يكون نطاقهأا أضأيق حبُكأم اقتصأار ا علأى الكأوارث الطبيعيأةو
فالكوارثل على نقأيض تلأك الرؤيأةل مثأريا مأا تكأون وراء نشأوئها وعأة معقأدة مأ ااسأبابو
وعالوة على لكل يُقصد مبشاريع املواد أن تش خمتل مراحأ دورة الكارثأةل مأع الرتميأ علأى
االستجاسة واحلد مأ خمأاطر الكأوارثو والقصأد مأ اإلشأارة دىل "اآلثأار القصأرية والطويلأة اامأد"
أأو سيأأان أن حمأأور ترمي أ مشأأاريع امل أواد لأأيس اآلثأأار املباشأأرة للكارثأأة فحسأأبو م أأا تأأوحي تلأأك
اإلشارة أيضا ساتباع هنج جامع يش اانشطة املكرسة ملرحلة التعايفو
( )4وتت أأاول الفقأأرة الثالث أأة م أ الديباج أأة االحتياجأأات ااساسأأية ل ش أأخاص ال أ ي تك أأون
حيأأاهتم ورفأأا هم وممتلكأأاهتم قأأد تضأأررت سأالكوارثل وتكأأرر التفميأأد علأأى وجأأوب احأرتا حقأأوق
الظرو ل على ال حو امل صوص علي يف مشاريع املوادو
ؤالء ااشخاص يف مث
( )5وتأ أ ّمر الفق أأرة الراسع أأة مأ أ الديباج أأة سالقي أأة ااساس أأية للتض أأام يف العالق أأات الدولي أأة
وسفمهي أأة توطي أأد التع أأاون ال أأدويل يف مأ أ مرحل أأة مأ أ مراحأ أ الكارث أأةل ومالمه أأا مفهوم أأان حموري أأان
سال سأأبة هل أ ا املوضأأوعل وال ميك أ تفسأأريمها علأأى أهن أأا ي تقصأأان م أ سأأيادة الأأدول املتأأفثرة وم أ
اختصاصاهتا يف حدود القانون الدويلو أما مر "م مرحلة م مراح الكارثة" فهو تسليم سف ّن
نطاق مشاريع املواد يش ل حسب االقتضاءل م املراح اليت تتفلّ م ها دورة الكارثةو
( )6والفقرة ااخرية م الديباجة تؤمد مبدأ سيادة الدول وتعيد التفميد علأى الأدور الرئيسأي
للدولأأة املتأأفثرة يف تأأوفري مسأأاعدات اإلغاثأأةل و أأو مأأا يشأأك ع صأرا أساسأأيا مأ ع اصأأر مشأأاريع
امل أوادو والغأأرض مأ اإلشأأارة دىل السأأيادة والأأدور الرئيسأأي للدولأأة امل كوسأأة أأو سس أ اخللفيأأة الأأيت
ي بغي أن تفهم يف ضوئها وعة مشاريع املواد سفم لهاو
المادة 1

النطاق
ت طبق مشاريع املواد

على محاية ااشخاص يف حاالت الكوارثو

التعليق
( )1حيدد مشروع املادة  1نطأاق مشأاريع املأوادل ويتتبأع مسأار صأياغة ع أوان املوضأوعو و أو
حيدد اجتا مشاريع املواد ساعتبار ا ترم يف املقا ااول على محاية ااشخاص ال ي تتفثر حياهتم
ورفأأا هم وممتلكأأاهتم سأأالكوارثو وس أأاء عليأ ل ي صأأب الرتميأ ل م أأا حيأأدد مشأأروع املأأادة 2ل علأأى
تيسأأري االسأأتجاسة للك أوارثل فضأأال عأ احلأأد مأ خمأأاطر الك أوارثل علأأى أأو مأأا وفعأأال يلأأح
احتياجات ااشخاص املع يني ااساسيةل وحيرت يف الوقت ات حقوقهم سالكام و
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( )2وتغط أأي مش أأاريع امل أوادل م أ حي أأث االختص أأاص املوض أأوعيل حق أأوق والت ام أأات ال أأدول
املتأأفثرة سكارثأأة مأأا في أأا يتعلأأق سااشأأخاص املوجأأودي يف أراضأأيها (سصأأر ال ظأأر عأ ج سأأيتهم)
أو يف أقاليم خاضأعة لواليتهأا أو سأيطرهتال وحقأوق والت امأات الأدول الثالثأة وامل ظ أات احلكوميأة
الدوليأة وامل ظ أأات غأري احلكوميأأة وغري أا مأ الكيانأات الأأيت ميك هأا التعأأاونل وخباصأة التعأأاون يف
توفري املساعدة الغوثية يف حاالت الكأوارث ويف احلأد مأ خمأاطر الكأوارثو ومأ املفهأو أن أ
احلقأأوق وااللت امأأات تسأأري علأأى حمأأوري مهأأا :حقأأوق والت امأأات الأأدولل مأ م هأأا جتأأا ااخأأرىل
وحقأوق والت امأأات الأأدول جتأأا ااشأخاص احملتأأاجني دىل احل ايأأةو ولأأئ مأان الرتميأ ي صأأب علأأى
احملور ااولل تتطرق مشاريع املواد أيضال ودن سشك عأا ل دىل حقأوق اافأراد املتأفثري سأالكوارث
على ال حأو احملأدد يف القأانون الأدويلو وأمهيأة محايأة حقأوق اإلنسأان يف حأاالت الكأوارث تتجلأى
يف اال ت ا املت ايد ال ي تولي هل املسفلة يئات حقوق اإلنسان امل شفة سرعاية اامم املتحأدةل
فضأأال عأ احملأأامم اإلقلي يأأة والدوليأأةو وعأأالوة علأأى لأأكل وم أأا أأو مبأأني يف مشأأروع املأأادة 3ل
ال تقتصر مشاريع املواد على نوع معأني مأ الكأوارثو فأالت يي سأني الكأوارث الطبيعيأة والكأوارث
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
( )3ويقتص أأر نط أأاق مش أأاريع امل أ أواد م أ أ حي أأث االختص أأاص الشخص أأي عل أأى ااش أأخاص
الطبيعيأأني املتأأفثري سأأالكوارثو وساإلضأأافة دىل لأأكل نأأري الرتمي أ سصأأورة رئيسأأية علأأى أنشأأطة
الأأدول وامل ظ أأات احلكوميأأة الدوليأأةل مبأأا فيهأأا م ظ أأات التكامأ اإلقلي أأيل والكيانأأات ااخأأرى
الأ أأيت تت تأ أأع ساختصأ أأاص قأ أأانوين دويل حمأ أأدد يف تأ أأوفري املسأ أأاعدة الغوثيأ أأة يف حأ أأاالت الك أ أوارثو
أم أأا أنش أأطة امل ظ أأات غ أأري احلكومي أأة وغري أأا مأ أ اةه أأات الفاعل أأة اخلاص أأةل ال أأيت يُش أأار دليه أأا
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
التعأأاون ال أ ي يقأأع علأأى عأأاتق الأأدولل علأأى ال حأأو ال أوارد يف مشأأروع املأأادة  )7أو سصأأورة غأأري
مباشأأرةل ساعتبار أأا خاضأأعة للق أوانني احملليأأة امل ف أ ة ملشأأاريع امل أواد للدولأأة املتأأفثرةل أو لدولأأة ثالثأأةل
أو لدولة ج سية الكيان أو اةهة الفاعلة اخلاصةو وفي ا عدا احلاالت املبي ة على وجأ التحديأدل
تش مشاريع املواد االستجاسة الدولية للكوارث م جانب اةهات الفاعلة الدولية واحمللية علأى
حد سواءو ومع لكل ال تش مشاريع املواد أنواعا أخرى م املساعدة الدوليةل مثأ املسأاعدة
اليت تقدمها الدول لرعايا ا يف اخلارج واملساعدة الق صليةو
( )4وم أأا ت ش أأري دلي أ عبأأارة "يف ح أأاالت" ال أواردة يف ع أوان املوضأأوعل يرم أ نط أأاق مش أأاريع
املوادل م حيث االختصاص ال مرل ترمي ا رئيسيا على مرحلة االستجاسة التعايف املبكر سعد وقوع
الكارثة مباشرةل مبا يف لك مرحلأة التع أري سعأد وقأوع الكارثأةو ومأع لأكل تشأ مشأاريع املأواد
أيضال على و ما يؤمد مشروع املادة 2ل مرحلة ما قبأ وقأوع الكارثأةل و أو مأا يت اولأ مشأروع
املادة  9ال ي يتطرق انشطة احلد م خماطر الكوارث والوقاية م ها والتخفي م حدهتاو

22

GE.16-14345

A/71/10

( )5وال تقتصأأر مشأأاريع املأوادل مأ حيأأث االختصأأاص املكأأاينل علأأى اانشأأطة املضأأطلع هبأأا
يف مكان وقوع الكارثةل س تش أيضا اانشطة امل جأ ة داخأ الأدول املقدمأة لل سأاعدة ودول
العبأأورو م أأا أن الطأأاسع العأأاسر للحأأدود لكارثأأة لأأيس شأأرطا ضأأروريا لتفعيأ تطبيأأق مشأأاريع املأوادو
ف املؤمد أن ليس م ال ادر أن ُحتدث الكوارث الكبرية أثرا عاسرا للحدودل مأا يأؤدي دىل ويأادة
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
أو إلقليم خاضع لواليتها أو سيطرهتاو ويف حال وقوع مارثةل يقع على عاتق الدول واجب محاية
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 أيضأاو ومأع أن اعتبأارات خمتلفأة قأد ت شأفل
ما مل يُ ص على خال لكل فجن مشاريع املواد ليست مفصلة على مقأاس نأوع حمأدد أو حالأة
حمددة م الكأوارثل سأ يُقصأد هبأا أن تكأون مرنأة التطبيأق حبيأث تلأح االحتياجأات ال اشأئة عأ
مجيع الكوارث سصر ال ظر ع أثر ا العاسر للحدودو
المادة 2
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 ماملةو
التعليق
( )1يتوسأأع مشأأروع املأأادة  2يف شأأرح مشأأروع املأأادة ( 1ال طأأاق) ستأأوفري م يأأد م أ التوجي أ
سشأأفن الغأأرض م أ مشأأاريع امل أوادو وتتعلأأق القضأأية الرئيسأأية املثأأارة ساملقاسلأأة سأأني "االحتياجأأات"
و"احلقوق"و ومانت اللج أة علأى درايأة سال قأاش الأدائر يف دوائأر املسأاعدة اإلنسأانية سشأفن مأا د ا
م أأان ي بغ أأي تفض أأي اتب أأاع هن أأج "ق أأائم عل أأى احلق أأوق" س أأدال مأ أ ال أ هج التقلي أأدي "الق أأائم عل أأى
االحتياج أأات"ل أو العكأ أأسو ومأ أأان الش أأعور السأ أأائد لأ أأدى اللج أأة أن ال هجأ أأني ليسأ أأا مت أ أأافري
سالضرورةل ولك م اافضأ اعتبأار مأ م ه أا مك أال لاخأرو واسأتقر رأي اللج أة علأى صأيغة
تؤمأأد أمهيأأة االسأأتجاسة حلأأاالت الك أوارثل واحلأأد م أ خمأأاطر الك أوارث سشأأك مأأا وفعأأال يلأأح
"احتياجأأات" ااشأأخاص املع يأأنيو وي بغأأيل يف دطأأار أ االسأأتجاسة أو احلأأد م أ املخأأاطرل أن
ُحترت حقوق ؤالء ااشخاص احرتاما مامالو
( )2ومأأع أن عبأأارة "مافيأأة وفعالأأة" ليسأأت سالضأأرورة مصأأطلحا ف يأأال فأأجن املقصأأود هبأأا أأو
اةأأودة العاليأأة يف االسأأتجاسة أو احلأأد م أ خمأأاطر الك أوارثل و لأأك م أ أج أ تلبيأأة االحتياجأأات
ااساس أأية ل ش أأخاص املت أأفثري سالكارث أأةو وت أأرد ص أأيغ مماثل أأة يف االتفاق أأات القائ أأةل يف س أأياق
الصيغ صيغة "فعالة ومتضافرة" وصيغة "سريعة وفعالة"ل الواردتان
االستجاسة للكوارثو وم
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يف اتفأأاق راسطأأة أمأأم ج أأوب شأأرق آسأأيا لعأأا  2015املتعلأأق سأأجدارة الكأوارث ومواجهأأة الطأوارئ
(في أ أأا يل أ أأي "اتف أ أأاق آس أ أأيان")()14ل وص أ أأيغة "حس أ أ وفعالي أ أأة" املس أ أأتخدمة يف اتفاقي أ أأة ت أ أأامبريي
لع أ أأا  1998املتعلق أ أأة ستق أ أأدمي م أ أوارد االتص أ أأاالت الس أ أألكية والالس أ أألكية للح أ أأد م أ أ الك أ أوارث
ولع لي أأات اإلغاث أأة ("اتفاقي أأة ت أأامبريي")()15و ونظأ أرا للس أأياق الأ أ ي ي بغ أأي أن حت أأدث فيأ أ أ أ
االس أأتجاسةل ف أأجن مص أأطلح "فعال أأة" يش أأري ضأ أ ا دىل ع ص أأر التوقي أأت امل اس أأبو فكل أأا طال أأت
االستجاسة ق ّ احت ال فعاليتهاو و ا اةانب وغري م اةوانب اليت جتع اسأتجاسة مأا "مافيأة"
و"فعالة" أو موضأوع أحكأا أخأرى مأ مشأاريع املأوادل مبأا فيهأا مشأروع املأادة 15و ومأ املتفأق
علي مع لك أن رغم الدعوة دىل استجاسة على مستوى عالل فجن ا املطلب ي بغأي أن يكأون
مسأأت دا دىل مأأا أأو واقعأأي وممك أ التحقيأأق "يف أرض الواقأأع" يف أي حالأأة حمأأددة م أ حأأاالت
الكوارثو وم مثل ال يُ مرل على سبي املثالل أن االستجاسة نب أن تكون فعالة "متاما"و

( )3ومع أن الرتمي الرئيسي ملشاريع املواد و االسأتجاسة للكأوارثل فأجن البعأد املتعلأق ساحلأد
م خماطر الكوارث يقع أيضا ض نطاقها و و موضوع مشروع املادة 9و وس لكل فجن مشاريع
املأواد تسألّم سأأاالعرتا العأأا علأأى نطأأاق اجملت أأع الأأدويل (وآخأأر جتلياتأ دطأأار ِسأ داي للحأأد مأ
خمأأاطر الك أوارث للفأأرتة 2030-2015ل ال أ ي اعتُ أأد يف عأأا )16()2015ل سالأأدور ااساسأأي
للحأد مأ خمأاطر الكأوارثو واإلشأارة دىل دجأراءات "مافيأة وفعالأأة" علأى أو "يلأح االحتياجأأات
ااساسأأية ل شأأخاص املع يأأني وحيأأرت حقأأوقهم ماملأة"ل تسأأري سالتأأايل علأأى االسأأتجاسة للكأوارث
وعلى احلد م أخطار الكوارث سواء سسواءو
( )4وقأأررت اللج أأة عأأد صأأياغة احلكأأم يف شأأك سيأأان عأأا سشأأفن الت أ ا الأأدولل د رئأأي أن
لك ل يسلِّ الضوء سالقدر الكايف على احلقوق وااللت امات احملددة للدولة املتأفثرةو فلأم يكأ مأ
الواضحل على سبي املثالل ما د ا مانت الصيغة ست يِّ مبا يكفي سني االلت امات املختلفأة الأيت
تقأأع علأأى عأأاتق الأأدول املختلفأأةل مث أ الدولأأة املتأأفثرة مقاس أ الأأدول املسأأاعدةو وس أأاء علأأى لأأكل
مل تُدرج دشارة دىل الدولل على أسأاس أن أ اإلشأارة ليسأت ضأرورية متامأا حلكأم يتعلأق سأالغرض
م مشاريع املوادو ويُ ظر يف الت امات الدول حتديدا يف أحكا أخرى م مشاريع املوادو
( )5وتعكأأس مل أأة "تيسأأري" رؤيأأة اللج أأة للأأدور الأ ي ميكأ أن تؤدي أ مشأأاريع امل أواد ض أ
اجمل وعة الشاملة للصكوك والرتتيبات القائ ة على املستوى الدويل يف سأياق املسأاعدة الغوثيأة يف
ح أأاالت الك أوارثل فض أأال ع أ احل أأد م أ خم أأاطر الك أوارثو فق أأد ارتئ أأي أن مش أأاريع امل أواد ل أأيس
مبقأأدور ا أن تض أ وحأأد ا حأأدوث اسأأتجاسةل أو احلأأد م أ املخأأاطرل ولك أ الغأأرض م هأأا أأو
تيسري استجاسة مافية وفعالة أو احلد م املخاطرو

__________

(ASEAN Document Series 2005, p. 157 )14و
(United Nations, Treaty Series, vol. 2296, No. 40906, p. 5 )15و
( )16دطأأار ِس أ داي للحأأد م أ خمأأاطر الك أوارث للفأأرتة 2030-2015ل ال أ ي اعتُ أأد يف م أؤمتر اامأأم املتحأأدة العأأاملي
الثالث املعر ساحلد م خماطر الك أوارث وأقرتأ اة عي أأة العامأة يف قرار أا  283/69املأؤرخ  3ح يران/يونيأ 2015ل
املرفق الثاينو
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( )6وأُدرجأ أأت صأ أأفة "ااساسأ أأية" سعأ أأد مصأ أأطلح "االحتياجأ أأات" ل شأ أأارة سوضأ أأوح دىل أن
االحتياجات املشار دليها ي االحتياجأات املتعلقأة سالبقأاء أو مأا مياثلهأا مأ احتياجأات أساسأية
يف أعق أأاب الكارث أأةو ورئ أأي أن ص أأفة "ااساس أأية" تُظ ِه أأر سوض أأوح الس أأياق ال أ ي ت ش أأف في أ أ أ
اإلشارة م لك يف سياق أمهية مراعاة احتياجات ااشخاص
االحتياجاتو وي بغي أن تُفهم
القاسلني للتفثر سوج خاصل على ال حو املشار دلي يف مشروع املادة 6و
( )7واملقصود سعبارة "ااشخاص املع يني" ااشأخاص املتأفثرون سصأورة مباشأرة سالكارثأةل مبأ
فأأيهم املش أردون سسأأببهال ولأأيس ااف أراد املتأأفثري سصأأورة غأأري مباشأأرةو وقأأد أدرجأأت أ العبأأارة
لتحديد نطاق تطبيق مشاريع املواد و أ ا يتفأق مأع الأ هج املتّبأع يف الصأكوك القائ أة والأ ي يرِّمأ
على تقدمي اإلغاثة ل شخاص املتفثري مباشرة سالكارثةو وال يعر لك أن اافراد املتفثري سصورة
غري مباشرةل سفشكال م ها مثال وفاة أفراد م ااسرة يف مارثة أو تكبُّد خسارة اقتصأادية سسأبب
وقوع مارثة يف مكان آخرل سيُحرمون م التعويض أو االنتصأا و لأك أن نيأة اللج أة ال تتجأ
دىل ال ص على القواعد القانونية اليت تسري على ؤالء اافراد يف مشاريع املوادو فجدراج احلد مأ
خمأأاطر الكأوارث ضأ نطأأاق مشأأاريع املأواد يعأأر أن عبأأارة "ااشأأخاص املع يأأني" سأأو تشأ
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
( )8واهلد م عبارة "حيرت حقأوقهم ماملأة" ضأ ان احأرتا ومحايأة احلقأوق املع يأةل علأى أو
مأأا يؤمأأد ل يف سأأياق حقأأوق اإلنسأأانل مشأأروع املأأادة 5و وساإلضأأافة دىل لأأكل تأأرتك اة لأأة ع أأدا
مسفلة ميفية دع ال احلقوق لتحدد ا القواعد ات الصلة م القانون الأدويل نفسأهاو ومأع أن
مشأأاريع املأواد تتأأوخى يف املقأأا ااول تطبيأأق حقأأوق اإلنسأأانل الأأيت أأي موضأأوع مشأأروع املأأادة 5ل
ف أأجن اإلش أأارة دىل "احلق أأوق" ليس أأت أأرد دش أأارة دىل حق أأوق اإلنس أأانل ود أأا دش أأارة أيض أأا دىل مجل أأة
حقوق م ها احلقوق املكتسبة مبوجب القانون الداخليو
المادة 3

المصطلحاث
استفدام 
اغراض مشاريع املواد

:

يقص أأد مبص أأطلح "الكارث أأة" :أي ح أأدث مفج أأع أو سلس أألة أح أأداث
(أ)
مفجع أأة ي أ أ جم ع ه أأا وق أأوع خس أأائر يف اارواح عل أأى نط أأاق واس أأعل أو معان أأاة وم أأرب
دنسانيان شديدانل أو ن وح مجاعيل أو أضرار مادية أو سيئية واسعة ال طاقل وعلى أو
يعط سشدة أنشطة اجملت ع؛
(ب) يقصأأد مبص أأطلح "الدولأأة املت أأفثرة" الدولأأة ال أأيت تقأأع مارث أأة يف دقلي ه أأا
أو يف دقليم خاضع لواليتها أو سيطرهتا؛
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(ج) يقصأأد مبصأأطلح "الدولأأة املسأ ِ
أاعدة" الدولأأة الأأيت تقأأد امل أأساعدة دىل
ُ
دولة متفثرة مبوافقتها؛
(د) يقصأأد مبصأأطلح "اةهأأة املسأ ِ
أاعدة ااخأأرى" م ظ أأة حكوميأأة دولي أأة
ُ
خمتصأأةل أو م ظ أأة غأأري حكوميأأة ات صأألة أو ميأأان آخأأر و صأألة يقأأد املسأأاعدة دىل
الدولة املتفثرة مبوافقتها؛
(ه) يقصأ أأد مبصأ أأطلح "املس أ أأاعدة اخلارجيأ أأة" موظف أ أأو اإلغاث أ أأة واملع أ أأدات
مساعدة أو جهة ِ
والسلع واخلدمات املقدمة م دولة ِ
مساعدة أخرى دىل دولأة متفثرة يف
سياق مساعدات اإلغاثة يف حاالت الكوارث؛
(و) يقصأأد مبصأأطلح "موظفأأو اإلغاثأأة" املوظفأأون املأأدنيون أو العسأأكريون
أاعدة أو جه أأة مس أ ِ
الأ أ ي ترس أألهم دول أأة مس أ ِ
أاعدة أخ أأرى اغأ أراض تقأ أأدمي مأ أأساعدات
اإلغاثة يف حاالت الكوارث؛
(و) يقص أأد مبص أأطلح "املع أأدات والس أألع" اإلم أأدادات واادوات واآلالتل
واحليوانأأات املدرسأأة تأأدريبا خاصأأال وامل أواد الغ ائيأأةل وميأأا الشأأربل واإلمأأدادات الطبيأأةل
وسأأب اإلي أواءل والكسأأاءل واافرشأأةل واملرمبأأات ومعأأدات االتصأأاالت وغري أأا م أ ل أواو
مساعدات اإلغاثة يف حاالت الكوارثو
التعليق
( )1تت ثأ أ ممارس أأة اللج أأةل م أأا يتجل أأى يف معظ أأم مش أأاريع املأ أواد املعت أأدة سش أأفن خمتلأ أ
مواضأأيع القأأانون الأأدويلل يف ددراج حكأأم سشأأفن "اسأأتخدا املصأأطلحات"و وسعأأض املصأأطلحات
اليت اختري ددراجها يف مشروع املادة  3قد مرت حتديأدا يف التعليقأات علأى مشأاريع مأواد شأىتل
ساعتبار ا تتطلب تعريفاو وأدرجت مصطلحات أخرى سال ظر دىل تواتر استع اهلا سصأورة عامأة يف
مشاريع املوادو



 الفقرة الفرعية (أ )
وحأ أدد
( )2تع أأر الفق أأرة الفرعي أأة (أ) مص أأطلح "الكارث أأة" اغأ أراض مش أأاريع املأ أواد حصأ أراو ُ
التعري مي يعكس سشك سليم نطاق مشاريع املواد على ال حو الوارد يف مشروع املادة 1ل مع
جت أب أمأأور مثأ التطأرق دون قصأأد دىل أحأأداث خطأأرية أخأرى مااومأأات السياسأأية واالقتصأأادية
اليت قد تعط أيضا أنشطة اجملت عل لك ها رج عأ نطأاق مشأاريع املأوادو ويتضأح أ ا التحديأد
مأ خأأالل مستأأني مأ مسأأات أ ا التعري أ ( :أ) الرتمي أ علأأى وجأأود حأأدث مفجأأع يعط أ سشأأدة
أنشطة اجملت ع؛ و(ب) ددراج عدد م العبارات الوصفيةو
( )3وحبثأأت اللج أأة هنأأج اتفاقيأأة تأأامبريي املت ث أ يف تصأأوير الكارثأأة علأأى أهنأأا نتيجأأة حأأادثل
وحتديأأدا حأأدوث خلأ خطأأري يف حيأأاة ت أأع مأأا نأأاجم عأ لأك احلأأادثل ولأأيس احلأأادث نفسأ و
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ومانت اللج ة تدرك أن ا ال هج يعكس الفكر املعاصر يف دوائر املساعدات اإلنسانيةل على أو
ما أمد ل علأى وجأ اخلصأوصل املأؤمتر العأاملي املعأر ساحلأد مأ الكأوارث لعأا 2005ل و أو املأؤمتر
ال ي عقدت اامم املتحدة يف يوغو سالياسانل م ا تؤمد املعا دات وغري ا م الصأكوك احلديثأةل
مبأأا يف لأأك اإلرشأأادات املتعلقأأة سالتسأأهي احمللأأي لل سأأاعدات الدوليأأة ل غاثأأة يف حأأاالت الطأوارئ
واملساعدات ااوليأة ل نعأاش وت ظي هأال و أي درشأادات وضأعها االحتأاد الأدويل ة عيأات الصأليب
اامحأأر واهل أأالل اامح أأر يف ع أأا ( 2007في أأا يلأأي "درش أأادات االحت أأاد ال أأدويل")()17و وم أأع ل أأكل
قأأررت اللج أأة أن حتأأول الرتمي أ دىل مأأا مأأان علي أ مفهأأو "الكارثأأة" ساعتبار أأا حأأدثا حمأأددال مبأأا أهنأأا
تشرع يف صياغة صك قانوين يتطلب تعريفا قانونيا أوج وأدقل وليس صكا ا توج سياسايتو
( )4واشأ أرتاط وج أأود احل أأدث مقي أأد سع أأدة أش أأكالو ف أأفوال اس أأتخدمت اإلش أأارة دىل ح أأدث
"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
اعت أأد معهأأد القأأانون الأأدويل يف دورة سأأروج املعقأأودة يف عأأا )18(2003ل و أأو التعري أ ال أ ي
تع أأد درسأأاء أ العتبأأة املرتفعأأة حبيأأث تُسأأتبعد ااومأأات احلأأادة ااخأأرىو وي بغأأي فهأأم املقصأأود
سكل أأة "مفجأأع" ستطبيأأق الوصأ الأوارد يف اةأ ء املتبقأأي مأ الأ صل أي "ووو يأ جم ع هأأا وقأأوع
خسأائر يف اارواح علأأى نطأأاق واسأعل أو معانأأاة ومأأرب دنسأانيان شأأديدانل أو نأ وح مجأأاعيل أو
أضأرار ماديأأة أو سيئيأأة واسأأعة ال طأأاقل وعلأأى أأو يعط أ سشأأدة أنشأأطة اجملت أأع"؛ ومأ لك مبراعأأاة
نطاق مشاريع املواد والغرض م هال على ال حو املبني يف مشروعي املأادتني  1و2و وساإلضأافة دىل
لأأكل تشأأري املأأادة دىل "حأأدث ووو أو سلسأألة أحأأداث" لتغطيأأة أنأواع ااحأأداثل مثأ الكأوارث
الصأأغرية ال طأأاق املتكأأررةل الأأيت قأأد ال تبلأأغ مبفرد أأا العتبأأة الالومأأة ولك هأأا تشأأك ت عأأة حأأدثا
مفجعا اغراض مشاريع املوادو وال يوجأد أي تقييأد سشأفن سأبب احلأدثل سأواء أمأان طبيعيأا أ
سشأأري امل شأأفل تسأألي ا سأأفن الكأوارث مثأريا مأأا ت شأأف نتيجأأة جمل وعأأة معقأدة مأ ااسأأباب الأأيت قأأد
تش أ ع اصأأر طبيعيأأة متامأأا وع اصأأر ترجأأع دىل اانشأأطة البش أريةو وساملث أ ل ت طبأأق مشأأاريع امل أواد
على ااحداث املفاجئة (مث ال الول أو التسونامي) والظأوا ر البطيئأة احلأدوث (مثأ اةفأا أو
ارتفأأاع مسأأتوى سأأطح البحأأر)ل فضأأال ع أ ااحأأداث الصأأغرية ال طأأاق املتكأأررة (الفيضأأانات أو
االهنياالت اارضية)و
( )5ويقيَّأد احلأأدث تقييأأدا دضأأافيا سشأأرطني مأ شأأروط السأأببيةو فأأفوال لكأأي يعتأأرب احلأأدث أو
سلسأألة ااحأأداث "مفجع أة"ل سأأاملعا املقصأأود يف مشأأاريع امل أوادل نأأب أن تتسأأبب يف نتيجأأة أو
أمثأأر م أ ال تأأائج اارسأأع احملت لأأة و أأي :خسأأائر يف اارواح علأأى نطأأاق واسأأعل أو معانأأاة ومأأرب
دنسانيان شأديدانل أو نأ وح مجأاعيل أو ضأرر مأادي أو سيئأي سأالغو وس أاء علأى لأكل فأجن وقأوع

__________

( )17االحتأأاد الأأدويل ة عيأأات الصأأليب اامحأأر واهلأأالل اامح أرل اإلرشأأادات املتعلقأأة سالتسأأهي احمللأأي لل سأأاعدات
الدولية ل غاثة يف حاالت الطوارئ واملساعدات ااولية ل نعاش وت ظي ها (ج ي ل )2007و
()18
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حأأدث مبأأري مثأ ولأ ال خطأأري يضأأرب يف وس أ احملأأي أو يف م طقأأة غأأري مف ولأأة وال يس أفر عأ
واح أأدة عل أأى ااقأ أ مأ أ ال ت أأائج اارس أأع احملت ل أأة املقص أأودةل لأ أ يبل أأغ العتب أأة املأ أ مورة يف الفق أأرة
الفرعيأأة (أ)و وساإلضأأافة دىل لأأك تقيَّأد طبيعأأة احلأأدث تقييأأدا دضأأافيا سالشأأرط ال أ ي يقضأأي سأأفن
ت أأؤدي أي م أ ال ت أأائج اارس أأع احملت ل أأةل أو مجيعه أأا حبس أأب احلال أأةل دىل تعط أ ش أأديد يف أنش أأطة
اجملت أأعو وسعبأأارة أخأأرىل فأأجن وقأأوع حأأدث يسأأفرل علأأى سأأبي املثأأالل ع أ أض أرار ماديأأة واسأأعة
ال طأأاق دون أن يعط أ سش أأدة أنش أأطة اجملت أأع ل أ يس أأتويف ش أأرط العتب أأةو ول أ ا حي أأتف التعري أ ل
ساشأأت ال علأأى أ الع اصأأر السأأببيةل جوانأأب الأ هج املتبأأع يف ال صأأوص املعاصأأرةل علأأى أأو مأأا
يتجلى يف اتفاقية تامبرييل وحتديدا اعتبار نتيجة احلدث جانبأا أساسأيا للتعريأ ل ودن مأان لأك
اغراض حتديد عتبة تطبيق مشاريع املوادو
( )6وميث ع صأر "خسأائر يف اارواح علأى نطأاق واسأع" ت قيحأا اسأتوحي مأ مدونأة قواعأد
السألوك حلرمأأة الصأأليب اامحأأر واهلأأالل اامحأأر الدوليأة وامل ظ أأات غأأري احلكوميأأة أث أأاء اإلغاثأأة يف
حاالت الكوارث لعا )19(1995و ويفيد شرط وقوع خسائر يف اارواح "علأى نطأاق واسأع" يف
استبعاد ااحداث الأيت تسأفر عأ وقأوع خسأائر يف اارواح م خفضأة نسأبيال مأع مراعأاة أن أ
ااحداث قد تستويف مع لك شرطا م الشأروط السأببية ااخأرىو وعلأى العكأسل فأجن احلأدث
ال أ ي يتسأأبب يف خسأأائر يف اارواح علأأى نطأأاق واسأأع ميك أ أن يسأأتويف مبفأأرد شأأرط السأأببية
ويسفر ع تفعي تطبيق مشاريع املواد د ا مان يؤدي دىل تعط شديد يف أنشطة اجملت عو
( )7وأُدرج احت أ أأال حأ أأدوث "معانأ أأاة ومأ أأرب دنسأ أأانيني شأ أأديدي " تسأ أألي ا م أ أ اللج أ أأة سأ أأفن
مث أريا م أ الك أوارث الكبأأرية يكأأون مقرتن أأا خبسأأائر يف اارواح علأأى نط أأاق واسأأع أو مبعانأأاة وم أأرب
دنس أأانيني ش أأديدي ل مب أأا يف ل أأك م أأا ي ش أأف عأ أ اإلص أأاسات غ أأري امل يت أأة أو اامأ أراض أو املش أأام
الصأأحية ااخأأرى الأأيت تتسأأبب فيهأأا الكارثأأةو وس أأاء علأأى لأأكل تغطأأي مشأأاريع املأواد احلأأاالت الأأيت
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
خطري يؤدي دىل معاناة ومرب دنسانيني شديدي على و يعط سشدة أنشطة اجملت عو
( )8وساملث أ ل يشأأري "ال أ وح اة أأاعي" دىل دحأأدى ال تأأائج ااخأأرى للك أوارث الكأأربىل و أأي
ن وح ال اس على نطاق واسأعو ودضأافة دىل "املعانأاة والكأرب اإلنسأانيني الشأديدي "ل فأجن ال أ وح
سس أأبب ح أأدوث مارث أأة أأو أح أأد أمث أأر س أأبيلني ش أأيوعا العتب أأار ااش أأخاص "مت أأفثري " سكارث أأةو
فأأال وح يتسأأبب لل أأاس يف وضأأع مأأارثي م أ ج أراء افتقأأار م دىل سأأب مسأأب الأأروق واخلأأدمات
االجت اعيأأة وال سأأيج االجت أأاعيو وي بغأأي للأأدول أيضأأال يف دطأأار امتثاهلأأا اللت اماهتأأا امل صأأوص
عليها يف مشأاريع املأوادل أن تضأع يف االعتبأار البعأد املتعلأق سأال وحو وقأد أُدرج نعأت "اة أاعي"
ملواءمت مع العتبة العالية لتطبيق مشاريع املوادو
__________
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( )9وأدرجت اللج ة عبارة "أضرار مادية أو سيئية واسعة ال طاق" ددراما م هأا للضأرر الواسأع
ال ط أأاق ال أ ي تلحق أ الك أوارث الكب أأرية ع أأادة سامل تلك أأات وس أأب الع أأيش وااص أأول االقتص أأادية
واملادية واالجت اعية والثقافيةل فضأال عأ البيئأةل ومأا ي أتج عأ لأك مأ تعطيأ انشأطة اجملت أع
اخلسارة عادة يف ت ية البشر ورفا همو وي بغي أن يكون
سسبب الرتاجع اخلطري ال ي ُحت ِدث
واضأأحا أن مشأأاريع امل أواد ال تغطأأي اخلسأأارة البيئيأأة أو اخلسأأارة يف امل تلكأأات يف حأأد اهتأأال س أ
اخلسارة يف ااشخاص؛ ما يعر جتّب 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
أيضأأا اانشأأطة الرامي أأة دىل في أ اخلس أأارة يف اارواح الأأيت ُحيت أ ح أأدوثها يف املسأأتقب نتيج أأة
للضرر البيئي الواقعو
( )10وم ا سبقت اإلشارة دلي ل يفيد شأرط حأدوث تعطيأ شأديد انشأطة اجملت أع يف حتديأد
عتبأأة مرتفعأأة تسأأتبعد م أ نطأأاق تطبيأأق مشأأاريع امل أواد اان أواع ااخأأرى ل ومأأات مث أ ااومأأات
السياس أأية أو االقتص أأادية اخلط أأريةو و أ أ االختالف أأات يف التطبي أأق يؤي أأد ا مأ أ لك الغ أأرض مأ أ
مشاريع املأوادل علأى ال حأو احملأدد يف مشأروع املأادة 2ل م أا يؤيأد ا مأا ثبأت مأ أن نأوع احل ايأة
املطلوسة واحلقأوق املقصأودة قأد تكأون خمتلفأةل وأن أاك قواعأد أخأرى للقأانون الأدويلل وال سأي ا
القأ أأانون الأ أأدويل اإلنسأ أأاينل ت ظ هأ أأا سأ أأدرجات متفاوتأ أأةل علأ أأى ال حأ أأو املشأ أأار دلي أ أ يف مشأ أأروع
املأأادة 18و وال ميك أ وص أ حالأأة ن أ اع مسأألح ساعتبار أأا يف حأأد اهتأأا مارثأأة اغ أراض مشأأاريع
املواد و فشأرط التعطيأ الشأديد ي طأوي سالضأرورة أيضأا علأى دمكانيأة دحأداث أ ا التعطيأ و
و أ ا يعأأر أن مأأون دولأأة مأأا ا أ ت تأأداسري م اسأأبة للحأأد مأ خمأأاطر الكأوارث أو تأأداسري غوثيأأةل
وفقأأا خلط أ الط أوارئ املقأأررة يف مواجهأأة مارثأأة قأأادرة علأأى أن تعط أ سشأأدة أنشأأطة اجملت أأعل ال
يؤدي يف حد ات دىل استبعاد تطبيق مشاريع املوادو
( )11وعلأأى الأأرغم م أ أن ال تأأائج اارسأأع احملت لأأة املشأأار دليهأأا تأأوفر قأأدرا م أ التوجي أ سشأأفن
مأأا ميك أ اعتبأأار تعطأأيال شأأديدا انشأأطة اجملت أأعل فأأجن اللج أأة أحج أأت ع أ تقأأدمي م يأأد م أ
الع اصر الوصفية أو املقيِّدةل لكي ترتك امشا للتقدير يف امل ارسة الع ليةو
( )12وتعريأ أ "الكارث أأة" اغأ أراض مش أأاريع املأ أواد مر أأون سالتحدي أأد الأ أوارد يف الفق أأرة  2مأ أ
مشروع املادة 18ل سفن مشاريع املأواد ال ت طبأق يف نطأاق خضأوع االسأتجاسة دىل الكارثأة لقواعأد
القانون الدويل اإلنساينو

الفقرة الفرعية (ب )
( )13اس أ أأتوحيت الفق أ أأرة الفرعي أ أأة (ب)ل ال أ أأيت تع أ أأر مص أ أأطلح "الدول أ أأة املت أ أأفثرة"ل اغأ أ أراض
مشأ أأاريع امل أ أوادل م أ أ تعري أ أ املصأ أأطلح ات أ أ يف درشأ أأادات االحتأ أأاد الأ أأدويل()20و و أ أأي تعكأ أأس
__________

( )20انظأأر درشأأادات االحتأأاد الأأدويل (احلاشأأية  17أعأأال )ل الفقأأرة  8م أ اإلرشأأاد "( 2الدولأأة الأأيت يتعأأرض السأأكان
أو امل تلكات فيها اضرار م جراء مارثة معي ة 
")و

GE.16-14345

29

A/71/10

التوجأ الرئيسأأيل و أأو أن مشأأاريع املأواد موجهأأة سالدرجأأة ااوىل دىل الأأدولو م أأا تشأأري أيضأأا دىل
حموريأأة الأأدور الأ ي ي بغأأي أن تضأأطلع س أ الدولأأة املتأأفثرة سالكارثأأةل علأأى ال حأأو احملأأدد يف مشأأروع
املادة 10و
( )14واخلاصية الرئيسية يف االستجاسة للكأوارث أو احلأد مأ خماطر أا أي سأيطرة الدولأةو ويعأر
لأأك يف معظأأم احلأأاالت السأأيطرة الأأيت متارسأأها الدولأأة الأأيت تقأأع الكارثأأة يف دقلي هأأاو غأأري أن أ ا
ال يسأأتبعد سالضأأرورة حأأاالت أخأأرى نأأوو فيهأأا للدولأأة أن متأأارس الواليأأة حبكأأم القأأانون أو السأأيطرة
حبكأأم الواقأأع علأأى دقلأأيم آخأأر تقأأع في أ مارثأأةو وعبأأارة "يف دقلي هأأا أو يف دقلأأيم خاضأأع لواليتهأأا أو
سيطرهتا" مستوحاة م تعري "دولة املصدر" الوارد يف الفقرة الفرعيأة (د) مأ مشأروع املأادة  2مأ
مواد عا  2001سشفن م ع الضرر العاسر للحدود ال اجم ع أنشطة خطرة()21و
( )15ورأت اللج ة أن الدولة اليت متأارس الواليأة أو السأيطرة علأى دقلأيم (غأري دقلي هأا) حتأدث
اإلمكانية ضأ يا أيضأا يف
في مارثة ستعترب أيضا "دولة متفثرة" اغراض مشاريع املوادو وترد
االعرتا ل يف مشروع املادة 18ل سانطباق مشاريع املواد يف سأياق مأا يسأ ى "الكأوارث املعقأدة"
الأأيت تقأأع يف نفأأس اإلقلأأيم ال أ ي نأأري في أ ن أ اع مسأألحل مأأا مل تك أ االسأأتجاسة للكارثأأة املع يأأة
حمكومأأة سقواعأأد القأأانون الأأدويل اإلنسأأاينو ويف الوقأأت نفس أ ل تع أأدت صأأياغة أ ا احلكأأم دسأراو
الصأألة اإلقلي يأأةو وعلأأى أ ا ال حأأول ال يُقصأأد ساإلشأأارة دىل "الواليأأة القضأأائية" أن تش أ دول
اة سأأية الأأيت قأأد تأأدعي االختصأأاصل مبوجأأب القأأانون الأأدويلل علأأى اافأراد املتأأفثري سكارثأأة تقأأع
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:
الدولة اليت تقع يف دقلي ها الكارثةل والدولة اليت متارس والية أو سيطرة على لك اإلقليم نفس و
( )16والغرض م عبارة "تقع مارثة" و مواءمة تعري "الدولأة املتأفثرة" ستعريأ "الكارثأة" يف
الفقرة الفرعية (أ)و ويراد هبا دناد تواون سني خيار الرتمي على آثار الكوارثل وسالتايل ويأادة عأدد
الأأدول الأأيت ميكأ أن تعتأأرب "دوال متأأفثرة"ل واخليأأار املقاسأ سأأالرتمي علأأى الع صأأر اإلقلي أأي (حيأأث
يقأأع احلأأدث)ل ال أ ي ميك أ أن يسأأتبعد س أأال موجأأب دوال تعأأاين آث أأار الكارثأأة حأأىت دن مل يك أ
احلدث قد وقعل سدقيق العبارةل يف دقلي ها (أو يف دقليم خاضع لواليتها أو سيطرهتا)و وس اء علأى
لأأكل فأأجن دحالأأة صأأرحية دىل تعري أ "الكارثأأة" يف الفقأأرة الفرعيأأة (أ)ل أأي مبثاسأأة اع أرتا سأأفن
مشأأاريع املأواد تأ ص علأأى تعريأ مرمأأب للكارثأأة يشأ احلأأدث وآثأأار علأأى حأأد سأواءل ويأأوحي
سأأفن دوال خمتلفأأة ميكأ أن تعتأأرب "متأأفثرة"ل اغأراض مشأأاريع املأوادل يف سأأي اريو ات خمتلفأأةو م أأا
أهنا ت سجم مع ال هج ال ي تتبع اللج ة يف ال ظر يف عواقب احلدث ساعتبار لك ع صرا رئيسيا
()22
لغرض حتديد العتبة الدنيا لتطبيق مشاريع املواد و
__________

( )21قرار اة عيأة العامأة  68/62املأؤرخ  6مأانون ااول/ديسأ رب 2007ل املرفأقل املأادة 2؛ ولالطأالع علأى التعليأق
علي ل انظر حولية ووو 2001ل الفص اخلامسل الفرع اءو
( )22انظر الفقرة ( )4م التعليق على مشروع املادة  3أعال و
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الفقرة الفرعية (ج )
( )17اس أأتُ د تعريأ أ "الدول أأة املس أأاعدة" الأ أوارد يف الفق أأرة الفرعي أأة (ج) مأ أ تعريأ أ "الدول أأة
املتضأام ة" الأوارد يف االتفاقيأة اإلطاريأة لل سأاعدة يف أال احل ايأة املدنيأة لعأا )23(2000ل وقأأد
استعيض ع مصطلح "الدولة املستفيدة" مبصطلح "الدولة املتفثرة"ل و أو املصأطلح املسأتخد يف
مشأأاريع امل أواد واملعأأر يف الفقأأرة الفرعيأأة (ب)و وتشأأري عبأأارة "الدولأأة الأأيت تقأأد املسأأاعدة" دىل
مفهأأو "املسأأاعدة اخلارجيأأة"ل ال أوارد تعريفهأأا يف الفقأأرة الفرعيأأة (ه)ل واملضأأطلع هبأأا اسأأت ادا دىل
واجب التعاون امل مور يف مشروع املادة 7ل مقروءا ساالقرتان مع مشروعي املادتني  8و9و
( )18وال تصأ دولأأة ض أ فئأأة "الدولأأة املسأأاعدة" دال ع أأدما تكأأون املسأأاعدة قيأأد التقأأدمي
أو قُأ أدمت فع أأالو وسعب أأارة أخ أأرىل ف أأجن دول أأة تع أأرض املس أأاعدة ليس أأت "دول أأة مس أأاعدة"ل م أأع
مأأا يرتتأأب علأأى لأأك م أ آثأأار قانونيأأة خمتلفأأة ناشأأئة ع أ أ ا التص أ ي ل علأأى ال حأأو الأأوارد يف
مشاريع املوادل دىل أن توافق الدولة املتفثرة على تلك املساعدةل طبقا ملشروع املادة 13و

الفقرة الفرعية (د )
( )19عأأالوة علأأى الأأدول املتأأفثرة والأأدول املسأأاعدةل ي أراد مبشأأاريع امل أواد أيضأأا ت ظأأيم موق أ
اةهأأات املسأأاعدة ااخأأرىو فه أأاك جأ ء مبأأري مأ اانشأأطة املعاصأأرة للحأأد مأ خمأأاطر الكأوارث
واإلغاث أأة يف ح أأاالت الك أأوارث تق أأو س أ أو ترع أأا امل ظ أأات الدولي أأةل وم ه أأا عل أأى س أأبي املث أأال
ال احلصأأرل اامأأم املتحأأدةل فضأأال عأ م ظ أأات غأأري حكوميأأة وميانأأات أخأأرىو و أ الفئأأة مأ
اةهات يشار دليها ت عة يف مشأاريع املأواد ساسأم "اةهأات املسأاعدة ااخأرى"و ولأيس يف  أ
اإلشأأارة مأأا أ سأأاملرم القأأانوين املختلأ لك أ مأ أ اةهأأات مبوجأأب القأأانون الأأدويلل و أأو
()24
ما تقر مشاريع املوادل وم ها على سبي املثال مشروع املادة  12و 
( )20و ا التعري يعكس التعليق على مشروع املادة 7ل ال ي يؤمد فهم مصطلح "اةهات
املس أأاعدة" عل أأى أن أ أ يش أأريل يف الص أأيغة املس أأتخدمة يف مش أأروع امل أأادة 7ل دىل اام أأم املتح أأدةل
وع اصأر حرمأة الصأليب اامحأر واهلأالل اامحأأرل وجهأات املسأاعدة ااخأرى()25و وأضأيفت عبأأارة
"أو ميأأان" امل قولأأة مأ اتفأأاق راسطأأة أمأأم ج أأوب شأأرق آسأأيا()26ل مأ أجأ أن تبأأني أن اةهأأات
املشارمة يف جهود اإلغاثة يف حاالت الكوارث ليست ملها قاسلة للتص ي ضأ فئأة أو أخأرى
م أ الفئأأات امل أ مورةو وعلأأى وج أ اخلصأأوصل ي بغأأي أن تفهأأم أ العبأأارة علأأى أهنأأا تشأأري دىل
ميانات مث حرمة الصليب اامحر واهلالل اامحرو
__________

()23
()24
()25
()26
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)United Nations, Treaty Series, vol. 2172, No. 38131, p. 213, art. 1 (fو
انظر الفقرة ( )4م التعليق على مشروع املادة  12أدنا و
انظأأر الفقأأرة ( )1م أ التعليأأق علأأى مشأأروع املأأادة  7أدنأأا و انظأأر أيضأأا درشأأادات االحتأأاد الأأدويل (احلاشأأية 17
أعال )ل اإلرشاد ( 14-2تعري "اةهة املساعدة")و
الفقرة  1م املادة ( 1تعري "الكيان املساعد")و
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( )21وفه ت اللج ة تعري "اةهات املساعدة ااخرى" على أنأ يقتصأرل اغأراض مشأاريع
املأوادل علأأى اةهأأات ااج بيأأة علأأى الدولأأة املتأأفثرة()27و وس أأاءً عليأ ل فأأجن أنشأأطة امل ظ أأات غأأري
احلكوميأأة احملليأأةل علأأى سأأبي املثأأالل ليسأأت مشأ ولةو م أأا أن نطأأاق مشأأاريع امل أواد لأ يش أ
عرضا جهة حملية ع دت دىل تفمنيل أو حماولة تفمنيل مساعدة م اخلارج و
َ
( )22وعلى غرار تعريأ "الدولأة املسأاعدة" الأوارد يف الفقأرة الفرعيأة (ج)ل تشأري عبأارة "يقأد
املساعدة دىل الدولة املتفثرة مبوافقتها" الواردة يف هناية الفقرة دىل الدور احملوري لل وافقة يف مشاريع
العبارة أيضا م ساب االعرتا ساجمل وعة الواسأعة
املوادل ع ال مبشروع املادة 13و وأُدرجت
م اانشطة اليت تضطلع هبأا الكيانأات املع يأة عأادة يف سأياق مأ مأ احلأد مأ خمأاطر الكأوارث
وتقدمي املساعدة الغوثية يف حاالت الكوارثل واليت ت ظ ها مشاريع املوادو

الفقرة الفرعية ( )
( )23حتأأدد الفقأأرة الفرعيأأة ( أأ) نأأوع املسأأاعدة الأأيت تتوقأأع مشأأاريع امل أواد أن تقدم أ الأأدول أو
اةهأأات املسأأاعدة ااخأأرى دىل الدولأأة املتأأفثرةل ساعتبأأار شأأكال م أ أشأأكال التعأأاون املتوخأأاة يف
املادة 8و
( )24وتسأأت د الصأأيغة دىل م أ م أ املبأأادئ التوجيهيأأة سشأأفن اسأأتخدا أصأأول أج بيأأة للأأدفاع
العسكري واملدين يف ع ليات اإلغاثأة يف حأاالت الكأوارث (املعروفأة أيضأا ساسأم "مبأادئ أوسألو
التوجيهي أأة")( )28واالتفاقي أأة اإلطاري أأة لل س أأاعدة يف أأال احل اي أأة املدني أأة لع أأا )29(2000و وق أأد
اسأتُعيض عأ اإلشأأارة دىل "املأواد" الأأيت تأرد يف مبأادئ أوسأألو التوجيهيأة سعبأأارة "املعأدات والسأألع"
و ي املصطلح املستخد يف مشاريع املوادل ويرد تعريف يف الفقرة الفرعية (و)و
( )25وعبأأارة "املقدمأة مأ دولأأة مسأأاعدة أو جهأأة مسأأاعدة أخأأرى دىل دولأأة متأأفثرة" تؤمأأد مأأرة
أخأرى طبيعأة العالقأة القانونيأة سأني الدولأة املسأاعدة أو اةهأة املسأاعدة والدولأة املتأفثرةل علأى أو
ما ت ص علي مشاريع املوادو
( )26أما العبارة اخلتاميأة فاملقصأود هبأا توضأيح الغأرض الأ ي ي بغأي أن تقأد اجلأ املسأاعدة
اخلارجي أ أأةل أال و أ أأو "مس أ أأاعدات اإلغاث أ أأة يف ح أ أأاالت الكأ أ أوارث"و وت أ أأدرك اللج أ أأة أن مفه أ أأو
"املسأاعدة اخلارجيأأة"ل حبكأم تعريفأ ل ي طبأق سالتحديأأد علأى مرحلأأة االسأتجاسةو ومأأع أن الصأأياغة
حمبومأأة ساملصأأطلحات الف يأأة اخلاصأأة مبجأأال مواجهأأة الك أوارثل ف أ املسأألم س أ أهنأأا متوافقأأة م أع
اةأ ء املعأأر مأ الغأأرض العأأا ملشأأاريع املأوادل علأأى ال حأأو املبأأني يف مشأأروع املأأادة 2ل أي "تيسأأري
__________

( )27انظر الفقرة ( )2م التعليق على مشروع املادة  14أدنا و
( )28مكتب ت سيق الشؤون اإلنسانيةل املبأادئ التوجيهيأة سشأفن اسأتخدا أصأول أج بيأة للأدفاع العسأكري واملأدين يف
ع ليأأات اإلغاثأأة يف حأأاالت الكأوارث (مبأأادئ أوسأألو التوجيهيأأة) لعأأا 2006ل سالصأأيغة امل قحأأة يف  1تش أري
الثاين/نوف رب 2007و
( )29انظر املادة (1د) (تعري "املساعدة")و
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االسأ أأتجاسة الكافيأ أأة والفعالأ أأة حلأ أأاالت الك أ أوارث واحلأ أأد م أ أ خمأ أأاطر الك أ أوارثل علأ أأى أ أأو يلأ أأح
االحتياجات ااساسية ل شخاص املع يني وحيرت حقوقهم ماملة"و

الفقرة الفرعية (و )
( )27تعأأر أ الفقأأرة الفرعيأأة الشأأق اخلأأاص سأأاملوظفني مأ املسأأاعدة اخلارجيأأة الأأيت تقأأدمها
الأأدول املسأأاعدة أو اةهأأات املسأأاعدة ااخأأرىو ويشأأري التعري أ دىل فئأأيت املأأوظفني ال أ ي عأأادة
يرس ألون لغأأرض تقأأدمي مسأأاعدات اإلغاثأأة يف حأأاالت الك أوارثل ومهأأا حتديأأدا فئأأة املأأوظفني
مأأا َ
()30
"املدنيني" وفئة املوظفني "العسكريني" و واإلشارة دىل الفئة الثانيأة مسأتوحاة أيضأا مأ املعا أدة
الث ائية املربمأة سأني االحتأاد الروسأي واليونأان يف عأا )31(2000ل ويأراد هبأا االعأرتا سالأدور املهأم
ال أ ي يض أأطلع س أ ااف أراد العس أأكريونل سوص أأفهم فئأأة م أ م أأوظفي اإلغاثأأةل يف تق أأدمي املس أاعدة
الغوثية يف حاالت الكوارثو ود ا مانت اإلشارة دىل املوظفني العسكريني أوثأق صألة حبالأة الأدول
املسأاعدةل فجنأ يقصأد مبصأطلح املأوظفني "املأدنيني" أن يكأون واسأعا مبأا يكفأي ليشأ املأأوظفني
املرسلني م الدول املساعدة واةهات املساعدة ااخأرىو ويؤمأد اسأتخدا صأيغة التخيأري ("أو")
خيارات متاحة لبعض الكيانات املساعدة (مبا فيها الدول) وليس ملهاو
يف العبارة أن
( )28وم املسلم س أن ؤالء املوظفني عادة ما يكونون موظفني "متخصصني"ل علأى ال حأو
املشأأار دليأ يف مرفأأق قأرار اة عيأأة العامأأة 182/46ل املأأؤرخ  19مأأانون ااول/ديسأ رب 1991ل
مبعا أن املتوقع أن تتوافر لدى املوظفني املهارات الالومأة وأن تتأاح هلأم املعأدات والسألع الالومأةل
الوارد تعريفها يف الفقرة الفرعية (و)ل اداء املها امل مورةو
( )29ويقأأيم تعبأأري "ترسأألهم" عالقأأة ت أرس سأأني الكيأأان املسأأاعدل س أواء أمأأان دولأأة أ جهأأة
أخأأرىل واملأأوظفني املع يأأنيو وقأأررت اللج أأة عأأد اإلشأأارة دىل أهنأأم "يع لأأون نياسأأة عأ " مأ أجأ
عد اإلخالل سفي مسفلة تتصأ سانطبأاق قواعأد القأانون الأدويل املتعلقأة سعأ و سألوك دىل دول أو
م ظ أأات دوليأأة()32ل سأأال ظر دىل الأأدور الرئيسأأي للدولأأة املتأأفثرة وفأأق مأأا ت أ ص علي أ الفقأأرة  2م أ
مشروع املادة  10و
__________

( )30انظر مبادئ أوسلو التوجيهية (احلاشية  28أعال )ل املبدأ التوجيهي 5و
(Agreement between the Government of the Hellenic Republic and the Government of the Russian )31
Federation on Cooperation in the Field of Prevention and Response to Natural and Man-Made
)assistanceˮprovidingfor“teamof(definition1art.2000,February21ofDisasters,و

( )32انظ أأر املأ أواد املتعلق أأة مبس أأؤولية ال أأدول عأ أ اافع أأال غ أأري املش أأروعة دولي أأال 2001ل وقأ أرار اة عي أأة العام أأة 83/56
املأأؤرخ  12مأأانون ااول/ديسأ رب 2001ل املرفأأقل املأواد ( 9-4لالطأأالع علأأى التعليأأقل انظأأر حوليأأة ووو 2001ل
اجملل أ أأد الث أ أأاين (اةأ أ أ ء الث أ أأاين)ل والتص أ أأويبل الفصأ أ أ الراس أ أأعل الف أ أأرع أ أأاء)ل واملأ أ أواد املتعلق أ أأة مبس أ أأؤولية امل ظ أ أأات
الدوليأأةل 2011ل وق أرار اة عيأأة العامأأة  100/66املأأؤرخ  9مأأانون ااول/ديس أ رب 2011ل املرفأأقل املادتأأان 7-6
(لالط أأالع عل أأى التعلي أأقل انظ أأر حولي أأة ووو 2001ل اجملل أأد الث أأاين (اةأ أ ء الث أأاين)ل والتص أأويبل الفصأ أ اخل أأامسل
الفرع اء)و
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الفقرة الفرعية (و )
( )30على و ما ُمر يف الفقأرة الفرعيأة (ه)ل متثأ "املعأدات" و"السألع" ع صأرا أساسأيا مأ
ع اصر املساعدة اخلارجية املتوخاة يف مشأاريع املأوادو والصأيغة مسأت دة مأ التعليأق علأى مشأروع
املأأادة )33(15ل وم أ لك م أ ق أرار معهأأد القأأانون الأأدويل سشأأفن املسأأاعدة اإلنسأأانية ()34و وتش أ
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
( )31و أ القأأول دن أأاك نأأوعني مسأأتهدفني م أ امل أواد مهأأا" :املعأأدات" الف يأأة الأأيت حيتأأاج
دليهأأا موظفأأو اإلغاثأأة اداء مهأأامهمل س أواء لتلبيأأة احتياجأأاهتم املعيشأأية اخلاصأأة أو ل غاثأأةل مث أ
اإلمأأداداتل واادوات املاديأأة واإللكرتونيأأةل واآلالتل ومعأأدات االتصأأاالت؛ و"السأألع" الضأأرورية
لبق أأاء ض أأحايا الك أوارث عل أأى قي أأد احلي أأاة وتلبي أأة احتياج أأاهتم احليوي أأةل مث أ امل أواد الغ ائي أة ومي أأا
الشأأرب واإلمأأدادات الطبيأأة ووسأأائ اإليأواء والكسأأاء واافرشأأةو ومأأالب اإلنقأأا مقصأأودة سصأأورة
حمددة سعبارة "احليوانات املدرسة تدريبا خاصا"ل املست دة مأ املرفأق يأاء لالتفاقيأة الدوليأة لتبسأي
وت س أأيق اإلج أراءات اة رمي أأة ("اتفاقي أأة ميوت أأو")()35و واعت أأربت اللج أأة التعري أ مرن أأا مب أأا يكف أأي
ليش أيضا ما قد يقدم موظفو اإلغاثة م خدماتو
المادة 4
الكرامة اةنسانية
يتعني احرتا مرامة اإلنسان ااصيلة ومحايتها يف حاالت الكوارثو
التعليق
( )1يت أأاول مش أأروع امل أأادة  4مبأأدأ الكرام أأة اإلنس أأانية يف س أأياق مواجهأأة الك أوارث واحل أأد م أ
خمأأاطر الكأوارثو والكرامأأة اإلنسأأانية أأي املبأأدأ ااساسأأي الأ ي يرتكأ عليأ القأأانون الأأدويل حلقأأوق
اإلنسانو ويف سياق محاية ااشخاص يف حاالت الكوارثل تش ّك الكرامة اإلنسانية مبدأ توجيهيا
اي دجراء يتخ يف سياق تقدمي اإلغاثأةل واحلأد مأ خمأاطر الكأوارثل ويف التطأور املسأت ر للقأوانني
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
( )2ويش أ ّك مبأأدأ الكرامأأة اإلنسأأانية رمي أ ة للصأأكوك الدوليأأة حلقأأوق اإلنسأأانل وقأأد اعتأأرب
ااسأاس اةأو ري لقأأانون حقأوق اإلنسأأانو فديباجأة ميثأأاق اامأم املتحأأدة تؤمأد مأ جديأد علأأى

__________

( )33انظر الفقرة ( )5م التعليق على مشروع املادة  15أدنا و
( )34انظر احلاشية  18أعال و
(United Nations, Treaty Series, vol. 950, No. 13561, p. 269 )35ل سالصأيغة امل قحأة سربوتومأول تعأدي االتفاقيأة
الدوليأة لتبسأي وت سأيق اإلجأراءات اة رميأةل املأرب يف  26ح يران/يونيأ 1999ل United Nations, Treaty
)consignmentsˮ“reliefof(definition27p.13561,No.2370,vol.Series,و
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"مرامأة الفأرد وقأدر "ل وديباجأأة اإلعأالن العأاملي حلقأوق اإلنسأأان لعأا  )36(1948تأ ص علأأى أن
"االعأ أرتا سالكرام أأة املتفص أألة يف مجي أأع أعض أأاء ااس أأرة البشأ أرية ووو أأو أس أأاس احلري أأة والع أأدل
والسأأال يف العأأامل"و ويأأرد أيضأأا تفميأأد ملبأأدأ الكرامأأة اإلنسأأانية يف العهأأد الأأدويل اخلأأاص سأأاحلقوق
املدني أأة والسياس أأية()37ل والعه أأد ال أأدويل اخل أأاص س أأاحلقوق االقتص أأادية واالجت اعي أأة الثقافي أأة()38ل
واالتفاقيأأة الدوليأأة للقضأأاء علأأى مجيأأع أشأأكال الت ييأ الع صأأري()39ل واتفاقيأأة القضأأاء علأأى مجيأأع
أشأأكال الت ييأ ضأأد املأرأة()40ل واتفاقيأأة م ا ضأأة التعأ يب وغأأري مأ ضأأروب املعاملأأة أو العقوسأأة
القاسية أو الالدنسانية أو املهي ة()41ل واتفاقية حقوق الطف ()42ل واتفاقية حقوق ااشخاص وي
اإلعاق أأة()43و ولل ب أأدأ مكان أأة حموري أأة أيض أأا يف أأال الق أأانون ال أأدويل اإلنس أأاينو ومفه أأو الكرام أأة
اإلنسانية معرت سأ يف الفقأرة (1ج) مأ املأادة  3املشأرتمة سأني اتفاقيأات ج يأ املتعلقأة حب ايأة
ض أأحايا احل أأرب (في أأا يل أأي "اتفاقي أأات ج يأ أ لع أأا )44()"1949ل ويف امل أأادتني  75و 85مأ أ
الربوتومول ااول()45ل واملادة  4م الربوتومول الثاين()46و

__________

()36
()37
()38
()39
()40
()41
()42
()43
()44

()45

()46
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قرار اة عية العامة  217أل (د )3-املؤرخ  10مانأون ااول/ديس رب 1948و
United Nations, Treaty Series, vol. 999, No. 14668, p. 171ل فقرات الديباجة والفقرة  1م املادة 10و
املرجع نفس ل vol. 993 , No. 14531, p. 3ل فقرات الديباجة والفقرة  1م املادة 13و
املرجع نفس ل vol. 660, No. 9464, p. 195ل فقرات الديباجةو
املرجع نفس ل vol. 1249, No. 20378, p. 13ل فقرات الديباجةو
املرجع نفس ل vol. 1465, No. 24841, p. 85ل فقرات الديباجةو
املرجع نفس ل vol. 1577, No. 27531, p. 3ل فقرات الديباجة؛ والفقرة  1م املادة 23؛ والفقأرة  2مأ املأادة 28؛
واملادة 37؛ واملادتان 40-39و
املرجع نفس ل vol. 2515, No. 44910, p. 3ل املادة 3و
اتفاقية ج ي لتحسني حال اةرحى واملرضى سأالقوات املسألحة يف امليأدان (ج يأ ل  12آب/أغسأطس )1949ل
"( United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 970, p. 31اتفاقيأة ج يأ ااوىل")؛ واتفاقيأة ج يأ لتحسأني
حال أ أأة اةرح أ أأى واملرض أ أأى وال أ أأاجني مأ أ أ الس أ أأف الغارق أ أأة مأ أ أ أفأ أ أراد القأ أ أوات املس أ أألحة يف البح أ أأار (ج يأ أ أ ل 12
آب/أغسطس )1949ل املرجع نفس ل "( No. 971, p. 85اتفاقيأة ج يأ الثانيأة")؛ واتفاقيأة ج يأ املتعلقأة مبعاملأة
أسأرى احلأرب (ج يأ ل  12آب/أغسأطس )1949ل املرجأع نفسأ ل "( No. 972, p. 135اتفاقيأة ج يأ الثالثأة")؛
واتفاقيأأة ج ي أ سشأأفن محايأأة ااشأأخاص املأأدنيني يف وقأأت احل أرب (ج ي أ ل  12آب/أغسأأطس )1949ل املرجأأع
نفس أ ل "( No. 973, p. 287اتفاقي أة ج ي أ الراسعأأة")ل الفقأأرة  1م أ املأأادة  3املشأأرتمة (الأأيت ت أ ص علأأى حظأأر
"االعتداء على الكرامة الشخصيةل وعلى ااخص املعاملة املهي ة واحلاطة سالكرامة")و
الربوتوم أأول اإلض أأايف امللح أأق ساتفاقي أأات ج يأ أ املعق أأودة يف  12آب/أغس أأطس 1949ل واملتعل أأق حب اي أأة ض أأحايا
امل اوعأات املسأألحة الدوليأأة (الربوتومأأول ااول)ل 1977ل United Nations, Treaty Series, vol. 1125, No.
17512, p. 3ل املادة 75ل الفقأرة (2ب) (الأيت تأ ص علأى حظأر "انتهأاك الكرامأة الشخصأيةل وسوجأ خأاص املعاملأة
املهي أأة ل نسأأان واحملطأأة مأ قأأدر ل واإلمأرا علأأى الأأدعارة وأيأأة صأأورة مأ صأأور خأأدش احليأأاء")؛ واملأأادة 85ل الفقأأرة
(4ج) (الأأيت ت أ ص علأأى أن "ممارسأأة الفص أ الع صأأري وغأأري م أ ااسأأاليب املب يأأة علأأى الت يي أ الع صأأري وامل افيأأة
ل نسانية واملهي ةل واليت مأ شأفهنا ال يأ مأ الكرامأة الشخصأية" تعأد د ا اقرتفأت عأ ع أد انتهامأات جسأي ة هلأ ا
الربوتومول)و
الربوتوم أأول اإلض أأايف امللح أأق ساتفاقي أأات ج يأ أ املعق أأودة يف  12آب/أغس أأطس 1949ل املتعل أأق حب اي أأة ض أأحايا
امل اوعأات املسألحة غأري الدوليأة (الربوتومأول الثأاين)ل 1977ل املرجأع نفسأ ل No. 17513, p. 609ل املأادة 4ل الفقأرة
( ) (2الأيت تأ ص علأأى حظأأر "انتهأأاك الكرامأة الشخصأأيةل وسوجأ خأأاص املعاملأأة املهي أة واحملطأأة مأ قأأدر اإلنسأأانل
واالغتصابل واإلمرا على الدعارة وم ما م شفن خدش احلياء")و
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( )3ويأأرد أيضأأا مفهأأو الكرامأأة اإلنسأأانية يف جأأو ر العديأأد مأ الصأأكوك الدوليأأة الراميأأة دىل
توفري اإلغاثة اإلنسانية يف حاالت الكأوارثو فتأ ص درشأادات االحتأاد الأدويل ة عيأات الصأليب
اامحر واهلالل اامحر على أن "ي بغي على ااطأرا املقدمأة لل سأاعدة وموظفيهأا احأرتا [ووو]
الكرامة اإلنسانية ل شأخاص املتضأرري مأ الكأوارث يف مأ ااوقأات"()47و ويأ ص قأرار اة عيأة
العامأأة 100/45ل املأأؤرخ  14مأأانون ااول/ديس أ رب 1990ل علأأى أن "تأأرك ضأأحايا الك أوارث
الطبيعية وحأاالت الطأوارئ سأال مسأاعدة دنسأانية ميثأ خطأرا علأى احليأاة اإلنسأانية ود انأة لكرامأة
اإلنسأان"()48و وساملثأ ل يتفأق معهأأد القأانون الأأدويل مأع الأرأي القائأ دن تأأرك ااشأخاص املتأأفثري
سالكوارث سدون مساعدة دنسانية يشك "انتهاما للكرامة اإلنسانية"()49و
( )4وصأأيغة املبأأدأ احملأأدَّدة الأأيت اعت أأدهتا اللج أأةل و أأي "مرامأأة اإلنسأأان ااصأأيلة"ل مسأأت دة
مأ أ ديباج أأة العه أأد ال أأدويل اخل أأاص س أأاحلقوق االقتص أأادية واالجت اعي أأة والثقافي أأة والفق أأرة  1مأ أ
املادة  10م العهد الدويل اخلاص ساحلقوق املدنيأة والسياسأيةو واعتُ أدت أ الصأيغة أيضأا يف
صكوك مث اتفاقية حقوق الطف ()50ل واالتفاقية اامريكية حلقوق اإلنسان()51و
( )5وال يشري ا احلكم دشأارة صأرحية دىل اةهأات الفاعلأة املع يأة ساملوضأوعو وميكأ اعتبأار
أن ا احلكم ي طبق على الدول فق ل وال ي طبأق سالضأرورة علأى "اةهأات املسأاعدة ااخأرى"ل
سأأال ظر دىل وجأأود ُهن أج قانونيأأة خمتلفأأة في أأا يتعلأأق سااللت امأأات القانونيأأة للكيانأأات غأأري احلكوميأأة
مبوجأأب القأأانون الأأدويل يف أأال محايأأة الكرامأأة اإلنسأأانية للشأأخص املتأأفثرو غأأري أن احلكأأم ي بغأأي
أن يُفهم على أن ي طبق على الدول املسأاعدة واةهأات املسأاعدة (علأى ال حأو املفهأو مأ نأص
مشروع املادة  )3اليت ميك أن تتح الت امات قانونيأة مبوجأب القأانون الأدويلو وتعأرت اللج أة
سالأأدور الأ ي تقأأو س أ مأ مأ الأأدول املتأأفثرة والأأدول املسأأاعدة يف االسأأتجاسة للك أوارث وأنشأأطة
احلد م املخاطر (اليت ي موضوع مشاريع املواد م  9دىل )16و والكثري م اانشطة يف ال
االسأأتجاسة للك أوارثل ودىل حأأد مأأا يف أأال احلأأد مأ خم أاطر الك أوارثل ي أتم ع أ طريأأق ااجه أ ة
التاسعأأة لل ظ أأات احلكوميأأة الدوليأأة وامل ظ أأات غأأري احلكوميأأة وغري أأا مأ الكيانأأات غأأري التاسعأأة
للدول مث االحتاد الدويل ة عيات الصليب اامحر واهلالل اامحر()52و
__________

()47
()48
()49
()50
()51
()52
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درشادات االحتاد الدويل (انظر احلاشية  17أعال ) الفقرة  1م املبدأ التوجيهي 4و
فقرة م الديباجةو
قرار سشفن املساعدة اإلنسانية (انظر احلاشية  18أعال )ل الفقرة  1م املادة الثانيةو
انظر املادة (37ج) (اليت ت ص علأى أمأور م هأا أن "يعامأ مأ طفأ حمأرو مأ حريتأ سجنسأانية واحأرتا للكرامأة
املتفصلة يف اإلنسان")و
United Nations, Treaty Series, vol. 1144, No. 17955, p. 123ل املأادة 5ل الفقأرة ( 2الأيت تأ صل يف مجلأة
أمأأورل علأأى أن" :يعام أ مجيأأع ااشأأخاص احمل أأرومني م أ ح أريتهم معاملأأة حت أأرت الكرام أأة ااص أأيلة يف الش أأخص
اإلنساين")و
انظ أأر الوث أأائق الرمسي أأة للج عي أأة العام أأةل ال أأدورة احلادي أأة والس أأتونل امللح أأق رق أأم )A/61/10( 10ل املرف أأق ج أأيمل
الفقرة  28و
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( )6وعبأأارة "اح أرتا مرامأأة اإلنسأأان ااصأأيلة ومحايتهأأا" م سأأج ة مأأع الصأأيغة املسأأتخدمة يف
العبارة يف
الفق واالجتهاد القضائي املعاصري يف ال القانون الدويل حلقوق اإلنسانو وترد
()53
عدد م الصكوك ات الصألة ساإلغاثأة يف حأاالت الكأوارث م هأا مبأادئ أوسألو التوجيهيأة ل
ومعايري مو ونك()54ل واملبادئ التوجيهية املتعلقة سالتشأرد الأداخلي()55ل واملبأادئ التوجيهيأة للحأق
يف املسأأاعدة اإلنسأأانية()56و ويأأؤدي اة أأع سأأني مل أأيت "احأرتا " و"محايأأة" ضأ يا دىل التأ ا سأألح
ساالمت أأاع عأ انتهأأاك الكرامأأة ااصأأيلة ل نسأأانل ودىل التأ ا دنأأايب سا أأا دج أراء حل ايأأة الكرامأأة
اإلنسانيةو وعلى سبي املثالل قد يتطلب واجب توفري احل اية م الدول أن تس تشريعات مل ع
أنشأأطة أط أرا ثالثأأة يف ظأأرو قأأد ت أ ر سوقأأوع انتهأأاك ملبأأدأ اح أرتا الكرامأأة اإلنسأأانيةو ورأت
اللج أأة أن االلت أ ا س أ أ "احل اي أأة" ي بغ أأي أن يت اس أأب م أأع االلت ام أأات القانوني أأة لك أ م أ اةه أأات
الفاعلأأة املبي أأة يف الأ صو وعليأ ل تأأؤدي الدولأأة املتأأفثرة الأأدور الرئيسأأي يف محايأأة الكرامأأة اإلنسأأانية
حبكأأم دور أأا الرئيسأأي يف توجي أ اإلغاثأأة واملسأأاعدة يف حأأاالت الك أوارث ومراقبته أأا وت سأأيقه ا
واإلش أرا عليه أأا علأأى ال حأأو ال أوارد يف الفقأأرة  2م أ مشأأروع املأأادة 10و وعأأالوة علأأى لأأكل
تسرتشأأد مأ دولأأة سضأأرورة احأرتا ومحايأأة الكرامأأة املتفصأألة يف شأأخص اإلنسأأان ع أأد ا أأا تأأداسري
للحد م خماطر الكوارثل على ال حو املتوخى يف مشروع املادة 9و
( )7واإلش أأارة العام أأة يف هناي أأة ال أ أ ص دىل عبأ أأارة "يف ح أأاالت الك أ أوارث"ل و أأي نف أأس الصأ أأيغة
املسأأتخدمة يف مشأأروع املأأادة 1ل تعكأأس ال طأأاق العأأا ملشأأاريع امل أوادل ال أ ي يش أ احلأأد م أ خمأأاطر
الكوارثو
المادة 5
حقوق اةنسان
ل شخاص املتفثري سالكوارث احلق يف احرتا حقوقهم اإلنسانية ومحايتها وفقا
للقانون الدويلو
__________

( )53مبادئ أوسلو التوجيهية (انظر احلاشية  28أعال )ل الفقرة ( 20ت ص على أن " :ال سد مأ احأرتا ومحايأة مرامأة
وحقوق مجيع الضحايا")و
( )54TaskEmergencies:ComplexinAssistanceHumanitarianforCriteriaMohonk“TheEbersole,M.J.
Human RightsCriteria”),(“Mohonk”AssistanceHumanitarianinIssuesLegalandEthicalonForce

( Quarterly, vol. 17, No. 1 (February 1995), pp. 192-208, p. 196يالح أن "ال سد م احرتا ومحاية مرامأة
وحقوق مجيع الضحايا")و
(E/CN.4/1998/53/Add.2 )55ل املرفأأقل املبأأدأ ( 26ال أ ي ي أ ص يف مجلأأة أمأأور علأأى أن أ "يُكف أ االح أرتا واحل ايأأة
ل شخاص القائ ني على توفري املساعدة اإلنسانية ولوسائ ال ق التاسعة هلم وملا يقدمون م املؤن")و
( )56اعت أأد ا لأأس املعهأأد الأأدويل للقأأانون اإلنسأأاين يف نيسأأان/أسري 1993ل املبأأدأ ( 10ي أ ص علأأى أن أ "ميك أ
دتاحأأة املسأأاعدة اإلنسأأانية حبسأأب االقتضأأاء عأ طريأأق ‘امل أرات اإلنسأأانية‘ الأأيت نأأب علأأى السأألطات املختصأأة
ل طرا املع يةل وع د الضرورة سلطة اامم املتحدةل أن حترتمها وحت يها")و
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التعليق
( )1يعكأأس مشأأروع املأأادة  5احلأأق العأأا ل شأأخاص املتأأفثري سأأالكوارث يف محايأأة حق أأوق
اإلنسأأان املكفولأأة هلأأمو و أأو أيضأأا مبثاسأأة ت أ مري سأأفن م أ واجأأب الأأدول مفالأأة االمتثأأال ة يأأع
االلت امات ات الصلة حبقوق اإلنسان السارية أث اء الكارثة ويف مرحلة ما قبأ الكارثأةو وتعأرت
اللج ة سوجود صلة وثيقة سني حقوق اإلنسان ومبدأ الكرامة اإلنسانية امل صأوص عليأ يف مشأروع
املادة 4ل و ا ما يعضد جتاور مشروعي املادتنيو
( )2وتشأ اإلشأأارة العامأة دىل "حقأأوق اإلنسأأان" االلت امأأات املتعلقأأة حبقأأوق اإلنسأأانل املعأأرب
ع هأأا يف االتفاقأأات الدوليأأة ات الصأألةل ويف القأأانون الأأدويل العأأريفو أمأأا أفضأ امل ارسأأات حل ايأأة
حقأأوق اإلنسأأانل ال أواردة يف نصأأوص غأأري مل مأأة علأأى الصأأعيد الأأدويلل مبأأا فيهأأا املبأأادئ التوجيهيأأة
الع ليأة حل ايأة ااشأخاص يف حأأاالت الكأوارث الطبيعيأة()57ل فضأال عأ املبأادئ التوجيهيأة املتعلقأأة
سالتشأأرد الأأداخلي()58ل فتفيأأد يف حتديأأد سأأياق تطبيأأق الت امأأات حقأأوق اإلنسأأان القائ أأة علأأى حالأأة
الكوارث حتديداو م ا أن احل اية مبوجب القانون الأوطر (مثأ احل ايأة امل صأوص عليهأا يف القأانون
الدسأأتوري يف العديأأد م أ الأأدول) مش أ ولة أيضأأاو وتشأأري الصأأيغة الأأيت اعت أأدهتا اللج أأة دىل اجملأأال
الواسع لاللت امات املتعلقة حبقوق اإلنسانل دون السعي دىل حتديد ا أو اإلضافة دليها أو تقييد او
( )3وعلأأى ال حأأو املوضأأح يف الفقأأرة ( )3م أ التعليأأق علأأى مشأأروع املأأادة 1ل يش أ نطأأاق
االختصأأاص الشخصأأي ملشأأاريع امل أواد أنشأأطة الأأدول وامل ظ أأات الدوليأأةل مبأأا يف لأأك م ظ أأات
التكام أ أ اإلقلي أ أأيل والكيانأ أأات ااخأ أأرى الأ أأيت تت تأ أأع ساختصأ أأاص قأ أأانوين دويل حمأ أأدد يف تأ أأوفري
املس أأاعدة الغوثي أأة يف ح أأاالت الكأ أوارثو وتع أأرت اللج أأة س أأفن نط أأاق ومض أ ون االلتأ أ ا حب اي أأة
حق أأوق اإلنس أأان ل ش أأخاص املت أأفثري س أأالكوارث س أأيختلفان مثأ أريا س أأني أ أ اةه أأات الفاعل أأةو
وي بغي قراءة الصياغة احملايدة اليت اعت دهتا اللج ة يف ضوء التسأليم ستبأاي االلت امأات سأني الأدول
املتفثرة والدول املساعدة وخمتل اةهات الفاعلة املساعدة ااخرىو
( )4ويعرت مشروع املأادة حبأق ااشأخاص املتأفثري يف "احأرتا ومحايأة" حقأوقهم اإلنسأانيةل
اليت تظ سارية املفعول يف سياق الكوارثو وت سج العبأارة علأى م أوال العبأارة الأواردة يف مشأروع
املادة  4املتعلأق سالكرامأة اإلنسأانيةل مأا ي يأد تفميأد عالقأة الأرتاس سأني احلك أنيو واملأراد ساإلشأارة
دىل مفهو "احل اية"ل الشائع يف الصكوك الدولية القائ ة حل اية حقوق اإلنسانل أن تكون أي
ومفهأأو "االح أرتا " صأأيغة جامعأأة تص أ طبيعأأة ونطأأاق االلت امأأات الواقعأأة علأأى عأأاتق الأأدولل
ونب أن تُقرأ يف ضوء اإلشارة دىل "احرتا حقوقهم ماملة" الواردة يف مشروع املأادة 2و ومأ مثل
ال تقتص أأر واجب أأات ال أأدول عل أأى جت أأب الت أأدخ يف حق أأوق ال أأاس ("االح أرتا ")ل س أ ق أأد متت أأدل
__________

( )57اللج أأة الدائ أأة املش أأرتمة س أأني الوم أأاالتل املب أأادئ التوجيهي أأة الع لي أأة حل اي أأة ااش أأخاص يف ح أأاالت الكأ أوارث
الطبيعية (واش ط العاص ةل مشروع سرومي غ  -سرن سشفن التشرد الداخليل  2011
)و
( )58انظر احلاشية  55أعال و
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حسب ا تقتضي القواعد املع يةل دىل "محاية"( )59حقوقهمل سوسائ م هأا اعت أاد مجلأة مأ التأداسري
تتفأاوت سأني التأأداسري السألبية سعأأد التأدخ والتأداسري اإلناسيأأة سكفالأة تلبيأأة االحتياجأات الفرديأأةل
ر ا سالظرو املل وسةو ويف ضوء نطاق مشأاريع املأوادل الأوارد يف مشأروع املأادة 2ل تشأ أ
التداسري أيضا م ع وجت ب الظرو اليت قد تؤدي دىل انتهاك حقوق اإلنسان()60و
( )5ومل تأأر اللج أأة أن مأ امل كأ وضأأع قائ أأة حصأرية ج يأأع احلقأأوق الأأيت ميكأ أن تكأأون
القائ أة دىل تفسأري معأامس يأ ب دىل أن احلقأوق غأري
واجبة اإلع الل وخشيت أن تؤدي
امل مورة يف القائ ة غري واجبة اإلع الو
( )6وم احلقوق املع ية سوج خاص احلق يف احلياةل على ال حو املعرت س يف الفقرة  1مأ
املادة  6م العهد الأدويل اخلأاص سأاحلقوق املدنيأة والسياسأيةل د ا مأا رفضأت الدولأة ا أا تأداسري
دناسية مل ع الكوارث اليت تسبب خسائر يف اارواح أو لالستجاسة هلا()61و ومان م املفهو أيضا
أن م سني احلقوق املع يأة احلقأوق االقتصأادية واالجت اعيأةل الأيت تلتأ الأدول ااطأرا يف العهأد
اخلأأاص سأأاحلقوق االقتص أأاديةل واالجت اعيأأة والثقافي أأةل وغأأري م أ االتفاقي أأات السأأاريةل سجع اهل أأا
التدرنيل مبا فيها تلك احلقوق اليت يرتتب عليها حد أدىن م االلت امات ااساسية (في ا يتصأ
ستوفري املواد الغ ائية ااساسأيةل والرعايأة الصأحية ااساسأيةل واملأفوى واملسأك والتعلأيم ااساسأي
ل طف أأال) وال أأيت تس أأت ر ح أأىت يف س أأياق الك أوارثو وتش أ احلق أأوق ااخ أأرى الواجب أأة التطبي أأقل
في ا تش ل ل احلق يف احلصول على املساعدة اإلنسانية؛ وحق الفئات القاسلأة للتأفثر سوجأ خأاص
(علأأى ال حأأو امل صأأوص عليأ يف مشأأروع املأأادة  )6يف أن تُراعأأي احتياجأأاهتم اخلاصأأة مأ احل ايأأة
واملسأأاعدة؛ وحأأق اجملت عأأات احملليأأة يف أن يكأأون هلأأا صأأوت مسأ وع يف طأأي وت فيأ مبأأادرات
احلأد مأ املخأأاطر واالسأأتجاسة هلأأا والتعأأايف م هأا؛ وحأأق مجيأأع املشأأردي سسأأبب الكأوارث يف تلقأأي
مساعدة غري متيي ية يف الوصول دىل حلول دائ ة لتشرد مو وترد أيضا دشارات دىل حقأوق حمأددة
يف سعض التعليقات على مشاريع املواد ااخرى()62و
( )7ويرتك مشروع املادة ع دا مسفلة ميفيأة دنفأا تلأك احلقأوق لقواعأد القأانون الأدويل ات
الصأألة مفتوحأأةو ومأ املتفأأق علي أ أن أأاك يف مثأأري م أ ااحيأأان امشأأا ض أ يا م أ التقأأدير يف
دع أأال احلق أأوقل وأن أ ا اهل أأامش يتوق أ عل أأى ش أأدة الكارث أأةل تبع أأا للقواع أأد ات الص أألة ال أأيت
تقر أو تُ شئ احلقوق املشار دليهاو ورأت اللج ة م لك أن اإلشارة دىل "حقوق اإلنسان" تش
مأأال م أ احلقأأوق واحلأأدود القائ أأة يف أأال القأأانون الأأدويل حلقأأوق اإلنسأأانو وس أأاء علأأى لأأكل

__________

( )59انظر

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

20058/02, 11673/02 and 15343/02, ECHR 2008-IIو
( )60انظرل على سبي املثالل املبادئ التوجيهية املتعلقة سالتشرد الداخلي (احلاشية )55ل املرفقل املبدأ 5و
( )61انظأر أيضأا the Inter-Agency Standing Committee Operational Guidelines on Human Rights and
)Natural Disasters, 2006 (A/HRC/4/38/Add.1, annexو وانظأر أيضأا الفقأرتني ( )2و( )3مأ التعليأق علأى
مشروع املادة 6و
( )62انظرل على سبي املثالل الفقرتني ( )4و( )5م التعليق على مشروع املادة  11أدنا و
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فأ أأجن اإلشأ أأارة دىل "حقأ أأوق اإلنسأ أأان" أ أأي دحالأ أأة دىل القأ أأانون الأ أأدويل حلقأ أأوق اإلنسأ أأان سرمت أ أ ل
مبأأا يف ل أك علأأى وج أ اخلصأأوص ت اول أ للحقأأوق القاسلأأة للتقييأأد واحلقأأوق غأأري القاسلأأة للتقييأأدو
وعلأأى أ ا ال حأأول يتأأوخى الب أأد تأأوفري حأأق للدولأأة املتأأفثرة يف تعليأأق احلقأأوق أو تقييأأد ا ع أأدما
نأأوو لأأك يف االتفاقأأات الدوليأأة القائ أأةل و أأو اامأأر ال أ ي تؤمأأد أيضأأا العبأأارة اخلتاميأأة "وفقأأا
للقانون الدويل"و
( )8واإلشارة اخلتامية دىل عبارة "وفقا للقانون الدويل" ي أيضا تأ مري سفنأ قأد تكأون أاك
قواعأأد أخأأرى مأ قواعأأد القأأانون الأأدويلل م هأأا علأأى سأأبي املثأأال القواعأأد السأأارية علأأى الالجئأأني
واملشأأردي داخليأأال قأأد يكأأون هلأأا تأأفثري يف حقأأوق ااشأأخاص املتأأفثري سأأالكوارثل و أأو احت أأال
مش ول أيضا مبشروع املادة 18و
المادة 6
المبادئ اةنسانية
يتع أأني االس أأتجاسة حل أأاالت الك أوارث وفق أأا ملب أأادئ اإلنس أأانية واحلي أأاد وال ا أأةل
وعلأى أساس عد الت يي ل ومبراعاة احتياجات ااشخاص القاسلني للتفثر سوج خاصو
التعليق
( )1حيأدد مشأروع املأادة  6املبأأادئ اإلنسأانية الرئيسأية ات الصأألة حب ايأة ال أاس يف حأأاالت
الك أوارثو ومل جتأأد اللج أأة ضأأرورة لتحديأأد مأأا د ا مانأأت أ املبأأادئ أأي أيضأأا مبأأادئ عامأأة
للقأأانون الأأدويلل والحظأأت أهنأأا ال تسأأتبعد تطبيأأق مبأأادئ القأأانون الأأدويل ااخأأرى ات الصأألةو
ويق أأر مش أأروع امل أادة سفمهي أأة أ املب أأادئ يف ت أأوفري املس أأاعدة الغوثي أأة يف ح أأاالت الكأ أوارثل ويف
أنشطة احلد م خماطر الكوارثل حسب االقتضاءو
( )2ومبادئ اإلنسانية واحليأاد وال ا أة أي مبأادئ أساسأية يُعأرت سأدور ا احلاسأم يف تقأدمي
املساعدة اإلنسانية()63و و ي أساسية أيضا سال سبة للقوانني الواجبة التطبيق يف جهأود اإلغاثأة يف
حاالت الكوارثو وعلى سبي املثالل أشارت اة عية العامة يف قرار ا  182/46دىل أن "نأب
تقدمي املساعدة اإلنسانية وفقا ملبادئ اإلنسانية واحلياد وال ا ة"()64و
( )3ومبدأ اإلنسأانية أو حجأر ال اويأة حل ايأة ااشأخاص يف القأانون الأدويلو و أو مبثاسأة حلقأة
وص أ سأأني القأأانون الأأدويل اإلنسأأاين والقأأانون الأأدويل حلقأأوق اإلنسأأانل و أأو مصأأدر دهلأأا لتطأأوير
القوانني املتعلقة حب اية ااشخاص يف حاالت الكوارثو ويف ال القانون الدويل اإلنساينل يتجلأى
املبأأدأ يف أهبأأى صأأور يف اشأرتاط املعاملأأة اإلنسأأانية الأوارد يف املأأادة  3املشأأرتمة سأأني اتفاقيأأات ج يأ
__________

( )63انظر امل اقشة الواردة يف م مرة اامانة العامةل ()A/CN.4/590ل الفقرة 11و
( )64املرفقل الفقرة 2و
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لعا )65(1949و دال أن م ا أمدت حمك ة العدل الدولية يف قضية ق اة مورفو (موضوع الأدعوى)
فجن اعتبارات اإلنسانية ااساسية مبادئ عامة "تقتضأي الصأرامة يف مراعاهتأا وقأت السألم أمثأر م أ
يف وقأت احلأرب"()66و وي سأب تعليأق سيكتيأت ( )Pictetعلأى مبأادئ الصأليب اامحأر ثالثأة ع اصأر
ملبأدأ اإلنسأأانية :احليلولأأة دون املعانأاة و فيفهأأا؛ ومحايأأة اارواح والصأحة؛ ومفالأأة احأرتا اافأراد()67و
ويف السأياق اخلأاص ل غاثأة يف حأاالت الكأوارثل تؤمأد مبأادئ أوسألو التوجيهيأة ومعأايري مو ونأأك
أن مبدأ اإلنسانية يتطلب "التصدي لل عاناة اإلنسانية أي ا وجدت"()68و
( )4وسي أأا نشأأف مبأأدأ احليأأاد يف قأأانون ال اع أات املسأألحل فأأجن أ ا املبأأدأ ي طبأأق أيضأأا علأأى
ف أأروع الق أأانون ااخ أأرىو ويف س أأياق املس أأاعدة اإلنس أأانيةل يتطل أأب مب أأدأ احلي أأاد أن يك أأون تقأ أدمي
املسأأاعدة مسأأتقال عأ 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
القت أ أ أأال أو اال ي أ أ أأاو دىل ط أ أ أأر مأ أ أ أ ااطأ أ أ أرا يف م اوع أ أ أأات ات ط أ أ أأاسع سياس أ أ أأي أو دي أ أ أأر
أو عقائأأدي"()69و ويشأأري مبأأدأ احليأأاد يف حأأد اتأ دىل الطأأاسع الالسياسأأي لالسأأتجاسة للك أوارثل
ويؤمد أن ال نوو استخدا اانشطة اإلنسأانية اغأراض غأري االسأتجاسة للكارثأة الواقعأةو ويكفأ
املبأدأ أن تكأون مصألحة ااشأخاص املتأفثري سأالكوارث الشأاغ الرئيسأي لكأ مأ الدولأة املتأفثرة
وأي جهأة فاعلأأة أخأأرى يف أأال االسأأتجاسة للكأوارثو واحأرتا مبأأدأ احليأأاد مسأأفلة حموريأأة لتيسأأري
حتقيق استجاسة مافية وفعالة للكوارثل على ال حو املبني يف مشروع املادة 2و
( )5ويشأ مبأأدأ ال ا أأة ثالثأأة مبأأادئ :عأأد الت ييأ ل والت اسأأبل وال ا أأة مبع ا أأا ااصأأليو
ول سباب الأيت ت أاقش أدنأا ل ال تعتأرب اللج أة مبأدأ عأد الت ييأ أرد ع صأر مأ ع اصأر مشأروع
املادة 6ل ود ا أيضأا مبأدأ قائ أا س اتأ لالسأتجاسة للكأوارثو واملقصأود مأ عأد الت ييأ أو دوالأة
ااسباب املوضوعية للت يي سأني اافأرادل حبيأث يسرتشأد يف مسأاعدة املتأفثري ساالحتياجأات دون
غري او ويقتضي مبدأ الت اسب أن تكون االستجاسة للكارثة مت اسبة مأع نطاقهأا ومأع احتياجأات
املتفثري و ويع املبدأ أيضا مآلية للتوويعل د مي ّك م دعطاء ااولويأة يف تقأدمي املسأاعدة اشأد
االحتياجات دحلاحاو وتعكس ال ا ة مبع ا ا ااصلي املبدأ ال ي يقضي سعد الت ييأ العتبأارات

__________

( )65انظر الفقرة  1مأ املأادة ( 3الأيت تأ ص علأى مأا يلأي" :ااشأخاص الأ ي ال يشأرتمون مباشأرة يف ااع أال العدائيأةل
مب أ فأأيهم أف أراد الق أوات املسأألحة ال أ ي ألق أوا ع أ هم أسأألحتهمل وااشأأخاص العأأاج ون ع أ القتأأال سسأأبب املأأرض
أو اةأأرح أو االحتجأأاو أو اي سأأبب آخأأرل يعأأاملون يف مجيأأع ااح أوال معاملأأة دنسأأانيةل دون أي متيي أ ضأأار يقأأو
على الع صر أو اللونل أو الدي أو املعتقدل أو اة سل أو املولد أو الثروةل أو أي معيار مماث آخر")و
(Corfu Channel case, Judgment of April 9th, 1949: I.C.J. Reports 1949, p. 4 at p. 22 )66و
(J. Pictet, The Fundamental Principles of the Red Cross Proclaimed by the Twentieth International )67
Conference of the Red Cross, Vienna, 1965: Commentary (Geneva, Henry Dunant Institute, 1979),

pp. 21-27؛ متاح أيضا يف الع وان التايلwww.ifrc.org :و
( )68مبأ أأادئ أوسأ أألو التوجيهيأ أأة (انظأ أأر احلاشأ أأية  28أعأ أأال )ل الفقأ أأرة 20؛ ( Mohonk Criteriaانظأ أأر احلاشأ أأية 54
أعال )ل p. 196و
( )69املرجع نفس و
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اتيأ أأة سأ أأني ااف أ أراد يف االسأ أأتجاسة للك أ أوارثو ويعأ أ ّأر التعليأ أأق علأ أأى الربوتومأ أأول اإلضأ أأايف ااول
التفاقيأأات ج ي أ مفهأأو ال ا أأة سفن أ "خصأألة ي بغأأي توافر أأا يف الفأأرد أو املؤسسأأة املأأدعوة دىل
الع أ لفائأأدة أولئأأك ال أ ي يعأأانون"()70و وعلأأى سأأبي املثأأالل ي أ ص مشأأروع املبأأادئ التوجيهيأأة
الدولية لع ليات املساعدة اإلنسانية على أن "ي بغي تقأدمي املسأاعدة اإلنسأانية س ا أة ودون متييأ
حأ دىل مجيأأع ااشأأخاص الأ ي يكونأأون يف حاجأأة ماسأأة دليهأأا"()71و وع ومأأال يقتضأأي مبأأدأ
ال ا أأة أن هتأأد االسأأتجاسة للك أوارث دىل اح أرتا ااشأأخاص املتأأفثري سأأالكوارث احرتامأأا مأأامال
وتلبية احتياجاهتم سطريقة تعطي ااولوية ل شخاص القاسلني للتفثر سوج خاصو
( )6ويعكس مبدأ عد الت يي ل السأاري أيضأا يف سأياق احلأد مأ خمأاطر الكأوارثل املسأاواة
ااصأأيلة ة يأأع البشأأر والع أ علأأى عأأد الت يي أ سشأأك حأ سي أ همو وتش أ أسأأباب الت يي أ
احملظأأورة علأأى سأأبي املثأأال ال احلصأأر ااص أ اإلثأأر واة أ س واة سأأية واآلراء السياسأأية والعأأرق
والدي واإلعاقة()72و وقأررت اللج أة اإلشأارة دىل عأد الت ييأ م بأدأ قأائم س اتأ سأال ظر دىل أمهيتأ
لل وضأأوع قيأأد البحأأثو وا أ معهأأد القأأانون الأأدويل أيضأأا أ ا ال أ هج يف ق أرار الصأأادر سشأأفن
املسأأاعدة اإلنسأأانية يف عأأا  2003وال أ ي يقضأأي سأأفن تعأأرض املسأأاعدة اإلنسأأانية وتأأووع "دون
أي متييأ قأأائم علأأى أسأأس حمظأأورة"()73و م أأا تأ ص درشأأادات االحتأأاد الأأدويل ة عيأأات الصأأليب
اامحأأر واهلأأالل اامحأأر علأأى أن أ ي بغأأي تأأوفري املسأأاعدة ل شأأخاص املتأأفثري سأأالكوارث "دون أي
متيي أ (قأأائم علأأى اة سأأيةل والع صأأرل والعأأرقل واملعتقأأدات الدي يأأةل والطبقأأة االجت اعيأأةل ونأأوع
اة سل والعج ل والس ل واآلراء السياسية)"()74و
( )7وال يُقصد مببدأ عد الت يي استبعاد احت ال "الت يي اإلنايب" ع د االقتضاءو وتعكأس
عبأأارة "مأأع مراعأأاة احتياجأأات ااشأأخاص القأأاسلني للتأأفثر سوجأ خأأاص" يف مشأأروع املأأادة  6أ ا
فضألت اللج أة
املوق و ويشأ مصأطلح "القأاسلني للتأفثر" مأال مأ اجمل وعأات واافأرادو ولأ لك ّ

__________

()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.
byadoptedCross”,RedtheofPrinciplesFundamentaltheof“Proclamationthe(citing2800-2801
resolution VIII of the 20th International Conference of the Red Cross, Vienna, 1965), and Pictet,

()71

( Commentaryانظر احلاشية  67أعال )ل pp. 33-51و
Peter MacAlister-Smith, International Guidelines for Humanitarian Assistance Operations
(Heidelberg, Germany, Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law,
)1991), para. 6 (aو

( )72انظرل يف مجلة أمورل الفقأرة  1مأ املأادة  3املشأرتمة سأني اتفاقيأات ج يأ لعأا 1949؛ واملأادة  2مأ اإلعأالن
العاملي حلقوق اإلنسان؛ والفقرة  1م املادة  2مأ العهأد الأدويل اخلأاص سأاحلقوق املدنيأة والسياسأية؛ والفقأرة 2
م املادة  2م العهد الدويل اخلاص ساحلقوق االقتصادية واالجت اعية والثقافيةو انظر أيضا املأادة  5مأ اتفاقيأة
حقأأوق ااشأأخاص وي اإلعاقأأةل واملأأادة  7مأ االتفاقيأأة الدوليأأة حل ايأأة حقأأوق مجيأأع الع أأال املهأأاجري وأف أراد
أسر م )(United Nations, Treaty Series, vol. 2220, No. 39481, p. 3و
( )73قرار سشفن املساعدة اإلنسانية (انظر احلاشية  18أعال )ل الفقرة  3م املادة الثانيةو
( )74درشادات االحتاد الدويل (انظر احلاشية  17أعال ) الفقرة (2ب) م املادة 4و
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عبأارة "القأاسلني للتأفثر" احملايأدة علأى "اجمل وعأات القاسلأة للتأفثر" أو "ااشأخاص القأاسلني للتأفثر"و
واسأتُخدمت عبأأارة "سوجأ خأأاص" تسأألي ا سأأفن املتأفثري سكارثأأة يكونأأون حبكأأم تعأريفهم معرضأأني
للخطرو وعبارة "القاسلني للتفثر سوج خاص"ل حتديدال مست دة م الفقرة (3أ) م املادة  4م
درشأأادات االحتأأاد الأأدويل ة عيأأات الصأأليب اامحأأر واهلأأالل اامحأأر الأأيت تشأأري دىل االحتياجأأات
اخلاص أأة "لل س أأاء وخاص أأة الفئ أأات ااش أأد ض أأعفا ال أأيت ق أأد تشأ أ ااطف أأال وال أأاوحني واملسأ أ ني
العبأارة
واملصاسني سعج واملصاسني سفريوس اإليدو وغري لك م اامراض املقعِدة"()75و وترد
أيضأأا يف القأرار الأ ي اعت أأد معهأأد القأأانون الأأدويل سشأأفن املسأأاعدة اإلنسأأانية والأ ي يشأأري دىل
ضرورة مراعاة احتياجات "أشد الفئات ضعفا"()76و وعلأى نفأس ال حأول فأجن اة عيأة العامأةل يف
قرار ا 135/69ل املؤرخ  12مانون ااول/ديس رب 2014ل طلبت:
"دىل الأأدول ااعضأأاء واملؤسسأأات اإلنسأأانية املع يأأة يف م ظومأأة اامأأم املتحأأدة
واةهات الفاعلة املع ية ااخرى يف أال تقأدمي املسأاعدة اإلنسأانيةل أن تكفأ يف مجيأع
جوانب االستجاسة للحاالت اإلنسانيةل مبا فيها التف ب للكوارث وتقييم االحتياجأاتل
مراع أ أأاة االحتياج أ أأات اإلنس أ أأانية وم أ أواط الض أ أأع احمل أ أأددة لك أ أ مكون أ أأات الس أ أأكان
املتض أأرري ل وال س أأي ا الفتي أأات والفتي أأان وال س أأاء واملسأ أ ون وااش أأخاص وو اإلعاق أأةل
مبأأا يف لأأك لأأدى وضأأع وت في أ س أرامج احلأأد م أ خمأأاطر الك أوارث واملسأأاعدة اإلنسأأانية
واإلنعاش وسرامج دعادة اإلع ار يف مرحلة ما سعد حالأة الطأوارئ اإلنسأانيةل وتشأجع يف
ا الصدد اةهود الرامية دىل ض ان تع يم مراعاة امل ظور اة ساين ووو"()77و
وقأررت اللج أأة عأأد ددراج قائ أأة سالفئأأات القاسلأأة للتأفثر ضأ مشأأروع املأأادة نفسأ اعرتافأأا
م ها سالطاسع ال سح للتعرض للخطرو فأاملهم مل يكأ وضأع صأيغة ثاستأة جامعأة للفئأات الفرعيأة مأ
اافراد القاسلني للتفثر سوجأ خأاص ضأ اجمل أوع الكلأي ل فأراد املتأفثري أو الأ ي حيت أ أن يتأفثروا
سكارثةل سقدر مأا مأان اال ت أا أو االعأرتا سأفن مبأدأ عأد الت ييأ يشأ االلتأ ا اإلنأايب سأجيالء
ا ت ا خاص لتلبية احتياجات ااشأخاص القأاسلني للتأفثر سوجأ خأاصو ف صأطلح "القأاسلني للتأفثر
سوج خاص" تُرك مفتوحا ع ع أد لكأي ال يقتصأر علأى فئأات اافأراد املرتبطأة عأادة هبأ ا املفهأو ل
علأأى ال حأأو املأ مور أعأأال ل فحسأأبل سأ يشأ أيضأأا اافأراد اآلخأري الأ ي قأأد نأأدون أنفسأأهم
قاسلني للتفثر سوج خاص يف أعقاب مارثة مال مث ااجانب على سبي املثالو
( )8وتفهم اللج ة اإلشأارة دىل "املراعأاة" سأاملعا الواسأعل حبيأث تغطأي أيضأال يف مجلأة أمأورل
دمكانيأأة احلصأأول علأأى املعلومأأات واملشأأارمة اجملت عيأأةل مبأأا يف لأأك دش أراك الفئأأات الضأأعيفة يف
تصأ يم وت فيأ ورصأأد وتقيأيم وتقأأدمي املسأاعدة يف حأأاالت الكأوارثل ومأ لك يف مرحلأة التف أأب
الحت ال وقوع مارثةو

__________

( )75املرجع نفس ل الفقرة (3أ) م املادة 4و
( )76قرار سشفن املساعدة اإلنسانية (انظر احلاشية  18أعال )ل الفقرة  3م املادة الثانيةو
( )77انظر الفقرة 32و
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( )9وتأأدرك اللج أأة أن الكأوارث مثأريا مأأا تأأؤثر يف ال سأأاء والفتيأأات والفتيأأان والرجأأال سشأأك
خمتل أ و ويف سأأياقات مثأأريةل حيأأد التفأأاوت سأأني اة سأأني مأ قأأدرة ال سأأاء والفتيأأات علأأى التأأفثري
وال أأتحكم يف القأ أرارات ال أأيت مت أأس حي أأاهت فض أأال عأ أ ق أأدرهت عل أأى احلص أأول عل أأى مأ أوارد مثأ أ
الت ويأ أ ل وااغ ي أأةل وامل أأدخالت ال راعي أأةل وااراض أأي وامل تلك أأاتل والتك ولوجي أأاتل والتعل أأيمل
والصأأحةل والسأأك اآلمأ ل والع الأأةو ومثأريا مأأا يتعرضأ للتأأفثر والتعأأرض لل خأأاطر علأأى أأو غأأري
مت اس أأبل مب أأا يف ل أأك تعرض أأه خلس أأائر أم أأرب يف اارواح واارواقل ولدرج أأة أم أأرب م أ الع أ أ
القأأائم علأأى نأأوع اة أ س أث أأاء الك أوارث ويف أعقاهبأأاو و أة اع أرتا مت ايأأد سأأفن ال سأأاء والفتيأأاتل
شفهن شفن الرجال والفتيانل ميتلك املهارات والقدرة على التف ب ل ومات ومواجهتها والتعايف
م هأأال سصأأفته جهأأات فاعلأأة وجهأأات ش أريكة س أواء يف أأال احلأأد م أ خمأأاطر الك أوارث أو يف
أأال الع أ اإلنسأأاينو ومأأا متتلكأ ال سأأاء والفتيأأات مأ قأدرات ومعأأار لأ دور املهأأم يف تع يأ
ق أأدرة الف أأرد واجملت أأع عل أأى املواجه أأةو وأمهي أأة اتب أأاع هن أأج ق أأائم عل أأى ن أأوع اةأ أ س يف ددارة خم أأاطر
الكأ أوارث مع أأرت هب أأا سأ أواء يف دط أأار ع أ أ يوغ أأو للف أأرتة  :2015-2005س أأاء ق أأدرة اام أأم
واجملت عات على مواجهة الكوارث()78ل ودطار ِس داي()79و
المادة 7
واجب التعاون
يف سأأياق تطبيأأق مشأأاريع امل أواد أ ل تتعأأاون الأأدولل حسأأب مقتضأأى احلأأالل
في أا سي هأا ومأأع اامأم املتحأأدة وع اصأر حرمأة الصأأليب اامحأر واهلأأالل اامحأر واةهأأات
املساعدة ااخرىو
التعليق
( )1ال غأأا ع أ التعأأاون الأأدويل الفعأأال حل ايأأة ااشأأخاص يف حأأاالت الك أوارثو وواجأأب
التعأأاون مبأأدأ راسأأخ مأ مبأأادئ القأأانون الأأدويل وي أ ص عليأ العديأأد م أ الصأأكوك الدوليأأةو و أأو
مكأأرس يف ميثأأاق اامأأم املتحأأدة ضأ سأأياقات يف مقأأدمتها السأأياق اإلنسأأاين ال أ ي تُطأأرح في أ
محاية ااشخاص يف حاالت الكوارثو وت ص الفقرة ( )3م املادة  1م امليثاق سشأك واضأح
على أن أحد مقاصد امل ظ ة يت ث يف:
__________

( A/CONF.206/6 )78وCorr.1ل الفصأ ااولل القأرار 2ل الفقأأرة (13د)" :ي بغأأي ددمأأاج امل ظأأور اة سأأاين يف مجيأأع
سياسأات وخطأ وع ليأأات ا أا القأرار يف ددارة خمأأاطر الكأوارثل مبأا يف لأأك مأا يتصأ م هأأا ستقيأيم املخأأاطرل
واإلن ار املبكرل وددارة املعلوماتل والتثقي والتدريب"و
( )79الفق أأرة (19د)" :يتطل أأب احل أأد مأ أ خم أأاطر الكأ أوارث مش أأارمة ماف أأة أطي أأا اجملت أأع وتعاوهن أأا يف دط أأار شأ أرامةو
امليس أأرة وغ أأري الت يي ي أأةل ودي أأالء ا ت أأا خ أأاص ل ش أأخاص
ويتطل أأب ل أأك أيض أأا الت ك أأني واملش أأارمة الش أأاملة و َّ
املتضرري م الكوارث أمثر م غري مل وال سي ا أشأد ال أاس فقأراو 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 أيضأال
يف ا السياقل ديالء ا ت ا خاص لتحسني الع التطوعي امل ظم لل واط ني"و
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"حتقي أأق التع أأاون ال أأدويل عل أأى حأ أ املس أأائ الدولي أأة ات الص أأبغة االقتص أأادية

واالجت اعية والثقافية واإلنسانية وعلى تع ي احرتا حقوق اإلنسان واحلريات ااساسأية
لل أأاس مجيعأأا والتشأأجيع علأأى لأأك دطالقأأا سأأال متيي أ سسأأبب اة أ س أو اللغأأة أو الأأدي 
وال تفريق سني الرجال وال ساء 
"و
وتت أأاول املادت أأان  55و 56مأ أ امليث أأاق سالتفص أأي مضأ أ ون الفق أأرة ( )3مأ أ امل أأادة 1
في ا يتعلق سالتعاون الدويلو د ت ص املادة  55م امليثاق على ما يلي :
"رغبأأة يف هتيئأأة دواعأأي االسأأتقرار والرفا ي أأة الضأأروريني لقيأأا عالقأأات س أألي ة

ودي أأة س أأني اام أأم مؤسس أأة عل أأى احأ أرتا املب أأدأ الأ أ ي يقض أأي سالتسأ أوية يف احلق أأوق س أأني
اامم املتحدة على:
الشعوب وسفن يكون لك م ها تقرير مصري ال تع
حتقيق مستوى أعلى لل عيشة وتوفري أسباب االستخدا املتص لكأ
(أ)
فرد وال هوض سعوام التطور والتقد االقتصادي واالجت اعي؛
(ب) تيسأأري احللأأول لل شأأام الدولي أأة االقتصأأادية واالجت اعيأأة والص أأحية
وما يتص هبا؛ وتع ي التعاون الدويل يف أمور الثقافة والتعليم؛
(ج) أن يش أ أأيع يف الع أ أأامل احأ أ أرتا حق أ أأوق اإلنس أ أأان واحلري أ أأات ااساس أ أأية
للج يأأع سأأال متيي أ سسأأبب اة أ س أو اللغأأة أو الأأدي ل وال تفريأأق سأأني الرجأأال وال سأأاءل
ومراعاة تلك احلقوق واحلريات فعال"و
وت ص املادة  56م امليثاق على ما يلي:

ع

"يتعهد مجيع ااعضاء سفن يقوموال م فأردي أو مشأرتمنيل مبأا نأب علأيهم مأ
سالتعاون مع اهليئة إلدراك املقاصد امل صوص عليها يف املادة  "55و

وأعيد التفميد على الواجب العا للتعأاون ساعتبأار أحأد مبأادئ القأانون الأدويل يف دعأالن مبأادئ
القأأانون الأأدويل املتعلقأأة سالعالقأأات الوديأأة والتعأأاون سأأني الأأدول وفقأأا مليثأأاق اامأأم املتحأأدة علأأى
ال حو التايل:
"علأأى الأأدولل سغأأض ال ظأأر عأ االختالفأأات يف نظ هأأا السياسأأية واالقتصأأادية
واالجت اعيأأةل واجأأب التع أأاون سعضأأها م أأع سعأأض يف شأأىت أأاالت العالقأأات الدولي أأةل
و لأأك م أ أج أ صأأيانة السأألم واام أ الأأدوليني وتع ي أ االسأأتقرار والتقأأد االقتصأأاديني
علأأى الصأأعيد الأأدويل والرفأأا العأأا ل مأأم والتعأأاون الأأدويل اجملأأرد مأ الت ييأ علأأى أسأأاس
االختالفات"()80و
( )2ويكتسب التعاون أمهية خاصة في أا يتعلأق سااللت امأات الدوليأة الأيت أخأ هتا الأدول علأى
نفسها يف أال حقأوق اإلنسأانو ويشأري العهأد الأدويل اخلأاص سأاحلقوق االقتصأادية واالجت اعيأة

__________

( )80قرار اة عية العامة (2625د )25-املؤرخ  24تشري ااول/أمتوسر 1970ل املرفقل الفقرة 1و
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والثقافية سشك صأريح دىل التعأاون الأدويل ساعتبأار وسأيلة إلع أال احلقأوق الأواردة فيأ ()81و و أ ا
ما أمدت م جديد اللج ة املع يأة سأاحلقوق االقتصأادية واالجت اعيأة والثقافيأة يف تعليقاهتأا العامأة
سشأأفن دع أأال حقأأوق حمأأددة يض أ ها العهأأد()82و وامتسأأب التعأأاون الأأدويل مكانأأة سأأاروة سصأأورة
خاصة يف اتفاقيأة عأا  2006املتعلقأة حبقأوق ااشأخاص وي اإلعاقأةل الأيت أمأدت مأ جديأد
االلت امات الدولية القائ ة دواء و اإلعاقة "يف حاالت تتسم ساخلطورة مبا يف لك حأاالت ال أ اع
املسلح والطوارئ اإلنسانية والكوارث الطبيعية"()83و
( )3وفي أأا يتعلأأق سالتعأأاون يف سأأياق املسأأاعدة الغوثيأأة يف حأأاالت الك أوارثل أقأأرت اة عيأأة
العامةل يف القرار 182/46ل مبا يلي:
"ق أأد يتج أأاوو حج أأم العدي أأد مأ أ ح أأاالت الطأ أوارئ وم أأدهتا ق أأدرة العدي أأد مأ أ
البلأأدان املتضأأررة علأأى االسأأتجاسةو وسالتأأايل يكتسأأي التعأأاون الأأدويل يف مواجهأأة حأأاالت
الطأوارئ وتع يأ قأأدرة البلأأدان املتضأأررة علأأى االسأأتجاسة أمهيأأة مبأأريةو وي بغأأي تأأوفري لأأك
التعاون وفقا للقانون الدويل والقوانني الوط ية ووو"()84و
وع أ أأالوة عل أ أأى ل أ أأكل وفي أ أأا يتعل أ أأق سالتع أ أأاون يف س أ أأياق احل أ أأد مأ أ أ املخ أ أأاطرل تش أ أأري
الفقرة (19أ) م املبادئ التوجيهية إلطار ِس داي دىل أن "م دولة تتح أ املسأؤولية ااساسأية
عأ اتقأأاء خطأأر الك أوارث واحلأأد م أ ل سوسأأائ تش أ التعأأاون الأأدويل واإلقلي أأي ودون اإلقلي أأي
والتعاون عرب احلدود والتعاون الث أائي"و وساإلضأافة دىل لأكل أاك عأدد مبأري مأ الصأكوك الأيت
هل أا صأألة حمأأددة حب ايأأة ااشأأخاص يف حأأاالت الك أوارثل والأأيت تثبأأت أمهيأأة التعأأاون الأأدويل يف
الصكوك يف حد اهتا تعبريا ع التعاون فحسبل ود أا
مكافحة آثار الكوارثو وال تشك
تعكأأس سصأأفة عامأأة مبأأدأ التعأأاون في أأا يتعل أأق جوانأأب حمأأددة م أ ددارة الك أوارث تأأرد يف ن أأص
الصكو ويف االتفاقات الث ائيةل ي عكس لك عادة يف ع وان الصك الأ ي يشأري دمأا دىل التعأاون
(املتبادلأة)()85و وفضأال عأ لأكل فأجن واجأب التعأاونل يف الغالبيأة العظ أى مأ
أو دىل املسأاعدة
َ
احلاالتل يصأاغ سوصأف أحأد أ أدا الصأك أو تُ سأب دليأ آثأار دناسيأة تسأاعد يف حتقيأق أ
اا أأدا و و أأا أيضأأا تأأفيت أمهيأأة اتفاقيأأة تأأامبريي يف أ ا اجملأأالل حيأأث تشأأري يف الفقأأرة  21مأ
__________

()81
()82
()83
()84
()85

املواد  11و 15و 22و23و
انظأأرل علأأى وجأ اخلصأأوصل التعليقأأات العامأأة رقأأم E/1990/23-E/C.12/1990/3( 2ل املرفأأق الثالأأث)ل ورقأأم 3
(E/1991/23-E/C.12/1990/8ل املرف أ أ أأق الثال أ أ أأث)ل ورق أ أ أأم E/1998/22-E/C.12/1997/10( 7ل املرف أ أ أأق الراس أ أ أأع)ل
ورقم )E/2001/22-E/C.12/2000/21( 14ل ورقم E/2003/22-E/C.12/2002/13( 15ل املرفق الراسع)و
املادة 11و
املرفقل الفقرة 5و
انظأأر  A/CN.4/590/Add.2لالطأأالع علأأى قائ أأة شأأاملة سالصأأكوك ات الصأألةو ولالسأأت ادة في أأا يتعلأأق ستصأ ي
الصأكوك اغأراض أحكأا القأانون الأدويل املتعلقأة ساالسأتجاسة للكأوارثل انظأر : “International Fischer,Horst
International Disaster Response Laws,inlacunae”,andpatternstrends,treaties:lawresponsedisaster

Principles and Practice: Reflections, Prospects and Challenges (Geneva, IFRC, 2003), at pp. 24-44و
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ديباجتهأأا دىل أن ااطأرا تأأود "تيسأأري التعأأاون الأأدويل مأ أج أ التخفيأ مأ آثأأار الك أوارث"و
ويرد مثال آخر يف االتفاق املرب سني فرنسا ومالي يا:
"اقت اعا م ا ساحلاجة دىل تطوير التعاون سني ااجه ة املختصأة لكأال الطأرفني يف

()86
ال الوقاية م ااخطار اةسي ة ومحاية السكان وامل تلكات والبيئة ووو" و
( )4ومأأع لأأكل ي بغأأي أال يفسأأر التعأأاون علأأى أن أ يقلأ مأ الأأدور الرئيسأأي للدولأأة املتأأفثرةل
على ال حو امل صوص علي يف الفقرة  2م املادة 10و وعالوة علأى لأكل ي بغأي أن يفهأم مبأدأ
التعاون أيضا على أن مك لواجب سلطات الدولة املتفثرة املت ث يف تقدمي الرعايأة ل شأخاص
املتأفثري سأالكوارث الطبيعيأأة ومأا شأاهبها مأ حأاالت الطأوارئ الأأيت حتأدث يف دقلي هأا أو ااقأأاليم
اخلاضعة لواليتها أو سيطرهتا (الفقرة  1م مشروع املادة )87()10و
( )5و أأاك جانأأب أساسأأي لل شأأاط يف ميأأدان مسأأاعدات اإلغاثأأة يف حأأاالت الكأوارث أأو
أن التعاون الدويل ال يكون فق سني الدولل س أيضا مع امل ظ ات احلكومية الدولية وامل ظ أات
اعرت سفمهية دور أ امل ظ أات م أ فأرتةو ففأي القأرار 182/46ل أمأدت
غري احلكوميةو وقد ُ
اة عية العامة أن :

تع

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

واعرت اجمللس االقتصادي واالجت اعي يف قرار  36/2008املؤرخ  25متوو/يولي :2008
"ووو سفوائأأد املشأأارمة والت سأأيق مأأع اةهأأات الفاعلأأة املع يأأة يف اجملأأال اإلنسأأاين
سال سأأبة لفعاليأأة االسأأتجاسة اإلنسأأانيةل وشأأجع اامأأم املتحأأدة علأأى مواصأألة سأ ل اةهأأود
لتع يأ أ الشأ أرامات عل أأى الصأ أعيد الع أأاملي م أأع احلرم أأة الدولي أأة للص أأليب اامح أأر واهل أأالل
اامحرل وامل ظ ات اإلنسانية غري احلكومية ات الصلة وغري ا م املشارمني م اللج ة
الدائ ة املشرتمة سني الوماالت"()89و
( )6ويع أأرت مش أأروع امل أأادة  7ساامهي أأة احملوري أأة للتع أأاون ال أأدويل يف اانش أأطة الدولي أأة يف أأال
املساعدة الغوثية يف حاالت الكوارثل فضال ع احلد مأ خمأاطر الكأوارثو ويعكأس الت امأا قانونيأا
على خمتل ااطأرا املع يأةو وقأد تتبأاي طبيعأة التأ ا التعأاونل وفقأا للجهأة الفاعلأة والسأياق الأ ي
تُطل أأب وتق أ َّأد فيأ أ املس أأاعدةو وطبيع أأة االلتأ أ ا الق أأانوين سالتع أأاون تع أأاجل يف أحك أأا حم أأددة (وهلأ أ ا
__________

()86
()87
()88
()89
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االتفأأاق املأأرب سأأني حكومأأة اة هوريأأة الفرنسأأية وحكومأأة مالي يأأا سشأأفن التعأأاون يف أأال الوقايأأة م أ الك أوارث
وددارهتا واام املدينل  25أيار/مايو 1998ل الفقرة  4م الديباجةو
انظ أأر أيض أأا قأ أرار اة عي أأة العام أأة 182/46ل املرف أأقل الفق أأرة 4ل ودع أأالن يوغ أأول  A/CONF.206/6وCorr.1ل
الفص ااولل القرار 1ل الفقرة 4و
انظر املرفقل الفقرة 5و
الفقرة 7و
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استُخدمت العبارة االفتتاحية "يف سياق تطبيق مشاريع املواد ")ل وال سأي ا يف مشأروع املأادة 8
سشأأفن االسأأتجاسة حلأأاالت الك أوارث ومشأأروع املأأادة  9سشأأفن احلأأد م أ خمأأاطر الك أوارثو وأدرجأأت
اللج ة عبارة "حسب مقتضى احلال" الأيت تُقيِّأد مشأروع املأادة سرمتأ ل ساسأتخدامها مجشأارة دىل القواعأد
احمل أأددة الس أأارية ال أأيت حت أأدد طبيع أأة التأ أ ا التع أأاون س أأني خمتلأ أ الكيان أأات املأ أ مورة يف مش أأروع امل أأادةل
وم ؤشأأر علأأى وجأأود أأامش تقأأدير لتحديأأد مأأا د ا مأأان التعأأاون "م اسأأبا" أ غأأري م اسأأب علأأى أرض
الواقعو وليس فيها حتديد ملستوى التعاون املطلوبل س اةهات اليت ي بغي التعاون معهاو
( )7وساإلضأأافة دىل التعأأاون في أأا سأأني الأأدولل يتأأوخى مشأأروع املأأادة  7أيضأأا التعأأاون مأأع اةهأأات
املسأأاعدة ااخأأرىو وتأأرد دشأأارة صأأرحية دىل التعأأاون مأأع اامأأم املتحأأدةل اعرتافأأا سالأأدور احملأأوري ال أ ي
تضأأطلع س أ امل ظ أأة يف ت سأأيق املس أأاعدة الغوثيأأةو ومكتأأب ت س أأيق الشأأؤون اإلنس أأانية مكل أ سوالي أأة
خاصأأةل وفقأأا لق أرار اة عيأأة العامأأة  182/46املأأؤرخ  19مأأانون ااول/ديس أ رب 1991ل ساملسأأاعدة
علأأى ت سأأيق املسأأاعدة الدوليأأةو ومبوجأأب لأأك الق أرارل أنشأأفت اة عيأأة العامأأة م صأأبا رفيأأع املسأأتوى
مل سأأق اإلغاثأأة يف حأأاالت الط أوارئ سوصأأف م سأأق اامأأم املتحأأدة الوحيأأد يف أأال حأأاالت الط أوارئ
املعقأأدةل فضأأال ع أ الك أوارث الطبيعيأأةو ويتأأوىل م سأأق اإلغاثأأة يف حأأاالت الط أوارئ جتهي أ الطلبأأات
املقدمة م الدول ااعضأاء املتضأررة للحصأول علأى مسأاعدة طارئأة تتطلأب اسأتجاسة م سأقةل ويع أ
سصفت م سقا مرم يأا لع ليأات اامأم املتحأدة ل غاثأة يف حأاالت الطأوارئل ويقأد معلومأات موحأدةل
مبا يف لك معلومات ع اإلن ار املبكر سشفن حاالت الطوارئو
( )8واإلشأارة دىل "اةهأات املسأاعدة ااخأرى" تسأتعري التعريأ الأوارد يف الفقأرة الفرعيأة (د)
م مشروع املادة 3ل ال ي يش امل ظ ات احلكومية الدولية املختصة وامل ظ ات غري احلكوميأة
أو الكيان أأات ات الص أألةو ورأت اللج أأة أن م أ امل اس أأب أن أأص سال أ مر فئ أأة م أ س أأني أ أ
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
الصأأليب اامحأأر واهلأأالل اامحأأر تش أ اللج أأة الدوليأأة للصأأليب اامحأأر ان مشأأاريع امل أواد قأأد
ت طبق أيضا يف حاالت طوارئ معقدة تش ال أ اع املسألح()90و وم أا أو مبأني يف الفقأرة ()18
م أ التعليأأق علأأى مشأأروع املأأادة 3ل تُرمأأت فئأأة "جهأأات املسأأاعدة ااخأأرى" موسأأعة ع أ ع أأدو
والتع أ أأاون يف أ أ أ ال احل أ أأد مأ أ أ خم أ أأاطر الكأ أ أوارث م أ أأع اةه أ أأات املس أ أأاعدة ااخ أ أأرى مك أ أأرس يف
الفقأأرة (19ب) م أ دطأأار ِس أ داي الأأيت تشأأري دىل مأأا يلأأي" :يتطلأأب احلأأد م أ خمأأاطر الك أوارث
التشارك يف املسؤوليات سني احلكومات املرم ية والسلطات الوط ية املختصة والقطاعأات واةهأات
املع ية"ل ويف الفقرة (19د) م اليت تشري دىل ما يلي" :يتطلب احلد م خماطر الكوارث مشأارمة
مافة أطيا اجملت ع وتعاوهنا يف دطار شرامة"و
( )9وأشأأكال التعأأاون يف سأأياق مرحلأأة االسأأتجاسة مش أ ولة مبشأأروع املأأادة 8ل وأشأأكال يف
سياق احلد م املخاطر مش ولة مبشروع املادة 9و

__________

( )90انظر الفقرة ( )8م التعليق على مشروع املادة  18أدنا و
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المادة 8
أاكال التعاون في ارستجابة لحارث الكوار
يش التعاون يف االستجاسة حلاالت الكوارث املساعدات اإلنسأانيةل وت أأسيق
أع أأال اإلغاثأأة واالتصأأاالت الدوليأأةل وتأأوفري مأأوظفي اإلغاثأأة واملعأأدات والسأألع وامل أوارد
العل ية والطبية والتق يةو
التعليق
( )1يأراد مبشأأروع املأادة  8توضأأيح خمتلأ ااشأأكال الأيت ميكأ أن يتخأ ا التعأأاون سأني الأأدول
املتفثرة والدول ِ
املساعدة واةهات املساعدة ااخرى يف سياق االسأتجاسة حلأاالت الكأوارثو ويأ ص
مشأروع املأأادة  7علأأى التعأاون سعبأأارات عامأأة سوصأأف مبأدأ توجيهيأأا وواجبأأا أساسأيا في أأا يتعلأأق هبأ ا
دور التع أأاون
املوض أأوعل انأ أ ي أأؤدي دورا مرم ي أأا يف جه أأود اإلغاث أأة يف ح أأاالت الكأ أوارثو ويفس أأح ُ
ااساسي اجملال لتفصي أنواع التعاون امل اسب يف سياق الكوارثو وم مث فجن الغرض م مشأروع
ُ
املادة ا و التوسع يف شرح املقصود م مشروع املادة 7ل دون دنشاء الت امات قانونية دضافيةو
( )2وتس أأت د قائ أأة أش أأكال التع أاون ال أواردة يف مش أأروع امل أأادة  - 8املس أأاعدات اإلنس أأانيةل
وت سأأيق أع أأال اإلغاثأأة واالتصأأاالت الدوليأأةل وتأأوفري مأأوظفي اإلغاثأأة واملعأأدات والسأألع وامل أوارد
العل يأأة والطبيأأة والتق يأأة  -اسأأت ادا عامأأا دىل اة لأأة الثانيأأة مأ الفقأأرة  4مأ املأأادة  17مأ مأواد
قانون طبقات امليا اةوفية العاسرة للحدودو فتلك الفقأرة توضأح االلتأ ا العأا سالتعأاون امل صأوص
علي أ يف امل أأادة  7م أ تل أأك امل أوادل ع أ طري أأق وص أ التع أأاون ال أأالو يف ح أأاالت الط أوارئ()91و
وفي ا يلي نص اة لة الثانية م الفقرة  4م املادة :17
"وميك أن يش التعاون ت سيق اإلجراءات واالتصأاالت الدوليأة يف حالأة الطأوارئل
أدرسني يف أأال االسأأتجاسة حلأأاالت الطأوارئل واملعأأدات واإلمأأدادات الالومأأة
ودتاحأأة العأأاملني املأ َّ
()92
لالستجاسة هل احلاالتل واخلربة العل ية والتق يةل واملساعدة اإلنسانية" و
وملأأا مأأان أ ا احلكأأم قأأد صأأيغ حتديأأدا ل شأأارة دىل سأأياق ي صأألة  -و أأو احلاجأأة دىل
التعاون يف حال وقوع طأارئ يأؤثر يف طبقأة ميأا جوفيأة عأاسرة للحأدود  -رأت اللج أة أن صأيغت
تشك م طلقا مفيدا لوضع مشأروع املأادة 8و غأري أن نأص مشأروع املأادة  8صأيغ حبيأث يعكأس
علأى أو مالئأم سأياق مشأاريع املأواد أ والغأرض م هأال وحبيأث يكفأ مراعأاة أاالت التعأأاون
الرئيسأأية الأأيت تت اوهلأأا الصأأكوك الدوليأأة املتعلقأأة مبواجهأأة الك أوارثو وت أ ِرد صأأيغة مماثلأأة يف دعأأالن
راسطة أمم ج وب شرق آسيا سشأفن املسأاعدة املتبادلأة يف حأاالت الكأوارث الطبيعيأةل املأؤرخ 26
ح يران/يوني 1976ل ال ي ي ص على أن:

__________

( )91مرفق قرار اة عية العامة  124/63املؤرخ  11مانون ااول/ديس رب ( 2008ولالطالع علأى التعليقأات عليأ ل
انظر حولية ووو 2008ل اجمللد الثاين (اة ء الثاين)ل الفص الراسعل اة ء اءو
( )92املرجع نفس و
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"تتعأأاون البلأأدان ااعضأأاءل مأ يف حأأدود قدرات أ ل يف حتسأأني ق أوات االتصأأال
في أأا سي ه أأا يف أأاالت اإلن أ أ ار سوق أأوع الك أ أوارثل وتب أأادل اخل أ أرباء واملت أأدرسنيل وتب أأادل
املعلومات والوثائقل وتوويع اإلمدادات الطبية واخلدمات واملساعدة الغوثية"()93و
وعلى نفس امل والل يدعو قرار اة عية العامة 182/46ل يف سأياق شأرح اجملأاالت الأيت
قد يكون م املفيد فيها أن تؤدي اامم املتحدة دورا ت سيقيا وتشجع على التعاونل دىل الت سيق
سش أأفن "امل أأوظفني املتخصص أأنيل وأفرق أأة ااخص أأائيني التق ي أأنيل فض أأال عأ أ اإلم أأدادات واملع أأدات
واخلدمات الغوثية ووو"()94و
( )3ويؤمد مسته مشروع املادة  8أن أشكال التعاون املشار دليها ي تلك املتصألة مبرحلأة
االسأأتجاسة يف أعقأأاب وقأأوع مارثأأة أو يف مرحلأأة التعأأايف سعأأد وقأأوع الكارثأأةو و أأي سطبيعتهأأا مع يأأة
ستأأوفري أو تيسأأري تقأأدمي املسأأاعدة الغوثيأأة دىل ااشأأخاص املتأأفثري و أمأأا التعأأاون يف مرحلأأة مأأا قبأ
وقأأوع الكارثأأةل مبأأا يف لأأك الوقايأأة م هأأا والتف أأب هلأأا والتخفي أ م أ حأأدهتال فيعاة أ مشأأروع
املأأادة 9و ويف الوقأأت نفس أ ل فأأجن مشأأروع املأأادة 8ل الأ ي نأأب أن يقأرأ يف ضأأوء مشأأاريع امل أواد
ااخرىل موج و الغأرض مأ املوضأوع مكأ علأى ال حأو امل صأوص عليأ يف مشأروع املأادة 2ل
أي "تيسري االستجاسة الكافية والفعالة حلأاالت الكأوارثل علأى أو يلأح االحتياجأات ااساسأية
ل شخاص املع يني وحيرت حقوقهم ماملة"و ويف سأياق أ ا املوضأوعل يت ثأ اهلأد ال هأائي مأ
واجب التعاونل وسالتايل م أي شك مأ أشأكال التعأاون املشأار دليهأا يف مشأروع املأادة 8ل يف
محاية ااشخاص املتفثري سالكوارثو
( )4ويأأربو مشأأروع املأأادة أشأأكاال حمأأددة م أ التعأأاونل غأأري أن القائ أأة ال أواردة في أ ال يُقصأأد
م ها أن تكون شاملةل س توضيحية لل جاالت الرئيسية اليت قد يكون التعاون فيهأا م اسأبا وفقأا
للظأرو و ويؤمأأد اسأأتخدا مل أأة ("" )"includesيشأ " ومأا يقاسلهأأا يف اللغأأات الرمسيأأة ااخأأرى
أن القائ ة ليست شاملةو وخلصت اللج ة دىل أن أشأكال التعأاون املبي أة أي أ أم اجملأاالت الأيت
قأأد يكأأون فيهأأا التعأأاون ضأأروريال وأن أ ااشأأكال عامأأة مبأأا يكفأأي لتضأأم وعأأة واسأأعة م أ
اانشطة التعاونيةو وم مثل ميك أن يشأ التعأاون اانشأطة املأ مورةل ولك أ ال يقتصأر عليهأا؛
ففشكال التعاون ااخرى غري احملددة يف مشأروع املأادة أ ا ليسأت مسأتبعدةل وم هأا مأثال الأدعم
املايل؛ ونق التك ولوجيا ال ي ت درج ض أمور شىت م ها التك ولوجيا املتعلقة سالصور الساتلية؛
والتدريب؛ وتقاسم املعلومات؛ ومتاري احملامأاة املشأرتمة والتخطأي ؛ واالضأطالع سع ليأات تقيأيم
االحتياجات واستعراض احلالةو
( )5وملأأا مأأان مشأأروع املأأادة  8مشأأروعا يوضأأح أشأأكال التعأأاون امل ك أأةل فأأال يُقصأأد م أ أن
ي شأأئ الت امأأات قانونيأأة دضأأافية علأأى الأأدول املتأأفثرة أو علأأى اةهأأات املسأأاعدة ااخأأرى للقيأأا
__________

(ASEAN Documents Series 1976 )93و
( )94املرفقل الفقرة 27و
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سفنشأأطة معي أأةو ورغأأم لأأكل ميك أ أيضأأا أن نأأري التعأأاون يف سأأياق االلت امأأات القائ أأةو فعلأأى
سأأبي املثأأالل قأأد يقأأع علأأى الدولأأة املتأأفثرةل ع أأد وقأأوع مارثأأةل واجأأب دسأأالغ أو دخطأأار الأأدول
ااخ أأرى واةه أأات املس أأاعدة ااخ أأرى ال أأيت يت ث أ ال أأدور امل أأوط هب أأا يف مج أأع املعلوم أأاتل وت أأوفري
اإلنأ أ ار املبك أأر وت س أأيق املس أأاعدة ال أأيت يق أأدمها اجملت أأع ال أأدويلو وق أأد نُأأص عل أأى أ أ ا الواج أأب
يف املأأادة  17مأ امل أواد املتعلقأأة مب أأع الضأأرر العأأاسر للحأأدود ال أأاجم عأ أنشأأطة خطأأرةل املعت أأدة
يف 2001ل وفي ا يلي نصها:
"تقو دولة املصدرل دون تفخري وساستخدا أسأرع السأب املتأوافرة هلأال سجخطأار
الدولة اليت حيت أن تتفثر حبدوث حالة طأوارئ في أا يتعلأق سأفي نشأاط مضأطلع سأ يف
نطاق مشاريع املوادل وت ود ا ج يع املعلومات ات الصلة واملتاحة"()95و
( )6وتتوقأ أشأأكال التعأأاون امل ك أأة سالضأأرورة علأأى وعأأة م أ العوام أ مأ سي هأأا طبيعأأة
الكارث أأةل واحتياج أأات ااش أأخاص املت أأفثري ل وق أأدرات الدول أأة املت أأفثرة واةه أأات املس أأاعدة املع ي أأة
ااخرىو وعلى غرار مبدأ التعاون نفس ل يُقصأد سفشأكال التعأاون الأواردة يف مشأروع املأادة  8أن
تكون متبادلةل ان التعاون ليس فعال انفراديأال سأ أو فعأ ي طأوي علأى سألوك تأآوري اطأرا
متعددة()96و ل لك ال يُتوخى م مشروع املادة تقأدمي قائ أة ساانشأطة الأيت ميكأ أن تضأطلع هبأا
دولأة مسأأاعدةل سأ سيأأان اجملأأاالت الأأيت قأأد يكأون مأ امل اسأأب فيهأأا ت سأأيق اةهأأود سالتشأأاور سأأني
الدولة املتفثرة وغري ا م اةهات املساعدةو
( )7ونب أن يكون التعاون يف اجملاالت امل مورة متفقا مع سائر مشاريع املوادو فعلى سأبي
املثأأالل وم أأا أأو احلأأال سال سأأبة ملشأأروع املأأادة 7ل فأأجن أشأأكال التعأأاون ال أ ي يت اوهلأأا مشأأروع
املادة  8نأب أن تكأون متسأقة مأع مشأروع املأادة 10ل الأ ي ميأ ح الدولأة املتأفثرة الأدور الرئيسأي
يف املسأأاعدة الغوثيأأة يف حأأاالت الكأوارثل م تيجأأة مرتتبأأة علأأى سأأيادهتاو وال سأأد أيضأأا مأ دجأراء
التعأاون مبأا ي سأجم مأع شأأرط موافقأة الدولأة املتأفثرة علأأى املسأاعدة اخلارجيأة (مشأروع املأأادة )13
فضأأال ع أ االع أرتا سفن أ نأأوو للدولأأة املتأأفثرة أن تفأأرض شأأروطا م اسأأبة علأأى تقأأدمي املسأأاعدة
اخلارجي أأةل وال س أأي ا في أأا يتعل أأق ساالحتياج أأات احمل أأددة ل ش أأخاص املت أأفثري سالكارث أأة ونوعي أأة
املساعدة (مشروع املادة )14و ويرتب التعاون أيضا مبشروع املادة  15ال ي يعرت سدور الدولة
املتأأفثرة يف تيسأأري تقأأدمي املسأأاعدة سشأأك فأأوري وفعأأال دىل ااشأأخاص املتأأفثري سالكارثأأةو وعليأ ل
مبأأا أن مشأأروع املأأادة  8ال ي شأأئ أي الت امأأات قانونيأأة دضأأافيةل فأأجن العالقأأة سأأني الدولأأة املتأأفثرة
ِ
املساعدة واةهأات املسأاعدة ااخأرى في أا أص أشأكال التعأاون املأ مورة أعأال سأتُ ظم
والدول
وفقا ل حكا ااخرى امل صوص عليها يف مشاريع املواد و
__________

( )95مرفأأق قأرار اة عيأأة العامأأة  68/62املأأؤرخ  6مأأانون ااول/ديسأ رب 2007ل املرفأأق (ولالطأأالع علأأى التعليقأأات
علي ل انظر حولية ووو 2001ل اجمللد الثاين (اة ء الثاين)ل الفص اخلامسل اة ء اء)و
( )96انظر الفقرة ( )6م التعليق على مشروع املادة  7أعال و
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( )8وقأأد أدرجأأت املسأأاعدة اإلنسأأانية ع أأدا يف مقدمأأة أشأأكال التعأأاون املأ مورة يف مشأأروع
املأأادة 8ل ان اللج أأة تأأرى أن هلأ ا ال أأوع مأ التعأأاون أمهيأأة قصأأوى يف سأأياق اإلغاثأأة يف حأأاالت
الكأوارثو أمأأا الفئأأة الثانيأأة  -ت سأأيق أع أأال اإلغاثأأة واالتصأأاالت الدوليأأة  -فاملقصأأود أن تكأأون
واسأأعة ال طأأاق مبأأا يكفأأي لتش أ 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
مبواجه أ أأة الكأ أ أوارث واملع أ أأدات الالوم أ أأة يف أ أ أ ا الص أ أأددل وتقاس أ أأم وتب أ أأادل املعلوم أ أأات املتعلق أ أأة
سالكوارثو وسالرغم م أن تبادل املعلومات مسفلة يشار دليها يف الغالب يف الصكوك اليت تشدد
على التعاون يف مرحلأة مأا قبأ الكأوارثل ساعتبار أا أسألوسا وقائيأا للحأد مأ خطأر الكأوارث()97ل
فأأجن االتصأأاالت واملعلومأأات امأأة أيضأأا يف مرحلأأة االسأأتجاسة للك أوارث م أ أج أ رصأأد تطأأور
الوضأأع وتيسأأري ت سأأيق ااع أأال الغوثيأأة سأأني خمتلأ اةهأأات املع يأأةو ويت أأاول عأأدد مأ الصأأكوك
مسفلة االتصاالت وتقاسم املعلومات يف سأياق اإلغاثأة يف حأاالت الكأوارث()98و ويُقصأد سعبأارة
"توفري موظفي اإلغاثة واملعدات والسلع واملوارد العل ية والطبية والتق ية" توفري مجيع املوارد الالومة
لع ليات مواجهة الكوارثو وقد ت طوي اإلشارة دىل "املوظفني" على توفري وتعأاون اافرقأة الطبيأة
وأفرقأأة البحأأث واإلنقأأا وامله دسأأني وااخصأأائيني التق يأأني واملرتمجأأني التحري أريني والشأأفوينيل أو
غأأري م م أ ااشأأخاص املشأأارمني يف اانشأأطة الغوثيأأة ساسأأم واحأأدة م أ اةهأأات املع يأأة  -و أأي
الدولة املتفثرة أو الدولأة املسأاعدة أو اةهأات املسأاعدة ااخأرىو وتشأ مل أة "املأوارد" اخلأربات
واملعأأار العل يأأة والتق يأأة والطبيأأةل فضأأال عأ املعأأدات واادوات واادويأأةل أو غري أأا مأ اامأأور
اليت ميك أن تكون مفيدة ةهود اإلغاثةو
المادة 9
الحد من مفاطر الكوار
 -1حتأأد م أ دولأأة م أ خمأأاطر الك أوارث سا أأا التأأداسري امل اسأأبةل سوسأأائ
م ها التشريعات واانظ ةل مل ع الكوارث والتخفي م آثار أا والتف ب هلاو
 -2تش أ أ تأ أأداسري احلأ أأد م أ أ خمأ أأاطر الك أ أوارث دجأ أ أراء ع لي أ أأات تقي أ أأيم
لل خ أأاطرل ومج أأع ونش أأر املعلوم أأات املتعلق أأة ساملخ أأاطر وم أأا س أأبق تكب أأد مأ أ خس أأائرل
ودنشاء نُظم ل ن ار املبكر وتشغيلهاو
__________

( )97انظرل على سبي املثالل اتفاق راسطة أمم ج وب شرق آسيال املادة 18ل الفقرة 1و
( )98انظ أأرل علأ أأى سأ أأبي املثأ أأالل اتفاقي أأة تأ أأامبرييل املأ أأادة ( 3الأ أأيت ت أأدعو دىل "نشأ أأر معأ أأدات االتصأ أأاالت السأ أألكية
والالسأ أألكية اارض أ أأية والفض أ أأائية للت بأ أأؤ ساملخ أ أأاطر الطبيعيأ أأة واملخأ أأاطر الصأ أأحية والك أ أوارثل ورصأ أأد ا وتقأ أأدمي
املعلومات املتعلقة هبا"ل و"تقاسم املعلومات ع املخأاطر الطبيعيأة واملخأاطر الصأحية والكأوارث في أا سأني الأدول
ااط أرا ل ومأأع الأأدول ااخأأرى والكيانأأات غأأري احلكوميأأة وامل ظ أأات احلكوميأأة الدوليأأةل ونشأأر أ املعلومأأات
علأأى اة هأأور العأأا ل وخباصأأة يف اجملت عأأات املعرضأأة لل خأأاطر")؛ ومبأأادئ أوسأألو التوجيهيأأة (انظأأر احلاشأأية 28
أعال )ل الفقرة 54و انظر أيضا امل اقشة الواردة يف م مرة اامانةل ()A/CN.4/590ل الفقرات 174-158و
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التعليق
( )1يت أأاول مشأأروع املأأادة  9واجأأب احلأأد م أ خمأأاطر الك أوارث و ويتأأفل مشأأروع املأأادة م أ
فق أرتنيو وتُرس أأي الفقأأرة  1الواج أأب ااساسأأي للح أأد م أ خمأأاطر الك أوارث سا أأا ت أأداسري معيّ أأةل
الفقرة  2قائ ة درشادية هب التداسريو
وتتض
( )2وم ا و مبني يف مشروع املادة 2ل فجن احلد م خمأاطر الكأوارث مشأ ول سأالغرض مأ
مشاريع املواد و وترجع أصول مفهأو احلأد مأ خمأاطر الكأوارث دىل عأدد مأ قأرارات اة عيأة
العام أأةل وق أأد ع أأوجل أ أ ا املفه أأو سجفاض أأة يف املأ أؤمتر الع أأاملي للح أأد مأ أ الكأ أوارث الأ أ ي ُعق أأد يف
يومو اما يف )99(1994ل ودطار ع يوغول ودطار ِسأ دايل وعأدد مأ دورات امل تأدى العأاملي
للحد م أخطار الكوارثو
( )3ويف الدورة الراسعة( )100لل تدى العاملي للحد م أخطار الكوارث املعقأودة يف 2013ل
وج امللخص اخلتامي ال ي قدم الرئيس االنتبأا دىل "ت ايأد االعأرتا سأفن اتقأاء خمأاطر الكأوارث
ّ
واحلد م ها الت ا قانوين يش تقييم املخاطر ودنشاء نظم ل ن ار املبكر واحلأق يف احلصأول علأى
املعلومأأات املتعلقأأة ساملخأأاطر"و ويف م أؤمتر اامأأم املتحأأدة العأأاملي الثالأأث سشأأفن احلأأد م أ خمأأاطر
الك أوارثل "أمأأدت الأأدول أأددا الت امهأأا سالتصأأدي ملوضأأوعي احلأأد م أ خمأأاطر الك أوارث وس أأاء
الق أأدرة عل أأى مواجه أأة الكأ أوارث يف دط أأار وع أأي متج أأدد سجحل أأاح أ أ ا اام أأر"()101و وأش أأار دط أأار
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
نشوء خماطر الكوارث على مجيع املستويات"()102و وحدد دطار س دايل عالوة على لأكل مبأدأ
مفأأاد أن "مأ دولأأة تتح أ املسأأؤولية ااساسأأية عأ اتقأأاء خطأأر الكأوارث واحلأأد م أ ل سوسأأائ
()103
تش أ التع أأاون ال أأدويل واإلقلي أأي ودون اإلقلي أأي والتع أأاون ع أأرب احل أأدود والتع أأاون الث أأائي و
وأخريال أشار دطار س دايل يف مسعا م أج "احلد سشك مبري م خماطر الكوارث واخلسأائر
يف اارواح وسأأب املعيشأأة والصأأحة وااصأأول االقتصأأادية واملاديأأة واالجت اعيأأة والثقافيأأة والبيئيأأة
ل شخاص وااع ال التجارية واجملت عأات احملليأة والبلأدان"()104ل دىل أنأ "ال سأد مأ الع أ علأى
حتقيق اهلد التايل :م ع نشوء خماطر موارث جديدة واحلد م املخاطر القائ ة ع طريأق ت فيأ
تأأداسري متكاملأأة وشأأاملة اقتصأأادية ودنشأأائية وقانونيأأة واجت اعيأأة وصأأحية وثقافيأأة وتعلي يأأة وسيئيأأة
__________

()99

()100
()101
()102
()103
()104
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انظر اسرتاتيجية يومو اما م أج عامل أمثأر أم أا :مبأادئ توجيهيأة التقأاء الكأوارث الطبيعيأة والتف أب هلأا و فيأ

ااولو
حدهتال متض ة املبادئ واالسرتاتيجية وخطة الع ()A/CONF.172/9ل الفص ااولل القرار 1ل املرفق
ج ي ل  23-19أيار/مايو  2013و
انظأأر دعأأالن س أ داي يف ق أرار اة عيأأة العامأأة  283/69املأأؤرخ  3ح يران/يوني أ 2015ل املرفأأق ااول (احلاشأأية
حم وفة)و
انظر دطار س دايل الفقرتان  5و6و
انظر دطار س داي (املبادئ التوجيهية)ل الفقرة (19أ)و
انظر دطار س داي (ال تيجة املتوقعة واهلد )ل الفقرة 16و
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وتك ولوجيأأة وسياسأأية ومؤسسأأية حتأأول دون التعأأرض ل خطأأار والضأأع يف وجأ الكأوارث وحتأأد
م ه ال وتعِّو االستعداد للتصدي هلا والتعايف م هال وم مث تعِّو القدرة على مواجهتها"()105و
أدخ وتعت أأد يف الوقأأت
( )4وتسأأت د اللج أأة دىل املبأأادئ ااساسأأية لسأأيادة الأأدول وعأأد التأ ّ
نفس على املبادئ املست دَّة م القانون الدويل حلقوق اإلنسانل وااللت امات الأيت تقطعهأا الأدول
سأأاحرتا حقأأوق اإلنسأأان ومحايتهأأال وخباصأأة احلأأق يف احليأأاةو وتسأأتتبع احل ايأأة الت امأأا دناسيأأا علأأى
الدول سا ا التداسري الالومة وامل اسبة مل ع الضأرر مأ الكأوارث الوشأيكةو و أ ا مأا تؤمأد قأرارات
()106
احملامم الدوليةل وال سي ا احملك أة ااوروسيأة حلقأوق اإلنسأان يف قضأييت أونريييلأدو ضأد ترميأا
وسوداييفا وآخرون ضد روسيا()107ل اليت أمدت واجأب الأدول يف ا أا تأداسري وقائيأةو وساإلضأافة
دىل لكل يست د مشروع املادة  9دىل عدد م مبادئ القانون البيئي الدويلل مبا فيهأا مبأدأ "سأ ل
الع اية الواجبة"و
( )5وند مشروع املادة  9أحد أسس القانونية اهلامة يف ممارسة الدول الواسعة االنتشار اليت
تعكأأس الت امهأأا ساحلأأد م أ خمأأاطر الك أوارثو فقأأد اعت أأدت الأأدول وامل ظ أأات الدوليأأة اتفاقأأات
متع أ أ أأددة ااط أ أ أرا ودقلي ي أ أ أأة وث ائي أ أ أأة متعلق أ أ أأة ساحل أ أ أأد م أ أ أ خم أ أ أأاطر الك أ أ أوارثل م ه أ أ أأا :اتف أ أ أأاق
س أأاريس ()108()2015؛ وحتوي أ أ عامل أأا :خط أأة الت ي أأة املس أأتدامة لع أأا )109()2015( 2030؛
وخط أأة ع أ أ أدي أأس أساس أأا الص أأادرة عأ أ املأ أؤمتر ال أأدويل الثال أأث لت ويأ أ الت ي أأة ()110()2015؛
املعجأ للأدول اة ريأأة الصأغرية ال اميأة  -مسأار سأاموا ()111()2014؛ واتفأأاق
ودجأراءات الع أ
َّ
()112
راسطة أمم ج أوب شأرق آسأيا ؛ وم هأاج ع أ سيجأني مأ أجأ احلأد مأ خمأاطر الكأوارث يف
آسأأيا ()113()2005؛ ودعأأالن دهلأأي سشأأفن احلأأد م أ خمأأاطر الك أوارث يف آسأأيا ()114()2007؛

__________

( )105انظر د دطار س دايل الفقرة 17و
(Öneryildiz v. Turkey [GC], no. 48939/99, ECHR 2004-XII )106و
(Budayeva and Others v. Russia, nos. 15339/02, 21166/02, 20058/02, 11673/02 and 15343/02, )107
ECHR 2008-IIو
( )108تقرير مؤمتر ااطرا ع دورت احلادية والعشأري ل املعقأود يف سأاريس يف الفأرتة مأ  30تشأري الثأاين/نوف رب دىل 13
م أأانون ااول/ديسأ أ رب 2015ل دض أأافة :املق أأررات ال أأيت ا أ أ ا مأ أؤمتر ااطأ أرا ()FCCC/CP/2015/10/Add.1ل
املقرر  /1أ21-ل املرفقو
( )109قرار اة عية العامة  1/70املؤرخ  25أيلول/سبت رب 2015و
( )110قرار اة عية العامة 313/69ل املؤرخ  27متوو/يولي 2015ل املرفقو
( )111قرار اة عية العامة  15/69املؤرخ  14تشري الثاين/نوف رب 2014ل املرفقو
( )112اتفأاق راسطأة أمأم ج أوب شأرق آسأيا أو أول معا أدة دوليأة تصأاغ سشأفن احلأد مأ خمأاطر الكأوارث سعأد اعت أأاد
يوغوو
دطار ع
( )113اعت د يف املؤمتر اآلسيوي سشفن احلد م خمأاطر الكأوارث يف آسأيال الأ ي عقأد يف سيجأني يف الفأرتة مأ  27دىل
 29أيلول/سأ أأبت رب 2005و متأ أأاح يف الع أ أوان التأ أأايل( http://nidm.gov.in/amcdrr/beijing.pdf :اطلأ أأع علي أ أ
يف  4متوو/يولي )2016و
( )114اعت د يف املؤمتر الوواري اآلسيوي الثاين للحد مأ الكأوارثل الأ ي عقأد يف نيأودهلي يأومي  7و 8تشأري الثأاين/
ن أ أأوف رب 2007و مت أ أأاح يف الع أ أ أوان الت أ أأايل( http://nidm.gov.in/amcdrr/declaration.asp :اطل أ أأع عليأ أ أ يف 4
متوو/يولي )2016و
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ودع أأالن مواالملب أأور سش أأفن احل أأد م أ خم أأاطر الك أوارث يف آس أأيا ()115()2008؛ ودع أأالن دنتش أأون
سشفن احلد م خماطر الكوارث يف آسيا وم طقة احملي اهلأادئ لعأا )116(2010؛ وخريطأة طريأق
دنتشون اإلقلي ية وخطة ع لها سشفن احلد م خماطر الكوارث ع طريق التكي مع تغأري امل أاخ
يف آسأيا وم طقأة احملأأي اهلأادئ()117ل و أأي وثيقأة أعأادت تفميأأد دطأار الع أ واقرتحأت مبأأادرات
آسيوية للتكي مع تغأري امل أاخ واحلأد مأ خمأاطر الكأوارث يف ضأوء جوانأب الضأع يف امل طقأة؛
و"سب املضي قدما :الت ية القادرة على التكي مأع امل أاخ ومواجهأة الكأوارث يف م طقأة احملأي
اهل أأادئ" (سي أأان اجت أأاع) م ت أأدى احمل أأي اهل أأادئ إلدارة خم أأاطر الك أوارث ()118()2014؛ ودط أأار
التعأأاون سشأأفن تع ي أ التعأأاون اإلقلي أأي سأأني سأألطات ددارة الك أوارث يف آسأأيا الوسأأطى وج أأوب
القوقاو يف ال احلد م أخطار الكوارث ()119()2015؛ واسرتاتيجية االحتاد اافريقي اإلقلي ية
اافريقيأأة للحأأد مأ خمأأاطر الك أوارث لعأأا )120(2004ل الأأيت تال أأا سرنأأامج ع أ لت فيأ ا (أعأأد
أصال للفرتة سني عامي  2005و2010ل مث مدد الحقا دىل )121()2015؛ وشرعة مجاعأة شأرق
أفريقي أ أأا للح أ أأد م أ أ خم أ أأاطر الك أ أوارث وددارة الك أ أوارث ()122()2013؛ وأرس أ أأع دورات لل ت أ أأدى
اإلقلي أأي اافريق أأي سش أأفن احل أأد مأ أ خم أأاطر الكأ أوارثل وآخر أأا يف ع أأا )123(2013؛ ودع أأالن
__________

( )115اعت أد يف املأؤمتر الأأوواري اآلسأأيوي الثالأأث للحأأد مأ خمأاطر الكأوارثل الأ ي عقأأد يف مواالملبأأور يف الفأأرتة مأ 2
دىل  4مانون ااول/ديس رب 2008و متاح يف الع وان التايل:
www.preventionweb.net/files/3089_KLDeclarationonDisasterRiskReductioninAsia202008.pdf

()116
()117
()118

()119

()120
()121
()122
()123
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(اطلع علي يف  4متوو/يولي )2016و
متأأاح يف الع أوان التأأايل( www.preventionweb.net/files/16327_finalincheondeclaration1028.pdf :اطلأأع
علي يف  4متوو/يولي )2016و
انظر ( www.unisdr.org/files/20382_summaryof4hamcdrr.pdfاطلع علي يف  4متوو/يولي )2016و
اعت د يف الدورة السادسة مل تدى احملي اهلادئ إلدارة خماطر الكوارثل املعقودة يف سأوفا يف الفأرتة مأ  2دىل 4
ح يران/يوني 2014و متاح يف الع وان التايل:
( www.pacificdisaster.net/pdnadmin/data/original/PPDRM_2014_Chairs_Summary.pdfاطل أ أأع عليأ أ أ
يف  4متوو/يولي )2016و
اعت د يف االجت أاع الأوواري اإلقلي أي لسألطات ددارة الكأوارث يف سلأدان آسأيا الوسأطى وج أوب القوقأاول الأ ي
عقد يف سيشكيك يف  30مانون الثاين/ي اير 2015و متاح يف الع وان التايل:
( www.preventionweb.net/files/42374_frameworkofcooperationregionaldrrca.pdfاطلأ أ أ أأع علي أ أ أ أ يف 4
متوو/يولي )2016و
مت أ أ أأاح يف الع أ أ أ أوان الت أ أ أأايل( www.unisdr.org/files/4038_africaregionalstrategy1.pdf :اطل أ أ أأع عليأ أ أ أ يف 4
متوو/يولي )2016و
سرن أامج الع أ امل أأدد لت في أ االس أرتاتيجية اإلقلي يأأة اافريقيأأة للحأأد م أ خمأأاطر الك أوارث ()2015-2006و
متأ أأاح يف الع أ أوان الت أ أأايل( www.unisdr.org/files/19613_bookletpoaenglish.pdf :اطلأ أأع علي أ أ يف  4مت أ أأوو/
يولي )2016و
متاح يف الع وان التايل( www.unisdr.org/files/48230_eacdrrbill.pdf :اطلع علي يف  4متوو/يولي )2016و
riskdisasteronpositionunitedseeks“AfricaReduction,RiskDisasterforOfficeNationsUnited

2013February13reduction”,و متاح يف الع وان التايل www.unisdr.org/archive/31224 :و
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ياونأأدي سشأأفن ت في أ دطأأار س أ داي يف أفريقيأأا ()124()2015؛ واالس أرتاتيجية العرسيأأة للحأأد م أ
خمأأاطر الك أوارث )125(2020؛ ودعأأالن شأأر الشأأيخ للحأأد م أ خمأأاطر الك أوارث ()126()2014؛
ودعأأالن أسونسأأيون "املبأأادئ التوجيهيأأة مأ أجأ وضأأع خطأأة ع أ دقلي يأأة لت فيأ دطأأار سأ داي
للفرتة )127()2016( "2030-2015؛ ودعالن العقبة سشفن احلد م خماطر الكوارث يف املدن
()128()2013؛ وسروتومول سرملان أمريكا الالتي ية سشأفن ددارة خمأاطر الكأوارث يف أمريكأا الالتي يأة
والكاريح ()129()2013؛ وسيان غوايامي الصادر ع الدورة الراسعة لل تدى اإلقلي ي للحد م
خماطر الكوارث يف اامريكتني ()130()2014؛ وسالغ نياريت سشفن مسأارات الع أ لتع يأ احلأد
م خماطر الكأوارث يف اامأريكتني ()131()2011؛ ونتأائج االجت أاع الأوواري ااورويب للحأد مأ
خم أأاطر الكأ أوارث :أأو دط أأار للح أأد مأ أ خم أأاطر الكأ أوارث مل أأا سع أأد  - 2015س أأاء ق أأدرة اام أأم
__________

()124

()125

()126

()127

()128

()129
()130
()131
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اعت أأد االجت أأاع الرفي أأع املس أأتوى الراس أأع سش أأفن احل أأد مأ أ أخط أأار الكأ أوارثل الأ أ ي عق أأد يف ياون أأدي يف 23
متوو/يولي 2015و متاح يف الع وان التايل:
( www.preventionweb.net/files/43907_43907yaoundedeclarationen.pdfاطل أ أ أ أ أ أأع عليأ أ أ أ أ أ أ يف  4مت أ أ أ أ أ أأوو/
يولي )2016و
اعت أأد لأأس الأأووراء العأأرب املسأأؤولني ع أ شأأؤون البيئأأة يف دورت أ الثانيأأة والعش أري ل الأأيت عقأأدت يف الق أأا رة
يومي  19و 20مانون ااول/ديس رب 2010و متاح يف الع وان التايل:
( www.unisdr.org/files/18903_17934asdrrfinalenglishjanuary20111.pdfاطل أ أ أ أ أ أأع عليأ أ أ أ أ أ أ يف  4مت أ أ أ أ أ أأوو/
يولي )2016و
اعت أد يف املأؤمتر العأأريب الثأاين للحأأد مأ خمأأاطر الكأوارثل الأ ي عقأد يف شأأر الشأيخل مصأأرل يف الفأرتة مأ 14
دىل  16أيلول/سبت رب 2014و متاح يف الع وان التايل:
( www.unisdr.org/files/42726_42726sharmdeclarationpublicationfin.pdfاطل أ أأع عليأ أ أ يف  4متوو/يوليأ أ أ
)2016و
اعت أأد يف اةلس أأة ااوىل لل أأووراء والس أألطات الرفيع أأة املس أأتوى املع ي أأة ست فيأ أ دط أأار سأ أ داي للح أأد مأ أ خم أأاطر
الكوارث للفأرتة  2030-2015يف اامأريكتنيل الأ ي عقأد يف أسونسأيون يأومي  8و 9ح يران/يونيأ 2016و
متاح يف الع أوان التأايل( www.preventionweb.net/files/49235_asunciondeclaration2016.pdf :اطلأع عليأ
يف  4متوو/يولي )2016و
اعت أأد يف املأ أؤمتر الع أأريب ااول للح أأد مأ أ خم أأاطر الكأ أوارثل الأ أ ي عق أأد يف العقب أأةل ااردنل مأ أ  19دىل 21
آ ار/مارسو متاح يف الع وان التايل:
( www.preventionweb.net/files/31093_aqabadeclarationenglishfinaldraft.pdfاطل أ أأع عليأ أ أ يف  4مت أ أأوو/
يولي )2016و
( http://eird.org/americas/noticias/protocolo-sobre-gestion-del-riesgo.pdfاطل أ أ أ أ أأع عليأ أ أ أ أ أ يف  4مت أ أ أ أ أأوو/
يولي )2016و
عقأأدت الأأدورة الراسعأأة يف غوايامي أ ل دم أوادورل يف الفأأرتة م أ  27دىل  29أيار/مأأايو 2014و متأأاح يف الع أوان
التايلwww.preventionweb.net/files/37662_communiqueguayaquilpr1428may14[1].pdf :و
اعت أد يف الأأدورة الثانيأة لل تأأدى اإلقلي أي للحأأد مأ أخطأأار الكأوارث يف اامأريكتنيل الأ ي عقأأد يف ناياريأأتل
املكسيكل يف الفرتة م  15دىل  17آ ار/مارس 2011و متاح يف الع وان التايل:
www.unisdr.org/files/18603_communiquenayarit.pdfو
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واجملت عأ أأات علأ أأى مواجهأ أأة الك أ أوارث ()132()2014؛ واالجت أ أأاع الس أ أ وي السأ أأادس لل تأ أأدى
ااورويب للحأ أأد م أ أ خمأ أأاطر الك أ أوارث  -خارطأ أأة طريأ أأق لت في أ أ دطأ أأار س أ أ داي ()133()2015؛
و"التضأأام يف الع أ "ل البيأأان املشأأرتك الصأأادر عأ ووراء اخلارجيأأة يف ع ليأأة التعأأاون يف ج أأوب
شأأرق أوروس أأا ()134()2013؛ وآلي أأة االحت أأاد ااورويب للح اي أأة املدني أأة ()135()2013؛ والق أرار 6
املتعلأأق ستع ي أ ااطأأر القانونيأأة م أ أج أ االسأأتجاسة للك أوارث واحلأأد م أ املخأأاطر واإلسأأعافات
ااوليأ أ أأةل ال أ أ أ ي اعت أ أ أأد امل أ أ أؤمتر الأ أ أأدويل الثأ أ أأاين والثالثأ أ أأون للصأ أ أأليب اامحأ أ أأر واهلأ أ أأالل اامحأ أ أأر
()136()2015؛ وخطأأة ع أ املفوضأأية ااوروسيأأة سشأأفن دطأأار سأ داي للحأأد مأ خمأأاطر الكأوارث
للفرتة )137()2016( 2030-2015و
( )6ويتجلأأى االعأرتا هبأ ا االلتأ ا أيضأأا يف دمأأج الأأدول تأأداسري احلأأد مأ خمأأاطر الكأوارث يف
سياسأأاهتا وأطر أأا القانونيأأة الوط يأأةو ويشأأري جت يأأع للتقأأارير املرحليأأة الوط يأأة ع أ ت في أ دطأأار ع أ
يوغأأو( )138ومصأأادر أخأأرى دىل أن أ ل حأأىت عأأا 2016ل أأاك  64دولأأة أو م طقأأة أسلغأأت ع أ
سياس أأات حم أأددة سش أأفن احل أأد مأ أ خم أأاطر الكأ أوارثل و أأي مووع أأة سالتس أأاوي س أأني مجي أأع الق أأارات
وامل اطقل مبا يف لك املواقع املعرضة ملخاطر مربىو و ي :اارج تني؛ وأرمي يأا؛ وأملانيأا؛ ودندونيسأيا؛
وأنغأأيال؛ وديطاليأأا؛ وسأأاراغواي؛ والرباوي أ ؛ وس أ غالديش؛ وس أأا؛ وسول أأدا؛ وسوليفيأأا (دولأأة  -املتع أأددة
القوميأأات)؛ وسأأريو؛ وتايل أأد؛ واة ائأأر؛ ومجهوريأأة ت انيأأا املتحأأدة؛ وجأ ر مأأوك؛ وجأ ر مارشأأال؛ وجأ ر
فأأريج الربيطانيأأة؛ واة هوريأأة الدومي يكيأأة؛ واة هوريأأة العرسيأأة السأأورية؛ ومجهوريأأة الو الدميقراطيأأة
الش أأعبية؛ ومجهوري أأة مق أأدونيا اليوغوس أأالفية س أأاسقا؛ وجورجي أأا؛ وس أأاموا؛ وس أأانت مي أأتس ون أأيفس؛
وسانت لوسيا؛ وسري النكا؛ والس غال؛ والسويد؛ وسويسرا؛ وشيلي؛ وغانا؛ وغواتي اال؛ وفأانواتو؛
__________

()132
()133
()134
()135
()136

اعت أأد يف االجت أأاع ال أأوواري ااورويب يف ميالن أأول ديطالي أأال يف  8متوو/يوليأ أ 2014و مت أأاح يف الع أ أوان الت أأايل:
( www.preventionweb.net/files/38378_europeandrrministerialstatement.pdfاطل أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأع عليأ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ يف 4
متوو/يولي )2016و
عق أأد االجت أأاع السأ أ وي الس أأادس يف س أأاريس يف الف أأرتة مأ أ  7دىل  9تشأ أري ااول/أمت أأوسر 2015و مت أأاح يف
الع وان التايل( www.preventionweb.net/files/43847_efdrrroadmap20152020final.pdf :اطلع علي يف 4
متوو/يولي )2016و
اعت أأد الأأووراء يف أو ريأأدل مجهوريأأة مقأأدونيا اليوغوسأأالفية سأأاسقال يف  31أيار/مأأايو 2013و متأأاح يف الع أوان
الت أ أأايل( www.preventionweb.net/files/31414_solidarityinactionjointstatement.pdf :اطلأ أ أأع علي أ أ أ يف 4
متوو/يولي )2016و
انظأر Decision No. 1313/2013/EU of the European Parliament and of the Council of 17 December
2013, Official Journal of the European Union, L 347و
عق أ أأد املأ أ أؤمتر يف ج يأ أ أ يف الف أ أأرتة مأ أ أ  8دىل  10م أ أأانون ااول/ديسأ أ أ رب 2015و مت أ أأاح يف الع أ أ أوان الت أ أأايل:

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

( disaster_EN.pdfاطلع علي يف  4متوو/يولي )2016و
( )137انظأر SWD(2016) 205 of 16 June 2016و متأاح يف الع أوان التأايلhttp://ec.europa.eu/echo/sites/echo- :
( site/files/sendai_swd_2016_205_0.pdfاطلع علي يف  4متوو/يولي )2016و
( )138دطار ع يوغو (انظر احلاشية  78أعال )ل ااولوية 1ل املؤشر ااساسي 1-1و
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وف أ ويال (مجهوريأأة  -البوليفاريأأة)؛ وف ل أأدا؛ وفيجأأي؛ ومأأاسو فأأريدي؛ وم أأدا؛ وموسأأا؛ ومأأوت ديف أوار؛
وموس أأتاريكا؛ ومولومبي أأا؛ ومي ي أأا؛ ولب أأان؛ ومالي ي أأا؛ ومدغش أأقر؛ واملغ أأرب؛ واملكس أأيك؛ وم أأالوي؛
وملأأدي ؛ وم غوليأأا؛ وموريشأأيوس؛ ومووامبيأأق؛ وال أأرويج؛ ونيبأأال؛ ونيجرييأأا؛ ونيكأأاراغوا؛ ونيوويل أأدا؛
واهل د؛ و أدوراس؛ والواليأات املتحأدة اامريكيأة؛ والياسأانو ويف الفأرتة ااخأريةل حأدد مكتأب اامأم
املتحدة للحد م أخطأار الكأوارث  93دولأة( )139اعت أدت م أا ج ع أ وط يأة للحأد مأ أخطأار
الكأوارثل و أأيل وفقأأا إلطأأار سأ دايل م تأأديات ت سأأيق حكوميأأة تضأأم أصأأحاب املصأألحة املع يأأني
هبأأد "حتقيأأق أ أأدا م هأأا حتديأأد خمأأاطر الك أوارث القطاعيأأة واملتعأأددة القطاعأأاتل وس أأاء الأأوعي
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
وت سيق التقاريرل وت سيق محالت التوعية العامة سشأفن خمأاطر الكأوارثل وتيسأري ودعأم التعأاون
املتعأأدد القطاعأأات علأأى الصأأعيد احمللأأي (مأأثال سأأني احلكومأأات احملليأأة)ل واملسأأامهة يف حتديأأد معأأامل
خط ددارة خمأاطر الكأوارث الوط يأة واحملليأة ومجيأع السياسأات ات الصألة سأجدارة خمأاطر الكأوارثل
واملسأأامهة يف دعأأداد التقأأارير سشأأفهنا"()140و واعت أأدت عأأدة سلأأدان تشأريعات تت أأاول علأأى اخلصأأوص
احلأأد م أ خمأأاطر الك أوارث دمأأا يف شأأك تش أريع قأأائم س ات أ أو مج أ ء م أ اإلطأأار القأأانوين ااوسأأع
املتعل أأق سك أ م أ ددارة خم أأاطر الك أوارث واالس أأتجاسة يف ح أأاالت الك أوارثل وم ه أأا :دس أأتونيا()141ل
ودندونيسيا()142ل وديطاليا()143ل وسامستان()144ل وسريو()145ل وتايل د()146ل واة ائأر()147ل واة هوريأة
الدومي يكي أأة()148ل ومجهوري أأة موري أأا()149ل وج أأوب أفريقي أأا()150ل وجورجي أأا()151ل والس أألفادور()152ل

__________

()139
()140
()141
()142
()143
()144

لالطالع على قائ ة الدول اليت اعت دت م ا ج وط يةل انظرhttp://www.unisdr.org/partners/countries :و
انظر دطار س دايل الفقرة (27و)و
)Emergency Preparedness Act (2000و
Law No. 24 of 2007 concerning Disaster Managementو
)Decree on Establishing a National Platform for Disaster Risk Reduction (2008و

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

(Law No. 29664 creating the National System for Disaster Risk Management (2011) )145و
(Disaster Prevention and Mitigation Act (2007) )146و
( )147القأأانون رقأأم  20-2004املأأؤرخ  25مأأانون ااول/ديسأ رب  2004سشأأفن الوقايأأة مأ املخأأاطر وددارة الكأوارث
يف دطار الت ية املستدامةو
(Decree No. 874-09 approving the Regulation for the application of Law No. 147-02 on Risk )148
)Management and repealing Chapters 1, 2, 3, 4 and 5 of Decree No. 932-03 (2009و
(Countermeasures Against National Disaster Act (1995) and National Disaster Management Act )149
)(2010و
(Disaster Management Act No. 57 of 2002 )150و
(Law on Public Safety. Document No. 2467-IIს )151و متاح يف الع وان التايل:
( https://matsne.gov.ge/en/document/view/2363013اطلع علي يف  4متوو/يولي )2016و
(Law on Civil Protection and the Prevention and Mitigation of Disasters (2005) )152و
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وس أ أألوفي يا()153ل والص أ أأني()154ل وغواتي أ أأاال()155ل وفرنس أ أأا()156ل والفلب أ أأني()157ل والك أ أأامريون()158ل
وم بودي أ أ أ أأا()159ل ومدغش أ أ أ أأقر()160ل وناميبي أ أ أ أأا()161ل ونيوويل أ أ أ أأدا()162ل و أ أ أ أأاييت()163ل واهل أ أ أ أأد()164ل
و غاريا()165ل والواليات املتحدة اامريكية()166و
()7
املواد

وي بغي أن يقرأ مشروع املادة  9مقرتنا سالقواعأد ات االنطبأاق العأا الأواردة يف مشأاريع
ل مبا فيها القواعد املع ية سصورة رئيسية ساالستجاسة للكوارثو

( )8وتبأأدأ الفقأأرة  1سعبأأارة "م أ دولأأة"و واختأأارت اللج أأة أ الصأأيغة عوضأأا ع أ صأأيغة
"الدول" توخيا لالتساق مع مشاريع املواد املعت أدة سأاسقال حيأث مأان أاك حأرص علأى حتديأد
الدولة أو الدول اليت تتح الواجب القانوين يف التصر و وعلى ال قيض م مشأاريع املأواد الأيت
تت أأاول االس أأتجاسة للك أوارث سص أأورة مباش أأرةل حي أأث الت يي أ ق أأائم س أأني الدول أأة أو ال أأدول املت أأفثرة
والدول ااخرىل فجن االلت ا املعر يف مرحلة ما قب الكارثة يسري علأى مأ دولأةو وعأالوة علأى
لأكل وم أا يتضأح مأ الفقأرة 2ل يقتضأي االلتأ ا ساحلأد مأ املخأاطر ا أا تأداسري علأى املسأأتوى
احمللي يف املقا ااولو على أن املقصود أو أن تكأون أي مأ أ التأداسري الأيت تتطلأب التفاعأ
سأأني الأأدول أو مأأع اةهأأات املسأأاعدة ااخأأرى مشأ ولة مبشأأروع املأأادة 7و وسعبأأارة أخأأرىل يسأأري
__________

(Act on Protection against Natural and Other Disasters (2006) )153و
(Response Law of the People's Republic of China (2007) )154

Emergencyو متأأاح يف الع أوان التأأايل:
( www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2009-02/20/content_1471589.htmاطل أ أ أ أأع عليأ أ أ أ أ يف  4متوو/يوليأ أ أ أ أ
)2016و
(Law No. 109-96 on the National Coordinator for the Reduction of Disasters (1996) )155و
(Law No. 2003-699 regarding the Prevention of Technological and Natural Risks and Reparation of )156
)Damages (2003و
(Philippine Disaster Risk Management Act 2006 )157و
(Cameroon, Decree No. 037/PM of 19 March 2003 on the Establishment, Organization and )158
Functions of a National Observatory on Disastersو
(Law on Disaster Management, NS/RKM/0715/007 )159و اعت أأد لأأس الش أأيوخ يف  30ح يران/يوني أ
2015و متاح يف الع وان التايل:
www.ifrc.org/Global/Publications/IDRL/DM%20acts/Cambodia%20DM%20Law_English.pdf

()160
()161
()162
()163
()164
()165

(اطلع علي يف  4متوو/يولي )2016و
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 (2005و

)Disaster Risk Management Act (2012و
)National Civil Defence Emergency Management Plan Order 2005 (SR 2005/295و
)National Risk and Disaster Management Plan (2001و
)Disaster Management Act, No. 53 (2005و

Act LXXIV on the Management and Organization of the Prevention of Disasters and the
)Prevention of Major Accidents Involving Dangerous Substances (1999و

(Disaster Mitigation Act of 2000 )166و
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االلت أ ا علأأى م أ دولأأة علأأى حأأدةو ول أ لكل قأأررت اللج أأة عأأد اسأأتخدا مل أأة "الأأدول" لكأأي
تتفادى أيضا أي شيء يوحي سفن االلت ا مجاعيو
( )9وصيغة املضارع الأيت تقاسلهأا يف الأ ص اإلنكليأ ي مل أة " "shallتعأر وجأود التأ ا قأانوين
دويل سالتصر على ال حو املبني يف الفقرةل و أي أمثأر الطأرق دنأاوا يف التعبأري عأ لأك االلتأ ا
القانوينو ومع أن م دولة تتح االلت ا نفس ل فجن مسفلة تفاوت مستويات القدرة سني الدول
على ت في االلت ا تعاةها عبارة "سا ا التداسري امل اسبة"و
( )10وم االلت ا و "احلد م خماطر الكوارث"و وقد اعت دت اللج ة الصيغة احلالية اعرتافا
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 ُحيدثأ
أب الرتميأ يف الفقأرة  1علأى
مصدر خطر مأال ولأيس م أع الكأوارث نفسأها وددارهتأاو وعليأ ل ي ص ّ
احلأد مأ خمأاطر الكأوارثو ويتحقأق لأأك سا أأا تأداسري معي أأة مل أع أ الكأوارث والتخفيأ مأ
آثار ا والتف ب هلاو فالواجب املتوخى أو دتيأان سألوك ولأيس سلأوغ نتيجأة؛ وسعبأارة أخأرىل لأيس
املطلوب م ع وقوع مارثة أو التخفي م آثار ا سصورة ماملةل س احلد م الضأرر الأ ي ميكأ
أن تتسبب في و
( )11وتشأري عبأأارة "سا أا التأأداسري امل اسأأبة" دىل السألوك احملأأدَّد الأ ي ي بغأي اتباعأ و ودضأأافة دىل
التحديأأد اادق للتش أريعات واانظ أأة ال أوارد شأأرح يف الفقأأرة ( )13أدنأأا ل توص أ "التأأداسري" الأأيت
يتعني ا ا ا سكل ة "امل اسبة"ل و و ما يتفق مع امل ارسة الشائعةو ول ا فأجن الغأرض مأ اسأتخدا
مل أأة "امل اسأأبة" أأو توضأأيح أن املقصأأود سالتأأداسري املشأأار دليهأأا لأأيس أأرد تأأداسري عامأأةل سأ تأأداسري
حمأأددة ومل وسأأة ترمأأي دىل م أأع الك أوارث والتخفي أ م أ آثار أأا والتف أأب هلأأاو وي بغأأي فهأأم مأأا قأأد
يقصد سالتأداسري "امل اسأبة" يف حالأة سعي هأا يف ضأوء اهلأد املأُعل للتأداسري الأيت ي بغأي ا ا أال و أو
حتديدا "م ع الكوارث والتخفي م آثار ا والتف ب هلا" م أج احلد م املخاطرو وي بغي تقيأيم
لك يف دطار السياق ااوسع لقدرة الدولة املع ية وما توافر هلا م مواردل على و ما أُشأري دليأ يف
الفقأأرة ( )9أعأأال و وس أأاء عل أأى لأأكل يُقصأأد ساإلشأأارة دىل "ا أأا التأأداسري امل اسأأبة" التأأدلي عل أأى
الطاسع ال سأح لاللتأ ا و والشأرط ااساسأي لبأ ل الع ايأة الواجبأة مأالو ملفهأو "امل اسأبة"و ولأ ا ف أ
املفهو أيضا أن مسفلة فعالية التداسري مقصودة ض ا يف تلك الصيغةو
( )12وتشأأري الفقأأرة مأ خأأالل عبأأارة "سوسأأائ م هأأا التشأريعات واانظ أأة" دىل السأأياق احملأأدد
ال أ ي ي بغأأي أن تُتخ أ في أ الت أداسري ات الصأألةو فال تيجأأة املتوخأأاة تت ث أ يف عأأدد م أ التأأداسري
احملأأددة الأأيت تُتخ أ عأأادة يف دطأأار تش أريعي أو ت ظي أأيو وعلي أ ل يش أ االلت أ ا العأأا ساحلأأد م أ
خمأاطر الكأوارث الت امأأا سوضأع دطأأار قأانوين يسأ ح سا أا التأأداسري "امل اسأبة"ل سال سأأبة للأدول الأأيت
مل تضع أ ا اإلطأار سعأدو وي بغأي فهأم عبأارة "التشأريعات واانظ أة" مبع ا أا العأا حبيأث تشأ
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 م أ خمأأاطر الكأوارث علأأى املسأأتوى
الداخلي (ول ا استخدمت عبارة "سوسائ م ها")و
( )13وتش أأري عب أأارة "سوس أأائ م ه أأا" دىل أن "التشأ أريعات واانظ أأة" ق أأد تك أأون أأي الط أأرق
الرئيسأأيةل ولكأ قأأد تكأأون أأاك ترتيبأأات أخأأرى ميكأ ا أأا أ التأأداسري يف دطار أأاو وقأأد وقأأع
االختي أأار عل أأى عب أأارة "سوسأ أأائ م ه أأا" لتج أأب التفس أأري ال أ أ ي ي أ أ ب دىل أن اعت أأاد وت في أ أ
تشريعات وأنظ ة حمددة مسفلة ضأرورية دائ أاو 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"
شرط ال غا ع للحد م خماطر الكوارثو
( )14وت طوي عبارة "م ها التشريعات واانظ ة" على دشارة دىل ضأ ان حتديأد آليأات الت فيأ
واملسأأاءلة عأ التقصأأري يف دطأأار ال أ ظم القانونيأأة الداخليأأةو و أ املسأأائ ل علأأى أمهيتهأأال ليسأأت
املسائ الوحيدة اليت ميك أن تت اوهلا التشريعات واانظ ة يف ال احلد م خماطر الكوارثو
( )15وتفي أأد اة ل أأة ااخ أأريةل و أأي "م أأع الك أوارث والتخفي أ م أ آثار أأا والتف أأب هل أأا" يف
وص أ الغ أأرض م أ الت أأداسري "امل اسأأبة" ال أأيت ي بغأأي أن تتخ أ ا الأأدول يف مرحل أأة مأأا قب أ وق أأوع
الكارثأة ملعاةأة التعأرض لل خأاطر وقاسليأأة التأفثر وخصأائص الضأررل حتقيقأأا لغايأة احلأد مأ خمأأاطر
الكوارث امل شأودة يف هنايأة املطأا و وتتبأع أ اة لأة الصأيغة املسأتخدمة يف الصأكوك الرئيسأية
للحأأد م أ خمأأاطر الك أوارثو وقأأد أدرمأأت اللج أأة أن اعت أأاد صأأيغة خمتلفأأة ميك أ أن ي أأؤدي دىل
تفسأريات عكسأية غأأري مقصأودة في أا يتعلأأق سأفنواع ال شأاط املتوقعأأة يف مشأروع املأادةو وساإلضأأافة
دىل لأأكل رأت اللج أأة أن أ العبأأارة تسأأتويف اش أرتاط دطأأار س أ داي مب أأع نشأأوء خمأأاطر جديأأدة
واحلد م املخاطر القائ ةل وسالتايل تع ي القدرة على املواجهةو
( )16وتوض أ أأح وع أ أأة املص أ أأطلحات املتعلق أ أأة ساحل أ أأد م أ أ أ خم أ أأاطر الك أ أ أوارث ال أ أأيت أع أ أأدهتا
االس أ أرتاتيجية الدوليأ أأة للحأ أأد م أ أ الك أ أوارث عأ أأا  2009املعأ أأا املقصأ أأود سك أ أ مصأ أأطلح م أ أ
املستخدمةل و ي امل ع والتخفي والتف ب(:)167
املصطلحات الثالثة
َ
"امل ع و التجّب التا آلثار املخاطر السلبية والكوارث املتصلة هبا"و

"ووو امل أأع (واملقصأأود سأ الوقايأأة مأ الكأوارث) يعأأرب عأ مفهأأو التجّأأب التأأا
الحت أأاالت اآلث أأار الس أألبية سا أأا اإلجأ أراءات املس أأبقة واحل أأرص عل أأى ل أأكو ووو ويف
أحيان مثأرية ال ميكأ جتّأب اخلسأائر مليأال وع أد ا يتحأول اامأر دىل حماولأة التخفيأ
م اخلسائرو وهل ا السأببل يُسأتخد أحيانأا مصأطلحا "امل أع" و"التخفيأ " م رتادفأني
للتعبري ع املفهو نفس يف االستع ال العرضي؛
__________

( )167انظر www.unisdr.org/we/inform/terminologyو
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هبا" و

"التخفيأ

أأو التقليأ أو احلأأد مأ ااثأأر السأألح ل خطأأار والكأوارث املتعلقأأة

"ووو يف أغلب ااحيان ال ميك م ع اآلثار السلبية ل خطار سالكامأ ل ولكأ
ميكأ أ أ التخفيأ أ أ مأ أ أ ح أ أأدهتا سش أ أأك مب أ أأري مأ أ أ خ أ أأالل االسأ أ أرتاتيجيات واانش أ أأطة
عر "التخفي " سشك
املختلفةو ووو وجتدر اإلشارة دىل أن ض سياسة تغري امل اخ يُ ّ
()168
خمتل ل حيث يعر احلد م انبعاثات غاوات الدفيئة املسبّبة لتغري امل اخ" و
"التف أأب أأو املعرف أأة والق أأدرات ال أأيت تطور أأا احلكوم أأات واجملت ع أأات واافأ أراد
وامل ظ ات امله ية املع ية ساالستجاسة واالنتعاش للتوقع واالستجاسة والتعايف سشك فاعأ
م اآلثار احملت لة أو وشيكة احلدوث أو القائ ة للحوادث وااحوال اخلطرة"و
"التف ب ووو يتم ض سياق ددارة خماطر الكوارث ويهد دىل س اء القدرات
الالومأأة إلدارة مأ أشأأكال الطأوارئ سفعاليأأة واالنتقأأال مأ مرحلأأة االسأأتجاسة دىل التعأأايف
املسأأتدا و ويعت أأد التف أأب علأأى التحلي أ اةيأأد ملخأأاطر الك أوارث وتوثيأأق الصأأالت مأأع
أنظ أ أأة اإلن أ أ ار املبكأ أأر ووو [والتأ أأداسري الأ أأيت ي بغأ أأي ا ا أ أأا] نأ أأب أن حتظأ أأى سالأ أأدعم
املؤسسي والقانوين واملايل الرمسي"و
وتدرك اللج أة أن املصأطلحات اآلنفأة الأ مر ميكأ أن ضأع مل يأد مأ التحسأي ات مأ
جانب اة عية العامة على أسأاس ال تأائج الأيت لأص دليهأا فريأق اخلأرباء احلكأومي الأدويل العامأ
املفتأوح العضأأوية املعأأر ساملؤشأرات واملصأأطلحات ات الصألة ساحلأأد مأ أخطأأار الكأوارثل امل شأأف
مبوجب قرار اة عية العامة  284/69املؤرخ  3ح يران/يوني 2015و
( )17تأ مر الفقأأرة  2ثأأالث فئأأات مأ تأأداسري احلأأد مأ خمأأاطر الكأوارث أأي :دجأراء ع ليأات
تقييم لل خاطر؛ ومجأع ونشأر املعلومأات املتعلقأة ساملخأاطر ومأا سأبق تكبأد مأ خسأائر؛ ودنشأاء
نظأأم ل ن أ ار املبكأأر وتشأأغيلهاو وم أأا سأأبق مأأر يف الفقأأرة ( )3أعأأال ل أشأأري دىل أ التأأداسري
الثالثأأة حتديأأدا يف املأأوج الأ ي قدم أ الأرئيس يف ختأأا الأأدورة الراسعأأة لل تأأدى العأأاملي للحأأد مأ
أخط أأار الكأ أوارث املعق أأودة يف أيار/م أأايو 2013و وق أأررت اللج أأة أن تش أأري الفق أأرة ص أ أراحة دىل
اامثلأأة الثالثأأة املأ مورة ساعتبار أأا تعكأأس أسأأرو أنأواع اةهأأود املعاصأأرة للحأأد مأ خمأأاطر الكأوارثو
وتفم أأدت أمهي أأة أ أ الت أأداسري مأ أ لك سجدراجه أأا يف دط أأار سأ أ دايو وتوض أأح مل أأة "تشأ أ " أن
القائ أأة ليسأأت حصأريةو وال ُ أ مأأر أ التأأداسري الثالثأأة سأأفي أنشأأطة أخأأرى للحأأد مأ خمأأاطر
الكوارث نري ا ا ا يف الوقت احلاضرل أو ُحيت ا ا ا يف املستقب و
( )18والتأأداسري الع ليأأة اهليكليأأة وغأأري اهليكليأأة الأأيت ميكأ ا ا أأا ال حصأأر هلأأا وتتوق أ علأأى
الظأرو االجت اعيأأة والبيئيأأة واملاليأأة والثقافيأأة وغري أأا مأ الظأأرو ات الصأألةو وتوجأأد وفأأرة مأ
اامثلة يف ممارسة القطاعني العا واخلاصل ومأ لك الصأكوك مثأ دطأار سأ دايو وميكأ اإلشأارة

__________

( )168تُدرك اللج ة التفاوت يف استخدا اامم املتحدة الرمسي ملصطلح "التخفي " سني اللغتني اإلنكلي ية والفرنسيةو
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اامثلة دىل ما يلي :التف ب والتثقي على مستوى اجملت ع احمللي؛ ودنشاء أطر ددارة
م سني
خماطر الكوارث؛ والتخطي للطوارئ؛ ودقامة آليات الرصد؛ ووضع ضواس الستخدا ااراضأي؛
ومع أأايري اإلنش أأاء؛ وددارة ال أ أ ظم اإليكولوجي أأة؛ ونظ أأم الص أأر ؛ وش أأبكات اام أأان االجت أ أأاعي
للتصأأدي اوج أ الضأأع وويأأادة القأأدرة علأأى املواجهأأة؛ واإلفصأأاح ع أ املخأأاطر؛ واالسأأتث ارات
الواعية ساملخاطر؛ والتفمنيو
( )19وتشأأرتك التأأداسري املتتاليأأة الثالثأأة ال أواردة يف الفقأأرة  2يف صأأفة معي أأة أأي :أهنأأا تفيأأد يف
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
( )20ويتعل أأق الت أأدسري ااول  -ع لي أأات تقي أأيم املخ أأاطر  -ستولي أأد املعرف أأة املتعلق أأة سكأ أ مأ أ
مصادر اخلطر وجوانب الضع فضال ع اجتا ات خماطر الكوارثو وسأ لك يكأون أ ا التأدسري
أأو اخلطأأوة ااوىل لوضأأع أي تأأدسري رشأأيد للحأأد مأ خمأأاطر الك أوارثو فبأأدون فهأأم متأأني مبأأا في أ
الكفاية لظرو خماطر الكوارث وعواملها وخواصهال ل ميكأ وضأع أي تأدسري وت فيأ سفاعليأةو
ويقتضي تقييم املخاطر أيضا ال ظر سدقة يف احلقائق احمللية ودشراك اجملت عات احملليةو
( )21والت أأدسري الث أأاين  -أي مج أأع ونش أأر املعلوم أأات املتعلق أأة ساملخ أأاطر وم أأا س أأبق تكب أأد مأ أ
خسائر  -و اخلطوة التاليةو ويقتضي احلد م خماطر الكوارث دجراءات تقو هبا مجيأع اةهأات
الفاعلة يف القطاعني العا واخلاص واجملت أع املأدينو وي بغأي أن يأؤدي مجأع املعلومأات ونشأر ا دىل
دتاحة املعلومات املتعلقة ساملخاطر وما سبق تكبد مأ خسأائر دون قيأدل و أو عامأ مسأاعد يف
فعاليأأة اإلج أراءات والق أراراتو ويس أ ح أ ا التأأدسري ة يأأع أصأأحاب املصأألحة ستح ّ أ مسأأؤولية
أع أأاهلم وستحس أأني حتدي أأد ااولوي أأات اغأ أراض التخط أأي واالس أأتث ارل يف ظأ أ مراع أأاة ع ص أأر
املخأاطر؛ م أا أنأ يعأ و الشأفافية يف املعأامالت والتأدقيق والرقاسأأة العأامنيو وتأود اللج أة أن تشأأدد
على استصواب نشر املعلومات املتعلقة ساملخاطر وما سبق تكبد م خسائر ودتاحتها سال قيودل
املعلومات لعامأة ال أاسو ومأع تسأليم اللج أة
ان يعكس اجتا ا سائدا يرم على أمهية دتاحة
سفمهية ا االجتا ل فقد رأت أن أفض مكان ملعاةت و التعليق وليس نص الفقرة 2ل نظرا ان
جعل شرطا قانونيا موحدا قد يكون مر قا للدولو
( )22ويتعلأأق التأأدسري الثالأأث س أ ظم اإلن أ ار املبكأأر الأأيت تفيأأد يف دطأأالق خط أ الط أوارئ ويف
ت في أ ا علأأى الس أواءل وم أ مثّ احلأأد م أ التعأ ّأرض ملصأأادر اخلطأأر؛ وس أ لك فهأأي شأأرط أساسأأي
للتف ب واالستجاسة على و فعالو
( )23وم أأا سأأبق شأأرح يف الفقأأرة ()8ل يتعلأأق مشأأروع املأأادة  9سا أأا التأأداسري امل شأأودة داخ أ
الدولةو أما الع صر املشرتك سني الدول فيشأ ل واجأب التعأاون الأوارد يف مشأروع املأادة 7و وسالتأايلل
فأأجن نطأأاق أي واجأأب قأأانوين دويل يتعلأأق سأأفي مأ التأأداسري املدرجأأة أو غأأري املدرجأأة يف القائ أأة الأأيت
ميك ا ا ا للحد م خماطر الكوارث تتقرر ع طريق االتفاقات أو الرتتيبات احملأددة ات الصألة
لك دولة أسرمت مع اةهات الفاعلة ااخرى اليت يقع عليها واجب التعاونو

GE.16-14345

63

A/71/10

المادة 10
دور الدولة المتأثرة
 -1علأ أ أأى الدولأ أ أأة املتأ أ أأفثرة واجأ أ أأب ض أ أ أ ان محايأ أ أأة ااشأ أ أأخاص وتقأ أ أأدمي
مسأ أأاعدات اإلغاث أ أأة يف حأ أأاالت الك أ أوارث يف دقلي هأ أأا أو ااق أ أأاليم اخلاضأ أأعة لواليته أ أأا
أو سيطرهتاو
 -2تضأأطلع الدولأأة املتأأفثرة سالأأدور الرئيسأأي يف توجي أ مسأأاعدات اإلغاثأأة
ومراقبتها وت سيقها واإلشرا عليهاو
التعليق
( )1يتعلق مشروع املادة  10سالدولة املتفثرة يف سياق محاية ااشخاص يف حاالت الكأوارث
اليت تقع يف دقلي ها أو ااقاليم اخلاضعة لواليتها أو سيطرهتاو ومصطلح "دور" يف الع وان صياغة
واسأأعة الغأأرض م هأأا تغطيأأة "وظيفأأة" الدولأأة أيضأأاو وتعكأأس الفقأأرة  1التأ ا الدولأأة املتأأفثرة حب ايأأة
ااشخاص وتقأدمي املسأاعدة الغوثيأة يف حأاالت الكأوارثو وتؤمأد الفقأرة  2الأدور الرئيسأي الأ ي
يقع على الدولة املتأفثرة يف االسأتجاسة للكأوارث الأيت تقأع يف دقلي هأا أو يف دقلأيم خاضأع لواليتهأا
أو سيطرهتاو
( )2ويعت أأد مش أأروع امل أأادة  10عل أأى املب أأدأ ااساس أأي للس أأيادة عل أأى ال ح أأو املب أأني سوض أأوح يف
ديباجة مشاريع املواد و ويست د مبأدأ السأيادة ونتيجتأ الطبيعيأة و أي مبأدأ عأد التأدخ دىل ميثأاق
اامأأم املتحأأدة()169ل ودىل العديأأد مأ الصأأكوك القانونيأأة وااحكأأا القضأأائية الدوليأأة()170و ويف سأأياق
املساعدة الغوثية يف حاالت الكأوارثل يؤمأد قأرار اة عيأة العامأة  182/46أنأ "ي بغأي احأرتا سأيادة
الدول وسالمتها اإلقلي ية ووحدهتا الوط ية احرتاما مامال وفقا مليثاق اامم املتحدة"()171و
( )3والواجب ال ي يقع على عاتق الدولة املتفثرة سض ان محاية ااشخاص وتقدمي املساعدة
الغوثيأأة يف حأأاالت الكأوارث يف دقلي هأأال م أأا تعأأرت سأ الفقأأرة 1ل ي بأأع مأ سأأيادهتاو وأضأأيفت

__________

( )169ميثأأاق اامأأم املتحأأدةل املأأادة 2ل الفقأأرة "( 1تقأأو اهليئأأة علأأى مبأأدأ املسأأاواة يف السأأيادة سأأني مجيأأع أعضأأائها")ل
والفقرة "( 7ليس يف ا امليثاق ما يسوغ ل مم املتحدة أن تتدخ يف الشؤون الأيت تكأون مأ صأ يم السألطان
الأأداخلي لدولأأة مأأال ولأأيس فيأ مأأا يقتضأأي ااعضأأاء أن يعرضأوا مثأ أ املسأأائ ان حتأ حبكأأم أ ا امليثأأاق؛
على أن ا املبدأ ال ّ ستطبيق تداسري الق ع الواردة يف الفص الساسع")و
( )170انظأأر مأأثال دعأأالن مبأأادئ القأأانون الأأدويل املتعلقأأة سالعالقأأات الوديأأة والتعأأاون سأأني الأأدول وفقأأا مليثأأاق اامأأم املتحأأدةل
ق أرار اة عيأأة العامأأة (2625د( )25-ال أ ي يشأأريل يف مجلأأة أمأأورل دىل مأأا يلأأي" :تت تأأع مجيأأع الأأدول ساملسأأاواة يف
السأأيادةو وهل أأا حق أأوق وواجب أأات متس أأاويةل و أأي أعضأأاء متس أأاوية يف اجملت أأع ال أأدويل"ل و"يش أأك اس أأتع ال الق أأوة
حلرمأان الشأعوب مأ ويتهأا القوميأة خرقأا حلقوقهأا غأأري القاسلأة للتصأر وخرقأا ملبأدأ عأد التأدخ "ل و"علأى الأأدول
أن تسري يف عالقاهتا الدوليأة يف امليأادي االقتصأادية واالجت اعيأة والثقافيأة والتق يأة والتجاريأة وفقأا ملبأادئ املسأاواة يف
السيادة وعد التدخ ")و وخلصأت حمك أة العأدل الدوليأة دىل أنأ "في أا سأني الأدول املسأتقلةل يشأك مبأدأ السأيادة
اإلقلي ية رمي ة أساسية للعالقات الدولية" (انظر Corfu Channel caseل (احلاشية  66أعال )ل )at p. 35و
( )171املرفقل الفقرة 3و
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اإلشارة دىل "أو ااقاليم اخلاضعة لواليتها أو سيطرهتا" ليت اشى ال ص مع املعأر املوسأع ملصأطلح
"الدولة املتفثرة" يف الفقرة (ب) م مشروع املادة 3و
( )4وأعأأرب القاضأأي ألفأأاري ل سوج أ خأأاصل ع أ أ الصأألة سأأني احلقأأوق السأأيادية للدولأأة
وما يصاحبها م واجبات تقع عليها يف الرأي املستق ال ي قدم يف قضية ق اة مورفو سقول :
"نفهم م السيادة تلك اجمل وعة الكاملة م احلقوق وامل ايا اليت متلكها الدولأة
يف دقلي ه أأا دون أن تش أأارمها فيه أأا أي دول أأة أخ أأرىل ومأ أ لك يف عالقاهت أأا م أأع ال أأدول
ااخرى"و
"والسيادة مت ح الدول حقوقا وتفرض عليها واجبات"()172و
( )5وتؤمد الفقأرة  1أن الدولأة املتأفثرة أي اةهأة الأيت يقأع علأى عاتقهأا واجأب محايأة ااشأخاص
املوجأأودي يف دقلي ه أال أو يف دقلأأيم خاضأأع لواليتهأا أو سأأيطرهتاو ورأت اللج أأة أن مصأأطلح "واجأأب"
أنسب م مصطلح "مسؤولية"ل ال ي ميك أن يساء فه نظرا الستخدام يف سياقات أخرىو
( )6وتعكس الفقرة  2م لك الدور الرئيسي ال ي يقع على الدولة يف االستجاسة للكوارثو
ول سباب املبي ة أعال ل قررت اللج أة اعت أاد مل أة "الأدور" سأدال مأ مل أة "املسأؤولية" لتوضأيح
موق الدولأة املتأفثرةو ويسأت د اسأتخدا مل أة "الأدور" دىل قأرار اة عيأة العامأة  182/46الأ ي
يؤمأأدل يف مجلأأة أمأأورل أن الدولأأة املتأأفثرة "تأأؤدي الأأدور الرئيسأأي يف الشأأروع ساملسأأاعدة اإلنسأأانية
وت ظي ها وت سيقها وت في ا داخ أراضيها"()173و ويتيح استخدا مل ة "الدور" سدال م مل أة
"املسأؤولية" للأأدول سعأأض املرونأأة يف ت سأأيق أنشأأطة االسأتجاسة للكأوارثو وقأأد تأأؤدي الصأأيغة الأأيت
توحي سالت ا الدول سأفن توجأ أنشأطة االسأتجاسة للكأوارث أو تراقبهأا دىل نتيجأة عكسأية فتفأرض
قيأأودا شأأديدة علأأى الأأدول الأأيت تفض أ القيأأا سأأدور أضأأيق نطاقأأا يف ت سأأيق االسأأتجاسة للك أوارث
اهنا مثال تعاين نقصا يف املواردو
( )7ويقأأو الأأدور الرئيسأأي للدولأأة املتأأفثرة أيضأأا علأأى االع أرتا م أ مأأدة طويلأأة يف القأأانون
الأدويل سأفن الدولأة أي أفضأ مأ ميك أ حتديأد مأدى خطأورة حالأة مأ حأاالت الطأوارئ ووضأأع
سياسات االسأتجاسة امل اسأبة هلأاو والعبأارة الأواردة يف الفقأرة 2ل الأيت تؤمأد أن الدولأة املتأفثرة تتأوىل
الأدور الرئيسأأي يف توجيأ مسأأاعدات اإلغاثأة يف حأاالت الكأوارث ومراقبتهأا وت سأأيقها واإلشأرا
عليه أأال ي بغ أأي قراءهت أأا مقرتن أأة سواج أأب التع أأاون امل ص أأوص عليأ أ يف مش أأروع امل أأادة 7و ويف أ أ ا
__________

(Corfu Channel case )172ل (انظأر احلاشأية  66أعأال )ل Individual Opinion by Judge Alvarez, p. 39, at p. 43و
وانظأأر أيضأأا الأرأي الأ ي أعأأرب ع أ احمل ّكأأم مأأامس أأوسر يف احلكأأم الصأأادر يف

the Island of Palmas case

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

"( Awards, vol. II, p. 839والسأيادة اإلقلي يأةل م أا سأبق القأولل تعأر حقأا مطلقأا يف أداء أنشأطة الدولأةو و أاك
واجب تاسع هل ا احلق :و و االلت ا داخ اإلقليم حب اية حقوق سقية الدول ووو")و
( )173املرفقل الفقرة 4و
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السأأياقل تؤمأأد الفقأأرة  2م أ املأأادة  10أن الدولأأة املتأأفثرة تضأأطلع سالأأدور الرئيسأأي يف عالقأأات
التعاون مع اةهات الفاعلة ااخرى املشار دليها يف مشروع املادة 7و
( )8واإلشارة دىل "توجي مساعدات اإلغاثأة ومراقبتهأا وت سأيقها واإلشأرا عليهأا" مسأت دة
م أ الفقأأرة  8م أ املأأادة  4م أ اتفاقيأأة تأأامبريي()174و وأصأأبحت الصأأيغة املسأأتخدمة يف اتفاقيأأة
ت أأامبريي حتظ أأى سقب أأول ع أأا يف أأال املس أأاعدة الغوثي أأة يف ح أأاالت الك أوارث ومتثأ أ لغ أأة موامب أأة
للعص أأر()175و وتعك أأس أ أ الص أأيغة املوقأ أ القاض أأي سأ أفن الدول أأة املت أأفثرة مت أأارس املراقب أأة عل أأى
ااسأألوب املتبأأع يف ت فيأ ع ليأأات اإلغاثأأةل الأأيت نأأب أن تأأتم وفقأأا للقأأانون الأأدويلل مبأأا يف لأأك
مشأأاريع امل أواد أ و واملراقبأأة الأأيت متارسأأها الدولأأة املت أفثرة ال ميكأ اعتبار أأا تأأدخال ال مأأربر ل أ يف
اانشطة اليت تضطلع هبا جهة مساعدةو
( )9وخرجت اللج ة على اتفاقية تامبريي حني قررت عأد اإلشأارة دىل "القأانون الأوطر" يف
ال أ ص املتعل أأق سال أأدور الرئيس أأي للدول أأة املت أأفثرةو فف أأي س أأياق اتفاقي أأة ت أأامبرييل تفي أأد اإلش أأارة دىل
القانون الوطر سفن الت سأيق امل اسأب يتطلأب االتسأاق مأع القأوانني احملليأة للدولأة املتأفثرةو وقأررت
اللج أأة عأأد ددراج أ اإلشأأارة علأأى أسأأاس أن القأأانون الأأداخلي للدولأأة املتأأفثرة قأأد ال يأ ظم أو
يت اول يف مجيع ااحوال الدور الرئيسي للدولة يف حاالت االستجاسة للكوارثو
المادة 11
واجب الدولة المتأثرة في التماس المساعدة الفارجية
على الدولة املتفثرةل يف حالة جتاوو حجم الكارثأة سوضأوح قأدرهتا الوط يأأة علأأى
االس أأتجاسةل واج أأب الت أأاس املس أأاعدةل حس أأب مقتض أأى احل أأالل مأ أ ال أأدول ااخ أأرى
واامم املتحدة واةهات املساعدة ااخرى احملت لةو
التعليق
( )1يت اول مشروع املادة  11احلالة اخلاصة اليت تتجاوو فيها الكارثة سوضأوح القأدرة الوط يأة
للدولأة علأى االسأأتجاسةو ففأي أ الظأرو ل يقأأع علأى الدولأأة املتأفثرة واجأأب الت أاس املسأأاعدةل
حسب االقتضاءل م الدول ااخرىل واامم املتحدةل واةهأات املسأاعدة احملت لأة ااخأرى وفقأا
__________

( )174اتفاقيأأة تأأامبريي (الأأيت تأ ص علأأى مأأا يلأأي" :ال تتضأ أ االتفاقيأأة أي مسأأاس حبأأق الدولأأة الطأأر يف القيأأا ل
مبوج أأب قواني ه أأا الوط ي أأةل ستوجيأ أ املس أأاعدة يف أأال االتص أأاالت الس أألكية والالس أألكية ال أأيت تق أأد يف دقلي ه أأا
االتفاقيةل والسيطرة عليها وت سيقها واإلشرا عليها")و
مبوجب
( )175انظرل مثالل اتفاق راسطة أمأم ج أوب شأرق آسأيال املأادة 3ل الفقأرة ( 2الأيت تأ ص علأى أن "تتأوىل الدولأة الطالبأة
مسؤوليات توجي املساعدة املقدمة دليها ومراقبتها وت سيقها واإلشأرا عليهأا داخأ دقلي هأا")؛
أو املتلقية
واتفاقيأأة تقأأدمي املسأأاعدة يف حالأأة وقأأوع حأأادث نأأووي أو طأأارئ دشأأعاعيل (United Nations, Treaty Series,
 )vol. 1457, No. 24643, p.133املادة (3أ) (اليت ت صل يف مجلة أمورل على أن "تتأوىل الدولأة الطالبأة مسأؤولية
التوجي العا لل ساعدة ومراقبتها وت سيقها واإلشرا عليها داخ أراضيها"ل ما مل يُتفق على خال لك)و
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للتعري الوارد يف الفقرة (د) م مشروع املادة 3و والواجب ال ي يتطرق دليأ مشأروع املأادة 11
تفصي ملشروعي املادتني  7و10و فالفقرة  1م مشروع املادة  7ت ص على أن يقع على عأاتق
الدولة املتفثرة واجب ض ان محاية ااشخاص وتقأدمي املسأاعدة الغوثيأة يف حأاالت الكأوارث الأيت
تقع يف دقلي ها أو ااقاليم اخلاضعة لواليتها أو سيطرهتاو ويؤمد مشروع املادة الت ا الدولأة املتأفثرة
س أأفن تبأ أ ل قص أأارا ا لتق أأدمي املس أأاعدة دىل ااش أأخاص املوج أأودي يف دقل أأيم خاض أأع لواليته أأا أو
سأأيطرهتاو وواجأأب التعأأاون أأو أيضأأا رمي أ ة واجأأب الدولأأة املتأأفثرة يف حالأأة جتأأاوو حجأأم الكارثأأة
سوضوح قدرهتا الوط يأة علأى االسأتجاسةو ويؤمأد مشأروع املأادة  7أن واجأب التعأاون ال يقأع فقأ
على عاتق الدول أو على اةهات املساعدة احملت لة ااخرىل س ي طبق أيضا علأى الأدول املتأفثرة
مأأىت مأأان أ ا التعأأاون م اسأأباو وتأأرى اللج أأة أن الت أأاس املسأأاعدة يكأأون م اسأأبا ومطلوسأأا يف آن
واحد مىت جتاوو حجم الكارثة سوضوح القدرة الوط ية للدولة املتفثرةو
( )2ويشأأدد مشأأروع املأأادة علأأى أن واجأأب الت أأاس املسأأاعدة ال ي شأأف دال يف حالأأة جتأأاوو حج أأم
الكارثأأة القأأدرة الوط يأأة للدولأأة املتأأفثرة سوضأأوح علأأى االسأأتجاسةو وتوضأأح عبأأارة "يف حالأأة" أن القأأدرة
الوط ية للدولة املتأفثرة علأى االسأتجاسة قأد ال تكأون دائ أا مافيأة أو غأري مافيأة سأاملفهو املطلأقو فقأد
يتجأاوو أحأأد جوانأأب ع ليأأات اإلغاثأة يف حأأاالت الكأوارث سوضأأوح القأدرة الوط يأأة للدولأأة املتأأفثرةل
يف حأني تظأ الدولأأة قأادرة علأى االضأأطالع سع ليأات أخأأرىو ودمجأاالل فأجن عبأأارة "يف حالأة جتأأاوو
حجم الكارثأة سوضأوح قأدرهتا الوط يأة علأى االسأتجاسة" تشأ ااوضأاع الأيت يبأدو فيهأا أن الكارثأة
قد تتجاوو القدرة الوط ية للدولة املتفثرة على االستجاسة هلاو ويتسق ا ال هج املرن واالحأرتاوي مأع
الغرض ااساسي ملشاريع املواد على ال حو املوضح يف مشروع املادة 2و وييسر ا ال هج اسأتجاسة
مالئ أأة وفعال أأة للك أ أوارثل عل أأى أأو يل أأح االحتياج أأات ااساس أأية ل ش أأخاص املع ي أأني واح أ أرتا
حق أأوقهم مامل أأةو ويعك أأس االع أرتا سالواج أأب ال أ ي يق أأع عل أأى ال أأدول يف أ الظ أأرو ا ت أأا
اللج أأة س أأالت كني مأ أ ت أأوفري املس أأاعدة الالوم أأة ل غاث أأة يف ح أأاالت الكأ أوارث يف الوق أأت امل اس أأب
وسصورة فعالةو
( )3وتأأرى اللج أأة أن واجأأب الت أأاس املسأأاعدة امل صأأوص علي أ يف مشأأروع املأأادة  11مشأأتق
أيضا م الت امات الدولأة املتأفثرة مبوجأب الصأكوك الدوليأة حلقأوق اإلنسأان وأحكأا القأانون الأدويل
العأأريفو فقأأد يكأأون اللجأأوء دىل الأأدعم الأأدويل ع ص أرا ضأأروريا لوفأأاء الدولأأة املتأأفثرة سالت اماهتأأا الدوليأأة
جتأأا اافأراد ع أدما تكأأون موارد أأا غأأري مافيأأة لتلبيأأة احتياجأأات احل ايأأةو ورغأأم أن لأأك قأأد حيأأدث
أيضا يف غياب الكوارثل على ال حو ال ي يل ح دلي التعليق على مشروع املادة 5ل فجن عأددا مأ
حقوق اإلنسان ل أمهية مباشرة يف سياق الكوارثل وم ها احلق يف احلياةل واحلق يف الغأ اء الكأايفل
واحلأ أق يف الص أأحة واخل أأدمات الطبي أأةل واحل أأق يف مي أأا الش أأرب املفمون أأةل واحل أأق يف الس أأك الالئ أأق
والكس أأاء وخ أأدمات الص أأر الص أأحيل واحل أأق يف ع أأد الت ييأ أ ()176و وتالحأ أ اللج أأة أن اللج أأة
املع يأة حبقأأوق اإلنسأأان أفأأادت (انظأأر التعليأأق العأا رقأأم  6سشأأفن احلأأق يف احليأأاة) أن واجأأب الأأدول
__________

( )176انظر اامثلة الواردة يف حولية ووو 2008ل اجمللد الثاين (اة ء ااول)ل الوثيقة A/CN.4/598ل الفقرة 26و
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يف دع أأال احلأأق يف احليأأاة يتجأأاوو أأرد احأرتا أ ا احلأأق ااساسأأي ليشأ واجأأب محايتأ ساعت أأاد
تأأداسري دناسيأأة()177و فأأاحلق يف احليأأاةل وفقأأا للعهأأد الأأدويل اخلأأاص سأأاحلقوق املدنيأأة والسياسأأيةل حأأق
غأأري قاس أ لالنتقأأاص حأأىت يف "حأأاالت الط أوارئ االسأأتث ائية الأأيت هتأأدد حيأأاة اامأأة"( - )178و أأي
احل أأاالت ال أأيت اعرتف أأت اللج أ أأة املع ي أأة حبق أأوق اإلنس أأان يف تعليقهأ أأا الع أأا رق أأم  29سفهن أأا تش أ أ
"الكأوارث الطبيعيأأة"()179و ويف سأأياق دع أأال احلأأق يف الغأ اءل يأ ص العهأأد الأأدويل اخلأأاص سأأاحلقوق
االقتصادية واالجت اعية والثقافية على ما يلي:
"تتعهد الدول ااطرا سا ا التداسري الالومة إلنفا ا احلقل معرتفة يف أ ا
الصدد ساامهية ااساسية للتعاون الدويل القائم على االرتضاء احلر"()180و
وأشارت اللج ة املع ية ساحلقوق االقتصادية واالجت اعية والثقافية يف تعليقها العا رقم  12سشفن
احلق يف الغ اء الكايف (املادة  11م العهد)ل دىل أن د ا ادعت دولة طر أن قيود املوارد حتول
دون توفري الغ اء لل حتاجني:
"نب أن تثبت الدولة أهنا س لت قصارى اةهد م أج استخدا م املأوارد
املوجأأودة حتأأت تصأأرفها يف سأأبي الوفأأاءل علأأى سأأبي ااولويأأةل هب أ االلت امأأات الأأدنياو
وسالتأأايلل فأأجن الدولأأة الأأيت تأأدعي أهنأأا عأأاج ة عأ الوفأأاء سالت اماهتأأا اسأأباب خارجأأة عأ
درادهتأأا تتح أ عأأبء دثبأأات لأأك ودثبأأات أهنأأا الت سأأتل سأأال جأأدوىل احلصأأول علأأى
الدعم الدويل لض ان توافر الغ اء الالو ودمكانية الوصول دلي "()181و
ل ا تالح اللج أة أن "التأداسري الالومأة" الأيت يتعأني علأى الدولأة ا ا أا تشأ
املساعدة الدولية ع دما حتول الظرو احمللية دون دع ال احلق يف الغ اءو

الت أاس

( )4و أأاك دشأأارات حمأأددة دىل محايأأة احلقأأوق يف حأأاالت الك أوارثل تأأرد يف امليثأأاق اافريقأأي
حلقأأوق الطف أ ورفا أ ()182ل ويف اتفاقيأأة حقأأوق ااشأأخاص وي اإلعاقأأةو فاملأأادة  23م أ امليثأأاق
اافريقأأي حلقأأوق الطف أ ورفا أ ت أ ص علأأى أن تتخ أ الأأدول "مجيأأع التأأداسري الالومأأة" مأأي تض أ
متكأأني ااطفأأال ملت س أأي وضأأع الالج أأئ أو احلأأائ ي هل أ ا الوض أأعل فضأأال ع أ ااطفأأال املش أأردي
__________

( )177انظأأر تقريأأر اللج أأة املع يأأة حبقأأوق اإلنسأأانل الوثأأائق الرمسيأأة للج عيأأة العامأأةل الأأدورة السأأاسعة والثالثأأونل امللحأأق
رقم (A/37/40) 40ل املرفق اخلامسل الفقرة 5و

( )178انظر املادة 4ل الفقرة 1و
( )179تقري أأر اللج أأة املع ي أأة حبق أأوق اإلنس أأانل الوث أأائق الرمسي أأة للج عي أأة العام أأةل ال أأدورة السادس أأة واخل س أأونل امللح أأق
رقم (A/56/40) 40ل اجمللد ااولل املرفق السادسل الفقرة 5و
( )180انظر املادة 11و
( )181الوث أأائق الرمسي أأة لل جل أأس االقتص أأادي واالجت أأاعيل ال أأدورتان العش أأرون واحلادي أأة والعش أأرونل امللح أأق رق أأم 2
)(E/2000/22-E/C.12/1999/11ل املرفق اخلامسل الصفحة 102ل الفقرة 17و
( )182حقأأوق اإلنسأأان :وعأأة صأأكوك دوليأأةل اجمللأأد الثأأاين :الصأأكوك اإلقلي يأأة (م شأأورات اامأأم املتحأأدة رقأأم املبيأأع
)E.97.XIV.1؛ الفرع جيمل رقم 39و
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داخلي أأا اس أأباب تشأ أ "الك أ أوارث الطبيعي أأة"ل مأ أ "احلص أأول عل أأى احل اي أأة املالئ أأة واملس أأاعدة
اإلنسأأانية يف الت تأأع سأأاحلقوق الأأيت ي أ ص عليهأأا امليثأأاق والصأأكوك الدوليأأة ااخأأرى حلقأأوق اإلنسأأان
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:
"تتعهد الدول ااطرا وفقا اللت اماهتا مبقتضأى القأانون الأدويلل مبأا فيهأا القأانون
الأأدويل اإلنسأأاين والقأأانون الأأدويل حلقأأوق اإلنسأأانل سا أأا مافأأة التأأداسري الالومأأة لض أ ان
محاية وسالمة ااشخاص وي اإلعاقة ال ي يوجدون يف حاالت تتسأم سأاخلطورةل مبأا يف
لك حاالت ال اع املسلح والطوارئ اإلنسانية والكوارث الطبيعية"()183و
وعب أأارة "ماف أأة الت أأداسري الالوم أأة" ق أأد تش أ اللج أأوء دىل املس أأاعدة امل ك أأة م أ أعض أأاء
اجملت ع الدويل ع دما يتجاوو احلأدث القأدرة الوط يأة للدولأة املتأفثرةو ويبأدو أ ا الأ هج متسأقا مأع
املبأأدأ التأأوجيهي اإلنسأأاين املطبأأق يف ال ظأأا القأأانوين الأأدويلو وقأأد أمأأدت حمك أأة العأأدل الدوليأأة
يف قضية ق اة مورفو أن م سأني املبأادئ العامأة املسألم هبأا "االعتبأارات اإلنسأانية ااوليأةل املطلقأة
يف وقت السلم أمثر م ها يف وقت احلرب"()184و ويؤمد مشروع املادة  6اامهية ااساسية لل بدأ
لل بدأ اإلنساين يف االستجاسة للكوارثو
( )5وتأأرى اللج أأة أن واجأأب "الت أأاس" املس أاعدة أنسأأب م أ واجأأب "طلأأب" املسأأاعدة يف
س أأياق مش أأروع امل أأادة 11و و أأي تش أأتق أ أ الص أأياغة مأ أ الواج أأب املأ أ مور يف القأ أرار املتعل أأق
ساملساعدة اإلنسانية ال ي اعت د معهد القانون الدويلل ويشري دىل ما يلي:
"مل أأا عجأ ت الدولأأة املتأأفثرة عأ تأأوفري املسأأاعدة اإلنسأأانية الكافيأأة للضأأحايا
اخلاضأأعني لواليتهأأا أو لسأأيطرهتا الفعليأأةل وجأأب عليهأأا الت أأاس املسأأاعدة مأ امل ظ أأات
الدولية املختصة و/أو م دول ثالثة"()185و
وساملث تؤمد درشادات االحتاد الدويل ة عيات الصليب اامحر واهلالل اامحر ما يلي:
"د ا رأت الدولأ أ أأة املتضأ أ أأررة أن حالأ أ أأة الكارثأ أ أأة تتجأ أ أأاوو قأ أ أأدرات البلأ أ أأد علأ أ أأى
مواجهتهأأال في بغأأي أن تلأأت س املسأأاعدة الدوليأأة أو اإلقلي يأأة أو ملتيه أأا لض أ ان تلبيأأة
احتياجات ااشخاص املتضرري "()186و
__________

()183
()184

()185
()186
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املرجع نفس ل املادة 11و
( Corfu Channel caseانظأر احلاشأية  66أعأال )ل ( at p. 22أشأارت احملك أة دىل أن "االلت امأات الأيت تقأع علأى
السلطات االبانية تش اإلخطار سوجود حق ألغا يف امليا اإلقلي يأة االبانيأةل العتبأارات ال قأ البحأري ع ومأال
وحت ير السف احلرسية الربيطانية القادمة م اخلطر احملأدق ال أاجم عأ وجأود حقأ االغأا و وتسأت د أ االلت امأات
لأأيس دىل اتفاقيأأة ال أأاي الثام أأة لعأأا 1907ل الأأيت ت طبأأق علأأى أوقأأات احلأأربل ود أأا دىل مبأأادئ عامأأة معي أأة مسأألم
هبال وحتديدا :االعتبارات اإلنسانية ااوليةل املطلقة يف حالة السلم أمثر م ها يف حالة احلرب ووو")و
القرار املتعلق ساملساعدة اإلنسانيةل (انظر احلاشية  18أعال )ل املادة الثالثةل الفقرة 3و
درشأأادات االحتأأاد الأأدويل ة عي أأات الصأأليب اامح أأر واهلأأالل اامح أأر (انظأأر احلاشأأية  17أعأأال )ل اإلرشأأاد 3ل
الفقرة 2و
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ودضأأافة دىل لأأكل تبأأدو املبأأادئ التوجيهيأأة املرفقأأة سق أرار اة عيأأة العامأأة  182/46مؤيأأدة أيض أا
لوجود واجأب يفأرض علأى الدولأة املتأفثرة اللجأوء دىل التعأاون الأدويل ع أدما تتجأاوو حالأة طأوارئ
معيّ ة قدرهتا على االستجاسة:
"ق أأد يتج أأاوو حج أأم العدي أأد مأ أ ح أأاالت الطأ أوارئ وم أأدهتا ق أأدرة العدي أأد مأ أ
البلأأدان املتضأأررة علأأى االسأأتجاسةو وسالتأأايل يكتسأأي التعأأاون الأأدويل يف مواجهأأة حأأاالت
الطأوارئ وتع يأ قأأدرة البلأأدان املتضأأررة علأأى االسأأتجاسة أمهيأأة مبأأريةو وي بغأأي تأأوفري لأأك
التعاون وفقا للقانون الدويل والقوانني الوط ية"()187و

( )6وقأأد وردت صأأيغة "طلأأب" البديلأأة يف مبأأادئ أوسأألو التوجيهيأأة الأأيت جأأاء فيهأأا مأأا يلأأي" :د ا
مانأأت أأاك ضأأرورة لل سأأاعدات الدوليأأةل ي بغأأي أن تطلبهأأا أو توافأأق عليهأأا الدولأأة املتضأأررة يف أقأأرب
وقت ممكأ ع أد سأدء وقأوع الكارثأةل لتعظأيم فعاليتهأا دىل أقصأى حأد"()188و وتأرى اللج أة أن "طلأب"
املساعدة يعر ض ا أن موافقأة الدولأة املتأفثرة تأتم مبجأرد قبأول دولأة مسأاعدة أو جهأة أخأرى مسأاعدة
ا الطلبو وساملقاسأ ل تأرى اللج أة أن واجأب "الت أاس" املسأاعدة ي طأوي علأى هنأج أوسأع متفأاوض
عليأ لتأأوفري املسأأاعدات الدوليأأةو ف صأأطلح "الت أأاس" يسأأتتبع شأأروع الدولأأة املتأأفثرة يف ع ليأأة اسأأتباقية
ميك أن تفضي دىل اتفاقو ل ا يضع مشروع املادة  11على عاتق الدول املتفثرة واجب ا ا خطوات
دناسية نشطة اللت اس املساعدة يف حالة جتاوو حجم الكارثة سوضوح قدرهتا الوط ية على االستجاسةو
( )7والدولة املتفثرة ي ااقدرل مبدئيال على حتديد مأدى شأدة الكارثأة وحأدود قأدرهتا الوط يأة
علأأى االسأأتجاسة هلأأاو علأأى أن تقيي هأأا لشأأدة الكارثأأة نأأب أن يأأتم حبس أ ني أةو ومبأأدأ حس أ ال يأأة
مكأرس يف دعأأالن مبأادئ القأأانون الأدويل املتعلقأأة سالعالقأات الوديأأة والتعأاون سأأني الأدول وفقأأا مليثأأاق
اامأأم املتحأأدة()189ل ال أ ي ي أ ص علأأى أن "علأأى م أ دولأأة" أن ت ف أ "ت في أ ا حيأأدو حس أ ال يأأة"
االلت امات الأيت تضأطلع هبأا "طبقأا مليثأاق اامأم املتحأدة"()190ل و"االلت امأات الأيت تضأطلع هبأا طبقأا
ملب أأادئ الق أأانون ال أأدويل وقواع أأد املع أأرت هب أأا عام أأة"()191ل و"االلت ام أأات ال أأيت تض أأطلع هب أأا طبق أأا
التفاقأات دوليأأة متفقأة مأأع مبأأادئ القأانون الأأدويل وقواعأد املعأأرت هبأأا"()192و وتقيأيم شأأدة الكارثأأة
حبس نية و أحد الع اصر اليت يتكون م ها واجب الدولة املتفثرة لضأ ان محايأة ااشأخاص وتأوفري
املساعدة الغوثية يف حاالت الكوارثل ع ال سالفقرة  1م مشروع املادة 10و
( )8وقد اعت دت اللج ة عبارة "حسب ا يكون م اسبا" لتفميد السلطة التقديرية للدولأة املتأفثرة
في أأا يتعلأأق ساختيأأار املسأأاعدة اانسأأب الحتياجاهتأأا احملأأددةل م أ املسأأاعدات الأأيت تقأأدمها الأأدول

__________

()187
()188
()189
()190
()191
()192
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ااخأأرىل واامأأم املتحأأدةل واةهأأات املسأأاعدة ااخأأرى احملت لأأةو وتعكأأس العبأأارة أيضأأا حقيقأأة أن
واجأأب الت أأاس املسأأاعدة ال يعأأر أن الدولأأة مل مأأة سالت أأاس املسأأاعدة مأ مأ مصأأدر مأ املصأأادر
امل مورة يف مشروع املادة 11و ل ا فجن عبارة "حسب ا يكأون م اسأبا" تأدعم فكأرة أن الدولأة املتأفثرة
عليهأا الأأدور الرئيسأي يف توجيأ جهأأود مسأاعدات اإلغاثأأة يف حأأاالت الكأوارث ومراقبتهأأا وت سأأيقها
واإلشرا عليهال على ال حو املبني يف الفقرة  2م مشروع املادة 10و
( )9وواجب الت اس املساعدة يف حالة جتأاوو حجأم الكارثأة القأدرة الوط يأة سوضأوح ال يعأر
أن الدول املتأفثرة ال ي بغأي أن تلأت س املسأاعدة يف حأاالت الكأوارث ااقأ وطأفةو فاللج أة تعتأرب
التعأأاون يف تقأأدمي املسأأاعدة يف مجيأأع مراح أ اإلغاثأأة م أ الكارثأأة ع ص أرا أساسأأيا لتيسأأري مواجهأأة
مافيأأة وفعالأأة للك أوارثل ومظهأرا ع ليأأا ملبأأدأ التضأأام و فحأأىت ع أأدما تكأأون الدولأأة املتأأفثرة قأأادرة
علأأى تأأوفري املسأأاعدة الالومأأة ومسأأتعدة لتوفري أأال فأأجن تعأأاون اةهأأات الفاعلأأة الدوليأأة ومسأأاعدهتا
سأأيكفالن يف العديأأد م أ احلأأاالت مواجهأأة أنسأأب وأسأأرع وأ أ للك أوارثل ويض أ ان حتسأأني
محاية ااشخاص املتفثري و
المادة 12
عروض المساعدة الفارجية
 -1للدول واامم املتحدة واةهات املساعدة ااخرى احملت لة أن تعأرضل
يف حاالت الكوارثل مساعدهتا على الدولة املتفثرةو
 -2ع دما تلت س دولة متفثرة املساعدة اخلارجية م خالل طلب توجهأ
دىل دولة أخرى أو دىل اامم املتحدة أو دىل أي جهة مساعدة أخرى حمت لةل فأجن علأى
اةه أة متلقيأأة الطلأأب أن تسأأارع دىل ديأأالء الطلأأب االعتبأأار الواجأأب ودىل دسأأالغ الدولأأة
املتفثرة سرد او
التعليق
( )1يعأ أأرت مشأ أأروع املأ أأادة  12سا ت أ أأا اجملت أ أأع الأ أأدويل حب ايأ أأة ااشأ أأخاص يف حأ أأاالت
الكوارثل و و ا ت ا ي بغي اعتبار مك ال لدور الدولة املتفثرة الرئيسي ال ي ي ص علي مشروع
املأأادة 10و و أأو تعبأأري ع أ مبأأدأي التضأأام والتعأأاونل الل أ ي تربومهأأا الديباجأأةل والل أ ي تقأأو
عليه أأا وع أأة مش أأاريع امل أواد املتعلق أأة هب أ ا املوض أأوع سرمته أأال وال س أأي ا مب أأدأ التع أأاون املك أأرس
حتديدا يف مشاريع املواد م  7دىل 9و
( )2وال يُع أأا مش أأروع امل أأادة  12دال س "ع أأروض" املس أأاعدةل فأ أال يت أأاول "ت أأوفري" املس أأاعدة
فعلي أأاو وتل أأك الع أأروضل س أواء أمان أأت م أ جان أأب واح أأد أ اس أأتجاسة لطل أأب م أأال أأي طوعي أأة
فسأأر علأأى أهنأأا دق أرار سوجأأود واجأأب قأأانوين ستقأأدمي املسأأاعدةو وال ي شأأئ
أساسأأال وال ي بغأأي أن تُ َّ
عرض املساعدة الت اما على الدولة املتفثرة سقبوهلاو ووفقا ملبدأ سيادة الدول والدور الرئيسي للدولة
املتفثرةل الل ي تؤمد عليه أا الديباجأة وتسرتشأد هب أا وعأة مشأاريع املأواد سرمتهأال نأوو للدولأة
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املتفثرة أن تقب مليا أو ج ئيال أو أال تقب ل عأروض املسأاعدة مأ الأدول أو اةهأات الفاعلأة مأ
غري الدول وفقا للشروط املبي ة يف مشروع املادة 13و
( )3ونأأب أن تقأأد عأأروض املسأأاعدة مبأأا يتفأأق واملبأأادئ امل أ مورة يف مشأأاريع امل أواد أ ل
وخباصة مشروع املادة 6و وال ميكأ أن تُعتأرب عأروض املسأاعدة أ تأدخال يف الشأؤون الداخليأة
للدول أأة املت أأفثرةو ويتف أأق أ ا االس أأت تاج م أأع م أأا أورد معه أأد الق أأانون ال أأدويل يف ق أرار الص أأادر يف
عا  1989سشفن محاية حقوق اإلنسان ومبدأ عد التدخ يف الشؤون الداخلية للدول:
"دن عرض دولة أو وعة دول أو م ظ ة دولية أو يئة دنسانية حمايدةل مثأ
اللج ة الدولية للصليب اامحرل توفري ااغ ية أو اللواو الطبية لدولة أخرى تكون حيأاة
الس أأكان أو ص أأحتهم مه أأددة سش أأك خط أأري يف دقلي ه أأا ال ميك أ اعتب أأار ت أأدخال غ أأري
مشروع يف الشؤون الداخلية لتلك الدولة"()193و
( )4ويت أأاول مشأأروع املأأادة  12مسأأفلة عأأرض املسأأاعدة علأأى الأأدول املتأأفثرة مأ جهأات مأ
امل أأرجح أن تك أأون مع ي أأة س أ أ لك الع أأرض يف أعق أأاب الك أ أوارث و أأي ال أأدولل واام أأم املتح أأدةل
واة هأ أأات املسأ أأاعدة ااخأ أأرىو ويقصأ أأد مبصأ أأطلح "اةهأ أأة املسأ أأاعدة ااخأ أأرى"ل املقأ أأرتن سكل أ أأة
"احملت ل أأة"ل وفق أأا للتعريأ أ الأ أوارد يف الفق أأرة (د) مأ أ مش أأروع امل أأادة 3ل م ظ أأة حكومي أأة دولي أأة
خمتصأأةل أو م ظ أأة أو ميأأان غأأري حكأأومي و صأألةو واامأأم املتحأأدة وامل ظ أأات احلكوميأأة الدوليأأة
ليس فق م حقهأال وفقأا لواليتهأا مبوجأب صأكومها التفسيسأيةل أن تعأرض املسأاعدة علأى الدولأة
املتفثرةل س دهنا تُ َشجع أيضا على القيا س لكو
( )5وامل ظ أأات أو الكيانأأات غأأري احلكوميأأة قأأد تكأأونل حبكأأم طبيعتهأأا وموقعهأأا وخربهتأأال
قادرة على تقدمي املساعدة استجاسة لكارثة معي ةو وموق امل ظ ات أو الكيانأات غأري احلكوميأة
يف القيا سع ليات اإلغاثة ليس مسفلة جديدة يف القانون الدويلو فقأد سأبق أن نصأت اتفاقيأات
ج ي لعا  1949على أن ل يف حاالت ال اع املسلح:
"نوو هليئأة دنسأانية غأري متحيأ ةل ماللج أة الدوليأة للصأليب اامحأرل أن تعأرض
خدماهتا على أطرا ال اع"()194و
وساملث ل ي ص الربوتومول اإلضايف الثاين امللحق ساتفاقيات ج ي لعا  1949على أن :
"نأ أأوو ة عيأ أأات الغأ أأوث الكائ أ أأة يف دقلأ أأيم الطأ أأر السأ أأامي املتعاقأ أأدل مث أ أ
مجعي أأات الص أأليب اامح أأر (واهل أأالل اامح أأر وااس أأد والش أ أ س اامح أأران)ل أن تع أأرض
خ أأدماهتا اداء مهامه أأا املتع أأار عليه أأا في أأا يتعل أأق سض أأحايا ال أ أ اع املس أألحو وميك أ أ
__________

()193

Institute of International Law, Yearbook, vol. 63, Part II, Session of Santiago de Compostela
(1989), p. 339, at p. 345, art. 5و

( )194انظرل على سبي املثالل اتفاقية ج ي ااوىلل املادة 3ل الفقرة 2و
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للسأأكان املأأدنينيل ولأأو س أأاء علأأى مبأأادرهتم اخلاصأأةل أن يعرضأوا القيأأا ستج يأأع اةرحأأى
واملرضى وامل كوسني يف البحار ورعايتهم"()195و
وقأأد أمأأدت اة عيأأة العام أأة اإلسأأها اهلأأا ال أ ي تُقدم أ امل ظ أأات أو الكيانأأات غ أأري
احلكومية اليت تع سدوافع دنسانية حمضة يف االستجاسة للكوارث يف قرار ا 131/43ل املؤرخ 8
مانون ااول/ديس رب 1988ل واملتعلق ستقدمي املساعدة اإلنسأانية دىل ضأحايا الكأوارث الطبيعيأة
وح أأاالت الط أوارئ امل اثل أأةل ال أ ي دع أأت في أ اة عي أأة ال أأدول املت أأفثرة ماف أأةل يف مجل أأة أم أأورل دىل
"تيسأأري ع أ [تلأأك] امل ظ أأات يف ت في أ تقأأدمي املسأأاعدة اإلنسأأانيةل وال سأأي ا تقأأدمي ااغ يأأة
واادوية والرعاية الصحيةل اليت يكون فيهأا الوصأول دىل الضأحايا أمأرا جو ريأا"ل وناشأدت "مجيأع
الدول أن تقد مساندهتا دىل [تلأك] امل ظ أات الأيت تع أ علأى تقأدمي املسأاعدة اإلنسأانيةل ع أد
احلاجةل دىل ضحايا الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ امل اثلة"()196و
( )6واهلأأد م أ اسأأتع ال صأأيغة اة أواو ("للأأدول") يف الفقأأرة  1أأو التفميأأد علأأى أن مأأا
يه أأمل يف س أأياق ع أأروض املس أأاعدة اخلارجي أأةل أأو اإلمكاني أأة املتاح أأة ة ي أأع اةه أأات املس أأاعدة
احملت لأأة لتقأأدمي عأأروض املسأأاعدةل سصأأر ال ظأأر ع أ مرم أأا وااسأأس القانونيأأة الأأيت ميك أ أن
تست د دليها يف ع لهاو
( )7والفقأأرة  2مسأأتوحاة م أ املأأادة  ) (3م أ االتفاقيأأة اإلطاريأأة لل سأأاعدة يف أأال الأأدفاع
املدين لعا  2000اليت ت ص على أن "تفحص الدول املسأتفيدة عأروض أو طلبأات املسأاعدة وتأرد
الفقأرة دىل حتقيأق تأواون أمأرب يف نصأوص مشأاريع املأواد
عليها يف أقرب اآلجال"()197و وهتد
مكأ ل عأ طريأأق الأ ص علأأى واجأأب مقاسأ علأأى الأأدولل أو اةهأأات املسأأاعدة احملت لأأة ااخأأرىل
ع د تلقيها طلبا م دولة متفثرة للحصول على مساعدة خارجيةو وي شأف أ ا الواجأب سأالتواوي مأع
الواجأأب امل صأأوص علي أ يف الفقأأرة  3م أ مشأأروع املأأادة 13ل و أأو واجأأب الدولأأة املتأأفثرة أن تعل أ
قرار ا سشفن العرض املقد يف الوقت امل اسبو ومع لكل ُوضع ال ص املتعلق هب ا الواجب سصأيغة
خمتلفة يف م م املادتني اعرتافا سفن موق الدولة املتفثرةل يف أعقاب الكارثة اليت تدخ يف نطأاق
مشاريع املواد ل تل ع موق الدولة املساعدة أو اةهة املساعدة ااخرىو
( )8وتتكون الفقرة  2م ثالثة ع اصرو أوالل يستتبع الت اس الدولأة املتأفثرة املسأاعدة اخلارجيأة
تطبيأ أأق أحكأ أأا الفقأ أأرةو ويف حأ أأني أن واجأ أأب الدولأ أأة املتأ أأفثرة يف مشأ أأروع املأ أأادة  11واجأ أأب عأ أأا
س "الت أاس" املسأاعدةل تعأاجل أ الفقأأرة السأي اريو الأ ي تلأت س فيأ الدولأة املتأفثرة مسأاعدة حمأأددة
__________

( )195انظر املادة 18ل الفقرة 1و
( )196انظر قرار اة عية العامة 131/43ل الفقرتان  4و5و
( )197انظر أيضا اتفأاق راسطأة أمأم ج أوب شأرق آسأيال املأادة (4ج) ("ع أد السأعي دىل حتقيأق اهلأد مأ أ االتفاقيأةل
يتعأأني علأأى ااط أرا ووو أن تسأأتجيب علأأى الفأأور لطلأأب املسأأاعدة املقأأد م أ الطأأر املتأأفثر")؛ واتفأأاق راسطأأة
ج أأوب آس أأيا للتع أأاون اإلقلي أأي سش أأفن االس أأتجاسة السأ أريعة للكأ أوارث الطبيعي أأة (ماليأ أ ل  26أيار/م أأايو )2011ل
املادة 4و
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"م خالل طلب توجه دىل" قائ ة سردية م اةهات املساعدة احملت لةو و ا التحديد مهأم انأ
يقصر تطبيق أحكا الفقرة على الطلبات احملددةل وليس على طلبات املساعدة العامةو
( )9ثانيأأال تشأأري أحكأأا الفقأأرة دىل خمتلأ اةهأأات املتلقيأأة اللت أأاس املسأأاعدةل مبأأا يف لأأك
الأأدول ااخأأرىل واامأأم املتحأأدةل واةهأأات املسأأاعدة احملت لأأة ااخأأرىل و أ دحالأأة مرجعيأأة دىل
التعري أ ال أوارد يف الفقأأرة (د) م أ مشأأروع املأأادة 3و و أأص أ الفقأأرة اامأأم املتحأأدة سال أ مر
للدور ال ي تقو س يف تلقي طلبات املساعدةو
( )10ثالثأأال تفأأرض الفقأأرة  2الت امأأا علأأى اةهأأة أو اةهأأات املتلقيأأة للطلأأب احملأأددل يتكأأون م أ
جأ أي  :ااولل ديأأالء الطلأأب االعتبأار الواجأأبل والثأأاينل دسأالغ الدولأأة املتأأفثرة سرد أاو وتسأأري عبأأارة
"تسأأارع" علأأى مأأال االلت أ امنيل و أ دشأأارة دىل التوقيأأت امل اسأأبو وتسأأت د عبأأارة "ديأأالء االعتبأأار
الواجب" مأ نأص مماثأ يف املأادة  19مأ نأص املأواد ملتعلأق ساحل ايأة الدسلوماسأية الأ ي اعت أد يف
ع أأا )198(2006و ول أأيس املقص أأود مأ أ مل أأة "الواج أأب" التوقي أأت امل اس أأبل ان مفه أأو الس أأرعة
يغطي ا الواجب سالفع ل ولك ها تشري سااحرى دىل ديالء الطلب دراسة متفنيةو
المادة 13
موافقة الدولة المتأثرة على المساعدة الفارجية
-1

يتطلب تقدمي املساعدة اخلارجية موافقة الدولة املتفثرةو

-2

ال حتُجب املوافقة على املساعدة اخلارجية تعسفاو

 -3ع أأد تقأأدمي عأأرض مسأأاعدة خارجيأأة وفقأأا ملشأأاريع امل أواد أ ل فأأجن
عل أأى الدولأأة املتأأفثرةل مل أأا مأأان لأأك ممك أأال أن تعل أ قرار أأا سشأأفن العأأرض املقأأد يف
الوقت امل اسبو
التعليق
( )1يت أأاول مش أروع املأأادة  13مسأأفلة موافقأأة الدولأأة املتأأفثرة علأأى تقأأدمي املسأأاعدة اخلارجيأأةو
وي شئ مشروع املأادة أ ا دمجأاال للأدول املتأفثرة نظأا موافقأة مشأروطا يف ميأدان ع ليأات اإلغاثأة
يف ح أأاالت الكأ أوارثو وتعك أأس الفق أأرة  1املب أأدأ اة أأو ري الأ أ ي نعأ أ تق أأدمي املس أأاعدة الغوثي أأة
الدوليأأة مشأأروطا مبوافقأأة الدولأأة املتأأفثرةو وت أ ص الفقأأرة  2علأأى عأأد ج أواو حجأأب املوافقأأة علأأى
تقدمي املساعدة اخلارجية حجبا تعسفيال سي ا تفرض الفقرة  3علأى الدولأة املتأفثرة واجأب دعأالن
قرار ا سشفن عرض املساعدة اخلارجيةل حيث ا مان لك ممك ال يف الوقت امل اسبو
( )2واملبدأ القائ دن تقدمي املساعدة اخلارجية يستل موافقة الدولة املتأفثرة أو مبأدأ أساسأي
مأ مبأأادئ القأأانون الأأدويلو ولأ لك تشأأري الفقأأرة  3م أ املبأأادئ التوجيهيأأة املرفقأأة سق أرار اة عيأأة

__________

( )198ق أ أ أرار اة عي أ أأة العامأ أ أأة  67/62امل أ أأؤرخ  6مأ أ أأانون ااول/ديس أ أ أ رب 2007ل ولالط أ أأالع علأ أ أأى التعلي أ أأقل انظأ أ أأر
حولية ووو 2006ل اجمللد الثاين (اة ء الثاين)ل الفص الراسعل اة ء اءو
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العامأأة  182/46دىل أن أ "ي بغأأي أن تأأوفر املسأأاعدة اإلنسأأانية مبوافقأأة البلأأد املت أفثرل وم أ حيأأث
املبدأ على أساس نداء يوجه البلأد املتأفثر"()199و وتأ ص اتفاقيأة تأامبريي علأى مأا يلأي" :ال تقأد
أي مسأأاعدة يف أأال االتصأأاالت السأألكية والالسأألكية ع أأال هبأ االتفاقيأأة دون موافقأأة الدولأأة
الطالبأأة"( )200ل يف حأأني يشأأري اتفأأاق راسطأأة أمأأم ج أأوب شأأرق آسأأيا دىل أن أ "ال تقأأد املسأأاعدة
اخلارجيأأة أو عأأروض املسأأاعدة اخلارجيأأة دال سطلأأب م أ الطأأر املتأأفثر أو مبوافقت أ "()201و ويتفأأق
االعرتا سشرط موافقة الدولة على تقدمي املساعدة اخلارجية مع املوق ال ي تعرب ع أ الفقأرة 2
م أ مشأأروع املأأادة  10سأأفن علأأى الدولأأة املتأأفثرة الأأدور الرئيسأأي يف توجي أ مسأأاعدات اإلغاث أة يف
حأاالت الكأوارث الأيت تقأأع يف دقلي هأال أو يف أقأأاليم ضأع لواليتهأأا أو سأيطرهتا ويف مراقبأأة تلأأك
املساعدات وت سيقها واإلشرا عليهاو
( )3واالع أرتا يف الفقأأرة  2سأأفن حأأق الدولأأة املتأأفثرة يف رفأأض عأأرض لتقأأدمي املسأأاعدة لأأيس
حقأأا مطلقأأال أأو اع أرتا يعكأأس ث ائيأأة مفهأأو السأأيادة ال أ ي يسأأتتبع حقوقأأا وواجبأأاتو و أ ا
ال هج تعكسأ الفقأرة  1مأ مشأروع املأادة  10الأيت تؤمأد أن علأى الدولأة املتأفثرة "واجأب ضأ ان
محاي أأة ااش أأخاص وتق أأدمي مس أأاعدات اإلغاثأ أة يف ح أأاالت الكأ أوارث يف دقلي ه أأا أو يف ااق أأاليم
اخلاضعة لواليتها أو سيطرهتاو
( )4وترى اللج ة أن واجب الدولة املتفثرة يف ض ان احل اية واملساعدة لل قي أني يف دقلي هأا
أو يف ااق أأاليم اخلاض أأعة لواليته أأا أو س أأيطرهتا يف حال أأة ح أأدوث مارث أأة أأو واج أأب يه أأد دىل
حفأ أ حي أأاة ااش أأخاص املت أأفثري س أأالكوارث ومأ أرامتهم وضأ أ ان حص أأول احملت أأاجني مأ أ هم عل أأى
املس أأاعدة اإلنس أأانيةو و أ ا الواج أأب حم أأوري لض أ ان احل أأق يف احلي أأاة لل قي أأني يف دقل أأيم الدول أأة
املت أأفثرة أو يف ااق أأاليم اخلاض أأعة لواليته أأا أو س أأيطرهتا()202و وق أأد فس أأرت اللج أأة املع ي أأة حبق أأوق
اإلنسأأان احلأأق يف احليأأاة سصأأيغت ال أواردة يف املأأادة  6م أ العهأأد ال أدويل اخلأأاص سأأاحلقوق املدنيأأة
والسياسأيةل علأأى أنأ يشأ التأ ا الأأدول ساعت أأاد تأداسري دناسيأأة حل ايأأة أ ا احلأأق()203و لأ ا فأأجن
الأ أأرد علأ أأى عأ أأرض تقأ أأدمي املسأ أأاعدة سأ أأالرفض قأ أأد يشأ أأك يف ظأ أأرو معيّ أ أأة انتهامأ أأا للحأ أأق يف
احلي أأاةو وق أأد أم أأدت اة عي أأة العام أأة مأ أ جدي أأد يف قرار أأا  131/43امل أأؤرخ  8م أأانون ااول/
ديس أ رب  1988وقرار أأا  100/45املأأؤرخ  14مأأانون ااول/ديس أ رب  1990أن "تأأرك ضأأحايا
الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ امل اثلة سال مساعدة دنسانية ميث خطرا على احلياة اإلنسانية
ود انة لكرامة اإلنسان"()204و

__________

()199
()200
()201
()202
()203
()204
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قرار اة عية العامة 182/46ل املرفقل الفقرة 3و
انظر املادة 4ل الفقرة 5و
انظر املادة 3ل الفقرة 1و
انظر العهد الدويل اخلاص ساحلقوق املدنية والسياسيةل املادة 6ل الفقرة 1و
التعليق العا رقأم ( 6انظأر احلاشأية  177أعأال )ل الفقأرة "( 5ال ميكأ فهأم عبأارة ‘حأق أصأي يف احليأاة‘ فه أا
صحيحا على و تقييديل م ا أن محاية ا احلق تقتضي أن تتخ الدول تداسري دناسية")و
قرار اة عية العامة 131/43ل الفقرة  8م الديباجة؛ وقرار اة عية العامة 100/45ل الفقرة  6م الديباجةو

75

A/71/10

( )5واالعأرتا سأأفن السأألطة التقديريأأة الأأيت متارسأأها الدولأأة املتأأفثرة يف دعطأأاء موافقتهأأا ليسأأت
س أألطة مطلق أأةل ي أ أ عكس يف املب أأادئ التوجيهي أأة املتعلق أأة سالتش أأرد ال أأداخلي()205و فه أ أ املب أأادئ
التوجيهي أأةل ال أأيت حظي أأت سرتحي أأب ة أأة حق أأوق اإلنس أأان الس أأاسقة واة عي أأة العام أأة يف ق أ أرارات
اعتُ أأدت ساإلمج أأاعل ووص أأفها اام أأني الع أأا سفهن أأا "املعي أأار ال أأدويل ااساس أأي حل اي أأة" املش أأردي
داخليا()206ل ت ص على ما يلي:
"ن أأب أال ُميت أأع اعتباط أأا ع أ أ املوافق أأة عل أأى [ع أأروض املس أأاعدة اإلنس أأانية]ل
وخباصة د ا مل يك سوسع السلطات املع ية تقدمي املسأاعدة اإلنسأانية املطلوسأة أو مانأت
راغبة ع لك"()207و
وت أأاول معهأأد القأأانون الأأدويل مأرتني مسأأفلة املوافقأأة يف سأأياق املسأأاعدة اإلنسأأانيةو ففأأي
قأ أرار الص أأادر يف ع أأا  1989سش أأفن محاي أأة حق أأوق اإلنس أأان ومب أأدأ ع أأد الت أأدخ يف الش أأؤون
الداخلية للدولل جاء يف الفقرة  2م املادة  5م ال ص الفرنسي ي احلجية ما يلي:
"عل أأى ال أأدول ال أأيت تواجأ أ ح أأاالت طأ أوارئ مماثل أأة يف دقلي ه أأا [حي أأث يواجأ أ
السأكان خمأاطر جسأي ة هتأدد حيأأاهتم أو صأحتهم] أال تأرفض تعسأفا عأروض املسأأاعدة
اإلنسانية م ا ال وع"(.)208
املسفلة ددال ونص يف قأرار املتعلأق
ويف عا 2003ل ت اول معهد القانون الدويل
ساملسأأاعدة اإلنسأأانيةل حتأأت ع أوان "واجأأب الأأدول املتأأفثرة أال تأأرفض تعسأأفا عرضأأا َحس أ ال يأأة
لتقدمي املساعدة اإلنسانية"ل على ما يلي:
"تلت أ الأأدول املتأأفثرة سأأفال ت أرفض رفضأأا تعسأأفيا أو غأأري مأأربر عرضأأا َحس أ ال يأأة
يهد حصرا دىل تقدمي املسأاعدة اإلنسأانيةل أو تأرفض الوصأول دىل الضأحاياو ولأيس هلأال
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
سلغ ا الرفض حد انتهاك حظر جتويع املدنيني مفسلوب م أساليب احلرب"()209و
__________

(E/CN.4/1998/53/Add.2 )205ل املرفقو
(A/59/2005 )206ل الفقرة 210و
(E/CN.4/1998/53/Add.2 )207ل املرفقل املبدأ 25ل الفقرة 2و
(Institute of International Law, Yearbook, vol. 63, Part II (deliberations of the Institute during )208
Plenary Meetings), Session of Santiago de Compostela (1989), p. 339, at p. 345و يسأتخد الأ ص
الفرنسأأي صأأيغة دل اميأأةل أمأأا الرتمجأأة اإلنكلي يأأة فأ ِرتد مأأاآليت" :ي بغأأي للأأدول الأأيت تواجأ حأأاالت طأوارئ مماثلأأة يف
دقلي ها أال ترفض تعسفا عروض املساعدة اإلنسأانية"و والأ ص التفسأريي "حيأث يواجأ السأكان خمأاطر جسأي ة
هتدد حياهتم أو صحتهم"ل مقتبس م الفقرة  1م املادة  5م لك القرارو
( )209القرار املتعلق ساملساعدة اإلنسانية (انظر احلاشية  18أعال )ل املادة الثام ةل الفقرة 1و
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( )6ويف سأياق ال أ اع املسأألحل دعأأا لأأس اامأ يف مثأأري مأ ااحيأأان أطأرا ال أ اع دىل أن
تكف وصول املساعدات اإلنسأانيةل واعت أد يف عأدد مأ امل اسأبات تأداسري في أا يتعلأق سع ليأات
اإلغاثأأة اإلنسأأانية()210و واسأأتجاسة ل ومأأة اإلنسأأانية ال امجأأة ع أ ال أ اع يف سأأوريال اعت أأد لأأس
اامأ أ هنجأ أا أمث أأر اس أأتباقيةو ف أأفدان يف القأ أرار  )2014(2139امل أأؤرخ  22ش أأباط/فرباير مجي أأع
ح أأاالت م أأع وص أأول املس أأاعدات اإلنس أأانية وأش أأار دىل أن "م أأع وص أأول املس أأاعدات اإلنس أأانية
سصورة تعسفية وحرمان املدنيني م مواد ال غا ع ها لبقائهم على قيد احلياةل مبا يف لك تع أد
عرقلة دمدادات اإلغاثة وسب الوصولل ميك أن يشكال انتهامأا للقأانون الأدويل اإلنسأاين"()211و
ويف القرار  )2014(2165املؤرخ  14متوو/يولي 2014ل قأرر لأس اامأ أن يأف ن للومأاالت
اإلنسأأانية التاسعأأة ل مأأم املتحأأدة وشأأرمائها امل فأ ي ساسأأتخدا الطأأرق عأأرب خطأأوط ال أ اع واملعأأاسر
احلدودية م أج ض ان وصول املساعدات اإلنسانية مع قيا اامم املتحدة سجخطار السلطات
السورية س لك()212و
( )7وي طأأوي مصأأطلح "حتجأأب" علأأى ع صأأر ومأأر يف حتديأأد صأأفة التعس أ و ف أرفض الدولأأة
املتفثرة عرض املساعدة أو عد دعالن قرار ا دواء ا العرض وفقا للفقرة  3م مشروع املأادة 13ل
يف غض أ أأون ف أ أأرتة وم ي أ أأة معقول أ أأةل ق أ أأد يعت أ أأرب تعس أ أأفياو ويأ أ أ عكس أ أ أ ا الأ أ أرأي يف قأ أ أراري اة عي أ أأة
العامة  )213(131/43و )214(100/45الل ي يتض م م ه ا يف ديباجت الفقرتني التاليتني:
"ود يس أأاور ا القل أأق سش أأفن املص أأاعب والعقب أأات ال أأيت ق أأد يواجهه أأا ض أأحايا
الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ امل اثلة يف تلقي املساعدة اإلنسانيةل
واقت اعأأا م ه أأا سفن أ ل أأدى تق أأدمي املس أأاعدة اإلنس أأانيةل وال س أأي ا نق أ ااغ ي أأة
واادوي أأة واإلس أأعافات الطبي أأة ال أأيت يك أأون وص أأوهلا دىل الض أأحايا ض أأرورة حت ي أأةل مت ّكأ أ
السرعة يف ت في ا م جت ب اودياد عدد الضحايا سصورة مفجعة"و
وتعكأأس االتفاقيأأة اإلطاريأأة لل سأأاعدة يف أأال احل ايأأة املدنيأأةل لعأأا 2000ل مأ سأأني
املبأأادئل تعهأأد الأأدول ااط أرا يف سأأياق تقأأدمي املسأأاعدة يف حأأاالت الك أوارثل سأأفن "تفحأأص
وترد عليها يف أقرب اآلجال"()215و
الدول املستفيدة عروض أو طلبات املساعدة ّ

__________

()210

()211
()212
()213
()214
()215
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في أأا يتعل أأق سشأ أ ال العأ أراقل اعتُ أأدت ت أأداسري مبوج أأب قأ أرار ل أأس اامأ أ  )1991(688امل أأؤرخ  5نيس أأان/أسري
1991؛ وفي أأا يتعلأأق سالبوسأ ة واهلرسأأكل اعتُ أأدت تأأداسري مبوجأأب قأراري لأأس اامأ  )1992(770املأأؤرخ 13
آب/أغسأ أ أأطس  1992و )1992(781امل أ أ أأؤرخ  9تش أ أ أري ااول/أمت أ أ أأوسر 1992؛ وفي أ أ أأا يتعل أ أ أأق سالص أ أ أأومالل
اعتُ دت تداسري مبوجب قرار لس اام  )1992(794املؤرخ  3مانون ااول/ديس رب 1992و
قرار لس اام  )2014(2139املؤرخ  22شباط/فرباير 2014ل الفقرة  10م الديباجةو
قرار لس اام  )2014(2165املؤرخ  14متوو/يولي 2014ل الفقرة  2م امل طوقو
الفقرتان  9و 10م الديباجةو
الفقرتان  8و 9م الديباجةو
االتفاقية اإلطارية لل ساعدة يف ال احل اية املدنيةل املأادة ) (3ل املشأار دليهأا أيضأا يف الفقأرة ( )7مأ التعليأق
على مشروع املادة 12و
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ويوج أ مص أأطلح "تعس أأفا" االنتب أأا دىل ااس أأاس ال أ ي يس أأت د دليأ أ ق أرار الدول أأة املت أأفثرة
()8
ّ
حجأأب املوافقأأةو ونأأب حتديأأد مأأا د ا مأأان حجأأب املوافقأأة تعسأأفيا علأأى أسأأاس م أ حالأأة علأأى
حدةل مع أن ميك ع وما االسرتشاد مببادئ عدة يف ا الصددو ففوالل ترى اللج ة أن حجب
املوافقة على املساعدة اخلارجية ال يعد تعسفيا ع أدما تكأون الدولأة قأادرة علأى أن تواجأ الكارثأة
مواجهأأة مافيأأة وفعالأأة ساالعت أأاد علأأى موارد أأا اخلاصأأةل وتكأأون راغبأأة يف لأأكو وثانيأأال ال يكأأون
حجأب املوافقأة علأى املسأاعدة املقدمأأة مأ مصأدر خأارجي تعسأأفيا د ا قبلأت الدولأة املتأفثرة قأأدرا
مالئ أأا ومافيأأا م أ املسأأاعدة م أ مصأأادر أخأأرىو وثالثأأال ال يكأأون حجأأب املوافقأأة تعسأأفيا د ا
مل يك العرض و الصلة مقدما وفقا ملشاريع املواد و وي ص مشروع املادة  6خصوصأا علأى
أن املسأأاعدة اإلنسأأانية نأأب أن تُقأأد وفقأأا ملبأأادئ اإلنسأأانية واحليأأاد وال ا أأة وعلأأى أسأأاس عأأد
الت يي أ أ و وساملقاس أ أ ل د ا قُأ أأد ع أ أأرض املس أ أأاعدة وفق أ أأا ملش أ أأاريع املأ أ أواد ومل تت أ أأوفر مص أ أأادر سديلأ أ أة
لل ساعدةل فجن ة ما يوحي سقوة سفن قرار حجب املوافقة تعسفيو
( )9ويف عأ أأا 2013ل طلأ أأب اام أ أأني العأ أأا ل م أ أأم املتحأ أأدة دىل مكت أ أأب ت سأ أأيق الش أ أأؤون
اإلنس أأانية القي أأا مب ي أأد م أ التحلي أ لقض أأية احلج أأب التعس أأفي لل وافق أأة عل أأى ع لي أأات اإلغاث أأة
اإلنسأأانيةو ووفق أا للوثيقأأة التوجيهيأأة ات الصأألة()216ل يكأأون حجأأب املوافقأأة تعسأأفيا( :أ) د ا
احلجأأب يف ظأأرو تأأؤدي دىل انتهأأاك الت امأأات الدولأأة مبوجأأب القأأانون الأأدويل؛ أو (ب) د ا مأأان
احلجأأب خمالفأأا ملبأأدأي الضأأرورة والت اسأأب؛ أو (ج) د ا حجبأأت املوافقأأة علأأى أأو غأأري معقأأولل
أو غ أأري ع أأادلل أو غ أأري قاسأ أ للت ب أأؤل أو غ أأري م اس أأب لس أأبب آخ أأرو ويف ح أأني يت أأاول التوجيأ أ
حأأاالت ال أ اع املسأألحل فجنأ يأأوفر معلومأأات قي أأة مأ أجأ وضأأع ع اصأأر لتحديأأد مأأىت ميكأ أن
يعترب حجب املوافقة "تعسفيا"و وم الواضح أن حاالت ال اع املسلح تلأ ل مأ حيأث الواقأع
وم لك م حيث القانونل ع الكوارثو ومع لكل يف سياق احلجب غأري التعسأفي لل وافقأةل
تكون املسفلة القانونية ااساسية املطروحة يف مال ال وعني م احلاالت واحدةو
( )10والسلطة التقديرية للدولأة املتأفثرة يف حتديأد شأك املسأاعدة اانسأب هلأا أي مظهأر مأ
مظأأا ر دور أأا الرئيسأأي يف توجي أ مسأأاعدات اإلغاث أة يف حأأاالت الك أوارث ومراقبتهأأا وت سأأيقها
واإلشرا عليهال وفقا للفقرة  2م مشأروع املأادة 10و غأري أن أ السألطة التقديريأة نأب أن
ُمت َارس حبس نية وفقا لاللت امات الدولية الواقعأة علأى الدولأة املتأفثرة()217و وتشأجع اللج أة الأدول
املت أأفثرة عل أأى م أأر ااس أأباب ال أأيت ت أأدعو ا دىل حج أأب موافقته أأا عل أأى ع أأرض املس أأاعدةو فأ أ 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

( )217انظر مثال دعالن مبادئ القانون الدويل املتعلقة سالعالقات الودية والتعاون سني الدول وفقا مليثأاق اامأم املتحأدةل
ق أرار اة عيأأة العامأأة (2625د)25-ل املرفأأقل الفقأأرة ( 1يشأأري يف مجلأأة أمأأور دىل أن "علأأى م أ دولأأة أن ت ف أ
ت في ا حيأدو حسأ ال يأة" االلت امأات الأيت تضأطلع هبأا "طبقأا مليثأاق اامأم املتحأدة"ل و"االلت امأات الأيت تضأطلع
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

78

GE.16-14345

A/71/10

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
( )11ويف ا السياقل م املسألم سأ ع ومأا يف القأانون الأدويل أن مأ أ أدا حسأ ال يأةل
يف مجلأأة أمأأورل احلأأد م أ امل ارسأأة املقبولأأة للحقأأوق والسأألطة التقديريأأةو ونظأأرت حمك أأة العأأدل
الدوليأة و يئأأات التحكأأيم الدوليأأة يف عأدد مأ القضأأايا يف وظيفأأة حسأ ال يأأة أ ()218و و كأ ا
تُسأأتخد حسأ ال يأأة سوصأأفها حأأدا خارجيأا أدىن للسأأيادة وممارسأأة السأألطة التقديريأأة يف القضأأايا
اليت يسأتل فيهأا قأرار الدولأة أن تؤخأ العوامأ السياسأية يف االعتبأارل ومأ لك ع أدما يكأون أداء
االلت امأات التعا ديأة يف خطأأرو ومأ سأأاب أوىلل أ ا أو احلأأال ع أدما يفأأرض أحأد ااحكأأا يف
املعا أأدة املع يأأة واجبأأات دناسيأأة للتصأأر سطريقأأة معي أأةل م أأا أأو احلأأال مأأثال يف املأأادة  6م أ
العهد الدويل اخلاص ساحلقوق املدنية والسياسية املشار دليها أعال و
( )12وآثأأرت اللج أأةل يف الفقأأرة 3ل عبأأارة "أن تعل أ قرار أأا سشأأفن العأأرض املقأأد يف الوق أأت
امل اس أأب" لت أ أ ح ال أأدول املت أأفثرة ق أأدرا م أ أ املرون أأة يف حتدي أأد أفض أ أ طريق أأة لل أأرد عل أأى ع أأروض
املس أأاعدةو ومأ أ املس أألم سأ أ أن ف أأرض واج أأب ص أأار س أأالرد رمسي أأا عل أأى مأ أ ع أأرض مأ أ ع أأروض
املس أأاعدة ق أأد يلق أأي عبئ أأا ثق أأيال عل أأى ع أأاتق ال أأدول املت أأفثرة يف ح أأاالت الك أوارثو ويقاس أ ل أأك
اإلشارة دىل أن القرار ي بغي ا ا يف الوقت امل اسبل و لأك إلتاحأة الفرصأة للجهأة أو اةهأات
الأأيت تعأأرض املسأأاعدة اخلارجيأأة للأأرد سشأأك م اسأأبو وتأأرى اللج أأة أن الصأأياغة احلاليأأة تش أ
وعأأة واسأأعة م أ أسأأاليب الأأرد امل ك أأةل مبأأا يف لأأك دصأأدار دعأأالن عأأا لق أرار الدولأأة املتأأفثرة
سشفن مجيع عروض املساعدةو وت طبق الفقرة على احلأاالت الأيت تقبأ فيهأا الدولأة املتأفثرة عأروض
املساعدة وم لك على احلاالت اليت حتجب فيها الدولة املتفثرة موافقتها على تلك العروضو
( )13وترى اللج ة أن عبأارة "مل أا مأان لأك ممك أا" هلأا نطأاق ضأيقو فالعبأارة توجأ االنتبأا
دىل حاالت سعيدة ع املفلو تكون فيها الدولة عاج ة ع تكوي رأي خبصوص املوافقةل لعأد
وجأأود حكومأأة قأأادرة علأأى تفديأأة وظائفهأأا أو لظأأرو عجأ أخأأرى مماثلأأةو وسالتأأايل فأأجن املقصأأود
هب أ العبأأارة أأو توضأأيح معأأا املرونأأة العامأأة الأأيت يقأأو عليهأأا احلكأأمو وحتأأدد أ العبأأارة أيضأأا
نطاق تطبيق عبارة "يف الوقت امل اسب"و وترى اللج ة م لك أن الدولة املتفثرة قادرة على دعالن
قرار ا سالطريقة الأيت تأرى أهنأا اامثأر مالءمأة د ا مانأت الظأرو االسأتث ائية املشأار دليهأا يف أ
الفقرة غري قاسلة للتطبيقو
__________

()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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المادة 14
اروط تقديم المساعدة الفارجية
نأأوو للدولأأة املتأأفثرة فأأرض شأأروط علأأى تقأأدمي املسأأاعدة اخلارجيأأة هلأأاو وتكأأون
أ الشأأروط متفقأأة مأأع مشأأاريع امل أواد أ ل وقواعأأد القأأانون الأأدويل الواجب أأة التطبيأأقل
والقأأانون الأأوطر للدولأأة املتأأفثرةو وتراعأأي أ الشأأروط االحتياجأأات احملأأددة ل شأأخاص
املتفثري سالكوارث ونوعية املساعداتو وحتدد الدولة املتفثرةل ع د وضع الشأروطل نطأاق
املساعدة املطلوسة ونوعهاو
التعليق
( )1يت أأاول مش أأروع امل أأادة  14مس أأفلة وض أأع الدول أأة املت أأفثرة ش أأروطا عل أأى تق أأدمي املس أأاعدة
اخلارجية يف دقلي ها أو يف ااقاليم اخلاضعة لواليتها أو سيطرهتاو ويؤمد مشروع املادة حأق الدولأة
املتأأفثرة يف فأأرض شأأروط علأأى تلأأك املسأأاعدةل وفقأأا ملشأأاريع امل أواد أ وقواعأأد القأأانون الأأدويل
والق أ أأانون ال أ أأوطر الواجب أ أأة التطبي أ أأقو ويش أ أأري مش أ أأروع امل أ أأادة دىل ميفي أ أأة حتدي أ أأد تل أ أأك الش أ أأروطو
فاالحتياجات احملددة ل شخاص املتفثري سالكوارث ونوعية املساعدة أي الأيت توجأ طبيعأة أ
الشروطو ويُل مشروع املادة أيضا الدولة املتفثرة سفن حتددل ع أد وضأع الشأروطل نطأاق املسأاعدة
املطلوسة ونوعهاو
( )2ويعأ و مشأأروع املأأادة املبأأدأَ امل صأأوص عليأ يف مشأأروع املأأادة 10ل الأ ي يعأأرت سالأأدور
الرئيس أأي للدول أأة املت أأفثرة يف توجي أ أ مس أأاعدات اإلغاث أأة يف ح أأاالت الك أ أوارث يف دقلي ه أأا أو يف
ااقأأاليم اخلاضأأعة لواليتهأأا أو سأأيطرهتا ويف مراقبأأة أ املسأأاعدات وت سأأيقها واإلش أرا عليهأأاو
ويقر مشروع املادة 14ل ساستخدا عبارة "نوو ووو فرض شروط"ل اليت تتفق مع الطاسع الطوعي
لتقأأدمي املسأأاعدةل حبأأق الدولأأة املتأأفثرة يف فأأرض شأأروط علأأى تلأأك املسأأاعدةل ويُفض أ أن يكأأون
لأأك قب أ حأأدوث الكارثأأةل ولك أ أيضأأا في أأا أأص أشأأكاال حمأأددة م أ املسأأاعدة الأأيت تقأأدمها
جهأأات معيّ أأة يف مرحلأأة االسأأتجاسةو وتشأأري اللج أأة دىل املسأأاعدة "اخلارجيأأة" ان نطأأاق احلكأأم
يش أ املسأأاعدة الأأيت تقأأدمها دول ثالثأأة أو جهأأات مسأأاعدة أخأأرىل لك أ ال يش أ املسأأاعدة
املقدمة م مصادر داخليةل مث امل ظ ات غري احلكومية احملليةو
( )3ويقيأأد مشأأروع املأأادة حأأق الدولأأة املتأأفثرة يف فأأرض شأأروط علأأى املسأأاعدةل و أأو حأأق نأأب
ممارست وفقا للقواعد القانونية الواجبة التطبيقو وتُ ّبني اة لة الثانية اإلطار القانوين ال ي نوو فأرض
الشأأروط ض أ ل ويش أ "مشأأاريع امل أواد أ ل وقواعأأد القأأانون الأأدويل الواجبأأة التطبيأأقل والقأأانون
الوطر للدولة املتفثرة"و وأدرجت اللج ة عبارة "مشاريع املواد " للتشأديد علأى أن مجيأع الشأروط
نأأب أن تكأأون متفقأأة مأأع املبأأادئ امل أ مورة يف مشأأاريع املأوادل دون احلاجأأة دىل تكأرار سأأرد املبأأادئ
اإلنسانية والقانونية اليت تتطرق دليها مأواد أخأرىل وخباصأة والسأيادة وحسأ ال يأة واملبأادئ اإلنسأانية
اليت يت اوهلا مشروع املادة 6ل أال و ي اإلنسانية واحلياد وال ا ة وعد الت يي و
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( )4وتؤمد اإلشارة دىل القانون الوطر حجية القوانني الداخلية يف امل طقة املتفثرة املع يأةو غأري
أهنأأا ال تعأأر سالضأأرورة الوجأأود املسأأبق لقأأانون وطأأر (قأأانون داخلأأي) يت أأاول الشأأروط احملأأددة الأأيت
تضعها دولة متفثرة يف حال وقوع مارثةو ورغم عد وجود ما يُلأ سوضأع تشأريع وطأر مع ّأني قبأ
الشروط نب أن تكون متفقة مع أي تشأريع داخلأي ي صألة موجأود
حتديد الشروطل فجن
يف الدولة املتفثرةل على ال حو امل صوص علي يف مشروع املادة 15و
( )5وعلأأى الدولأأة املتأأفثرة واةهأأة املسأأاعدة ملتيه أأا االمتثأأال لقواعأأد القأأانون الأأوطر الواجبأأة
التطبيأق يف الدولأأة املتأأفثرةو وال نأأوو للدولأة املتأأفثرة دال أن تفأأرض شأأروطا تتفأق مأأع تلأأك القأواننيل
ون أأب عل أأى اةه أأة املس أأاعدة أن متتثأ أ لتل أأك القأ أوانني يف مجي أأع ااوق أأات طيل أأة ف أأرتة املس أأاعدةو
وال يأ ص مشأأروع املأأادة صأراحة علأأى أ املعاملأأة املت اثلأأةل اهنأأا مام أأة يف مبأأدأ احأرتا القأوانني
الوط ية ااوسعو وتؤيد االتفاقات الدوليأة القائ أة التفميأد علأى وجأوب امتثأال اةهأات املسأاعدة
للقأأانون الأأوطرو فاتفأأاق راسطأأة أمأأم ج أأوب شأأرق آسأأيال مأأثالل يأ ص يف الفقأأرة  2مأ املأأادة 13
علأأى ضأأرورة أن "حيأأرت أفأراد ع ليأأة املسأأاعدة مجيأأع الق أوانني واانظ أأة الوط يأأة وأن يتقيأأدوا هبأأا"و
وتشرتط عدة اتفاقات دولية أخأرى أيضأا أن حتأرت اةهأات املسأاعدة القأوانني الوط يأة( )219أو أن
تتصر وفقا لقانون الدولة املتفثرة()220و
( )6والواجب امللقأى علأى عأاتق اةهأات املسأاعدة سأاحرتا القأوانني الوط يأة ي طأوي علأى التأ ا
ساش أرتاط تقيُّأأد أف أراد ع لي أأة اإلغاث أأة س أأالقوانني واانظ أأة الوط ي أأة للدول أأة املت أأفثرة()221؛ وا أأا رئ أأيس
ع ليأأة اإلغاثأأة مجيأأع التأأداسري امل اسأأبة لضأ ان التقيأأد سأأالقوانني واانظ أأة الوط يأأة للدولأأة املتأأفثرة()222؛
وتعاون اافراد املساعدي مأع السألطات الوط يأة()223و ويتفأق واجأب احأرتا القأوانني الوط يأة للدولأة
املتفثرة والتعاون مع سلطاهتا مع املبدأ اةو ري املت ث يف سيادة الدولة املتفثرة ومع مبدأ التعاونو
__________

( )219انظأرل علأى سأبي املثأالل

Inter-American Convention to Facilitate Disaster Assistance, OAS Official

Records (OEA/Ser.A/49 (SEPF), p. 15, arts. VIII and XI, para. d؛ واتفاقيأة تقأدمي املسأاعدة يف حالأة
وقوع حادث نووي أو طارئ دشعاعيل املادة 8ل الفقرة 7و
( )220املرجأأع نفس أ ؛ واالتفأأاق املأأرب سأأني حكومأأات الأأدول املشأأارمة يف م ظ أأة التعأأاون االقتصأأادي يف م طقأأة البحأأر
ااسأأود سشأأفن التأأآور يف تقأأدمي املسأأاعدة الطارئأأة واالسأأتجاسة حلأأاالت الكأوارث الطبيعيأأة والك أوارث ال امجأأة ع أ
أنش أ أ أأطة سش أ أ أ أريةل 1998ل املادت أ أ أأان  5و9و و أ أ أأو مت أ أ أأاح يف املوق أ أ أأع الت أ أ أأايلwww.bsec-organization.org/ :
documents/LegalDocuments/agreementmous/agr4/Documents/Emergencyagreement%20071116.pdf

(اطُلع علي يف  4متوو/يولي )2016و
( )221انظأ أأرل علأ أأى سأ أأبي املثأ أأالل االتفاقيأ أأة املتعلقأ أأة ساآلثأ أأار عأ أأاسرة احلأ أأدود للح أ أوادث الص أ أ اعيةل املؤرخأ أأة  17آ ار/
مأارس 1992ل )United Nations, Treaty Series, vol. 2105, No. 36605, p. 457, annex X, para. (1
("يتصر اافراد املشارمون يف ع لية املساعدة وفقا للقوانني ات الصلة يف الطر الطالب")و
( )222انظأأرل علأأى سأأبي املثأأالل اتفأأاق راسطأأة سل أدان ج أأوب شأأرق آسأأيال املأأادة 13ل الفقأأرة "( 2يتخ أ رئأأيس ع ليأأة
املساعدة مجيع التداسري امل اسبة لض ان االمتثال للقوانني واللوائح الوط ية")و
( )223انظأرل علأى سأبي املثأالل MacAlister-Smith, International Guidelinesل (احلاشأية  71أعأال )ل )para. 22 (b
("يف م ااوقات خالل ع ليات تقدمي املساعدة اإلنسانيةل ووو يتعاون اافراد املسأاعدون مأع السألطات املختصأة
املعيّ ة للدول املتلقية لل ساعدة")و
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( )7واحلق يف فرض شروط على املساعدة و دقرار حبق الدولة املتفثرة يف أن ترفض املساعدة
غري املرغوب فيها أو غري الالومةل وأن حتدد املساعدة اليت حتتاج دليها والوقت امل اسب لتقدميهاو
وتوضأأح اة لأأة الثالثأأة م أ مشأأروع املأأادة املطلأأوب يف الشأأروط الأأيت تضأأعها الأأدول املتأأفثرةل أي
ضأأرورة أن "تراعأأي" االحتياجأأات احملأأددة ل شأأخاص املتأأفثري سالكارثأأة ومأ لك نوعيأأة املسأأاعدةو
غأأري أن مل أأة "تراعأأي" ال تأأدل علأأى أن الشأأروط املتعلقأأة ساالحتياجأأات احملأأددة ونوعيأأة املسأأاعدة
ي الشروط الوحيدة اليت ميك أن تفرضها الدول على تقدمي املساعدة اخلارجيةو
( )8وأدرجت اللج ة مل ة "احملددة" للداللة على أن االحتياجات نب أن تكون جلية ع د
وضأأع الشأأروطل وأهنأأا قأأد تتغأأري ستغأأري احلالأأة علأى أرض الواقأأع وتأوافر م يأأد مأ املعلومأأاتو وتعأأر
أ الكل أأة أن الشأأروط ال ي بغأأي أن تكأأون تعسأأفيةل س أ ي بغأأي أن هتأأد دىل محايأأة املتأأفثري
سالكارثةو وتشأري مل أة "احملأددة" دىل ضأرورة وجأود ع ليأة تُعلَأ مبوجبهأا االحتياجأاتل وميكأ أن
تتخ شك تقييم لالحتياجاتل ويُفض أيضا أن يكأون لأك سالتشأاور مأع اةهأات املسأاعدةو
غأأري أن دج أراء حتديأأد االحتياجأأات لأأيس مقأأررا سأألفال وتُأأرتك للدولأأة املتأأفثرة حريأأة اختيأأار أنسأأب
دج أراء ت أرا و و أ ا شأأرط م أ ِرن ميك أ الوفأأاء س أ وفقأأا لظأأرو الكارثأأة وقأأدرات الدولأأة املتأأفثرةو وال
ي بغي سفي حال م ااحوال أن يؤدي حتديد االحتياجأات دىل دعاقأة أو تأفخري املسأاعدة الفوريأة
والفعالأأةو ويُقصأأد س أ ص اة لأأة الثالثأأة أن "تلأأي االحتياجأأات ااساسأأية ل شأأخاص املع يأأني" يف
حال وقوع مارثةل على ال حأو امل صأوص عليأ يف مشأروع املأادة 2ل وي بغأي اعتبأار محايأة دضأافية
حلقوق واحتياجات ااشخاص املتفثري سالكوارثو واإلشارة دىل "االحتياجات" يف مال مشروعي
امل أأادتني عام أأة حبي أأث تشأ أ االحتياج أأات اخلاص أأة لل س أأاء وااطف أأال واملسأ أ ني و وي اإلعاق أأة
والضعفاء أو احملرومني م أفراد ومجاعاتو
( )9ويُقصد سجدراج مل ة "نوعية" ض ان حق الدول املتفثرة يف رفض املساعدة غري الضأرورية
أو اليت قد تكون ضارةو وميك أن تش الشروط فرض قيود تست د دىل مجلة أمور م ها جوانأب
السالمة واام والتغ ية واملالءمة الثقافيةو
( )10ويتض مشروع املادة  14دشارة دىل "نطاق املساعدة املطلوسة ونوعها"و و ا يت اشى
مع االتفاقات الدولية الساسقة الأيت تتضأ حك أا ممأاثال()224و وساسأتخدا مل أة "حتأدد"ل يسأ د
مشروع املادة دىل الدولة املتأفثرة مسأؤولية حتديأد نأوع ونطأاق املسأاعدة املطلوسأة ع أد وضأع شأروط
هل أأاو ويف الوق أأت نفسأ أ ل يع أأر مش أأروع امل أأادة أن نط أأاق تل أأك املس أأاعدة ونوعه أأا يُبلَغ أأانل ح أأال
حتديأأدمهال دىل اةهأأات املسأأاعدة الأأيت ميكأ أن تقأأد املسأأاعدةل اامأأر الأ ي مأ شأأفن أن ييسأأر
املشاوراتو و ا م شفن أن ي يأد مفأاءة ع ليأة املسأاعدة ويضأ وصأول املسأاعدة امل اسأبة يف
حي ها دىل م حيتاج دليهاو
__________

( )224انظرل على سبي املثالل اتفاقية تامبرييل املادة 4ل الفقرة "( 2حتدد الدولة الطر اليت حتتأاج مسأاعدة يف أال
االتصاالت السلكية والالسلكية نطاق ونوع املساعدة املطلوسة")و
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( )11ونظأأرت اللج أأة يف خيأأارات شأأىت السأأتخدا الفعأ امل اسأأب مأأع مل أأة "شأأروط"و وقأر ُار
اللج ة استخدا مل تني خمتلفتنيل مها "فرض" و"وضع"ل و خيأار أسألويب ال ي طأوي علأى متييأ
يف املعاو
المادة 15
تيسير المساعدة الفارجية
 -1تتخأ الدولأأة املتأأفثرة التأأداسري الالومأةل يف دطأأار قانوهنأأا الأأوطرل لتيسأأري
تقدمي املساعدة اخلارجية سصورة فورية وفعالةل وخباصة في ا يتعلق مبا يلي:
موظف أأو اإلغاث أأةل يف أأاالت مث أ االمتي أأاوات واحلص أأاناتل وش أأروط
(أ)
م ح التفشرية والدخولل وتصاريح الع ل وحرية الت ق ؛ و
(ب) املعأأدات والسأألعل يف أأاالت مث أ االش أرتاطات والتعريفأأات اة رميأأة
والضرائب وال ق ل والتصر فيهاو
 -2تض الدولة املتفثرة سأهولة االطأالع علأى تشأريعاهتا وأنظ تأأها ات
الأصلةل تيسريا المتثال أحكا القانون الوطرو
التعليق
( )1يت أأاول مشأأروع املأأادة  15تيسأأري املسأأاعدة اخلارجيأأةو ويش أ لأأك التفمأأد م أ مسأأاح
القانون الوطر ستقدمي املساعدة سصأورة فوريأة وفعالأةو ويف أ ا الصأددل يطلأب مشأروع املأادةل يف
الفقرة 2ل دىل الدولأة املتأفثرة أن تضأ سأهولة اطأالع اةهأات الفاعلأة علأى تشأريعاهتا وأنظ تأأها
املع يةو
( )2ويأ أ ص مش أأروع امل أأادة عل أأى أن "تتخأ أ الدول أأة املت أأفثرة الت أأداسري الالوم أأة" لتيس أأري تق أأدمي
املساعدة اخلارجيأة سصأورة فوريأة وفعالأةو وقأد تشأ عبأارة "تتخأ الدولأة املتأفثرة التأداسري الالومأةل
يف دطأار قانوهنأأا الأأوطر"ل يف مجلأأة أمأأورل التأأداسري التشأريعية أو الت في يأأة أو اإلداريأأةو وقأأد تشأ
أيضا اإلجراءات اليت تُتخ مبوجأب قأوانني الطأوارئل فضأال ع أا أو جأائ مأ تعأدي أو تعطيأ
مؤقأأت لتشأريعات أو أنظ أأة وط يأأة معي أأةل حيث أأا مأأان لأأك م اسأأباو وقأأد متتأأد أيضأأا دىل التأأداسري
الع لي أأةل ال أأيت تتخأ أ لتيس أأري املس أأاعدة اخلارجيأ أةل م أأا مل تكأ أ حمظ أأورة مبوج أأب الق أأانون ال أأوطرو
وسصياغة مشروع املأادة علأى أ ا ال حأول تشأجع اللج أة الأدول علأى السأ اح مؤقتأا سعأد تطبيأق
قواني ه أأا الوط ي أأة ال أأيت ق أأد تعأ أوق سأ أال داع املس أأاعدة يف ح أأاالت الكأ أوارثل وعل أأى ددراج أحك أأا
م اسبة سشفن التيسأري يف قواني هأا الوط يأة مل أع حأاالت عأد اليقأني القأانوين يف الفأرتة احلرجأة الأيت
تعقأأب الكارثأأة ع أأدما تصأأبح أحكأأا الط أوارئ ضأأروريةو وقأأد تظأ سعأأض تأأداسري التيسأأري ضأأرورية
أيضأأا حأأىت سعأأد انتهأأاء احلاجأأة دىل املسأأاعدةل مأ أجأ ضأ ان سأأحب و/أو تسأأليم و/أو خأأروج
و/أو دع أأادة تص أأدير م أأوظفي ومع أأدات اإلغاث أأة والس أألع غ أأري املس أأتخدمة ع أأد انته أأاء املس أأاعدة
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اخلارجية سطريقة فعالأة وم اسأبةو وتؤمأد املأادة علأى لأك ساسأتخدا مصأطلح "التصأر فيهأا" يف
الفقرة (1ب)و ويف حني أن الرتمي يف مشروع املادة  15ي صب على الدولة املتفثرةل فجن التيسري
لص أأاح ااش أأخاص املتأ أفثري سأ أالكوارث يف أأرتض أن دول أأة العب أأور س أأتتخ عل أأى اارج أأح الت أأداسري
الالومةل يف قانوهنا الوطرل لض ان توفري مساعدة خارجية فعالةو
( )3ويعرض مشروع املادة أمثلة جملاالت املساعدة اليت ي بغي أن يس ح فيهأا القأانون الأوطر
سا أأا تأأداسري مالئ أأةو وتشأأري عبأأارة "وخباصأأة في أأا يتعلأأق مبأأا يلأأي"ل ال أواردة قبأ اامثلأأةل دىل أن
أ القائ أأة ليسأأت حص أريةل ولك أ توض أح خمتل أ اجملأأاالت الأأيت قأأد يل أ أن يت اوهلأأا القأأانون
الأأوطر لتيسأأري املسأأاعدة الفوريأأة والفعالأأةو وميكأ االسرتشأأاد يف أ ا الصأأدد سالتأأداسري ال أواردة يف
الصأأكوك ات الصأألةل مثأ درشأأادات االحتأأاد الأأدويل ة عيأأات الصأأليب اامحأأر واهلأأالل اامحأأر
لعا 2007ل والقانون ال و جي ي الصلة لتسهي الع ليات الدولية ل غاثة واالنتعأاش ااويل
يف حاالت الكوارث وت ظي ها لعا )225(2013و
( )4وتت أأاول الفقأأرة الفرعيأأة (أ) التسأأهيالت املتعلقأأة مب أوظفي اإلغاثأأةو وتعطأأي اجملأأاالت الأأيت
تت اوهل أأا الفق أأرة الفرعي أأة توجيه أأا سش أأفن ميفي أأة تيس أأري ع أ أ امل أأوظفني عل أأى أأو أفض أ أ و ف أ أ ح
االمتي أأاوات واحلص أأانات للجه أأات املس أأاعدة ت أأدسري أأا تتض أ اتفاق أأات دولي أأة مث أأرية لتش أأجيع
املساعدة املقدمأة مأ مأوظفي اإلعانأة ااجانأب ()226و واإلعفأاءُ مأ التفشأريات وشأروط الأدخول
وتصاريح الع أو تعجي ُ دجراءاهتا عامأ ضأروري لضأ ان تقأدمي املسأاعدة الفوريأة()227و ومأا مل
يك اك نظا خاص يف ا الصددل قد يوقَ العأاملون يف أ ا اجملأال ع أد احلأدود أو يتعأ ر
عليهم الع سصفة قانونية يف اايا احلرجة الأيت تعقأب الكارثأةل أو ُنأربون علأى اخلأروج والعأودة
ساسأأت رار لكأأي ال يتجأأاوووا مأأدة البقأأاء احملأأددة يف تفش أرياهتمو وتعأأر حريأأة الت ق أ قأأدرَة العأأاملني
على الت ق حبريأة داخأ امل طقأة امل كوسأة ليأؤدوا سشأك سأليم مهأامهم املتفأق عليهأا حتديأدا()228و
وتقييد حرمة موظفي اإلغاثة سال مربر يعوق قدرهتم على تقدمي مساعدة مرنةو
__________

()225
()226
()227

()228
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وضع ا القأانون ال أو جي ساالشأرتاك سأني االحتأاد الأدويل ة عيأات الصأليب اامحأر واهلأالل اامحأرل ومكتأب
ت سيق الشؤون اإلنسانيةأل واالحتاد الربملاين الدويل يف عا 2013و
انظأأرل علأأى سأأبي املثأأالل االتفاقيأأة اإلطاريأأةل املأأادة 4ل الفقأأرة "( :5علأأى الدولأأة املسأأتفيدة أن مت أ حل يف حأأدود
قواني ها الوط يةل م االمتياوات واحلصانات والتسهيالت الالومة إلجناو مه ة املساعدة")و
الحظت راسطة مجعيات الصليب اامحر م فرتة طويلة أن "احلصول على تفشأريات لل أدوسني وفأرق اإلغاثأة يف
حاالت الكوارث ال ي ال دجراء يستغرق وقتا طأويال ممأا يأؤخر يف مثأري مأ ااحيأان ديفأاد أولئأك امل أدوسني وتلأك
اافرقأة"ل و أأو مأا يأأؤخر سالتأايل املسأأاعدة احليويأة الأأيت يقأأع علأى الدولأأة املتأفثرة واجأأب تقأدميهاو القأرار  13الأ ي
اعت د لس حمافظي راسطة مجعيات الصليب اامحر يف دورتأ الثالثأة والثالثأني املعقأودة يف ج يأ ل  28تشأري
ااول/أمتوسر  1 -تشري الثاين/نوف رب 1975و
انظأر M. El Baradei, and others, Model Rules for Disaster Relief Operations, Policy and Efficacy
)Studies No. 8 (United Nations publication, Sales No. E.82.XV.PE/8ل املرفأق ألأ ل القاعأدة  16الأيت
تأ ص علأأى ضأأرورة أن تسأ ح الدولأة املتأأفثرة "افأراد املسأأاعدة حبريأأة الوصأول دىل امل أأاطق امل كوسأأةل وحبريأأة تأ قلهم
داخلها الالومتني اداء مهامهم املتفق عليها حتديدا"و
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( )5وتت اول الفقرة الفرعية (ب) املعدات والسألعل ستعريفهأا الأوارد يف الفقأرة (و) مأ مشأروع
املأأادة 3ل الأأيت تش أ اإلمأأدادات واادوات واآلالتل واحليوانأأات املدرسأأة تأأدريبا خاصأأال وامل أواد
الغ ائي أأةل ومي أأا الش أأربل واإلم أأدادات الطبي أأةل وس أأب اإليأ أواءل والكس أأاءل واافرش أأةل واملرمب أأات
ومعدات االتصأاالت وغري أا مأ لأواو مسأاعدات اإلغاثأة يف حأاالت الكأوارثو وتقصأد اللج أة
الفئة أيضا مالب اإلنقا اليت تص عادة حتت ساب السلع واملعداتل سدال م
أن تش
دنشاء فئة مستقلة خاصة ساحليواناتو والسلع واملعدات أساسأية لتيسأري املسأاعدة الفعالأةل ونأب
أن تكأون القأوانني الوط يأأة مرنأأة لتلبيأأة احتياجأأات ااشأأخاص املتأأفثري سأأالكوارث وضأ ان وصأأول
املس أأاعدة دل أ أيهم س أ أريعاو وي بغ أأي اإلعف أأاء م أ أ االش أ أرتاطات والتعريف أأات اة رمي أأةل فض أأال ع أ أ
الضأرائبل أو فيفهأأا مأ أجأ تقلأأيص التكأأالي وتفأأادي تأأفخر السأألع()229و فاملعأأدات والسأألع
الأيت يتأأفخر وصأأوهلا ميكأ أن تفقأأد فائأأدهتا سسأرعةل وميكأ أن تصأأبح اإلجأراءات العاديأأة املع أأول
هبا هبد محاية املصاح االقتصادية لدولة ما عائقا في ا يتعلق مبعدات املعونة اليت ميك أن ت قأ
اارواح أو تقد اإلغاثة الالومةو ونوو للدول سالتايل أن تقل متطلبأات التفتأيش ع أد احلأدود أو
تعطيها ااولوية أو ترفعها يف حالة املعأدات والسألع املتعلقأة سالأدول املسأاعدة واةهأات املسأاعدة
ااخرىو وقد تت اول اانظ ة الوط ية أيضا حقوق التحليق واهلبوطل واادواتل والتقلي دىل أدىن
حأأد مأ الوثأأائق املطلوسأأة السأأترياد وعبأأور املعأأدات والسأألعل واالعأرتا املؤقأأت ستسأأجي املرمبأأات
ااج بيةو وال تقد الفقرة الفرعية (ب) قائ ة شاملة سالتداسري احملت لة الرامية دىل تسهي املساعدة
اخلارجية في ا يتعلق ساملعدات والسألعو وعلأى سأبي املثأالل سأال ظر دىل الأدور احلاسأم الأ ي تقأو
س االتصاالت يف حاالت الطوارئل سيل يف أحيأان مثأرية احلأد مأ القواعأد الأيت تقيأد اسأتخدا
مع أأدات االتص أأاالت أو طي أ ال أأرتددات الراديوي أأة أو فيفه أأال عل أأى ال ح أأو املت أأوخى يف اتفاقي أأة
تامبريي لعا 1998و
( )6وتتطلأأب الفق أأرة الثانيأأة م أ مشأأروع امل أأادة س أأهولة اطأأالع اةه أأات املسأأاعدة عل أأى مجي أأع
التشأ أريعات واانظ أأة ات الص أألةو وساس أأتخدا عب أأارة "س أأهولة االط أأالع"ل تب أأني أ أ الفق أأرة أن
املطلأأوب أأو تسأأهي االطأأالع علأأى تلأأك الق أواننيل مبأأا يف لأأك ع أأد الضأأرورة ترمجتهأأا دىل لغأأات
أخ أأرىل دون أن يق أأع عل أأى الدول أأة املت أأفثرة ع أأبء ت أأوفري أ أ املعلوم أأات لكأ أ جه أأة مأ أ اةه أأات
املسأ أأاعدة سشأ أأك م فص أ أ و وتؤمأ أأد أ أ الفقأ أأرة أيضأ أأا أمهيأ أأة قيأ أأا الأ أأدول املع يأ أأة سوضأ أأع ق أ أوانني
وأنظ أأة حمليأأة لتسأأهي املسأأاعدة اخلارجيأأة السأأاسقة للكأوارثل علأأى ال حأأو املتأأوخى يف الفقأأرة  1مأ
مشروع املادة 9و

__________

( )229تشأدد معا أدات دوليأة شأأىت علأى أ املسأفلةو انظأأرل علأى سأبي املثأالل اتفاقيأأة تأامبرييل املأادة 9ل الفقأأرة 4؛
وانظر أيضا اتفاق راسطة أمم ج وب شرق آسيال املادة 14ل الفقرة (ب)و
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المادة 16
حماية موظفي اةغاثة ومعداث وسلع اةغاثة
تتخأ الدولأأة املتأأفثرة التأأداسري امل اسأأبة لض أ ان محايأأة مأأوظفي اإلغاثأأة واملعأأدات
والسلع املوجودة يف دقلي ها أو يف ااقأاليم اخلاضأعة لواليتهأا أو سأيطرهتا اغأراض تقأدمي
املساعدة اخلارجيةو
التعليق
( )1حيدد مشروع املادة  16الت ا الدولة املتفثرة سا ا التداسري املالئ ة لض ان محاية موظفي
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
قد تعرق االضطالع ساانشطة الرامية دىل تقدمي الدعم دىل الضحايال مأا يقلأ مأ احت أال تلبيأة
احتياجاهتم ااساسية على و مالئمو
( )2ول لكل يك أ مشأروع املأادة أ ا مشأروع املأادة  15مأ حيأث حتديأد وعأة متسأقة
م االلت امات الأيت جتعأ مأ املتوقأع أن تأؤدي الدولأة املتأفثرة سلسألة مأ اانشأطة الضأرورية الأيت
أاعدة وللجهأأات املسأ ِ
تضأ للأأدول املسأ ِ
أاعدة ااخأأرى دمكانيأأة تقأأدمي املسأأاعدة سكفأأاءة وسأأرعةو
غ أأري أن أأاك اختالف أأا دىل ح أأد م أأا س أأني امل أأادتني م أ أ حي أأث م أأاط الرتميأ أ وال أ أ هجو ف ش أأروع
املادة  15يسل الضوء على ضرورة قيا الدولة املتفثرة سجنشاء نظا قانوين حملي مأ شأفن تيسأري
املسأأاعدة اخلارجيأأةل ال سأأي ا ساعت أأاد سلسأألة م أ اإلج أراءات التش أريعية والت ظي يأأةو أمأأا مسأأفلة
محايأأة مأأوظفي اإلغاثأأة ومعأأداهتم وسأألعهم فقأأد عوةأأت عأأادة  -اسأأباب سياسأأاتية قأأا رة نظ أرا
لطبيعتها ونأوع التأداسري الأيت يلأ ا ا أا  -ساعتبار أا مسأفلة مسأتقلة تسأتحق أن تُعأا َجل علأى أو
م فص ل م ا يفع مشروع املادة او
( )3وق أأد تل أ الت أأداسري ال أأيت ي بغ أأي أن تتخأ أ ا الدول أأة املت أأفثرة مأ أ حي أأث املض أ ون وق أأد
ت طوي على أشكال خمتلفة م تصأرفات الأدول نظأرا لطبيعأة االلتأ ا املعأر الأيت حيأدد ا السأياقو
وت أأوحي املرون أأة الكام أأة يف مفه أأو "الت أأداسري امل اس أأبة"ل سوج أ أ خ أأاصل س أأفن الدول أأة املت أأفثرة ق أأد
تفخأ علأأى عاتقهأأا الت امأأات خمتلفأأة تبعأأا للجهأأات الأأيت قأأد تسأأبب هتديأأدا ملأأوظفي اإلغاثأأة وسأألع
ومعدات اإلغاثةو
( )4و أأاك شأأرط أويل يقتضأأي م أ الدولأأة املتأأفثرة م أأع أجه هتأأا م أ أن تأأؤثر تأأفثريا سأألبيا يف
أنشأأطة اإلغاثأأةو ويف أ احلالأأةل يكأأون واجأأب الدولأأة املتأأفثرة عأأد دحلأأاق الضأأرر مبأأا ُنلأأب يف
دطار املساعدة اخلارجية م أفراد ومعدات وسلعل ع طريق ااع ال اليت تضطلع هبا أجه هتاو
( )5ثانيأأال يشأأري مشأأروع املأأادة  16دىل وعأأة تأأداسري ي بغأأي ا ا أأا مل أأع اانشأأطة الضأأارة
اليت تتسبب هبا جهات غري حكومية هتد ل مثالل دىل اسأتغالل مأا قأد يأ جم عأ الكأوارث مأ
ظرو أم يأة متقلبأة للحصأول علأى مكاسأب غأري مشأروعة مأ اانشأطة اإلجراميأة املوجهأة ضأد
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م أأوظفي اإلغاث أأة ومع أأدات وس أألع اإلغاث أأة يف ح أأاالت الكأ أوارثو وال يتوق أأع مأ أ الدول أأة املت أأفثرة
ال جاحل أيا مانت الظرو ل يف م ع ارتكاب أفعال ضارةل سأ السأعي دىل حتقيأق اهلأد امل شأود
م أ االلت أ ا ي الصأألةو وعبأأارة "التأأداسري امل اسأأبة"ل سصأأفة خاصأأةل تتأأيح للدولأأة املتأأفثرة أأامش
تقأدير لتبأت يف مأا سأتتخ مأ دجأراءات يف أ ا الصأددو ويقتضأي لأك مأ الدولأة أن تتأأوخى
احليط أأة يف تص أأرفاهتا سالس أأعي دىل جت أ أب ااح أأداث الض أأارة ال أأيت ق أأد تتس أأبب هبأ أا اةه أأات غ أأري
احلكوميأأةو وحيأدد السأأياق التأأداسري الأأيت يتعأأني علأأى الأأدول ا ا أأا يف جهود أأا القصأأوى لتحقيأأق
اهلد امل شودو وم مث فأجن مشأروع املأادة  16ال يعأدد وسأائ سلأوغ ال تيجأة املتوخأاةل ان أ ا
االلت ا قد يتخ طاسعا دي اميا حبسب تطور ااوضاعو
( )6وقأأد تكأأون لظأأرو شأأىت أمهيأأة يف تقيأأيم مأأدى مالءمأأة التأأداسري الأأيت ي بغأأي ا ا أأا يف
حأأاالت الكأوارث ت فيأ ا هلأ ا االلتأ ا و وتشأ تلأأك الظأأرو الصأأعوسات الأأيت قأأد تواجههأأا دولأأة
مأ الأدول ع أأد حماولأة االضأطالع سفنشأأطتها االعتياديأةل سسأأبب خأروج الوضأع عأ السأيطرة مأ
جأ أراء حج أأم الكارث أأةل وت أأد ور ااحأ أوال االقتص أأاديةل وم ي أأة املأ أوارد املتاح أأة للدول أأة املع ي أأة الأ أيت
رمبا تفثرت سشدة سفع الكارثةل فضأال عأ قأدرهتا علأى ممارسأة الرقاسأة علأى سعأض امل أاطق املتأفثرة
سالكارثأأةو وي طبأأق أ ا علأأى ااح أوال اام يأأة السأأائدة يف م طقأأة الع ليأأات ات الصأألة وموق أ
وسلوك اةهات اإلنسانية املشارمة يف ع ليات اإلغاثةو والواقع أن اةهات اخلارجيةل على الأرغم
م مطالبتها سالتشاور والتعاون مع الدولة املتفثرة يف مسائ احل اية واام ل مثأريا مأا تغفأ الأدور
التأأوجيهي ال أ ي ي بغأأي أن تقأأو س أ السأألطات احملليأأةل مأأا ي يأأد م أ احت أأال مواجهتهأأا اخطأأار
أم يأأةو وعأأالوة علأأى لأأكل د ا مانأأت ااع أأال الضأأارة موجهأأة ضأأد مأأوظفي اإلغاثأأة ومعأأدات
وسأألع اإلغاثأأةل فجن أ يتعأأني علأأى الدولأأة املتأأفثرة أن تتصأأدى هلأأا مب ارسأأة اختصاصأأها ااصأأي يف
ق ع اةرائم املرتكبة يف م طقة حدوث الكارثةو
( )7وميك أ أ أ أن تس أ أأا م اةه أ أأات اإلنس أ أأانية الدولي أ أأة س أ أأدور ا يف حتقي أ أأق اهل أ أأد امل ش أ أأود
ساعت اد أأال يف خططهأأا وع لياهتأأال سلسأألة م أ تأأداسري التخفي أ الراميأأة دىل احلأأد م أ تعرضأأها
للتهدي أأدات اام ي أأةو وميكأ أ حتقي أأق ل أأكل عل أأى س أأبي املث أأالل سجع أأداد م أأدونات قواع أأد س أألوك
م اسأأبةل ودتاحأأة أنشأأطة تدريبيأأةل وتقأأدمي معلومأأات مالئ أأة سشأأفن الظأأرو الأأيت سأأيكون علأأى
موظفيها الع يف ظلها ومعايري السلوك اليت يتعني عليهم االلت ا هباو وعلى أي حالل ال ي بغي
أن يتعارض اعت اد تداسري التخفي تلك مع ا ا الدولة املتفثرة تداسري مستقلةو
( )8ونب التفميد يف الوقت نفس على أن ي بغأي تقيأيم ااخطأار اام يأة مأع مراعأاة طبيعأة
سعثأ أأات اإلغاثأ أأة وضأ أأرورة مفالأ أأة مواجهأ أأة الك أ أوارث مواجهأ أأة مالئ أ أأة وفعالأ أأة لفائأ أأدة الضأ أأحاياو
وال ي بغي تفسري مشروع املادة  16على أن ي طوي على وضع عقبات غري معقولة وغري مت اسأبة
أمأأا أنشأأطة اإلغاثأأةو وم أأا سأأبق التفميأأد في أأا يتعلأأق مبشأأروع املأأادة 15ل فأأجن التأأداسري الأأيت قأأد
تأأدعو الأأدواعي اام يأأة دىل ا ا أأا لتقييأأد حرمأأة مأأوظفي اإلغاثأأة ال ي بغأأي أن تأأؤدي دىل تقييأأد
ال داعي ل لقدرة تلك اةهات الفاعلة على تقدمي املساعدة دىل ضحايا الكوارثو
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( )9وساملثأ أ ل ي بغ أأي دراس أأة دمكاني أأة اللج أأوء دىل احلراس أأة املس أألحة يف ع لي أأات اإلغاث أأة يف
حاالت الكأوارث لتبديأد املخأاو املتعلقأة سالسأالمة دراسأة دقيقأة اسأت ادا دىل أفضأ امل ارسأات
ويوج االنتبا خاصة دىل املبادئ التوجيهيأة
اليت طورهتا يف ا اجملال اةهات اإلنسانية الرئيسيةو َّ
()230
غ أأري امل أأُل مة املتعلق أأة ساس أأتخدا احلراس أأة املس أألحة ملرافق أأة قوافأ أ املس أأاعدات اإلنس أأانية ال أأيت
وضأأعتها اللج أأة الدائ أأة املشأأرتمة سأأني الومأأاالت يف عأأا 2013ل والراميأأة دىل مسأأاعدة اةهأأات
الفاعلة املع ية على تقييم مسأفلة اتبأاع أ ا املسأار احلسأاس تقيي أا مالئ أاو وعلأى ال حأو املوضأح
يف تل أأك الوثيق أأةل لأ أ تلج أأف قوافأ أ املس أأاعدات اإلنس أأانيةل مقاع أأدة عام أأةل الس أأتخدا احلراس أأة
املسأألحة دال يف ظأأرو اسأأتث ائية تقتضأأي اسأأتخدامهاو والعت أأاد أ ا االسأأتث اءل ي بغأأي أن ت ظأأر
اةه أأات الفاعل أأة املع ي أأة يف نت أأائج اس أأتخدا احلراس أأة املس أألحة ويف س أأدائلها امل ك أأةل واض أأعة يف
اعتبار ا سشك خاص أن الشأواغ اام يأة الأيت تسأود يف حأاالت الكأوارث قأد تكأون أقأ حأدة
سكثري م الشواغ السائدة يف سي اريو ات أخرىو
( )10وي أ أ ص مشأ أأروع املأ أأادة  16عل أأى محايأ أأة "مأ أأوظفي اإلغاث أأة ومعأ أأدات وسأ أألع اإلغاثأ أأة"ل
أي ااشأأخاص املع يأأني وااعيأأان املع يأأةل املشأأار دلأأيهم ستلأأك الصأأفة يف الفق أرتني الفأأرعيتني (و)
و(و) مأ أ مش أأروع امل أأادة 3ل واملش أأارمني يف تق أأدمي املس أأاعدة اخلارجي أأةو وم أأا س أأبق التفمي أأد يف
أحكا أخرى م مشاريع املواد ل ال سي ا يف مشروعي املادتني  10و13ل تتوق املساعدة
اخلارجيأأة علأأى موافقأأة الدولأأة املتأأفثرة الأأيت تتأأوىل الأأدور الرئيسأأي يف توجيأ تلأأك اانشأأطة ومراقبتهأأا
وت سيقها واإلشرا عليهاو ول ال فعلى الدولة املتفثرةل مبجرد الت اسها املساعدة أو قبوهلا عروضا
ِ
املساعدةل أن تسعى دىل ض ان احل اية امل صوص عليها يف مشروع املادة 16و
م الدول
( )11وهل ا ال هج الشام أمهيت يف الوفاء على و مالئم سأااللت ا امل صأوص عليأ يف مشأروع
املادة 16و فالسلطات احمللية ي ااقدر على ضأ ان دطأار أمأان م اسأب اداء أنشأطة اإلغاثأةو
وعليها سشك خاص تقييم ااخطار اام ية اليت قد يتعرض هلا موظفو اإلغاثة الدوليأةل والتعأاون
معهم يف معاةة قضايا السالمة وت سيق أنشطة اةهات الفاعلة اخلارجيةل مراعية تلك الشواغ و
( )12ووفقأأا للفقأأرة الفرعيأأة (و) م أ مشأأروع املأأادة 3ل نأأوو أن يكأأون موظفأأو اإلغاثأأة ال أ ي
حيت استفادهتم م مشروع املادة 16ل موظفني مأدنيني أو عسأكريني ترسألهمل حسأب احلالأةل
دولأأة مسأ ِ
أاعدة أو جهأأة مسأأاعدة أخأأرىل أي م ظ أأة حكوميأأة دوليأأة خمتصأأةل أو م ظ أأة أو ميأأان
غري حكومي معرل يقد املساعدة دىل الدولة املتفثرة مبوافقتهاو ول ال فجن م أ الفئأات وثيقأة
الصأألة ستطبيأأق مشأأروع املأأادة 16و وتعكأأس اإلشأأارة دىل مصأأطلح "املسأأاعدة اخلارجيأأة" املوق أ ل
ال ي تفميد أيضا يف التعليق على مشروع املادة )231(14ل أال و و أن مشاريع املواد ال ت ظم
سوى أنشطة اةهات الفاعلة م خارج الدولة املتفثرةو
__________

املبادئ يف  27شباط/فرباير 2013و
( )230أقرت اللج ة الدائ ة املشرتمة سني الوماالت
( )231انظر أعال الفقرة ( )2م التعليق على مشروع املادة 14و
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( )13وتسأأتفيد املعأأدات والسأألع الأأيت يأأرد تعريفهأأا يف الفقأأرة الفرعيأأة (و) مأ مشأأروع املأأادة 3
املتعلقة سفنشطة موظفي اإلغاثأة أيضأا مأ تطبيأق مشأروع املأادة 16و ونظأرا ان املعأدات والسألع
ِ
املساعدة أو اةهات املساعدة ااخرىل فجهنا ستكون مش ولة ستطبيق
توجد حتت تصر الدول
مشروع املادة 16ل سصر ال ظر ع مصدر او و ااعيان ميك أيضا احلصول عليها مباشرة
يف الس أأوق احمللي أأة للدول أأة املت أأفثرةو وترم أأي عب أأارة "املوج أأودة يف دقلي ه أأا أو يف ااق أأاليم اخلاض أأعة
لواليتها أو سيطرهتا" دىل توضيح ا اةانبو
المادة 17
وقف المساعدة الفارجية
للدول أأة املت أأفثرة أو الدول أأة املس أأاعدة أو اام أأم املتح أأدة أو أي جه أأة مس أأاعدة
أخأأرى أن توقأ املسأأاعدة اخلارجيأأة يف أي وقأأتو وتقأأد الدولأأة أو اةهأأة العاومأأة علأأى
املساعدة دخطارا م اسبا س لكو وتتشأاور الدولأة املتأفثرةل وحسأب االقتضأاءل
وق
الدولأأة املسأأاعدة أو اامأأم املتحأأدة أو اةهأأة املسأأاعدة ااخأأرىل سشأأفن وقأ املسأأاعدة
اخلارجية وطرائق و
التعليق
( )1يت أأاول مشأأروع املأأادة  17مسأأفلة وق أ املسأأاعدة اخلارجيأأةو ويتأأفل أ ا املشأأروع م أ
ثأأالث مجأ و وتؤمأأد اة لأأة ااوىل احلأأق ااساسأأي للجهأأات املع يأأةل أي الدولأأة املتأأفثرة أو الدولأأة
املس أأاعدة أو اام أأم املتح أأدة أو أي جه أأة مس أأاعدة أخ أأرى يف وقأ أ املس أأاعدة اخلارجي أأة يف أي
وقتو وت ص اة لأة الثانيأة علأى ضأرورة أن تقأد ااطأرا العاومأة علأى وقأ املسأاعدة دخطأارا
م اسبا س لكو وتتعلق اة لة الثالثة سشرط التشاور سني الدولة املتفثرةل وحسأب االقتضأاءل الدولأة
املساعدة أو اامم املتحدة أو اةهة املساعدة ااخرىل سشأفن وقأ املسأاعدة اخلارجيأة وطرائقأ و
ومأ املفهأأو أن اإلشأأارة دىل وقأ املسأأاعدة تش أ الوق أ الكامأ أو اة ئأأي علأأى حأأد س أواءو
وأوردت أيضأا يف مشأروع املأأادة  17دشأارة صأأرحية دىل اامأم املتحأدة يف عأأداد اةهأات املسأأاعدة
احملت لة سال ظر دىل دور ا احملوري يف توفري املساعدة الغوثيةو
( )2وع أأدما تقب أ دولأأة متأأفثرة عرضأأا م أ عأأروض املسأأاعدةل حتأأتف سسأأيطرهتا خأأالل فأأرتة
تقدمي املساعدةو وتعرت الفقرة  2م مشأروع املأادة  10اعرتافأا صأرحيا سأفن للدولأة املتأفثرة الأدور
الرئيسأي يف توجيأ مسأاعدات اإلغاثأة يف حأاالت الكأوارث ومراقبتهأأا وت سأيقها واإلشأرا عليهأأا
يف دقلي هأ أأاو ويشأ أأرتط مشأ أأروع املأ أأادة 13ل م أ أ جانب أ أ ل موافقأ أأة الدولأ أأة املتأ أأفثرة علأ أأى املسأ أأاعدة
اخلارجيةل م بها دىل عد جواو حجب املوافقة تعسأفاو والداللأة املرمبأة ل حكأا املأ مورة أي أن
سجمكان الدولة املتفثرة أن تسحب موافقتهال وتوق س لك املساعدة اخلارجيةو
( )3وال يعرت مشروع املادة  17حبق الدولة املتفثرة وحد ا يف وق املساعدة سقأرار م فأردو
س تقر اللج ة سفن الدول املساعدةل واامم املتحدةل واةهات املسأاعدة ااخأرى قأد تضأطر أي
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أيضأأا دىل وق أ أنشأأطة املسأأاعدةو وم أ مث حيف أ مشأأروع املأأادة  17حأأق م أ طأأر يف وق أ
املساعدة املقدمةو
( )4وي بغأأي قأراءة مشأأروع املأأادة  17يف ضأأوء اهلأأد مأ مشأأاريع املأوادل علأأى ال حأأو الأوارد
يف مشأأروع املأأادة 2و وم أ مث نأأب ا أأا الق أرارات املتعلقأأة سوق أ املسأأاعدة مبراعأأاة احتياجأأات
ااشأخاص املتأأفثري سالكارثأأةل أي مراعأاة مأأا د ا مانأأت تلبيأأة تلأك االحتياجأأات قأأد حتققأأت ودىل
أي مدىل لكي ال يؤثر وق املسأاعدات اخلارجيأة سألبا يف ااشأخاص املتأفثري سالكارثأةل لأك
أن قرارا مبكرا سوق املساعدة قد يضعضع التعايفو
( )5وتتوقع اللج ة أن يصبح الوق ضروريا اسباب شىت ويف مراح خمتلفأة مأ ع ليأة تقأدمي
املسأأاعدةو فقأأد تبلأأغ ع لي أأات اإلغاثأأة مرحلأأة تش أأعر فيهأأا الدولأأة املت أأفثرة أو جهأأة أو أمثأأر م أ
اةه أأات املس أأاعدة سض أأرورة وق أ الع لي أأاتو وميك أ أن تش أ الظ أأرو ال أأيت ت أأؤدي دىل وق أ
املساعدة حاالت نفاد املأوارد اخلاصأة سدولأة مسأاعدة أو جهأة مسأاعدة أخأرىل أو احلأاالت الأيت
يفأأرض فيهأأا وقأأوع مارثأأة أخأأرى حتويأ امل أوارد دليهأأاو ويف السأأياق نفس أ ل ي بغأأي أن تكأأون الأأدول
املتأأفثرة قأأادرة علأأى وق أ املسأأاعدة د ا أصأأبحت غأأري ديأأة أو ا رفأأت ع أ العأأروض ااصأأليةو
ويتسأأم مشأأروع املأأادة  17ساملرونأأةل د يسأ ح ستعأأدي فأأرتة املسأأاعدة وفقأأا للظأأرو ل ويتأأوخى يف
الوقأأت اتأ تشأأاور ااطأرا حبسأ نيأأةو وقأأد صأأيغ مشأأروع املأأادة  17صأأياغة تشأأري دىل طأأرفنيل
لك ال يستبعد احت ال تعدد اةهات املساعدة اليت تقد املساعدة اخلارجيةو
( )6ويف مش أاريع امل أواد املتعلقأأة مبرم أ حام أ احلقيبأأة الدسلوماسأأية ومرم أ احلقيبأأة الدسلوماسأأية
ال أأيت ال يرافقه أأا حام أ ومش أأروعي الربوتومأ أولني االختي أأاريني امللحق أأني هبأ أ امل أواد ال أأيت اعت أأدهتا
اللج ة يف عا )232(1989ل ت ص الفقرة  2م املأادة  9علأى أنأ "ال نأوو تعيأني حامأ احلقيبأة
الدسلوماسية م سني ااشخاص املت تعأني ج سأية الدولأة املسأتقبلة دال مبوافقأة تلأك الدولأةل ونأوو
سأحبها يف أي وقأت"و ووفقأا للتعليأأق ي الصألةل "مل تأدرج عبأأارة "يف أي وقأت" سقصأد دضأأفاء
الشرعية على أي سحب تعسفي لل وافقة"()233و
( )7وتتطلب اة لة الثانية م الطر ال ي يعت وق املساعدة اخلارجية أن يقد دخطأارا
س لكو فاإلخطار امل اسب ضروري لض ان قدر م االستقرار يف الوضعل مي ال يتفثر أي طر
تأفثرا سأألبيا سوقأ املسأأاعدة وقفأأا مفاجئأاو وقأأد صأأيغ احلكأم صأأياغة مرنأأة تسأ ح ستوقأأع اإلخطأأار
قب ع لية التشاور أو أث اء ا أو سعأد او ومل تُفأرض أي قيأود دجرائيأة علأى ع ليأة اإلخطأارو غأري
أن اإلخطار ي بغي أن يكأون "م اسأبا" وفقأا للظأرو ل مبأا يف لأك شأكل وتوقيتأ ل الأ ي يفضأ
أن يكون مبكراو
__________

( )232حولية ووو 1989ل اجمللد الثاينل (اة ء الثاين)ل الفقرة 72و
( )233املرجع نفس ل الفقرة ( )4م التعليق على مشروع املادة 9و
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( )8ونسد شرط التشاورل امل مور يف اة لة الثالثأةل روح التضأام والتعأاون املفهومأة ضأ ا
يف مشاريع املواد سرمتهال ومبدأ التعاون امل صوص علي يف مشأروعي املأادتني  7و8و وتشأري مل أة
"طرائأأق" دىل اإلج أراءات الأأيت ي بغأأي اتباعهأأا يف وق أ املسأأاعدةو ورغأأم أن الوق أ علأأى أسأأاس
متبادل قد ال يكون ممك ا دائ ال ف شفن املشاورات املتصلة سالطرائق أن ُمت ّك ااطرا املع ية
م تيسري الوق الودي والفعأالو وتوضأح عبأارة "حسأب االقتضأاء" أن التشأاور املتوقأع يأتم سأني
الدولأأة املتأأفثرةل م أ ناحيأأةل وأي جهأأة أخأأرى (س أواء مانأأت دولأأة مسأأاعدة أو اامأأم املتحأأدة أو
جهة مساعدة أخرى) تقد املساعدةو
المادة 18
العققة بقواعد القانون الدولي األ ر
التطبيقو

-1

ال أ مشأأاريع امل أواد أ سقواعأأد القأأانون الأأدويل ااخأأرى الواجبأأة

 -2ال ت طبق مشاريع املواد
الكوارث لقواعد القانون الدويل اإلنساينو

يف نطاق خضوع االستجاسة دىل حاالت

التعليق
( )1يت أأاول مشأأروع املأأادة  18العالقأأة سأأني مشأأاريع امل أواد وقواعأأد القأأانون الأأدويل ااخأأرىو
ويسأأعى دىل توضأأيح الطريقأأة الأأيت تتفاعأ هبأأا مشأأاريع امل أواد مأأع قواعأأد معي أأة م أ قواعأأد القأأانون
ال أأدويل تع أأاجل موض أأوع مش أأاريع املأ أواد نفسأ أ أو ال تتصأ أ مباش أأرة س أأالكوارث ولك ه أأا ت طب أأق يف
احلاالت اليت تغطيها مشاريع املوادو
( )2وهتأ أ أأد اإلشأ أ أأارة دىل "القواعأ أ أأد ااخأ أ أأرى" يف الع أ أ أوان دىل ض أ أ أ ان التطبيأ أ أأق املسأ أ أأت ر
لاللت امأأات القائ أأة دواء املسأأائ الأأيت تت اوهلأأا مشأأاريع املأواد أ و وعبأأارة "قواعأأد القأأانون الأأدويل
ااخأأرى الواجبأأة التطبيأأق"ل يف الفقأأرة 1ل مرنأأة ع أ قصأأدل وال تشأأري دىل القواعأأد ااخأأرى سفهنأأا
"خاصة" في ا يتعلق مبشاريع املوادل ان احلال قد يكون أو ال يكون م لك تبعا ملض وهناو
( )3ويُقصأأد سأأالفقرة  1ت أأاول أشأأكال خمتلفأأة م أ "قواعأأد القأأانون الأأدويل ااخأأرى الواجبأأة
القواعدل سوج خاصل قواعد أمثر تفصأيال مكرسأة يف معا أدات يأدخ
التطبيق"و وتش
نطاقهأأا مأ حيأأث املوضأأوع ض أ نطأأاق مشأأاريع امل أواد أ (ماملعا أأدات اإلقلي يأأة أو الث ائيأأة
املتعلقأأة ساملسأأاعدة املتبادلأأة يف حالأأة الك أوارث)ل وم أ لك القواعأأد ال أواردة يف معا أأدات خمصصأأة
ملسائ أخرى وتتض مع لك قواعد حمددة تعاجل حاالت الكوارث()234و
__________

( )234انظر مثال املادة "واو" م الفرع  5م مرفأق اتفاقيأة تسأهي حرمأة املالحأة البحريأة الدوليأة لعأا ( 1965املعدلأة
يف عا )1978ل United Nations, Treaty Series, vol. 1110, No. 8564, p. 318, at p. 320و
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( )4ويت اول مشروع املادة أ ا أيضأال يف الفقأرة 1ل التفاعأ سأني مشأاريع املأواد أ وقواعأد
الق أأانون ال أأدويل غ أأري املتعلق أأة مباش أأرة س أأالكوارثل وال أأيت ميكأ أ م أأع ل أأك أن ت طب أأق يف ح أأاالت
الك أوارثو وم أ ل أأك مأأثال ااحك أأا املتعلق أأة سق أأانون املعا أأدات  -ال س أأي ا ااحك أأا املتص أألة
ساسأأتحالة أداء طارئأأة وحأأدوث تغأأري أساسأأي يف الظأأرو  -وم أ لك القواعأأد املتعلقأأة مبسأأؤولية
الفئة م القواعد ال حت حملهأا
الدول وامل ظ ات الدولية ومسؤولية اافرادو ويؤمد احلكم أن
مشاريع املواد و
( )5وي طبأأق شأرط عأأد اإلخأأالل يف مشأأروع املأأادة  18علأأى قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريفو
والواقع أن مشاريع املواد ال تغطي مجيع املسائ اليت قد تكون امة يف حاالت الكوارثو دضأافة
دىل لكل ال هتد مشاريع املواد دىل م أع املضأي يف تطأوير قواعأد القأانون الأدويل العأريف يف أ ا
اجملأأالو وعلأأى أ ا ال حأأول اسأأتُوحي مشأأروع املأأادة م أ ديباجأأة اتفاقيأأة فيي أأا لقأأانون املعا أأدات
لعأأا )235(1969ل الأأيت ت أ ص علأأى أن" :املسأأائ الأأيت ال ت ظ هأأا أحكأأا أ االتفاقيأأة سأأتظ
خاضعة لقواعد القانون الدويل العريف"و
( )6دضأأافة دىل لأأكل ي بغأأي أالّ يغيأأب ع أ اا أأان أنأ قأأد تأأرد يف قأأانون املعا أأدات أيضأأا
قواعد عامة التطبيق غري مرتبطة مباشرة سالكوارثو ل ال اعتربت اللج أة أن عبأارة "قواعأد القأانون
الأأدويل ااخأأرى الواجبأأة التطبيأأق" أأي اانسأأب ل شأأارة دىل مجيأأع قواعأأد القأأانون الأأدويل الأأيت قأأد
تتفاع مع مشاريع املوادل اهنا توضح أن شرط عد اإلخالل يف مشروع املادة  18ي طبأق علأى
مجيع فئات قواعد القانون الدويلو
( )7وتعأأاجل الفقأأرة  2سالتحديأأد العالقأأة سأأني مشأأاريع امل أواد والقأأانون الأأدويل اإلنسأأاينو وقأأد
صيغ ال ص حبيث يوضح العالقة سجعطاء ااسبقية لقواعد القانون الدويل اإلنساينو
( )8ونظأرت اللج أأة يف ددراج نأأص يسأأتبعد سشأأك صأريح انطبأأاق مشأأاريع املأواد يف حأأاالت
ال أ اع املسأألح مع صأر دضأأايف يف تعريأ "الكارثأأة" (مشأروع املأأادة 3ل الفقأرة الفرعيأأة (أ))ل حبيأأث
تتج أأب أي تفس أأري نعأ أ ل اغأ أراض مش أأاريع املأ أوادل ال أ أ اع املس أألح ي أأدخ يف نطاقه أأا يف حال أأة
اسأأتيفاء معأأايري العتبأأة امل أ مورة يف مشأأروع املأأادة 3و ومل يأُتَّبأأع أ ا ال أ هج نظ أرا ملأأا قأأد يأأؤدي دلي أ
االس أأتبعاد الق أأاطع مأ أ نت أأائج عكس أأيةل وخباص أأة يف ح أأاالت "الطأ أوارئ املعق أأدة" ال أأيت تق أأع فيه أأا
الكارثأأة يف م طقأأة تشأأهد ن اعأأا مسأألحاو واسأأتبعاد انطبأأاق مشأأاريع املأواد اسأأتبعادا مطلقأأا سسأأبب
وجأأود ن أ اع مسأألح يف الوقأأت نفس أ سيضأأر حب ايأأة ااشأأخاص املتأأفثري سالكارثأأةل ال سأأي ا د ا
مانت سداية الكارثة تسبق ال اع املسلح()236و

__________

(United Nations, Treaty Series, vol. 1155, No. 18232, p. 331 )235و
( )236انظر أعال الفقرة ( )10م التعليق على مشروع املادة 3ل الفقرة الفرعية (أ)و
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( )9ويف مث أ أ احلأأاالتل تطبَّأأق قواعأأد القأأانون الأأدويل اإلنسأأاين سوصأأفها قانونأأا خاصأأال
سي أأا يسأأت ر تطبيأأق ااحكأأا ال أواردة يف مشأأاريع امل أواد أ "يف ال طأأاق" ال أ ي ال تغطأأي في أ
قواعد القانون الدويل اإلنسأاين املسأائ القانونيأة الأيت تثري أا مارثأةو وسأ لك تسأا م مشأاريع املأواد
أ يف سأأد الثغ أرات القانونيأأة يف محايأأة ااشأأخاص املتأأفثري سأأالكوارث الأأيت حتأأدث أث أأاء ن أ اع
مسأألح سي أأا تكأأون ااسأأبقية لقواعأأد القأأانون الأأدويل اإلنسأأاين يف احلأأاالت الأأيت ت ظ هأأا مشأأاريع
امل أواد والقأأانون الأأدويل اإلنس أأاين يف آن واحأأدو ويشأأار سوج أ خ أأاص دىل أن مشأأاريع امل أواد أ
ال ي بغأأي تفسأأري ا علأأى أهنأأا متث أ عائق أا أمأأا قأأدرة امل ظ أأات اإلنسأأانية علأأى القيأأا ل يف أوقأأات
ال اعات املسلحة (الدولية أو غري الدولية)ل حىت ع دما حتدث سأالت ام مأع الكأوارثل سفنشأطتها
اإلنسانية وفقا للوالية املس دة دليها مبوجب القانون الدويل اإلنساينو
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