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 موجز 
، يف كافـة منـاطق العـامل، فتتـسبب      كل سنة   من األفراد  غفريةتصيب الكوارث أعدادا     

ولـئن مل يكـن التعـاون       . سارة يف األرواح وإصابات وأضرار اقتصادية علـى نطـاق واسـع           يف خ 
الدويل يف تقدمي املساعدة الغوثية يف حاالت الطوارئ ظاهرة حديثة العهد، فإنـه أصـبح سـائدا                 

 .القانوين  حاجة إىل تعزيز تنظيمهعليهيف العصور احلديثة، مما ترتبت أوسع على نطاق 
راسة تقدمي حملة عامة عن الصكوك والنـصوص القانونيـة القائمـة الـيت              وتتوخى هذه الد   

تــسري علــى مجلــة مــن جوانــب الوقايــة مــن الكــوارث واملــساعدة الغوثيــة، إىل جانــب محايــة    
ورغـم أنـه ال توجـد       .  مركزة أساسا على الكوارث الطبيعيـة      ،األشخاص يف حاالت الكوارث   

قـد ُدوِّن    مـن القواعـد ذات الـصلة         افـإن عـدد   معاهدة عامة متعددة األطراف بشأن املوضـوع،        
، ســواء علــى الــصعيد )ومعظمهــا معاهــدات قطاعيــة(يف بعــض املعاهــدات املتعــددة األطــراف 

 معاهـدة   ١٥٠ يف مـا يزيـد علـى          هـذه القواعـد    العاملي أو على الصعيد اإلقليمـي، كمـا دونـت         
قـانون وطـين تتعلـق       ١٠٠عـالوة علـى ذلـك، مت حتديـد مـا يزيـد علـى                . ثنائية ومذكرة تفـاهم   

مباشرة باملوضوع، وما ال يعـد وال حيـصى مـن القـوانني الوطنيـة الـيت تتعلـق جبانـب حمـدد مـن                         
وحدد سـياق املوضـوع أيـضا بسلـسلة مـن القـرارات املهمـة مبـا فيهـا قـرار اجلمعيـة                       . املوضوع

ر  الذي يشكل مع صكوك أخرى من قبيل قرار املؤمتر الدويل للصليب األمحـ             ٤٦/١٨٢العامة  
بشأن التدابري الرامية إىل التعجيل باإلغاثة الدولية وإطـار عمـل هيوغـو أحـد العناصـر الرئيـسية                   

ويف تطور هـام حـدث مـؤخرا، اعتمـد املـؤمتر الـدويل للـصليب األمحـر           . إلطار تنظيمي متوسع  
ويل املبادئ التوجيهية لتسهيل وتنظيم املساعدة الدولية لإلغاثـة واالنتعـاش األ          ’’واهلالل األمحر   

وباإلضـافة إىل ذلـك، صـاغ عـدد         . ٢٠٠٧يف عـام    ‘‘ على الصعيد احمللي يف حاالت الكوارث     
 . نصوص غري ملزمة وإرشاديةعدةمن اهليئات األخرى 

وتــستند الــصكوك القانونيــة املتعلقــة بأنــشطة اإلغاثــة يف حــاالت الكــوارث إىل عــدة     
التمييـز؛ والتعـاون؛ والـسيادة وعـدم        ؛ وعـدم    الرتاهـة ؛ واحليـاد؛ و   اإلنـسانية مبادئ أساسية منها    

ــة، والتخفيــف والتأهــب  ــادئ يــسري علــى    . التــدخل؛ والوقاي ــد مــن هــذه املب وإذا كــان العدي
 على نطاق أوسع، فإنه يسري أيضا فيمـا يبـدو           اإلنسانيةالقانون الدويل الذي يتناول املساعدة      
 .يف سياق اإلغاثة يف حاالت الكوارث

أن اإلغاثــة يف حــاالت :  التــدخل نتيجــتني هــامتني مهــا مبــدأ الــسيادة وعــدم ويــستتبع  
وافقـة الدولـة املتلقيـة لإلغاثـة        مرهونـة مب  الكوارث اليت يقوم هبـا الفـاعلون املقـدمون للمـساعدة            

وأن هـــذه األخـــرية تتحمـــل املـــسؤولية األوىل عـــن محايـــة األشـــخاص املوجـــودين يف إقليمهـــا 



A/CN.4/590  
 

07-65634 3 
 

 .ثةاخلاضعني لواليتها أو سيطرهتا أثناء الكار أو
ئل الوقايـة مـن الكـوارث وختفيـف         اسوباإلضافة إىل ذلك، ما فتئ يتزايد التسليم مبا ملـ          

أحكـام  ، وعـادة مـا تـرد        حامسـة يف اإلغاثـة يف حـاالت الكـوارث         من أمهيـة      هلا حدهتا والتأهب 
 ســتجابة حلـــاالت  األحكــام التقليديــة املتعلقــة باال   جنبــا إىل جنــب مـــع  بــشأن هــذه املــسائل    

خى أنـشطة احلـد مـن خمـاطر الكـوارث القيـام يف آن واحـد ببنـاء القـدرة علـى                       وتتو. لكوارثا
. حتمــل األخطــار وضــمان أال تــؤدي اجلهــود اإلمنائيــة إىل زيــادة قابليــة التعــرض هلــذه األخطــار

ر على وضع وتنفيذ إطار قانوين يسهل يف مجلـة أمـور       موعلى الصعيد القانوين، ينطوي هذا األ     
، وإجنــاز بــرامج تقنيــة وبــرامج  العمــوم وتــصميم محــالت لتوعيــة  القيــام بتقييمــات للمخــاطر، 

 .لتخفيف حدة املخاطر املادية، وتشجيع تبادل املعلومات واملعرفة
ــنظم االســتجابة للكــوارث جمموعــة معقــدة مــن        ــدويل الــذي ي وقــد وضــع القــانون ال

اإلغاثـة  ، و كـز اإلغاثة ومسائل إتاحة فـرص الوصـول، ومـسائل املر         البدء يف   القواعد اليت حتكم    
وعادة ما ُيشرع يف عملية املـساعدة الغوثيـة بنـاء علـى طلـب مـساعدة تـصدره الدولـة          . نفسها

يف تقـدمي املـساعدة   ‘‘ واجـب ’’ورغـم أن أي  . املتـضررة ، وتـستند إىل موافقـة الدولـة        املتضررة
ة يف  لمـساعد  املقدمـة ل   األطـراف ‘‘ حـق ’’ينحصر يف اتفاقـات حمـددة، فـإن مثـة إقـرارا مـا بــ                إمنا

وتغطــي صــكوك عديــدة مــسألة  ). املنكوبــةرهنــا مبوافقــة الدولــة  (تقــدمي عــروض دون طلــب  
 علـى   األفـراد ، مبا يف ذلك تسهيل حصول هؤالء        املستقبلة اإلغاثة إىل إقليم الدولة      أفراددخول  

ــراخيص    ــى ت ــدخول، واحلــصول عل ــؤهالهتم   الأو  العمــل تأشــريات ال ــراف مب ــصاريح؛ واالعت ت
 عدد من الصكوك على أحكام بشأن السماح بدخول السلع املـستخدمة يف             نصي كما. املهنية

ــة يف حــاالت الكــوارث، وكــذلك تــسهيل إجــراءات      اجلمركــي، ويف بعــض  التخلــيصاإلغاث
ومت تنـاول مـسألة حريـة    .  تنص على اإلعفاء مـن رسـوم وضـرائب االسـترياد وقيـوده        ،احلاالت

وك املتعلقــة باإلغاثــة يف حــاالت الكــوارث،  يف الــصكاملتلقيــة للمــساعدةالتنقــل داخــل الدولــة 
ويتـضمن عـدد مـن املعاهـدات      . رغم الوقوف على أحكام تسهل تلك احلركة وأخرى تقيدها        

املتعـــــددة األطـــــراف واملعاهـــــدات الثنائيـــــة والقـــــوانني الوطنيـــــة حكمـــــا يـــــسهل حقـــــوق 
 .واهلبوط التحليق

هويــة قبيــل حتديــد وخبــصوص مــسألة املركــز، تتنــاول االتفاقــات عمومــا مــسائل مــن    
ــازاهتم وحــــصاناهتم     ــوارث وامتيــ ــة يف حــــاالت الكــ ــشتغلني يف عمليــــات اإلغاثــ ــراد املــ األفــ

ما يتعلق باستعمال رمز معتـرف بـه دوليـا، وإصـدار            اهلوية  وتشمل أحكام حتديد    . وتسهيالهتم
 اإلغاثـة يف حـاالت الكـوارث، وتقـدمي قـوائم بـاألفراد إىل               أفرقـة بطاقات هوية لفرادى أعضاء     

وتنقـــسم األحكـــام املتعلقـــة باالمتيـــازات واحلـــصانات  . املتلقيـــة للمـــساعدةســـلطات الدولـــة 
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ــسؤويل         ــها مل ــنح من ــا مي ــا إىل م ــة يف حــاالت الكــوارث وأفراده ــات اإلغاث ــسهيالت لعملي والت
. املنظمات احلكومية الدولية وموظفيها، وما مينح منها للمنظمات غـري احلكوميـة           إىل  الدولة؛ و 

نظمــة غــري ملالدولــة لالمتيــازات واحلــصانات ختويــل جملموعــة األخــرية، إذا كــان ففيمــا يتعلــق با
ــة املتعلقــة باإلغاثــة يف حــاالت      ــة حــدثا اســتثنائيا، فــإن بعــض الــصكوك الدولي ــة أجنبي حكومي

 .الكوارث ميكن تفسريها بأهنا ختطو هذه اخلطوة
ت الكوارث أحكامـا    اإلغاثة، تتضمن الصكوك املتعلقة باإلغاثة يف حاال      بوفيما يتعلق    

لمـساعدة، أو  ملقدمـة ل ا  والدولـة املتلقيـة للمـساعدة  بشأن التبادل األويل للمعلومات بني الدولة      
ــة  ــة للمــساعدة املنظمــة الدولي ــسهيالت     املقدم ــسيق املعــني؛ ومــسألة معــدات وت  أو مركــز التن

 احلمايـة   أصـول االتصاالت؛ وتنسيق أنشطة اإلغاثة؛ واستخدام األصـول الدفاعيـة العـسكرية و           
ــة يف حـــاالت الكـــوارث   املدنيـــة ــراد اإلغاثـ ــة أفـ ــة؛ ومحايـ ــة املـــساعدة الغوثيـ ؛ ؛ ومـــسألة نوعيـ

ــات اال  ــة بعملي ــويض خــالل    اســتجابة حلــاالت والتكــاليف املتعلق ــسؤولية والتع لكــوارث؛ وامل
 .الكوارث؛ وتسوية املنازعات؛ وإهناء املساعدة يف هناية املطاف

يف حـاالت الكـوارث عنـصرا ضـروريا يف نظـام دويل      ويعد النظر يف محاية األشخاص     
ولئن كـان مـن الثابـت أن احلمايـة تظـل املـسؤولية األوىل               . كامل لإلغاثة يف حاالت الكوارث    

، فإن فاعلني إضافيني ميكن أن يقوموا بدور مهم بالقـدر الـذي جييـزه               املتلقية للمساعدة للدولة  
ائمة املتعلقة حبقـوق اإلنـسان صـلب احلمايـة يف        مات الدولية الق  اوتشكل االلتز . القانون الدويل 

حــق يف املــساعدة ’’وإذا كانــت عــدة صــكوك غــري ملزمــة تــوحي بوجــود   . ســياق الكــوارث
 يـسري يف حـاالت الكـوارث، فـإن القـانون مـع ذلـك ال يقطـع                    على سبيل التحديـد    ‘‘ةيالدول

رص وصـول   كما أن أنـشطة احلمايـة خـالل الكـوارث تـشمل ضـمان فـ               . برأي يف هذه النقطة   
وبعـض اآلليـات، مـن قبيـل مفهـوم احليـز            .  إىل الضحايا وإنشاء مناطق آمنـة      اإلنسانيةاملساعدة  

 ا موافقـة حمـدودة جغرافيـ   إبـداء  املتلقيـة للمـساعدة  اإلنساين وإنشاء ممرات غوثيـة، تتـيح للدولـة     
 .اإلنسانية على املساعدة
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 احملتويات
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.مقدمة   -أوال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٩١١-١
.الكوارث والقانون       -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧١٢-٣
.نطاق الدراسة        -باء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩١٨-٨
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.التعاون   -هاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .١٩٢٦-١٧
.خل  السيادة وعدم التد        -واو    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٣٢٨-٢٠
. والتخفيف والتأهب        الوقاية   -زاي    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٧٣٢-٢٤

.الوقاية والتخفيف والتأهب والتأهيل                -ثالثا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٦٣٤-٢٨
.احلد من خماطر الكوارث           -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٢٣٥-٢٩
.اجلوانب القانونية للوقاية والتخفيف                -باء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٣٣٨
.آثارها    التعاون الدويل يف الوقاية من الكوارث وختفيف                     - ١    . . . . . . .٤٥٣٩-٣٥
.الصكوك القانونية األخرى ذات الصلة                 - ٢    . . . . . . . . . . . . . . . .٤٦٥٠

.االستجابة حلاالت الكوارث وتقدمي املساعدة                       -رابعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٤٨٥١-٤٧
.البدء  -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٨٠٥٢-٤٨
.اإلخطار بكارثة وشيكة            - ١    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٠٥٢-٤٩
.طلبات املساعدة وعروضها               - ٢    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٥٥٦-٥١
.ةطلبات املساعد         )أ(     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٩٥٨-٥٢
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.الطلب   ‘١’      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٢٥٨
.اجلهة املقدمة للطلب        ‘٢’      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٣٥٨
.اجلهات املوجه إليها الطلب            ‘٣’      . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٤٥٩
.اإلطار القانوين الواجب التطبيق               ‘٤’      . . . . . . . . . . . . . . .٥٦٥٩-٥٥
.هل توجيه الطلب واجب؟              ‘٥’      . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٧٦٠
.الترحيب بالعروض          ‘٦’      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٨٦١
.لوطنية لتقدمي الطلب         الشروط ا   ‘٧’      . . . . . . . . . . . . . . . .٥٩٦٢
.عروض املساعدة         )ب(     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٥٦٣-٦٠
.هل تقدمي العرض واجب؟              ‘١’      . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٣٦٣-٦١
.العروض املقدمة دون طلب            ‘٢’      . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٤٦٦
.قبول العروض      ‘٣’      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٥٦٧
.شروط تقدمي املساعدة             - ٣    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٠٦٨-٦٦
.االحتفاظ بالسيطرة الوطنية             )أ(     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٨٦٨-٦٧
.االمتثال للقوانني الوطنية           )ب(     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٥٧١-٦٩
.شروط االمتثال العامة          ‘١’      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٢٧٢
ــال فيمــا يتــصل بأحكــام أو ‘٢’      شــروط االســتثناء املتعلقــة باالمتث

.مسائل حمددة        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٤-٧٣
٧٣

٧٥٧٥.األحكام اليت تستوجب إدخال تغيريات على القانون الوطين                             ‘٣’     
.  األخرى لتوفري اإلغاثةالشروط )ج(     . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٧٧٦-٧٦
.الطرائق    )د(     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٨٧٨
.اإلجراءات     ‘١’      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٨٧٨
.التعجيل    ‘٢’      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٩٧٩
.التحديد    ‘٣’      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٠٨٠
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.فرص الوصول       -باء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٩٨١-٨١
.تسهيل دخول أفراد اإلغاثة يف حاالت الكوارث                        - ١    . . . . . . . . . . . .٩٣٨١-٨٢
.تأشريات الدخول         )أ(     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٦٨٢-٨٣
.رخصة أو تأشرية العمل           )ب(     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩١٨٥-٨٧
.االعتراف باملؤهالت املهنية              )ج(     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٣٨٧-٩٢
.اجلمارك والرسوم والتعريفات اجلمركية                :  وصول السلع      - ٢    . . . . . . . .٩٤٨٩
.السماح بالدخول املؤقت          )أ(     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٩٨٩-٩٦
.حتديد السلع     ‘١’      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٧٩٠
.شرط إعادة التصدير           ‘٢’      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٨٩١
.املواد الضرورية وحدها          ‘٣’      . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٩٩٣
.تسهيل التخليص        )ب(     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٠٩٣
.اإلعفاء من رسوم التصدير وضرائبه وقيوده                    )ج(     . . . . . . . . . . . .١٠٩٩٧-١٠٥
.القيود املالية     ‘١’      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٦٩٧-١٠٥
.القيود غري املالية       ‘٢’      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٩٩٩-١٠٧
.العبور وحرية التنقل         - ٣    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٩١٠٢-١١٠
.العبور عرب دول العبور         )أ(     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١١١٠٢
.العبور وحرية التنقل داخل الدولة املتلقية                 )ب(     . . . . . . . . . . . . .١١٩١٠٤-١١٢
.االلتزام بعدم تقييد الوصول إىل املنطقة املنكوبة دون مربر                        ‘١’      .١١٥١٠٥-١١٣
.تسهيل الوصول        ‘٢’      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٧١٠٧-١١٦
.حقوق التحليق واهلبوط          ‘٣’      . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٩١٠٩-١١٨
.املركز   -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .١٥٦١١٠-١٢٠
.التعرف   - ١    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .١٢٨١١١-١٢١
.الشارة أو الرمز املميز يف عمليات اإلغاثة يف حاالت الكوارث                              )أ(     .١٢٤١١١-١٢٢
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.بطاقات اهلوية        )ب(     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٧١١٣-١٢٥
.قوائم األفراد     )ج(     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٨١١٤
.االمتيازات واحلصانات والتسهيالت                  - ٢    . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥٦١١٥-١٢٩
١٤٠١١٧-١٣١مسؤولو الدولة املشاركون يف عمليات اإلغاثة الدولية يف حاالت الكوارث    )أ(    
ــة يف  )ب(     ــات اإلغاثـ ــشاركة يف عمليـ ــة املـ ــة الدوليـ ــات احلكوميـ املنظمـ

.حاالت الكوارث وموظفوها              . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٩-١٤١
١٢٣

 حــاالتاملنظمــات غــري احلكوميــة املــشاركة يف عمليــات اإلغاثــة يف  )ج(    
.الكوارث وموظفوها        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥٦-١٥٠

١٢٨

.توفري اإلغاثة       -دال    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٤٨١٣١-١٥٧
.تبادل املعلومات        - ١    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥٩١٣٢-١٥٨
.معدات وتسهيالت االتصاالت                - ٢    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٧٤١٣٤-١٦٠
.تسهيل االتصاالت السلكية والالسلكية يف حاالت الكوارث                            )أ(     . .١٦٥١٣٥-١٦١
املدونة للحق يف االتصاالت الفعالـة لإلغاثـة يفاألحكام العامة    ‘١’     

.حاالت الكوارث أو واجب تسهيلها                  . . . . . . . . . . . .١٦٤-١٦٢
١٣٥

األحكــــام احملــــددة املتعلقــــة بالتــــدابري املوضــــوعية لتــــسهيل ‘٢’     
.االتصاالت الغوثية يف حاالت الكوارث                   . . . . . . . . . .١٧١-١٦٥

١٣٧

.االتصاالت السلكية والالسلكية واألمن                 )ب(     . . . . . . . . . . . . .١٧٣١٤٢-١٧٢
.مسائل أخرى        )ج(     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٧٤١٤٣
.تنسيق أنشطة اإلغاثة            - ٣    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٨٩١٤٣-١٧٥
.نظرة عامة عن التنسيق يف منظومة األمم املتحدة                       )أ(     . . . . . . . . .١٨٠١٤٤-١٧٧
.تعدد خيارات التنسيق            )ب(     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٨٧١٤٧-١٨١
.التنسيق واملرونة       )ج(     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٨٩١٥٢-١٨٨
احلمايــة املدنيــة يف اإلغاثــة يف حــاالتاســتخدام األصــول العــسكرية وأصــول  - ٤   

.الكوارث . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٢٠٢-١٩٠
١٥٣

.نوعية املساعدة الغوثية          - ٥    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٠٢١٥٩-١٩٤
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.أحكام مراقبة النوعية          )أ(     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٠٠١٦٠-١٩٥
.أحكام النوعية اليت حتد من القيود التنظيمية                   )ب(     . . . . . . . . . . .٢٠٢١٦٤-٢٠١
.محاية أفراد اإلغاثة           - ٦    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢١٤١٦٥-٢٠٣
.موظفو األمم املتحدة واألفراد املرتبطون هبا                   )أ(     . . . . . . . . . . . .٢٠٩١٦٥-٢٠٤
.محاية الفئات األخرى من أفراد اإلغاثة                     )ب(     . . . . . . . . . . . . . .٢١٤١٧٠-٢١٠
.التكاليف املتصلة بعمليات االستجابة للكوارث                      - ٧    . . . . . . . . . . . .٢٢٢١٧٣-٢١٥
.نظم التمويل املركزية          )أ(     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢١٦١٧٤
.اخلطط القائمة على القرينة             )ب(     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢١٧١٧٥
.اخلطط اإلقليمية       )ج(     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢١٨١٧٧
.األساليب األخرى لتقاسم التكاليف                  )د(     . . . . . . . . . . . . . . .٢٢٢١٧٧-٢١٩
.التبعة والتعويض      - ٨    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٣٦١٧٩-٢٢٣
.توزيع التبعة والتعويض بني الدول              )أ(     . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٣٠١٨٠-٢٢٤
.املسؤولية الفردية والتعويض          )ب(     . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٣٥١٨٤-٢٣١
.كة أخرى     أحكام مشتر       )ج(     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٣٦١٨٨
.تسوية املنازعات         - ٩    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٣٧١٨٨
.إهناء املساعدة        - ١٠    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٤٨١٩٢-٢٤٢
.نطاق اإلهناء        )أ(     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٤٣١٩٢
.آليات اإلهناء        )ب(     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٤٧١٩٣-٢٤٤
.تطور مفهوم اإلهناء         )ج(     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٤٨١٩٦

.اإلغاثة واحلماية يف حاالت الكوارث                  -خامسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٦٧١٩٧-٢٤٩
.من يقوم باحلماية؟           -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٥٠١٩٨
.مضمون احلماية         -باء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٦٧١٩٩-٢٥١
.واجب التطبيق يف حاالت الكوارث                القانون حقوق اإلنسان القائم و               - ١    .٢٥٦٢٠٠-٢٥٢
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.يف املساعدة اإلنسانية          “   احلق   ” - ٢    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٥٨٢٠٤-٢٥٧
.آليات احلماية األخرى             - ٣    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٦١٢٠٧-٢٥٩
.ساين   احليز اإلن     )أ(     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٦٢٢٠٩
.ممرات اإلغاثة اإلنسانية            )ب(     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٦٧٢١٠-٢٦٣

 *املرفقات 
 

 
 

 

بوصفها الوثائق ) بيبليوغرافيا خمتارة(والثالث ) قائمة الصكوك(والثاين ) مسرد(سيصدر املرفق األول  * 
A/CN.4/590/Add.1و Add.2و Add.3.
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 *مقدمـة -أوال 
ويتوقـف  . ة من األفراد، يف كـل منـاطق العـامل كـل سـنة             تصيب الكوارث أعدادا غفري    - ١

أي درجة تعـرض النـاس واهلياكـل األساسـية          : حدوث الكوارث على عملية التعرض للمخاطر     
ـــ  ــزال أو إعــصار، وكــذا درجــة ضــعف   ، )١(‘‘خطــر’’والنــشاط االقتــصادي ل ، )٢(مــن قبيــل زل

 يقـل تأثريهـا، حبكـم اخنفـاض          فـالرباكني الـيت تنفجـر يف منـاطق معزولـة           .)٣(لمخـاطر لاملعرضني  
درجة تعرض اجملتمعات احمللية لذلك اخلطر، عن تلك الرباكني اليت تنفجر يف أمـاكن قريبـة مـن      

ويف الوقت ذاته، قد يكون لزلزال أثر مدمر على جمتمـع حملـي يفـوق أثـر                 . املستوطنات البشرية 
 .)٤(جملتمـع احمللـي  اذلـك   درجة ضـعف  ارتفاعزلزال مماثل حيدث يف مكان آخر، وذلك بسبب  

ومــن الواضــح أيــضا أن اجملتمعــات . ‘‘الكارثــة’’وهــذا الــضعف هــو الــذي يــؤدي إىل حــدوث 
 تتأثر بصورة غري متناسـبة، ممـا يفـضي إىل أمـور منـها تزايـد                 ،احمللية الفقرية، حبكم شدة ضعفها    

__________ 
ــودة يف عــام         *  ــسني، املعق ــا الثامنــة واخلم ــدويل، يف دورهت ــة القــانون ال محايــة ’’، موضــوع ٢٠٠٦أدرجــت جلن

الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، انظــر (يف برنــامج عملــها الطويــل األجــل ‘‘ األشــخاص يف حــاالت الكــوارث
ا التاسعة واخلمسني، املعقـودة    ويف دورهت ). ٢٥٧، الفقرة   )A/61/10(،  ١٠الدورة احلادية والستون، امللحق رقم      

 أوسـبينا مقـررا     -يف السنة التالية، قررت اللجنة أن تدرج املوضوع يف برنامج عملها وعينت إدواردو فالينـسيا                
). ٣٧٥، الفقـرة    )A/62/10 (١٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الـدورة الثانيـة والـستون، امللحـق رقـم               (خاصا  

 ).٣٨٦املرجع نفسه، الفقرة (العامة أن تعد دراسة أساسية عن املوضوع وطلبت اللجنة إىل األمانة 
ــه، ٢٠٠٤عرفــت االســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن الكــوارث اخلطــر، يف عــام     )١(  ــة   ’’ بأن حــدث أو ظــاهرة مادي

نـشاط بـشري ميكــن أن يكـون مــضراً وأن يـؤدي إىل خـسائر يف األرواح أو إىل اإلصــابة جبـروح، أو إحلــاق        أو
وميكـن أن تـشمل     . ر باملمتلكات، أو إىل اخـتالل النـشاط االقتـصادي أو االجتمـاعي أو إىل تـدهور البيئـة                  الضر

متعلقـة  جيولوجيـة و  (طبيعيـة   : األخطار الظروف الكامنة الـيت قـد متثّـل هتديـدات مـستقبلية ذات مـصادر خمتلفـة                 
 )تــدهور البيئــي واألخطــار التكنولوجيــةال(أو ناجتــة عــن األنــشطة البــشرية ) وبيولوجيــةباألرصــاد اجلويــة املائيــة 

“Living with Risk: A global review of disaster reduction initiatives”, UN/ISDR, 2004, vol. I, p.16. 
الظروف الناجتة عن العوامل أو العمليات املاديـة واالجتماعيـة واالقتـصادية والبيئيـة، الـيت                ”: رَّف الضعف بأنه  ُع )٢( 

 .)املرجع نفسه (“انية تعّرض جمتمع ما ألثر املخاطرتزيد من إمك
 Reducing the Risk of Disasters - Helping to Achieve Sustainable Poverty“. ١٧ املرجـع نفـسه، الـصفحة     )٣( 

Reduction in a Vulnerable World: A policy paper”, Department for International Development, United 

Kingdom, March 2006, p.5; . 
ــام   ، ٦املرجـــع نفـــسه، الـــصفحة   )٤(  ــا عـ وبلـــغ  (٢٠٠٣حيـــث أورد مثـــال زلـــزال حـــدث يف وســـط كاليفورنيـ

ــشتر  ٦,٥ ــلم ريـــ ــابة  ) درجـــــات علـــــى ســـ ــاة شخـــــصني وإصـــ  شخـــــصا، يف حـــــني أن ٤٠وأدى إىل وفـــ
قتــل مــا يزيــد علــى  بعــد ذلــك بأربعــة أيــام أدى إىل م اإلســالميةإيــران مجهوريــة أصــاب) ٦,٦ بدرجــة( زلــزاال
 .والزلزاالن معا حدثا يف مناطق مكتظة بالسكان.  شخص٤٠ ٠٠٠
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ــر    ــق الفق ــذائي وتعمي ــدام األمــن الغ ــا     .)٥(انع ــل تن ــاقم بعوامــل أخــرى مــن قبي ــا يتف مي  وهــذا م
 .مستويات احلضرنة، وانعدام اهلياكل األساسية احليوية، وسوء سياسات إدارة احلكم

ــؤدي يف بعــض        - ٢ ــدول، فإهنــا ت ــا داخــل ال ــا حتــدث كلي وإذا كانــت الكــوارث كــثريا م
 يتـسونام وال أدل على ذلك من كارثة       . احلاالت إىل معاناة واسعة النطاق تشمل دوال عديدة       

 شـخص   ٢٤٠ ٠٠٠ وأهلكت ما يقـارب      ٢٠٠٤ديسمرب  /ول كانون األ  ٢٦الذي حدثت يف    
 كارثـة   ٤٢٧، أصـابت    ٢٠٠٦ويف عـام    .  دولة وشردت ما يزيـد علـى مليـون شـخص           ١٢يف  

 شــخص يف ٢٣ ٠٠٠ مليــون شــخص، ممــا أســفر عــن وفــاة مــا يزيــد ١٤٣طبيعيــة مــا يقــارب 
ون دوالر   بليـ  ٧٠ ومـا فتئـت الكـوارث الطبيعيـة تتـسبب فيمـا متوسـطه                .)٦(خمتلف بقاع العامل  

ــرة الفاصــلة بــني     ، دون احتــساب التكــاليف  ٢٠٠٦ و ١٩٨٧مــن اخلــسائر كــل ســنة يف الفت
 .)٧(اجلهود اإلمنائيةتصيب  املقترنة بالنكسات اليت الباهظةاالقتصادية 

 
 الكوارث والقانون - فأل 

أصــبح التعــاون الــدويل يف جمــال تقــدمي املــساعدة الغوثيــة يف حــاالت الكــوارث أكثــر     - ٣
وقــد جنمــت عــن تزايــد  . ارا يف العــصور احلديثــة، وإن مل يكــن ظــاهرة حديثــة بالــضرورة انتــش

غـري أنـه رغـم      . تدخل اجملتمـع الـدويل يف تقـدمي تلـك املـساعدة حاجـة إىل تنظـيم قـانوين معـزز                    
 دويل، فإن القانون الـدويل املـنظم لألنـشطة          ابع وط شاملة من أبعاد    الكوارثتتسم به بعض     ما

ففــي الوقــت الــراهن ال توجــد اتفاقيــة عامليــة تــنظم بــشكل . يــزال متخلفــا نــسبيا ال ااملتعلقــة هبــ
 مبــا فيهــا الوقايــة واالســتجابة  -شــامل كــل اجلوانــب الرئيــسية لإلغاثــة يف حــاالت الكــوارث   

مباشــرة  واملعاهــدة الوحيــدة املتعــددة األطــراف الــيت هلــا نطــاق عــاملي وتتعلــق         .)٨(واحلمايــة
 ، أي االتفاقية والنظام األساسي املؤسسان الحتـاد اإلغاثـة الـدويل           لكوارثاالت ا باالستجابة حل 

 وانعدام صكوك تعاهديـة رئيـسية متعـددة األطـراف           .)١٠( مل تعد نافذة املفعول    ،)٩(١٩٢٧لعام  
__________ 

الكوارث حتـدث آثـاراً هائلـة تـضر مبـا ُيبـذل مـن جهـود علـى مجيـع           ”سلم اجملتمع الدويل يف إعالن هيوغو بأن   )٥( 
، ‘‘التنميـة املـستدامة  املستويات القتالع الفقر من العامل؛ وال يـزال أثـر الكـوارث يـشكل حتـدياً بـارزاً يف سـبيل                     

)A/CONF.206/6 و Corr.1، ١فقرة ، ال١ الفصل األول، القرار.( 
 .٢، الفقرة A/62/323الوثيقة  )٦( 
 .٨املرجع نفسه، الفقرة  )٧( 
الحتــاد الــدويل جلمعيــات الــصليب األمحــر واهلــالل األمحــر أنــه ال يوجــد مــصدر للقــانون الــدويل حمــدد   االحــظ  )٨( 

ــة واحلقــوق والواجبــات املتعلقــة باالســتجابة     ومقبــول علــى نطــاق و  اســع يوضــح املعــايري واإلجــراءات القانوني
 ).I.F.R.C., World Disasters Report 2000 (2000), p. 145(‘‘واملساعدة يف حاالت الكوارث

ع وضعت االتفاقية والنظام األساسي املرفق هبا يف وقت سـاده تفـاؤل كـبري بـشأن احتمـال حـدوث تطـور واسـ                   )٩( 
غري أن االحتـاد مل يـتمكن أبـدا       . النطاق يف ميدان املساعدة اإلنسانية والتعاون بني عصبة األمم والصليب األمحر          
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تــسري وقــت الكــوارث يــشكل مفارقــة باملقارنــة مــع اجملموعــة الواســعة مــن نــصوص القــانون   
 .)١١(سلحالدويل اإلنساين السارية وقت الرتاع امل

__________ 
 

 القيـام من تقدمي اإلغاثة الفورية عند حدوث الكوارث، وذلك بسبب الـصعوبات املاليـة، واقتـصر عمومـا علـى             
 الـذي حـدث يف أوريـسا،        ١٩٣٤زلـزال   ففـي أعقـاب     . ة بـشأن اإلغاثـة يف حـاالت الكـوارث         يـ دراسات علم ب
.  تـسلمها عـن طريـق الـصليب األمحـر          تتقبل احلكومة اهلندية آنذاك املساعدة املباشرة من االحتاد لكنـها قبلـ            مل

ات مــساعدة غوثيــة عــن طريــق  مــ، قــدمت ســبع حكو١٩٣٥ بالوشيــستان، يف عــام  حــدث يفوعقــب زلــزال
، اعتـذرت الواليـات املتحـدة عـن قبـول املـساعدة الـيت               ١٩٣٧وبعد فيضانات ميسيسييب وأوهايو لعام      . االحتاد

 P. Macalister-Smith, “The International Relief Union: Reflections on Establishing an :انظر. عرضها االحتاد

International Relief Union of July 12, 1927”, Legal history Review - Revue d'Histoire du Droit - Tijdschrift 

voor Rechtsgeschiedenis, vol. 54 (1986), pp. 368-372. 
 للمـؤمتر   ٤٢، نـص القـرار      ١٩٤٨ففـي   . حامت الشكوك حول استمرار وجودها يف هناية احلرب العاملية الثانية          )١٠( 

وأوصــى اجمللــس . الـدويل الــسابع عــشر للــصليب األمحـر علــى االنــسحاب الرمســي للــصليب األمحـر مــن االحتــاد   
، بـأن تتخـذ الـدول األعـضاء     ١٩٥٠فربايـر  / شباط ٨املؤرخ  ) ١٠-د (٢٨٦القتصادي واالجتماعي يف القرار     ا

واجتمعت اللجنـة التنفيذيـة لالحتـاد يف عـام          . يف األمم املتحدة واألعضاء أيضا يف االحتاد إجراءات إلهناء االحتاد         
وكرس هذا اإلجـراء مبوجـب قـرار اجمللـس          .  وأوصت بنقل أصول االحتاد ومسؤولياته إىل األمم املتحدة        ١٩٦٣

ولـئن انــسحب الحقـا عـدد مــن    . ١٩٦٧أغـسطس  / آب٤املــؤرخ ) ٤٣-د (١٢٦٨االقتـصادي واالجتمـاعي   
، فإنه وإىل وقت كتابة هذه السطور، مل تنسحب رمسيا من االتفاقيـة عـدة              ١٩الدول من االتفاقية، وفقا للمادة      

يا، وبلجيكا، وبلغاريا، وبولنـدا، وتركيـا، ومجهوريـة إيـران اإلسـالمية،         إكوادور، وألبانيا، وأملانيا، وإيطال   (دول  
 .))السابقة( وموناكو، ويوغوسالفيا ، وفنلندا،وسان مارينو، والسودان، وسويسرا، والصني، وفرتويال

، عـــرض علـــى اجمللـــس االقتـــصادي ١٩٨٤ففـــي . بـــذلت عـــدة حمـــاوالت للتـــدوين دون أن حيالفهـــا النجـــاح )١١( 
 ومببــادرة مــن.  اقتــراح يرمــي إىل صــوغ اتفاقيــة دوليــة بــشأن مــسألة االســتجابة حلــاالت الطــوارئواالجتمــاعي

وضع مشروع اتفاقية بشأن التعجيل بتقدمي  ،  مكتب األمم املتحدة لتنسيق عمليات اإلغاثة يف حاالت الكوارث        
القـانونيني الـدوليني،   ودرسـه فريـق مـن اخلـرباء      مستفيـضة عـن املوضـوع،       املساعدة الطارئة، إىل جانـب دراسـة        

انظـر  ( برئاسة رئيس جلنة القانون الدويل آنذاك، لوريل فرانسيس، مع ممثلـي عـدد مـن وكـاالت األمـم املتحـدة                    
وقــدم مــشروع االتفاقيــة إىل اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي      . )A/39/267/Add.2/E/1984/96/Add.2الوثيقــة 

املرجــع نفــسه، ( اخلــرباء احلكــوميني مبواصــلة استعراضــه  مــشفوعا بتوصــية تــدعوه إىل أن يقــرر قيــام فريــق مــن  
ــادرة آخــر ومل يتخــذ أي إجــراء  ). ٩ الفقــرة ــشأن هــذه املب املــاحنني ’’، الحــظ األمــني العــام أن  ١٩٩٠ويف . ب

عــن رأيهــم بــشأن ] قــد أعربــوا[واحلكومــات املتلقيــة واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة  
 الوثيقـة  .(قانونية جديدة للتغلب على العقبات اليت تعتـرض تقـدمي املـساعدة اإلنـسانية    استصواب وضع صكوك  

A/45/587 أن جمموعـة مـن املنظمـات غـري احلكوميـة املهمـة صـرحت بأهنـا                 ’’غـري أنـه لـوحظ أن        ). ٤١ ، الفقرة
معيـار احلكـم علـى      وترى هذه املنظمات أن معيار الفعالية ينبغـي أن يكـون            . حتبذ عقد اتفاقية من هذا النوع      ال

مجيع املبادرات اجلديدة املتخذة يف ميدان املساعدة اإلنسانية، أي ما إذا كانت هـذه املبـادرات كفيلـة بتحـسني                    
بـل إهنـا علـى العكـس قـد          . وترى هذه املنظمات أن االتفاقية لن تدخل هـذا التحـسني          . وضع ضحايا الكوارث  

ويعـزى هـذا بوجـه    .  يف جمـال تقـدمي املـساعدة اإلنـسانية    تعرض للخطر التقدم الذي مت إحرازه علـى مـر الـسنني         
خاص إىل افتراض أن مفهوم السيادة الوطنية حسب تفسري البعض قد يعزز إصرار بعض احلكومات علـى عـدم             

ويف . )٤٤ الفقــرة ،املرجـع نفـسه  (‘‘ التـدخل يف شـؤوهنا الداخليـة، ممــا جيعـل االتفاقيـة اجلديـدة عدميــة اجلـدوى       
وضــع إطــار قــانوين للمــساعدة الدوليــة عقــب وقــوع الكــوارث  ’’ مــني العــام مبــادرات، شــجع األ٢٠٠٠ عــام
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 إىل حد مـا     خادعغري أن غياب اتفاقية معممة بشأن اإلغاثة يف حاالت الكوارث أمر             - ٤
 ذلـك أنـه توجـد فعـال     .)١٢(مدى وجود قانون واجب التطبيق يف هذا اجملال تحديد  فيما يتعلق ب  

ــا صــلة           ــاملي؛ وأوثقه ــصعيد الع ــى ال ــراف ذات صــلة عل ــددة األط ــة متع ــات قطاعي ــدة اتفاقي ع
 إطـــارا قانونيـــا شـــامال بـــشأن املـــساعدة يف جمـــال  تـــوفرالـــيت  )١٣(فاقيـــة تـــامبرييباملوضـــوع ات

االتــصاالت الــسلكية والالســلكية خــالل عمليــات اإلغاثــة يف حــاالت الكــوارث، مبــا يف ذلــك 
تفاقيــة اإلطاريــة للمــساعدة يف التنــسيق تلــك املــساعدة وكــذا احلــد مــن احلــواجز التنظيميــة، وا

 .)١٥(يت تغطـــي التعـــاون بـــني الكيانـــات الوطنيـــة للحمايـــة املدنيـــةالـــ )١٤(جمـــال احلمايـــة املدنيـــة
وإذا كـان بعـضها     . توجد سلسلة من االتفاقات املتعددة األطراف علـى الـصعيد اإلقليمـي            كما
يغطـي إال جوانــب مــن اإلغاثــة يف حــاالت الكــوارث، أو لــه صــلة عرضــية باملوضــوع، فــإن   ال

املتعلقـة بـالكوارث، ويف بعـض احلـاالت، تـوفر           عدة اتفاقات منها تـوفر تغطيـة أمشـل للمـسائل            
. أساسـا قانونيـا للتعــاون داخـل املنطقــة الواحـدة، بـأمور منــها وضـع آليــات مؤسـسية خمصــصة       

وأحدث مثال على هذا الصنف األخري من االتفاقات اإلقليمية اتفاق رابطة أمم جنـوب شـرق                

__________ 
 

الحـظ أن   و. ‘‘املقدمـة للـدعم   البلـدان   الطبيعية وحاالت الطوارئ البيئية، مع حتديد مسؤوليات البلدان املتلقية و         
ليـة للبحـث    نظر يف وضع مـشروع اتفاقيـة بـشأن نـشر واسـتخدام أفرقـة حـضرية دو                  ال الدول األعضاء قد تود   ’’

 تــوفر إطــارا عمليــا للمــسائل املعقــدة مثــل اســتخدام اجملــال اجلــوي، واألنظمــة اجلمركيــة الســترياد  ... واإلنقــاذ
حدوث االستجابة الدوليـة    قبل  املعدات، ومسؤوليات البلدان املقدمة واملتلقية للدعم، وهي مسائل يتعني حلها           

 اقتـراح ورغـم   ). التوكيد مـضاف  ) (م (١٣٥ الفقرة   ،A/55/82 الوثيقة (.‘‘للكوارث الطبيعية الفجائية احلدوث   
فيما بعد، فإنه استعيض عـن هـذه املبـادرة بالتفـاوض           مشروع اتفاقية دولية للبحث واإلنقاذ يف املناطق احلضرية       

 الـذي أيـد املبـادئ التوجيهيـة     ٢٠٠٢ديـسمرب   / كـانون األول   ١٦ املـؤرخ    ٥٧/١٥٠بشأن قرار اجلمعيـة العامـة       
 .شاري الدويل للبحث واإلنقاذللفريق االست

 David Fisher, Law and Legal Issues in:  للقواعد القانونية السارية القائمة، انظراستقصاء شامللالطالع على  )١٢( 

International Disaster Response: A Desk Study, International Federation of Red Cross and Red Crescent 

Societies, 2007, pp.33-87 .          وانظـر أيـضا املرفـق الثـاين املتـضمن لقائمـة مـن الـصكوك والنـصوص ذات الـصلة .
عهـدها الربنـامج الـدويل لقـوانني        توانظر كـذلك قاعـدة البيانـات املتاحـة علـى شـبكة اإلنترنـت والـيت وضـعها و                   

،  واهلـالل األمحـر    رلـصليب األمحـ   معيـات ا  التابع لالحتاد الـدويل جل     الكوارث   وقواعد ومبادئ االستجابة حلاالت   
 .www.ifrc.org/what/disasters/idrl/publication.asp: وذلك على العنوان التايل

 ،للحد من الكوارث ولعمليـات اإلغاثـة       اتفاقية تامبريي املتعلقة بتقدمي موارد االتصاالت السلكية والالسلكية  )١٣( 
١٩٩٨ ،)United Nations Treaty Series, vol. 2296, No 40906.( 

، حتت ٢٠٠٠ يف مؤمتر دويل، عقد يف جنيف، يف عام ٢٠٠١اعتمدت االتفاقية اليت دخلت حيز النفاذ يف عام    )١٤( 
 .إشراف املنظمة الدولية للحماية املدنية

يتضمن عدد من املعاهدات العاملية املتعـددة األطـراف األخـرى أحكامـا ذات صـلة باملوضـوع، أو جبوانـب منـه                        )١٥( 
الـذي سيـصدر بوصـفه الوثيقـة         (انظـر املرفـق الثـاين     . كرهـا يف أمـاكن متفرقـة مـن هـذه الدراسـة            وورد بالتايل ذ  

A/CN.4/590/Add.2 (لالطالع على قائمة كاملة هبذه املعاهدات. 
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 الـسائد يف الوقـت الـراهن    يعكس جزئيـا الـتفكري  الذي و ،)١٦(٢٠٠٥آسيا الذي اعتمد يف عام   
 وباإلضـافة إىل ذلـك،   .)١٧(لدى واضعي الـسياسات بـشأن عـدة مـسائل رئيـسية يف هـذا اجملـال                

ــو علـــى   ــا يربـ ــد مـ ــة يف    ١٥٠يوجـ ــساعدة الغوثيـ ــاهم بـــشأن املـ ــذكرة تفـ ــة ومـ ــدة ثنائيـ  معاهـ
 .)١٨(الكوارث حاالت

هـا قـرارات اجلمعيـة      واعُتمد أيضا بشأن املوضوع عدد من النصوص غري امللزمة، مبا في           - ٥
الـدويل  املـؤمتر  العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي باألمم املتحدة وهيئات أخرى مـن قبيـل       

ــة        ل ــادئ توجيهي ــدونات ســلوك؛ ومب ــات سياســية، وم ــا اعتمــدت إعالن ــصليب األمحــر؛ كم ل
اعدة  أدوات تفـسريية للتأهـب لتقـدمي املـس         توفرتشغيلية؛ وقواعد وأنظمة داخلية لألمم املتحدة       

 .والتعبئة هلا وتنسيقها وتسهيلها يف أوقات الكوارث اإلنسانية
الـذي يـشكل مـع صـكوك         )١٩(٤٦/١٨٢وأهم قرار حديث هـو قـرار اجلمعيـة العامـة             - ٦

أخرى من قبيل قرار املؤمتر الدويل للصليب األمحر بـشأن التـدابري الراميـة إىل التعجيـل باإلغاثـة                   
عالوة على ذلـك،    . عناصر الرئيسية إلطار تنظيمي متوسع    ال )٢١(وإطار عمل هيوغو   )٢٠(الدولية

__________ 
 يوليـه / متـوز ٢٦إدارة الكـوارث واالسـتجابة حلـاالت الطـوارئ،      بـ  املتعلـق اتفاق رابطة أمم جنـوب شـرق آسـيا           )١٦( 

٢٠٠٥ ،ASEAN Documents Series 2005 ١٥٧، الصفحة. 
االتفـاق املنـشئ للوكالـة الكاريبيـة لالسـتجابة الطارئـة يف حـاالت          : ومن االتفاقات األخرى ذات الصلة ما يلي       )١٧( 

ــر / شــباط٢٦ ،الكــوارث ــسهيل املــساعدة يف حــاالت الكــوارث،    ١٩٩١فرباي ــة لت ــدان األمريكي ــة البل ؛ واتفاقي
بــني حكومــات الــدول املــشاركة يف منظمــة التعــاون االقتــصادي يف ملــربم ا؛ واالتفــاق ١٩٩١يونيــه /حزيــران ٧

منطقة البحر األسود بشأن التعاون يف تقدمي املساعدة الطارئة واالستجابة الطارئة يف حاالت الكوارث الطبيعية               
  بــني الــدول األعــضاء  املــربم؛ واالتفــاق١٩٩٨أبريــل / نيــسان١٥والكــوارث النامجــة عــن األنــشطة البــشرية،   

أبريــل / نيــسان١٧واألعــضاء املنتــسبني لرابطــة الــدول الكاريبيــة للتعــاون اإلقليمــي بــشأن الكــوارث الطبيعيــة،    
ــا،        ١٩٩٩ ــوب شــرق أوروب ــسكري يف حــاالت الطــوارئ جلن ــدين الع ــشئ جمللــس التخطــيط امل ــاق املن ؛ واالتف

كــوارث الطبيعيــة يف أمريكــا ، واالتفاقيــة اجلديــدة املنــشئة ملركــز تنــسيق الوقايــة مــن ال ٢٠٠١أبريــل /نيــسان ٣
 )A/CN.4/590/Add.2الـذي سيـصدر بوصـفه الوثيقـة          (انظـر املرفـق الثـاين     و. ٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول ٣الوسطى،  

 .لالطالع على قائمة كاملة بالصكوك اإلقليمية
 .)A/CN.4/590/Add.2الذي سيصدر بوصفه الوثيقة  (لالطالع على قائمة كاملة انظر املرفق الثاين )١٨( 
 .، الرفق١٩٩١مايو / أيار١٩ املؤرخ ٤٦/١٨٢قرار اجلمعية العامة  )١٩( 
ــرار  )٢٠(  ــر     ٦القـ ــصليب األمحـ ــشرين للـ ــث والعـ ــدويل الثالـ ــؤمتر الـ ــد يف املـ ــت،    املعتمـ ــر، بوخارسـ ــالل األمحـ  واهلـ

، الـصفحات   ١٩٩٤الطبعـة الثالثـة،     (الوارد يف دليل حركة الصليب األمحر واهلالل األمحر الدوليني،          و ،١٩٧٧
 الحقـا بقـرار اجمللـس        املرفـق الثـاين، وأيـد      ،A/62/64وقد عرض يف الوثيقـة      . )من النص اإلنكليزي   ٨١٥-٨١١

ــاعي   ــصادي واالجتم ــؤرخ ) ٦٣-د (٢١٠٢االقت ــة   ١٩٧٧أغــسطس / آب٨امل ــة العام ــرار اجلمعي  ٣٢/٥٦ وق
ل األمحـر املتعلقـة     مبادئ وقواعد الـصليب األمحـر واهلـال       : انظر أيضا و. ١٩٧٧ديسمرب  / كانون األول  ٨املؤرخ  

باإلغاثة يف حاالت الكوارث، واليت أعدها االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر بالتشاور مع 
ــة    ــصليب األمحــر الدولي ــة ال ــا يف  )جلن ــد طبعه ــم International Review of the Red Cross، وأعي  ٣١٠، رق

 مبادئ اإلغاثة اإلنسانية الدولية للسكان املـدنيني يف حـاالت   ، املرفق الرابع، وإعالن)١٩٩٦فرباير  /شباط ٢٩(
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 تنظيميـة وضعت منظمات وكيانـات خمتلفـة يف اآلونـة األخـرية عـدة نـصوص تتـضمن أحكامـا                
ومنــها مــشروع االتفــاق النمــوذجي املتعلــق بالقــانون الــدويل اإلنــساين والطــيب الــذي    . حمــددة

عـد النموذجيـة لعمليـات اإلغاثـة يف         قواال و ؛)٢٢(١٩٨٠وضعته رابطة القـانون الـدويل، يف عـام          
ــوارث  ــاالت الكـ ــدريب والبحـــث    حـ ــدة للتـ ــم املتحـ ــد األمـ ــشرها معهـ ــار( الـــيت نـ يف ) اليونيتـ

 الـذي اعتمـده معهـد القـانون الـدويل، يف عـام            اإلنـسانية  والقرار املتعلق باملساعدة     ؛)٢٣(١٩٨٠
الوكاالت بـشأن حقـوق     واملبادئ التوجيهية التشغيلية للجنة الدائمة املشتركة بني         ؛)٢٤(٢٠٠٣

 وحــدث .)٢٦(٢٠٠٦الــيت وضــعت صــيغتها النهائيــة يف عــام   )٢٥(اإلنــسان والكــوارث الطبيعيــة

__________ 
 

سـبتمرب  /ن للـصليب األمحـر، اسـطنبول، أيلـول        ي املـؤمتر الـدويل احلـادي والعـشر         املعتمد يف  ٢٦ القرار   الكوارث،
.  املتعلقـة باإلغاثـة يف حـاالت الكـوارث          واهلـالل األمحـر    ، الذي يكمل مبادئ وقواعـد الـصليب األمحـر         ١٩٦٩

 R. Perruchoud, International Responsibilities of National Red Cross and Red Crescent Societies: انظـر 

(Geneva: Henry Dunant Institute, 1982), pp. 52-53 .مدّونـة الـسلوك للحركـة الدوليـة للـصليب      : انظـر أيـضا  و
غاثـة يف حـاالت الكـوارث، املرفـق الرابـع           األمحر واهلالل األمحـر واملنظمـات غـري احلكوميـة يف جمـال أعمـال اإل               

املـؤمتر  ،  C.II/2/1/95، الوثيقـة    ‘‘املبادئ واالسـتجابة يف املـساعدة اإلنـسانية واحلمايـة الـدوليتني           ’’للتقرير املعنون   
 .١٩٩٥ديسمرب / األولكانون ٧ -٣ جنيف، ن للصليب األمحر واهلالل األمحر،والدويل السادس والعشر

بنــاء قــدرة األمــم واجملتمعــات علــى مواجهــة الكــوارث، املعتمــد يف : ٢٠١٥-٢٠٠٥يوغــو انظــر إطــار عمــل ه )٢١( 
 الفـصل   ،Corr.1 و   A/CONF.206/6 (، يف املـؤمتر العـاملي للحـد مـن الكـوارث،             ٢٠٠٥ينـاير   /كانون الثـاين   ٢٢

 .٢لقرار األول، ا
 ,Report of the 59th Conference of the International Law Association, (Belgrade, 17 - 23 August 1980):انظر  )٢٢( 

pp. 520-527 . القــانون الــدويل اإلنــساين والطــيب ب املتعلــققــرار الوانظــر أيــضا)Resolution on International 

Medical and Humanitarian Law(         ،٢٩، املعتمـد يف املـؤمتر الـسابع واخلمـسني لرابطـة القـانون الـدويل، مدريـد 
 Report of the 59th Conference of the International :يف، والـوارد  ١٩٧٦سـبتمرب  /لـول  أي٤ -أغـسطس  /آب

Law Association, pp. xlvi-xlix. 
 .UNITAR, Policy and efficacy studies, no. 8 (Sales No. E.82.XV. PE/8): انظر )٢٣( 
 Annuaire de ، من العمل على املوضـوع بعد عشر سنوات ،٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢يف املعتمد يف دورة بروج  )٢٤( 

l’Institut de Droit International, vol. 70-I (2002-2003), pp. 399-576, and vol. 71-II (2004), pp. 133-250. 
، بنـاء علـى اقتـراح       ٢٠٠٦يونيـه   / حزيـران  ٩عامل للجنـة الدائمـة املـشتركة بـني الوكـاالت، يف             الفريق  ال أقرها   )٢٥( 

د نـشرت يف     حبقوق اإلنـسان الواجبـة للمـشردين داخليـا، الـسيد والتـر كـالني، وقـ                 املعينألمني العام   أعده ممثل ا  
 Brookings-Bern Project on Internal)  بـــرين املتعلـــق بالتـــشريد الـــداخلي-إطـــار مـــشروع بـــروكينغس 

Displacement, Washington, D.C. 2006). 
مـشاريع املبـادئ التوجيهيـة لعمليـات املـساعدة          : الدراسـة مـا يلـي     من النصوص اإلضـافية الـيت ذكـرت يف هـذه             )٢٦( 

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

قح ، املـن ٢٠٠٠مـشروع أسـفري،   : جنيف(؛ وميثاق أسفري اإلنساين واملعايري الدنيا لالستجابة للكوارث،        )1991
املبادئ التوجيهية املتعلقة باستخدام األصول العسكرية وأصـول احلمايـة املدنيـة يف اإلغاثـة يف                و ؛٢٠٠٤يف عام   

ــة ’’-حــاالت الكــوارث   ــادئ أوســلو التوجيهي ــاين ٢٧ املؤرخــة ،١، التنقــيح ‘‘مب ــشرين الث ــوفمرب / ت ، ٢٠٠٦ن
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، باعتمـاد املـؤمتر الـدويل للـصليب األمحـر واهلـالل األمحـر               ٢٠٠٧ آخـر، يف عـام       يتطور رئيـس  
الـصعيد  املبادئ التوجيهية لتسهيل وتنظـيم املـساعدة الدوليـة لإلغاثـة واالنتعـاش األويل علـى                 ’’

 .)٢٧(‘‘احمللي يف حاالت الكوارث
 دولــة تــشريعات وطنيــة تــنظم الوقايــة مــن الكــوارث  ١٠٠وقــد ســن مــا ال يقــل عــن   - ٧

 ولئن سنت عدة دول تشريعات تتعلـق حتديـدا          .)٢٨(ا، أو تنظم جوانب منها    ستجابة حلاالهت واال
ل يـنظم جوانـب     ، ال سـيما يف الـسنوات األخـرية، فـإن عـددا كـبريا مـن الـدو                  إدارة الكـوارث  ب

 املتعلقـة   ا عن طريق مجلة من القـوانني احملليـة        ستجابة حلاالهت خمتلفة من الوقاية من الكوارث واال     
 من قبيل محاية البيئة واحملافظة عليها، واحلراجة، والصحة، واألمن الغـذائي، والـصرف              مبواضيع

الرســـوم وهلجـــرة، الـــصحي، واألوبئـــة، واألمـــن، والـــسالمة، واحلمايـــة، واحلمايـــة املدنيـــة، وا 
والتعريفات اجلمركية، والبحث واإلنقـاذ، وحـاالت الطـوارئ، وامليـاه، والوقايـة مـن احلرائـق،                 
ومنــع احلــوادث الــصناعية، والــضرائب، واألرصــاد اجلويــة، والتخطــيط العمــراين، والوقايــة مــن 

ليـة، فـإن    بالـضرورة بوضـع قواعـد دو      وورغم أن تلك القوانني احملليـة ال تتعلـق دائمـا            . الزالزل
__________ 

 
ــدة، ا     ــوارئ املعقـــ ــاالت الطـــ ــسانية يف حـــ ــساعدة اإلنـــ ــك للمـــ ــايري موهونـــ ــا يف  ومعـــ ــد طبعهـــ ــيت أعيـــ  :لـــ

Human Rights Quarterly, vol. 17, No. 1 (February 1995), pp. 192-208. 
 تـــشرين ٣٠-٢٦املعتمـــدة يف املـــؤمتر الـــدويل الـــثالثني للـــصليب األمحـــر واهلـــالل األمحـــر، جنيـــف،   )٢٧( 

 .٢٠٠٧نوفمرب /الثاين
 وضــعت تــشريعات وطنيــة جهــاتة باعتبارهــا  التاليــالبلــدان أو املنــاطقيف وقــت كتابــة هــذه الــسطور حــددت  )٢٨( 

االحتـاد الروسـي، واألرجنـتني، واألردن،        :وجوانـب منـها   )  املدنيـة  احلمايـة مبا فيها   (هتم أو تتعلق بالكوارث      إما
 وأرمينيا، وإسبانيا، واستونيا، وإكوادور، وأملانيـا، واندونيـسيا، و أنغـوال، وأوروغـواي، وأوكرانيـا، ومجهوريـة                

ة، وبـابوا غينيـا اجلديـدة، وبـاراغواي، وباكـستان، والبحـرين، والربازيـل، وبليـز، وبنمـا، وبـنن،             إيران اإلسـالمي  
ــشاد، و     ــا، وت ــيالروس، وتركي ــريو، وب ــا، وب ــدا، وبوليفي ــة وبولن ــامجهوري ــا،   املتحــدةترتاني ــونس، وجامايك ، وت

ية، ومجهوريـة الكونغـو    اجلزائر، وجزر القمر، وجزر سليمان، وجـزر فـرجن الربيطانيـة، واجلمهوريـة التـشيك               و
وجنــوب أفريقيــا، وجورجيــا،    ومجهوريــة كوريــا، ،  اليوغوســالفية الــسابقة امقــدوني الدميقراطيــة، ومجهوريــة 

ــسلفادور، وســلوفاكيا، وســلوفينيا، وســنغافورة،        ــابوي، وســانت لوســيا، وســري النكــا، وال ــا، وزمب وروماني
اجلبــل األســود، والــصني، وعمــان، وغــابون، والــسنغال، والــسودان، والــسويد، وسويــسرا، وشــيلي، وصــربيا و

ــام، وقريغيزســتان،       ــدا، وفيجــي، وفييــت ن ــال، وفنلن ــبني، وفرتوي ــسا، والفل ــانواتو، وفرن ــا، وغواتيمــاال، وف وغان
، الكونغـو ووالكامريون، وكرواتيـا، وكمبوديـا، وكنـدا، وكوبـا، وكـوت ديفـوار، وكوسـتاريكا، وكولومبيـا،                  

ايل، ومدغـــشقر، ومـــصر، واملغـــرب،، واملكـــسيك، ومـــالوي، ومنغوليـــا،  وكينيـــا، وليتوانيـــا، وليـــسوتو، ومـــ 
وموريتانيــا، ومونتــسريات، والنــرويج، والنمــسا، ونيبــال، والنيجــر، ونيكــاراغوا، ونيوزيلنــدا، وهــاييت، واهلنــد،   

. ة، واليابـان، والـيمن، واليونـان، ومقاطعـة تـايوان الـصيني             األمريكيـة  وهندوراس، وهنغاريا، والواليـات املتحـدة     
وباإلضافة إىل ذلك، جيـدر بالتأكيـد أنـه إذا كـان العديـد مـن الـدول قـد سـن فعـال قـوانني خاصـة بالوقايـة مـن                      
الكوارث واالستجابة حلاالهتا، فإن جمموعة القوانني الوطنية ذات الصلة باملـسألة ال تقتـصر علـى تلـك القـوانني                     

وانني الـيت حتكـم، أمـورا مـن قبيـل الـضرائب             اليت تتناول الكوارث، بـل تـشمل أيـضا أحكامـا ذات صـلة يف القـ                
 . والترخيص للمهن احلرة، والصحة العامة، وجماالت أخرى تصبح هلا أمهية أثناء الكوارث،واهلجرة واجلمارك
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 مـضمونا للقاعـدة     حبكـم إعطائهـا   القاعدة الوطنية يف العديد من املسائل هي العامـل احملـدد إمـا              
مثال، إذا كانت مثة قاعدة دولية تستوجب التعجيل بتوفري فـرص الوصـول، فـإن تلـك                 (الدولية  

التعـاون  حتريكها لعملية   حبكم   أو) اإلجراءات سيتم توفريها يف إطار القانون الوطين ذي الصلة        
مثال، يف العديد من الدول ال جيوز تقدمي طلب للمساعدة الدولية إال بعد إعالن حالـة                (الدويل  

 ).الطوارئ مبوجب القانون الوطين
 

 نطاق الدراسة -باء 
ترمي هذه الدراسـة إىل تقـدمي حملـة عـن الـصكوك والنـصوص القائمـة والـسارية علـى                و - ٨

ــوار     ــن الك ــة م ــسية للوقاي ــب الرئي ــة  اجلوان ــساعدة الغوثي ــا اال (ث وامل ــا فيه ــتجابة حلــاالت مب  س
 وإذا كانت الدراسة يف معظمهـا       .)٢٩(، وكذلك محاية األشخاص يف حالة الكوارث      )لكوارثا

تتعلق بالكوارث الناشـئة عـن الظـواهر الطبيعيـة، فـإن القلـة مـن الـصكوك والنـصوص القانونيـة            
.  النامجـة عـن األنـشطة البـشرية        لكوارث بني الكوارث الطبيعية وا    قيم تفرقة واضحة  تاملذكورة  

، النامجة عن األنـشطة البـشرية  كما ترد اإلشارة إىل أحكام يف صكوك تتعلق أساسا بالكوارث          
 النـوع   ا مل تـدرج القواعـد احملـددة هبـذ         هغـري أنـ   . بقدر مـا تكـون هـذه األحكـام عامـة بطبيعتـها            

 . من الكوارثاألخري
الصكوك والنصوص القانونية املتعلقة بالوقاية مـن       وباإلضافة إىل ذلك، ال يفرق معظم        - ٩

الكـــوارث واملـــساعدة الغوثيـــة ومحايـــة األشـــخاص بـــني حلـــول كارثـــة واحـــدة ومـــا يـــسمى  
علــى غــرار مــا يــتم عــادة يف األدبيــات املتعلقــة بالــسياسة     )٣٠(‘‘رئ املعقــدةاحــاالت الطــو’’بـــ

__________ 
كمــا جيــدر باملالحظــة أن الــصكوك . مل تبــذل أي حماولــة للقيــام حبــصر شــامل لكافــة املــسائل القانونيــة احملتملــة  )٢٩( 

رة يف هـذه الدراسـة مل تكـن كلـها نافـذة وقـت كتابـة هـذا الـسطور، كمـا مل يـتم التمييـز بـني                              القانونية املـذكو  
والواقـع أن أن العديـد      . الصكوك اليت هلا معدالت تصديق عالية نسبيا وتلك اليت هلا معدالت تصديق منخفـضة             

ة إىل كل الـصكوك     ومتت اإلشار . من الصكوك املذكورة على نطاق واسع يف هذه الدراسة ليس هلا طابع ملزم            
ذات الصلة، بصرف النظر عن طبيعتها ومركزها احلايل من حيث التصديق والتطبيق، وذلـك علـى سـبيل تبيـان           

عـالوة علـى ذلـك، إذا كانـت بعـض      . ت الصلة بالتـدوين اأنواع األحكام اليت اعتمدت يف العمليات األخرى ذ   
انظــر مــثال، قواعــد اليونيتــار  (تيبــات التعاهديــة الدراســات الــسابقة قــد ســعت إىل التمييــز بــني شــىت أنــواع التر  

دولـة  ) أ( املتعلقـة بعمليـات اإلغاثـة يف حـاالت الكـوارث الـيت تتحـسب التفاقـات بـني                     ١٩٨٢النموذجية لعام   
ودولـة أو منظمـة   ) ج(، هلـا ومنظمـة مقدمـة للمـساعدة ودولـة متلقيـة          ) ب(مقدمة للمساعدة ودولة متلقية هلا،      

 املتعلـق بالقـانون الـدويل اإلنـساين     ١٩٨٠ لعـام  للعبـور، ومـشروع االتفـاق النمـوذجي       مقدمة للمساعدة ودولة    
 يتضمن أيضا منوذجني، يستعمل أحدمها بـني الدولـة املتلقيـة            والذيوالطيب الذي وضعته رابطة القانون الدويل،       

، )لة مقدمـة للمـساعدة    للمساعدة واملنظمة املقدمة للمساعدة ويستعمل اآلخر بني الدولة املتلقية للمساعدة ودو          
 .إىل القيام بأي متييز من هذا القبيلمل تسع هذه الدراسة فإن 

أزمة إنسانية تقع يف بلد أو منطقة أو جمتمع ما حيث حيدث اهنيـار كلـي    ”ُعرِّفت حاالت الطوارئ املعقّدة بأهنا       )٣٠( 
ز واليـة أو قـدرة أي وكالـة    أو كبري للسلطة ناتج عن نزاع داخلي أو خارجي ويتطلـب اسـتجابة دوليـة تتجـاو              
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اسـية بـني سـريان القـانون الـذي         غـري أن هـذا التبـاين الـسياقي ينـشأ حبكـم التفرقـة األس               . العامة
ا، وكـــذلك محايـــة األشـــخاص يف ســـياق ســـتجابة حلاالهتـــحيكـــم الوقايـــة مـــن الكـــوارث واال

الكوارث، وقت السلم، باملقارنة مع سريان قواعد القانون الدويل اإلنـساين الـيت حتكـم الـرتاع                 
لتـايل، يقـاس علـى    وبا (ا مـشترك اورغم أن هلاتني اجملموعتني من القواعد جـذرا إنـساني         . املسلح

، فـإن اجملموعـة األوىل مـن القواعـد هـي نقطـة         )قواعد القانون الدويل اإلنـساين، عنـد االقتـضاء        
 .)٣١(االهتمام الرئيسية هلذه الدراسة، يف حني أن اجملموعة األخرية خترج عـن نطـاق موضـوعها               

احلـاالت املتعلقـة   وبالتايل، فإنه يعقل أن تسري شىت القواعد احملددة يف هذه الدراسة على تلك              
النامجـة عـن األنـشطة      الـيت تـشمل أيـضا الكـوارث الطبيعيـة والكـوارث             ‘‘ الطـوارئ املعقـدة   ’’بـ

يوجـد  يف حاالهتـا    واحلمايـة   أي أن القانون املـنظم للوقايـة مـن الكـوارث واالسـتجابة               (البشرية
، بـل االسـتجابة   بصورة موازية للقانون الدويل اإلنساين، ويقوم بتنظيم ال الـرتاع املـسلح نفـسه        

 .)٣٢()حتل يف سياق الرتاع املسلحيف حالة كارثة 
 

 املبادئ -ثانيا  
تستند الصكوك القانونية املتعلقة بأنشطة اإلغاثة يف حاالت الكوارث إىل عدة مبـادئ              - ١٠

ــادئ    . أساســية ــل مب ــادئ، مــن قبي ــد مــن املب ــسانيةفالعدي ــز   اإلن ــاد والرتاهــة وعــدم التميي  واحلي
، مبـا فيهـا تلـك املتعلقـة بتـوفري اإلغاثـة يف              اإلنـسانية ل صـلب أنـشطة املـساعدة        والتعاون، تـشك  

__________ 
 

 ,Working Paper on the Definition of Complex Emergency. “أو برنـامج األمـم املتحـدة اجلـاري    /مبفردهـا و 

Inter-Agency Standing Committee. December 1994]  ورقة عمل بشأن تعريف الكارثة املعقدة، اللجنة الدائمة
 ).التدوين  لدى شعبة حمفوظة] (١٩٩٤ديسمرب /املشتركة بني الوكاالت، كانون األول

مع استثناء حمدود يهم قواعد القـانون الـدويل اإلنـساين الـيت تنـشئ التزامـات دوليـة بتقـدمي املـساعدة الغوثيـة يف                           )٣١( 
  يف الفـرع    املـساعدة  بالبـدء يف  انظـر املناقـشة املتعلقـة       . سياقات معينة من قبيل سياق محاية املدنيني يف إقليم حمتل         

 . أدناه ألف-رابعا 
ويكون األمر كذلك حتديدا عندما يتعلق األمـر مبمارسـة التزامـات محايـة حقـوق اإلنـسان فيمـا يتعلـق بـضحايا                    )٣٢( 

، اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة   انظر  .  نزاع مسلح  مسرحكارثة حلت يف    
أن احلماية اليت توفرها اتفاقيات حقوق ... ’’ (١٠٦، الفقرة I.C.J. Reports 2004، ٢٠٠٤يوليه / متوز٩فتوى 

 ٤اإلنسان ال تتوقف يف حالة الرتاع املسلح، إال من خالل إعمال أحكام تقييديـة مـن النـوع املوجـود يف املـادة           
 الـدويل وقـانون     وفيما يتصل بالعالقة بني القانون اإلنـساين      . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      

فبعض احلقـوق ميكـن أن تقتـصر متامـا علـى القـانون اإلنـساين                : حقوق اإلنسان، فإن هناك ثالثة حاالت حمتملة      
الدويل؛ وبعض احلقوق ميكن أن تقتصر متاما على قانون حقوق اإلنسان؛ غري أن هناك حقوقا أخرى ميكـن أن                   

ألنـشطة املـسلحة يف أراضـي    اانظـر أيـضا   ). ‘‘اءتدخل ضمن هذين الفرعني مـن القـانون الـدويل علـى حـد سـو          
اســتنتجت ) I.C.J. Reports 2005, 216-220, 345(3)(، مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ضــد أوغنــدا(الكونغــو 

 ).احملكمة وجود انتهاكات مستقلة للقانون الدويل اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان رددهتا يف منطوق احلكم
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أما املبادئ األخـرى، مـن قبيـل مبـدأي الـسيادة وعـدم التـدخل، فلـها صـلة                    . حاالت الكوارث 
ومثـة جمموعـة أخـرى مـن املبـادئ،          .  اليت تطلب تلك املـساعدة وتتلقاهـا       املتضررةبوضع الدولة   

رث، وختـضع   والتخفيف والتأهب، تسري بصفة خاصة يف سياق الكوا       من قبيل مبادئ الوقاية     
 .بالتايل لقواعد حمددة

 
 اإلنسانية - ألف 

 أساسا مشتركا، وسـينظر     - واحلياد والرتاهة    اإلنسانية -تتقاسم املبادئ الثالثة األوىل      - ١١
بأهنــا ة  عــادُيــسلمفهــي مبــادئ أساســية . كــل منــهااخلاصــة بوانــب اجلفيهــا جمتمعــة قبــل تنــاول 

اجملــال املتخــصص مــن  ملــا كــان و ،)٣٣( عمومــااإلنــسانيةمبــادئ تــستند إليهــا جهــود املــساعدة  
يف إطـار جمموعـة القـانون العامـة         يتطـور   القواعد الدولية املتعلقة باإلغاثة يف حـاالت الكـوارث          

بـادئ  علـى الـدوام باعتبارهـا م      قـد حـددت     هذه املبـادئ الثالثـة      فإن  ،  اإلنسانيةاملتعلقة باجلهود   
وعلـى سـبيل املثـال، يـنص        . تشكل ركيزة جهود اإلغاثة من الكوارث يف العديد من الصكوك         

 وفقـا ملبـادئ     اإلنـسانية ينبغـي تـوفري املـساعدة       ” علـى أنـه      ٤٦/١٨٢مرفق قرار اجلمعية العامـة      
 املتعلقـان   ٤٥/١٠٠ و   ٤٣/١٣١ ويؤكد قرارا اجلمعية العامـة       .)٣٤(“ واحلياد والرتاهة  اإلنسانية

يف ’’ لضحايا الكوارث الطبيعية وحاالت الطـوارئ املماثلـة علـى أنـه              اإلنسانيةمي املساعدة   بتقد
 واحليـدة   اإلنـسانية حاالت الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ املماثلة جيب أن تكون مبادئ           

ــار لــدى مجيــع مــن يقــدمون مــساعدة إنــسانية     وتتــضمن عــدة  . )٣٥(‘‘والرتاهــة فــوق كــل اعتب
 .)٣٦(لة تكرر هذه املبادئ األساسية الثالثةثما مماصكوك إضافية أحكا

__________ 
الثالثـة، إىل جانـب مبـادئ االسـتقالل، واخلدمـة التطوعيـة، والوحـدة والعامليـة، جـزءا مـن                     تشكل هذه املبـادئ      )٣٣( 

انظــر النظــام .  األساســي حلركــة الــصليب األمحــر واهلــالل األمحــر  النظــاماملبــادئ األساســية الــسبعة املدونــة يف  
 والعـشرون   اخلـامس   ، اعتمـده املـؤمتر الـدويل       الـذي  األساسي للحركـة الدوليـة للـصليب األمحـر واهلـالل األمحـر            

 ).٢٠٠٦  و١٩٩٥وعدل عامي  (١٩٨٦للصليب األمحر يف جنيف، يف عام 
 .٢، املرفق، الفقرة ١٩٩١ديسمرب / كانون األول١٩ املؤرخ ٤٦/١٨٢قرار اجلمعية العامة  )٣٤( 
ــة   )٣٥(  ــة العام ــرار اجلمعي ــؤرخ ٤٣/١٣١ق ــسمرب / كــانون األول٨ امل ــة الع ؛، الديباجــة١٩٨٨دي ــرار اجلمعي ــة  وق ام

 .، الديباجة١٩٩٠ديسمرب / كانون األول١٤ املؤرخ ٤٥/١٠٠
وإذ تـسلم  ’’ (، الديباجـة    ٢٠٠٣فرباير  / شباط ٢٧ املؤرخ   ٥٧/١٥٠انظر على سبيل املثال قرار اجلمعية العامة         )٣٦( 

ن ؛ و مبــادئ توجيهيــة بــشأ)‘‘بأمهيــة تــوخي مبــادئ احليــاد واإلنــسانية والنـــزاهة يف تقــدمي املــساعدة اإلنــسانية  
تقدَّم املساعدة اإلنسانية مجيعهـا وفقـاً       ’’  (٢٤املبدأ  ،  ) أدناه ٥٣انظر احلاشية    ( ٢٠٠٠التشريد الداخلي، لعام    
ــادئ اإلنـــسانية و ــة [ملبـ ــز]الرتاهـ ــا متييـ ــة،   )‘‘ ودومنـ ــة املدنيـ ــال احلمايـ ــة للمـــساعدة يف جمـ ــة اإلطاريـ ؛ واالتفاقيـ

وميثـاق أسـفري اإلنـساين واملعـايري      ؛)‘‘ية، وبتضامن ونزاهةتقدمي املساعدة بروح إنسان’’ (٣، املادة   ٢٠٠٠ لعام
؛ وقـرار   ١٧-١٦، الـصفحتان    )٢٠٠٤ واملنقح يف    ٢٠٠مشروع أسفري،   : جنيف(الدنيا لالستجابة للكوارث،    

ــة  ــة العامـ ــانون األول١٤ املـــؤرخ ٤٨/٥٧اجلمعيـ ــرة ١٩٩٣ديـــسمرب / كـ ــة  ١٨، الفقـ ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ؛ وقـ
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 على وجه التحديد، تنص مبادئ أوسلو التوجيهية ومعـايري          اإلنسانيةوفيما يتعلق مببدأ     - ١٢
علـى أن هـذا املبـدأ جيـسد الفكـرة       يف حـاالت الطـوارئ املعقـدة     اإلنـسانية للمساعدة  موهونك  

 أينما وجـدت، مـع إيـالء عنايـة خاصـة للـشرائح       نيةنسااإلوجوب معاجلة املعاناة    ـ ]ـب[’’ القائلة
مـن احتـرام ومحايـة       وال بـد  . األشد ضـعفا مـن الـسكان، مـن قبيـل األطفـال والنـساء واملـسنني                

حـسن ممارسـة العطـاء      ومبـادئ   ’’ الوثيقة املعنونة     وتنص .)٣٧(‘‘كرامة كافة الضحايا وحقوقهم   
 اإلنـساين، الـذي     اإلنـسانية ] مبـدأ [ يـسترشد العمـل اإلنـساين بــ       ’’ علـى ضـرورة أن       ‘‘اإلنساين

 وقـد أقـر هـذا    .)٣٨(‘‘يفيد األمهية احملورية إلنقاذ األرواح البشرية وختفيف املعاناة أينما وجدت 
 .)٣٩(املبدأ أيضا يف صكوك أخرى

 
 احلياد - باء 

 خـارج نطـاق الـسياق الـسياسي     اإلنـسانية  يقـع تقـدمي املـساعدة    -مبوجب مبدأ احلياد   - ١٣
 وعلـى سـبيل املثـال، يـنص النظـام األساسـي للحركـة الدوليـة                 .لعرقي واأليديولوجي والديين وا 

لكي حتتفظ احلركة بثقة اجلميع، متتنع عـن تأييـد أي           ’’للصليب األمحر واهلالل األمحر على أنه       
طرف من األطراف يف األعمال العدائية أو املشاركة، يف أي وقت، يف اخلالفـات ذات الطـابع                 

نص كل مـن مبـادئ أوسـلو التوجيهيـة          ت و .)٤٠(‘‘قي أو الديين أو األيديولوجي    السياسي أو العر  
__________ 

 
، الديباجـة؛ واإلطـار املوحـد لـسياسات برنـامج األغذيـة             ١٩٩٩ديـسمرب   /األول كـانون    ٢٢ املؤرخ   ٥٤/٢٣٣

 .٤٢، الفقرة )٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين ١٤  WFP/EB.2/2005/4-D/Rev.1العاملي، الوثيقة
املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة باســتخدام األصــول العــسكرية وأصــول احلمايــة املدنيــة يف اإلغاثــة يف حــاالت  انظــر  )٣٧( 

ــ ــة ’’-وارث الكـ ــلو التوجيهيـ ــادئ أوسـ ــيح ‘‘مبـ ــاين ٢٧ ،١، التنقـ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ ــرة ٢٠٠٦نـ  ؛ ٢٠، الفقـ
 J.M. Ebersole, “The Mohonk Criteria for Humanitarian Assistance in Complex Emergencies”, Human و 

Rights Quarterly, vol. 17, No. 1 (February 1995), pp. 192-208, at p. 196 ) ينبغي معاجلة املعاناة اإلنسانية أينما
 ).‘‘وال بد من احترام ومحاية كرامة كافة الضحايا وحقوقهم. وجدت

 Principles and Good Practice of Humanitarian Donorship, Endorsed at International Meeting on: انظـر  )٣٨( 

Good Humanitarian Donorship, Stockholm, 17 June 2003, para. 2. 
انظر على سبيل املثال، إعالن مبادئ املؤمتر الدويل بشأن اإلغاثة اإلنسانية الدولية للـسكان املـدنيني يف حـاالت                    )٣٩( 

رئ اإن الشاغل األساسي للبشرية وللمجتمـع الـدويل يف حـاالت الطـو    ’’ (-١، الفقرة  ١٩٦٩الكوارث،، لعام   
 اإلطار املوحد لسياسات برنامج األغذية العاملي،و؛ )‘‘ساسيةهو محاية ورعاية الفرد وصون حقوق اإلنسان األ     

 “اإلنـسانية ”حيـث أورد     (٤٢، الفقرة   ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٤ ،WFP/EB-2/2005/4-D/Rev.1الوثيقة  
برنـامج األغذيـة العـاملي سيـسعى إىل جتنـب وختفيـف املعانـاة البـشرية أينمـا                   ’’ أن   دباعتبارها مبـدأ أساسـيا وأكـ      

وســيقدم املــساعدة بطــرق حتتــرم احليــاة والــصحة  .  واالســتجابة بتقــدمي املعونــة الغذائيــة عنــد االقتــضاء وجــدت
 ).‘‘والكرامة

 اخلـامس اعتمـده املـؤمتر الـدويل    الـذي  انظر النظام األساسي للحركـة الدوليـة للـصليب األمحـر واهلـالل األمحـر،             )٤٠( 
 .الديباجة، )٢٠٠٦  و١٩٩٥ل عامي وعد (١٩٨٦والعشرون للصليب األمحر يف جنيف، يف عام 
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 دون املـشاركة    اإلنـسانية تقـدمي املـساعدة     ’’ومعايري موهونك فيما يتعلق باحليـاد علـى ضـرورة           
يف األعمــــال العدائيــــة أو مــــواالة جانــــب يف اخلالفــــات ذات الطــــابع الــــسياسي أو الــــديين   

حـــسن ممارســـة العطـــاء اإلنـــساين علـــى ضـــرورة أن ودئ بـــام وتـــنص .)٤١(‘‘األيـــديولوجي أو
، الذي يعين أال يفضل العمل اإلنـساين         اإلنساين احلياد] ... مبدأ[ يسترشد العمل اإلنساين بـ   ’’

 وأخـريا، يـورد   .)٤٢(‘‘أي جانب يف نـزاع مـسلح أو أي نـزاع آخـر يـضطلع فيـه بـذلك العمـل                  
ياد باعتباره مبدأ إنسانيا أساسيا ويؤكـد أن        طار املوحد لسياسات برنامج األغذية العاملي احل      اإل
وض يف اخلالفـات ذات الطـابع       خيـ برنامج األغذية العاملي لن يـوايل أي جانـب يف نـزاع ولـن               ’’

 .)٤٣(‘‘السياسي أو العرقي أو الديين أو اإليديولوجي
 

 الرتاهة - جيم 
 إال إىل احتياجـاهتم،      لألفـراد  اإلنـسانية مبوجب مبدأ الرتاهة، ال يـستند تقـدمي املـساعدة            - ١٤

وعلـى سـبيل املثـال، فـإن مـشاريع املبـادئ            . مع إيـالء األولويـة ألكثـر حـاالت الكـرب إحلاحـاً            
 اإلنـسانية تقـدمي املـساعدة   ’’ تـنص علـى ضـرورة      اإلنسانيةالتوجيهية الدولية لعمليات املساعدة     

 .)٤٤(‘‘ ودون أي متييز سليب على كافة األشخاص من ذوي احلاجة املاسةبرتاهة
ــاه،       - ١٥ ــز الــذي ســترد مناقــشته أدن ــدأ عــدم التميي ــدأ الرتاهــة ارتباطــا وثيقــا مبب ويــرتبط مب

ويعرف عدد من الصكوك املعنيـة باإلغاثـة يف حـاالت الكـوارث الرتاهـة باإلحالـة املباشـرة إىل                    
 جيــدر بالتأكيــد أن مبــدأي الرتاهــة وعــدم التمييــز مفهومــان قانونيــان ه غــري أنــ.)٤٥(عــدم التمييــز

 : على النحو التايلوقد أوضح الصليب األمحر هذا الفرق. ميزانمت
__________ 

املتعلقة باستخدام األصـول العـسكرية وأصـول احلمايـة املدنيـة يف اإلغاثـة يف                املستكملة  املبادئ التوجيهية   : انظر )٤١( 
؛ ٢٠، الفقـرة    ٢٠٠٦نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢٧ ،١، التنقيح   ‘‘مبادئ أوسلو التوجيهية  ’’ -الكوارث   حاالت

 ,The Mohonk Criteria for Humanitarian Assistance in Complex Emergencies of 1995, in  J.M. Ebersole و

“The Mohonk Criteria for Humanitarian Assistance in Complex Emergencies”, Human Rights Quarterly, 

vol. 17 (1995), p. . 196 in J.M. Ebersole, “Mohonk Criteria for Humanitarian . 
 )٤٢( Principles and Good Practice of Humanitarian Donorship, endorsed by International Meeting on Good 

Humanitarian Donorship, Stockholm, 17 June 2003, para. 2. 
 تــشرين ١٤املــؤرخ  ،WFP/EB-2/2005/4-D/Rev.1 الوثيقــة اإلطــار املوحــد لــسياسات برنــامج األغذيــة العــاملي، )٤٣( 

 .٤٢، الفقرة ٢٠٠٥نوفمرب /الثاين
 ,Peter MacAlister-Smith,, Draft International Guidelines for Humanitarian Assistance Operations :انظر )٤٤( 

Heidelberg, Germany: Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, 1991), . ( ،
 ).أ (٦الفقرة 

 J.M. Ebersole, “Mohonk Criteria for Humanitarian Assistance in Complexانظــر علــى ســبيل املثــال،   )٤٥( 

Emergencies”, Human Rights Quarterly, vol. 17, No. 1 (February 1995), p. 196) ’’ ينبغـي تقـدمي   :. الرتاهـة
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ستلزم تــو. عــدم التمييــز يعــين صــرف النظــر عــن الفــوارق املوضــوعية بــني األفــراد   ...
ولتوضـيح الفـرق بـني      .  احلق صرف النظر عـن الفـوارق الذاتيـة أيـضا           االرتاهة يف معناه  

 جلماعـة معينـة مـن النـاس،         اماهترفض تقـدمي خـد    تـ   يتفإن اجلمعية الوطنية الـ    : املفهومني
ــين، ال   ــسبب أصــلهم اإلث ــة     حتب ــز، يف حــني أن موظــف اجلمعي ــرم قاعــدة عــدم التميي ت

الوطنية الذي يوايل، عند أدائه ملهامه، صـديقا بإيالئـه معاملـة أحـسن مـن املعاملـة الـيت                    
 .)٤٦(يوليها لآلخرين، خيالف مبدأ الرتاهة
تفاقيـات جنيـف الفـرق بـني عـدم التمييـز والرتاهـة            ويناقش شرح الربوتوكول اإلضايف األول ال     

 األشـخاص   :، أي حييل إىل الغرض احلقيقـي مـن العمـل        ’’بعبارات مماثلة، تفيد بأن عدم التمييز       
فهـو صـفة أخالقيـة يـتعني أن         : يف حني أن مفهوم الرتاهة حييل إىل القائم بالعمل        . الذين يعانون 

وبعبـارة  .  إىل العمـل لفائـدة أولئـك الـذين يعـانون           تكون مستوفاة يف الفرد أو املؤسسة املدعوة      
زيـل  تأخرى، فإن مبدأ عدم التمييز يزيل الفـوارق املوضـوعية بـني األفـراد، يف حـني أن الرتاهـة                 

وبالتــايل، فــإن مقــدم اإلغاثــة يف حــاالت الكــوارث يتقيــد مببــدأ الرتاهــة  . )٤٧(‘‘الفــوارق الذاتيــة
__________ 

 
املــساعدة اإلنــسانية دون متييــز بــسبب األصــل اإلثــين أو نــوع اجلــنس أو اجلنــسية أو اآلراء الــسياسية أو العــرق   

 ألشـد حـاالت الكـرب       ةاألولويـ وجيب أال يستند ختفيف معاناة األفراد إال إىل احتياجاهتم، مع إيـالء             . الدين أو
املتعلقة باستخدام األصول العسكرية وأصول احلماية املدنيـة يف اإلغاثـة           املستكملة  ئ التوجيهية   ؛ املباد )‘‘إحلاحا

، الفقـرة   ٢٠٠٦نـوفمرب   / الثاين تشرين ٢٧،  ١ التنقيح رقم    ،‘‘مبادئ أوسلو التوجيهية  ’’-يف حاالت الكوارث    
 أو نــوع اجلــنس أو اجلنــسية جيــب تقــدمي املــساعدة اإلنــسانية دون متييــز بــسبب األصــل اإلثــين  : الرتاهــة’’ (٢٠
ولويـة  ، مـع إيـالء األ  االحتياجـات جيب أال يـستند ختفيـف املعانـاة إال إىل    . اآلراء السياسية أو العرق أو الدين   أو

يونيـه  /حزيـران  ٧(، )سـتوكهومل (حـسن ممارسـة العطـاء اإلنـساين     ومبـادئ   و؛)‘‘ألشد حاالت الكـرب إحلاحـا    
 االضـطالع الرتاهة اإلنساين الـذي يعـين أن        ] ... مببدأ[لعمل اإلنساين   ينبغي أن يسترشد ا   ’’ (٢، الفقرة   ٢٠٠٣

طـار   واإل؛)‘‘أو التمييـز يف صـفوفهم  املنكوبني باألعمال اإلنسانية إمنا يستند إىل احلاجة، دون متييز بني السكان          
ــامج األغذيــة العــاملي،    نــوفمرب /ين تــشرين الثــا١٤، WFP/EB-2/2005/4-D/Rev.1الوثيقــة املوحــد لــسياسات برن

املـساعدة الـيت يقـدمها    ’’وقد أورد الرتاهة باعتباره مبـدأ إنـسانيا أساسـيا مث أكـد علـى أن             (٤٢، الفقرة   ٢٠٠٥
يز استنادا إىل األصل اإلثين أو اجلنسية أو الرأي السياسي          مت نبرنامج األغذية العاملي لن تستند إال إىل احلاجة ول        

 ).‘‘نوع اجلنس أو العرق أو الدين أو
 جلنـة الـصليب األمحـر       ،جنيـف  ( املبادئ األساسية للصليب األمحـر واهلـالل األمحـر         جلنة الصليب األمحر الدولية،    )٤٦( 

 ).١٩٩٦الدولية، 
 )٤٧( Claude Pilloud, et al., Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions 

of 12 August 1949 (Geneva: International Committee of the Red Cross, 1987), paras. 2800-2801 
، املعتمـد مبوجـب القـرار التاسـع للمـؤمتر      ‘‘إعـالن املبـادئ األساسـية للـصليب األمحـر     ’’معرض اإلشارة إىل     يف(

 Jean Pictet, The Fundamental Principles of the Red Cross و؛١٩٦٥الدويل العشرين للصليب األمحـر، فيينـا   

Proclaimed by the Twentieth International Conference of the Red Cross, Vienna, 1965: Commentary 

Geneva: Henry Dunant Institute, 1979), pp. 33-51 .(انظـر أيـضا   وJean Pictet, The Geneva Conventions of 

12 August 1949: Commentary (Geneva: International Committee of the Red Cross, 1952), p. 109 
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يتقيـد مقـدم     كمـا .  زاوية موضوعية ال من زاويـة ذاتيـة        عندما ينظر إىل املستفيدين احملتملني من     
اإلغاثة يف حاالت الكوارث مببدأ عدم التمييز عندما يرفض معاملة املستفيدين احملتملني معاملـة              

 ). احلاجةغري معيار(خمتلفة تبعا خلصائص موضوعية 
 

 عدم التمييز - دال 
ــدمي اإلغا      - ١٦ ــتم تق ــز، جيــب أن ي ــدم التميي ــدأ ع ــوع،    مبوجــب مب ــن أي ن ــز م ــة دون متيي ث

كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو نوع اجلنس أو اللغة أو الدين أو الـرأي الـسياسي أو غـريه                    
ــة أو أي      ــد أو العمــر أو اإلعاق ــة أو املول مــن اآلراء أو األصــل القــومي أو االجتمــاعي أو امللكي

 للـصليب األمحـر واهلـالل    وعلى سبيل املثال، فإن النظام األساسي للحركة الدوليـة   . وضع آخر 
أي متييـز علـى أسـاس اجلنـسية أو العـرق أو املعتقـدات              [...] ال متارس   ’’األمحر ينص على أهنا     

وهـي تـسعى إىل ختفيـف معانـاة األفـراد وفقـا       . الدينية أو الوضع االجتماعي أو اآلراء السياسية   
ــضيق إحلاحــا     ــة ألشــد حــاالت ال ــى نفــس  .)٤٨(‘‘الحتياجــاهتم فقــط، وإىل إعطــاء األولوي  وعل

سـبتمرب  /أيلـول  ٢ يف    الذي اعتمده معهد القـانون الـدويل       اإلنسانيةاملنوال، ينص قرار املساعدة     
 تعـرض، وإذا قبلـت، فإهنـا تـوزع دون متييـز يـستند إىل             اإلنـسانية املـساعدة   ’’ على أن    ،٢٠٠٣

إلطاريـة  وتـنص االتفاقيـة ا   . )٤٩(‘‘أسباب حمظورة، مع مراعاة احتياجـات الفئـات األشـد ضـعفا           
تقــدمي املــساعدة دون متييــز علــى أســاس العــرق، أو اللــون، أو اجلــنس، ’’للحمايــة املدنيــة علــى 

ــاعي     أو ــين، أو االجتمـ ــوطين، أو اإلثـ ــاء الـ ــسياسي، أو االنتمـ ــد الـ ــدين، أو املعتقـ ــة، أو الـ اللغـ
  وينص مـشروع اتفاقيـة التعجيـل يف   .)٥٠(‘‘بسبب املولد أو الثروة أو غري ذلك من األسباب         أو

تـوزع املـساعدة أو تقـدم دون        ’’علـى أنـه      ١٩٨٤لعـام   تسليم املـساعدة يف حـاالت الطـوارئ         

__________ 
 

فـإذا مل تكـن لـدى عامـل إنقـاذ           . عين بالضرورة املساواة احلـسابية؛ ففـي الواقـع، قلمـا تعـين ذلـك              تال   الرتاهة’’(
عشر ضمادات لتوزيعها على مائة جريح، فإن شرط الرتاهـة ال يعـين قطعـا أن عليـه أن يـشطر كـل ضـمادة                          إال
إنـه  . ة لكنها غري قابلة لالستخدام، بل إنه ال يعـين أن عليـه أال يوزعهـا خمافـة إجحـاف                   عشرة أجزاء متساوي   إىل

 ميعــين أن عليــه أال يــسمح بــأن يكــون اختيــاره ميليــه حتيــز أو اعتبــار متعلــق بــشخص أولئــك الــذين يقــدم إلــيه   
يعطـي الـضمادات    ويستوىف شرط الرتاهة، عندما يـصرف اجلرحـى املائـة، أو            . املساعدة أو يرفض تقدميها إليهم    

للجرحى العشرة األوائل الذين متكن الوصول إلـيهم، بـصرف النظـر عمـن هـم، أو عنـدما يـصل إىل أي واحـد                         
ــة للجــراح، دون أن مييــز بــني األصــدقاء واحللفــاء      منــهم، أو عنــدما يــسترشد يف اختيــاره إىل اخلطــورة الظاهري

 ).‘‘استنادا إىل االحتياجات الفعليةواحلل األمثل هو التمكن من توزيع اإلغاثة كليا . واألعداء
املعـدل يف   (١٩٨٦النظام األساسـي والنظـام الـداخلي للحركـة الدوليـة للـصليب األمحـر واهلـالل األمحـر، لعـام              )٤٨( 

 .، الديباجة)٢٠٠٦  و١٩٩٥عامي 
 .٣الفرع الثاين، الفقرة  )٤٩( 
 .٣، املادة ٢٠٠٠مايو /أيار ٢٢االتفاقية اإلطارية للمساعدة يف جمال احلماية املدنية،  )٥٠( 
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ــالتمييز بــــسبب العــــرق أو اللــــون أو اجلنــــسي أو اللغــــة أو الــــدين     متييــــز مــــن أي نــــوع كــ
الــسياسي أو غــري الــسياسي أو األصــل القــومي واالجتمــاعي أو املولــد أو بــسبب أي  الــرأي أو

واملبـادئ   )٥٢(حكام مماثلة يف غريمها من االتفاقيات املتعدد األطـراف         وتتردد أ  .)٥١(‘‘مركز آخر 
 .)٥٦(والقوانني الوطنية )٥٥(وقوانني االحتاد األورويب )٥٤(واملعاهدات الثنائية )٥٣(التوجيهية

__________ 
 ).ج( )١( ٥، املادة A/39/267/Add.2-E/1984/96/Add.2الوثيقة  )٥١( 
يعمل احتـاد اإلغاثـة الـدويل    ’’ (٣، املادة ١٩٢٧التفاقية والنظام األساسي املؤسسان الحتاد اإلغاثة الدويل لعام    ا )٥٢( 

ــسيتهم أو عــرقهم،    ــا كانــت جن ــسكان املنكــوبني، أي ــة ال ــدة كاف ــز اجتمــاعي   لفائ  وبــصرف النظــر عــن أي متيي
 .)‘‘سياسي أو ديين أو

 lin, “Guiding Principles on Internal Displacement: Annotations”, Studies in transnational�Walter Ka :انظر )٥٣( 

legal policy, no. 32 (Washington, D.C.: American Society of International Law, 2000)( ٤دأ ، املبـ )١ (
تنطبق هذه املبادئ دون متييز من أي نوع، كالتمييز بسبب العرق، أو العنصر، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغـة،               (

أو الدين، أو الرأي السياسي أو غري السياسي، أو األصل القومي أو االثين أو االجتماعي، أو املركز القانوين أو              
 ).‘‘أو املولد أو بسبب أي معيار مماثل آخرالثروة أو االجتماعي، أو السن، أو العجز، 

املـربم بـني مجهوريـة الـصني والواليـات املتحـدة األمريكيـة بـشأن تقـدمي                   ١٩٤٧انظر على سـبيل املثـال، اتفـاق          )٥٤( 
تـوزع  ’’(، املـادة الثانيـة      )ل للمـذكرات  دواملشفوع بتبـا  (الواليات املتحدة للمساعدة الغوثية إىل الشعب الصيين        

ينية ووكاالت املتطوعني املؤونة الغوثيـة للواليـات املتحـدة دون متييـز بـسبب العـرق أو العقيـدة أو              احلكومة الص 
املـربم بــني مؤسـسة األمـم املتحـدة لرعايــة الطفولـة وألبانيـا بـشأن أنــشطة         ١٩٤٧؛ واتفـاق  )‘‘املعتقـد الـسياسي  

 تــسهر علــى تــصريف اإلمــدادات أو  تتعهــد احلكومــة بــأن ’’(، املــادة الثانيــة )مقتطفــات(اليونيــسيف يف ألبانيــا 
توزيعها بإنصاف وفعالية استنادا إىل االحتياجات، ودون متييـز بـسبب العـرق أو العقيـدة أو اجلنـسية أو املعتقـد                      

 الـشمالية وحكومـة     وأيرلنـدا املربم بني حكومة اململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى            ١٩٦٤؛ واتفاق   )‘‘السياسي
ال تستخدم السلع والرزم ’’(زم اإلغاثة معفاة من الرسوم اجلمركية، املادة الثالثة   اهلند بشأن دخول إمدادات ور    

أغــراض اإلغاثــة واإلنعــاش أو يف مــشاريع الــصحة والرعايــة  يف  املــستوردة مبوجــب هــذا االتفــاق إال  االعتياديــة
 من كافة شرائح اجملتمـع  االجتماعية، وإذا كان الغرض توزيعها، فإن توزيعها يتم باجملان على الفقراء واحملتاجني         

 ).‘‘ودون متييز ألي سبب
ــاد األورويب رقـــم   )٥٥(  ــة اإلنـــسانية،  ١٢٥٧/٩٦الئحـــة جملـــس االحتـ ــه / حزيـــران٢٠ املتعلـــق باملعونـ  ،١٩٩٦يونيـ

 Official Journal L. 163,، ــ’’ (١املــادة ، ١٩٩٦يوليــه /متــوز ٢  املعونــة اإلنــسانية املقدمــة مــن اجلماعــة  شلت
سـيما أشـدهم    ت املساعدة واإلغاثة واحلمايـة دون متييـز ملـساعدة النـاس يف البلـدان الثالثـة، وال            األوروبية عمليا 

مـن ضـحايا الكـوارث الطبيعيـة، واألزمـات       ضعفا، وعلى سبيل األولويـة أولئـك الـذين هـم يف البلـدان الناميـة،             
الت أو الظـروف االسـتثنائية      النامجة عن األنشطة البـشرية، مـن قبيـل احلـروب وانـدالع أعمـال القتـال، أو احلـا                   

 ).‘‘ أو الكوارث النامجة عن األنشطة البشريةالطبيعيةاملماثلة للكوارث 
عنـد تقـدمي التعـويض واإلغاثـة       ’’ (٦١اهلند، الفقرة    (٢٠٠٥انظر على سبيل املثال، قانون إدارة الكوارث لعام          )٥٦( 

 ).‘‘ماعة أو الساللة أو الدين أو اجلالطبقةضحايا الكوارث، مينع أي متييز بسبب اجلنس أو ل
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 التعاون - هاء 
يعد مبدأ التعاون فرضية أساسية يف النظام القانوين الدويل، علـى غـرار مـا أقـره ميثـاق                    - ١٧

 باعتباره أحد املبادئ األساسية السبعة للقانون الـدويل الـيت        أُدرج كما   .)٥٧(املتحدة مرارا األمم  
صيغت يف إعالن مبادئ القـانون الـدويل املتعلقـة بالعالقـات الوديـة والتعـاون بـني الـدول وفقـا                 

 ويف املناقــشات الــيت أحاطــت بــذلك القــرار، نعتــت الــدول املبــدأ يف ،)٥٨(مليثــاق األمــم املتحــدة
مبــدأ مــن املبــادئ  ’’ و،)٥٩(‘‘مبــدأ مــن املبــادئ األساســية لألمــم املتحــدة  ’’غ متعــددة بأنــه صــي

 )٦١(‘‘جـوهر القـانون الـدويل والعالقـات الدوليـة الـسليمة           ’’و،  )٦٠(‘‘التقليدية للتعايش الـسلمي   
 ،)٦٢(ووردت إشارات حمددة إىل مبدأ التعاون يف العديد من القرارات اإلضافية للجمعية العامـة         

__________ 
قيـق التعـاون الـدويل علـى حـل      حت”الـيت تـدرج يف عـداد مقاصـد األمـم املتحـدة               (١ميثاق األمم املتحدة، املادة      )٥٧( 

لجمعيـة العامـة أن   ل’’ (١١، واملـادة  )“املسائل الدولية ذات الصبغة االقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلنسانية       
تنشئ اجلمعية العامة دراسات ’’ (١٣، واملادة )‘‘عامة للتعاون يف حفظ السلم واألمن الدويل تنظر يف املبادئ ال

إمناء التعاون الـدويل يف امليـدان الـسياسي وتـشجيع التقـدم املطـرد للقـانون الـدويل                    ... :وتشري بتوصيات بقصد  
الثقافيـة والتعليميـة والـصحية، واإلعانـة        إمناء التعاون الدويل يف امليادين االقتـصادية واالجتماعيـة و         ] و[ وتدوينه،

علــى حتقيــق حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية للنــاس كافــة بــال متييــز بينــهم يف اجلــنس أو اللغــة أو الــدين     
تعزيـز التعـاون الـدويل يف       ... تعمـل األمـم املتحـدة علـى          ...’’ (٥٥، واملـادة    ‘‘تفريق بني الرجال والنـساء     وال

تعهـد مجيـع األعـضاء بـأن يقومـوا، منفـردين أو مـشتركني، مبـا جيـب          ي’’ (٥٦، واملـادة  )‘‘أمور الثقافـة والتعلـيم    
 ).‘‘٥٥عليهم من عمل بالتعاون مع اهليئة إلدراك املقاصد املنصوص عليها يف املادة 

علــى ’’ (١ املرفــق، الفقــرة ،١٩٧٠أكتــوبر / تــشرين األول٢٤ املــؤرخ )٢٥ -د (٢٦٢٥قــرار اجلمعيــة العامــة  )٥٨( 
ل، بغض النظر عن االختالفات يف نظمها السياسية واالقتصادية واالجتماعية، واجـب التعـاون بعـضها مـع      الدو

بعــض يف شــىت جمــاالت العالقــات الــدويل، وذلــك مــن أجــل صــيانة الــسلم واألمــن الــدوليني وتعزيــز االســتقرار  
 اجملرد من التمييز على أسـاس هـذه     والتقدم االقتصاديني على الصعيد الدويل والرفاه العام لألمم والتعاون الدويل         

 V.S. Mani, Basicعــالن، انظــر اإلولالطــالع علــى عــرض مفــصل ملبــدأ التعــاون املــدون يف ). ‘‘االختالفــات

Principles of Modern International Law (Delhi: Lancer Books, 1993), pp. 168-199; Bogdan Babović, “The 

duty of States to cooperate with one another in accordance with the Charter”, in Milan Šahović, Principles 

of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation (Dobbs Ferry, New York: Oceana 

Publications, 1972), pp. 277-321. 
 ).األرجنتني (١٢، الفقرة )١٩٦٦مرب نوف/تشرين الثاين ١٨  A/C.6/SR.933الوثيقة  )٥٩( 
 ).بولندا (٧، الصفحة A/AC.125/SR.35الوثيقة  )٦٠( 
 ).غانا (١٢، الصفحة A/AC.125/SR.58الوثيقة  )٦١( 
؛ ١٩٥٧ديـسمرب  / كـانون األول ١٤املـؤرخ  ) ١٢-د (١٢٣٦اجلمعيـة العامـة   ات انظـر علـى سـبيل املثـال قـرار      )٦٢( 

 كــــانون ١٩املــــؤرخ ) ١٦-د( ١٧١٠؛ و ١٩٥٨ديــــسمرب /ول كــــانون األ١٠املــــؤرخ ) ١٣-د( ١٣٠١ و
 .١٩٦٢ديسمرب / كانون األول١٨املؤرخ ) ١٧-د (١٨١٥ ؛ و١٩٦١ديسمرب /األول



A/CN.4/590  
 

07-65634 27 
 

 خمتلـف الـشراح باعتبـاره مبـدأ أساسـيا يف العديــد مـن القـضايا الدوليـة اهلامـة، مـن قبيــل           وأقـره 
 .)٦٥(وجهود األمم املتحدة حلفظ السالم )٦٤(ومنع اإلرهاب )٦٣(محاية البيئة

ويف السياق احملدد لإلغاثة يف حاالت الكـوارث، يعـد مبـدأ التعـاون مبـدأ ال غـىن عنـه                      - ١٨
تعـدد اجلهـات الفاعلـة املـشاركة يف اجلهـود الدوليـة لإلغاثـة يف                إلجناح أعمـال اإلغاثـة بـسبب        

املقدمـــة للمـــساعدة، ) الـــدول(الدولـــة (حـــاالت الكـــوارث، والـــيت تـــشمل عـــادة عـــدة دول  
والواقـع أن   . ، وكـذلك عـدة منظمـات إغاثـة احتمـاال          )املستقبلةالعبور، والدولة   ) دول( ودولة
لــدويل املتعلــق باإلغاثــة يف حــاالت الكــوارث تومــان، يف دراســته الــشاملة بــشأن القــانون ا. ج

واليت قام هبا خـالل إعـداد مـشروع اتفاقيـة التعجيـل يف تـسليم املـساعدة يف حـاالت الطـوارئ                       
 .)٦٦(‘‘الدولية قوة ديناميكية أساسية لتعزيز اإلغاثة’’، نعت مبدأ التعاون بكونه ١٩٨٤ام لع

وعلـى  . اثـة يف حـاالت الكـوارث   وورد مبدأ التعـاون يف صـكوك متعـددة عنيـت باإلغ      - ١٩
قـد يتجـاوز حجـم العديـد مـن          ’’ علـى أنـه      ٤٦/١٨٢سبيل املثـال، يـنص قـرار اجلمعيـة العامـة            

وبالتـايل يكتـسي    . حاالت الطوارئ ومدهتا قدرة العديد من البلـدان املتـضررة علـى االسـتجابة             
علـى االسـتجابة    التعاون الدويل يف مواجهـة حـاالت الطـوارئ وتعزيـز قـدرة البلـدان املتـضررة                  

 ويورد إعـالن رابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا املتعلـق باملـساعدة املتبادلـة يف                  .)٦٧(‘‘أمهية كبرية 
حـــاالت الكـــوارث الطبيعيـــة جمـــاالت حمـــددة تـــستلزم التعـــاون يف جمـــال اإلغاثـــة يف حـــاالت   

وتبـــادل اخلـــرباء ) ب(إلنـــذار بـــالكوارث، لحتـــسني قنـــوات االتـــصال ) أ(الكـــوارث، ومنـــها 
وتوزيـــع اإلمـــدادات واخلـــدمات الطبيـــة ) د(وتبـــادل املعلومـــات والوثـــائق، ) ج(دربني، واملتـــ

 وتورد االتفاقية اإلطارية للمساعدة يف جمـال احلمايـة املدنيـة قائمـة أكثـر         .)٦٨(واملساعدة الغوثية 
تفصيال بطرائق التعاون، مبا فيها تبادل املعلومات الضرورية؛ واالكتفاء بإيفاد وحـدات اإلغاثـة      

__________ 
 Alan E. Boyle, “The principle of co-operation: the environment”, in Vaughan Lowe and Colin :انظر )٦٣( 

Warbrick, The United Nations and the Principles of International Law: Essays in memory of Michael 

Akehurst (London: Routledge, 1994), pp. 120-136. 
 .١٥٩-١٣٧؛ املرجع نفسه، الصفحات ”David Freestone, “The principle of co-operation: terrorism: انظر )٦٤( 
ــسه،  ”Alan James, “The principle of co-operation: United Nations peacekeeping: انظــر )٦٥(  ، املرجــع نف

 .١٧٤-١٦٠ الصفحات
 .Convention for Expediting Emergency Relief: Report presented by J. Toman (UNDRO, 1983), p. 93: انظر )٦٦( 
 .٥، املرفق، الفقرة ٤٦/١٨٢قرار اجلمعية العامة  )٦٧( 
ــوب شــرق     )٦٨(  ــم جن ــة أم ــيا املإعــالن رابط ــة،    تآس ــة يف حــاالت الكــوارث الطبيعي ــساعدة املتبادل ــق بامل ــانيال، عل  م

 .١، املادة ١٩٧٦يونيه /حزيران ٢٦
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ملطلوبـــة؛ واحلـــد مـــن اإلجـــراءات اجلمركيـــة؛ ومـــنح االمتيـــازات واحلـــصانات والتـــسهيالت  ا
ــور       ــسهيل العب ــساعدة وملمتلكــاهتم وت ــائمني بامل ــة للق ــوفري احلماي ــساعدة؛ وت ــائمني بامل  .)٦٩(للق

 اإلغاثــة أفــرادسائل وصــول مبــ مــا يتعلــقوميكــن أن تــضاف إىل هــذه القائمــة أمهيــة التعــاون في 
 .ية من الكوارث واحلد من أخطارهاالوقاوشحنات اإلغاثة و

 
 السيادة وعدم التدخل - واو 

وكمــا ذكرتــه حمكمــة . يعــد مبــدأ الــسيادة اإلقليميــة حجــر الزاويــة يف القــانون الــدويل  - ٢٠
احتــرام الــسيادة اإلقليميــة بــني الــدول املــستقلة ركيــزة  ’’، فــإن ١٩٤٩العــدل الدوليــة يف عــام 

 كوقــد أكــد مبــدأ الــسيادة اإلقليميــة يف العديــد مــن الــصكو  . )٧٠(‘‘أساســية للعالقــات الدوليــة
 ٤٦/١٨٢وعلى سبيل املثال، ينص قرار اجلمعية العامـة         . الكوارثقة باإلغاثة يف حاالت     لاملتع

تراما كامال وفقـا    حينبغي احترام سيادة الدول وسالمتها اإلقليمية ووحدهتا الوطنية ا        ’’على أنه   
مبوافقـة البلـد املتـضرر، ومـن حيـث           ’’اإلنسانيةا تقدم املساعدة     كم .)٧١(‘‘مليثاق األمم املتحدة  

 .)٧٢(‘‘املبدأ على أساس نداء يوجهه البلد املتضرر

األنـشطة   ويف قـضية     .)٧٣(وملبدأ السيادة اإلقليمية عنصر مكمل هو مبـدأ عـدم التـدخل            - ٢١
العالقـة احملـددة   ، تناولت حمكمة العدل الدولية العسكرية وشبه العسكرية يف نيكاراغوا وضدها    

، واســـتنتجت أن الـــدعم املـــايل والتـــدريب اإلنـــسانيةالقائمـــة بـــني عـــدم التـــدخل واملـــساعدة 

__________ 
 .٤، املادة ٢٠٠٠مايو /أيار ٢٢االتفاقية اإلطارية للمساعدة يف جمال احلماية املدنية،  )٦٩( 
 .٣٥، والصفحة ٥صفحة ، الI.C.J. Reports 1949، ١٩٤٩أبريل / نيسان٩قضية قنال كورفو، حكم  )٧٠( 
اتفـاق رابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا املتعلـق              : وانظـر أيـضا   . ٣، املرفق، الفقـرة     ٤٦/١٨٢قرار اجلمعية العامة     )٧١( 

حتتـرم ســيادة األطــراف  ’’ (٣، املــادة ٢٠٠٥يوليــه /متـوز  ٢٦، بـإدارة الكــوارث واالسـتجابة حلــاالت الطــوارئ  
 ).‘‘وسالمتها اإلقليمية ووحدهتا الوطنية

كذلك املناقشة املتعلقة بطلبـات وعـروض املـساعدة، يف          انظر. ٣، املرفق، الفقرة    ٤٦/١٨٢قرار اجلمعية العامة     )٧٢( 
 .، أدناهالفرع رابعا

 Military and Paramilitary Activities in and against Nicarigua (Nicaragua v. United States of :انظـر  )٧٣( 

America), Merits Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 14, at pp 106-108 ، والــصفحات١٤الــصفحة  
عــالن مبــادئ القــانون الــدويل املتعلقــة بالعالقــات الوديــة  إ: وانظــر أيــضا. ٢٠٥-٢٠٢الفقــرات ، ١٠٨-١٠٦

 تــشرين ٢٤املــؤرخ ) ٢٥-د (٢٦٢٥والتعــاون بــني الــدول وفقــا مليثــاق األمــم املتحــدة، قــرار اجلمعيــة العامــة    
لــيس ألي دولــة أو جمموعــة مــن الــدول أن تتــدخل، بــصورة مباشــرة أو غــري   ’’:، املرفــق١٩٧٠ر أكتــوب/األول

 .‘‘مباشرة وألي سبب كان، يف الشؤون الداخلية أو اخلارجية ألي دولة أخرى
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ــداد ــدعم اللوجيـــسيت   واإلمـ ــتخبارات والـ ــلحة، واالسـ ــه  لباألسـ ــرر بكونـ ــذي بـ ــونتراس الـ لكـ
 .)٧٤(‘‘يشكل خرقا واضحا ملبدأ عدم التدخل‘‘ ’’دة إنسانيةاعسم’’

الــدول  قــرارات اجلمعيــة العامــة ذات الــصلة يتــبني أن  ومــن اســتعراض تــاريخ صــياغة  - ٢٢
مبدأ عدم التمييز، حيث ربطت باستمرار تأييدها لقرارات اجلمعيـة العامـة           دأبت على إثارة     قد

بتوضيح مفاده أن تلك القـرارات ال ينبغـي تفـسريها بأهنـا تنـشئ واجبـا أو حقـا يف التـدخل يف          
 .)٧٥(الشؤون الداخلية لدولة أخرى

__________ 
كما ربطت احملكمة بني مبدأ الـسيادة  . ٢٤٢، الفقرة ١٢٤لصفحة ا، األنشطة العسكرية وشبه العسكرية قضية   )٧٤( 

‘ املـساعدة اإلنـسانية  ’لكي يكون تقـدمي  ’’اإلنسانية وعدم التمييز الواردة مناقشتهما أعاله، مؤكدة أنه      ومبدأي  
مبنأى عن اإلدانة باعتباره تدخال يف الشؤون الداخلية لنيكـاراغوا، ال يـتعني أن يقتـصر فحـسب علـى األغـراض          

محايـة األرواح والـصحة وضـمان    ’و‘ فيفهـا منـع املعانـاة البـشرية وخت   ’املكرسة يف ممارسة الصليب األمحر، وهـي    
، بـل ال بـد أيـضا، وفـوق كـل شـيء، أن تقـدم دون متييـز لكـل احملتـاجني إليهـا يف نيكـاراغوا،                         ‘احترام اإلنسان 

 .)٢٤٣، الفقرة ١٢٥املرجع نفسه، الصفحة (. ‘‘للكونتراس وأتباعها فقط ال
، ١٩٨٨ديـسمرب  / كـانون األول ٨ املـؤرخ  ٤٣/١٣١  اجلمعيـة العامـة للقـرار   مناقـشة على سـبيل املثـال، خـالل        )٧٥( 

فالدولـة املتـضررة وحـدها هـي الـيت          . ‘‘دة دون موافقـة البلـد املعـين       عال جيـوز تقـدمي املـسا      ’’أكدت الربازيل أنه    
ينبغي أن تقرر ما إذا كانت ترغب يف تلقي تلـك املعونـة ومـن أي جهـة ترغـب يف تلقيهـا، وإال فـإن املـساعدة                             

. )٧٩، الفقرة   A/C.3/43/SR.49الوثيقة  (. ‘‘كن أن تفسر بأهنا تدخل يف الشؤون الداخلية للبلد        اإلنسانية ذاهتا مي  
املـساعدة اإلنـسانية، إىل مجاعـات    غطـاء  كانت مثة حاالت قدمت فيها املعونة، حتـت  ’’والحظت املكسيك أنه   

ينبغـي أن يكـون     ’’ أنـه    وبياإثي والحظت   ).٨٠املرجع نفسه، الفقرة    (. ‘‘مسلحة بغية زعزعة الوضع يف بلد ما        
ــد ال بــد وأن ختــضع للقــانون احمللــي        ــة الــيت يقــوم هبــا مغتربــون يف أي بل ــة أنــشطة اإلغاث ــا أن كاف واضــحا متام

تنــاىف مــع ســيادة البلــد املتــضرر وســالمته اإلقليميــة ومــصاحله    تلقــرارات أو مقــررات هيئــات أو مؤســسات   ال
ت اعترب فيها البعض أن األنشطة اإلنسانية تسمو على القانون كانت مثة حاال’’والحظت كذلك أنه    . ‘‘األمنية

ــا أن أقــرت هــذا النــوع مــن الــسلوك ولــن تفعــل يف    . الــوطين والقــانون الــدويل علــى الــسواء  ومل يــسبق إلثيوبي
ال ينبغـي أن يـستنبط مـن مـشروع القـرار         ’’ وصـرحت بـريو بقوهلـا إنـه          ).٨٢املرجع نفسه، الفقرة    (‘‘ املستقبل

أو التزامات بشأن املساعدة وينبغي تفسري كـل فقراتـه وفقـا ملبـادئ وقواعـد القـانون الـدويل ويف                   وجود حقوق   
 وأعلــن الــسودان أنــه ).٨٤املرجــع نفــسه، الفقــرة (‘‘ احتــرام تــام لقــوانني وأنظمــة الدولــة املتلقيــة للمــساعدة   

 ).٨٥ملرجــع نفــسه، الفقــرة  ا (‘‘يــة للــدوللينبغــي أن تــستخدم املعونــة ذريعــة للتــدخل يف الــشؤون الداخ   ال’’
ــدور أساســي يف       ’’وأكــدت نيكــاراغوا أن   ــوم ب ــة املعروضــة وأن تق ــل املعون ــساعدة أن تقب ــة للم ــة املتلقي للدول

أحكام مشروع القرار ال ينبغـي تفـسريها   ’’ وأكدت شيلي هي أيضا أن  ).٨٦املرجع نفسه، الفقرة     (‘‘توزيعها
 ).٨٧املرجع نفسه، الفقرة  (‘‘بأهنا جتيز التدخل يف الشؤون الداخلية للدول

 قـرار اجلمعيـة العامـة    مناقـشة وعلى نفس املنوال، أكد عدد كـبري مـن الـدول احتـرام الـسيادة الوطنيـة خـالل                 
املساعدة يف حد ذاهتا ينبغي أن تقـدم يف احتـرام تـام لـسيادة الـدول املتلقيـة                   ’’فأكدت الصني أن    . ٤٦/١٨٢

 وشــددت املكــسيك علــى ).٢٧، الــصفحة A/46/PV.39الوثيقــة  (‘‘ريهلــا، وإال فإهنــا ســتفقد معناهــا اجلــوه
املرجــع  (‘‘االحتــرام املطلــق لــسيادة الــدول: ية للعالقــات الدوليــة أال وهــوســمبــدأ مــن املبــادئ األسا’’أمهيــة 

تعتقـد أن املبـادرة إىل املـساعدة    ’’وقالـت إهنـا   ‘‘ مبـدأ الـسيادة   ’’ كمـا أكـدت اليابـان        ).٣٨نفسه، الـصفحة    
نية وإجنازها يف إقليم البلـد املتـضرر مـن املـسؤولية األوليـة حلكومـة ذلـك البلـد وأنـه ينبغـي أن تتحمـل                           اإلنسا

املرجـع نفــسه،  (. ‘‘احلكومـة مـسؤولية تـسهيل ودعـم عمليـات املـساعدة اإلنـسانية ألفـراد سـكاهنا احملتـاجني          
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 نتيجــة منطقيــة أخــرى تترتــب علــى مبــدأ الــسيادة اإلقليميــة وهــي االعتــراف بــأن ومثــة - ٢٣
الدولة املتلقية للمساعدة تتحمل املسؤولية األوىل عـن محايـة األشـخاص الـذين هـم يف إقليمهـا                   

 غـري أن مثـة إقـرارا، يف القـانون           .)٧٦(أو الذين خيضعون لواليتها أو سيطرهتا خالل فترة الكارثـة         
__________ 

 
الـيت حـدث يف أراضـيها       ضرورة إيالء عناية خاصـة لـسيادة الـدول          ’ وأكدت فرنسا    ).٥٩ و   ٥٨الصفحتان  

وال جيوز بأي حال مـن      . فالعمل اإلنساين حيترم سيادة الدولة وسلطتها     ....  الكارثة واليت توجه إليها املعونة    
وهلذا السبب، فإنه حفاظا على مبـدأ عـدم    . األحوال استخدامه للتدخل يف شؤون تعود أساسا لسلطة الدولة        

ا حـاالت الطـوارئ، ذكـرت اجلمعيـة العامـة مببـدأ مـن املبـادئ         نـة إىل ضـحاي  وصال املعيالتدخل ومبدأ حرية إ 
واسـتنادا إىل هـذا املبـدأ، تقـوم الـدول اإلقليميـة،       . التكميليـة الرئيسية يف القانون اإلنساين، هـو مبـدأ الوظيفـة         

، بالــدور األساســي يف بــدء وتنظــيم وتنــسيق وتنفيــذ املــساعدة       ٤٥/١٠٠  و٤٣/١٣١مبوجــب القــرارين  
 ‘‘ ال يتخــذ انفراديــاتكميليــاولــذلك، ينبغــي أن تكــون املــساعدة اإلنــسانية عمــال . ‘أراضــيهااإلنــسانية علــى 

هذه مـسائل دقيقـة وصـعبة وحـساسة ال ميكـن اسـتبعادها       ’’وأكدت اهلند أن    ). ٧٢املرجع نفسه، الصفحة    (
ي يـستدعي   فاالبتكار على حساب سيادة األمـم أو االبتكـار الـذ          . حبجة أن األزمات تتطلب حلوال ابتكارية     

دة على الوالية احمللية للدول؛ وال جيوز       حويؤكد ميثاق األمم املت   . تقليص تلك السيادة ال بد من تفاديه قطعا       
 ‘‘ألحد بل ال ينبغي لـه أن يطمـس هـذا اجلانـب مـن الـسيادة الوطنيـة، حـىت ولـو تعلـق األمـر بـأمور عظمـى                           

نبغي عدم السعي إىل النيل من السيادة الوطنيـة         ي’’ وقالت باكستان إنه     ).١٨، الصفحة   A/46/PV.41الوثيقة  (
إن املــساعدة ’’ وقالــت تــونس ).٢٤املرجــع نفــسه، الــصفحة (‘‘رئاعنــد تقــدمي املــساعدة يف حــاالت الطــو 

اإلنسانية اليت يتعني اعتبارها تعـبريا عـن تـضامن اجملتمـع الـدويل مـع البلـدان الـيت تعـاين مـن كـوارث طبيعيـة،                  
 وقالـت   ).٢٨ املرجـع نفـسه، الـصفحة         (‘‘وال أن تنتهك مبـدأ الـسيادة الوطنيـة        ينبغي بأي حال من األح     ال

 يساورها قلق ما من أن الـبعض منـا قـد ال يراعـي بعـض املطالبـات بـاالحترام التـام                       ٧٧جمموعة الـ   ’’غانا إن   
ظـام  إن إصالح ن   ’’ اإلسالمية  إيران  مجهورية  وقالت ).٣٥ و   ٣٤املرجع نفسه، الصفحتان     (‘‘لسيادة الدول 

املـــساعدة اإلنـــسانية ال ينبغـــي أن يـــتم بوســـيلة ختـــل بـــاالحترام الواجـــب للـــسيادة الوطنيـــة للـــدول املتلقيـــة  
إننا نعارض معارضـة شـديدة أي صـيغة جديـدة،           ’’ وقالت كوبا    ).٦٤املرجع نفسه، الصفحة     (‘‘للمساعدة

هـو خطـر يستـشف يف مفـاهيم مـن      دأ السيادة احملدودة، وبوال سيما أي ممارسة واسعة االنتشار، ملا يسمى مب 
قبيل حق التدخل أو يف التفسري الذي يسعى البعض إىل إعطائه للمساعدة اإلنسانية اليت أضيفت إليهـا عمـدا                    

غامــضة ملفهــوم الــسيادة ناشــئة يف نطــاق عمليــات االنــدماج، يف حماولــة اللتمــاس بعــض التزكيــة   مراجعــات 
ولـذلك البـد أن    ’’وقـال العـراق     ). ٣٣ الـصفحة    A/46/PV.42الوثيقة   (‘‘للتدخل يف الشؤون الداخلية للدول    

وقالـت  ). ٤٥ و   ٤٤املرجـع نفـسه، الـصفحتان        (‘‘حتترم املساعدة ووسائل تقدميها سيادة الدول والـشعوب       
بد وأن تراعي سـيادة الـدول ضـحايا الكـوارث والـيت توجـه إليهـا                  كل جهود إعادة التنظيم ال    ’’سويسرا إن   

 ).٥٢املرجع نفسه، الصفحة  (‘‘ حاالت الطوارئاملساعدة اإلنسانية يف
 ٤٣/١٣١ ؛ و ٤، الفقـرة    ١٩٨٣ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٠ املـؤرخ    ٣٨/٢٠٢قـرارات اجلمعيـة العامـة       : انظر )٧٦( 

، ١٩٩٠ديـسمرب   / كـانون األول   ١٤ املـؤرخ    ٤٥/١٠٠ ؛ و ٢، الفقـرة    ١٩٨٨ديسمرب  / كانون األول  ٨املؤرخ  
تأكيد سيادة الدول املتضررة ودورها األساسي يف بدء وتنظيم وتنسيق          ’(عامة  وفيه أعادت اجلمعية ال    ،٢الفقرة  

، ١٩٩١ديــسمرب / كــانون األول١٩ املــؤرخ ٤٦/١٨٢القــرار ؛ و)‘وتنفيــذ املــساعدة اإلنــسانية علــى أراضــيها 
ت تتحمـل كـل دولـة يف املقـام األول مـسؤولية االعتنـاء بـضحايا الكـوارث الطبيعيـة وحـاال                     ’ (٤املرفق، الفقرة   

؛ واتفــاق رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا املتعلــق بــإدارة الكــوارث  )‘الطــوارئ األخــرى الــيت تقــع يف أراضــيها
يتحمـل كـل طـرف مـضرور        ’’) (١( ٣، املـادة    ٢٠٠٥يوليـه   /متـوز  ٢٦ املـؤرخ    واالستجابة حلاالت الطـوارئ،   

؛ واتفاقيـة البلـدان األمريكيـة       )‘‘... لكوارث الـيت حتـدث يف إقليمـه        ا املسؤولية األساسية عن االستجابة حلاالت    
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 الـصرف إىل أشـخاص أو قـوات يف بلـد آخـر، أيـا كـان                  اإلنـسانية تقدمي املعونـة    ’’الدويل، بأن   
 ال ميكــن اعتبــاره تــدخال غــري مــشروع، أو خمالفــا للقــانون  انتمــاؤهم أو أهــدافهم الــسياسية

سيما يف ظروف تعجز فيهـا القـدرة احملليـة علـى االسـتجابة،             ال،  )٧٧(‘‘الدويل بأي شكل آخر   
 .)٧٨( دون مربراإلنسانيةاء املوافقة على تقدمي املساعدة كما ال جيوز االمتناع عن إبد

__________ 
 

 lin, Walter, Guiding�Ka: وانظر أيضا). أ(، املادة الرابعة ١٩٩١لتسهيل املساعدة يف حاالت الكوارث، لعام 

Principles on Internal Displacement: Annotations, Studies in transnational legal policy, no. 32 

(Washington, D.C.: American Society of International Law, 2000  ٢٥، املبـدأ) الـذي  ١١القـرار رقـم   ؛ و)١ 
 ٣٠-٢٩، اململكـة املتحـدة،   بريمنغهـام ، جملس مندويب احلركة الدوليـة للـصليب األمحـر واهلـالل األمحـر        اعتمده  
؛ )ب( ١، الفقـرة   )International Review of the Red Cross, No. 297 (1993) (١٩٩٣أكتـوبر  / األولتـشرين 

 Institute of International Law, Resolution on(ومعهـد القـانون الـدويل، القـرار املتعلـق باملـساعدة اإلنـسانية        

Humanitarian Assistance( ،؛ ومعـايري موهونـك للمـساعدة    ١، الفرع الثالـث، الفقـرة   ٢٠٠٣سبتمرب /أيلول ٢
وقد انعكس هذا املوقـف عمومـا علـى    ). ١(رع الثاين، ، الف١٩٩٥اإلنسانية يف حاالت الطوارئ املعقدة، لعام       

الصعيد الوطين حيث سنت معظم الدول شكال من أشكال التشريع احمللي املتعلق باملساعدة اإلنسانية يف سـياق             
، وكلها تتوخى تقـدمي     )ويتراوح نطاق تغطيته بني إدارة الكوارث وإقامة آليات للحماية املدنية         (حدوث كارثة   

 .عموما باعتبارها من صالحيات احلكومة الوطنية  وتنسيقهادةعتلك املسا
 ,Military and Paramilitary Activities in and against Nicarigua (Nicaragua v. United States of America) :انظـر  )٧٧( 

Merits         األمريكيـة نيكاراغوا ضد الواليات املتحدة     (األنشطة العسكرية وشبه العسكرية يف نيكاراغوا وضدها( ،
Judgment, I.C.J. Reports 1986 ,  ويـستند تقـدمي منظمـات    ). التوكيـد مـضاف   (٢٤٢، الفقـرة  ١٢٤الـصفحة

، الـذي مبوجبـه جيـوز للـصليب األمحـر أن          ‘‘حق املبادرة اإلنـسانية   ’’اإلغاثة للمساعدة يف حاالت الكوارث إىل       
.  الــشؤون الداخليــة للدولــة املعنيــة يعــرض خدماتــه علــى احلكومــات دون أن يــشكل ذلــك العــرض تــدخال يف  

International Committee of the Red Cross, “Participation in International Humanitarian Law Treaties and 

Their National Implementation: Achievements and Activities in the Americas” (2006), p. 2) ’’  يف حـاالت
حـق املبـادرة الـذي تقـره الـدول وتكرسـه             الدويل، يكون للجنة الصليب األمحر الدولية أيـضا       الرتاع املسلح غري    

ــع  ــا األرب ــة أخــرى تــستوجب العمــل    . اتفاقيــات فيين ــة ويف أي حال ــوترات الداخلي ــة االضــطرابات والت ويف حال
ساسـي للحركـة الدولـة    اإلنساين، يكون للجنة الصليب األمحر الدولية حق يف املبادرة اإلنسانية، يقره النظـام األ     

للصليب األمحر واهلالل األمحـر وجييـز هلـا أن تعـرض خـدماهتا علـى احلكومـات، دون أن يـشكل ذلـك العـرض             
 Yves Sandoz, “Le Droit d'Initiative du Comité Internationalانظر ). ‘‘تدخال يف الشؤون الدولية للدولة املعنية

de la Croix-Rouge”, German Yearbook of International Law, vol. 22 (1979), pp. 352-73; Theodor Meron, 

Human Rights in Internal Strife: Their International Protection (Cambridge: Grotius Publications, 1987), 

pp. 105-117; and Paul de Geoufre de la Pradelle, “Une conquête méthodique: le droit d’initiative 

humanitaire dans les rapports internationaux”, in Studies and Essays on International Humanitarian Law 

and Red Cross Principles in Honor of Jean Pictet (Christophe Swinarski ed., 1984), pp. 945-950 .  غـري أن
الدولة اليت تعرض عليها جلنة الـصليب األمحـر الدوليـة خـدماهتا يف ظـروف االضـطرابات الداخليـة أو التـوترات              

وال يـــسمح للجنـــة الـــصليب األمحـــر الدوليـــة بالتـــصرف  .  ال يقـــع علـــى عاتقهـــا أي التـــزام بقبوهلـــا ةالداخليـــ
 ICRC, the League and the Report on the“. ثقـة السلطة التقديرية لتلك الدولة وبناء على شروط ال إطار يف إال

re-Appraisal of the Role of the Red Cross (III): Protection and Assistance in Situations not Covered by 
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 الوقاية والتخفيف والتأهب - زاي 
، نظــرت جلنــة القــانون ٢٠٠١ففــي عــام . إن مبــدأ املنــع معــروف يف القــانون الــدويل  - ٢٤

الــــدويل، يف إطــــار مــــشاريع موادهــــا املتعلقــــة مبنــــع الــــضرر العــــابر للحــــدود النــــاجم عــــن  
 يف سـياق جانـب مـن جوانـب الكـوارث            ،املبـدأ الراسـخ املتعلـق بـاملنع       ’’ يف   ،)٧٩(خطرة أنشطة

 وقـد أقـر   .)٨٠(، أي الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة النامجة عن األنشطة البشرية   
 قــة حبمايــة البيئــة، وقــانون البحــار،لهــذا املبــدأ يف عــدد مــن املعاهــدات املتعــددة األطــراف املتع 

م الفضائية، واجملاري املائية الدولية، وإدارة النفايات الـضارة ومنـع        واحلوادث النووية، واألجسا  
األوسع نطاقا والذي يتصل مبنـع اإلضـرار        ‘‘ مبدأ التحوط ’’  كما يرتبط بـ   ،)٨١(التلوث البحري 
رث، إذا كانـت اعتبـارات   اويف سـياق الكـو  ). مبا يف ذلك داخل احلدود الوطنية (بالبيئة عموما   

إىل الــدول األخــرى فــوري مــثال يف اشــتراط توجيــه إخطــار  (ضــرة الــضرر العــابر للحــدود حا
بـالتزام أويل مبنـع اإلضـرار بـسكان الدولـة      اقترانـا أوثـق   قتـرن  ت فـإن الوقايـة    ،)٨٢()بضرر وشيك 

 .رة وممتلكاهتا وبيئتها عموماخِطاملُ

__________ 
 

International Humanitarian Law, Comments by the ICRC”, International Review of the Red Cross, no. 225 

(1978), pp. 205, 212. 
 . أدناهالفرع رابعاكذلك املناقشة املتعلقة بواجب طلب املساعدة، يف  انظر )٧٨( 
  االلتــزام بــاملنع يفذكــرفقــد . ٩٧، الفقــرة )اجلــزء الثــاين( اجمللــد الثــاين، ،٢٠٠١حوليــة جلنــة القــانون الــدويل،  )٧٩( 

دابري املناسـبة ملنـع وقـوع ضـرر جـسيم عـابر             تتخـذ دولـة املـصدر كـل التـ         ’’: على النحـو التـايل     ٣مشروع املادة   
 .‘‘أي حال، للتقليل من خماطره إىل أدىن حدعلى ، وللحدود أ

؛ ١٩٧٢ من إعالن مؤمتر األمم املتحدة للبيئة البشرية،         ٢١انظر املبدأ   ). ٤(املرجع نفسه، الشرح العام، الفقرة       )٨٠( 
 Trail Smelter Case (Unitedقـضية مـصهر تريـل    ؛ و١٩٩٢ مـن إعـالن ريـو بـشأن البيئـة والتنميـة،       ٢واملبـدأ  

States/Canada), 1941, UNRIAA, vol. III, p. 1905 at p. 1978قـضية مـشروعية اسـتخدام دولـة لألسـلحة      ؛ و
شروع مبـــ  املتعلقـــةقـــضيةال؛ و٢٩، الفقـــرة ٢٢٦، الـــصفحة I.C.J. Reports 1996، النوويـــة يف نـــزاع مـــسلح

؛ ١٤٠، الفقــرة ٧، الــصفحة I.C.J. Reports 1997، احلكــم، )ســلوفاكيا/اهنغاريــ(ناجيمــاروس  ‐ غابــسيكوفو
 :انظـــــر أيـــــضا. ١٩٧٢ديـــــسمرب / كـــــانون األول١٥املـــــؤرخ ) ٢٧-د (٢٩٩٥وقـــــرار اجلمعيـــــة العامـــــة 

 “The Consolidated Version of the Treaty on European Union and of the Treaty Establishing the European 

Community”, art. 174, Official Journal of the European Union C 321E, 29 December 2006. 
، )٤(، الــشرح العــام، الفقــرة ٩٨، الفقــرة )اجلــزء الثــاين(، اجمللــد الثــاين، ٢٠٠١، حوليــة جلنــة القــانون الــدويل )٨١( 

 .٩٠٧احلاشية 
 . أدناهارابعالفرع انظر املناقشة املتعلقة باإلخطار، يف  )٨٢( 
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 علـى التـزام بالتـصرف يف وضـع ال يكـون واجـب التـصرف                 هوينطوي املنع يف جـوهر     - ٢٥
، قـــدمت اللجنـــة واجـــب املنـــع ٢٠٠١ففـــي مـــشاريع املـــواد لعـــام . بالـــضرورةه فيـــحاضـــرا 

بـشأن تـشغيل   ‘‘ املتناميـة بـاطراد   ’’باعتباره مرتبطا بالتقدم التقين واملعرفة      ) احلرص الواجب  أو(
الوقايــة ’’واختتمــت بالتأكيــد علــى أن  )٨٣(‘‘املخــاطر الــيت تنطــوي عليهــا’’األنــشطة اخلطــرة و

كمــا يــرتبط املنــع، يف ســياق أنــواع أخــرى مــن الكــوارث، . )٨٤(‘‘جكــسياسة، خــري مــن العــال
ــستتبع واجــب االســتباق يف إدارة املخــاطر     ــام باملخــاطر، وي ــة واإلمل ويف بعــض . بالقــدرة التقني

احلاالت، فإن جمرد سن التشريع املالئم، الذي يرسـي اإلطـارات املؤسـسية وإطـارات الـسياسة                 
غري أنه كما يتـبني     . خفيف، يعد يف حد ذاته تدبريا وقائيا       والت الوقايةالعامة لالضطالع بأنشطة    

الـذي أدرج يف    بالوقايـة    أدناه، ميكـن حتديـد جوانـب إضـافية مـن االلتـزام العـام                 اثالثالفرع  من  
 . هناية املطاف يف نصوص قانونية تنظم أنشطة الدول يف سياق الكوارث

ــصكوك    - ٢٦ ــدآ التخفيــف والتأهــب شــىت ال ــصدر مب ــى ســب . ويت ــهما  وعل ــال، تناولت يل املث
ينبغـي  ’’(، باعتبارمها عـاملني يف املـساعدة الغوثيـة الدوليـة            ٤٦/١٨٢اجلمعية العامة، يف القرار     

ــى         ــة عل ــدان النامي ــدرات البل ــة لتحــسني ق ــة اجلهــود الوطني ــة الدولي ــساعدة الغوثي أن تكمــل امل
الت الطـوارئ    كـل حـا    التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية على حنو سـريع وفعـال ومواجهـة            

وينبغي أن تعـزز األمـم املتحـدة جهودهـا الراميـة إىل           ’’( وتعزيز قدرة األمم املتحدة      .)‘‘بكفاءة
مساعدة البلدان النامية علـى تعزيـز قـدرهتا علـى االسـتجابة للكـوارث علـى الـصعيدين الـوطين                     

 . ، مبا يف ذلك عن طريق تطوير قدرات اإلنذار املبكر)‘‘مي حسب االقتضاءيواإلقل

وتكمن أنشطة الوقاية والتخفيف والتأهب يف نقاط شىت من هـذا الكـل املتواصـل مـن           - ٢٧
وبصورة متزايـدة يف إطـار جهـود اإلنعـاش الـيت تعقـب           (اإلجراءات املتخذة قبل حلول الكارثة      

ركــز علــى تفــادي األثــر الــسليب للخطــر، فــإن أعمــال الوقايــة ت تولــئن كانــ). حــدوث كارثــة
 وحييـل التأهـب     .)٨٥( حمددة هيكلية وغري هيكليـة للحـد مـن األثـر الـسليب             التخفيف تعىن بتدابري  

إىل تلــك التــدابري الــيت توضــع مــسبقا لــضمان فعاليــة االســتجابة، مبــا يف ذلــك التوجيــه الفعــال    

__________ 
 الحتمـال  ارتباطا وثيقا باملوضوع عندما يتعلق األمر مبجتمعات حملية ضعيفة شديدة التعرض            الوقايةيرتبط مبدأ    )٨٣( 

 .الضرر الناجم عن املخاطر، من قبيل الزالزل والرباكني والظواهر املناخية الشديدة
 ).٢(الشرح العام، الفقرة ، ٩٨رة ، الفق)اجلزء الثاين( اجمللد الثاين، ،٢٠٠١حولية جلنة القانون الدويل،  )٨٤( 
 .Living with Risk: A global review of disaster reduction initiatives”,ISDR, 2004, vol. I, p.17: انظر )٨٥( 
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 عـالوة   .)٨٦(املمتلكـات إخـالء   لإلنذار املبكـر يف الوقـت املناسـب واإلجـالء املؤقـت للـسكان و              
تعتـرب مـن    ) السابقة للكوارث احملتملة يف املستقبل    (اية والتأهب   على ذلك، ما فتئت جهود الوق     

 .اجلوانب الرئيسية يف مرحلة اإلنعاش والتأهيل لفترة ما بعد االستجابة
 

 الوقاية والتخفيف والتأهب والتأهيل - ثالثا 
عنـصر مـن العناصـر األساسـية       الوقاية   بأن   ٤٦/١٨٢سلمت اجلمعية العامة، يف القرار       - ٢٨

وذكـرت  .  اليت تقدمها األمـم املتحـدة يف حـاالت الطـوارئ           اإلنسانيةزيز تنسيق املساعدة    يف تع 
للحد من آثار الكوارث، ينبغـي أن يكـون هنـاك وعـي متزايـد باحلاجـة إىل                  ’’يف مجلة أمور أنه     

. )٨٧(‘‘وضع استراتيجيات للتخفيف من آثار الكوارث، خاصـة يف البلـدان املعرضـة للكـوارث              
فهـم علـى أنـه مـسألة إدارة خمـاطر الكـوارث واحلـد              ُي  املنـع  بحتسعينات، أصـ  وحبلول منتصف ال  

 اعتمـدت   ،)٨٨( عقـدا دوليـا للحـد مـن الكـوارث الطبيعيـة            ١٩٩٩-١٩٩٠وبإعالن فترة   . منها
 واسـتراتيجيات للحـد     سلسلة من القرارات تدعو الدول إىل وضع سياسـات         )٨٩(اجلمعية العامة 
 .من الكوارث

__________ 
ومن أمثلة الترتيبات التعاونية الدولية اليت وضـعت لتعزيـز التأهـب يف حالـة حلـول كارثـة الفريـق                . املرجع نفسه  )٨٦( 

 حتـت رعايـة األمـم املتحـدة باعتبـاره جهـدا       ١٩٩١دويل للبحـث واإلنقـاذ الـذي أنـشئ يف عـام      االستـشاري الـ  
وتتعلـق أنـشطة الفريـق      . تعاونيا بـني الـدول املعرضـة للكـوارث والـدول واملنظمـات املقدمـة للمـساعدة الدوليـة                  

. السـتجابة الوطنيـة  االستشاري الدويل، يف مجلة أمور، بتحسني التأهب حلاالت الطـوارئ بغيـة تعزيـز قـدرات ا         
 علـى النحـو   وخالل أوقات الكوارث، تطبق البلدان املتـضررة والبلـدان املـستجيبة منهجيـة الفريـق االستـشاري                  

 .٢٠٠٧الوارد تفصيله يف املبادئ التوجيهية للفريق االستشاري الدويل للبحث واإلنفاذ ومنهجيته، تنقيح عام 
والتخفيـف والتأهـب، يف     املنـع   وانظر أيـضا مناقـشة مبـادئ        . ١٤لفقرة   ا ،، املرفق ٤٦/١٨٢قرار اجلمعية العامة     )٨٧( 

 . أعالهالفرع ثانيا
 .١٩٨٩ديسمرب / كانون األول٢٢ املؤرخ ٤٤/٢٣٦قرار اجلمعية العامة  )٨٨( 
 كـانون   ١٨ املـؤرخ    ٤٦/١٤٩ ، و ١٩٩٠ديسمرب  / كانون األول  ٢١ املؤرخ   ٤٥/١٨٥قرارات اجلمعية العامة     )٨٩( 

 ألـــف املـــؤرخ ٤٩/٢٢ ، و١٩٩٣ديـــسمرب / كـــانون األول٢١ املـــؤرخ ٤٨/١٨٨ ، و١٩٩١ديـــسمرب /األول
ــسمرب /كــانون األول ٢ ــؤرخ  ٤٩/٢٢ ، و١٩٩٤دي ــاء امل ــسمرب / كــانون األول٢٠ ب  ٥٠/١١٧ ، و١٩٩٤دي

ــؤرخ  ــانون األول٢٠املــ ــسمرب / كــ ــؤرخ ٥١/١٨٥ ، و١٩٩٥ديــ ــانون األول١٦ املــ ــسمرب / كــ ، ١٩٩٦ديــ
 مربديـــس/ كـــانون األول١٥ املـــؤرخ ٥٣/١٨٥ ، و١٩٩٧ديـــسمرب /ول كـــانون األ١٨ املـــؤرخ ٥٢/٢٠٠ و

 كـــــانون ٢١ املـــــؤرخ ٥٦/١٩٥ ، و١٩٩٩ديـــــسمرب / كـــــانون األول٢٢ املـــــؤرخ ٥٤/٢٢٠ ، و١٩٩٨
 .٢٠٠١ديسمرب /األول
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 لكوارثاحلد من خماطر ا - ألف 
أدى التحول من االستجابة حلاالت الكـوارث حنـو املزيـد مـن التأكيـد علـى احلـد مـن                      - ٢٩

خماطر الكوارث إىل اعتمـاد اسـتراتيجية يوكوهامـا مـن أجـل عـامل أكثـر أمنـا يف املـؤمتر العـاملي                       
 :ملبادئ التاليةالستراتيجية ا وقد تضمنت ا.)٩٠(رث الطبيعيةاللحد من الكو

مناسـبة ومالئمـة    خطـار خطـوة الزمـة العتمـاد سياسـات وتـدابري             إن تقدير األ   - ١
 .للحد من الكوارث

إن اتقــاء الكــوارث والتأهــب هلــا أمــر علــى جانــب عظــيم مــن األمهيــة لتقليــل    - ٢
 .ة إىل اإلغاثة يف حاالت الكوارثاحلاج

ــب         - ٣ ــن جوان ــا جــانبني أساســيني م ــاء الكــوارث والتأهــب هل ــار اتق ــي اعتب ينبغ
ائية والتخطيط اإلمنائي علـى كـل مـن الـصعيد الـوطين واإلقليمـي               السياسة اإلمن 

 .ثنائي واملتعدد األطراف والدويلوال
إن تنمية وتعزيـز القـدرات علـى اتقـاء الكـوارث واحلـد منـها وختفيـف آثارهـا                     - ٤

 أسـاس أمـنت ألنـشطة      جمال ذو أولوية عليا ينبغي تناوله أثناء العقد، بغيـة تـوفري           
 .متابعة العقد

إن إجياد وسائل إنذار مبكرة من الكوارث الوشيكة الوقـوع ونـشر املعلومـات               - ٥
ــسلك      ــائل االتــصاالت ال ــتخدام وس ــصورة فعالــة، باس ــها ب ة والالســلكية، يعن

ــا  مبـــا ح يف اتقـــاء الكـــوارث يف ذلـــك اإلذاعـــة، مهـــا عـــامالن أساســـيان للنجـ
 .هلا والتأهب

طـوي علـى املـشاركة علـى مجيـع      أشد ما تكون التدابري الوقائية فعالية عندما تن    - ٦
اء باملـستويني   املستويات، بدءا باجملتمع احمللي، ومرورا باحلكومة الوطنية، وانته       

 .اإلقليمي والدويل
ميكــن احلــد مــن قابليــة التــأثر بــالكوارث بتطبيــق طــرق تــصميم وأمنــاط تنميــة     - ٧

مناسبة تركز على مجاعات مستهدفة، وبتثقيـف وتـدريب اجملتمـع بأسـره علـى            
 .اسبالنحو املن

__________ 
 .، املرفق األول١، الفصل األول، القرار A/CONF.172/9الوثيقة  )٩٠( 
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يقبل اجملتمع الدويل بضرورة التشارك يف التكنولوجيا الالزمة التقاء الكـوارث            - ٨
واحلـد منـها وختفيــف آثارهـا؛ وجيــب أن تقـدم هــذه التكنولوجيـا باجملــان، ويف      

 . ال يتجزأ من التعاون التقينءحينها، كجز
ــا مــن مكونــات التنميــة املــس    - ٩ تدامة يتــسق مــع إن محايــة البيئــة، بوصــفها مكون

ختفيـــــف حـــــدة الفقـــــر، ضـــــرورة حتميـــــة يف اتقـــــاء الكـــــوارث الطبيعيـــــة  
 .وطأهتا وختفيف

يتحمل كل بلد املسؤولية عـن محايـة شـعبه وهياكلـه األساسـية وسـائر أصـوله                   - ١٠
وينبغـي للمجتمـع الـدويل أن يـربهن علـى           . الوطنية من آثار الكوارث الطبيعية    

بئة املوارد الكافية واستغالل املوارد القائمة      التصميم السياسي القوي الالزم لتع    
ة، يـ يف ذلك املوارد املالية واإلمكانيـات العلميـة والتكنولوج         استغالال كفؤا، مبا  

يف ميدان احلد من الكوارث الطبيعيـة، مـع مراعـاة احتياجـات البلـدان الناميـة،           
 . أقل البلدان منواال سيماو

بنـاء  : ٢٠١٥-٢٠٠٥ عمـل هيوغـو    جانـب إطـار   إىل  ،  املعتمـد  )٩١(ويف إعالن هيوغـو    - ٣٠
 يف املـؤمتر العـاملي املعـين باحلـد مـن الكـوارث،              ،قدرة األمم واجملتمعات على مواجهة الكوارث     

ســلم ، )٩٢(٢٠٠٥ينــاير / الثــاينكــانون ٢٢ إىل ١٨، مــن املعقــود يف كــويب، هيوغــو، باليابــان 
لى مواجهتها، وما يرتبط بـذلك مـن   ثقافة الوقاية من الكوارث والقدرة ع  ’’اجملتمع الدويل بأن    

استراتيجيات ملرحلة ما قبل وقوع الكارثة، وهي استراتيجيات تعد مبثابـة اسـتثمارات سـليمة،               
 .)٩٣(‘‘جيب أن تعزز على مجيع املستويات من الفردي إىل الدويل

__________ 
 )٩١( A/CONF.203/6 و Corr.1١قرار ، الفصل األول، ال. 
ديــسمرب / كــانون األول٢٣ املــؤرخ ٥٨/٢١٥انظــر أيــضا قــرارات اجلمعيــة العامــة  و. ٢، القــرار املرجــع نفــسه )٩٢( 

 كـــــانون ٢٢ املـــــؤرخ ٦٠/١٩٦ ، و٢٠٠٤ديـــــسمرب / كـــــانون األول٢٢ املـــــؤرخ ٥٩/٢٣٣، و ٢٠٠٣
 .٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٢٠ املؤرخ ٦١/٢٠٠ ، و٢٠٠٥ديسمرب /األول

ويف الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر القمـة         . ٣الفقرة  ،  ١، الفصل األول، القرار     Corr.1 و   A/CONF.206/6ثيقة  انظر الو  )٩٣( 
بالتنفيذ الكامل إلعـالن هيوغـو وإطـار عمـل          ’’ ، أعلن رؤساء الدول واحلكومات التزامهم       ٢٠٠٥العاملي لعام   

اعدة إىل البلـدان الناميـة املعرضـة         وخصوصا االلتزامـات املتـصلة بتقـدمي املـس          ...٢٠١٥-٢٠٠٥هيوغو للفترة   
للكوارث الطبيعية وإىل الدول املنكوبة اليت متر مبرحلة انتقال صوب االنتعاش املادي واالجتمـاعي واالقتـصادي                

قـرار  . ‘‘املستدام، ومـن أجـل أنـشطة احلـد مـن املخـاطر يف عمليـات اإلنعـاش واإلصـالح يف أعقـاب الكـوارث             
وقد اعتمدت أيضا عدة إعالنات علـى الـصعيد اإلقليمـي، تؤيـد تعزيـز               ). ز (٥٦ الفقرة   ،٦٠/١اجلمعية العامة   

رابطـة الـدول   (انظر على سبيل املثال، إعالن بنما . األنشطة املكرسة التقاء الكوارث الطبيعية وختفيف خماطرها 
؛ ٢٠، الفقرة   )٢٠٠٥يوليه  / متوز ٢٩أو احلكومات، بنما سييت،     /الكاريبية، مؤمتر القمة الرابع لرؤساء الدول و      

االجتمــاع الثالــث عــشر لقــادة رابطــة التعــاون االقتــصادي آلســيا واحملــيط اهلــادئ، بوســان،   (وإعــالن بوســان، 
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وقد نشأت هذه املبادرات عن تنامي الوعي بأن الركون إىل تقدمي اإلغاثـة يف حـاالت                 - ٣١
كـــوارث فقـــط ال يعمـــل ســـوى علـــى إدامـــة دورة الكـــوارث املتكـــررة، بتكلفـــة اجتماعيـــة  ال

ــدة  ــة متزاي ــصادية وبيئي ــه، انــصرف االهتمــام يف العقــود األخــرية مــن    .)٩٤(واقت ــاء علي إدارة  وبن
، والتركيــز علــى حــاالت الطــوارئ املــستعجلة، إىل اعتمــاد اســتراتيجيات احلــد مــن   الكــوارث

، بــالتركيز علــى أنــشطة الوقايــة )‘‘بــإدارة خمــاطر الكــوارث’’أيــضا املعروفــة (رث اخمــاطر الكــو
ــوارد      ــات واملــ ــة املمتلكــ ــاذ األرواح ومحايــ ــسهم يف إنقــ ــأهنا أن تــ والتخفيــــف الــــيت مــــن شــ

ــاء القــدرة علــى مواجهــة املخــاطر وضــمان أال تــؤدي    :  فاهلــدف مــزدوج.)٩٥(ضــياعها قبــل بن
 .اجلهود اإلمنائية إىل زيادة التعرض لتلك املخاطر

وينطوي احلد من خماطر الكوارث على عـدد مـن اإلجـراءات الـيت يـتعني علـى الـدول                     - ٣٢
وتتـراوح بـني    . يارأن تتخذها، مبساعدة من اجملتمع الدويل، حيثما يكـون ذلـك مالئمـا وضـرو              

وضع اإلطـارات الـسياسية والقانونيـة املالئمـة، مبـا يف ذلـك إقامـة هياكـل مؤسـسية مـستدامة،                      
للمخــاطر، وتــصميم محــالت توعيــة، وإجنــاز بــرامج تقنيــة وبــرامج لتخفيــف والقيــام بتقييمــات 

 حـد مـن أوجـه      أدىنوهـدفها التقليـل إىل      . املخاطر املادية، وتـشجيع تبـادل املعلومـات واملعرفـة         
التخفيـف  (اآلثار الـسلبية للمخـاطر أو للحـد منـها           ) الوقاية(الضعف وخماطر الكوارث لتفادي     

 .)٩٦(ستدامةوتيسري التنمية امل) والتأهب

__________ 
 

؛ وإعـالن داكـا بـشأن التحـديات البيئيـة والكـوارث             )٢٠٠٥نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١٩-١٨مجهورية كوريا،   
 ١٣-١٢ب آسـيا للتعـاون اإلقليمـي، داكـا،     مـؤمتر القمـة الثالـث عـشر لرابطـة جنـو         (الطبيعية يف جنوب آسيا،     

االجتمــاع االســتثنائي العــشرون  (؛ وإعــالن غواتيمــاال، ٣٥ إىل ٣٣، الفقــرات )٢٠٠٥نــوفمرب /تــشرين الثــاين
أكتــوبر / تـشرين األول ١٩ و ١٨لرؤسـاء أمريكـا الوسـطى واجلمهوريـة الدومينيكيـة وبيليـز، غواتيمـاال سـييت،         

 ).“راتيجي للحد من أوجه الضعف والكوارث يف أمريكا الوسطىإلطار االستا”الذي اعتمد  ()١٩٩٩
 Reducing the Risk of Disasters - Helping to Achieve Sustainable Poverty Reduction in a“:انظـر  )٩٤( 

Vulnerable World: A DFID policy paper”, Department for International Development, United 

Kingdom, March 2006, p.5. 
 .Living with Risk: A global review of disaster reduction initiatives”, ISDR, 2004, vol. I, pp. 2-10: انظر )٩٥( 
استراتيجية األمم املتحـدة الدوليـة للحـد        ‘‘ مناهج العمل الوطنية للحد من خماطر الكوارث      : ةياملبادئ التوجيه ” )٩٦( 

 .٢، الصفحة ٢٠٠٧من الكوارث، 
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 اجلوانب القانونية للوقاية والتخفيف - باء 
إن وضع ما يلزم من إطارات قانونية وسياسـية جانـب رئيـسي يف الوقايـة والتخفيـف،               - ٣٣

ــه احلــد مــن خمــاطر الكــوارث    ــا في ــذ اســتراتيجية    .)٩٧(مب ــدم احملــرز يف تنفي  ففــي اســتعراض للتق
دت األطـــر التنظيميـــة والقانونيـــة وأطـــر دِّلع بـــه متهيـــدا ملـــؤمتر هيوغـــو، ُحـــضـــطُيوكوهامـــا، اُ

، بكوهنـا مــن اجملـاالت الرئيـسية الــيت    ‘‘اإلدارة’’الـسياسيات، الـيت أشـري إليهــا مجاعيـا بـمـسائل      
 التنظـيم القـانوين الـدويل بـشأن احلـد مـن              كـان   ولـئن  .)٩٨(توجد فيها ثغـرات وحتـديات حمـددة       

ث أساســا علــى املــستوى احمللــي نظــرا خمــاطر الكــوارث قائمــا، فــإن التنظــيم يف هــذا اجملــال حيــد
شمل عـادة عنـصرا يتعلـق       يـ و. طنيـة علـى إدارة خمـاطر الكـوارث        للتركيز على تعزيز القـدرة الو     

 ببناء املؤسسات، على غرار ما أكـده إطـار عمـل هيوغـو الـيت أدرج يف عـداد أولويـات العمـل                      
مــة علــى قاعــدة ضــمان اعتبــار احلــد مــن خطــر الكــوارث أولويــة وطنيــة وحمليــة قائ   ’’اخلمــس

الـيت حــددها لتنفيـذ هــذه األولويــة   ‘‘ األنــشطة الرئيــسية’’ومــن بـني   .‘‘مؤسـسية صــلبة للتنفيـذ  
القيام، عند االقتضاء، باعتماد أو تعديل التشريعات لدعم احلـد مـن خطـر الكـوارث، مبـا يف                   ’’

 مـن   ذلك األنظمة واآلليات اليت تشجع على االمتثـال وتعـزز حـوافز االضـطالع بأنـشطة احلـد                 
توجه اجلهود الدولية للتنـسيق واملـساعدة       ينبغي أن   كما  . )٩٩(‘‘خطر الكوارث وختفيف آثارها   

 .)١٠٠(“ اجلهود الوطنيةاستكمال’’ و‘‘  تعزيز قدرهتاالنامية يفمساعدة البلدان ’’حنو 

علـى الـصعيد    وتوجد عموما فئتان من الصكوك القانونيـة ذات الـصلة بالوقايـة، سـواء        - ٣٤
إدارة لكـــوارث أو  اســـتجابة حلـــاالتصـــكوك تتنـــاول اال: لـــى الـــصعيد الـــوطينالـــدويل أو ع
 حيــث تتبــوأ الوقايــة والتخفيــف مكانــة بــارزة أو تتــضمن عنــصر أنــشطة احلــد مــن     الكــوارث

املخاطر أو ختفيف آثارهـا؛ وصـكوك تتنـاول مـسائل ذات صـلة قـد تتـضمن أحكامـا هلـا صـلة                        
ونظـرا القتـصار نطـاق      . ولـو مـن منظـور تبعـي       مبوضوع الوقاية من الكوارث وختفيف آثارها،       

 لـن تـرد     ههذا املوضوع على الكـوارث، فـإن التركيـز سينـصب علـى الفئـة األوىل، يف حـني أنـ                    

__________ 
 ضـمن سـياق     -وتــُعد األطـر التـشريعية والتنظيميـة املتـصلة بـالكوارث             ’’  (٣٤، الفقرة   A/60/227انظر الوثيقة    )٩٧( 

وهلـذا فـإن عمليـات      .  ذات أمهية أساسية خللق بيئة متكينية للحـّد مـن أخطـار الكـوارث              -النظم الوطنية املعززة    
 ).‘‘ـى بناء القدرات املتصلة بالكوارثاإلصالح القانوين مكون ضروري من مكونات أي مسعى يتوخ

 .A/CONF.62/L0.1الوثيقة  )٩٨( 
 .)ج(‘ ١ ’١٦ و ١٤الفقرة ، ٢، الفصل األول، القرار Corr.1 و A/CONF.206/6 الوثيقة )٩٩( 
 .٥ و ١٣، املرفق، الفقرتان ٤٦/١٨٢قرار اجلمعية العامة  )١٠٠(
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ــة األخــرية مــن الــصكوك، ال    إال ــأن     إشــارات حمــدودة للفئ ســيما علــى ســبيل التــذكري العــام ب
 . قانونية أخرىرد أيضا يف سياقات تاعتبارات الوقاية والتخفيف من آثار الكوارث 

 
 التعاون الدويل يف الوقاية من الكوارث وختفيف آثارها - ١ 

ركزت جهـود التعـاون املتعلقـة بـالتخفيف والتأهـب علـى أمـور                على الصعيد الدويل،   - ٣٥
مبا فيها آليـات    (آليات لإلنذار املبكر، وترتيبات للبحث واإلنقاذ، وقدرة احتياطية         : منها إنشاء 

 ومــا فتئــت تــشكل موضــوع ترتيبــات أو اتفاقــات دوليــة حمــددة، علــى .)١٠١()التمويــل الطــارئ
 من اآلليات اليت أنشئت علـى الـصعيد الـدويل           اغرار ما عليه األمر يف آلية اإلنذار املبكر وغريه        

 .بطرائق منها األمم املتحدة
ا احلد مـن    واليت تتناول الوقاية، مبا فيه     )١٠٢(ولعل االتفاقية الدولية العاملية األقرب عهدا      - ٣٦

رث هـي االتفاقيـة اإلطاريـة للمـساعدة يف جمـال احلمايـة              اخماطر الكوارث، وختفيـف آثـار الكـو       
كـل  ... ’’بأهنا  ‘‘ املساعدة’’ تعرف   فاالتفاقية. ٢٠٠٠مايو  /أيار ٢٢املدنية، اليت اعتمدت يف     

تـوقي  عمل تنجزه مصلحة احلماية املدنية التابعة لدولـة مـن الـدول لفائـدة دولـة أخـرى هبـدف           
ص علـى أن الـدول األطـراف        نورغم أن مثة حكما عاما يـ      . )١٠٣(‘‘الكوارث أو ختفيف عواقبها   

الوقايـة والتنبـؤ والتأهـب، فـإن     منـها   يف جمـاالت  )١٠٤(‘‘باستطالع آفاق التعـاون [...] تتعهد  ’’
. )١٠٥(‘‘إبـــان وقـــوع الكـــوارث أو وشـــوكها’’تعلـــق باملـــساعدة يجممـــل أحكامهـــا اجلوهريـــة 

تمثــل يف  ياإلنــسانيةاملــساعدة ا مــن  حمــدداالــيت تتنــاول جانبــ   )١٠٦( تــامبرييوتتــوخى اتفاقيــة 
االتصاالت السلكية والالسلكية، التعاون بني الـدول، وكـذلك مـع الكيانـات مـن غـري الـدول                   
واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة، لتــسهيل اســتخدام االتــصاالت الــسلكية والالســلكية، يف أمــور  

ــها  ــه   )١٠٧(‘‘ مــن الكــوارث داحلــ’’من ــذي عــرف بأن ــدابري ال’’ال ــيت هتــدف  ت ــن إىل ال ــة م  الوقاي
__________ 

 ,”An Overview of Policies and Legislative Trends in Disaster Prevention - Concept Paper“: انظــر )١٠١(
Inter-Agency Task Force on Disaster Reduction, Second Meeting, Geneva, 10-11 October 2000, paras. 19-30. 

د  يف أغـراض االحتـا     يـان توخي ١٩٢٧التفاقيـة والنظـام األساسـي املؤسـسان الحتـاد اإلغاثـة الـدويل لعـام                 اكانت   )١٠٢(
 ).٢املادة (‘‘ بصفة عامة، تشجيع دراسة التدابري الوقائية ضد الكوارث’’

 ).د (١املادة ، ٢٠٠٠مايو /أيار ٢٢، االتفاقية اإلطارية للمساعدة يف جمال احلماية املدنية )١٠٣(
 .٤املرجع نفسه، املادة  )١٠٤(
ناول الطرائق التقنية وغريها من إجـراءات       وتتوخى املعاهدة وضع اتفاقات أخرى تت     ). أ (٤املادة  املرجع نفسه،    )١٠٥(

 .))ب(٤املادة  (التنفيذ لتسهيل التعاون الدويل
، للحد من الكوارث ولعمليـات اإلغاثـة       اتفاقية تامبريي املتعلقة بتقدمي موارد االتصاالت السلكية والالسلكية  )١٠٦(

 ).United Nations, Treaty Series, vol. 2296, No. 40906(، ١٩٩٨يونيه /حزيران ١٨
 ).١ (٣املرجع نفسه، املادة  )١٠٧(
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أو التخفيــف /أو رصــدها و/هلــا وأو االســتجابة /وأو التأهــب هلــا / وأو التنبــؤ هبــا/والكــوارث 
 .)١٠٨(‘‘هاآثار من
ــدان       - ٣٧ ــة البل ــل اتفاقي ــات األوىل، مــن قبي ــصعيد اإلقليمــي، تكــاد تركــز االتفاقي وعلــى ال

، تركيـــزا حـــصريا علـــى ١٩٩١ حـــاالت الكـــوارث، لعـــام األمريكيـــة لتـــسهيل املـــساعدة يف
ــاطراد       .)١٠٩(االســتجابة حلــاالت الكــوارث   ــة، تؤكــد ب ــات احلديث ــع االجتاه ــشيا م ــه مت ــري أن  غ

وعلـى سـبيل املثـال، فـإن االتفـاق          . الصكوك اإلقليمية األحدث عهدا علـى الوقايـة والتخفيـف         
ــدول الك    ــسبني لرابطــة ال ــدول األعــضاء واألعــضاء املنت ــة للتعــاون اإلقليمــي بــ  بــني ال شأن اريبي

 هدفــه املعلــن هــو إنــشاء آليــات قابلــة للتنفيــذ قانونيــا لتعزيــز  الكــوارث الطبيعيــة يــنص علــى أن
 وتــدرج املعاهــدة حكمــا بــشأن  .)١١٠(التعــاون يف جمــال الوقايــة مــن الكــوارث وختفيــف أثرهــا  

 ومجاعـة، تـدابري    أن تتخذ، فرادى،الوقاية والتخفيف، يستوجب على األطراف، يف مجلة أمور      
 الطبيعية، والتبادل الـدوري     إدارة الكوارث لدعم التعاون األقاليمي وداخل املنطقة اإلقليمية يف        

 .)١١١(للمعلومات املستكملة
ــع   فويف  - ٣٨ ــرة أقــرب عهــدا، اتب ــق بــ    ات ــوب شــرق آســيا املتعل إدارة تفــاق رابطــة أمــم جن

‘‘ إدارة الكـوارث  ’’متكـامال يف    ، هنجـا    ٢٠٠٥ الطـوارئ، لعـام      ستجابة حلاالت  واال الكوارث
ختفيــف أثرهــا، ويغطــي أنــشطة تتــراوح بــني حتديــد خمــاطر الكــوارث وتقييمهــا، والوقايــة منــها 

تـويل األولويـة   ’’ويطلـب مـن الـدول األطـراف أن     . الستجابة حلاالت الطـوارئ هلا وا والتأهب  
ث ورصـدها والتخفيـف     للوقاية والتخفيف، وأن تتخذ بالتايل التدابري التحوطيـة التقـاء الكـوار           

أن تقـوم، قـدر املـستطاع، بتعمـيم جهـود احلـد مـن خمـاطر الكـوارث يف                    ’’ و. )١١٢(‘‘من أثرها 
ويقـع علـى عـاتق      . )١١٣(‘‘سياسات التنمية املستدامة، والتخطيط والربجمـة علـى مجيـع األصـعدة           

الكـوارث  األطراف التزام عام بالتعاون يف وضع وتنفيذ تـدابري احلـد مـن اخلـسائر املترتبـة علـى                    

__________ 
 ).٧(١املادة املرجع نفسه،  )١٠٨(
 .١٩٩١ة لالستجابة الطارئة يف حاالت الكوارث، لعام يبيانظر أيضا االتفاق املنشئ للوكالة الكار )١٠٩(
 .٢املادة  )١١٠(
وقاية مـن الكـوارث الطبيعيـة والتخفيـف         يف جمال نقل املواد واملعدات لل     ’’كما يشترط احلكم أنه     ). ٣ (٨املادة   )١١١(

مــن حــدهتا، تتخــذ األطــراف املتعاقــدة التــدابري الــضرورية لــضمان تعــاون القطــاع اخلــاص يف جمــال النقـــل             
 .‘‘والبحري اجلوي

 ).٤ (٣املادة  ،١٥٧، الصفحة ASEAN Document Series 2005:انظر )١١٢(
 ).٥ (٣املادة املرجع نفسه،  )١١٣(
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د والتقيـيم واإلنـذار املبكـر،    صفيها، يف مجلة أمور، حتديد خماطر الكوارث؛ وتطوير نظم للر         مبا
 .)١١٤(ووضع ترتيبات احتياطية لإلغاثة يف حاالت الكوارث

مـن  ا أن االلتزام بالتعاون يف اتقـاء الكـوارث هـو بـدوره موضـوع أحكـام حمـددة،               مك - ٣٩
 ورصـد جوانـب    ؛)١١٥(القيـام بتقييمـات للكـوارث      طـراف تستوجب على األ  قبيل األحكام اليت    

وضــع اســتراتيجيات لتحديــد املخــاطر النامجــة عــن األخطــار واتقائهــا واحلــد     و ؛)١١٦(الــضعف
 واختاذ تدابري للحـد مـن اخلـسائر النامجـة عـن الكـوارث، بطرائـق منـها وضـع تـدابري                ؛)١١٧(منها

وضـع ترتيبـات وطنيـة لإلنـذار املبكـر           و ؛)١١٨(تشريعية أو غريها من التدابري التنظيميـة وتنفيـذها        
 والتعـاون، عنـد االقتـضاء، يف رصـد األخطـار الـيت هلـا                ؛)١١٩(واستعراضـها تعهـدها   بالكوارث و 

 والقيـام فرديـا     ؛)١٢٠(إلنـذار املبكـر   لآثار عـابرة للحـدود، وتبـادل املعلومـات وتقـدمي معلومـات              
خلـسائر النامجـة عـن      استجابة للحد مـن ا    خطط  /مجاعيا بوضع استراتيجيات وخطط طوارئ     أو

ســتجابة  ووضــع ترتيبــات احتياطيــة إقليميــة لإلغاثــة يف حــاالت الكــوارث واال ؛)١٢١(الكــوارث
 والتخــصيص الطــوعي ألصــول وقــدرات ميكــن إتاحتــها للترتيبــات       ؛)١٢٢( الطــوارئحلــاالت
 ويقـيم   .)١٢٣( الطـوارئ  سـتجابة حلـاالت    اإلقليمية لإلغاثـة يف حـاالت الكـوارث واال         االحتياطية

ثرهـا، آليـة     أ لكـوارث والتخفيـف مـن     اصكوك القانونية اليت تتناول مـسألة الوقايـة مـن           معظم ال 
مؤسسية للقيام بعدد مـن املهـام احملـددة يف إطـار تنفيـذ التزامـات الوقايـة والتخفيـف املنـصوص                     

 .)١٢٤(عليها مبوجب املعاهدة
__________ 

 .٤املادة املرجع نفسه،  )١١٤(
 ).ب) (١ (٥املادة املرجع نفسه،  )١١٥(
 ).ج) (١ (٥املادة املرجع نفسه،  )١١٦(
 ).١ (٦املادة املرجع نفسه،  )١١٧(
 ).أ) (٢ (٦املادة املرجع نفسه،  )١١٨(
 ).١ (٧املادة املرجع نفسه،  )١١٩(
 ).٢ (٧املادة املرجع نفسه،  )١٢٠(
 ).١ (٨املادة املرجع نفسه،  )١٢١(
 .)أ) (٢ (٨املادة ع نفسه، املرج )١٢٢(
 ).١ (٩املادة املرجع نفسه،  )١٢٣(
الـدول املـشاركة يف منظمـة التعـاون     انظر على سبيل املثال الربوتوكول اإلضايف لالتفاق املربم بني حكومات           )١٢٤(

الت االقتصادي يف منطقة البحر األسود بشأن التعاون يف تقدمي املساعدة الطارئة واالستجابة الطارئـة يف حـا                
؛ ٢٠٠٥أكتـوبر  / األولتـشرين  ٢٠ النامجـة عـن األنـشطة البـشرية، املعتمـد يف       الكوارث الطبيعية والكوارث  

اتفــاق رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا املتعلــق بــإدارة الكــوارث واالســتجابة حلــاالت الطــوارئ، واملــؤرخ   و
ــوز ٢٦ ــه /مت ــواد ٢٠٠٥يولي ــ)٣) (٢ (٩و ) ٦) (٥) (٤ (٨، و )٤) (٣ (٥، امل ــادة ، وك ــيت ٢٠ذلك امل  ال
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 املتعلقــة ، تــستوجب االتفاقيــةنامجــة عــن األنــشطة البــشرية وفيمــا يتعلــق بــالكوارث ال  - ٤٠
أن حتمـي البـشر والبيئـة مـن     ’’باآلثار العابرة للحدود للحوادث الصناعية على الدول األطراف      

للوقايـة  ‘‘ التـدابري املالئمـة   ’’واختـاذ    )١٢٥(‘‘احلوادث الصناعية مبنع تلك احلوادث قدر املستطاع      
خمــاطر مبــا فيهــا تــدابري حلمــل املــشغلني علــى العمــل مــن أجــل احلــد مــن  ’’مــن تلــك احلــوادث 
وتــشمل هــذه التــدابري الوقائيــة حتديــد أهــداف الــسالمة، واعتمــاد   . )١٢٦(‘‘احلــوادث الــصناعية

تشريعات أو مبادئ توجيهية تتعلق بتدابري السالمة ومعايريها، وحتديد األنـشطة اخلطـرة املعينـة               
  اختـاذ تـدابري وقائيـة خاصـة، والقيـام بتقييمـات للمخـاطر، وتقـدمي معلومـات ذات                   تـستلزم اليت  

 املختــصة، واســتخدام أنــسب التكنولوجيــات ملنــع تلــك احلــوادث، وتــوفري  الــسلطاتصــلة إىل 
ــة، ورصـــد     ــة فعالـ ــتراط وضـــع هياكـــل وممارســـات إداريـ ــيم والتـــدريب املالئمـــني، واشـ التعلـ

 .)١٢٧(اخلطرة األنشطة
ــام يفوعلـــى الـــصعيد األورويب، أنـــشئت   - ٤١ ــة   .)١٢٨(٢٠٠١ عـ ــة األوروبيـ ــة للجماعـ آليـ

حلماية املدنيـة، وتـضع هـذه اآلليـة إطـارا           ألغراض ا ن يف جمال تدخالت املساعدة      لتسهيل التعاو 
حلمايـة  ألغـراض ا  تنظيميا للتعاون بني اجلماعـة األوروبيـة والـدول األعـضاء يف جمـال املـساعدة                 

‘‘ األمهيــة امللموســة’’ ويعتــرف القــرار املنــشئ لآلليــة بـــ. املدنيــة يف حــاالت الطــوارئ الكــربى
عـددا مـن أنـشطة      حيمـل   و )١٢٩(ماية من الكوارث الطبيعيـة والتكنولوجيـة والبيئيـة        للوقاية يف احل  

__________ 
 

ــسانية       ــساعدة اإلنـ ــسيق املـ ــيا لتنـ ــرق آسـ ــوب شـ ــم جنـ ــة أمـ ــز رابطـ ــشئ مركـ ــدة  . تنـ ــد أرفقـــت باملعاهـ وقـ
 .املركز صالحيات

 ).١( ٣املادة ، ١٩٩٢مارس /آذار ١٧، االتفاقية املتعلقة باآلثار العابرة للحدود للحوادث الصناعية )١٢٥(
اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة ملنــع احلــوادث الــصناعية الكــربى،   : وانظــر أيــضا). ١( ٦املــادة ، املرجــع نفــسه )١٢٦(

‘‘ حلماية العمال واجلمهور والبيئة من خماطر احلـوادث الكـربى         ’’، اليت تشترط وضع سياسة وطنية       ١٩٩٣ لعام
 .))١( ٤املادة (

 .املرفق الرابع ،١٩٩٢مارس /آذار ١٧، االتفاقية املتعلقة باآلثار العابرة للحدود للحوادث الصناعية )١٢٧(
 Official Journal of the، ٢٠٠١أكتــوبر / األولتــشرين ٢٣ املــؤرخ EC, Euratom/20001/792اجمللــس قــرار  )١٢٨(

European Communities, vol. 44, L.299, 15 November 2001ــية ، وانظــــر أيــــضا قــــرار  املفوضــ
2004/277/EC,Euratom ــؤرخ ــسمرب / كــانون األول٢٩ امل ــذي ير٢٠٠٣دي ــرار اجمللــس     ال ــذ ق ســي قواعــد تنفي

2001/792/EC, Euratom Official Journal of the European Union, vol. 47, No L.87, 25 March 2004. Cf. G  ؛
 Potyka and K. Beeckman, “The Regulatory Framework for Disaster Response established within: وراجـع 

the European Union: A Focus on Humanitarian Aid and Civil Protection”, (Austrian Red Cross and IFRC - 

International Disaster Response Laws, Rules and Principles Programme, 2005). 
املنـشئ لفريـق   ) ٢( ٨٧القـرار  : وانظـر أيـضا  . مـن الديباجـة  ) ٤(الفقرة ، EC, Euratom/20001/792اجمللس قرار  )١٢٩(

عاون من أجل الوقاية من الكوارث الطبيعية والتكنولوجية الكربى واحلمايـة منـها وتنظـيم اإلغاثـة يف حاالهتـا         الت
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تنظيم أنـشطة تدريبيـة؛ والتحديـد املـسبق      : الوقاية والتأهب اليت يلزم أن تقوم هبا الدول، ومنها        
ألفرقة التدخل املتاحة أو املمكنة، وكذا أفرقة التقييم أو التنسيق؛ وتوفري معلومات مسبقة عـن               

 وإنشاء قدرة للرصد؛ وإنشاء نظام لالتصاالت واملعلومات يف حـاالت           ؛)١٣٠( املوارد توفرمدى  
ــوارئ ــام .)١٣١(الطـ ــاد األورويب  ٢٠٠٧ ويف عـ ــس االحتـ ــع جملـ ــة  ’’، وضـ ــا للحمايـ ــكا ماليـ صـ
ــة ــن   ، )١٣٢(‘‘املدنيــ ــرة مــ ــسري يف الفتــ ــاين ١يــ ــانون الثــ ــاير / كــ ــانون ٣١ إىل ٢٠٠٧ينــ  كــ
يكمـل جهـود الـدول األعـضاء الراميـة إىل محايـة             ، ويقدم الدعم املـايل و     ٢٠١٣ديسمرب  /األول

النامجــة عــن األنــشطة النــاس، والبيئــة يف حــاالت منــها حــاالت الكــوارث الطبيعيــة والكــوارث 
 .)١٣٤( واحلد منهاة مبا يف ذلك اختاذ تدابري التقاء آثار حالة طارئ.)١٣٣(البشرية
يط حلـــاالت واعتمـــدت أيـــضا علـــى الـــصعيد دون اإلقليمـــي اتفاقـــات بـــشأن التخطـــ  - ٤٢

 وعلى سبيل املثـال، يـورد االتفـاق       .)١٣٥(الطوارئ، وذلك ألغراض إنشاء آليات مؤسسية عادة      
__________ 

 
يف جملــس أوروبــا الــذي اعتمدتــه جلنــة وزراء ) ‘‘االتفــاق األورويب اجلزئــي املفتــوح املتعلــق باألخطــار الكــربى(

 .١٩٨٧مارس /آذار ٢٠
تــزود الــدول  ’’ (٣، املــادة )٢٠٠٣ديــسمرب / كــانون األول٢٩( EC,Euratom/2004/277 انظــر قــرار اجمللــس   )١٣٠(

 ).‘‘حلماية املدنيةألغراض ااملشاركة اللجنة باملوارد املتاحة من أجل تدخالت املساعدة 
وقت كتابة هذه السطور، جرى النظر يف اقتراح إلعادة صياغة آليـة احلمايـة املدنيـة، وذلـك لغايـات مـن بينـها                         )١٣١(

 Proposal for a Council Decision Establishing a Community Civil Protection“انظــر . توســيع واليتــها

Mechanism”, Document COM (2006)29 final, presented by the Commission of the European 

Communities, 26 January 2006 .    ها اشـتراط  ويشمل االقتراح زيادة التأكيد على الوقايـة والتأهـب، بطرائـق منـ
 .املزيد من املسامهة يف تطوير قدرات اإلنذار املبكر

 .٢٠٠٧مارس / آذار٥ املؤرخ EC, Euratom/2007/162 قرار اجمللس )١٣٢(
انظــر توجيــه جملــس االحتــاد .  املتعلقــة بــاملواد اخلطــرةالكــوارثكانــت الوقايــة أيــضا موضــوع تنظــيم يف ســياق  )١٣٣(

بـشأن مراقبـة أخطـار احلـوادث     ) ”Seveso II“ ((١٩٩٥ديـسمرب  /األول كـانون  ٩ املؤرخ  EC/82/96األورويب
مـن تـدابري الوقايـة والتأهـب      الكربى املتعلقة باملواد اخلطرة، ويستوجب علـى الـدول األعـضاء أن تفـرض عـددا             

 EC/2003/105  ووســع نطــاق التوجيــه مبقتــضى توجيــه الربملــان األورويب واجمللــس. علــى مــشغلي املــواد اخلطــرة
 .٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٦خ املؤر

 .١، املادة )٢٠٠٧مارس / آذار٥(، EC, Euratom/2007/162 قرار اجمللس )١٣٤(
الوكالـة الكاريبيـة لالسـتجابة      ومنـها   . كما أنشئت عدة آليات مؤسسية دون إقليمية يف منطقة أمريكـا الالتينيـة             )١٣٥(

لكوارث الطبيعية يف أمريكا الوسطى، وجلنـة األنـديز         الطارئة يف حاالت الكوارث، ومركز التنسيق للوقاية من ا        
للوقاية واملساعدة يف حاالت الكوارث؛ وجلنة البلدان األمريكية للحد من الكوارث الطبيعية، وصندوق البلدان    

كمـا تتعهـد    . األمريكية للمعونة يف حاالت الطـوارئ وشـبكة البلـدان األمريكيـة للتخفيـف مـن آثـار الكـوارث                   
هذا املوضوع عدة منظمات وكيانات دولية إقليمية، مبا فيها منظمة الصحة للبلـدان األمريكيـة،    مبادرات بشأن   

) Res. AG/Res. 2314 (XXXVII O/07) قــرارالراجــع . ورابطــة الــدول الكاريبيــة ومنظمــة الــدول األمريكيــة  
ــد يف      ــة، املعتم ــدول األمريكي ــة ال ــة ملنظم ــة العام ــران٥للجمعي ــه / حزي ــصعيد  انظــر أيــ . ٢٠٠٧يوني ــى ال ضا عل

ــا، املعتمــد يف  ٢ )٨٧(القــرار واألورويب،  ــة وزراء جملــس أوروب ، املنــشئ لفريــق ١٩٨٧مــارس / آذار٢٠ للجن
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 مـن  )١٣٦(املنشئ جمللس التخطيط املـدين العـسكري يف حـاالت الطـوارئ جلنـوب شـرق أوروبـا               
: إدارة الكـــوارثحتـــسني أســـاليب التنـــسيق يف كافـــة مراحـــل دورة  ’’بـــني وظـــائف اجمللـــس  

بــني املــربم ويتــضمن االتفــاق . )١٣٧(‘‘ة، والتخطــيط، واالســتجابة، والــتعمريالتخفيــف، والوقايــ
ــشأن       ــدول املــشاركة يف منظمــة التعــاون االقتــصادي يف منطقــة البحــر األســود ب حكومــات ال

االت الكـوارث الطبيعيـة والكـوارث       حلـ التعاون يف تقدمي املساعدة الطارئة واالستجابة الطارئة        
  املقـدِّم للمـساعدة    الطـرف ’’ املبدأ األساسي الـذي مفـاده أن         ،)١٣٨(النامجة عن األنشطة البشرية   

 .)١٣٩(‘‘الكارثة إىل اتقاء عواقب... يساعد الطرف الطالب للمساعدة بوسائل وتدابري ترمي 
ومثة عدد كبري من االتفاقات املربمة على الصعيد الثنـائي الـيت تـشمل عنـصري الوقايـة                   - ٤٣

 مبــا يف ذلــك يف مــسائل التعــاون  ،)١٤٠(تعــاون املتبــادلوأكثرهــا شــيوعا معاهــدات ال. والتأهــب
__________ 

 
 .التعاون من أجل الوقاية من الكوارث الطبيعية والتكنولوجية الكربى واحلماية منها وتنظيم اإلغاثـة يف حاالهتـا                

 .أدناهرابعا ء انظر أيضا املناقشة املتعلقة باإلخطار، يف اجلز
 .٢٠٠١أبريل /نيسان ٣ املربم يف صوفيا، يف )١٣٦(
 .املادة الرابعة )١٣٧(
أكتوبر / األول تشرين ٢٠ املؤرخ   الربوتوكول اإلضايف لالتفاق  أيضا  ، انظر   ١٩٩٨أبريل  / نيسان ١٥املعتمد يف    )١٣٨(

 .واملنشئ لشبكة موظفي االتصال املعنية باملساعدة يف حاالت الطوارئ، ٢٠٠٥
 ).٢( ٣املادة  )١٣٩(
انظـر علـى ســبيل املثـال، االتفاقيـة املربمــة بـني مملكـة هولنــدا ومملكـة بلجيكـا بــشأن املـساعدة املتبادلـة ملكافحــة            )١٤٠(

للمساعدة يف الوقاية من الكوارث وضمان عمل أكثر فعالية، يقيم ’’ (١٣، املادة ١٩٨٤الكوارث واحلوادث، 
وهلذه الغاية، يتبادالن كل املعلومات املفيدة ذات الطـابع العلمـي           . يقا بينهما الطرفان املتعاقدان تعاونا دائما ووث    

االتفاقية املربمة بني اجلمهورية الفرنـسية ومجهوريـة أملانيـا        : انظر أيضا و). ‘‘والتقين وينظمان اجتماعات منتظمة   
؛ واالتفاق املربم   ١١ املادة   ،١٩٧٧االحتادية بشأن املساعدة املتبادلة يف حاالت الكوارث أو احلوادث اخلطرية،           

بــني حكومــة اجلمهوريــة الفرنــسية وجملــس االحتــاد السويــسري بــشأن املــساعدة املتبادلــة يف حــاالت الكــوارث   
؛ واالتفاق املربم بـني حكومـة اجلمهوريـة الفرنـسية وحكومـة       )ب) (١ (١٣، املادة   ١٩٨٧واحلوادث اخلطرية،   

، ١٩٩٨مـايو   / أيـار  ٢٥ملـدين، واملـؤرخ     االكـوارث وإدارهتـا واألمـن       ماليزيا بشأن التعاون يف جمـال الوقايـة مـن           
؛ واالتفاقيــة املربمــة بــني حكومــة اجلمهوريــة الفرنــسية وحكومــة )حمفــوظ لــدى شــعبة التــدوين (٣ و ٢املادتــان 

ة يف حــاالت الكــوارث لــساعدة املتباداملــاجلمهوريــة اإليطاليــة يف جمــال توقــع املخــاطر الكــربى والوقايــة منــها و  
، واالتفاقية املربمـة بـني     )حمفوظ لدى شعبة التدوين    (٤-١، املواد   ١٩٩٢،  عن األنشطة البشرية  طبيعية النامجة   ال

احلـوادث   حكومة اجلمهورية الفرنسية وحكومة مملكة بلجيكا بشأن املساعدة املتبادلـة يف حـاالت الكـوارث و               
لتعـاون العلمـي والتكنولـوجي واملـساعدة        ؛ واتفـاق ا   )حمفوظ لـدى شـعبة التـدوين       (١١، املادة   ١٩٨١اخلطرية،  

وزارة داخليـة   املتبادلة يف جمال احلماية املدنيـة والوقايـة مـن الكـوارث، املـربم بـني وزارة داخليـة مملكـة إسـبانيا و                       
؛ واتفــاق التعــاون العلمــي   )حمفــوظ لــدى شــعبة التــدوين    (٣، املــادة ١٩٩٧الواليــات املتحــدة املكــسيكية،   

املتبادلة يف جمال احلماية املدنية والوقاية من الكوارث، واملربم بني وزارة الدفاع الوطين             والتكنولوجي واملساعدة   
؛ )حمفـوظ لـدى شـعبة التـدوين        (٣، املـادة    ١٩٩٧جلمهورية أوروغـواي الـشرقية وزارة داخليـة مملكـة إسـبانيا،             

بـشأن التعـاون يف جمـال    ومذكرة التفـاهم بـني حكومـة االحتـاد الروسـي وحكومـة الواليـات املتحـدة األمريكيـة             
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 )١٤٢()مـــن قبيـــل التنبـــؤ بـــالظواهر اخلطـــرية ورصـــدها وتبـــادل املعلومـــات التقنيـــة ( )١٤١(الـــتقين
 ومــن .)١٤٣(واجلوانــب األخــرى للوقايــة والتأهــب، مــن قبيــل إنــشاء قــدرات للبحــث واإلنقــاذ   

 املنـتظم للمعلومـات بـشأن حالـة         اشـتراط التبـادل   : اخلصائص الرئيسية هلـذه االتفاقـات مـا يلـي         
؛ والتعهد بتبادل املساعدة، قدر املستطاع، يف إجراء مهـام البحـث            )حالة شدة حمتملة  أو  (شدة  

أثناء القيـام بعمليـات؛     احلصول على تسهيالت    واإلنقاذ؛ واالتفاق على اإلتاحة املتبادلة لفرص       
؛ واشـتراط تبـادل املعلومـات      والتعهد بتنسيق األنشطة، بأساليب منها وضع إجراءات مـشتركة        
 وااللتزام بالتعاون بـشأن     ؛)١٤٤(بشأن مدى توفر املوارد وكذا تبادل املعرفة بشأن إدارة املخاطر         

 ووضــــع إجــــراءات ؛)١٤٥(التخطــــيط للطــــوارئ؛ والــــضبط الــــدوري لوصــــالت االتــــصاالت
ــات املتخصــصة    ؛)١٤٦(لإلخطــار ــصاصيني، ونقــل أحــدث التكنولوجي ــدريب االخت ــزام بت  وااللت

__________ 
 

، املــادة األوىل ١٩٩٦الوقايــة يف حــاالت الطــوارئ الطبيعيــة والنامجــة عــن األنــشطة البــشرية واالســتجابة هلــا،    
 ).حمفوظ لدى شعبة التدوين(

 أيرلنـدا دة لربيطانيـا العظمـى و     حـ انظر على سبيل املثال، مذكرات متبادلة مبثابـة اتفـاق بـني حكومـة اململكـة املت                 )١٤١(
ــشم ــة ال ــاتالية وحكوم ــام   الوالي ــة، لع ــة    ١٩٦٦ املتحــدة األمريكي ــستمر حملطــات األحبــاث املتعلق ــشغيل امل  للت

 بـصيغته املعدلـة مبوجـب    ١٩٥٨ديـسمرب  / كـانون األول  ٣٠باألعاصري يف جـزر كاميـان املنـشأة مبوجـب اتفـاق             
 الربتغاليـة بـشأن التعـاون       ؛ والربوتوكـول املـربم بـني مملكـة إسـبانيا واجلمهوريـة            ١٩٦٠فربايـر   / شـباط  ١٥اتفاق  

 ).٢(١، املادة ١٩٩٢التقين واملساعدة املتبادلة يف ميدان احلماية املدنية، لعام 
االتفاقية املربمة بني حكومة اجلمهوريـة الفرنـسية وحكومـة مملكـة بلجيكـا بـشأن املـساعدة املتبادلـة يف حـاالت                        )١٤٢(

 أملانيا االحتاديـة بـشأن      ةاق املربم بني الدامنرك ومجهوري    ؛ واالتف ١١، املادة   ١٩٨١الكوارث واحلوادث اخلطرية،    
 .١١ ، املادة١٩٨٥، )ذكرات متبادلةاملشفوع مب(ملتبادلة يف حاالت الكوارث أو احلوادث اخلطرية ااملساعدة 

ت انظر على سبيل املثال، االتفاق املربم بني حكومة جنوب أفريقيا وحكومة اجلمهورية الفرنسية لتنسيق خـدما        )١٤٣(
؛ واالتفاق املـربم بـني حكومـة جنـوب أفريقيـا وحكومـة              )حمفوظ لدى شعبة التدوين    (٢٠٠١البحث واإلنقاذ،   

 ).حمفوظ لدى شعبة التدوين (٢٠٠٠مجهورية ناميبيا بشأن تنسيق خدمات البحث واإلنقاذ، 
ومجهوريـة الفلـبني بـشأن    انظر على سـبيل املثـال، بروتوكـول النوايـا بـني حكومـة الواليـات املتحـدة األمريكيـة            )١٤٤(

 ).حمفوظ لدى شعبة التدوين) (٣( ٣، املادة ٢٠٠١ث وإدارهتا، رالتعاون يف جمال الوقاية من الكوا
االتفاق املـربم بـني حكومـة جنـوب أفريقيـا وحكومـة اجلمهوريـة الفرنـسية لتنـسيق خـدمات البحـث واإلنقـاذ،                          )١٤٥(

 .٣، املادة ٢٠٠١
تفاق املـربم بـني حكومـة مجهوريـة فنلنـدا وحكومـة مجهوريـة إسـتونيا بـشأن التعـاون                     انظر على سبيل املثال، اال     )١٤٦(

 .٥، املادة ١٩٩٥واملساعدة املتبادلة يف حاالت احلوادث، 
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 ولئن كان معظم االتفاقـات حيـدد الـسلطات احملليـة املـسؤولة عـن تنفيـذ                  .)١٤٧(ر املعلومات ونش
 .)١٤٨( هلذه الغايةاالتفاق، فإن معاهدات أخرى تنشئ مؤسسات مشتركة

وعلــى الــصعيد احمللــي، ســنت منــذ عقــود تــشريعات للوقايــة مــن الكــوارث وختفيــف     - ٤٤
 وباإلضـافة إىل ذلـك، تـدرج        .)١٤٩(ماية املدنيـة  سيما منها قوانني احل    آثارها يف بعض الدول، ال    
 وقـد سـن     .)١٥٠(يف مجلـة مـن القـوانني احملليـة األخـرى          مـن الكـوارث     عدة دول جوانب الوقاية     

عدد كبري من البلدان، يف اآلونة األخرية، تشريعات وطنية حمددة بشأن إدارة خمـاطر الكـوارث           
 صــرحية يف بعــض احلــاالت تغطــي شــىت جوانــب الوقايــة والتخفيــف والتأهــب، وذلــك بــصورة 

__________ 
 التأهـب للكـوارث والوقايـة      بـشأن التعـاون   ب املتعلـق تفاق املربم بني مملكـة إسـبانيا ومجهوريـة األرجنـتني            االانظر   )١٤٧(

 .املادة الرابعة، ١٩٨٨ادلة يف حاالت الكوارث، منها، واملساعدة املتب
تفاق املـربم بـني حكومـة الواليـات املكـسيكية املتحـدة وحكومـة مجهوريـة غواتيمـاال          االانظر على سبيل املثال،     )١٤٨(

املنــشئ آلليــة استــشارية مــشتركة (، ١٩٨٧، بــشأن التعــاون للوقايــة واملــساعدة يف حــاالت الكــوارث الطبيعيــة 
تفـاق املـربم   اال؛ و١ املـادة  ،عية على سكان املناطق احلدوديةيث الطبرر اإلمكان، من آثار الكوابغرض احلد، قد 

يف املتبادلـة   التأهب للكوارث والوقاية منها، واملـساعدة        بني مملكة إسبانيا ومجهورية األرجنتني بشأن التعاون يف       
 بــني حكومــة مملكــة إســبانيا وحكومــة تفــاق املــربماالاملــادة احلاديــة والعــشرون؛ و، ١٩٨٨حــاالت الكــوارث، 

 ،٢٠٠١ لتخفيــف آثارهــا،املتبادلــة االحتــاد الروســي بــشأن التعــاون يف جمــال الوقايــة مــن الكــوارث واملــساعدة  
تفاق املربم بني مملكة إسـبانيا واجلمهوريـة الفرنـسية يف جمـال احلمايـة             اال؛ و )حمفوظ لدى شعبة التدوين    (٥ املادة

؛ ومذكرة التفاهم بني حكومـة االحتـاد الروسـي    )حمفوظ لدى شعبة التدوين    (٤املادة  ،  ٢٠٠١،  واألمن املدنيني 
بشأن التعاون يف جمال الوقاية يف حاالت الطـوارئ الطبيعيـة والنامجـة عـن               األمريكية  وحكومة الواليات املتحدة    

تفــاق املــربم بــني اال؛ و)حمفــوظ لــدى شــعبة التــدوين(، املــادة الرابعــة ١٩٩٦األنــشطة البــشرية واالســتجابة هلــا، 
ــاون يف جمــال الكــوارث      ــشأن التع ــة شــيلي ب ــتني ومجهوري ــة األرجن ــادة ١٩٩٧، مجهوري ــدى   (٣، امل ــوظ ل حمف

 ).التدوين شعبة
 ١٧٠من قبيـل مرسـوم القـانون رقـم          (لئن كانت تشريعات احلماية املدنية تركز عادة على التأهب واالستجابة            )١٤٩(

يقــصد باحلــد مــن الكــوارث جممــوع أنــشطة الوقايــة والتأهــب  (٢، املــادة )بــاكو(املتعلــق بنظــام احلمايــة املدنيــة 
. فيـه أنـشطة الوقايـة والتخفيـف    أُدرجـت  هنجا أوسـع نطاقـا   اتبع  بعض الدول  فإن،  ‘‘... واالستجابة واإلنعاش 
م ، املنـشئ للنظـا    ١٩٨٣ينـاير   / كـانون الثـاين    ١١ املؤرخ   ١٩٣٨٦املرسوم السامي رقم    فإن  وعلى سبيل املثال،    

مـن ضـعف األشـخاص واجملتمعـات        ... احلـد   ’’دافه  هالوطين للحماية املدنية يف بوليفيا، والذي يدرج من بني أ         
قـانون احلـد مـن      : وانظـر أيـضا   ). أ (٢املـادة   . ‘‘احمللية إزاء اخلسائر واإلصابات والوفيات النامجة عن الكـوارث        

ــا(لكــوارث  ااملخــاطر واالســتجابة حلــاالت  ــوبر / تــشرين األول٢٥ملــؤرخ  ا٢١٤٠، رقــم )بوليفي . ٢٠٠٠أكت
؛ واملرسـوم الـسامي   ٢، املـادة  )بنمـا  (١٩٨٢نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ١٥ املـؤرخ  ٢٢كذلك القانون رقم   وانظر
 .٧٨، املادة )إكوادور (١٩٧٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧ املؤرخ F-913رقم 

 ,Disaster Prevention and Mitigation: . A Compendium of Current Knowledge, vol. 9, Legal Aspects: انظـر  )١٥٠(

United Nations, New York, 1980        مـن قبيـل   (لالطالع على أمثلة ألنـواع أخـرى مـن القـوانني واألنظمـة احملليـة
واستخدام األراضي والتقسيمات الفرعية، وأنظمـة البنـاء، والتعـويض واجلبايـة             األنظمة املتعلقة بتحديد املناطق،   

 .واليت قد تكون هلا أمهية يف سياق أنشطة الوقاية والتخفيف) والتأمني
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 أو مبساعدة من منظمات دوليـة، مـن قبيـل األمـم             )١٥١(استجابة لتطورات على الصعيد الدويل،    
ــا    .)١٥٢(املتحــدة إدارة جبوانــب ] حتــيط[’’ والغــرض مــن هــذه التــشريعات أيــضا هــو أهنــا جزئي

وعلــى  )١٥٣(‘‘ الــيت تتــضمنها صــكوك قانونيــة أخــرى لتفــادي الغمــوض واالزدواجيــةالكــوارث
ــال، يقــ ســب ــا إل ييل املث ــانون جنــوب أفريقي ــام دارة الكــوارثم ق ــسقا   )١٥٤(٢٠٠٢، لع هنجــا من

 إدارة الكـوارث  ويتـوخى القـانون     .  من قبل كافة دوائـر احلكومـة       إدارة الكوارث وموحدا إزاء   
باعتبارهـــا عمليـــة مـــن تـــدابري التخطـــيط والتنفيـــذ مـــستمرة ومتكاملـــة ومتعـــددة القطاعـــات    

 أو اية من خماطر الكـوارث واحلـد منـها؛ وختفيـف حـدة الكـوارث      والتخصصات ترمي إىل الوق   
؛ والتأهب حلاالت الطوارئ وإقامة حالة من التأهـب للتـصدي للكـوارث الوشـيكة أو                 عواقبها

ــة أو  ــاثارآلالقائم ــادة       ه ــرض إع ــة حلــاالت الكــوارث بغ ــسريعة والفعال ــد االســتجابة ال ، وتعه
 ويتوخى القانون الفلبيين إلدارة خمـاطر       .)١٥٥(عيةالظروف النامجة عن الكوارث إىل حالتها الطبي      

تـدابري  ’’التخفيـف مـن آثارهـا باعتبارهـا         /، احلد من املخاطر أو الوقايـة      ٢٠٠٦الكوارث، لعام   
وتــشمل هــذه املبــادئ علــى ســبيل املثــال . ترمــي إىل إزالــة احلــدث اخلطــري أو احلــد مــن كثافتــه

ــش      ال ــشاريع وأن ــرامج وم ــذ سياســات وب ــادي    احلــصر صــوغ وتنفي ــضعف امل ــن ال طة للحــد م
واالجتماعي والبيئي من قبيل معايري وتشريعات التخطيط الشامل الستخدام األراضي، والبنـاء            

 علـى   ٢٠٠٥ لعـام    ٨٤٨٨يف كوستاريكا، ينـصب موضـوع املرسـوم رقـم           و. )١٥٦(‘‘والسالمة
مــن الــيت يــتعني علــى حكومــة كوســتاريكا أن تنفــذها للحــد  ...  لعاديــةااإلجــراءات ’’تنظــيم 

ة عــن عوامــل املخــاطر  االجتماعيــة واالقتــصادية والبيئيــة النامجــ اخلــسائراخلــسارة يف األرواح و
، دارة الكـوارث  القـانون اهلنـدي إل     أمـا . )١٥٧(‘‘النامجة عـن األنـشطة البـشرية      الطبيعية واملخاطر   

__________ 
 White Paper on Disaster Management, issued by the Ministry for Provincial Affairs and :انظــر )١٥١(

Constitutional Development (South Africa), January 1999, Government Gazette, vol. 403, No. 19676 ،
ضـغط متزايـد لزيـادة االسـتثمار يف أعمـال الوقايـة       ’’الدويل للحد مـن الكـوارث الطبيعيـة بأنـه         عقدالشري إىل   وي

 ).٢-١-٢الفرع (‘‘  التكاليف واملتكررة أحياناالباهظةوالتخفيف اليت تغين عن احلاجة إىل املساعدة 
 A Global Review: UNDP Support to Institutional and Legislative Systems for Disaster Risk“: انظـر  )١٥٢(

Management”, United Nations Development Programme, 2007. 
 .١٣الفقرة ) حمفوظ لدى شعبة التدوين (National Policy on Disaster Management (Botswana) ،1996: انظر )١٥٣(
 .٢٠٠٢ لعام ٥٧القانون رقم  )١٥٤(
 L. Buys, “An overview of the policy changes inaugurated by the South African government”, in :انظـر  )١٥٥(

Know Risk, (ISDR, 2005), p. 45. 
 .‘١’ ٣املادة  )١٥٦(
القانون الوطين حلـاالت الطـوارئ والوقايـة مـن          : ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ٢٧ املؤرخ   ٨٤٨٨املرسوم رقم    )١٥٧(

 .١األخطار، املادة 
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عمليــة مــستمرة ومتكاملــة مــن تــدابري   ’’بأهنــا ‘‘ إدارة الكــوارث’’ فيعــرف ،)١٥٨(٢٠٠٥لعــام 
 باتقـاء خطـر   ،للقيام، يف مجلـة أمـور   ‘‘ طيط والتنظيم والتنسيق والتنفيذ الالزمة أو املناسبة        التخ

 أي كارثـة، أو مـن شـدهتا أو          طرخمـا  هتديد حبدوثها، وختفيف آثارها أو احلد مـن        وأأي كارثة   
 .)١٥٩(كارثة عواقبها، وبناء القدرات والتأهب للتصدي ألي

كـام املتعلقـة بالوقايـة والـيت تـرد يف التـشريعات احملليـة        ومن األمثلة اإلضـافية علـى األح      - ٤٥
ختويل السلطة للدولة لصوغ سياسات تـشجع الفـاعلني احمللـيني واألجانـب           : املتعلقة بالكوارث 

ــها وختفيــف آثارهــا      ــة من ــالكوارث والوقاي ــالتنبؤ ب ــة ب ــشطة املتعلق ــشاركة يف األن  ؛)١٦٠(علــى امل
ملواطنني التزام بالوقايـة مـن الكـوارث وختفيـف          وا والنص على أن على كل من سلطات الدولة       

 وفرض التزام علـى الـسلطات املختـصة يف          ؛)١٦٢(والتعاون يف القيام بأنشطة الوقاية     )١٦١(عواقبها
ج ا واشـتراط إدر   ،)١٦٣(الدولة يوجب عليها تنسيق أنشطة الوقاية من الكوارث وختفيف آثارها         

ويف عمليـات التخطـيط للميزانيـة؛     )١٦٤(تلك األنشطة يف واليات املؤسسات العمومية املختـصة   

__________ 
 .٢٠٠٥لعام  ٥٣رقم  )١٥٨(
 .‘١’ ٢املادة  )١٥٩(
 .٤، املادة )ت ناميفي(سوم بشأن الوقاية من الفيضانات والعواصف والسيطرة عليها، واألحكام التطبيقية رم )١٦٠(
ــادة    )١٦١( ــسه، امل ــم  . ٦املرجــع نف ــؤرخ ٨٤٨٨واملرســوم رق ــشرين األول٢٧ امل ــوبر / ت ــتاريكا( ،٢٠٠٥أكت  )كوس

 ).أ( ٣، املادة )بوليفيا (٢٠٠٠ قانون احلد من األخطار، - ٢١٤٠؛ والقانون رقم ٢٥ املادة
 .٤، املادة )غواتيماال (٩٦-١٠٩املرسوم رقم  )١٦٢(
 تـشرين   ٢٧ املـؤرخ    ٨٤٨٨؛ واملرسـوم رقـم      )الـسلفادور  (١٩٧٦أبريـل   / نيـسان  ٨ املـؤرخ    ٤٩٨املرسوم رقـم     )١٦٣(

 ٢٢٣تــدابري املــضادة للكــوارث، رقــم ؛ والقــانون األساســي لل٢٦املــادة ) كوســتاريكا( ،٢٠٠٥أكتــوبر /األول
شد جهـود كـل     حـ مـسؤولية   ... تتـوىل الدولـة     ’’  (٣املـادة   ) اليابان( ،١٩٦١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥املؤرخ  

، )بريو (١٩٩٠ لعام ٦١١؛ واملرسوم التشريعي رقم )‘‘مؤسساهتا وقدراهتا بأقصى طاقاهتا للوقاية من الكوارث
األشخاص الطبيعيني واالعتبـاريني باملـشاركة      كافة  نات الوطنية العامة واخلاصة، و    تلتزم كافة الكيا  ’’ (٩١املادة  

 ١، املـادة  )كولومبيـا  (٣٣؛ والتوجيـه الرئاسـي رقـم     )‘‘يف الوقاية وحل املشاكل النامجة عن الكـوارث الطبيعيـة         
انـات عامـة    فهـو مـسؤولية تقـع علـى عـاتق هيئـات وكي            . الوقاية من الكوارث مفهوم مـن مفـاهيم التخطـيط         ’’(

 ).‘‘ا ومشاريعها وبراجمهايف إعداد خططهيدرج خمتلفة كما أنه مفهوم 
يـتعني أن تتـضمن   ’’) (كوسـتاريكا  (٢٧، املـادة  ٢٠٠٥أكتـوبر  / تشرين األول٢٧ املؤرخ  ٨٤٨٨املرسوم رقم    )١٦٤(

مرتبطـا  ا ميزانية كل مؤسسة عامة خمصصات موارد للسيطرة على خمـاطر الكـوارث، مـع اعتبـار الوقايـة مفهومـ               
، ١٩٩٠أكتـوبر  / تشرين األول٨ املؤرخ ٣٣؛ والتوجيه الرئاسي رقم )‘‘يروج له وينفذ من عمليات التنمية   مبا
لـضمان  ) (ب( )٢( ٣٥ املـادة    ،)اهلنـد ( ،٢٠٠٥ لعـام    ٥٣ ؛ وقانون إدارة الكوارث، رقـم        ٥املادة   )كولومبيا(

ري الوقايــة مــن الكــوارث والتخفيــف مــن آثارهــا يف  بــإدراج تــدابيف اهلنــد قيــام الــوزارات واإلدارات احلكوميــة 
، ٢٠٠٥ لعـــام ١٣؛ وقـــانون ســـري النكـــا إلدارة الكـــوارث، رقـــم     )‘‘ ...خططهـــا ومـــشاريعها اإلمنائيـــة  

مـن واجـب كـل وزارة وإدارة حكوميـة وشـركة عامـة أن تعـد خطـة إلدارة الكـوارث فيمـا                        ’’) (١( ١٠ املادة
؛ )‘‘... ة أو الشركة العامة، للتصدي ألي كارثة حالة أو كارثة وشيكةيتعلق بتلك الوزارة أو اإلدارة احلكومي   
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ج معـايري الوقايـة     ا والتـزام بـإدر    ؛)١٦٥(وفرض التزام بتحديد املخاطر واألثر احملتمل على السكان       
 ومثـة مسـة مـشتركة تتمثـل يف          .)١٦٦(واحلد من املخـاطر يف أنـشطة التخطـيط حلـاالت الكـوارث            

ط والــسياسات الوطنيــة أو تنفيــذ اخلطــ/وضــع آليــة مؤســسية حمليــة يعهــد إليهــا مبهمــة وضــع و 
أهـب سـواء مـع      وتنـسيق أنـشطة الت    ) مبـا فيهـا خطـط الوقايـة مـن الكـوارث           (حلاالت الكوارث   
 .)١٦٧( الدولينيوالفاعلني احملليني أ

__________ 
 

ــوارث    ــار الكـــ ــن آثـــ ــانون التخفيـــــف مـــ ــدة(قـــ ــات املتحـــ ــام ) الواليـــ ــم ٢٠٠٠لعـــ ــام رقـــ ــانون العـــ  ، القـــ
 106-390، 42 USC 5165 ٣٢٢، املادة. 

 قــانون إدارة الكــوارث ).ب(٤، املــادة )بــاراغواي (٢٠٠٥يونيــه / حزيــران١٠املــؤرخ  2.615/05.القــانون رقــم )١٦٥(
 ).و( )٣( ٥، املادة )سانت لوسيا (٢٠٠٦ لعام ٣٠ رقم

؛ والقـانون الـوطين إلدارة      )١( ٦، املـادة    )كولومبيـا  (١٩٩٨ينـاير   / كـانون الثـاين    ١٣ املـؤرخ    ٩٣املرسوم رقم    )١٦٦(
 ٢٢٣؛ والقـانون األساســي للتـصدي للكــوارث، رقــم   ٣٩ املــادة ،)فيجــي( ،١٩٩٨ لعـام  ٢١الكـوارث، رقــم  

 نشاطا للوقاية من الكوارث يتعني      ١٨ويورد  ) (٢( ٨املادة   )اليابان(،  ١٩٦١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥املؤرخ  
؛ ١٦، املـادة    )فرنـسا  (١٩٩٥فربايـر   / شـباط  ٢ املـؤرخ    ١٠١-٩٥؛ والقانون رقم    )أن تضطلع هبا اإلدارة احمللية    

واملتعلق خبطط الوقاية من املخاطر الطبيعية  ١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول ٥ املؤرخ ١٠٨٩-٩٥واملرسوم رقم 
 ).فرنسا(املتوقعة 

، بصيغته املعدلـة  ٢٠٠٠يوليه / متوز١٩انظر على سبيل املثال، قانون الوقاية من الكوارث واالستجابة حلاالهتا،         )١٦٧(
ــار٢٩يف  ــايو / أي ــايوان  ( ،٢٠٠٢م ــة ت ــصينمقاطع ــادة ،)يةال ــة مــن الكــو    (٦ امل ــشاء جملــس وطــيب للوقاي ارث إن

إنــشاء جملــس وطــين إلدارة    (٢٠٠٦دارة خمــاطر الكــوارث، لعــام   إل، وقــانون الفلــبني  )واالســتجابة حلاالهتــا 
 ٩١٩؛ واملرســوم رقــم )بــاراغواي (٢٠٠٥يونيــه / حزيــران١٠، املــؤرخ 2.615/05 ؛ والقــانون رقــم)الكــوارث
ــار١املــؤرخ  ــا (١٩٨٩مــايو / أي ــوبر / األول تــشرين٢٧ املــؤرخ ٨٤٨٨؛ واملرســوم رقــم )كولومبي  ٢٠٠٥أكت

؛ والقـــانون )هنـــدوراس (١٩٩٠ديـــسمرب / كـــانون األول٢ املـــؤرخ  E-90-9؛ واملرســـوم رقـــم)كوســـتاريكا(
؛ وقـــانون احلمايـــة املدنيـــة رقـــم )غانـــا) (املنـــشئ للهيئـــة الوطنيـــة إلدارة الكـــوارث (١٩٩٦ لعـــام ٥١٧ رقـــم

 ١٩٩١ لعـام  ٢٤ثـة يف حاالهتـا، رقـم       ؛ وقانون التأهب للكوارث واإلغا    )اليونان (٢٠٠٣ لعام   ٣٠١٣/٢٠٠٣
 ٢١؛ والقـانون الـوطين إلدارة الكـوارث، رقـم         )منغوليا (٢٠٠٣؛ وقانون احلماية من الكوارث، لعام       )مالوي(

 ١٨ املــؤرخ ٧٧٧؛ واملرســوم التــشريعي رقــم )فيجــي( )إنــشاء اجمللــس الــوطين إلدارة الكــوارث  (١٩٩٨لعــام 
اللجنـة الوطنيـة   ( والوقايـة مـن الكـوارث والتخفيـف مـن آثارهـا          قانون احلمايـة املدنيـة     - ٢٠٠٥أغسطس  /آب

 ١٩٨٣أغـسطس  / آب٢٢؛ وقـانون  )الـسلفادور ( )للحماية املدنية والوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها  
مـارس  /آذار ١٢ املـؤرخ  ١٥٦؛ واملرسـوم رقـم   )هـاييت )) (OPDES (نقـاذ لكوارث واإلالتأهب لاملنشئ ملنظمة  (

إنــشاء اهليئـة الوطنيــة  ( الفــصل الثـاين  ،)اهلنـد ( ٢٠٠٥ لعــام ٥٣وقـانون إدارة الكــوارث رقـم   ؛ )شـيلي  (٢٠٠٢
نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ١٥ املـؤرخ    ٢٢٣؛ والقانون األساسي للتدابري املضادة للكوارث، رقم        )إلدارة الكوارث 

ــان(١٩٦١ ــاين  ،)الياب ــصل الث ــن الكــوارث   ( الف ــة م ــس الوقاي ــشاء جمل ــانون إدارة ال)إن ــم  ؛ وق ــوارث، رق  ٣٠ك
 ).لوسيا سانت(  إنشاء املنظمة الوطنية إلدارة حاالت الطوارئ،٢٠٠٦ لعام



A/CN.4/590
 

50 07-65634 
 

 الصكوك القانونية األخرى ذات الصلة - ٢ 
توجد جمموعة أخرى من الصكوك الدولية اليت، وإن كانت ال تنـدرج يف نطـاق هـذه                  - ٤٦

قيق العبارة، فإهنـا تتـضمن مـع ذلـك أحكامـا هلـا صـلة بالوقايـة يف سـياق الكـوارث                       الدراسة بد 
على سبيل املثال، تشترط اتفاقية قانون استخدام اجملاري املائية الدوليـة يف األغـراض         و. الطبيعية

مجيع التدابري املناسبة ملنـع حـدوث       ’’أن تتخذ دول اجملرى املائي       )١٦٨(١٩٩٧غري املالحية لعام    
ل املتــصلة بــاجملرى املــائي الــدويل الــيت قــد تــضر بــدول أخــرى مــن دول اجملــرى املــائي،   األحــوا

ســواء كانــت ناجتــة عــن أســباب طبيعيــة أو عــن ســلوك بــشري، مثــل          . للتخفيــف منــها  أو
الفيضانات، أو اجلليد، أو األمراض املنقولة باملـاء، أو ترسـب الطمـي، أو التحـات، أو تـسرب                   

عــالوة علــى ذلــك، ختطــر دول اجملــرى املــائي دول   . ‘‘ أو التــصحرامليــاه املاحلــة، أو اجلفــاف، 
، وتتخـذ مجيـع التـدابري العمليـة ملنـع اآلثـار الـضارة حلالـة مـن                    بأي طارئ  اجملرى املائي األخرى  

 وميكن أيضا الوقـوف علـى أحكـام ذات صـلة            .)١٦٩(حاالت الطوارئ وختفيفها والقضاء عليها    
 املتعدد األطراف أو الثنائي أو الـوطين، يف جمـاالت            على الصعيد  ،يف شىت املعاهدات والصكوك   

 ،)١٧٢()اإلخطار واالتـصال  (وحاالت الطوارئ اإلشعاعية     ،)١٧١(والصحة ،)١٧٠(من قبيل التلوث  
 .)١٧٤(ومراقبة تنقل النفايات اخلطرة )١٧٣(والسالمة النووية

__________ 
 .٥١/٢٢٩ ، القرار١٩٩٧مايو / أيار٢١ يف  اجلمعية العامةاعتمدهتا )١٦٨(
احلالة اليت تسبب ضررا جسيما لدول اجملرى املائي أو لدول أخـرى،  ‘ الطوارئ’ يقصد بـ’’). أ) (٢ (٢٨املادة   )١٦٩(

يب هذا الضرر، وتنتج فجأة عن أسـباب طبيعيـة، مثـل الفيـضانات أو اهنيـال                 بتنطوي على هتديد وشيك بتس    أو  
انظر أيضا . ))١( ٢٨املادة (. ‘‘اجلليد أو اهنيار التربة أو الزالزل، أو من سلوك بشري، مثل احلوادث الصناعية 

ملنع األثـر العـابر     ’’ (٣البحريات الدولية، املادة     حلماية واستخدام اجملاري املائية العابرة للحدود و       ١٩٩٢اتفاقية  
للحدود والسيطرة عليه واحلد منه، تضع األطـراف تـدابري قانونيـة وإداريـة واقتـصادية وماليـة وتقنيـة ذات صـلة                       

 ).‘‘...وتعتمدها وتنفذها وتوائم بينها، قدر اإلمكان 
نــوفمرب / الثــاينتــشرين ٣٠،  ميــدان التلــوث الــزييت االتفاقيــة الدوليــة لالســتعداد والتــصدي والتعــاون يف : انظــر )١٧٠(

؛ وبروتوكــول عــام )املنــشئة لعــدة تــدابري لتحــضري اســتجابة يف حالــة حــادث تلــوث نفطــي   (٦، املــادة ١٩٩٠
 املتعلق باالستعداد ١٩٩٠، لعام لالتفاقية الدولية لالستعداد والتصدي والتعاون يف ميدان التلوث الزييت   ٢٠٠٠

 حلماية البحر   ١٩٧٦؛ واتفاقية   ٢٠٠٠ ميدان أحداث التلوث مبواد خطرية وضارة، لعام         والتصدي والتعاون يف  
ــة يف    ــه / حزيــران١٠األبــيض املتوســط مــن التلــوث، بــصيغتها املعدل ــه، املــادة ١٩٩٥يوني ) ١ (٤، وبرتوكوالت

ض املتوسـط مـن التلـوث       بغية وقاية منطقة البحر األبـي      ... املناسبةكافة التدابري    ...تتخذ األطراف املتعاقدة    ’’(
، املـادة   ١٩٨٢انظـر أيـضا اتفاقيـة األمـم املتحـدة لقـانون البحـار لعـام                 ). ‘‘...والتخفيف من حدته ومكافحته     

ظمـة وإجـراءات للقيـام يف مجلـة أمـور مبنـع             ن اليت تشترط أن تعتمد السلطة الدولية لقاع البحـار قواعـد وأ            ١٤٥
 .البحرية وخفضها والسيطرة عليهائة يالتلوث واألخطار األخرى اليت هتدد الب

انظر على سبيل املثال، االتفاق األساسي بني حكومة أنتيغوا وبربودا ومنظمة الـصحة للبلـدان األمريكيـة، ممثلـة                    )١٧١(
ــة، لعــام      ــة، واملكتــب اإلقليمــي ملنظمــة الــصحة العاملي ــة؛ ١٩٨٢مبكتــب الــصحة للبلــدان األمريكي ، املــادة الثالث
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 االستجابة حلاالت الكوارث وتقدمي املساعدة -رابعا  
.  لالســتجابة حلــاالت الكــوارث علــى أربعــة جوانــب متميــزةينطــوي التنظــيم القــانوين - ٤٧

يعجــل بــه أحيانــا تقــدمي (االســتجابة، ممــا يــستلزم طلبــا للمــساعدة  البــدء يف فــأوال، ال بــد مــن 
فــرص ثانيــا، تثــور مــسائل . ، وقبــول ذلــك الطلــب، ووضــع شــروط لتقــدمي املــساعدة  )عــرض

ــا دخــول مــوظفي      ــلع الوصــول، مبــا فيه ــوارث يف حــاالت اإلغاثــة وس إىل البلــد املتلقــي  الك
ثالثـا، ال بـد مـن تنـاول         . للمساعدة، وعبور أفراد اإلغاثة يف حاالت الكـوارث وحريـة تنقلـهم           

مسائل املركز، مبـا فيهـا مـسائل حتديـد اهلويـة، ومـسائل االمتيـازات واحلـصانات والتـسهيالت                     
دمي اإلغاثة على عـدة     رابعا، ال بد من تنظيم تق     .  ومنظمات اإلغاثة يف حاالت الكوارث     ألفراد

املنظمـة الدوليـة      أو ،مستويات، مبا فيها التبادل األويل للمعلومات بني الدولة املستقبلة والدولـة          
أو مركز التنسيق املعني؛ ومـسألة معـدات وتـسهيالت االتـصاالت؛ وتنـسيق        املقدمة للمساعدة   

 املـساعدة ومسألة نوعيـة    املدنية؛  أصول احلماية   أنشطة اإلغاثة؛ واستخدام األصول العسكرية و     
سـتجابة  اإلغاثـة يف حـاالت الكـوارث؛ والتكـاليف املتعلقـة بعمليـات اال             أفـراد   الغوثية؛ ومحايـة    

لكوارث؛ والتقيد بالقوانني واملعايري واألنظمة الوطنيـة؛ واملـسؤولية والتعـويض خـالل              ا حلاالت
 كـل جانـب مـن هـذه         الفـرع وسـيتناول هـذا     . الكوارث؛ وتسوية املنازعـات؛ وإهنـاء املـساعدة       

 . تباعااجلوانب

__________ 
 

حكومة جنوب أفريقيا وحكومة مجهورية نيجرييا االحتاديـة بـشأن التعـاون يف جمـال الـصحة                 تفاق املربم بني    االو
 ).حمفوظ لدى شعبة التدوين(، ٢٠٠٢، والعلوم الطبية

 مبثابــة اتفــاق بــني حكومــة اململكــة املتحــدة لربيطانيــا  ١٩٨٣انظــر علــى ســبيل املثــال، املــذكرات املتبادلــة عــام   )١٧٢(
علومات يف حاالت الطوارئ اليت حتـدث  وحكومة اجلمهورية الفرنسية بشأن تبادل امل العظمى وأيرلندا الشمالية    

 .يف دولة من الدولتني واليت قد تكون هلا عواقب إشعاعية على الدولة األخرى
االحتاديـة وحكومـة مجهوريـة هنغاريـا بـشأن املـسائل ذات          املربم بني حكومة مجهورية أملانيا     ١٩٩٠انظر اتفاق    )١٧٣(

اشـتراط قيـام كـل طـرف        ) (١ (٤م املـشترك واملتعلقـة بالـسالمة النوويـة واحلمايـة مـن اإلشـعاع، املـادة                  االهتما
التطـورات العامـة يف اسـتخدام الطاقـة النوويـة يف األغـراض الـسلمية وبـشأن                  بشأن  بإعالم الطرف اآلخر دوريا     

 املـربم  ١٩٩٠؛ واتفـاق  ) مـن اإلشـعاع    محاية العمال والسكان والبيئة   وتشريعاهتما لضمان سالمة املرافق النووية      
 الــشمالية وحكومــة احتــاد اجلمهوريــات االشــتراكية  أيرلنــدابــني حكومــة اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى و  

مـشفوع  (السوفياتية بشأن اإلخطار املبكر حبادث نووي وتبادل املعلومات بشأن تشغيل وإدارة املرافـق النوويـة                
 للحمايـة املاديـة للمـواد النوويـة،     ١٩٧٩اتفاقيـة  : وانظر أيـضا ). تبادل املعلومات (٥، املادة   )ربتوكول وملحق ب

 .١٩٩٤ي لعام و النواألمانواتفاقية 
 .١٩٨٩انظر اتفاقية بازل املتعلقة مبراقبة حركة النفايات اخلطرة عرب احلدود وبالتخلص منها، لعام  )١٧٤(
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 البدء - ألف 
ــة بالنــسبة      - ٤٨ إن حلــول كارثــة، أو خطــر حلوهلــا، قــد حيــرك سلــسلة مــن اآلثــار القانوني

فبموجــب بعــض االتفاقــات، يطلــب مــن الــدول أن توجــه إىل الــدول األخــرى إنــذارا  . للــدول
وباإلضـافة إىل   . ألخـرى أيـضا    تلك الدول ا    الكارثة فوريا بالكارثة إذا كان من احملتمل أن متس       

ذلك، فإن حدوث كارثة أو خطر حدوثها يؤدي أيضا إىل البدء يف إعمـال االتفاقـات القائمـة                 
ــا يـــتم ذلـــك بنـــاء علـــى طلـــب للمـــساعدة مقـــدم مـــن      لتقـــدمي املـــساعدة الغوثيـــة، وعـــادة مـ

 .املتضررة الدولة
 

 اإلخطار بكارثة وشيكة - ١ 
 اسـتجابة  ما يضطلع به داخل الدولـة املتـضررة مـن            تركز معظم الصكوك الدولية على     - ٤٩
ويوجــب عــدد مــن  . غــري أن بعــضها يتحــسب لكارثــة متــس دوال أخــرى  . االت الطــوارئحلــ

 وعلــى .)١٧٥( إخطــار حبــدوث كارثــة أو إخطــار بكارثــة وشــيكةتوجيــهالــصكوك علــى الــدول 

__________ 
لتبليغ ا؛ واتفاقية   )٢ (٢٨املادة  ،  ١٩٩٧ غري املالحية،    األغراضة يف   اتفاقية قانون استخدام اجملاري املائية الدولي      )١٧٥(

؛ واالتفاقية الدولية لالسـتعداد والتـصدي والتعـاون يف ميـدان            ٢ املادة   ،١٩٨٦ املبكِّر عن وقوع حادث نووي،    
؛ )٢( ٩ املـادة  ،١٩٧٦ ؛ واتفاقية محاية البحر املتوسط مـن التلـوث،  )ج( )١ (٥، املادة   ١٩٩٠التلوث الزييت،   

  البحـر  القـاري وقـاع  الرصـيف وبروتوكول محاية البحر املتوسط من التلوث الناجم عن استكـشاف واسـتغالل        
 الـسفن، ومكافحـة    مـن ربوتوكول املتعلق بالتعـاون يف منـع التلـوث        ال؛ و )٣ (٢٦املادة  ،  ١٩٩٤،  وتربته التحتية 

تفاقيــة املتعلقــة باآلثــار العــابرة اال؛ و)ج( )١ (١٠ املــادة ،٢٠٠٢، يف حــاالت الطــوارئ تلــوث البحــر املتوســط
؛ واتفاقية محاية واستخدام اجملاري املائيـة العـابرة للحـدود           )٢ (١٠املادة  ،  ١٩٩٢للحدود للحوادث الصناعية،    

مـايو  /أيـار  ٢٣تنقيح اللوائح الصحية الدولية،   : ؛ ومنظمة الصحة العاملية   ١٤املادة  ،  ١٩٩٢والبحريات الدولية،   
؛ وقـرار اجمللـس األورويب   ٦ املـادة  International Legal Material, vol. 44, p. 1013ره يف أعيـد نـش   (،٢٠٠٥

 املنــشئ آلليــة اجلماعــة لتــسهيل التعــاون املعــزز يف جمــال تــدخالت املــساعدة املتعلقــة باحلمايــة املدنيــة، القــرار    

2001/792/EC, Euratom ،تحدة األمريكية وكندا بشأن نوعية تفاق املربم بني الواليات املاال؛ و٢، املادة ٢٠٠١
تفاق املتعلـق باإلخطـار املبكـر حبـادث نـووي وتبـادل             اال؛ و )٢(املادة العاشرة   ،  ١٩٧٨مياه البحريات الكربى،    

املعلومــات بــشأن تــشغيل وإدارة املرافــق النوويــة، اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية واحتــاد   
تفاق املربم بني حكومـة مجهوريـة   اال: وانظر أيضا. ٤ إىل  ٢ املواد   ،١٩٩٠ السوفياتية،اجلمهوريات االشتراكية   

؛ ٥املـادة   ،  ١٩٩٥فنلندا وحكومة مجهوريـة إسـتونيا بـشأن التعـاون واملـساعدة املتبادلـة يف حـاالت احلـوادث،                    
؛ ٢املـادة  ، ١٩٨٦رويج، بالتعاون بشأن خدمات اإلنقـاذ يف املنـاطق احلدوديـة بـني فنلنـدا والنـ            املتعلق  تفاق  االو
تفاق املربم بني مجهورية أملانيا االحتاديـة وحكومـة مجهوريـة هنغاريـا بـشأن املـسائل ذات االهتمـام املـشترك                      االو

؛ واملذكرات املتبادلة مبثابة اتفاق بـشأن       )١( ٢املادة  ،  ١٩٩٠واملتعلقة بالسالمة النووية واحلماية من اإلشعاع،       
الطوارئ اليت حتدث يف دولة من الدولتني واليت قد تكون هلا عواقب إشعاعية علـى               علومات يف حاالت    تبادل امل 

؛ ومـشروع   ١، الفقـرة    ١٩٨٣ وفرنـسا،    الدولة األخرى، اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية             
املـادة  ) ملرفـق ، ا A/39/267-E/1984/96/Add.2 (لتعجيل يف تسليم املساعدة يف حاالت الطـوارئ،       ا ١٩٨٤اتفاقية  

، مـشروع املـادة     ٢٠٠١؛ ومشاريع املواد املتعلقة مبنع الضرر العابر للحـدود النـاجم عـن أنـشطة خطـرة،                  )١(٦
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تقـوم الـدول    ’’:  يلي  على ما  ١٩٩٢نمية، لعام   تسبيل املثال، ينص إعالن ريو املتعلق بالبيئة وال       
بإخطار الدول األخرى على الفور بأي كـوارث طبيعيـة أو غريهـا مـن حـاالت الطـوارئ الـيت                     

 .)١٧٦(‘‘... حيتمل أن تسفر عن آثار ضارة مفاجئة على بيئة تلك الدول
بعض الـصكوك  لـ  فـإن  ،)١٧٧(ولئن كانت الدولة املتضررة هي اليت يتعني عليها أن ختطر     - ٥٠

 )١٧٨(‘‘علـى علـم   ’’ض هـذا االلتـزام علـى الـدول األطـراف الـيت قـد تكـون                  تفـر أوسع إذ   نطاقا  

__________ 
 

؛ ويف سياق األنشطة اخلطرة النامجة عن األنشطة البشرية، مشاريع املبادئ املتعلقة بتوزيع اخلسارة يف حالـة                 ١٧
 ).أ (٥، مشروع املبدأ ٢٠٠٦الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة، 

اجمللــد ، ١٩٩٢يونيــه /حزيـران  ١٤‐٣تقريـر مــؤمتر األمــم املتحـدة املعــين بالبيئــة والتنميـة، ريــو دي جــانريو،     )١٧٦(
، ١، القـرار    ) والتـصويب  A.93.1.8منـشور األمـم املتحـدة، رقـم املبيـع           (القرارات اليت اختـذها املـؤمتر،       األول،  

 .١٨املبدأ  املرفق األول،
بكـل حالـة    ’’) (٢ (٢٨ املـادة    ،١٩٩٧  غري املالحيـة،   األغراضاتفاقية قانون استخدام اجملاري املائية الدولية يف         )١٧٧(

تفاقيـة  اال؛ و ٢املـادة   ،  ١٩٨٦لتبليـغ املبكِّـر عـن وقـوع حـادث نـووي،             ا؛ اتفاقية   )‘‘طوارئ تنشأ داخل إقليمها   
منظمـة  و؛ )‘‘املـصدر الطـرف  ’’) (٢ (١٠املـادة  ، ١٩٩٢املتعلقة باآلثار العـابرة للحـدود للحـوادث الـصناعية،      

قـرار اجمللـس األورويب املنـشئ آلليـة     و؛ )١ (٦، املـادة  ٢٠٠٥نقـيح اللـوائح الـصحية الدوليـة،     ت: الـصحة العامليـة  
 ,EC/2001/792 اجلماعـة لتـسهيل التعـاون املعـزز يف جمـال تـدخالت املــساعدة املتعلقـة باحلمايـة املدنيـة، القـرار          

Euratom  ،؛ ومـشاريع  )‘‘بإخطـار  ...تقـوم الدولـة الـيت نـشأت فيهـا حالـة الطـوارئ              ’’) (١( ٢، املادة   ٢٠٠١
تقـوم دولـة   (؛ ١٧، مـشروع املـادة   ٢٠٠١رر العابر للحدود النـاجم عـن أنـشطة خطـرة،           املواد املتعلقة مبنع الض   

 العـابر للحـدود النـاجم عـن     ؛ ومشاريع املبادئ املتعلقة بتوزيـع اخلـسارة يف حالـة الـضرر            )‘‘بإخطار ... املصدر
تفاق رابطة أمم جنوب شرق آسـيا املتعلـق بـإدارة    اويتوخى ). أ (٥، مشروع املبدأ   ٢٠٠٦أنشطة خطرة، لعام    

، توجيــه اإلخطــار اســتجابة لطلــب مــن دولــة طــرف أخــرى ٢٠٠٥الكــوارث واالســتجابة حلــاالت الطــوارئ، 
ــدما   ــة[حيتمـــل أن تتـــسبب ’’للحـــصول علـــى معلومـــات عنـ ــة علـــى الـــدول األعـــضاء  ]الكارثـ ــار ممكنـ  يف آثـ

 .))ب( ٤املادة (‘‘األخرى
 حبـاالت تكـون     عنـدما تعلـم دولـة     ’’وعلى سبيل املثال، تشترط اتفاقية األمم املتحـدة لقـانون البحـار اإلخطـار                )١٧٨(

البيئة البحرية فيها معرضة خلطر داهـم بوقـوع ضـرر هبـا أو حبـاالت تكـون فيهـا تلـك البيئـة قـد أصـيبت بـضرر                    
ــ ــوثب ــادة (، ‘‘سبب التل ــد مــضاف  ()١٩٨امل ــضا ). التوكي ــصدي   : وانظــر أي ــة لالســتعداد والت ــة الدولي االتفاقي

؛ واتفاقيـة محايـة   )‘‘...كلما تلقى الطـرف التقريـر   ’’) (١ (٥، املادة ١٩٩٠والتعاون يف ميدان التلوث الزييت،     
، ١٩٩٤بحـر املتوسـط مـن التلـوث،     ؛ وبروتوكـول محايـة ال     )٢( ٩ املـادة    ،١٩٧٦ البحر املتوسط من التلـوث،    

؛ وبروتوكول محاية البحر املتوسط من التلوث الناجم عن استكشاف واستغالل الرصيف القـاري              )٢( ٩املادة  
تفاقية املتعلقة حبماية هنر الراين من التلـوث الكيميـائي          اال؛ و )٣ (٢٦املادة  ،  ١٩٩٤وقاع البحر وتربته التحتية،     

؛ )‘‘... تصبح على علـم حبـادث قـد يـنجم عنـه هتديـد جـسيم             ...’’ (١١ادة  امل،  ١٩٧٦،  )مشفوعة مبرفقات (
، املـادة  ١٩٧٨، تفاق املـربم بـني الواليـات املتحـدة األمريكيـة وكنـدا بـشأن نوعيـة ميـاه الـبحريات الكـربى                   االو

-A/39/267 ( للتعجيـــل يف تـــسليم املـــساعدة يف حـــاالت الطـــوارئ، ١٩٨٤؛ ومـــشروع اتفاقيـــة )٢(العاشـــرة 

E/1984/96/Add.2 صل علـى معلومـات عـن    الـيت حتـ  علـى األطـراف يف هـذه االتفاقيـة     ’’) (١( ٦  املـادة )، املرفـق
 ؛)‘‘... بإخطار  ....تقومأن ...  أحداث قد تؤدي إىل كارثة
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 بصرف النظر عن كوهنـا قـد تـضررت فعـال أو حيتمـل أن تـضرر                  ،)١٧٩(حبالة الطوارئ الوشيكة  
ــسها  ــابر       . هــي نف ــضا نطــاق حــاالت الطــوارئ ذات الطــابع الع ــصوص أي وتتجــاوز بعــض الن

، أي  ‘‘]أخـرى [دمي املـساعدة مـن دول       قد تفضي إىل نداء لتق    ’’لتشمل تلك اليت     )١٨٠(للحدود
كمــا تتبــاين  .)١٨٢( أو داخــل دولــة أخــرى،)١٨١(مبــا فيهــا تلــك الــيت حتــدث كليــا داخــل الدولــة 

اجلهات احملتمل توجيه هذه اإلخطارات إليها مبقتضى االتفـاق، وتـشمل األطـراف األخـرى يف               
صرف النظـر عمـا إذا   ب، )١٨٤(‘‘تتأثر’’حتمل أن    أو بصورة أعم تلك الدول اليت يُ       ؛)١٨٣(االتفاق

__________ 
، من مشاريع املواد املتعلقة مبنع الضرر العابر للحدود النـاجم عـن أنـشطة               )٢(، الفقرة   ١٧شرح مشروع املادة     )١٧٩(

ميكـن مـن    ’’، يتوقـع أنـه      ٩٨، الفقـرة    )اجلـزء الثـاين   (، اجمللـد الثـاين      ٢٠٠١حولية جلنة القـانون الـدويل،        خطرة،
خـــالل نظـــم اإلنـــذار املبكـــر املنـــشأة أو مـــن خـــالل توقـــع اضـــطرابات خطـــرية يف الطقـــس، إدراك أن حالـــة   

 .‘‘وشيكة الطوارئ
، يــشري إىل )١ (٦، املــادة ٢٠٠٥ الــصحية الدوليــة، تنقــيح اللــوائح: علــى ســبيل املثــال، منظمــة الــصحة العامليــة )١٨٠(

 .‘‘طارئة صحية عمومية تثري قلقا دوليا’’
قرار اجمللس األورويب املنشئ آللية اجلماعة لتسهيل التعاون املعزز يف جمـال تـدخالت املـساعدة املتعلقـة باحلمايـة                     )١٨١(

لتعجيـل يف تـسليم   امشروع اتفاقية : ظر أيضاوان) ١( ٢، املادة ٢٠٠١، EC, Euratom/2001/792 املدنية، القرار
 .)‘‘والذين ميكن أن يساعدوا يف تقدمي املساعدة’’) (١( ٦ املادة ،١٩٨٤، املساعدة يف حاالت الطوارئ

تفــاق املــربم بــني حكومــة مجهوريــة فنلنــدا وحكومــة مجهوريــة إســتونيا بــشأن التعــاون واملــساعدة املتبادلــة يف  اال )١٨٢(
احلوادث اليت حتدث يف دول أخرى واليت قـد يكـون           ’’ (٥ املادة   ،١٩٩٥يونيه  /حزيران ٢٦ حاالت احلوادث، 
 .)‘‘ون هلا آثر ضار على إقليم الطرف اآلخريكهلا أو حيتمل أن 

أي طــرف مــن األطــراف ’’) (٢( ٩ حلمايــة البحــر األبــيض املتوســط مــن التلــوث، املــادة ١٩٧٦اتفاقيــة : انظــر )١٨٣(
 حلمايـة البحـر املتوسـط مـن التلـوث،      ١٩٩٤؛ وبروتوكول )‘‘ مبثل تلك احلالة الطارئةاملتعاقدة، حيتمل أن يتأثر   

ــادة  ــاجم عــن استكــشاف واســتغالل      ١٩٩٤؛ وبروتوكــول )٢( ٩امل ــة البحــر املتوســط مــن التلــوث الن  حلماي
تعلقـة   امل ١٩٩٢؛ واتفاقيـة    )‘‘األطراف األخـرى  ”) (٣ (٢٦الرصيف القاري وقاع البحر وتربته التحتية، املادة        

تفــاق املــربم بــني اال؛ و)‘‘األطــراف املتــضررة’’) (٢ (١٠باآلثــار العــابرة للحــدود للحــوادث الــصناعية، املــادة  
تفـاق  واال؛  )٢( املادة العاشـرة     ،١٩٧٨ الواليات املتحدة األمريكية وكندا بشأن نوعية مياه البحريات الكربى،        

ونيا بــشأن التعــاون واملــساعدة املتبادلــة يف حــاالت املــربم بــني حكومــة مجهوريــة فنلنــدا وحكومــة مجهوريــة إســت
؛ وقــرار اجمللــس األورويب املنــشئ آلليــة اجلماعــة لتــسهيل التعــاون املعــزز يف جمــال    ٥ املــادة ،١٩٩٥ احلــوادث،

تلـك  ’’) (أ( )١( ٢، املـادة  ٢٠٠١، EC, Euratom/2001/792 تدخالت املساعدة املتعلقة باحلماية املدنية، القرار
 .)‘‘عضاء اليت قد تتأثر حبالة الطوارئالدول األ

أهنـا  ] الدولة املخطـرة [الدول األخرى اليت ترى  (١٩٨، املادة ١٩٨٢اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، لعام   )١٨٤(
 غــري املالحيــة، األغــراضواتفاقيــة قــانون اســتخدام اجملــاري املائيــة الدوليــة يف   ) ‘‘معرضــة للتــأثر بــذلك الــضرر 

لتبليـغ املبكِّـر عـن وقـوع حـادث      ا؛ واتفاقيـة  )‘‘الدول األخرى اليت حيتمل أن تتـأثر ’’(؛  )٢ (٢٨ة   املاد ،١٩٩٧
االتفاقيـة الدوليـة لالسـتعداد       و ؛)‘‘الـيت قـد تتـأثر أو ال تتـأثر ماديـا            تلك الـدول  ’’) (أ (٢املادة  ،  ١٩٨٦نووي،  

 أو  مـصاحلها تتـأثر    الدول اليت    مجيع’’() ج( )١( ٥، املادة   ١٩٩٠والتصدي والتعاون يف ميدان التلوث الزييت،       
، ٢٠٠١مشاريع املواد املتعلقة مبنع الضرر العـابر للحـدود النـاجم عـن أنـشطة خطـرة،                  ؛ و )‘‘...ميكن أن تتأثر    
؛ مشاريع املبـادئ املتعلقـة بتوزيـع اخلـسارة يف حالـة الـضرر               )‘‘الدولة اليت حيتمل أن تتأثر    ’’ (١٧مشروع املادة   

الـيت يـرجح أن      مجيع الدول املتـأثرة أو    ) (أ (٥، مشروع املبدأ    ٢٠٠٦جم عن أنشطة خطرة،     العابر للحدود النا  
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 ؛)١٨٥( مباشــرة أو عــن طريــق واســطة ومــا إذا كــان إخطارهــا ســيتمكانــت أطرافــا يف االتفــاق،
 املختـــصة  مبـــا فيهـــا منـــسق األمـــم املتحـــدة لإلغاثـــة واملنظمـــات        ،)١٨٦(كيانـــات حمـــددة   أو

 وبعـض   .)١٨٨( وعادة ما يكون هذا االلتـزام مـشروطا بـشرط التعجيـل باإلخطـار              .)١٨٧(األخرى

__________ 
 

، ١٩٨٤لتعجيــل يف تــسليم املــساعدة يف حــاالت الطــوارئ،  امــشروع اتفاقيــة : وانظــر أيــضا). ‘‘تتــأثر بــذلك
 ؛)‘‘والذين ميكن أن يساعدوا يف تقدمي املساعدة’’) (١( ٦ املادة

ــ )١٨٥( ــغ املا ةاتفاقيـ ــادث نـــووي،   لتبليـ ــر عـــن وقـــوع حـ ــادة ، ١٩٨٦بكِّـ ــة  ’’) (أ (٢املـ ــة الدوليـ عـــن طريـــق الوكالـ
 ).‘‘الذرية للطاقة

؛ )‘‘]الدوليـة للطاقـة الذريـة     [والوكالـة   ’’) (أ (٢املـادة   ،  ١٩٨٦لتبليغ املبكِّر عن وقوع حادث نـووي،        ا ةاتفاقي )١٨٦(
؛ )منظمـة الـصحة العامليـة     ) (١ (٦، املـادة    ٢٠٠٥نقـيح اللـوائح الـصحية الدوليـة، لعـام           ت: منظمة الصحة العاملية  

املنظمـة  ) (٢ (٥، املـادة    ١٩٩٠واالتفاقية الدولية لالستعداد والتصدي والتعاون يف ميدان التلوث الـزييت، لعـام             
املنظمـة البحريـة   ) (٢( ٩ املـادة  ،١٩٧٦ ؛ واتفاقية محاية البحـر األبـيض املتوسـط مـن التلـوث،      )البحرية الدولية 

بروتوكول محايـة البحـر املتوسـط مـن التلـوث النـاجم عـن استكـشاف واسـتغالل الرصـيف القـاري                  ؛ و )الدولية
االت طــوارئ التلــوث حلــاملركــز اإلقليمــي لالســتجابة ) (٣ (٢٦ املــادة ،١٩٩٤ وقــاع البحــر وتربتــه التحتيــة،

لتـسهيل التعـاون املعـزز    قرار اجمللس األورويب املنشئ آللية اجلماعة و؛ )البحري يف منطقة البحر األبيض املتوسط 
ــة املدنيـــــة، القـــــرار   ، ٢٠٠١، EC, Euratom/2001/792 يف جمـــــال تـــــدخالت املـــــساعدة املتعلقـــــة باحلمايـــ

 .)املفوضية األوروبية) (ب( )١( ٢ املادة
 ؛ واتفاقيـة قـانون اسـتخدام اجملـاري املائيـة الدوليـة يف             ١٩٨املـادة   ،  ١٩٨٢اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار،       )١٨٧(

مـشروع اتفاقيـة التعجيـل يف       و؛  )‘‘املنظمـة الدوليـة املختـصة     ’’) (٢ (٢٨املادة  ،  ١٩٩٧األغراض غري املالحية،    
 ).١( ٦، املادة ١٩٨٤تسليم املساعدة يف حاالت الطوارئ، 

ملائيـة  اتفاقيـة قـانون اسـتخدام اجملـاري ا        و؛  )‘‘فـورا ’’ (١٩٨، املادة   ١٩٨٢اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار،       )١٨٨(
لتبليـغ املبكِّـر عـن وقـوع       اتفاقية  وا؛  )‘‘دون إبطاء ’’) (٢ (٢٨ املادة   ،١٩٩٧ الدولية يف األغراض غري املالحية،    

؛ واالتفاقيـة الدوليـة لالسـتعداد والتـصدي والتعـاون يف ميـدان              )‘‘فـورا ’’) (أ (٢ املـادة    ،١٩٨٦ حادث نووي، 
املـادة  ،  ١٩٧٦محاية البحر األبيض املتوسـط مـن التلـوث،          ؛ واتفاقية   )ج) (١ (٥، املادة   ١٩٩٠التلوث الزييت،   

؛ وبروتوكول محاية البحر املتوسط من التلوث الناجم عن استكـشاف واسـتغالل       )‘‘إبطاءدون  ’’) (٢(التاسعة  
؛ )‘‘الوقــت املناســبعلومــات يف امل’’) (٣ (٢٦ املــادة ،١٩٩٤ الرصــيف القــاري وقــاع البحــر وتربتــه التحتيــة،

 تعلق بالتعاون يف منع التلوث من السفن، ومكافحة تلوث البحر املتوسط يف حاالت الطـوارئ؛              ربوتوكول امل الو
 تفاقية املتعلقة باآلثار العابرة للحـدود للحـوادث الـصناعية،         ال؛ وا )‘‘على الفور ’’) (ج( )١ (١٠ املادة   ،٢٠٠٢
تعلــق بــإدارة الكــوارث تفــاق رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا امل وا؛ )‘‘دون إبطــاء’’) (٢ (١٠ املــادة ،١٩٩٢

نقــيح اللــوائح ت: منظمــة الــصحة العامليــةو؛ )‘‘فــورا’’) (ب( ٤، املــادة ٢٠٠٥واالســتجابة حلــاالت الطــوارئ، 
التفـاق املـربم بـني    وا؛ )‘‘ــتقييم ]الــ [ سـاعة مـن   ٢٤يف غـضون  ’’) (١ (٦، املـادة    ٢٠٠٥الصحية الدولية، لعام    

 ا بـشأن التعـاون واملــساعدة املتبادلـة يف حـاالت احلــوادث،    حكومـة مجهوريـة فنلنــدا وحكومـة مجهوريـة إســتوني    
تفـاق املـربم بـني مجهوريـة أملانيـا االحتاديـة وحكومـة مجهوريـة هنغاريـا بـشأن           واال؛ )‘‘فورا’’ (٥ املادة  ،١٩٩٥

ــن اإلشــعاع،       ــة م ــة واحلماي ــسالمة النووي ــة بال ــشترك واملتعلق ــام امل ــسائل ذات االهتم ــادة ،١٩٩٠ امل ) ١( ٢ امل
قرار اجمللـس األورويب املنـشئ آلليـة اجلماعـة لتـسهيل التعـاون املعـزز يف جمـال تـدخالت املـساعدة               و؛  )‘‘افور’’(

؛ )‘‘دون تـــأخري’’) (١( ٢، املـــادة ٢٠٠١، لعـــام EC, Euratom/2001/792املتعلقـــة باحلمايـــة املدنيـــة، القـــرار 
 ١٧، مــشروع املــادة ٢٠٠١ خطــرة، مــشاريع املــواد املتعلقــة مبنــع الــضرر العــابر للحــدود النــاجم عــن أنــشطةو
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وكــذا  )١٨٩(دد كــذلك أنــواع املعلومــات الــيت يــتعني تقــدميها يف ذلــك اإلخطــار   االتفاقــات حتــ
ويكون هذا االلتزام باإلخطار نتيجة منطقيـة للـشرط، الـذي أقرتـه بعـض               . )١٩٠(الطرائق املطبقة 

ــذار املبكــر         ــة لإلن ــات مالئم ــى وضــع آلي ــدول عل ــستوجب أن حتــرص ال ــذي ي ــصكوك، وال ال
 .)١٩١(املعلومات وتبادل

 
  وعروضهاساعدةطلبات امل - ٢ 

 .)١٩٢(تقدمي املـساعدة الغوثيـة    يف  إن موافقة الدولة املتضررة هي الشرط التقليدي للبدء          - ٥١
ا مـن توابـع مبـدأ       هتـ ، أكدت اجلمعية العامة على أمهيـة املوافقـة الـيت اعترب           ٤٦/١٨٢ففي القرار   

__________ 
 

مشاريع املبادئ املتعلقة بتوزيع اخلسارة يف حالة الضرر العـابر للحـدود النـاجم عـن أنـشطة        و؛  )‘‘دون تأخري ’’(
مـشروع اتفاقيـة التعجيـل يف تـسليم املـساعدة يف حـاالت         و؛  )‘‘فـورا ’’) (أ (٥، مـشروع املبـدأ      ٢٠٠٦خطرة،  

 ).‘‘اشرةمب’’) (١( ٦، املادة ١٩٨٤الطوارئ، 
املتـاح مـن املعلومـات ذات الــصلة    ’’) (ب( ٢ املــادة ،١٩٨٦ لتبليـغ املبكِّـر عــن وقـوع حـادث نـووي،     ا ةاتفاقيـ  )١٨٩(

؛ االتفاقية الدوليـة لالسـتعداد والتـصدي والتعـاون يف ميـدان      ٥واملادة ) ‘‘من العواقب ...بالتقليل إىل أدىن حد     
تفـاق املـربم بـني حكومـة مجهوريـة فنلنـدا وحكومـة مجهوريـة                واال؛  )ج( )١ (٥، املـادة    ١٩٩٠التلوث الـزييت،    

معلومات بشأن طبيعة وموقع     (٥ املادة   ،١٩٩٥ إستونيا بشأن التعاون واملساعدة املتبادلة يف حاالت احلوادث،       
احلادث، وأي تدابري للمساعدة نفذت أو ستنفذ يف مكان وقوع احلدث أو يف املناطق اجملاورة له، وأي ظروف       

، مـشروع  ٢٠٠١مشاريع املواد املتعلقة مبنع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة،        و؛  )‘‘خرىهامة أ 
مــشاريع املبــادئ املتعلقــة بتوزيــع اخلــسارة يف حالــة  و؛ )‘‘جبميــع املعلومــات ذات الــصلة واملتاحــة’’ (١٧املــادة 

] ... الـدول املتـأثرة  [ختطـر  ’’) (أ (٥، مـشروع املبـدأ   ٢٠٠٦الضرر العابر للحدود الناجم عن أنـشطة خطـرة،    
 ).‘‘فوراً بوقوع احلادث ومبا ميكن أن ينجم عن الضرر العابر للحدود من آثار

وبأسـرع  ’’(؛ )٢ (٢٨ املـادة  ،١٩٩٧ اتفاقية قانون استخدام اجملاري املائية الدوليـة يف األغـراض غـري املالحيـة،        )١٩٠(
) ٢ (١٠املــادة ، ١٩٩٢ر العــابرة للحــدود للحــوادث الــصناعية، تفاقيــة املتعلقــة باآلثــااال؛ و)‘‘الوســائل املتاحــة

نقـيح اللـوائح الـصحية      ت: منظمـة الـصحة العامليـة     و؛  )‘‘علـى املـستويات املالئمـة     ] األطراف املتضررة [إخطار  ’’(
؛ وقرار اجمللس األورويب املنشئ آلليـة       )‘‘باستخدام أكفأ وسيلة اتصال متاحة    ’’) (١ (٦، املادة   ٢٠٠٥الدولية،  

 ,EC/2001/792اجلماعــة لتــسهيل التعــاون املعــزز يف جمــال تــدخالت املــساعدة املتعلقــة باحلمايــة املدنيــة، القــرار  

Euratom  ،مشاريع املواد املتعلقة مبنع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطـرة،            و؛  )٢( ٢، املادة   ٢٠٠١
 ).‘‘رة هلام أسرع السبل املتوفاباستخد’’ (١٧، مشروع املادة ٢٠٠١لعام 

التوجيهيـة لتـسهيل وتنظـيم املـساعدة الدوليـة           بـادئ امل: وانظـر أيـضا   . الفرع ثانيا أعـاله   انظر املناقشة الواردة يف      )١٩١(
، اليت تعترب أن الغـرض مـن        ٧ املادة   ،٢٠٠٧ لإلغاثة واالنتعاش األويل على الصعيد احمللي يف حاالت الكوارث،        

 .‘‘يل من اآلثار العابرة للحدودالتقل’’اإلنذار املبكر يف مجلة أمور 
 الحتـاد اإلغاثـة   نيانظر االتفاقية والنظام األساسـي املؤسـس  . وهذا ما عليه على األقل موقف احتاد اإلغاثة الدويل  )١٩٢(

ــام   ــدويل لعـ ــذين  (١٩٢٧الـ ــودا نافـ ــادة )مل يعـ ــاد يف   (٤، املـ ــل االحتـ ــضع عمـ ــة  ”خيـ ــة حكومـ ــد ملوافقـ أي بلـ
 ).“البلد ذلك
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تيجة لتطبيـق مبـادئ      وقد تعترب أيضا ن    .)١٩٣(احترام السيادة والسالمة اإلقليمية والوحدة الوطنية     
.  عــدم التــدخل يف الــشؤون الداخليــة للدولــة، والتعــاون  يأخــرى ذات صــلة، مــن قبيــل مبــدأ 

يعد نتيجة منطقية للشرط األساسي القاضي بأن من املسؤولية الرئيسية للدولـة االسـتجابة       كما
كل قبـول   وتتخذ املوافقة على البدء يف املساعدة الغوثية شـ .)١٩٤(يف حالة كارثة تصيب إقليمها   

عرض مساعدة، تقدمه دولة أخرى، أو جمموعة من الدول، أو منظمة دوليـة، اسـتجابة لطلـب                 
ه تقريبـا كافـة الـصكوك القائمـة يف هـذا            تـ  وهـذا املوقـف تبن     .)١٩٥(سابق قدمته الدولـة املتـضررة     

__________ 
جيب احترام سيادة الدول وسـالمتها اإلقليميـة ووحـدهتا الوطنيـة احترامـا تامـا وفقـا مليثـاق                    ’’ (٣لفقرة  املرفق، ا  )١٩٣(

ويف هذا السياق، ينبغي تقدمي املساعدة اإلنسانية مبوافقـة البلـد املتـضرر، ومـن حيـث املبـدأ علـى        . األمم املتحدة 
، ٢٠٠٠طارية للمساعدة يف جمال احلماية املدنيـة،        انظر أيضا االتفاقية اإل   و). ‘‘أساس نداء يوجهه البلد املتضرر    

 ).ب (٣املادة 
 . أعالهالفرع ثانياانظر أيضا مناقشة مبدأي السيادة وعدم التدخل، يف  )١٩٤(
ال يـؤتى   ”) (أ (٣ املـادة    ،٢٠٠٠ تفاقية اإلطارية للمساعدة يف جمال احلماية املدنيـة،       االانظر، على سبيل املثال،      )١٩٥(

واالتفـاق  ). “ ما تطلبه الدولة املستفيدة، أو ما تعرضه الدولة املتضامنة وتقبله الدولـة املـستفيدة      من املساعدة إال  
طقـة البحـر األسـود بـشأن التعـاون يف           املربم بني حكومات الدول املشاركة يف منظمة التعاون االقتـصادي يف من           
يــة والكــوارث النامجــة عــن األنــشطة تقــدمي املــساعدة الطارئــة واالســتجابة الطارئــة يف حــاالت الكــوارث الطبيع

تفـاق رابطـة أمـم جنـوب        وا؛  )١( ٤ و) بناء على نداء وطـين لتقـدمي املـساعدة        ) (٢( ٣ املادة   ،١٩٩٨ البشرية،
تقدم املساعدة   ال’’) (٢( ١١، املادة   ٢٠٠٥شرق آسيا املتعلق بإدارة الكوارث واالستجابة حلاالت الطوارئ،         

ة، ومبوافقتها، أو عندما يعرضها طرف آخر أو أطـراف أخـرى، مبوافقـة الدولـة                إال بناء على طلب الدولة الطالب     
، ١٩٩٢؛ واتفاقيـــة محايـــة واســـتخدام اجملـــاري املائيـــة العـــابرة للحـــدود والـــبحريات الدوليـــة،         )‘املـــستقبلة

ــادة ــصناعية     اال؛ و)١( ١٥ امل ــابرة للحــدود للحــوادث ال ــار الع ــة باآلث ــة املتعلق ــادة١٩٩٢، تفاقي ؛ )١( ١٢ ، امل
مذكرة التفاهم بني األمم املتحدة وحكومة مجهورية اليونان وحكومة مجهورية تركيـا بـشأن التعـاون يف جمـال       و

ــسانية   ــول١٦رئ، ااالت الطــوحلــاالســتجابة اإلن ــادة ٢٠٠٢ســبتمرب / أيل ــد   ” (٢، امل ــه البل ــداء يوجه عقــب ن
ــة  ؛ ومــذكرة التفــاهم بــني مكتــب األمــم املتحــدة لتنــسيق الــشؤون اإل   )“املتــضرر ــة املدني نــسانية ووزارة احلماي

والطــوارئ وإزالــة آثــار الكــوارث الطبيعيــة يف االحتــاد الروســي بــشأن التعــاون يف ميــدان االســتجابة اإلنــسانية،  
س األورويب املنشئ آللية اجلماعـة لتـسهيل التعـاون املعـزز يف جمـال تـدخالت              ؛ وقرار اجملل  )١ (٢، املادة   ١٩٩٨

لتعـاون  ااتفـاق  و؛ )١( ٥، املـادة  ٢٠٠١، EC, Euratom/٢٠٠١/٧٩٢ املدنية، القـرار  املساعدة املتعلقة باحلماية
تفــاق املــربم بــني مملكــة اال؛ و٦املــادة ، ١٩٩٥واملــساعدة املتبادلــة يف حــاالت احلــوادث، بــني فنلنــدا وإســتونيا، 

ملــساعدة املتبادلــة يف  التأهــب للكــوارث والوقايــة منــها، وابــشأنالتعــاون ب املتعلــقإســبانيا ومجهوريــة األرجنــتني 
، الـذي يقـر   ٢٠٠٠ينـاير  / كـانون الثـاين  ٢٦ املؤرخ 25.240قانون واملادة التاسعة؛   ،  ١٩٨٨حاالت الكوارث،   

؛ واملبـادئ التوجيهيـة     )١( ٤، املـادة    )األرجنـتني ( التعـاون يف مـسائل الكـوارث         أناالتفاق املـربم مـع شـيلي بـش        
، ٢٠٠٧النتعاش األويل على الـصعيد احمللـي يف حـاالت الكـوارث،             لتسهيل وتنظيم املساعدة الدولية لإلغاثة وا     

 ينبغي أال تبدأ اإلغاثة يف حاالت الكوارث أو املساعدة لالنتعـاش األويل، إال مبوافقـة الدولـة                  ”) (١( ١٠ املادة
دمي املعونـة   ، تقـ  ١٩٩٩وخبالف ذلك، ال ترهن اتفاقية املعونة الغذائية لعام         .) ‘‘املتضررة، وبناء على نداء مبدئيا    
اتفاقيــــة جنيـــف املتعلقــة حبمايــة املدنييــن وقـت احلـرب، لعـام                : وانظر أيـضا  . الغذائية بطلب مسبق للمساعدة   

وجـب علـي    إذا كان كل سكان األراضي احملتلة أو قسم منـهم تنقـصهم املـؤن الكافيـة،                 ’’ (٥٩، املادة   ١٩٤٩
ء الـسكان وتـوفر هلـا التـسهيالت بقـدر مـا تـسمح بـه                  بعمليات اإلغاثة ملصلحة هـؤال     أن تسمح دولة االحتالل   

 ١٢ اإلضـــايف التفاقيـــات جنيـــف املؤرخـــة    ١٩٧٧غـــري أن بروتوكـــول  ). التوكيـــد مـــضاف ) (‘‘وســـائلها
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ــشأن طلــب املــساعدة      ــها عــادة حكمــا ب ــد من ــدان، والــيت يتــضمن العدي ــورده  كمــا .)١٩٦(املي ت
ولـئن  . وطنية للـدول، حيـث يـنص بعـضها صـراحة علـى طلـب املـساعدة الدوليـة           التشريعات ال 

وكذلك فيمـا بـني املنظمـات       (استقرت هذه املمارسة يف سياق تقدمي املساعدة فيما بني الدول           
ــدول  ــة وال ــة الدولي ــيس مــن الواضــح متامــا مــا إذا كانــت ممارســة     )احلكومي ــه ل ــسقة يف ، فإن مت

 األخـرى واملنظمـات     اإلنـسانية يت تقـدمها كيانـات املـساعدة         على صعيد املساعدة ال    استقرارها
 .)١٩٧(احلكومية غري

 
 طلبات املساعدة )أ( 

 الطلب ‘١’  
يؤدي طلب املساعدة إىل الشروع يف عملية قانونية تـسعى مـن خالهلـا الدولـة الطالبـة                   - ٥٢

لـدخول يف عالقـة     املقدمة هلـا إىل ا    ) أو الكيانات الدولية األخرى   (للمساعدة والدولة أو الدول     
فإذا قدم طلب املساعدة مبوجب شروط اتفـاق دويل، فـإن طلـب املـساعدة هـو                 . قانونية حمددة 

ــة دول      ــاق، إىل عالقـ ــراف يف اتفـ ــة أطـ ــن عالقـ ــة مـ ــة القائمـ ــل العالقـ ــة لتحويـ ــة ’’حماولـ متلقيـ
، مـــع كـــل النتـــائج القانونيـــة الـــيت تنـــشأ عـــن       ‘‘مقدمـــة للمـــساعدة ’’ودول ‘‘ للمـــساعدة

 .فالتصني هذا
 

 اجلهة املقدمة للطلب ‘٢’  
 تـنص، يف حـد أدىن،      اإلنـسانية كل الصكوك الـيت تـسعى إىل تنظـيم طلبـات املـساعدة               - ٥٢

ويف حاالت استثنائية، تقر بعض االتفاقـات       . على أن يصدر الطلب من الدولة املتضررة نفسها       
__________ 

 
، يـنص علـى أن   )الربوتوكـول األول (، واملتعلقة حبماية ضحايا املنازعات املسلحة الدولية    ١٩٤٩أغسطس  /آب

... جيـري القيـام بأعمـال الغـوث         ” (٧٠علـى موافقـة مـسبقة، انظـر املـادة           يتم االضطالع بأعمال اإلغاثة بنـاء       
ــة    ــراف املعنيـ ــة األطـ ــريطة موافقـ ــضا ). ‘‘...شـ ــر أيـ ــول : وانظـ ــات جنيـــف  ١٩٧٧بروتوكـ ــايف التفاقيـ  اإلضـ

الربوتوكــول (، واملتعلــق حبمايــة ضــحايا املنازعــات املــسلحة غــري الدوليــة،   ١٩٤٩أغــسطس /آب ١٢ املؤرخــة
 ).‘‘مبوافقة الطرف السامي املتعاقد املعين’’) (٢( ١٥ ، املادة)الثاين

انظــر، علــى ســبيل املثــال، اتفاقيــة تــامبريي املتعلقــة بتقــدمي مــوارد االتــصاالت الــسلكية والالســلكية للحــد مــن    )١٩٦(
 ،٢٠٠٠؛ واالتفاقية اإلطارية للمساعدة يف جمال احلماية املدنية،         ٤، املادة   ١٩٩٨ ،الكوارث ولعمليات اإلغاثة  

، ١٩٩٠تفاقيــة الدوليــة لالســتعداد والتــصدي والتعــاون يف ميــدان التلــوث الــزييت،   االوانظــر أيــضا) أ (٣املــادة 
ــادة ــضرر   ”) (١( ٧ امل ــاء علــى طلــب الطــرف املتــضرر أو املهــدد بالت ــق باالســتعداد  )‘‘بن ؛ والربوتوكــول املتعل

؛ واتفاقيــة تقــدمي )١( ٥؛ املــادة ٢٠٠٠والتــصدي والتعــاون يف ميــدان أحــداث التلــوث مبــواد خطــرية وضــارة، 
 ).١( ٢املادة ، ١٩٨٦شعاعي، إاملساعدة يف حالة وقوع حادث نووي أو طارئ 

 David Fisher, Law and Legal Issues in International Disaster Response: A Desk Study, International :انظر )١٩٧(
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تفـاق كوتونـو علـى    وعلى سبيل املثال، ينص ا. إمكانية تقدمي كيانات أخرى لطلبات املساعدة    
بلـدان األفريقيـة    الإما بطلب من بلـد مـن         يضطلع هبا ’’ والطارئة   اإلنسانيةأن عمليات املساعدة    

اللجنـة، أو املنظمـات     بطلـب مـن     احمليط اهلادئ متضرر من حالة األزمـة، أو         بلدان  ة و يبيوالكار
 ١٩٩٥ تـنص خطـة      ويف فيجـي،  . )١٩٨(‘‘الدولية، أو املنظمات غري احلكومية احملليـة أو الدوليـة         

رث يـتم بنـاء علـى طلـب         اتقدمي املساعدة يف حاالت الكو    ’’، على أن    دارة الكوارث الوطنية إل 
 .)١٩٩(‘‘منظمة غري حكومية معترف هبامن حكومة فيجي أو من 

 
 اجلهات املوجه إليها الطلب ‘٣’  

، فـإن   )يف أعقـاب طلـب    (لئن كان عدد من االتفاقات قد أبرم حتديـدا لتنظـيم اإلغاثـة               - ٥٤
الدولــة املتــضررة ال تقتــصر يف توجيــه طلباهتــا للحــصول علــى مــساعدة علــى الــدول األخــرى    

فقـد ال يوجـه طلـب املـساعدة إىل     . األطراف يف املعاهدة اليت تكون الدولة املتضررة طرفا فيهـا  
 جمموعة فرعيـة مـن األطـراف يف معاهـدة فحـسب، بـل عـل العكـس مـن ذلـك، قـد يوجـه إىل                          

 .)٢٠٠()مبا فيها الدول الثالثة(الدول مجاعة واسعة من 
 

 الواجب التطبيق اإلطار القانوين ‘٤’  
مبوجـب ذلـك   ناشـئة   قـائم إجـراءات وعمليـات        حيرك طلب مقدم مبوجب اتفاق دويل      - ٥٥

ــاق ــصكوك       .)٢٠١(االتف ــن املمكــن أن تكــون تلــك ال ــإن م ــة، ف ــات القائم ــدد االتفاق  ونظــرا لع
نظم تقـدمي املـساعدة احتمـاال فيمـا     تـ واإلقليمي والثنائي، املتعددة، على كل من الصعيد العاملي       

الواجبــة  ومــن العوامــل الــيت تــدخل يف حتديــد االتفــاق أو االتفاقــات .)٢٠٢(يتعلــق بكارثــة معينــة
__________ 

ــة ودول احملــيط اهلــادئ مــن جهــة، واجلماعــة       )١٩٨( ــة والكاريبي اتفــاق الــشراكة بــني أعــضاء جمموعــة الــدول األفريقي
 ).٦( ٧٢، املادة ٢٠٠٠يونيه / حزيران٢٣األوروبية والدول األعضاء فيها، من جهة أخرى، 

 .التذييل واو )١٩٩(
يوجـه النـداء مـن أجـل      (، التـذييل واو ،)فيجـي (نيـة إلدارة الكـوارث      الوط ١٩٩٥انظر على سبيل املثال، خطة       )٢٠٠(

وباإلضافة إىل ذلك، فإنه مل يرهن أي صك من ). ‘‘إما إىل بلدان حمددة أو بصفته نداء عاما      ’’املساعدة الدولية   
ية بـني  الصكوك اليت مت استقصاؤها يف هذه الدراسة تقدمي املساعدة اإلنسانية الدولية بشرط وجود عالقات رمس      

 املعتمـد   القرار املتعلق بالقانون الـدويل الطـيب واإلنـساين        أيضا  انظر  . الدول الطالبة للمساعدة والدول املقدمة هلا     
 .٣، اجلزء األول، الفقرة ١٩٧٦ ،رابطة القانون الدويليف املؤمتر السابع واخلمسني ل

للحدود والبحريات الدوليـة علـى الـدول األطـراف          ماية واستخدام اجملاري املائية العابرة      حل ١٩٩٢تنص اتفاقية    )٢٠١(
 )).٢( ١٥املادة  (“حالة حرجة”يف املتبادلة اليت تضع إجراءات حمددة لطلبات املساعدة 

هذا ما تنص عليه عدة اتفاقات دولية تتضمن أحكاما حمددة بشأن عالقتها باتفاقات دولية أخرى، ومنها مثال،                  )٢٠٢(
، دمي موارد االتصاالت الـسلكية والالسـلكية للحـد مـن الكـوارث ولعمليـات اإلغاثـة          اتفاقية تامبريي املتعلقة بتق   

ال تؤثر هذه االتفاقية على حقوق والتزامات الدول األطـراف الناشـئة            ’’ (١٠ملادة  ، ا ١٩٩٨يونيه  /حزيران ١٨
ل احلمايـة املدنيـة،     ا؛ واالتفاقية اإلطارية للمساعدة يف جم     ‘‘عن االتفاقات الدولية األخرى أو عن القانون الدويل       
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قد اسـتظهر بـه يف الطلـب، والـسياق الـذي قـدم فيـه        ) أو أحكام منه  (كون صك حمدد    التطبيق  
 اتفـاق   تطبيـق النيـة قـد انـصرفت إىل حتريـك          مثال، طلب موجه إىل منظمة يوحي بـأن         (الطلب  

مـثال، حالـة كارثـة    (أو الـسياق الـذي حلـت فيـه الكارثـة       ) حمدد قائم حتت رعاية تلك املنظمـة      
ق القــانون اإلنــساين اعلــى نــزاع مــسلح قــد تــؤدي أيــضا إىل انطبــ كــذلك تنطــوي ‘‘ معقــدة’’

يف القـانون   ) يـة منـها والثنائيـة     اإلقليم(ويف الدول الـيت تـدرج فيهـا االتفاقـات الدوليـة             ). الدويل
احمللي، قد يكون اللجوء إىل اإلجـراءات احملليـة املنـصوص عليهـا مبوجـب تلـك القـوانني متهيـدا                     
لطلــب للمــساعدة الدوليــة إشــارة إىل االتفــاق الــدويل الــذي تنــوي الدولــة الطالبــة للمــساعدة    

 .تطبيقه على طلب املساعدة
ي أن االتفاقــات الدوليــة ال تــنظم تلقائيــا التقــدمي ومثــة نتيجــة أخــرى لتقييــد الطلــب هــ - ٥٦

ففـــي معظـــم : دويلصـــك الـــدويل للمـــساعدة، حـــىت وإن انـــدرجت كارثـــة معنيـــة يف نطـــاق 
. االتفـاق املعــين لتحريـك تطبيـق   شترط اخلطـوة اإلضـافية املتمثلـة يف تقــدمي الطلـب     تُـ احلـاالت،  

بـات الدائمـة للتعـاون يف جمـال         خيل ذلك بسريان أحكام أخرى من اتفـاق، مـن قبيـل الترتي             وال
وبالتايل فإن نتيجة تطبيق مبدأ السيادة ال تتمثل فحـسب يف إيـالء األولويـة               . والتخفيفالوقاية  

ــلللموافقــة، بــل تكمــن أيــضا يف   ــار اإلطــار القــانوين الــذي    ختوي ــة اختي ــة املتــضررة حري  الدول
علـى املـستوى اجلزئـي    ولعـل أمهيـة ذلـك تتجلـى بقـدر أكـرب        . مبوجب سـينظم تقـدمي املـساعدة      

على املـستوى الكلـي الـذي متيـل          )٢٠٣(حيث تكون التباينات بني االتفاقات أوضح مما هي عليه        
 .ار جمموعة مشتركة من الربامتراتفيه كل االتفاقات إىل العمل يف إط

 
 هل توجيه الطلب واجب؟ ‘٥’  

ــد علــى أن تقــدم العــروض اســتجابة لطلبــات     - ٥٧ ــة بــصرف النظــر عــن (إن التأكي  إمكاني
نتيجــة إلعمــال مبــدأي احتــرام  و، ))والــيت تــرد مناقــشتها أدنــاه (العــروض املقدمــة دون طلــب 

__________ 
 

 املتعلقـة باآلثـار العـابرة للحـدود للحـوادث الـصناعية، األولويـة        ١٩٩٢وتعطـي اتفاقيـة   . ٥، املـادة    ٢٠٠٠لعام  
 وتـنص علـى   منطبقـة، صراحة للتعاون املضطلع به مبوجب شـروط معاهـدات متعـددة األطـراف وثنائيـة أخـرى                

اتفاقـات ثنائيـة أو متعـددة    باألطـراف  ’’بط فيهـا   تيت تـر  خطة من القواعـد مكملـة لـذلك التعـاون يف احلـاالت الـ              
تفاق املربم بني الدامنرك والسويد وفنلندا      اال: ، انظر أيضا  )واملرفق العاشر ) ١ (١٢ املادة(،  ‘‘]منطبقة[األطراف  

 والنرويج بشأن التعاون عرب حدود الدول ملنع إحلاق الضرر باألشخاص أو املمتلكـات أو البيئـة أو احلـد منـه يف     
 .٢ املادة ،١٩٨٩ حاالت احلوادث،

 الفـرع  انظـر (على سبيل املثال، مسألة تنظيم التكاليف اليت تتناوهلا جبملة من الطرائق خمتلف االتفاقـات الدوليـة            )٢٠٣(
. ، واليت قد تكون، يف حالة كارثة معينة، موضوع ترتيبات خاصة تعتمد على الصعيد الثنائي              )أدناه  باء -رابعا  

 ,David Fisher, Law and Legal Issues in International Disaster Response: A Desk Studyانظــر أيــضا 
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 يعـود للـسلطة التقديريـة للدولـة         ب من عدمه  لالسيادة وعدم التدخل، يوحي بأن أمر تقدمي الط       
ى ا يشهد تطورا حنو املزيد من اإلقرار بواجب إجيـايب يقـع علـ        مبغري أن هذا املوقف ر    . املتضررة

الــدول املتــضررة ويلزمهــا بطلــب املــساعدة، علــى األقــل عنــدما تعجــز قــدرة االســتجابة احملليــة  
 ويتماشى هذا التوجه مع التأكيد املتزايد يف القانون الـدويل علـى مـسؤولية               .)٢٠٤(بسبب كارثة 

 .)٢٠٥(الدول عن محاية سكاهنا يف حالة حلول كارثة
 

 الترحيب بالعروض ‘٦’  
يت مؤخرا حتت رعاية االحتـاد الـدويل جلمعيـات الـصليب األمحـر       الحظت دراسة أجر   - ٥٨

ب يف إصـدار    غـ عـادة تلـك الـيت ال تر       ومنـها   واهلالل األمحر أن ممارسة بعض الـدول املتـضررة،          
حـواجز  بـسبب  أو (للمـساعدة الدوليـة يف الوقـت املناسـب أو تعجـز عـن ذلـك                حمـددة   طلبات  

، ‘‘الترحيـب ” ذلك عـن أن تلـك املـساعدة سـتلقى            أهنا تعلن بدال من    ، تتمثل يف  )قانونية حملية 
 وتعــد هــذه املمارســة مبثابــة اإلبــداء املــسبق  .)٢٠٦(ب والعــرضلــأي دون اللجــوء إىل عمليــة الط

الـدول والكيانـات األخـرى غـري         للموافقة على املساعدة الدولية، مبا فيها املساعدة القادمة مـن         
ويتبني من هـذه املمارسـة أنـه إذا    .  طرفا فيهااألطراف يف االتفاقات اليت تكون الدولة املتضررة    

كانت دينامية العرض والطلب هي النهج التقليـدي، يف قـانون املعاهـدات وممارسـة الوكـاالت                 
علـى   االلتفـاف املـشروع      يتـيح  قد تتدخل يف حاالت معينة ممـا         أخرى، فإن اعتبارات    اإلنسانية

 حلـق  ، مـع ذلـك،  خاضـعة ، “الـشاملة ’’افقـة  هـذه املو وتظل .  املوافقةتقريرالطريقة املستقرة يف   
الدولــة املتــضررة األساســي يف مراقبــة املــساعدة الــيت جيــري تقــدميها، مبــا يف ذلــك مــثال رفــض    

 مـا دام  الـسياسة العامـة  يف آثـار  غري أن األمر ال خيلو من آثار قانونيـة و      . تراه غري مالئم منها    ما
 عــروض املــساعدة الــيت تقــدمها بوجــود  رهن عــادةيــ الدوليــة اإلنــسانيةالعديــد مــن الوكــاالت 

كمـا أن  . ‘‘تقدير لالحتياجـات ’’شكل طلب، ينطوي عادة على      يف  إعراب عن احلاجة إليها،     

__________ 
 أكثر صـراحة يف   ووردت إشارة   .  ألف ٥، املرفق الفقرة    ٤٦/١٨٢وهذا ما يفهم ضمنا من قرار اجلمعية العامة          )٢٠٤(

التوجيهية لتـسهيل وتنظـيم املـساعدة الدوليـة لإلغاثـة واالنتعـاش األويل علـى الـصعيد احمللـي يف حـاالت              بادئامل
رتأت الدولـة املتـضررة أن الكارثـة تتجـاوز قـدرات التحمـل الوطنيـة،                اإذا  ’’ ) ٢ (٣املادة  ،  ٢٠٠٧الكوارث،  

القـرار املتعلـق     : وانظـر أيـضا    .لبية احتياجات األشـخاص املتـضررين     فإهنا تلتمس املساعدة الدولية أو اإلقليمية لت      
 Institute of International Law, Resolution on(معهـد القـانون الـدويل،    ، الـذي اعتمـده   باملـساعدة اإلنـسانية  

Humanitarian Assistance(، ٣، الفرع الثالث، الفقرة ٢٠٠٣ سبتمرب/ أيلول٢. 
 .الفرع خامسا أدناهدة يف انظر املناقشة الوار )٢٠٥(
 David Fisher, Law and Legal Issues in International Disaster Response: A Desk Study, International: انظر )٢٠٦(
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علـى غـرار    (يف الطلـب    التحديـد   العديد من االتفاقات الـسارية تـنص علـى مـستوى معـني مـن                
 .يتسم به عادة الترحيب الشامل ، ال)ترد مناقشته أدناه ما

 
 ط الوطنية لتقدمي طلبالشرو ‘٧’  

جيــدر باإلشــارة أن العديــد مــن الــدول قــد وضــعت شــروطا قانونيــة حمليــة للــشروع يف  - ٥٩
وعلى سـبيل املثـال، يتـضمن    . تقدمي اإلغاثة يف حاالت الكوارث، مبا فيها طلب اإلغاثة الدولية  

ة الكارثـة   العديد مـن القـوانني احملليـة شـرط إعـالن الـسلطات املختـصة حلالـة الطـوارئ أو حالـ                     
 كمــا .)٢٠٧(كــشرط مــسبق لتحريــك اإلجــراءات احملليــة القائمــة لإلغاثــة يف حــاالت الكــوارث 

وحتــدد عــادة ، )٢٠٨(تــضع القــوانني الوطنيــة إجــراءات حمــددة لطلــب املــساعدة الدوليــةميكــن أن 
 .)٢٠٩(جهة تنسيق وطنية أو مؤسسة يعهد إليها مبهمة تنسيق تسلم تلك املساعدة

__________ 
 ،)بوليفيـا ( ،١٩٨٣ينـاير   / كـانون الثـاين    ١٧رخ  ، املـؤ  ١٩٣٨٦املرسـوم الـسامي رقـم        انظر علـى سـبيل املثـال،       )٢٠٧(

 ٢٣ املادتـان    ،)بوليفيـا ( ،٢٠٠٠أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٥ املؤرخ   ٢١٤٠ ؛ والقانون رقم     ٢٠ و   ١٩املادتان  
 املـؤرخ   ١٣٧ ؛ والقانون رقم     ١٩ املادة   ،)كولومبيا( ،١٩٨٩مايو  /أيار ١ املؤرخ   ٩١٩؛ واملرسوم رقم    ٢٤ و
ــران٢ ــه / حزيـ ــاكو (١٩٩٤يونيـ ــم )لومبيـ ــوم رقـ ــؤرخ ٨٤٨٨؛ واملرسـ ــاين١١ املـ ــانون الثـ ــاير / كـ  ،٢٠٠٦ينـ
 قـانون إجـراءات إعـالن حالـة     ،١٩٨٨يوليـه  / متـوز ٢٩ املـؤرخ  ٤٤ ؛ واملرسـوم رقـم      ٢٩ املادة   ،)كوستاريكا(

ــة  ــسلفادور(الطــوارئ الوطني ــانون )ال ــة، رقــم  ١٩٩٨؛ وق ــادة،)فيجــي( ،٢١ إلدارة الكــوارث الوطني ؛ ١٧  امل
 بشأن إدارة وتنظيم احلماية يف حاالت الكوارث واحلمايـة مـن احلـوادث              ١٩٩٩ لعام   نيالرابع والسبع والقانون  

‘‘ احلالــة اخلطــرية’’و‘‘ حالــة الكارثــة’’، الــذي مييــز بــني ٧ املــادة ،)هنغاريــا(، اخلطــرية املتعلقــة بــاملواد اخلطــرة 
نـوفمرب  / تشرين الثـاين   ١٥، املؤرخ   ٢٢٣ رقم   ؛ والقانون األساسي للتدابري املضادة للكوارث،     ‘‘احلالة امللحة ’’و

؛ والقــانون رقــم )١( ٣ املــادة ،)ليــسوتو( ،٢دارة الكــوارث رقــم إل؛ وقــانون ١٠٥ املــادة ،)اليابــان( ،١٩٦١
يونيـه  / حزيـران ١٠ املـؤرخ  2.615 .؛ والقانون رقم ٧ املادة ،)بنما( ،١٩٨٢يناير / تشرين الثاين١٥املؤرخ  ٢٢

؛ وقـانون   ١٥ املـادة    ،)الفلـبني (  إلدارة خمـاطر الكـوارث،     ٢٠٠٦؛ وقانون   ٢٣-١٩اد  ، املو )باراغواي (٢٠٠٥
 ،٢٩ للحمايــة املدنيــة رقــم  ١٩٨٦؛ وقــانون ١٨ املــادة ،)ســانت لوســيا( ،٣٠ إلدارة الكــوارث رقــم ٢٠٠٦

؛ وقـانون   ٢٧ املـادة    ،)جنـوب أفريقيـا   ( ،٥٧ إلدارة الكـوارث رقـم       ٢٠٠٢؛ وقـانون    ١٠٢ املـادة    ،)سنغافورة(
 تـشرين   ٢٥ املـؤرخ    ٢٩٣٥؛ والقـانون رقـم      ١٢، املـادة    ٢٠٠٥ لعام   ١٣دارة الكوارث يف سري النكا، رقم       إ

اإلعالن، يف بعـض احلـاالت، فـإن املـساعدة          كان يشترط   غري أنه إذا    . ٥املادة  ،  )تركيا(،  ١٩٨٣أكتوبر  /األول
 الوطنية بشأن الوقايـة مـن الكـوارث    انظر السياسة. قد تتدفق قبل اإلعالن الرمسي إذا كانت احلالة تستلزم ذلك 

ولئن كان هذا الشرط يرد عادة يف القوانني احمللية، فإنه يوجد شرط مماثل على ). إثيوبيا (١٩٩٣وإدارهتا، لعام 
وجـود طارئـة صـحية     تقرير الصعيد الدويل يف لوائح الصحة العاملية، ومبقتضاه خيول ملدير منظمة الصحة العاملية        

املـادة   ، منظمـة الـصحة العامليـة،      ٢٠٠٥مـايو   / أيـار  ٢٣اللوائح الصحية الدوليـة، تنقـيح       . دولياعمومية تثري قلقا    
) ١ (١٩ املـادة    ،١٩٩٧  اسـتخدام اجملـاري املائيـة الدوليـة يف األغـراض غـري املالحيـة،               يـة انظر أيضا اتفاق  و. ١٢
عامــة أو الــسالمة العامــة مــن أجــل محايــة الــصحة ال’’‘ ‘دابري مــن صــفة اســتعجالإعــالن رمســي مبــا للتــ) (٢( و
 .)‘‘مصاحل أخرى تساويها أمهية أو

، ٢٠املـــادة ، )اجلمهوريـــة التـــشيكية(، ٢٠٠٠يونيـــه / حزيـــران٢٨ املـــؤرخ ٢٣٩انظـــر مـــثال، القـــانون رقـــم  )٢٠٨(
جيــوز ’’(؛ )١ (٣٢ املــادة ،)يجــفي( ،١٩٩٨ لعــام ٢١القــانون الــوطين إلدارة الكــوارث، رقــم  و؛ )٤( الفقــرة

اخلارجية توجيـه نـداء للحـصول علـى مـساعدة أجنبيـة يف            وزير   املعين بالكوارث أن يطلب إىل       للمراقب الوطين 
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 عروض املساعدة )ب( 
تناول الطلبات صراحة، فإن القلة القليلـة منـها         يإذا كانت معظم االتفاقات والصكوك       - ٦٠
 غري أنه ميكن الوقـوف علـى بعـض االعتبـارات األساسـية              .)٢١٠(قدم توجيهات بشأن العروض   ت

عندما يتعلق األمر ببعد العرض يف التفاوض، إىل جانب عـدة شـروط، مفروضـة علـى عـروض                   
فـالعرض  ). وردت علـى تقـدميها بعدئـذ       إن قبلـت،  ( شروطا ضمنية    املساعدة، حىت وإن كانت   

ــا(؛ وال تــتم اســتهاليلحبكــم تعريفــه  ــة إقامــة العالقــة بــني املــستفيد مــن املــساعدة    ) قانون حماول
 .ومقدمها إال بقبوله

 
 هل تقدمي العرض واجب؟ ‘١’  

ا املوقـف،   فإن هـذ   ،)٢١١(‘‘يف املساعدة ] معمم[حق  ’’رغم الطروحات القائلة بوجود      - ٦١
على اجملتمع الدويل يلزمه بتقدمي املـساعدة،       ) )٢١٣(‘‘حق’’مقابل  ( )٢١٢(‘‘واجبا’’ما دام يفرض    

__________ 
 

 بــشأن إدارة وتنظــيم احلمايــة يف ١٩٩٩ لعــام ني؛ والقــانون الرابــع والــسبع)‘‘... حالــة مــن حــاالت الطــوارئ 
إدارة  خـالل ’’) (أ( ٦ادة   امل ،)هنغاريا( حاالت الكوارث واحلماية من احلوادث اخلطرية املتعلقة باملواد اخلطرة؛        

؛ وقـانون إدارة    )‘‘)الدوليـة (احلماية يف حاالت الكـوارث، تبـت احلكومـة بـشأن اسـتخدام املـساعدة اخلارجيـة                  
ــم    ــام ١٣الكــوارث يف ســري النكــا، رق ــادة ٢٠٠٥ لع ــة إلدارة الكــوارث  ١٩٩٥؛ وخطــة )د( ٤، امل  الوطني

يوجــه رئــيس الــوزراء بنــاء علــى مــشورة املراقــب املعــين  ’’ (٤ - و واو ٣ - واواملادتــان املرفــق واو،  )يفيجــ(
 وتلتمس املـساعدة الدوليـة   ؛بالكوارث الوطنية، نداء للمساعدة الدولية، إما إىل بلدان حمددة أو يوجه نداء عاما 

وتـستند كــل املـساعدة يف حــاالت   ....  عنـدما تتجـاوز الكارثــة قـدرات املـوارد احملليــة والوطنيـة علــى التحمـل      
 املنظمات غري احلكومية املعترف هبـا إال إذا كـان   ريوال جيوز تقدمي املساعدة الدولية، لغ...  إىل طلب    الكوارث

 Fiji: Laws, Policies, Planning and Practices on International“ :،؛ وانظـر )‘‘مثة نداء رمسي للمساعدة الدوليـة 

Disaster Response”  و IFRC, July 2005, pp.14-15. 
. معاهـدة ثنائيـة  إىل اختصاص سلطة وطنيـة بتوجيـه طلـب للمـساعدة الغوثيـة الدوليـة       يستند يف بعض احلاالت،    )٢٠٩(

 املربمــة بــني مملكــة هولنــدا ومملكــة بلجيكــا بــشأن املــساعدة املتبادلــة  ١٩٨٤وعلــى ســبيل املثــال، تــنص اتفاقيــة 
يف كل طـرف    ] ا تنص عليه االتفاقية   حسبم[ختول للسلطات املختصة    ’’ملكافحة الكوارث واحلوادث، على أنه      

 UNITAR Model Rules for: وانظـر أيـضا  . ))٢( ٣املـادة  (، ‘‘من الطرفني املتعاقدين صالحية طلـب املـساعدة  

Disaster Relief Operations, 1982 ١، املرفق ألف، القاعدة. 
اليت جيـري تقـدميها وال يـشري    ‘‘ عروضال’’ صراحة إىل ٤٦/١٨٢على سبيل املثال، ال يشري قرار اجلمعية العامة   )٢١٠(

كمـا أنـه لـيس مـن الواضـح مـا إذا كـان املـساعدة الـيت                   . )٣املرفق، الفقـرة    (،  ‘‘نداء من البلد املتضرر   ’’إال إىل   
يقدمها الفاعلون من غري الدول، من قبيل املنظمـات غـري احلكوميـة، ميكـن البـدء فيهـا دائمـا مـن خـالل عمليـة                  

 David Fisher, Law and Legal Issues in International Disaster Response: A:  انظر.رمسية من العرض والقبول

Desk Study, IFRC, 2007, pp.92-93. 
 . أدناه بشأن احلق يف املساعدة اإلنسانيةالفرع خامساانظر كذلك املناقشة الواردة يف  )٢١١(
ــة احلقــوق االقتــصادية واالجت    )٢١٢( ــال، جلن ــة، التعليــق العــام رقــم   انظــر علــى ســبيل املث ــة والثقافي الوثيقــة (، ١٢ماعي

E/C.12/1999/5(   ٣٨، الفقرة ١٩٩٩لعام) ” ينص ميثاق األمم املتحدة على أنه تقع على عاتق الدول مسؤولية
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اجلمعيـــة العامـــة  فقـــرار. موقـــف مل يكـــرس بعـــد يف القـــانون الوضـــعي علـــى الـــصعيد العـــاملي
التعـاون الـدويل يف مواجهـة حـاالت الطـوارئ وتعزيـز قـدرة        ’ يقتصر على تأكيـد أن  ٤٦/١٨٢

وطلـب إىل البلـدان القريبـة مـن         . )٢١٤(‘‘أمهية كبرية ] يكتسي[املتضررة على االستجابة    البلدان  
ــة  ’’ املــشاركة عــن كثــب مــع البلــدان املتــضررة،  ”حــاالت الطــوارئ  يف اجلهــود الدوليــة، بغي

تتـضمن بعـض املعاهـدات       كمـا . )٢١٥(‘‘قـصى حـد ممكـن     أتسهيل املـرور العـابر للمـساعدة إىل         
وعلـى سـبيل    .  مـساعدة   املتلقيـة لطلبـات     تقـع علـى كاهـل البلـدان        التزامات حمدودة بقدر أكرب   

املثال، تستوجب اتفاقية تامبريي أن تستجيب الدولة الطـرف املطلـوب منـها املـساعدة للطلـب       
مباشـرة  بـصورة   ا إذا كانـت سـتقدم املـساعدة املطلوبـة،           مبـ  ’’ اإلبالغاملوجه إليها، بأمور منها     

مـا يترتـب    وشـروط وقيـود و    ما ينطبق عليها من أحكـام        و  هذه املساعدة  بنطاق، و غري ذلك  أو
 .)٢١٦(‘‘عليها من تكاليف إن وجدت

ــة   - ٦٢ ــات اإلجيابي ــا االلتزام ــا تكــون       أم ــب، فاألغلــب أهن ــى طل ــاء عل ــساعدة، بن ــدمي امل بتق
، ))٢١٧(مبا فيها االتفاقات املعتمـدة علـى الـصعيدين اإلقليمـي والثنـائي             (موضوع اتفاقات حمددة  

مي املـساعدة   د، حيث التزمـت األطـراف مـسبقا بتقـ         ١٩٩٩ة املعونة الغذائية لعام     من قبيل اتفاقي  
 امرهونـ االلتـزام بتقـدمي املـساعدة    كـون  ي وعـادة مـا   . الدول مببالغ حمددة سلفالفئات حمددة من 

__________ 
 

مشتركة ومنفردة عن التعاون يف تقدمي اإلغاثة يف حاالت الكوارث واملساعدة اإلنـسانية يف حـاالت الطـوارئ،        
؛ ومعـايري موهونـك للمـساعدة اإلنـسانية يف حـاالت            )‘‘اعدة الالجئني واملشردين بصورة دائمـة     مبا يف ذلك مس   

ــهجتــوق للمجتمــع الــدويل حتــ’’) (٤(، الفــرع الثــاين، ١٩٩٥الطــوارئ املعقــدة، لعــام   ــة وتقــدمي احل ب علي ماي
 ).والتوكيد مضاف ()“اإلغاثة

 .‘‘العروض املقدمة دون طلب ’’ أدناه بشأن٦٤املناقشة الواردة يف الفقرة انظر  )٢١٣(
 .٥املرفق، الفقرة  ،٤٦/١٨٢قرار اجلمعية العامة  )٢١٤(
 .٧املرجع نفسه، الفقرة  )٢١٥(
للحـد مـن الكـوارث ولعمليـات اإلغاثــة      اتفاقية تامبريي املتعلقة بتقدمي موارد االتصاالت السلكية والالسلكية  )٢١٦(

 ).٣( ٤، املادة ١٩٩٨يونيه /حزيران ١٨املؤرخة 
 حلماية البحر املتوسط من التلوث الناجم عن استكـشاف واسـتغالل الرصـيف القـاري              ١٩٩٤بروتوكول   انظر )٢١٧(

... قــد يطلــب، طــرف يف حاجــة للمــساعدة  يف حــاالت الطــوارئ،  (١٨وقــاع البحــر وتربتــه التحتيــة، املــادة  
؛ وبروتوكـول   )‘‘ملطلوبـة لتقـدمي املـساعدة ا    علـى أن تبـذل كـل مـا يف وسـعها             ... املساعدة من أطراف أخـرى      

 املتعلق بالتعاون يف منع التلوث من السفن، ومكافحة تلوث البحر املتوسط يف حاالت الطوارئ؛ املـادة                 ٢٠٠٢
االتفاق و؛  )‘‘ املساعدة تلكها لتقدمي   ى جهد  قصار  هذا  منها املساعدة  اليت يطلب تبذل األطراف   و’’) (١ (١٢

ملتبادلـة يف حـاالت الكـوارث أو احلـوادث     ا االحتاديـة بـشأن املـساعدة    انياملاملربم بني مملكة الدامنرك و مجهورية أ    
ل طــرف متعاقــد مبــساعدة الطــرف املتعاقــد اآلخــر يف حالــة  يتعهــد كــ”) (١ (١، املــادة ١٩٨٥اخلطــرية، لعــام 

أن تفاق املـربم بـني حكومـة اجلمهوريـة الفرنـسية واحلكومـة املاليزيـة بـش                اال؛ و )‘‘الكوارث أو احلوادث اخلطرية   
 ).١( ٥املادة ، ١٩٩٨التعاون يف جمال الوقاية من الكوارث وإدارهتا، واألمن املدين، 
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منظمـة   علـى سـبيل املثـال، يـنص اتفـاق         و. القيـام بـذلك   بقدرة الدولة املقدمـة للمـساعدة علـى         
علـى   )٢١٨(يف منطقة البحر األسود بشأن التعاون يف تقدمي املساعدة الطارئـة التعاون االقتصادي   

  أننامجــة عــن أنــشطة بــشرية جيــوز للطــرف احملتــاج للمــساعدة يف حالــة كارثــة طبيعيــة أو  هأنــ
األطـراف  ’’رهنـا بقيـد مفـاده أن    ، )٢١٩(‘‘يطلب املساعدة من الطـرف أو األطـراف األخـرى       ’’

 .)٢٢٠(‘‘اهتاتساعد بعضها بعضا يف حدود إمكان
ولعلـه   .)٢٢١(ويوجد أيضا التزام أكثـر حتديـدا يف سـياق مـسؤوليات املنظمـات الدوليـة                - ٦٣
ــدمي         ُي ــدا، يف بعــض احلــاالت، تق ــشمل حتدي ــيت ت ــا ال ــذه املنظمــات ووالياهت ــة ه ــزى إىل طبيع ع

علـى سـبيل املثـال، تـنص اتفاقيـة تقـدمي املـساعدة يف حالـة وقـوع                   و. املساعدة للـدول األعـضاء    
ــارئ  حــادث  ــووي أو ط ــعاعين ــة ، إش ــول٢٦املؤرخ ــبتمرب / أيل ــة  ، ١٩٨٦س ــى أن الوكال عل

__________ 
 املربم بني حكومات الدول املشاركة يف منظمة التعاون االقتـصادي يف منطقـة              ١٩٩٨أبريل  / نيسان ١٥واتفاق   )٢١٨(

 حــاالت الكــوارث الطبيعيــة البحــر األســود بــشأن التعــاون يف تقــدمي املــساعدة الطارئــة واالســتجابة الطارئــة يف 
 .والكوارث النامجة عن األنشطة البشرية

 ).‘‘تقدم املساعدة بناء على طلب’’) (٢ (٤وانظر أيضا املادة ). ٢ (٣املرجع نفسه، املادة  )٢١٩(
ة املطــافئ والطــوارئ الفرنــسيمرافــق  بــني ة املتبادلــيــة املــساعدةانظــر أيــضا اتفاقو. )٣ (٣املرجــع نفــسه، املــادة  )٢٢٠(

ــة طــوارئ فعــال شــريطة أال يكــون أحــد الطــرفني منــهمكا   ... ’’) (٢( ١املــادة ، ١٩٥٩ واإلســبانية، يف عملي
 عـرب   تعـاون  املـربم بـني الـدامنرك والـسويد وفنلنـدا والنـرويج بـشأن ال               ١٩٨٩تفـاق   وا .)‘‘عملية إطفاء حرائق   أو

 ٢احلـد منـه يف حـاالت احلـوادث، املـادة            حدود الدول ملنع إحلاق الضرر باألشخاص أو املمتلكات أو البيئة أو            
يتعهد كل طرف متعاقد، يف حالة حادثة أو عندما يكون مثة خطر حادث داهم بأن يقدم املـساعدة الالزمـة                    ”(

 املربمــة بــني ١٩٨١؛ واتفاقيــة )والتوكيــد مــضاف) (“وفقــا ألحكــام هــذا االتفــاق ومــا دام قــادرا علــى ذلــك
لكة بلجيكا بـشأن املـساعدة املتبادلـة يف حـاالت الكـوارث واحلـوادث               حكومة اجلمهورية الفرنسية وحكومة مم    

قـدر  ... يتعهد كـل طـرف متعاقـد بـأن يـساعد الطـرف اآلخـر يف حـاالت الكـوارث         ’’) (١( ١اخلطرية، املادة   
التعـاون  املتعلق ب  املربم بني مملكة إسبانيا ومجهورية األرجنتني        ١٩٨٨اتفاق  و؛  )والتوكيد مضاف ) (‘‘مستطاعه

ما تراه الدولـة  ”(يف حاالت الكوارث، املادة التاسعة      املتبادلة   التأهب للكوارث والوقاية منها، واملساعدة       نبشأ
 للتعاون واملـساعدة املتبادلـة يف حـاالت احلـوادث، بـني      ١٩٩٥تفاق وا؛ ‘‘املطلوب إليها املساعدة ممكنا ومتاحا 

ــادة   ــدا وإســتونيا، امل ــوا  ....جيــوز لكــل طــرف  ” (٦فنلن ــضرورية ...  ردهحــسب م ــساعدة ال ــدم امل ) ‘‘أن يق
 املربمة بني اجلمهورية الفرنسية ومجهورية أملانيا االحتاديـة بـشأن املـساعدة             ١٩٧٧اتفاقية  و؛  )والتوكيد مضاف (

 املربمـــة بـــني حكومـــة ١٩٩٢؛ واتفاقيـــة )١( ١املتبادلـــة يف حـــاالت الكـــوارث أو احلـــوادث اخلطـــرية، املـــادة 
ساعدة املـ املخـاطر الكـربى والوقايـة منـها و    التنبـؤ ب مـة اجلمهوريـة اإليطاليـة يف جمـال     اجلمهورية الفرنـسية وحكو  

 املربم بـني حكومـة   ٢٠٠١؛ واتفاق   ٥، املادة   البشريةنشطة  األة يف حاالت الكوارث الطبيعية النامجة عن        لاملتباد
لتخفيـف  املتبادلـة   واملساعدة مملكة إسبانيا وحكومة االحتاد الروسي بشأن التعاون يف جمال الوقاية من الكوارث       

 ).‘‘امحدود إمكاناهت يف’’ (٧آثارها، املادة 
 Resolution on Humanitarian (معهـد القـانون الـدويل،    ، الذي اعتمـده  القرار املتعلق باملساعدة اإلنسانية: انظر )٢٢١(

Assistance, Institute of International Law( ، ٢اخلامس، الفقرة ، الفرع ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١٢يف) ’’  تقـدم
املنظمات احلكوميـة الدوليـة املـساعدة اإلنـسانية لـضحايا الكـوارث وفقـا لوالياهتـا اخلاصـة ووالياهتـا املنـصوص                      

 ).‘‘عليها يف أنظمتها األساسية
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لطلـــــب املـــــساعدة يف حالـــــة حـــــادث نـــــووي  ...تـــــستجيب ’’الدوليـــــة للطاقـــــة الذريـــــة 
 .)٢٢٢(‘‘إشعاعي طارئ أو

 
  طلبدونروض املقدمة عال ‘٢’  

ــة     - ٦٤ ــة العــروض املقدم ــصكوك إلمكاني ويكــون العــرض  .  طلــبدونتتحــسب بعــض ال
 دون طلب إما لكون الدولـة املتـضررة مل تطلـب املـساعدة الدوليـة أو ال تـستطيع القيـام             مقدما
؛ أو لكـون الطلـب مل يوجـه إىل          )مثال يف احلاالت الـيت ال توجـد فيهـا حكومـة تـشتغل             (بذلك  

 إدارة الكـوارث تفـاق رابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا املتعلـق بـ              ا نصوي. رضالدولة املقدمة للع  
إبداء املوافقة، رغم غيـاب     على  ،  ٢٠٠٥يوليه  /متوز ٢٦، املؤرخ    الطوارئ ستجابة حلاالت واال

 الطـرف   مبوافقـة  أورجيـة إال بنـاء علـى طلـب          ال تقدم املـساعدة أو العـروض اخلا       ” : إذ الطلب
ــضرر ــد مــضاف  (“املت ــل بأنــ     .)٢٢٣()والتوكي ــرأي القائ ــع ال ــق م ــذا املوقــف يتف ــل ه حيــق  ه ولع

 ،نون اآلخــرو الدوليــة والفــاعلاإلنــسانيةنظمــات لثــة، وامللمجتمــع الــدويل، مبــا فيــه الــدول الثال
 .)٢٢٥(أكـرب القيـام بـذلك مقيـدا بقـدر     ‘‘ واجـب ’’حىت وإن كـان  ،  )٢٢٤(ض املساعدة وعرتقدمي  

__________ 
 ).٦ (٢املادة  )٢٢٢(
 ٢٠٠٠اتفاقيـة  : وانظـر أيـضا  ). ٢ (١١ و) ١( ٣املادتـان  ، ١٥٧، الـصفحة  ASEAN Document Seriesانظـر   )٢٢٣(

، ...) أو ما تعرضـه الدولـة املتـضامنة وتقبلـه الدولـة املـستفيدة         (... اإلطارية للمساعدة يف جمال احلماية املدنية،       
 Peter MacAlister-Smith, “Draft(؛ ومــشروع املبــادئ التوجيهيــة لعمليــات املــساعدة اإلنــسانية  )أ( ٣املــادة 

International Guidelines for Humanitarian Assistance Operations”, (Heidelberg, Germany: Max Planck 

Institute for Comparative Public Law and International Law, 1991(  ١٨، املـادة) ’’    جيـوز للدولـة املـستقبلة أن
) ‘... علــى أنــشطة املــساعدة اإلنــسانية يف إقليمهــا املوافقــةتقــرر طلــب أو عــدم طلــب املــساعدة اإلنــسانية أو   

 التوجيهيـة لتـسهيل وتنظـيم املـساعدة الدوليـة لإلغاثـة واالنتعـاش               ٢٠٠٧ أنظر ايضا مبادئ  ) والتوكيد مضاف (
 املـساعدة اإلغاثة يف حـاالت الكـوارث أو   ’’األويل على الصعيد احمللي يف حاالت الكوارث، اليت تنص على أن   

) ١( ١٠، املـادة  ‘‘، بنـاء علـى نـداء   ومبـدئيا املتـضررة  األولية لإلنعاش ال ينبغي الشروع فيها إال مبوافقـة الدولـة        
 ٣، املرفق، الفقرة ٤٦/١٨٢، وهذا ما يساير صيغة قرار اجلمعية العامة )والتوكيد مضاف(

 lin, Walter,“Guiding Principles on Internal Displacement: Annotations”, Studies in transnational�Ka:انظر )٢٢٤(

legal policy, no. 32 ( ed., Washington, D.C.: American Society of International Law, 2000)  ٢( ٢٥، املبـدأ (
قـرار  وال؛  )‘‘... مـة أن تعـرض خـدماهتا      ئحيق للمنظمات اإلنسانية الدولية وغريهـا مـن اجلهـات الفاعلـة املال            ’’(

، الفــرع الرابــع، ٢٠٠٣ســبتمرب /يلــولأ ٢ يف معهــد القــانون الــدويلالــذي اعتمــده املــساعدة اإلنــسانية املتعلــق ب
 ٤، الفـرع الثـاين،    ١٩٩٥؛ ومعايري موهـوك للمـساعدة اإلنـسانية يف حـاالت الطـوارئ املعقـدة، لعـام                  ١الفقرة  

حيـق للمجتمـع    أي سلطة أخرى أو يتضح أهنا غري راغبة يف املعونة إلغاثة األرواح،       أو  عندما تعجز احلكومة    ’’(
كان املدنيني املتضررين واملهددين وأن يقدم إليهم الغوث وفقـا ملبـادئ القـانون    الدويل وجيب عليه أن حيمي الس    

اليت اعتمدها جملس املعهد الـدويل للقـانون اإلنـساين          املبادئ التوجيهية للحق يف املساعدة اإلنسانية       و؛  )‘‘الدويل
 ٥، املبــدأ )International Review of the Red Cross, vol. 33, No 297 (1993) (١٩٩٣أبريــل /نيــسانيف 

حق عرض تلك املـساعدة عنـدما تـستوىف الـشروط املنـصوص عليهـا يف هـذه املبـادئ                    ...  للسلطات الوطنية ’’(
 ).“ال يعترب هذا العرض عمال غري ودي أو تدخال يف الشؤون الداخلية لدولة من الدولو. التوجيهية



A/CN.4/590  
 

07-65634 67 
 

وال ينبغي اعتبار عرض املساعدة هذا عمـال غـري ودي أو تـدخال يف الـشؤون الداخليـة للدولـة                     
د اإلمكـان، أمـر البـت يف قبـول هـذا العـرض            غري أنه يعود للدولة املتـضررة، عنـ        .)٢٢٦(املتضررة

العيـب اإلجرائـي الناشـئ عـن        ستـصلح   إذا اختارت قبوله، فإن موافقتها      و .)املقدم دون طلب  (
 .)٢٢٧(انعدام طلب سابق

 
 قبول العروض ‘٣’  

ــنظم صــراحة قبــول عــرض    - ٦٥ ــة مــن الــصكوك ت ــه شــرط ضــمين يف  ،)٢٢٨(رغــم أن قل  فإن
فالرضا حبكم تعريفه عمـل     .  بتلقي املساعدة الدولية   ةاملتضرراالتفاقات ألنه يكمل رضا الدولة      

غـري أن التوجـه الـذي       ). انظر املناقشة الواردة أدنـاه    (تقديري ميكن سحبه أو إخضاعه لشروط       
سبق الوقوف عليه أعاله والذي يؤيد وجود التزام واقـع علـى كاهـل الدولـة املتـضررة يوجـب                   

 أيـضا درهتا احملليـة علـى االسـتجابة، حيتمـل أن يقيـد             إذا عجزت ق  الدولية  عليها طلب املساعدة    
__________ 

 
 .‘‘واجب تقدمي عرض ’’بشأن أعاله ٦٣ - ٦١  يف الفقراتانظر املناقشة الواردة )٢٢٥(
الـيت تـنص علـى أنـه     ، ٢٠٠٠مـايو  /أيار ٢٢، املؤرخة تفاقية اإلطارية للمساعدة يف جمال احلماية املدنية الا: انظر )٢٢٦(

 مـن املعقـول  ولعلـه  )). ب(٣املـادة  (‘‘ ال تعترب عروض املساعدة تدخال يف الشؤون الداخلية للدولة املـستفيدة          ’’
ب ال ميكــن، حبكــم تعريفهــا، اعتبارهــا أعمــاال غــري وديــة   لــملقدمــة اســتجابة لطأن العــروض اأن يفتــرض املــرء 

ال لـشيء سـوى أن هـذه األخـرية طلبتـها          تدخال غري مـربر يف الـشؤون الداخليـة للدولـة الطالبـة للمـساعدة،                 أو
تمــل لتقــدمي احمللســيما عنــدما يوجــد أســاس تعاهــدي بــني الدولــة العارضــة للمــساعدة والدولــة الطالبــة هلــا  وال(

وهذا ما يـوحي بـأن هـذه األحكـام تفيـد ضـمنا بوجـود قرينـة ينبغـي                    ). للمساعدة الغوثية يف حاالت الكوارث    
وانظـر  . معها أن تعترب الدولة املتـضررة العـروض املقدمـة دون طلـب يف سـياق كارثـة أعمـاال وديـة علـى األقـل                  

، اجلزء األول، الفقـرة     ١٩٧٦يب واإلنساين، لعام    رابطة القانون الدويل، القرار املتعلق بالقانون الدويل الط       : أيضا
اعتبـار عـرض اإلغاثـة الطارئـة األجنبيـة تـدخال غـري مـشروع يف الـشؤون             ال جيوز بأي وجـه مـن الوجـوه        ’’ (٢

هية ي؛ ومشروع املبادئ التوج   )‘‘جيوز اعتباره يف أي ظرف من الظروف عمال غري ودي          الداخلية لدولة كما ال   
قــرار املتعلـق باملــساعدة  ال؛ معهـد القــانون الـدويل،   ١٠املــادة ، )١٩٩١ (عدة اإلنـسانية، الدوليـة لعمليـات املــسا  

وإعالن مبادئ اإلغاثة اإلنـسانية الدوليـة للـسكان        ؛  ١ الفرع الرابع، الفقرة     ،٢٠٠٣سبتمرب  /أيلول ٢ اإلنسانية،
ن للــصليب األمحــر،  يشرالــدويل احلــادي والعــ    املــؤمتر املعتمــد يف٢٦ القــرار املــدنيني يف حــاالت الكــوارث،  

الـيت تقـوم هبـا      ...  ال ينبغي اعتبار اإلغاثـة يف حـاالت الكـوارث         ’’ (٤، الفقرة   ١٩٦٩سبتمرب  /أيلولاسطنبول،  
 Military and Paramilitary Activities in and: وانظـر أيـضا  ). ‘‘منظمـة إنـسانية دوليـة حمايـدة عمـال غـري ودي      

against Nicarigua (Nicaragua v. United States of America), Merits      األنـشطة العـسكرية وشـبه العـسكرية يف
 .Judgment, I.C.J, )، جـوهر الـدعوى، احلكـم   نيكاراغوا ضد الواليات املتحـدة األمريكيـة  (نيكاراغوا وضدها 

Reports 1986 , ٢٤٢، الفقرة ١٢٤الصفحة. 
 . أعاله٢٢٣ واحلاشية ٦٤انظر الفقرة  )٢٢٧(
  اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا املتعلق بإدارة الكوارث واالستجابة حلـاالت الطـوارئ،    وقد شذ على ذلك    )٢٢٨(

الــذي يــشترط صــراحة أن تقــرر الدولــة املتــضررة مــا إذا كانــت تقبــل عــرض     ٢٠٠٥يوليــه /متــوز ٢٦املــؤرخ 
 .))٥( ١١املادة (املساعدة 
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حقها يف أن ترفض عروض املـساعدة، ولعلـه يـوحي بأنـه ال جيـوز االمتنـاع عـن إبـداء املوافقـة                        
 عالوة على ذلك، فإن قبول عرض مساعدة، حىت وإن استند إىل أسـاس تعاهـدي                .)٢٢٩(تعسفا

 .)٢٣٠(لطات الدولتنيقائم، ال يقيم بالضرورة صلة العالقات السياسية بني س
 

 شروط تقدمي املساعدة - ٣ 
تقــر االتفاقــات القائمــة سلــسلة مــن القيــود الــيت يــصح أن تــرد علــى طلبــات املــساعدة  - ٦٦

 .وعروضها
 

  الوطنيةبالسيطرةاالحتفاظ  )أ( 
كل طلب أو عرض للمساعدة لقيد يتمثـل يف أن الدولـة املتـضررة حتـتفظ                عادة  خيضع   - ٦٧

علـى كافـة جوانـب تقـدمي تلـك املـساعدة وتوزيعهـا يف إقليمهـا، مبـا يف ذلـك                      بالسيطرة العامـة    
ى أنـه   لـ  وعلـى سـبيل املثـال، تـنص اتفاقيـة تـامبريي ع             .)٢٣١(حتديد وقت بـدء املـساعدة وإهنائهـا       

بتوجيـه  ، ةنها الوطنيـ يانو، مبوجب قالطالبة يف القيام  دولة  الليس يف هذه االتفاقية ما ميس حبق        ’’
والـسيطرة  ،  كية املقدمـة مبوجـب هـذه االتفاقيـة        لاالتصاالت الـسلكية والالسـ     يف جمال املساعدة  

__________ 
 lin, Walter, “Guiding Principles on Internal Displacement: Annotations”,Studies in transnational�Ka:انظر )٢٢٩(

legal policy, no. 32 (Washington, D.C.: American Society of International Law, 2000)  ؛ )٢(٢٥، املبـدأ
قــرار املتعلــق ال؛ ومعهــد القــانون الــدويل، ٤- ١ -املبــدأ التــوجيهي بــاء املرفــق،  ،A/HRC/4/38/Add.1والوثيقــة 
شـار شـرح املـادة      أعـالوة علـى ذلـك،        .١ الفرع الثامن، الفقرة     ،٢٠٠٣سبتمرب  /أيلول ٢ دة اإلنسانية، باملساع
 واملتعلــق حبمايــة ضــحايا ١٩٤٩أغــسطس / آب١٢ مــن الربوتوكــول اإلضــايف التفاقيــات جنيــف املؤرخــة ٧٠

ن تكـون أعمـال     أبـ ، يف معرض مناقشته الشرط القاضـي        ١٩٧٧) الربوتوكول األول (الرتاعات املسلحة الدولية    
، إىل أنـه خـالل املفاوضـات املتعلقـة هبـذا احلكـم، ذكـر صـراحة أن                   ‘‘خاضعة التفاق األطراف املعنيـة    ’’اإلغاثة  

ة وغــري حمــدودة يف رفـض موافقتــها علــى أعمــال  قـ فيــد ضــمنا أن األطـراف املعنيــة هلــا حريــة مطل يال ’’الـتحفظ  
أســباب تعــسفية إىل  أســباب ســليمة، ال  إىلند رفــضهفــالطرف الــذي يــرفض املوافقــة ال بــد وأن يــست . اإلغاثــة

 Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of) .‘‘نـزوات  إىل أو

12 August 1949, International Committee of the Red Cross, 1987, sec. 2805, p.819) .شـرح  أيـضا انظـر  و 
، واملتعلــق حبمايــة ضــحايا ١٩٤٩أغــسطس / آب١٢ اإلضــايف التفاقيــات جنيــف املؤرخــة  ١٩٧٧بروتوكــول 

، ٤٨٨٥الفقــــرة املرجــــع نفــــسه  (،١٨املــــادة  ،)الربوتوكــــول الثــــاين(املنازعــــات املــــسلحة غــــري الدوليــــة، 
ء فـإذا كـان بقـا    . طة التقديريـة لألطـراف    لشتراط املوافقة ال يعين أن القـرار متـروك للـس          او” ():١٤٧٩ الصفحة

السكان على قيد احلياة مهددا واستوفت منظمة إنسانية شرطي الرتاهـة وعـدم التمييـز املطلـوبني، وجـب القيـام             
 ).‘‘اإلغاثة بأعمال

 .٤، اجلزء األول، الفقرة ١٩٧٦رابطة القانون الدويل، القرار املتعلق بالقانون الدويل الطيب واإلنساين،  )٢٣٠(
 يف الفقـرات    ؛ انظـر املناقـشة الـواردة      ١٨ولية لعمليات املساعدة اإلنسانية، املادة      هية الد يومشروع املبادئ التوج   )٢٣١(

 .أدناه بشأن إهناء املساعدة ٢٤٨-٢٤٢
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وتتعلــق الــسيطرة أيــضا حبــق رفــض  . )٢٣٢(‘‘عليهــا وتنــسيقها واإلشــراف عليهــا داخــل إقليمهــا 
حتـتفظ  ’’وعلى سبيل املثـال، فإنـه مبوجـب اتفاقيـة تـامبريي             . بعض املساعدة املعروضة أو كلها    

، بــصورة كليــة أو جزئيــة، أي مــساعدة يف جمــال  رفض أن تــبــاحلق يفالدولــة الطــرف الطالبــة  
 تقدم عمال هبذه االتفاقية وفقا للقوانني والـسياسات الوطنيـة         االتصاالت السلكية أو الالسلكية     

 .)٢٣٣(‘‘القائمة للدولة الطرف الطالبة
 احتفاظ الدولـة املتـضررة مبمارسـة الـسيطرة لـيس مطلقـا وقـد خيـضع هـو                    مبدأغري أن    - ٦٨

تـوزع الدولـة املتـضررة املـساعدة الـيت      يـنص حتديـدا علـى أن    منـها مـثال أن      و. ملواصفاتنفسه  

__________ 
، للحد من الكوارث ولعمليـات اإلغاثـة       اتفاقية تامبريي املتعلقة بتقدمي موارد االتصاالت السلكية والالسلكية  )٢٣٢(

وانظـر  ). ٨(٤ املـادة  ،)United Nations Treaty Series, vol. 2296, No. 40906 (،١٩٩٨يونيـه  /حزيـران  ١٨
 ٤، املرفــــق، الفقــــرة ١٩٩١ديــــسمرب / كــــانون األول١٩ املــــؤرخ ٤٦/١٨٢قــــرار اجلمعيــــة العامــــة : أيـــضا 

ساعدة اإلنـسانية وتنظيمهـا وتنـسيقها وتنفيـذها         يكون للدولة املتضررة الدور الرئيـسي يف بـدء تقـدمي املـ             ...’’(
 ؛ واتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا املتعلق بإدارة الكوارث واالستجابة حلـاالت الطـوارئ،           )“داخل إقليمها 

؛ واتفاقيـة البلـدان األمريكيـة لتـسهيل املـساعدة يف حـاالت            )١ (١٢ و) ٢( ٣ املادتـان    ،٢٠٠٥يوليه  /متوز ٢٦
 ،١٩٩٢ دود للحـوادث الـصناعية،    تفاقية املتعلقة باآلثـار العـابرة للحـ       اال؛ و )أ(، املادة الرابعة    ١٩٩١الكوارث،  

تفاق املـربم بـني الـدامنرك والـسويد وفنلنـدا والنـرويج بـشأن التعـاون عـرب حـدود الـدول ملنـع                         اال؛ و )٢ (١املادة  
؛ )٢ (٢املــادة ، ١٩٨٩إحلــاق الــضرر باألشــخاص أو املمتلكــات أو البيئــة أو احلــد منــه يف حــاالت احلــوادث،  

ة اجلماعة لتسهيل التعاون املعزز يف جمال تدخالت املساعدة املتعلقـة باحلمايـة             وقرار اجمللس األورويب املنشئ آللي    
ــرار  ــة، الق ــؤرخ EC, Euratom/2001/792 املدني ــشرين األول٢٣، امل ــوبر / ت ــادة ٢٠٠١أكت ؛ واتفــاق )٣( ٥، امل

 املـربم  ١٩٩٨ ؛ واتفـاق ٨ للتعاون واملساعدة املتبادلة يف حاالت احلوادث، بـني فنلنـدا وإسـتونيا، املـادة                ١٩٩٥
بــني حكومــة اجلمهوريــة الفرنــسية واحلكومــة املاليزيــة بــشأن التعــاون يف جمــال الوقايــة مــن الكــوارث وإدارهتــا،  

  بــني مرافــق املطــافئ والطــوارئ الفرنــسية واإلســبانية،دلــة املتبااملــساعدة؛ واتفاقيــة )١ (٨واألمــن املــدين، املــادة 
 حكومــة اجلمهوريــة الفرنــسية وجملــس االحتــاد السويــسري بــشأن   تفــاق املــربم بــني االاملــادة الثالثــة؛ و، ١٩٥٩

التوجيهيـة لتـسهيل     بـادئ وامل؛  )١( ٩املادة  ،  ١٩٨٧املساعدة املتبادلة يف حاالت الكوارث واحلوادث اخلطرية،        
، ٢٠٠٧وتنظـــيم املـــساعدة الدوليـــة لإلغاثـــة واالنتعـــاش األويل علـــى الـــصعيد احمللـــي يف حـــاالت الكـــوارث،  

وعلى سبيل املثـال،   . وتقر بعض الدول مبسؤولية مشتركة عن تقدمي اإلغاثة يف حاالت الكوارث          ). ٣( ٣ املادة
 تقدم احلكومة واملنظمات غري احلكومية املعترف هبا املساعدة الغوثية يف حاالت الكوارث يف أثنـاء              ’’يف فيجي،   

قـانون إدارة الكـوارث الوطنيـة،     (؛  ‘‘اتحالة طارئة إىل أن يستعيد اجملتمع احمللي قدرته على االعتمـاد علـى الـذ              
 .))٣( ٢٨، املادة ١٩٩٨ ، لعام٢١رقم 

للحـد مـن الكـوارث ولعمليـات اإلغاثــة      اتفاقية تامبريي املتعلقة بتقدمي موارد االتصاالت السلكية والالسلكية  )٢٣٣(
وانظـر  ). ٥( ٤دة  املـا )United Nations Treaty Series, vol. 2296, No. 40906 (،١٩٩٨يونيـه  /حزيـران  ١٨
 املبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة باسـتخدام األصـول العـسكرية وأصـول احلمايـة املدنيـة يف اإلغاثـة يف حـاالت              :أيضا

حيـق  ’’(:٥١، الفقـرة  ٢٠٠٦نـوفمرب  / الثـاين تـشرين  ٢٧، ١، التنقـيح  ‘‘مبادئ أوسلو التوجيهية  ’’-الكوارث،  
وذلـك علـى أسـاس كـل حالـة علـى            ]  العـسكرية واملدنيـة    أصـول احلمايـة   [للدولة املتضررة أن ترفض اسـتخدام       

وإن كانت الدولة املتضررة قد طلبت إىل الوكاالت اإلنسانية لألمم املتحـدة أو األمـني العـام لألمـم              حىت  حدة،  
 ).‘‘املساعدة املتحدة تقدمي
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 يف الغـرض الـذي قـدمت مـن          متـستخد  وأن   ،)٢٣٤(تقدمها دولة مساعدة توزيعـا فعـاال وسـريعا        
 ٢٠٠٥ كمــا أن اتفــاق .)٢٣٦(أن توزعهــا الدولــة املتــضررة أو تقــدمها دون متييــز  وأ )٢٣٥(أجلــه

 الطـوارئ، يـشترط   سـتجابة حلـاالت   واالإدارة الكوارث املتعلق بلرابطة أمم جنوب شرق آسيا  
التــسهيالت واخلــدمات احملليــة مــن أجــل اإلدارة  ’’ املتــضررة، قــدر املــستطاع   الدولــةأن تقــدم

 وتستوجب اتفاقية تامبريي علـى الدولـة الطالبـة للمـساعدة            .)٢٣٧(‘‘السليمة والفعالة للمساعدة  
ات واحلصانات، وتقـدمي التـسهيالت، ومـا إذا كانـت مثـة             تقدمي معلومات بشأن تنظيم االمتياز    

 تنظيميـة، وذلـك تـسهيال لتقـدمي املـساعدة بتوضـيح األسـاس القـانوين الـيت سـيتم علـى                       حواجز
 أمـا اتفاقيـة البلـدان األمريكيـة لتـسهيل         .)٢٣٨(أساسه تقـدمي تلـك املـساعدة إىل الدولـة املتـضررة           

هب بعيـدا باشـتراطها أن تقـوم الدولـة الـيت            ، فتـذ  ١٩٩١املساعدة يف حاالت الكـوارث، لعـام        
و هيئتـها التنـسيقية الوطنيـة فـورا بتقـدمي      أ/بإخطار سلطاهتا الوطنيـة املختـصة و  ’’تقبل املساعدة   

 .)٢٣٩(‘‘التسهيالت الالزمة إىل الدولة املقدمة للمساعدة، وفقا لالتفاقية

__________ 
 .)ب ()١( ٥، املادة ١٩٨٤مشروع اتفاقية التعجيل يف تسليم املساعدة يف حاالت الطوارئ، لعام  )٢٣٤(
 Draft International Guidelines for Humanitarian Assistance Operations, (Peter: وانظـر أيـضا  . املرجـع نفـسه   )٢٣٥(

MacAlister-Smith, Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, 1991), ،
 .٨املادة  ،١٩٩١

، )، املرفقA/39/267/Add.2-E/1984/96/Add.2 (ل يف تسليم املساعدة يف حاالت الطوارئمشروع اتفاقية التعجي )٢٣٦(
 ).ج) (١( ٥، املادة ١٩٨٤لعام 

ــصفحة ،,ASEAN Document Series 2005انظــر  )٢٣٧( ــادة ’، ١٥٧ ال ــضا ). ٢ (١٢امل ــدان  : وانظــر أي ــة البل اتفاقي
تفاقية املتعلقة باآلثار اال؛ و)ج( و) ب(ادة الرابعة  ، امل ١٩٩١األمريكية لتسهيل املساعدة يف حاالت الكوارث،       

 .٢العاشر، املادة ، املرفق ١٩٩٢العابرة للحدود للحوادث الصناعية، 
تفـاق املـربم بـني الـدامنرك والـسويد وفنلنـدا والنـرويج بـشأن التعـاون عـرب حـدود                  االوانظـر أيـضا     ). ٢ (٤املادة   )٢٣٨(

 املـادة   ،١٩٨٩ ملمتلكات أو البيئـة أو احلـد منـه يف حـاالت احلـوادث،             الدول ملنع إحلاق الضرر باألشخاص أو ا      
التوجيهية لتـسهيل وتنظـيم املـساعدة الدوليـة لإلغاثـة واالنتعـاش األويل علـى الـصعيد                   ٢٠٠٧؛ ومبادئ   )١( ٦

ينبغـي للـدول املتـضررة أن تـزود اجلهـات املـساعدة باملعلومـات        ’’) (٣ (١٠احمللي يف حاالت الكوارث، املـادة     
الكافية عن القـوانني واللـوائح احملليـة الـيت تكتـسي أمهيـة خاصـة فيمـا يتعلـق بالـدخول وتنفيـذ عمليـات اإلغاثـة                            

 ).‘‘تقدمي مساعدات اإلنعاش األويل يف حاالت الكوارث أو
املـساعدة مـن   ما حيتاج إليـه أفـراد       ”تقدم الدولة املتلقية للمساعدة     (انظر أيضا املادة التاسعة     و). ج(املادة الثانية    )٢٣٩(

 ).‘‘دعم، وتوجيه ومعلومات مالئمة، وإذا لزم األمر، تقدم هلم خدمات الترمجة التحريرية والترمجة الشفوية
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 االمتثال للقوانني الدولية والوطنية )ب( 
ساعدة الغوثيــة يف حــاالت الطــوارئ لــشرط امتثاهلــا للقــانون الــوطين وخيــضع تقــدمي املــ - ٦٩

 وقد أدرجت ضـرورة هـذا االمتثـال يف بعـض النـصوص املعلنـة الرئيـسية                  .)٢٤٠(والقانون الدويل 
ضـمنا يف نـصوص أخـرى       هـذا الـشرط      كما يـرد     .)٢٤١(٤٦/١٨٢من قبيل قرار اجلمعية العامة      

أو أشــارت إىل اإلجــراءات ) بــدأ عــدم التمييــزمــن قبيــل م(أشــارت إىل مبــادئ القــانون الــدويل 
ويــشمل شــرط االمتثــال للقــانون . املــساعدة وتوزيعهــاملناولــة احملليــة يف إطــار القــوانني الوطنيــة 

الدويل قواعد أخرى تتجـاوز تلـك املعتـرف بأهنـا تـشكل جـزءا مـن قـانون اإلغاثـة يف حـاالت                       
االلتزامــات وقــوق اإلنــسان، وتــشمل يف مجلــة أمــور، ضــمانات وأشــكال محايــة ح الكــوارث،

وكـذا القـانون    داخليـا   الناشئة مبوجب القانون الدويل املتعلق حبماية البيئة والالجئني واملشردين          
غري أن جممـل القواعـد الدوليـة املتعلقـة بتـوفري املـساعدة       . اإلنساين الدويل، حيثما يكون منطبقا  

القـوانني الوطنيـة، بـاالعتراف مـثال        ) أو حـسب األحـوال، تعـديل      (تعلق أساسا بتطبيق    تالغوثية  
قانونية تفـضيلية أخـرى للكيانـات املقدمـة لإلغاثـة يف            مزايا  بامتيازات وحصانات معينة، ومنح     
 . خمصصة لتقدمي املساعدة الدوليةحاالت الكوارث، ووضع إجراءات

 قـانون  واالمتثال للقوانني واملعايري الوطنية هو الشرط الرئيسي الذي يستند إليـه معظـم       - ٧٠
ــة يف حــاالت الكــوارث   ــل    . املــساعدة الغوثي ــع، كحــد أدىن، أن متتث ــضررة تتوق ــة مت فكــل دول

غـري أن  . املساعدة الغوثية الدولية املقدمة داخـل واليتـها أو حتـت سـيطرهتا لقوانينـها ومعايريهـا         
يف أعقـاب كارثـة مـا دام      ‘‘ حيـز إنـساين   ’’القوانني الوطنية عموما ليست مهيئـة لغـرض إنـشاء           

وعلـى سـبيل املثـال، قـد     . المتثال قد يكون مرهقا ومكلفا من حيـث املـوارد والوقـت الـضائع       ا
__________ 

، ٢٠٠٥اتفاق رابطة أمـم جنـوب شـرق آسـيا املتعلـق بـإدارة الكـوارث واالسـتجابة حلـاالت الطـوارئ،                  : انظر )٢٤٠(
 .)‘‘ القوانني واللوائح الوطنية ويتقيدون هباحيترم أفراد عملية املساعدة كافة’’) (٢( ١٣املادة 

 :lin, Walter, “Guiding Principles on Internal Displacement�Ka: وانظـــر أيـــضا. ٥املرفـــق، الفقـــرة  )٢٤١(

Annotations”, Studies in transnational legal policy, no. 32 (Washington, D.C.: American Society of 

International Law, 2000( ــدأ ــة    وامل؛ )١ (٢٧، املب ــة لإلغاث ــة لتــسهيل وتنظــيم املــساعدة الدولي ــادئ التوجيهي ب
ينبغـي أن تتقيـد اجلهـات       ’’) (١( ٤ املـادة    ،٢٠٠٧ واالنتعاش األويل على الصعيد احمللي يف حاالت الكـوارث،        

ع الـسلطات   مـ بيـق، وتنـسق     املقدمة للمساعدة وأفرادها بقانون الدولـة املتـضررة والقـانون الـدويل الواجـب التط              
؛ ومــشاريع املبــادئ التوجيهيــة )‘‘احملليــة، وحتتــرم الكرامــة اإلنــسانية للمتــضررين مــن الكارثــة يف كــل األوقــات 

ال تقـدم املـساعدة اإلنـسانية إال وفقـا ملبـادئ      ’’) (ب( ٩، املـادة  )١٩٩١(الدولية لعمليات املساعدة اإلنسانية،   
مـشروع اتفاقيـة   و). ‘‘حيتـرم أفـراد املـساعدة قـوانني الدولـة احملليـة       ’’) (د( ٢٢ واملادة) ‘‘وقواعد القانون الدويل  

تـضمن أي دولـة أو منظمـة        ’’) ٢ (١٠، املـادة    ١٩٨٤التعجيل يف تسليم املساعدة يف حـاالت الطـوارئ، لعـام            
عنيـة األخـرى    عايري وقواعد اجلودة والصحة واملعايري والقواعـد امل       متقيدة مب مساعدهتا  أن تكون   مقدمة للمساعدة   

ــستغرقها          ــيت تـ ــدة الـ ــد للمـ ــايري والقواعـ ــذه املعـ ــديل هـ ــاء أو تعـ ــق بإلغـ ــا يتعلـ ــتثناء مـ ــستفيدة، باسـ ــة املـ للدولـ
 ).‘‘اإلغاثة عمليات
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تكون القوانني واإلجراءات الوطنية املتعلقة جبودة الغذاء وقـوانني البنـاء واالعتـراف بـاملؤهالت            
املهنية، وتسجيل املركبات وغريها من شـروط التـرخيص قـوانني متـشددة أو اسـتثنائية بـشكل                   

 عـالوة   .)٢٤٢(أصـال هـذه القـوانني واإلجـراءات        االمتثال يف حينه إن وجدت       يتعذر معه مفرط،  
على ذلك، قد ال يسهل دائما التأكـد مـن املعلومـات املتعلقـة بـالقوانني واإلجـراءات الـسارية،                    

والواقـع أن الغــرض مــن  .  عنــدما تعـدل تلــك القـوانني يف ســياق إعــالن حالـة طــوارئ   سـيما  ال
 املتعـددة األطـراف والثنائيــة هـو إمـا تعـديل أو مواءمـة القواعـد الوطنيــة        العديـد مـن املعاهـدات   

 .)٢٤٣(للمساعدة لتوفري أساس قانوين للتقدمي السريع
ــد         - ٧١ ــدعو إىل التقي ــة يف حــاالت الكــوارث أحكــام ت ــرد يف صــكوك اإلغاث ــا ت ــادة م وع

 مـن ثالثـة أشـكال       وغالبـا مـا تتخـذ هـذه األحكـام شـكال           . بالقوانني واملعايري واللوائح الوطنيـة    
أوال، تتناول بعـض األحكـام سـري عمليـة اإلغاثـة يف حـاالت الكـوارث عمومـا وتـنص                     . خمتلفة

ثانيـا، تتخـذ بعـض األحكـام شـكل شـرط            . على أن ميتثل سـري العمليـة دائمـا للقـوانني الوطنيـة            
استثناء فيما يتعلق حبكـم جـوهري معـني يف صـك مـن الـصكوك، فتؤكـد علـى وجـود إعمـال                        

مــن الــصكوك صــغرية ثالثــا، تتنــاول جمموعــة . كــم أو تفــسريه وفقــا للقــوانني الوطنيــةذلــك احل
االمتثال للصكوك الوطنيـة والدوليـة مـن منظـور معـاكس باشـتراط إجـراء تغـيريات يف القـانون           

ــا للقـــانون الـــدويل الـــذي يـــسري وقـــت الكـــوا    رث، أو جلعلـــه ينطبـــق الـــوطين جلعلـــه مطابقـ
 .الكارثة وقت

 
 تثال العامةشروط االم ‘١’  

أوال، تتــضمن بعــض األحكــام يف صــكوك اإلغاثــة يف حــاالت الكــوارث شــرطا عامــا   - ٧٢
وعلــى . يقــضي بــأن متتثــل كافــة أعمــال عمليــة اإلغاثــة يف حــاالت الكــوارث للقــوانني الوطنيــة

 سـتجابة حلـاالت   واالإدارة الكـوارث املتعلـق بـ   سبيل املثال، ينص اتفاق أمم جنوب شرق آسيا    
. حيترم أفـراد عمليـة املـساعدة كافـة القـوانني واللـوائح الوطنيـة وميتثلـوا هلـا                  ’’ى أن   الطوارئ عل 

. ويتخذ رئيس عملية املساعدة كافة التدابري املالئمة لضمان التقيـد بـالقوانني واللـوائح الوطنيـة               
ــة املــساعدة للقــوانني واللــوائح      ويتعــاون الطــرف املتلقــي للمــساعدة لــضمان تقيــد أفــراد عملي

ــ ــايل، مت إحــصاء ثالثــ .)٢٤٤(‘‘ةالوطني ــى عــاتق ثالثــ   ة وبالت ــستقلة تقــع عل ــاعلني ة التزامــات م  ف
__________ 

 .أدناه ٥ - يف الفرع رابعا دال ، الغوثيةاملساعدةبنوعية انظر املناقشة املتعلقة  )٢٤٢(
 املـساعدة يف حـاالت الكـوارث عـن طريـق اتفاقـات خاصـة مـع             يف سياق تقدمي  أيضا  قد تعدل القوانني الوطنية      )٢٤٣(

أو عن طريق شىت اتفاقات املركز اليت توفر األساس القانوين لعمل بعض  اجلهات الفاعلة على الصعيد اإلنساين،
 .الكيانات اإلنسانية يف الدولة

 .١٣املادة ، ١٥٧ الصفحة ،ASEAN Document Series 2005انظر  )٢٤٤(
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التزام يقع علـى عـاتق أفـراد        : الشرط العام املتعلق بالتقيد بالقانون الوطين      خمتلفني، يف إطار هذا   
لقانون الوطين، والتزام يقـع علـى عـاتق رئـيس عمليـة             باقيد  تعملية اإلغاثة ويستوجب عليهم ال    

ثة ويوجب عليه ضمان التقيد، والتزام يقع على عـاتق الدولـة املـستقبلة ويلزمهـا بالتعـاون                  اإلغا
ويـرد التـزام آخـر يف اتفاقيـة البلـدان األمريكيـة يـنص علـى أن         . لضمان التقيد بالقـانون الـوطين   

 املــساعدة التــزام بــاحترام قــوانني ولــوائح الدولــة املتلقيــة للمــساعدة والــدول الــيت  أفــرادعلــى ’’
األنـشطة املنافيـة     وميتنع أفراد املساعدة عن األنشطة السياسية وغريهـا مـن         . عربوهنا يف طريقهم  ي

 وتنص مبادئ ماكس بالنـك التوجيهيـة علـى    .)٢٤٥(‘‘لتلك القوانني أو ملقتضيات هذه االتفاقية 
] الــدول املتلقيــة للمــساعدة [احتــرام قــوانني’’أن مــن بــني الــشروط املطلوبــة لتقــدمي املــساعدة  

ــد هبــا خــالل عمليــات املــساعدة   وا ــسانيةلتقي ــرار  .)٢٤٦(‘‘ الــيت جتــري يف إقليمهــا اإلن  ويــنص ق
ــة اجلمعيــــة العا ــة حــــاالت الطــــوارئ   علــــى أن التعــــاون الــــدويل ٤٦/١٨٢مــ يــــتم ’’ ملعاجلــ

 .)٢٤٨(ما ترد أحكم مشاهبة يف صكوك أخرى ك)٢٤٧(‘‘للقوانني الوطنية ... وفقا
 

 ال فيما يتصل بأحكام أو مسائل حمددةشروط االستثناء املتعلقة باالمتث ‘٢’  
تتخــذ بعــض األحكــام املتعلقــة بالتقيــد بالقــانون الــوطين والــدويل يف ســياق اإلغاثــة يف  - ٧٣

رث شــكل شــرط اســتثناء يــصاغ لــضمان إعمــال حكــم معــني أو تفــسريه وفقــا  احــاالت الكــو
تقيـد بالقـانون الـوطين      وعلى سبيل املثال، تدرج اتفاقية تامبريي بندا يشترط ال        . للقانون الوطين 

 وتتـضمن اتفاقيـة تقـدمي املـساعدة يف          .)٢٤٩(يف حكمها املتعلق مبوافقة الدولـة املتلقيـة للمـساعدة         
 شرط استثناء من هـذا القبيـل يف حكمهـا املتعلـق             إشعاعيحالة وقوع حادث نووي أو طارئ       

__________ 
 ).د(، املادة احلادية عشرة ١٩٩١البلدان األمريكية لتسهيل املساعدة يف حاالت الكوارث، اتفاقية  )٢٤٥(
 ,Peter MacAlister-Smith, Draft International Guidelines for Humanitarian Assistance Operations:انظـر  )٢٤٦(

Heidelberg, Germany: Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, 1991)( ,
 ).د (٢٢وانظر أيضا الفقرة ). ب (٩الفقرة 

 .٥، املرفق، الفقرة ١٩٩١ديسمرب / كانون األول١٩ املؤرخ ٤٦/١٨٢القرار )٢٤٧(
 ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٢٣ املؤرخ EC, Euratom/2001/242 على سبيل املثال، قرار اجمللس األورويب نظرا )٢٤٨(

ــشئ آلو ــة،     املنـ ــة املدنيـ ــة باحلمايـ ــساعدة املتعلقـ ــدخالت املـ ــال تـ ــزز يف جمـ ــاون املعـ ــسهيل التعـ ــة لتـ ــة اجلماعـ  ليـ
Official Journal of the European Communities, vol. 44,No. L 297, 15 November 2001)  , ٨الديباجة، الفقرة 

دخول املتعلـق بـ   تفـاق   اال؛ و )‘‘ةوفقـا ملبـدأ الواليـة االحتياطيـ       ’’تكون تلك اآللية     حيث أكدت على وجوب أن    
إمــدادات ورزم اإلغاثــة معفــاة مــن الرســوم اجلمركيــة، املــربم بــني اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا    

ال يسري على أي مادة من املـواد الغذائيـة ال         ’’نص على أن اإلعفاء     يو) (٣( ١ املادة   ،١٩٦٤ الشمالية واهلند، 
 ).“ األغذيةمبنع الغش يفيها مبوجب قانون وأنظمة اهلند املتعلقة تتقيد باملعايري املنصوص عل

 ،اتفاقية تامبريي املتعلقة بتقدمي موارد االتصاالت الـسلكية والالسـلكية للحـد مـن الكـوارث ولعمليـات اإلغاثـة              )٢٤٩(
 ).٥( ٤، املادة ١٩٩٨



A/CN.4/590
 

74 07-65634 
 

سان الحتـاد اإلغاثـة    أما االتفاقية والنظام األساسـي املؤسـ      .)٢٥٠(بالتعويض واإلبراء من املسؤولية   
ــوطين يف حكمه    ــانون ال ــد بالق ــاول التقي ــدويل فتن ــال ــق بالشخــصية  م ــة ا املتعل ــة االعتباري الدولي

 وميكن الوقوف على بنود مماثلة تتعلق بالتقيد بالقوانني الوطنية يف صكوك أخـرى              .)٢٥١(لالحتاد
، )٢٥٢( احملميـة  حيث أدرجت هذه البنـود يف أحكـام متنوعـة مـن قبيـل تلـك املتعلقـة باملعلومـات                   

واستخدام الطارئ لالتـصاالت الـسلكية والالسـلكية مـن قبـل أفـراد اإلغاثـة يف                 ،  )٢٥٣(والتعاون
 )٢٥٦( ونقــل التكنولوجيــا،)٢٥٥( وختطــيط اإلغاثــة يف حــاالت الكــوارث،)٢٥٤(حــاالت الكــوارث

 .)٢٥٩( وحفظ السجالت،)٢٥٨(احلدود  وعبور،)٢٥٧(واملرور العابر

__________ 
 ،١٩٨٦ســـبتمرب /أيلـــول ٢٦ ،إشـــعاعياتفاقيـــة تقـــدمي املـــساعدة يف حالـــة وقـــوع حـــادث نـــووي أو طـــارئ  )٢٥٠(

ــادة ــضا  .)٣( ١٠ امل ــة الكار اال وانظــر أي ــشئ للوكال ــاق املن ــتف ــة يف حــاالت الكــوارث،  يبي  ة لالســتجابة الطارئ
 املتاح مبوجب أي اتفـاق دويل       أو ضمان العوض  ليس يف هذه املادة ما مينع التعويض        ’’) ٣ (٢٣ املادة   ،١٩٩١

 مـن  ٢يستوجب على الدولة الطالبة للمساعدة تطبيـق الفقـرة   أو قانون وطين واجب التطبيق لدولة مشاركة أو     
 .)‘‘قيمني فيها إقامة دائمةهذه املادة، كال أو بعضا، على مواطنيها أو امل

كمــا أثــارت معاهــدة  . ٨، املــادة ١٩٢٧لعــام االتفاقيــة والنظــام األساســي املؤســسان الحتــاد اإلغاثــة الــدويل،    )٢٥١(
ــا مــسألة التقيــد  ــا     بملكافحــة املالري ــة ملكافحــة املالري ــة إقليمي ــها للــسلطة للجن . القــانون الــوطين يف ســياق ختويل

بروتوكول مكافحة املالريا املتعلق مببادرة هتيئة األراضي بني حكومة مجهوريـة جنـوب أفريقيـا وحكومـة مملكـة                
 Tracy-Lynn Field, “Internationalوردت مناقـشته يف  ) (أ (٣سـوازيلند وحكومـة مجهوريـة موزامبيـق، املـادة      

Disaster Response Law Research Report: Southern African Region”, January 2003, p. 10.( 
 ).١ (٢٢ املادة ،١٩٩٢ تفاقية املتعلقة باآلثار العابرة للحدود للحوادث الصناعية،اال )٢٥٢(
ملـساعدة املتبادلـة يف حـاالت الكـوارث        تفاق املربم بـني مجهوريـة النمـسا ومجهوريـة أملانيـا االحتاديـة بـشأن ا                االو )٢٥٣(

 ؛)١( ١٣املادة ، ١٩٨٨احلوادث اخلطرية،  أو
 .٦املادة ، ١٩٨٠تفاق النموذجي املتعلق بالقانون الدويل الطيب واإلنساين، االروع شرابطة القانون الدويل، م )٢٥٤(
ــا،   )٢٥٥( ــرة  إ’’ (٦وانظــر املرفــق، الفقــرة  . ٢، الفقــرة Rec(2002)3توصــية جملــس أوروب ذا كــان ذلــك داخــال يف دائ

اختصاص اجلماعات أو الـسلطات اإلقليميـة أو منـصوصا عليـه يف القـانون احمللـي، ينبغـي عليهـا أيـضا أن تـضع                      
ــة للبلــدان اجملــاورة     ــة ومــع اجلماعــات أو الــسلطات اإلقليمي ؛ واملرفــق، )‘‘خططــا وتتعــاون مــع ســلطاهتا الوطني

حكــام القانونيــة احملليــة الــسارية علــى اجلماعــات أو الــسلطات  ينبغــي أن تراعــي خطــط العمــل األ ’’ (٩ الفقــرة
 ).‘‘اإلقليمية على أي جانب من احلدود املشتركة، فيما يتعلق بسلطاهتا ومواردها املتاحة

وتـنص علـى أنـه       (٩، املـادة    ١٩٩٠االتفاقية الدولية لالسـتعداد والتـصدي والتعـاون يف ميـدان التلـوث الـزييت،                 )٢٥٦(
، يف نقل التكنولوجيا فيما      الوطنية  قوانينها ولوائحها وسياساهتا   يف حدود ،  بنشاطتعاون  أن ت ف ب تتعهد األطرا ’’

 ).‘‘الزييتللتلوث يتصل باالستعداد والتصدي 
االتفاق املـربم بـني حكومـات الـدول املـشاركة يف منظمـة التعـاون االقتـصادي يف منطقـة البحـر األسـود بـشأن                            )٢٥٧(

 الطارئـة واالسـتجابة الطارئـة يف حـاالت الكـوارث الطبيعيـة والكـوارث النامجـة عـن                   التعاون يف تقدمي املساعدة   
تضمن حكومـة دولـة العبـور كـل الـدعم           ’’وتنص فيما يتعلق باملرور العابر على أن         (٥األنشطة البشرية، املادة    

 ).‘‘ الدولينيارسةالضروري خالل مرور املساعدة عرب إقليم هذه الدولة وفقا لتشريعها الوطين والقانون واملم
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وط االســتثناء هــذه بتــواتر بــالغ اجملــال املتعلــق حبريــة  ومــن اجملــاالت الــيت تــرد فيهــا شــر  - ٧٤
كـل دولـة طـرف، بنـاء علـى          تقـوم   ’’ وعلى سبيل املثال، تنص اتفاقية تامبريي علـى أن        . التنقل

املـرور، دخـوال    بتيسري،  ةنها الوطني يانوسمح به ق  تطلب أي دولة طرف أخرى، وبالقدر الذي        
ســتخدام مــوارد الملعــدات واملــواد واملعلومــات ألفــراد وايلــزم مــن ا ملــا إقليمهــا وخروجــا، عــرب

 ويـنص إعـالن رابطـة    .)٢٦٠(‘‘إلغاثـة ا ويف احلـد مـن الكـوارث   الالسلكية  السلكية و  االتصاالت
إخطار مسبق، ترتيبات داخليـة فوريـة       ع ب تض’’أمم جنوب شرق آسيا على أن كل دولة عضو          

عـدات املتجهـة صـوب بلـد        رات واألفـراد املـرخص هلـم واملـؤن وامل         ئل عبور السفن والطـا    يلتسه
ــيها،   ــرب أراضــ ــوب، عــ ــروط    عــــضو منكــ ــن شــ ــا مــ ــستوجبه قانوهنــ ــا يــ ــد مبــ ــا بالتقيــ رهنــ

حتتـرم الـدول األطـراف      ’’ وأخريا، تنص اتفاقية البلـدان األمريكيـة علـى أن            .)٢٦١(‘‘إجراءاتو
 .)٢٦٢(‘‘أي مناطق حمظورة تعينها الدول املتلقية للمساعدة

 
 غيريات على القانون الوطيناألحكام اليت تستوجب إدخال ت ‘٣’  

مثــة جمموعــة معينــة مــن األحكــام الــيت تتنــاول العالقــة بــني القــانون الــدويل الــساري يف  - ٧٥
سياق الكوارث والقانون الوطين من منظور معاكس، إذ تدعو الدول إىل حتوير قانوهنا الـوطين               

وعلــى ســبيل . ة نفــسهالتــدرج يف االعتبــار القــانون الــدويل املتعلــق بــالكوارث أو حالــة الكارثــ
تـسن  ’’ علـى أن  اإلنـسانية  بشأن املـساعدة  ٢٠٠٣املثال، ينص قرار معهد القانون الدويل لعام  

الــدول قــوانني ولــوائح وتــربم معاهــدات ثنائيــة أو متعــددة األطــراف تــوفر التــسهيالت املتعلقــة  
ــ املتعلــ٢٠٠٦ كمــا يتــضمن قــانون ســانت لوســيا لعــام   .)٢٦٣( ‘‘اإلنــسانيةباملــساعدة  إدارة ق ب
__________ 

 
 ةإجــراءات عبــور أفــراد املــساعدة حلــدود دولــة الطــرف الطالبــ’’وتــنص علــى أن ) (١( ٩املرجــع نفــسه، املــادة  )٢٥٨(

ــور حتــددها    ــة العب ــساعدة أو دول ــشريعاهتاللم ــة      ت ــة الطالب ــة للدول ــات الثنائي ــدويل واالتفاق ــانون ال ــة والق  الوطني
 ).‘‘دولة العبور أو/و

، اجتماع اجلمعيات الوطنية للبلقان بـشأن القـانون الـدويل لالسـتجابة حلـاالت              املوصى هبا ارسات  القواعد واملم  )٢٥٩(
وتوصــي حبفــظ الــسجالت ) (٣( )ب(، املــادة الرابعــة )٢٠٠٤ســبتمرب / أيلــول٢٦ - ٢٠بلغــراد، (الكــوارث، 

ي صــوتو) (١(امــسة  املرجــع نفــسه، الفقــرة اخلاانظــر أيــضو). ‘‘وفقــا للقــانون الــوطين وطلبــات اجلهــة املاحنــة”
ارة عمليــات اإلغاثــة يف حــاالت الكــوارث، وفقــا للقــوانني   دبــاإلبالغ الــدوري للمــاحنني حبالــة إ ’’احلكومــات 
 ).‘‘الوطنية واملمارسة

 ،اتفاقية تامبريي املتعلقة بتقدمي موارد االتصاالت الـسلكية والالسـلكية للحـد مـن الكـوارث ولعمليـات اإلغاثـة              )٢٦٠(
 ).٤( ٩، املادة )United Nations Treaty Series, vol. 2296, No. 40906 (،١٩٩٨يونيه /حزيران ١٨

ــة،         )٢٦١( ــة يف حــاالت الكــوارث الطبيعي ــساعدة املتبادل ــق بامل ــيا املتعل ــوب شــرق آس ــم جن ــة أم ــانيال، إعــالن رابط  م
 ).التوكيد مضاف) (ب( الفقرة ثالثا ،١٩٧٦يونيه /حزيران ٢٦

 .، املادة الثامنة١٩٩١ لتسهيل املساعدة يف حاالت الكوارث، اتفاقية البلدان األمريكية )٢٦٢(
 .٢، الفقرة السابعالفرع  )٢٦٣(
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ويـنص علـى    ‘‘ تطبيق املعاهدات وقـت الكارثـة أو حـاالت الطـوارئ          ’’ حكما بشأن    الكوارث
عندما تكون سانت لوسيا طرفـا يف معاهـدة أو اتفـاق دويل آخـر يعتـربه احلـاكم العـام ذا                     ’’أنه  

صــلة بالتأهــب حلــاالت طــوارئ أو كارثــة يف ســانت لوســيا أو بتخفيــف آثارهــا أو االســتجابة 
أو االنتعــاش منــها، فإنــه جيــوز للحــاكم العــام أن يعلــن، خــالل أي حالــة مــن حــاالت  حلاالهتــا 

الطوارئ أو أي كارثة أو يف أي وقت آخر أن املعاهدة أو جزءا منها يشكل جـزءا مـن قـانون                    
سانت لوسيا طيلة أي حالة من حاالت الطوارئ أو كارثة أو حالة معينـة أو فئـة مـن حـاالت                      

 املعاهـدة أو جلـزء منـها، حـسب األحـوال، وطيلـة              ك ويكـون لتلـ    ئ أو الكوارث تلـك،    رالطوا
 .)٢٦٤(‘‘ مبوجب هذا القانونت الطوارئ أو الكارثة مفعول كما لو سنةحال

 
 الشروط األخرى لتوفري اإلغاثة )ج( 

ــوعي للمــساعدة الــيت تعرضــها       - ٧٦ تــسعى بعــض النــصوص كــذلك إىل تنظــيم الطــابع الن
بـادئ التوجيهيـة    امل فعلـى سـبيل املثـال، تـشري          .)٢٦٥(للمـساعدة وتقدمها فيما بعد الدول املقدمة      

لتــسهيل وتنظــيم املــساعدة الدوليــة لإلغاثــة واالنتعــاش األويل علــى الــصعيد احمللــي يف حــاالت   
إىل مـسؤولية اجلهـات املقدمــة للمـساعدة عـن ضــمان أن تكـون تلـك املــساعدة، يف        الكـوارث 

دون متييـز سـليب علـى       أن يـتم تقـدميها      ؛ و )٢٦٦(موزعة مبا يتناسـب مـع االحتياجـات       : أمورمجلة  

__________ 
 .٢٢، املادة )سانت لوسيا (،٢٠٠٦، قانون إدارة الكوارث )٢٦٤(
 .٥ - يف الفرع رابعا، دال نوعية املساعدة الغوثيةبانظر املناقشة املتعلقة  )٢٦٥(
 املـساعدة الدوليـة لإلغاثـة واالنتعـاش األويل علـى الـصعيد احمللـي يف حـاالت         بادئ التوجيهية لتـسهيل وتنظـيم    امل )٢٦٦(

 إىل  ٢٦املعتمدة يف املؤمتر الدويل الثالثني للـصليب األمحـر واهلـالل األمحـر، املعقـود يف جنيـف، مـن                      (الكوارث
موعـة الـدول    لـشراكة بـني أعـضاء جم      ا اتفـاق     أيـضا  انظـر ، و )أ) (٢ (٤، املـادة    ٢٠٠٢نوفمرب  / الثاين تشرين ٣٠

 األفريقية والكاريبية ودول احمليط اهلادئ من جهة، واجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها، من جهة أخـرى،     
ــادة ،٢٠٠٠ ــة ٧٢ امل ــة،  ا؛ واتفاقي ــة الغذائي ــة  ، ١٩٩٩ملعون ــادة الثامن ــة   ”) (أ(امل ــة الغذائي ــدمي املعون ال ينبغــي تق

انظر أيضا مشروع اتفاقية التعجيل يف تسليم املـساعدة يف          و). “ا وأنسبه  تكون أجنع وسيلة للمساعدة    عندما إال
تــضمن أي دولــة أو منظمــة مقدمــة للمــساعدة أن تتناســب      ”) (١ (١٠، املــادة ١٩٨٤حــاالت الطــوارئ،  

؛ ومــشاريع )‘‘مــساعدهتا مــع االحتياجــات املقــدرة وتتفــق مــع التقاليــد وأوجــه االســتخدام يف الدولــة املــستفيدة
تـضمن الدولـة أو املنظمـة املقدمـة      ” (١٥املادة  ،  ١٩٩١ة الدولية لعمليات املساعدة اإلنسانية،      املبادئ التوجيهي 

؛ الوثيقـة  )“للمساعدة أن تكون املساعدة اإلنـسانية املقدمـة مناسـبة لتلبيـة االحتياجـات املقـدرة يف كـل جانـب                
A/HRC/4/38/Add.1، ،العمــــل اإلنــــساين إىل ينبغــــي أن يــــستندو” (٢- ١ -املبــــدأ التــــوجيهي بــــاء  املرفــــق 

، الفـرع   ١٩٩٥؛ ومعـايري موهونـك للمـساعدة اإلنـسانية يف حـاالت الطـوارئ املعقـدة،                 )‘‘... املقـدرة  اجةاحل
، املرفـــق ألـــف،  قواعـــد اليونيتـــار النموذجيـــة لعمليـــات اإلغاثـــة يف حـــاالت الكـــوارث      ؛ و)أ (٢ - الثالـــث
 السلطة الوطنية املعنية فيما يتعلـق باحتياجـات الدولـة    مع] الدولة املقدمة للمساعدة[تتشاور  ’’) (٢( ٢ القاعدة

 ).‘‘املتلقية للمساعدة
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 عــن طريــق أفــراد أكفــاء  ؛)٢٦٨( ودون دوافــع سياســية أو دينيــة أو جتاريــة ؛)٢٦٧(كافــة احملتــاجني
 بتنسيق مع السلطات املختصة يف الدولـة املتـضررة،          ،)٢٦٩(ومدربني وجمهزين على الوجه املالئم    

 وأال تـستخدم    ،)٢٧٠(جنبية ذات الصلة  وعند االقتضاء، بتنسيق مع اجلهات الفاعلة الداخلية واأل       
 كمـا تـدعى الـدول إىل        .)٢٧١(يف أغراض غـري اإلغاثـة يف حـاالت الكـوارث أو اإلنعـاش األويل              

 إال مـواد اإلغاثـة الـيت تطلبـها الدولـة املتـضررة وإىل عـدم                 وا على أال يقدم   أفراد العموم تشجيع  
 .)٢٧٢(تشجيع تقدمي املواد غري الضرورية أو غري املالئمة

ــا        - ٧٧ ــة حمــددة ورهن ــساعدة بتكلف ــدمي امل ــات تق ــوخى عــدة اتفاق ــك، تت وباإلضــافة إىل ذل
 ؛ واملـسؤولية وتــسوية املنازعــات ؛بقواعـد متفــق عليهـا بــشأن املركــز واالمتيـازات واحلــصانات   

وسـيتم أدنـاه تنـاول هـذه املواضـيع          . وتوفري احلماية ألفراد املـساعدة الغوثيـة وملعـداهتا وموادهـا          
 .على حدة
__________ 

تفاقيـة اإلطاريـة للمـساعدة      االانظر أيـضا     و ؛)ب) (٢ (٤، املادة   )انظر احلاشية السابقة  ... (املبادئ التوجيهية    )٢٦٧(
عة الدول األفريقية والكاريبيـة  لشراكة بني أعضاء جمموا؛ واتفاق  )ج( ٣ املادة   ،٢٠٠٠ يف جمال احلماية املدنية،   

ــدول األعــضاء فيهــا، مــن جهــة أخــرى،            ــيط اهلــادئ مــن جهــة، واجلماعــة األوروبيــة وال ، ٢٠٠٠ودول احمل
 ).٢( ٧٢ املادة

 كــانون ١٩ املــؤرخ ٤٦/١٩٢ قــرار اجلمعيــة العامــة   أيــضاانظــر؛ و)ج) (٢ (٤، املــادة ...املبــادئ التوجيهيــة  )٢٦٨(
ــة واملنظمــات غــري    ’’٥، الفقــرة ، املرفــق١٩٩١ديــسمرب /األول وينبغــي أن تــستمر املنظمــات احلكوميــة الدولي

ــة  ــة  الــيت تعمــل برتاهــة وبــدوافع إنــسانية حمــضة  احلكومي ‘‘  يف تقــدمي مــسامهة هامــة يف تكملــة اجلهــود الوطني
 ).مضاف التوكيد(

حكومـة اجلمهوريـة الفرنـسية وجملـس     تفاق املربم بني    اال،   أيضا انظر؛ و )و) (٣ (٤، املادة   ...املبادئ التوجيهية    )٢٦٩(
توفـد  ’’ (٥ املـادة    ،١٩٨٧ االحتاد السويسري بشأن املساعدة املتبادلة يف حاالت الكوارث واحلوادث اخلطرية،         

واجملهزة باملعدات املتخصصة الالزمة لعمليتها إىل مكـان الكارثـة أو احلادثـة     ...  أفرقة الطوارئ املدربة خصيصا   
 التأهـب للكـوارث   بـشأن التعـاون  املتعلـق ب  ملربم بـني مملكـة إسـبانيا ومجهوريـة األرجنـتني            تفاق ا اال؛ و )‘‘اخلطرية

 املقــامتقــدم املــساعدة يف ’’(املــادة التاســعة ، ١٩٨٨يف حــاالت الكــوارث، املتبادلــة املــساعدة ووالوقايــة منــها، 
 ).‘‘األول أفرقة طوارئ جمهزة جتهيزا مالئما

ــة  )٢٧٠( ــاد...املبـــــادئ التوجيهيـــ ــر؛ و)١ (٤ة ، املـــ ــة بالتنـــــسيق  أيـــــضا انظـــ ــر املناقـــــشة املتعلقـــ   يف الفـــــرع انظـــ
 .أدناه ٣ -  دال-رابعا 

ــة   )٢٧١( ــادئ التوجيهي ــادة ...املب ــر؛ و)٢ (٤، امل ــضاانظ ــة،       أي ــات اإلغاث ــة لعملي ــار التوجيهي ــد اليونيت ، ١٩٨٢قواع
 .٣ألف، القاعدة  املرفق

ملبادئ التوجيهية لالحتـاد الـدويل جلمعيـات الـصليب األمحـر واهلـالل          كما أن ا  ). ٢ (٥، املادة   التوجيهية بادئامل )٢٧٢(
 أو الغش فيما يتعلـق مبـواد أو معـدات           ختالس،ملنع التحويل غري املشروع، أو اال     ’’األمحر تقترح واجبا للتعاون     

؛ ٦ املـادة  .للمالحقة القـضائية وكذا لتقدمي احلاالت ‘‘ إلغاثة يف حاالت الكوارث أو اإلنعاش األويل اأو موارد   
  وتنص يف،٢٠٠٥تفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا املتعلق بإدارة الكوارث واالستجابة حلاالت الطوارئ،  او

شروط النوعية والصالحية لـدى األطـراف       ... ينبغي أن تستويف مواد اإلغاثة وموادها        ( على أنه  )٤ (١٢املادة  
 ).‘‘املعنية فيما يتعلق باالستهالك واالستعمال
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 الطرائق )د( 
 اإلجـراءات ‘١’  

اإلغاثـة يف حـاالت الكـوارث تتـوخى          معظم الـصكوك الدوليـة الـيت تناولـت تـوفري          إن   - ٧٨
البــدء يف هــذه اإلغاثــة عــن طريــق تبليــغ طلــب للمــساعدة، إمــا مباشــرة إىل الــدول األطــراف     

مبريي وعلـى سـبيل املثـال، تتـوخى اتفاقيـة تـا           . ألخرى يف االتفاق، أو عن طريق خماطب حمدد       ا
املتعلقة بتقدمي موارد االتصاالت السلكية والالسـلكية للحـد مـن الكـوارث ولعمليـات اإلغاثـة                 

ــام  ــة يف حــاالت        ١٩٩٨لع ــم املتحــدة لإلغاث ــسق األم ــق من ــساعدة عــن طري ــب امل ــه طل  توجي
ــوارئ بــصفته   ــسق العمليــات ’’الط ــراض ‘‘ من  ويف بعــض احلــاالت، حيــدد   .)٢٧٣(املعاهــدةألغ

 سبيل املثال، تـشترط اتفاقيـة البلـدان األمريكيـة لتـسهيل املـساعدة يف               وعلى .)٢٧٤(خماطب حملي 
ــام   ــوارث، لعـ ــاالت الكـ ــغ  ’’١٩٩١حـ ــروض لالط[أن تبلـ ــات والعـ ــوات  ] بـ ــق القنـ ــن طريـ عـ

 كمــا حتــدد بعــض .)٢٧٥(‘‘الدبلوماســية أو ســلطة التنــسيق الوطنيــة، حــسبما تقتــضيه الظــروف  
، مبـا فيهـا القنـوات الدبلوماسـية أو مباشـرة      غ الطلبـات والعـروض   يـ االتفاقات الثنائيـة طريقـة تبل     

 .)٢٧٦(الوزارات بني

__________ 
، إشــعاعيانظــر أيــضا اتفاقيــة لتقــدمي املــساعدة يف حالــة وقــوع حــادث نــووي أو طــارئ ). ١ (٤ و ٢ملادتــان ا )٢٧٣(

 ).جيوز توجيه الطلبات إىل الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن طريقها) (١( ٢املادة ، ١٩٨٦
انظـر علـى    . عدة الدوليـة  بعض القوانني والسياسات الوطنية صراحة جهـة تنـسيق تتـوىل تنـسيق املـسا              أيضا  تعني   )٢٧٤(

االســتجابة هلــا و املتعلقــة بالــسيطرة يف حــاالت الكــوارث والتأهــب ٢٠٠٠ لعــام ٨٠لــوائح رقــم الســبيل املثــال 
ــالتعب( ــة وشــيكة  ئ ــذار بكارث ــم  )ة يف حــاالت اإلن ــؤرخ ٩٧؛ واملرســوم رق ــشرين األول٤ امل ــوبر / ت  ٢٠٠٥أكت
ــسلفادور( ــم   )ال ــة، رق ــانون إدارة الكــوارث الوطني ــام ٢١؛ وق ــادة ،)فيجــي( ،١٩٩٨ لع ــسق ’’) (١ (٣٢ امل ين

؛ واملرسـوم رقـم     )‘‘املراقب املعين بالكوارث الوطنيـة وجلنـة حـاالت الطـوارئ كافـة املـساعدة األجنبيـة املقدمـة                  
 ؛ وقـانون إدارة الكـوارث، رقـم    ١٧ املـادة    ،)غواتيمـاال ( ،١٩٩٦ديـسمرب   / كانون األول  ٩ املؤرخ   ٩٦-١٠٩
إجـراءات  ’’سلطة سن لوائح أو إصـدار توجيهـات بـشأن           ) (٢( ٢٧ املادة   ،)ريقياجنوب أف (،  ٢٠٠٢ لعام   ٥٧

 .إلدارة الكوارث. ٢٠٠٥ لعام ١٣؛ وقانون سري النكا رقم )‘‘تسهيل املساعدة الدولية
يف االتفاق املربم بني حكومة اجلمهورية الفرنسية وحكومة ماليزيا بـشأن التعـاون      : وانظر أيضا ). أ(املادة الثانية    )٢٧٥(

ينقـل طلـب املـساعدة املقـدم مـن          ”) (٤( ٥، املـادة    ١٩٩٨ملـدين،   اجمال الوقاية من الكوارث وإدارهتا، واألمن       
 ).“أحد الطرفني يف آن واحد عن طريق القنوات الدبلوماسية وهيئة التنسيق التابعة للطرفني

، اليت أقر االتفاق املـربم مـع        ٢٠٠٠ناير  ي/كانون الثاين  ٢٦ املؤرخ   ،25.240انظر على سبيل املثال، القانون رقم        )٢٧٦(
توجـه املراسـالت وطلبـات املـساعدة الـيت      ) (٢( ٤، املادة )األرجنتني(شيلي بشأن التعاون يف مسائل الكوارث   

 ).يصدرها الطرفان عن طريق وزاريت خارجيتهما
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 التعجيل ‘٢’  
ويعتـرب شـرطا رئيـسيا      . مثة شرط آخر شائع هو االسـتجابة للطلـب أو العـرض بـسرعة              - ٧٩

 ٢٠٠٠واســـتنادا إىل اتفاقيـــة . نظــرا لفجائيـــة حلـــول الكارثــة وضـــرورة االســـتجابة الــسريعة   
تفحــص الــدول املــستفيدة عــروض أو طلبــات ’’ايــة املدنيــة، اإلطاريــة للمــساعدة يف جمــال احلم

تفـاق رابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا            ا ويـضع    .)٢٧٧(‘‘املساعدة وتـرد عليهـا يف أقـرب اآلجـال         
، أيـضا التزامـا علـى عـاتق         ٢٠٠٥ الطـوارئ، لعـام      ستجابة حلاالت  واال إدارة الكوارث املتعلق ب 

) النظـر عمـا إذا كانـت قـد طلبتـها أم ال            بصرف  (ساعدة  امل عرضت عليها الدولة املتضررة اليت    
ــورا ’’يوجــب عليهــا أن   ــأ   ...  تقــرر ف ــل املــساعدة  نمــا إذا كانــت يف وضــع يــسمح هلــا ب  تقب

تـدار  ’’ ومبوجـب اتفـاق كوتونـو،     .)٢٧٨(‘‘املعروضة، وأن حتدد نطاق تلك املساعدة وشروطها      
 العمليـات سـريعة     وتنفـذ يف إطـار إجـراءات تـسمح بـأن تكـون            ]  والطارئـة  اإلنسانيةاملساعدة  [

 .)٢٧٩(‘‘ومرنة وفعالة

__________ 
، إشــعاعيوي أو طــارئ  لتقــدمي املــساعدة يف حالــة وقــوع حــادث نــو١٩٨٦انظــر أيــضا اتفاقيــة ). د (٣املـادة   )٢٧٧(

 لرابطـة أمـم     ٢٠٠٥، واتفـاق    )الدولة الطرف املطلوب منـها املـساعدة      ‘‘  فورا تبت”) (٣( ٢ و) ٢ (٢تان  املاد
؛ )“تـستجيب فـورا   ’’) (ج( ٤جنوب شرق آسيا املتعلق بإدارة الكوارث واالستجابة حلاالت الطوارئ، املـادة            

نظمـة التعـاون االقتـصادي يف منطقـة البحـر األسـود بـشأن        تفاق املربم بني حكومـات الـدول املـشاركة يف م    االو
التعاون يف تقدمي املساعدة الطارئـة واالسـتجابة الطارئـة يف حـاالت الكـوارث الطبيعيـة والكـوارث النامجـة عـن                      

؛ )“... يتخذ الطرف املقدم للمساعدة فورا قرارا بتقـدمي املـساعدة         ’’) (٣( ٤ املادة   ،١٩٩٨،  األنشطة البشرية 
جمللس األورويب املنشئ آللية اجلماعة لتسهيل التعاون املعزز يف جمال تدخالت املساعدة املتعلقـة باحلمايـة                وقرار ا 

ــرار   ــة، الق ــؤرخ EC, Euratom/2001/792املدني ــشرين األول٢٣، امل ــوبر / ت ــادة ٢٠٠١أكت ــاق ا؛ و)٢(٥، امل تف
تفـاق املـربم بـني    اال؛ و٦املـادة  ، ١٩٩٥يا، لتعاون واملساعدة املتبادلة يف حـاالت احلـوادث، بـني فنلنـدا وإسـتون            ا

 مـن الكـوارث الطبيعيـة    قايـة حكومة اجلمهوريـة اليونانيـة وحكومـة االحتـاد الروسـي بـشأن التعـاون يف جمـال الو               
 ،25.240؛ والقـانون رقـم   )‘‘يف أقرب وقت ممكن ’’ (٧املادة  ،  ٢٠٠٠والكوارث النامجة عن األنشطة البشرية،      

ــاين ٢٦ ــاير / كــانون الث ــسائل الكــوارث       ٢٠٠٠ين ــاون يف م ــشأن التع ــع شــيلي ب ــربم م ــاق امل ــر االتف ــذي أق ، ال
ــتني( ــادة )األرجن ــصة    ’’) (١(٤، امل ــدخل األجهــزة املخت ــئ الطــرف اآلخــر يف أقــرب وقــت ت ــادئ ؛ وامل)‘‘يهي ب

ارث، التوجيهية لتسهيل وتنظيم املساعدة الدولية لإلغاثة واالنتعاش األويل على الصعيد احمللـي يف حـاالت الكـو      
ينبغــي أن تقــرر الدولــة املتــضررة يف الوقــت املناســب مــا إذا كانــت ســتطلب اإلغاثــة يف حــاالت   ’’ (١٠املــادة 

ملبـادئ التوجيهيـة    اوعلـى نفـس املنـوال، تـشترط         ). ‘‘ وتبلغ بقرارها فورا   لإلنعاشالكوارث أو املساعدة األولية     
بطلــب ’’ أن يقــوم البلــد املتــضرر ٢٠٠٧عــام للفريــق االستــشاري الــدويل للبحــث واإلنفــاذ ومنهجيتــه، تنقــيح 

 .١، الفقرة ٢-٢، الفرع دال)التوكيد مضاف(‘‘ يف أقرب وقت ممكناملساعدة الدولية 
 ).٥ (١١، املادة ١٥٧ الصفحة ،ASEAN Document Series 2005انظر  )٢٧٨(
ــة ودول احملــيط اهلــ   ااتفــاق  )٢٧٩( ــة والكاريبي ادئ مــن جهــة، واجلماعــة  لــشراكة بــني أعــضاء جمموعــة الــدول األفريقي

 ).٦( ٧٢ املادة ،٢٠٠٠ األوروبية والدول األعضاء فيها، من جهة أخرى،
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 التحديد ‘٣’  
تــستوجب معظــم الــصكوك املنظمــة لتقــدمي املــساعدة الغوثيــة علــى الدولــة الطالبــة          - ٨٠

 وعادة مـا تـستند هـذه املعلومـات إىل           .)٢٨٠(للمساعدة أن حتدد نطاق املساعدة الالزمة ونوعها      
، أو يتم باشـتراك مـع دولـة       نفسها مساعدةتقوم به إما الدولة الطالبة لل      )٢٨١(تقييم لالحتياجات 

 وتــستوجب اتفاقيــة البلــدان األمريكيــة لتــسهيل املــساعدة يف حــاالت الكــوارث،  .)٢٨٢(أخــرى
مـع الدولـة الطالبـة للمـساعدة للحـصول          ’’، أن تتشاور الدولة املقدمـة للمـساعدة         ١٩٩١ لعام

__________ 
انظــر اتفاقيــة تــامبريي املتعلقــة بتقــدمي مــوارد االتــصاالت الــسلكية والالســلكية للحــد مــن الكــوارث ولعمليــات  )٢٨٠(

 بـني حكومـات الـدول     املـربم االتفاقو؛ )‘‘املطلوبة املساعدة    ونوع نطاق’’) (٢( ٤، املادة   ١٩٩٨اإلغاثة لعام   
بــشأن التعــاون يف تقــدمي املــساعدة الطارئــة   املــشاركة يف منظمــة التعــاون االقتــصادي يف منطقــة البحــر األســود 

ــة والكــوارث النامجــة عــن األنــشطة البــشرية لعــام      ــة يف حــاالت الكــوارث الطبيعي ، ١٩٩٨واالســتجابة الطارئ
، ‘‘ا وطابعها ودرجتها، والوضع الراهن حلالة الطوارئ يف املنطقة املنكوبة      مكان الكارثة وزماهن  ’’) (٢( ٤ املادة

فعال، وحتديد املساعدة املطلوبة، وحتديـد أولويـات طلـب اإلغاثـة يف حـاالت             اإلجراءات اليت ُنفذت    ’’وكذلك  
ارئ، ؛ واتفاق رابطة أمـم جنـوب شـرق آسـيا املتعلـق بـإدارة الكـوارث واالسـتجابة حلـاالت الطـو                  )‘‘الكوارث
، ١٩٩٢؛ واتفاقية محاية واستخدام اجملاري املائية العابرة للحـدود والـبحريات الدوليـة،              )٣( ١١املادة  ،  ٢٠٠٠
؛ وقرار اجمللس األورويب املنشئ آللية اجلماعة لتسهيل التعاون املعزز يف جمال تـدخالت املـساعدة                )١ (١٥املادة  

، ٢٠٠١أكتـــوبر  / تـــشرين األول٢٣، املـــؤرخ EC, Euratom/792/2001املتعلقـــة باحلمايـــة املدنيـــة، القـــرار    
؛ ٦املـادة  ، ١٩٩٥لتعاون واملساعدة املتبادلة يف حاالت احلوادث، بني فنلنـدا وإسـتونيا،          ا؛ واتفاق   )١( ٥ املادة
تفاقيــة املربمــة بــني مملكــة هولنــدا ومملكــة بلجيكــا بــشأن املــساعدة املتبادلــة ملكافحــة الكــوارث واحلــوادث،   االو

واملهام اليت سـتناط بوحـدة      ] املطلوبة[أكرب قدر ممكن من التفاصيل املتعلقة باملساعدة        ’’) (٣( ٣ملادة  ا،  ١٩٨٤
التوجيهية لتسهيل وتنظيم املساعدة الدولية لإلغاثة واالنتعاش األويل على الـصعيد احمللـي              بادئ وامل ؛)‘‘الطوارئ

لبــات املــساعدة وعروضــها حمــددة قــدر  ينبغــي أن تكــون ط”) (٢( ١٠املــادة ، ١٩٧٧ يف حــاالت الكــوارث،
وجيـوز  .  وكـذلك اخلـدمات واخلـربات املتاحـة أو املطلوبـة، تباعـا             ومقاديرهـا نواع املـواد    اإلمكان فيما يتعلـق بـأ     

 ).“للدول املتضررة أيضا أن حتدد أنواعا معينة من السلع واخلدمات احملتمل عرضها واليت ال حاجة إليها
 حكومات الدول املشاركة يف منظمة التعاون االقتصادي يف منطقة البحر األسـود بـشأن             بني  املربم انظر االتفاق  )٢٨١(

التعاون يف تقدمي املساعدة الطارئـة واالسـتجابة الطارئـة يف حـاالت الكـوارث الطبيعيـة والكـوارث النامجـة عـن                      
طالـب للمـساعدة    املقدمـة للمـساعدة الطـرف ال      ) األطـراف (تـساعد الطـرف     ’’() ٢( ٣األنشطة البشرية، املادة    

ذلك املبادئ التوجيهية لتسهيل وتنظـيم      وانظر ك ). ‘أو إزالتها /بوسائل وتدابري ترمي إىل اتقاء عواقب الكارثة و       
) ١( ١٠ املـادة    ،٢٠٠٧ املساعدة الدولية لإلغاثة واالنتعاش األويل علـى الـصعيد احمللـي يف حـاالت الكـوارث،               

وينبغـي النظـر يف إمكانيـة القيـام بتقيـيم        . ة املتضررة االحتياجات فورا    أن تقيم الدول   يالختاذ هذا القرار، ينبغ   ’’(
؛ ومبـادئ مدّونـة   )‘‘لمـساعدة األخـرى املقدمـة ل  مشترك لالحتياجات مع األمم املتحـدة و املنظمـات اإلنـسانية      

ــرامج االســتجابة         ــة يف ب ــصليب األمحــر واهلــالل األمحــر واملنظمــات غــري احلكومي ــة لل ــسلوك للحركــة الدولي ال
 اململكــة ينغهــام،ريم جمللــس املنــدوبني، ب٦للكــوارث، احلركــة لدوليــة للــصليب األمحــر واهلــالل األمحــر، القــرار   

 .٢، املادة ١٩٩٣أكتوبر / األولتشرين ٣٠-٢٩املتحدة، 
، ٢٠٠٥انظر اتفـاق رابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا املتعلـق بـإدارة الكـوارث واالسـتجابة حلـاالت الطـوارئ،                         )٢٨٢(

 ).٣( ١١ املادة
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مـساعدة ميكـن تقـدميها    من هذه األخرية على معلومات بشأن نوع املساعدة اليت تعتـرب أنـسب        
 .)٢٨٣(‘‘للسكان املنكوبني من جراء الكارثة

 
 فرص الوصول - باء 

تعــد مــسألة إتاحــة فــرص الوصــول جــزءا ال يتجــزأ مــن تــوفري اإلغاثــة يف حــاالت            - ٨١
فــأوال، ســيحلل مــسألة .  هــذه املــسألة علــى مــستويات عــدةالفــرعوســيتناول هــذا . الكــوارث

لدولــة املــستفيدة مــن اإلغاثــة، مبــا يف ذلــك تــسهيل حــصول دخــول مــوظفي اإلغاثــة إىل إقلــيم ا
هــؤالء املــوظفني علــى تأشــريات الــدخول، واحلــصول علــى تــراخيص أو تأشــريات أو تــصاريح 

وثانيـــا، ســـيناقش دخـــول الـــسلع إىل الدولـــة املتلقيـــة . العمـــل؛ واالعتـــراف مبـــؤهالهتم املهنيـــة
ــدخول املؤقــت ا     ــسماح بال ــا يف ذلــك نظــام ال ــة اســطنبول   للمــساعدة، مب ــائم مبوجــب اتفاقي لق

يص اجلمركـي مبوجـب اتفاقيـة كيوتـو     لـ ؛ وتـسهيل التخ ١٩٩٠لعـام   للسماح بالدخول املؤقت    
؛ واإلعفاء من رسـوم االسـترياد وضـرائبه وقيـوده املنـصوص عليـه يف عـدد                  ١٩٩٩املنقحة لعام   
ة تنقلـهم،   ثالثا، سيعاجل مـسألة عبـور أفـراد اإلغاثـة يف حـاالت الكـوارث وحريـ                . من الصكوك 

مبا يف ذلك العبور عـرب دول العبـور، والعبـور وحريـة التنقـل داخـل الدولـة املتلقيـة للمـساعدة،                       
 .واملسائل املتعلقة حبقوق التحليق واهلبوط يف كافة الدول

 
 تسهيل دخول أفراد اإلغاثة يف حاالت الكوارث - ١ 

دة عنـصرا بـالغ األمهيـة يف        يعد تسهيل دخول أفراد املنظمـات الغوثيـة املقدمـة للمـساع            - ٨٢
ــة يف حــاالت        ــة يف حــاالت الكــوارث يف الوقــت املناســب، ألن اإلغاث ــساعدة الغوثي ــدمي امل تق

ن مــن الــدخول إىل الدولــة والكــوارث ال ميكــن القيــام هبــا بفعاليــة إذا منــع أفــراد اإلغاثــة املعنيــ  
واجلانـب  . عديـدة تنظيميـة   حـواجز   املتضررة أو إذا منعوا من القيـام بعملـهم مـن خـالل فـرض                

ــة يف حــاالت الكــوارث،      األويل يف هــذا التــسهيل هــو تــوفري تأشــريات الــدخول ألفــراد اإلغاث
وحــىت بعــد إتاحــة الوصــول إىل . العديــد مــن الــصكوك أحكامــا بــشأن هــذه املــسألة تتــضمن و

ألفـراد  يتـأتى   لكـي   الدول املتلقية للمساعدة، غالبا ما تكون مثـة حاجـة لتـدابري تـسهيل إضـافية                 
ــام مبهــامهم، و  ا إصــدار مــن هــذه التــسهيالت بــصفة خاصــة   إلغاثــة يف حــاالت الكــوارث القي

تـيح الـنظم   توبصفة عامـة،  . ، واالعتراف مبؤهالهتم املهنية   )أو تأشريات العمل  (تراخيص العمل   
الفعالة لدخول أفراد اإلغاثة يف حاالت الكوارث وقت الكوارث الطبيعية طريقة عاجلـة يتـأتى      

 أفرقـة اإلغاثـة يف حـاالت الكـوارث، بـصرف النظـر عـن اجلنـسية           أفـراد فرد من   مبقتضاها لكل   
ورخــصة عمــل، واعتــراف دخــول أي مركــز آخــر، احلــصول بــسرعة وفعاليــة علــى تأشــرية  أو

__________ 
 ).ب(املادة الثانية  )٢٨٣(
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 القانون احمللـي للدولـة املتـضررة، حـىت يـسمح لـه باالضـطالع                ايشترطهاليت  باملؤهالت املهنية،   
 .غاثة الدولية يف حاالت الكوارثة باإلبكافة مسؤولياته العادية املقترن

 
 تأشريات الدخول )أ( 

يعترب العديد من اجلهات تسهيل تأشريات دخـول أفـراد اإلغاثـة يف حـاالت الكـوارث                  - ٨٣
 علـى األقـل،   ١٩٧٥بـل إنـه منـذ    . مسألة رئيسية يف التحسني الشامل لعمليات اإلغاثـة الفعالـة    

احلـصول علـى تأشـريات دخـول منـدويب اإلغاثـة       ’’الحظت عصبة مجعيات الصليب األمحر أن     
يف حاالت الكوارث وأفرقتها يظل إجراء يستغرق وقتا طويال مما يؤخر إيفاد أولئـك املنـدوبني                

تقـوم بإنابـات لـدى حكوماهتـا بغـرض          أن  حثـت اجلمعيـات الوطنيـة علـى         ’’ و‘‘ وتلك األفرقة 
 .)٢٨٤(‘‘أو األفرقة الوطنية الرمسيةتيسري اإلجراءات احلكومية لدخول مندويب العصبة الرمسيني 

وتـنص اتفاقيـة البلـدان األمريكيـة        . ويتضمن عدد من الصكوك أحكاما من هذا القبيل        - ٨٤
اإلغاثــة يف [تــزود كــل دولــة طــرف أفــراد  ’’نعلــى أ لتــسهيل املــساعدة يف حــاالت الكــوارث

علـى نفـس    و .)٢٨٥(‘‘مبا يلزم من وثائق اهلجـرة وتـسهيالهتا، وفقـا لقوانينـها           ] حاالت الكوارث 
 ١٩٨٤  لعـام  التعجيـل يف تـسليم املـساعدة يف حـاالت الطـوارئ            املنوال يـنص مـشروع اتفاقيـة      

 مـرور ودخـول     تأشـريات بـصورة عاجلـة، ودون تكلفـة،        ... تـصدر الدولـة املتلقيـة       ’’على أنه   
ظفني الـذين ميثلـون الـدول أو املنظمـات الدوليـة املقدمـة              ووخروج صاحلة لسفرات عديدة للمـ     

مــا يف حتديــد   وجــاءت عــدة معاهــدات أخــرى بــصيغ أقــل صــراحة إىل حــد.)٢٨٦(‘‘مــساعدةلل
علـى  مـثال   حقوق الدخول املخولة ألفراد اإلغاثة يف حاالت الكوارث، حيـث اكتفـت بـالنص               

ــة   ــة املتلقي ــراد  ’’أن الدول إىل إقليمهــا  ...املــشتركني يف تقــدمي املــساعدة   ...تــسهل دخــول أف
 وهذه األحكام األخـرية، وإن كانـت أقـل دقـة، فإنـه ميكـن            .)٢٨٧(‘‘هومكوثهم فيه ومغادرهتم ل   

__________ 
 تـشرين  ٢٨لـس حمـافظي عـصبة مجعيـات الـصليب األمحـر، جنيـف،         جمل املعتمد يف الدورة الثالثة والثالثني  القرار )٢٨٤(

 .١٩٧٥نوفمرب / تشرين الثاين١ -أكتوبر /األول
 .)أ( املادة السابعة )٢٨٥(
 ).أ( )٢( ٧املادة  املرفق، A/39/267/Add.2-E/1984/96الوثيقة  )٢٨٦(
. ١٤ املادة  ،٢٠٠٥ تفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا املتعلق بإدارة الكوارث واالستجابة حلاالت الطوارئ،           ا )٢٨٧(

) ٥ (٨ املـادة    ،١٩٨٦ ،إشـعاعي وانظر أيضا اتفاقية تقـدمي املـساعدة يف حالـة وقـوع حـادث نـووي أو طـارئ                    
ــة  ’’( ــة الطالب ــسهل الدول ــراد  ت ــدات وامل.... دخــول األف ــساعدة إىل أراضــيها،   واملع ــستخدمة يف امل متلكــات امل

؛ واتفاقيـة  ٩-٨ و ٨-٨، الفقرتـان  ١٩٤٤فاقيـة الطـريان املـدين الـدويل،     تاو؛ )“وبقاءهم فيها ومغادرهتم إياهـا    
ــة    ــة الدولي ــسهيل حركــة املالحــة البحري ــان ١٩٦٥ت ــة لالســتعداد  ١٢-٥ و ١١-٥، الفقرت ــة الدولي ؛ واالتفاقي

؛ واالتفاقيـة اإلطاريـة للمـساعدة يف جمـال     )ب (٧، املـادة  ١٩٩٠ان التلـوث الـزييت،   والتصدي والتعاون يف ميـد    
؛ واتفاقية تامبريي املتعلقة بتقدمي مـوارد االتـصاالت الـسلكية والالسـلكية             )٣( ٤، املادة   ٢٠٠٠احلماية املدنية،   

، ووفقــا إلمكــاناالــدول األطــراف، قــدر  تقــوم ’’ (٩، املــادة ١٩٩٨للحــد مــن الكــوارث ولعمليــات اإلغاثــة  
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ل مكـوث أفـراد اإلغاثـة يف    يهساعتبارها فعال بأهنا أوسع نطـاق مـن األحكـام األوىل، مـا دام تـ          
ــراف        ــساعدة يف إتاحــة تأشــريات العمــل واالعت ــضا امل ــستتبع أي حــاالت الكــوارث ميكــن أن ي

 .اهباملؤهالت املهنية الواردة مناقشتها أدن
 الثنائية، فإن قواعد اليونيتار النموذجيـة لعمليـات اإلغاثـة يف            باملعاهداتأما فيما يتعلق     - ٨٥

 معيـنني  اي أفـراد الدولة املتلقيـة للمـساعدة تعفـ   ’’ تنص على أن  ١٩٨٢حاالت الكوارث، لعام    
التأشــريات يف أقــرب هلــم  مــن شــروط تأشــريات الــدخول واخلــروج، وتــوفر مــن أفــراد اإلغاثــة

 وتعفـي   .تأشريات للدخول واخلروج املتعدد   هلم  جال يف نقاط الدخول واخلروج، أو تصدر        اآل
الدولة املقدمة للمساعدة أفـراد اإلغاثـة املعيـنني التـابعني هلـا مـن شـروط تأشـريات اخلـروج، أو                     

 عـدة معاهـدات ثنائيـة هنجـا مـن           ت وقـد اعتمـد    .)٢٨٨(‘‘توفر تلك التأشريات يف أقرب اآلجـال      
أفـراد وحـدة   ’’علـى سـبيل املثـال، تـنص معاهـدة بـني هولنـدا وبلجيكـا علـى أن           و. هذا القبيـل  

إذا كان الـشخص املكلـف بتلـك     ‘‘ الطوارئ يعفون من شرط محل وثيقة صاحلة لعبور احلدود        
تـبني نطـاق وطبيعـة املـساعدة املزمـع          ’’الوحدة حيمل شهادة تصدرها سلطة حمددة يف االتفاقية         

يف ظـروف حالـة مـستعجلة بعينـها، جيـوز      ’’ه نـ ا ينص على أ    كما تتضمن حكم   .)٢٨٩(‘‘تقدميها
ــا        ــرخص هب ــور امل ــة العب ــري نقط ــر غ ــان آخ ــور احلــدود يف مك ــدة   .)٢٩٠(‘‘عب ــد اعتمــدت ع  وق

 .)٢٩١( بني دول يف مناطق شىت من العامل أحكاما مماثلةةمعاهدات ثنائية إضافية مربم
__________ 

 
اسـتخدام مـوارد االتـصاالت الـسلكية والالسـلكية          املفروضـة علـى      احلـواجز التنظيميـة      ة، بإزالـة  نها الوطنيـ  يانولق

 األفــراد الــذين يــشغلون حتركــاتالــيت تقيــد اللــوائح ... اإلغاثــة، مبــا يف ذلــك لعمليــات الكــوارث ومــن  للحــد
 ).‘‘ستخدامهاضروريا لفعالية امعدات االتصاالت الالسلكية أو الذين يكون وجودهم 

 .١٥، املرفق ألف، القاعدة UNITAR, Policy and Efficacy Studies, No 8 (Sales No. E.82.XV.PE/8)انظر  )٢٨٨(
 ).٣(-)٢( ٦، املادة ١٩٨٤ بلجيكا، -اتفاقية املساعدة املتبادلة ملكافحة الكوارث واحلوادث، هولندا  )٢٨٩(
 ).٤ (٦املرجع نفسه، املادة  )٢٩٠(
املـشفوع مبـذكرات   (انظر على سبيل املثال، اتفاق املساعدة املتبادلة يف حاالت الكـوارث أو احلـوادث اخلطـرية      )٢٩١(

ورية موزامبيق هتفاق املربم بني حكومة مج   اال؛ و ٤، املادة   ١٩٨٥ مجهورية أملانيا االحتادية،     -، الدامنرك   )متبادلة
تفاق املربم بـني  اال؛ و)٢ (٢ املادة ،٢٠٠٢ ات البحث واإلنقاذ،وحكومة مجهورية جنوب أفريقيا لتنسيق خدم     

مجهورية النمسا ومجهورية أملانيا االحتادية بشأن املـساعدة املتبادلـة يف حـاالت الكـوارث أو احلـوادث اخلطـرية،                
 أملانيـا  هورية مج- ملساعدة املتبادلة يف حاالت الكوارث أو احلوادث اخلطرية، فرنساا؛ واتفاق ٦املادة ،  ١٩٨٨

؛ ٩املــادة  ، ١٩٩٥ملــساعدة املتبادلــة يف حــاالت احلــوادث اخلطــرية،     ا؛ واتفــاق ٤املــادة ، ١٩٧٧االحتاديــة، 
ريـة ناميبيـا، بـشأن تنـسيق خـدمات البحـث       وواالتفاق املربم بني حكومة مجهورية جنوب أفريقيا وحكومة مجه   

 غواتيمـاال،  - الت الكـوارث الطبيعيـة، املكـسيك   لتعـاون للوقايـة واملـساعدة يف حـا    ا؛ واتفاق  ٧واإلنقاذ، املادة   
تفاق املربم بني حكومة اجلمهورية اليونانية وحكومة االحتاد الروسي بشأن التعاون        اال و ؛املادة اخلامسة ،  ١٩٨٧

؛ واتفــاق ٩املــادة ، ٢٠٠٠يف جمــال الوقايــة مــن الكــوارث الطبيعيــة والكــوارث النامجــة عــن األنــشطة البــشرية، 
  األرجنـتني،  - يف حاالت الكـوارث، إسـبانيا         املتبادلة املساعدةولتأهب للكوارث والوقاية منها،     ابشأن  لتعاون  ا
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أفـراد  دخـول   تأشـريات    مـنح اين مـسألة    بـ وعلى مستوى التـشريع الـوطين، كـثريا مـا تت           - ٨٦
مـن الـشائع نـسبيا أن       كـان   ولـئن   . اإلغاثة يف حاالت الكوارث تبعا لالنتساب التنظيمي للفـرد        

تؤكد القوانني الوطنية أن بعض األشخاص سيـسمح بـدخوهلم يف إطـار امتيـازاهتم وحـصاناهتم                 
ال علـى   يـتم الوقـوف إ     فإنـه مل     ،)٢٩٢(القائمة حبكم مركزهم كأفراد من منظمـة حكوميـة دوليـة          
ألفـراد املنظمـات غـري احلكوميـة        أكـرب   قلة قليلة من األحكام الوطنيـة الـيت تتـيح صـراحة فرصـا               

فــي بتخويلــهم نظمــا  كَتبــل إن هــؤالء األفــراد األواخــر كــثريا مــا يُ  . خــالل أوقــات الكــوارث 
ومت الوقـوف    .)٢٩٤( األمر الذي يفتقر إىل الـشفافية      ،)٢٩٣(خمصصة لإلعفاء من تراخيص الدخول    

__________ 
 

كمــا مت تنــاول مــسألة تأشــريات الــدخول يف شــىت اإلعالنــات والقــرارات واملبــادئ        .  املــادة الثامنــة ،١٩٨٨
 مجيـع الـدول     ثحتـ  (٢٠٠٢ديـسمرب   / كـانون األول   ١٦ املؤرخ   ٥٧/١٥٠انظر قرار اجلمعية العامة     . التوجيهية

علــى أن تقــوم، متاشــيا مــع التــدابري الــيت تطبقهــا يف جمــال الــسالمة العامــة واألمــن الــوطين، بتبــسيط أو تقلــيص    
اإلجــراءات اجلمركيــة واإلداريــة املتعلقــة بــدخول فــرق البحــث واإلنقــاذ الدوليــة ومعــداهتا ولوازمهــا وعبورهــا   

تـدابري   املؤمتر الدويل للصليب األمحر واهلالل األمحـر بـشأن     قرار؛ و )‘‘ومكوثها وخروجها، حيثما يقتضي األمر    
تعفــي مجيــع احلكومــات مــن ”( التوصــية هــاء ،) أعــاله٢٠انظــر احلاشــية  (،١٩٧٧التعجيــل باإلغاثــة الدوليــة، 

الت اإلغاثـة   ا والدخول واخلروج أفـراد اإلغاثـة بـصفتهم الرمسيـة باعتبـارهم ممـثلني لوكـ                رشروط تأشريات العبو  
 ٢١، املـادة    )١٩٩١(مشاريع املبادئ التوجيهيـة الدوليـة لعمليـات املـساعدة اإلنـسانية،             و ؛)‘‘هبا دوليا املعترف  

ساعدة بـصفة خاصـة بإعفـاء    مللتعجيل بعمليات املساعدة اإلنسانية وتسهيلها ومحايتها تقوم الدولة املتلقية لل    ”(
روط التأشـرية العاديـة حـىت يتـاح هلـم الـدخول          مـن شـ   ... األفراد املعينني للدولـة أو املنظمـة املقدمـة للمـساعدة            

التوجيهيـة املتعلقـة باسـتخدام األصـول العـسكرية وأصـول احلمايـة املدنيـة يف                  بـادئ وامل) “واخلروج دون تـأخري   
تبلــغ الــدول املتــضررة  ” (٦٠الفقــرة ، ٢٠٠٦، ‘‘مبــادئ أوســلو التوجيهيــة ’’-اإلغاثــة يف حــاالت الكــوارث  
هل انتـشارهم   سوتـ ] ملـوظفي املـساعدة اإلنـسانية     [لية املختصة بالوصـول الوشـيك       الوزارات وهياكل اإلدارة احمل   

 اجلمعيـات الوطنيـة للبلقـان، القواعـد واملمارسـات      وانظـر أيـضا  ). ‘‘اإلعفاء من شـروط التأشـريات     ... بضمان  
 املتعلـق   تفـاق النمـوذجي   اال؛ ورابطـة القـانون الـدويل، مـشروع          )١٢) (ثالثـا ( الفقـرة بـاء      ،٢٠٠٤ ،املوصى هبـا  

ــساين،    ــدويل الطــيب واإلن ــادة ، ١٩٨٠بالقــانون ال ــراد املنظمــة األجانــب كــل    ’’ (١٤امل ــة أف ــة املتلقي متــنح الدول
 ).‘‘ق بدخول اإلقليم واالستقبال يف البلدلتعيالتسهيالت اإلدارية فيما 

  ...]للـدخول [يعفـى مـن محـل تـرخيص صـحيح           ”يل املثال ينص قانون اهلجـرة يف فيجـي علـى أنـه              ب وعلى س  )٢٩٢(
كل شخص خولت له حصانات وامتيازات يف فيجي مبقتضى أي قانون مكتـوب نافـذ يف الوقـت الـراهن                      )ج(

أي شخص يكون موظفا رمسيا أو فردا يف األسـرة       ] و[ويتعلق باحلصانات واالمتيازات الدبلوماسية والقنصلية،      
). ج( )١( ٧، املـادة    ٨٨ فيجي الفـصل     نيانوق. ‘‘املعيشية ألي شخص خولت له تلك احلصانات واالمتيازات       

 .وانظر مناقشة االمتيازات واحلصانات أدناه
جيـوز للـوزير، يف      ’’):املرجـع نفـسه    ()٣( ٧، املـادة    ١٩٧١انظر على سبيل املثال قانون اهلجرة يف فيجي لعـام            )٢٩٣(

مـن شـرط احلـصول      جيـوز إعفـاؤهم     ممن  إطار سلطته التقديرية، أن يعني بأمر أي شخص أو فئة من األشخاص             
 .).‘‘ الوزيراعلى أي ترخيص مبوجب هذا القانون وذلك بالشروط اليت حيدده

يف وقـت   ’’على سبيل املثال، خلصت دراسة لالحتاد الدويل جلمعيـات الـصليب األمحـر واهلـالل األمحـر إىل أنـه                      )٢٩٤(
 وتنقل أفراد اإلغاثـة األجانـب       الكارثة كانت احلكومة ترغب يف احلد من التدابري البريوقراطية لإلسراع بدخول          
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اتفاقـات مـع املنظمـات احلكوميـة     يف آن واحـد   لة واحدة على األقل من الدول اليت هلا          دو على
جــــراءات الــــدخول إالدوليــــة واملنظمــــات غــــري احلكوميــــة تــــسهل التعجيــــل بالتأشــــريات و  

 .)٢٩٥(الكارثة وقت
 

 رخصة أو تأشرية العمل )ب( 
لدولــة املتلقيــة وحــىت إذا متكــن أفــراد اإلغاثــة يف حــاالت الكــوارث مــن الــدخول إىل ا  - ٨٧

 فـإذا كـان بإمكـان       .)٢٩٦(دة، فإنه قد ال يكون هلم مركز يتيح هلم العمل داخل إقليمهـا            عللمسا
علـى تأشـريات    احلـصول   البعثـات الدبلوماسـية والقنـصليات ووكـاالت األمـم املتحـدة             موظفي  

 والواقـع   .زمينحـون هـذا االمتيـا      رمسية تتيح هلا العمل، فإن أفراد املنظمات غري احلكومية قـد ال           
ــدويل   ــصليب األمحــر  أن دراســة االحتــاد ال ــات ال ــوب  جلمعي ــا آســياللممارســة يف جن ، وأفريقي
 ةاملستـصدر تأشـرية  نـوع ال  فيها  يكونفيد بوجود عدد من احلاالت    تاجلنوبية وأمريكا الوسطى    

 وعلـى نفـس املنـوال،    .)٢٩٧( على التأشرية الـسياحية    مقتصرا ألفراد اإلغاثة يف حاالت الكوارث    
، ٢٠٠٥أكتـوبر  /د بأنه يف أعقاب عاصـفة سـتان االسـتوائية، الـيت حـدثت يف تـشرين األول         أفي

 تكان استخدام املوظفني الدوليني يف بعض منظمـات اإلغاثـة حمـدودا ألن التأشـرية الـيت أتيحـ                 
 وبالتــايل، فــإن هــذا الفــرع يتنــاول بالدراســة   .)٢٩٨(هلــم عمومــا مل تكــن إال تأشــريات ســياحية  

اول حتديـدا قـدرة أفـراد اإلغاثـة يف حـاالت الكـوارث علـى العمـل يف الدولـة              األحكام الـيت تتنـ    
 .املتلقية للمساعدة عندما تكون تلك الدولة قد مسحت بدخوهلم فعال إىل إقليمها

__________ 
 

عية اخلاصة هلذه الترتيبات تعين أن القنوات الرمسية سيتم التغاضي عنـها            يالطب’’ ، لكنها الحظت أن     ‘‘يف اإلقليم 
ــرجي ــا لتــ ــوميني    حأحيانــ ــة واملــــسؤولني احلكــ ــراد اإلغاثــ ــفافية بــــني أفــ ــة وأقــــل شــ  ‘‘ وضــــع ترتيبــــات فرديــ

.“Indonesia: Laws, Policies, Planning and Practices on International Disaster Response”, July 2005, p. 24. 
 ,International Disaster Response Law Research Report: Southern African Region”, Tracy-Lynn Field“انظـر  )٢٩٥(

January 2003, p. 10). 12-13) فيما يتعلق جبنوب أفريقيا.( 
ة على موظفي منظمات اإلغاثة املتفرغني، لكنه قد يسري حـىت علـى املتطـوعني، ألن                ويصدق هذا بصفة خاص    )٢٩٦(

دوال معينة تدرج فيما يبـدو حـىت املـساعدة الغوثيـة التطوعيـة يف حـاالت الكـوارث يف نطـاق التعريـف الواسـع                        
ترخيص عمـل  ، مما يستوجب بالتايل على أفراد اإلغاثة يف حاالت الكوارث احلصول على تأشرية أو            ‘‘للعمل’’

 .ال جمرد تأشرية سياحية للقيام باملساعدة الغوثية يف حاالت الكوارث
 International Disaster Response Law Project field studies in South Asia, Southern Africa and Central :انظر )٢٩٧(

America, in IFRC, International Disaster Response Laws, Principles and Practice: Reflections, Prospects 

and Challenges (Geneva, 2003), p. 117. 
 Legal Issues from the International Response to Tropical Storm Stan in Guatemala”, A case study“ :انظر )٢٩٨(

commissioned by the IFRC ’ International Disaster Response Law Project, (April 2007), p. 33 .  وانظر أيـضا
“Nepal: Laws, Policies, Planning and Practices on International Disaster Response”, IFRC, July 2005, p. 24. 
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وتدعو بعض الصكوك حتديدا الدول املتلقية بأن توفر تـراخيص العمـل ألفـراد اإلغاثـة                 - ٨٨
للتعجيــل يف تــسليم املــساعدة يف   ١٩٨٤فاقيــة ويــستوجب مــشروع ات. يف حــاالت الكــوارث

ــة أن حــاالت الطــوارئ   ــدول املتلقي ــها    ’’علــى ال ــع أذون العمــل الــيت قــد تتطلب ــازل عــن مجي تتن
 يناإلنـسا الـدويل الطـيب و     النمـوذجي للقـانون   االتفـاق    مـشروع     وينص .)٢٩٩(‘‘قوانينها مبوجب

أفـراد املنظمـة بتـراخيص العمـل        ) ةالدولة املتلقي (تزود حكومة   ’’رابطة القانون الدويل على أن      ل
ــة  تــصدرها الــيت الوثــائق علــى  توضــعدمغــةكمــا جيــوز تــوفري تلــك التــراخيص يف   . هلــذه الغاي

ــأن  املوصــى هبــا  وتوصــي القواعــد واملمارســات  .)٣٠٠(‘‘املنظمــة ــة للبلقــان ب للجمعيــات الوطني
 .)٣٠١(‘‘ص العملوتراخياملهنية على ختويل االعتراف القانوين باخلربة ] احلكومات[حترص ’’
وبعض الصكوك، رغم أهنـا ال تـذكر حتديـدا تـراخيص العمـل، فإهنـا تتـضمن أحكامـا                      - ٨٩

يل املثـال، تـنص االتفاقيـة اإلطاريـة للمـساعدة يف جمـال            بعلـى سـ   و. واسعة مبا يكفـي إلدراجهـا     
كــل علــى الدولــة املــستفيدة أن متــنح، يف حــدود قوانينــها الوطنيــة،   ’’احلمايــة املدنيــة علــى أنــه 

 وعلـى نفـس     )٣٠٢(‘‘...  إلجناز مهمـة املـساعدة     االمتيازات واحلصانات والتسهيالت الالزمة   
املنــوال، جتيــز معاهــدة مربمــة بــني إســبانيا واألرجنــتني ألفرقــة اإلغاثــة يف حــاالت الكــوارث أن 

الــدول املتعاقــدة تتعهــد بعــدم  ’’خيص عمــل وتــنص علــى أن اتقــوم بعملــها دون استــصدار تــر 
ــة  ــة     إخــضاع دخــول أفرق ــة الطالب ــها املــساعدة إىل الدول ــة املطلــوب من  الطــوارئ التابعــة للدول

 .)٣٠٣(‘‘إلجــراءات غــري تلــك املنــصوص عليهــا يف هــذا االتفــاق... فيهــا ومكوثهــا للمــساعدة 
ــساعدة      ــشأن امل ــدويل ب ــانون ال ــرار معهــد الق ــدرج ق ــسانيةوي ــام اإلن ــدو،  ٢٠٠٣، لع ــا يب ، فيم

عنـــدما تـــشترط تأشـــريات ’’ تـــنص علـــى أنـــه تـــراخيص العمـــل يف مقتـــضيات أحكامـــه الـــيت 
 .)٣٠٤(‘‘، فإهنا متنح فورا وجماناتراخيص أخرى أو
يف القوانني الوطنية على أحكـام عديـدة تتعلـق بتـراخيص عمـل أفـراد                الوقوف  كما مت    - ٩٠

وعلـى سـبيل املثـال، تـنص توجيهـات اهلجـرة يف فيجـي علـى أن         . اإلغاثة يف حاالت الكوارث   
__________ 

 ).هـ) (٢ (٧املادة ، املرفق، A/39/267/Add.2/-E/1984/96/Add.2الوثيقة  )٢٩٩(
وقــد استنــسخ يف تقريــر املــؤمتر التاســع  . )١( ١٥دويل، املــادة االتفــاق النمــوذجي لرابطــة القــانون الــ مــشروع  )٣٠٠(

 ).١٩٨٠أغسطس /آب ٢٣- ١٧بلغراد، (واخلمسني لرابطة القانون الدويل 
االجتمــاع املتعلــق بالقــانون الــدويل لالســتجابة جلمعيــات الوطنيــة للبلقــان، املوصــى هبــا، االقواعــد واملمارســات  )٣٠١(

 .١٤، اجلزء الثالث، الفقرة ٢٠٠٤رب سبتم/ أيلول٢٦-٢٠حلاالت الكوارث، 
 ).التوكيد مضاف(؛ )٥( ٤املادة  )٣٠٢(
 -يف حــاالت الكــوارث، إســبانيا املتبادلــة لتأهــب للكــوارث والوقايــة منــها، واملــساعدة التعــاون بــشأن ااتفــاق  )٣٠٣(

 )التوكيد مضاف. (املادة الثانية عشرة األرجنتني،
 ).مضافالتوكيد . (١الفرع السابع، الفقرة  )٣٠٤(
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 الـدائم قتا أو من حني آلخر منظمات خرييـة معتمـدة لـدى األمـني           كل شخص تستخدمه مؤ   ’’
 .)٣٠٥(‘‘حيق له العمل يف فيجي دون احلصول على ترخيص مبوجب هذا القـانون للقيـام بـذلك                

ــانون   ــنص قـ ــة ويـ ــمقاطعـ ــصينيةيواناتـ ــل     الـ ــراخيص العمـ ــدم تـ ــة تقـ ــى أن وزارة الداخليـ  علـ
ــال ال  ’’ ــساعدة يف أعمـ ــة للمـ ــة املدنيـ ــات التطوعيـ ــتجابة   للمنظمـ ــوارث واالسـ ــن الكـ ــة مـ وقايـ
 .)٣٠٧(خطط خمصصةوضع  أخرى إىل بلدان أو مناطق وبادرت .)٣٠٦(‘‘هلا
وجممــل القــول إن رخــصة العمــل احملــددة عنــصر مهــم يف إتاحــة فــرص وصــول أفــراد     - ٩١

ــراض أن         ــساعدة، وال جيــوز افت ــة للم ــة املتلقي ــة يف حــاالت الكــوارث إىل الدول ــة الدولي اإلغاث
وقــد . ظم دخـول هـؤالء األفـراد تــسمح هلـم بالـضرورة بالعمـل عنـد دخـوهلم        األحكـام الـيت تـن   

 مـسألة تـراخيص     بتنـاول شرع عدد مـن الـصكوك املتعلقـة بـالكوارث يف توضـيح هـذه النقطـة                  
 .العمل يف حكم مستقل عن تأشريات الدخول

 
 االعتراف باملؤهالت املهنية )ج( 

غاثــة الدوليــة يف حــاالت الكــوارث إذنــا  وحــىت عنــدما متــنح الدولــة املتلقيــة ألفــراد اإل  - ٩٢
ــد تظــل مثــة       ــه ق ــرخيص أو تأشــرية عمــل، فإن ــةحــواجزبالعمــل يف شــكل ت ــالفنيون .  تنظيمي ف

 األطبـــاء واملمرضـــني والـــسائقني -يف اإلغاثـــة يف حـــاالت الكـــوارث، مـــن قبيـــل املـــشاركون 
ات إقليميـة    عادة لـنظم تـرخيص خاصـة بكـل بلـد، بـل إنـه أبرمـت اتفاقيـ                   خيضعون -والربابنة  

نص تـ وعلـى سـبيل املثـال،       . متعددة ملعاجلة مسألة االعتراف بالـشهادات والـدبلومات األجنبيـة         
االتفاقيــة اإلقليميــة لالعتــراف بالدراســات والــشهادات والــدرجات يف التعلــيم العــايل يف آســيا   

ضمان الـدول املتعاقـدة توافـق علـى اختـاذ كـل اإلجـراءات املمكنـة لـ                 ’’واحمليط اهلادئ علـى أن      
االعتــراف بالــشهادات والــدبلومات والــدرجات الــصادرة عــن الــسلطات املختــصة يف الــدول    

__________ 
 Fiji: Laws, Policies, Planning and Practices on International Disaster Response”, IFRC, July 2005“: انظـر  )٣٠٥(

ــام   ( ــرة لعـ ــات اهلجـ ــارة إىل توجيهـ ــرض اإلشـ ــة يف   (١٩٧١يف معـ ــصيغتها املعدلـ ــي،  ،)١٩٨٤بـ ــوانني فيجـ  قـ
ــصل ــادة ٨٨ الف ــانون اهلجــرة  .٣، امل ــضا، ق ــام  يف فيجــي، وانظــر أي ــصل   ١٩٧١ لع ــوانني فيجــي، الف ، ٨٨، ق
يدخلوا أو يقيموا   ’’ويسمح للوزير بأن جييز حتديدا جملموعة من األفراد غري املرخص هلم بأن             ) ج( )١( ٧ املادة

 ).التوكيد مضاف( يف فيجي، “أو يعملوا
 .٥٠ة ، املاد)يوان الصينيةامقاطعة ت(، ٢٠٠٠، لوقاية من الكوارث واالستجابة هلااقانون  )٣٠٦(
، أفادت التقارير أن سـري النكـا قـد بـادرت إىل     ٢٠٠٤على سبيل املثال، يف أعقاب التسونامي األسيوي لعام      )٣٠٧(

وضع إجراء معجل لتأشريات أفراد اإلغاثة الدولية، مبقتـضاه ميكـن لفـرد أن حيـصل علـى تأشـرية عمـل بتحديـد                   
انظـر  . فر، وسرية ذاتية، ووصـف وظيفـي    هوية الشخص ووصف املشروع ومدته، وتقدمي نسخة من جواز الس         

“Legal issues from the international response to the tsunami in Sri Lanka”, IFRC, July, 2006, p. 14. 
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 غــري أن هــذه االتفاقيــات ليــست .)٣٠٨(‘‘املتعاقــدة األخــرى اعترافــا فعليــا بغــرض ممارســة مهنــة 
 ال تتنـاول، مـثال، احلاجـة احملـددة إىل     ايلتـ لحصرا على سياق اإلغاثة يف حاالت الكـوارث، وبا     

 .عن حالة الكوارثالناشئة العتراف التعجيل با
وشرعت بعض الصكوك املتعلقة بالكوارث يف ترمجـة هـذا النظـام التجزيئـي إىل خطـة                  - ٩٣

وعلـى سـبيل املثـال، تـنص اتفاقيـة تـامبريي            . اعتراف معمم ومعجل يسري يف سياق الكوارث      
 احلــواجز بإزالــةة، نــها الوطنيــيانو، ووفقــا لقاإلمكــانقــدر  الــدول األطــراف،تقــوم  ’’هعلــى أنــ

ــة ــوز،  . ...التنظيميـ ــكل    ،...وجيـ ــة شـ ــواجز التنظيميـ ــض احلـ ــذ خفـ ــراف...  أن يتخـ  االعتـ
 وعلـى نفـس     .)٣٠٩(‘‘تـشغيلها ص  يخارأو تـ  /و ...باملوافقات األجنبية على معدات االتـصاالت       

 ١٩٨٤  لعـام  املنوال، يتوخى مشروع اتفاقية التعجيل يف تسليم املساعدة يف حـاالت الطـوارئ            
بالــدرجات اجلامعيــة والــشهادات املهنيــة وغريهــا مــن شــهادات ] الــدول املتلقيــة[عتــرف ت’’أن 

اإلغاثــة وتــدعو احلاجــة إليهــا ألداء وظــائفهم املتفــق   الكفــاءة واإلجــازات الــيت حيملــها موظفــو
املدنيـة  أصـول احلمايـة     والعـسكرية     ويـنص االتفـاق النمـوذجي الـشامل لألصـول          .)٣١٠(‘‘عليها

حكومة الدولـة املتـضررة توافـق علـى قبـول صـالحية       ’’و التوجيهية على أن املرفق مببادئ أوسل  
 عملية االتفاق النموذجي، بدون ضـريبة أو رسـم، فيمـا             رئيس الشهادة املقدمة بناء على طلب    

يتعلق باملؤهالت التقنية واملهنية ألي فرد من األفراد املمارسني ملهنة أو حرفة مماثلة فيما يتـصل                
للجمعيــات الوطنيــة للبلقــان بــأن  املوصــى هبــا توصــي القواعــد واملمارســات  و.)٣١١(‘‘بالعمليــة

 وتـنص توصـية     .)٣١٢(‘‘... املهنية   على ختويل االعتراف القانوين باخلربة    ] احلكومات[حترص  ’’
يرخص للموظفني الطبيني ومستخدمي سيارات اإلسـعاف مـن الدولـة     ’’جملس أوروبا على أن     

__________ 
تفاقيــة اإلقليميــة لالعتــراف بالدراســات والــشهادات والــدرجات يف التعلــيم العــايل يف آســيا واحملــيط اهلــادئ،  اال )٣٠٨(

) اليونـسكو (منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة             /انظر أيضا اتفاقية جملس أوروبا    و. ٥املادة  ،  ١٩٨٣
اإلقليميـة بـشأن االعتـراف     يف املنطقـة األوروبيـة؛ واالتفاقيـة    بشأن باالعتراف باملؤهالت املتعلقة بـالتعليم العـايل   

؛ واتفاقيــة ١٩٨١الــدول األفريقيــة، بدراســات التعلــيم العــايل وشــهاداته ودرجاتــه وغــري ذلــك مــن مؤهالتــه يف 
 .١٩٧٨االعتراف بدراسات التعليم العايل وشهاداته ودرجاته العلمية يف الدول العربية 

، اتفاقية تامبريي املتعلقة بتقدمي موارد االتصاالت الـسلكية والالسـلكية للحـد مـن الكـوارث ولعمليـات اإلغاثـة              )٣٠٩(
 ).د( )٣( ٩ و) ١( ٩، املادة United Nations Treaty Series, Vol. 2296 No.40906، ١٩٩٨يونيه / حزيران١٨

 ).د) (٢( ٧ املادة ، املرفق،A/39/267/Add.2 - E/1984/96/Add.2الوثيقة  )٣١٠(
املبادئ التوجيهية املتعلقة باستخدام األصول العسكرية وأصول احلماية املدنيـة يف اإلغاثـة يف حـاالت الكـوارث              )٣١١(

 .٣٥ الفقرة  املرقق األول،،٢٠٠٦نوفمرب / الثاينتشرين، ١ التنقيح ‘‘لتوجيهيةمبادئ أوسلو ا’’-
االجتمــاع املتعلــق بالقــانون الــدويل لالســتجابة جلمعيــات الوطنيــة للبلقــان، املوصــى هبــا، االقواعــد واملمارســات  )٣١٢(

 .١٤، اجلزء الثالث، الفقرة ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٦-٢٠حلاالت الكوارث، 
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ــساعدة   ــا املـــــ ــوب إليهـــــ ــدمي املطلـــــ ــة   البتقـــــ ــوارئ يف الدولـــــ ــاالت الطـــــ ــالج يف حـــــ عـــــ
 .)٣١٣(‘‘للمساعدة الطالبة

 
 اجلمارك والرسوم والتعريفات اجلمركية: وصول السلع - ٢ 

 اجلمركــي ودفــع التعريفــات اجلمركيــة وغريهــا مــن   التخلــيصتــشترط معظــم الــدول   - ٩٤
اليـة  ويعـد فـرض هـذه اإلجـراءات واحلـواجز امل     . الرسوم والضرائب لدخول الـسلع إىل إقليمهـا       

مبـا فيهـا املعونـة الغوثيـة ومـواد اإلغاثـة الـيت يـستخدمها          (اإلنسانية اإلغاثة  وإمداداتعلى سلع   
، واليت كثريا ما تكون مصدر تـأخري وإنفـاق، مـسألة مـن املـسائل الرئيـسية الـيت                   )عمال اإلغاثة 

 .)٣١٤(، مبا يف ذلك الدول الثالثة واملنظمات الدوليةاإلنسانيةتقلق مقدمي املساعدة 
 عدد من االتفاقـات واالتفاقيـات الدوليـة والنـصوص املعلنـة مـسألة تـسهيل                 تناولوقد   - ٩٥

ــة األخــرى      ــشروط املالي ــة، وكــذا اإلعفــاء مــن الــضرائب وال . وتبــسيط تلــك اإلجــراءات احمللي
ووضــعت إجــراءات خاصــة لتــسهيل إجنــاز اإلجــراءات اجلمركيــة وإلغــاء التعريفــات اجلمركيــة  

وبصفة خاصـة، يطبـق عـدد       .  حسب االقتضاء  ،ليت تعترض استرياد السلع   وغريها من احلواجز ا   
ــنظم     ــا مــستقال ي ــا قانوني ــدول نظام ــدخول املؤقــت ’’مــن ال ــسماح بال ــا  ‘‘ ال ــسلع إىل والياهت لل

علـى  ما ُيَنصُّ   عادة  و. سلع اإلغاثة ) وتصدير(الوطنية، كما وضعت إجراءات معجلة السترياد       
 . القيود غري املالية أو ختفيفها، وكذا رفع)والتصدير (اإلعفاء من رسوم وضرائب االسترياد

 
 السماح بالدخول املؤقت )أ( 

، )‘‘اتفاقيــة اســطنبول  ’’( مــن اتفاقيــة الــسماح بالــدخول املؤقــت     ٢مبقتــضى املــادة   - ٩٦
) مبـا فيهـا وسـائل النقـل     ( للسلع... )٣١٥(يتعهد كل طرف متعاقد بالسماح بالدخول املؤقت    ’’

  مــشروطعفــاءإيكــون الــسماح بالــدخول املؤقــت مــشفوعا ب] و... [ تفاقيــةاال... احملــددة يف 
. ‘‘ ذات طـابع اقتـصادي     ممنوعاتكامل من رسوم وضرائب االسترياد وبدون فرض قيود أو          و

__________ 
احلـدود يف جمـال احلمايـة      للجنة وزراء الدول األعضاء املعنيـة بالتعـاون عـرب          Rec(2002)3روبا، التوصية   جملس أو  )٣١٣(

املدنية واملساعدة املتبادلة يف حاالت الكـوارث الطبيعيـة والتكنولوجيـة الـيت حتـدث يف املنـاطق احلدوديـة، والـيت                      
 .١٣ لنواب الوزراء، الفقرة ٧٨٦ يف االجتماع ٢٠٠٢مارس / آذار٦ يف الوزراءاعتمدهتا جلنة 

  .David Fisher, Law and Legal Issues in International Disaster Response: A Desk Study, IFRC,, 2007, p.98: انظر)٣١٤(
‘‘ الـسماح بالـدخول املؤقـت     ’’)١٩٩٠يونيه  /حزيران ٢٦اسطنبول،  ( السماح املؤقت بالدخول     تعرف اتفاقية  )٣١٥(

إعفـاء  إىل إقلـيم مجركـي معفـاة    ) فيهـا وسـائل النقـل     مبـا (كي مبقتضاه ميكن إدخال سلع معينـة        جراء مجر إ’’بأنه  
من دفع رسوم وضرائب االسـترياد ودون تطبيـق ممنوعـات وقيـود االسـترياد ذات الطـابع االقتـصادي،                مشروطا  

اد يف غـضون فتـرة      لغرض حمدد وأن توجه إلعادة االسـتري      ) مبا فيها وسائل النقل   (تلك السلع   أن تستورد   وجيب  
 .))أ( ١املادة (، ‘‘ألي تغيري عدا االخنفاض العادي للقيمة الناجم عن استخدامهاأن ختضع حمددة ودون 
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ــة      عـــالوة علـــى ذلـــك، تـــنص االتفاقيـــة علـــى قواعـــد خاصـــة تتعلـــق باســـترياد شـــحن اإلغاثـ
 ،)٣١٧(اإلنـسانية سلع املـستوردة لألغـراض       وتشترط السماح بالدخول املؤقت للـ      .)٣١٦(اإلنسانية

 مملوكــة لــشخص اإلنــسانيةأن تكــون الــسلع املــستوردة لألغــراض ) أ: (رهنــا بالــشروط التاليــة
أن تكـون املعـدات الطبيـة      و) ب( تعـار جمانـا؛      نقليم املسموح بدخوله مؤقتـا وأ     اإلمقيم خارج   

هـا مـن املؤسـسات الطبيـة        موجهـة لالسـتخدام يف املستـشفيات وغري        )٣١٨(واجلراحية واملختربيـة  
اليت تشتد حاجتها إليها، بسبب الظروف االستثنائية الـيت توجـد فيهـا، شـريطة أن تكـون هـذه                   

وأن تكـون شـحنات     ) ج(املعدات غري متاحة بكمية كافية يف اإلقليم املسموح بدخوله مؤقتا؛           
 .)٣١٩(مؤقتـا قلـيم املـسموح بدخولـه        يف اإل  اإلغاثة موجهة ألشخاص تقرهم السلطات املختـصة      

املؤقـت علـى    بالـدخول   ق عدة اتفاقات ثنائية على وجه التحديد النظام القـانوين للـسماح             وتطب
 ةالعمليـــات املـــشمولعنـــدما تـــستخدم يف ل املعونـــة الطارئـــة وســـلعها ئقطـــع املعـــدات ووســـا

 .)٣٢٠(املعين باالتفاق
 

 حتديد السلع ‘١’  
رد بالـسلع الـيت ميكـن قبوهلـا بـدل           إعـداد جـ   املؤقـت    بالـدخول الـسماح   تتوخى اتفاقية    - ٩٧

وعلـى نفـس    . وثيقة مجركية وضمانة فيما يتعلق باسترياد املعدات الطبيـة واجلراحيـة واملختربيـة            
يسمح بالدخول املؤقت لشحنات اإلغاثة بدون اشتراط وثيقـة مجركيـة   ’’املنوال، فإنه إذا كان    

__________ 
 .٩ - املرفق باءاملرجع نفسه، )٣١٦(
 .٢املرجع نفسه، املادة  )٣١٧(
ملهنيـة، واملتـضمن ألحكـام      املتعلق بالسماح بالدخول املؤقت للمعـدات ا      من االتفاقية    ٢ - انظر أيضا املرفق باء    )٣١٨(

 .١٩٦١االتفاقية اجلمركية لالسترياد املؤقت للمعدات املهنية، 
 .٤املادة تفاقية السماح بالدخول املؤقت، ا )٣١٩(
 - الـدامنرك    )ذكرات متبادلـة  املشفوعة مبـ  (انظر اتفاق املساعدة املتبادلة يف حاالت الكوارث واحلوادث اخلطرية           )٣٢٠(

يف إقلــيم الدولــة املتعاقــدة الطالبــة ...  وتعتــرب تلــك الــسلع’’) (٢( ٥، املــادة ١٩٨٥اديــة، مجهوريــة أملانيــا االحت
تفاقيـة املربمـة بـني أملانيـا وبلجيكـا بـشأن املـساعدة        واال؛  )‘‘للمساعدة خاضعة لنظام السماح بالـدخول املؤقـت       

ملساعدة املتبادلة يف ا؛ واتفاقية )٢ (٥ املادة ،١٩٨٠ املتبادلة يف حاالت الكوارث الطبيعية أو احلوادث اخلطرية،   
ملـساعدة املتبادلـة يف   ا؛ واتفـاق  )٢( ٥املـادة  ، ١٩٨١  بلجيكـا، -حالة الكوارث أو احلـوادث اخلطـرية، فرنـسا          

ملــساعدة املتبادلــة ا؛ واتفاقيــة )١( ٧ املــادة ،١٩٨٧  سويــسرا،-فرنــسا  حالــة الكــوارث أو احلــوادث اخلطــرية،
ــدا ملكافحــة الكــوارث واحلــوادث،   ــادة ،١٩٨٤  بلجيكــا،-هولن ــاق )١( ٧ امل ــاون ا؛ واتف ــشأن لتع التأهــب ب

 املـادة الرابعـة   ،١٩٨٨  األرجنـتني، -يف حاالت الكوارث، إسـبانيا    املتبادلة  للكوارث والوقاية منها، واملساعدة     
تفـــاق النمـــوذجي لتـــدابري اإلســـراع يف اســـترياد وتـــصدير ونقـــل شـــحنات اإلغاثـــة  الا: وانظـــر أيـــضا. عـــشرة

 ،)١٩٩٦مكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية،          (أفراد اإلغاثة يف حاالت الكوارث وحاالت الطوارئ       ممتلكاتو
 ).السماح بالدخول املؤقت للمعدات (٢-٣-٣املادة 
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 وتفــرض )٣٢١(‘‘.. بالــسلعفــإن الــسلطات اجلمركيــة ميكنــها أن تــشترط جــردا   ...أو ضــمانة 
اتفاقات أخرى شروطا مماثلـة مـن قبيـل اإلدالء بتـصريح يـورد قائمـة مبـواد العقـاقري واملـؤثرات                      

، وكذا عند نقطة املغادرة بعـد إجنـاز   )٣٢٢(ية ويبني تسمياهتا ومقاديرها، عند نقطة الدخول  لالعق
 وتـصنيفها ووضـع     سانيةاإلنـ  شـحنات املـساعدة      بتعبئـة  والقيام علـى النحـو املالئـم         ،)٣٢٣(املهمة

 .)٣٢٤(عالمات عليها وتفتيشها
 

 شرط إعادة التصدير ‘٢’  
وخيضع السماح بالدخول املؤقت للسلع املستوردة ألغراض إنـسانية لـشرط آخـر هـو                - ٩٨

، حتـدد فتـرة     املؤقـت بالدخول  السماح   فبمقتضى اتفاقية    .)٣٢٥(شرط إعادة تصدير السلع املعنية    
، يف حـني حتـدد   ‘‘لالحتياجـات  ...وفقـا  ’’ واجلراحيـة واملختربيـة   إعادة تصدير املعدات الطبيـة    

 .)٣٢٦(شـهرا مـن تـاريخ الـسماح بالـدخول املؤقـت            ١٢فترة إعادة تصدير شـحنات اإلغاثـة يف         

__________ 
 .٤، املادة ٩ - ، املرفق باء١٩٩٠يونيه /حزيران ٢٦ اسطنبول، اتفاقية السماح بالدخول املؤقت، )٣٢١(
ومـات الـدول املـشاركة يف منظمـة التعـاون االقتـصادي يف منطقـة البحـر األسـود بـشأن                      تفاق املـربم بـني حك     اال )٣٢٢(

التعاون يف تقدمي املساعدة الطارئـة واالسـتجابة الطارئـة يف حـاالت الكـوارث الطبيعيـة والكـوارث النامجـة عـن                      
 ).يديل به رئيس فرقة املساعدة) (٣( ١٠املادة ، ١٩٩٨األنشطة البشرية، 

يدىل لدى هيئات املراقبة اجلمركية للدولة الطالبة للمـساعدة بعـد إجنـاز املهمـة بـشهادة بـشأن        ’’. (املرجع نفسه  )٣٢٣(
 املختـصة يف الدولـة      يئـة العقاقري واملؤثرات العقلية املستعملة، يوقعها رئيس فرقة املساعدة ويصدق عليها ممثـل اهل            

زم اإلغاثـة معفـاة مـن الرسـوم اجلمركيـة،           اتفاق بـشأن دخـول إمـدادات ور       : وانظر أيضا ). ‘‘الطالبة للمساعدة 
 ).٢(املادة الثانية ، ١٩٦٤ اهلند، -اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 

بــادئ امل؛ و)أ( ١٦، املــادة ١٩٩١انظــر مــشاريع املبــادئ التوجيهيــة الدوليــة لعمليــات املــساعدة اإلنــسانية،         )٣٢٤(
 الدولية لإلغاثة واالنتعاش األويل على الصعيد احمللـي يف حـاالت الكـوارث،    التوجيهية لتسهيل وتنظيم املساعدة   

 ).٣( ١٧املادة ، ٢٠٠٧
: أيـضا وانظـر   . ٤، املـادة    ٩-، املرفق بـاء   ١٩٩٠يونيه  /حزيران ٢٦ اسطنبول   اتفاقية السماح بالدخول املؤقت،    )٣٢٥(

ون عــرب حــدود الــدول ملنــع إحلــاق الــضرر تفــاق املــربم بــني الــدامنرك والــسويد وفنلنــدا والنــرويج بــشأن التعــا اال
عند االنتهاء مـن  ’’) (٣( ٣املادة ، ١٩٨٩باألشخاص أو املمتلكات أو البيئة أو احلد منه يف حاالت احلوادث،     

وال تعـد إعـادة     ) ‘‘العملية، تنقل املركبات ومواد اإلنقاذ وغريها مـن املعـدات مـن البلـد يف أسـرع وقـت ممكـن                    
التوجيهيـة لتـسهيل وتنظـيم املـساعدة         بـادئ املانظر  . ن بعض النصوص تعتربه حقا    التصدير شرطا فحسب، بل إ    

ــوارث،        ــي يف حــاالت الك ــصعيد احملل ــى ال ــاش األويل عل ــة واالنتع ــة لإلغاث ــادة ، ٢٠٠٧الدولي ) د( )١ (١٧امل
ملقدمـة  بإعادة تصدير أي معدات أو سلع غري مستعملة متلكهـا الدولـة ا            ... ينبغي أن تسمح الدول املتضررة      ’’(

 David Fisher, Law and؛ و )‘‘للمـساعدة أو املنظمـة اإلنـسانية املقدمـة للمـساعدة أو ترغـب يف االحتفـاظ هبـا        

Legal Issues in International Disaster Response: A Desk Study, IFRC, 2007, p.104. 
 .٥، املادة ٩ - رفق باء، امل١٩٩٠يونيه /حزيران ٢٦اسطنبول اتفاقية السماح بالدخول املؤقت،  )٣٢٦(
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ــدات و       ــادة تــــصدير املعــ ــات صــــراحة إعــ ــشترط عــــدة اتفاقــ  ،)٣٢٧( الطبيــــةاإلمــــداداتوتــ
لـة الطـوارئ عـدا يف احلالـة الـيت       واملعـدات واملـواد الـيت مل تـستخدم خـالل حا         ،)٣٢٨(واملركبات

 .)٣٣٠( يتبع إجراء خمتلفها وعند،)٣٢٩(يتعذر فيها إعادة تصديرها

__________ 
تفاق املـربم بـني حكومـات الـدول املـشاركة يف منظمـة التعـاون االقتـصادي يف منطقـة البحـر األسـود بـشأن                           اال )٣٢٧(

التعاون يف تقدمي املساعدة الطارئـة واالسـتجابة الطارئـة يف حـاالت الكـوارث الطبيعيـة والكـوارث النامجـة عـن                      
تنقل العقاقري واملـؤثرات العقليـة غـري املـستعملة خـالل املهمـة مـن            ’’) (٣( ١٠املادة  ،  ١٩٩٨األنشطة البشرية،   

ملتبادلـة يف حـاالت الكـوارث أو احلـوادث اخلطـرية         املساعدة  ااتفاق  و ؛)‘‘إقليم دولة الطرف الطالب للمساعدة    
لتعــاون ااق تفــوا؛ )٤( ٥ املــادة ،١٩٨٥ مجهوريــة أملانيــا االحتاديــة، -، الــدامنرك )ذكرات متبادلــةاملــشفوع مبــ(

ملـساعدة املتبادلـة يف     ا ؛ واتفاقيـة     ٩ املـادة    ،١٩٩٥  إسـتونيا،  -واملساعدة املتبادلـة يف حـاالت احلـوادث، فنلنـدا           
ملـساعدة املتبادلـة يف   ا؛ واتفـاق  )٤( ٥ املـادة  ،١٩٨١  بلجيكـا، -حالة الكوارث أو احلـوادث اخلطـرية، فرنـسا          
عند انتـهاء العمليـة،     ’’ ) (٥( و) ٣( ٧ املادة   ،١٩٨٧ يسرا، سو -حالة الكوارث أو احلوادث اخلطرية، فرنسا       

يعاد األفراد واملعدات ووسائل املساعدة الطارئة وسلع العمليات اليت مل توزع إىل إقليم الدولة املرسـلة يف نقطـة      
أن تفاق املربم بني حكومة اجلمهورية اليونانية وحكومـة االحتـاد الروسـي بـش    اال؛ و)‘‘عبور حدودية مرخص هبا   

؛ ١٠املـادة   ،  ٢٠٠٠التعاون يف جمال الوقاية من الكـوارث الطبيعيـة والكـوارث النامجـة عـن األنـشطة البـشرية،                    
؛ )٥(و ) ٤( ٧ املــادة ،١٩٨٤  بلجيكــا،-ملــساعدة املتبادلــة ملكافحــة الكــوارث واحلــوادث، هولنــدا اواتفاقيــة 

 - يف حــاالت الكــوارث، إســبانيا  املتبادلــةاملــساعدةولتأهــب للكــوارث والوقايــة منــها، التعــاون بــشأن ااتفــاق 
لوقايـة  ااتفاقية  و؛  )‘‘موضوع أي تأخري  ...  ال تكون إعادة التصدير   ’’(املادة الرابعة عشر،    ،  ١٩٨٨ األرجنتني،

جمـال  لتعـاون الـتقين واملـساعدة املتبادلـة يف     ا؛ واتفاق )٢( ١٠املادة ، ٢٠٠١  فرنسا،-واحلماية املدنية، إسبانيا    
أو يف ... مبجرد انتهاء العمليـات  ... جيب أن تعود ”) (٧( ٢املادة ، ١٩٨٧ املغرب،  -ملدنية، إسبانيا   االوقاية  

حالة ما إذا ارتأت السلطات املختـصة الـيت يقـع التـدخل فـوق تراهبـا أنـه مل تعـد هنـاك ضـرورة لوجـود مـصاحل                        
 املتبادلــة يف ميــدان احلمايــة املدنيــة، لتعــاون الــتقين واملــساعدةابروتوكــول و؛ )“اإلغاثــة املنتميــة للطــرف اآلخــر

لتعاون بشأن التأهـب للكـوارث والوقايـة منـها، واملـساعدة           ا؛ واتفاق   )٦( ٣املادة  ،  ١٩٩٢ الربتغال،   - إسبانيا
التوجيهيـة   بـادئ املوانظـر أيـضا     . ١١ املـادة    ،٢٠٠٠ االحتـاد الروسـي،   -يف حاالت الكـوارث، إسـبانيا       املتبادلة  

 ،٢٠٠٧ دة الدولية لإلغاثة واالنتعاش األويل على الـصعيد احمللـي يف حـاالت الكـوارث،              لتسهيل وتنظيم املساع  
مـسؤولية نقـل وتـصريف أي سـلع لإلغاثـة       ’’اليت توسـع نطـاق االلتـزام ليـشمل          ) ٤( ١٧ و) د( )١( ١٧املادة  

ان واإلنعــاش األويل غــري مرغــوب فيهــا وغــري مــستعملة، ال ســيما إذا كانــت تــشكل خطــرا علــى صــحة اإلنــس  
 .‘‘سالمته، أو على البيئة أو

ــول  )٣٢٨( ــبانيا      ابروتوكـ ــة، إسـ ــة املدنيـ ــدان احلمايـ ــة يف ميـ ــساعدة املتبادلـ ــتقين واملـ ــاون الـ ــال،-لتعـ ، ١٩٩٢  الربتغـ
 ).٦( ٣ املادة

عدا املعـدات    ...’’ (٩ املادة   ،١٩٩٥  إستونيا، -لتعاون واملساعدة املتبادلة يف حاالت احلوادث، فنلندا        ااتفاق   )٣٢٩(
 ).‘‘ليت دمرتا

تفاق املربم بني مجهورية النمسا ومجهورية أملانيا االحتاديـة بـشأن املـساعدة املتبادلـة يف        الا انظر على سبيل املثال،    )٣٣٠(
إذا تعـــذرت، لظـــروف خاصـــة، إعـــادة ’’) (٣( ٧ املـــادة ،١٩٨٨ حـــاالت الكـــوارث أو احلـــوادث اخلطـــرية،

عن عملية الطوارئ، اليت ختطر هبـا الـسلطة   املسؤولة لسلطة  تصديرها، بلغت بنوعها وكميتها ومكان وجودها ا      
لتعاون الـتقين   ا؛ واتفاق   )“ويف تلك احلاالت، يطبق التشريع احمللي للدولة الطالبة للمساعدة        . اجلمركية املختصة 

احل علـى أن تبقـى مـص   ”) (٧ (٢ املـادة  ،١٩٨٧  املغـرب، - املدنيـة، إسـبانيا      جمال الوقايـة  واملساعدة املتبادلة يف    
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 املواد الضرورية وحدها ‘٣’  
 علـى تقصر عدة اتفاقات ثنائية حتديدا املواد اليت ميكن أن حتملها معها أفرقة الطـوارئ                - ٩٩

 .)٣٣١(املعدات وغريها من املواد الضرورية لعمليات الطوارئ
 

 التخليصتسهيل  )ب( 
، لضمان فعاليـة تقـدمي تلـك املـساعدة          اإلنسانيةسلع املساعدة   لالفوري  التخليص  يعد   - ١٠٠
 الدوليـة لتبـسيط     ١٩٧٣فاتفاقيـة   . هذا امليـدان  يف   يف عدة صكوك ذات صلة       ا آخر شائع  اشرط

ــصيغتها املنقحــة يف      ــراءات اجلمركيــة؛ ب ــسيق اإلج ــو املنقحــة  ’’ (١٩٩٩وتن ، )‘‘اتفاقيــة كيوت
ومرورهـا ودخوهلـا   لتـصديرها  شـحنات اإلغاثـة     القيام على سـبيل األولويـة بتخلـيص         ’’تشترط  

ويقتـضي  . )٣٣٣(بلـد املنـشأ   بـصرف النظـر عـن       ويفضل أن يتم ذلـك      ،  )٣٣٢(‘‘املؤقت واستريادها 
 ســتجابة حلــاالت واالإدارة الكــوارث لرابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا املتعلــق بــ٢٠٠٥اتفــاق 
ل دخـول مـا لـه صـلة باملـساعدة أو مـا              يبتـسه ’’الطرف املتلقي للمساعدة    ، أن يقوم    ,الطوارئ

 .)٣٣٤(‘‘يستخدم فيها من أفراد ومعدات ومرافق ومواد
__________ 

 
 خاضعة للمقتضيات اجلمركية - وعندما ال يتأخر رجوعها ألسباب مربرة -اإلغاثة هذه يف حالة عكس ذلك       

 ).“السارية مبوجب التشريع الداخلي لكل من البلدين
تفاق املربم بني مجهورية النمسا ومجهوريـة أملانيـا االحتاديـة بـشأن املـساعدة املتبادلـة يف حـاالت الكـوارث أو                الا )٣٣١(

ملتبادلة يف حـاالت الكـوارث أو احلـوادث اخلطـرية           املساعدة  ا؛ واتفاق   )٢( ٧ املادة   ،١٩٨٨ حلوادث اخلطرية، ا
تفاقيـة املربمـة    ال؛ وا ) ٣( ٥ املـادة    ،١٩٨٥ مجهوريـة أملانيـا االحتاديـة،      -، الـدامنرك    )ذكرات متبادلة مب املشفوع(

ــة يف حــاالت     ــشأن املــساعدة املتبادل ــا وبلجيكــا ب ــة أو احلــوادث اخلطــرية، بــني أملاني  ،١٩٨٠ الكــوارث الطبيعي
 ،١٩٨١  بلجيكـا،  -ملساعدة املتبادلة يف حالـة الكـوارث أو احلـوادث اخلطـرية، فرنـسا               ا؛ واتفاقية   )٣ (٥ املادة

 ،١٩٨٧  سويـسرا،  -ملساعدة املتبادلة يف حالـة الكـوارث أو احلـوادث اخلطـرية، فرنـسا               ا؛ واتفاق   )٣( ٥املادة  
معــدات املعونــة الطارئــة ووســائلها وســلع العمليــات  غــري ال تــدخل أفرقــة الطــوارئ أي ســلع ’’) (٢( ٧املــادة 

 -ملـساعدة املتبادلـة ملكافحـة الكـوارث واحلـوادث، هولنـدا             ا؛ واتفاقيـة    )‘‘...الضرورية لنجاح العمليـة الطارئـة     
يف املتبادلـة   ، واملـساعدة    التأهب للكوارث والوقايـة منـها     بشأن  لتعاون  ا؛ واتفاق   )٣( ٧ املادة   ،١٩٨٤ بلجيكا،

 .١١ املادة ،٢٠٠٠  االحتاد الروسي،-حاالت الكوارث، إسبانيا 
 التأهـب للكـوارث والوقايـة منـها، واملـساعدة      بشأنلتعاون ااتفاق : وانظر أيضا. ٢، املادة )٥(  ياء احملدداملرفق   )٣٣٢(

؛ وقواعــد اليونيتــار النموذجيــة ١١دة املــا ،٢٠٠٠ االحتــاد الروســي، -يف حــاالت الكــوارث، إســبانيا املتبادلــة 
تـــوىل األولويـــة املطلقـــة    ’’ (٥، املرفـــق ألـــف، القاعـــدة    ١٩٨٢لعمليـــات اإلغاثـــة يف حـــاالت الكـــوارث،     

 ).‘‘اإلغاثة إلمدادات
 ،)٥(، املرفـق احملـدد يـاء      ١٩٩٩تفاقية الدوليـة لتبـسيط وتنـسيق اإلجـراءات اجلمركيـة؛ بـصيغتها املنقحـة يف                 اال )٣٣٣(

 .٥ادة  امل،١٩٧٣
اتفاقيـة تقـدمي املـساعدة يف    : وانظـر أيـضا  ). ب( ١٤املـادة   ،١٥٧، الصفحة ASEAN Document Series: انظر )٣٣٤(

؛ واتفاقيـة تـامبريي املتعلقـة بتقـدمي مـوارد           )٥( ٨ املـادة    ،١٩٨٦ ،إشـعاعي حالة وقوع حادث نووي أو طارئ       
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 ،)٣٣٥(الدولــة املتلقيــة للمــساعدة علــى اختــاذ تــدابري، مبوجــب قانوهنــا  جيــري تــشجيع و - ١٠١
يتمثــل يف  )٣٣٧(يص الــسلع، بالقيــام مــثال، بالــسماح بــإجراء مبــسطلــبتخ )٣٣٦(لتــسهيل التعجيــل

إيداع تصريح مبسط بالسلع أو تصريح مؤقـت أو نـاقص بالـسلع علـى أن يـستكمل التـصريح                    
__________ 

 
؛ واتفاقية البلدان   )٤( ٩، املادة   ١٩٩٨ إلغاثة،االتصاالت السلكية والالسلكية للحد من الكوارث ولعمليات ا       

تفاق املربم بني مجهوريـة النمـسا   ال، املادة اخلامسة؛ وا١٩٩١األمريكية لتسهيل املساعدة يف حاالت الكوارث،  
 ،١٩٨٨ ومجهوريـــة أملانيـــا االحتاديـــة بـــشأن املـــساعدة املتبادلـــة يف حـــاالت الكـــوارث أو احلـــوادث اخلطـــرية،

، )ذكرات متبادلة املشفوع مب (ملتبادلة يف حاالت الكوارث أو احلوادث اخلطرية        املساعدة  اتفاق  ؛ وا )١( ٧ املادة
ــدامنرك  ــة،  -ال ــا االحتادي ــة أملاني ــادة ، ١٩٨٥ مجهوري ــشأن    ال؛ وا)٢( ٥امل ــا وبلجيكــا ب ــني أملاني ــة ب ــة املربم تفاقي

لتعـاون  اتفـاق  ا؛ و)٢ (٥ املـادة  ،١٩٨٠ املساعدة املتبادلة يف حاالت الكـوارث الطبيعيـة أو احلـوادث اخلطـرية،        
ــدا    ــة يف حــاالت احلــوادث، فنلن إجنــاز يــضمن كــل طــرف  ’’ (٩ املــادة ،١٩٩٥  إســتونيا،-واملــساعدة املتبادل

ــة         ــرق اإلغاث ــا أف ــيت تعــرب فيه ــربرة يف احلــاالت ال ــدات غــري م ــسرعة ودون تعقي إجــراءات احلــدود واجلمــارك ب
ملــساعدة املتبادلــة يف حالــة الكــوارث أو احلــوادث اخلطــرية، ااق ؛ واتفــ)‘‘للطــرف اآلخــر حــدود الــدول التابعــة
ملـساعدة املتبادلـة يف حالـة الكـوارث أو احلـوادث اخلطـرية،        ا؛ واتفـاق    )٢( ٥املـادة   ،  ١٩٨١  بلجيكا، - فرنسا

ن ؛ وإعالن مبادئ املؤمتر الدويل بشأن اإلغاثة اإلنسانية الدولية للسكا)١( ٧ املادة   ،١٩٨٧  سويسرا، -فرنسا  
ن للــصليب األمحــر،  يالــدويل احلــادي والعــشر   املــؤمتر املعتمــد يف ٢٦القــرار املــدنيني يف حــاالت الكــوارث،   

 .٥، املادة ١٩٦٩سبتمرب /أيلولاسطنبول، 
 علـى ’’ ) (٣( ٧ املـادة    ،١٩٩٠ تفاقية الدولية لالستعداد والتصدي والتعاون يف ميـدان التلـوث الـزييت،           الا انظر )٣٣٥(

بادئ التوجيهيـة املـستكملة بـشأن    امل؛ و)‘‘خذ التدابري القانونية أو اإلدارية الضرورية لتيسري      أن يت  ... كل طرف 
ــة يف حــاالت الكــوارث        ــة يف اإلغاث ــة املدني ــسكرية وأصــول احلماي ــادئ أوســلو  ’’ -اســتخدام األصــول الع مب

 .٦٠الفقرة ، ٢٠٠٦، ‘‘التوجيهية
؛ )ب) (٣ (٧، املــادة ١٩٩٠ لتعـاون يف ميـدان التلـوث الـزييت،    تفاقيـة الدوليـة لالسـتعداد والتــصدي وا   الا انظـر  )٣٣٦(

) ٣( ٢ املــادة ،١٩٨٧  املغــرب،-املدنيــة، إســبانيا جمــال الوقايــة لتعــاون الــتقين واملــساعدة املتبادلــة يف اواتفــاق 
ساعدة لتعـاون الـتقين واملـ     ا؛ وبروتوكـول    )‘‘...اعترافا من الطرفني بأن فعالية اإلغاثة رهينة بسرعة التـدخل           ’’(

 ).٤(و ) ٣( ٣املادة ، ١٩٩٢  الربتغال،-املتبادلة يف ميدان احلماية املدنية، إسبانيا 
تفاق املربم بني حكومات الدول املشاركة يف منظمة التعاون االقتصادي يف منطقة البحر األسـود بـشأن              االانظر   )٣٣٧(

لكـوارث الطبيعيـة والكـوارث النامجـة عـن         التعاون يف تقدمي املساعدة الطارئـة واالسـتجابة الطارئـة يف حـاالت ا             
ن ملعـدات وسـلع املـساعدة بطريقـة         ايتم التفتيش واملراقبة اجلمركي   ’’) (٢( ١٠ املادة   ،١٩٩٨ األنشطة البشرية، 

توجهها اهليئـات املختـصة لـدى األطـراف، حيـدد فيهـا هيكـل        إشعارات مبسطة على سبيل األولوية، يف أعقاب     
ــوائم معــدات   ــساعدة وق ــة امل ــة   االو). ‘‘ املــساعدة وســلعها املــصدرة أو املــستوردة  أفرق تفــاق املــربم بــني حكوم

اجلمهورية اليونانية وحكومة االحتاد الروسي بشأن التعاون يف جمـال الوقايـة مـن الكـوارث الطبيعيـة والكـوارث                  
 جمـال الوقايـة   لتعـاون الـتقين واملـساعدة املتبادلـة يف    ا؛ واتفـاق   ١٠ املـادة    ،٢٠٠٠ النامجة عـن األنـشطة البـشرية،      

فهما يلتزمان بتخفيف إجراءات عبور احلدود إىل أدىن   ... ’’) (٣ (٢ املادة   ،١٩٨٧  املغرب، -املدنية، إسبانيا   
ــد ممكــــن  -A/39/267 (ومــــشروع اتفاقيــــة التعجيــــل يف تــــسليم املــــساعدة يف حــــاالت الطــــوارئ،       ؛)“حــ

E/1984/96/Add.2( ــادة ١٩٨٤ ــة لتــ وامل؛ )٢( ٢٠، امل ــادئ التوجيهي ــة   ب ــة لإلغاث ــساعدة الدولي سهيل وتنظــيم امل
؛ ومـشاريع املبـادئ   )ج( )١ (١٧املـادة  ، ٢٠٠٧واالنتعاش األويل علـى الـصعيد احمللـي يف حـاالت الكـوارث،           

قواعد اليونيتار النموذجيـة لعمليـات     ؛ و )ب (١٦، املادة   ١٩٩١التوجيهية الدولية لعمليات املساعدة اإلنسانية،      
 .٥، املرفق ألف، القاعدة ١٩٨٢ث، اإلغاثة يف حاالت الكوار
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وإيداع وتسجيل أو ضبط التصريح بالسلع والوثـائق الداعمـة قبـل            ؛  )٣٣٨(يف غضون فترة حمددة   
واإلفــراج عنــها لــدى وصــوهلا؛ أو التحــسب للتــرخيص بــدخوهلا خــارج   ، )٣٣٩( الــسلعختلــيص

نــــة أو بعيــــدا عــــن مكاتــــب اجلمــــارك واإلعفــــاء مــــن أي رســــوم يف   ســــاعات العمــــل املعي
وباإلعفـاء  ؛  )٣٤١(أو معـايرة الـسلع إال يف ظـروف اسـتثنائية          /أو بعدم فحص و   ؛  )٣٤٠(الصدد هذا

من شروط شهادات املنشأ القنـصلية والفـواتري، وغريهـا مـن شـروط الوثـائق التجاريـة العاديـة،             
لصكوك شرطا آخر يتمثل يف إخطار الـدول         وتفرض بعض ا   .)٣٤٢(يتعلق بشحنات اإلغاثة   فيما

ــرخيص       ــسهيل التــ ــذة لتــ ــدابري املتخــ ــرى بالتــ ــساين األخــ ــال اإلنــ ــة يف اجملــ ــات الفاعلــ واجلهــ
 .)٣٤٣(السلع بدخول
وســنت بعــض الــدول قــوانني وطنيــة تتنــاول دخــول شــحنات اإلغاثــة يف حــاالت          - ١٠٢

نون اجلمركـي لفييـت نـام       نص القا يوعلى سبيل املثال،    . الكوارث معفاة من الرسوم اجلمركية    
خلدمــة احتياجــات عاجلــة باإلعفــاء  ة  أن تتمتــع الــسلع املــصدرة أو املــستورد جيــوز ’’هعلــى أنــ

__________ 
بطاقـات  (، املرفق ألف املتعلق بأوراق السماح بالدخول املؤقت         ١٩٩٠،  انظر اتفاقية السماح بالدخول املؤقت     )٣٣٨(

الـيت تـدرج أحكامـا مـن االتفاقيـة اجلمركيـة املتعلقـة ببطاقـة                ) السماح بالدخول املؤقت وبطاقة اجتياز اجلمارك     
 .١٩٦١ للسلع، لعام السماح بالدخول املؤقت

تفاق النموذجي لتدابري اإلسراع يف استرياد وتصدير ونقل شحنات اإلغاثـة وممتلكـات أفـراد اإلغاثـة يف                الانظر ا  )٣٣٩(
 .٤-٣-٣، املادة )١٩٩٦، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية(حاالت الكوارث وحاالت الطوارئ، 

، T2-423ال شـحنات اإلغاثـة يف حالـة الكـوارث، الوثيقـة             توصية جملس التعاون اجلمركي للتعجيل بإرسـ      : انظر )٣٤٠(
واملبادئ التوجيهية لتسهيل وتنظيم املساعدة الدولية لإلغاثة واالنتعاش األويل علـى الـصعيد           ؛  ٧الفقرة  ،  ١٩٧٠

 ؛)ب( )٢ (١٧، املادة ٢٠٠٧احمللي يف حاالت الكوارث، 
ــة  )٣٤١( ــسيق اإلجــراءات اجلم  ١٩٧٣اتفاقي ــسيط وتن ــة لتب ــصيغتها املنقحــة يف    الدولي ــة؛ ب ــق احملــدد  ١٩٩٩ركي ، املرف

التوجيهيـة لتـسهيل وتنظـيم املـساعدة الدوليـة لإلغاثـة واالنتعـاش األويل                بـادئ املوانظر أيضا   . ٣، املادة   )٥( ياء
اإلعفــاء مــن شــروط التفتــيش أو    ) (أ( )٢ (١٧املــادة ، ٢٠٠٧ علــى الــصعيد احمللــي يف حــاالت الكــوارث،    

 ).منها احلد
 ٢٠انظـر احلاشـية    (،١٩٧٧تـدابري التعجيـل باإلغاثـة الدوليـة، لعـام      ار املؤمتر الـدويل للـصليب األمحـر بـشأن       قر )٣٤٢(

ئمــة مــن وكــاالت اإلغاثــة  البالوثــائق املمــشفوعة شــريطة أن تكــون تلــك الــشحنات  ’’( التوصــية بــاء ،)أعــاله
ــار النموذجيــة لعمليــات اإلغاثــة يف حــاالت  و) ‘‘املعتــرف هبــا ، املرفــق ألــف، ١٩٨٢ الكــوارث، قواعــد اليونيت

 .٥القاعدة 
انظــر علــى ســبيل املثــال، اتفاقيــة تــامبريي املتعلقــة بتقــدمي مــوارد االتــصاالت الــسلكية والالســلكية للحــد مــن      )٣٤٣(

وتوجـب علـى الدولـة املتلقيـة أن تقـدم معلومـات بـشأن              ) ( ٥( ٩، املـادة    ١٩٩٨ ،الكوارث ولعمليات اإلغاثة  
 مـن احلـواجز التنظيميـة أو إزالتـها وبـشأن اإلجـراءات املتاحـة للـدول األطـراف، والـدول                      التدابري املتخذة للحد  

ــدول و    ــري ال ــن غ ــات م ــسلكية      /األخــرى والكيان ــصاالت ال ــواد االت ــاء م ــة إلعف ــة الدولي ــات احلكومي أو املنظم
ت اإلغاثــة يف قواعــد اليونيتــار النموذجيــة لعمليــا؛ و)والالســلكية احملــددة املــستخدمة يف ختفيــف آثــار الكــوارث

 .٥، املرفق ألف، القاعدة ١٩٨٢حاالت الكوارث، 
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ــة     ــات اجلمركيـ ــة وامللفـ ــصرحيات اجلمركيـ ــائق التـ ــدمي وثـ ــل تقـ ــي قبـ ــدرج .)٣٤٤(‘‘اجلمركـ  ويـ
ــواد    يف ــك املـــ ــف تلـــ ــب     ’’تعريـــ ــى عواقـــ ــوري علـــ ــب الفـــ ــستخدمة يف التغلـــ ــسلع املـــ الـــ

 .)٣٤٥(‘‘ةالطبيعي الكوارث
ع الدول املقدمـة للمـساعدة واجلهـات املاحنـة علـى الـسواء علـى توجيـه                  يتشج وجيري   - ١٠٣

ومراجعــة ، )٣٤٦(إخطـار فــوري إىل اجلهـات املوجــه إليهــا املـساعدة بــشحنات اإلغاثـة الوشــيكة    
والتمـاس  ،  )٣٤٨( وإدراج قوائم مفصلة يف كل شـحنة       ،)٣٤٧(إجراءات إرساليات شحنات اإلغاثة   

 .)٣٤٩( بوصول الشحنة من اجلهة املوجهة إليهااإلقرار الفوري
وعلـى  . وتضع عدة اتفاقـات ثنائيـة إجـراءات معجلـة لنقـل سـلع اإلغاثـة عـرب احلـدود                  - ١٠٤

 املـربم بـني مجهوريـة النمـسا ومجهوريـة أملانيـا االحتاديـة بـشأن          ١٩٨٨سبيل املثال، ينص اتفاق     
ال يطلــب مــن قائــد ’’رية، علــى أنــه املـساعدة املتبادلــة يف حــاالت الكــوارث أو احلــوادث اخلطــ 

فرقة الطوارئ إال أن يسلم لسلطات حدود الدولة الطالبة للمساعدة قائمـة باملعـدات واللـوازم                
 .)٣٥٠(‘‘اليت جيري استريادها

__________ 
 .٣٥، املادة ٢٠٠١يونيه / حزيران٢٩القانون اجلمركي املؤرخ  )٣٤٤(
 .املرجع نفسه )٣٤٥(
، املرفـــق ألـــف، ١٩٨٢قواعـــد اليونيتـــار النموذجيـــة لعمليـــات اإلغاثـــة يف حـــاالت الكـــوارث،  : انظـــر أيـــضا )٣٤٦(

 ).٣( ٢ القاعدة
، T2-423جمللس التعاون اجلمركي للتعجيل بإرسال شـحنات اإلغاثـة يف حالـة الكـوارث، الوثيقـة             اتوصية  : انظر )٣٤٧(

تقبل عند التصدير، كقاعـدة عامـة، التـصرحيات اخلطيـة الـيت يـديل هبـا مـصدرو شـحنات                     ’’ (٢الفقرة  ،  ١٩٧٠
التفــاق النمــوذجي لتــدابري وا؛ )‘‘اإلغاثـة دلــيال علــى حمتويــات تلـك الــشحنات والغــرض املزمــع اسـتعماهلا فيهــا   

 .٢-١-٣ املادة )١٩٩٦ مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية،(، اإلسراع يف استرياد الكوارث وحاالت الطوارئ
تفاق املربم بني حكومة اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلنـدا الـشمالية وحكومـة    االانظر على سبيل املثال،   )٣٤٨(

 .٢-املادة الثانية ، ١٩٦٤اإلغاثة معفاة من الرسوم اجلمركية، اهلند بشأن دخول إمدادات ورزم 
 ،) أعـاله ٢٠انظـر احلاشـية    (،١٩٧٧تدابري التعجيل باإلغاثة الدوليـة،  قرار املؤمتر الدويل للصليب األمحر بشأن     )٣٤٩(

 .التوصية حاء
؛ واتفـاق  )١( ١٠ املـادة  ،٢٠٠١ نـسا،  فر-لوقاية واحلمايـة املدنيـة، إسـبانيا     اتفاقية  وانظر أيضا ا  ). ١ (٧املادة   )٣٥٠(

اتفـاق  و؛  )٣( ٢ املـادة    ،١٩٨٧  املغـرب،  - املدنيـة، إسـبانيا      جمـال الوقايـة   لتعاون الـتقين واملـساعدة املتبادلـة يف         ا
مجهوريـة   -، الـدامنرك    )ذكرات متبادلـة  املشفوع مب (ملتبادلة يف حاالت الكوارث أو احلوادث اخلطرية        املساعدة  ا

ال تـشترط أو تستـصدر أي وثـائق اسـترياد أو تـصدير ملـواد معـدات                  ’’) (٦( ٥ املـادة    ،١٩٨٥ ،أملانيا االحتاديـة  
غري أن قائد فرقة الطوارئ حيمل جردا وجيزا مبواد معدات ووسـائل    . ووسائل املعونة الطارئة أو سلع العمليات     

 الـسلطات الـيت تكـون فرقـة         ،املعونة الطارئة وسلع العمليات اجمللوبة تـصدق عليـه، عـدا يف احلـاالت املـستعجلة               
تفاقيـة املربمـة بـني أملانيـا وبلجيكـا بـشأن املـساعدة املتبادلـة يف حـاالت الكـوارث                     الوا). ‘‘الطوارئ حتت إمرهتا  

ملساعدة املتبادلة يف حالة الكـوارث أو احلـوادث       ا؛ واتفاقية   )٦ (٥املادة  ،  ١٩٨٠الطبيعية أو احلوادث اخلطرية،     
ملـساعدة املتبادلـة يف حالـة الكـوارث أو احلـوادث      ا؛ واتفـاق   )٦( ٥ املـادة    ،١٩٨١  بلجيكـا،  -اخلطرية، فرنسا   



A/CN.4/590  
 

07-65634 97 
 

 اإلعفاء من رسوم التصدير وضرائبه وقيوده )ج( 
 

 القيود املالية ‘١’  
ددة تتعلـق بـشرط دفـع الرسـوم أو     تنص معظم الصكوك يف هذا اجملال على قواعـد حمـ       - ١٠٥

الضرائب أو املكوس أو التعريفات أو غريها من التكاليف املرتبطة بالـسماح بـدخول شـحنات           
فيها تلك الواردة على سـبيل اهلبـات لتوزيعهـا علـى             مبا(والسلع   )٣٥١(اإلغاثة، من قبيل املعدات   

 اإلغاثــة يف حــاالت  بغــرض اســتخدامها يفاإلنــسانيةوتلــك املعــارة للمنظمــات ، )٣٥٢(الــضحايا
. )٣٥٥(، إىل الدولـة املتـضررة     )٣٥٤() أفراد اإلغاثـة يف حـاالت الكـوارث         وممتلكات )٣٥٣(الكوارث

ومتثل النهج األساسي يف اشتراط تنازل الـدول املتلقيـة عـن أي شـروط ماليـة تتعلـق باالسـترياد                    
وأن  )٣٥٧(أن تكـون الـسلع موجهـة لتقـدمي املـساعدة       ، شـريطة    )٣٥٦(أو التصدير أو اإلعفـاء منـها      

 .)٣٥٨(يعاد تصديرها الحقا
__________ 

 
ــسا   ــرية، فرنـ ــسرا، -اخلطـ ــادة ،١٩٨٧ سويـ ــة )١( ٧ املـ ــة يف  ا؛ واتفاقيـ ــساعدة املتبادلـ ــةملـ ــوارث مكافحـ  الكـ

نـها،  لتأهـب للكـوارث والوقايـة م   التعاون بشأن ا؛ واتفاق )٢( ٧ املادة ،١٩٨٤ ، هولندا-بلجيكا  واحلوادث،  
 .املادة الرابعة عشرة، ١٩٨٨ األرجنتني، -يف حاالت الكوارث، إسبانيا املتبادلة واملساعدة 

يوليـه  /متـوز  ٢٦ اتفاق رابطة أمم جنـوب شـرق آسـيا املتعلـق بـإدارة الكـوارث واالسـتجابة حلـاالت الطـوارئ،                 )٣٥١(
ــادة ٢٠٠٥ ــات و    ”) (أ (١٤، امل ــا املركب ــا فيه ــدات مب ــتخدام املع ــلكية   االأدوات اس ــسلكية والالس ــصاالت ال ت

 ).‘‘ إىل إقليم الدولة املتلقية للمساعدة يف أغراض املساعدةةاجمللوبوالتسهيالت واملواد 
، T2-423توصية جملس التعاون اجلمركي للتعجيل بإرسـال شـحنات اإلغاثـة يف حالـة الكـوارث، الوثيقـة              : انظر )٣٥٢(

شحنات من مواد غذائية وأدويـة ومالبـس وأغطيـة وخيـام            لف تلك ال  أسيما عندما تت   وال’’ (٥، الفقرة   ١٩٧٠
 ).‘‘وبيوت جاهزة، أو غريها من سلع االحتياجات األساسية

، T2-423توصية جملس التعاون اجلمركي للتعجيل بإرسـال شـحنات اإلغاثـة يف حالـة الكـوارث، الوثيقـة               :انظر )٣٥٣(
 .٦الفقرة  ،١٩٧٠

راع يف استرياد وتصدير ونقل شحنات اإلغاثـة وممتلكـات أفـراد اإلغاثـة يف             تفاق النموذجي لتدابري اإلس   الانظر ا  )٣٥٤(
 ).ب (١-٣-٣، املادة ١٩٩٦، حاالت الكوارث وحاالت الطوارئ، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

يوليه /متوز ٢٦انظر اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا املتعلق بإدارة الكوارث واالستجابة حلاالت الطوارئ،               )٣٥٥(
 ).“أي تكاليف أخرى ذات طابع مماثل”) (أ (١٤املادة ، ٢٠٠٥

، ١٩٩٩يونيـه   / حزيـران  ٢٦املنقحـة يف    بـصيغتها    الدولية لتبسيط وتنسيق اإلجراءات اجلمركية؛       ١٩٧٣اتفاقية   )٣٥٦(
 شحنات اإلغاثة اليت تتلقاهـا علـى سـبيل اهلبـة        ’’ وتوصي االتفاقية كذلك بأن     . ٥، الفقرة   )٥(املرفق احملدد ياء    

املنظمات املعتمدة لكي تستخدمها تلك املنظمات أويـتم اسـتخدامها حتـت مراقبتـها، أو لكـي توزعهـا جمانـا أو              
ممنوعـات  أن تـرد عليهـا   حتت مراقبتها، ينبغي أن يـسمح بـدخوهلا معفـاة مـن رسـوم وضـرائب االسـترياد ودون           

كومات الدول املـشاركة يف منظمـة التعـاون         تفاق املربم بني ح   االانظر  . ٦الفقرة  . ‘‘وقيود االسترياد االقتصادية  
االقتصادي يف منطقة البحر األسود بـشأن التعـاون يف تقـدمي املـساعدة الطارئـة واالسـتجابة الطارئـة يف حـاالت            

؛ واتفاق رابطة أمم جنـوب     )١ (١٠ املادة   ،١٩٩٨ الكوارث الطبيعية والكوارث النامجة عن األنشطة البشرية،      
؛ )أ( ١٤ املــادة، ٢٠٠٥يوليــه /متــوز ٢٦ ة الكــوارث واالســتجابة حلــاالت الطــوارئ،شــرق آســيا املتعلــق بــإدار



A/CN.4/590
 

98 07-65634 
 

__________ 
 

، املــادة اخلامــسة؛ واتفاقيــة تقــدمي ١٩٩١واتفاقيــة البلــدان األمريكيــة لتــسهيل املــساعدة يف حــاالت الكــوارث،  
 الـدامنرك  تفاق املربم بـني  ال؛ وا )٣( ٨املادة  ،  ١٩٨٦،  إشعاعياملساعدة يف حالة وقوع حادث نووي أو طارئ         

املمتلكات أو البيئة    والسويد وفنلندا والنرويج بشأن التعاون عرب حدود الدول ملنع إحلاق الضرر باألشخاص أو            
تفاق املربم بني مجهورية النمـسا ومجهوريـة أملانيـا          ال؛ وا )٣ (٣املادة  ،  ١٩٨٩ أو احلد منه يف حاالت احلوادث،     

؛ واتفـاق  )٥( ٧ املـادة  ،١٩٨٨ ت الكـوارث أو احلـوادث اخلطـرية،   االحتادية بـشأن املـساعدة املتبادلـة يف حـاال         
مجهوريـة   -، الـدامنرك    )ذكرات متبادلـة  مبـ  املشفوع(ملساعدة ملتبادلة يف حاالت الكوارث أو احلوادث اخلطرية         ا

 تفاقيـة املربمـة   اال؛ و ) ‘‘خدم خـالل عمليـات الطـوارئ      تما دامـت تـس    ’’) (٤( ٥ املادة   ،١٩٨٥ أملانيا االحتادية، 
ــة أو احلــوادث اخلطــرية،       ــة يف حــاالت الكــوارث الطبيعي ــشأن املــساعدة املتبادل ــا وبلجيكــا ب ، ١٩٨٠بــني أملاني

؛ ٩ املـادة    ،١٩٩٥  إسـتونيا،  -لتعـاون واملـساعدة املتبادلـة يف حـاالت احلـوادث، فنلنـدا              ا؛ واتفاق   )٤ (٥ املادة
؛ )٥( ٥ املـادة  ،١٩٨١  بلجيكـا، -ة، فرنـسا  ملساعدة املتبادلـة يف حالـة الكـوارث أو احلـوادث اخلطـري          اواتفاق  
؛ )٣( ٧ املـادة    ،١٩٨٧ سويـسرا،    -ملساعدة املتبادلة يف حالة الكـوارث أو احلـوادث اخلطـرية، فرنـسا              اواتفاق  

تفاق املربم بني حكومة اجلمهوريـة اليونانيـة وحكومـة االحتـاد الروسـي بـشأن التعـاون يف جمـال الوقايـة مـن                         الوا
ملــساعدة املتبادلــة ا؛ واتفاقيــة ١٠ املــادة ،٢٠٠٠ الكــوارث النامجــة عــن األنــشطة البــشرية،الكــوارث الطبيعيــة و

ــدا    ــادة ،١٩٨٤  بلجيكــا،-ملكافحــة الكــوارث واحلــوادث، هولن ــاق)٤( ٧ امل ــشأن ؛ واتف ــاون ب لتأهــب ا  التع
املـادة الرابعـة   ، ١٩٨٨ األرجنـتني،  - يف حاالت الكوارث، إسـبانيا     املساعدة املتبادلة للكوارث والوقاية منها، و   

، ١٩٨٧  املغـــرب،-املدنيـــة، إســـبانيا جمـــال الوقايـــة لتعـــاون الـــتقين واملـــساعدة املتبادلـــة يف واتفـــاق اعـــشرة؛ 
التأهب للكوارث والوقاية منها، واملساعدة املتبادلة يف حـاالت الكـوارث،           بشأن  لتعاون  ااتفاق  و ؛)٣( ٢ املادة

 -الـسويد   ،  ١٩٥٧ملساعدة التقنية يف ميـدان الـصحة،        ا؛ واتفاق   ١١ املادة   ،٢٠٠٠  االحتاد الروسي،  -إسبانيا  
 الـشمالية وحكومـة    وأيرلنـدا تفاق املربم بني حكومة اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى          اال املادة الثامنة؛ و   ،إثيوبيا

؛ )١(املــادة األوىل ، ١٩٦٤  معفــاة مــن الرســوم اجلمركيــة،   هــاورزماإلغاثــة اهلنــد بــشأن دخــول إمــدادات    
اإلغاثــة إمــدادات ومــذكرات متبادلــة مبثابــة اتفــاق بــني الواليــات املتحــدة األمريكيــة وإكــوادور بــشأن دخــول   

تفـاق املـربم بـني حكومـة     ال؛ وا١، الفقرة ١٩٥٥ومعداهتا معفاة من الرسوم اجلمركية ومن الضرائب الداخلية،   
اثــة ورزمهــا معفــاة مــن الرســوم ودفــع  اإلغإمــدادات الواليــات املتحــدة األمريكيــة وحكومــة اهلنــد بــشأن دول  

؛ وانظــر أيــضا توصــية جملــس التعــاون اجلمركــي للتعجيــل بإرســال  ١املــادة ، ١٩٥١تكــاليف نقلــها الــداخلي، 
قـرار املـؤمتر الـدويل للـصليب     ؛ و٥ و ١ الفقرتان ،١٩٧٠ ،T2-423شحنات اإلغاثة يف حالة الكوارث، الوثيقة       

تفـاق  االجـيم؛ و    التوصـية  ،) أعـاله  ٢٠انظـر احلاشـية      (،١٩٧٧الدوليـة،   تـدابري التعجيـل باإلغاثـة       األمحر بشأن   
النمــوذجي لتــدابري اإلســراع يف اســترياد وتــصدير ونقــل شــحنات اإلغاثــة وممتلكــات أفــراد اإلغاثــة يف حــاالت   

بـادئ وقواعـد    م؛ و ١-١-٣ املـادة    ،)١٩٩٦ مكتب تنسيق الـشؤون اإلنـسانية،     (الكوارث وحاالت الطوارئ،    
 International Review ofأعيد نشرها يف (ر واهلالل األمحر املتعلقة باإلغاثة يف حاالت الكوارث، محالصليب األ

the Red Cross, No. 310 ،)مدّونة السلوك للحركـة  و؛ )٥( ٩، املرفق الرابع، الفقرة ))١٩٩٦فرباير /شباط ٢٩
ال أعمال اإلغاثـة يف حـاالت الكـوارث،         الدولية للصليب األمحر واهلالل األمحر واملنظمات غري احلكومية يف جم         

التوجيهية لتسهيل وتنظيم املساعدة الدولية لإلغاثة واالنتعاش األويل         بادئامل؛ و ٣، املرفق األول، الفقرة     ١٩٩٥
معهـد القـانون الـدويل، القـرار املتعلـق          و؛  )أ( )١ (١٧املـادة   ،  ٢٠٠٧على الصعيد احمللي يف حاالت الكوارث،       

؛ رابطـة القـانون الـدويل، القـرار املتعلـق           ١، الفرع السابع، الفقرة     ٢٠٠٣سبتمرب  /أيلول ٢ية،  باملساعدة اإلنسان 
ــساين،   ــاين، الفقــرة  ١٩٧٦بالقــانون الــدويل الطــيب واإلن ــات  ؛ و٢، اجلــزء الث ــة لعملي ــار النموذجي قواعــد اليونيت

 .٦املرفق ألف، القاعدة ، ١٩٨٢اإلغاثة يف حاالت الكوارث، 
 .)٣( ٨ املادة ،١٩٨٧ ،إشعاعي املساعدة يف حالة وقوع حادث نووي أو طارئ اتفاقية تقدمي )٣٥٧(
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ففي فيجي، علـى    . وتعاجل القوانني الوطنية مسألة اإلعفاء من القيود املالية بطرق شىت          - ١٠٦
ميكن احلصول علـى ختفـيض أو اسـترداد للرسـوم الـضريبية املدفوعـة أو املـستحقة                   ،سبيل املثال 

طلـب خطـي يـبني يف    على شخص أو منظمة فيمـا يتعلـق بـسلع اسـتوردت يف فيجـي، وذلـك ب           
إذا تــبني ’’ ومبوجــب القــانون اهلنــدي، .)٣٥٩(مجلــة أمــور فوائــد التنــازل املطلــوب بالنــسبة للبلــد

 فإنــه جيــوز، بإخطــار يــصدر يف اجلريــدة  ،أن اإلعفــاء مــن املــصلحة العامــة املركزيــة للحكومــة 
، عـضها  أو ب   الرسـوم اجلمركيـة املفروضـة عليهـا        كـل الرمسية، إعفاء سلع مبواصـفات معينـة مـن          

 .)٣٦٠(‘‘... بشروط معينة أو...  إعفاء عاما
 

 القيود غري املالية ‘٢’  
 من قبيـل    ،)٣٦١( االسترياد أو التصدير غري االقتصادية     حبواجزق  لاتبع هنج مماثل فيما يتع     - ١٠٧

ــودمنوعــاتامل ــة ،)٣٦٢( أو القي ــسجيل ، )٣٦٣( واحلــواجز التنظيمي ــرخيص أو الت  ،)٣٦٤(وشــروط الت
 : ى سبيل املثال تنص اتفاقية تامبريي على ما يلي وعل.)٣٦٥(وتقدمي ضمانات

__________ 
 

) ٣( ٧ املــادة ،١٩٨٧  سويــسرا،-ملــساعدة املتبادلــة يف حالــة الكــوارث أو احلــوادث اخلطــرية، فرنــسا  ااتفــاق  )٣٥٨(
 ).‘‘يد تصديرها فور انتهاء العمليةعأ’’ إذا(

 .١٠، املادة ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٢٤، )فيجي (٢٠٠١م لعا) املعدل(قانون التعريفات اجلمركية  )٣٥٩(
منــاطق ’’ويتــوخى إنـشاء  ) (أ (٧٦املـادة  : وانظــر أيـضا ). ١ (٢٥، املـادة  )اهلنـد  (١٩٦٢قـانون اجلمـارك لعــام    )٣٦٠(

اقتصادية خاصة تشمل حتديدا مناطق حمددة تعترب فيها أي سلع مسح بدخوهلا، فيمـا يتعلـق بالرسـوم اجلمركيـة،                    
ــه يف    ســلع ــد املنــصوص علي ــيم اجلمركــي للهن ــدي [ا خــارج اإلقل ــانون اهلن ــم  )‘‘] الق ؛ و التعمــيم اجلمركــي رق
 ،١٩٦٢  ألف مـن القـانون اجلمركـي،     ر العاش ل، إنفاذ أحكام الفص   ٢٠٠٣يوليه  / متوز ٣٠ املؤرخ   ٦٨/٢٠٠٣

 .إصدار قواعد ولوائح املناطق االقتصادية اخلاصة
تعفـى  ’’ (٢، اجلزء الثاين، الفقـرة  ١٩٧٦ار املتعلق بالقانون الدويل الطيب واإلنساين،   رابطة القانون الدويل، القر    )٣٦١(

 ).‘‘...من قيود التصدير املواد واملؤن املوجهة الستعمال موظفي البعثة أو مصاحلها أو أعياهنا
، املرفــق احملــدد ١٩٩٩  يف بــصيغتها املنقحــة،١٩٧٣، تفاقيــة الدوليــة لتبــسيط وتنــسيق اإلجــراءات اجلمركيــةالا )٣٦٢(

تفاق املربم بني مجهورية النمـسا ومجهوريـة أملانيـا االحتاديـة بـشأن املـساعدة املتبادلـة يف                   الوا؛  ٥، الفقرة   )٥( ياء
تفاقيـة املربمــة بـني أملانيــا وبلجيكـا بــشأن    ال؛ وا)٣( ٧ املــادة ،١٩٨٨ حـاالت الكـوارث أو احلــوادث اخلطـرية،   

؛ واتفـاق   )٥( و) ٤ (٥ املـادة    ،١٩٨٠ ث الطبيعيـة أو احلـوادث اخلطـرية،       املساعدة املتبادلـة يف حـاالت الكـوار       
مجهوريـة   -، الـدامنرك    )ذكرات متبادلـة  املشفوع مب (ملتبادلة يف حاالت الكوارث أو احلوادث اخلطرية        املساعدة  ا

 احلـدود علـى     رور الـسلع عـرب    املتعلقـة مبـ   ال تسري املمنوعات والقيود     ’’) (٥( ٥ املادة   ،١٩٨٥ أملانيا االحتادية، 
 -ملـساعدة املتبادلـة يف حالـة الكـوارث أو احلـوادث اخلطـرية، فرنـسا          ا؛ واتفاقيـة    )‘‘السلع املعفاة مـن الـضرائب     

  بلجيكـا،  -ملساعدة املتبادلـة ملكافحـة الكـوارث واحلـوادث، هولنـدا            ا؛ واتفاقية   )٥( ٥املادة  ،  ١٩٨١بلجيكا،  
ل وتنظــيم املــساعدة الدوليــة لإلغاثــة واالنتعــاش األويل علــى بــادئ التوجيهيــة لتــسهيامل و؛)٦( ٧ املــادة ،١٩٨٤

ــوارث،   ــاالت الكـــ ــي يف حـــ ــصعيد احمللـــ ــادة ،٢٠٠٧ الـــ ــصدير   ... ’’) (ب( )١ (١٧ املـــ ــود التـــ ــل قيـــ كـــ
 ).‘‘واالسترياد والعبور
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ــة احلــواجز    اإلمكــانقــدر ، الــدول األطــرافتقــوم’’ ــة، بإزال ــها الوطني ، ووفقــا لقوانين
التنظيمية املفروضة على اسـتخدام مـوارد االتـصاالت الـسلكية والالسـلكية للحـد مـن                 

االتـصاالت الـسلكية    الكوارث ولعمليات اإلغاثة، مبا يف ذلك تقدمي املساعدة يف جمال           
 )٣٦٦(.‘‘والالسلكية

مث إعــادة (كمــا تــنص عــدة معاهــدات ثنائيــة بــصفة خاصــة علــى رفــع قيــود االســترياد  - ١٠٨
املفروضـة علـى اإلمـدادات الطبيـة، مبـا فيهـا املخـدرات؛ رهنـا بـشروط مـن               ) التصدير فيما بعد  

خدامها إال علـى يـد   ة، وعـدم جـواز اسـت   لقبيل عدم جواز نقل تلك السلع إال حلاجة طبية عاج   
ــه       ــيت ينتمــي إلي ــدة ال ــة املتعاق ــشريع الدول ــا لت ــون وفق ــيني مــؤهلني يعمل ــق  )٣٦٧(مــوظفني طب فري

__________ 
 

 ٢٠ انظـر احلاشـية    (،١٩٧٧تـدابري التعجيـل باإلغاثـة الدوليـة،         قـرار جلنـة للـصليب األمحـر الدوليـة بـشأن             انظر   )٣٦٣(
 بالقــدر الــذي يتماشــى مــع املعــايري الــدنيا  -تعفــي احلكومــات املــستفيدة احملتملــة ... ’’( التوصــية دال ،)أعــاله

 من الشروط العادية املتعلقة بوثائق التعقيم بالبخار والقيـود املفروضـة علـى اسـترياد                -للنظافة واحلماية احليوانية    
 قواعـد  ؛ و)‘‘د اإلغاثـة األساسـية حلمايـة ضـحايا الكـوارث       األغذية عندما يكون من شأهنا أن تعيق دخول مـوا         

ختفـف  ’’ (٧املرفـق ألـف، القاعـدة    ، ١٩٨٢ ،اليونيتار النموذجية املتعلقة بعمليات اإلغاثة يف حـاالت الطـوارئ    
 مـن  - الدولة املتلقية والدولة املقدمة للمساعدة بالقدر الذي يتماشى مع املعايري الدنيا للنظافة واحلماية احليوانية      

الشروط العادية املتعلقة بوثائق التعقـيم بالبخـار واملمنوعـات والقيـود املفروضـة علـى اسـترياد وتـصدير األغذيـة                      
 ).‘‘ اإلغاثة املعينةبإمداداتيتعلق  فيما

مدّونــة الــسلوك للحركــة الدوليــة للــصليب األمحــر واهلــالل األمحــر واملنظمــات غــري احلكوميــة يف جمــال أعمــال    )٣٦٤(
 .٣، املرفق األول، الفقرة ١٩٩٥يف حاالت الكوارث، لعام اإلغاثة 

تفاق املربم بني مجهورية النمسا ومجهورية أملانيا االحتادية بشأن املساعدة املتبادلـة يف حـاالت الكـوارث                 االانظر   )٣٦٥(
ام تستورد دون إجـراءات رمسيـة ودون تقـدمي ضـمانة لالسـتخد            ’’) (٥( ٧ املادة   ،١٩٨٨ أو احلوادث اخلطرية،  

توصـية جملـس التعـاون اجلمركـي للتعجيـل بإرسـال شـحنات اإلغاثـة يف حالـة                   و؛  )‘‘املؤقت املعفى مـن الرسـوم     
كلمـا كـان باإلمكـان عـدم اشـتراط الـضمانة بـل واالكتفـاء                ’’ (٦الفقـرة   ،  ١٩٧٠ ،T2-423الكوارث، الوثيقة   

 .)‘‘بإعادة تصدير تلك املعدات... بتعهد 
ة بتقدمي موارد االتصاالت السلكية والالسلكية للحد من الكوارث ولعمليات اإلغاثـة،            اتفاقية تامبريي املتعلق   )٣٦٦(

ــة كــذلك أمثلــة  ). ١ (٩، املــادة ١٩٩٨ ، ومنــها اللــوائح الــيت حتظــر  ‘‘للحــواجز التنظيميــة’’وتقــدم االتفاقي
ــسل      ــصاالت ال ــسلكية والالســلكية، أو اســتخدام معــدات االت ــصاالت ال ــصدير معــدات االت كية اســترياد أو ت

والالســـلكية، أو التـــرددات الالســـلكية، أو انتقـــال األفـــراد الـــذين يـــشغلون معـــدات االتـــصاالت الـــسلكية  
والالسلكية أو الذين يكون وجودهم ضروريا لفعالية استخدامها، أو حتظر نقل موارد االتـصاالت إىل إقلـيم                 

 )).٢ (٩املادة . (ة تلك اللوائحدولة طرف أو منها أو خالهلا، ومن هذه احلواجز أيضا التأخريات يف إدار
تفاق املربم بني مجهورية النمسا ومجهوريـة أملانيـا االحتاديـة بـشأن املـساعدة املتبادلـة يف حـاالت الكـوارث أو                الا )٣٦٧(

ملتبادلة يف حـاالت الكـوارث أو احلـوادث اخلطـرية           املساعدة  ا؛ واتفاق   )٤( ٧ املادة   ،١٩٨٨ احلوادث اخلطرية، 
ملـساعدة  ا؛ واتفـاق    )٥( ٥ املـادة    ،١٩٨٥ مجهوريـة أملانيـا االحتاديـة،      -، الـدامنرك    ) متبادلـة  ذكراتمب املشفوع(

ملـساعدة  ا؛ واتفـاق  )٥( ٥ املـادة  ،١٩٨١  بلجيكـا، -املتبادلة يف حالة الكـوارث أو احلـوادث اخلطـرية، فرنـسا           
تفاق املـربم بـني     اال؛ و )٤( ٧ة   املاد ،١٩٨٧ سويسرا،   -املتبادلة يف حالة الكوارث أو احلوادث اخلطرية، فرنسا         

حكومة اجلمهوريـة اليونانيـة وحكومـة االحتـاد الروسـي بـشأن التعـاون يف جمـال الوقايـة مـن الكـوارث الطبيعيـة                    
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 الـيت جيـري اسـتريادها     رئيس فريـق املـساعدة بتـصريح بـشأن حمتـوى األدويـة               إدالء   وأالطوارئ  
يــات  وعــادة مــا يــستثىن اســترياد تلــك الــسلع يف مجلــة أمــور مــن تطبيــق االتفاق  .)٣٦٨(وطبيعتــها

 .)٣٧٠()يف حدود انطباقها(واليت حتظر استريادها  )٣٦٩(الدولية املتعلقة باملخدرات
طنية أحكـام إعفـاء تتعلـق    ووعلى الصعيد الوطين، ما فتئت الدول تدرج يف قوانينها ال          - ١٠٩

 للـهيئات   ١٩٩٧ففي إندونيـسيا، مـثال، يتـيح مرسـوم وزيـر املاليـة لعـام                . باسترياد سلع اإلغاثة  
الجتماعية والثقافية اليت حصلت علـى رخـصة حمـددة اسـترياد مـواد عديـدة، مبـا فيهـا                  اخلريية وا 

الــسلع الالزمــة لبنــاء أو تــرميم املبــاين الدينيــة واملستــشفيات والعيــادات املتعــددة التخصــصات    
ــة      واملــدارس؛ والــسلع الــيت تنــدرج يف موجوداهتــا الدائمــة؛ ومعــدات اجلراحــة واألدوات الطبي

ــضميد الــ  ــواد الت ــاقري واملالبــس    وم ــة والعق ــة؛ واألغذي ــات االجتماعي ــستخدمها اهليئ ــدة يت ت املع
 للرعايـة االجتماعيـة يف      ١٩٩٢قـانون   كـان    ولئن   .)٣٧١(لرعاية العمومية ألغراض ا جمانا  للتوزيع  
 يوما السـترياد اهليئـات واملؤسـسات        ٤٥رض عموما إجراءات سابقة للترخيص ومهلة       فنيبال ي 

__________ 
 

ملـساعدة املتبادلـة يف حالـة الكـوارث أو          ا؛ واتفاقيـة    ١٠ املـادة    ،٢٠٠٠والكوارث النامجة عن األنشطة البـشرية،     
  فرنـسا،  -لوقاية واحلماية املدنية، إسبانيا     ا؛ واتفاقية   )٦(٧ املادة   ،١٩٨٤ كا، بلجي - احلوادث اخلطرية، هولندا  

 .)٣( ١٠املادة ، ٢٠٠١
يف حــاالت الكــوارث، املتبادلــة لتأهــب للكــوارث والوقايــة منــها، واملــساعدة  اانظــر علــى ســبيل املثــال، اتفــاق   )٣٦٨(

 .١١ املادة ،٢٠٠٠ االحتاد الروسي، - إسبانيا
 ،١٩٧٢ مبوجــب بروتوكــول   بــصيغتها املعدلــة ١٩٦١ لعــاماقيــة الوحيــدة للمخــدرات املؤرخــة    االتف: انظــر )٣٦٩(

)United Nations, Treaty Series  فربايـر  / شـباط ٢١، اتفاقيـة املـؤثرات العقليـة   ؛ و)١٤١٥٢، رقـم  ٩٧٦، اجمللـد
١٩٧١ ،United Nations, Treaty Series دة ملكافحة االجتـار  ؛ واتفاقية األمم املتح١٤٥٩٦رقم ، ١٠١٩، اجمللد

 ،١٩٨٨ديــــــسمرب / كــــــانون األول٢٠غــــــري املــــــشروع يف املخــــــدرات واملــــــؤثرات العقليــــــة، املؤرخــــــة  
)United Nations, Treaty Series ٢٧٦٢٧، رقم ١٥٨٢، اجمللد(. 

كـوارث أو  تفاق املربم بني مجهورية النمسا ومجهوريـة أملانيـا االحتاديـة بـشأن املـساعدة املتبادلـة يف حـاالت ال          اال )٣٧٠(
تفاقيــة املربمــة بــني أملانيــا وبلجيكــا بــشأن املــساعدة املتبادلــة يف  ال؛ وا)٤( ٧ املــادة ،١٩٨٨ احلــوادث اخلطــرية،

ملتبادلـة يف حـاالت     املـساعدة   ااتفـاق   و؛  )٥ (٥ املـادة    ،١٩٨٠ حاالت الكوارث الطبيعية أو احلوادث اخلطـرية،      
 ،١٩٨٥ مجهوريــة أملانيــا االحتاديــة، -، الــدامنرك )بادلــةذكرات متمبــ املــشفوع(الكــوارث أو احلــوادث اخلطــرية 

 ،١٩٨١  بلجيكـا، -ملساعدة املتبادلة يف حالة الكـوارث أو احلـوادث اخلطـرية، فرنـسا     ا؛ واتفاقية ) ٥( ٥املادة  
 ،١٩٨٧ سويـسرا،    -ملساعدة املتبادلة يف حالـة الكـوارث أو احلـوادث اخلطـرية، فرنـسا               ا؛ واتفاق   )٥( ٥املادة  
 ،١٩٨٤  بلجيكـا،  - ملساعدة املتبادلة يف حالة الكـوارث أو احلـوادث اخلطـرية، هولنـدا            ا؛ واتفاقية   )٤( ٧ة  املاد

لتأهب للكوارث والوقاية منها، واملساعدة املتبادلة يف حـاالت الكـوارث،           التعاون بشأن ا  ؛ واتفاق   )٦( ٧املادة  
 .املادة الرابعة عشرة، ١٩٨٨ األرجنتني، - إسبانيا

 Indonesia: Laws, Policies, Planning and Practices of International Disaster Response”, IFRC, July“  :انظـر  )٣٧١(

2005, pp. 21-22 144 ، يف معــرض اإلشــارة إىل مرســوم وزيــر ماليــة إندونيــسيا رقــم/KMK.05/1997 ١ املــادة .
تعلـق بـإجراءات إعفـاء واردات الـسلع     امل KMK.05/1998/569  رقـم اندونيـسيا مرسـوم وزيـر ماليـة    : وانظـر أيـضا  

 .٣املوجهة الحتياجات اهليئات الدولية من الرسوم، املادة 
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ال يلزم أي تـرخيص مـسبق لتلـك املؤسـسات الدوليـة      ’’نص على أنه االجتماعية للمواد، فإنه ي   
ملـساعدة  ألغـراض ا   صـاحب اجلاللـة طرفـا فيهـا           حكومـة  املنشأة مبوجب اتفاقات دوليـة تكـون      

 .)٣٧٢(‘‘املتعلقة خبدمات اإلغاثة يف حاالت الطوارئ
 

 العبور وحرية التنقل - ٣ 
ــة، ال    - ١١٠ ــة مــن الكــوارث فعال ــها   لكــي تكــون جهــود اإلغاث ــة تنقل ــد مــن ضــمان حري  ب
عدة جوانب أكثـر حتديـدا، مبـا فيهـا العبـور عـرب دول               على  الطرح العام   نطوي هذا   وي. الكاملة

.  واهلبـوط  قعلقة حبقوق التحليـ   العبور، والعبور وحرية التنقل داخل الدولة املتلقية، واملسائل املت        
لتحليل، مت تنـاول مـسألة       ومن خالل هذا ا    .)٣٧٣(ويتناول هذا الفرع كل واحدة منها عل حدة       

عبور السلع إىل جانب مسألة حرية تنقل أفراد اإلغاثة، ألن معظـم الـصكوك تتنـاول املـسألتني                  
 .)٣٧٤(معا يف نفس احلكم

 
 العبور عرب دول العبور )أ( 

تتــضمن صــكوك عديــدة أحكامــا تتنــاول حتديــدا مــسألة العبــور عــرب دول العبــور           - ١١١
ومبوجب مشروع اتفاقية التعجيـل يف تـسليم املـساعدة يف حـاالت             . للوصول إىل الدولة املتلقية   

مبــنح حــق املــرور العــابر عــرب أو فــوق  ’’ مــثال، يقــوم أطــراف االتفاقيــة  ١٩٨٤  لعــامالطــوارئ
أقاليمها إلرساليات اإلغاثة ومعداهتا وموظفي الدولة أو املنظمـة املقدمـة للمـساعدة، ولوسـائل               

 وتذهب عدة صكوك خطـوة أبعـد   .)٣٧٥(‘‘يدة أو العائدة منهانقلها، املتوجهة إىل الدولة املستف  
ضـمان كـل    ’’ر عـرب إقليمهـا، أو       والعبـ ‘‘ ــسهيل ت’’من هـذا احلـد، لتـشترط علـى دول العبـور             

__________ 
 .١٦، املادة )١٩٩٢ (٢٠٤٩نيبال، قانون الرعاية االجتماعية رقم  )٣٧٢(
ل انظر على سـبي   . يف حكم واحد  ) إىل الدولة أو منها أو عربها     ( الصكوك اجلوانب املتعددة للعبور      تتناول بعض  )٣٧٣(

يتخـذ  ) (٣( ٧ املـادة    ،١٩٩٠ تفاقية الدولية لالستعداد والتصدي والتعاون يف ميـدان التلـوث الـزييت،            لال املثال،
االنتقال السريع إىل أراضيه وعربها ومنـها أمـام العـاملني،           ’’ لتيسري   كل طرف ما يلزم من تدابري قانونية وإدارية       

، املـــادة ٢٠٠٠يـــة للمـــساعدة يف جمـــال احلمايـــة املدنيـــة، االتفاقيـــة اإلطارو؛ )“والبـــضائع، واملـــواد واملعـــدات
تتعهـد الـدول األطـراف بتيـسري عبـور وحـدات احلمايـة               .... إبان وقوع الكـوارث أو وشـوكها      ’’) (٧( )أ( ٤

 ؛)‘‘املدنية جوا أو برا أو حبرا أو هنرا
ولية لإلغاثـة واالنتعـاش األويل علـى        التوجيهية لتسهيل وتنظيم املساعدة الد     بادئ امل لكن انظر على سبيل املثال،     )٣٧٤(

، )حريــــــة تنقــــــل األفـــــــراد  ) (د) (١ (١٦ املــــــادة  ،٢٠٠٧ الــــــصعيد احمللــــــي يف حــــــاالت الكــــــوارث،    
 ).عبور السلع) (ج( - )ب( )١( ١٧ واملادة

 ).أ( )١( ٢٠ املادة  املرفق،،A/39/267Add.2 - E/1984/96/Add.2الوثيقة  )٣٧٥(
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وحثـت اجلمعيـة   . )٣٧٧(األمـر هـذا    تورد بتفصيل مـا ينطـوي عليـه           أن دون،  )٣٧٦(‘‘الدعم الالزم 
الدول الواقعـة بـالقرب     ’’،١٩٨٨يسمرب  د/ كانون األول  ٨ املؤرخ   ٤٣/١٣١العامة، يف القرار    

طق الــيت ا يف حالــة املنــال ســيمامــن منــاطق الكــوارث الطبيعيــة وحــاالت الطــوارئ املماثلــة، و  
يصعب الوصول إليها، أن تشترك اشتراكا وثيقا مع البلدان املتضررة يف اجلهود الدوليـة بقـصد               

 ويـنص قـرار اجلمعيـة العامــة    .)٣٧٨(‘‘ عربهـا، إىل احلــد املمكـن  اإلنـسانية تـسهيل نقـل املـساعدة    
ب مـع   ثـ  من حـاالت الطـوارئ املـشاركة عـن ك          يطلب إىل الدول القريبة   ’’ على أنه    ٤٦/١٨٢

 إىل أقـصى    اإلنـسانية ل املـرور العـابر للمـساعدة        يالبلدان املتضررة يف اجلهود الدوليـة بغيـة تـسه         
اد املـساعدة عـرب     وتتناول بعض األحكام حتديدا مسألة تأشـريات عبـور األفـر          . )٣٧٩(‘‘حد ممكن 

__________ 
دول املـشاركة يف منظمـة التعـاون االقتـصادي يف منطقـة البحـر األسـود بـشأن                   االتفاق املـربم بـني حكومـات الـ         )٣٧٦(

التعاون يف تقدمي املساعدة الطارئـة واالسـتجابة الطارئـة يف حـاالت الكـوارث الطبيعيـة والكـوارث النامجـة عـن                      
ــشرية،  ــادة ،١٩٩٨ األنــشطة الب ــدعم الــضروري خــالل مــرور     ’’ ( ٥ امل ــور كــل ال ــة العب تــضمن حكومــة دول

 ).‘‘ الدولينياعدة عرب إقليم هذه الدولة وفقا لتشريعها الوطين والقانون واملمارسةاملس
، ١٩٨٦، إشــعاعيانظــر علــى ســبيل املثــال، اتفاقيــة تقــدمي املــساعدة يف حالــة وقــوع حــادث نــووي أو طــارئ  )٣٧٧(

عدة، علـى تيـسري   تعمل كل دولة طرف، بناء على طلب الدولة الطالبة أو الطرف الذي يقـدم املـسا         ’’ (٩ املادة
عبور األفراد واملعدات واملمتلكـات داخـل أراضـيها مـن الدولـة الـيت تطلـب املـساعدة وإليهـا، وذلـك ألغـراض                         

تفـاق املنـشئ للوكالـة الكاريبيـة لالسـتجابة الطارئـة يف             ؛ واال )“املساعدة، وبعد إخطارها بذلك طبقـا لألصـول       
ركة، بنـاء عـل طلـب الدولـة الطالبـة للمـساعدة أو              تتخـذ الـدول املـشا      (٢٢ املـادة    ،١٩٩١ حاالت الكوارث، 

ل املرور عرب إقليمها لألفراد واملعدات املبلغ عنها حسب     يالدولة املرسلة للمساعدة، كل التدابري الضرورية لتسه      
... يقـيم جملـس احملـافظني       ’’) (د (٩املـادة    و ؛)‘‘األصول واملشاركة يف تقدمي املساعدة من الدولة الطالبة وإليها        

ل تنقل املوارد القادمة من دولة مشاركة أو العابرة هلـا مـع مراعـاة شـروط سـلطات اهلجـرة                     يتعهد نظما لتسه  وي
 اتفاق رابطة أمم جنـوب شـرق آسـيا املتعلـق بـإدارة الكـوارث واالسـتجابة حلـاالت الطـوارئ،                   و؛  )‘‘واجلمارك
 إىل تــسهيل املــرور عــرب تــسعى كــل دولــة طــرف، بنــاء علــى طلــب الطــرف املعــين،”) (١( ١٦املــادة ، ٢٠٠٥

واملواد املبلغ عنها حسب األصول واملشاركة أو املـستخدمة يف املـساعدة   التسهيالت إقليمها لألفراد واملعدات و  
املبادئ التوجيهية املتعلقة باستخدام األصول العسكرية وأصـول        و؛  )‘‘إىل الطرف الطالب أو إىل الطرف املتلقي      

 تـشرين  ٢٧،  ١التنقـيح رقـم     ،  ‘‘مبـادئ أوسـلو التوجيهيـة     ’’ -االت الكـوارث    احلماية املدنية يف اإلغاثـة يف حـ       
ستــسهل دول العبــور، وخباصــة الــدول اجملــاورة للدولــة املتــضررة، تنقــل  ’’( ٦٣، الفقــرة ٢٠٠٦نــوفمرب /الثــاين

غاثـة  األصول العسكرية وأصول احلماية املدنية اليت طلبتـها الدولـة املتـضررة علـى غـرار تـسهيلها تنقـل سـلع اإل                      
ــا ــدنيني يف حــاالت         و؛)‘‘وأفراده ــسكان امل ــة لل ــسانية الدولي ــة اإلن ــشأن اإلغاث ــدويل ب ــؤمتر ال ــادئ امل إعــالن مب

سـبتمرب  / أيلـول  ن للـصليب األمحـر، اسـطنبول،      يالدويل احلـادي والعـشر      املؤمتر  املعتمد يف  ٢٦القرار  الكوارث،،  
وحقوقهـا القانونيـة األخـرى مبـا يتـيح تـسهيل       يطلب من كافـة الدولـة أن متـارس سـيادهتا      ’’ (٥، الفقرة   ١٩٦٩

عبور ودخول وتوزيع اإلمدادات الغوثية اليت تقدمها املنظمات اإلنسانية الدولية احملايدة لفائدة السكان املـدنيني           
 ).‘‘يف املناطق املنكوبة عندما تعرض حاالت الكوارث للخطر أرواح هؤالء السكان أو رفاههم

انظر كذلك قـرار اجلمعيـة      و. ٦، الفقرة   ١٩٨٨ديسمرب  / كانون األول  ٨ املؤرخ   ٤٣/١٣١قرار اجلمعية العامة     )٣٧٨(
 .٧، الفقرة ١٩٩٠ديسمرب/ كانون األول١٤ املؤرخ ٤٥/١٠٠العامة 

 .٧ املرفق، الفقرة ،٤٦/١٨٢قرار اجلمعية العامة  )٣٧٩(
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 كمـا تفـرض بعـض الـصكوك التزامـا إجيابيـا بـضمان أمـن ومحايـة العمليـات                     .)٣٨٠(دولة العبـور  
 .)٣٨١(الغوثية العابرة

 
 العبور وحرية التنقل داخل الدولة املتلقية )ب( 

تعــد حريــة التنقــل داخــل الدولــة املتلقيــة مــسألة أساســية لتوزيــع املــساعدة يف حــاالت  - ١١٢
 فعـاال، وال ينبغـي اعتبـار مـسائل الوصـول منتهيـة افتراضـا بعـد عبـور حـدود                      الكوارث توزيعـا  

فقد يسمح للجهة الفاعلة املقدمة للمساعدة بالوصـول إىل الدولـة املتلقيـة لكـن               . الدولة املتلقية 
ويف بعـض احلـاالت، قـد ينـتج ذلـك عـن            . ال يسمح هلـا بالوصـول إىل املنطقـة املنكوبـة نفـسها            

ويف حـاالت أخــرى، قــد تعيــق  . دولــة املتلقيـة ألســباب سياســية أو أمنيــة قيـود تفرضــها فعليــا ال 
 من قبيل اجلـسور املـدمرة أو الطـرق املقطوعـة، أو جمـرد انعـدام                 -الشواغل اللوجيستية العملية    

ــة علــى نطــاق واســع    ــور ســلع اإلغاث ــة املقدمــة للمــساعدة عــن    -)٣٨٢(املــوارد لعب اجلهــة الفاعل
فــي احلالــة األوىل، تفــرض بعــض الــصكوك التزامــا ســلبيا علــى ف. الوصــول إىل املنطقــة املنكوبــة

ويف احلالــة الثانيــة، . الــدول املتلقيــة بعــدم تقييــد الوصــول إىل املنطقــة املنكوبــة تقييــدا غــري مــربر
حتدث بعض الـصكوك التزامـا إجيابيـا علـى الـدول املتلقيـة يوجـب عليهـا تـسهيل العبـور بـشىت                        

 .عل حدةويتناول هذا الفرع كل حالة . الطرق

__________ 
انظـر   (،١٩٧٧التعجيل باإلغاثة الدولية،     تدابري    قرار املؤمتر الدويل للصليب األمحر بشأن      انظر على سبيل املثال    )٣٨٠(

 والـدخول   روصى مجيع احلكومـات بـأن تعفـي مـن شـروط تأشـريات العبـو               ت(التوصية هاء   ،  ) أعاله ٢٠احلاشية  
؛ مدّونـة الـسلوك     )‘‘الت اإلغاثة املعترف هبا دوليا    اواخلروج أفراد اإلغاثة بصفتهم الرمسية باعتبارهم ممثلني لوك       

 األمحر واهلالل األمحـر واملنظمـات غـري احلكوميـة يف جمـال أعمـال اإلغاثـة يف حـاالت                     للحركة الدولية للصليب  
ينبغي أن تسهل احلكومات املضيفة الدخول السريع ملـوظفي  ’’ (٢، املرفق األول، الفقرة  ١٩٩٥الكوارث لعام   

يـق الترتيـب    سيما عن طريق اإلعفاء من شروط تأشـريات العبـور والـدخول واخلـروج، أو عـن طر                  اإلغاثة، وال 
 ).‘‘ملنحها بسرعة

الوثيقــة ، ١٩٨٤انظـر علــى سـبيل املثــال، مـشروع اتفاقيــة التعجيـل يف تــسليم املـساعدة يف حــاالت الطـوارئ،        )٣٨١(
A/39/267Add.2-E/1984/96/Add.2، ،ج( )١( ٢٠املادة  املرفق.( 

سـلطات احلمايـة    ’’ارسة األوروبية أن    ت به املفوضية األوروبية مؤخرا للمم     معلى سبيل املثال، يالحظ حتليل قا      )٣٨٢(
ويف . املدنية يف الدول األعضاء ال متلـك كلـها وسـائل النقـل اجلـوي الـيت ميكـن التعويـل عليـه يف كـل األوقـات                           

بعض احلاالت، ال توجد أي إجراءات الستخدام الوسائل العسكرية الوطنية يف نقل املساعدة ألغراض احلمايـة                
وقد تتنافس الدول . رتيب الستخدام الطائرات التجارية مرهقا ويستغرق وقتا طويالوكثريا ما يكون الت  . املدنية

عالوة على ذلك، تكون تكاليف النقل يف بعض احلاالت غري متناسبة مـع القيمـة               . األعضاء على نفس الوسائل   
 European Commission, Proposal for a Council Decision Establishing a Community. ‘‘املاليـة للمـساعدة  

civil protection mechanism (recast), COM(2006)29 final, 2006, p. 7. 
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 االلتزام بعد تقييد الوصول إىل املنطقة املنكوبة دون مربر ‘١’  
توحي صكوك متعـددة بوجـود التـزام علـى الدولـة املتلقيـة يوجـب عليهـا عـدم تقييـد                       - ١١٣

 فقواعـد اليونيتـار النموذجيـة     . الوصول إىل منطقة اإلغاثة يف حاالت الكوارث تقييدا غري مـربر          
الدولــة املتلقيــة ’’ال، تــنص علــى أن ث مــ،١٩٨٢لعــام الكــوارث ت عمليــات اإلغاثــة يف حــاال ل

ــا    ــة الوصــول إىل املن ــنني حبري ــة املعي ــراد اإلغاث ــها   طتــسمح ألف ــهم داخل ــة تنقل ــة، وحبري ق املنكوب
 وينص مشروع االتفـاق النمـوذجي لرابطـة         .)٣٨٣(‘‘الالزمتني ألداء مهامهم املتفق عليها حتديدا     

املنظمـة وأفرادهـا ومركباهتـا    ’’ علـى أن   الدويل الطيب واإلنـساين   القانونالقانون الدويل املتعلق ب   
وسفنها وطائراهتا ومعداهتا تتمتع حبرية التنقل الالزمة لسري أعماهلا بفعاليـة، وخباصـة يف منطقـة                

 ويـنص قـرار معهـد       .)٣٨٤(‘‘)الوطنية(نقاط الوصول إىل األراضي     والعمليات وبني هذه املنطقة     
الدول املتضررة تتـيح ألفـراد       ’’ن، على أ  ٢٠٠٣، لعام   اإلنسانيةساعدة   بشأن امل  القانون الدويل 

ــة     اإلنــسانيةاملــساعدة  ــة تنقــل ومحاي ــة إىل كافــة الــضحايا وتــضمن حري  الوصــول الكامــل حبري
 وميكن الوقوف على أحكام مماثلة يف نـصوص معلنـة           .)٣٨٥(‘‘األفراد والسلع واخلدمات املقدمة   

يــتم الوقــوف علــى أي أحكــام مــن هــذا القبيــل يف   وعلــى العكــس مــن ذلــك، مل .)٣٨٦(أخــرى
 .)٣٨٧(املعاهدات املتعددة األطراف واملعاهدات الثنائية

__________ 
 .١٦، املرفق ألف، القاعدة UNITAR, Policy and Efficacy Studies, No 8 (Sales No. E.82.XV.PE/8): انظر )٣٨٣(
ــادة  )٣٨٤( ــانون   . ٩املـ ــة القـ ــع واخلمـــسني لرابطـ ــؤمتر التاسـ ــر املـ ــسخ يف تقريـ ــد استنـ ــدويل وقـ ــراد، ( الـ  ٢٣-١٧بلغـ

 ).١٩٨٠أغسطس /آب
تعفـى بعثـات املـساعدة اإلنـسانية مـن أي اسـتيالء             ’’) (١(وانظر أيضا املادة الـسابعة      . ٣الفرع السابع، الفقرة     )٣٨٥(

 .)‘‘قيود استرياد أو تصدير أو عبور ومن أي رسوم مجركية على سلع وخدمات اإلغاثة أو
وتــدعو الــدول  (٢، الفقــرة ١٩٩٥سانية يف حــاالت الطــوارئ املعقــدة، لعــام معــايري موهونــك للمــساعدة اإلنــ )٣٨٦(

وصول منظمـات املـساعدة اإلنـسانية إىل الـسكان املعرضـني      حق  إقرار وضمان   ’’األعضاء يف األمم املتحدة إىل      
ة ركز األصول العـسكرية وأصـول احلمايـ       تفاق النموذجي الشامل مل   واال؛  )‘‘للخطر يف حاالت الطوارئ املعقدة    

، املبادئ التوجيهية املتعلقة باسـتخدام األصـول العـسكرية وأصـول احلمايـة املدنيـة يف اإلغاثـة يف حـاالت                      املدنية
املرفــق األول، ، ٢٠٠٦نــوفمرب / الثــاينتــشرين ٢٧، ١التنقــيح رقــم ، ‘‘مبــادئ أوســلو التوجيهيــة’’-الكــوارث 

 األصـول العـسكرية وأصـول احلمايـة املدنيـة           حكومـة الدولـة املتـضررة متـنح لعمليـة         ’’وتنص على أن    ( ٩ الفقرة
وأفرادها وكذا ملركباهتا وسفنها وطائراهتا ومعداهتا حرية التنقل داخل املنطقة املنكوبة يف الدولـة املتـضررة وأي                 

وجتــدر باإلشــارة أيــضا املبــادئ التوجيهيــة التــشغيلية للجنــة الدائمــة   ). ‘‘منطقــة أخــرى ضــرورية ألداء مهمتــها 
ــشريد      املــشتركة بــني   ــة املتعلقــة بالت ــادئ التوجيهي ــة واملب ــسان والكــوارث الطبيعي ــشأن حقــوق اإلن الوكــاالت ب

  A/HRC/4/38/Add.1 ؛ انظـر الوثيقـة  الداخلي، فكالمها يتـضمن أحكامـا تـضمن حريـة تنقـل ضـحايا الكـوارث       
ــاين  ٢٣( ــايري /كــانون الث  :Guiding Principles on Internal Displacement  و؛٢ -، اجلــزء دال )٢٠٠٦ ن

Annotations, Studies in transnational legal policy, no. 32 ( Washington, D.C.: American Society of 

International Law, 2000(٦ ، املبدأ )د) (٢.( 
انظــر (. غــري أن بعــض املعاهــدات الثنائيــة تتــضمن أحكامــا تتعلــق بتــسهيل الوصــول وحقــوق التحليــق واهلبــوط  )٣٨٧(

 .) أدناه١٢٠-١١٦ت الفقرا
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والواقـع أن بعـض القـوانني الوطنيـة تقيـد      . وعلى الصعيد الوطين، تتبـاين النـهج املتبعـة         - ١١٤
ا  يـنص علـى أنـه إذ       دارة الكـوارث  فقـانون جنـوب أفريقيـا إل      . حرية التنقل يف أوقات الكوارث    

أن يـضع لـوائح أو يـصدر توجيهـات     ’’أعلنت حالة كارثة وطنية، فإن الوزير املختص جيوز له         
تنظيم تنقل األشخاص والسلع إىل املنطقة املنكوبة أو املهددة بكارثة ومـن تلـك              ...  بشأن... 

ــة ــات أخــرى    .)٣٨٨(‘‘املنطق ــوانني دول أخــرى أو والي ــة يف ق ــرد أحكــام مماثل ــنص .)٣٨٩( وت  وي
عنـدما حتـدث كارثـة      ’’اسي اليابـاين املتعلـق بالتـدابري املـضادة للكـوارث علـى أنـه                القانون األس 

تكون وشيكة، فإنه جيوز لعمدة املدينة أو البلدة، أو رئيس القرية، إذا ارتـأى ضـرورة ذلـك        أو
ملنــع خطــر حمــدق باحليــاة أو البــدن، أن يقــيم منطقــة حمظــورة يكــون الوصــول إليهــا مقيــدا أو    

ــى أي شــخ   ــرا ألي     حمظــورا عل ــصدر أم ــدابري الطــوارئ، أو ي ــشاركني يف ت ــك امل ص غــري أولئ
 .)٣٩٠(‘‘أشخاص غري أولئك املشاركني بأن يغادروا املنطقة

. وتتيح قوانني وطنية أخرى فرص وصول كربى ألفراد اإلغاثة يف حـاالت الكـوارث              - ١١٥
 الــسريع يف تــدابري لتــشجيع التقــدم ’’فالقــانون اهلنغــاري، مــثال، يــستوجب أن تتخــذ الــشرطة   

تــأمني طــرق والطرقــات العامــة للقــوات املــشاركة يف إزالــة آثــار الكارثــة أو حــاالت الطــوارئ 
إتاحـة فـرص     ويـدرج القـانون املنغـويل        .)٣٩١(‘‘حركة املعونـة احملليـة والدوليـة وأفرقـة املـساعدة          

الوصول إىل موقع اإلغاثة يف حاالت الكوارث ضـمن قائمـة حقـوق أفـراد اإلغاثـة يف حـاالت                    

__________ 
لـك  تأن   )٣ (٢٧ه لـوحظ يف املـادة       غـري أنـ   ). ٢( ٢٧املادة  ،  ٢٠٠٠ ،)جنوب أفريقيا (قانون إدارة الكوارث،     )٣٨٨(

السلطة ال جتوز ممارسـتها إال يف احلـدود الـيت ختـدم فيهـا األغـراض املنـصوص عليهـا حتديـدا، مبـا فيهـا مـساعدة                             
ملمتلكات، ومنـع االضـطراب أو مكافحتـه، أو التـصدي آلثـار الكارثـة               ومحاية العموم، وتقدمي اإلغاثة، ومحاية ا     

 .املدمرة وغريها من اآلثار
ــانون    )٣٨٩( ــال، ق ــى ســبيل املث ــا   اانظــر عل ــة مــن الكــوارث واالســتجابة هل ــة تــ (لوقاي ــصينيةامقاطع ، ٢٠٠٢، )يوان ال

ويــنص علــى أن ) (د) (٢( ٢١، املــادة ٢٠٠٣؛ وقــانون إدارة الكــوارث يف واليــة غوجــارات،  )٢( ٣١ املــادة
يراقب ويقيد حركة مرور املركبات إىل املنطقة املتضررة ومنها وداخلها          ’’مفوض اإلغاثة يف الوالية جيوز له أن        

؛ قـانون تقـدمي أعمـال اإلغاثـة     )‘‘ويراقب ويقيد دخول أي شخص إىل منطقة متضررة وتنقله فيها ومغادرته هلا 
جيـوز حلكومـة صـاحب اجلاللـة أن تـصدر أمـرا             ’’). أ( ٤، الفقـرة    )بـال ني (،١٩٨٢ املتعلقة بالنكبات الطبيعيـة،   

 حكومـة جاللتـه للـدخول إىل أي         ةيستوجب على الرعايا األجانب أو الوكاالت األجنبية احلصول علـى موافقـ           
 ).‘‘منطقة متضررة بنكبة وطنية ألي غرض كان

ــضادة للكــوارث   ا )٣٩٠( ــدابري امل ــانون األساســي للت ــرانلق ــه /، حزي ــان(، ١٩٩٧يوني ــادة )الياب ــضا  . ٦٣، امل وانظــر أي
 ).القيود املفروضة على حركة املرور وقت الكارثةتتناول و (٧٦ املادة

رث املنوطة بـاألجهزة اخلاضـعة   الوزير الداخلية بشأن مهام احلماية من الكو  ) XII.15 (٤٨/١٩٩٩املرسوم رقم    )٣٩١(
 ).د( و )ج) (٣ (١٥املادة ) هنغاريا( لوزير الداخلية،
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ها ي ويــنص القــانون التــشيكي علــى أن مــالكي العقــارات ومــستخدميها ومــدير .)٣٩٢(الكــوارث
ــائم  ’’يلزمــون  ــسماح بوصــول األشــخاص الق ــارات   نيبال ــاذ أو العــالج إىل العق  بأعمــال اإلنق

 .)٣٩٣(‘‘إىل البنايات أو
 

 تسهيل الوصول ‘٢’  
حية الدولـة املتلقيـة يف      تتجاوز بعض األحكام املتعلقـة حبريـة احلركـة جمـرد تقييـد صـال               - ١١٦

. احلــد مــن حريــة احلركــة وتــستوجب فعــال أن تتخــذ إجــراءات إجيابيــة لتــسهيل تلــك احلركــة  
 أمهيـة خاصـة يف هـذا البـاب، إذ يـنص علـى أن منـسق        ٤٦/١٨٢ويكتسي قرار اجلمعية العامة  
 على حنـو نـشط، مـن خـالل أمـور تـشتمل             ’’القيام  يتوىل مسؤولية  اإلغاثة يف حاالت الطوارئ   

علــى التفــاوض إذا اقتــضى األمــر، بتيــسري وصــول املنظمــات التنفيذيــة إىل املنــاطق الــيت تواجــه   
 ةك باحلـصول علـى موافقـ   لـ حاالت الطوارئ من أجـل اإلسـراع بتقـدمي املـساعدة الطارئـة، وذ             

مجيع األطراف املعنية ومن خـالل طرائـق مثـل إقامـة ممـرات مؤقتـة لإلغاثـة حيثمـا يلـزم، وأيـام                        
تـسهيل    وتدعو بعض الصكوك األخرى الـدول إىل       .)٣٩٤(‘‘ة وغريها من األشكال   ومناطق راح 

 وتتنـاول عـدة     .)٣٩٥(املرور وحريـة التنقـل دون أن تـورد تفاصـيل الطرائـق احملـددة هلـذا االلتـزام                  
 شـركات الطـريان الوطنيـة أو غريهـا     لـدى صكوك تسهيل الوصول عن طريق توفري حيز شاغر  

ل، تــنص معاهــدة ثنائيــة بــني الواليــات املتحــدة األمريكيــة  وعلــى ســبيل املثــا. مــن التــسهيالت
 تنقـل ممثلـي الواليـات املتحـدة إىل          وتـسهل احلكومة الصينية سـوف تـسمح       ’’والصني على أن    

سـتوفر النقـل الـضروري بالـسيارات لـتمكني          ’’، وتنص علـى التـزام حمـدد بأهنـا           ‘‘الصني ومنها 
 وعلـى نفـس     .)٣٩٦(‘‘أرجاء الـصني دون تـأخري      من السفر حبرية يف كل       ةممثلي الواليات املتحد  

__________ 
انظــر أيــضا قــانون إدارة الكــوارث يف ســري النكــا و). ٢( ٣٠، املــادة )منغوليــا(قــانون احلمايــة مــن الكــوارث  )٣٩٢(

ــم ــات منظمــات    ) (أ( )١( ١٤، الفقــرة ٢٠٠٥ ،١٣ رق ــة يف عــداد واجب ــدخول إىل املنطقــة املنكوب ــدرج ال وي
 ). اجمللس الوطين إلدارة الكوارثاإلغاثة يف حاالت الكوارث، لكنه ال يسري إال على املنظمات اليت يعينها

 ).ج( )٢( ٢٥، املادة ٢٠٠٠، )اجلمهورية التشيكية( املتكامل اإلنقاذقانون  )٣٩٣(
 .)د (٣٥املرفق، الفقرة  )٣٩٤(
 املنشئ آللية اجلماعة لتسهيل التعاون املعزز يف جمال         EC/2001/792 انظر على سبيل املثال، قرار اجمللس األورويب       )٣٩٥(

 Official Journal of the European Communities, vol. 44, No. L)ساعدة املتعلقـة باحلمايـة املدنيـة،   تـدخالت املـ  

 نقــل املــوارد لتــدخالت املــساعدة  لتــسهيل تــدابري تتخــذ... ملفوضــية ا’’وتــنص علــى أن ) (ح( ٤، املــادة (297
ــة لعمليــات  و ؛)‘‘وغريهــا مــن أعمــال الــدعم  ــة الدولي ، ١٩٩١ املــساعدة اإلنــسانية، مــشاريع املبــادئ التوجيهي

 حريــة الوصــول وحريــة التنقــل داخــل منطقــة عمليــات املــساعدة  وتــسهل] الــدول[تــضمن ’’) (ح( ٢١ املــادة
 .)والتوكيد مضاف) (‘‘اإلنسانية لألفراد املعينني من الدولة أو املنظمة املقدمة للمساعدة لغرض مهمتهم

، ) متبادلة املشفوعة مبذكرات (مة من الواليات املتحدة إىل الشعب الصيين        تفاق املتعلق باملساعدة الغوثية املقد    اال )٣٩٦(
 ).ب( - )أ(املادة اخلامسة ، ١٩٤٧ الواليات املتحدة األمريكية، -الصني 
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الــسلطات املختــصة يف الدولــة ’’املنــوال، تــنص معاهــدة ثنائيــة بــني سويــسرا والفلــبني علــى أن  
بتسهيل النقل السريع إىل مكان الكارثة لوحدات املعونـة، وكالهبـا ومعـداهتا        ... الطالبة تتعهد   

 .)٣٩٧(‘‘وإمدادات املعونة
تتخـذ  ’’ أن    لعمليات اإلغاثة يف حـاالت الكـوارث       ار النموذجية وتقترح قواعد اليونيت   - ١١٧

الدولة املتلقية والدولة املساعدة كافة التـدابري املمكنـة لكـي تـوفر شـركات طرياهنـا النقـل علـى                     
تتخذ كافة التـدابري املمكنـة حـىت        ’’و‘‘ سبيل األولوية ألفراد اإلغاثة املعينني وإلمدادات اإلغاثة      

غاثـة املعيـنني    لنقل باجملـان أو بأسـعار أو معـدالت احلـد األدىن ألفـراد اإل              تتيح شركات طرياهنا ا   
وتوصي القواعد النموذجية أيـضا بـأن تـوفر الدولـة املتلقيـة والدولـة             . )٣٩٨(“وإلمدادات اإلغاثة 

ال تكـون أعلـى مـن الرسـوم الـيت تطبقهـا            ’’املساعدة النقل باجملال لشحنات اإلغاثة، أو برسوم        
محر واهلالل األمحر املتعلقـة     وتنص مبادئ وقواعد الصليب األ    . )٣٩٩(‘‘داداهتاالدولة على نقل إم   

تبـذل اجلمعيـات الوطنيـة كـل جهـد للحـصول علـى              ’’باإلغاثة يف حـاالت الكـوارث علـى أن          
تــسهيالت مــن دوائــر النقــل احلكوميــة أو اخلاصــة يف بلــداهنا مــن أجــل النقــل الــسريع، باجملــان   

ممكنا، إلمدادات اإلغاثـة، مبـا فيهـا الـسلع العـابرة، املوجهـة               كان ذلك    امبأسعار خمفضة كل   أو
لتـدابري الراميـة    قرار املؤمتر الدويل للـصليب األمحـر املتعلـق با         وصي  ي و .)٤٠٠(‘‘لضحايا الكوارث 

 سـواء  -ترخص كافة احلكومات لشركات طرياهنا الوطنيـة       ’’إىل التعجيل باإلغاثة الدولية بأن      
 بالنقـل اجملـاين أو، إذا تعـذر ذلـك، بالنقـل             -وي الـدويل أم ال      كانت أعضاء يف احتاد النقل اجلـ      

. ، حيثمـا أمكـن ذلـك علـى حنـو معقـول             اإلغاثة وأفـراد اإلغاثـة     إلرسالياتاحلد األدىن   أسعار  ب
 أن تـصدر     على احلكومات اليت قد تستفيد يف هناية األمر من مـساعدات اإلغاثـة             وينبغي خباصة 

طنية بتخويل هـذه املعاملـة ألفـراد اإلغاثـة القـادمني وشـحنات              تعليماهتا إىل شركات طرياهنا الو    
 .‘‘ التجاريـة والبـضائع  العـاديني   الركـاب اإلغاثـة القادمـة، حـىت ولـو تطلـب األمـر تأجيـل نقـل        

جيــوز  ’’ه للمــساعدة يف حــاالت الكــوارث باخلــارج علــى أنــاحلكومــة األســتراليةوتــنص خطــة 
اليت ترسل لتلبية طلب مساعدة من منظمـة مماثلـة          للحكومة أن تنقل موارد املنظمات احلكومية       

__________ 
االتفاق املـربم بـني اجمللـس االحتـادي السويـسري وحكومـة مجهوريـة الفلـبني بـشأن التعـاون يف حالـة الكـوارث                           )٣٩٧(

 .٢-٨، املادة ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٦لطوارئ الكربى، الطبيعية أو حاالت ا
 .٨، املرفق ألف، القاعدة UNITAR, Policy and Efficacy Studies, No 8 (Sales No. E.82.XV.PE/8): انظر )٣٩٨(
 ).٢ (١١املرجع نفسه، القاعدة  )٣٩٩(
 وأعيــد .٤-٩الفقـرة    حـاالت الكـوارث،  محـر واهلـالل األمحــر املتعلقـة باإلغاثـة يف    مبـادئ وقواعـد الـصليب األ    )٤٠٠(

 .، املرفق الرابع)١٩٩٦فرباير / شباط٢٩ (٣١٠، رقم International Review of the Red Crossطبعها يف 
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إدارة ، شـــريطة أن توافـــق وكالـــة ‘حـــدود احليـــز املتـــاح’يف بلـــد متـــضرر مـــن الكـــوارث، يف 
 .)٤٠١(‘‘ يف البلد املتلقي على هذا النقلالكوارث

 
 حقوق التحليق واهلبوط ‘٣’ 

ــة يف حــاالت الكــوارث      - ١١٨ ــة باإلغاث ــصكوك املتعلق ــا ختــول ال ــكــثريا م ــق  حق وق التحلي
ــشتها يف   ســياق مــن  ورغــم أن هــذه املــسائل جتــري يف   . واهلبــوط ــسياقات الــيت ســبقت مناق ال
ــة  (أعــاله،) ب( و) أ(الفــرعني  ــة املتلقي ــة العبــور أو يف الدول ، فــإن هــذه األحكــام  )أي يف دول

 .)٤٠٢(كثريا ما ال تقيم هذا التمييز، بل إهنا تصاغ بطريقة عامة تسري على أي مكان
ــن - ١١٩ ــدويل علــى أنــ   ٩ص املرفــق وي ــة الطــريان املــدين ال ــدول جيــب علــى   ’’ه مــن اتفاقي ال

ــسرياملتعاقــدة   القائمــة الطــائرات أو عبورهــا مــن جانــب مغادرهتــا  وأ الــدخول إىل أقاليمهــا  تي
ا من األمـم املتحـدة أو بالنيابـة    معترف هب يتم تشغيلها بواسطة منظمات دولية      رحالت لإلغاثة   ب

جيـب  ’’أنـه    كما يؤكد على     .)٤٠٣(‘‘بواسطة الدول ذاهتا أو بالنيابة عنها     عن تلك املنظمات أو     
أن تبدأ مثل هذه الرحالت يف أقرب وقت ممكن إثر احلصول علـى موافقـة الدولـة الـيت حتـصل                     

جيب على الـدول املتعاقـدة أن   ’’وأن ما يصل يف تلك الرحالت من أفراد ومواد  ‘‘ على اإلغاثة 
ويتضمن عـدد مـن املعاهـدات الثنائيـة أحكامـا         . )٤٠٤(“ بدون تأخري  ]ـه[تتأكد من إهناء إجراءاتـ   

وتقــصر كــل املعاهــدات الثنائيــة . مماثلــة بــشأن حقــوق التحليــق واهلبــوط يف حــاالت الكــوارث
تقريبا معاجلتها للعبور وحرية التنقل على حكم من هذا القبيل دون تناول مـا سـبقت مناقـشته                  

ــسائل التنقـــل    ــسابقني مـــن مـ ــة  يف الفـــرعني الـ ــة املتلقيـ ــور أو الدولـ ــة العبـ  .)٤٠٥(الـــربي يف دولـ
__________ 

واخلطـــة األســـترالية للمـــساعدة يف حـــاالت الكـــوارث باخلـــارج،  ؛ ) أعـــاله٢٠انظـــر احلاشـــية  (التوصـــية يـــاء )٤٠١(
  .٢-١-٦، الفقرة ١٩٩٨أبريل /نيسان

 ١٠ املرفق ألف، القاعـدة      .١٩٨٢قواعد اليونيتار النموذجية لعمليات اإلغاثة يف حاالت الكوارث،         لكن انظر    )٤٠٢(
ــنح ’’ ( ــة مت ــة املتلقي ــدادات       ر تالدول ــنني وإم ــة املعي ــراد اإلغاث ــيت تنقــل أف ــوط للطــائرات ال ــق واهلب ــصا للتحلي خي

 ).التوكيد مضاف). (‘‘اإلغاثة
جيـب علـى الــدول   ’’ (١٠-٨انظـر أيـضا الفقـرة    و. ٨-٨، الفقــرة ١٩٤٤ين الـدويل، لعـام   اتفاقيـة الطـريان املـد    )٤٠٣(

املتعاقدة تسهيل دخـول وعبـور ومغـادرة الطـائرات املـشتركة يف عمليـات مكافحـة التلـوث البحـري أو منعتـه،                     
يف عمليـــات أخـــرى لـــضمان ســـالمة البحـــار وســـالمة الـــسكان أو محايـــة البيئـــة البحريـــة، وذلـــك يف            أو

 ).‘‘الطوارئ تحاال
 .٩-٨ و ٨-٨، الفقرتان املرجع نفسه )٤٠٤(
تفاق املربم بني مجهورية النمسا ومجهورية أملانيا االحتاديـة بـشأن املـساعدة املتبادلـة يف       الانظر على سبيل املثال، ا     )٤٠٥(

ــة يف حــاالت الكــوا ا؛ واتفــاق ٨ املــادة ،١٩٨٨حــاالت الكــوارث أو احلــوادث اخلطــرية،   رث ملــساعدة ملتبادل
؛ )٥( ٦ املـادة    ،١٩٨٥ مجهورية أملانيا االحتادية،   -، الدامنرك   )ذكرات متبادلة مب املشفوع(احلوادث اخلطرية    أو

ــة  ــسا     اواتفاقي ــة الكــوارث أو احلــوادث اخلطــرية، فرن ــة يف حال ــساعدة املتبادل ــادة ،١٩٨١  بلجيكــا،-مل ؛ ٦ امل
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تتضمن قرارات عديدة حكما بشأن حقوق التحليـق واهلبـوط، إذ تـنص يف صـيغ متعـددة               كما
مينح الترخيص بالتحليق والتجمع دون تـأخري ويعفـى مـن أي رسـوم للـهبوط أو أي      ’’على أن  

 صـاحلة طيلـة مرحلـة       من املستصوب أن تكـون تلـك التـراخيص        ’’وأنه   )٤٠٦(‘‘رسوم ذات صلة  
 .)٤٠٧(‘‘اإلغاثة الطارئة

 
 املركز - جيم 

تـثري اإلغاثـة يف حـاالت الكـوارث مـسائل مركـز األفـراد املـشاركني واملنظمـات الــيت           - ١٢٠
ــة يف حــاالت  التعــرف علــى  ســبل أوال وســيتناول هــذا الفــرع  . ينتمــون إليهــا  عمليــات اإلغاث

، وإصدار بطاقات هوية لفرادى أعضاء فـرق        الكوارث، مبا فيها استعمال رمز معترف به دوليا       
ثانيا، سـيتناول   . اإلغاثة يف حاالت الكوارث، وتقدمي قوائم باألفراد إىل سلطات الدولة املتلقية          

 ،يهـــا تلـــك املمنوحـــة ملـــسؤويل الدولـــة مـــسألة االمتيـــازات واحلـــصانات والتـــسهيالت، مبـــا ف 
 .احلكومية الدوليةواملنظمات احلكومية الدولية وموظفيها؛ واملنظمات غري 

__________ 
 

تفـاق  الاو؛  ٦ املـادة    ،١٩٧٧  أملانيا، -ث اخلطرية، فرنسا    ملساعدة املتبادلة يف حالة الكوارث أو احلواد      ا واتفاقية
 املربم بني حكومة مجهورية موزامبيق وحكومة مجهورية جنوب أفريقيا بشأن تنسيق خدمات البحث واإلنقـاذ،              

 بلجيكـا،   -ملساعدة املتبادلـة يف حالـة الكـوارث أو احلـوادث اخلطـرية، هولنـدا              ا؛ واتفاقية   )٥ (٥ املادة   ،٢٠٠٢
الـذي   (١٩٨٠،اليـة واإلسـبانية   غ املطـافئ والطـوارئ الربت     مرافـق اتفاق املساعدة املتبادلة بني     و؛  ٨ادة  امل،  ١٩٨٤

لغي بالربوتوكول املربم بني مملكة إسبانيا واجلمهورية الربتغالية بـشأن التعـاون الـتقين واملـساعدة املتبادلـة                  هني وأُ أُ
تفــاق املــربم بــني حكومــة الاو؛ )٥( - )٤( ٢ املــادة )١٩٩٢مــارس / آذار٩ املــؤرخ ،يف ميــدان احلمايــة املدنيــة

 ،٢٠٠٠مجهوريـــة جنـــوب أفريقيـــا وحكومـــة مجهوريـــة ناميبيـــا بـــشأن تنـــسيق خـــدمات البحـــث واإلنقـــاذ،   
يف حـاالت الكـوارث،     املتبادلة  لتأهب للكوارث والوقاية منها، واملساعدة      بشأن ا ؛ واتفاق التعاون    )٥( ٥ املادة

ربوتوكـــول املـــربم بـــني األمـــم املتحـــدة     ال وينـــشئ .، املـــادة الرابعـــة عـــشرة  ١٩٨٨األرجنـــتني،  -إســـبانيا 
، ٢٠٠١مجهوريــة أوزبكــستان لتــسهيل تقــدمي املــساعدة اإلنــسانية مــن أوزبكــستان إىل أفغانــستان،    وحكومــة
 فبينما تلتزم األمـم املتحـدة بتقـدمي   : ، التزامات تكميلية على األمم املتحدة واحلكومة١٧-١ و   ١٦-١الفقرتان  

إشعار مسبق مبا يزمع القيام به من حتليقات أو عمليات هبوط طائراهتا وتبلـغ كافـة املنظمـات الدوليـة واملنظمـة             
غري احلكومية بأنظمة اجملال اجلوي ذات الصلة يف أوزبكستان، تلتزم احلكومة بتخويل حقوق التحليـق واهلبـوط       

 .بالتساوي بني كافة مقدمي املساعدة اإلنسانية
 .١٤، املادة ١٩٩١يع املبادئ التوجيهية الدولية لعمليات املساعدة اإلنسانية، مشار )٤٠٦(
، ) أعــاله٢٠انظــر احلاشــية  (تــدابري التعجيــل باإلغاثــة الدوليــة    قــرار املــؤمتر الــدويل للــصليب األمحــر بــشأن       )٤٠٧(

 واملنظمــات غــري وانظــر أيــضا مدّونــة الــسلوك للحركــة الدوليــة للــصليب األمحــر واهلــالل األمحــر  . الم التوصــية
ينبغـي أن ختـول     ’’ (٢، املرفـق األول، الفقـرة       ١٩٩٥احلكومية يف جمـال أعمـال اإلغاثـة يف حـاالت الكـوارث،              

احلكومات رخصة التحليق وحقوق اهلبوط للطائرات اليت تنقل إمدادات اإلغاثة الدولية وأفرادها، طيلـة مرحلـة         
 ).‘‘اإلغاثة يف حاالت الطوارئ
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 التعرف - ١ 
ــى         - ١٢١ ــسهل عل ــد وأن ي ــالني، ال ب ــة يف حــاالت الكــوارث فع ــراد اإلغاث لكــي يكــون أف

 التعـرف  الضحايا وأعضاء حكومة الدولـة املتلقيـة، وسـائر أفرقـة اإلغاثـة يف حـاالت الكـوارث             
علقة بـالتعرف   ألحكام املت اويف هذا الصدد، ميكن الوقوف على ثالث أنواع خمتلفة من           . عليهم

أوال، ترخص بعض األحكام باسـتخدام      . واليت ترد بانتظام يف الصكوك ذات الصلة بالكوارث       
. رمــز معتــرف بــه دوليــا حيملــه أفــراد اإلغاثــة يف حــاالت الكــوارث أو يظهرونــه علــى معــداهتم

الت ثانيا، يتناول نوع آخر من األحكام اهلوية احملددة لكل فرد من أفراد فريـق لإلغاثـة يف حـا                  
ثالثـا، تتنـاول بعـض األحكـام        . الكوارث، وذلـك عمومـا عـن طريـق اسـتخدام بطاقـات اهلويـة              

ويتنـاول هـذا    . لمـساعدة بقائمـة لألفـراد للدولـة املتلقيـة         املقدمـة ل  التعرف باشتراط إدالء اجلهـة      
 .كل نوع من هذه األحكام تباعاالفرع 

 
 الت الكوارثالشارة أو الرمز املميز يف عمليات اإلغاثة يف حا )أ( 

ــة يف      - ١٢٢ تــنص عــدة صــكوك علــى اســتخدام شــارة مميــزة للتعــرف علــى عمليــات اإلغاث
إدارة بــفاتفـاق رابطــة أمـم جنـوب شــرق آسـيا املتعلـق      . حـاالت الطـوارئ، وأفرادهــا ومعـداهتا   

ــتجابة حلــاالت  واالالكــوارث ــوارئس ــ الط ــى أن  ي ــسؤولني   ’’نص عل ــسكريني وامل ــراد الع األف
  عالمـة ات عليهـا ز هبم واملـشاركني يف عمليـة املـساعدة يـسمح هلـم بارتـداء بـ                املدنيني املرتبطني 

 املتعلقـة بـسالمة مـوظفي       ١٩٩٤ أمـا اتفاقيـة      .)٤٠٨(‘‘ عند قيامهم مبهـامهم الرمسيـة      ةتعريف مميز 
 )٤٠٩(٢٠٠٥ألفـــراد املـــرتبطني هبـــا، بـــصيغتها املوســـعة مبقتـــضى بروتوكـــول ااألمـــم املتحـــدة و

ــراد و   ــستوجب أن حيمــل األف ــسف فت ــات وال ــساعدة   ناملركب ــدمي امل ــشاركة يف تق  والطــائرات امل
مل يقــرر األمــني العــام لألمــم املتحــدة خــالف       مــا....  عالمــات مميــزة ’’ الطارئــة اإلنــسانية

لتعجيل يف تسليم املـساعدة يف حـاالت الطـوارئ           ل ١٩٨٤وينص مشروع اتفاقية    . )٤١٠(‘‘ذلك
اليت تستخدم عالمة مميزة معترف هبـا دوليـا،    الدول أو املنظمات املقدمة للمساعدة و     ’’على أن   

أن تقوم باستخدام تلـك العالمـة لتعريـف إرسـاليات اإلغاثـة ومعـداهتا ووسـائل نقلـها                   ] عليها[

__________ 
 .١٥ املادة ،١٥٧، الصفحة ASEAN Document Series, 2005: انظر )٤٠٨(
 .٢٠٩-٢٠٤ يف الفقرات انظر أدناه املناقشة املتعلقة حبماية موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا )٤٠٩(
 United Nations Treaty Series, vol. 2051, No (اتفاقيـة سـالمة مـوظفي األمـم املتحـدة واألفـراد املـرتبطني هبـا         )٤١٠(

 ).١ (٣، املادة (35457
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يف حني أن تلك اليت ال تستخدم أي عالمـة، عليهـا أن             ‘‘ وموظفيها ومقارهم حسب االقتضاء   
 .)٤١١(ةتقوم باستخدام العالمة الدولية املميزة للحماية املدني

جيوز استخدام شارة مميزة معترف هبـا       ’’وتوصي مبادئ ماكس بالنك التوجيهية بأنه        - ١٢٣
القواعـد  ’’وأن  ‘‘ دوليا ألغراض إرشادية للتعرف على شـحنات املـساعدة وخـدماهتا وأفرادهـا            

الواجبــة التطبيــق الــيت حتكــم اســتعمال علــم األمــم املتحــدة وشــعارها وشــعار الــصليب األمحــر    
للجمعيــات املوصــى هبــا وتوصــي القواعــد واملمارســات  )٤١٢(‘‘ألمحــر جيــب احترامهــاواهلــالل ا

 سلع اإلغاثـة وخـدماهتا وأفرادهـا، وفقـا          بالتعرف على ” الوطنية للبلقان بأن تسمح احلكومات    
روع ش ويــنص مــ.)٤١٣(‘‘اهلــالل األمحــر/ســيما باســتعمال شــعار الــصليب األمحــر للقــانون، وال

أفــراد املنظمــة ’’ بالقــانون الــدويل الطــيب واإلنــساين علــى أن   النمــوذجي املتعلــق١٩٨٠اتفــاق 
 .)٤١٤(‘‘ةأو يضعون عالمة مميز/يرتدون البزات

مـأمور احلمايـة يف   ’’وفيما يتعلق بالقانون الوطين، فإن القانون املنغويل يـنص علـى أن       - ١٢٤
القـانون  ويـنص   . )٤١٥(‘‘حاالت الكوارث يرتدي بـزة تـبني رتبتـه وشـاراته تبعـا ملنـصبه الرمسـي                

توضــع عالمــة دوليــة مميــزة للحمايــة املدنيــة علــى  ’’اهلنغــاري املتعلــق باحلمايــة املدنيــة علــى أنــه  
ــة      بــسمال ــة أو معــدات تقني ــة، وكــذلك علــى أي مركب ــة املدني  الــشخص الــذي يقــوم باحلماي
مرفـق احلمايـة املدنيـة    ”وتكون هذه العالمـة هـي   مرفق مستخدم يف أغراض احلماية املدنية،     أو
 وعلى نفس املنوال، يشترط القانون البنمي أن يعرف املعهـد الـوطين             .)٤١٦(‘‘هورية هنغاريا جلم

__________ 
ــادة ،A/39/267/Add.2-E/1984/96/Add.2الوثيقـــــة  )٤١١( ــا ). ٢(-)١( ١٢ املـــ ــة يف  كمـــ يـــــنص مـــــشروع االتفاقيـــ

تتخذ التدابري الالزمة لإلشراف على عرض هذه العالمات ومنع    ’’على أن كافة اجلهات الفاعلة      ) ٣( ١٢ املادة
 .‘‘إساءة استعماهلا

 ,Peter MacAlister-Smith, Draft International Guidelines for Humanitarian Assistance Operations: انظـر  )٤١٢(

(Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg, Germany, 1991) ،
 .١٣املادة 

جتمــاع املتعلــق بالقــانون الــدويل لالســتجابة  االجلمعيــات الوطنيــة للبلقــان،املوصــى هبــا، االقواعــد واملمارســات  )٤١٣(
 .١٥ اجلزء الثالث، الفقرة ،)٢٠٠٤سبتمرب /أيلول ٢٦-٢٠بلغراد، (حلاالت الكوارث 

ــادة  )٤١٤( ــراد،   () ٢( ١٥املـ  ٢٣-١٧استنـــسخ يف تقريـــر املـــؤمتر التاســـع واخلمـــسني لرابطـــة القـــانون الـــدويل، بلغـ
 .)١٩٨٠أغسطس /آب

 .٣٢، املادة ٢٠٠٣ ،)منغوليا(رث قانون احلماية من الكوا )٤١٥(
 .٣٢، املادة )هنغاريا(قانون احلماية املدنية  )٤١٦(
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ــز      ل ــذا الرم ــورد وصــفا مفــصال هل ــز، وي ــز ممي ــسه برم ــة نف ــة املدني ــانون  .)٤١٧(لحماي ــضمن ق  ويت
 .)٤١٨(الواليات املتحدة حكما مماثال

 
 بطاقات اهلوية )ب( 

ــة مــن خــالل    - ١٢٥ ــاول بعــض الــصكوك مــسألة اهلوي ــة وتتن وقــد .  اســتعمال بطاقــات اهلوي
أوال، صـيغت بعـض هـذه األحكـام علـى حنـو جيعـل               . صيغت هذه البنود بـثالث طرائـق خمتلفـة        

وعلـى  .  على عاتق أفـراد اإلغاثـة يف حـاالت الكـوارث أنفـسهم             صاحلةعبء محل وثائق هوية     
ربمـة بـني إسـبانيا      سبيل املثال، تنص املعاهدة الثنائيـة املتعلقـة باإلغاثـة يف حـاالت الكـوارث وامل               

جيـب أن تكـون حبـوزهتم وثيقـة هويـة           ’’واألرجنتني على أن أفراد اإلغاثة يف حاالت الكوارث         
تــصدرها ’’وكــذلك شــهادة  ]. أي يف دولتــهم[صــاحلة يف الدولــة املطلــوب منــها املــساعدة     

ــة ــة       هيئــ ــة، وقائمــ ــة الطارئــ ــبني العمليــ ــة، تــ ــة املعنيــ ــسيق يف الدولــ ــخاص االتنــ ــذين ألشــ الــ
 .)٤١٩(‘‘لفريقا يضمهم
ثانيـا، صـيغت بعــض األحكـام علــى حنـو يتـيح االعتــراف بوثـائق اهلويــة القائمـة لــدى         - ١٢٦

اســتخدم اتفــاق مــربم بــني وعلــى ســبيل املثــال، . اجلهــات املقدمــة للمــساعدة يف الدولــة املتلقيــة
ونـص  معاهـدات ثنائيـة عديـدة        وبلجيكا مصطلحات مماثلة للمصطلحات املستخدمة يف        فرنسا
طوارئ ال يطلب منه إال أن حيمل شهادة تـبني العمليـة الطارئـة،              من أفرقة   قائد فرقة   ’’ن   أ على

سلطة الـيت تكـون الوحـدة       لـ دة ا وتصدر الـشها  .  تضمهم الذينونوع الوحدة وعدد األشخاص     
 .)٤٢٠(‘‘ويعفــى أفــراد فرقــة الطــوارئ مــن شــرطي جــواز الــسفر ورخــصة اإلقامــة. حتــت إمرهتــا

 أي عبــارة ( مـادة تتعلـق بعبـور احلــدود، فـإن الـصيغة املـستعملة       ورغـم أن هـذا احلكـم يــرد يف   
، تفـسح   ) وكذلك اإلشارة إىل اإلعفاء من شروط اإلقامـة        ،‘‘...  أن حيمل  إاليطلب منه    ال’’

اجملال لتفسري مفاده أن هذه الشهادة هي الوثيقة الوحيدة املطلوبة من أفراد اإلغاثـة يف حـاالت                 
__________ 

 .٣٣ املادة ،١٩٩٥ ،)بنما( الوطين للحماية املدنية للمعهدقانون املنشئ ال )٤١٧(
 .٢٠٤، املادة ١٩٥٠ ،الواليات املتحدة، القانون االحتادي للحماية املدنية )٤١٨(
، ١٩٨٨ األرجنتني، -والوقاية منها، واملساعدة املتبادلة يف حاالت الكوارث، إسبانيا         لتأهب للكوارث   ااتفاق   )٤١٩(

ــادة ــة امل ــضا . عــشرة الثالث ــا،     : وانظــر أي ــرتبطني هب ــراد امل ــم املتحــدة واألف ــوظفي األم ــة ســالمة م  ،١٩٩٤ اتفاقي
، ‘‘مناسـبة إلثبـات اهلويـة     حيمل مجيع موظفي األمم املتحـدة ومجيـع األفـراد املـرتبطني هبـا وثـائق                 ’’) ٢( ٣ املادة

وانظـر أيـضا املناقـشة املتعلقـة حبمايـة مـوظفي األمـم        .  االختيـاري ٢٠٠٥بصيغتها املوسـعة مبقتـضى بروتوكـول        
 .أدناه ٢٠٩-٢٠٤ يف الفقرات املتحدة واألفراد املرتبطني هبا،

). ٢ (٤ املـادة    ،١٩٨١ جيكـا،  بل -ملـساعدة املتبادلـة يف حالـة الكـوارث أو احلـوادث اخلطـرية، فرنـسا                 ااتفاقية   )٤٢٠(
 أعـاله، يف  ٢إذا تعـذر تقـدمي الـشهادة املـشار إليهـا يف الفقـرة       ’’ه نـ علـى أ  )٣( ٤املادة  يف  وتنص االتفاقية أيضا    

 .‘‘عبور احلدود لغرض القيام بعملية طارئةتفيد وجوب حالة طارئة للغاية، تكفي أي شهادة مالئمة أخرى 
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فإهنا تكفـي   مة عندما يكونون داخل إقليم الدولة املتلقية، وبالتايل         الكوارث باعتبارها مسألة عا   
 .ألغراض التعريف أيضا

ثالثا، تستوجب بعض األحكام على الدولة املتلقية أن تسهل فعال التعرف علـى أفـراد     - ١٢٧
فاتفاقيـة البلـدان األمريكيـة لتـسهيل        . اإلغاثة يف حاالت الكـوارث بإصـدار بطاقـات هويـة هلـم            

الدولـة املقدمـة للمـساعدة والدولـة املتلقيـة          ’’دة يف حاالت الكوارث تنص مثال على أن         املساع
بذالن كل جهد ممكن لتزويد أفـراد املـساعدة بكـل الوثـائق أو الوسـائل الـيت ميكـن        تللمساعدة  

 وعلى نفس املنوال ينص االتفـاق النمـوذجي الـشامل           .)٤٢١(‘‘هبا تعريف أنفسهم بصفتهم تلك    
رئــيس عمليــة االتفــاق ’’ املدنيــة املرفــق مببــادئ أوســلو التوجيهيــة علــى أن  لألصــول العــسكرية

ــة     ــة تتـــضمن املعلومـــات التاليـ ــة هويـ ــا بطاقـ ــنني حمليـ ــراد املعيـ ــة األفـ : النمـــوذجي يـــصدر لكافـ
؛ وتــاريخ اإلصــدار وتــاريخ انتــهاء  )عنــد االقتــضاء(الكامــل؛ وتــاريخ املــيالد؛ والــدائرة   االســم

 .)٤٢٢(‘‘الصالحية، والصورة
 

 قوائم األفراد )ج( 
ريا، تتناول بعض الـصكوك مـسألة التعريـف باشـتراط قيـام رئـيس عمليـة اإلغاثـة                   خوأ - ١٢٨

وعلـى سـبيل املثـال، تـنص املعاهـدة الثنائيـة املربمـة بـني         . بتقدمي قائمة لألفراد إىل الدولة املتلقيـة  
القنـــوات ألرجنـــتني علـــى أن الدولـــة املقدمـــة للمـــساعدة ترســـل قائمـــة عـــن طريـــق  اشـــيلي و

الدبلوماسية إىل الدولة املتلقية متـضمنة مكـان وزمـن دخـول فرقتـها؛ وأمسـاء أعـضائها وفئـاهتم                    
ووظائفهم وأرقام تعريفهم؛ وأمسـاء املنظمـة الـيت ينتمـون إليهـا؛ ووصـفا مبعـدات الـدعم الـتقين                     

ــا  ــيت حيملوهن ــوال،   .)٤٢٣(ال ــس املن ــى نف ــضمن وعل ــساعدة يف حــاالت    تت ــترالية للم ــة األس  اخلط
لكــوارث باخلــارج قائمــة مماثلــة باملعلومــات الــيت ينبغــي أن يقــدمها أفــراد اإلغاثــة يف حــاالت    ا

__________ 
 .)ب( املادة السابعة )٤٢١(
ملبادئ التوجيهية املتعلقة باستخدام األصول العسكرية وأصول احلماية املدنيـة يف اإلغاثـة يف حـاالت الكـوارث             ا )٤٢٢(

 وانظر أيـضا . ٣٢ و ٣١، الفقرتان ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين ٢٧ ،١، التنقيح   ‘‘مبادئ أوسلو التوجيهية  ’’-
 لعملية االتفاق النموذجي اأفرادبصفتهم  املوفدون حيمل األفراد العسكريون وأفراد احلماية املدنية’’ (٣٣الفقرة 

ختـول حكومـة الدولـة املتـضررة لعمليـة          ’’ (٦؛ املرجع نفـسه، الفقـرة       )‘‘يف إطار األمم املتحدة عالمات مالئمة     
االتفاق النموذجي حق إبراز العلم الوطين أو غريه من عالمات التعريف املناسبة يف مقرها أو خميماهتا أو غريهـا                    

يـتم  الذين  ويضع عالمة مالئمة األفراد العسكريون وأفراد احلماية املدنية         . ماكن، وعلى مركباهتا وسفنها   من األ 
يق الشؤون اإلنسانية والذين يتمتعون مبركز اخلـرباء املوفـدين يف مهمـة لألمـم               سحتت إشراف مكتب تن   إيفادهم  
 يف مهــام لإلغاثــة يف ونمايــة املدنيــة املوفــد ينتــشر األفــراد العــسكريون وأفــراد احل ’’ (٢٩الفقــرة و؛ )‘‘املتحــدة

 ).‘‘حاالت الكوارث مرتدين بزات وطنية
ــوارث،       )٤٢٣( ــال الكـ ــاون يف جمـ ــشأن التعـ ــتني بـ ــة األرجنـ ــيلي ومجهوريـ ــة شـ ــني مجهوريـ ــربم بـ ــاق املـ  ،١٩٩٧ االتفـ

 ).١( ٥ املادة
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لتمكني الـرئيس األسـترايل للبعثـة       ’’الكوارث إىل املركز الوطين لتنسيق إدارة حاالت الطوارئ         
 .)٤٢٤(‘‘إصدار أي وثيقة هوية ضرورية... من 

 
 والتسهيالت االمتيازات واحلصانات - ٢ 

ح عدد من االتفاقيات الدولية امتيازات وحـصانات إىل كيانـات وفئـات معينـة مـن         مين - ١٢٩
  احلكوميـة  أو املنظمـات   )٤٢٥(األفراد، مـن قبيـل املمـثلني الدبلوماسـيني والقنـصليني للحكومـات            

 وتتبــاين هــذه االمتيــازات واحلــصانات تبعــا للمــستفيد، لكنــها تــشمل  .)٤٢٦(الدوليــة وموظفيهــا
خول إىل اإلقلـيم وتـراخيص العمـل؛ وحريـة التنقـل والـسفر داخـل        عموما تسهيالت بشأن الـد    

اإلقليم، رهنا بالتشريع احمللي؛ وحرمة أماكن العمل، واحملفوظـات واالتـصاالت؛ واإلعفـاء مـن              
اخلدمات الشخصية والرسوم اجلمركية والضرائب؛ واحلصانة من االعتقـال أو االحتجـاز ومـن      

داء مهــــام البعثــــات الدبلوماســــية والقنــــصلية ألاإلجــــراءات القانونيــــة؛ وتــــسهيالت أخــــرى 
كمــا متــنح املنظمــات الدوليــة شخــصية اعتباريــة مبقتــضى القــانون احمللــي . املنظمــات الدوليــة أو
وقـد مت التـصديق علـى    . خيوهلـا أهليـة التعاقـد والتملـك والتـصرف يف املمتلكـات والتقاضـي           مما

مومــا بــأن الــبعض علــى األقــل مــن االتفاقيــات املــذكورة أعــاله علــى نطــاق واســع واعتــرف ع
 .)٤٢٧(قواعدها ذات الصلة تشكل جزءا من القانون العريف

ولعل القواعد العامـة الـوارد وصـفها أعـاله وثيقـة الـصلة باحلـاالت الـيت تتناوهلـا هـذه                       - ١٣٠
 يف عمليـات اإلغاثـة يف حـاالت         نيوبالتايل، فإن املنظمات الدولية وموظفيها املشارك     . الدراسة

__________ 
  ٢-٣-٦، الفقرتـــان )١٩٩٨أبريـــل /نيـــسان(اخلطـــة األســـترالية للمـــساعدة يف حـــاالت الكـــوارث باخلـــارج   )٤٢٤(

 .٣-٣-٦ و
ــات الدبلوماســية،    )٤٢٥( ــا للعالق ــة فيين ــصلية،   ١٩٦١اتفاقي ــات القن ــا للعالق ــة فيين ــات  ١٩٦٣؛ واتفاقي ــة البعث ؛ واتفاقي

متثـل  بعثـة مؤقتـة   ’’تعريفـا واسـعا باعتبارهـا     ‘‘ البعثـة اخلاصـة   ’’ورغم أن هذه االتفاقية تعرف      . ١٩٦٩اخلاصة،  
دولة أخرى مبوافقة الدولة األخرى لتعاجل معها مسائل حمـدودة أو لتـؤدي لـديها مهلـة                 الدولة وتوفدها دولة إىل     

 توضح أن الغرض منها هو تنظيم ظاهرة الدبلوماسـية اخلاصـة       ة، فإن األعمال التحضريي   ))أ( ١املادة  (‘‘ حمدودة
، الفقـرات  Yearbook of the International Law Commission 1964, Vol. II : يفA/CN.4/166، الوثيقـة  انظـر (

ــادة  ٣  و٢، والفقرتـــان ١١٩-٦١  و١٩-١١ ــة للمـ ، Yearbook … 1967, Vol. II، ١ مـــن شـــرح اللجنـ
 ).٣٤٨ الصفحة

؛ واتفاقيـة امتيـازات الوكـاالت املتخصـصة وحـصاناهتا،      ١٩٤٦اتفاقية امتيازات األمم املتحدة وحصاناهتا، لعام       )٤٢٦(
 .١٩٥٩لدولية للطاقة الذرية وحصاناهتا، لعام ؛ اتفاقية امتيازات الوكالة ا١٩٤٧لعام 

، حمكمـة العـدل الدوليـة،       ١٩٦٣  و ١٩٦١انظر بشأن االمتيازات واحلصانات الـيت تقرهـا اتفاقيتـا فيينـا لعـامي                )٤٢٧(
 Diplomatic and Consular Staff) الواليـات املتحـدة ضـد إيـران    ) (قـضية املـوظفني الدبلوماسـيني والقنـصليني    (

(United States v. Iran), Judgment of 24 may 1980, I.C.J. Reports 1980 انظر أيضا املرجع نفسه،  (٦٢، الفقرة
ــة، وال (ومــن الثابــت أيــضا أن أفــراد آخــرين   ). ٨٦الفقــرة  ســيما رؤســاء الــدول أو   مــن قبيــل مــسؤويل الدول

 .خيَّولون امتيازات وحصانات مبوجب القانون الدويل) احلكومات
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 مثال، يتمتعون، يف ذلك السياق املعني، باالمتيـازات واحلـصانات املمنوحـة مبوجـب         ،الكوارث
غري أنه يثور السؤال عما إذا كانـت خـصوصيات عمليـات اإلغاثـة يف               . االتفاقيات ذات الصلة  

ستلزم تكييف االمتيـازات واحلـصانات املعتـرف هبـا عـادة مبقتـضى القـانون                الكوارث ت حاالت  
مـن  (املـسألة األوىل  . بع مـسألتني تناولتـهما عـدة صـكوك دوليـة وحمليـة           وهـذا مـا يـستت     . الدويل

ــث املوضــوع  ــادة يلــزم        ) حي ــة ع ــازات واحلــصانات املمنوح ــت االمتي ــا إذا كان ــسألة م ــي م ه
استكماهلا بتسهيالت قانونية أخرى أحسن تكيفا مـع احتياجـات عمليـات اإلغاثـة يف حـاالت                

ضة يف فروع أخرى من هذه الدراسة، عنـد تنـاول           وقد مت تناول هذه املسألة باستفا     . الكوارث
ــوم اجلمركيــة          ــهم، والرس ــة تنقل ــهم وحري ــراخيص دخــوهلم وعمل ــة وت ــراد اإلغاث تأشــريات أف

واملـسألة الثانيـة    . واملكوس والتعريفات املتعلقة بشحنات اإلغاثـة، واالتـصاالت، ومـا إىل ذلـك            
يـازات واحلـصانات للكيانـات      وهي مسألة ما إذا كان ينبغي مـنح االمت        ) من حيث األشخاص  (

ــشمولني       ــري املــ ــوارئ غــ ــاالت الطــ ــة يف حــ ــات اإلغاثــ ــشاركني يف عمليــ ــخاص املــ أو األشــ
 .)٤٢٨(عادة هبا

__________ 
مــن الــصكوك يف هــذا اجملــال أحكامــا عامــة يطلــب مبوجبــها مــن الــدول املتلقيــة أن تــسهل عمــل  يتــضمن عــدد  )٤٢٨(

 الفقرة  ؛ و ٤٦/١٨٢ من قرار اجلمعية العامة      ٦انظر، مثال، الفقرة    (الكيانات املعنية يف إجناز املساعدة اإلنسانية       
املــدنيني يف حــاالت الكــوارث،  مــن إعــالن مبــادئ املــؤمتر الــدويل بــشأن اإلغاثــة اإلنــسانية الدوليــة للــسكان  ٦
ــذي اعتمــده املــؤمتر  ٢٦ القــرار( ــول    ال ــدويل احلــادي والعــشرون للــصليب األمحــر، يف أيل  ؛)١٩٦٩ســبتمرب /ال

أو لضمان محايـة أفـراد      ) ٢٠٠٢ لعام   ٥٧من قانون جنوب أفريقيا إلدارة الكوارث رقم        ) س() ٢( ٢٧ واملادة
ها من التسهيالت يتعني قطعا إدراجها يف اإلطـار العـام للتعـاون             ورغم أن االمتيازات واحلصانات وغري    . اإلغاثة

املطلوب من الدولة املتلقية، فإن الفرع احلايل سريكز بدال من ذلك على أحكام الـصكوك الدوليـة واحملليـة الـيت                     
 .تتناول حتديدا مسألة االمتيازات واحلصانات والتسهيالت

يــازات واحلــصانات والتــسهيالت علــى الــصعيد الــدويل،  عــالوة علــى ذلــك، ســريكز هــذا الفــرع علــى االمت   
يـة للمـوظفني واملـستخدمني الـوطنيني        نوبالتايل لن ينظر يف األحكام اليت متـنح احلـصانة مـن اإلجـراءات القانو              

 ٧٤ولالطالع على حكم من هذا القبيل، انظـر الفقـرة      (املشاركني يف عمليات اإلغاثة يف حاالت الكوارث        
 ).٢٠٠٥ ديسمرب/ كانون األول٢٣ ،)اهلند (٥٣وارث رقم من قانون إدارة الك

وأخــريا، جيــدر باملالحظــة أن بعــض التــشريع الــوطين يتــضمن أحكامــا مبوجبــها ال ميكــن إكــراه األشــخاص       
علــى تقــدمي ) مــن قبيــل املــوظفني الدبلوماســيني(املتمــتعني باالمتيــازات واحلــصانات مبوجــب القــانون الــدويل 

ياق عمليــات اإلغاثــة يف حــاالت الكــوارث كمــا ال ميكــن االســتيالء علــى الــسلع املــساعدة الشخــصية يف ســ
 مـن الفـصل الثـاين       ٢٦الفقـرة   : انظـر علـى سـبيل املثـال       (املشمولة باالمتيازات واحلصانات ألغـراض اإلغاثـة        

 حقـوق والتزامـات الكيانـات االعتباريـة واألشـخاص الطبيعـيني يف حـاالت              (من البـاب الثـاين      ) االستثناءات(
ــن ) الطــوارئ ــانون الم ــق بق ــل و  املتعل ــاذ املتكام ــوانني   بنظــام اإلنق ــديل بعــض الق ــشيكية (تع ــة الت ، )اجلمهوري

؛ )إكـوادور  (١٩٨٨-١٩٨٧ من قانون األمـن الـوطين        ٧٤ و) ب( ٧٢؛ املادتان   ٢٠٠٠يونيه  /حزيران ٢٨
ــادة  ــانون حالـــة الطـــوارئ املـــؤرخ    و؛ )تركيـــا (٢٩٣٥مـــن القـــانون رقـــم   ) ٢( ١٩أو املـ  تـــشرين ٢٧قـ

 .وال تندرج تلك األحكام يف نطاق هذا الفرع. ١٩٨٣ أكتوبر/األول
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 مسؤولو الدولة املشاركون يف عمليات اإلغاثة الدولية يف حاالت الكوارث )أ( 
الت مـسؤويل الدولـة املـشاركني يف عمليـات          يتعد مسألة امتيازات وحصانات وتـسه      - ١٣١

اإلغاثة يف حاالت الكوارث يف إقليم دولة أخرى موضوع أحكام حمـددة يف بعـض املعاهـدات                 
وتفـرض هـذه األحكـام عـادة علـى الدولـة املتلقيـة التزامـا مبـنح االمتيـازات                    . املتعددة األطـراف  

وتقصر بعـض   . واحلصانات والتسهيالت الضرورية للقيام بأعمال اإلغاثة يف حاالت الكوارث        
وعلـى سـبيل    .  املتعلق باالمتيازات واحلصانات على النص على هذا املبدأ العام         الصكوك احلكم 

املثال، تنص االتفاقية اإلطارية للمساعدة يف جمال احلماية املدنية على أنـه، يف حالـة الكارثـة أو                  
 :التهديد بكارثة

ــازات    ’’ ــة، كـــل االمتيـ علـــى الدولـــة املـــستفيدة أن متـــنح، يف حـــدود قوانينـــها الوطنيـ
صانات والتــسهيالت الالزمــة إلجنــاز مهمــة املــساعدة، وأن تــضمن محايــة أعــوان  واحلــ

 .)٤٢٩(‘‘احلماية املدنية للدولة املتضامنة ومحاية أمالكها
غــري أن معاهــدات أخــرى متعــددة األطــراف تتــضمن أحكامــا أكثــر تفــصيال، تــشمل   - ١٣٢

ات، وما يقتـرن هبـا مـن        هذه االمتيازات واحلصان   قواعد بشأن التحديد الدقيق للمستفيدين من     
 لتقـدمي   ١٩٨٦ من اتفاقية    ٨وعلى سبيل املثال، تنص املادة      . التزام حبماية قوانني الدولة املتلقية    

، علـى أن الدولـة الطالبـة للمـساعدة          إشـعاعي املساعدة يف حالة وقوع حادث نووي أو طارئ         
القانونيـة  اإلجـراءات   االحتجـاز و  و الطرف املقـدم للمـساعدة احلـصانة مـن االعتقـال             مبنحتلتزم  

لفائــدة أفــراد الطــرف املقــدم للمــساعدة  األعبــاء األخــرى واإلعفــاء مــن الــضرائب والرســوم و 
يتعلـق   فيمـا  )بأمسـائهم حـسب األصـول وتقبلـهم       الدولـة الطالبـة للمـساعدة       إبـالغ   عندما يـتم    (

انة مـن   بالقيام مبهام املساعدة؛ واإلعفاء مـن الـضرائب والرسـوم وغريهـا مـن التكـاليف واحلـص                 
ــساعدة أو     ــراض املـ ــستخدمة يف أغـ ــات املـ ــدات واملمتلكـ ــز املعـ ــصادرهتا أو حجـ ــتيالء مـ االسـ

ــا ــامبريي   .)٤٣٠(عليه ــة ت ــنص اتفاقي ــوارد    وت ــدمي م ــة بتق ــصاالت   املتعلق ــوارد االت ــوفري م ــشأن ت ب

__________ 
 ).٥) (أ(، الفقرة ٤ املادة ،٢٠٠٠مايو /أيار ٢٢االتفاقية اإلطارية للمساعدة يف جمال احلماية املدنية،  )٤٢٩(
املنــصوص عليهــا يف وجيــدر باإلشــارة أن الــدول جيــوز هلــا أن ختتــار عــدم التقيــد بااللتزامــات . ٣ و ٢ الفقرتــان )٤٣٠(

الفقرتـان  ( وقت توقيع املعاهدة أو التصديق عليها أو قبوهلا أو املوافقة عليها أو االنـضمام إليهـا          ٣  و ٢الفقرتني  
كما نص بوضوح على أن الدولة الطالبة للمساعدة ليست ملزمة بتخويل مواطنيهـا أو املقـيمني هبـا          ). ١٠ و   ٩

، وأن املـستفيدين مـن تلـك االمتيـازات واحلـصانات      ))٦الفقـرة  (ذكورة إقامة دائمة االمتيازات واحلـصانات املـ     
كما نص على شـرط اسـتثناء خبـصوص حقـوق          ). ٧الفقرة  (يقع على عاتقهم واجب احترام قوانينها وأنظمتها        

والتزامات تتعلـق باالمتيـازات واحلـصانات املمنوحـة عمـال باتفاقـات دوليـة أخـرى أو مبقتـضى القـانون الـدويل                 
 ).٨الفقرة  (العريف
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 علـى  ،)٤٣١(١٩٩٨لعـام   ةالكـوارث ولعمليـات اإلغاثـ   للحد مـن  السلكية والالسلكية ألغراض  
 ة للمساعدة، الدولة الطالبأن

ــوم ’’   ــا  ،...تق ــيف حــدود م ــه ق ت ــها الوطنيــ يانوسمح ب ــنح ا، ةن ألشــخاص، مب
ممـن   خالف اليت توجد مقارها يف إقليمها أو املقيمـة فيـه،             ملنظماتا، و خالف رعاياها 

 املــــساعدة يف جمـــال االتــــصاالت الــــسلكية  بتقـــدمي ذه االتفاقيــــة هبـــ  يقومـــون عمــــال 
االمتيـازات  هبـم وتوافـق علـيهم،     الطـرف الطالبـة    إخطار الدولـة  ممن يتم    و ،والالسلكية

 .)٤٣٢(‘‘وظائفهم على النحو السليم ألداء  الالزمةواحلصانات والتسهيالت
يوجـب مـنح    )  للدولـة  الوطينحمدودا حبكم اإلحالة إىل القانون      (وهكذا تفرض االتفاقية التزاما     

مث تـورد األحكـام     . يـة ما يلـزم مـن امتيـازات وحـصانات وتـسهيالت ملـن يقـدم املـساعدة الغوث                 
ــشمل احلــصانة مــن القــبض        ــيت ت ــالزم منحهــا، وال ــازات واحلــصانات ال الالحقــة قائمــة باالمتي

 القانونية فيما يتعلـق بالـسلوك املتـصل مباشـرة بتقـدمي املـساعدة املتعلقـة        واإلجراءاتواالعتقال  
واحلـصانة مـن     باالتصاالت الالسلكية، واإلعفاء من الضرائب والرسوم وغريها من التكـاليف،         

حجــز املعــدات واملــواد واملمتلكــات املــستخدمة يف أغــراض املــساعدة املتــصلة باالتــصاالت         
كما وردت إشارات إىل الواجب الواقع على عـاتق الدولـة الطالبـة للمـساعدة بـأن             . الالسلكية

 تــوفر، يف حــدود قــدراهتا، التــسهيالت واخلــدمات احملليــة لــإلدارة الــسليمة والفعالــة للمــساعدة 
املتعلقــة باالتــصاالت الالســلكية، وضــمان محايــة مــا لــه عالقــة بتلــك املــساعدة مــن أفــراد            

 .ومواد ومعدات
ــصانات      - ١٣٣ ــازات واحلــ ــة باالمتيــ ــام متعلقــ ــة أحكــ ــات اإلقليميــ ــرد يف االتفاقيــ ــا تــ كمــ

ــسهيالت ــشمال  . والتـ ــاق دول الـ ــب اتفـ ــساعدة ل  األورويبفبموجـ ــصل   لمـ ــا يتـ ــة فيمـ املتبادلـ
متـــنح الدولـــة الطالبـــة للمـــساعدة، فيمـــا يتعلـــق ’’، مـــثال ١٩٦٣ية، لعـــام احلوادث اإلشـــعاعبـــ

باملــساعدة، مــا يلــزم مــن تــسهيالت وامتيــازات وحــصانات بغيــة ضــمان التعجيــل بــأداء املهــام  
تفاق رابطة أمم جنـوب شـرق آسـيا املتعلـق           ا ومبوجب   .)٤٣٣(‘‘املنصوص عليها يف هذا االتفاق    

، فإن الطـرف الطالـب للمـساعدة        ٢٠٠٥لطوارئ، لعام    ا ستجابة حلاالت  واال إدارة الكوارث ب
ــاءات        ــدم للمــساعدة اإلعف ــان املق ــة، للكي ــه الوطني ــه وأنظمت ــا لقوانين ــنح، وفق ــا مي أو املتلقــي هل

__________ 
 ).االمتيازات واحلصانات والتسهيالت (٥املادة  )٤٣١(
 ).١ (٥املادة  )٤٣٢(
فيما ’’: ويشري احلكم كذلك إىل االمتيازات واحلصانات اليت متنح للوكالة الدولية للطاقة الذرية. املادة السادسة )٤٣٣(

الدولـة الطالبـة للمـساعدة اتفـاق حـصانات          يتعلق باملساعدة اليت تقدمها الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، تطبـق               
 .‘‘الوكالة وامتيازاهتا
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ومبوجــب اتفاقيــة البلــدان األمريكيــة لتــسهيل  . )٤٣٤(والتــسهيالت فيمــا يتعلــق بتقــدمي املــساعدة 
بـأن تـوفر، يف     ’’الدولة املتلقيـة للمـساعدة      ، تتعهد   ١٩٩١املساعدة يف حاالت الكوارث، لعام      

تبـذل  ’’ و‘‘ حدود قدراهتا، التسهيالت واخلدمات احمللية لـإلدارة الـسليمة والفعالـة للمـساعدة            
 إىل  دة هلـذه الغايـة مـن أفـراد ومعـدات ومـواد            عقصاراها حلماية ما جتلبه الدولـة املقدمـة للمـسا         

للواليــة القــضائية ] أفــراد املــساعدة[خــضاع ال جيــوز إ’’ وباإلضــافة إىل ذلــك، .)٤٣٥(‘‘إقليمهــا
اجلنائيــــــة أو املدنيــــــة أو اإلداريــــــة للدولــــــة املتلقيــــــة للمــــــساعدة عــــــن أعمــــــال مرتبطــــــة 

 .)٤٣٦(‘‘املساعدة بتقدمي
وقـــد تكـــون األحكـــام ذات الـــصلة يف االتفاقيـــات اإلقليميـــة علـــى قـــدر أكـــرب مـــن    - ١٣٤

وكالـة الكاريبيـة لالسـتجابة الطارئـة يف          املنـشئ لل   ١٩٩١ مثال من اتفاق     ٢١فاملادة  . التفاصيل
نح أفــراد الدولــة متــة دالدولــة الطالبــة للمــساع’’ؤكــد املبــدأ القاضــي بــأن تحــاالت الكــوارث، 

واألفراد العاملني بامسها ما يلزم من امتيازات وحـصانات وتـسهيالت ألداء مهـامهم يف          املوفدة  
، وذلـك   يلـزم منحهـا   حـصانات معينـة     ، لكنها حتـدد أيـضا قائمـة بامتيـازات و          ‘‘تقدمي املساعدة 

 .إشعاعيبصيغ مماثلة لصيغ اتفاقية تقدمي املساعدة يف حالة وقوع حادث نووي أو طارئ 
ــة املربمــ   - ١٣٥ ــة النموذجي ــة يف حــاالت  ا يف ســيةوتــرتع االتفاقــات الثنائي ق عمليــات اإلغاث

فقواعـــد . الكـــوارث إىل إدراج أحكـــام حمـــددة بـــشأن االمتيـــازات واحلـــصانات والتـــسهيالت
، مثال، تـنص علـى أن الدولـة املتلقيـة            لعمليات اإلغاثة يف حاالت الكوارث     اليونيتار النموذجية 

متنح ألفراد اإلغاثة املعيـنني التـسهيالت       ’’للمساعدة، يف عالقتها مع الدولة املقدمة للمساعدة،        
__________ 

وبــصورة أكثــر حتديــدا، فــإن الطــرف . ١٤ املــادة ،١٥٧، الــصفحة ,ASEAN Document Series, 2005:انظـر  )٤٣٤(
نح الكيـان املقـدم للمـساعدة اإلعفـاءات مـن الـضرائب والرسـوم وغريهـا مـن             مي’’الطالب للمساعدة أو متلقيها     

ف ذات الطــابع املــشابه واملفروضــة علــى اســترياد واســتخدام املعــدات مبــا فيهــا املركبــات واالتــصاالت    التكــالي
، ‘‘ الطرف الطالب للمساعدة أو متلقيهـا ألغـراض املـساعدة          إقليمواملواد اليت يتم جلبها إىل      املرافق  الالسلكية و 

ومـواد إىل  مرافـق  راد ومعـدات و ويسهل دخول ومكوث ومغادرة مـا يتعلـق أو يـستخدم يف املـساعدة مـن أفـ        ’’
 أن يتعاون مع مركز تنسيق املـساعدة اإلنـسانية يف رابطـة أمـم جنـوب       املتلقي كما يطلب من الطرف   . ‘‘إقليمه

 .والتسهيالت فيما يتعلق بتقدمي املساعدة إجراء اإلعفاءاتتيسري شرق آسيا، و
 .املادة الرابعة )٤٣٥(
األعمـال غـري املتعلقـة بتقـدمي        ’’ علـى أن هـذا اإلعفـاء ال يـسري يف حالـة               ويـنص احلكـم حتديـدا     . املادة التاسـعة   )٤٣٦(

ويـشري احلكـم   . ‘‘املساعدة، أو األعمال املدنية أو اإلدارية، وعلـى سـوء التـصرف العمـدي أو التقـصري اجلـسيم                
عدة والـدول  كذلك إىل أن أفراد املساعدة يقع على عاتقهم التزام باحترام قوانني وأنظمـة الدولـة املتلقيـة للمـسا     

قتـضيات  ملاليت يعربوهنا يف طريقهم، وميتنعون عن األنشطة السياسية وغريها من األنشطة املنافية لتلك القوانني و              
 الـدعاوى القـضائية املرفوعـة ضـد أفـراد املـساعدة           ’’ص، مبوجب املادة نفسها علـى أن        وأخريا، نُ . هذه االتفاقية 

ــا     أو ــة للمــساعدة ينظــر فيه ــة املقدم ــة للمــساعدة  ضــد الدول ــة املتلقي ــا يف  يف حمــاكم الدول  وجيــوز أن يبــت فيه
 .‘‘احملاكم تلك
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اد اإلغاثـة، مـن     ويقـع علـى عـاتق أفـر       . )٤٣٧(‘‘الضرورية بغية ضمان األداء السريع ملهام اإلغاثـة       
ــزام مماثــل   ــة    ’’جهتــهم الت ــة املتلقي ــسلطات املختــصة يف الدول بالتعــاون يف كــل األوقــات مــع ال

للمساعدة لتسهيل إقامة العدل على وجه سليم، وضمان التقيد بأنظمة الشرطة ومنح حـدوث              
وعلــى نفــس املنــوال، توصــي  . )٤٣٨(‘‘ اســتعمال فيمــا يتعلــق بالتــسهيالت املمنوحــة  إســاءةأي 
اإلنـساين  بالقـانون الـدويل الطـيب و      ك رابطة القـانون الـدويل يف اتفاقهـا النمـوذجي املتعلـق              كذل

بإدراج أحكام بشأن االمتيازات واحلصانات يف االتفاقات الثنائيـة بـني دولـة متلقيـة للمـساعدة          
حرمــة مرافــق   بــشأنةمــواد مقترحــتــورد يقــوم بتــوفري اإلغاثــة، و) ســيما مــن دولــة ال(وكيــان 
، وكـذلك   )٥املـادة   ( ، واإلعفاء من الرسوم اجلمركية والـضرائب      )٤املادة  (مراسالته  الكيان و 

 .)٤٣٩()١٤ املادة( يم وسالمة أولئك األفرادلالت دخول األفراد إىل اإلقيتسه
 أكثـر   إن معظمها كـان عـادة     ، ف )٤٤٠(ولئن صيغت بعض املعاهدات الثنائية بصيغ عامة       - ١٣٦
حمددة تتعلق، مثال، بالدخول إىل اإلقليم، أو اإلعفاء مـن           وركز على تسهيالت قانونية      تفصيال

املطالبات بالتعويض، أو محاية االتصاالت، أو بعض اإلعفاءات الـضريبية أو احلـصانات لفائـدة     
ومبوجـب اتفـاق   . الدولة املقدمة للمساعدة، وأفرادهـا ومعـداهتا وشـحناهتا أو سـلعها العملياتيـة       

املـساعدة يف حالـة     تقـدمي   إن أفراد أفرقة الطـوارئ املـشاركة يف         ، مثال، ف  وإسبانيابني األرجنتني   
احلصانة من الواليـة القـضائية اإلداريـة واملدنيـة واجلنائيـة للدولـة الطالبـة                 هلمتكون  ’’الكوارث  

__________ 
  .١٤، القاعدة املرفق ألف ،UNITAR, Policy and efficacy studies, no. 8 (Sales No. E.82.XV. PE/8): انظر )٤٣٧(
 .املرجع نفسه )٤٣٨(
أغــسطس /آب ٢٣-١٧بلغــراد، (ن الــدويل استنــسخ ورد يف تقريــر املــؤمتر التاســع واخلمــسني لرابطــة القــانو  )٤٣٩(

املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة باســتخدام األصــول العــسكرية وأصــول احلمايــة املدنيــة يف   : وانظــر أيــضا). ١٩٨٠
، ٢٠٠٦نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢٧ ،١، التنقـيح    ‘‘مبـادئ أوسـلو التوجيهيـة     ’’ -اإلغاثة يف حاالت الكـوارث      

 .، املرفق األول٣٠الفقرة 
مـن اتفـاق الواليـات املتحـدة     ) ج(، الفقـرة  )‘‘ممثلـو الواليـات املتحـدة   ’’(ر على سبيل املثال، املادة اخلامسة     انظ )٤٤٠(

، )ذكرات متبادلـة  املـشفوع مبـ   (والصني بشأن املساعدة الغوثية املقدمة من الواليات املتحدة إىل الشعب الـصيين             
 يف عملية اإلغاثة وامتيازات وحصانات    شاركني، الذي يساوي بني امتيازات وحصانات األفراد امل       ١٩٤٧لعام  

يتمتع ممثلو الواليات املتحدة وممتلكات البعثـة وموظفوهـا   ’’(املوظفني الدبلوماسيني للواليات املتحدة يف الصني   
يف الصني بنفس االمتيازات واحلصانات الـيت يتمتـع هبـا موظفـو سـفارة الواليـات املتحـدة يف الـصني وممتلكـات                

ويف أحكام من هـذا القبيـل، يـشار مـن حـني آلخـر إىل اتفاقيـة فيينـا للعالقـات          ). ‘‘لكات موظفيهاالسفارة وممت 
تفــاق املــربم بــني الواليــات املتحــدة األمريكيــة  االفمــثال، مبوجــب املــادة الثانيــة مــن  . ١٩٦١الدبلوماســية لعــام 

ح ملـوظفي حكومـة الواليـات    نمي ’’،١٩٩٦  تقدمي املساعدة،لتسهيلوحكومة مجهورية بيالروس بشأن التعاون    
املتحدة املوجودين يف مجهورية بيالروس فيما يتصل بتنفيـذ بـرامج الواليـات املتحـدة املتعلقـة باملـساعدة مركـزا                   

كما ينص هـذا احلكـم      . ١٩٦١مبوجب اتفاقية فيينا لعام     ‘‘ مماثال للمركز املمنوح للموظفني اإلداريني والتقنيني     
المتيــازات واحلــصانات الــيت حتــق للمــوظفني يف اســتثناء ل مــا يفــسر علــى أنــه لــيس يف هــذا االتفــاق’’علــى أنــه 
 .‘‘أخرى حاالت
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ــيم تلـــك      ــامهم يف إقلـ ــاء أداء مهـ ــا أثنـ ــام هبـ ــا يتعلـــق باألنـــشطة الـــيت يـــتم القيـ للمـــساعدة فيمـ
ــة ــاق اهل .)٤٤١(‘‘الدول ــات املتحــدة        ومبوجــب اتف ــني الوالي ــربم ب ــل امل ــادة التأهي ــة وإع ــة لإلغاث ب

األمريكيــة وبــنغالديش، فــإن مــستخدمي حكومــة الواليــات املتحــدة وأفــراد أســرهم، وكــذلك 
املنظمات العامة واخلاصة املتعاقدة مع وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة أو املمولـة              

عنــدما يــشاركون يف ) غــري املــواطنني واملقــيمني الــدائمنيمــن (هــا وأســرهم يمــن قبلــها، وموظف
إدارة أو إجناز اهلبة، يعفون من ضرائب الدخل والـضمان االجتمـاعي والـضرائب املـشاهبة الـيت                  
جتىب مبوجب قوانني بنغالديش ومن دفـع الرسـوم اجلمركيـة ورسـوم االسـترياد والتـصدير علـى                   

 .)٤٤٢(أمتعتهم الشخصية ومعداهتم وإمداداهتم
ويف بعض احلاالت، تتضمن املعاهدات الثنائية حكما مفصال بشأن أنـواع حمـددة مـن          - ١٣٧

التسهيالت القانونية وشـرطا تكميليـا يكفـل مـنح كـل التـسهيالت الـضرورية ألفـراد عمليـات                    
 تتفـق  ،وهكـذا، فبموجـب اتفـاق التعـاون يف حـاالت الطـوارئ           . اإلغاثة يف حـاالت الكـوارث     

تتخـذا كـل التـدابري الـضرورية لـضمان فعاليـة املـساعدة وسـرعتها            أن  ’’سويسرا والفلبني علـى     
؛ وتعقــب هــذا التعهــد العــام أحكــام أكثــر حتديــدا بــشأن النقــل، وبطاقــات اهلويــة، ‘‘الـضرورية 

والـــدخول واســـتخدام أمـــاكن التخـــزين، وإعـــادة تـــصدير املعـــدات، والتنقـــل يف اإلقلـــيم،        
 .)٤٤٣(ذلك إىل وما

نح االمتيـــازات واحلـــصانات والتـــسهيالت للكيانـــات املقدمـــة  أمهيـــة مـــُســـلِّم بكمـــا  - ١٣٨
وعلـى ســبيل املثــال، يــنص  .  الــيت لــيس هلـا طــابع ملــزم ةللمـساعدة الغوثيــة يف الــصكوك الدوليـ  

إعالن رابطة أمم جنوب شرق آسـيا املتعلـق باملـساعدة املتبادلـة يف حـاالت الكـوارث الطبيعيـة         
عهد بوضـع الترتيبـات اإلداريـة الداخليـة الـضرورية      البلد العضو الطالب للمساعدة يت  ’’على أن   

__________ 
يف حـاالت   املتبادلـة    التأهـب للكـوارث والوقايـة منـها، واملـساعدة            بـشأن تفـاق التعـاون     ااملادة الثامنة عشرة من      )٤٤١(

ــتني ، الكــوارث ــادة  . ١٩٨٨، إســبانيا واألرجن ــتني  فــاق املــالت مــن ا٨وانظــر أيــضا امل ــة األرجن ربم بــني مجهوري
فبموجب هذه املادة، يتمتع أفراد عمليـة اإلغاثـة يف   . ١٩٩٧، ومجهورية شيلي بشأن التعاون يف جمال الكوارث  

حاالت الكوارث اليت يقوم هبا أحد الطرفني، يف إقليم الدولة الطالبـة للمـساعدة، باحلرمـة الشخـصية واحلـصانة                    
ملدنيـة واجلنائيـة، واإلعفـاء مـن الرسـوم اجلمركيـة والـضرائب املتعلقـة بالـسلع                  اإلداريـة وا  و ةمن الواليـة القـضائي    
كما يـشري هـذا     .  خالل العملية واإلعفاء من تفتيش أمتعتهم، عدا ألسباب مربرة         يالشخصاملوجهة لالستعمال   

الوطنيـة للدولـة    احلكم إىل أن أفراد عملية اإلغاثة يف حاالت الكوارث يقع على عاتقهم التزام باحترام القـوانني                 
 .املتلقية للمساعدة

، مـن اتفـاق اهلبـة مـن أجـل اإلغاثـة وإعـادة التأهيـل،         )الضرائب واملـسائل املتعلقـة هبـا       (٢-٨املادة الثامنة، البند     )٤٤٢(
 .١٩٧٢مايو / أيار٣٠املوقع يف داكا، يف 

ــاق  )٤٤٣( ــبني     ٢٠٠٠اتف ــة الفل ــة مجهوري ــسري وحكوم ــني اجمللــس االحتــادي السوي ــربم ب ــة   امل ــاون يف حال ــشأن التع  ب
 ).٢(و ) ١(، الفقرتان ٨الكوارث الطبيعية أو حاالت الطوارئ الكربى، املادة 
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ل دخول ما يلزم من سفن وطائرات وأفراد مرخص هلم، وإمدادات ومعـدات دون دفـع                يلتسه
 وتوصـي   .)٤٤٤(‘‘ضرائب حكومية أو أي رسوم أو تكـاليف أخـرى ألغـراض اإلنقـاذ واإلغاثـة               

حتـرص علـى    ’’كومـات بـأن     ، للجمعيـات الوطنيـة للبلقـان احل        املوصى هبـا   القواعد واملمارسات 
احتـرام األحكـام املتعلقـة بـأفراد اإلغاثـة وامتيـازاهتم            ’’ و‘‘ منح التـسهيالت الـضرورية لإلغاثـة      

 .)٤٤٥(‘‘وحصاناهتم، عندما متنح مبوجب اتفاق
ــة يف حــاالت       - ١٣٩ ــة الدولي وأبــرزت بعــض الكيانــات اخلاصــة الــيت درســت مــسألة اإلغاث

وهكـذا، مـثال،    . نح احلـصانات واالمتيـازات والتـسهيالت      الكوارث مبادئ مماثلة فيما يتعلق مبـ      
 الـدول  ن إىل أ٢٠٠٣ لعـام   اإلنـسانية قـرار املتعلـق باملـساعدة       الأشار معهد القانون الـدويل، يف       

 ,‘‘ الـيت تقـدمها الـدول واملنظمـات األخـرى        اإلنـسانية تسهل تنظيم وتقدمي وتوزيع املساعدة      ’’
ســن ’’كمــا دعــا املعهــد الــدول إىل . ‘‘يةرنات الــضرواحلــصا... متنحهــا، يف مجلــة أمــور، ’’ و

متعــددة األطــراف تــنص علــى التــسهيالت الــسالفة  وأقــوانني وأنظمــة وإبــرام معاهــدات ثنائيــة 
 .)٤٤٦(‘‘اإلنسانية باملساعدة فيما يتعلقالذكر 
 أفـراد اإلغاثـة يف حـاالت       األجانـب مـن    وأخريا، مت تناول مسألة امتيازات وحصانات      - ١٤٠

وجيـدر باملالحظـة، بـادئ ذي بـدء، أن الـدول األطـراف يف               .  يف التـشريعات الوطنيـة     الكوارث
اتفاقيــة فيينــا للعالقــات الدبلوماســـية قــد ســنت عمومــا قـــوانني تطبــق علــى الــصعيد احمللـــي          
االلتزامــات الدوليــة الــيت تعهــدت هبــا الدولــة، وأن االمتيــازات واحلــصانات ذات الــصلة ختــول   

ــا  ــر لألفـــ  وعمليـ ــني آلخـ ــن حـ ــاالت    مـ ــة يف حـ ــات اإلغاثـ ــشاركني يف عمليـ ــب املـ راد األجانـ
ويتمتع هـؤالء األفـراد األجانـب، يف مجيـع األحـوال، باالمتيـازات واحلـصانات         . )٤٤٧(الكوارث

__________ 
علق باملساعدة املتبادلة يف حاالت الكوارث الطبيعية،       تادة السادسة من إعالن رابطة أمم جنوب شرق آسيا امل         امل )٤٤٤(

 .١٩٧٦يونيه / حزيران٢٦، مانيال
، اجتماع اجلمعيات الوطنية للبلقان بـشأن القـانون الـدويل لالسـتجابة حلـاالت             املوصى هبا لقواعد واملمارسات   ا )٤٤٥(

 .١٣ و ٩الثالث، الفقرتان الفرع ، )٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٦-٢٠بلغراد، (الكوارث، 
 ،سانيةوانظر أيضا مشاريع املبـادئ التوجيهيـة الدوليـة لعمليـات املـساعدة اإلنـ              . ٢  و ١الفرع السابع، الفقرتان     )٤٤٦(

 علــى عــاتق الدولــة املتلقيــة للمــساعدة، والــيت تــشمل واجــب  ة، الــيت تــورد عــددا مــن الواجبــات الواقعــ١٩٩١
الدولة أو املنظمة املقدمة للمساعدة ولألفـراد املعيـنني مـا يلـزم مـن امتيـازات ومحايـة وتـسهيالت إلتاحـة            حمن’’

 ).‘ط ’٢١املدة (‘‘ القيام بعمليات املساعدة اإلنسانية بفعالية
احلكومة الراغبة يف تقدمي هذا النـوع مـن الـدعم تكـون هلـا فعـال                 ’’يف دراسة عن نيبال، مثال، أشري إىل أن          )٤٤٧(

بعثة دبلوماسية مستقرة يف البلد، وبالتايل حيتمل أن تنطوي العملية على طلب مباشر مقدم من تلك البعثـة                  
قــة، فــإن أولئــك األفــراد حيتمــل أن تــشملهم  وإذا حظــي باملواف. إىل حكومــة نيبــال إلجــراء تلــك األنــشطة

   المتيازات وحصانات موظفي الدول األجنبية واملـوظفني الدبلوماسـيني األجانـب   ١٩٧٠قانون  أحكام
)“Nepal: laws, policies, planning and practices on international disaster response”, IFRC, July 2005, p. 20( 
 ).التوكيد مضاف(



A/CN.4/590  
 

07-65634 123 
 

املخولــة مبوجــب القــوانني احملــددة الــيت تتنــاول اإلغاثــة يف حــاالت الكــوارث، إذا كانــت تلــك  
 مـن تلـك   حمدودة بقدر أكـرب انات يف الغالب القوانني موجودة؛ غري أن هذه االمتيازات واحلص    

 .)٤٤٨(املخولة عادة للموظفني الدبلوماسيني
 

 ة الدولية املشاركة يف عمليات اإلغاثة يف حاالت الكوارث وموظفوهاياملنظمات احلكوم )ب( 
وكما سبقت اإلشـارة إليـه أعـاله، فـإن االتفاقيـات الدوليـة العامـة املاحنـة لالمتيـازات                     - ١٤١

ــرب      واحلــصانا ــة تعت ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ت لألمــم املتحــدة، والوكــاالت املتخصــصة والوكال
اتفاقيات تـسري، بـصفة خاصـة، علـى هـذه املنظمـات وموظفيهـا عنـدما يـشاركون يف عمليـة                      

 لوحـدات اإلغاثـة      بشأن املركـز القـانوين     ١٩٧١ففي تقرير لعام    . لإلغاثة يف حاالت الكوارث   
 عــن طريــق األمــم املتحــدة، حــدد األمــني العــام احلــاالت الــيت  يف حــاالت الكــوارث الــيت تتــاح

ــدات      ــدة وحـــصاناهتا علـــى تلـــك الوحـ ــم املتحـ ــازات األمـ ــة امتيـ ــام اتفاقيـ ــا أحكـ تـــسري فيهـ
وتتــضمن بعــض االتفاقــات الدوليــة أحكامــا حمــددة تــنص علــى أن االمتيــازات   . )٤٤٩(وأفرادهــا

يف السياق احملدد بعمليـات اإلغاثـة     واحلصانات املنصوص عليها يف تلك االتفاقيات تظل سارية         
 .)٤٥٠(يف حاالت الكوارث

__________ 
ويف دراسة عن فيجي، لـوحظ أن النطـاق الـذي تتـاح فيـه األحكـام املتعلقـة بامتيـازات املـوظفني الدبلوماسـيني                          )٤٤٨(

غـري أن   . قـد يلـزم أن يوضـحه الـوزير املخـتص سـلفا            ’’وحصاناهتم ألفراد اإلغاثة يف حاالت الكوارث املـؤقتني         
انون الوطين إلدارة الكوارث سيتمتعون حبد      كافة األفراد الذين يتولون اإلغاثة يف حاالت الكوارث يف إطار الق          

 Fiji, laws, policies, planning and practices on“(لقـانون الـوطين إلدارة الكـوارث    اأدىن مـن احلـصانات مبوجـب    

international disaster response”, IFCR, July 2005, p. 18 (     الـشخص الـذي   ’’ومبوجـب القـانون املـذكور، فـإن
تــوىل مــسؤولية وفقــا للخطــة الوطنيــة إلدارة الكــوارث أو خطــة دعــم الوكــاالت أو أي أنظمــة يقــوم بــدور أو ي

تسري خالل حالة طوارئ ال يساءل عن أي إصـابة أو خـسارة يلحقهـا بـأي شـخص آخـر، مـا مل تكـن تلـك                            
 ).١٧ و ١٦املرجع نفسه الصفحتان (‘‘ ن تقصري أو خطأعاخلسارة أو اإلصابة ناجتة أو ناشئة 

 األمني العام بصفة خاصة تلك احلاالت الـيت تكـون فيهـا الوحـدة جهـازا فرعيـا لألمـم املتحـدة، فللوحـدة                   حدد )٤٤٩(
خـرباء  ’’مركز قانوين مستقل عـن مركـز األمـم املتحـدة، وميكـن اعتبـار األشـخاص الـذين يعملـون يف الوحـدة                         

مـثال، ألن  (فيهـا أحكـام االتفـاق    ما الحظ أنه، يف احلاالت اليت ال تـسري   ك. ‘‘م املتحدة مموفدين يف مهام لأل   
أن ختـول   دة  عاس يكـون مـع ذلـك للدولـة املتلقيـة للمـ            ه، فإنـ  )الدولة املتلقية للمساعدة ليـست طرفـا يف االتفاقيـة         

الـيت  ( االتفاقية، وضرب مثال وحدة اإلطـار الـتقين الـسويدية         بامتيازات وحصانات مماثلة لتلك املمنوحة مبوج     
الــيت كانــت تعمــل يف بــريو، ومنحتــها حكومــة بــريو تلــك االمتيــازات  و) تحــدةازا فرعيــا لألمــم املهــتكــن ج مل

ــرات E/4994(واحلــصانات  ــد ١٩-١٦، الفق ، United Nations Juridical Yearbook, (1971( يف وردت، وق
 ).١٩١-١٩٠الصفحتان 

مــن االتفــاق  ٦انظــر علــى ســبيل املثــال، املــادة . “عــدم اإلخــالل ”تتخــذ هــذه األحكــام عمومــا شــكل شــرط )٤٥٠(
النموذجي املربم بني األمم املتحدة واحلكومات بشأن تدابري التعجيل باسترياد وتصدير وعبور شـحنات اإلغاثـة                

 يف حالة الكوارث والطوارئ، واليت أقرهتا اللجنة التقنية الدائمـة للمنظمـة العامليـة للجمـارك     اإلغاثةوأمتعة أفراد  
ليس يف هذا االتفاق ما ميكـن اعتبـاره تنـازال،           ’’: ١٩٩٦أبريل  /سان املعقودتني يف ني   ١٥٨ و   ١٥٧يف دورتيها   
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وتــصاغ أحيانــا األحكــام املتعلقــة باالمتيــازات واحلــصانات الــواردة يف االتفاقيــات         - ١٤٢
املتعــددة األطــراف الــيت تتنــاول مــسائل تتــصل باإلغاثــة الدوليــة يف حــاالت الكــوارث يف صــيغ 

 وهـذا مـا عليـه األمـر مـثال يف اتفاقيـة           .)٤٥١(يهـا تغطي أيضا املنظمات احلكوميـة الدوليـة وموظف       
الدولـة الطالبـة     [خالف اليت توجد مقارهـا يف إقلـيم       املنظمات،   ...’’تامبريي اليت تسري على     

 يف جمـــال املـــساعدة بتقـــدميعمـــال هبـــذه االتفاقيـــة املقيمـــة فيـــه، ممـــن يقومـــون أو ] للمـــساعدة
 وعلـى   .)٤٥٢(‘‘ هبم وتوافق عليهم    الطالبة الدولة الطرف ممن يتم إخطار    االتصاالت الالسلكية و  

تفـاق رابطـة أمـم      ا مـن    ١٤نفس املنوال، متنح اإلعفـاءات والتـسهيالت املخولـة مبوجـب املـادة              
كيـان مقـدم   ’’ الطـوارئ لكـل   سـتجابة حلـاالت   واالإدارة الكوارثجنوب شرق آسيا املتعلق ب    

شــخص يعــرض  آخــر أولدولــة واملنظمــة الدوليــة وأي كيــان ا’’، وعــرف بكونــه ‘‘للمــساعدة
ق للمساعدة أو لطـرف طالـب هلـا يف حالـة طـوارئ نامجـة عـن          لأو يقدم املساعدة لطرف مت    /و

وتــشري اتفاقيــة البلــدان األمريكيــة لتــسهيل املــساعدة يف حــاالت الكــوارث، إىل أنــه   . ‘‘كارثــة
تــستظهر جيــوز للمنظمــات الدوليــة احلكوميــة الــيت تقــدم املــساعدة يف حــاالت الكــوارث أن  ’’

يقتــضيه اخــتالف  بأحكــام هــذه االتفاقيــة، مبوافقــة الدولــة املتلقيــة للمــساعدة، ومــع مراعــاة مــا 
ــا   . )٤٥٣(‘‘احلــــال وتــــنص اتفاقيــــة ســــالمة مــــوظفي األمــــم املتحــــدة واألفــــراد املــــرتبطني هبــ
 أسـرع وقـت ممكـن، اتفاقـا     يفة واألمم املتحدة، فتربم الدولة املضي  ’’هعلى أن  )٤٥٤(١٩٩٤ لعام

__________ 
 

صرحيا أو ضمنيا، عن أي حـصانة مـن املالحقـة القـضائية أو اإلجـراءات القانونيـة، أو عـن أي امتيـاز أو إعفـاء                           
يـازات  غريه من احلصانات اليت تتمتع هبا أو حيق أن تتمتع هبا األمـم املتحـدة و موظفوهـا مبقتـضى اتفاقيـة امت                       أو

 .‘‘١٩٤٦فرباير / شباط١٣األمم املتحدة وحصاناهتا اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف 
ينـسحب األمــر نفــسه علــى بعـض الوثــائق غــري امللزمــة املــشار إليهـا أعــاله، ســواء ذات الطــابع الرمســي أو ذات     )٤٥١(

 ال تقـوم هبـا دولـة فحـسب، بـل      املصدر اخلاص، واليت تشري يف الغالب، بصيغ عامة، إىل عمليات املساعدة الـيت   
، معهـــد القـــانون الـــدويل، القـــرار املتعلـــق باملـــساعدة اإلنـــسانية، مـــثالانظـــر (مـــا ‘‘ منظمـــة’’تقـــوم هبـــا حـــىت 

 .)٢٠٠٣ لعام
، إىل أهنا ال ختل بـاحلقوق وااللتزامـات املتعلقـة           ٨تشري، يف فقرهتا     وجيدر باملالحظة أن املادة املذكورة    . ٥املادة   )٤٥٢(

 المتيازات األمم املتحدة    ١٩٤٦زات واحلصانات املمنوحة عمال باتفاقات دولية أخرى، مبا فيها اتفاقية           باالمتيا
 . المتيازات الوكاالت املتخصصة وحصاناهتا، أو مبقتضى القانون الدويل١٩٤٧وحصاناهتا، واتفاقية 

 .املادة السادسة عشر )٤٥٣(
ومـون بتقـدمي املـساعدة اإلنـسانية يف حـاالت الطـوارئ، مبـا فيهـا                 وسع نطاق االتفاقية ليـشمل األفـراد الـذين يق          )٤٥٤(

قــرار اجلمعيــة العامــة  (٢٠٠٥اإلغاثــة يف حــاالت الكــوارث، مبقتــضى الربوتوكــول االختيــاري، املــربم يف عــام   
 يف الفقــرات انظــر املناقــشة املتعلقــة حبمايــة مــوظفي األمــم املتحــدة واألفــراد املــرتبطني هبــا، و ).، املرفــق٦٠/٤٢
 . أدناه٢٠٩-٢٠٤
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 يتـضمن عـادة حكمـا       )٤٥٥(‘‘ة األمم املتحدة ومجيع املوظفني املـشتركني فيهـا        بشأن مركز عملي  
 .يازات وحصانات املوظفني املعنينيبشأن امت
وتنظم عمومـا االتفاقيـات املتعـددة األطـراف املنـشئة للوكـاالت الدوليـة الـيت تتـوخى                    - ١٤٣

نات املمنوحـة هلـذه   أو تنسيق اإلغاثة يف حـاالت الكـوارث االمتيـازات واحلـصا       /حتديدا توفري و  
 الحتـاد اإلغاثـة   نيالتفاقيـة والنظـام األساسـي املؤسـس    اومـن األمثلـة التقليديـة مثـال     . الوكـاالت 

منح احتاد اإلغاثـة الـدويل وللمنظمـات        ’’ سعت األطراف املتعاقدة إىل      ما مبوجبه نالدويل، الذي 
ــة بامســه،   ــي، أوســع احلــصا    ... العامل ــانون احملل ــسهيالت بالقــدر املمكــن مبوجــب الق نات والت

ــا و   ــل موظفيهــ ــتقرارها وتنقــ ــاءات الســ ــداداهتمواإلعفــ ــهار   إمــ ــة وإلشــ ــات اإلغاثــ ، ولعمليــ
 .)٤٥٦(‘‘النداءات
ويف بعـــض احلـــاالت، ال متـــنح الـــدول األعـــضاء فيمـــا يبـــدو امتيـــازات وحـــصانات    - ١٤٤

يق ألمـر مـثال يف امتيـازات وحـصانات مركـز التنـس            اوهذا ما عليه    : املنظمات الدولية إال طوعا   
 ويف حـاالت    .)٤٥٧( التأسيسية تهللوقاية من الكوارث الطبيعية يف أمريكا الوسطى، مبوجب وثيق        

أخرى، تتعهد الدول األعضاء مبنح امتيازات وحصانات هلذا النـوع مـن الوكـاالت الدوليـة يف                 
وقد تكون األحكام ذات الصلة، مرة أخرى، مفصلة للغايـة، إذ تعـني             . صيغ مطلقة بقدر أكرب   

. زات واحلـــصانات احملـــددة املزمـــع منحهـــا، باإلضـــافة إىل املبـــدأ العـــام يف هـــذا اجملـــال االمتيـــا
كـون  تفبموجب االتفـاق املنـشئ للوكالـة الكاريبيـة لالسـتجابة الطارئـة يف حـاالت الكـوارث                   

هلذه األخرية شخصية قانونية دولية وما يلزم من أهلية قانونية ألداء وظائفهـا وحتقيـق أهـدافها؛               
عـدا يف  (لكاهتا وأصوهلا يف أقاليم الدول املشاركة باحلصانة من اإلجـراءات القانونيـة        وتتمتع ممت 

ــازل  ــة التن ــة       )حال ــإجراءات تنفيذي ، وتكــون هلــا حــصانة مــن أي شــكل مــن أشــكال احلجــز ب
تــشريعية وتعفــى مــن القيــود واألنظمــة والــضوابط وكــل أنــواع الوقــف؛ وتكــون حملفوظاهتــا  أو

يـة معاملـة ال تقـل عـن املعاملـة الـيت تفردهـا كـل دولـة للمنظمـات                  حرمة وتعامل رسائلها الرمس   
 ومثة حكم مستقل يف االتفاق ذاتـه يتنـاول إعفـاء الوكالـة مـن الـضرائب                  .)٤٥٨(الدولية األخرى 

__________ 
 .٤املادة ، United Nations Treaty Series, vol. 2051, No. 35457انظر  )٤٥٥(
 .١٩٢٧ الحتاد اإلغاثة الدويل، نيالتفاقية والنظام األساسي املؤسسا من ١٠املادة  )٤٥٦(
طبيعيـة يف أمريكـا    اجلديدة املنـشئة ملركـز التنـسيق للوقايـة مـن الكـوارث ال      ٢٠٠٣ من اتفاقية ١٥مبوجب املادة   )٤٥٧(

تكــون لكــل دولــة حريــة ختويــل التــسهيالت الــضريبية واجلمركيــة، وكــذا االمتيــازات واحلــصانات   ’’الوســطى 
واملركز هيئة إقليمية ملنظومة التكامل ألمريكا الوسـطى،   . الدويل ولتشريعها الداخلي  للقانون  الدبلوماسية، وفقا   

 .“وهبذه الصفة حتدد امتيازاته وحصاناته
التفاق املنشئ للوكالة الكاريبية لالستجابة الطارئة يف حـاالت الكـوارث، املـربم يف سـياق اجلماعـة الكاريبيـة،                    ا )٤٥٨(

 ).‘‘امتيازات الوكالة وحصاناهتا’’ (٢٦، املادة ١٩٩١
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األجور واملرتبـات   ووالرسوم اجلمركية؛ على أصوهلا وممتلكاهتا؛ ودخلها وعملياهتا ومعامالهتا؛         
ــة وخرب   ــوظفي الوكالــ ــة ملــ ــواطين     املدفوعــ ــن مــ ــوا مــ ــة إذا مل يكونــ ــدين يف مهمــ ــا املوفــ ائهــ

 .)٤٥٩(املشاركة الدول
قـــة بعمليـــات اإلغاثـــة يف حـــاالت الكـــوارث، فـــإن  لأمـــا االتفاقـــات النموذجيـــة املتع - ١٤٥

األحكام اليت أعـدهتا رابطـة القـانون الـدويل تـسري علـى أي كيـان يقـوم باإلغاثـة، ممـا يـشمل                         
لعمليــات النموذجيــة اليونيتــار  ذلــك، تتــضمن قواعــد  وعلــى العكــس مــن . املنظمــات الدوليــة

أحكاما حمـددة، بـشأن االمتيـازات واحلـصانات الـيت تـسري علـى               اإلغاثة يف حاالت الكوارث     
ألمــم املتحــدة ااملنظمــات املقدمــة للمــساعدة، ومتيــز بــني شــىت فئــات تلــك املنظمــات، مبــا فيهــا 

ــة الذريــ    ــة للطاق ــة الدولي ــة   والوكــاالت املتخصــصة والوكال ــة الدولي ة وكــل املنظمــات احلكومي
 .)٤٦٠( األخرىاملنظمات غري احلكوميةو

 بـني الـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة           املربمـة  وعادة ما تتضمن االتفاقـات الثنائيـة       - ١٤٦
لتقـدمي املـساعدة التقنيـة أو إنـشاء مكاتـب وطنيـة أحكامـا           ) سيما األمم املتحـدة ووكاالهتـا      ال(

اف بــاملركز القــانوين للمنظمــة يف البلــد، ومــنح االمتيــازات واحلــصانات   حمــددة تتعلــق بــاالعتر
 املتعلقــة ١٩٤٦وترتكــز األحكــام املعنيــة عمومــا علــى اتفاقيــة   .  وممتلكاهتــا وأفرادهــاةللمنظمــ

بامتيازات الوكـاالت املتخصـصة     املتعلقة   ١٩٤٧بامتيازات األمم املتحدة وحصاناهتا أو اتفاقية       
ــصفة . وحــصاناهتا ــراخيص العمــل     ومتــنح ب ــيم وت ــدخول إىل اإلقل ــق بال ــسهيالت تتعل  خاصــة ت

، وحريـة التنقـل والـسفر، وحرمـة أمـاكن العمـل، واحملفوظـات واالتـصاالت، واإلعفـاء              دلألفرا
االحتجـاز   من اخلدمات الشخصية والرسوم اجلمركية والـضرائب؛ واحلـصانة مـن االعتقـال أو             

مارسة ما تنص عليه االتفاقـات املربمـة بـني فيجـي        ومن اإلجراءات القانونية؛ ومن أمثلة هذه امل      
وبرنـــامج األمـــم املتحـــدة ) اليونيـــسيف(، ومنظمـــة األمـــم املتحـــدة للطفولـــة املتحـــدة واألمـــم

ــائي، ــصحة      )٤٦١(اإلمنـ ــة الـ ــسيف ومنظمـ ــة اليونيـ ــدة ومنظمـ ــم املتحـ ــسيا واألمـ ــني إندونيـ  أو بـ
 .)٤٦٣(، أو بني أوزبكستان واألمم املتحدة)٤٦٢(العاملية

__________ 
 ).اإلعفاءات من الضرائب والرسوم اجلمركية (٢٨املرجع نفسه، املادة  )٤٥٩(
 .١٤، املرفق باء، القاعدة UNITAR, Policy and efficacy studies, no. 8 (Sales No. E.82.XV. PE/8): انظر )٤٦٠(
 .Fiji , laws, policies, planning and practices on international disaster response”, IFRC, July 2005, p. 7“انظر  )٤٦١(
 .Indonesia: laws, policies, planning and practices on international disaster response” ,IFRC, July 2005, p. 8-9“انظر  )٤٦٢(
ربوتوكول املربم بني األمم املتحدة وحكومـة مجهوريـة أوزبكـستان لتـسهيل تقـدمي املـساعدة          ال من   ٣انظر املادة    )٤٦٣(

ة، أفراد املنظمـات الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة الدوليـ       . (٢٠٠١،  اإلنسانية من أوزبكستان إىل أفغانستان    
حــىت وإن مت حتديــدها بأهنــا منظمــات هلــا بــرامج إنــسانية حــسنة النيــة يف أفغانــستان فيمــا يتــصل بــالربوتوكول،   

 ).يعتربون مستخدمني أو أعوانا لألمم املتحدة يف هذا الصدد ال



A/CN.4/590  
 

07-65634 127 
 

لــضمان مــنح ‘‘ شــهادة’’ة علــى إصــدار يــنص االتفاقــات الثنائتــ بعــض احلــاالت، ويف - ١٤٧
وهكذا مـثال يتـضمن     . االمتيازات واحلصانات للمنظمات املشاركة يف عمليات اإلغاثة الدولية       

االتفــاق النمــوذجي للمنظمــة العامليــة للجمــارك بــني األمــم املتحــدة واحلكومــات بــشأن تــدابري  
ــصد   ــة وممتلكــات    اإلســراع يف اســترياد وت ــل شــحنات اإلغاث ــراد ير ونق ــة يف حــاالت  أف اإلغاث

ــة لألمــم املتحــدة  ’’الكــوارث وحــاالت الطــوارئ،   ــها املنظمــة  ‘‘ شــهادة منوذجي ــشهد مبوجب ت
يف عملية إغاثة لألمـم املتحـدة يـضطلع    تشترك املصدرة هلا بأن منظمة ما أو فردا ما أو فرقة ما          

ختويــل حاملــها التــسهيالت  ’’سلطات املختــصة هبــا بنــاء علــى طلــب احلكومــة وتطلــب إىل الــ  
 ل تنفيــــذهايوتــــسه] حباملــــها[واالمتيــــازات واحلــــصانات الــــيت تتعلــــق باملهمــــة املنوطــــة      

 .)٤٦٤(‘‘الوسائل جبميع
ومرة أخرى، ميكن أن تكون األحكام املتعلقة باالمتيازات واحلـصانات يف االتفاقـات              - ١٤٨

ربم بـني أنتيغـوا وبربـودا ومنظمـة         فاق األساسـي املـ    وهكذا مثال، خيول االت   . الثنائية مفصلة جدا  
األهليـة القانونيــة واالمتيـازات واحلــصانات الالزمــة   ’’الـصحة للبلــدان األمريكيـة هلــذه األخــرية   

ــة دوليــة   كمــا يقــر االتفــاق مبــدأ اســتقالل   . ‘‘ألداء وظائفهــا وحتقيــق أغراضــها بــصفتها وكال
وأصوهلا وأماكن عملـها وملفاهتـا باحلـصانة مـن         وتتمتع املنظمة وسلعها    . املنظمة وحرية عملها  

اإلجــراءات القانونيــة واإلداريــة وباإلعفــاء مــن كافــة الــضرائب واجلبايــات؛ وتتمتــع مراســالهتا   
بنفس االمتيـازات واحلـصانات املمنوحـة للربيـد الدبلوماسـي واحلقيبـة الدبلوماسـية؛ كمـا متـنح                   

ظمـة تـسهيالت للـدخول إىل البلـد، وكـذا           للموظفني واألشخاص اآلخرين العـاملني لفائـدة املن       
وتتعلق أحكام خاصة بتحديد هوية األشـخاص املـستفيدين مـن االتفـاق             . حصاناتوامتيازات  

 .)٤٦٥(وبتفادي أي إساءة استعمال لالمتيازات واحلصانات والتسهيالت املمنوحة

__________ 
غاثـة يف    اإل أفـراد مرفق االتفاق النموذجي لتدابري اإلسراع يف استرياد وتصدير ونقل شحنات اإلغاثة وممتلكات              )٤٦٤(

حاالت الكوارث وحاالت الطوارئ، وتبني تلك الشهادة كذلك أن حاملها، بصفته مـشاركا يف عمليـة إغاثـة                  
ــة يف نقــاط الــدخول و   ’’تابعــة لألمــم املتحــدة،   ــه أن تطبــق عليــه الــسلطات اجلمركي ــدابري /حيــق ل أو اخلــروج ت

فــراد اإلغاثــة يف حــاالت الكــوارث  أو ممتلكــات أ/التــسهيالت اجلمركيــة الــيت تــسري علــى شــحنات اإلغاثــة و 
 .‘‘املشاركني يف عمليات األمم املتحدة لإلغاثة

 بني حكومة أنتيغوا وبربودا ومنظمة الصحة للبلدان األمريكيـة، ممثلـة             املربم املادة السادسة من االتفاق األساسي     )٤٦٥(
 تـشرين   ٢٩واشـنطن يف    املوقـع يف     مبكتب الصحة للبلدان األمريكية، واملكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العامليـة،         

ولالطالع على أمثلة أخرى هلذه األحكام املفـصلة        . ١٩٨٣مايو  / أيار ١١ ويف أنتيغوا يف     ١٩٨٢ أكتوبر/األول
املـواد الـسابعة والثامنـة      : املتعلقة باالمتيازات واحلصانات املمنوحة للمنظمـات الدوليـة يف اتفاقـات ثنائيـة، انظـر              

لتعـاون بـني احلكومـة امللكيـة لكمبوديـا ومفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني،                    والثالثة عشرة مـن اتفـاق ا      
 ،١٩٩٤، تفــاق املــربم بــني مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني وحكومــة مجهوريــة أوغنــدا اال؛ و١٩٩٤
اخلـدمات  السادسة، الفرع حاء، مـن االتفـاق املتعلـق بربنـامج تعزيـز خـدمات األرصـاد اجلويـة الزراعيـة و                      املادة

اهليدرولوجيـــة لبلـــدان الـــساحل وإقامـــة مركـــز للتـــدريب والبحـــث وتطبيـــق علـــم األرصـــاد اجلويـــة الزراعيـــة   
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 اإلغاثـة   ومبوجب التشريعات الوطنيـة، فـإن املنظمـات احلكوميـة الدوليـة املـشاركة يف               - ١٤٩
يف حاالت الكوارث متنح عادة االمتيازات واحلصانات والتسهيالت عـن طريـق قـوانني تطبيـق                
االتفاقيات العامة المتيازات وحصانات األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة والوكالة الدوليـة           

 .)٤٦٦( يف الفقرات السابقةا وصفهورداليت  ددةاحملتفاقيات االللطاقة الذرية أو 
 

 ملنظمات غري احلكومية املشاركة يف عمليات اإلغاثة يف حاالت الكوارث وموظفوهاا )ج( 
بصفة عامة، ال متنح املنظمات غري احلكومية االمتيازات واحلصانات مبوجـب القـانون              - ١٥٠

ــل        ــصانات يظـ ــازات واحلـ ــك االمتيـ ــة بتلـ ــري حكوميـ ــة غـ ــع منظمـ ــة بتمتيـ ــام دولـ ــدويل وقيـ الـ
 .استثنائيا حدثا
 األحكام ذات الصلة يف بعـض الـصكوك الدوليـة املتعلقـة باإلغاثـة يف حـاالت                  غري أن  - ١٥١

الكوارث ما فتئت تفسر على حنو جيعل املنظمات غري احلكومية من بني اجلهات املستفيدة مـن               
 مــــن ٥املــــادة مــــن وهــــذا مــــا يــــستوحى، مــــثال، . االمتيــــازات واحلــــصانات والتــــسهيالت

إدارة اتفــاق رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا املتعلــق بــ   مــن ١٤أو املــادة  )٤٦٧(تــامبريي اتفاقيــة
ــادة    .)٤٦٨( الطــوارئســتجابة حلــاالت  واالالكــوارث ــل للم ــسري مماث ــراد تف ــن ١٠ وميكــن إف  م

 مـن االتفاقيـة،     ٥االتفاقية والنظام األساسي املؤسسني الحتاد اإلغاثة الدويل، علـى ضـوء املـادة              
واملــستفيدة مــن االمتيــازات   (الحتــاد الــيت مبوجبــها تــشمل املنظمــات املــدعوة للتعــاون مــع ا      

اجلمعيــات الوطنيــة للــصليب األمحــر وكافــة املنظمــات الرمسيــة  ) ١٠واحلــصانات عمــال باملــادة 
عالوة علـى  . وغري الرمسية األخرى القادرة على القيام بنفس األنشطة لفائدة السكان املنكوبني          

__________ 
 

واهليــدرولوجيا التــشغيلية واملــربم بــني اللجنــة الدائمــة املــشتركة بــني الــدول املعنيــة مبكافحــة اجلفــاف يف منطقــة   
 .الساحل واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

املنظمات الدولية يف سنغافورة، ومبوجبه جيـوز للـرئيس أن   ) حصانات وامتيازات(يل املثال، قانون   انظر على سب   )٤٦٦(
يصدر أمرا خيول ألي منظمة يعلن عن كوهنا منظمة تكون احلكومة وحكومـة أو حكومـات دول أجنبيـة ذات                    

ي؛ وجيـوز أيـضا مـنح     للـشخص االعتبـار  يـة سيادة أعضاء فيها احلصانات واالمتيازات، وكـذلك األهليـة القانون     
يف الدراسـة املتعلقـة بفيجـي يف        و. االمتيازات واحلصانات، بنفس اإلجراءات، إىل موظفي املنظمة ومستخدميها       

بأهنا وزاريا  إطار مشروع القانون الدويل لالستجابة حلاالت الكوارث، أشري إىل أن املنظمات اليت تتلقى إعالنا               
يعتـرف بأهنـا منظمـات دوليـة ومتـنح االمتيـازات            ‘‘ أعـضاء فيهـا   تامها  حكوماكثر أو   أمنظمة تكون دولتان أو     ’’

 Fiji , laws, policies, planning and practices“(واحلصانات الواردة يف قانون االمتيازات واحلصانات الدبلوماسية 

on international disaster response”, IFRC, July 2005, p 18.( 
 .David Fisher, Law and Legal Issues in International Disaster Response: A Desk Study, IFRC, 2007, p.40:انظر )٤٦٧(
بكونه يشمل، باإلضافة إىل الدول واملنظمـات  ‘‘ الكيان املقدم للمساعدة’’ من االتفاق املذكور     ١عرفت املادة    )٤٦٨(

تلـق هلـا أو طـرف طالـب هلـا يف      أو يقـدم املـساعدة إىل طـرف م   /أي كيان أو شخص آخـر يعـرض و       ’’الدولية،  
 .‘‘حالة طوارئ ناشئة عن كارثة
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 يف حــاالت اإلنــسانيةاملــساعدة ذلــك، فــإن أفــراد املنظمــات غــري احلكوميــة املــشتركة يف تقــدمي 
الطــوارئ يف عمليــات األمــم املتحــدة يف إقلــيم دولــة طــرف يف اتفاقيــة ســالمة مــوظفي األمــم    

، ميكــن  ٢٠٠٥، وبرتوكوهلــا االختيــاري لعــام   ١٩٩٤املتحــدة واألفــراد املــرتبطني هبــا لعــام     
يف نطـاق   نـدرجون   ي وبذلك   .)٤٦٩(ألغراض االتفاقية ‘‘ األفراد املرتبطني هبا  ’’ يف عداد    متصنفيه

‘‘ مجيـع املـوظفني   ’’بني الدولة املضيفة واألمم املتحدة بشأن مركز أمور منها          املطلوب  االتفاق  
ويتمتعـون بالتـايل بـأي امتيـازات أو حـصانات حمـددة ممنوحـة        ، )٤٧٠(املشتركني يف تلك العمليـة   
 .إليهم مبقتضى ذلك االتفاق

 . حالـة املنظمــات غــري احلكوميــة ويف حـاالت معينــة، تتــوخى أحكـام الــصك صــراحة   - ١٥٢
وهكذا، فبموجـب املـادة الـسادسة عـشرة مـن اتفاقيـة البلـدان األمريكيـة لتـسهيل املـساعدة يف                     

جيوز للـدول واملنظمـات الدوليـة احلكوميـة الـيت تقـدم املـساعدة أن تـضم           ’’حاالت الكوارث،   
 بعثاهتـا   ضـمن احلكوميـة   األشخاص اخلواص الطبيعيني أو االعتباريني أو املنظمات الدوليـة غـري            
 .‘‘الغوثية، ويتمتع أولئك األشخاص باحلماية اليت توفرها هذه االتفاقية

ــة     - ١٥٣ ــار النموذجيـ ــد اليونيتـ ــن قواعـ ــرض مـ ــا أن الغـ ــاالت  لكمـ ــة يف حـ ــات اإلغاثـ عمليـ
ــد        )٤٧١(الكــوارث ــشرح إىل صــعوبة حتدي ــارة يف ال ــم أن اإلش ــسياق، رغ ــذا ال ــسري يف ه أن ت

 املعينـة الـيت متنحهـا الدولـة تتعلـق بـصفة خاصـة فيمـا يبـدو باملنظمـات                     متيازات واحلـصانات  اال
 .احلكومية غري

ويعترف ثنائيا أحيانا بامتيازات وحصانات مماثلة لالمتيـازات واحلـصانات الـيت تتمتـع               - ١٥٤
ق باالحتاد الـدويل جلمعيـات الـصليب األمحـر          ل فيما يتع  ال سيما هبا املنظمات احلكومية الدولية،     

فاتفاقات املركز القانوين الـيت أبرمهـا االحتـاد والـدول املـستقبلة تقـر عـادة بـأن                   . ل األمحر واهلال
ــازات واحلــصانات         ــع باالمتي ــضيف، تتمت ــد امل ــة يف البل مركــز االحتــاد هــو مركــز منظمــة دولي

وعلـى سـبيل   .  المتيازات الوكـاالت املتخصـصة وحـصاناهتا   ١٩٤٧املستندة إىل أحكام اتفاقية   
ــال،  ــإن املث ــال      ف ــده يف نيب ــدويل ووف ــانوين لالحتــاد ال ــاملركز الق ــق ب ــاق املتعل االحتــاد ميــنح االتف

التسهيالت واالمتيازات واحلصانات اليت تتـضمن حريـة التنقـل، عـدا مـا تفرضـه احلكومـة مـن                    
قيود عليها، وحرمة أماكن العمل واألصـول واحملفوظـات، وحريـة املعـامالت املاليـة، واإلعفـاء                 

__________ 
ــرتبطني هبــا       )٤٦٩( ــراد امل ــة ســالمة مــوظفي األمــم املتحــدة واألف ــشأن تطبيــق اتفاقي  وبروتوكوهلــا ١٩٩٤لعــام انظــر ب

 يف املناقــشة املتعلقــة حبمايــة فئــات أفــراد اإلغاثــة غــري مــوظفي األمــم املتحــدة، الــواردة  ٢٠٠٥االختيــاري لعــام 
 . أدناه٢١٤-٢١٠الفقرات 

 .)(United Nations Treaty Series, vol. 2051, No. 35457 من االتفاقية، ٤املادة  )٤٧٠(
 ).٢( ١٤ ، املرفق باء، القاعدةUNITAR, Policy and efficacy studies, no. 8 (Sales No. E.82.XV. PE/8): انظر )٤٧١(
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وم اجلمركيـــة ومــا إىل ذلــك، وحريـــة االتــصاالت، وكــذا احلـــصانات     مــن الــضرائب والرســ   
 وأبـرم   .)٤٧٢(قيامهم مبهـامهم الرمسيـة    أثناء  واإلعفاءات الضريبية ألفراد الوفود ومسؤويل االحتاد       

االحتــاد اتفاقــات مركــز قــانوين مماثلــة مــع شــىت البلــدان يف جنــوب آســيا وأفريقيــا اجلنوبيــة           
 .)٤٧٣(الوسطى وأمريكا
ــة     ومتــنح - ١٥٥ ــة غــري احلكومي ــازات واحلــصانات مــن حــني آلخــر للمنظمــات الدولي  االمتي

فبموجب اتفاق للتعـاون مـربم مـع إكـوادور، مـثال، مـنح املوظفـون األجانـب للجنـة                    . األخرى
وهي منظمة غري حكومية إيطالية تـشارك يف بـرامج التعـاون      (منظمات اخلدمة التطوعية    تنسيق  

 الدوليني ومنحوا إعفاءات من الرسوم اجلمركيـة والرسـوم          مركز املوظفني ) التقين واالقتصادي 
 لالستعمال املهين واالستعمال الشخصي؛ كما خولت اللجنـة          على السواء  على السلع املوجهة  

مبوجب القانون اإلكوادوري ومتتعت بالتـسهيالت القانونيـة فيمـا يتعلـق      اعتبارية  ذاهتا شخصية   
 .)٤٧٤(باسترياد البضائع

نح املنظمـات الدوليـة غـري       مـ  ال تُ  ،)٤٧٥(حالة تنفيـذ االتفاقـات الـوارد أعـاله        وفيما عدا    - ١٥٦
 غــري أن بعـــض  .)٤٧٦(احلكوميــة عــادة االمتيــازات واحلــصانات مبوجـــب التــشريعات الوطنيــة      

__________ 
 .Fiji ,laws, policies, planning and practices on international disaster response”, IFRC, July 2005, pp 10-11“انظر  )٤٧٢(
 IFRC, International Disaster Response Laws, Principles and Practice: Reflections, Prospects andانظـر   )٤٧٣(

Challenges, (Geneva, 2003) , ١١٧ و ١١٦ الصفحتان ،٧الفصل. 
، املوقـع يف كويتـو   اق األساسي للتعاون بني حكومة إكوادور وجلنة تنسيق منظمات اخلدمة التطوعيـة   االتف انظر )٤٧٤(

ــسمرب / كــانون األول١يف  ــسخ يف (٢٠٠٠دي ــة إلكــوادور  استن ــدة الرمسي ــم Registro Oficial اجلري  ،٢٤١ رق
املـوظفني املعنـيني    ومبوجب االتفـاق ذاتـه، يقـع علـى عـاتق            ). ٩-٦، الصفحات   ٢٠٠١يناير  /كانون الثاين  ١٠

التزام باحترام القوانني الوطنية وعدم التدخل يف شؤون السياسة الداخلية؛ كما تتحمل اللجنة نفـسها التزامـات                 
 .بشأن أعماهلا وبشأن التسجيل

إىل أن حكومـة فيجـي تعتـرب         تعلقـة بفيجـي يف إطـار االحتـاد الـدويل جلمعيـات الـصليب األمحـر                املدراسـة   التشري   )٤٧٥(
بأحكـام  هيئتني مشمولتني د الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر وجلنة الصليب األمحر الدولية        االحتا

ويعزى ذلك  ).  الدولية الذي يقتصر مبدئيا على املنظمات احلكومية     (قانون االمتيازات واحلصانات الدبلوماسية     
جـي، تتـضمن نفـس االمتيـازات واحلـصانات         لمركـز القـانوين مـع في      لإىل كون الكيانني معـا قـد أبرمـا اتفاقـات            

 والتــــــسهيالت أو مــــــا مياثلــــــها ممــــــا يــــــرد يف اتفاقيــــــة امتيــــــازات الوكــــــاالت املتخصــــــصة وحــــــصاناهتا 
 (“Fiji ,laws, policies, planning and practices on international disaster response”, IFRC, July 

2005, pp. 18 and 19(. 
، يبــدو أن املنظمــات االحتــاد الــدويل جلمعيــات الــصليب األمحــر ال يف إطــار يبــىل دراســة عــن ن، مــثال، إااســتناد )٤٧٦(

تــشرين  ٢ املــؤرخ ٢٠٤٩رقــم (الكيانــات الــيت دخلــت البلــد مبقتــضى شــروط قــانون الرعايــة االجتماعيــة     أو
 الوطنيـة   ال متـنح أي امتيـازات أو حـصانات حمـددة، وختـضع خـضوعا كـامال للقـوانني                  ’’) ١٩٩٢نوفمرب  /الثاين
غري أنه أفادت التقارير بأن احلكومة ما فتئت حتتفظ بسلطة فحص ومراقبة ورصد أدوار املنظمـات غـري                  . لنيبال
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القوانني احمللية املتعلقة باإلغاثة يف حاالت الكوارث، توفر فعال طائفـة حمـدودة مـن االمتيـازات                 
 وعلـى سـبيل املثـال، حيـق لـرئيس اجلهـاز             .)٤٧٧(حلكوميـة األجنبيـة   واحلصانات للمنظمات غـري ا    

ــات           ــع املنظم ــاهم م ــذكرة تف ــضع م ــديثا، أن ي ــسي ســن ح ــانون إندوني ــذي، مبوجــب ق التنفي
 املنظمـات غـري احلكوميـة األجنبيـة، والـشركات األجنبيـة،             امبـا فيهـ   (األفراد األجانـب    /األجنبية

تـضمن  ت، )دمون منحا ألغـراض التأهيـل والـتعمري   واجلامعات األجنبية واألفراد األجانب ممن يق     
. )٤٧٨(‘‘اجلهــات القائمــة بالرعايــة/الت واالمتيــازات املقدمــة للمــاحننييالتــسه’’أحكامــا بــشأن 

ــة  لكــذ وجيــوز ــصلة مــن املنظمــات األجنبي ــذوي ال ــراد األجانــب /ك ل ــسيااألف ــد  يف إندوني ، عن
إجـراءات اهلجـرة وشـروط القـوة      إجنازهم لرباجمهم، احلصول على تسهيالت، منها اإلعفاء من         

العاملة، واإلعفـاء مـن الـشروط التقنيـة فيمـا يتعلـق باملعـدات والـسلع واخلـدمات والتـسهيالت                
 .)٤٧٩(املتعلقة بالترخيص اجلمركي والتخليص والضرائب

 
 توفري اإلغاثة يف حاالت الكوارث - دال 

وســيحلل هــذا . ددةرث عمليــة معقــدة هلــا جوانــب متعــاإن اإلغاثــة يف حــاالت الكــو - ١٥٧
الفــرع كــل جانــب مــن هــذه اجلوانــب تباعــا، مبــا فيهــا التبــادل األويل للمعلومــات بــني الدولــة  

 والدولة أو املنظمة الدولية املقدمة للمساعدة أو مركز التنـسيق املعـني؛ ومـسألة معـدات      املتلقية
__________ 

 
‘‘ أو مـنح االمتيـازات عنـد احلاجـة        /احلكومية مباشرة وبالتايل فإنه قد تكـون هلـا سـلطة التعجيـل بـاإلجراءات و               

)“Nepal, laws, policies, planning and practices on international disaster response”, IFRC, July 2005, pp. 19-20(. 
، أن مـستخدمي    االحتـاد الـدويل للـصليب األمحـر       على سبيل املثـال، تالحـظ الدراسـة املتعلقـة بفيجـي، يف إطـار                 )٤٧٧(

 فيجـي  التابعني للمنظمات غري احلكومية، وإن مل تكن هلـم ترتيبـات أمنيـة خاصـة مـع حكومـة              األجانب  اإلغاثة  
وال يتمتعون بالعديد من االمتيازات واحلصانات الشاملة علـى غـرار املنظمـات الدوليـة والبعثـات الدبلوماسـية،                   
فإهنم مع ذلك يتمتعون حبصانة حمدودة من بعض املـسؤوليات مبوجـب القـانون الـوطين إلدارة الكـوارث الـذي                     

للخطـة الوطنيـة إلدارة الكـوارث أو خطـة       الشخص الذي يقوم بـدور أو يتـوىل مـسؤولية وفقـا             ’’ينص على أن    
دعم الوكـاالت أو أي أنظمـة تـسري خـالل حالـة طـوارئ ال يـساءل عـن أي إصـابة أو خـسارة يلحقهـا بـأي              

غـري أن الدراسـة تـشري       . ‘‘شخص آخر، ما مل تكن تلك اخلسارة أو اإلصابة ناجتة أو ناشئة عن تقصري أو خطأ               
 احلصانة قد جربت أو النطاق الذي ستفسرها فيه حمكمة من احملـاكم             إىل أنه مل تدرس مسألة ما إذا كانت هذه        

)“Fiji , laws, policies, planning and practices on international disaster response”, IFRC, July 2005, pp. 16 and 17(. 
 املتعلـق   ٢٠٠٥ لعـام    ٦٩ مـن مرسـوم رئـيس مجهوريـة إندونيـسيا رقـم              ٢مـن املـادة     ‘ ١’ ٧  و ٦انظر الفقرتني    )٤٧٨(

األفـراد األجانـب يف تقـدمي مـنح إلعـادة التأهيـل وتعمـري املنطقـة والعـيش يف إقلـيم                      /مبشاركة املنظمات األجنبيـة   
األفـراد  /وقـد أدرج تعريـف املنظمـة األجنبيـة    . نانغرو أسيه دار السالم وجـزر نيـاس يف إقلـيم سـومطرا الـشمالية         

 . من املرسوم١األجانب يف املادة 
للمنظمــات غــري احلكوميــة مــن أجــل االعتباريــة مــن املــسائل األخــرى الــيت تثــور مــسألة االعتــراف بالشخــصية   )٤٧٩(

ــسماح هلــا، مــثال، بفــتح حــسابات مــصرفية خاصــة     David Fisher, Law and Legal Issues in: انظــر. ال

International Disaster Response: A Desk Study, IFRC, 2007, pp.125-126. 
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ــصاالت ــسهيالهتااالت ــسكرية      وت ــتخدام األصــول الع ــة؛ واس ــشطة اإلغاث ــسيق أن وأصــول ؛ وتن
احلماية املدنية؛ ومسألة نوعية املساعدة الغوثية؛ ومحاية موظفي اإلغاثـة يف حـاالت الكـوارث؛               

لكــوارث؛ واملعــايري واألنظمــة؛ واملــسؤولية   اســتجابة حلــاالتوالتكــاليف املتعلقــة بعمليــات اال 
 .الكوارث؛ وتسوية املنازعات؛ وإهناء املساعدة يف هناية املطافأثناء والتعويض 

 
 تبادل املعلومات - ١ 

ــة االســتجابة     - ١٥٨ ــادل املعلومــات خــالل مرحل ــسيا  االت احلــيعــد تب لكــوارث شــرطا رئي
وقد ُنص على إمكانية تبـادل املعلومـات يف العديـد مـن             . إلجناح تقدمي املساعدة الغوثية الدولية    

لومـات   ولـئن كـان تبـادل املع       .)٤٨٠(الصكوك املنشئة آلليات الوقاية من الكـوارث والتأهـب هلـا          

__________ 
يف املؤمتر الدويل األول لالتصاالت يف حاالت الكوارث، الـذي نظمـه مكتـب األمـم املتحـدة لتنـسيق عمليـات                       )٤٨٠(

الــسلكية  ، اعتــرف ألول مــرة بأمهيــة دور االتــصاالت     ١٩٩٠اإلغاثــة يف حــاالت الكــوارث يف جنيــف، يف    
يف حـاالت الكـوارث مكتـب    تقريـر املـؤمتر الدوليـة لالتـصاالت      (. الالسلكية يف اإلغاثة يف حـاالت الكـوارث       و

). 90/4GE.91-00046 الوثيقــة ١٩٩٠، األمــم املتحــدة لتنــسيق عمليــات اإلغاثــة يف حــاالت الكــوارث، جنيــف 
 ,GIGnos Consulting, Evaluation of OCHA’s Emergency Telecommunications Project (OCHAانظـر أيـضا   و

January 2003), p. 10 .  ٢٢-٢٠ فنلنـدا،  تـامبريي، (لالتـصاالت يف حـاالت الكـوارث    ويف املؤمتر الدويل الثـاين 
وضـع اتفاقيـة بـشأن    ’’االتـصاالت يف حـاالت الكـوارث إىل         املتعلـق ب  ، دعـا إعـالن تـامبريي        )١٩٩١ مـايو /أيار

. “١٩٩٣االتصاالت يف حاالت الكوارث على النحو املفصل أدناه والتفاوض بشأهنا يف موعد ال يتعدى عـام                 
الالسـلكية يف  الـسلكية و حقة حتث احلكومات علـى تأييـد إبـرام اتفاقيـة بـشأن االتـصاالت          وظلت القرارات الال  

) ١٩٩٧جنيف،   (الراديوية للمؤمتر العاملي لالتصاالت     ٦٤٤انظر على سبيل املثال، القرار      و. حاالت الطوارئ 
؛ وإعـالن فاليتـا     الالسـلكية للتخفيـف مـن آثـار الكـوارث وعمليـات اإلغاثـة             السلكية و بشأن موارد االتصاالت    

املتعلــق ، ١٩القــرار و؛ )١٩٩٨فاليتــا، (الــذي اعتمــده املــؤمتر العــاملي لتطــوير االتــصاالت الــسلكية والالســلكية 
املـؤمتر العـاملي    الـذي اعتمـده     وارد االتصاالت السلكية والالسلكية لتخفيف آثار الكوارث وعمليات اإلغاثة،          مب

وهـذا مـا أدى يف هنايـة املطـاف إىل اعتمـاد اتفاقيـة               ). ١٩٩٨ليتـا،   فا(لتطوير االتـصاالت الـسلكية والالسـلكية        
 بلــدا وشــىت املنظمــات احلكوميــة الدوليــة ٧٦ مبــشاركة ١٩٩٨تــامبريي يف مــؤمتر حكــومي دويل عقــد يف عــام 

 األطلسية، جلنة ختطيط االتصاالت املدنية، نتـائج اتفاقيـة تـامبريي            -جملس الشراكة األوروبية    (. احلكومية وغري
 األطلـــسية -حلـــاالت الطـــوارئ، ورقـــة عمـــل جملـــس الـــشراكة األوروبيـــة       املـــدين  حيـــث التخطـــيط  مـــن

EAPC(CCPC)WP(2202)03 وقد أيدت هـذه االتفاقيـة يف عـدة قـرارات          . )٢، الصفحة   ٢٠٠٢مارس  /آذار ٥ .
؛ ٩، الفقـــرة ٢٠٠٠فربايـــر / شـــباط٢٥ املـــؤرخ ٥٤/٢٣٣انظـــر علـــى ســـبيل املثـــال، قـــرار اجلمعيـــة العامـــة   

 تـشرين   ١٢ؤمتر املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت، مينيابوليس، الواليات املتحدة األمريكيـة،           مل،  ٣٦ لقراراو
ــوبر/األول ــاين ٦ - أكت ــشرين الث ــوفمرب / ت ــصديق     ’’ (١٩٩٨ن ــى العمــل مــن أجــل ت ــدول األعــضاء عل حيــث ال

وافقـة عليهـا أو قبوهلـا أو توقيعهـا     السلطات الوطنية املختصة، يف أقرب وقت ممكن، علـى اتفاقيـة تـامبريي أو امل            
يف اتفاقية تامبريي كذلك على اختاذ اإلجراءات العملية لتطبيق اتفاقية          األطراف  ضاء  عالنهائي، وحبث الدول األ   

 االقتــصادي؛ وقــرار اجمللــس )‘‘تــامبريي والعمــل الوثيــق مــع املنــسق التــشغيلي علــى النحــو املنــصوص عليــه فيهــا
ــاعي  ــؤر٢٠٠٢/٣٢واالجتم ــه / متــوز٢٦خ  امل ــرة ٢٠٠٢يولي ــاملي لتطــوير    ل٣٤؛ والقــرار ٧، الفق ــؤمتر الع لم

واإلعــالن املتعلــق بوصــلة دائمــة لالتــصاالت الــسلكية ؛ )٢٠٠٢إســطنبول، (االتــصاالت الــسلكية والالســلكية 
ملتعلـق  اتفاق أوروبا والبحر األبـيض املتوسـط ا       (لس أوروبا،   والالسلكية املعتمد يف االجتماع الوزاري الثامن جمل      



A/CN.4/590  
 

07-65634 133 
 

 بتبـادل املعلومـات     اضمنيا يف معظم الصكوك، فإنه بعـضها اآلخـر يفـرض صـراحة التزامـا عامـ                
 أو يشري حتديـدا إىل االلتـزام بتبـادل املعلومـات باسـتمرار خـالل                ،)٤٨١(عن تطبيق االتفاق املعين   

باعتبـاره التزامـا مـستقال عـن االلتـزام املفـروض علـى              ،  )٤٨٢(الكوارثاالت  حلمرحة االستجابة   
لدولة الطالبة للمساعدة بتوفري املعلومات عنـد التمـاس املـساعدة مـن دولـة أخـرى، أو منظمـة                 ا

 .أخرى أو كيان آخردولية 
 )٤٨٣(وميكــن تبــادل املعلومــات إمــا مــع الدولــة املقدمــة للمــساعدة أو مــع كيــان معــني   - ١٥٩
مــــن قبيــــل منــــسق عمليــــات األمــــم املتحــــدة لإلغاثــــة يف حــــاالت   ، )٤٨٤(جهــــة تنــــسيق أو
 وقــد يكــون االلتــزام متبــادال، أي أن الدولــة الــيت حتــصل علــى معلومــات ذات  .)٤٨٥(وارثالكــ

 وتــدرج بعــض  .)٤٨٦(أمهيــة بالنــسبة لدولــة متــضررة يطلــب منــها أن تتــيح تلــك املعلومــات        
 وقــد خيــضع تقــدمي .)٤٨٧(نطــاق تبــادل املعلومــات إتاحــة تلــك املعلومــات للعمــوم يفاالتفاقــات 

 .)٤٨٩(والسرية )٤٨٨( تتعلق يف مجلة أمور بالتفاصيلاملعلومات أيضا لشروط إضافية،

__________ 
 

 الـيت مل توقـع      ... الـوزراء الـدول األعـضاء        يوصـي ( ،٢٠٠٠فربايـر   / شـباط  ٢٢-٢١  أثينا، ،)باألخطار الكربى 
 ).‘‘اتفاقية تامبريي بعد وتصدق عليها بأن تفعل

تفاق املربم بني الدامنرك والسويد وفنلندا والنـرويج بـشأن التعـاون عـرب حـدود الـدول          االانظر على سبيل املثال،      )٤٨١(
) ١( ٦املـادة   ،  ١٩٨٩نع إحلاق الضرر باألشخاص أو املمتلكات أو البيئة أو احلد منـه يف حـاالت احلـوادث،                  مل
 ).‘‘... االتفاقألغراض هذا تزود الدول املتعاقدة بعضها البعض مبعلومات مهمة ’’(

ــستوجب    )٤٨٢( ــال، ت ــة،    االعلــى ســبيل املث ــة املدني ــة للمــساعدة يف جمــال احلماي ــة اإلطاري ــة  ، ٢٠٠٠تفاقي علــى الدول
، ‘‘... تقدمي كل املعلومـات الالزمـة واملتـوفرة بـشأن الوضـع القـائم لتـأمني حـسن تقـدمي املـساعدة                     ’’املستفيدة  

تفاق املربم بني حكومـات الـدول املـشاركة يف منظمـة التعـاون االقتـصادي يف                 االوانظر أيضا   ). ١) (أ( ٤املادة  
االت الكـوارث الطبيعيـة     حلـ  املساعدة الطارئـة واالسـتجابة الطارئـة         منطقة البحر األسود بشأن التعاون يف تقدمي      

؛ واتفاقية محاية واستخدام اجملاري املائية العـابرة        )٤ (٤املادة  ،  ١٩٩٨والكوارث النامجة عن األنشطة البشرية،      
 .)١ (٦املادة ، ١٩٩٢للحدود والبحريات الدولية، 

؛ )٢ (٦، املـادة  ٢٠٠٥نقـيح اللـوائح الـصحية الدوليـة، لعـام       ت: يـة انظر على سـبيل املثـال، منظمـة الـصحة العامل           )٤٨٣(
 ).٢ (٥، املادة ١٩٩٠االتفاقية الدولية لالستعداد والتصدي والتعاون يف ميدان التلوث الزييت، 

ا، التأهـب للكـوارث والوقايـة منـه       بـشأن   التعاون  واملتعلق ب تفاق املربم بني مملكة إسبانيا ومجهورية األرجنتني        اال )٤٨٤(
تتبادل هيئات التنسيق كل املعلومات     ’’(املادة السابعة عشرة    ،  ١٩٨٨واملساعدة املتبادلة يف حاالت الكوارث،      

 ).‘‘املتاحة بشأن أنشطة اإلغاثة اليت حدثت خالهلا األحداث املشار إليها يف هذه املادة
-A/39/267/Add.2 (،١٩٨٤مـــشروع اتفاقيــــة التعجيــــل يف تــــسليم املــــساعدة يف حــــاالت الطــــوارئ، لعــــام   )٤٨٥(

E/1984/Add.2،٣(٦ملادة ، ا) املرفق.( 
 ).٢ (٦املرجع نفسه، املادة  )٤٨٦(
تكفـل األطـراف تزويـد      ’’) (١( ٩املـادة   ،  ١٩٩٢تفاقية املتعلقة باآلثار العابرة للحدود للحوادث الـصناعية،         الا )٤٨٧(

). ‘‘... ريعي نـاجم عـن نـشاط خطـ    اجلمهور مبعلومات كافيـة يف املنـاطق املمكـن أن تتـضرر مـن حـادث صـنا           
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 معدات وتسهيالت االتصاالت - ٢ 
ــة يف حـــاالت     - ١٦٠ ــة عمليـــات اإلغاثـ ــة االتـــصاالت يف فعاليـ ــة أمهيـ ــة العامـ أقـــرت اجلمعيـ

الالزمـــة ... إجـــراء االســـتعدادات ’’ علـــى األقـــل، عنــدما دعـــت إىل  ١٩٦٨الكــوارث منـــذ  
وتتـسم  . )٤٩٠(‘‘وسائل االتصال الـسريع   ... إنشاء  ...  ذلك   ملواجهة الكوارث الطبيعية، مبا يف    

ــسلك  ــصاالت الـ ــسألة االتـ ــق    يمـ ــالغ ألن مرافـ ــد بـ ــوارث بتعقيـ ــاالت الكـ ــلكية يف حـ ة والالسـ
االتصاالت الـسلكية والالسـلكية هـي ذاهتـا جـزء مـن اهلياكـل األساسـية املاديـة للدولـة املتلقيـة                       

ــساعدة وبالتــايل فهــي عرضــة للتــدمري خــالل كار      فمــثال، يف أعقــاب إعــصار ســتان    . ثــةللم
يف العديـد   ’’ يف غواتيمـاال، لـوحظ أن        ٢٠٠٥ أكتـوبر /االستوائي الـذي وقـع يف تـشرين األول        

يف ) اهلـاتف واالتـصاالت الالسـلكية   (من احلاالت، تعطلت وسائل االتصاالت األكثـر انتـشارا    
ــة طـــرق الوصـــول   ــار التربـ ــإن  . )٤٩١(‘‘حـــني قطـــع اهنيـ ــة لـــذلك، فـ ــاأي ونتيجـ م تتعلـــق أحكـ

ــة سياســيا فحــسب، بــل ال بــد وأن      باالتــصاالت الــسلكية والالســلكية جيــب أال تكــون مقبول
 .على ضوء تباين حاالت الكوارثعمليا تكون ممكنة 

__________ 
 

اتفاقية احلصول على املعلومات عن املشاركة اجلماهريية يف صـنع القـرارات والوصـول إىل العدالـة                 : وانظر أيضا 
 .٤٤٧، الصفحة ٢١٦١، اجمللد United Nations, Treaty Series، ١٩٩٨يونيه / حزيران٢٥يف املسائل البيئية، 

تواصـل  ’’) (٢ (٦، املـادة    ٢٠٠٥تنقيح اللوائح الصحية الدولية، لعام      : لصحة العاملية على سبيل املثال، منظمة ا     )٤٨٨(
الدولة الطرف، بعد إرسال أي إخطار، موافاة املنظمة يف الوقت املناسب باملعلومـات الدقيقـة واملفـصلة املتعلقـة        

ديــد احلــاالت، والنتــائج مبجــال الــصحة العموميــة وذلــك بالقــدر الكــايف املتــاح هلــا قــدر اإلمكــان، مبــا فيهــا، حت 
املختربيــة، ومــصدر ونــوع اخلطــر احملتمــل، وعــدد احلــاالت والوفيــات، والظــروف الــيت تــؤثر يف انتــشار املــرض  
والتــدابري الــصحية املتخــذة؛ وتبلّــغ، عنــد اللــزوم، عــن الــصعوبات الــيت تواجههــا والــدعم الــالزم يف االســتجابة   

االتفاقيـة الدوليـة لالسـتعداد والتـصدي والتعـاون      و؛  )‘‘ قلقاً دولياً  ملقتضيات الطوارئ الصحية العمومية اليت تثري     
 ).٢ (٥، املادة ١٩٩٠يف ميدان التلوث الزييت، 

؛ ومـشروع   ٦املـادة   ،  ١٩٨٦،  إشـعاعي اتفاقية تقدمي املساعدة يف حالـة وقـوع حـادث نـووي أو طـارئ                : انظر )٤٨٩(
ــساعدة يف حــاالت الطــوارئ،    ــسليم امل ــل يف ت ــة التعجي ــام اتفاقي  ،A/39/267/Add.2-E/1984/Add.2 (،١٩٨٤ لع

ينبغي ملتلقي املعلومات أن حيفظ املعلومات املقدمـة لـه سـرا فيمـا يتـصل باملـساعدة مـن                   ’’) (٤( ٦ املادة   )املرفق
؛ واتفاقيـة محايـة واسـتخدام اجملـاري     )‘‘الذيوع إىل أقصى حد ممكن وينبغي أال يـساء اسـتعمال هـذه املعلومـات       

 .٨ املادة ،١٩٩٢ رة للحدود والبحريات الدولية،املائية العاب
) ٢٥-د (٢٧١٧قــرار الوانظــر أيــضا   .١٩٦٨ديــسمرب / كــانون األول١٩املــؤرخ ) ٢٣-د (٢٤٣٥قــرار ال )٤٩٠(

إىل تقـدمي توصـيات بـشأن         األمـني العـام    تدعو حيث   ،)د( ٥، الفقرة   ١٩٧٠ديسمرب  / كانون األول  ١٥املؤرخ  
 .اء الكوارث الطبيعية والتحكم فيهاتطبيق التكنولوجيا يف جمال اتق

 Legal Issues from the International Response to Tropical Storm Stan in Guatemala, A case study: انظـر )٤٩١(

commissioned by the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies’ International 

Disaster Response Laws, Rules and Principles Programme (April 2007), p. 39 . 
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 تسهيل االتصاالت السلكية والالسلكية يف حاالت الكوارث )أ( 
رث هـو    االتـصاالت الـسلكية والالسـلكية خـالل الكـوا          اتالرئيـسي لـشبك    إن الدور  - ١٦١

تسهيل االتصاالت الفعالة بني كافة اجلهات الفاعلة الرئيسية، مما يؤدي بـدوره إىل إغاثـة أكثـر                
فمـن جهـة، تتـوخى بعـض        .  مـن األحكـام    نينـوع علـى   يف هذا الصدد،    قد مت التعرف    و. فعالية

ألفـــراد اإلغاثـــة يف حـــاالت الكـــوارث يف االتـــصال الفعـــال، جـــوهري األحكـــام إقـــرار حـــق 
الت اتـصاالت اإلغاثـة يف حـا       “يلهبتـس ” على الدولة املتلقية للمساعدة يلزمها       واجب عام  أو

ومن جهة أخرى، تتنـاول أحكـام شـىت أسـاليب أكثـر حتديـدا يف تـسهيل اتـصاالت           . الكوارث
 .ويتناول الفرع التايل كل نوع من هذه األحكام تباعا. اإلغاثة يف حاالت الكوارث

 
رث اق يف االتـصاالت الفعالـة لإلغاثـة يف حـاالت الكـو            لحـ لاألحكام العامة املدونة     ‘١’  

 واجب تسهيلها أو
تدون بعض األحكام اليت تتناول االتصاالت الغوثية يف حـاالت الكـوارث حـق أفـراد                 - ١٦٢

وعلـى سـبيل املثـال، أكـد        . اإلغاثة يف حاالت الكوارث يف االتصال باهلـاتف وبوسـائل أخـرى           
 وباكـستان بـشأن عمليـة األمـم املتحـدة الغوثيـة يف داكـا أن                 االتفاق الثنائي بني األمـم املتحـدة      

أفراد العملية واألفراد املرتبطني هبا يتمتعـون حبـق غـري مقيـد يف االتـصال، باجلهـاز الالسـلكي             ’’
وعلـى  . )٤٩٢(‘‘واهلاتف أو أي وسيلة أخرى، عند قيامهم مبهامهم اليت تـدخل يف إطـار العمليـة               

جي الـــذي اقترحتـــه رابطـــة القـــانون الـــدويل علـــى أنـــه نفـــس املنـــوال، يـــنص االتفـــاق النمـــوذ
 بالالسـلكي واهلـاتف     ، يكـون للمنظمـة حـق االتـصال        )املنطقة املنكوبـة  (منطقة العملية    يف’’

والتلغــراف أو بــأي وســيلة أخــرى وإقامــة الوســائل الــضرورية لــصون تلــك االتــصاالت داخــل 
 .)٤٩٣()افالتوكيد مض (‘‘مرافقها أو بني هذه املرافق ووحدات خدمتها

__________ 
نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٧ SG/1763/IHA 93الوثيقــة اتفـاق بــشأن بيــان باملبــادئ، األمــم املتحــدة، باكــستان،   )٤٩٢(

 يفجيوز لألمم املتحدة أن تنـشئ، هلـذه الغايـة، شـبكة اتـصال السـلكية       ’’ص على أنه  تنو (، املادة واو،  )١٩٧١
ــا لالتفاقــات            ــتم تــشغيلها وفق ــيت ي ــصال الالســلكي ال ــم املتحــدة لالت ــشبكة األم ــشرقية مرتبطــة ب ــستان ال باك

ربوتوكول املـربم بـني األمـم املتحـدة وحكومـة مجهوريـة       الوانظر أيضا ). ‘‘واالتفاقيات واألنظمة الدولية النافذة   
تـسهل  ’’ (٢٣-١الفقرة  ،  ٢٠٠١ أفغانستان،   أوزبكستان لتسهيل تقدمي املساعدة اإلنسانية من أوزبكستان إىل       

احلكومــة جهــود األمــم املتحــدة واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة الدوليــة احلــسنة النيــة  
فيهـا أجهـزة     معدات االتصاالت اليت يستخدمها أفراد املساعدة اإلنسانية وتسجيل تلـك املعـدات، مبـا             لتخليص  

ألساسـية لألمـن    االنقالـة وإتاحـة فـرص اسـتخدام التـرددات الالسـلكية             /تف الساتلية  واهلوا HF/VHFاالتصاالت  
 ).‘‘ولألنشطة اإلنسانية داخل أفغانستان

 املستنسخ يف تقرير املؤمتر التاسـع       ،٦تفاق النموذجي املتعلق بالقانون الدويل الطيب واإلنساين، املادة         االروع  شم )٤٩٣(
 وجتـدر باإلشـارة أيـضا معاهـدة       . )١٩٨٠أغـسطس   /آب ٢٣-١٧بلغـراد،   (واخلمسني لرابطة القانون الـدويل،      

 .تتعلق حتديدا بالكوارث  تكن  اليت تنظم العالقات بني جلنة الصليب األمحر الدولية ونيكاراغوا، وإن مل             ١٩٨٠
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وتتناول صكوك أخرى مسألة االتصاالت السلكية والالسلكية يف حـاالت الكـوارث             - ١٦٣
فعلــى صــعيد . مــن منظــور معــاكس بــإقرار واجــب تــسهيل االتــصاالت الــسلكية والالســلكية   

 املـربم بـني اجمللـس االحتـادي السويـسري وحكومـة         ٢٠٠١املعاهدات الثنائية مثال، ينص اتفاق      
بشأن التعاون يف حالة الكـوارث الطبيعيـة أو حـاالت الطـوارئ الكـربى علـى                 مجهورية الفلبني   

بتــسهيل اســتخدام وحــدات  ... دالــسلطات املختــصة يف الدولــة الطالبــة للمــساعدة تتعهــ’’أن 
املعونة لشبكات االتـصاالت الـسلكية والالسـلكية القائمـة أو اسـتخدام التـرددات اخلاصـة، أو                  

 كما يـنص    .)٤٩٤(‘‘نة لشبكة اتصاالت سلكية والسلكية طارئة     كليهما، أو إقامة وحدات املعو    
 خاص لتشغيل منشآت الالسلكي الـيت       ترتيبيربم  ’’االتفاق املربم بني الدامنرك وأملانيا على أن        

 وميكن الوقوف على أحكـام مماثلـة   .)٤٩٥(‘‘حتت تصرفهاتوضع جتهز هبا أفرقة الطوارئ أو اليت      
 .)٤٩٦(أخرىيف معاهدات ثنائية 

. تــسهيل االتــصاالت يف حــاالت الكــوارث لوتــوحي عــدة قــرارات بوجــود واجــب    - ١٦٤
بـأن  ” ىتدابري التعجيل باإلغاثة الدولية، مـثال، أوصـ  قرار املؤمتر الدويل للصليب األمحر بشأن      ف

باالسـتفادة مـن    تتخذ احلكومات تدابري مسبقة للترخيص ألفراد وكـاالت اإلغاثـة املعتـرف هبـا               
ــة    ــرص اســتخدام كاف ــف ــو   مراف ــاتف والرادي ــربق والالســلكي واهل ــتلكس وال ــصاالهتم ق ال  يف ات

نتـائج  أوصـت   كمـا  .)٤٩٧(‘‘، حـسبما تقتـضيه ظـروف اإلغاثـة يف حـاالت الكـوارث      اخلارجيـة 
بــأن تكفــل اإلدارات قيــام مقــدمي  ’’ املــؤمتر العــاملي لتطــوير االتــصاالت الــسلكية والالســلكية 

االتـصاالت الـسلكية والالسـلكية      احلاجـة إىل    مبراعاة  خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية     
__________ 

 
) سالـتلك (املراسـالت الربيديـة والتلغرافيـة والالسـلكية     تبـادل  كون للوفد حرية تس ’’ه على أن  ٩ يف املادة    وتنص

اهلاتف الالسلكي مع املكاتب املركزية للجنة، ومع املقر يف جنيف ومع اهليئات الدولية األخـرى ذات الـصلة               بو
 .“كاتب احلكومية أو الكيانات اخلاصةاملومع 

 ).٢ (٨املادة  )٤٩٤(
مجهوريـة   -رك  ، الـدامن  )مع مذكرات متبادلـة   (ملساعدة ملتبادلة يف حاالت الكوارث أو احلوادث اخلطرية         ااتفاق   )٤٩٥(

 .)٣( ١٠املادة ، ١٩٨٥أملانيا االحتادية، 
تفاقية املربمة بني حكومة اجلمهورية الفرنسية وحكومة مملكة بلجيكا بشأن املـساعدة     الظر على سبيل املثال، ا    نا )٤٩٦(

 حالـة  ملـساعدة املتبادلـة يف   ا؛ واتفاقيـة    )٣ (١٠املـادة   ،  ١٩٨١املتبادلة يف حاالت الكوارث واحلوادث اخلطرية،       
ملــساعدة املتبادلــة يف حالــة ا؛ واتفــاق )٣(١٠ املــادة ،١٩٧٧ أملانيــا، -الكــوارث أو احلــوادث اخلطــرية، فرنــسا 

ملـساعدة املتبادلـة يف مكافحـة       ا؛ واتفاقيـة    ١٤ املادة   ،١٩٨٧ سويسرا،   -الكوارث أو احلوادث اخلطرية، فرنسا      
اتفــاق للتعــاون املتبــادل بــني مرافــق  و؛ )أ) (١( ١١املــادة ، ١٩٨٤  بلجيكــا،-الكــوارث واحلــوادث، هولنــدا  

الــذي اهنــي وألغــي بــالربوتوكول املــربم بــني مملكــة إســبانيا   (،١٩٨٠، املطــافئ والطــوارئ الربتغاليــة واإلســبانية
 )١٩٩٢واجلمهوريــــة الربتغاليــــة بــــشأن التعــــاون الــــتقين واملــــساعدة املتبادلــــة يف ميــــدان احلمايــــة املدنيــــة،   

 .)د( )٢( ٧ املادة
 .) أعاله٢٠انظر احلاشية (، التوصية ميم )٤٩٧(
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 وخبـصوص األحكـام املماثلـة يف القـانون الـوطين،            .)٤٩٨(‘‘مراعـاة سـليمة   يف حاالت الكـوارث     
تـذيع وسـائط اإلعـالم العامـة واخلاصـة          ’’ينص قانون بريو على أنه يف وقـت الكارثـة الوطنيـة،             

 .)٤٩٩(‘‘برامج توجه السكان خالل أعمال احلماية املدنيةجمانا 
 

ــة يف     ‘٢’   ــسهيل االتـــصاالت الغوثيـ ــوعية لتـ ــدابري املوضـ ــة بالتـ ــددة املتعلقـ ــام احملـ األحكـ
 الكوارث حاالت

الكـوارث أو واجـب     بـسياق    املتعلقـة لئن كان إقرار حق أفراد اإلغاثة يف االتـصاالت           - ١٦٥
 الوفـاء   الدولة املتلقية للمساعدة يف أن تسهل تلك االتصاالت منطلق مفيـد، فإنـه مـن املـستبعد                

ويف هـذا الـصدد، اتبعـت       . بأي منهما مـا مل يقتـرن بأحكـام أكثـر حتديـدا ترمـي إىل إحقاقهمـا                 
األوسـع نطاقـا إقامـة نظـام     التـدابري  فـأوال، تقتـرح    . صكوك شىت أربعـة هنـج خمتلفـة علـى األقـل           
ثانيا، تقتـرح بعـض الـصكوك أن تـوىل لالتـصاالت            . خمصص لالتصاالت يف حاالت الكوارث    

مت التعـرف  ثالثـا،  . الكوارث أولوية عندما تتم من خالل شبكة االتـصاالت القائمـة      يف حاالت   
ــة القيــود التنظيميــة    علــى  أثــر علــى مــن قــد يكــون هلــا  ملــا بعــض األحكــام الــيت ترمــي إىل إزال

رابعا، ترمي بعض األحكام إىل تـسهيل       . االتصاالت السلكية والالسلكية يف حاالت الكوارث     
حــــاالت الكــــوارث بإقامــــة تــــردد الســــلكي خمــــصص لإلغاثــــة يف  االتــــصاالت الغوثيــــة يف 

 .الكوارث حاالت
 

 إنشاء نظام خمصص لعمليات الطوارئ )أ(  
ــق   إن األحكــام  - ١٦٦ ــا فيمــا يتعل ــسهاألوســع نطاق ل االتــصاالت يف حــاالت الكــوارث  يبت

ــة يف          ــات اإلغاث ــتخدامه يف عملي ــا الس ــستقال كلي ــصاالت خمصــصا وم ــام ات ــيم نظ ــة تق الطبيعي
وعلــى ســبيل املثــال، يــنص االتفــاق املنــشئ للوكالــة الكاريبيــة لالســتجابة  . االت الكــوارثحــ

تقـيم وجتهـز وتـصون نظامـا للعمليـات        ’’الطارئة يف حاالت الكوارث على أن وحـدة التنـسيق           
الطارئة قادرا على مناولـة االتـصاالت الـسلكية والالسـلكية الطارئـة وتـسهيل تنـسيق عمليـات                   

 .)٥٠٠(‘‘ الطـوارئ الـشامل للعديـد مـن اخلـدمات واإلمـدادات والتـسهيالت            االتحلـ االستجابة  
__________ 

، املــؤمتر العــاملي لتطــوير االتــصاالت الــسلكية   ١٢االحتــاد الــدويل لالتــصاالت الــسلكية والالســلكية، التوصــية    )٤٩٨(
 .٢ و ١ ات، التوصي)٢٠٠٢إسطنبول، (والالسلكية 

الوقاية من الكوارث الطبيعية، اجلريـدة      : ٩٥-٩١قانون البيئة واملوارد الطبيعية، الفصل اخلامس عشر، املواد          )٤٩٩(
 .٩٣، املادة )Diario Oficial, Año IX, No 3667, p. 89515, at p. 89524(الرمسية لبريو 

لالســـتعداد والتـــصدي والتعـــاون يف ميـــدان التلـــوث الـــزييت  التفاقيـــة الدوليـــة اانظـــر أيـــضا و). ج (١١املـــادة  )٥٠٠(
خطــط تفــصيلية وطاقــات ... بإنــشاء ... علــى كــل طــرف أن يقــوم ... ’’) (ج( )٢( ٦، املــادة ١٩٩٠ لعــام

تفاق املربم بـني حكومـات الـدول املـشاركة يف منظمـة التعـاون               اال؛ و )“اتصال للتصدي حلوادث التلوث الزييت    
االت حلــاالقتــصادي يف منطقــة البحــر األســود بــشأن التعــاون يف تقــدمي املــساعدة الطارئــة واالســتجابة الطارئــة  
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ــرار    ــا ق ــؤرخ  لويف إطــار االحتــاد األورويب، دع ــشرين األول٢٣لمجلــس م ــوبر أ/ ت  ٢٠٠١كت
إقامة وإدارة نظام مشترك لالتصاالت واملعلومات يف حـاالت الطـوارئ إلتاحـة             ’’املفوضية إىل   

لرصــد واإلعــالم ونقــاط االتــصال الــيت تعينــها الــدول  االتــصال وتبــادل املعلومــات بــني مركــز ا
إنــشاء ’’ علــى أن )Rec(2002)3( وتــنص توصــية جملــس أوروبــا  .)٥٠١(‘‘األعــضاء هلــذا الغــرض

 دائمة لالتصاالت السلكية والالسلكية بني السلطات الوطنيـة املكلفـة بـإدارة املخـاطر               اتشبك
الـشبكات مفتوحـة للـسلطات احملليـة        وينبغـي أن تكـون هـذه        . ‘‘أو إجنـازه  /أمر ينبغي توخيـه و    

 فريق املناقـشة اإللكترونيـة إلدارة املخـاطر الـذي أنـشئ             برنامُجُيتَّخذ منوذجا   وميكن أن   . املعنية
 .)٥٠٢(‘‘يف إطار اتفاق أوروبا والبحر األبيض املتوسط املتعلق باألخطار الكربى

 خطـوط هـاتف     ومت الوقوف علـى عـدة قـوانني وطنيـة تـنص علـى إنـشاء شـبكات أو                   - ١٦٧
وعلــى ســبيل املثــال، يــنص قــانون نظــام اإلنقــاذ   . خمصــصة لالتــصاالت يف حــاالت الكــوارث 
 على إنشاء خـط هـاتفي      ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ٢٨املتكامل، يف اجلمهورية التشيكية، واملؤرخ      

لــزم مقــدمي خــدمات االتــصاالت لمكاملــات املتعلقــة بــالطوارئ، وُيلدائــم وتــشغيله باســتمرار 
 وعلــى .)٥٠٣(الالسـلكية بالتعـاون مـع وزارة الداخليــة يف إعـداده وتـصميمه وصـيانته      الـسلكية و 

يونيــه / حزيــران٢٠واملــؤرخ ، يف منغوليــا، مــن الكــوارثنفــس املنــوال، يــدرج قــانون احلمايــة 
حكمــا مفــصال بــشأن االتــصاالت ينــشئ شــبكة خاصــة لالتــصاالت ويــنص علــى أن ، ٢٠٠٣

 ومعلومات اإلنذار املتعلقة بالكوارث تنقل عـن        نذاراإلاالتصاالت واملعلومات وإشارات    ’’كل
 .)٥٠٤(‘‘اصاخلستخدام مرصودة لالطريق شبكة اتصاالت 

__________ 
 

ــشرية،    الكــوارث ال ــشطة الب ــة والكــوارث النامجــة عــن األن ــادة ، ١٩٩٨طبيعي ــة  ) (٢( ٨امل ــة الطالب ــزود الدول ت
اتفاق رابطة أمـم جنـوب شـرق        و؛  )للمساعدة، عند الضرورة، الدولة املقدمة للمساعدة بوسائل االتصال باملقر        

إعفاء معـدات االتـصاالت     () أ( ١٤، املادة   ٢٠٠٥االت الطوارئ،   حلآسيا املتعلق بإدارة الكوارث واالستجابة      
 ).السلكية والالسلكية من ضرائب ورسوم التصدير

املنشئ آلليـة اجلماعـة لتـسهيل       ، و ٢٠٠١أكتوبر  / تشرين األول  ٢٣املؤرخ   EC/2001/792 قرار اجمللس األورويب   )٥٠١(
ــة،     ــة املدني  Official Journal of the Europeanالتعــاون املعــزز يف جمــال تــدخالت املــساعدة املتعلقــة باحلماي

Communities, Vol. 44 No. L 297, , ب( ٤ املادة ،٧، الصفحة ٢٠٠١نوفمرب / الثاينتشرين ١٥.( 
احلدود يف جمال احلماية املدنية واملـساعدة    للجنة وزراء الدول األعضاء املعنية بالتعاون عرب   Rec(2002)3التوصية   )٥٠٢(

ء اجية اليت حتدث يف املناطق احلدودية، واليت اعتمدهتا جلنة الوزر املتبادلة يف حاالت الكوارث الطبيعية والتكنولو     
 .١٢ و ١١ لنواب الوزراء، الفقرتان ٧٨٦ يف االجتماع ٢٠٠٢مارس / آذار٦يف 

 .٤-١، الفقرات ١٨، واملادة ٦، الفقرة ٧املادة  )٥٠٣(
 .١١املادة  )٥٠٤(
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 عطاء األولوية لالتصاالت الغوثيةإ )ب(  
مثة بديل شائع عن إنشاء شبكة خمصصة لالتصاالت الـسلكية والالسـلكية لإلغاثـة يف                - ١٦٨

يــة لالتــصاالت املتعلقــة بــالكوارث يف حــاالت الكــوارث هــو الــنص علــى حكــم يعطــي األولو 
ويف هذا الصدد، تتضمن عـدة اتفاقيـات قدميـة للتلغـراف            . األساسية القائمة االتصاالت  هياكل  

أو تعطـي األولويـة لنـداءات        )٥٠٥( يف حالـة الطـوارئ     كاما تسمح بقطـع اتـصاالت التلغـراف       أح
ــة   .)٥٠٦(االســتغاثة ــار النموذجي ــوال، تــنص قواعــد اليونيت ــة يف    وعلــى نفــس املن لعمليــات اإلغاث

الدولـة املتلقيـة للمـساعدة تـأذن ألفـراد اإلغاثـة املعيـنني يف أدائهـم                  ’’ن على أ  حاالت الكوارث 
قـل مـن األسـعار الـيت تفرضـها      أ، جمانـا أو بأسـعار      على سبيل األولويـة   ملهامهم بأن يستعملوا،    

 .)٥٠٧(‘‘وسائل االتـصال  الدولة املتلقية للمساعدة، التلكس والكابل والربق واهلاتف وغريه من          
ــة يف حــاالت           ــات اإلغاث ــتخدام عملي ــى اس ــنص عل ــام ت ــوطين أحك ــانون ال ــردد يف الق ــا تت كم

 .)٥٠٨(الكوارث لالتصاالت السلكية والالسلكية على سبيل األولوية

__________ 
؛ نظـام خدمـة   ١١، املـادة  )١٨٦٥اتفاقيـة بـاريس،    ( الدوليـة للتلغـراف،   بـاريس انظر على سبيل املثـال، اتفاقيـة      )٥٠٥(

 .٣٦، املادة )١٩٢٨) (تنقيح بروكسيل(التلغراف الدويل 
ــراف الالســلكي     )٥٠٦( ــة للتلغ ــرلني الدولي ــة ب ــرلني،  (اتفاقي ــة ب ــادة )١٩٠٦اتفاقي ــراف   ٩، امل ــة للتلغ ــة الدولي ؛ االتفاقي

 )اتفاقية واشـنطن  (تفاقية الدولية للتلغراف الالسلكي     ؛ واألنظمة العامة املرفقة باال    ٩، املادة   )١٩١٢(الالسلكي  
ــة و؛ ٣٥، املــادة )١٩٢٨) (تنقــيح بروكــسيل(نظــام خدمــة التلغــراف الــدويل  و؛ ١١، املــادة )١٩٢٧( االتفاقي

ــلكي   ــراف الالسـ ــة للتلغـ ــادة )١٩٣٢(الدوليـ ــلكية   و؛ ٣٦، املـ ــسلكية والالسـ ــة لالتـــصاالت الـ ــوائح الدوليـ اللـ
 .٥، املادة )١٩٨٩(

 ١٢، املرفـق ألـف، القاعـدة    UNITAR, Policy and efficacy studies, no. 8 (Sales No. E.82.XV. PE/8): انظـر  )٥٠٧(
بإقامـة  جيوز للدولة املتلقية أن ترخص أيضا ألفراد اإلغاثـة املعيـنني            ’’وتنص كذلك على أنه     ) (التوكيد مضاف (

 ).‘‘ لالتصاالت الالسلكيةنظام
، ٢٢٣املـستكمل للقـانون رقـم        (١٩٩٧يونيـه   /، حزيـران  )اليابـان (ري املضادة للكوارث    القانون األساسي للتداب   )٥٠٨(

ــاين١٥ ــوفمرب / تــشرين الث ــام    ’’ (٧٩، املــادة )١٩٦١ن ــة القي ــة وقــت الكارث عنــدما يكــون مــن املــستعجل للغاي
ليـة معينـة، أو   باالتصاالت الضرورية لتنفيذ التدابري الطارئـة، جيـوز للمـسؤول الرئيـسي هليئـة إداريـة وطنيـة أو حم        

يـنص القـانون   مل لوايل احملافظة، أو لعمدة مدينة أو بلدة أو رئيس قرية، أن يستخدم علـى سـبيل األولويـة، ومـا                 
الالسـلكية الـيت    الكهربائيـة أو املرافـق      على خالفـه، مرافـق االتـصاالت الكهربائيـة العامـة أو مرافـق االتـصاالت                 

وخيـول للـوزير املـسؤول    ) (و( ٤، املـادة  )ليـسوتو  (١٩٩٧وارث لعـام    ؛ قانون إدارة الكـ    )‘‘.... ينشئها األفراد 
؛ قـانون إدارة  )‘‘... احلصول على املعدات واالتصاالت الالسلكية واستخدامها’’عن تنفيذ هذا القانون سلطة  

عنــدما تعلــن حالــة كارثــة وطنيــة، فإنــه جيــوز  ) (ي( )٢ (٢٧، املــادة )جنــوب أفريقيــا (٢٠٠٠الكــوارث لعــام 
وضـع لـوائح أو إصـدار توجيهـات أو التـرخيص بإصـدار توجيهـات         ’’املخول سلطة تنفيذ هـذا القـانون         رللوزي

 )‘‘ باملنطقة املنكوبة أو منها أو داخلهاةصيانة أو إنشاء خطوط اتصاالت مؤقت... بشأن 
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 إزالة احلواجز التنظيمية )ج(  
وارث توجد بعض األحكام اليت ترمي إىل تسهيل االتصاالت الغوثيـة يف حـاالت الكـ               - ١٦٩

ورغـم أن   . بإزالة احلواجز التنظيمية القائمة اليت قد حتد من تلك االتصاالت يف حاالت أخرى            
ال يف بعـض احلـاالت، ألن       اهذا النهج قد يبدو غري مباشر إىل حد ما، فإنه ميكـن أن يكـون فعَّـ                

وعلــى ســبيل . احلــواجز التنظيميــة قــد تــشكل عائقــا رئيــسيا حيــول دون إقامــة اتــصاالت فعالــة 
ثال، تالحظ دراسة لالحتاد الـدويل جلمعيـات الـصليب األمحـر واهلـالل األمحـر عـن املمارسـة                    امل

عانـــت مـــن ممـــاطالت يف ... بعـــض املنظمـــات ’’ أن ٢٠٠٤ يف تـــسونامي عـــام اإلندونيـــسية
 كمــا أن القــانون .)٥٠٩(‘‘معــداهتاالســتخدام احلــصول علــى تــراخيص االتــصاالت الالســلكية   

ى األشـخاص واملؤسـسات واملنظمـات األجنبيـة أو املنظمـات غـري       ظـر علـ  حيالوطين، يف نيبـال،    
ــة      ــلكية دون تـــرخيص مـــن هيئـ ــسلكية والالسـ ــة تـــشغيل نظـــم اتـــصاالهتا الـ ــة الدوليـ احلكوميـ

يــنص علــى أي اســتثناءات حلالــة الكــوارث أو حلــاالت  االتــصاالت الــسلكية والالســلكية، وال
 .)٥١٠(الطوارئ األخرى

ــستهدفة ل احملــددة األحكــاموخبــصوص  - ١٧٠ ــة    امل ــيت حتــول دون إقام ــة ال لحــواجز التنظيمي
ا اتصاالت سلكية والسلكية فعالة، اعتمد مؤمتر تطـوير االتـصاالت الـسلكية والالسـلكية قـرار               

اختـــاذ كافـــة ’’بـــشأن االتـــصاالت يف حـــاالت الكـــوارث، وحـــث احلكومـــات الوطنيـــة علـــى 
ل ملعــدات االتــصاالت الــسلكية اإلجــراءات العمليــة لتــسهيل النــشر الــسريع واالســتخدام الفعــا

باحلد من احلواجز التنظيمية وإزالتـها عنـد        والالسلكية ألغراض اإلغاثة يف حاالت الكوارث       
 وقد أيد مؤمتر املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت الـسلكية والالسـلكية هـذا              .)٥١١(“اإلمكان

ل معـين باالتـصاالت      ونتيجة هلذين القرارين شـكل فريـق عامـ         .)٥١٢(١٩٩٤القرار فيما بعد يف     
الــسلكية والالســلكية يف حــاالت الكــوارث، وهــو فريــق فرعــي للجنــة الدائمــة املــشتركة بــني    

، باعتبــاره حمفــال لزيــادة فعاليــة مــشاركيه  اإلنــسانيةيق الــشؤون سالوكــاالت التابعــة ملكتــب تنــ
جمـال  ية يف   اجلوانـب التنظيميـة والتـشغيلية والتقنيـة لالتـصاالت الـسلكية والالسـلك             بيتعلق   مافي

__________ 
 ,Legal Issues arising from the International Response to the Tsunami in Indonesia”, IFRC“ :انظر)٥٠٩(

(July 2006), p. 20. 
 ,Nepal: Laws, Policies, Planning and Practices on International Disaster Response”, IFRC“:انظــر)٥١٠(

(July 2005), p. 21. 
ــ(صاالت الــسلكية والالســلكية تــي لتطــوير االملاملــؤمتر العــا )٥١١( االتــصاالت يف : ٧، القــرار )١٩٩٤رس، يــوينس آب

 )توكيد مضافلا(ت الكوارث حاال
 .٣٦، القرار ١٩٩٤، )كيوتو، اليابان(مؤمتر املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية  )٥١٢(
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وبصفة خاصة، يتوىل الفريق الفرعـي للفريـق العامـل املـسائل     . )٥١٣(اإلغاثة يف حاالت الطوارئ 
نظيمية للفريق من قبيل االستخدام العابر للحـدود ملعـدات االتـصاالت الـسلكية والالسـلكية                تال

 .)٥١٤(خالل حاالت الطوارئ احلادة
 

 مواءمة الترددات )د(  
م إىل تــسهيل االتــصاالت الغوثيــة يف حــاالت الكــوارث  احكــأخــريا، ترمــي بعــض األ - ١٧١

 ٦٤٥وعلـى سـبيل املثـال، يوصـي القـرار           . بإقامة ترددات السلكية خمصصة لتلـك االتـصاالت       
بتحديــد نطاقــات التــرددات للحلــول     ’’٢٠٠٠للمــؤمتر العــاملي لالتــصاالت الراديويــة لعــام     

ت احلمايــة العامــة، مبــا فيهــا تلــك الــيت املتطــورة املــستقبلية لتلبيــة احتياجــات وكــاالت ومنظمــا
 ١ كمــا توصــي التوصــية رقــم .)٥١٥(‘‘رثاتتــوىل حــاالت الطــوارئ واإلغاثــة يف حــاالت الكــو

 بــأن حتــدد اإلدارة التــرددات الــيت تــستخدم يف   ١٩٧٩املــؤمتر الراديــوي اإلداري العــاملي لعــام  
ــوارث  ــاالت الكـ ــم  .)٥١٦(حـ ــرار رقـ ــدعو القـ ــصاال ١٠ ويـ ــاملي لالتـ ــؤمتر العـ ــة  للمـ ت الراديويـ

ــام ــر      ٢٠٠٠ لعــــ ــصليب األمحــــ ــل للــــ ــرددات عمــــ ــصيص تــــ ــدول إىل ختــــ ــراض الــــ ألغــــ
 .)٥١٧(الالسلكية التصاالتا

__________ 
تنقيحات صالحيات الفريق العامـل املعـين باالتـصاالت الـسلكية والالسـلكية يف حـاالت الطـوارئ املعتمـدة يف                      )٥١٣(

انظر أيضا ورقة عمل جملـس      و). ٢٠٠٣فرباير  / شباط ٢١-٢٠(قودة يف جنيف    اجللسة العامة الرابعة عشرة املع    
. ٢الــصفحة ، ٢٠٠٢مــارس /آذار ٥ ،EAPC (CCPC)WP(2202)03 الوثيقــة  األطلــسية،-الــشراكة األوروبيــة 

ــة       ويــضم الفريــق العامــل رؤســاء دوائــر االتــصاالت الــسلكية والالســلكية لكافــة كيانــات األمــم املتحــدة املعني
ة اإلنسانية الدولية، والصليب األمحر واملنظمات عـري احلكوميـة الرئيـسية، باإلضـافة إىل فـرادى اخلـرباء                   باملساعد

اهتمام حمدد باالتصاالت السلكية والالسلكية  ممن هلم   من القطاع اخلاص والدوائر األكادميية وممثلي احلكومات        
 .يف حاالت الطوارئ

بالفريق املرجعي للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت املعين بتكنولوجيا        مث أعيدت تسمية الفريق العامل الحقا        )٥١٤(
املعلومــات واالتــصاالت، رغــم أنــه ال يــزال يتعــارف عليــه باســم الفريــق العامــل املعــين باالتــصاالت الــسلكية      

 GIGnos Consulting, Evaluation of OCHA’s Emergency)والالســــلكية يف حــــاالت الكــــوارث، 

Telecommunications Project (OCHA, January 2003), p. 4. 
حلمايــة العامــة واإلغاثــة يف حــاالت    ألغــراض ااملتعلــق باملواءمــة العامليــة للطيــف    ) WRC-2000 (٦٤٥القــرار  )٥١٥(

 .٢٠٠٠املؤمتر الراديوي العاملي إسطنبول، .الكوارث
ــم   )٥١٦( ــضائي   ١التوصــية رق ــة الف ــصاالت الراديوي ــة باســتخدام االت ــة    املتعلق ــة واألوبئ ة يف حــاالت الكــوارث الطبيعي

 ).١٩٧٩، جنيف، املؤمتر الراديوي اإلداري العاملي، واجملاعات وحاالت الطوارئ املشاهبة
املــؤمتر اســتخدام احلركــة الدوليــة للــصليب األمحــر واهلــالل األمحــر ألجهــزة اإلرســال واالســتقبال الالســلكية،     )٥١٧(

 .(WRC. 2000) ١٠قرار رقم  ال.٢٠٠٠ اسطنبول، الراديوي العاملي،
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 االتصاالت السلكية والالسلكية واألمن )ب( 
إن العالقــة بــني الــشواغل األمنيــة للدولــة املتلقيــة للمــساعدة وجهــود اإلغاثــة للدولــة     - ١٧٢

ألة وجيهـة للغايـة فيمـا يتعلـق باالتـصاالت الـسلكية       املقدمة للمـساعدة واملنظمـات الغوثيـة مـس      
ورغم أن معدات االتصاالت السلكية والالسلكية املتزايدة التطـور لـدى اجلهـات             . والالسلكية

الفاعلة املقدمة للمساعدة ميكن أن توفر أداة أقوى يف جهـود اإلغاثـة، فإهنـا تـثري أيـضا شـواغل                 
وعلـى سـبيل    .  بالتـايل أن تـرفض الـسماح باسـتريادها         أمنية للدول املتلقية للمساعدة الـيت ميكـن       

املثــال، الحظــت دراســة قــام هبــا االحتــاد الــدويل جلمعيــات الــصليب األمحــر واهلــالل األمحــر يف 
 أن منظمات اإلغاثة واجهت صـعوبة يف اسـترياد معـدات            ٢٠٠٤أعقاب كارثة تسونامي لعام     

سـيما لكـون املعـدات كانـت تعتـرب           االتصاالت السلكية والالسلكية خالل تلـك الكارثـة، وال        
 وعلـى نفـس   .)٥١٨( اعتربت بأهنا تشكل خمـاطر أمنيـة حمتملـة     ايلتل هلا درجة عسكرية وبا    معدات

املنوال، الحظت الدراسات واملقابالت الـيت أجراهـا االحتـاد الـدويل يف النـرويج وسـري النكـا                   
املوافقــة علــى  واجهــت صــعوبات يف احلــصول علــى  املــستجيبةوفييــت نــام أن بعــض اجلهــات  

 .)٥١٩(استخدام اهلواتف الساتلية يف مناطق الرتاع
وتتصدى بعض األحكام مباشرة هلذه الصلة بني االتـصاالت الـسلكية والالسـلكية يف               - ١٧٣

وعلى سبيل املثـال، تـدرج مبـادئ مـاكس بالنـك      . حاالت الطوارئ والشواغل األمنية الوطنية    
علـى أن الدولـة املتلقيـة للمـساعدة          سـتثناء، يـنص   التوجيهية الشواغل األمنية عن طريـق شـرط ا        

ترخص للدولـة أو املنظمـة املقدمـة للمـساعدة بتـشغيل وسـائل اتـصاالهتا مـا مل تكـن مـصاحل                       ’’
 وتتنـاول أحكـام أخـرى مـسألة االتـصاالت الـسلكية             .)٥٢٠(‘‘أمنية وطنيـة جديـة سـتتأثر بـذلك        

ستخدام شبكات اهلواة يف حـاالت       بقدر أكرب، إذ تستهدف تسهيل ا      امباشرتناوال  والالسلكية  
 .)٥٢١(ن يرخص به يف حاالت أخرى لشواغل أمنية، وهو استخدام لالكوارث

__________ 
 Legal issues from the international response to the tsunami in Sri Lanka”, IFRC, July, 2006, p.21-23“ انظر )٥١٨(
 IFRC, International Disaster Response Law Project, Report on studies and interviews conducted inانظـر  )٥١٩(

Norway, Sri Lanka and Vietnam, February-May 2003, p. 7. 
 Peter MacAlister-Smith,Draft International Guidelines for Humanitarian Assistance Operations, (Maxانظر  )٥٢٠(

Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg, Germany, 1991),، 
 .)هـ (٢١ املادة

 االسـتخدام    لالحتـاد الـدويل لالتـصاالت الـسلكية والالسـلكية بـشأن            ١٣-يف هذا الصدد، توصـي التوصـية دال        )٥٢١(
تـدرج  ’’ بـأن    ،٢٠٠٦ينـاير   / الثـاين  كـانون ،  الفعال خلدمات اهلواة يف ختفيف آثار الكـوارث وعمليـات اإلغاثـة           

رث وعمليـات جـرد معلومـات املـساعدة املتعلقـة           احلكومات خدمات اهلواة يف خططها الوطنيـة املتعلقـة بـالكوا          
ت من احلواجز الـيت حتـول دون االسـتخدام الفعـال خلـدمات           اباالتصاالت السلكية والالسلكية؛ وأن حتد اإلدار     

تـصوغ  أن  و؛اهلواة يف االتصاالت يف حاالت الكوارث وأنشطة التدريب ذات الـصلة وأن تزيـل تلـك احلـواجز            



A/CN.4/590  
 

07-65634 143 
 

 أخرىمسائل  )ج( 
 عـــدة قـــرارات وتوصـــيات إضـــافية لالحتـــاد الـــدويل لالتـــصاالت الـــسلكية تاعتمـــد - ١٧٤

س وكـر . والالسلكية تتعلق جبوانب أخرى من االتصاالت خالل اإلغاثة يف حاالت الكـوارث           
ضمان سالمة وأمن أفـراد اإلغاثـة يف        من أجل   قرار الستخدام االتصاالت السلكية والالسلكية      

 ،)٥٢٣( مــثال، اســتخدام الــسواتل أخــرى توصــياتوتناولــت .)٥٢٢(حــاالت الكــوارث يف امليــدان
لـسواتل اهلـواة يف      )٥٢٦(واهلياكـل األساسـية    )٥٢٥(والسواتل الثابتـة   )٥٢٤(وأجهزة الالسلكي الثابتة  

الكـوارث واإلغاثـة يف حاالهتـا، إضـافة إىل تـداول معـدات االتـصاالت الالسـلكية             ختفيف آثار   
 .)٥٢٧(عرب احلدود يف حاالت الكوارث

 
 تنسيق أنشطة اإلغاثة - ٣ 

ــها     إن - ١٧٥ ــة مـــن خـــالل التعـــاون الـــدويل جانـــب مهـــم يف فعاليتـ تنـــسيق أنـــشطة اإلغاثـ
طـاق الـيت تتـوىل اإلغاثـة فيهـا       ويصدق هذا بصفة خاصة على الكوارث الواسعة الن   .)٥٢٨(العامة

فــإذا . غالبـا جهــات فاعلــة متعـددة، ســواء كانــت حكوميـة أو غــري حكوميــة، وطنيـة أو دوليــة    
تنسق تلك اجلهود، فإن من احملتمل أن يطغى عليها االزدواج وتكون غري ضـرورية أو حـىت                   مل

__________ 
 

 خدمات االسـتجابة حلـاالت الطـوارئ مـذكرات تفـاهم            و حاالت الكوارث ومقدم   منظمات اهلواة واإلغاثة يف   
 وأن تتعاون كذلك مع األطراف املعنية األخـرى، يف وضـع وإتاحـة اتفاقـات منوذجيـة      اتفيما بينهم ومع اإلدار   

 .‘‘وممارسات فضلى يف جمال االتصاالت السلكية والالسلكية يف حاالت الكوارث
الواليـات املتحـدة     املفوضني لالحتـاد الـدويل لالتـصاالت الـسلكية والالسـلكية، مينيـابوليس،            ، مؤمتر   ٩٨ القرار   )٥٢٢(

 .١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٦ - أكتوبر/ تشرين األول١٢ ،األمريكية
استخدام السواتل واهلياكل األساسية اإلذاعية األرضية لإلنذار العام وختفيف آثار الكوارث واإلغاثة يف حاالت       )٥٢٣(

 .ITU-R BT.1774-1 (2006-2007(كوارث، التوصية ال
ــية         )٥٢٤( ــة، التوصـــ ــات اإلغاثـــ ــوارث وعمليـــ ــار الكـــ ــن آثـــ ــف مـــ ــة للتخفيـــ ــلكي الثابتـــ ــزة الالســـ ــم أجهـــ  نظـــ

ITU-R F.1105-2 (1994-2002-2006). 
ت اإلنذار   وحاالت الطوارئ املشاهبة لعمليا    ةالطبيعيل الثابتة يف حالة الكوارث      تاستخدام النظم يف خدمة السوا     )٥٢٥(

 .TU-R S.1001-1 (1993-2006(واإلغاثة، التوصية 
 االتـــــــــصاالت يف حـــــــــاالت الكـــــــــوارث يف خـــــــــدمات اهلـــــــــواة وســـــــــواتل اهلـــــــــواة، التوصـــــــــية        )٥٢٦(

)ITU-R M.1042-3 (1994-1998-2003-2007. 
ت الكـوارث،  التداول العاملي عرب احلدود ملعدات االتصاالت الالسلكية يف حاالت الطـوارئ واإلغاثـة يف حـاال         )٥٢٧(

 .ITU-R M.1637 (2003(التوصية 
 انظـر علـى سـبيل املثـال، االتفـاق املـربم بـني حكومـة        .  ترد يف عنـوان عـدة صـكوك   “تنسيق”والواقع أن كلمة   )٥٢٨(

تفاق االو، ٢٠٠٢، مجهورية موزامبيق وحكومة مجهورية جنوب أفريقيا بشأن تنسيق خدمات البحث واإلنقاذ     
 .٢٠٠١، ريقيا وحكومة اجلمهورية الفرنسية لتنسيق خدمات البحث واإلنقاذاملربم بني حكومة جنوب أف
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تعــود إىل ســنة  ولــئن مت التأكيــد علــى احلاجــة إىل التنــسيق منــذ فتــرة مبكــرة   .)٥٢٩(غــري منتجــة
لـيت تـساهم    ، فإنه أصبح أكثر أمهيـة يف الوقـت الـراهن بـسبب توسـع اجلهـات الفاعلـة ا                   ١٩٢٧

 .عادة يف جهود اإلغاثة
. ويــثري التنــسيق أيــضا مــسائل قانونيــة حمــددة، تتعلــق أساســا بوجــود آليــات للتنــسيق    - ١٧٦

ليـات التنـسيق، ويوجـد يف    آ واملسألة الرئيسية هي حتديد اجلهة اليت ينبغي أن يكون فيها مركـز        
ــة  األمــمهــذا الــصدد عــدد مــن اإلمكانيــات، مبــا يف ذلــك      املتحــدة، أو حكومــة الــدول املتلقي

ــة أ    ــة املقدمــة هلــا، أو املنظمــات الدولي  الكيانــات أو املنظمــات وللمــساعدة، أو حكومــة الدول
 .احلكومية األخرى املشتركة يف اجلهد الغوثي غري

 
 ق يف منظومة األمم املتحدةالتنسينظرة عامة عن  )أ( 

ما فتئ تنـسيق اإلغاثـة الدوليـة يف حـاالت الكـوارث يعـد مـسألة مهمـة داخـل األمـم                        - ١٧٧
 وقد حظي التنسيق الذي تتواله األمم املتحدة بـدعم كـل            .)٥٣٠(املتحدة على مدى أربعة عقود    

ومــا كــان يعــرف آنــذاك بعــصبة مجعيــات الــصليب األمحــر، إذ أكــدت هــذه      )٥٣١(مــن الــدول
األخرية بصفة خاصة على أمهية التنسيق بني أنـشطة األمـم املتحـدة وغريهـا مـن جهـود املعونـة                     

، طلبـت اجلمعيـة العامـة إىل األمـني العـام أوال أن      ١٩٧٠ ويف   .)٥٣٢(املتعددة األطـراف والثنائيـة    
مكتب دائـم يف األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة يتـوىل مـسؤولية تنـسيق                  ’’إنشاء  إمكانية  ينظر يف   

ــوارئ         ا ــات وحــاالت الط ــة واجملاع ــة واألوبئ ــيت تتخــذ يف حــاالت الكــوارث الطبيعي ــدابري ال لت
 منــسق اإلغاثــة يف حــاالت الكــوارثمنــصب رمسيــا ويف الــسنة التاليــة، أنــشئ . )٥٣٣(‘‘املــشاهبة

 ).٢٦-د (٢٨١٦ مبوجب قرار اجلمعية العامة واملكتب الدائم

__________ 
مـن األهـداف الرئيـسية لالحتـاد        . (٢، املادة   ١٩٢٧ ،االتفاقية والنظام األساسي املؤسسان الحتاد اإلغاثة الدويل       )٥٢٩(

 ).‘‘القيام حسبما تسنح به الفرصة بتنسيق اجلهود اليت تبذهلا منظمات اإلغاثة’’
  واالجتماعي أوال أن يدرس األمني العام تنـسيق اإلغاثـة الدوليـة يف حـاالت الكـوارث                 االقتصاديلب اجمللس   ط )٥٣٠(

ــنة     ــود إىل س ــرة تع ــرة مبك ــذ فت ــاعي    (. ١٩٦٤من ــصادي واالجتم ــس االقت ــرار اجملل ــؤرخ ) ٣٧-د (١٠٤٩ق امل
انظـر علـى    (. سـات وأسفر هذا الطلب األويل عـن تقـدمي األمـني العـام لـثالث درا              . )١٩٦٤أغسطس  /آب ١٥

 ).E/4853 و E/4554  وA/5883و  A/5845 ائقسبيل املثال، الوث
جللـسة  ا،  لمجلس االقتصادي واالجتمـاعي، الـدورة احلاديـة واخلمـسون         الوثائق الرمسية ل  انظر على سبيل املثال،      )٥٣١(

 ).إندونيسيا (٦٧؛ والفقرة )اململكة املتحدة (٢٢، الفقرة )١٩٧١يوليه / متوز٢١(، ١٧٨٦
 .٣٠، الفقرة )١٩٧١يوليه / متوز٢١(، ١٧٨٧جللسة ا املرجع نفسه، )٥٣٢(
 ).ج( ٤، الفقرة ١٩٧٠ديسمرب / كانون األول١٥، )٢٥-د (٢٧١٧قرار اجلمعية العامة  )٥٣٣(
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يف حــاالت الكــوارث دور حمــوري يف ثــة لإلغااألمــم املتحــدة ملنــسق عمليــات وأفــرد  - ١٧٨
األمــم  مــذكرة تفــاهم بــني مكتــب ١٣ وقــد أبــرم مــا ال يقــل عــن .)٥٣٤(التنــسيق العــام لإلغاثــة

واملنظمات داخل منظومـة األمـم املتحـدة    املتحدة لتنسيق عمليات اإلغاثة يف حاالت الكوارث      
ديـد لزيـادة فعاليـة     وشرع يف بذل جهد من ج   .)٥٣٥(بشأن مسائل تنسيق اإلغاثة بني الوكاالت     

تنــسيق اإلغاثــة يف حــاالت الكــوارث يف أواخــر الثمانينــات عنــدما جعلــت اجلمعيــة العامــة مــن 
 ١٣١/ ٤٣واعتمـدت القـرارين      )٥٣٦( الطبيعيـة  عقد التسعينات عقدا دوليا للحد من الكـوارث       

ديـــسمرب / كـــانون األول١٤ املـــؤرخ ٤٥/١٠٠  و١٩٨٨ ديـــسمرب/ كـــانون األول٨املـــؤرخ 
قــرار اجلمعيــة ُتــوج بوهــذا مــا .  لــضحايا الكــوارث الطبيعيـة اإلنــسانية املــساعدة  بـشأن ١٩٩٠
 الذي يظل البيـان األساسـي الـذي         ١٩٩١ديسمرب  / كانون األول  ١٩ املؤرخ   ٤٦/١٨٢العامة  

 .)٥٣٧(يرتكز إليه تنسيق األمم املتحدة لإلغاثة يف حاالت الكوارث حىت اآلن
. اإلنـــسانيةمليــداين داخـــل إدارة الـــشؤون  ، أنــشئ قـــسم دعـــم التنـــسيق ا ١٩٩٦ويف  - ١٧٩

وغرضه الرئيـسي تطـوير وإعـداد وصـيانة قـدرة احتياطيـة للنـشر الـسريع يف حـاالت الطـوارئ                      
ومنــسق األمــم املتحــدة املقــيم يف القيــام بتقيــيم ســريع املتــضررة املباغثــة لــدعم ســلطات الدولــة 

ويـدير قـسم الـدعم امليـداين        . كانلالحتياجات ذات األولوية وتنسيق اإلغاثة الدولية يف عني امل        
للطــوارئ عــددا مــن األدوات الــيت أحــدثت خــالل العقــد األخــري لتحــسني التنــسيق والتعــاون    
الدوليني يف حاالت الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ املعقـدة، ومنـها فريـق األمـم املتحـدة                 

__________ 
مشلت هذه الوالية التعاون مع كافة املنظمات املعنيـة مـن أجـل ضـمان أجنـع مـساعدة؛ وتعبئـة وتوجيـه وتنـسيق              )٥٣٤(

األمـم املتحـدة    املقدمة من   ساعدة  املاثة اليت تقوم هبا مؤسسات منظومة األمم املتحدة؛ والتنسيق بني           أنشطة اإلغ 
؛ سيما الصليب األمحر الـدويل  واملساعدة اليت تقدمها املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، وال     

ات اإلغاثـة الـيت سـتتوىل تقـدميها األمـم املتحـدة          وتلقي التربعات املعروضة عليه، نيابة عن األمني العـام، ملـساعد          
ــة للمــساعدة علــى تقــدير        ــدول املتلقي ــة؛ ومــساعدة حكومــة ال ووكاالهتــا وبراجمهــا يف حــاالت الطــوارئ املعين

لوياهتا، ونشر هذه املعلومات على املتربعني املرتقبني وغريهـم ممـن يعنـيهم             واحتياجاهتا لإلغاثة وسواها، وتقييم أ    
ام بدور املركز لتدابري املساعدة املقدمة أو املعتزم تقدميها من مجيع مصادر العون اخلارجي؛ ودراسة               األمر، والقي 

 والبـت يف إهنـاء   ؛الوقاية من الكوارث؛ ونشر املعلومات املتصلة بتخطيط وتنسيق اإلغاثـة يف حـاالت الكـوارث       
ألمـني العـام بغيـة      ل حـاالت الكـوارث      عمليات اإلغاثة حتت إشرافه؛ وإعداد تقرير سنوي عن أنشطة اإلغاثة يف          

املـؤرخ  ) ٢٦-د (٢٨١٦قـرار اجلمعيـة العامـة       (تقدميه إىل اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي وإىل اجلمعيـة العامـة            
 .)١٩٧١ديسمرب /كانون األول ١٤

 Peter Macalister-Smith, , International Humanitarian Assistance: Disaster Relief Actions in :انظر)٥٣٥(

International Law and Organization (Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1985), pp. 135 and 136. 
 .٤ و ٣، الفقرتان ١٩٨٧ديسمرب / كانون األول١١ املؤرخ ٤٢/١٦٩قرار اجلمعية العامة  )٥٣٦(
 .، أعالهالفرع أوال يف ٤٦/١٨٢انظر مناقشة القرار  )٥٣٧(
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 واملركـز   ،)٥٣٩(قـاذ  والفريـق االستـشاري الـدويل للبحـث واإلن         ،)٥٣٨(لتقييم الكـوارث والتنـسيق    
ــشبكة      ــرتبط بالـــ ــوب املـــ ــى احلاســـ ــات علـــ ــسيق العمليـــ ــي لتنـــ ــشراكة ،)٥٤٠(االفتراضـــ  والـــ

 .)٥٤١(الدولية اإلنسانية
 وأصـبحت مكتـب تنـسيق الـشؤون         اإلنسانية، أعيد تنظيم إدارة الشؤون      ١٩٩٨ويف   - ١٨٠

 نـسانية اإل وداخل مكتب تنسيق الشؤون      .)٥٤٢( يف إطار برنامج إصالحي لألمني العام      اإلنسانية
تقدم شعبة التنسيق واالستجابة الدعم املباشر ملنسق اإلغاثة الطارئة عند قيامـه بـدور املستـشار                 

كمـا ميكـن أن   .  الدوليـة اإلنـسانية  لألمني العام ومنسق االستجابة    اإلنسانيةالرئيسي يف املسائل    
 اإلنـسانية  منـسقي الـشؤون   /تكون شعبة التنسيق واالستجابة صلة وصل بـني املنـسقني املقـيمني           

 باعتبـاره املـسؤول     ،منسق اإلغاثة الطارئة  / وكيل األمني العام   يتوىل وهم أفراد    -لألمم املتحدة   
 يف امليدان يف حالة من حـاالت الطـوارئ          ، تعيينهم  يف األمم املتحدة   اإلنسانيةالرئيسي للشؤون   

 إطـار نفـس   وأخـريا، ويف .  على ضمان تقدمي مساعدة سريعة وفعالة وحمكمة التنـسيق    ونيعملو
 الـيت   اإلنـسانية الربنامج اإلصالحي، أنـشأ األمـني العـام أيـضا اللجنـة التنفيذيـة املعنيـة بالـشؤون                   

 اإلنـسانية الـشؤون  يرأسها منسق اإلغاثـة الطارئـة وجتتمـع شـهريا يف نيويـورك، وجتمـع أركـان                 
ق مــشاورات واإلمنائيــة والــسياسية واملتعلقــة حبفــظ الــسالم يف منظومــة األمــم املتحــدة يف ســيا  

 .اإلنسانيةاإلغاثة 

__________ 
تعينــهم الــذين  إدارة الكــوارث يــي لتقيــيم الكــوارث والتنــسيق هــو فريــق احتيــاطي مــن فن  األمــم املتحــدة فريــق )٥٣٨(

احلكومات األعضاء والوكاالت اإلنـسانية لألمـم املتحـدة وميكـن إيفـادهم يف ظـرف سـاعات للقيـام بتقييمـات                
إلغاثـة الدوليـة    يق ا سسريعة لالحتياجات ذات األولوية ودعم السلطات الوطنية ومنسق األمم املتحدة املقيم لتنـ            

 .يف عني املكان
االت حلـ  بلدا ومنظمـة اسـتجابة       ٨٠الفريق االستشاري الدويل للبحث واإلنقاذ شبكة عاملية تضم ما يزيد على             )٥٣٩(

ركــز علــى مــسائل البحــث  ي، و١٩٨٨ يف أعقــاب زلــزال أرمينيــا لعــام  ١٩٩١نــشئ يف عــام أُوقــد الكــوارث، 
 املبـادئ التوجيهيـة للفريـق الـيت تـورد قائمـة مرجعيـة تفـصيلية ألنـشطة             وقد أصدر . واإلنقاذ يف املناطق احلضرية   
أيضا قائمـة مرجعيـة للتنـسيق والتعـاون املـتعلقني جبهـود اإلغاثـة يف حـاالت                  تضم   هاالبحث واإلنقاذ خباصة لكن   

 .الكوارث بصورة أعم
لكـربى عـن طريـق التبـادل الفـوري          االت الكوارث ا  حل تسهيل اختاذ القرار لالستجابة الدولية       علىيعمل املركز    )٥٤٠(

 .االت الكوارثحلللمعلومات بني كافة اجلهات الفاعلة يف الدوائر الدولية لالستجابة 
 بـصفتها ترتيبـا غـري رمسـي للتعـاون بـني عـدة وكـاالت إمنائيـة          ١٩٩٥أنشئت الشراكة اإلنسانية الدولية يف عام       )٥٤١(

 .تحدة خاصة عند احللول املفاجئ للكوارثوطنية، يقدم الدعم اللوجيسيت لوكاالت األمم امل
 تنـسيق االسـتجابة اإلنـسانية، ورسـم الـسياسات وأعمـال       : ثالثـة أنـشطة رئيـسية هـي      مت توسيع واليتها لتـشمل     )٥٤٢(

 .الدعوة اإلنسانية
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 تعدد خيارات التنسيق )ب( 
مــن اجلوانــب املعقــدة يف تنــسيق اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ تعــدد آليــات التنــسيق     - ١٨١
ألمم املتحدة اليت وردت مناقشتها أعاله، توجـد هيئـات تنـسيق    افباإلضافة إىل هياكل  . القائمة

ات الـصليب األمحـر واهلـالل األمحـر، واحلكومـات           إضافية يشرف عليها االحتـاد الـدويل جلمعيـ        
من كربيات املنظمات الدولية واملنظمـات غـري احلكوميـة املـشتركة يف جهـود                الوطنية، وغريها 

القانونيـة  ويستعرض هذا املطلب اآلليـات الـيت فـضلتها الـصكوك            . اإلغاثة يف حاالت الطوارئ   
 .دعلى غريها، حمددا أربعة توجهات رئيسية يف هذا الصد

 وعلــى .)٥٤٣(أوال، تركــز الــصكوك يف الغالــب األعــم، علــى آليــات التنــسيق الوطنيــة   - ١٨٢
 املـربم بـني مجهوريـة النمـسا ومجهوريـة أملانيـا االحتاديـة بـشأن          ١٩٨٨سبيل املثال، ينص اتفاق     

يف مجيــع احلــاالت، ’’ املــساعدة املتبادلــة يف حــاالت الكــوارث أو احلــوادث اخلطــرية علــى أنــه  
ات الدولــة الطالبــة للمــساعدة مــسؤولة عــن تنــسيق وتوجيــه عمليــات اإلنقــاذ         تكــون ســلط 

ال حتـال التعليمـات املوجهـة إىل أفرقـة الطـوارئ إال إىل قادهتـا الـذين                  ’’ و‘‘ والعمليات الطارئة 
كـام مماثلـة يف عـدة معاهـدات ثنائيـة        ح وتـرد أ   .)٥٤٤(‘‘يطلعون أفراد أفرقتهم علـى خطـة العمـل        

 آليـات التنـسيق الوطنيـة يف إعـالن رابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا          دكيـ  كمـا مت تأ  .)٥٤٥(أخرى

__________ 
ادة ، املـ  ١٩٩١انظر على سبيل املثال، اتفاقية البلدان األمريكيـة لتـسهيل املـساعدة يف حـاالت الكـوارث، لعـام                     )٥٤٣(

تفاق املربم بني حكومات الدول املـشاركة يف منظمـة التعـاون االقتـصادي يف منطقـة البحـر األسـود                     الالثالثة؛ وا 
بشأن التعاون يف تقدمي املساعدة الطارئة واالستجابة الطارئة يف حـاالت الكـوارث الطبيعيـة والكـوارث النامجـة               

تقدمي املساعدة يف حالة وقوع حادث نووي أو طارئ ؛ واتفاقية ٨ و ٦ املادتان ،١٩٩٨ عن األنشطة البشرية،
 املادتان ،١٩٩٢ وانظر أيضا اتفاقية اآلثار العابرة للحدود للحوادث الصناعية، ). أ( ٣ املادة   ،١٩٨٦ ،إشعاعي

 اآلليـة ورغم أن اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا ينشئ آلية تنسيق إقليمية، فإنه يؤكـد أن تلـك             . ١٨ و   ١٧
اتفـاق رابطـة أمـم جنـوب        . ‘‘ساس أن الطرف سيتـصرف أوال إلدارة الكـوارث واالسـتجابة هلـا            تعمل على أ  ’’

 .٢٠ املادة ،٢٠٠٥ االت الطوارئ،حلشرق آسيا املتعلق بإدارة الكوارث واالستجابة 
 .٩املادة  )٥٤٤(
ذكرات املـشفوع مبـ   (ملساعدة ملتبادلة يف حـاالت الكـوارث أو احلـوادث اخلطـرية    اتفاق ا انظر على سبيل املثال،      )٥٤٥(

لتعاون واملساعدة املتبادلـة يف حـاالت       ا؛ واتفاق   ٧ املادة   ،١٩٨٥ مجهورية أملانيا االحتادية،   -، الدامنرك   )متبادلة
 بني مرافق املطافئ والطوارئ الفرنسية      ة املتبادل املساعدة ية؛ واتفاق ٨ املادة   ،١٩٩٥ إستونيا، - احلوادث، فنلندا 

تفــاق املــربم بــني اجمللــس االحتــادي     اال، املــادة الثالثــة؛ و ١٩٧٣كملة بربوتوكــول   املــست،١٩٥٩ واإلســبانية،
السويسري وحكومة مجهورية الفلبني بشأن التعاون يف حالة الكوارث الطبيعيـة أو حـاالت الطـوارئ الكـربى،                  

 تقـدمي   ربوتوكول املـربم بـني األمـم املتحـدة وحكومـة مجهوريـة أوزبكـستان لتـسهيل                ال؛ و )١( ٩املادة  ،  ٢٠٠١
ســتعني الدولــة وزارة يف احلكومــة  (١-٢الفقــرة ، ٢٠٠١املــساعدة اإلنــسانية مــن أوزبكــستان إىل أفغانــستان، 

 ).ملساعدة األمم املتحدة على تنسيق جهود اإلغاثة يف حاالت الكوارث
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ومدّونة السلوك للحركة الدولية للصليب األمحر واهلـالل األمحـر واملنظمـات             )٥٤٦(١٩٧٦لعام  
 وينـشئ قـرار   .)٥٤٧(١٩٩٥غري احلكومية يف جمـال أعمـال اإلغاثـة يف حـاالت الكـوارث، لعـام              

 آلية دولية لتنـسيق املـساعدة املتعلقـة        ٢٠٠١ توبرأك/ تشرين األول  ٢٣اجمللس األورويب املؤرخ    
 الطالبــة الدولــة العــضو’’لكنــه يــنص أيــضا علــى أن  )٥٤٨(باحلمايــة املدنيــة بــني الــدول األعــضاء

 ومن غـري الواضـح علـى وجـه          .)٥٤٩(‘‘ة عن توجيه تدخالت املساعدة    للمساعدة تكون مسؤول  
يفـة التوجيـه الـيت تقـوم هبـا الدولـة           التدقيق كيف ختتلف وظيفة التنـسيق املنوطـة باآلليـة عـن وظ            

كما مت الوقوف على عدد كبري مـن التـشريعات الوطنيـة الـيت تنـشئ آليـات                  . املتلقية للمساعدة 
 واالسـتثناء   .)٥٥٠(تنسيق وطنيـة بأكملـها دون ذكـر آلليـات التنـسيق احلكوميـة الدوليـة القائمـة                 

__________ 
ــق باملــساعدة املتبادلــة يف حــاالت الكــوارث الطبيعيــة،            )٥٤٦( ــالن رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا املعل انيال، مــإع

 .، املادة األوىل١٩٧٦يونيه /حزيران ٢٦
 .٤املرفق األول، الفقرة  )٥٤٧(
املنشئ آلليـة اجلماعـة لتـسهيل التعـاون املعـزز يف جمـال تـدخالت املـساعدة                   EC/2001/792قرار اجمللس األورويب     )٥٤٨(

 Official Journal of the European، ٢٠٠١أكتــوبر / تــشرين األول٢٣املتعلقــة باحلمايــة املدنيــة، واملــؤرخ  

Communities, vol. 44 No. L 297,  ,١( ١املادة ، ٧، الصفحة ٢٠٠١نوفمرب / الثاينتشرين ١٥.( 
سلطات الدولة الطالبة للمساعدة حتدد املبادئ      ’’وتنص كذلك على أن     ) (٤( ٥ -) ٣( ٥املرجع نفسه، املادة     )٥٤٩(

 املنوطـة بأفرقـة التـدخل، دون أن تـورد تفاصـيل تنفيـذها               التوجيهية وتقوم، عند االقتضاء، بتعـيني حـدود املهـام         
وجيوز للدولـة العـضو الطالبـة للمـساعدة      .  للشخص املكلف الذي تعينه الدولة العضو املقدمة للمساعدة        املتروك

أن تطلب إىل األفرقة توجيه التدخل نيابة عنها ويف هذه احلالة تـسعى األفرقـة الـيت تقـدمها الـدول األعـضاء إىل                        
 ).‘‘اهتق تدخالتنسي

 للحـد مـن الكـوارث       ةق الوطنيـ  شئ هليئـة التنـسي    قـانون املنـ   ال،  ٩٦-١٠٩انظر على سـبيل املثـال، املرسـوم رقـم            )٥٥٠(
؛ وقـانون إدارة  )غواتيمـاال ( ١٩٩٦ديـسمرب  /كانون األول ٩الكوارث النامجة عن األنشطة البشرية،      أو  الطبيعية  

الــذي ينــيط مهمــة التنــسيق يف حــاالت   (٢١  و١٢  و٢، املــواد )ســري النكــا (٢٠٠٥ ،١٣الكــوارث رقــم 
؛ واخلطة األسترالية للمـساعدة     )الكوارث باجمللس الوطين إلدارة الكوارث دون أن يذكر آليات التنسيق الدولية          

سينـسق املركـز األسـترايل إلدارة        (٥٩  و ٥-٥، الفقرتـان    ١٩٩٨أبريـل   /يف حاالت الكوارث باخلارج، نيسان    
نية ورئيس البعثة األسترالية جهود أستراليا الغوثية يف حاالت الكوارث باخلارج باشـتراك       حاالت الطوارئ الوط  

الئحـة  و؛ )مع مسؤويل االتصال االستراليني املعنيني بإدارة الطوارئ، ومل تأت على ذكر آليات التنسيق الدوليـة             
االت الطــوارئ حلـ ســتجابة ؛ والئحــة الوقايـة مــن املخـاطر واال  ٧٩١٤القـانون الــوطين حلـاالت الطــوارئ، رقـم    

وخيول للجنة الوطنية املعنيـة بالوقايـة مـن املخـاطر صـالحية             (١٩، املادة   ٢٠٠٠فرباير  / شباط ٣،  )كوستاريكا(
ــة الــصليب األمحــر، وذلــك بالتنــسيق مــع رئــيس        ــة يف حــاالت الكــوارث، مبــا فيهــا معون ــة الدولي تنــسيق املعون

، )شـيلي  (١٩٧٤ لعـام    ٣٦٩ل ألحكام مرسوم القانون رقـم       مرسوم قانون معد  و؛  )اجلمهورية ووزير اخلارجية  
وينص على أن يتم التنسيق كله عـن         (١، الصفحة   ١٩٧٥أغسطس  / آب ١١اجلريدة الرمسية جلمهورية شيلي،     

، ١٨١٣ اجلريدة الرمسية لبوليفيا رقم      ١٩٣٨٦؛ واملرسوم السامي رقم     )طريق مكتب حاالت الطوارئ الوطنية    
يف جمـال الوقايـة مـن       ‘‘ التنـسيق والتعـاون   ’’ل  ي احلمايـة املدنيـة وخيولـه صـالحية تـسه          وينشئ نظـام   (٥-١املواد  

الكوارث، والتأهب هلا واإلغاثة يف حاالت الكوارث، مبا فيها اجلهود الغوثية للحكومات واملنظمات احلكومية              
ــة  ــة واملنظمــات غــري احلكومي ــانون إدارة الكــوارثو؛ )الدولي وخيــول ) (ن) (٢( ١٠، املــادة )اهلنــد (٢٠٠٥ ،ق
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علــى ذكــر التنــسيق بــني  الــذي يــأيت ) ٢٠٠٥ (دارة الكــوارثالوحيــد هــو القــانون اهلنــدي إل 
اهليئات الوطنية واهليئات الدولية، لكنه يوضح مع ذلك أن هـذا الـدور منـوط يف هنايـة املطـاف                    

 .)٥٥١(باحلكومة املركزية للهند
وعلـى  . ثانيا، تعني بعض الصكوك كيانا أو مكتبا دوليـا حمـددا بـصفته منـسقا رئيـسيا              - ١٨٣

 منـسقا   يف حـاالت الطـوارئ    مـم املتحـدة لإلغاثـة       سبيل املثال، تعـني اتفاقيـة تـامبريي منـسق األ          
ــة  ــات مبوجــب االتفاقي ــصليب   .)٥٥٢(للعملي ــادئ وقواعــد ال  واهلــالل األمحــر  األمحــر وتؤكــد مب

 املتعلقة باإلغاثة يف حاالت الكوارث وظيفة التنسيق اليت يضطلع هبـا االحتـاد الـدويل، وتالحـظ          
ـــ’’ ــه[وضعــ ــدة يف جمــــ    ] ـــ ــاالت الرائــ ــن الوكــ ــة مــ ــاره وكالــ ــاالت ال االباعتبــ ــتجابة حلــ  ســ

 وتنــيط االتفاقيــة الدوليــة لالســتعداد والتــصدي والتعــاون يف ميــدان التلــوث   .)٥٥٣(‘‘الكــوارث
ــة    وميكــن الوقــوف علــى عــدة قــرارات   .)٥٥٤(الــزييت وظــائف التنــسيق باملنظمــة البحريــة الدولي

ــام      ــاألمني الع ــسيق، مــثال، ب ــيط فيهــا ســلطة التن ــة العامــة تن ــة  أو منــسق اإلغا،)٥٥٥(للجمعي يف ث
 كمـا مت التأكيـد علـى       .)٥٥٧( أو اللجنة الدائمة املشتركة بـني الوكـاالت        ،)٥٥٦( حاالت الطوارئ 

__________ 
 

 إدارات حكومة اهلند وسلطات الواليات واهليئات      تنسيق أنشطة وزارات أو   ’’اللجنة التنفيذية الوطنية صالحية     
 واجلهـات األخـرى املـشاركة يف إدارة         ة، وغريها من املنظمـات احلكوميـة وغـري احلكوميـ          املنصوص عليها قانونا  

ــادة )‘‘الكــوارث ــة     تتخــذ احلكو’’) (ز( )٢( ٣٥، وامل ــدابري الــيت تراهــا ضــرورية أو فعال ــة الت ــة كاف مــة املركزي
تدابري التنسيق مع وكـاالت األمـم املتحـدة واملنظمـات الدوليـة وحكومـات               ] أي... [  إدارة الكوارث  ألغراض

 ).‘‘البلدان األجنبية ألغراض هذا القانون
يــة أو املقاطعــة، وختويــل كــل منــها بعــد إنــشاء هيئــات إدارة الكــوارث علــى املــستوى الــوطين أو مــستوى الوال  )٥٥١(

وظائف التنسيق داخل املناطق املشمولة بواليتها، خيول القانون عندئذ للحكومة املركزية صالحية تويل التنسيق              
بني وزارات احلكومة اهلندية واملنظمات غري احلكومية ووكاالت األمم املتحدة واملنظمات الدولية واحلكومات             

 .٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢٣ ،وارثقانون إدارة الك. األخرى
اتفاقية تامبريي املتعلقة بتقدمي موارد االتصاالت الـسلكية والالسـلكية للحـد مـن الكـوارث ولعمليـات اإلغاثـة،               )٥٥٢(

وتنـيط باملنـسق    (٢ملـادة  ا ،(United Nations Treaty Series, vol. 2296, No 40906) ،١٩٩٨يونيـه  /حزيـران  ١٨
 .)ارسة وظيفة التنسيق فيما يتعلق بأنشطة حمددةالتنفيذي صالحية مم

 وقـد أعيــد نــشرها يف  محــر واهلــالل األمحـر املتعلقــة باإلغاثـة يف حــاالت الكــوارث،  مبـادئ وقواعــد الـصليب األ   )٥٥٣(
International Review of the Red Cross, No. 310 ،)٤ ، املرفق الرابع، املادة)١٩٩٦فرباير /شباط ٢٩. 

 .١٢املادة  )٥٥٤(
، ١٩٨١ديـسمرب   / كـانون األول   ١٧ املـؤرخ    ٣٦/٢٢٥ميكن الوقوف على مثال مبكر يف قـرار اجلمعيـة العامـة              )٥٥٥(

 يف أعقـاب طلـب لإلغاثـة يف حـاالت الكـوارث مـن دولـة منكوبـة،                   ه علـى أنـ    ١٠ و   ٩  نيالفقرت يف   الذي ينص 
 الـدعوة إىل عقـد اجتمـاع     عـادة )كـوارث الإلغاثة يف حـاالت   األمم املتحدة ل   منسق( يتوىل األمني العام أو ممثله    

 . عند الضرورة كيانا رائدا للقيام بأنشطة اإلغاثةنيلتنسيق جهد غوثي متضافر بني كافة األطراف املعنية، ويع
 وهـو القـرار الرئيـسي املتعلـق بالتنـسيق داخـل األمـم املتحـدة، أحكامـا                   ،٤٦/١٨٢يتضمن قرار اجلمعية العامـة       )٥٥٦(

املرفــــق، (يف حــــاالت الطــــوارئ  تتخــــذ شــــكل وظــــائف منوطــــة مبنــــسق اإلغاثــــة حمــــددة بــــشأن التنــــسيق
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آليات التنسيق الدولية يف املبادئ التوجيهيـة التـشغيلية للجنـة الدائمـة املـشتركة بـني الوكـاالت                   
 .)٥٥٨(بشأن حقوق اإلنسان والكوارث الطبيعية

ديـدة خمصـصة حتديـدا لتنـسيق اجلهـود النامجـة          ثالثا، تنشئ بعـض االتفاقـات آليـات ج         - ١٨٤
وهــذا اخليــار شــائع بــصفة خاصــة يف املعاهــدات املنــشئة ملنظمــات إقليميــة   . عــن ذلــك الــصك

 واالستجابة هلا، من قبيل وحدة التنـسيق املنـشأة يف إطـار الوكالـة     الكوارثلإلغاثة يف حاالت   
 املنـشأ   اإلنسانية تنسيق املساعدة    ومركز )٥٥٩(الكاريبية لالستجابة الطارئة يف حاالت الكوارث     

 كمـا يـستخدم يف معاهـدات ثنائيـة عديـدة            .)٥٦٠(يف إطار نظام رابطة أمـم جنـوب شـرق آسـيا           
 .)٥٦١(تناولت مسائل التنسيق عن طريق إنشاء جلان مشتركة

رابعــا، تكتفــي بعــض الــصكوك بــإيراد أحكــام تــنص علــى أن اجلهــات الفاعلــة ذات     - ١٨٥
ــصلة  ــسق’’ال ــشطتها ‘‘ تن ــصكوك دون أن ترســيأن ــسيق   تلــك ال ــة هلــذا التن ــق معين  .)٥٦٢( طرائ

__________ 
 

احلاجـة  ] إذ يؤكـد [’’ تأكيد التنسيق ثالث مرات يف نفس الفقرة         ٤٨/٥٧ ويكرر القرار    ).٣٥ و ٣٤ الفقرتان
ــعيد تأكيـد واليـة ومهـام إدارة الـشؤون           ]يــ [ األساسية إىل حتـسني التنـسيق داخـل منظومـة األمـم املتحـدة، وإذ              

ــطلب إىل منـسق عمليـات اإلغاثـة يف حـاالت الطـوارئ زيـادة حتـسني                  ]ــه يــ   [إلنسانية حتقيقا هلذه الغايـة، فإنـــ      ا
التنــسيق واإلدارة، ســواء علــى مــستوى املقــر أو علــى املــستوى امليــداين، مبــا يف ذلــك تنــسيق أعمــال الوكــاالت 

 ).٤الفقرة  (‘‘التنفيذية ذات الصلة
أمهيــة الــدور الرئيــسي  ’’١٩٩٢ديــسمرب / كــانون األول٢٢ املــؤرخ ٤٧/١٦٨لقــرار علــى ســبيل املثــال، أكــد ا )٥٥٧(

ملنــسق عمليــات اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ، مبــا يف ذلــك دوره الــذي يــضطلع بــه بــدعم مــن اللجنــة الدائمــة  
ن املشتركة بني الوكاالت، يف جمال كفالة تأهب أفضل واستجابة سريعة متماسكة للكوارث الطبيعية وغريها م              

 .‘‘حاالت الطوارئ
 ;.IASC Operational Guidelines on Human Rights and Natural Disasters, Washington, D.C : انظــر )٥٥٨(

Brookings-Bern Project on Internal Displacement, 2006   ينبغـي أن تكفـل املنظمـات    ” (٦-١-، الفقـرة بـاء
ملقدمـة للمـساعدة تنـسيق أعماهلـا فيمـا بينـها ومـع الـسلطات                والوكاالت الدولية وغريها مـن اجلهـات الفاعلـة ا         

 ).‘‘الوطنية واحمللية
 .١١و  ١٠، املادتان ١٩٩١االتفاق املنشئ للوكالة الكاريبية لالستجابة الطارئة يف حاالت الكوارث،  )٥٥٩(
 ،٢٠٠٥ االت الطــوارئ،حلــاتفــاق رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا املتعلــق بــإدارة الكــوارث واالســتجابة          )٥٦٠(

 .واملرفق ٢٠ املادة
تفاق املـربم بـني حكومـة اجلمهوريـة اليونانيـة وحكومـة االحتـاد الروسـي بـشأن التعـاون يف جمـال الوقايـة مـن                            الا )٥٦١(

لتعــاون للوقايــة  ا؛ واتفــاق ٥ املــادة ،٢٠٠٠ الكــوارث الطبيعيــة والكــوارث النامجــة عــن األنــشطة البــشرية،      
لتعاون العلمي  ا املادة األوىل؛ واتفاق     ،١٩٨٧ غواتيماال، - ية، املكسيك واملساعدة يف حاالت الكوارث الطبيع    

لتأهـب للكـوارث والوقايـة      التعاون بـشأن ا   ؛ واتفاق   ٤املادة  ،  ١٩٩٣بولندا،   - والتكنولوجي، مجهورية كوريا  
 .روناملادة احلادية والعش، ١٩٨٨ األرجنتني، -يف حاالت الكوارث، إسبانيا املتبادلة منها، واملساعدة 

؛ وجملـس  ١٤، املـادة   ٢٠٠٥ اللـوائح الـصحية الدوليـة،        تنقـيح : انظر على سـبيل املثـال، منظمـة الـصحة العامليـة            )٥٦٢(
عيـة والكـوارث األخـرى والتخطـيط     ي بشأن االحتياطات ضد الكـوارث الطب ٦) ٧٢(أوروبا، قرار جلنة الوزراء     
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معـايري موهونـك تتـضمن حكمـا خمصـصا          ف: صكوك أخرى فتتناول حـاالت تنـسيق فريـدة         أما
الية حفظ السالم يف حـاالت      و و اإلنسانيةعلى وجه التحديد للتنسيق بني الواليات السياسية و       

  تــورد أحكامــا مفــصلة بــشأن التنــسيق الــيت ومبــادئ أوســلو التوجيهيــة؛)٥٦٣(الطــوارئ املعقــدة
 .)٥٦٤(حاالت الكوارث الطبيعية العسكري يف - املدين
رث هــو اوهكــذا فــإن التوجــه األشــيع يف إنــشاء آليــة تنــسيق اإلغاثــة يف حــاالت الكــو - ١٨٦

غــري أنــه توجــد أيــضا آليــات . تــرجيح اآلليــات الــيت تنــشئها حكومــة الدولــة املتلقيــة للمــساعدة
شــراف مكتــب األمــم املتحــدة لتنــسيق الــشؤون   إل اخلاضــعة، منــها تلــك تنــسيق دوليــة كــثرية 

، واالحتــاد الــدويل جلمعيــات الــصليب األمحــر واهلــالل األمحــر، وهيئــات التنــسيق         اإلنــسانية
وقـد لوحظـت بانتظـام صـعوبات يف كيفيـة تبـسيط عمليـات        . اإلقليمية وجلـان التنـسيق الثنائيـة     

املثــال، اســتنتجت دراســة لقــانون اإلغاثــة يف حــاالت وعلــى ســبيل . التنــسيق الوطنيــة والدوليــة
مثـة  ’’الكوارث يف نيبال قـام هبـا االحتـاد الـدويل جلمعيـات الـصليب األمحـر واهلـالل األمحـر أن                       

اتفاقــا عامــا علــى أن التنــسيق والتعــاون بــني مقــدمي اإلغاثــة الــوطنيني والــدوليني يظــالن غــري    
جلنوبية وأمريكـا الوسـطى قـام هبـا         ا وأفريقيا    دراسة جلنوب آسيا   استنتجت كما   .)٥٦٥(‘‘كافيني

__________ 
 

ــة   ؛ و إ١٣، املــادة ١٩٧٢رث وتوفريهــا، الإلغاثــة يف حــاالت الكــو  عــالن مبــادئ املــؤمتر الــدويل بــشأن اإلغاث
ن يالـدويل احلـادي والعـشر       املؤمتر  املعتمد يف  ٢٦ القرار   اإلنسانية الدولية للسكان املدنيني يف حاالت الكوارث،      

 .٣، الفقرة ١٩٦٩سبتمرب /أيلولللصليب األمحر، اسطنبول، 
 .، الفقرة الرابعة١٩٩٥دة، معايري موهونك للمساعدة اإلنسانية يف حاالت الطوارئ املعق )٥٦٣(
املدنيـة يف اإلغاثـة يف حـاالت    أصول احلماية  وةاملتعلقة باستخدام األصول العسكري املستكملة  املبادئ التوجيهية    )٥٦٤(

انظر أيضا املناقـشة املتعلقـة باسـتخدام    و. ٥٠-٤٨، الفقرات ٢٠٠٦، ‘‘مبادئ أوسلو التوجيهية  ’’ -الكوارث  
ورغم عدم تدوينه يف اتفاقيـة، ميكـن   . أدناه ٤ -يف الفرع رابعا دال ماية املدنية،   األصول العسكرية وأصول احل   

أطلـسية التـابع ملنظمـة حلـف مشـال األطلـسي يف دورة وزاريـة             اإلشارة أيضا إىل اقتراح جمللـس الـشراكة األورو        
لكوارث، االت ا حل أطلسي لالستجابة    -  إلحداث مركز تنسيق أورو    ١٩٩٧ديسمرب  /عقدت يف كانون األول   

 -انظـر جملـس الـشراكة األوروبيـة         . باعتباره مكمال آلليـات التنـسيق التابعـة ملكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية               
األطلسية، جلنة ختطيط االتصاالت املدنية، نتائج اتفاقية تامبريي من حيث التخطـيط حلـاالت الطـوارئ املدنيـة،                  

، ٢٠٠٢مـــارس /آذار ٥، EAPC(CCPC)WP(2202)03 األطلـــسية -ورقـــة عمـــل جملـــس الـــشراكة األوروبيـــة  
 .٥الصفحة 

 
 Nepal: Laws, Policies, Planning and Practices on International Disaster Response”, IFRC, (July“انظـر   )٥٦٥(

2005), p. 27)  غيــاب آليــة مركزيــة لتحديــد املنظمــات الــيت هلــا قــدرات وخــربة، وانعــدام ’’ حيــث لــوحظ أن
 ).‘‘ناطق اليت تعمل فيها اعتربا من التحديات األساسيةمعلومات عن امل
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املــصدر الكــبري للتحــديات الــيت تواجــه اإلســراع بتقــدمي مــساعدة إنــسانية  ’’االحتــاد الــدويل أن 
 .)٥٦٦(‘‘حتقيق استجابة منسقة بني شىت الفاعلني احملليني والدولينييف فعالة تتعلق بصعوبات 

ه إذا كانت آليـات التنـسيق الوطنيـة         نا هو أ  ومن املشاكل الشائعة اليت مت التعرف عليه       - ١٨٧
يغيب عنها يف الغالب ما يلزم لفعالية التنسيق بني منظمات اإلغاثة الدولية مـن فهـم لـسياساهتا                  

 احمللـي  احلكـم وإجراءاهتا وأساليب عملها، فإن آليات التنسيق الدولية كثريا ما ال حتيط مبـسائل        
 ومـا يبـدو ضـروريا هـو التنـسيق العـام             .)٥٦٧(لفعاليتهامة   الالز الكافيةواملسائل الثقافية اإلحاطة    

بني آليات التنسيق الوطنية ومثيالهتا الدولية حىت يتأتى تأكيد جوانب قوة كل منـهما والتقليـل                
غـري أنـه مـن الناحيـة العمليـة، كـثريا مـا طـورت آليـات التنـسيق           . من جوانب قصورمها النسبية   

 . ق الدوليةالوطنية بصورة مستقلة عن آليات التنسي
 

 التنسيق واملرونة )ج( 
يثري جمال التنسيق شواغل فريدة من نوعها فيما يتعلق باملزايا النسبية للوثـوق القـانوين                - ١٨٨

ويذهب بعض الرأي إىل أنه إذا كانت مزايـا تـدوين قاعـدة             . من جهة واملرونة من جهة أخرى     
ه الدراسـة، مقبولـة علـى نطـاق         قانونية واضحة يف عدة جماالت أخرى وردت مناقشتها يف هـذ          

والواقـع أن عـدة خمـاطبني يف جمـال          . واسع، فإن التنسيق جمال يفتقـر إىل اتفـاق مـن هـذا القبيـل              
اإلغاثة يف حاالت الكوارث قد أعربوا عن رأي مفاده أن اإلفراط يف إضفاء طـابع رمسـي علـى      

.  وغـري متوقعـة  -ث فعليـة   تأثري سليب على املرونة يف مواجهة كـوار       قد يكون له    أدوار التنسيق   
أن تقـوم  وانطالقا من هذا املنطق التعليلي، فإنه عندما حتل الكارثة، فإن األجنـع واألكثـر فعاليـة      

هيـأة بـصفة   املجلهات الفاعلة أو املنظمات احلاضرة فعال يف عـني املكـان أو         بدور تنسيقي بارز ا   
 املركـزي غـري املـرن والـيت         بدل أن تكون مقيدة خبطـط التنـسيق ذات الطـابع          للمساعدة  خاصة  

 .وضعت مسبقا بطريقة عامة دون مراعاة احلالة العينية القائمة
 مــن قبيــل -املتطلبــة هلــذا التنــسيق الــدويل  وومــىت حلــت الكــوارث الواســعة النطــاق   - ١٨٩

 فإن إنشاء آليـات تنـسيق وتـشغيلها قـد أبـان             - ٢٠٠٤التسونامي اآلسيوي الذي وقع يف عام       
وعلى سبيل املثـال، رغـم أن تنـسيق وتنفيـذ عمليـات اإلغاثـة يف                . جح املرونة فعال عن توجه ير   

حــاالت الكــوارث يف تايلنــد يعــد عمومــا مــن مــسؤولية أمانــة احلمايــة املدنيــة مبقتــضى قــانون    
__________ 

 IFRC, International Disaster Response Law Project: Report on findings from South Asia, Southernانظـر   )٥٦٦(

Africa and Central Americas based on Field Studies commissioned by the International Federation 

(March 2003), p. 17. 
 Tsunami Evaluation Coalition, Coordination of International Humanitarian Assistance in: املرجع نفسهانظر )٥٦٧(

Tsunami-Affected Countries (July 2006), pp. 40 and 41. 
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، فإن احلكومـة التايلنديـة خولـت لوكالـة التعـاون الـدويل التايلنـدي                ١٩٧٩احلماية املدنية لعام    
 غــري أن .)٥٦٨(٢٠٠٤األجنبيــة الداخلــة إىل تايلنــد بعــد تــسونامي عــام صــالحية تنــسيق املعونــة 

هــذه املرونــة قــد تفــاقم مــن الــصعوبة يف حتديــد األدوار بــني آليــات التنــسيق الوطنيــة ومثيالهتــا   
 .الدولية حسبما وردت مناقشته أعاله

 
 رثاستخدام األصول العسكرية وأصول احلماية املدنية يف اإلغاثة يف حاالت الكوا - ٤ 

استخدمت األصول العسكرية وأصـول احلمايـة املدنيـة يف أنـشطة اإلغاثـة يف حـاالت                  - ١٩٠
ن األجهـزة العـسكرية الوطنيـة تتـوفر         والواقـع أ  .  بدرجة متزايدة يف السنوات األخـرية      الكوارث

 غـري أن مثـة      .)٥٦٩(هلا قدرات لوجيستية ميكن أن تفيد كثريا عملية لإلغاثة يف حاالت الكوارث           
 أن يؤدي استخدام األصول العـسكرية وأصـول احلمايـة املدنيـة يف اإلغاثـة يف حـاالت                    من اقلق

ــاد، وطمــس الفــرق احلــساس بــني العمــل املــدين والعمــل     االكــو رث إىل تقــويض الرتاهــة واحلي
زيــادة احلــساسية الثقافيــة الالزمــة لإلغاثــة الفعالــة يف حــاالت الكــوارث، وانتفــاء العــسكري، و
التوجيهية املرجـع األويل املعاصـر      أوسلو  من زاوية قانونية، تشكل مبادئ      و .)٥٧٠(التكلفة العامة 

__________ 
 Legal issues from the international response to the tsunami in Thailand”, IFRC, July, 2006, p. 7 and 19“ انظر )٥٦٨(
قـدرة  ’’، فـإن    )١٩٩٨أبريـل   /نيـسان ( كما ورد يف اخلطة األسترالية للمساعدة يف حاالت الكـوارث باخلـارج              )٥٦٩(

االعتمـاد علـى    على الرد السريع وما ألفرادها من مهارات خاصة وتدريب وقدرهتم علـى             ] قوة الدفاع الوطين  [
عين أنه قد يعتمد كثريا على هذا العنـصر يف اسـتجابة احلكومـة األسـترالية لعمليـة             يارث، إمنا   يف بيئة الكو  الذات  

 ).١-٦-٥الفقرة . (‘‘اإلغاثة يف اخلارج
انظر على سـبيل    . وقد مت تناول هذه املسائل يف العديد من ورقات املواقف الصادرة عن املنظمات غرياحلكومية              )٥٧٠(

 ،Humanitarian Policy Group “Caritas Internationalis, Relations with the Military” (April 2006) املثـال 
Resetting the rules of engagement Trends and issues in military–humanitarian relations (March 2006( ؛

Ockenden International, Bleeding boundaries: Civil-military relations and the cartography of neutrality 

(November 2005); Humanitarian Practice Network, “A Bridge Too Far: Aid Agencies and the Military in 

Humanitarian Response” (January 2002); Association of German Development Non-Governmental 

Organisations (VENRO), “Armed Forces as Humanitarian Aid Workers? Scope and Limits of Co-operation 

between Aid Organisations and Armed Forces in Humanitarian Aid” (May 2003 .( كمــا تناولــت عــدة
انظـر علـى سـبيل      . مقاالت أكادميية مـسألة األصـول العـسكرية وأصـول احلمايـة املدنيـة يف العمليـات اإلنـسانية                  

 Manuel Bessler and Kaoruko Seki, “Civil-Military Relations in Armed Conflicts: A Humanitarian: املثـال 

Perspective”, Liaison, vol. 3, no. 3 (2006); Eric James, “Two Steps Back: Relearning the Humanitarian-

Military Lessons Learned in Afghanistan and Iraq”, Journal of Humanitarian Assistance (October 2003); 

Meinrad Studer, “The ICRC and civil-military relations in armed conflict”, in International Review of the 

Red Cross, vol. 83, No. 842, pp. 367-391. 
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 رغـم أن    ،)٥٧١(بشأن األصول العسكرية وأصول احلماية املدنية يف اإلغاثة يف حاالت الكوارث          
 .)٥٧٢(عدة مبادئ توجيهية أخرى هلا أيضا صلة باملوضوع

 املتعلقـة باسـتخدام األصـول       وتدون مبادئ أوسلو التوجيهية املبـادئ والقواعـد التاليـة          - ١٩١
وال ينبغـــي اســـتخدام : العــسكرية وأصـــول احلمايـــة املدنيــة يف اإلغاثـــة يف حـــاالت الكــوارث   

 عنــدما ال يكـون مثـة بــديل  ’’األصـول العـسكرية وأصـول احلمايــة املدنيـة إال يف املـالذ األخـري،       
 وحـده القـادر     مدين مماثل ويكـون اسـتخدام األصـول العـسكرية أو أصـول احلمايـة املدنيـة هـو                  

عمليــة اإلغاثــة يف حــاالت   [ال بــد أن حتــتفظ  ’’ و؛ )٥٧٣(‘‘علــى تلبيــة حاجــة إنــسانية ماســة    
وإذا كـان جيـوز أن تظـل األصـول العـسكرية وأصـول               .بطابعها وخاصيتها املـدنيني   ] الكوارث

احلماية املدنية حتـت الـسيطرة العـسكرية، فـإن العمليـة يف جمملـها جيـب أن تظـل حتـت الـسلطة                   
عــن املباشــرة إلغاثــة اتم تــوينبغــي أن ؛ )٥٧٤(‘‘طرة العــامتني للمنظمــة اإلنــسانية املــسؤولة والــسي

__________ 
املدنيـة يف اإلغاثـة يف حـاالت الكـوارث     أصول احلماية   املبادئ التوجيهية املتعلقة باستخدام األصول العسكرية و       )٥٧١(

 .٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٧، ١التنقيح رقم ،‘‘مبادئ أوسلو التوجيهية’’-
اسـتخدام األصـول العـسكرية وأصـول احلمايـة املدنيـة لـدعم        املتعلقـة ب املبـادئ التوجيهيـة      انظر على سبيل املثـال     )٥٧٢(

؛ واملبـادئ   ٢٠٠٣مـارس   /وارئ املعقـدة، األمـم املتحـدة، آذار       اإلنسانية لألمم املتحـدة يف حـاالت الطـ        األنشطة  
؛ ١٩٩٥ينـاير   /  املدنية، اللجنة الدائمـة املـشتركة بـني الوكـاالت، كـانون الثـاين              -العالقات العسكرية   املتصلة ب 

ركة اإلنسانية، اللجنة الدائمـة املـشت     استخدام احلراسات العسكرية أو املسلحة للقوافل       واملبادئ التوجيهية بشأن    
؛ واملبـادئ التوجيهيـة بـشأن التعامـل بـني املـدنيني والعـسكريني، اجمللـس                 ٢٠٠١سـبتمرب   /بني الوكـاالت، أيلـول    

؛ واملبادئ التوجيهية للعالقات بني القوات املسلحة للواليـات         ٢٠٠٢سبتمرب  /األسترايل للمعونة األجنبية، أيلول   
، InterAction، ةملعاديــة أو احملتمــل أن تكــون معاديــ    املتحــدة واملنظمــات اإلنــسانية غــري احلكوميــة يف البيئــة ا     

وقد وضعت مبادئ توجيهية خاصة ببلدان حمـددة فيمـا يتعلـق بـالعراق وأفغانـستان وهـاييت                  . ٢٠٠٧يوليه  /متوز
عالوة على ذلك، تعهد مكتب تنـسيق       . )http://ochaonline.un.orgانظر  (وليربيا ومجهورية الكونغو الدميقراطية     

تناول مسألة التنـسيق بـني      ب ١٩٩٦ العسكري منذ    -انية التابع لألمم املتحدة قسم التنسيق املدين        الشؤون اإلنس 
 العـسكرية يف حـاالت الطـوارئ    - العالقات املدنيـة    ’’.املدنيني والعسكريني واضطلع بعدة دراسات للموضوع     

؛ )٢٠٠٤يونيــه /حزيــران ٢٨(لجنــة الدائمــة املــشتركة بــني الوكــاالت صــادرة عــن الة يــ ورقــة مرجع-املعقــدة 
 يف دعـــم العمليـــات اإلنـــسانية؛ تقريـــر فرقـــة العمـــل  ةاملدنيـــاحلمايـــة اســـتخدام األصـــول العـــسكرية وأصـــول  

اسـتخدام األصـول العـسكرية وأصـول        اللجنة الدائمة املشتركة بـني الوكـاالت؛ و       ؛  )١٩٩٥سبتمرب  /أيلول ٢٧(
، إدارة املدنيـة أصـول احلمايـة   عسكرية والتخدام األصول الدليل املرجعي الس : احلماية املدنية يف عمليات اإلغاثة    

 ).١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين١٥ (الشؤون اإلنسانية،
 .‘٢ ’٣٢أنظر أيضا الفقرة . ٥، الفقرة ٢٠٠٦نوفمرب /مبادئ أوسلو التوجيهية، تشرين الثاين )٥٧٣(
ز قيــادة وســيطرة علــى األصــول  هــذا ال يفيــد ضــمنا ختويــل أي مركــ ’’وتالحــظ أن (‘ ٢’ ٣٢املرجــع نفــسه،  )٥٧٤(

تفاق املربم بني مجهورية شـيلي ومجهوريـة األرجنـتني بـشأن التعـاون       واال .٣٧انظر أيضا الفقرة    و ؛)‘‘العسكرية
ال يلتمس أفراد الطرف املوفد تعليمات إال من األجهزة املختـصة يف           ” )٣( ٧ املادة   ١٩٩٧ يف جمال الكوارث،  

م التعاونية يف حـاالت الكـوارث، وفيمـا عـدا ذلـك، فإنـه حيتفظـون هبياكلـهم                   الدولة املتلقية فيما يتصل جبهوده    
ــادة والتأديــب   ــات القي ــشغيلية وعالق ــإدارة الكــوارث      و؛ “الت ــق ب ــوب شــرق آســيا املتعل ــم جن ــاق رابطــة أم اتف

مـىت تعلقـت املـساعدة بـأفراد عـسكريني ومـا يتـصل              ’’) (١( ١٢، املادة   ٢٠٠٥واالستجابة حلاالت الطوارئ،    
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ــسانية، و  ــق املنظمــات اإلن ــه يف دعــم العمــل     ’’ طري ــوم ب ــهيئات العــسكرية دور تق إذا كــان لل
وينبغــي التمييــز ’’؛ )٥٧٥(‘‘اإلنــساين، فإنــه ينبغــي أال يــشمل املــساعدة املباشــرة، قــدر املــستطاع 

يف األنــشطة اإلنــسانية ] ألصــول العــسكرية وأصــول احلمايــة املدنيــة املــستخدمةا[بوضـوح بــني  
، بطـــرق منـــها اســـتخدام العالمـــات والرمـــوز ‘‘املهـــام العـــسكرية... والقـــوات املـــشاركة يف 

ول يف اإلغاثـة يف حـاالت       تلـك األصـ    وينبغـي أن يكـون أي اسـتخدام ل         ؛)٥٧٦(املعترف هبا دوليـا   
وينبغــي أال تكــون اًألصــول  ؛ )٥٧٧(‘‘ الــزمن واحلجــمحمــدودا بوضــوح مــن حيــث ’’الكــوارث 

ــة   ــة املدني ــة يف حــاالت الكــوارث مــسلحة املــشاركة العــسكرية وأصــول احلماي  ؛)٥٧٨(يف اإلغاث
تــستخدم أيــضا األصــول العــسكرية وأصــول احلمايــة املدنيــة املــستخدمة يف اإلغاثــة يف          وأال

بــل ينبغــي اســتخدام وحــدة حــاالت الكــوارث يف محايــة أفــراد اإلغاثــة يف حــاالت الكــوارث، 
 وأخــريا، تؤكــد مبــادئ أوســلو التوجيهيــة علــى أن املبــادئ العامــة   .)٥٧٩(مــستقلة هلــذا الغــرض 

__________ 
 

من مسؤولني مدنيني، يقوم الكيان املقدم للمساعدة، بالتشاور مع الطرف الطالب أو املتلقي للمساعدة،              بذلك  
تفـاق  واال؛  )‘‘بتعيني شخص يتوىل اإلشـراف التـشغيلي املباشـر علـى مـا يقدمـه مـن أفـراد ومعـدات ويتعهـدهم                      

يف غيـاب اتفـاق     ’’) (٤( ١٥ادة  املـ ،  ١٩٩١املنشئ للوكالة الكاريبية لالستجابة الطارئة يف حاالت الكوارث،         
خمالف هبذا الشأن بني الدولة الطالبة للمساعدة والدولة املرسلة هلا، يكون أفراد القوات املنضبطة للدولة املرسلة              

ينسق األصـول العـسكرية وأصـول احلمايـة املدنيـة           ) (١ (١٥ املادة   و؛  )‘‘حتت سيطرة قائدهم وسلطته التأديبية    
 .‘‘يف تلك القواتالضباط لى من بني أع’’منسق يعني 

قـوم بـدور     ي ، مـثال، أن    للجيش وميكن. ‘٤ ’٣٢، الفقرة   ٢٠٠٦نوفمرب  /مبادئ أوسلو التوجيهية، تشرين الثاين     )٥٧٥(
 اللوجستية، لكن مع ترك التوزيع النهائي للمعونـة للجهـات الفاعلـة             هنقل املساعدة، باستخدام قدرات    رئيسي يف 

) ١٩٩٨أبريـل   /نيـسان (طـة األسـترالية للمـساعدة يف حـاالت الكـوارث باخلـارج،              انظـر اخل  . يف اجملال اإلنساين  
لكنــهم يف احلــاالت ... جيــوز إناطــة مهــام االتــصال احملــددة مبلحقــي الــدفاع ومستــشاريه   ’’ (٢-٦-٥الفقــرة 

 ).‘‘هلم أي مسؤوليات مباشرة يف اإلغاثة يف حاالت الطوارئال تكون األخرى 
أيــضا اتفــاق رابطــة أمــم  انظــرو. ٤٠-٣٩، الفقرتــان ٢٠٠٦نــوفمرب /ة، تــشرين الثــاينمبــادئ أوســلو التوجيهيــ )٥٧٦(

يـسمح  ’’) (١( ١٥، الفقـرة    ٢٠٠٥االت الطـوارئ،    حلجنوب شرق آسيا املتعلق بإدارة الكوارث واالستجابة        
عالمـة  ت عليهـا    از يف عملية املساعدة بارتداء ب     ني هبم واملشارك  ني املرتبط ني املدني نيلو واملسؤ نيألفراد العسكري ل

لطـائرات والـسفن الـيت يـستخدمها     جيـوز ل  ’’) (٣ (١٥ والفقـرة ؛  )‘‘ عنـد قيـامهم مبهـامهم الرمسيـة        ةتعريف مميـز  
ــان املقــدم للمــساعدة أن      ــدنيون املرتبطــون هبــم يف الكي ــراد العــسكريون واملــسؤولون امل ــاألف ستخدم لوحــات ت

 مــن الــضرائب ومــن شــرط التــرخيص  ىمعفــ اســتخداماتــسجيلها ورخــصتها الــيت ميكــن التعــرف عليهــا بيــسر  
 ).‘‘أي تصاريح أخرى أو/و

 .‘٥ ’٣٢ الفقرة ٢٠٠٦نوفمرب /مبادئ أوسلو التوجيهية، تشرين الثاين )٥٧٧(
اتفـاق رابطـة أمـم      و؛  ١٣، الفقـرة    Rec(2002)3انظر أيـضا جملـس أوروبـا، التوصـية          و. ٤١املرجع نفسه، الفقرة     )٥٧٨(

 ).٢( ١٢، املادة ٢٠٠٥االت الطوارئ، حللكوارث واالستجابة جنوب شرق آسيا املتعلق بإدارة ا
وانظر أيضا اتفاق رابطة أمم جنوب شـرق        . ٤٣، الفقرة   ٢٠٠٦نوفمرب  /مبادئ أوسلو التوجيهية، تشرين الثاين     )٥٧٩(

يكفل الطـرف الطالـب     ’’) (٢( ١٢، املادة   ٢٠٠٥االت الطوارئ،   حلآسيا املتعلق بإدارة الكوارث واالستجابة      
. محايـة مـا جيلبـه الكيـان املقـدم للمـساعدة هلـذه األغـراض مـن أفـراد ومعـدات ومـواد                      ... ملتلقي للمساعدة   أو ا 
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السارية على كافة عمليات اإلغاثة يف حاالت الكوارث تسري أيـضا علـى اسـتخدام األصـول                 
ة املتلقيـة   مبـا فيهـا الـشرط املـسبق القاضـي مبوافقـة الدولـ          ؛)٥٨٠(العسكرية وأصول احلماية املدنية   

 .)٥٨٢(ومبادئ اإلنسانية واحلياد والرتاهة )٥٨١(للمساعدة
وترد األحكام املتعلقة باألصول العسكرية وأصـول احلمايـة املدنيـة أيـضا يف مجلـة مـن            - ١٩٢

فيمــا يتعلــق بالتهديــدات احملتملــة لــسيادة الدولــة فإنــه وعلــى ســبيل املثــال، . الــصكوك األخــرى
ــشغيل     ــسبب ت ــساعدة ب ــة للم ــة يف     املتلقي ــة األجنبي ــة املدني ــسكرية وأصــول احلماي األصــول الع

صــون النظــام ’’يف املــشاركة  مــن أولئــك األفــرادإقليمهــا، مت الوقــوف علــى صــك واحــد مينــع  
ــة للمــساعدة ‘‘ العــام يف أي تــدابري اســتثنائية تنطــوي علــى  ، أو املــشاركة )٥٨٣(يف الدولــة املتلقي

لع األصـول العـسكرية وأصـول احلمايـة     شترط أن تـضط  يـ  كمـا    .)٥٨٤(تعليق للحقوق الدستورية  
ــسانية         ــساعدة اإلن ــراد امل ــة أف ــة كاف ــا حبماي ــساعدة دون غريه ــة للم ــة املتلقي ــة للدول  .)٥٨٥(املدني

تعــد األطــراف، حــسب االقتــضاء، إجــراءات  ’’يتعلــق بالتأهــب، يــنص اتفــاق علــى أن   وفيمــا
وجــب هــذا االتفــاق   التــشغيل االعتياديــة للتعــاون اإلقليمــي واإلجــراءات الوطنيــة الالزمــة مب      

خيــصص كــل طــرف األصــول ’’ و )٥٨٦(‘‘اســتخدام األفــراد العــسكريني واملــدنيني...  فيهــا مبــا
والقدرات اليت قد تكون متاحـة للترتيبـات االحتياطيـة اإلقليميـة لإلغاثـة يف حـاالت الكـوارث                   

ا فيمـا    أمـ  .)٥٨٧(‘‘األصول العسكرية وأصـول احلمايـة املدنيـة       ...  ئة، من قبيل  رواالستجابة الطا 
يتعلق باملركز مبوجب القوانني الوطنية، فإنه إذا كانت إحدى املعاهـدات اإلقليميـة تـنص علـى                 

__________ 
 

قــارن باملبــادئ ). ‘‘الــسالحأن حيملــوا جيــوز هلــؤالء األفــراد العــسكريني واملــسؤولني املــدنيني املــرتبطني هبــم  وال
اللجنــة الدائمــة  ،)٢٠٠١(قوافــل اإلنــسانية لل ة أو املــسلحة العــسكرياحلراســاتالتوجيهيــة املتعلقــة باســتخدام  

لقوافل اإلنسانية لكنها تؤكد  ل ة املسلح احلراساتوتنص على استخدام     (١٠ الصفحة   ،املشتركة بني الوكاالت  
 ).على أنه يعترب تدبريا حتوطيا بالغا ال يتخذ إال يف ظروف استثنائية

 .‘٤ ’٣٢، الفقرة ٢٠٠٦مبادئ أوسلو التوجيهية،  )٥٨٠(
 .‘١ ’٣٢، الفقرة املرجع نفسه )٥٨١(
 .٢٠ املرجع نفسه، الفقرة )٥٨٢(
ــوارث،      الا )٥٨٣( ــال الكـ ــاون يف جمـ ــشأن التعـ ــتني بـ ــة األرجنـ ــيلي ومجهوريـ ــة شـ ــني مجهوريـ ــربم بـ ــاق املـ  ،١٩٩٧ تفـ

 ).١( ٧ املادة
 .املرجع نفسه )٥٨٤(
 ).٣ (٧املرجع نفسه، املادة  )٥٨٥(
 ،٢٠٠٥ االت الطــوارئ،حلــبــإدارة الكــوارث واالســتجابة   اتفــاق رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا املتعلــق        )٥٨٦(

 ).ب) (٢( ٨ املادة
 ).٦ (١١وانظر أيضا املادة ). ب) (١ (٩املرجع نفسه، املادة  )٥٨٧(
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ستكون خاضعة لتشريع الطـرف املقـدم       ’’ األصول العسكرية وأصول احلماية املدنية       أنشطةأن  
فـإن إحـدى املعاهـدات الثنائيـة تـنص علـى            ،  )٥٨٨(‘‘للمساعدة الذي ينظم مركز أولئك األفـراد      

عندما تتضمن أفرقة الطوارئ أفرادا عسكريني، فإن هؤالء األفراد يظلون خاضـعني طيلـة               ’’أنه
 وفيمـا يتعلـق مبوافقـة الدولـة املتلقيـة           .)٥٨٩(‘‘مدة العملية للتشريع الوطين الذي حيكـم مركـزهم        

للمــساعدة، تــشترط عــدة صــكوك أن توافــق الدولــة املتلقيــة للمــساعدة حتديــدا علــى اســتخدام 
 وباإلضـافة   .)٥٩١(أو علـى دخوهلـا إىل إقليميهـا       ،  )٥٩٠(كرية وأصول احلماية املدنيـة    األصول العس 

ــا اســتخدام األصــول العــسكرية وأصــول         ــى صــك حيظــر حظــرا بات ــك، مت الوقــوف عل إىل ذل
 .)٥٩٢(املدنية احلماية
ــة يف حــاالت       - ١٩٣ ــة يف اإلغاث ــة املدني ــثري اســتخدام األصــول العــسكرية وأصــول احلماي وي

حتــل عنــدما  بــشكل متزايــد، واملتــواترة املعقــدة الطــوارئ يف حــاالت ائكةشــالكــوارث مــسائل 
العمليـة  برتاهـة   فـأوال، تـستفحل املخـاطر احملدقـة      .)٥٩٣(الكارثة يف منطقة نـزاع مـسلح أو قرهبـا         

بفعـل التـشغيل املتـزامن لـبعض        ) تـصور العمـوم هلـا     حـسب   أو علـى األقـل      (اإلنسانية وحيادهـا    
كة يف جهــود اإلغاثــة واألصــول العــسكرية يــة املدنيــة املــشترِاألصــول العــسكرية وأصــول احلما

ففـي تلـك احلـاالت، تكتـسي بعـض          .  اليت هي طرف يف الرتاع     ىاألخروأصول احلماية املدنية    
تلــك الــيت تــستوجب أن تفــصل  املبــادئ الــيت ســبقت مناقــشتها أعــاله أمهيــة بالغــة، مــن قبيــل    

__________ 
تفاق املـربم بـني حكومـات الـدول املـشاركة يف منظمـة التعـاون االقتـصادي يف منطقـة البحـر األسـود بـشأن                           الا )٥٨٨(

االت الكــوارث الطبيعيــة والكــوارث النامجــة عــن  حلــطارئــة واالســتجابة الطارئــة التعــاون يف تقــدمي املــساعدة ال
 .)٣ (٩ املادة ،١٩٩٨ األنشطة البشرية،

النامجـة    الطبيعـة أو الكـوارث     الكـوارث اتفاقية التنبؤ باملخاطر الكربى والوقاية منها واملساعدة املتبادلة يف حالـة             )٥٨٩(
 ).٤( ١٠، املادة ١٩٩٢ إيطاليا، -عن األنشطة البشرية، فرنسا 

 ).٣ (١٥، املادة ١٩٩١االت الكوارث، حلاالتفاق املنشئ للوكالة الكاريبية لالستجابة الطارئة  )٥٩٠(
 النـرويج،   -، الـسويد    )ذكرات متبادلة مب املشفوع(تفاق املتعلق بتحسني خدمات اإلنقاذ يف املناطق احلدودية         اال )٥٩١(

/  حزيـران ٢٦ إسـتونيا،  -ساعدة املتبادلـة يف حـاالت احلـوادث، فنلنـدا           لتعـاون واملـ   ااتفـاق   و؛  ٣ املادة   ،١٩٧٤
 .٩املادة ، ١٩٩٥يونيه 

ال جيـوز   ’’ (٦املـادة   ،  ١٩٨٦ احلدوديـة بـني فنلنـدا والنـرويج،          املنـاطق  لتعاون بشأن خدمات اإلنقـاذ يف     ااتفاق   )٥٩٢(
هبـذا االتفـاق يف عمليـات اإلنقـاذ         استخدام الوحدات العسكرية واملعدات العسكرية أو العتاد العـسكري عمـال            

 .)‘‘يف إقليم الدولة األخرى
 اإلنسانية لألمـم   األنشطةاملدنية لدعم   أصول احلماية   العسكرية و  انظر ملبادئ التوجيهية بشأن استخدام األصول      )٥٩٣(

 Guidelines for؛ و)٢٠٠٣مارس /مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، آذار (املتحدة يف حاالت الطوارئ املعقدة،

Relations Between U.S. Armed Forces and Non-Governmental Humanitarian Organizations in Hostile or 

Potentially Hostile Environments (Inter-Action, July 2007) ) املبادئ التوجيهية للعالقات بني القوات املسلحة
، InterActionة  مية يف البيئة املعادية أو احملتمل أن تكـون معاديـ          للواليات املتحدة واملنظمات اإلنسانية غري احلكو     

 ).٢٠٠٧يوليه /متوز
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ة يف اإلغاثة يف حاالت الكوارث فصال تامـا         األصول العسكرية وأصول احلماية املدنية املشارك     
عن األصول العسكرية وأصول احلماية املدنية املشتركة يف الرتاع، وأن جتـرد مـن الـسالح وأن                 

عالوة على ذلك، يثري اسـتخدام األصـول العـسكرية وأصـول            . يسهل التعرف عليها على حدة    
ما يتعلق مببدأ التمييـز بـني املقـاتلني          في شائكةاحلماية املدنية يف حاالت الطوارئ املعقدة مسائل        

 وترتبط ارتباطا وثيقا هبذه املسألة عدة مبادئ مـن املبـادئ    .)٥٩٤(وغري املقاتلني يف الرتاع املسلح    
اليت وردت مناقشتها أعاله، ومنها شرط التمييز الواضـح لألصـول العـسكرية وأصـول احلمايـة              

د على السيطرة املدنية علـى اسـتخدام األصـول          املدنية املشاركة يف العمليات اإلنسانية، والتأكي     
غري أنه جيـدر باملالحظـة أن       . العسكرية، واستخدام شىت األصول يف أغراض احلماية واملساعدة       

كافة أفراد القوات املسلحة هم مقاتلون مبقتـضى القـانون اإلنـساين الـدويل، عـدا أفـراد الطـاقم                    
رض كافـة أفـراد اإلغاثـة يف حـاالت الكـوارث      تَـ فْالطيب أو الديين، وهو استثناء ال يغطي فيمـا يُ     

 ولئن كان شرح الربوتوكـول اإلضـايف       .)٥٩٥(التابعني لألصول العسكرية وأصول احلماية املدنية     
 هـم وحـدهم مـن بـني         ة والدينيـ  ةالطبيـ اخلـدمات    يـنص علـى أن أفـراد          التفاقيات جنيـف   األول

األدلـة العـسكرية لـبعض    فـإن   ،)٥٩٦(أفراد القوات املـسلحة الـذين حيـق هلـم مركـز غـري املقـاتلني               

__________ 
، ١٩٤٩أغــسطس / آب١٢ اإلضــايف التفاقيــات جنيــف املؤرخــة ١٩٧٧انظــر علــى ســبيل املثــال، بروتوكــول  )٥٩٤(

؛ )٢(٥٢و) ٢(٥١ و٤٨، املــواد  )الربوتوكــول األول(واملتعلقــة حبمايــة ضــحايا املنازعــات املــسلحة الدوليــة      
، واملتعلقة حبماية ضحايا املنازعـات      ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢ربوتوكول اإلضايف التفاقيات جنيف املؤرخة      الو

ــة   ــاين(املــسلحة غــري الدولي  Jean-Marie Henckaerts & Louise؛ )٢ (١٣املــواد ، ١٩٧٧، )الربوتوكــول الث

Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law, ICRC, 2005, pp. 3-8, 25-29    وتعتـرب حمكمـة
القـانون  ’’يف القـانون اإلنـساين الـدويل ومبـدأ مـن مبـادئ             ‘‘ املبـادئ األساسـية   ’’العدل الدولية مبدأ التمييز مـن       

 Legality of، ) مشروعية التهديد باألسـلحة النوويـة أو اسـتخدامها   فتوى. (‘‘الدويل العريف اليت ال جيوز خرقها

the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996 ,  والـصفحة  ٢٢٦الـصفحة ،
 .٧٩ و ٧٨، الفقرتان ٢٥٧

، واملتعلقة حبماية ضحايا املنازعـات      ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢ربوتوكول اإلضايف التفاقيات جنيف املؤرخة      الو )٥٩٥(
-Jean-Marie Henckaerts & Louise Doswald؛ )٢ (٤٣ املـادة  ،١٩٧٧ ،)الربوتوكـول األول (املسلحة الدوليـة  

Beck, Customary International Humanitarian Law, ICRC, 2005, pp11-14 (Rule 3.( 
 ,Commentary to Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949انظر على سبيل املثـال،   )٥٩٦(

and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), of 1977, p. 516, 

paras. 1677-1678) ’’      يـست ملهمتـها األساسـية والعاديـة     لتوجد يف أي جيش فئـات مهمـة وعديـدة مـن اجلنـود
. ية وغريهــاالقانونيــة العــسكرواخلــدمات اإلداريــة اخلــدمات املــساعدة واخلــدمات ومنــها . عالقــة بــإطالق النــار

فمن حقهم أن يفعلوا، وهو ما ال يسري علـى أفـراد            . وكوهنم يشاركون فعال يف إطالق النار ليس باألمر املهم        
علـى املـدنيني،   كمـا ال يـسري   أفـرادا يف القـوات املـسلحة،       بـصفتهم   ، رغم مركـزهم     ةأو الديني اخلدمات الطبية   

القـوات املـسلحة    بـل إن أفـراد       مقاتلون،   موات املسلحة ه  فكل أفراد الق  . ألهنم ليسوا من أفراد القوات املسلحة     
أنفـسهم  ‘ بـأن يـسرحوا   ’٤٣وأي تفسري من شأنه أن يتيح للمقـاتلني مبفهـوم املـادة             … هم و حدهم املقاتلون     
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مـن القـوات املـسلحة، ممـا قـد يـشمل فئـة واسـعة         آخـرين  الدول ختول مركز غري املقاتل ألفراد   
 .)٥٩٧( يف اإلغاثة يف حاالت الكوارثةمن األصول العسكرية وأصول احلماية املدنية املشترك

 
 نوعية املساعدة الغوثية - ٥ 

 نوعيـــة اإلغاثــة يف حــاالت الكــوارث بطـــريقتني    تناولــت الــصكوك القائمــة مــسألة     - ١٩٤
سعى بعـض األحكـام إىل ضـمان أن تكـون املـساعدة الغوثيـة يف                تـ فمـن جهـة،     . خمتلفتني للغاية 

 فائدة للمستفيدين بـدل إحلـاق ضـرر حمتمـل      جللبحاالت الكوارث من نوعية عالية مبا يكفي        
خمتلفـة، مبـا فيهـا تلـك الـيت تـسعى           ومبقتضى هذا املفهوم العام للنوعية، توجد عدة أحكام         . هبم

إىل ضمان أن تكون اإلغاثة يف حاالت الكوارث مهمة جغرافيا وثقافيا، وأن تقـدم يف حينـها،                 
ومن جهة أخرى، مثة نوع خمتلف للغايـة مـن أحكـام            . وأن تنسق لضمان عدم تكرار املساعدة     

ظم التقنينية الـيت يـستند     حيرص على أال تكون الن    إذ  النوعية يتناول النوعية من منظور معاكس،       
والـيت تـسعى إىل صـون بعـض معـايري           ) أي تلـك الـيت ال عالقـة هلـا بـالكوارث           (إليها يف الدولـة     

. اجلــودة أو الــصحة أو الــسالمة نظمــا تعيــق الفعاليــة أثنــاء االســتجابة الــسريعة لعمليــة اإلغاثــة   
يادية املتعلقـة بـاحلجر   ويصدق هذا مثال على األحكام اليت تسعى إىل اإلعفاء من الشروط االعت          

 .الصحي والتعقيم بالبخار لشحنات اإلغاثة القابلة للتلف
__________ 

 
حسب مشيئتهم الستعادة مركزهم املدين مث العودة مـن جديـد إىل مركـز املقاتـل، تبعـا لـتغري احلالـة أو حـسب                         

 ).‘‘سيكون من شأنه أن يلغي أي تقدم حترزه هذه املادة ليات العسكرية،تقتضيه العم ما
)٥٩٧( Jean-Marie Henckaerts & Louise Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law, ICRC, 

2005, p. 13) ’’ يف املقــاتلني أشــخاص جيــوز هلــم أن يــشاركوا مباشــرة ’ويوضــح الــدليل العــسكري ألملانيــا أن
بالتـايل  يوضـح  ، و‘ وظيفة ال غىن عنهايف أو نظام أسلحة حاألعمال العدائية، أي أن يشاركوا يف استخدام سال    

األشــخاص الــذين هــم أفــراد يف القــوات املــسلحة لكنــهم ال يقومــون بــأي مهمــة قتاليــة، مــن قبيــل القــضاة    أن 
ذكر كتيب حبرية الواليات املتحدة األمريكية  وي. ‘واملسؤولني احلكوميني والعمال اليدويني هم من غري املقاتلني       

، ‘أفراد احلماية املدنية وأفراد القـوات املـسلحة الـذين اكتـسبوا مركـز احلمايـة املدنيـة هـو مـن غـري املقـاتلني                ’أن  
ويثري استخدام األصول العسكرية وأصول احلماية      ). ‘‘باإلضافة إىل أفراد اخلدمات الطبية وأفراد اهليئات الدينية       

اإلنـسانية  ’  و ‘اينالتـدخل اإلنـس   ’ أخـرى مـن قبيـل        مفـاهيم فللتمييـز بوضـوح بـني       . ت اصطالحية نية صعوبا املد
، اقتـرح يف اللجنــة الدائمـة املــشتركة بـني الوكـاالت أن يتحاشــى أي نـشاط للمــساعدة تـضطلع بــه       ‘العـسكرية 

الدائمـة  قـة املرجعيـة للجنـة       ، وحتـرص الور   ‘إنـساين ’األصول العسكرية وأصول احلمايـة املدنيـة اسـتخدام عبـارة            
املشتركة بني الوكاالت بشأن العالقات بني املدنيني والعـسكريني يف حـاالت الطـوارئ املعقـدة علـى اسـتخدام                    

 Manuel Bessler: انظر. يف كل تعبري مرتبط بتقدمي املساعدة عن طريق العسكريني‘ إنساين’بدل ‘ إغاثة’عبارة 

and Kaoruko Seki, “Civil-Military Relations in Armed Conflicts: A Humanitarian Perspective”, Liaison, 

vol. 3, no. 3 (2006) ( العالقات املدنية ”: اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت: الوثيقةيف معرض اإلشارة إىل
 “ركة بـني الوكـاالت   ورقة مرجعية صادرة عن اللجنة الدائمة املشت   - العسكرية يف حاالت الطوارئ املعقدة       -
  ))٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٨(
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 أحكام مراقبة النوعية )أ( 
تتــضمن عــدة صــكوك أحكــام نوعيــة ترمــي إىل ضــمان أن تكــون اإلغاثــة الدوليــة يف   - ١٩٥

وميكن فهم النوعية بطـرق عـدة،       . فائدة للضحايا جللب أكرب   حاالت الكوارث مبستوى كاف     
ــة    تتــض ــة واملــالءة الثقافي ــة واألمهي ــسالمة والتغذي ــل ال وباإلضــافة إىل هــذه  . من مــسائل مــن قبي

النوعيـة عـدة أشـكال أخـرى، مـن          تعزيـز   املسائل األساسية، ميكن أن تتخذ اجلهـود الراميـة إىل           
قبيــل ضــمان صــيانة ســجالت التلقــيح املالئمــة؛ وفــصل املــساعدة يف حــاالت الكــوارث عــن     

ة أو تــسخري توزيــع اإلغاثــة ملــصاحل ذاتيــة؛ ومنــع املنظمــات مــن القيــام    الــدعوة العتنــاق عقيــد 
مبشاريع خارج جماالت خربهتا؛ وجتنب الفـساد؛ ومنـع اسـترياد قـدر مفـرط مـن سـلع اإلغاثـة؛                     
ــة؛       واحلــد مــن اســتخدام املــوظفني املغتــربني عنــدما يكــون باإلمكــان اســتخدام املهــارات احمللي

 .)٥٩٨(غاثة يف حاالت الكوارث ارتفاع نسبة جتدد أفراد اإلوجتنب
 وهـو تـدوين شـامل ملعـايري     -سفري اإلنساين أوأمشل قائمة بأحكام النوعية هذه ميثاق    - ١٩٦

 سنوات جبهد تعـاوين ملـا يزيـد    ٨ وضع على مدى فترة الكوارثالنوعية يف االستجابة حلاالت  
لحــد األدىن، لعامــة ســفري عــدة معــايري أ ميثــاقشمل يــو. )٥٩٩(بلــدا ٨٠ منظمــة يف ٤٠٠علــى 

والقيـــام بتقيـــيم أويل،  ) ب(مـــشاركة الـــسكان املتـــضررين يف جهـــود اإلغاثـــة،     ) أ(ومنـــها 
ــسانية،    )ج( ــسانية،     ) د(وضــرورة االســتجابة اإلن ــة اإلن ــن املعون ــستفيدة م ــات امل ــد الفئ وحتدي
وكفـاءات العـاملني يف جمـال       ) ز(وتقييم األعمال اإلنـسانية،     ) و(ورصد برامج املساعدة،     )هـ(
قطاعـات   أيضا معـايري احلـد األدىن للنوعيـة يف           وبينت .)٦٠٠(واإلشراف واإلدارة ) ٨(ملساعدة،  ا

 املياه والصرف الصحي والنظافـة؛ واألمـن الغـذائي، والتغذيـة واملعونـة      حمددة من قبيل قطاعات  
 .)٦٠١(الغذائية؛ واملأوى، والتوطني، واللوازم غري الغذائية؛ واخلدمات الصحية

آخر من أحكـام النوعيـة يف املبـادئ التوجيهيـة للجنـة             هام  وف على حكم    وميكن الوق  - ١٩٧
خـــالل مرحلـــة الطـــوارئ يف كارثـــة  ’’الدائمـــة املـــشتركة بـــني الوكـــاالت، يـــنص علـــى أنـــه   

ــوفري مــا يكفــي مــن الغــذاء واملــاء والــصرف الــصحي واملــأوى وامللــبس        ومــا بعــدها، ينبغــي ت
__________ 

 .IFRC, “Legal Issues from the International Response to the Tsunami in Indonesia, (July 2006), pp: انظـر  )٥٩٨(

30-34; International Disaster Response Law Project field studies in south Asia, southern Africa and Central 

America, in IFRC, International Disaster Response Laws, Principles and Practice: -Reflections, Prospects 

and Challenges (Geneva, 2003), p. 121 and 122.. 
 ٢٠٠مـشروع أسـفري،     : جنيـف (جمـال االسـتجابة للكـوارث        امليثاق اإلنساين واملعايري الدنيا يف    : سفريأمشروع   )٥٩٩(

 .٦، الصفحة )٢٠٠٤واملنقح يف 
 .١الفصل . املرجع نفسه )٦٠٠(
 .٥-٢املرجع نفسه، الفصول  )٦٠١(
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مــن الكــوارث الطبيعيــة واحملتــاجني هلــذه واخلــدمات الــصحية األساســية لألشــخاص املتــضررين 
 .)٦٠٢(‘‘السلع واخلدمات

وباإلضافة إىل هذه األحكام الواسعة النطاق بشأن نوعية املساعدة الغوثية يف حـاالت              - ١٩٨
وعلــى ســبيل املثــال، يــنص . الكــوارث، تتعلــق األحكــام األكثــر شــيوعا بأمهيــة اإلغاثــة الفوريــة

نسانية والطارئـة متـنح حـصرا حـسب احتياجـات ضـحايا             املساعدة اإل ’’اتفاق كوتونو على أن     
محـر واهلـالل األمحـر املتعلقـة         وتـنص مبـادئ وقواعـد الـصليب األ         .)٦٠٣(‘‘الكوارث ومـصاحلهم  

الوطنيـة ترغــب يف  مـن اجلمعيـات   إذا كانــت مجعيـة   ’’هباإلغاثـة يف حـاالت الكـوارث علـى أنـ     
أو االحتــاد الــدويل /دره االحتــاد وإرســال إمــدادات اإلغاثــة غــري املــذكورة يف النــداء الــذي أصــ  

 اجلمعيـة الوطنيـة للبلـد       ةجلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر، فإهنا حتصل أوال علـى موافقـ           
فيهـا أي نـداء لكـن اجلمعيـة         صدر  يـ ويف احلاالت اليت    . أو االحتاد الدويل  /املنكوب أو لالحتاد و   

جلمعيـة يف بلـد منكـوب، فإنـه تلـزم      الوطنية ترغب مع ذلك يف أن ترسـل إمـدادات غوثيـة إىل ا         
مبـادئ  ’’ وتـنص  .)٦٠٤(‘‘أو االحتـاد الـدويل  / املسبقة لتلك اجلمعية ويبلـغ االحتـاد و   ةاملوافقأيضا  

يتناسـب مـع    مبـا ’’ علـى توزيـع التمويـل لألغـراض اإلنـسانية      ‘‘حسن ممارسة العطاء اإلنـساين    و
ىل املنظمـات اإلنـسانية املنفـذة       تطلـب إ  ’’ و‘‘ االحتياجات واستنادا إىل تقييمـات االحتياجـات      

، املشاركة املالئمة للمستفيدين يف تصميم االستجابة اإلنـسانية         إىل أقصى حد ممكن   أن تكفل،   

__________ 
-IASC, Operational Guidelines on Human Rights and Natural Disasters (Washington D.C.: Brookings:انظر )٦٠٢(

Bern Project on Internal Displacement, 2006), )ــ حبقــــوق املتعلقــــة ة العملياتيــــة املبــــادئ التوجيهيــ
 الفقـرة   ،)والكوارث الطبيعية، تقرير ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان الواجبـة للمـشردين داخليـا               اإلنسان

 شرطا من أربعـة أقـسام لتحديـد مـدى كفايـة الـسلع واخلـدمات الغوثيـة يف                ةالتوجيهي املبادئ   عوتض. ١-٢باء  
ــو )أ(. الكــوارثحــاالت  ــين الت ــة        يع ــادير كافي ــضررين مبق ــسكان املت ــسلع واخلــدمات متاحــة لل ــذه ال افر أن ه

متـنح هـذه الـسلع واخلـدمات دون متييـز لكـل مـن هـم يف             ‘ ١’ تتطلـب إمكانيـة الوصـول أن         )ب(ونوعـا؛    كما
يصل إليه ماديا كل واحـد، مبـن فـيهم    أن  وأن تكون يف مكان آمن ميكن الوصول إليه وميكن          ‘٢’حاجة إليها،   

ويقـصد بـالقبول ضـرورة تـوفري الـسلع          ) ج( وأن تكـون معروفـة للمـستفيدين؛         ‘٣’،  نيضعفاء واملهمـش  فئات ال 
 ويستوجب التكيف تقدمي هذه السلع واخلدمات بطـرق         )د(واخلدمات املالئمة ثقافيا واملراعية للجنس والسن؛       

عمري، ويف مرحلـة العـودة، يف        اإلغاثة الطارئة، والـت    لحامرنة مبا يكفي للتكيف مع تغري االحتياجات يف شىت مر         
وخــالل مرحلــة الطــوارئ املباشــرة، يعتــرب الغــذاء واملــاء والــصرف الــصحي واملــأوى وامللــبس   . حالــة املــشردين

 .إذا كانت تضمن البقاء لكل من هم يف حاجة إليها واخلدمات الصحية كافية
ــة ودول    )٦٠٣( ــة والكاريبي  احملــيط اهلــادئ مــن جهــة، واجلماعــة   اتفــاق الــشراكة بــني أعــضاء جمموعــة الــدول األفريقي

، ٢٠٠٠يونيـه  / حزيـران ٢٣ واملوقـع يف كوتونـو، بـنن يف   األوروبية والـدول األعـضاء فيهـا، مـن جهـة أخـرى،          
Official Journal of the European Communities, vol. 43, L-317, (15 December 2000), p. 3٢( ٧٢ ، املادة.( 

 .٢٧,١ الفقرة املرفق الرابع،، International Review of the Red Cross, No. 310 (29 February 1996): انظر )٦٠٤(
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 أمــا اتفــاق الــشراكة اإلطــاري للمفوضــية األوروبيــة مــع  .)٦٠٥(‘‘وتنفيــذها ورصــدها وتقييمهــا
 الواضـح تفيـد ضـمنا التركيـز       النوعيـة يف املعونـة اإلنـسانية        ’’املنظمات اإلنسانية فينص على أن      

مبــا يف ذلــك القيــام بتقييمــات ...  وتــوىل األولويــة لتحليــل حالــة املــستفيدين. علــى املــستفيدين
 للرجـال والنـساء يف إطـار        بالنـسبة لشىت االحتياجات والقدرات واألدوار اليت ميكـن أن توجـد           

تـدابري  يب األمحـر بـشأن      قـرار املـؤمتر الـدويل للـصل       وصـي   ي و .)٦٠٦(‘‘حالة معينة وسياقها الثقايف   
تـضطلع كافـة احلكومـات والوكـاالت احلكوميـة          ’’ بـأن    ١٩٧٧ لعـام    يل باإلغاثة الدولية  عجالت

الدولية واملنظمات غري احلكومية املعنية بعمليات اإلغاثـة بـربامج لتوعيـة اجلهـات املاحنـة بأمهيـة                  
 .)٦٠٧(‘‘تفادي اإلسهام مبواد غري أساسية لألغراض الغوثية

اول بعــض املعاهــدات مــسألة األمهيــة مــن زاويــة الطلــب، فتــسعى إىل ضــمان أن  وتتنــ - ١٩٩
الطرف الطالب للمساعدة حيدد نطـاق املـساعدة الالزمـة        ’’ على أن    بالنصتكون املعونة مهمة    

ونوعها، ويقوم عند اإلمكـان بتزويـد الكيـان املقـدم للمـساعدة مبـا يلـزم مـن معلومـات لـذلك                       
يــة ئ كمــا تتــضمن بعــض املعاهــدات الثنا .)٦٠٨(‘‘بيــة الطلــبالطــرف لتحديــد مــدى إمكانيــة تل 

 حيدد طبيعة ونطـاق املـساعدة الـيت         نيتعني على الطرف الطالب للمساعدة أ     ’’أنه  ب يفيدحكما  

__________ 
 Principles and Good Practice of Humanitarian Donorship, endorsed at International Meeting on Good:انظر )٦٠٥(

Humanitarian Donorship, Stockholm, 17 June 2003, para. 6 and 7. 
توزيــع األمــوال ) أ(وتــورد تفاصــيل اجلوانــب املتعــددة للنوعيــة مبــا فيهــا   (١٧، املــادة ٤١٢٢١الــصيغة : ظــران )٦٠٦(

وتـشجيع مـشاركة املـستفيدين يف تـصميم وإجنـاز وتقيـيم             ) ب (؛حسب االحتياجات وتبعا لتقييم االحتياجـات     
سانية علــى القــدرات احملليــة، مــع عمليــات املعونــة اإلنــاالعتمــاد يف والــسعي إىل ) ج (؛جهــود املعونــة اإلنــسانية

وإقامـة  ) د (؛احترام ثقافة وهيكل وأعراف اجملتمعات احملليـة والبلـد الـذي جتـري فيـه عمليـات املعونـة اإلنـسانية                    
 ).والتعاون لتعزيز قدرات اجملتمعات املتضررة) هـ (؛صلة بني اإلغاثة والتأهيل والتنمية

يوصـى بـأن يقـصر كافـة     ’’( وانظـر أيـضا املرجـع نفـسه، التوصـية واو      ). أعـاله ٢٠انظر احلاشية   (التوصية زاي  )٦٠٧(
املاحنني مسامهاهتم الغوثية على االحتياجات الغوثية ذات األولوية القـصوى الـيت حتـددها الـسلطات والوكـاالت             

 ).‘‘الغوثية املختصة، بغية االستخدام األجنع للموارد والتلبية السريعة لالحتياجات الغوثية األساسية
 ،٢٠٠٥ اتفــاق رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا املتعلــق بــإدارة الكــوارث واالســتجابة حلــاالت الطــوارئ،           )٦٠٨(

وانظر أيضا اتفاقية تامبريي املتعلقـة بتقـدمي مـوارد االتـصاالت الـسلكية والالسـلكية للحـد مـن                    ). ٣( ١١ املادة
 للجنـة وزراء الـدول   Rec(2002)3ية جملس أوروبا، التوص و؛  )٢( ٤، املادة   ١٩٩٨ ،الكوارث ولعمليات اإلغاثة  
 الكـوارث الطبيعيـة     حـاالت احلدود يف جمـال احلمايـة املدنيـة واملـساعدة املتبادلـة يف               األعضاء املعنية بالتعاون عرب   

ــة       ــدهتا جلن ــيت اعتم ــة، وال ــاطق احلدودي ــيت حتــدث يف املن ــة ال ــوزراءوالتكنولوجي ــارس / آذار٦ يف ال  يف ٢٠٠٢م
تـشرك اجملتمعـات أو الـسلطات    ’’وتوصـي احلكومـات املاحنـة بـأن      (٢راء، الفقـرة   لنـواب الـوز   ٧٨٦االجتماع  

خمولة مبوجب القانون احمللـي، يف التخطـيط للتـدابري املوصـى هبـا يف تـذييل        مالئمة  اإلقليمية، إن كانت هلا سلطة      
 ).‘‘هذه التوصية وتنفيذها
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حيتاجها وجيب عليه أن يزود الطرف اآلخر، قدر املستطاع، باملعلومات الـيت حيتاجهـا الطـرف                 
 .)٦٠٩(‘‘اآلخر لتحديد نطاق املساعدة

وعلـى سـبيل    . تضمن صكوك إضـافية أحكامـا تتنـاول جوانـب أخـرى مـن النوعيـة               وت - ٢٠٠
كافـة املنتجـات   ’’املثال، تنص اتفاقية املعونة الغذائيـة، فيمـا يتعلـق بالـصحة والتغذيـة، علـى أن                  

املقدمة على سـبيل املعونـة الغذائيـة جيـب أن تـستويف معـايري اجلـودة الدوليـة، وأن تتماشـى مـع                        
هـذه  للمستفيدين، وباسـتثناء البـذور، جيـب أن تكـون           االحتياجات التغذوية   والعادات الغذائية   

 وخبصوص الـسالمة، يـنص اتفـاق منظمـة التعـاون           .)٦١٠(‘‘صاحلة لالستهالك البشري  املنتجات  
ال جيوز استرياد مواد العقـاقري واملـؤثرات العقليـة    ’’االقتصادي يف منطقة البحر األسود على أنه      

ــة أل  ــات الالزمـ ــيب    إال بالكميـ ــاقم الطـ ــراد الطـ ــستعملها إال أفـ ــة وال يـ ــساعدة الطبيـ ــراض املـ غـ
 وفيما يتعلق بالرتاهـة، تـنص مدّونـة الـسلوك للحركـة الدوليـة للـصليب األمحـر                   )٦١١(‘‘املؤهلون

واهلالل األمحر واملنظمات غري احلكوميـة يف جمـال أعمـال اإلغاثـة يف حـاالت الكـوارث، علـى                    
ولـن تـستخدم أداة يف   ، )٦١٢(‘‘قـف سياسـي أو ديـين معـني    املعونة لن تـستخدم للـدعوة ملو    ’’أن  

 وأخريا، فيما يتعلق باستخدام شحنات اإلغاثة يف األغـراض          .)٦١٣(السياسية اخلارجية للحكومة  
أوزبكــستان، حكمــا يتعلــق مبراقبــة  واملــشروعة، يــدرج الربوتوكــول املــربم بــني األمــم املتحــدة  

__________ 
وانظـر أيـضا اتفـاق      . ٦املادة  ،  ١٩٩٥ إستونيا،   -نلندا  لتعاون واملساعدة املتبادلة يف حاالت احلوادث، ف      ااتفاق   )٦٠٩(

تـضع  (املادة الـسادسة     ١٩٨٧غواتيماال،   - لتعاون للوقاية واملساعدة يف حاالت الكوارث الطبيعية، املكسيك       ا
 ).‘‘األطراف يف حدود املوارد املتاحة هلا، اجلدول الزمين ألنشطة التعاون ونطاقها

وتتناول االتفاقية كذلك شىت مسائل النوعية ذات الطابع ). ي(، املادة الثالثة  ١٩٩٥ لعام   اتفاقية املعونة الغذائية   )٦١٠(
، )أ(، املـادة الثامنـة      ‘‘أجنـع وأنـسب وسـيلة للمـساعدة       ’’من قبيل التأكيد على أن تكون املعونة الغذائيـة           األعم،

ف اجلماعــــات احملليــــة،  وأن تــــستهد) ب (، تــــستند إىل تقيــــيم لالحتياجــــات احملليــــة، املــــادة الثامنــــة     نوأ
 ).ج( الثامنة املادة

بـني حكومـات الـدول املـشاركة يف منظمـة التعـاون االقتـصادي يف منطقـة البحـر األسـود بـشأن                        املـربم   تفاق  الا )٦١١(
االت الكــوارث الطبيعيــة والكــوارث النامجــة عــن  حلــالتعــاون يف تقــدمي املــساعدة الطارئــة واالســتجابة الطارئــة  

وانظـر أيـضا مـذكرات متبادلـة مبثابـة اتفـاق بـني              ). ٣ (١٠ املـادة    ،١٩٩٨أبريـل   / نيسان ١٥ األنشطة البشرية، 
اإلغاثة ومعداهتا معفاة من الرسوم اجلمركية ومـن  إمدادات الواليات املتحدة األمريكية وإكوادور بشأن دخول     

عا مـن قبيـل التبـغ       ستبعد سـل  تـ ضع حدودا معينة لنطـاق سـلع اإلغاثـة املقبولـة، و           تو (١٩٥٥الضرائب الداخلية،   
 ).واملشروبات الكحولية

 .١٩٩٥، جنيف،  األمحر واهلالل األمحراملرفق السادس لقرارات املؤمتر الدويل السادس والعشرين للصليب )٦١٢(
يف ‘‘ محايـة سـالمة الواليـة اإلنـسانية       ’’ ل، انظـر األحكـام املتعلقـة بــ        اوعلى نفـس املنـو    . ٤املرجع نفسه، الفقرة     )٦١٣(

 .، الفقرة الثانية١٩٩٥هونك للمساعدة اإلنسانية يف حاالت الطوارئ املعقدة، معايري مو
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م تـضمن شـحنات اإلغاثـة ألي أسـلحة          ة أن تـضمن عـد     تحـد النوعية ويستوجب على األمـم امل     
 .)٦١٤(غري مشروعة

 
 التنظيمية أحكام النوعية اليت حتد من القيود )ب( 

 النوعية مباشـرة، ميكـن الوقـوف علـى          مسائلوباإلضافة إىل هذه األحكام اليت تتناول        - ٢٠١
ى  تـسع  ل النوعية من منظور معاكس متاما حيـث       ئفئة هامة أخرى من األحكام اليت تتناول مسا       

رص علــى أال تــؤدي القــوانني واألنظمــة القائمــة لــضمان النوعيــة يف شــىت األوضــاع إىل إىل احلــ
يــشترط حكــم مــن هــذا القبيــل أن و. احلــد مــن فعاليــة عمليــات اإلغاثــة يف حــاالت الكــوارث 

تتنــازل الدولــة املتلقيــة للمــساعدة عــن اإلجــراءات الــشكلية البيطريــة مبــا فيهــا احلجــر الــصحي   
 وعلـى نفـس املنـوال،       .)٦١٥( الكـالب املـستخدمة يف عمليـات إنقـاذ األرواح          والسماح بـدخول  

تعفـي  ” تـدابري التعجيـل باإلغاثـة الدوليـة بـأن             قرار املؤمتر الدويل للصليب األمحر بـشأن       وصيي
ــة   ــة     -احلكومــات املــستفيدة احملتمل ــة واحلماي ــدنيا للنظاف  بالقــدر الــذي يتماشــى مــع املعــايري ال

 العادية املتعلقة بوثائق التعقيم بالبخار والقيـود املفروضـة علـى اسـترياد               من الشروط  -احليوانية  
ــة ضــحايا           ــية حلماي ــة األساس ــواد اإلغاث ــق دخــول م ــأهنا أن تعي ــن ش ــدما يكــون م ــة عن األغذي

 فتـنص   لعمليـات اإلغاثـة يف حـاالت الكـوارث         تار النموذجية ي أما قواعد اليون   .)٦١٦(‘‘الكوارث
ة والدولـة املقدمـة للمـساعدة بالقـدر الـذي يتماشـى مـع املعـايري                 ختفف الدولة املتلقيـ   ’’على أن   

 مــن الــشروط العاديــة املتعلقــة بوثــائق التعقــيم بالبخــار       -الــدنيا للنظافــة واحلمايــة احليوانيــة    
ــاتوامل ــا     منوعـ ــة فيمـ ــصدير األغذيـ ــترياد وتـ ــى اسـ ــة علـ ــود املفروضـ ــدادات   والقيـ ــصل بإمـ يتـ

 .)٦١٧(‘‘املعينة اإلغاثة

__________ 
ربوتوكــول املــربم بــني األمــم املتحــدة وحكومــة مجهوريــة أوزبكــستان لتــسهيل تقــدمي املــساعدة اإلنــسانية مــن  ال )٦١٤(

 .٧-١ الفقرة ،٢٠٠١ أوزبكستان إىل أفغانستان،
السويـسري وحكومـة مجهوريـة الفلـبني بـشأن التعـاون يف حالـة الكـوارث                 تفاق املـربم بـني اجمللـس االحتـادي          الا )٦١٥(

 .٢-٨ املادة ،٢٠٠١ الطبيعية أو حاالت الطوارئ الكربى،
 .) أعاله٢٠انظر احلاشية  (التوصية دال )٦١٦(
 .٧، املرفق ألف، القاعدة UNITAR , Policy and Efficacy Studies, No 8 (Sales No. E.82. XV.PE(8) :انظر )٦١٧(
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ميكـن تقـسيمها     )٦١٨(ل إن األحكام املتعلقـة بالنوعيـة يف الـصكوك الدوليـة           وجممل القو  - ٢٠٢
نوعيـة املـساعدة،     تعزيـز    فمـن جهـة، ترمـي بعـض األحكـام إىل          . إىل جمموعتني متميزتني للغايـة    

. بـأمور منــها ضـمان أمهيتــها بالنــسبة للـضحايا املعنــيني، وكفالــة سـالمتها، وتقــدميها يف حينــها    
وعــة ثانيــة مــن األحكــام املــسألة املعاكــسة املتمثلــة يف ضــمان    ومــن جهــة أخــرى، تتنــاول جمم 

تكون األنظمة القائمة املتعلقة بالنوعية مرهقة أو صارمة بقدر يكبح تقدمي املـساعدة بطـرق           أال
 هذان النوعان مـن األحكـام يتنـاوالن    انولئن ك. ميكن اعتبارها عموما طرقا غري مرغوب فيها    

.  معـا يف نفـس الـصك       نيـردا قـد    مـا متنـافيني، بـل إهن     ا غـري  فيما يبـدو مـسائل متعارضـة، فإهنمـ        
يـنص علـى أن   ملراقبة النوعيـة  وعلى سبيل املثال، تدرج مبادئ ماكس بالنك التوجيهية حكما  

ــة وغريهــا مــن األنظمــة ذات   ... الدولــة أو املنظمــة املقدمــة للمــساعدة  ’’ تتقيــد مبعــايري النوعي
لكنـها تـدرج يف نفـس الوقـت حكمـا           . )٦١٩(‘‘انيةالصلة السارية على شحنات املساعدة اإلنـس      

للتعجيــل بعمليــات املــساعدة اإلنــسانية  ’’للنوعيــة حيــد مــن القيــود التنظيميــة ويــنص علــى أنــه   
ــصفة خاصــة     ــة للمــساعدة، ب ــة املتلقي ــها، تعفــي الدول ــسهيلها ومحايت  ممنوعــاتمــن أي ...  وت

ات املـساعدة اإلنـسانية، وذلـك    قيود أو أنظمة من شأهنا إن مل ترفع أن تؤخر اسـترياد شـحن         أو
 .)٦٢٠(‘‘الصحة والسالمة املعقولة بالقدر الذي يتماشى مع معاير

 
 محاية أفراد اإلغاثة - ٦ 

التمييـز   وميكـن . إن سالمة وأمن أفراد اإلغاثـة اإلنـسانية شـرط مهـم لتقـدمي املـساعدة                - ٢٠٣
المة وأمـن الفئـات األخـرى       بني سالمة وأمن موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا، وسـ          

 .من أفراد اإلغاثة

__________ 
خبصوص التشريع الوطين وخطط اإلغاثة، مل يتم الوقوف إال علـى القلـة القليلـة مـن هـذه األحكـام يف القـوانني                         )٦١٨(

نعدام أحكـام مـن هـذا القبيـل     ال انعكاساغري أنه يفترض أن هذه اهلوة املزعومة ليست      . الوطنية قيد االستعراض  
جة على الصعيد الوطين ال يف قـوانني اإلغاثـة يف حـاالت        يف القانون الوطين، بل إن هذه األحكام يف الواقع مدر         

وعلى سبيل املثال، يالحظ تقرير االحتاد الـدويل        . الطوارئ وإمنا يف قوانني أخرى خترج عن نطاق هذه الدراسة         
جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر أنه رغم عدم وجود معايري مباشرة تتعلق بالنوعيـة واملـساءلة يف قـانون                   

ي املتعلق باإلغاثة يف حاالت الطوارئ، فإن هذه األحكام ميكن الوقوف عليهـا يف قـوانني أخـرى مـن قبيـل                فيج
قــانون األمــن والــسالمة الغــذائيني، وقــانون اإلمــداد بامليــاه، وقــانون الــسالمة الطرقيــة، وقــانون الــصحة العامــة    

. ون النقـل الـربي، وقـانون النقـل البحـري          وقـانون الـصحة والـسالمة يف العمـل، وقـان          ) ذلك قانون البناء   يف مبا(
(“Fiji: Laws, Policies, Planning and Practices on International Disaster Response”, IFRC, July 2005, p. 24). 

 Peter MacAlister-Smith, Draft International Guidelines for Humanitarian Assistance: انظـــر  )٦١٩(

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

Law, 1991) ج (١٦، املادة.( 
 ).ب (٢١املرجع نفسه، الفقرة  )٦٢٠(
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 موظفو األمم املتحدة واألفراد املرتبطون هبا )أ( 

ــة مبوجــب اتفاقيــة ســالمة      حتــق ملــوظفي- ٢٠٤ األمــم املتحــدة واألفــراد املــرتبطني هبــا احلماي
 ال جيـوز جعـل    ’’ الـيت تـنص علـى أنـه          ١٩٩٤موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا لعـام         

موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا ومعـداهتم وأمـاكن عملـهم هـدفا لالعتـداء أو ألي                  
تتخـذ الـدول األطـراف مجيـع التـدابري املناسـبة            ’’ و‘‘ إجراء مينعهم من أداء الوالية املنوطـة هبـم        

 الـيت   غـري أن احلمايـة    .)٦٢١(‘‘لضمان سالمة وأمن موظفي األمم املتحدة واألفـراد املـرتبطني هبـا           
ختوهلـا االتفاقيــة فعـال ألفــراد اإلغاثـة اإلنــسانية الـذين يــستجيبون لكارثـة مقيــدة بـشرط إعــالن       
ــة خــارج ســياق         ــق االتفاقي ــأتى تطبي ــة خلطــر اســتثنائي لكــي يت ــة العام جملــس األمــن أو اجلمعي

 .)٦٢٢(عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم
قــام يف مجلــة أمــور بتوســيع نطــاق ، اعتمــد برتوكــول اختيــاري لالتفاقيــة ٢٠٠٥ويف  - ٢٠٥

ر إعـــالن خطـــر ااحلمايـــة املخولـــة مبوجـــب االتفاقيـــة، دون الـــشرط اإلضـــايف القاضـــي بإصـــد 
فيما يتعلق جبميع عمليـات األمـم املتحـدة األخـرى الـيت تنـشئها هيئـة خمتـصة تابعـة          ’’استثنائي،  

م املتحـدة ومراقبتـها      األمـم املتحـدة، والـيت تنفـذ حتـت سـلطة األمـ              اقلألمم املتحـدة، وفقـا مليثـ      
 غــــري أن )٦٢٣(‘‘تقــــدمي املــــساعدة اإلنــــسانية يف حــــاالت الطــــوارئ  .... للغرضــــني التــــاليني

جيـوز ألي دولـة مـضيفة أن    ’’شرطا بعدم التقيد ينص على أنـه   الربوتوكول االختياري يتضمن    
حـدى  تعلن لألمني العام لألمـم املتحـدة أهنـا لـن تطبـق أحكـام هـذا الربوتوكـول فيمـا يتعلـق بإ                       

 .)٦٢٤(‘‘ إحدى الكوارث الطبيعيةلغرض وحيد هو مواجهة.... العمليات اليت تنفذ 
ج شرط إعالن خطر اسـتثنائي يف       اواستنادا إىل األعمال التحضريية لالتفاقية، فإن إدر       - ٢٠٦

االتفاقية، وشرط عدم التقيد يف الربوتوكول االختياري، إمنا مـرده شـاغل مبـدأ الـسيادة وعـدم             
فبموجـب نظـام االتفاقيـة، اسـتند إىل     . لـشؤون الداخليـة للدولـة املتلقيـة للمـساعدة         التدخل يف ا  

__________ 
)٦٢١( United Nations Treaty Series, vol. 2051, No. 35457 ، ٧املادة. 
، الفقـرات   A/58/187 والوثيقـة    ؛١٢-٦، الفقـرات    A/55/637ثيقـة   انظـر أيـضا الو    و). ج (١املرجع نفسه، املادة     )٦٢٢(

ال وجـود يف الوقـت الـراهن ألي    ’’( الـصعوبات العمليـة لـشرط اإلعـالن     الحظ فيها األمني العام اليت  ٢٢-١١
حالة تنطوي على خطر غري عادي علـى سـالمة املـوظفني املـشاركني يف               قيام  لتحديد  متفق عليها عموما    معايري  

ورغـم حتفـظ األمـني      . ٦ و   ٥، الفقرتـان    A/59/226؛ والوثيقـة    )١٥الفقـرة   . ‘‘لع هبـا األمـم املتحـدة      عملية تضط 
، A/58/187انظـر الـوثيقتني     . العام على شرط اإلعـالن، فإنـه أوصـى بإصـدار إعـالن بـشأن احلالـة يف أفغانـستان                   

 .ومل يصدر أي إعالن من هذا القبيل. ٦ الفقرة A/59/226 و ٢٢ إىل ١٦الفقرات 
الربوتوكول االختيـاري لالتفاقيـة املتعلقـة بـسالمة مـوظفي األمـم املتحـدة واألفـراد املـرتبطني هبـا، املرفـق بقـرار                          )٦٢٣(

 ).١(، املادة الثانية ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٨ املؤرخ ٦٠/٤٢اجلمعية العامة 
 ).عالن قبل نشر العمليةوتنص أيضا على وجوب أن يتم هذا اإل) (٣( املرجع نفسه، املادة الثانية )٦٢٤(
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منطق مفاده أنه إذا مل يعترب جملس األمـن أو اجلمعيـة العامـة احلالـة خطـرية، فـإن قـوانني الدولـة                        
 املتلقية للمساعدة ينبغي أن توفر احلماية الكافية لألفراد، وال حاجة بالتايل إىل محايـة             ) املضيفة(

 نيومبوجب الربوتوكول االختياري، افتـرض أن األفـراد املقـدم         . إضافية مبقتضى القانون الدويل   
 غـري أنـه     .)٦٢٥( الطارئـة سـيجدون أنفـسهم يف حالـة خطـر تـستلزم احلمايـة               اإلنسانيةللمساعدة  

فقـط   )٦٢٦(اعترب مثار نقاش ما إذا كان األشخاص الذين يستجيبون حلاالت الكوارث الطبيعيـة             
 أن شـرط عـدم   - وفقا ملبدأ عدم التـدخل      -فسهم يف ظروف مماثلة، وبالتايل تبني       سيجدون أن 

التقيـــد املتعلـــق بعمليـــات االســـتجابة حلـــاالت الكـــوارث حـــل تـــوفيقي ضـــروري يف اعتمـــاد   
 :الربوتوكول االختياري

 أن الفقـرة ضـرورية      ]شـرط عـدم التقيـد     [وذكرت الوفود الـيت فـضلت اإلبقـاء علـى           ’’
 الطبيعيـــة حتـــدث أيـــضا يف حـــاالت ال تنطـــوي إال علـــى أدىن  إلظهـــار أن الكـــوارث

. درجات اخلطر، على سبيل املثال، يف الدول اليت يوجـد فيهـا نظـام اجتمـاعي مـستقر                 
ولذلك، فاألفراد الذين يقومون بإيصال املساعدة اإلنسانية املتعلقة بـالطوارئ سـتتوافر            

 .)٦٢٧(‘‘دولةهلم احلماية املالئمة وفقا للقوانني احمللية لتلك ال
 :‘‘عدم التقيد’’غري أن وفودا أخرى انتقدت شرط  - ٢٠٧

ــه ال يبــدو مــن املعقــول إدراج حكــم االســتبعاد الــصريح يف بروتوكــول     ’’ ولــوحظ أن
. اختيــاري مل يــربم إال بغــرض توســيع نطــاق احلمايــة ليــشمل فئــة أكــرب مــن العمليــات  

ريح مــن قبــل دولــة وأعــرب أيــضا عــن رأي مفــاده أن اســتخدام حكــم االســتبعاد الــص
مــضيفة قــد يعتــرب عمــال غــري ودي جتــاه املنظمــات الــيت تقــدم املــساعدة ويكــون عامــل 

وأشـري أيـضا إىل أنـه نظـرا ألن الفوضــى     . بالنـسبة للمـوظفني املعنـيني يف العمليـة    تثبـيط  
وتدهور استتباب القانون واألمن غالبا ما حيدثان نتيجة للكوارث الطبيعيـة، فـإن هـذه               

ــشملها نطــاق مــشروع الربوتوكــول    احلــاالت تتــض  ــصرا للخطــر وينبغــي أن ي . من عن

__________ 
بيــان الــسيد وينــا ويزيــر، رئــيس اللجنــة املخصــصة ملــسألة نطــاق احلمايــة  (٦٢، الفقــرة A/C.6/60/SR.8الوثيقــة  )٦٢٥(

قـدمت مفـاهيم بنـاء    ’’) (القانونية مبوجب االتفاقية املتعلقة بسالمة موظفي األمم املتحدة واألفـراد املـرتبطني هبـا         
 ).‘‘ية الطارئة، كمحاولة لإلظهار السليم لعنصر اخلطر يف عمليات األمم املتحدةالسالم، واملساعدة اإلنسان

يف الربوتوكــول االختيــاري تــشري حتديــدا إىل الكــوارث الطبيعيــة،  ‘‘ عــدم التقيــد’’جيــدر باملالحظــة أن أحكــام  )٦٢٦(
، وخباصـة حـاالت     وبالتايل ال حتكم مسبقا علـى عنـصر اخلطـر القـائم فيمـا يتعلـق بـاألنواع األخـرى للكـوارث                     

 .الطوارئ املعقدة
تقرير اللجنة املخصصة ملسألة نطاق احلماية القانونية مبوجـب االتفاقيـة املتعلقـة بـسالمة مـوظفي األمـم املتحـدة                      )٦٢٧(

، امللحـق  تونلـدورة الـس  للجمعية العامة، االوثائق الرمسية ، ٢٠٠٥أبريل / نيسان ١٥-١١واألفراد املرتبطني هبا،    
 .٣٢، الفقرة ) (A/60/52، ٥٢رقم 



A/CN.4/590
 

168 07-65634 
 

عالوة على ذلـك، مثـة شـك بالنـسبة ملـا إذا كـان مـشروع الربوتوكـول سـينطبق علـى                       
حاالت الكوارث املعقدة، على سبيل املثال حيث تتضرر دولة ما يف نفس الوقت مـن               

وأثـري سـؤال    . مكارثة طبيعية ومن حالة خطرة تتطلـب نـشاطا مـن أنـشطة بنـاء الـسال                
ــواع األخــرى مــن          ــيس األن ــة ول ــتثناء الكــوارث الطبيعي ــي الس ــشأن األســاس املنطق ب

 .)٦٢٨(‘‘الكوارث، من قبيل األوبئة والكوارث اليت حتدث بفعل اإلنسان
وظلت الدول منقسمة بـشأن مـسألة محايـة أفـراد اإلغاثـة يف حـاالت الكـوارث طيلـة                  - ٢٠٨

الـذي أرفـق بـه الربوتوكـول االختيـاري، حيـث أعربـت               ٦٠/٤٢مناقشة قـرار اجلمعيـة العامـة        
ــة يف       جمموعــة مــن الــدول عــن تأييــدها للتطبيــق غــري املقيــد للربوتوكــول علــى عمليــات اإلغاث

 وعارضت جمموعة أخرى التطبيـق غـري احملـدود للربوتوكـول يف سـياق               ،)٦٢٩(حاالت الكوارث 
 .)٦٣٠(الكوارث الطبيعية

__________ 
 .٢٩املرجع نفسه، الفقرة  )٦٢٨(
قالــت اململكــة املتحــدة، متكلمــة باســم الــدول اخلمــس والعــشرين األعــضاء يف االحتــاد األورويب وكــذا باســم      )٦٢٩(

يــسرنا أن الربوتوكــول ينطبــق باملثــل علــى عمليــات ’’دولــة أخــرى إضــافية تبنــت موقــف االحتــاد األورويب  ١٢
ــساعدة اإلنــ  ــة  توصــيل امل ــة يف حــاالت الكــوارث الطبيعي ــراد   . سانية الطارئ ــم املتحــدة واألف ــوظفي األم إذ أن م

ونأســف ألن بعــض . املــرتبطني هبــا حيتــاجون إىل احلمايــة الــيت توفرهــا االتفاقيــة والربوتوكــول يف هــذه احلــاالت
وقالـت أسـتراليا   . ٤ الـصفحة  ،)A/60/PV.61الوثيقـة  (‘‘ .الوفود شعرت باحلاجة إىل وجود إعالن بعدم االلتـزام       

فقـد بـّين التـاريخ أن الكـوارث     . تأمـل أال ُيـستخدم أبـدا   ’’، لكنـها   ‘‘عـدم التقيـد   ’’حكـم   ‘‘ قبلت بتردد   ’’إهنا  
وينبغي دون ريب أن يتمتع موظفو األمم املتحـدة  . الطبيعية ميكن أن تؤدي يف الغالب إىل اهنيار القانون والنظام   

 ).٧املرجـع نفـسه، الـصفحة    (‘‘ جـب االتفاقيـة يف ظـل مثـل هـذه الظـروف       واألفراد املرتبطـون هبـا باحلمايـة مبو       
تشعر باألسف ألنه كان من الضروري، بغية التوصل إىل اإلمجاع، إدراج خيار لالمتنـاع يف          ’’وقالت كندا إهنا    

وقالــت نيوزلنــدا إنــه وإن كانــت  . )٨املرجــع نفــسه، الــصفحة (‘‘ الربوتوكــول يف حــاالت الكــوارث الطبيعيــة
ــر البيئــات اســتقرارا، حيــث      مــس’’ ــة يف أكث ــة طبيعي ــة الحتمــال وقــوع كارث ــة النظري ــراف باإلمكاني تعدة لالعت
يواجه موظفـو األمـم املتحـدة واألفـراد املرتبطـون هبـا املـشاركون يف االسـتجابة اإلنـسانية خطـرا معينـا، فـإن                      ال

يات احلماية القانونية اليت تقـدمها االتفاقيـة   نيوزيلندا تعترب، فعال، أن السيناريوهات اليت ال يوجد فيها مربر لعمل     
إن أحد أكرب التحـسينات  ’’وقالت سويسرا إن . )٨املرجع نفسه، الصفحة   (‘‘ستكون سيناريوهات غري عادية   

لـذلك فـنحن   . اليت أدخلها الربوتوكول هو حـذف اآلليـة الـيت تقتـضي إعـالن اخلطـر مـن أجـل تطبيـق االتفاقيـة            
ف ينبغي أن تطبق الربوتوكول تلقائيا على فئيت عمليات األمم املتحـدة املدرجـة يف               نشدد على أن الدول األطرا    

نطاق هذا الصك، وبعبارة أخرى أال يقتصر التطبيق على إيصال املساعدات اإلنـسانية أو الـسياسية أو اإلمنائيـة                   
رجـع نفـسه، الـصفحة    امل (‘‘يف بناء السالم بل أن يشمل أيضا إيصال املساعدات اإلنسانية يف حاالت الطـوارئ     

ينبغـي أن يـتم      ’’وأضافت قوهلا إنه   وقالت كينيا أهنا تلتزم املرونة بشأن تطبيق الربوتوكول على الكوارث،            ).٨
بعناية النظر يف ضرورة إعالن التقيد أو عدم التقيد من جانب الدولة املـضيفة ألنـه قـد يـؤدي ذلـك إىل اختنـاق                        

 ).٣، الفقرة ٢، الصفحة A/C.6/SR.9وثيقة ال (‘‘لزوم له يف تطبيق الربوتوكول ال
بالنــسبة ملــوظفي األمــم املتحــدة واألفــراد  الكــوارث ال يوجــد خطــر اســتثنائي يف حــاالت  ’’هوارتــأت كوبــا أنــ )٦٣٠(

املرتبطني هبا يستدعي محاية تتجاوز احلماية اليت يتمتعون هبا بالفعل يف إطار التشريعات الوطنية للبلدان املـضيفة                 
 وقـال مجهوريـة     ).١٢، الـصفحة    A/60/PV.61الوثيقـة    (‘‘ مع األمم املتحدة بشأن نشر تلك العمليـات        واتفاقاهتا
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األشـخاص الـذين    ‘ ١’’’:  بـأهنم  “تبطني باألمم املتحـدة   األفراد املر ”وتعرف االتفاقية    - ٢٠٩
تكلفهــم حكومــة أو منظمــة حكوميــة دوليــة باالتفــاق مــع اجلهــاز املخــتص يف األمــم املتحــدة؛  

ــة متخصــصة أو       أو  ‘٢’ ــم املتحــدة أو وكال ــام لألم ــستخدمهم األمــني الع ــذين ي األشــخاص ال
تقـوم بـوزعهم منظمـة غـري حكوميـة          األشـخاص الـذين     أو  ‘ ٣’ الوكالة الدولية للطاقة الذريـة؛    

وكالة إنسانية مبوجب اتفاق مع األمني العام لألمم املتحدة أو مع وكالة متخصـصة               إنسانية أو 
أو مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أجـل االضـطالع بأنـشطة دعمـا لتنفيـذ واليـة منوطـة                  

لـــب للجمعيـــة   ، يف أعقـــاب ط ٢٠٠٢ويف عـــام  . )٦٣١(‘‘بإحـــدى عمليـــات األمـــم املتحـــدة    
ــة ــا األمــم املتحــدة      أعــد حكــم منــوذجي موحــد  ،)٦٣٢(العام ــات الــيت تربمه إلدراجــه يف االتفاق

__________ 
 

ــران اإلســالمية إهنــا تعتقــد أن شــرط    ــة    ‘‘ ’’عــدم التقيــد’’إي ــدا ميكــن أن ييــسر حتقيــق عاملي يــشكل حكمــا مفي
 الطبيعيـة، ال ينبغـي      يف حـاالت الكـوارث    ’’ وقالـت باكـستان إنـه        ).١٥املرجع نفسه، الصفحة     (‘‘الربوتوكول

شـرط عـدم    [ويف هـذا الـصدد، فـإن        . لعمليات املـساعدة اإلنـسانية الطارئـة أن ُتنفـذ إالّ مبوافقـة الـدول املـضيفة                
ميثل أساسا جيدا حلل تـوفيقي، نظـرا ألنـه يقـدم إجـراء تـستطيع الدولـة املـضيفة مبقتـضاه أن تعلـن عـدم                           ] التقيد

، A/C.6/60/SR.8الوثيقـة    (‘‘بعمليـة جتـرى اسـتجابة لكارثـة طبيعيـة         تطبيق الربوتوكـول االختيـاري فيمـا يتـصل          
يف حالة الكوارث الطبيعية، ينبغي أن يكون للدولة ذات الـسيادة احلـق يف أن          ’’ وقالت األردن إنه     ).٧٢الفقرة  

نـة مرتبطـة    تعلن أن مبقدور نظامها القانوين الوطين أن يوفر احلماية القانونيـة الالزمـة، وأنـه ال توجـد خمـاطر معي                    
ال يعـارض أن  ’’فقال إنـه   أما االحتاد الروسي ).٧٦املرجع نفسه، الفقرة  (‘‘. بعملية األمم املتحدة ذات الصلة   

غـري أن  . تدرج يف نطاق مشروع الربوتوكول عمليات لتوفري مـساعدة إنـسانية طارئـة اسـتجابة لكارثـة طبيعيـة                 
نجم عــادة عــن عواقــب الكارثــة الطبيعيــة مثــل الــسرقة  املخــاطر الــيت يتعــرض هلــا املوظفــون يف هــذه احلــاالت تــ 

ومـن مث   . والسلب والنهب واالهنيار اجملتمعي، وهو األمر الذي يدخل يف نطاق الوالية القضائية للدولـة املـضيفة               
هذه الدولة يف أن تصدر إعالناً بأهنا لن تطّبـق مـشروع الربوتوكـول علـى عمليـات                  حق  فإنه من املنطقي تأكيد     

). ١٠، الفقـرة    A/C.6/60/SR.9الوثيقة   (‘‘ا لغرض وحيد دون غريه يتعلق باالستجابة لكارثة طبيعية        يتم إجراؤه 
وينبغــي . ينبغــي ملــشروع الربوتوكــول أن ينطبــق فقــط عنــدما يقــرر البلــد املــضيف ذلــك  ’’هوقالــت فرتويــال إنــ

 ‘‘.ال تقــيم خطــرا اســتثنائياينطبــق يف حالــة عمليــات األمــم املتحــدة للمــساعدة يف الكــوارث الطبيعيــة الــيت   أال
: معينـة لقيـود  تقدمي مساعدات إنسانية طارئة ينبغـي أن خيـضع       ’’ وقالت الصني إن     ).٣٠املرجع نفسه، الفقرة    (

وينبغي أن يكون للدولة خيار يف أن تعلن أن مشروع الربوتوكول لن ينطبق علـى عمليـات األمـم املتحـدة الـيت               
علـى حـق    ] الـصني [أصرت  ’’عالوة على ذلك    و‘‘ طبيعية يف إقليمها  جتري لغرض وحيد هو االستجابة لكارثة       

الدولة املضيفة يف إصدار هذا اإلعالن، ال بقصد إعفاء الدولة املضيفة من االلتزام حبماية املوظفني املعنيني ولكن           
 ٣٥ املرجـع نفـسه، الفقرتـان    (‘‘من أجل إيضاح أن هذه العمليات ال تنطـوي بالـضرورة علـى خمـاطر اسـتثنائية      

إدراج الكوارث الطبيعيـة يف نطـاق مـشروع الربوتوكـول سـوف يزيـد األعبـاء           ’’ وقالت األرجنتني إن     ).٣٦ و
 املرجـع   (‘‘على حكومة الدولة املتأثرة اليت تتمثل أولويتها يف هذه احلاالت يف تقـدمي إغاثـة فوريـة إىل الـضحايا      

 يعكــس احلــق املــشروع للدولــة املــضيفة يف ‘‘عــدم التقيــد’’ وقالــت أوروغــواي إن شــرط ).٤٣نفــسه، الفقــرة 
 ).٤٧املرجع نفسه، الفقرة  (اختيار عدم تطبيق مشروع الربوتوكول يف حاالت معينة

 ).ب(١املادة اتفاقية سالمة موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا،  )٦٣١(
ــة العامـــة   )٦٣٢( ــراريالنظـــر أيـــضا ا. ٢٠٠٢نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين١٩ املـــؤرخ ٥٧/٢٨قـــرار اجلمعيـ  ٥٨/٨٢ نقـ

 .٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢ املؤرخ ٥٩/٤٧  و٢٠٠٣ديسمرب /كانون األول ٩ املؤرخ
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احلكومية أو الوكـاالت اإلنـسانية ليوضـح أن األشـخاص الـذين توفـدهم تلـك                  واملنظمات غري 
ــة يف بلــدان أطــراف يف املعاهــدة ســيعتربون    نظمــات أوامل ‘‘ أفــرادا مــرتبطني’’الوكــاالت املعني

 عــالوة علــى ذلــك، طلــب إىل األمــني العــام أن يتــيح للــدول األعــضاء .)٦٣٣(اض االتفاقيــةألغــر
 .)٦٣٤(اليت أبرمت اتفاقات من هذا القبيل أمساء املنظمات أو الوكاالت

 
 محاية الفئات األخرى من أفراد اإلغاثة )ب( 

ت مل يــتم الوقــوف إال علــى صــك واحــد مييــز صــراحة محايــة أفــراد اإلغاثــة يف حــاال    - ٢١٠
األفــراد ’’ بــني يــز أوســلو التوجيهيــة متفمبــادئ. الكــوارث مــن حيــث االختــصاص الشخــصي 

العــسكريني وأفــراد احلمايــة املدنيــة املــستخدمني حــصرا يف دعــم األنــشطة اإلنــسانية لألمــم          
 والوحـدات    ’’)٦٣٥(“ وأي مقـاتلني احلمايـة املالئمـة       املتـضررة ختوهلم الدولـة    ’’الذين  ‘‘ املتحدة

الـيت ال ختـول مبـدئيا أي محايـة          و ’’ت احلماية املدنية اليت تقوم مبهام املساعدة      العسكرية ووحدا 
 .)٦٣٦(‘‘املتضررةغري تلك اليت متنحها الدولة 

ــراد        - ٢١١ ــة األف ــشأن محاي ــضفاضة ب ــصكوك حكمــا صــيغ صــياغة ف ــضمن عــدد مــن ال ويت
 املـساعدة اإلنـسانية     املساعدة اإلنسانية اليت ال تشمل حتديدا أو تستثين فاعلني إضافيني يف جمال           

وعلـى سـبيل املثـال، تـنص عـدة اتفاقيـات متعـددة              ). من قبيل أفـراد املنظمـات غـري احلكوميـة         (
محايــة مــا جيلبــه الطــرف املقــدم     ... تكفــل ’’األطــراف علــى أن الدولــة املتلقيــة للمــساعدة     

 مـن    ويـنص عـدد    .)٦٣٧(‘‘ بامسه هلذه األغراض مـن أفـراد ومعـدات ومـواد           ْبلَْجللمساعدة أو يُ  
__________ 

ألغراض االتفاقيـة املتعلقـة     ” :وينص احلكم النموذجي املقترح على ما يلي      . ٢٤، الفقرة   A/58/187الوثيقة   انظر )٦٣٣(
املنظمـات أو الوكـاالت   [يعترب األشـخاص الـذين تنـشرهم    بسالمة موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا،  

 مبوجـب هـذا االتفـاق أفـرادا مـرتبطني بـاألمم املتحـدة يف حـدود معـىن          ]نساينغري احلكومية العاملة يف اجملال اإل   
 .“ من االتفاقية‘٣’) ب (١املادة 

 .ا اإلجراء، لالطالع على مثال للتطبيق الالحق هلذ٨، الفقرة A/59/226انظر الوثيقة  )٦٣٤(
املدنيـــة يف اإلغاثـــة يف حـــاالت أصـــول احلمايـــة املبـــادئ التوجيهيـــة املتعلقـــة باســـتخدام األصـــول العـــسكرية و  )٦٣٥(

 .٣٩، الفقرة ٢٠٠٦نوفمرب /، تشرين الثاين١ التنقيح رقم ،‘‘مبادئ أوسلو التوجيهية’’- الكوارث
 .٤٦املرجع نفسه، الفقرة  )٦٣٦(
؛ واتفاقيـة تقـدمي     ٢املرفق العاشـر، الفقـرة      ،  ١٩٩٢ار العابرة للحدود للحوادث الصناعية،      تفاقية املتعلقة باآلث  الا )٦٣٧(

ــعاعي،      ــارئ اش ــووي أو ط ــوع حــادث ن ــة وق ــساعدة يف حال ــادة ،١٩٨٦ امل ــة  اال؛ و)ب (٣ امل ــة اإلطاري تفاقي
قدمي موارد االتصاالت ؛ واتفاقية تامبريي املتعلقة بت)٥) (أ( ٤ املادة ،٢٠٠٠ للمساعدة يف جمال احلماية املدنية، 

تفـاق املنـشئ للوكالـة      اال؛ و )٣( ٥، املـادة    ١٩٩٨ ،للحد من الكوارث ولعمليات اإلغاثـة      السلكية والالسلكية 
، )٢٠٠٠(؛ واتفــاق كوتونــو  )٥( ١٦املــادة ، ١٩٩١الكاريبيــة لالســتجابة الطارئــة يف حــاالت الكــوارث،     

ــادة ــة    ’’) (٢( ٧٢ املـ ــذا محايـ ــضحايا وكـ ــة الـ ــضمن محايـ ــسانية   أتـ ــساعدة اإلنـ ــدات املـ ــراد ومعـ ــن أفـ  )‘‘مـ
 ؛)مضاف التوكيد(
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وفر احلمايـة ألفرقـة الطـوارئ    تسلطات الطرف الطالب للمساعدة     ’’املعاهدات الثنائية على أن     
وهاتــان اجملموعتــان مــن األحكــام الــيت تتعلــق حبمايــة  )٦٣٨(‘‘لمــساعدةل املقدمــةالتابعــة للطــرف 

األفراد العاملني باسـم الدولـة املقدمـة للمـساعدة، ميكـن تـصور مشوهلمـا ملمثلـي املنظمـات غـري                  
 .احلكومية عندما تشارك هذه املنظمات يف جهود اإلغاثة

وتتضمن بعض الصكوك بنـدا عامـا بـشأن محايـة أفـراد اإلغاثـة يف حـاالت الكـوارث                     - ٢١٢
 بــصرف النظــر عــن -لكنــها جتعــل هــذه احلمايــة تــسري علــى أفــراد املنظمــات غــري احلكوميــة  

يـق إعمـال تعريـف واسـع لألفـراد       عـن طر -وجود رابطة قانونية مع الدولة املقدمة للمـساعدة   
وعلـى سـبيل املثـال، يـنص اتفـاق رابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا املتعلـق                 . املقدمني للمـساعدة  

كفــل ت’’االت الطــوارئ علــى أن الدولــة املقدمــة للمــساعدة  حلــبــإدارة الكــوارث واالســتجابة 
 أفـراد ومعــدات  ب بامسـه هلــذه األغـراض مــن  لَــْجمحايـة مـا جيلبــه الكيـان املقــدم للمـساعدة أو يُ    

وأي دولــة أو منظمــة دوليــة ’’الكيــان املقــدم للمــساعدة بكونــه بعــد أن عــرف . )٦٣٩(‘‘ومــواد
أو يقدمها للطرف املتلقي هلا أو الطرف الطالـب         /كيان أو شخص آخر يعرض املساعدة و      
 كمــا أن اتفــاق البلــدان األمريكيــة يــنص علــى أن )٦٤٠(‘‘هلــا يف حالــة طارئــة نامجــة عــن كارثــة

اية ما جتلبه إىل إقليمها الدولة املقدمـة للمـساعدة          تبذل قصاراها حلم  ’’ملتلقية للمساعدة   الدولة ا 
ــة مــن أفــراد ومعــدات ومــواد   ــو، )٦٤١(‘‘هلــذه الغاي ــه  ي ــا علــى يــنص الحقــا علــى أن سري تلقائي

ــة     ــة الدولي ــة للــدول واملنظمــات احلكومي ــة يف إطــار مهمــة اإلغاث ، )٦٤٢(املنظمــات غــري احلكومي
حكوميــة خــارج تلــك املهــام بالتراضــي بــني الدولــة املتلقيــة  غــريلــى منظمــة ُيطبــق عوميكــن أن 
 .)٦٤٣(واملنظمة للمساعدة

__________ 
- ، الـدامنرك )ذكرات متبادلـة مبـ  املـشفوع (ملساعدة ملتبادلة يف حـاالت الكـوارث أو احلـوادث اخلطـرية      اواتفاق   )٦٣٨(

لفرنـسية  تفاقية املربمة بني حكومة اجلمهورية االظر أيضا، انا و؛) ٣(٧املادة ، ١٩٨٥ مجهورية أملانيا االحتادية،   
ــرية،       ــوادث اخلطـ ــوارث واحلـ ــاالت الكـ ــة يف حـ ــساعدة املتبادلـ ــشأن املـ ــا بـ ــة بلجيكـ ــة مملكـ  ،١٩٨١ وحكومـ

 ،١٩٧٧ أملانيــا، -ملــساعدة املتبادلــة يف حالــة الكــوارث أو احلــوادث اخلطــرية، فرنــسا  ا؛ واتفاقيــة )٣( ٧ املــادة
 ،١٩٨٧ سويـسرا،    -وادث اخلطـرية، فرنـسا      ملساعدة املتبادلة يف حالـة الكـوارث أو احلـ         ا؛ واتفاق   )٣( ٧ املادة

ــادة  ــة )٣( ٩املـ ــدا     ا؛ واتفاقيـ ــوادث، هولنـ ــوارث واحلـ ــة الكـ ــة ملكافحـ ــساعدة املتبادلـ ــا، -ملـ ، ١٩٨٤ بلجيكـ
 ،١٩٨٧  املغـرب،  -املدنيـة، إسـبانيا     جمـال الوقايـة     لتعـاون الـتقين واملـساعدة املتبادلـة يف          ا؛ واتفـاق    )٣( ٥ املادة

 ).٢( ٤املادة 
 ).٢( ١٢ املادة ،ASEAN Document Series 2005, p.157 :انظر )٦٣٩(
 ).التوكيد مضاف) (١ (١املرجع نفسه، املادة  )٦٤٠(
 ).ج(، املادة الرابعة ١٩٩١اتفاقية البلدان األمريكية لتسهيل املساعدة يف حاالت الكوارث،  )٦٤١(
 ).ب(املرجع نفسه، املادة السادسة عشر  )٦٤٢(
 ).ج(السادسة عشر املرجع نفسه، املادة  )٦٤٣(
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واملتعلـق باملـساعدة     ٢٠٠٣عالوة على ذلك، يوصي قرار معهد القانون الدويل لعـام            - ٢١٣
اهلجمات املوجهة عمدا ضد األفراد واملنشآت والـسلع أو املركبـات املـشاركة             ’’بأن  اإلنسانية  

وأنــه ‘‘ عــد خرقــا جــسيما للمبــادئ األساســية للقــانون الــدويل تمــل للمــساعدة اإلنــسانية يف ع
 اجلسيمة، يقدم األشخاص املتـهمون بارتكاهبـا إىل احملاكمـة أمـام             اتارتكبت تلك اخلروق   إذا”

 عـدة نـصوص إضـافية أحكامـا     نوتتـضم . )٦٤٤(‘‘ية حمليـة أو دوليـة خمتـصة   ئحمكمة أو هيئة قـضا   
ويف بعـــض احلـــاالت، يـــشار حتديـــدا إىل أفـــراد . يـــز بـــني فئـــات األفـــراددون أن مت )٦٤٥(مماثلـــة

 .)٦٤٦(احلكومية املنظمات غري
__________ 

 .الفرع التاسع )٦٤٤(
 Peter MacAlister-Smith, Draft International Guidelines for Humanitarian Assistanceانظر على سبيل املثال،  )٦٤٥(

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

Law, 1991)، بكـل مـا يلـزم األنـشطة اإلنـسانية للدولـة أو       ] الدولة املتلقيـة للمـساعدة  [حتمي ’’) (ج (٢٠ املادة
، اجتمـاع اجلمعيـات الوطنيـة    املوصـى هبـا  لقواعـد واملمارسـات    ا). ‘‘املنظمة املقدمة للمساعدة وأفرادها املعيـنني     

 اجلـزء   ،)٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ٢٦ - ٢٠بلغراد،  (االت الكوارث،   حلللبلقان بشأن القانون الدويل لالستجابة      
اإلغاثــة مــن اهلجمــات العــاملني يف حتمــي شــحنات اإلغاثــة و’’توصــي احلكومــات بــأن ) (٦(، الفقــرة الثالثــة ١

حيتـرم  ’’ (٢٦ املبـدأ    ،٢٠٠٠  الـداخلي،  بالتـشريد بـادئ التوجيهيـة املتعلقـة       وامل؛  )‘‘والتدخل يف ممارسة مهـامهم    
وال جيـوز أن يكونـوا موضـوع    . ساعدة اإلنسانية ووسائل نقلهم وإمـداداهتم وحيمى األشخاص املشتركون يف امل 

املتعلقـة باملعونـة    )No 1257/96(االحتـاد األورويب  ؛ الئحـة جملـس   )‘‘هجوم أو أي عمل آخر من أعمـال العنـف  
لرئيـسية  تكـون األهـداف ا  ’’) (ج (٢، املـادة  ,Official Journal L 163 ١٩٩٦ يوليـه /متـوز  ٢املؤرخة اإلنسانية و

ى متويـل نقـل املعونـة وجهـود ضـمان إتاحتـها ملـن رصـدت هلـم، بكـل                     لـ ع العمل... لعمليات املعونة اإلنسانية    
، لكـن مـع اسـتثناء العمليـات الـيت هلـا آثـار               ومحاية سلع وأفراد املـساعدة اإلنـسانية      الطرق اللوجيستية املتاحة،    

ــة ــضاف ) (‘‘دفاعي ــد م ــا، التوصــية   و؛ )التوكي ــس أوروب ــة   Rec(2002)3جمل ــضاء املعني ــدول األع ــة وزراء ال  للجن
احلدود يف جمال احلماية املدنية واملساعدة املتبادلة يف حاالت الكوارث الطبيعية والتكنولوجيـة الـيت                بالتعاون عرب 

 لنـواب  ٧٨٦ يف االجتمـاع  ٢٠٠٢مـارس  / آذار٦ يف الـوزراء حتدث يف املناطق احلدودية، واليت اعتمـدهتا جلنـة          
وإذا تـضمنت اخلـدمات الطارئـة وحـدات عـسكرية أو شـبه عـسكرية، ينبغـي أن حتـرص                      (١٣لفقـرة   الوزراء، ا 

ــدخل   ــة املرســلة علــى أن يت ــة      أفرادهــاالدول ــة الطالب ــا باالتفاقــات احملــددة مــع الدول  جمــردين مــن الــسالح، رهن
تفاق النمـوذجي  الوا؛ )التوكيد مضاف) (‘‘ال سيما فيما يتعلق حبماية ما يوفد من أفراد ومعدات     للمساعدة،  

ــانون الــــدويل،   ــة القــ ــادة ، ١٩٨٠لرابطــ ــة للمــــساعدة  ) (٢ (١٤املــ ــة املتلقيــ ــة بــــضمان أمــــن  ’’الدولــ ملزمــ
 ).‘‘املنظمة أفراد

انظر مع ذلك، مدّونة السلوك للحركـة الدوليـة للـصليب األمحـر واهلـالل األمحـر واملنظمـات غـري احلكوميـة يف                          )٦٤٦(
املنظمـات  ’’تـنص علـى أن    الـيت  ٣، الفقـرة    الثالـث ، املرفـق    ١٩٩٦رث،  جمال أعمال اإلغاثـة يف حـاالت الكـوا        

وانظـر  . “احلكومية الدولية تكفل احلماية األمنية ملؤسسات األمم املتحدة والوكـاالت اإلنـسانية غـري احلكوميـة               
وظفي بشأن سالمة م) ٤٨-د (٨٣استنتاج اللجنة التنفيذية ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني رقم    : أيضا

ــرة     ــسانية اآلخــرين، الفق ــساعدة اإلن ــراد امل ــة   ) ١٩٩٧(‘ ٢’-‘ ١’) ب(املفوضــية وأف ــدول وكاف ــدعو ال ــيت ت ال
إىل اختاذ كافة التدابري املمكنة لضمان األمن اجلسدي ملوظفي املفوضية وشركائها التنفيذيني،            ’’األطراف املعنية   

 ).التوكيد مضاف. (‘‘ على ممتلكاهتمفضال عن غريهم من العاملني يف اجملال اإلنساين واحلفاظ
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وعلــى مــستوى التــشريع الــوطين، يــنص القــانون املنغــويل علــى أن ألفــراد اإلغاثــة يف     - ٢١٤
وســائل احلمايـــة الذاتيــة خـــالل العمــل املتعلـــق    ... يف أن يتلقـــوا ’’حــاالت الكـــوارث احلــق   

 ويــنص القــانون الكولــوميب علــى أن قــوة احلمايــة .)٦٤٧(‘‘يف حــاالت الكــوارث ] املــساعدة[بـــ
 أمـا القـانون الكـويب    .)٦٤٨(اخلي خالل الكوارثداملدنية الكولومبية ستتعاون يف صون األمن ال   

ــى حكــم خــاص    ــنص عل ــات      حبفي ــة خــالل أوق ــة املدني ــوة احلماي ــق ق ــة األجانــب عــن طري ماي
 .)٦٤٩(ة أفراد اإلغاثة الدوليةالكوارث، وميكن أن تشمل هذه احلماي

 
 التكاليف املتصلة بعمليات االستجابة للكوارث - ٧ 

ميكــن أن تتبــاين األحكــام املتعلقــة بتكــاليف عمليــات االســتجابة للكــوارث تباينــا          - ٢١٥
ــهج  ــشكل ويف املن ــصوص  . ملموســا يف ال ــبعض الن ــددة األطــراف   -ف ال ســيما املعاهــدات املتع

ــة د  ــشئة آللي ــة يف حــاالت الكــوارث   والقــرارات املن ــة لإلغاث ــة أو إقليمي ــا  -ولي  تتــضمن عموم
ُيفتـرض أهنـا    وهـذه اآلليـة بـدورها هـي الـيت         .ظاما احتياطيا لتمويل تلـك اآلليـة      أحكاما تنشئ ن  

 أمـا أحكـام املعاهـدات الثنائيـة، مـن           .)٦٥٠(التمويل لعمليات اإلغاثة يف حـاالت الكـوارث       توفر  
أحكـام التكـاليف    ذلـك أن    : علـى مـستوى خمتلـف متامـا       جهة أخرى، فتتناول مسألة التكاليف      

الواردة يف هذه املعاهدات، ال تذكر أي متويل احتياطي حمتمل، وتتخـذ شـكل بنـد يقـيم قرينـة                 
 جهة فاعلـة معينـة، ممـا يتـيح     تتحملهامفادها أن تكاليف عمليات اإلغاثة يف حاالت الكوارث         
ــرد تفاصــيلها يف  نقــل تلــك التكــاليف إىل جهــة فاعلــة أخــرى مبجــرد وقــو    ع أحــداث معينــة ت

 أن مثــة القليــل مــن ةوفيمــا يتعلــق هبــذه اخلطــط القائمــة علــى قرينــة، جيــدر باملالحظــ  . املعاهــدة
فإذا كانت بعض املعاهـدات تقـيم قرينـة    : به عبء دفع تلك التكاليفيناط االتساق بشأن من    

عـددا ممـاثال مـن املعاهـدات     مفادها أن تلك التكاليف تتحملها الدولة املتلقيـة للمـساعدة، فـإن         
وأخريا، تتنـاول عـدة صـكوك    . ينص على أن تلك التكاليف تتحملها الدولة املقدمة للمساعدة        

 .وسيستعرض هذا الفرع شىت هذه األحكام. مسألة تقاسم التكاليف بطرق شىت

__________ 
 .٣٠، املادة ٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٠ ،)منغوليا(قانون احلماية من الكوارث  )٦٤٧(
نظـام الـوطين للوقايـة مـن الكـوارث والتأهـب هلـا ويـنص علـى أحكـام أخـرى            يقـنن ال  الـذي  ٩١٩املرسوم رقم   )٦٤٨(

ــا( ــار١، )كولومبي ــايو / أي ــادة ١٩٨٩م ــم   اتمــددالــيت  (٦٨، امل ــام ٢٣٤١ملرســوم االســتثنائي رق ، ١٩٧١ لع
 ).٤ املادة

 .٨، املادة ١٩٩٧مايو / أيار٨، )كوبا( لنظام وسائل احلماية املدنية ١٧٠رقم القانون مرسوم  )٦٤٩(
غري أنه من الناحية العملية، مل حتافظ هذه اآلليـات علـى قـدرة متويـل احتياطيـة كافيـة لتمويـل عمليـات اإلغاثـة                           )٦٥٠(

 . مناقشته أدناهستردنطاق دون التماس متويل إضايف، على حنو ما الواسعة ال
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 نظم التمويل املركزية )أ( 
تيــاطي مركــزي تناولــت عــدة صــكوك دفــع التكــاليف عــن طريــق إنــشاء صــندوق اح  - ٢١٦

وهذا اخليـار   . لتغطية كافة التكاليف املرتبطة بعمليات اإلغاثة يف حاالت الكوارث عند حلوهلا          
ــيت حتــدث يف آن واحــد        ــرارات ال ــددة األطــراف والق ــات املتع ــصفة خاصــة يف االتفاقي شــائع ب

ي وعلى سبيل املثـال، سـعت االتفاقيـة والنظـام األساسـ           . هيئات مركزية أو آليات إدارة أخرى     
املؤسسان الحتاد اإلغاثة الدويل إىل إنشاء نظام تكون فيه جلهاز مركـزي، هـو االحتـاد، املـوارد                  

ــة الالزمــة لــد  ــة يف حــاالت الطــوارئ، حبيــث أن مــسألة    فعاالحتياطي  تكــاليف عمليــات اإلغاث
مـسؤولية التكـاليف بـني شـىت الفـاعلني لـن تطـرح عنـد كـل عمليـة لإلغاثـة يف حـاالت                         توزيع  

 وعلـى بعـض التربعـات اإلضـافية     ،)٦٥١(نظـام األساسـي علـى صـندوق أويل    الينص  و. الكوارث
 وصندوق لرأس املـال املتـداول   ،)٦٥٢(املقدمة عن طريق منح من احلكومات واملسامهات اخلاصة    

إمـداد واسـتكمال اإلغاثـة يف حـاالت الكـوارث           ...  و... إلعادة تشكيل الـصندوق األويل      ’’
 ورغــم أن هــذه اخلطــة املعينــة قــد لقيــت صــعوبات .)٦٥٣(‘‘ هلــا أي تربعــات خاصــةمل تــتحالــيت 

د مـع ذلـك يف العديـد مـن اآلليـات      مِـ مجة، فإن هذا النوع من آليات التمويـل املركـزي قـد اعتُ           
 كما اعتمد يف سـياق األمـم املتحـدة يف الـصندوق             .)٦٥٤(اإلقليمية لإلغاثة يف حاالت الكوارث    

الـذي يـنص    ،  )٦٥٥(٤٦/١٨٢ اجلمعية العامة    املركزي الدائر للطوارئ الذي أنشئ مبوجب قرار      
ينبغي توفري موارد للمؤسـسات التنفيذيـة التابعـة للمنظومـة يف شـكل سـلفة علـى أن         ’’على أنه   

يكــون مفهومــا أهنــا ستــسدد ذلــك للــصندوق بــادئ ذي بــدء مــن التربعــات الــواردة اســتجابة   
، وبـذلت اجلمعيـة     إىل حـد كـبري     موارد هذا الـصندوق      تضاءلت وقد   .)٦٥٦(‘‘للنداءات املوحدة 

__________ 
 .٩، املادة ١٩٢٧ ،االتفاقية والنظام األساسي املؤسسان الحتاد اإلغاثة الدويل )٦٥١(
 .١٢ و ١١املرجع نفسه، املادتان  )٦٥٢(
املنظمــات الدوليــة  ’’،١٤يــدعو، يف املــادة  باملالحظــة أن النظــام األساســي  وجيــدر. ١٦املرجــع نفــسه، املــادة   )٦٥٣(

إىل أن تقــدم علــى نفقتــها وبالقــدر الــذي تعتــربه متوافقــا مــع مواردهــا، اخلــدمات الدائمــة ... للــصليب األمحــر 
 .‘‘واملركزية الحتاد اإلغاثة الدويل

 االت الطـوارئ، حلـ انظر على سبيل املثال، اتفاق رابطة أمـم جنـوب شـرق آسـيا إلدارة الكـوارث واالسـتجابة                  )٦٥٤(
املنشئ للجنـة األنـدير للوقايـة مـن الكـوارث          ،  ٥٢٩القرار  وجملس وزراء خارجية األنديز،     ؛  ٢٤ املادة   ،٢٠٠٥

لوقايـة مـن الكـوارث الطبيعيـة     لتنسيق الاالتفاقية اجلديدة املنشئة ملركز و؛  ٥، املادة   ٢٠٠٢واالستجابة حلاالهتا،   
 .١٠، املادة ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٣يف أمريكا الوسطى، 

 .٢٣، املرفق، الفقرة ١٩٩١ديسمرب / كانون األول١٩ املؤرخ ٤٦/١٨٢قرار الظر ان )٦٥٥(
 . ٢٥املرجع نفسه، الفقرة  )٦٥٦(
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 واستعاضت عنه يف هناية املطـاف بالـصندوق املركـزي لالسـتجابة     ،)٦٥٧(العامة حماوالت لدعمه 
 .)٦٥٨(٢٠٠٥حلاالت الطوارئ يف عام 

 
 اخلطط القائمة على القرينة )ب( 

بدل إقامة صندوق احتياطي مركزي، تتناول عدة معاهـدات مـسألة تكـاليف اإلغاثـة          - ٢١٧
التكاليف تدفعها إمـا الدولـة املتلقيـة        تلك  إدراج بند يقيم قرينة تفيد بأن        ب الكوارثيف حاالت   

للمساعدة أو الدولة الطالبة هلا، مما يتـيح نقـل تلـك التكـاليف إىل الدولـة األخـرى عنـد وقـوع                       
جـرى  قـد   و. هذا النهج يف الصكوك األحـدث عهـدا        يسودو. أحدات معينة ورد تبياهنا حتديدا    

ــصفة خاصــة يف اال  ــضا يف عــدة معاهــدات متعــددة     تفــضيله ب ــه اعتمــد أي ــة، لكن تفاقــات الثنائي
بـشأن مـن تنـيط بـه القرينـة األصـلية عـبء             التوافـق   القليـل مـن     فيما يبدو   غري أن مثة    . األطراف

 )٦٥٩(من املعاهـدات إمـا بالدولـة املقدمـة للمـساعدة          متكافئ  دفع تلك التكاليف، إذ ينيطه عدد       
 .)٦٦٠(وإما بالدولة املتلقية هلا

__________ 
من القطاع اخلاص إىل زيادة تربعاهتا لضمان االستجابة الفعالة للكوارث، اجلهات املاحنة وتشمل دعوة الدول و )٦٥٧(

سحب مـن الفائـدة املتحـصلة للـصندوق الطـارئ مـن أجـل        والسماح ملنسق اإلغاثة الطارئة بصورة استثنائية بالـ      
 املـؤرخ   ٤٨/٥٧القـرار (. تعزيز تنـسيق االسـتجابة الـسريعة حيثمـا ال توجـد قـدرة كافيـة علـى الـصعيد امليـداين                     

 .)١٢، الفقرة ١٩٩٣ديسمرب /كانون األول ١٤
 رفـع مـستوى     ،٢٠٠٥  ديـسمرب / كـانون األول   ١٥، املـؤرخ    ٦٠/١٢٤، مبوجـب قرارهـا       اجلمعية العامـة   قررت )٦٥٨(

لطـوارئ بإضـافة عنـصر لتقـدمي املـنح يـستند إىل التربعـات املقدمـة مـن                   لالسـتجابة حلـاالت ا    الصندوق املركزي   
وانظر أيضا  . القطاع اخلاص من قبيل الشركات، واألفراد واملنظمات غري احلكومية        كيانات  القطاع احلكومي و  
يونيه /حزيران ٤املؤرخة   A/62/72–E/2007/73لطوارئ، الوثيقة   الصندوق املركزي ملواجهة ا   : تقرير األمني العام  

 .٢٠٠٦أيلول / سبتمرب١٤ املؤرخة A/61/85–E/2006/81 الوثيقة و؛ ٢٠٠٧
، املـادة الرابعـة   ١٩٩١انظر على سبيل املثال، اتفاقية البلدان األمريكية لتسهيل املساعدة يف حاالت الكـوارث،            )٦٥٩(

واملـادة الثانيـة   ] الدولـة املتلقيـة للمـساعدة   مـن  املتعلقـة بالـدعم املقـدم    [ادة التاسـعة  باستثناء أحكام املـ   ’’( عشرة  
، تقـدم املـساعدة علـى نفقـة الدولـة املقدمـة للمـساعدة، دون حتميـل أي                   ]املتعلقة باملطالبات والتعـويض   [عشرة  

تفـاق املنـشئ للوكالـة      الوا؛  )‘‘تكلفة للدولة املتلقية للمساعدة، ما مل تتفـق هاتـان الـدولتان علـى خـالف ذلـك                 
، املـادة   ١٩٩٥؛ واتفاقيـة املعونـة الغذائيـة،        ١٩ املـادة    ،١٩٩١ االت الكـوارث،  حلـ الكاريبية لالستجابة الطارئة    

تفاقية املربمة بني حكومة اجلمهورية الفرنسية وحكومة مملكة بلجيكا بشأن املساعدة املتبادلة            الا و ؛)١(العاشرة  
يعقـد أيـضا ترتيـب خـاص بـشأن          ’’) (٤ (١٤ و   ٨ املادتـان    ،١٩٨١طـرية،   يف حاالت الكوارث واحلوادث اخل    

ملــساعدة املتبادلــة يف مكافحــة الكــوارث ا؛ واتفاقيــة .)‘‘ أعــاله٨ مــن املــادة ٣النفقــات املــشار إليهــا يف الفقــرة 
ادث ملتبادلـة يف حـاالت الكـوارث أو احلـو         املـساعدة   اتفاق   وا ؛٩املادة  ،  ١٩٨٤  بلجيكا، -واحلوادث، هولندا   

ملـساعدة  ا؛ واتفاقية ٨املادة  ،١٩٨٥مجهورية أملانيا االحتادية،  -، الدامنرك  )ذكرات متبادلة املشفوع مب (اخلطرية  
تفاقيــة املربمــة بــني  ال؛ وا٨ املــادة ،١٩٧٧ أملانيــا، -املتبادلــة يف حالــة الكــوارث أو احلــوادث اخلطــرية، فرنــسا   

اعدة املتبادلـــة يف حـــاالت الكـــوارث الطبيعيـــة أو احلـــوادث  وبلجيكـــا بـــشأن املـــساالحتاديـــة أملانيـــا مجهوريـــة 
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__________ 

 

لتأهــب للكــوارث والوقايــة منــها، واملــساعدة املتبادلــة يف  بــشأن ا؛ واتفــاق التعــاون ٨  املــادة،١٩٨٠ اخلطــرية،
ملـساعدة املتبادلـة بـني مرافـق     ااتفـاق  و، املادة السادسة عـشرة؛  ١٩٨٨األرجنتني،  -حاالت الكوارث، إسبانيا    

املبــادئ التوجيهيــة و؛ ٣ املــادة ،١٩٧٠ مونــاكو،- فرنــسا ١٩٧٠  واحلمايــة املدنيــة لفرنــسا ومونــاكو،اإلغاثــة
مبادئ أوسـلو   ’’ -املدنية يف اإلغاثة يف حاالت الكوارث       أصول احلماية   املتعلقة باستخدام األصول العسكرية و    

ابطــة القــانون الــدويل، مــشروع  ؛ ور٢٧؛ الفقــرة ٢٠٠٦نــوفمرب /، تــشرين الثــاين١ التنقــيح رقــم ،‘‘التوجيهيــة
 .١٢ املادة ،١٩٨٠ تفاق النموذجي املتعلق بالقانون الدويل الطيب واإلنساين،الا

ــوارئ        )٦٦٠( ــاالت الطـ ــساعدة يف حـ ــسليم املـ ــل يف تـ ــة التعجيـ ــشروع اتفاقيـ ــال، مـ ــبيل املثـ ــى سـ ــر علـ  ،١٩٨٤انظـ
)A/39/267/Add.2-E/1984/96/Add.2ــادة ،) املرفـــق ــاق ١٥ املـ ــاا؛ واتفـ ــاالت  لتعـ ــة يف حـ ــساعدة املتبادلـ ون واملـ

املـربم بـني حكومـة اجلمهوريـة الفرنـسية وحكومـة            تفـاق   واال؛  ١٠ املـادة    ،١٩٩٥  إسـتونيا،  -احلوادث، فنلندا   
لتعـاون  ااتفـاق  و؛ ٧املـادة  ، ١٩٨٨، األمـن املـدين  الوقاية من الكوارث وإدارهتـا و     يف جمال   لتعاون  ماليزيا بشأن ا  

تفــاق املــربم بــني ال؛ وا٤ املــادة ،١٩٨٧  املغــرب،-املدنيــة، إســبانيا جمــال الوقايــة ة يف الــتقين واملــساعدة املتبادلــ
حكومة اجلمهوريـة اليونانيـة وحكومـة االحتـاد الروسـي بـشأن التعـاون يف جمـال الوقايـة مـن الكـوارث الطبيعيـة                    

دلـة بـني مرافـق املطــافئ     املـساعدة املتبا يـة ؛ واتفاق١٢املـادة  ، ٢٠٠٠النامجـة عـن األنـشطة البـشرية،      والكـوارث 
اتفــاق املــساعدة و، املــادة اخلامــسة؛ ١٩٧٣املــستكملة بربوتوكــول  ،١٩٥٩والطــوارئ الفرنــسية واإلســبانية،  

هني وألغـي بـالربوتوكول املـربم بـني         أالذي   (،١٩٨٠ة،  املتبادلة بني مرافق املطافئ والطوارئ الربتغالية واإلسباني      
) ١٩٩٢ة بشأن التعاون الـتقين واملـساعدة املتبادلـة يف ميـدان احلمايـة املدنيـة،             مملكة إسبانيا واجلمهورية الربتغالي   

احلوادث اإلشــعاعية، الوكالــة املتبادلــة فيمــا يتــصل بــ لمــساعدة األورويب لاتفــاق دول الــشمال و؛ )٢( ٥املــادة 
ــة   ــة للطاقــة الذري ــدامنرك -الدولي ــرويجوالــسويد  ال ــدا والن ــة ١٩٦٣ ،وفنلن ــا، و ؛)٣(، املــادة الثالث جملــس أوروب

احلدود يف جمال احلماية املدنية واملـساعدة    للجنة وزراء الدول األعضاء املعنية بالتعاون عرب   Rec(2002)3التوصية  
 الوزراءاملتبادلة يف حاالت الكوارث الطبيعية والتكنولوجية اليت حتدث يف املناطق احلدودية، واليت اعتمدهتا جلنة       

ــارس / آذار٦يف  ــرة  ٧٨٦جتمــاع  يف اال٢٠٠٢م ــوزراء، الفق ــواب ال ــرار )ج (١٣ لن ــة  ؛ وق املفوضــية األوروبي
2004/277/EC, Euratom  الــذي يرســي قواعــد تنفيــذ قــرار اجمللــس   ٢٠٠٣ديــسمرب / كــانون األول٢٩املــؤرخ 
2001/792/EC, Euratom ،ليــة تــسهيل تعزيــز التعــاون يف جمــال تــدخالت املــساعدة للحمايــة املدنيــة،   املنــشئ آل

وينص على أنه ما مل يتفق على خالف ذلك، فإن التكاليف تدفعها الدولـة املتلقيـة للمـساعدة الـيت                     ( ٣٥ املادة
أفرقـة  ’’تؤوي أيضا وتطعم أفرقـة املـساعدة املنتميـة إىل الـدول املـشاركة طيلـة فتـرة التـدخل، لكنـه يـضيف أن                          

اتفاقيـة تقـدمي املـساعدة يف حالـة       و؛  )‘‘ولـة املساعدة تكون مستقلة لوجيستيا يف البداية ومكتفية ذاتيـا لفتـرة معق           
) ١( ٧ املـادة     يف، ؛ وتالحـظ هـذه االتفاقيـة األخـرية        ٧ املـادة    ١٩٨٦ ،إشـعاعي وقوع حادث نووي أو طـارئ       

، “جيوز ألي طرف يقدم املـساعدة أن يقـدم تلـك املـساعدة دون حتميـل الدولـة الطالبـة أيـة تكـاليف               ”أوال أنه   
عنـد تقـدمي املـساعدة علـى أسـاس سـداد تكاليفهـا كليـا أو جزئيـا،          ”علـى أنـه     املرجع نفسه، لكنها تنص أيـضا       

تسدد الدولة الطالبة للطرف الذي يقدم املساعدة التكاليف املترتبة على اخلدمات الـيت يقـدمها أفـراد أو هيئـات        
لتـها بـصورة    نيابة عن هذا الطرف؛ ومجيع املصاريف املتـصلة باملـساعدة والـيت ال تكـون الدولـة الطالبـة قـد حتم                     

جيـوز للطـرف الـذي      ” غري أهنا تالحظ كذلك أنه خالفا هلذه القرينـة،           )).٢ (٧املرجع نفسه، املادة    (“ مباشرة
يقدم املـساعدة أن يتنـازل يف أي وقـت عـن كـل هـذه التكـاليف أو عـن جـزء منـها، أو أن يوافـق علـى تأجيـل                        

اد الدولـة املتلقيـة للمـساعدة قـد صـيغت يف            وهكـذا، فـإن قرينـة سـد       )). ٣ (٧املرجـع نفـسه، املـادة       (“ سدادها
 .حكمني يوحيان بإمكانية أن تتنازل الدولة املقدمة للمساعدة عن ذلك السداد
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 اخلطط اإلقليمية )ج( 
إن النــهج اإلقليمــي يف ســداد تكــاليف اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ، وإن كــان أقــل    - ٢١٨

وعلـى سـبيل املثـال، تـنص معاهـدة         . شيوعا من النهجني السابقني، هنج اعتمدته صكوك معينـة        
 الدولــة املرســلة’’ثنائيــة لإلغاثــة يف حــاالت الكــوارث أبرمــت بــني فرنــسا وسويــسرا علــى أن   

ــة      ــة الطالبـ ــة للدولـ ــة احلدوديـ ــا يف املنطقـ ــدما جتـــري عملياهتـ للمـــساعدة تتحمـــل النفقـــات عنـ
ــساعدة ــة     ،للمـ ــة الطالبـ ــها الدولـ ــشغيلية تتحملـ ــإن النفقـــات التـ ــة، فـ ــذه املنطقـ ــارج هـ ــا خـ  أمـ
ــة يف حــاالت     .)٦٦١(‘‘للمــساعدة ــوال، فــإن القــانون اليابــاين لإلغاث  الكــوارث وعلــى نفــس املن

 فإنــه تنــاول -اقش تقاســم التكــاليف بــني اليابــان والــدول األخــرى   وإن مل ينــ- ١٩٤٧ لعــام
مــسألة التكــاليف بــني احملافظــات داخــل اليابــان بعبــارات مماثلــة، حيــث نــص علــى أن تكــاليف 
أنشطة اإلغاثة تدفعها احملافظـة الـيت جـرت فيهـا أنـشطة اإلغاثـة، وأنـه جيـوز ألي حمافظـة تقـدم                     

ة املتلقيـــة للمـــساعدة عـــن التكـــاليف املتكبـــدة يف     املـــساعدة أن تطالـــب بـــالتعويض احملافظـــ   
 .)٦٦٢(اإلغاثة أنشطة

 
  لتقاسم التكاليفاألخرىاألساليب  )د( 

ــأربع طرائــق أخــرى علــى األقــل   أخــرىتناولــت صــكوك  - ٢١٩ أوال، .  تقاســم التكــاليف ب
 اتتـضمن اتفاقيـة تـامبريي حكمـا مفـصال للغايـة بـشأن دفـع أو اسـترداد التكـاليف، يقـيم نظامـ            

 للدول األطراف أن تشترط لتقدمي املـساعدة يف جمـال االتـصاالت        جيوز’’يا عموما مبوجبه    طوع
السلكية والالسلكية للحد من الكوارث ولعمليات اإلغاثة موافقة الدولة الطرف الطالبـة علـى               

__________ 
 .١٠ املادة ،١٩٨٧ سويسرا، -ملساعدة املتبادلة يف حالة الكوارث أو احلوادث اخلطرية، فرنسا ااتفاق  )٦٦١(
ــ (ثالكــوارقــانون اإلغاثــة يف حــاالت   )٦٦٢(  ٣٣، املادتــان )١٩٤٧أكتــوبر / تــشرين األول١٨؛ ١٠٨م القــانون رق

وفيمـا عـدا   . ،الفـصل الـسابع   ١٩٩٧،  )اليابان(وانظر أيضا القانون األساسي لتدابري التصدي للكوارث        . ٣٤ و
هذا املثال، ال تتضمن التشريعات الوطنية اليت مت استعراضها أحكاما تـنظم احلقـوق والواجبـات النـسبية املتعلقـة            

بل إن القوانني الوطنية إلدارة الكوارث أو القـوانني األخـرى ذات الـصلة كـثريا مـا تـدرج أحكامـا                      . بالتكاليف
 ،انظــر علــى ســبيل املثــال، قــانون إدارة الكــوارث. تــضع ميزانيــة ســنوية للوقايــة مــن الكــوارث واالســتجابة هلــا

قانون إدارة الكوارث الوطنيـة،  ؛ و)‘‘التمويل، احلسابات، مراجعة احلسابات   ’’(، الفصل التاسع    )اهلند (٢٠٠٥
، ١٩٨٢ ،)نيبـال (الوطنيـة   ) الكوارث(اجلوائح  قانون  و؛  )‘‘امليزانية’’ (١٦، الفقرة   ١٩٩٨ ،٢١، رقم   )فيجي(

ــنقح يف  ــم ١٩٩٢ و ١٩٨٩امل ــادة B.S (1982) 2039، رق ــصندوق’’ (١٣، امل ــانون إدارة الكــوارث  )‘‘ال ؛ وق
؛ والئحة القانون الوطين حلاالت الطوارئ،      )‘‘صندوق اجمللس ’’ (١٧، املادة   ٢٠٠٥ ،١٣، رقم   )سري النكا (

، )كوسـتاريكا  (٢٠٠٠فربايـر  / شباط ٣االت الطوارئ،   االستجابة حل الئحة الوقاية من املخاطر و    : ٧٩١٤رقم  
 ).‘‘الصندوق الوطين للطوارئ’’(الباب الثالث، الفصل الثاين 
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 ومىت قررت الدولة املقدمة للمساعدة ممارسـة حقهـا   .)٦٦٣(‘‘دفع أو سداد التكاليف أو الرسوم   
، فـإن االتفاقيـة تـنص علـى أن تلـك الـشروط              ترهن مـساعدهتا بـشروط    تفاقية يف أن    مبوجب اال 

ــشمل    ال ــة وت ــد وأن توضــع كتاب ــسداد؛  ) أ(ب ــدفع أو ال ــه  ) ب(شــرط ال ــغ املطلــوب دفع واملبل
أو شـروط أو قيـود أخـرى        أحكـام   أي  و) ج(اليت سيحـسب مبقتـضاها؛      الشروط  سداده أو    أو

 يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر، العملة اليت سـيتم هبـا         تنطبق على هذا الدفع أو السداد، مبا      
 وتضع االتفاقية عدة معايري تراعيهـا الـدول املقدمـة للمـساعدة يف حتديـد          .)٦٦٤(الدفع أو السداد  

مــا إذا كــان ينبغــي أن يكــون تقــدمي املــساعدة مــشروطا باتفــاق علــى دفــع أو ســداد تكــاليف    
 .)٦٦٥(أو الرسوم، وشروط السدادرسوم حمددة، وكذا مبلغ تلك التكاليف  أو

ثانيا، تقسم بعض الـصكوك التكـاليف العامـة بـني األطـراف، وتـنص علـى أن أنواعـا                     - ٢٢٠
ــة مــن التكــاليف   ــمعين ــة واحــدة و  ت ــدفعها عــادة جهــة فاعل دفع اجلهــات األخــرى التكــاليف  ت

بـني  ربمـة   املوعلى سبيل املثال، تقسم املعاهـدة الثنائيـة لإلغاثـة يف حـاالت الكـوارث                . األخرى
 تـدفع الدولـة املقدمـة للمـساعدة     هااسـتنادا إىل صـيغة مبوجبـ      النفقـات بينـهما     األرجنتني وشيلي   

ــاليف        ــسم التكـ ــراد، وتقـ ــاليف األفـ ــساعدة تكـ ــة للمـ ــة املتلقيـ ــدفع الدولـ ــل، وتـ ــاليف النقـ تكـ
 .)٦٦٦(بالتساوي التقنية
إىل مـا إذا كانـت   ثالثا، مت الوقوف على صك حيـدد مـسؤولية دفـع التكـاليف اسـتنادا         - ٢٢١

إذا كان الطرف قـد     ’’الدولة املتلقية للمساعدة قد بادرت إىل طلب املساعدة، وينص على أنه            
اختذ التدابري بناء على طلب صريح من طـرف آخـر، فـإن علـى الطـرف امللـتمس أن يـسدد إىل           

__________ 
، ت الـسلكية والالسـلكية للحـد مـن الكـوارث ولعمليـات اإلغاثـة        ة بتقدمي موارد االتصاال   قاتفاقية تامبريي املتعل   )٦٦٣(

ــران١٨ ــه/ حزيـ ــادة (United Nations Treaty Series, vol. 2296, No.40906) ،١٩٩٨ يونيـ ) ١( ٧ املـ
 ).مضاف التوكيد(

 ).٢ (٧املرجع نفسه، املادة  )٦٦٤(
الكارثـة أو املخـاطر الطبيعيـة أو     وطـابع   إلنـسانية؛   مبادئ األمم املتحدة املتعلقة باملساعدة ا     : وتشمل هذه املعايري   )٦٦٥(

املنطقـة املتـضررة مـن الكارثـة، أو     ومكان منشأ الكارثـة؛    واحملتمل؛  تأثريها  الكارثة، أو   وتأثري  املخاطر الصحية؛   
اليت حيتمل أن تتضرر منـها؛ وحـدوث كـوارث سـابقة واحتمـال حـدوث كـوارث مقبلـة يف املنطقـة املتـضررة؛            

متـضررة مـن الكارثـة أو املخـاطر الطبيعيـة أو املخـاطر الـصحية علـى التأهـب هلـذه األحـداث                        وقدرة كل دولـة     
 ).٨( ٧املرجع نفسه، املادة . االستجابة هلا؛ واحتياجات البلدان النامية أو

، ٦ املـادة  ،١٩٩٧ تفاق املربم بني مجهوريـة شـيلي ومجهوريـة األرجنـتني بـشأن التعـاون يف جمـال الكـوارث،                   الا )٦٦٦(
، ٢٠٠٣ينـــــاير / كـــــانون الثـــــاين٢٨، 37.470ورد يف اجلريـــــدة الرمسيـــــة جلمهوريـــــة شـــــيلي، رقـــــم   دوقـــــ

 .٢ و ١ الصفحتان
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مــن إذا كــان الطــرف قــد اختــذ التــدبري انطالقــا  ’’لكــن ‘‘ الطــرف املعــني تكــاليف هــذا التــدبري
 .)٦٦٧(‘‘مبادرته هو، فإن على هذا الطرف أن يتحمل تكاليف تدبريه

، إذ مل تتنـاول العـبء    صـياغة أعـم   رابعا، صيغت أحكام التكاليف يف بعض الصكوك         - ٢٢٢
وعلــى ســبيل املثــال، فــإن مدّونــة الــسلوك للحركــة الدوليــة    . النــسيب لــدفع التكــاليف مباشــرة 

ت غـري احلكوميـة يف جمـال أعمـال اإلغاثـة يف حـاالت            للصليب األمحر واهلالل األمحـر واملنظمـا      
حلمايـة اسـتقاللنا فإننـا سنـسعى إىل تفـادي      ’’، تكتفي بالنص علـى أنـه   ١٩٩٥الكوارث، لعام   

بــني فنلنــدا والنـرويج فــال يــنص  ربم  أمـا االتفــاق املـ  .)٦٦٨(‘‘االعتمـاد علــى مـصدر متويــل واحــد  
يات وتداريب اإلنقاذ املـشمولة هبـذا   تكاليف املتصلة بعمل  الكل طرف يتحمل    ’’سوى على أن    

 وترك صك واحد تفاصيل دفع التكـاليف غامـضة، إذ نـص علـى أنـه يف احلالـة                    .)٦٦٩(‘‘االتفاق
جيـوز للطـرف املقـدم للمـساعدة أن يطالـب      ’’اليت يلغي فيها الطرف الطالب طلـب املـساعدة،    

ــترداد النفقــات الــيت تكبــدها إىل     ــة] تلــك[باس  يــنص االتفــاق ورغــم أن هــذا  .)٦٧٠(‘‘اللحظ
بوضوح على أن الدولـة املتلقيـة للمـساعدة جيـب عليهـا أن تـدفع أي تكـاليف متكبـدة بـسبب                       

يف حالــة كارثــة، فإنــه حيجــم عــن الــنص صــراحة علــى أن الــدول املتلقيــة  إغاثــة إلغائهــا لعمليــة 
 .)٦٧١(للمساعدة مسؤولة عن تكاليف عمليات اإلغاثة يف حاالت الكوارث كقاعدة عامة

 
 عة والتعويضالتب - ٨ 

تتناول األحكـام املتعلقـة بالتبعـة والتعـويض يف الـصكوك املتـصلة باإلغاثـة يف حـاالت                    - ٢٢٣
هـو متوقـع،     وكمـا . الكوارث مسألة توزيع املسؤولية سواء بني الدول أو فيمـا يتعلـق بـاألفراد             

وانني تركز الصكوك الدولية على توزيع التبعة والتعويض فيمـا بـني الـدول، يف حـني تركـز القـ                   

__________ 
 .، امللحق١٩٩٠، االتفاقية الدولية لالستعداد والتصدي والتعاون يف ميدان التلوث الزييت )٦٦٧(
 .٤ الفقرة  )٦٦٨(
 .١٠، املادة ١٩٨٦، اطق احلدودية بني فنلندا والنرويجالتفاق املتعلق بالتعاون بشأن خدمات اإلنقاذ يف املنا )٦٦٩(
االتفاق املـربم بـني حكومـات الـدول املـشاركة يف منظمـة التعـاون االقتـصادي يف منطقـة البحـر األسـود بـشأن                            )٦٧٠(

النامجــة عــن  االت الكــوارث الطبيعيــة والكــوارثحلــالتعــاون يف تقــدمي املــساعدة الطارئــة واالســتجابة الطارئــة  
 .١٣البشرية، املادة األنشطة 

ـــ      )٦٧١( ــة املقدمــة للمــساعدة ب ــة للمــساعدة إمــداد الدول ــة املتلقي كــل الــسلع ’’ ويــشترط حكــم ســابق أن تعيــد الدول
للعمــل يف املنطقــة املنكوبــة، غــري أنــه ال يتنــاول مــسألة مــا إذا كــان ذلــك يــشمل شــحنات اإلغاثــة ‘‘ الــضرورية

كما ال يسوي مسألة ما إذا كانـت الدولـة تتحمـل املـسؤولية     . ةنفسها، أو يقتصر على مواد إعاشة فريق اإلغاث 
 .))٣( ٨املرجع نفسه، املادة  (يف هناية املطاف عن تكاليف السلع املقدمة
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 الفـرع  وسيستقصي هـذا     .)٦٧٢( تعويضهم  على الوطنية على التبعة الواقعة على كاهل األفراد أو       
كــل واحــد منــهما تباعــا، وينتــهي ببحــث قــصري لــشىت البنــود األخــرى الــيت تتــردد يف أحكــام    

 .والتعويض التبعة
 

 توزيع التبعة والتعويض بني الدول )أ( 
ــع التبعــة بــني   تناولــت الــصكوك املتعلقــة باإلغاثــ  - ٢٢٤ ة يف حــاالت الكــوارث مــسألة توزي

فـأوال،  . الدول بطرائـق ختتلـف عـن الطرائـق املتوخـاة عـادة يف القواعـد العامـة للقـانون الـدويل                  
ــدو مــصطلح       ــا يب ــصكوك فيم ــستخدم تلــك ال ــة”وكمــسألة اصــطالحية، ت  (Liability) “التبع

نامجـة عـن فعـل غـري مـشروع دوليـا             املترتبة، سواء كانت     مبفهومها العام لتعين هبا كل األضرار     
ــام       ــدويل الع ــانون ال ــابق اســتخدامه املتخــصص يف الق ــو اســتخدام ال يط  .)٦٧٣(أم مل تكــن، وه

مــا دام هــو املــصطلح   )liability(‘‘ التبعــة’’ولــذلك سيــستخدم يف بقيــة هــذا الفــرع مــصطلح   
أن  علــى أن يكــون مفهومــا   ارئ،املــستخدم يف صــكوك املــساعدة الغوثيــة يف حــاالت الطــو     

املـــــصطلح األدق يف بعـــــض احلـــــاالت يف إطـــــار القواعـــــد العامـــــة للقـــــانون الـــــدويل هـــــو  
 ).responsibility(‘‘ املسؤولية’’ مصطلح
ثانيا، تتناول تلك الصكوك مسألة إسناد السلوك غري املـشروع إىل الدولـة أو املنظمـة                 - ٢٢٥

. ا القواعـد العامـة للقـانون الـدويل        املعنية بطريقة ختتلف اختالفا بينا عن الطريقة اليت تتناوهلـا هبـ           
فلكي تكون الدولة مسؤولة عن أعمال فرد أو مجاعة مبوجب القواعد العامة للقـانون الـدويل،                

وتثبـت  . يتعني أن يكون سلوكها قابال لإلسناد إىل تلـك الدولـة نتيجـة لـصلة مـا قائمـة بينـهما                    
عــين أو اجلماعــة املعنيــة تــشكل هــذه الــصلة يف غالــب األحيــان بإقامــة الــدليل علــى أن الفــرد امل 

. )٦٧٤(‘‘علـى توجيهـات تلـك الدولـة أو حتـت رقابتـها            ’’بنـاء   جهازا لتلـك الـدول أو تتـصرف         
فوحدة اإلغاثة يف حاالت الكوارث اليت تنشئها األمم املتحدة هـي مبـدئيا جهـاز فرعـي لألمـم                  

__________ 
، بكون التكـاليف هتـم تلـك النفقـات     يف الفرع السابقوالواردة  تتميز هذه املناقشة عن تلك املتعلقة بالتكاليف،    )٦٧٢(

من عملية اإلغاثة يف حاالت الكوارث، يف حني أن املسؤولية تتناول تلك النفقـات              اليت تشكل بالضرورة جزءا     
 . املخالفات من جانب الفاعلني املشاركني اإلضافية غري املتوقعة النامجة عن التقصري أو

 مـن  - إذا كان األمر كذلك، فإن النفقات غري املتوقعة غري النامجة عن املخالفات الـيت يرتكبـها أحـد األطـراف             )٦٧٣(
 سـتعترب يف    -قبيل كارثـة إضـافية حتـدث ضـررا ماليـا وخـسائر يف األرواح لعمليـة إغاثـة يف حـاالت الكـوارث                         

 .وإذا مل يكن األمر كذلك، فإن الفرق بني التبعة والتكلفة غري واضح يف هذه احلاالت. سياق التبعة
، ٥٦/٨٣، قـرار اجلمعيـة العامـة    ٢٠٠١ (، دوليـا سؤولية الدول عن األفعـال غـري املـشروعة   املواد املتعلقة مب  انظر   )٦٧٤(

 .١١-٤املواد ، )Corr.4، و )اجمللد األول (،A/56/49 يف الوثيقة ةاملصوباملرفق، بصيغته 
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ت لإلغاثـة يف   وستتوقف املسؤولية عن تـصرف عمليـا  .)٦٧٥(املتحدة وتصرفها يسند إىل املنظمة 
 القيادة التشغيلية والرقابة على ذلك التـصرف يف          له حاالت الكوارث على الطرف الذي ختول     

علـى العمليـة إذا كانـت تلـك      ‘‘ رقابة فعليـة  ’’الترتيبات املنشئة للعملية أو الطرف الذي ميارس        
 .)٦٧٦(الترتيبات الشكلية منعدمة

 إمـا املنـصوص     -لرقابـة علـى التـصرف املعـين         وخالفا ملعيار اإلسناد املرتبط مبمارسـة ا       - ٢٢٦
رقابـة  ’’عليها قانونا أو عن طريـق ترتيبـات رمسيـة مـسبقة أو املمارسـة حبكـم الواقـع يف شـكل                       

 تعتمـد صـكوك املـساعدة الغوثيـة يف حـاالت الكـوارث عمومـا معيـار للتبعـة يرتكـز                     -‘‘ فعلية
برقابـة  ة أي ضـرر ناشـئ ال بـصلة          ومبوجب معيار للتوزيع، حتدد تبع    . فقط على التوزيع املسبق   

وعلـى سـبيل املثـال، ميكـن     . هلا طابع رمسي أو فعلي، بل بتوزيع عن طريـق صـيغة حمـددة سـلفا           
 املخــاطر كافــةالوقــوف علــى توجــه أويل واضــح يلــزم الدولــة املتلقيــة للمــساعدة بــأن تتحمــل  

 أو تـرتبط علـى      قـدميها  ت واملطالبات اليت تنجم عن املساعدة املقدمـة يف إقليمهـا أو حتـدث أثنـاء              
وفيمــا يتعلــق باالتفاقيــات املتعــددة األطــراف، تكــون تلــك األحكــام شــاملة، إذ . حنــو آخــر هبــا

أن أن الدولـة املتلقيـة للمـساعدة توافـق علـى           )أ: ( يف الغالب بنودا مستقلة تفيد مبا يلي       تتضمن
 عــن أي مطالبــات تــربئ الدولــة املقدمــة للمــساعدة أو األفــراد املقــدمني هلــا مــن أي مــسؤولية  

تبعات فيمـا يتـصل باملـساعدة املقدمـة، عـدا فيمـا يتعلـق مبـسؤولية األفـراد الـذين تـسببوا يف                         أو
__________ 

انظر نص مشاريع املواد املتعلقة مبسؤولية املنظمات الدوليـة الـيت اعتمـدهتا حـىت اآلن جلنـة القـانون الـدويل، مـع                         )٦٧٥(
تصرف األجهزة  (٥، واملادة )قاعدة عامة بشأن إسناد التصرف إىل منظمة دولية      (٤ة  سيما املاد  شروحها، وال 

جتـاوز حـدود    (٦، واملـادة  )أو املسؤولني ممن تضعهم حتت تصرف املنظمة الدولية دولة أو منظمة دولية أخـرى     
 ، يف )دراً عنـها  التـصرف الـذي تعتـرف بـه منظمـة دوليـة وتعتـربه صـا                (٧، واملـادة    )السلطة أو خمالفة التعليمـات    

وتتنـاول  . ٧١ الفقـرة  ،)A/59/10 (،١٠  امللحق رقمالدورة التاسعة واخلمسون، ،الوثائق الرمسية للجمعية العامة  
شري إىل تـ إسناد املسؤولية إىل وحدات اإلغاثة يف حـاالت الكـوارث، إذ          ٥شرح مشروع املادة    من  ) ٩(الفقرة  

ت حفـظ الـسالم لتـشمل أجهـزة الدولـة األخـرى املوضـوعة حتـت         ميكن أن توسع املبادئ املطبقة على قوا      ’’أنه  
 ).التوكيد مضاف(،‘‘مثل وحدات اإلغاثةتصرف األمم املتحدة، 

 يقـسم وحـدات اإلغاثـة يف حـاالت الكـوارث إىل       ١٩٧١والواقع أن حتليال قانونيا لألمني العام أجـري يف عـام             )٦٧٦(
لمنظمــة، ووحــدات تنــشئها ســلطة غــري األمــم املتحــدة  وحــدات تنــشئها األمــم املتحــدة وتعتــرب جهــازا فرعيــا ل 

الوحـدات الـيت يتيحهـا كيـان مـستقل          : الفئة الثانية هي أيضا إىل فئتني فـرعيتني       تنقسم  و. تعترب جهازا فرعيا   وال
أن تكون األمم املتحدة طرفـا يف الترتيبـات مـع           فيها  عن األمم املتحدة دون مشاركة هذه األخرية واليت ال يلزم           

، وتلك اليت ينشئها كيـان مـستقل    )حىت ولو كان ذلك استجابة لقرار للجمعية العامة       (املتلقية للمساعدة   الدولة  
تسري بشأهنا عالقة تعاقدية أو حىت عالقة على قدر أقل من           ’’عن األمم املتحدة عن طريق هذه األخرية، واليت         

 Legal Status of. ‘‘ة يف حـاالت الكـوارث  تحدة والسلطة اليت أنشأت وحدة اإلغاثـ الطابع الرمسي بني األمم امل

Disaster Relief Units Made Available through the United Nations, Excerpt from a report of the Secretary 

General (E/4994, Annex III) ( اإلغاثة يف حاالت الكـوارث املتاحـة عـن طريـق األمـم      لوحداتاملركز القانوين 
 United Nations Juridical Yearbookيف ) E/4994, Annex III(ت مـن تقريـر لألمـني العـام،     املتحـدة، مقتطفـا  

 .١٨٧، الصفحة )1971)
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أن الدولـة املتلقيـة للمـساعدة توافـق علـى            )ب (؛ضرر بسوء تصرف عمدي أو بتقصري جسيم      
ب هبـا  أو الـضرر الـيت كـان بإمكاهنـا أن تطالـ       التنازل عن كل املطالبات بالتعويض عن اخلسارة      

أن الدولـة املتلقيـة      )ج (؛الدولة املقدمة للمساعدة أو األفراد املقدمني هلا نتيجة لتقدمي املساعدة         
ــة املق    توافــق للمــساعدة  ــة الدول ــسدد أي مطالبــات تطالــب هبــا األطــراف الثالث مــة دعلــى أن ت

ولـة  علـى تعـويض الد    توافـق   أن الدولة املتلقيـة للمـساعدة        )د (؛للمساعدة عن خسارة أو ضرر    
أو املنظمة املقدمة للمساعدة عن وفاة أو إصابة أفراد الدولة املقدمة للمساعدة، أو عـن الـضرر                 

 .)٦٧٧(الذي يلحق معدات أو أدوات الدولة املقدمة للمساعدة، فيما يتصل باملساعدة
بعــض املعاهــدات الثنائيــة هنجــا ممــاثال يــشترط مــسؤولية شــاملة للدولــة املتلقيــة  تتبــع و - ٢٢٧

 وتبـدأ معاهـدات     .)٦٧٨(ة عن الضرر احلاصل أثناء عملية اإلغاثة يف حـاالت الكـوارث           للمساعد
ــشترطأخــرى حبكــم   ــة      ي ــات املوجهــة ضــد الدول ــدة عــن كــل املطالب ــة املتعاق ــازل الدول  أن تتن

املاليـة الـيت يتـسبب فيهـا عـضو فريـق للدولـة األخـرى أثنـاء قيامـه مبهامـه               األخرى عن اخلـسائر   
ة البدنيـة لعـضو فريـق أو عـن وفاتـه أثنـاء قيامـه مبهامـه، لكنـها تـركن                      املطالبات عـن اإلصـاب     أو

بعدئذ إىل منوذج املسؤولية لدى الدولة املتلقية للمـساعدة فيمـا يتعلـق بـالتعويض عـن األضـرار                   
 وتسمح معاهدات أخرى للدولة املتلقيـة للمـساعدة باملطالبـة        .)٦٧٩(بالغرياليت تلحق    أو اخلسائر 
__________ 

احلوادث اإلشــعاعية، املتبادلــة فيمــا يتــصل بــلمــساعدة األورويب لانظــر علــى ســبيل املثــال، اتفــاق دول الــشمال  )٦٧٧(
ــة؛ و، ١٩٦٣ ــادة الرابعـ ــسل واملـ ــة التعجيـــل يف تـ ــوارئ،  مـــشروع اتفاقيـ ــاالت الطـ  ،١٩٨٤يم املـــساعدة يف حـ

تفاق املربم بني حكومات الدول املشاركة      ال؛ وا ٢٢ املادة   )، املرفق A/39/267/Add.2-E/1984/96/Add.2 الوثيقة(
يف منظمة التعاون االقتصادي يف منطقـة البحـر األسـود بـشأن التعـاون يف تقـدمي املـساعدة الطارئـة واالسـتجابة                         

؛ واتفاقيـة  ١٤املـادة  ،  ١٩٩٨ كوارث الطبيعيـة والكـوارث النامجـة عـن األنـشطة البـشرية،            الطارئة يف حاالت ال   
تفاقية البلدان األمريكية ا؛ و١٠ املادة ،١٩٨٦ ،إشعاعيتقدمي املساعدة يف حالة وقوع حادث نووي أو طارئ       

 للوكالـة الكاريبيـة     االتفـاق املنـشئ   و ؛، املـادة الثانيـة عـشرة      ١٩٩١لتسهيل املساعدة يف حاالت الكوارث لعـام        
 .٢٣، املادة ١٩٩١لالستجابة الطارئة يف حاالت الكوارث، 

تفاق املربم بني حكومة اجلمهورية اليونانية وحكومـة االحتـاد الروسـي بـشأن التعـاون                االانظر على سبيل املثال،      )٦٧٨(
تفـاق  اال؛  ١٣ املـادة    ،٢٠٠٠ يف جمال الوقاية من الكوارث الطبيعيـة والكـوارث النامجـة عـن األنـشطة البـشرية،                

املربم بني اجمللس االحتادي السويسري وحكومة مجهورية الفلـبني بـشأن التعـاون يف حالـة الكـوارث الطبيعيـة أو         
 .١٠املادة ، ٢٠٠١حاالت الطوارئ الكربى، 

ساعدة املتبادلـة يف  تفاق املربم بني مجهورية النمسا ومجهورية أملانيا االحتاديـة بـشأن املـ     االانظر على سبيل املثال،      )٦٧٩(
ملـساعدة ملتبادلـة يف حـاالت الكـوارث أو          ا؛ واتفاق   ١١ املادة   ،١٩٨٨ حاالت الكوارث أو احلوادث اخلطرية،    

؛ واتفاقيـة  ٩املادة ، ١٩٨٥مجهورية أملانيا االحتادية،  -، الدامنرك )ذكرات متبادلةمب املشفوع(احلوادث اخلطرية  
؛ ٩ املـادة    ،١٩٧٧،   االحتادية  أملانيا  مجهورية -أو احلوادث اخلطرية، فرنسا     ملساعدة املتبادلة يف حالة الكوارث      ا

الذي اهني وألغي   (،  ١٩٨٠،  بني مرافق املطافئ والطوارئ الربتغالية واإلسبانية     املساعدة املتبادلة   لتعاون  اواتفاق  
 واملـساعدة املتبادلـة يف ميـدان        بالربوتوكول املربم بني مملكة إسـبانيا واجلمهوريـة الربتغاليـة بـشأن التعـاون الـتقين               

اإلغاثـة واحلمايـة املدنيـة      مرافـق   ملساعدة املتبادلة بـني     ا؛ واتفاق   ٦، املادة   )١٩٩٢مارس  / آذار ٩احلماية املدنية،   
 بــني مرافــق املطــافئ والطــوارئ الفرنــسية     ة املتبادلــاملــساعدة؛ واتفاقيــة ٤ املــادة ،١٩٧٠ لفرنــسا ومونــاكو، 
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ــالتعويض عــن األضــرار ا   ــسبب       ب ــم أو ب ــساعدة عــن عل ــة للم ــة املقدم ــا الدول ــسبب فيه ــيت تت ل
 .)٦٨٠(اجلسيم التقصري
الذي يرجح مسؤولية الدولة املتلقية للمـساعدة، مثـة توجـه    األويل  وخلف هذا التوجه     - ٢٢٨
فـبعض الـصكوك   .  ميكن الوقوف عليه يتنـاول مـسألة املـسؤولية مـن خـالل هنـج إقليمـي                ويثان

أو املنظمــة املقدمــة للمــساعدة تتحمــل مــسؤولية الــضرر احلاصــل   مــثال تــنص علــى أن الدولــة  
خارج إقليم الدولة املتلقية للمساعدة، وأن الدولة املتلقيـة للمـساعدة تتحمـل مـسؤولية الـضرر                 

 .)٦٨١(احلاصل داخل إقليمها، بصرف النظر عن اجلهة اليت تسببت يف الضرر
فإحـدى املعاهـدات   . بطـرق أخـرى  ومثة أحكـام إضـافية تتنـاول املـسؤولية والتعـويض        - ٢٢٩

 .)٦٨٢( وتــضع املــسؤولية علــى كاهــل الدولــة املقدمــة للمــساعدةالغالــبحتيــد عــن هــذا التوجــه 
وينص أحد الـصكوك علـى أن الدولـة املتلقيـة للمـساعدة تـربئ الدولـة املقدمـة للمـساعدة مـن                       

لكـن الـدولتني   سؤولية عـن الـضرر الـذي يتـسبب فيـه أفرادهـا يف الدولـة املتلقيـة للمـساعدة،           امل

__________ 
 

لتأهـب للكـوارث   بـشأن ا واتفـاق التعـاون   . ، املادة السادسة١٩٧٣ بربوتوكول  ةكملاملست،  ١٩٥٩ واإلسبانية،
، املـادة الـسابعة عـشرة؛    ١٩٨٨األرجنـتني،   -يف حـاالت الكـوارث، إسـبانيا    املتبادلة والوقاية منها، واملساعدة   

 ١٣املـادة  ، ٢٠٠١، ينياألمـن املـدن   واجلمهوريـة الفرنـسية بـشأن احلمايـة و    اإلسبانيةتفاق املربم بني اململكة     االو
 ).حمفوظ لدى شعبة التدوين(

، ١٩٩٥ إســتونيا، -لتعــاون واملــساعدة املتبادلــة يف حــاالت احلــوادث، فنلنــدا اانظــر علــى ســبيل املثــال، اتفــاق  )٦٨٠(
 -واملـساعدة املتبادلـة لتخفيـف آثارهـا، إسـبانيا            للكـوارث    الوقايـة مـن   لتعـاون بـشأن     اتفـاق   وانظر ا ؛  ١١ املادة
 .١٣، املادة ٢٠٠٠ د الروسي،االحتا

 ,Peter MacAlister-Smith,, Draft International Guidelines for Humanitarian Assistance Operations:انظـر  )٦٨١(

Heidelberg, Germany: Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, 1991 ،
، اجتمــاع اجلمعيــات الوطنيــة للبلقــان بــشأن القــانون املوصــى هبــاعــد واملمارســات القوا؛ أمــا ٢٥-٢٤املادتــان 

املسؤولية على كاهل الدولة املتلقية للمساعدة عن األضرار احلاصـلة          فتضع  الدويل لالستجابة حلاالت الكوارث     
، املـادة   ١٩٦٣ة،  احلوادث اإلشـعاعي  املتبادلة فيما يتصل بـ    لمساعدة  األورويب ل اتفاق دول الشمال    و ؛يف إقليمها 
الوثيقــــة  (،١٩٨٤ مــــشروع اتفاقيــــة التعجيــــل يف تــــسليم املــــساعدة يف حــــاالت الطــــوارئ، و؛)٤(الرابعــــة 

A/39/267/Add.2-E/1984/96/Add.2 نص على أن الدولة املقدمة للمساعدة تتحمـل        تو) (٣ (٢٢ املادة   ،)، املرفق
 .) إقليمهاكل املخاطر واملطالب املتصلة بالضرر أو اإلصابة احلاصلة يف

 .٩املادة ، ٢٠٠٢ سانتياغو، تفاق املربم بني شيلي واألرجنتني بشأن التعاون يف جمال الكوارث،الا )٦٨٢(
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 ويربط صكان املسؤولية عـن      .)٦٨٣( الغري تكبدهيعن الضرر الذي    ‘‘ التعويضلتيسري  تتعاونان  ’’
 .)٦٨٤(املتسبب فيهالضرر بدولة منشأ الشخص أو الفرد 

 وال يسمح بقواعد إضافية لإلسناد من قبيل تلك املوجودة يف القواعد العامـة للقـانون                - ٢٣٠
. يف صـكوك املـساعدة الغوثيـة يف حـاالت الكـوارث           التبعـة   م  الدويل إال عدد حمدود مـن أحكـا       

األطراف تؤيد اجلهـود الدوليـة املالئمـة لوضـع قواعـد           ’’وتقتصر هذه األحكام على القول بأن       
ــة   ــال املـــسؤولية والتبعـ ــراءات يف جمـ ــايري وإجـ ــه ، )٦٨٥(‘‘ومعـ ــد  ’’أو أنـ ــع قواعـ ينبغـــي أن توضـ

تلكـات يف الدولـة الطالبـة للمـساعدة بفعـل           الضرر الـذي يلحـق األشـخاص أو املم        ....  لتناول
والضرر الذي يلحق األشـخاص أو املمتلكـات مـن الدولـة الـيت              ] و[اخلدمات الطارئة األجنبية    

 .)٦٨٦(‘‘طلبت منها املساعدة وقدمتها
 

 املسؤولية الفردية والتعويض )ب( 
ثـة يف حـاالت     تتناول عـدة قـوانني وطنيـة مـسائل املـسؤولية الفرديـة النامجـة عـن اإلغا                  - ٢٣١

 أو اجلنائيــة يف -ففيمــا يتعلــق باملــسؤولية، تأخــذ تلــك األحكــام باملــسؤولية املدنيــة . الكــوارث
 لألفــراد الــذين ال ينفــذون األحكــام املوضــوعية لقــانون اإلغاثــة يف حــاالت   -بعــض احلــاالت 

، يـنص مــثال علـى غرامــات   ٢٠٠٣فالقـانون املنغــويل للحمايـة مــن الكـوارث لعــام    . الكـوارث 
 عدم إجناز املسؤولني للتدريب املتعلـق بـالكوارث، وغرامـات          على توغرغ   ٦٠ ٠٠٠صل إىل   ت

 توغرغ على عـدم نقـل شـبكة االتـصاالت ملعلومـات تتعلـق بـالكوارث،           ٢٥٠ ٠٠٠تصل إىل   
 توغرغ على فرادى املواطنني الذين ال يشاركون يف الوقايـة مـن         ٢٥ ٠٠٠وغرامات تصل إىل    

__________ 
 الذي يرسي قواعـد  ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٢٩املؤرخ  EC, Euratom/2004/277املفوضية األوروبية قرار  )٦٨٣(

ليـة لتـسهيل تعزيـز التعـاون يف جمـال تـدخالت املـساعدة        ، املنـشئ آل EC, Euratom/2001/792تنفيذ قـرار اجمللـس   
 .٣٦للحماية املدنية، املادة 

 ،١٩٨٠ تفــاق النمــوذجي املتعلــق بالقــانون الــدويل الطــيب واإلنــساين،       الرابطــة القــانون الــدويل، مــشروع ا     )٦٨٤(
 ،١٩٨٦نلنـدا والنـرويج،     تفاق املتعلق بالتعاون بشأن خدمات اإلنقاذ يف املناطق احلدودية بـني ف           ال؛ وا ١٦ املادة

التعويض عن األضرار اليت يتسبب فيها أفراد خدمات اإلنقـاذ أو معـداهتا تقدمـه دولـة منـشأ أولئـك                     ’’ (٩املادة  
ويـتم التوصـل إىل تـسوية وفقـا لألنظمـة القانونيـة املتعلقـة بـالتعويض               . األفراد أو الدولة اليت متلك تلك املعـدات       

أكثـر فائـدة   نتائج ها الضرر، ما مل يفض أي ترتيب للتأمني ساري املفعول إىل            الدولة اليت حدث في    والسارية يف 
 ).‘‘للطرف املتضرر

 .١٣ املادة ،١٩٩٢ تفاقية املتعلقة باآلثار العابرة للحدود للحوادث الصناعية،الا )٦٨٥(
حلـدود يف جمـال احلمايـة    ا  للجنة وزراء الدول األعضاء املعنيـة بالتعـاون عـرب          Rec(2002)3جملس أوروبا، التوصية     )٦٨٦(

املدنية واملساعدة املتبادلة يف حاالت الكـوارث الطبيعيـة والتكنولوجيـة الـيت حتـدث يف املنـاطق احلدوديـة، والـيت                      
 .١٣ لنواب الوزراء، الفقرة ٧٨٦ يف االجتماع ٢٠٠٢مارس / آذار٦ يف الوزراءاعتمدهتا جلنة 
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 وعلـى نفـس     .)٦٨٧(املعتمدةإلجراءات  لاالستجابة واإلنعاش استنادا    الكوارث وأنشطة اإلنقاذ و   
 أو التـدخل بـأي شـكل     تـه أو عرقل شـخص   يعد جرمية منع    ’’املنوال ينص قانون فيجي على أنه       

 من املشاركة يف أي نشاط بصفته عضوا أو موظفا أو متطوعا لوكالـة تقـوم                همن األشكال ملنع  
جيـوز لـضابط    و] ... اإلغاثـة مـن الكـوارث يف فيجـي        لقـانون   [بدور أو تضطلع مبسؤولية وفقا      

الشرطة أن يلقي القـبض دون أي أمـر بـالقبض علـى أي شـخص يكـون لـدى ضـابط الـشرطة                  
] ... لألحكـام الـواردة أعـاله   [ إىل االعتقـاد بأنـه يتـصرف بـشكل خمـالف        هسبب معقول يدفعـ   

كـن الوقـوف علـى     ومي.)٦٨٨(‘‘شـهرا  ١٢ دوالر وبـاحلبس ملـدة    ١ ٠٠٠بغرامة قدرها   ويعاقب  
 ،)٦٩٠( وسـانت لوسـيا    ،)٦٨٩(أحكام إضافية بشأن املسؤولية املدنية أو اجلنائية، يف قـوانني اليابـان           

 .)٦٩٤( وليسوتو،)٦٩٣( واهلند،)٦٩٢( واجلمهورية التشيكية،)٦٩١( الصينيةنتايواومقاطعة 
أوال، . وفيما يتعلق بالتعويض، ميكن الوقوف علـى أربعـة أنـواع خمتلفـة مـن األحكـام                 - ٢٣٢

تتناول بعض أحكام التعويض مسألة تعويض أفراد اإلغاثـة يف حـاالت الكـوارث عـن اخلـسائر                  
وعلى سبيل املثال، ينص قـانون      . النقدية الشخصية اليت يتكبدوهنا أو عن النفقات اليت يدفعوهنا        

 :هليسوتو على أن
ــة كــل متطــوع وكــل شــخص آخــر      ’’ ــة إلدارة يعمــل يعــوض أمــني املقاطع يف منظم

 شئها ويتعهدها عن أي نفقة معقولة ويربئه مـن أي مـسؤولية تترتـب علـى               الكوارث ين 
  ذلك املتطوع أو الشخص اآلخر نتيجةكاهل
ــذا        )أ( ــضى ه ــة يف إدارة الكــوارث مبقت ــأي خدم ــام ب ــر أو قي ــذه ألي أم تنفي

 القانون؛ أو

__________ 
 .٣٦املادة ) ترمجة غري رمسية (،٢٠٠٣ ،)منغوليا(قانون احلماية من الكوارث  )٦٨٧(
 .٢٧املادة ، ١٩٩٨، )فيجي(الطبيعية قانون إدارة الكوارث  )٦٨٨(
 .٣٩-٣٦، املواد )اليابان (١٩٧٨يونيه / حزيران١٥، ٧٣تدابري التصدي للزالزل الواسعة النطاق، قانون رقم  )٦٨٩(
 .٢٩املادة  ،)سانت لوسيا (،٢٠٠٦ ،قانون إدارة الكوارث )٦٩٠(
 .٤٢-٣٨، املواد ) الصينيةنتايوامقاطعة ( للوقاية من الكوارث واالستجابة هلا ٢٠٠٠يوليه / متوز١٩نون قا )٦٩١(
 / حزيـــران٢٨ ،)اجلمهوريـــة التـــشيكية(إلنقـــاذ وتعـــديل بعـــض القـــوانني لنظـــام املتكامـــل ال املتعلـــق بالقـــانون )٦٩٢(

 .٢٨املادة ، ٢٠٠٠ يونيه
قــانون إدارة الكــوارث يف ، ٢٠؛ وقــانون غوجــارات رقــم ٥٧، املــادة )اهلنــد (٢٠٠٥، قــانون إدارة الكــوارث )٦٩٣(

 .٣٨، الفقرة ٢٠٠٣والية غوجارات، 
 .٤٧، املادة )ليسوتو (١٩٩٧انظر على سبيل املثال، قانون إدارة الكوارث لعام  )٦٩٤(
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إتاحتــه ألي معــدات أو أرض أو بنايــة أو أي ممتلكــات أخــرى ألغــراض    )ب(
 .)٦٩٥(‘‘إدارة الكوارث

ــوال، يــنص القــانون اهلنغــاري علــى أن     األشــخاص املــشاركني علــى ســبيل  ’’وعلــى نفــس املن
التطوع واألشخاص الذين هلم صلة باملشاركة يف احلماية من الكوارث حيق هلـم التعـويض عـن               
التكــاليف املتكبــدة خــالل احلمايــة نتيجــة مــشاركة شخــصية أو إتاحــة أصــول أو خــدمات أو   

ــا اســتخدامها  ــومم ــال يع ــأمني، وهض عن ــستردون  الت ــك  متكــاليفهي ــصدد ذل  .)٦٩٦(‘‘ الناشــئة ب
تكــون الدولــة مــسؤولة عــن تعــويض وســداد النفقــات   ’’يــنص علــى أنــه يف تلــك احلالــة   كمــا

 ويـنص   .)٦٩٧(‘‘حيق للدولة بدورها أن حتصل على تعويض مـن مـشغل مرفـق أو مالكـه               ] لكن[
تعـويض  قتـضى معـايري حتـدد مبرسـوم،     يطلـب مـن حـاكم احملافظـة، مب     ’’القانون الياباين على أن     

 يف عمل مبوجب أمـر بالقيـام بعمـل يف           االتكاليف الفعلية اليت تكبدها األشخاص الذين شاركو      
 كما مت الوقوف على حكم يف تشريع وطين جيوز مبقتـضاه لوحـدات         .)٦٩٨(‘‘إطار تدابري طارئة  
ــق   ــاء احلرائ ــل    -إطف ــا دون مقاب ــدم خــدماهتا عموم ــذي تق ــى - ال ــويض عــن   احلــصول عل  تع

 .)٦٩٩(املشاركة يف أنشطة معينة للوقاية
ثانيــا، تتنــاول بعــض أحكــام املــسؤولية مــسألة تعــويض أفــراد اإلغاثــة عــن الــضرر أو     - ٢٣٣

  الـصينية نتـايوا   مقاطعـة  وعلى سبيل املثال، ينص قانون    . اإلصابة اليت حتصل أثناء القيام باملهمة     
 أو يعــاق أو ميــوت أثنــاء القيــام بعمــل يــصاب أو يتــضرر أو ميــرض’’فيمــا يتعلــق بــأي شــخص 

الـسارية  األحكـام  وز املطالبة بتعويضات استنادا إىل  جت...  للوقاية من الكوارث واالستجابة هلا    
 .)٧٠٠(‘‘املفعول املتعلقة بعمله االعتيادي

تتنــاول بعــض أحكــام التعــويض علــى الــصعيد الــوطين مــسألة تعــويض األفــراد غــري     و- ٢٣٤
، مـن قبيـل الـضحايا ومـواطين الدولـة املتلقيـة            الكوارثلإلغاثة يف حاالت    املشاركني يف عملية    
.  عــن أعمــال املنظمــات الغوثيــة الــيت تتــسبب هلــم أو ملمتلكــاهتم يف ضــرر،للمــساعدة اآلخــرين

كــل ’’ علــى أن ٢٠٠٥وعلــى ســبيل املثــال، يــنص قــانون ســري النكــا إلدارة الكــوارث لعــام 
__________ 

 .٤٤املرجع نفسه، املادة  )٦٩٥(
حــاالت الكــوارث واحلمايــة مــن احلــوادث اخلطــرية  القــانون الرابــع والــسبعون بــشأن إدارة وتنظــيم احلمايــة يف   )٦٩٦(

 .٤٤ املادة ،)هنغاريا (١٩٩٩ املتعلقة باملواد اخلطرة؛
 .املرجع نفسه )٦٩٧(
 ).٢( ٨٨، املادة ١٩٩٧، )اليابان(القانون األساسي لتدابري التصدي للكوارث  )٦٩٨(
 .١١-٩ من الكوارث، املواد للوقاية واحلماية ١٩٨٧سبتمرب / أيلول١٥ املؤرخ 15.896القانون رقم  )٦٩٩(
 .٤٧، املواد ) الصينيةنتايوامقاطعة  (٢٠٠٠يوليه / متوز١٩، لوقاية من الكوارث واالستجابة هلااقانون  )٧٠٠(
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ــد خــسارة أو ضــررا يف ممتلكاتــ   ــاع عــن عمــل أو تقــصري    شــخص يتكب ــسبب عمــل أو امتن ه ب
حيـق لـه التعـويض فيمـا يتعلـق بـأي خـسارة أو           ] ... منظمة لإلغاثة يف حـاالت الكـوارث       من[

ــغ حيــدد   ــشعبة الــيت تقــع يف  هضــرر حاصــل، مببل ــها أمــني ال  ويف .)٧٠١(‘‘ تلــك املمتلكــات  واليت
ا الكيانـات االعتباريـة     اجلمهورية التشيكية، تكون احلكومة مسؤولة عن األضـرار الـيت تتكبـده           

إعفـاء  واألشخاص الطبيعيون، والناشـة بـصدد أعمـال وتـداريب اإلنقـاذ والعـالج، لكـن جيـوز                   
 وتتـضمن قـوانني عديـدة إضـافية         .)٧٠٢( بإثبات أن الضرر ناجم عن عمل فرد       هؤالء األشخاص 
 .)٧٠٣(مماثلة أحكام تعويض

ل مـسألة تعـويض الـضحايا يف        رابعا وأخريا، مت التعرف على قانون وطين واحـد يتنـاو           - ٢٣٥
حالــــة الكارثــــة الطبيعيــــة باشــــتراط أن تغطــــي كافــــة عقــــود التــــأمني اخلــــسائر النامجــــة          

 .)٧٠٤(الكوارث عن
__________ 

ــم    )٧٠١( ــوارث رق ــانون إدارة الك ــا ( ١٣ق ــادة ٢٠٠٥، )ســري النك ــم     . ١٥، امل ــة رق ــوم احلكوم ــضا مرس ــر أي وانظ
١٧٩/١٩٩٩) XII.10 (  بشأن إدارة وتنظيم احلماية يف حاالت الكوارث        ١٩٩٩عون لعام   القانون الرابع والسب 

ألغــراض القواعــد اإلجرائيــة ’’ (١٨؛ املــادة )هنغاريــا (واحلمايــة مــن احلــوادث اخلطــرية املتعلقــة بــاملواد اخلطــرة 
ز وجيـو . ، تطبق أحكام القانون املدين    ]القانون اهلنغاري لإلغاثة يف حاالت الكوارث     [للتعويض عن األضرار يف     

للدولــة أن تطالــب بــاملبلغ الــذي دفعتــه تعويــضا عــن األضــرار وإبــراء للمــسؤولية، يف احلــاالت الــيت يكــون فيهــا 
 ).‘‘املدينالقانون األشخاص الذين تسببوا يف الضرر معروفني، لتسديد املبلغ وفقا ألحكام 

ــانون )٧٠٢( ــة التــشيكية( ق ــران٢٨ ،)اجلمهوري ــه / حزي تكامــل لإلنقــاذ وتعــديل بعــض  املنظــام املتعلــق بال، ٢٠٠٠يوني
وحييل القانون اهلنغـاري إحالـة عامـة إىل القـانون املـدين يف مـسائل التعـويض عـن األضـرار            . ٣٠القوانني، املادة   

 بالوقايـة مـن احلرائـق وبأعمـال         املتعلـق  ١٩٩٦ لعام   ني القانون احلادي والثالث   ، انظر النامجة عن عمليات اإلغاثة   
فيمـا يتعلـق بـالتعويض عـن األضـرار النامجـة عـن خـدمات املطـافئ أثنـاء           ’’ (٨ملـادة  ا اإلنقاذ وخدمات املطافئ،  

إطفاء احلرائق، أو أعمال اإلنقاذ أو التدابري املتصلة هبا أو التعويض عن األضرار اليت يتسبب فيها املـشاركون يف    
تهم، أو االسـتيالء علـى   عملية إلطفاء احلرائـق أو عمـل إنقـاذ يف إطـار إطفـاء احلرائـق لـه صـلة مباشـرة مبـشارك                       

 تــسري - عــدا الكــسب الــضائع -مركبــاهتم وأدواهتــم ومعــداهتم الــيت ال ميكــن اســتردادها مــن مــصادر أخــرى 
 ).‘‘أحكام القانون املدين، ما مل ينص هذا القانون على استثناء

املـواد  ، ١٩٩٠ ،)لبحـرين ا( فيمـا يتعلـق باحلمايـة املدنيـة     ٥انظر على سبيل املثال مرسوم القانون األمـريي رقـم            )٧٠٣(
ــم  ١٧-١٢ ــانون رق ــام ١٣٧؛ والق ــا (١٩٩٤ لع ــادة )كولومبي ــؤرخ ٩١٩؛ ومرســوم ٢٦، امل ــار١ امل ــايو / أي م

، والئحـة القـانون الـوطين       )كوسـتاريكا  (MP-28445؛ واملرسـوم رقـم      ٣١ و   ٣٠، املادتـان    )كولومبيا (١٩٨٩
االت الطـــوارئ،  االســـتجابة حلـــ  و، والئحـــة الوقايـــة مـــن املخـــاطر   ٧٩١٤رقـــم ) كوســـتاريكا(للطـــوارئ 

؛ وتــدابري التــصدي ٣٥، املــادة ٢٠٠٠ لعــام ٨٤٨٨الفــصل الثالــث؛ ومرســوم القــانون ٢٠٠٠فربايــر /شــباط ٣
؛ والقانون األساسي   ٢٧، املادة   ١٩٧٨يونيه  / حزيران ١٥،  ٧٣قانون رقم   ال،  )اليابان(للزالزل الواسعة النطاق    

ــدابري املــضادة للكــوارث   ــان(للت ــ)الياب ــانون ال؛ و٦٤ادة ، امل ــق بالق ــاذ وتعــديل بعــض   املنظــام املتعل تكامــل لإلنق
؛ وقـانون تـوفري أعمـال اإلغاثـة املتعلقـة           ٢٩املـادة   ،  ٢٠٠٠يونيه  /حزيران ٢٨،  ) التشيكية ةاجلمهوري( القوانني،
 .١٠ الفقرة ،١٩٨٢ ،)نيبال(الطبيعية، باجلوائح 

، )فرنـسا ( واملتعلـق بتعـويض ضـحايا الكـوارث الطبيعيـة      ١٩٨٢يوليه / متوز١٣ املؤرخ ٦٠٠-٨٢القانون رقم    )٧٠٤(
 .٣-١املواد 
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 أحكام مشتركة أخرى )ج( 
ــة       - ٢٣٦ ــة املتلقي ــدا يــنص علــى أن الدول وكــثريا مــا تــدرج أحكــام املــسؤولية والتعــويض بن

 كمـا يـدرج   .)٧٠٥(تـسهيل تـسوية تلـك املطالبـات    ل‘‘ تعاونـان ت’’للمساعدة والدولة املقدمـة هلـا    
بعضها شرط استثناء مفـاده أن هـذا احلكـم ال خيـل بـأي إجـراء للطعـن متـاح مبقتـضى القـانون            

جيـوز للدولـة املتلقيـة للمـساعدة        ’’ ويف حالة واحدة، أدرجت مادة تنص على أنـه           .)٧٠٦(الوطين
 الدولـة املقدمـة للمـساعدة أو األفـراد          أن تقتين تأمينا لتغطية األضرار اليت يتوقع أن تتسبب فيها         

 .)٧٠٧(‘‘املقدمني للمساعدة
 تسوية املنازعات - ٩ 

ــة يف         - ٢٣٧ ــوفري اإلغاث ــة بت ــصكوك املتعلق ــن ال ــة م ــسوية املنازعــات يف مجل ــردد أحكــام ت تت
وتسري أغلبية تلك األحكام على املنازعات سـواء يف تفـسري الـصك املعـين       . رثاحاالت الكو 

واملسألة الرئيسية الـيت تثـور بـشأن تلـك          .  اإلغاثة الفعلية   املتعلقة بتطبيقه، أي   أو على املنازعات  
 مـن اسـتعراض للـصكوك       تويف هـذا الـصدد، تبينـ      . األحكام هي طريقـة حـل تلـك املنازعـات         

 .ك احلكملاإلغاثة يف حاالت الكوارث مخس صيغ ممكنة لذباملتعلقة 

__________ 
ــتجابة         )٧٠٥( ــة لالسـ ــة الكاريبيـ ــشئ للوكالـ ــاق املنـ ــال، االتفـ ــبيل املثـ ــى سـ ــر علـ ــانظـ ــوارث، حلـ  ،١٩٩١االت الكـ

، املادة الثانيـة عـشرة      ١٩٩١؛ واتفاقية البلدان األمريكية لتسهيل املساعدة يف حاالت الكوارث،          )١( ٢٣ املادة
 )١( ١٠ املادة ١٩٨٦، إشعاعياتفاقية تقدمي املساعدة يف حالة وقوع حادث نووي أو طارئ و ؛)د(

ــوارئ،      )٧٠٦( ــاالت الطـ ــسليم املـــساعدة يف حـ ــة التعجيـــل يف تـ ــال، مـــشروع اتفاقيـ ــبيل املثـ ــر علـــى سـ ، ١٩٨٤انظـ
)A/39/267/Add.2-E/1984/96/Add.2ــق ــادة ، )، املرفـ ــشمال  و؛ )٤( ٢٢املـ ــاق دول الـ ــساعدة رويب لاألواتفـ لمـ

حيث الحظ مع ذلـك أن تلـك الـدعاوى          ) (٦(، املادة الرابعة    ١٩٦٣احلوادث اإلشعاعية،   املتبادلة فيما يتصل ب   
فيما يتعلق بالضرر أو اإلصابة اليت      ’’ال ميكن إقامتها مبقتضى القانون الوطين ضد األفراد املقدمني للمساعدة إال            

تفاق املنشئ للوكالة الكاريبية لالسـتجابة الطارئـة      واال؛  )‘‘سيميتسببون فيها بسوء تصرف عمدي أو تقصري ج       
ــ ــوارث،حلـ ــادة ،١٩٩١ االت الكـ ــادة )٣ (٢٣ املـ ــانون الـــدويل يف شـــرط   ) (٣ (٢٣، واملـ ويـــدرج أيـــضا القـ

) ٣( ١٠املـادة  ،  ١٩٨٦،  إشـعاعي اتفاقية لتقدمي املساعدة يف حالة وقوع حادث نووي أو طـارئ            و؛  )االستثناء
 ).قانون الدويل يف شرط االستثناءرج أيضا التدو(

 .)هـ(، املادة الثانية عشرة ١٩٩١اتفاقية البلدان األمريكية لتسهيل املساعدة يف حاالت الكوارث،  )٧٠٧(
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 )٧٠٨(ا عـدد كـبري مـن املعاهـدات الثنائيـة           مبا فيهـ   -أوال، ال تنص العديد من الصكوك        - ٢٣٨
 إال علـى أن تـسوية تلـك         - )٧١٠( ومشاريع املبادئ التوجيهيـة    ،)٧٠٩(وبعض االتفاقيات اإلقليمية  

ــق       ــاون، أو عــن طري ــق التع ــا، عــن طري ــتم ودي ــوات الدبلوماســية ’’املنازعــات ت ــذا . ‘‘القن وه
ــا ــات اإل       م ــسيق عملي ــم املتحــدة لتن ــب األم ــتنتاجات دراســة مكت ــابق اس ــة يف حــاالت  يط غاث

بـشأن التعجيـل يف تقـدمي املـساعدة          ١٩٨٤الكوارث اليت اضـطلع هبـا حتـضريا ملـشروع اتفاقيـة             
من غري املالئم أن تـدرج يف مـشروعنا إجـراءات مفـصلة لتلـك      ’’واليت خلصت إىل أنه    الطارئة  

وية ويبــدو مــن األفــضل إدراج إشــارة عامــة للغايــة إىل اإلجــراءات االعتياديــة لتــس  . التــسويات
 غــري أنــه يف إطــار هــذا النــهج، مــن غــري الواضــح مــا سيــضيفه وجــود حكــم  .)٧١١(‘‘املنازعــات
__________ 

تفاق املربم بني مجهورية النمسا ومجهورية أملانيا االحتاديـة بـشأن املـساعدة املتبادلـة يف       االانظر على سبيل املثال،      )٧٠٨(
ملتبادلـة يف حـاالت الكـوارث أو        املساعدة  ا؛ واتفاق   ١٥ املادة   ،١٩٨٨ ث أو احلوادث اخلطرية،   حاالت الكوار 

ــةاملــشفوع مبــ(احلــوادث اخلطــرية  ــا االحتاديــة،  -، الــدامنرك )ذكرات متبادل ؛ ١٢ املــادة ،١٩٨٥ مجهوريــة أملاني
ــة و ــسا      ااتفاقي ــوارث أو احلــوادث اخلطــرية، فرن ــة الك ــة يف حال ــساعدة املتبادل ــا، أ-مل ــادة ،١٩٧٧ ملاني ؛ ١٢ امل
الوقايـة مـن الكـوارث      املربم بني حكومة اجلمهورية الفرنسية وحكومة ماليزيا بـشأن التعـاون يف جمـال                تفاقاالو

تفــاق املــربم بــني حكومــة اجلمهوريــة اليونانيــة وحكومــة       االو. ١١املــادة ، ١٩٩٨، األمــن املــدين وإدارهتــا و
ــاد ــال ا    االحت ــشأن التعــاون يف جم ــن األنــشطة       الروســي ب ــة والكــوارث النامجــة ع ــوارث الطبيعي ــة مــن الك لوقاي
ــشرية، ــر /شــباط ٢١ الب ــادة ، ٢٠٠٠فرباي ــة ملكافحــة الكــوارث واحلــوادث،    ١٥امل ــساعدة املتبادل ــة امل ؛ واتفاقي
ــدا ــادة ١٩٨٤بلجيكــا،  - هولن ــة     اال؛ و١٤، امل ــا وحكومــة اجلمهوري تفــاق املــربم بــني حكومــة جنــوب أفريقي

 واجلمهوريـة  إسـبانيا تفاق املـربم بـني مملكـة     اال؛ و ١٠، املادة   ٢٠٠١خدمات البحث واإلنقاذ،    الفرنسية لتنسيق   
بـشأن  االحتـاد الروسـي     ا و إسـباني  املـربم بـني مملكـة        تفـاق اال؛ و ١٦، املادة   األمن املدنيني الفرنسية بشأن احلماية و   

حمفـوظ لـدى شـعبة     (٢٠٠٠لكـوارث،  وختفيف آثار الكوارث واملساعدة املتبادلة ا الوقاية من من أجل التعاون  
تفاق املربم بني اجمللس االحتادي السويسري وحكومة مجهورية الفلـبني بـشأن التعـاون              اال؛ و ١٦، املادة   )التدوين

 .١٣املادة ، ٢٠٠١يف حالة الكوارث الطبيعية أو حاالت الطوارئ الكربى، 
 املـشاركة يف منظمـة التعـاون االقتـصادي يف منطقـة             تفاق املربم بني حكومات الـدول     الانظر على سبيل املثال، ا     )٧٠٩(

البحــر األســود بــشأن التعــاون يف تقــدمي املــساعدة الطارئــة واالســتجابة الطارئــة يف حــاالت الكــوارث الطبيعيــة   
؛ واتفـاق رابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا املتعلـق        ٢٣ املـادة  ،١٩٩٨ والكوارث النامجة عـن األنـشطة البـشرية،      

 .٣١ املادة ،٢٠٠٥تجابة حلاالت الطوارئ،بإدارة الكوارث واالس
 ,Peter MacAlister-Smith,, Draft International Guidelines for Humanitarian Assistance Operations :انظر)٧١٠(

Heidelberg, Germany: Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, 1991 ،
 تعــاون الدولــة أو املنظمــة املقدمــة للمــساعدة حلــل أي خمالفــات أو صــعوبات أو منازعــات تنــشأ ت’’ (٢٣املــادة 

 ).‘‘خالل عمليات املساعدة اإلنسانية أو عقب انتهائها
 Office of the United Nations Disaster Relief Co-ordinator, A Proposal for a Convention on: انظــر)٧١١(

Expediting the Delivery of Emergency Assistance (Geneva: Office of the United Nations Disaster Relief 

Co-ordinator, 1983), pp. 337-338)         ويؤيد هذا املوقف باإلشـارة إىل بنـد لتـسوية املنازعـات عـام للغايـة نـصت
ية املنازعات مبـا فيهـا    ويعرض عدة خيارات لتسو  ٤٨املادة  يف  ،  ١٩٦١عليه االتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام      

التفاوض والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم واللجوء إىل اهليئات اإلقليمية، واإلجراءات القضائية، وغريها             
ونتيجة لذلك، ترك مـشروع     ). من الوسائل السلمية اليت خيتارها األطراف، أو اللجوء إىل حمكمة العدل الدولية           
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قتـضاه تكـون للـدول دائمـا حريـة          مبلتسوية املنازعات من هذا القبيـل إىل الوضـع القـائم الـذي              
 .التفاوض عن طريق القنوات الدبلوماسية

وكـثريا مـا يـنص هـذا        . ثانيا، تعتمد بعض الصكوك شرط حتكيم تقليـدي بقـدر أكـرب            - ٢٣٩
الشرط علـى أن تـسوى املنازعـات بالتفـاوض أو التحكـيم، وإذا فـشل هـذا املـسعى، حتـال إىل                       

 وتــنص صــكوك معينــة علــى إجــراء تــصاعدي لتــسوية املنازعــات   .)٧١٢(حمكمــة العــدل الدوليــة
 اتفاقيــة تــامبريي، حمــاوالت حلــل  يف إطــارفمــثال، تبــذل أوال، . يــشمل ثــالث مراحــل متعاقبــة 

 فــإذا فـشلت بعــد ســتة أشــهر مــن  .)٧١٣(نازعـات عــن طريــق التــشاور بـني األطــراف املتنازعــة  امل
ــدول األطــراف األخــرى أو      ’’احملــاوالت،  ــا مــن ال ــرتاع أن تطلب ــدولتني الطــرفني يف ال جــاز لل

الكيانات غري احلكومية أو املنظمـات احلكوميـة الدوليـة بـذل مـساعيها احلميـدة لتيـسري تـسوية               
 فــشلت هــذه املــساعي بعــد ســتة أشــهر مــن احملــاوالت، جيــوز عنــدها ألي    وإذا.)٧١٤(‘‘الــرتاع

ــزم أو       ــى التحكــيم املل ــرتاع عل ــب عــرض ال ــن الطــرفني أن يطل ــى حمك طــرف م ــدل مــعل ة الع

__________ 
 

إدراجــه لبــديلني لبنــد ب املــسألة مفتوحــة ١٩٨٤دة يف حــاالت الطــوارئ لعــام اتفاقيــة التعجيــل يف تــسليم املــساع
وينص كل منهما علـى أن تبـذل أوال حمـاوالت لتـسوية املنازعـات املتعلقـة بتفـسري أو تطبيـق                  . تسوية املنازعات 

ع يـسوى   إمـا أن الـرتا    : االتفاقية عن طريق التفاوض بني األطراف، لكن توجد بعد ذلك إمكانيتان ثانويتان مها            
عـرض علـى    ُي’’، أو   )البـديل األول  (‘‘ األطراف يف االتفاقية  ] ثلثي[طريق إجراءات تعتمدها أغلبية     ’’عندئذ عن   

-A/39/267/Add.2الوثيقـة   ) (البديل الثـاين  (‘‘ األطراف يف االتفاقية  ] ثلثي[التحكيم إذا وافقت على ذلك أغلبية       

E/1984/96/Add.2،٣١ املادة ، املرفق(. 
؛ واتفاقيـة تقـدمي     ١١ املـادة    ،١٩٨٦لتبليـغ املبكِّـر عـن وقـوع حـادث نـووي،             ا علـى سـبيل املثـال، اتفاقيـة          انظر )٧١٢(

األورويب ؛ واتفـاق دول الـشمال       ١٣ املادة   ،١٩٨٦ ،إشعاعياملساعدة يف حالة وقوع حادث نووي أو طارئ         
تفاقيـة املتعلقـة باآلثـار العـابرة        اال و ؛، املـادة التاسـعة    ١٩٦٣احلوادث اإلشـعاعية،    املتبادلة فيما يتصل ب   لمساعدة  ل

 األطـراف، عـن   تالتسوية عـن طريـق التفـاوض، أو إذا وافقـ       (٢١املادة  ،  ١٩٩٢للحدود للحوادث الصناعية،    
 الحتـاد   نياالتفاقية والنظام األساسي املؤسس   و؛  )طريق عرض الرتاع على التحكيم أو على حمكمة العدل الدولية         

توافق األطراف السامية املتعاقدة على أن كافة املنازعات اليت تنـشأ بينـها             ’’ (١٤ة  ، املاد ١٩٢٧ ،اإلغاثة الدويل 
بشأن تفسري أو تطبيق هذه االتفاقية، حتال، إذا تعذرت تسويتها بالتفاوض املباشر أو بطريقة أخرى مـن طرائـق           

اع، عند الضرورة، بطلـب     وجيوز للمحكمة أن تنظر يف الرت     . التسوية السلمية، إىل حمكمة العدل الدولية الدائمة      
 املتعلـق ويالحظ أيضا أنـه إذا مل يكـن طـرف مـن أطـراف الـرتاع طرفـا يف الربوتوكـول         ). (‘‘أحد األطرافمن  

 ميكـن بـدال مـن ذلـك إحالـة الـرتاع إىل حمكمـة تنـشأ وفقـا التفاقيـة الهـاي                    همبحكمة العدل الدويل الدائمة، فإن    
 ).أخرى ة املنازعات بالطرق السلمية، أو إىل أي هيئة حتكيم لتسوي١٩٠٧أكتوبر / تشرين األول١٨املؤرخة 

، للحد من الكوارث ولعمليـات اإلغاثـة       اتفاقية تامبريي املتعلقة بتقدمي موارد االتصاالت السلكية والالسلكية  )٧١٣(
 ). ١( ١١، املادة ١٩٩٨ يونيه/ حزيران١٨

 ).٢ (١١املادة . املرجع نفسه )٧١٤(
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 يـنص علـى      منـها   غري أن البعض اآلخـر     .)٧١٦( وتتبع اتفاقيات إضافية منوذجا مماثال     .)٧١٥(الدولية
القنـوات  ’’أو التفـاوض عـن طريـق     )٧١٧(حكيمالت فـ الوسـاطة إىل ترتيب تصاعدي من التفاوض     

 .)٧١٨(حكيماملشفوع بالت‘‘ الدبلوماسية
ثالثـا، تــنص بعــض الـصكوك علــى تــسوية املنازعـات عــن طريــق جملـس أو جلنــة تنــشأ      - ٢٤٠

 احلمايـة املدنيـة   وأصـول فاالتفاق النموذجي الشامل لألصـول العـسكرية      . مبوجب ذلك الصك  
ينص مثال على إنشاء جلنة مطالبات لتسوية املنازعـات، مؤلفـة           املرفق مببادئ أوسلو التوجيهية،     

مــني العــام لألمــم املتحــدة  مــن عــضو واحــد تعينــه كــل حكومــة ورئــيس يــشترك يف تعيينــه األ   
 وعلـى نفـس املنـوال،       .)٧١٩( يف غيـاب اتفـاق     يعينه رئيس حمكمة العدل الدولية     واحلكومتان، أو 

االت الكــوارث، علــى أنــه يف حلــجابة الطارئــة يــنص االتفــاق املنــشئ للوكالــة الكاريبيــة لالســت 
غياب اتفاق خمـالف بـني األطـراف، فـإن املنازعـات الـيت تنـشأ عـن تفـسريه أو تطبيقـه يـسويها                         

 وتــنص اتفاقيــة املعونــة .)٧٢٠( االتفاقيــة تلــكاجمللــس، وهــو هيئــة إداريــة وتنــسيقية تنــشأ مبوجــب
ي هيئـة إداريـة أنـشأهتا االتفاقيـة لتتـوىل            وه -على أن جلنة املعونة الغذائية       ١٩٩٥لعام  الغذائية  

__________ 
يف حالــة نــشوء نــزاع بــني دولــة طــرف تطلــب  ’’وتالحــظ االتفاقيــة أيــضا أنــه ). ٣ (١١دة املرجــع نفــسه، املــا )٧١٥(

مساعدة يف جمال االتصاالت السلكية والالسلكية وكيان غري حكـومي أو منظمـة حكوميـة دوليـة يوجـد مقـره                     
ر أو مكـان    ، جيوز للدولة اليت يوجد فيها مق      ... خارج إقليم تلك الدولة الطرف    ) ها(أو يقع مكان عمله     ) ها(

الكيان غري احلكومي أو املنظمة احلكومية الدوليـة أن تتـبىن دعـوى الكيـان غـري احلكوميـة أو املنظمـة احلكوميـة                        
الدولية كمطالبة من دولة ضد دولة مبوجب هذه املادة، بشرط أال يتعارض هـذا التـبين للمطالبـة مـع أي اتفـاق                       

املرجـع  (. ‘‘نظمة غـري احلكوميـة الدوليـة الطـرف يف الـرتاع      آخر بني الدولة الطرف والكيان غري احلكومي أو امل        
 .))٥ (١١، املادة هنفس

 ٣انظر على سبيل املثال، التفاق اجلديد املنشئ ملركز تنسيق الوقاية من الكوارث الطبيعية يف أمريكا الوسطى،              )٧١٦(
زعـات تبـدأ باملفاوضـات    وينص على عملية تصاعدية حلـل املنا     (١٦، املادة   ٢٠٠٣لعام  ،  ٢٠٠٣سبتمرب  /أيلول

بني األطراف، مث تنتقل إىل املساعي احلميدة أو الوساطة عن طريق جملـس املمـثلني، مث تنتـهي بإحالـة الـرتاع إىل               
 ).حمكمة العدل ألمريكا الوسطى

تفاق املربم بني حكومة مجهورية موزامبيق وحكومة مجهورية جنوب أفريقيا بـشأن تنـسيق خـدمات البحـث                  اال )٧١٧(
بــشأن  اناميبيــتفــاق املــربم بــني حكومــة جنــوب أفريقيــا وحكومــة مجهوريــة  اال؛ و١٤ املــادة ،٢٠٠٢ قــاذ،واإلن

 .١٤املادة ، ٢٠٠٠، تنسيق خدمات البحث واإلنقاذ
 ،١٩٩٥  إســتونيا،-لتعــاون واملــساعدة املتبادلــة يف حــاالت احلــوادث، فنلنــدا اانظــر علــى ســبيل املثــال، اتفــاق  )٧١٨(

 املـادة   ،١٩٨٧ سويسرا،   -ملساعدة املتبادلة يف حالة الكوارث أو احلوادث اخلطرية، فرنسا          ا؛ واتفاق   ١٢ املادة
تفاق املربم بني حكومة جنوب     ال؛ وا )وتتضمن حكما مفصال بشأن األنظمة اإلجرائية اليت حتكم التحكيم         (١٥

 .٧ املادة ،٢٠٠٢ لطبية،أفريقيا وحكومة مجهورية نيجرييا االحتادية بشأن التعاون يف جمال الصحة والعلوم ا
املدنيـــة يف اإلغاثـــة يف حـــاالت أصـــول احلمايـــة املبـــادئ التوجيهيـــة املتعلقـــة باســـتخدام األصـــول العـــسكرية و  )٧١٩(

ــوارث ــة  ’’ - الك ــلو التوجيهي ــادئ أوس ــم  ،‘‘مب ــيح رق ــشرين، ١ التنق ــاينت ــوفمرب / الث ــق األول،،٢٠٠٦ن   املرف
 .٤٨-٤٥ الفقرات

 .٣٠، املادة ١٩٩١االت الكوارث، حل الكاريبية لالستجابة الطارئة االتفاق املنشئ للوكالة )٧٢٠(
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 وأخــريا، .)٧٢١( تــسوي أيــضا املنازعــات الــيت تنــشأ يف إطــار االتفاقيــة-تنــسيق املعونــة الغذائيــة 
تنص لوائح الـصحة الدوليـة علـى أن املنازعـات املتعلقـة بتفـسري أو تطبيـق اللـوائح تـسوى أوال             

هـود، جـاز لألطـراف إحالـة الـرتاع إىل           بالتفاوض بني األطراف املعنيـة، وإذا أخفقـت تلـك اجل          
 .)٧٢٢(املدير العام ملنظمة الصحة العاملية

، تبني من دراسـة للقـانون الـذي حيكـم اإلغاثـة يف حـاالت الكـوارث يف االحتـاد          رابعا - ٢٤١
األورويب أن مثة هنجـا آخـر مبقتـضاه تقـام تفرقـة يف عمليـة تـسوية املنازعـات تبعـا هلويـة طـرف                          

سوى املنازعــات مــع املنظمــات الدوليــة عــن طريــق التحكــيم وفقــا للقواعــد فبينمــا تــ’’: الــرتاع
االختيارية حملكمة التحكيم الدائمة بالنسبة للتحكيم املتعلق مبنظمات دولية، تـسوى املنازعـات             
مــع املنظمــات اإلنــسانية وفقــا للقــانون البلجيكــي أمــام حمكمــة الدرجــة األوىل للجماعــات         

 .)٧٢٣(‘‘ التابعة للجماعات األوروبيةاألوروبية وأمام حمكمة العدل
 

 إهناء املساعدة - ١٠ 
ــة وأعــادت    - ٢٤٢ . مــع مــرور الــزمن تعريفــه تناولــت صــكوك خمتلفــة إهنــاء املــساعدة الغوثي

مث ، لة من عدة زوايا خمتلفة، إذ يـدرس أوال النطـاق املوضـوعي لإلهنـاء    أ املسالفرعويتناول هذا  
ئمــة، وأخــريا ينــاقش تطــور كــل مفهــوم مــن مفــاهيم يستقــصي آليــات اإلهنــاء يف الــصكوك القا

 .املساعدة إهناء
 

 نطاق اإلهناء )أ( 
لئن كانت عدة صكوك متعلقة باإلغاثة يف حـاالت الكـوارث تتـضمن أحكـام بـشأن                  - ٢٤٣

فمـن جهـة، تتـضمن املعاهـدات املتعـددة          . اإلهناء، فإهنـا ختتلـف بـشأن مـا يـتم إهنـاؤه يف الواقـع               
 مــستقلة بــشأن إهنــاء عمليــة اإلغاثــة يف حــاالت الكــوارث ونقــض    األطــراف عمومــا أحكامــا 

__________ 
حتديــدا فيمــا يتعلــق بــصالحيات اللجنــة يف هــذا الــصدد، إذ ال تــنص إال علــى أهنــا   االتفاقيــة يكتنــف الغمــوض  )٧٢١(

تاجات األعضاء يراعون التوصـيات واالسـتن  ’’، وأن ))أ (العشروناملادة (، ‘‘جتتمع وتتخذ اإلجراءات املالئمة  ’’
 .))ب (العشروناملادة  (.‘‘اليت تتوصل إليها اللجنة يف حاالت اخلالف بشأن تطبيق أحكام هذه االتفاقية

 Internationalأعيـد نـشرها يف  (، ٢٠٠٥مـايو  / أيـار ٢٣نقيح اللوائح الـصحية الدوليـة،   ت: منظمة الصحة العاملية )٧٢٢(

Legal Materials جيـوز  ’’وتنص اللوائح كذلك علـى أنـه   ). ٢(-)١ (٥٦ املادة ،)١٠١٣، الصفحة ٤٤، اجمللد
ألي دولة طرف أن تعلـن كتابـة يف أي وقـت للمـدير العـام أهنـا تقبـل التحكـيم بوصـفه حتكيمـا ملزمـا بالنـسبة                              

وتنص اللوائح كذلك علـى أن الـرتاع بـني منظمـة الـصحة العامليـة ودولـة          . ))٣ (٥٦املادة  (. ‘‘جلميع الرتاعات 
 .))٥( ٥٦املادة (.طراف يعرض على مجعية الصحةأكثر من الدول األ أو

 G. Potyka and K. Beeckman, “The Regulatory Framework for Disaster Response Established within: انظر)٧٢٣(

the European Union: A Focus on Humanitarian Aid and Civil Protection”, (Austrian Red Cross and IFRC 

International Disaster Response Laww, Rules and Principles Programme,2005) p. 13, n. 25. 
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 )٧٢٤(وعلى سبيل املثال، تتضمن اتفاقية تامبريي أحكاما بـشأن إهنـاء املـساعدة            . املعاهدة نفسها 
تظـل الـدول األطـراف الـيت        ’’وتؤكد هذه التفرقة حبكـم يـنص علـى أنـه            ،  )٧٢٥(ونقض االتفاقية 

كية والالسلكية أو تتلقاها عمال هبذه االتفاقية خاضـعة         تقدم املساعدة يف جمال االتصاالت السل     
 ومـن جهـة أخـرى، كـثريا مـا تتـضمن        .)٧٢٦(‘‘ألحكام هذه االتفاقيـة بعـد إهنـاء هـذه املـساعدة           

ــة حكمــا عامــا  ــة يف حــاالت الكــوارث ممــاثال     )٧٢٧(املعاهــدات الثنائي ــة اإلغاث بــشأن إهنــاء عملي
بــل إن عــدة معاهــدات مــن هــذا القبيــل . للحكــم الــذي تتــضمنه املعاهــدات املتعــددة األطــراف

تتــضمن إال أحكامــا تــنظم إهنــاء االتفــاق نفــسه، دون أن تــشري إىل إهنــاء عمليــة اإلغاثــة يف     ال
خالفا لالتفـاق الثنـائي النمـوذجي لرابطـة القـانون الـدويل             ،  )٧٢٨(حاالت الكوارث يف حد ذاهتا    

 .)٧٢٩(الذي يتضمن حكما من هذا القبيل
 

 آليات اإلهناء )ب( 
تبني من خالل استعراض الصكوك املتعلقة باإلغاثة يف حاالت الكوارث أن مثـة ثالثـة     - ٢٤٤

أوال، فيما يتعلق باإلهناء الذي يقوم به طرف من األطـراف، تتـيح             . أساليب إلهناء تلك اإلغاثة   
قـا  حقواملقدمـة هلـا   أحكام اإلهناء األكثر شيوعا للدولة املتلقية للمساعدة أو للدولة أو للمنظمة     

معاهدات من الصعب علـى الطـرف املقـدم للمـساعدة           جتعل عدة   و. متساوية يف إهناء املساعدة   
__________ 

 ،اتفاقية تامبريي املتعلقة بتقدمي موارد االتصاالت الـسلكية والالسـلكية للحـد مـن الكـوارث ولعمليـات اإلغاثـة              )٧٢٤(
 .٦، املادة ١٩٩٨يونيه / حزيران١٨

 .١٥املرجع نفسه، املادة  )٧٢٥(
انظـر أيـضا مـشروع اتفاقيـة التعجيـل يف تـسليم املـساعدة يف حـاالت الطـوارئ،              و). ٣ (٦رجع نفسه، املـادة     امل )٧٢٦(

تفـــاق املنـــشئ للوكالـــة الكاريبيـــة واال؛ )نقـــض املعاهـــدة (٣٣، واملـــادة )إهنـــاء املـــساعدة (١٨، املـــادة ١٩٨٤
ــة   ــادة ،١٩٩١ االت الكــوارث،حلــلالســتجابة الطارئ ــادة ، )إهنــاء املــساعدة  (٢٠ امل ــسحاب مــن   (٣٥وامل االن

إهنـاء   (١١املـادة  ، ١٩٨٦، إشـعاعي ؛ واتفاقية تقدمي املساعدة يف حالة وقوع حادث نووي أو طـارئ      )املعاهدة
 املرفـق  ،١٩٩٢ تفاقية املتعلقة باآلثار العابرة للحدود للحوادث الصناعية،    ال؛ وا )النقض (١٧، واملادة   )املساعدة

 ).االنسحاب من االتفاقية (٣١، واملادة )عدةإهناء املسا (١٠العاشر، املادة 
غري أن بعض املعاهدات الثنائية تتضمن أحكاما حمددة للغاية تورد شروطا مفصلة حتكم إهنـاء عمليـة اإلغاثـة يف                     )٧٢٧(

 . حاالت الكوارث على حنو ما ترد مناقشته أدناه
امبيق وحكومـة مجهوريـة جنـوب أفريقيـا بـشأن           تفاق املربم بني حكومة مجهورية موز     الانظر على سبيل املثال، ا     )٧٢٨(

جيوز ألي من الطرفني إهناء هذا االتفاق بإشعار خطـي          ’’ (١٢ املادة   ،٢٠٠٢تنسيق خدمات البحث واإلنقاذ،     
ويبلغ هذا اإلشـعار يف     . عن طريق القنوات الدبلوماسية إىل الطرف اآلخر يعلن فيه نيته إهناء هذا االتفاق            موجه  

 شهرا مـن    ١٢وينتهي االتفاق بعد مرور     . مة الطريان املدين الدويل واملنظمة البحرية الدولية      الوقت ذاته إىل منظ   
 .‘‘تاريخ تسلم الطرف اآلخر لإلشعار، ما مل يسحب اإلشعار باإلهناء باتفاق قبل انصرام هذه الفترة

، ١٩٨٠ واإلنــساين،  تفــاق النمــوذجي املتعلــق بالقــانون الــدويل الطــيب      الرابطــة القــانون الــدويل، مــشروع ا     )٧٢٩(
 .١٨ املادة
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إهناء تلك املساعدة، مما يتيح للدولة املتلقيـة هلـا إهنائهـا يف أي وقـت شـاءت لكنـها ختـضع قيـام                
 ويف حـاالت متفرقـة، تـضع    .)٧٣٠(الطرف املقدم للمساعدة بإهناء املساعدة لعدة شروط مـسبقة     

 .)٧٣١(ك املسؤولية الرئيسية عن اإلهناء على عاتق طرف ثالثالصكو
ثانيا، خبصوص اإلهناء الناجم عن حدث معني، حتدد بعض املعاهدات الثنائيـة املتعلقـة               - ٢٤٥

بقروض املساعدة يف حاالت الكوارث أحداثا معينة تـؤدي إىل التعجيـل بتـسديد القـرض وإىل                 
فاق القرض املربم بـني الواليـات املتحـدة األمريكيـة     وعلى سبيل املثال، يتضمن ات. نتائج أخرى 

وهندوراس بـشأن اإلنعـاش يف أعقـاب األعاصـري أحكامـا تـنص علـى التعجيـل بـسداد قـروض                      
املــساعدة الــيت تقــدمها الواليــات املتحــدة إذا مل تــستوف هنــدوراس شــروطا معينــة، مــن قبيــل   

ــزام احلــرص الواجــب     ــسديد يف الوقــت احملــدد والت ــع    .)٧٣٢(شــرطي الت ــق دف ــى تعلي ــنص عل وي
الدولـة   املساعدة عند وقوع أحداث أخرى مـن قبيـل التوقـف عـن الـدفع، أو أي حـدث تقـرر                    

املقدمة للمساعدة أنه يشكل حالة استثنائية يستبعد معهـا أن حيقـق القـرض الغـرض الـذي قـدم           
__________ 

، على أنـه جيـوز   ١٩٦٣احلوادث اإلشعاعية، املتبادلة فيما يتصل بلمساعدة األورويب لاتفاق دول الشمال  ينص   )٧٣٠(
، لكـن ال جيـوز      ‘‘يف أي وقـت   ’’للدولة املتلقية للمساعدة أن تطلب إهناء املساعدة الغوثية يف حاالت الكوارث            

مل تعـد حباجـة إليهـا، أو        يف رأيـه،     ،إذا كانت الدولة الطالبـة للمـساعدة      ’’نهيها إال   لطرف مقدم للمساعدة أن ي    
. )املـادة العاشـرة   (،  ‘‘كانت احتياجاته احمللية تقتضي ذلك، ومل تتقيد الدولة الطالبة للمساعدة بشروط االتفـاق            

 يـسمح للدولـة املتلقيـة    ١٩٤٧  املـربم يف  الـصني و الواليـات املتحـدة      بنيوعلى نفس املنوال، فإن االتفاق الثنائي       
 مل تعـد   يف هـذا االتفـاق  اكلما ارتأت أن تلك املـساعدة الغوثيـة املنـصوص عليهـ    ’’للمساعدة بأن تنهي االتفاق   

، لكنه يضع سلسلة من الشروط الـضرورية لقيـام الطـرف املقـدم للمـساعدة بإهنـاء املـساعدة، ومنـها                      ‘‘ضرورية
ات اإلغاثة لدعم القوات املـسلحة للدولـة املتلقيـة للمـساعدة، أو إعـادة               استخدام شحن  وأعدم الوفاء باالتفاق،    

اتفاق املساعدة الغوثية املقدمة من الواليات املتحدة إىل الـشعب  (. تصدير شحنات اإلغاثة من الدولة املتلقية هلا      
، يالحـظ أن    خـري هبـذا االتفـاق األ     وفيمـا يتعلـق      ). املـادة التاسـعة    ،١٩٤٧ ،)ذكرات متبادلـة  املشفوع مب (الصيين  

املـساعدة الغوثيـة    ... أن ينـهي تقـدمي      ’’القانون احمللي للدولة املقدمة للمساعدة ينص على أن رئيـسها جيـوز لـه               
يف إعالة القـوات املـسلحة      ... لشعب أي بلد كلما جرى، يف تقديره، استخدام كميات مفرطة من اإلمدادات             

، واليـة الكـونغرس     ٥٤الـيت تـشري إىل القـانون العـام رقـم             (١ املـذكرات املتبادلـة، املـذكرة رقـم        (‘‘لذلك البلـد  
وهكذا، فإن مسألة اإلهناء هي جمال آخر يصبح فيه التقيد بالقـانون الـوطين              ). )١٩٤٧مايو  / أيار ٣١الثمانون،  

 .أمرا وثيق الصلة باملوضوع على وجه التحديد
عـام ملنظمـة الـصحة العامليـة ينـشئ جلنـة طـوارئ              يف هذا الـصدد، تـنص لـوائح الـصحة الدوليـة علـى أن املـدير ال                  )٧٣١(

إلسداء املشورة بشأن حتديد ما إذا كان وقوع حدث ما يشكل طارئة صحية عمومية تثري قلقا دوليـا أو بـشأن        
، ٢٠٠٥نقـيح اللـوائح الـصحية الدوليـة،         ت: منظمـة الـصحة العامليـة     (. إهناء طارئة صحية عمومية تثري قلقا دوليـا       

 الطارئة الصحية العمومية يف إقليمها ميكـن    تومبقتضى ذلك النظام، فإن الدول اليت وقع      . ))ب) (١ (٤٨املادة  
عـرض للجنـة   إجـراء  العـام و  متارس تـأثريا علـى العمليـة بـاقتراح إهنـاء الطارئـة الـصحية العموميـة علـى املـدير           أن  

 هذا الصك خيتلـف اختالفـا       در باملالحظة أن  ه جي غري أن . ))٧( ٤٩املرجع نفسه، املادة    (لذلك الغرض   الطوارئ  
 .طفيفا عن معظم النصوص قيد االستعراض من حيث أن غرضه الرئيسي ليس هو اإلغاثة

، الواليـات املتحـدة     )املـشفوع مبرفـق    (اتفاق القرض مـن أجـل الـتعمري واإلنعـاش الـريفيني يف أعقـاب األعاصـري                 )٧٣٢(
 .٠٢-٨، املادة الثامنة، املادة ١٩٧٥األمريكية وهندوراس، 
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نـت الدولـة   من أجله أو أن تفي الدولة املتلقية للمساعدة بالتزاماهتا مبوجـب االتفـاق، أو إذا كا       
 .)٧٣٣(املتلقية للمـساعدة ال حتـرز تقـدما مرضـيا يف إجنـاز برنـامج املـساعدة الـذي ميليـه االتفـاق                      

ــة    ــك احلالـــ ــتمرت تلـــ ــات إىل     ٦٠وإذا اســـ ــق االلتزامـــ ــل تعليـــ ــوز حتويـــ ــه جيـــ ــا، فإنـــ  يومـــ
 .)٧٣٤()إهنائها( إلغائها
اعدة الغوثيـة يف  سيما القوانني الوطنيـة، يكـون إهنـاء املـس        ثالثا، يف بعض الصكوك، ال     - ٢٤٦

ويف هـذا  . حاالت الكوارث مرتبطا ارتباطا وثيقا ببدئها بإعالن حالـة كارثـة أو حالـة طـوارئ             
الصدد، عندما يـشترط القـانون الـوطين إعالنـا مـن هـذا القبيـل، يـنص أيـضا بـصفة عامـة علـى                  

 يف   ومثـة هنـج آخـر، ورد       .)٧٣٥(أجل حلالة الكارثة تلـك، أو يقـدم توجيهـا بـشأن كيفيـة إهنائهـا               
رابطــة القــانون الــدويل، يبــدأ بتحديــد تــاريخ معــني  الــذي اقترحتــه االتفــاق الثنــائي النمــوذجي 

يــه اإلغاثــة يف حــاالت الكــوارث، مث يــدرج حكمــا لتمديــد هــذا التــاريخ، وال يــدرج   فتنتــهي 
 وفيمـا يتعلـق بالنظـام       .)٧٣٦(حكما لإلهناء املبكر بناء علـى طلـب أحـد األطـراف إال بعـد ذلـك                

ذي حيكم السماح بالدخول املؤقت لشحنات اإلغاثة يف حـاالت الكـوارث، فـإن        لااملتخصص  
مركزها مبوجب نظام السماح بالدخول املؤقت ميكن إهناؤه جبملة من الطـرق، مبـا فيهـا إعـادة                  
التصدير، أو وضعها يف ميناء حـر أو منطقـة حـرة بغيـة تـصديرها الحقـا أو التـصرف فيهـا، أو            

عندما تربر ذلك الظروف أو تسمح بذلك التـشريعات         ’’ احمللي   الستعمالبتخليصها ألغراض ا  
 .)٧٣٧(، أو حبدوث ضرر عارض هلا، أو بتصريفها‘‘الوطنية
وجيدر باإلشارة أن أحكام اإلهناء تتضمن فروقا دقيقـة يف الـصياغة قـد يكـون هلـا أثـر                     - ٢٤٧
اغـب يف إهنـاء     وعلى سبيل املثال، تنص بعـض األحكـام علـى أن الطـرف الر             . يف املمارسة بارز  

__________ 
 .٠٣-٨املرجع نفسه، املادة  )٧٣٣(
ــة وإعــادة التأهيــل، الواليــات املتحــدة     . ٠٤-٨املرجــع نفــسه، املــادة   )٧٣٤( ــة مــن أجــل اإلغاث انظــر أيــضا اتفــاق اهلب

 . واملادة السابعة٤-٢، املادة األوىل، البند ١٩٧٢ بنغالديش، -ألمريكية ا
 املنـشئ   -) بـاراغواي ( 2.615القانون رقم   و؛  )٢( ٣دة  ، املا )ليسوتو (١٩٩٧ ،انظر مثال قانون إدارة الكوارث     )٧٣٥(

، )ســري النكــا (٢٠٠٥ ،١٣؛ وقــانون إدارة الكــوارث، رقــم  ٢٣االت الطــوارئ، املــادة الوطنيــة حلــألمانــة ل
 املــؤرخ ٢٢٣املعــدل للقــانون رقــم  (١٩٩٧لقــانون األساســي للتــدابري املــضادة للكــوارث،  وا؛ )٢ (١١ املــادة
 ١٩٨٩مايو / أيار١ املؤرخ ٩١٩املرسوم رقم و؛  )٢ (١٠٦، املادة   ))اليابان (١٩٦١ نوفمرب/تشرين الثاين  ١٥

الت الكـوارث ويـورد وسـائل    ا حلـ هرويـنص علـى أجـل أويل مدتـه ثالثـة أشـ           (٢٣  و ١٩، املادتـان    )كولومبيا(
 .٢٠ و ١٩، املادتان ١٩٨٣يناير /  كانون الثاين١٧) بوليفيا (١٩٣٨٦املرسوم السامي رقم و؛ )إهنائها

، ١٩٨٠تفــاق النمــوذجي املتعلــق بالقــانون الــدويل الطــيب واإلنــساين،        االرابطــة القــانون الــدويل، مــشروع      )٧٣٦(
 .١٨ املادة

 .١٤-٩، املواد ١٩٩٠اتفاقية السماح بالدخول املؤقت،  )٧٣٧(
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مباشـرة، وتـنص أحكـام أخـرى علـى أنـه جيـوز لـه              )٧٣٨(‘‘ينـهي املـساعدة   ’’اإلغاثة جيوز له أن     
، يف حـني أن أحكـام أخـرى ال تـنص مـع ذلـك إال علـى أنـه                 )٧٣٩(‘‘أن خيطر بإهنـاء املـساعدة     ’’

لوضــع ترتيبــات ] الطرفــان[يتــشاور ’’وبعــد ذلــك ، )٧٤٠(إهنــاء اإلغاثــة‘‘ أن يطلــب’’جيــوز لــه 
 .)٧٤١(‘‘ء املساعدةإلهنا

 
 تطور مفهوم اإلهناء )ج( 

يتزايد االعتراف بأمهية الوقاية مـن الكـوارث والتخفيـف مـن آثارهـا واحلـد          بقدر ما   و - ٢٤٨
ي تـصل فيـه اإلغاثـة إىل        ذفالنموذج التقليدي الـ   . من خماطرها، يتطور مفهوم اإلهناء تبعا لذلك      

مـن   مرحلة االستجابة الطارئة اجملال لفتـرة  ة عنه بنموذج تفسح فيهضهناية حمددة جيري االستعا 
 قــرار اجلمعيــة العامــة دويف هــذا الــصدد، يؤكــ. تأهيــل تعقبــها مرحلــة تنميــة متواصــلة الإعــادة 
 على دور منظمات املساعدة اإلمنائية يف اإلغاثـة يف حـاالت الكـوارث، ويؤكـد أنـه                  ٤٦/١٨٢
مري أن يـستمرا بكثافـة مطـردة بعـد          ينبغي للتعاون والدعم الدوليني مـن أجـل االنتعـاش والـتع           ’’

ــة األوىل  ــة اإلغاثـ ــة   .)٧٤٢(‘‘مرحلـ ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــنص قـ ــا يـ ــؤرخ ) ٢٦-د( ٢٨١٦ كمـ املـ
اإلهنـاء  ’’ على أن منسق اإلغاثة يف حاالت الكوارث يتـوىل           ١٩٧١ديسمرب  /كانون األول  ١٤

__________ 
كية للحــد مــن اتفاقيــة تــامبريي املتعلقــة بتقــدمي مــوارد االتــصاالت الــسلكية والالســل   انظــر علــى ســبيل املثــال،  )٧٣٨(

جيـوز للدولـة الطـرف الطالبـة أو الدولـة الطـرف             ’’ ) (١ (٦، املـادة    ١٩٩٨الكوارث ولعمليات اإلغاثـة، لعـام       
املــساعدة، يف أي وقــت، إهنــاء املــساعدة يف جمــال االتــصاالت الــسلكية والالســلكية املتلقــاة أو املقدمــة مبوجــب 

طـار، تتـشاور الـدولتان الطرفـان املعنيتـان، إحـدامها مـع              وعنـد تقـدمي هـذا اإلخ      . ، بتقدمي إخطـار كتـايب     ٤ املادة
األخرى، بشأن إهناء املساعدة بصورة سليمة وسـريعة، واضـعتني يف االعتبـار أثـر هـذا اإلهنـاء علـى مـا تواجهـه                         

 ).‘‘حياة البشر من خماطر وعلى العمليات الغوثية اجلارية يف حاالت الكوارث
جيــوز للدولــة ’’ (١٨، املــادة ١٩٨٤املــساعدة يف حــاالت الطــوارئ، لعــام مــشروع اتفاقيــة التعجيــل يف تــسليم  )٧٣٩(

املـساعدة، وعندئـذ يرتـب أطـراف هـذه           املستفيدة أو الدولة أو املنظمة املقدمة للمـساعدة توجيـه إخطـار بإهنـاء             
االتفاقيـــة املتـــأثرون مبثـــل هـــذا اإلخطـــار، عنـــد الـــضرورة، إهنـــاء املـــساعدة بـــشكل مـــنظم مبوجـــب شـــروط     

 ).‘‘تفاقيةاال هذه
، ١٩٩١االت الكــوارث، حلــانظــر علــى ســبيل املثــال، االتفــاق املنــشئ للوكالــة الكاريبيــة لالســتجابة الطارئــة    )٧٤٠(

؛ ١١املـادة   ،  ١٩٨٦،  إشـعاعي ؛ واتفاقية تقدمي املساعدة يف حالة وقوع حادث نووي أو طارئ            )٢ (٢٠ املادة
 .١٠ املرفق العاشر، املادة ،١٩٩٢  الصناعية،تفاقية املتعلقة باآلثار العابرة للحدود للحوادثاالو

، ١٩٩١االت الكــوارث، حلــانظــر علــى ســبيل املثــال، االتفــاق املنــشئ للوكالــة الكاريبيــة لالســتجابة الطارئــة    )٧٤١(
؛ ١١املـادة   ،  ١٩٨٦،  إشـعاعي ؛ واتفاقية تقدمي املساعدة يف حالة وقوع حادث نووي أو طارئ            )٣ (٢٠ املادة
 .١٠ املرفق العاشر، املادة ،١٩٩٢ ة باآلثار العابرة للحدود للحوادث الصناعية،تفاقية املتعلقاالو

توجـد عالقـة واضـحة بـني     ’’ (٩وانظر أيضا الفقرة . ٤٢-٤٠، املرفق، الفقرات ٤٦/١٨٢قرار اجلمعية العامة    )٧٤٢(
أهيـل والتنميـة، تـوفري    وينبغـي، لتـأمني االنتقـال الـسلس مـن اإلغاثـة إىل الت      . حاالت الطوارئ والتأهيـل والتنميـة   

ومن مث ينبغي النظـر إىل التـدابري        . املساعدة يف حاالت الطوارئ، بطريقة تدعم االنتعاش والتنمية الطويلة األجل         
 ).‘‘الطارئة بوصفها خطوة حنو التنمية الطويلة األجل
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لـة اإلنعـاش    التدرجيي لعمليـات اإلغاثـة اجلاريـة حتـت إشـرافه، لـدى بلـوغ البلـد املنكـوب مرح                   
يواصـل االهتمـام، ضـمن إطـار مـسؤولياته الغوثيـة، بنـشاطات وكـاالت         ”، على أن   “والتعمري

 ويف نفـس املنحـى، ال تتـضمن مبـادئ وقواعـد             .)٧٤٣(‘‘األمم املتحدة املعنية باإلنعـاش والـتعمري      
الـسلع واألمـوال املتبقيـة بعـد        ’’الصليب األمحر أي حكم بـشأن اإلهنـاء، لكنـها تـنص علـى أن                

 وعلـى صـعيد القـانون       .)٧٤٤(‘‘نتهاء عمل اإلغاثة ميكن استخدامها يف أنشطة اإلنعاش الالحقة        ا
 وإهنائهـا، فـإن بعـض    “حالـة الكارثـة  ”الوطين، إذا كانت قوانني عدة تقيم تفرقة واضـحة بـني      

 باحلالـة الطارئـة ومـرورا باإلغاثـة مث اإلنعـاش            االقوانني تتجه حنو طائفة متصلة من املراحـل بـدء         
املـساعدة  ” الوطنية لفيجي حكمـا بـشأن        وعلى سبيل املثال، يتضمن قانون الكوارث     . تنميةفال

 .)٧٤٥(بدل حكم عن إهناء املساعدة‘‘ الغوثية اجلارية
 
 اإلغاثة واحلماية يف حاالت الكوارث -خامسا  

ــب ع   - ٢٤٩ ــا يترت ــىكــثريا م ــراد،       ل ــن األف ــرية م ــداد غف ــة حتــل بأع  حــاالت الكــوارث نكب
ولــذلك تكتــسي محايــة . وارق القائمــة ويزيــد مــن حالــة الــضعف لــدى الــسكانيــؤجج الفــ ممــا

حقـوق  ... وصـون   ...  فالتوازن بني توفري املساعدة اإلنسانية    ’’أولئك األشخاص أمهية بالغة،     
 غري أنه قد يصعب احلفاظ علـى هـذا التـوازن عمليـا، ألن               .)٧٤٦(‘‘أمر بالغ األمهية  ... اإلنسان  

شتركة يف اإلغاثـة يف حـاالت الكـوارث تكـون متخصـصة عمومـا يف           أنواع اجلهات الفاعلة املـ    
 وألن التـصور القـائم لـدى بعـض اجلهـات الفاعلـة والـذي يؤكـد                  ،)٧٤٧(املساعدة ال يف احلمايـة    

 أنـه  بيـد  .)٧٤٨(على احلماية قد ينال مـن حيادهـا ويعقـد قـدرهتا علـى تقـدمي املـساعدة اإلنـسانية                

__________ 
 ).ط( ١الفقرة  )٧٤٣(
 يف استنـــسختثـــة يف حـــاالت الكـــوارث،  وقواعـــد الـــصليب األمحـــر واهلـــالل األمحـــر املتعلقـــة باإلغامبـــادئ )٧٤٤(

International Review of the Red Cross ٣٠الفقرة ، ، املرفق الرابع)١٩٩٦فرباير / شباط٢٩ (٣١٠، رقم. 
وحييـد عـن هـذا التوجـه قـانون واليـة            . ٣١، املـادة    )فيجـي  (١٩٩٨ ،٢١قانون إدارة الكـوارث الوطنيـة، رقـم          )٧٤٥(

ويتــضمن أحكامــا مفــصلة تتعلــق حبــل هيئــة إدارة  (٤٩، املــادة ٢٠٠٣ ،٢٠غوجــورات إلدارة الكــوارث رقــم 
 ).الكوارث يف والية غوجارات

اجلامعـة املعنيـة باحلمايـة الدوليـة والتابعـة ملفوضـية األمـم         بيان مدير إدارة الشؤون اإلنسانية أمام اللجنـة الفرعيـة     )٧٤٦(
ورد يف الوثيقـة     (١٩٩٤مـايو   / أيـار  ١٨ة، جنيـف،    املتحدة لشؤون الالجئني، اللجنة التنفيذيـة لربنـامج املفوضـي         

E/CN.4/1995/50 ١٨٣، الفقرة.( 
 .Brookings Institution,“ Improving Institutional Arrangements for the Internally Displaced” (1995), p:انظـر  )٧٤٧(

6. 
 .١٨٤، الفقرة E/CN.4/1995/50انظر الوثيقة  )٧٤٨(



A/CN.4/590
 

198 07-65634 
 

يـدرج   لإلغاثة الدولية يف حاالت الكوارث ال بد وأن          من املقبول باطراد أن نظاما كامال     بات  
 .)٧٤٩(احلماية واملساعدة يف نطاقه

 من يقوم باحلماية؟ - فأل 
إن من املسؤولية الرئيسية لكل دولـة، حبكـم احتـرام سـيادة الدولـة املتلقيـة للمـساعدة                - ٢٥٠

ألخــرى الــيت وســالمتها اإلقليميــة، أن ترعــى ضــحايا الكــوارث الطبيعيــة وحــاالت الطــوارئ ا  
 -إىل أي حـد ينبغـي للجهـات الفاعلـة األخـرى             :  ويثور السؤال التـايل    .)٧٥٠(حتدث يف إقليمها  

املنظمــات الدوليــة  (مبــا فيهــا الــدول املقدمــة للمــساعدة وأعــضاء اجملتمــع الــدويل اآلخــرون         
وباإلضـافة إىل   .  أن تشارك يف أنشطة احلماية يف سياق الكـوارث         -) واملنظمات غري احلكومية  

حلاالت اليت يكون فيها علـى عـاتق الـدول الثالثـة التـزام، مبوجـب اتفاقـات حمـددة، بـأن تقـدم                        ا
ميكن للجهـات الفاعلـة اخلارجيـة، بـصفة أعـم، أن تقـوم بـدور بـارز يف أنـشطة                ،  )٧٥١(املساعدة

احلماية يف سياق الكوارث يف الظروف اليت تعجز فيها القدرة احملليـة علـى التـصدي، ممـا جيعـل         
 عــن تلبيــة احتياجــات األشــخاص يف - أو جزئيــا عــاجزة -ملتلقيــة للمــساعدة عــاجزة الدولــة ا

فخـارج اإلمكانيـة احملـدودة لعمليـة اإلغاثـة يف حـاالت الكـوارث               . إقليمها املتضرر من الكارثة   
ظـل  ت ،)٧٥٢(اليت جيري القيام هبا يف سياق االستظهار بالفـصل الـسابع مـن ميثـاق األمـم املتحـدة            

__________ 
 ،١٩٩٣يوليـه   / متـوز  ٥، جنيـف،    ‘‘املرحلـة التاليـة   : املشردون داخليـا  ’’شتركة بني الوكاالت،    اللجنة الدائمة امل   )٧٤٩(

ورد ) (‘‘احلمايـة واملـساعدة   ’’ بأن تقدمي املساعدة ال بد وأن يندرج يف هنج أمشل يتناول احتياجـات               أُقرحيث  (
 ).١٨٣، الفقرة E/CN.4/1995/50يف الوثيقة 

 . أعالهالفرعي ثانياعدم التدخل، يف انظر مناقشة مبدأي السيادة و )٧٥٠(
 .، أعالها رابعالفرعاملساعدة، يف عرض كذلك املناقشة املتعلقة بواجب  انظر )٧٥١(
الدولـة املتلقيـة للمـساعدة عـن     الـيت تتخلـف    واسعة النطاق   الكارثة  فإن ال  هذا االحتمال مستعبدا قطعا،   إذا كان    )٧٥٢(

الــدوليني، وميكــن بالتــايل التــرخيص بتــدابري اإلغاثــة يف حــاالت للــسلم واألمــن قــد تــشكل هتديــدا التــصدي هلــا 
 لعن أعمااألمني العام انظر على سبيل املثال، تقرير .  السابع من ميثاق األمم املتحدة لالكوارث يف إطار الفص   

ــة ــة،  ، املنظمـ ــة العامـ ــة للجمعيـ ــائق الرمسيـ ــة واألربعـــني الوثـ ــدورة الثامنـ ــم الـ ــة  (١، امللحـــق رقـ  ،A/48/1الوثيقـ
إن حــاالت الطــوارئ اإلنــسانية، مبــا تــسببه مــن عمليــات هجــرة مجاعيــة للنــاس، قــد تــشكل   ’’() ٤٨٥ الفقــرة

وقــد أقــر هــذه اإلمكانيــة قــرار املــساعدة اإلنــسانية الــذي اعتمــده معهــد  ).‘‘هتديــدات للــسلم واألمــن الــدوليني
 اإلنـسانية   للمـساعدة نيـة   إذا أدى رفض قبول عـرض حـسن ال        ’’، حيث نص على أنه      ٢٠٠٣ يف   القانون الدويل 

السماح بالوصول إىل الضحايا، إىل هتديد للسلم واألمن الـدوليني، فإنـه جيـوز جمللـس األمـن أن يتخـذ                     رفض  أو  
 املعتمـد مـن جملـس       ٣الفـرع الثـامن، املـادة       (. ‘‘ميثاق األمم املتحـدة   من  التدابري الالزمة يف إطار الفصل السابع       

انظـر أيـضا، املبـادئ التوجيهيـة للحـق يف املـساعدة             و ).١٩٩٣أبريـل   /يف نيـسان  املعهد الدويل للقانون اإلنساين     
جيوز ألجهزة األمم املتحدة املختصة واملنظمات اإلقليمية أن تتخذ التدابري الالزمة، مبا فيها    ’’٧اإلنسانية، املبدأ   

 للـسكان، ميكـن ختفيـف       تدابري القسر، وفقا لواليات كل منها، يف حالـة معانـاة مجاعيـة شـديدة وطويلـة األمـد                  
وميكن اللجوء إىل هذه التدابري عند رفض عرض دون مربر، أو عندما يواجـه تقـدمي    . حدهتا باملساعدة اإلنسانية  
بتقدمي املعونة داخل دولة متلقية دون موافقتها بـوترية  يأذن جملس األمن وما فتئ  ). ‘‘املساعدة صعوبات خطرية  
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ذلك خاضعة للقيود الواردة على توفري فرص الوصول والنامجـة عـن الـسيادة            هذه املساعدة مع    
لدولـة املتلقيـة    ااإلقليمية للدولة املتلقيـة للمـساعدة، ويـتم القيـام هبـا، مبـدئيا، بنـاء علـى موافقـة                     

بالصيغة اليت ورد هبـا يف       )٧٥٤(‘‘مسؤولية احلماية ’’ وجيدر باملالحظة أن مفهوم      .)٧٥٣(للمساعدة
 .)٧٥٦( لتسري يف سياق الكوارثتصغمل  )٧٥٥(٢٠٠٥امية ملؤمتر القمة العاملي لعام الوثيقة اخلت

__________ 
 

املــــؤرخ ) ١٩٩١( ٦٨٨انظــــر القــــرار . اارث، يف حــــد ذاهتــــمتزايــــدة، وإن مل يكــــن ذلــــك يف ســــياق كــــو
، )فيما يتعلق مبـنح فـرص الوصـول للمنظمـات اإلنـسانية الدوليـة يف العـراق                 (٣، الفقرة   ١٩٩١أبريل  /نيسان ٥

فيما يتعلق بتقدمي املساعدة اإلنـسانية يف        (٢، الفقرة   ١٩٩٢أغسطس  / آب ١٣املؤرخ  ) ١٩٩٢( ٧٧٠والقرار  
ــسمرب / كــانون األول٣املــؤرخ ) ١٩٩٢( ٧٩٤قــرار وال؛ )البوســنة واهلرســك  ــشأن  (١٠، الفقــرة ١٩٩٢دي ب

 ٣، الفقـرة    ١٩٩٤يونيـه   / حزيران ٢٢املؤرخ  ) ١٩٩٤( ٩٢٩قرار  ال؛ و )عمليات اإلغاثة اإلنسانية يف الصومال    
 ).الذي يأذن بتوزيع إمدادات اإلغاثة يف رواندا(

 .، أعالهالفرع رابعا انظر املناقشة املتعلقة بطلبات املساعدة، يف )٧٥٣(
 :Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty” (Ottawa“: انظــر )٧٥٤(

International Development Research Council, 2001), para. 2.14, 2.29; الفريق الرفيع املستوى املعـين  ، و تقرير
 .٢٠٢ و ٢٠١، الفقرتان )Corr.1 و A/59/565الوثيقة  (بالتهديدات والتحديات والتغيري

: وانظــر أيــضا. ١٣٩ و ١٣٨، الفقرتــان ٢٠٠٥ســبتمرب / أيلــول١٦ املــؤرخ ٦٠/١قــرار اجلمعيــة العامــة انظــر  )٧٥٥(
 .٤، الفقرة ٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٨ املؤرخ ،)٢٠٠٦ (١٦٧٤جملس األمن  قرار

التصرفات، وهي اإلبادة اجلماعية، وجرائم احلرب، والتطهري العرقي،        يقتصر املفهوم على أربع فئات حمددة من         )٧٥٦(
، الفقـرة   ٢٠٠٥سـبتمرب   / أيلـول  ١٦ املـؤرخ    ٦٠/١انظـر قـرار اجلمعيـة العامـة         . واجلرائم املرتكبة ضد اإلنـسانية    

يـة  ومثة تشابه شديد بني مسائل احلماية املالزمة للموضوع احلايل وتلك الـيت أثـريت يف مناقـشات أكادمي            . ١٣٨
طائفــة أوســع مــن احلــاالت، مبــا فيهــا حــاالت   ســياق صــيغ يف ) devoir d’ingérence(لواجــب تــدخل حمتمــل  

ــة  ــال،   . الكــوارث الطبيعي ــى ســبيل املث  Mario Bettati, & Bernard Kouchner, eds., Le Devoirانظــر عل

D’Ingérence: Peut-On les Laisser Mourir? (Paris: Denoël, 1987); Special Edition of Revue Nouvelle on 

Devoir d’ingérence (Bruxelles, December, 1990); Olivier Corten, et Pierre Klein, “Devoir d'ingérence ou 

droit de réaction armée collective? Les possibilités d'actions non armées visant à assurer le respect des 

droits de la personne face au principe de non-ingérence”, Revue belge de droit international, vol. 23 

(1990), pp. 368-440 ;Mario Bettati, , “Un droit d’ingérence humanitaire”, Revue Générale de Droit 

International Public, vol. 95 (1991), pp. 639-670 . دخل مل تقبلـه الـدول عمومـا   غري أن وجود واجب يف التـ .
 Nguyen Quoc Din, Patrick Dailler and: انظـر علـى سـبيل املثـال    . موضوع انتقادات لـدى الـشراح  كان كما 

Alain Pellet, Droit International Public (Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence, 5th Edition, 

1994), p. 427; Djiena, Michel-Cyr Wembou, “Le droit d’ingérence humanitaire; un droit aux fondements 

incertains, au contenu imprecise et à géométrie variable”, African Journal of International and 

Comparative Law, vol. 4 (1992), pp. 570-592, at pp. 586-587. 
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 ‘‘احلماية’’مضمون  -باء  

مجيـع  يالئـم  تعريـف  ال يوجـد  احلماية مفهوم يتخذ معاين خمتلفة يف سياقات خمتلفـة، و     - ٢٥١
لـة أمـور،    وعلى سبيل املثال، إذا كانت احلمايـة قـد حتيـل يف قـانون الالجـئني، يف مج                 . احلاالت

ــوعي     ــاج الط ــة أو اإلدم ــودة الطوعي ــسهيل الع ــدم    وإىل  ،)٧٥٧(إىل ت ــدأ ع مؤســسة اللجــوء، ومب
 مـنح جلنـة     ،اإلعادة القسرية، فإهنا تنطوي على مسائل شىت يف القـانون اإلنـساين الـدويل، منـها               

ــة      ــة فــرص الوصــول إىل أســرى احلــرب واملــدنيني املــسلويب احلري  ،)٧٥٨(الــصليب األمحــر الدولي
 وتتخذ احلمايـة معـاين أخـرى        .)٧٦٠(وتعيني سلطات احلماية   )٧٥٩(اإلغاثة لضحايا احلرب  وتوفري  

والقــانون الدبلوماســي   )٧٦١(أيــضا يف جمــاالت أخــرى مــن قبيــل قــانون احلمايــة الدبلوماســية       
 واحلالــة الفريــدة الــيت تنــشأ عــن الكــوارث تفــضي إىل وضــع مفهــوم خمــصص   .)٧٦٢(والقنــصلي

لـضحايا، وضـمان املنـاطق اآلمنـة، وتـوفري          لساعدة اإلنـسانية    للحماية، مبا فيـه، مـثال، فـرص املـ         
 .)٧٦٣(احترام حقوق اإلنسانكفالة اإلغاثة الكافية والفورية و

__________ 
) ٥-د( ٤٢٨وضـــية األمـــم املتحـــدة لـــشؤون الالجـــئني، املرفـــق بقـــرار اجلمعيـــة العامـــة   النظـــام األساســـي ملف )٧٥٧(

 ).ج (٨، املادة ١٩٥٠ديسمرب /كانون األول ١٤ املؤرخ
؛ واتفاقية جنيف الرابعة املتعلقـة حبمايـة        ١٢٦، املادة   ١٩٤٩اتفاقية جنيف الثالثة املتعلقة مبعاملة أسرى احلرب،         )٧٥٨(

 .١٤٣، املادة ١٩٤٩املدنيني وقت احلرب، 
؛ واتفاقية جنيف الرابعة املتعلقـة حبمايـة        ١٢٥، املادة   ١٩٤٩اتفاقية جنيف الثالثة املتعلقة مبعاملة أسرى احلرب،         )٧٥٩(

 .١٤٢، املادة ١٩٤٩املدنيني وقت احلرب، 
زعـات  ، واملتعلـق حبمايـة ضـحايا املنا       ١٩٤٩أغـسطس   / آب ١٢ربوتوكول اإلضايف التفاقيات جنيف املؤرخة      ال )٧٦٠(

عناصر احلماية واملـساعدة    بولالطالع على قائمة أمشل     . ٥ املادة   ،١٩٧٧ ،)الربوتوكول األول (املسلحة الدولية   
 ClaudePilloud, Yves Sandoz, Christophe Swinarski, and Bruno: يف إطـار القـانون الـدويل اإلنـساين، انظـر     

Zimmermann, Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977, Geneva: Nijhoff, 1987, p. 938, 

paras. 3309-3310. 
انظــر مــشاريع املــواد املتعلقــة باحلمايــة الدبلوماســية، يف تقريــر جلنــة القــانون الــدويل عــن أعمــال دورهتــا الثامنــة    )٧٦١(

 .٤٩، الفقرة A/61/10 ،١٠ الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية والستون، امللحق رقم واخلمسني،
، ٧٣١٠  رقـم ،٥٠٠، اجمللـد  United Nations, Treaty Series، ١٩٦١انظر اتفاقية فيينا للعالقـات الدبلوماسـية،    )٧٦٢(

 ،٥٩٦، اجمللـد  United Nations, Treaty Series، ١٩٦٣؛ واتفاقيـة فيينـا للعالقـات القنـصلية، لعـام      ٩٥الـصفحة  
 .٢٦١ الصفحة ،٨٦٣٨رقم 

عالوة على ذلك، فإن احلدود املوضـوعية هلـذه         . ١٨٢ الفقرة،  E/CN.4/1995/50ى سبيل املثال، الوثيقة     انظر عل  )٧٦٣(
سـيني يف   حيت سينصب التركيـز علـى ضـمان احلقـني األسا           -“البسيطة”الكوارث  احلماية ستتباين يف حاالت     

ــأوى   ــذاء وامل ــيت تطغــى     -الغ ــدة ال ــع حــاالت الطــوارئ املعق ــة م ــا  باملقارن ــسائل فيه ــوفري فــرص الوصــول م . ت
 .)١٨١نفسه، الفقرة  املرجع(
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 واجب التطبيق يف حاالت الكوارثالوقانون حقوق اإلنسان القائم  - ١ 

املتعلقــة والقائمــة الدولــة اإلقليميــة يظــل ضــحايا الكــوارث حممــيني مبوجــب التزامــات  - ٢٥٢
ولئن كانت أغلبية صكوك حقوق اإلنسان ال تشري إشـارة مباشـرة إىل سـياق          . حبقوق اإلنسان 

وعلـى نفـس املنـوال، فـإن املبـادئ القائمـة            . الكوارث، فإن احلماية اليت توفرهـا تـسري عمومـا         
مــــا يــــصبح ضــــحايا كارثــــة مــــن الكــــوارث   واملتعلقــــة باملــــشردين داخليــــا تــــسري بقــــدر 

 .)٧٦٤(داخليا مشردين
نطاق محايـة حقـوق اإلنـسان الوثيقـة الـصلة باملوضـوع خـالل كارثـة طبيعيـة نطـاق               و - ٢٥٣
وعلى سبيل املثال، فإن من احلقوق اليت حيتمـل أن تكـون مهـددة يف األغلـب األعـم يف              . واسع

 واحلـق يف    ،)٧٦٦( واحلـق يف الغـذاء     ؛)٧٦٥(الفترة الالحقة لوقوع الكارثـة مباشـرة، احلـق يف احليـاة           
 واحلـق فيمـا يليـق مـن الـسكن والكــساء     ؛ )٧٦٨( واحلـق يف املـاء  ؛)٧٦٧(بيـة اخلـدمات الـصحية والط  

__________ 
 قد حللـت أساسـا يف سـياق التـشريد النـاجم      ١٩٩٨رغم أن املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشريد الداخلي، لعام    )٧٦٤(

عن الرتاع، فإن ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان الواجبة للمشردين داخليـا الحـظ أمهيـة هـذه املبـادئ يف         
 ,Walter Kälin, “Guiding Principles on Internal Displacement: Annotations: انظـر . ة الكـوارث الطبيعيـة  حالـ 

Studies in transnational legal policy”, no. 32 (Ka�lin, Walter, ed., Washington, D.C.: American Society of 

International Law, 2000(  ٢، الفقـرة  ١، الـصفحة) ’’غـراض هـذه املبـادئ، املـشردون داخليـا هـم أشـخاص        أل
سـيما   جمموعة من األشخاص أكرهـوا أو أجـربوا علـى الفـرار مـن ديـارهم أو أمـاكن إقامتـهم االعتياديـة، ال               أو

 أو تفاديـا الثارهـا، ومل يعـربوا حـدود الدولـة املعتـرف هبـا           نامجـة عـن أنـشطة بـشرية       نتيجة لكـوارث طبيعيـة أو       
وتناقش اجلدل القـائم بـشأن مـا إذا كـان ضـحايا         (١١٩، الفقرة   E/CN.4/1995/50 الوثيقة   : وانظر أيضا  .)دوليا

؛ والوثيقــة ٣٥-٣٣، الفقــرات E/CN.4/1992/23؛ والوثيقــة )الكــوارث مــشمولني بتعريــف املــشردين داخليــا    
A/60/338 إىل ال تــشري بــصورة مباشــرة... ولــئن كانــت معاهــدات حقــوق اإلنــسان الرئيــسية ’’ (٤٤، الفقــرة 

التشرد الداخلي، فإن ضروب احلماية اليت توفرها هذه الصكوك تنطبـق بـال شـك علـى املـشردين، مبـا يف ذلـك                        
 ).‘‘املشردون بفعل كوارث طبيعية

 United Nations, Treaty(، ١٩٦٦انظر على سـبيل املثـال، العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية،          )٧٦٥(

Series ٦، املادة )١٧١فحة ، الص٩٩٩، اجمللد. 
ــة،        )٧٦٦( ــة والثقافيـ ــصادية واالجتماعيـ ــاحلقوق االقتـ ــاص بـ ــدويل اخلـ ــد الـ ــال، العهـ ــبيل املثـ ــى سـ ــر علـ  ،١٩٦٦انظـ

 )United Nations, Treaty Series ١١، املادة )٣، الصفحة ٩٩٣، اجمللد. 
؛ ١٢، املـادة    ١٩٦٦ة والثقافيـة،    انظر على سبيل املثال، العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االجتماعيـة واالقتـصادي              )٧٦٧(

 .William A. Gunn, “The Right to Health of Disaster Victims”, Disaster Prevention and Management, volو

12 (2003), pp. 48-51. 
 United Nations, Treaty(، ١٩٧٩انظر على سبيل املثال، اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة،    )٧٦٨(

Series   ١٩٨٩اتفاقيـة حقـوق الطفـل،       و؛  )ح( )٢( ١٤، املـادة    )٤٧ الـصفحة    ،٢٠٣٧٨ رقـم    ،١٢٤٩اجمللد ،
United Nations, Treaty Series امليثـاق األفريقـي حلقـوق    و؛ )ج( )٢( ٢٤، املـادة  ٢٦، الـصفحة  ١٥٧٧، اجمللد

: اجمللـد الثـاين  موعة صـكوك دوليـة،   جم: حقوق اإلنسان، وثيقة منظمة االحتاد األفريقي، ١٩٩٠الطفل ورفاهه،   
 ).ج) (٢ (١٤، املادة )E.97.XIV.1(صكوك إقليمية 
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 وخــالل مرحلــة االنتعــاش يف الفتــرة الطويلــة األجــل الالحقــة لوقــوع  .)٧٦٩(والــصرف الــصحي
ــصفة خاصــة       ــأثر ب ــيت ميكــن أن تت ــوق ال ــشمل احلق ــة، ت ــيم : الكارث  واحلــق ؛)٧٧٠(احلــق يف التعل

ــة  ؛)٧٧١(العمــل يف ــة الديني ــز   وا؛)٧٧٢( واحلــق يف احلري ــدم التميي ــدم  ؛)٧٧٣(حلــق يف ع  واحلــق يف ع
 وباإلضـافة إىل هـذه   .)٧٧٥( واحلق يف حرية التعـبري    ؛)٧٧٤(التعرض لالحتجاز واالعتقال التعسفيني   

احلقوق احملمية مبوجب اتفاقيات دولية أو مبوجب القانون العـريف، فـإن بعـض القـوانني املتعلقـة                  
قوق اإلنسان يف سياق الكـوارث      باإلغاثة يف حاالت الكوارث تتضمن أحكاما حتمي بعض ح        

عنـد  ’’ ( علـى أنـه  ٢٠٠٥فعلى سبيل املثال، ينص قـانون إدارة الكـوارث يف اهلنـد لعـام       . احملدد
ــويض ضــحايا الكــوارث   ــهمتع ــسبب اجلــنس أو   ، ُي وإغاثت ــز ب ــع أي متيي ــة من ــة الطبق أو اجلماع

 .)٧٧٦()‘‘الدين  أوالنسب أو
إلنسان اإلغاثـة يف حـاالت الكـوارث بـصورة          تتناول اتفاقيتان من اتفاقيات حقوق ا      و - ٢٥٤

أوال، تــشري االتفاقيــة الدوليــة حلقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة الــيت أبرمــت مــؤخرا    . مباشــرة
كافـة  ’’إشارة صرحية إىل حاالت الكوارث الطبيعية، إذا تنص على أن الدول األطـراف تتخـذ                

لــذين يوجــدون يف حــاالت التــدابري الالزمــة لــضمان محايــة وســالمة األشــخاص ذوي اإلعاقــة ا
 ثانيـا، يـنص امليثـاق األفريقـي حلقـوق           .)٧٧٧(‘‘تتسم باخلطورة، مبـا يف ذلـك الكـوارث الطبيعيـة          

ــصبحون الجــئني أو        ــذين ي ــع األطفــال ال ــدول األطــراف تكفــل متت الطفــل ورفاهــه علــى أن ال
ــة     ــسبب الكــوارث الطبيع ــا ب ــسانية لل  ’’مــشردين داخلي ــساعدة اإلن ــة املناســبة وامل ــع باحلماي تمت

باحلقوق املذكورة يف هذا امليثاق، وحقوق اإلنسان الدوليـة األخـرى، واملواثيـق اإلنـسانية الـيت                 
عـــالوة علـــى ذلـــك، أكـــدت جلنـــة احلقـــوق االقتـــصادية  . )٧٧٨(‘‘تكـــون الـــدول أطرافـــاً فيهـــا

__________ 
 .١١، املادة ١٩٦٦الثقافية،  والعهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية )٧٦٩(
 .١٣املرجع نفسه، املادة  )٧٧٠(
 .٦املرجع نفسه، املادة  )٧٧١(
 .١٨، املادة ١٩٦٦العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية،  )٧٧٢(
 .٢املرجع نفسه، املادة  )٧٧٣(
 .٩املرجع نفسه، املادة  )٧٧٤(
 .١٩املرجع نفسه، املادة  )٧٧٥(
 .٦١، الفقرة )اهلند (٢٠٠٥ ،انظر على سبيل املثال، قانون إدارة الكوارث )٧٧٦(
 .١١، املادة )، املرفق٦١/١٠٦قرار اجلمعية العامة (، ٢٠٠٦اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،  )٧٧٧(
) ب) (٢ (٢٥انظـر أيـضا املـادة       ). ٤ (٣٢و  ) ١ (٢٣، املـادة    ١٩٩٠امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهـه،        )٧٧٨(

تتخـذ كافـة اإلجـراءات الالزمـة لتتبـع وإعـادة إحلـاق األطفـال باآلبـاء أو                   ’’ وتنص علـى أن الـدول األطـراف         (
 ).‘‘الكوارث الطبيعية... ارجياً بسبب األقارب مىت كان االنفصال هو التشرد داخلياً أو خ



A/CN.4/590  
 

07-65634 203 
 

كلما عجز فرد أو مجاعة، ألسـباب خارجـة عـن نطـاق إرادة هـذه              ’’واالجتماعية والثقافية أنه    
 التمتع باحلق يف الغذاء املناسب بالوسائل املتاحة للفرد أو اجلماعة، يقـع علـى عـاتق                 وذاك، عن 

ــأن تفــي   ــزام ب ــوفر(الــدول االلت ــزام أيــضا علــى   . بــذلك احلــق مباشــرة ) ت ويــسري هــذا االلت
 .)٧٧٩(األشخاص ضحايا الكوارث الطبيعية أو غريها من الكوارث

ئمــة املــشتركة بــني الوكــاالت املبــادئ ، أقــرت اللجنــة الدا٢٠٠٦يونيــه /ويف حزيــران - ٢٥٥
 املمثــل اخلــاص الــيت أعــدهاالتوجيهيــة التــشغيلية املتعلقــة حبقــوق اإلنــسان والكــوارث الطبيعيــة، 

 إىل الفرضــية باسـتنادها  و.)٧٨٠(لألمـني العــام املعـين حبقــوق اإلنـسان الواجبــة للمـشردين داخليــا    
 ينبغــي أن يتمتعــوا بــنفس احلقــوق األشــخاص املتــضررين مــن الكــوارث الطبيعيــة’’القائلــة بــأن 

واحلريات اليت يقرها قانون حقـوق اإلنـسان والـيت يتمتـع هبـا اآلخـرون يف بلـداهنم وأال ميـارس                      
، فـإن   )٧٨٢(‘‘حقوق اإلنسان تشكل ركيزة كل األعمال اإلنـسانية       ’’وأن   )٧٨١(‘‘التمييز ضدهم 

حتديـد أربـع جمموعـات      وميكـن   . قانون حقوق اإلنسان   من   عموماهذه املبادئ التوجيهية تنهل     
محاية حياة الشخص وأمنـه     ) أ: (واسعة من حقوق اإلنسان السارية يف حالة الكوارث الطبيعية        

ومحايـــة احلقـــوق املتعلقـــة بالـــضروريات األساســـية     ) ب (،)٧٨٣(وســـالمته البدنيـــة وكرامتـــه  
ايـة  ومح) د (،)٧٨٥( واالجتماعية والثقافيـة األخـرى     االقتصاديةومحاية احلقوق   ) ج (،)٧٨٤(للحياة

__________ 
وتتضمن بعض النصوص غري    ). التوكيد مضاف  (١٥ الفقرة   ،)E/C.12/1999/5الوثيقة  (،  ١٢ التعليق العام رقم     )٧٧٩(

 علـى  ٢٠٠٣، اإلنسانيةعلى سبيل املثال، ينص قرار معهد القانون الدويل بشأن املساعدة          و. امللزمة صيغة مماثلة  
لكوارث بدون مساعدة إنسانية يـشكل هتديـدا حليـاة البـشر ومـسا بكرامـة اإلنـسان وبالتـايل          ترك ضحايا ا  ’’أن  

 .‘‘يعد انتهاكا حلقوق اإلنسان األساسية
 ;.IASC Operational Guidelines on Human Rights and Natural Disasters, Washington, D.C: انظــر )٧٨٠(

Brookings-Bern Project on Internal Displacement, 2006. 
 .املرجع نفسه، املبادئ العامة، املبدأ األول )٧٨١(
 .املرجع نفسه، املبادئ العامة، املبدأ الثالث )٧٨٢(
مبــا يف ذلــك اإلجــالء والتنقيــل وغريمهــا مــن التــدابري املنقــذة لــألرواح؛ واحلمايــة مــن اآلثــار الــسلبية للمخــاطر      )٧٨٣(

 اجلنساين؛ وتوفري األمن يف املخيمات؛ واحلماية من األلغـام األرضـية            فيه العنف  الطبيعية؛ واحلماية من العنف مبا    
 .املضادة لألفراد وغريها من األجهزة املتفجرة

مبا يف ذلك توفري فرص احلصول على السلع واخلدمات، وتوفري ما يكفي من الغـذاء واملـاء والـصرف الـصحي،                      )٧٨٤(
 .واملأوى؛ والكساء واخلدمات الصحية األساسية

 .مبا يف ذلك احلق يف التعليم؛ وامللكية واحليازة؛ والسكن وتوفري سبل العيش والعمل )٧٨٥(
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 كما تؤكد املبادئ التوجيهية التـشغيلية للجنـة الدائمـة           .)٧٨٦(احلقوق املدنية والسياسية األخرى   
املـشاكل الـيت    ’’املشتركة بني الوكاالت عدة حقـوق تتـأثر يف معظـم األحـوال، إذ تالحـظ أن                  

ــن    ــضررون م ــادة األشــخاص املت ــا ع ــشمل   يواجهه ــة، ت ــائج الكــوارث الطبيعي ــاوت يف : نت التف
لــى املــساعدة؛ والتمييــز يف تــوفري املعونــة؛ والتنقيــل القــسري؛ والعنــف اجلنــسي         احلــصول ع

واجلنساين؛ وضياع الوثائق؛ وجتنيد األطفال يف صفوف القوات املقاتلـة؛ واإلعـادة أو التـوطني               
 .)٧٨٧(‘‘غري املأمون أو غري الطوعي؛ ومسائل استرداد املمتلكات

حقــوق اإلنــسان األساســية يف أوقــات  ولــئن كانــت مــسألة احليــد عــن بعــض قواعــد    - ٢٥٦
د الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية، فـإن          هـ تنـشأ فعـال، يف سـياق الع       العامة  الطوارئ  

إلجـازة احليـد    )٧٨٨(‘‘هـدد حيـاة األمـة   ]يــ [’’حالة الطوارئ تلك ال بد وأن ترقـى إىل مـستوى      
ال ميكـن وصـف كـل        ’’هوقـد ذهبـت اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان إىل أنـ              . عن تلك القواعد  

 مـن   ١اضطراب أو كارثة بأنه حالة طـوارئ عامـة هتـدد حيـاة األمـة، وفقـاً ملـا تقتـضيه الفقـرة                        
ــادة  ــدويل  [٤امل ــصادية     .)٧٨٩(‘‘]مــن العهــد ال ــة احلقــوق االقت ــوال، قالــت جلن  وعلــى نفــس املن

__________ 
ل الوثائق؛ وحرية التنقل واحلق يف العودة؛ واحلياة األسرية وحتديد مصري األقارب املفقودين أو    ئمبا يف ذلك مسا    )٧٨٦(

 .وق االنتخابيةاملوتى؛ وحرية التعبري والتجمع وإنشاء اجلمعيات، وحرية األديان؛ واحلق
قوق اإلنسان والكوارث الطبيعية للجنة الدائمة املـشتركة بـني الوكـاالت،            حب املتعلقة ةالتشغيلياملبادئ التوجيهية    )٧٨٧(

 .٨ الصفحة ٢٠٠٦
 .٤، املادة ١٩٦٦العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية،  )٧٨٨(
، الوثيقـــة ٢٠٠١يوليـــه / متـــوز٢٤، املـــؤرخ ٢٩رقـــم اللجنـــة املعنيـــة حبقـــوق اإلنـــسان، التعليـــق العـــام : انظـــر )٧٨٩(

CCPR/C/21/Rev.1/Add.11   وجيب أن تكون تدابري عـدم التقيـد بأحكـام العهـد ذات             ’’ (٥ و   ٣ و   ٢، الفقرات
أن يكون الوضع مبثابة حالـة طـوارئ عامـة    : جيب أن يتوفر شرطان جوهريان مها     و. ... طابع استثنائي ومؤقت  

وال ميكن وصف كل اضطراب ....  الدولة الطرف قد أعلنت رمسياً حالة الطوارئ     هتدد حياة األمة وأن تكون      
وإذا مـا نظـرت   ....  ٤ مـن املـادة   ١أو كارثة بأنه حالة طوارئ عامة هتدد حياة األمة، وفقاً ملا تقتـضيه الفقـرة       

ليها أن تدرس بعنايـة   يف حاالت غري حالة الرتاع املسلح، يتعني ع        ٤الدول األطراف يف مسألة اللجوء إىل املادة        
وإذا مـا ادعـت     ...  مسألة مربرات مثـل هـذا التـدبري وسـبب كونـه أمـراً ضـرورياً ومـشروعاً يف هـذه الظـروف                      

فإهنـا جيـب أن تكـون    ...  الدول أهنا جلأت إىل احلق يف عدم التقيد بالعهـد بـسبب حـدوث كارثـة طبيعيـة مـثالً        
 تشكل هتديداً حلياة األمة ولكن أيضاً أن مجيع تـدابريها الـيت       ّربر ليس فقط أن هذه احلالة     تقادرة عندئذ على أن     

وتعتقـد اللجنـة أن احتمـال تقييـد         . تتقيد بالعهد قد اختذهتا يف أضيق احلـدود الـيت تتطلبـها مقتـضيات الوضـع                ال
يكفي بوجه عام يف مثل هـذه  ) ٢١املادة (أو حرية االجتماع   ) ١٢املادة  (بعض حقوق العهد مثل حرية التنقل       

 ).‘‘احلاالت وأن مقتضيات الوضع ال تربر أي حالة من حاالت عدم التقيد باألحكام املعنية
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ــة، يف ســياق احلــق يف الغــذاء الكــايف     ــة والثقافي ــدول ’’واالجتماعي ــة أساســاً أن ال  باختــاذ ملزم
 .)٧٩٠(‘‘حىت يف أوقات الكوارث الطبيعية... التدابري الالزمة للتخفيف من أثر اجلوع 

 
 يف املساعدة اإلنسانية‘‘ احلق’’ - ٢ 

إن الوجود احملتمل حلق لإلنسان يف املساعدة اإلنسانية يف حـاالت الكـوارث الطبيعيـة            - ٢٥٧
لكـن  ، )٧٩١(وف الـشراح األكـادمييني  سـيما يف صـف    وقد حظيت باهتمام كبري ال    . مسألة معقدة 

وخيتلف هذا الوضع اختالفـا بينـا       . القانون الوضعي القائم بشأن هذا املوضوع يظل غري واضح        
يف أوقات الرتاع املسلح، حيث استقر احلق يف املساعدة اإلنـسانية           اليت تنشأ    املماثلةعن املسألة   

:  حــق يف املــساعدة اإلنــسانيةدوجــو وتباينــت أراء الــشراح بــشأن .)٧٩٢(يف القــانون التعاهــدي
__________ 

 ).التوكيد مضاف (٦، الفقرة E/C.12/1999/5، الوثيقة ١٢التعليق العام رقم  )٧٩٠(
 Le droit à l'assistance humanitaire : actes du Colloque international organisé parانظـر علـى سـبيل املثـال      )٧٩١(

l'Unesco, Paris, 23-27 janvier 1995 (Paris : Unesco, 1996); “Colloque sur la promotion et la diffusion des 

droits de l’homme, de droit international humanitaire, du droit des réfugiés, du droit des migrants et du 

droit de secours en cas de catastrophes naturelle: Monaco, 7-9 November, 1985: Compte rendu”, in 

Annales de droit international médical, vol. 32, pp. 11-109; “Guiding Principles on the Right to 

Humanitarian Assistance”, International Review of the Red Cross, No. 297 (November-December 1993), 

pp. 519-525; “Resolution sur la reconnaissance du devoir d'assistance humanitaire et du droit a cette 

assistance”, Revue générale de droit international public, 91 (1987), pp. 816-817; Frits Kalshoven, (ed.) 

Assisting the Victims of Armed Conflict and Other Disasters: Papers delivered at the International 

Conference on Humanitarian Assistance in Armed Conflict, the Hague, 22-24 June 1988 (Dordrecht, The 

Netherlands: Martinus Nijhoff, 1989); Yves Beigbeder, The Role and Status of International Humanitarian 

Volunteers and Organizations: The Right and Duty to Humanitarian Assistance (Dordrecht, Holland: 

Martinus Nijhoff, 1991); Rohan J. Hardcastle & Adrian T.L. Chua, “Humanitarian Assistance: Towards a 

Right of Access to Victims of Natural Disasters”, International Review of the Red Cross, No. 325 (1998), 

pp.589-609; Juan Antonio Carrillo Salcedo, “Le droit à l’assistance humanitaire: à la recherché d’un 

équilibre entre les devoirs des autorités territoriales et les obligations des donateurs des secours 

humanitaires”, in Law in Humanitarian Crises/Le droit face aux crises humanitaires, vol. II (Luxembourg: 

Office for Official Publications of the European Communities, 1995); Yves Sandoz, “Droit’ or "Devoir 

D'ingérence’ and the Right to Assistance : The Issues Involved”, International Review of the Red Cross, 

No. 288 (1992), pp. 215-227; René-Jean Dupuy, “L'assistance humanitaire comme droit de l'homme contre 

la souveraineté de l'état”, in Frits Kalshoven, (ed.). Assisting the Victims of Armed Conflict and Other 

Disasters (Dordrecht, Holland: Martinus Nijhoff, 1989), pp. 27-34; and Dietrich Schindler, “Humanitarian 

Assistance, Humanitarian Interference and International Law,” in R. St. J. Macdonald, ed., Essays in Honor 

of Wang Tieya (London: Kluwer Academic Publishers, 1993), pp. 689-701. 
، )١( ٣٨، املواد   ١٩٤٩على سبيل املثال، اتفاقيـــة جنيــف الرابعة املتعلقـة حبمايـة املدنييـن وقت احلرب،             انظر )٧٩٢(

، واملتعلقة ١٩٤٩أغسطس / آب١٢ربوتوكول اإلضايف التفاقيات جنيف املؤرخة ال؛ و١٠٨ ، و٦٢ ، و ٥٩ و
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ينما ذهب البعض إىل القول إنه ال يوجد يف الوقت الـراهن حـق عـريف لإلنـسان يف املـساعدة            بف
 ، ذهب البعض اآلخر إىل أن هـذا احلـق قـائم وصـنفه            )٧٩٣(اإلنسانية يف سياق الكوارث الطبيعية    

 يـرى أن هـذا احلـق    آلخرا بينما ظل البعض  ،)٧٩٤( قاعدة ثانوية من قواعد القانون الدويل      هؤالء
 .)٧٩٥(فعالمستقر 
ــت  - ٢٥٨ ــدات      اوإذا كان ــدم يف املعاه ــاد تنع ــسانية تك ــساعدة اإلن ــارات إىل حــق يف امل إلش

وعلـى سـبيل   .  فـإن هـذا احلـق قـد أدرج يف شـىت النـصوص غـري امللزمـة        ،)٧٩٦(املتعددة األطراف 
ــصليب األ    ــادئ وقواعــد ال ــنص مب ــال، ت ــة   املث ــة يف حــاالت  محــر واهلــالل األمحــر املتعلق باإلغاث

ــاة     ’’الكــوارث علــى أن   ــة إىل منــع املعان الــصليب األمحــر واهلــالل األمحــر يف مــساعيهما الرامي
 املـساعدة   يعرضـوا  لكافـة النـاس أن       األساسـية يعتربان من احلقـوق     البشرية وختفيف حدهتا،    

__________ 
 

ربوتوكــول اإلضــايف ال؛ و٧٠ املــادة ،١٩٧٧ ،)الربوتوكــول األول(ملــسلحة الدوليــة حبمايــة ضــحايا املنازعــات ا
، واملتعلق حبماية ضحايا املنازعـات املـسلحة غـري الدوليـة،            ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢التفاقيات جنيف املؤرخة    

 ).٢ (١٨املادة ، ١٩٧٧، )الربوتوكول الثاين(
 Hardcastle and Chua, “Humanitarian Assistance: Towards a Right of Access toانظـر علـى سـبيل املثـال،      )٧٩٣(

Victims of Natural Disasters”, p. 35; comments of Nigel Rodley, in Le droit à l'assistance humanitaire : 

actes du Colloque international organisé par l'Unesco, at p. 146)      يف أنـه  ويبـدو يل مـن الواضـح بالقـدر الكـا
يوجد حق يف املساعدة اإلنسانية أو أنه إذا كان من املتعني أن يكون مثة حق من هـذا القبيـل، بـل ولـو كـان                          ال

ويرى روديل أن فكرة هذا احلق    , .)‘‘هذا احلق قائما فعال، فإنين متأكد بأنه لن يكون حقا من حقوق اإلنسان            
. ال عنـدما جيـد الـشخص نفـسه يف هـذا الوضـع             إن حقوق اإلنسان تكـون قـد انتـهكت فعـ          ’’زائدة، حيث قال    

، ‘‘القــول بأنــه انتــهك حــق آخــر مــن حقــوق اإلنــسان أي احلــق يف احلــصول علــى املــساعدة  ... فائــدة يف  وال
 .)١٤٦الصفحة املرجع نفسه (

 Le droit à l'assistance humanitaire : actes du Colloque: انظـر تعليقـات مـاري جـوزي دوميستيـسي، يف      )٧٩٤(

international organisé par l'Unesco, at p. 88. ’’         أعتقـد بأنـه ال ينبغـي اعتبـار احلـق يف املـساعدة اإلنـسانية حقـا
فبمـا أن  . بل ينبغي اعتباره ضربا من اإلجـراءات الـيت تقـوم مقـام حقـوق اإلنـسان      . مستقال من حقوق اإلنسان 

 ).‘‘قوق املقام األول وتعرضت لالنتهاكمثة حقا يف اجلرب، فإن مثة حقا يف املساعدة، إذا مل تصن ح
 Le droit à l'assistance humanitaire : actes du Colloqueيف ) Hector Gros Espiell( إسبيل تعليقات إكتور غرو )٧٩٥(

international organisé par l'Unesco, at p. 103) ’’        ميكـن أن نؤكـد فعـال أن احلـق يف املعونـة اإلنـسانية هـو يف
على ‘‘ اجملتمع الدويل يف جمموعه’’، اليت يقرها بصفتها تلك ‘قاعدة من القواعد العامة للقانون الدويل     ’ جوهره  

فـاحلق يف املعونـة اإلنـسانية       . ١٩٦٩ مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون املعاهـدات لعـام              ٥٣ورد يف صـيغة املـادة       مـا   حنو  
ليت تستتبع بطـالن معاهـدة أو أي عمـل قـانوين            يشكل يف الوقت الراهن حالة من حاالت القاعدة اآلمرة، ا          رمبا

 ).‘‘ مع هذا احلق أو مع التدابري املطلوبة لتطبيقهضدويل يتعار
 .٢٣، املادة ١٩٩٠فاهه، رلكن انظر امليثاق األفريقي حلقوق الطفل و )٧٩٦(
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لكـل  ’ ’ن وعلى نفس املنوال، تنص معايري موهونـك، علـى أ   .)٧٩٧(‘‘اإلنسانية وحيصلوا عليها  
شخص احلق يف أن يطلب ويتلقى املعونة اإلنسانية للمحافظة على احليـاة وصـون الكرامـة مـن                   
ــة أو        ــة أو الوطنيـ ــة احملليـ ــري احلكوميـ ــة أو غـ ــات احلكوميـ ــن املنظمـ ــصة أو مـ ــسلطات املختـ الـ

االعتـراف بـاحلق يف املـساعدة    ’’وتـدعو الـدول األعـضاء يف األمـم املتحـدة إىل       ،)٧٩٨(‘‘الدوليـة 
 ويـنص قـرار معهـد القـانون الـدويل بـشأن املـساعدة               .)٧٩٩(‘‘ة وباملسؤولية عن توفريهـا    اإلنساني

تـرك ضـحايا الكـوارث بـدون مـساعدة          ’’ علـى أن     ٢٠٠٣ سـبتمرب / أيلول ٢املؤرخ  اإلنسانية،  
إنسانية يشكل هتديدا حلياة البشر ومسا بكرامة اإلنسان وبالتايل يعـد انتـهاكا حلقـوق اإلنـسان                 

 وتتـضمن   .)٨٠٠(‘‘يتلقوهاأن  حايا الكوارث أن يطلبوا املساعدة اإلنسانية و      وحيق لض . األساسية
 .)٨٠١(كام مماثلةحعدة نصوص أخرى أ

__________ 
ــدأ  )٧٩٧( ــضاف . (١-٢املب ــد م ــسخت)التوكي ــمInternational Review of the Red Cross يف ، واستن  ٣١٠ ، رق

 .، املرفق الرابع)١٩٩٦فرباير /شباط ٢٩(
 Mohonk Criteria for Humanitarian Assistance in Complex Emergencies, of 1995, in . Ebersole; ٢٠ :انظر )٧٩٨(

,J.M “Mohonk Criteria for Humanitarian Assistance in Complex Emergencies”, Human Rights Quarterly, 

vol. 17 No.1 (1995), pp. 192-208 at p. 196. 
 .١، الفقرة ١٩٥املرجع نفسه، الصفحة  )٧٩٩(
 .٢ و ١الفرع الثاين، الفقرتان  )٨٠٠(
 Walter, Kälin, , Guiding Principles on Internal Displacement: Annotations, Studies: انظر علـى سـبيل املثـال    )٨٠١(

in transnational legal policy, no. 32 (Ka�lin, Walter, ed., Washington, D.C.: American Society of 

International Law, 2000( ٣، املبدأ) ’’        للمشردين داخليا حـق طلـب احلمايـة واملـساعدة اإلنـسانية وتلقيهـا مـن
 , ,Guiding Principles on the Right to Humanitarian Assistance؛ )‘‘]الدولـة املتلقيـة للمـساعدة   [سـلطات  

adopted by the Council of the International Institute of Humanitarian Law in April 1993, (International 

Review of the Red Cross, vol. 33 No. 297 (1993)) لكل إنسان احلق يف املساعدة اإلنسانية لـضمان   ’’١، املبدأ
رى خـ ايـة مـن املعاملـة القاسـية أو املهينـة وحقـوق اإلنـسان األ             احليـاة والـصحة واحلم     يفاحترام حقوق اإلنـسان     

 Doha Declaration on the Priorities for؛ )‘‘األساسـية للبقـاء والرفـاه واحلمايـة يف حـاالت الطـوارئ العامـة       

Progressive Development of International Law in the United Nations Decade of International Law to Meet 

the Challenges of the 21st Century, in in International Legal Issues Arising Under the United Nations 

Decade of International Law (The Hague: Martinus Nijhoff, 1995), pp. xv-xx, at p. xviii’’ يـد حـق   يينبغي تأ
ويـضمن هـذا احلـق احتـرام حقـوق      . حقوق اإلنسان األساسـية الضحايا يف املساعدة اإلنسانية باعتباره حقا من        

وقـد مت الوقـوف علـى إشـارة إىل      . ‘‘ األخرى يف احلياة واحلماية مـن املعاملـة القاسـية واملهينـة            األساسيةاإلنسان  
، )بوليفيــا (٢٠٠٠قــانون احلــد مــن خمــاطر الكــوارث والتأهــب هلــا،  :  يف القــانون الــوطينلحــق مــن هــذا القبيــ

 لكل األشخاص الذين يعيشون يف األراضي الوطنية حق يف محاية سالمتهم            -احلق يف احلماية    ’’) (ب( ٣ املادة
 ).‘‘احملتملة أو حاالت الطوارئ/البدنية وهياكلهم األساسية املنتجة، وممتلكاهتم وبيئتهم يف مواجهة الكوارث و
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 آليات احلماية األخرى - ٣ 

 جمـاالت محايـة     تقـيم توجد يف القانون الدويل عـدد مـن املفـاهيم القانونيـة الناشـئة الـيت                  .٢٥٩
هذه املفـاهيم   أغلبية   ورغم أن    .)٨٠٢(اعدة هلم وللهيئات اإلنسانية اليت تقدم املس     خاصة للضحايا 

 الـصلة هبـذه الدراسـة حتديـدا، فإهنـا           ةعـد بالتـايل وثيقـ     ت يف سـياق الـرتاع املـسلح وال          تقد نـشأ  
استقصيت بإجياز يف هذا املقـام ألن بعـض األفكـار املالزمـة هلـا قـد تـنم عـن مفهـوم مماثـل ذي                          

 املثـال، جيـوز لألطـراف أن ينـشئوا        وعلـى سـبيل     . صلة حبماية األشخاص يف حاالت الكـوارث      
جمـردة  . )٨٠٣(‘‘منـاطق حمميـة  ’’، يف إطار النظـام التعاهـدي للقـانون الـدويل اإلنـساين،         بالتراضي

ــدة يف عــام      ــاطق داكــا احملاي ــل من ــسالح، مــن قبي ــدة يف  ١٩٧١مــن ال ــاطق نيقوســيا احملاي ، ومن
 يف فنـوم بينـه      اآلمنـة ، ومنطقـة املستـشفى      ١٩٧٥، ومناطق سيغون احملايدة يف عـام        ١٩٧٤ عام

، مـن قبيـل   ‘‘مناطق آمنـة ” وقد استخدم جملس األمن آلية مشاهبة بإنشائه   .)٨٠٤(١٩٧٥يف عام   
يف البوســنة واهلرســك و؛ )١٩٩١ (٦٨٨تلــك الــيت أنــشئت يف مشــال العــراق مبوجــب القــرار    

 )١٩٩٣ (٨٢٤، والقــــرار  )فيمــــا يتعلــــق بسريربنيتــــسا  () ١٩٩٣ (٨١٩مبوجــــب القــــرار  
ويبـدو أن املنـاطق اآلمنـة ختتلـف عـن املنـاطق             ). طق مهـددة أخـرى    ا بـسراييفو ومنـ    يتعلـق  فيما(

ال تنشأ عمومـا مبوافقـة األطـراف املعنيـة، بـل تفـرض، عـادة                ) أ: (احملمية يف ثالثة جوانب هامة    
ــس األمــن   ــرار جملل ــا أ ) ب (،)٨٠٥(بق ــشترط فيه ــدين حــصرا   نوال ي ــابع م ، )٨٠٦( تكــون ذات ط

 .)٨٠٧(ح بالضرورةوال تكون جمردة من السال )ج(

__________ 
 Mohamed S. Elewa, “Genocide at the Safe Area of Srebrenica: A Search for a New Strategy for: انظـر  )٨٠٢(

Protecting Civilians in Contemporary Armed Conflict”, Michigan State University-DCL Journal of 

International Law, vol. 10 (2001), pp. 429-463, at p. 452; Yves Sandoz, “The Establishment of Safety 

Zones for Persons Displaced Within Their Country of Origin”, and Leonardo Franco, , “An Examination of 

Safety Zones for Internally Displaced Persons as a Contribution Toward Pervention and Solution of 

Refugee Problems”, in International Legal Issues Arising Under the United Nations Decade of 

International Law (The Hague: Martinus Nijhoff, 1995), pp. 899-927 and 871-897. 
؛ ٢٣ ، املـادة ١٩٤٩انظر اتفاقية جنيف األوىل لتحسني حـال اجلرحـى واملرضـى بـالقوات املـسلحة يف امليـدان،         )٨٠٣(

 . ١٥  و١٤، املادتان ١٩٤٩واتفاقيـــة جنيــف املتعلقـة حبمايـة املدنييـن وقت احلرب، 
 Sandoz, “The Establishment of Safety Zones for Persons Displaced Within Their: انظر املناقـشة الـواردة يف   )٨٠٤(

Country of Origin”, at pp. 909-911. 
 Salcedo, “Le droit à l’assistance humanitaire: à la recherché ؛ و٩٢٦ و ٩١٧املرجـع نفـسه، الـصفحتان     )٨٠٥(

d’un équilibre entre les devoirs des autorités territoriales et les obligations des donateurs des secours 



A/CN.4/590  
 

07-65634 209 
 

الـيت أنـشأهتا مفوضـية      ‘‘ مراكز اإلغاثة املفتوحـة     ’’ومتثل مفهوما آخر فريدا من نوعه        - ٢٦٠
مكـان مؤقـت    ’’، وعرفتها بأهنـا     ١٩٩٠األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف سري النكا يف عام          

اسـية يف   فيـه علـى مـساعدة غوثيـة أس    اميكن للمشردين املتنقلني أن يلجوه أو يغـادروه وحيـصلو       
ظائفهــا الغوثيــة األساســية هــي ضــمان اإلمــدادات الغذائيــة الكافيــة  و و.)٨٠٨(‘‘بيئــة آمنــة نــسبيا

 ومـن الواضـح أن   .)٨٠٩(للضحايا، رغم أهنا توفر أيضا املأوى املؤقت واملاء واخلـدمات الـصحية         
ن تلــف عــن املــالذات اآلمنــة واملنــاطق اجملــردة مــختمراكــز اإلغاثــة املفتوحــة فريــدة مــن نوعهــا و

ا يف سـري النكـا وصـرف النظـر          منظر يف إمكانيـة إقامتـه     هاتني الفئتني األخريتني    السالح ألن   
 .)٨١٠( تقنيا وسياسياتنيا غري صاحلما ألهنمعنه

 متزايد يف سياق اإلغاثة يف حـاالت الكـوارث، وإن كانتـا             روتثار آليتان نظريتان بتوات    - ٢٦١
 وهاتـان   ،عناصـر مـن كـل واحـد منـها         تبنيـان   تا  ممتميزتني عن النمـاذج املـذكورة أعـاله لكنـه         

 ولئن كـان املفهومـان نظـريني إىل حـد كـبري، فـإن             . اإلنساين وممرات اإلغاثة   احليز: اآلليتان مها 
 ترد أدناه يف عجالة لتوفري حملة كاملة عن اخلطاب املعاصر املتعلق حبمايـة األشـخاص                معاجلتهما

 .يف سياق الكوارث

__________ 
 

humanitaires”, at p. 119; Elewa, “Genocide at the Safe Area of Srebrenica: A Search for a New Strategy for 

Protecting Civilians in Contemporary Armed Conflict”, at pp. 452-453. 
 .املرجع نفسه )٨٠٦(
 .املرجع نفسه )٨٠٧(
 W.D. Clarance, “Open Relief Centres: A Pragmatic Approach to Emergency Relief and Monitoring :انظر )٨٠٨(

during Conflict in a Country of Origin”, International Journal of Refugee Law, vol. 3, no. 2 (1991), pp. 

320-328, at p. 325 .   وفيما يتعلق مبوافقة الدولة املتلقية للمساعدة، شغلت املفوضية يف البداية مراكـز اإلغاثـة يف
سري النكا دون موافقة رمسية من تلك الدولـة، وإن قيـل إن إنـشاءها ميكـن تربيـره عمومـا بواليـة املفوضـية يف           

 B.S. Chimni, “The Incarceration of Victims: Deconstructing Safety Zones”, in International. تلـك الدولـة  

Legal Issues Arising Under the United Nations Decade of International Law (The Hague: Martinus 

Nijhoff, 1995), pp. 823-854, at p. 846 . ول مـرة، أبـرم اتفـاق رمسـي     وبعد ما يزيد على السنتني من إنـشائها أل
 .)٨٤٧-٨٤٦املرجع نفسه، الصفحتان  (يرخص مبواصلة تشغيل مراكز اإلغاثة

 W.D. Clarance, “Open Relief Centres: A Pragmatic Approach to Emergency Relief and Monitoring: انظـر  )٨٠٩(

during Conflict in a Country of Origin”, at p. 327. 
 . B.S. Chimni, “The Incarceration of Victims: Deconstructing Safety Zones”, p. 845: انظر )٨١٠(
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 اإلنساين احليز )أ( 

فرص وصول املنظمات اإلنـسانية وحريتـها يف        ’’ه  نبأ‘‘ احليز اإلنساين ’’ُعرف مفهوم    - ٢٦٢
اإلنـساين يف سـياق اإلغاثـة يف حـاالت           ويعد احليز . )٨١١(‘‘تقييم االحتياجات اإلنسانية وتلبيتها   

الكوارث حال توفيقيا للدولـة املتلقيـة للمـساعدة يتـيح هلـا إبـداء موافقـة حمـدودة جغرافيـا بـدل                       
ومقارنة مع األنواع الثالثة األخرى مـن اآلليـات         . تقدمي املساعدة اإلنسانية  على   واسعة   موافقة

اإلنساين يف سياق اإلغاثة يف حاالت الكوارث إىل حـد كـبري مراكـز              احملددة أعاله، يشبه احليز   
 .)٨١٢(اإلغاثة املفتوحة، لكن دوره الرئيسي هو تقدمي الغذاء واملاء واملساعدة الطبية

 ت اإلغاثة اإلنسانيةممرا )ب( 
ــسعي إىل       - ٢٦٣ ــسانية وال ــة لتقــيم االحتياجــات اإلن ــساين للجهــات الفاعل ــز إن ــوفري حي إن ت

ــة األساســية      ــن يكــون فعــاال يف غيــاب مــواد اإلغاث ــها ل ــاء النقــي   -تلبيت ــة وامل  مبــا فيهــا األغذي
 الوصـول  مـا مـن شـك يف أن   ’’ أنه ١٩٩٠وقد الحظ األمني العام يف عام  . واإلمدادات الطبية 

وميكـن  . دون أي عائق إىل ضحايا أي كارثة يظل أحد املسائل الرئيسية يف املساعدة اإلنـسانية       
النظــر يف زيــادة تطــوير إنــشاء ممــرات غوثيــة لعمــال اإلغاثــة واإلنقــاذ لتــسليم البــضائع الغوثيــة    

. وحيــدد وجــود هــذه املمــرات والطــرق وفقــا للطــابع احملــدد للحــاالت الطارئــة         . األساســية
ميكــن أن تكــون حمــدودة مــن ناحيــة البعــد اجلغــرايف، مبعــىن أهنــا متثــل أقــصر طريــق مباشــر   اكمــ

تيــسري توزيـع املــساعدة   للوصـول إىل مـسرح الكارثــة وتقتـصر مهمتــها حـصرا يف النهايــة علـى     

__________ 
 Karen Guttieri, “Humanitarian Space in Insecure Environments: A Shifting Paradigm”, Strategic:انظـر  )٨١١(

Insights, vol. 4, no. 11 (November. 2005))  يــة املعونــة اإلنــسانية التابعــة    يف معــرض اإلشــارة إىل مدير
 ).األوروبية للمفوضية

، عرضـت مونـاكو مـشروع قـرار         ١٩٩٥خالل الدورة التاسعة واألربعني للجمعية العامة املعقودة يف عـام            )٨١٢(
يلتمس املشورة بشأن مدى استصواب وضع اتفاقية حتكـم إنـشاء منـاطق آمنـة، يف الرتاعـات املـسلحة ويف                     

سـتكون مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون      ’’وقالت إنه بإنـشاء تلـك املنـاطق،    . خرى اإلنسانية األ الكوارث
الالجئني ومنظمة األمم املتحدة للطفولة واملؤسسات اخلريية الدولية، من قبيل جلنة الصليب األمحر الدوليـة      

سـراع  وغريها من املنظمات غـري احلكوميـة املعروفـة بأنـشطتها اإلنـسانية، يف موقـف أفـضل ميكنـها مـن اإل          
احلماية واإلغاثة واملساعدة للسكان املدنيني املتضررين من الرتاعات املدمرة واحملرومني من حقوقهم             بتوفري

ــية ــة (. ‘‘األساســ ــصفحة A/49/PV.13الوثيقــ ــه   . )٧، الــ ــتم تناولــ ــذا مل يــ ــرار هــ ــشروع القــ ــري أن مــ  . غــ
 Karin Landgren, “Safety Zones and International Protection: A Dark Grey Area”, International: انظـر 

Journal of Refugee Law, vol. 7 (1995), p. 441. 
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 يـتعني التفـاوض مـع البلـدان املتـأثرة علـى إنـشاء               ه أنـ  حومن الواض . واألدوية الطارئة كاألغذية 
 .)٨١٣(‘‘ة من هذا النوع مع مراعاة مقتضيات سيادهتاشرايني للحيا

 الـذي يتـضمن فقـرة موضـوعية         ٤٥/١٠٠واعتمدت اجلمعية العامة فيمـا بعـد القـرار           - ٢٦٤
 :تتناول حتديدا مفهوم ممرات اإلغاثة اإلنسانية

علمــا مـع االرتيــاح بتقريــر األمـني العــام بـشأن تنفيــذ القــرار    ] اجلمعيــة العامـة [حتـيط  ’’
 ،بــشأن إمكانيــة القيـــام، بــصفة مؤقتـــة وحيثمــا يقتـــضى األمــر ذلـــك     .  ..٤٣/١٣١

وبطريقــة منــسقة بــني احلكومــات املتــأثرة واحلكومــات واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة   
لتوزيـع  ] ممرات غوثيـة  [واملنظمات احلكومية واملنظمات غري احلكومية املهتمة، بإنشاء        

 .)٨١٤(‘‘املعونة الطبية والغذائية العاجلة
غالبا يف سياق الرتاع املـسلح،      كانت مناقشتهما ترد    التأكيد أن املمرات اإلنسانية وإن      وجيدر ب 

 .)٨١٥(يف سياق الكوارث الطبيعيةاالستظهار هبا فإن األمني العام قد أشار صراحة إىل إمكانية 
وعلـى سـبيل    . كما اقترحت ممرات اإلغاثـة يف حـاالت الكـوارث يف نـصوص أخـرى               - ٢٦٥

ميكـن إتاحـة املـساعدة      ’’دئ التوجيهية للحـق يف املـساعدة اإلنـسانية علـى أنـه              املثال، تنص املبا  
حتترمها وحتميها السلطات املختـصة لـدى        ‘ممرات إنسانية ’اإلنسانية، عند االقتضاء، عن طريق      

ــة  .)٨١٦(‘‘األطــراف املــشاركة وســلطة األمــم املتحــدة عنــد الــضرورة    وتــنص املبــادئ التوجيهي
متـنح وتـسهل املـرور      ] الدولة املتلقية للمساعدة  [سلطات  ’’لي، على أن    املتعلقة بالتشريد الداخ  

__________ 
 .٢٦، الفقرة A/45/587الوثيقة  )٨١٣(
 .٦، الفقرة ١٩٩٠ديسمرب / كانون األول١٤ املؤرخ ٤٥/١٠٠قرار اجلمعية العامة  )٨١٤(
، ١٩٨٩سة عـشرة، املعقـودة يف القـاهرة يف عـام     يف دورتـه اخلامـ  ’’(تناول املسألة أيضا برنامج األغذيـة العـاملي          )٨١٥(

وقبل أعضاء جملس األغذية العاملي يف إعـالن القـاهرة اقتـراح اتفـاق دويل بـشأن املـرور اآلمـن للمعونـة الغذائيـة                         
صـدور  وفهم االقتراح على أنه إسهام يف املناقشات اجلارية على املستوى الدويل يف أعقاب أمور منـها          . الطارئة

ونوقشت مسألة املـرور اآلمـن للمعونـة الغذائيـة الطارئـة مـرة أخـرى يف الـدورة               . ٤٣/١٣١ة العامة   قرار اجلمعي 
يف األعـــضاء وأوصــى  . ١٩٩٠مـــايو / جمللـــس األغذيــة العـــاملي املعقــودة يف بـــانكوك يف أيــار   ةالــسادسة عــشر  

شأن وضـع مبـادئ توجيهيـة       استنتاجاهتم املدير التنفيذي للربنامج بأن يتشاور مع املنظمات واملؤسسات املعنية ب          
الوثيقــة  ()‘‘الختــاذ تــدابري فعالــة لــضمان مــرور املعونــة الغذائيــة وأن يلــتمس تأييــد اجلمعيــة العامــة هبــذا الــصدد  

A/45/587 ٢٤، الفقرة.( 
ــسانية،     )٨١٦( ــساعدة اإلن ــة للحــق يف امل ــادئ التوجيهي ــساين يف      املب ــانون اإلن ــدويل للق ــد ال ــس املعه ــدها جمل ــيت اعتم ال

 كـانون  -نـوفمرب  / الثـاين تـشرين  (،International Review of the Red Cross, No. 297. ( ١٩٩٣بريـل  أ/نيـسان 
 .١٠املبدأ ، )٥٢٥-٥١٩، الصفحات )١٩٩٣ديسمرب /األول
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احلر للمساعدة اإلنسانية ومتنح األشخاص املشاركني يف تقـدمي تلـك املـساعدة فـرص الوصـول           
 .)٨١٧(‘‘السريع دون عوائق إىل املشردين

 تقـدمي املعونـة    للدولة املتلقية للمساعدة إمكانيـة املوافقـة علـى    وتتيح املمرات اإلنسانية - ٢٦٦
ــة ال  تتجــاوز الــشريط الــضيق الناشــئ عــن املمــر اإلنــساين للحــد مــن     مــا دامــت عمليــة اإلغاث

وعلـــى ســبيل املثـــال، أقـــام اتفـــاق مـــربم بـــني  . احلــضور اخلـــارجي يف إقليمهـــا والـــتحكم فيـــه 
ائي  ممـرا إنـسانيا علـى امليـاه يف اجتـاه املمـر املـ               ١٩٩١يونيه  /واألمم املتحدة يف حزيران    السودان
 لتقــدمي اإلمــدادات إىل ســكان  الــسوباط، والنيــل األبــيض وهنــر الناصــر-ماالكــال  - كوســيت

يوليـه  / متـوز  ١٣ املـؤرخ    ٧٦٤قرار جملس األمن    أقر   وعلى نفس املنوال،     .)٨١٨(جنوب السودان 
 الـذي وافقـت فيـه    ١٩٩٢يونيـه  / حزيـران ٥اتفاق مطار سـراييفو املـؤرخ       تدابري تعزيز    ١٩٩٢

ــة قــو    ’’األطــراف علــى  األمــم املتحــدة [ة إنــشاء ممــرات أمنيــة بــني املطــار واملدينــة، حتــت رقاب
 .)٨١٩(‘‘، لضمان احلركة اآلمنة للمعونات اإلنسانية واملوظفني العاملني عليها]للحماية

أن تقتصر زمنيا علـى الفتـرة       :  هي  إنشاء املمرات اإلنسانية   علىواقترحت مخسة قيود     - ٢٦٧
ورية متامــا؛ وأن تكــون حمــدودة جغرافيــا؛ وأن تكــون أهــداف  الــيت تكــون فيهــا املــساعدة ضــر 

وظيفة أخرى غري تقدمي املساعدة اإلنـسانية العاجلـة؛ وأن       هلا  املمرات اإلنسانية حمدودة، وليس     

__________ 
ويف بيــان أديل بــه يف مناقــشة اجلمعيــة ). ٣( ٢٥، املبــدأ ٢٠٠٠املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة بالتــشريد الــداخلي،  )٨١٧(

للوصـول بـسرعة إىل     ’’، الحظت فرنسا أن ضـرورة املمـرات اإلنـسانية           ٤٦/١٨٢علقة باعتماد القرار    العامة املت 
قـد تقـدمت بـه أيـضا اللجنـة املـستقلة املعنيـة بالقـضايا                ‘‘ الضحايا، مع مراعاة سيادة الـدول املعنيـة مراعـاة تامـة           

 .٧٣، الصفحة A/46/PV.39انظر الوثيقة . اإلنسانية الدولية
 ,”Mario, Bettati, “The Right of humanitarian Intervention or the Right of Free Access to Victimsانظـر  )٨١٨(

Review of the International Commission of Jurists, vol. 49, No. 1 (1992), p. 7)    يـة  لأن عم’حيـث الحـظ
نقلت عربها اجلماعة األوروبيـة املعونـة يف   شريان احلياة اليت جرت يف السابق كانت تشكيال أوليا هلذه املمرات  

 ).‘‘وساطة املنظمات غري احلكوميةب ١٩٩٠عام 
 Bettati, “The: انظر.١٩٩٢ة طيلة سنة قكانت هذه املمرات الغوثية أساسية يف إنقاذ سكان يوغوسالفيا الساب )٨١٩(

Right of humanitarian Intervention or the Right of Free Access to Victims” : وانظر أيـضا قـرار   . ٧، الصفحة
ــن   ــؤرخ )١٩٩٢ (٧٦٧جملــس األم ــوز٢٧ امل ــه / مت ــرة ١٩٩٢يولي ــة    (٢، الفق ــاإلنزال اجلــوي للمعون ــق ب املتعل

املتعلــق  (١٩٩٨ســبتمرب / أيلــول٢٣املــؤرخ ، )١٩٩٨( ١١٩٩؛ وقــرار جملــس األمــن  )اإلنــسانية يف الــصومال
 ). بتوفري فرص الوصول يف كوسوفو
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تكون مقيدة مهنيا، مـن حيـث وجـوب ضـمان الرتاهـة يف توزيـع املعونـة اإلنـسانية؛ وجيـوز أن                
 .)٨٢٠(ختضع املمرات لقواعد أخرى

 
 
 

__________ 
 مـن  ١٩تلـك القيـود املفروضـة علـى املـرور الـربيء يف البحـر اإلقليمـي مبوجـب املـادة                تكون منوذجـا     أن   قترحاُ )٨٢٠(

 Bettati, “The Right of humanitarian Intervention or the Right of Free). لقـانون البحـار   األمم املتحـدة  اتفاقية

Access to Victims”, p. 7). 


