
  

)١٣١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 

 
 

 
 

 

 

 

  اص
ارث ات ا   

ون اما    

 
 الدكتــــــور

    ر اغ
ا  راهد ا ون ام  

   ا-   اق 

  



 

)١٣٢( ا صارث ات ا  ن اما  و  
  



  

)١٣٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 

 حمایة األشخاص في حالة الكوارث البیئیة في القانون الدولي 

  كریم محمد رجب الصباغ 

  . مصر، جامعة المنوفیة ، كلیة الحقوق ، قانون دولي عام 

    Karim.als_2012@yahoo.com  :البرید اإللكتروني

  : ملخــــــــص البحث 
  

 تعـد أخطـر هتديـد للحيـاة اإلنـسانية، من املستقر علية أن الكوارث البيئيـة        

وسائر الكيانـات احليـة عـىل سـطح الكـرة األرضـية، وتفاقمـه يـؤدى إىل زيـادة 

ٌالتدهور البيئي وانتشاره عىل املستوى الدويل ، وال خيفى أن أمر انتشار اجلائحـة 

 والذي يعـد مـن أخطـر الكـوارث -١٩ كوفيد-ٌالعاملية ملرض فريوس كورونا 

هدها املجتمع الدويل آنذاك و التـي مـن خالهلـا خلقـت حالـة مـن البيئة الذي ش

القلق والذعر عـىل حيـاة اإلنـسان بـسبب انتـشار هـذا الوبـاء العـاملي يف معظـم 

ًالبلدان ونتج عنة عددا كبريا من اإلصابات منهـا مـن فـارق احليـاة ، ومنهـا مـن  ً

 .متاثل للشفاء من جراء هذا الوباء العاملي 

ًجته منظمة الصحة العاملية مؤخرا واعتربته حالة طارئـة للـصحة والذي أدر       

ًالعامة تثري قلقا دوليا عىل حياة اإلنسان؛ حيث تسبب باهنيار املنظومـة الـصحية  ً

ًيف معظم البلدان ونتج عنة عددا كبـريا مـن اإلصـابات منهـا مـن فـارق احليـاة ،  ً

لدوليـة البـد أن تعمـل ومنها من يتامثل للشفاء، لـذلك فـإن الـدول واملـنظامت ا

ضمن خطة واحدة يكون يف مقـدمتها وضـع آليـة حلاميـة األشـخاص مـن تلـك 

الكــوارث ووضــع آليــة ملكافحــة هــذا الوبــاء العــاملي والــسعي للمحافظــة عــىل 

 .التنمية الصحية العاملية الشاملة
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و يعترب التعاون الـدويل مـسؤولية تلقـى عـىل عـاتق مجيـع الفواعـل املكونـة         

جتمـع الــدويل ســواء كانــت دول أو مـنظامت دوليــة وإقليميــة، أو رشكــات للم

عــابرة للقــارات أو غريهــا مــن الفواعــل الدوليــة، حيــث أن ثــامر التعــاون تــؤيت 

ًأوكلوها يف احلاالت الطارئة التي هتدد البرشية بأكملها وال تستثني منها أحدا ، 

ألوبئة يعترب ذات أمهية لذلك فإن التعاون الدويل يف حاالت انتشار األمراض وا

ًكبرية لكونه يشكل طوق النجاة بالنسبة للكثريين وحتيدا الدول النامية الذين ال 

مأوى وال غـذاء وال دواء بـسبب سـوء الوضـع الـصحي يف هـذه البلـدان وقلـة 

املــوارد واألدويــة، وعــدم تــوفر املستــشفيات املجهــزة لتقــديم الرعايــة الــصحية 

قص يف الكـوادر وعـدم قـدرة املستـشفيات عـىل هلؤالء األشخاص، بـسبب الـن

 .استيعاب أعداد كبرية من األفراد

ًكام يتطلب األمن البيئي العاملي تعاونا دوليا وإقليميا وحمليا حلامية البيئة، مع        ً ً ًّ

املحافظة عىل مواردها الطبيعية، من أجل إجيـاد ربـط وثيـق بـني البيئـة والتنميـة 

 .  البلدان املتقدمة أو الناميةبمفهومها الشامل سواء يف

 ت ااملجتمع الدويل ، قانون دويل ، كوارث بيئية  :ا ،

 .منظامت دولية 
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Abstract:        

      It is well established that environmental disasters are the 

most dangerous threat to human life, and other living entities 

on the surface of the globe, and its exacerbation leads to an 

increase in environmental degradation and its spread at the 

international level, and it is no secret that the global pandemic 

of Corona virus disease - Covid 19 - is one of the most 

dangerous environmental disasters. What the international 

community witnessed at the time and through which it created 

a state of anxiety and panic over human life due to the spread 

of this global epidemic in most countries and resulted in a 

large number of injuries, including from the death of life, and 

some of them recovered as a result of this global epidemic. 

      Which was recently listed by the World Health 

Organization as a public health emergency of international 

concern to human life; As it caused the collapse of the health 

system in most countries and resulted in a large number of 

injuries, including the death of life, and some of them 

recovered, so countries and international organizations must 

work within one plan, at the forefront of which is the 

development of a mechanism to protect people from these 

disasters and a mechanism to combat this epidemic Global 
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and striving to maintain comprehensive global health 

development. 

      International cooperation is a responsibility that bears on 

the shoulders of all the constituent actors of the international 

community, whether they are states, international and regional 

organizations, transcontinental companies, or other 

international actors, as the fruits of cooperation come to be 

entrusted to them in emergency situations that threaten 

humanity as a whole and do not exclude anyone from it. 

International cooperation in cases of disease and epidemics is 

of great importance because it constitutes a lifeline for many, 

and it is the developing countries who have no shelter, food or 

medicine due to the poor health situation in these countries 

and the lack of resources and medicines, and the lack of 

hospitals equipped to provide health care to these people, due 

to The shortage of staff and the inability of hospitals to 

accommodate large numbers of people. 

     Global environmental security also requires international, 

regional and local cooperation to protect the environment, 

while preserving its natural resources, in order to create a 

close link between environment and development in its 

comprehensive sense, whether in developed or developing 

countries 

Keywords: Environmental disasters, International law , 
International community, International organizations . 
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  : 

ــادة يف الكــوارث  ــسنوات األخــرية، زي ــةشــهد العــامل يف ال ــث البيئي  مــن حي

 ألن تغـري املنـاخ ًا، نظـر مـن حيـث مـا حلـق بالبـرش مـن أرضارًااحلجم، بل أيض

بيئية بالغـة اخلطـورة عـىل حيـاة األشـخاص ، يعمل عىل زيادة حدوث كوارث 

 لألرواح يف البلدان التي حتظـى ًا كبريًاهتديدمتثل الكوارث حتى أصبحت تلك 

عـصفت  بالدول الناميـة التـي وهذا التهديد يتضاعف، بمنظومات صحية قوية

حيث يتكدس الناس الذين رشدهم النـزاع باملنظومات الصحية،  احلروبفيها 

 . البرشيةحلياة ملستلزمات اّيف أماكن تشح فيها املوارد املنقذة 

ــسنوات ويف ــيش الكــوارث البيئيــة واألمــراض انتــشار زاد املاضــية ال  وتف

 بــرشي لعقـل يمكـن ًجـدا ال رسيـع بــشكل تنتـرش التـي الـسارية والفريوسـات

 -كورونـا فـريوس عـارف عليـة باسـم  املت الفريوسـات هـذه وأحـدث ، ختيلها

COVID 19-  بدايتـه يف ظهرت أن بعد العامل رسعان ما انترش إىل دول الذي 

 مـن أي يعـد بمقـدور مل انتـشاره لـرسعة ًونظـرا ،٢٠١٩يف هنايـات عـام  الصني

وقـت  منـه للوقايـة لقـاح اكتـشاف عـدم ظـل يف ًوحتديـدا عليه، السيطرة الدول

  محايـة يف كبـرية مـسؤولية أمـام وجعلها الدول أرهق الذي ظهوره آنذاك، األمر

 .هذا الوباء انتشار األشخاص من

 بـسبب والـذعر القلـق ًفضال عن ما يشهده املجتمع الدويل بأرسة عن حالـة

 منظمـة أدرجته والذي ،"كورونا فريوس"تلك الكارثة وانتشار الوباء العاملي

ًالعامة تثري قلقـا دوليـا عـىل  حةطارئة للص حالة واعتربته ًمؤخرا العاملية الصحة ً

 البلدان ونتج عنة معظم يف الصحية املنظومة باهنيار تسبب حياة اإلنسان؛ حيث
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ًعددا كبريا  للـشفاء، يتامثـل مـن فـارق احليـاة ، ومنهـا مـن منهـا اإلصـابات مـن ً

 يف يكـون واحدة خطة ضمن تعمل أن الدولية البد واملنظامت الدول فإن لذلك

 الوبـاء هـذا حلامية اإلنسان من تلك الكوارث ووضع آلية ملكافحةآلية  مقدمتها

 .الشاملة العاملية عىل التنمية الصحية للمحافظة العاملي والسعي

 الفواعـل مجيـع عـاتق عـىل تلقـى مسؤولية الدويل والتضامن التعاون ويعترب

ــة، دوليــة مــنظامت أو دول كانــت الــدويل ســواء للمجتمــع املكونــة  أو وإقليمي

 التعـاون ثـامر أن الدوليـة، حيـث الفواعل من غريها أو للقارات عابرة ترشكا

 منهـا تـستثني وال بأكملهـا البرشية هتدد التي يف احلاالت الطارئة أوكلوها تؤيت

 يعتـرب واألوبئـة األمـراض انتـشار حـاالت يف الـدويل التعاون فإن ، لذلك ًأحدا

 ًوحتيـدا الـدول للكثـريين بالنـسبة طـوق النجـاة يـشكل لكونـه كبرية أمهية ذات

 هـذه يف الـصحي الوضـع بسبب سوء دواء وال غذاء وال مأوى ال الذين النامية

الرعايـة  لتقـديم املجهـزة املستشفيات توفر وعدم واألدوية، املوارد وقلة البلدان

 املستشفيات قدرة وعدم الكوادر يف النقص بسبب الصحية هلؤالء األشخاص،

 .األفراد من كبرية أعداد استيعاب عىل

ومــن الواضــح أنــه ينبغــي إعطــاء األولويــة القــصوى للحفــاظ عــىل صــحة 

ــدر ــاس ق ــالمة الن ــان وس ــن ، اإلمك ــساعدة م ــدم امل ــدان أن تق ــان البل ويف إمك

لدعم نظمها الصحية، بام ذلك اإلنفاق عىل معدات الوقايـة  إنفاق املزيد خالل

الشخــصية، وإجــراء الفحــوص، واختبــارات التــشخيص، وإضــافة مزيــد مــن 

 واملـنظامت ًومن هنا يقع حتام عـىل عـاتق التنظـيم الـدويل األرسة يف املستشفيات
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 ملواجهـه تلـك الكـوارث َّنـسقةُاملفورية وال  تكثيف الدعم واالستجابةاإلنسانية

 .البيئية العاملية من أجل محاية األشخاص من تك الكوارث

ا أ:  
              م ا واب واا   إ ا درا أ 

 ا ا را   ا :  

بيــان حجــم التهديــدات التــي تــشكلها الكــوارث البيئيــة عــىل املــستوى  - 

 ذات بيئـة يف للعـيش   من أجـل احلاميـة الـصحية لألشـخاصقليميدويل واإلال

 .احلياة قيد عىل البقاء عىل القدرة له تضمن ملوثة غري طبيعية موارد

الوقوف بالدراسة عىل القواعد  الدوليـة حلاميـة اإلنـسان مـن الكـوارث  - 

لكـوارث ٌالبيئية ، سواء كانت تلـك القواعـد إنـسانية أو وقائيـة ملواجهـه تلـك ا

 .البيئية يف القانون الدويل

حتديد طبيعة اآلليات الدولية حلامية اإلنسان من تلـك الكـوارث البيئيـة  - 

ــري  ــة وغ ــة احلكومي ــنظامت الدولي ــان دور امل ــىل بي وذلــك مــن أجــل الوقــوف ع

 .احلكومية حلامية األشخاص 

ا إ:  

حلامية ًحاليا  ةالقائم القانونية األطر كفاية عدمتكمن مشكلة البحث يف  - 

ٌاإلنـسان مــن الكــوارث البيئيـة، ســواء كانــت تلـك القواعــد إنــسانية أو وقائيــة 

 املـسائل بالغـة ملواجهه تلـك الكـوارث البيئيـة يف القـانون الـدويل ، لكوهنـا مـن

 وعميل مرن جنه أي يمكن اختاذ ال وأنه األمهية والتي تتعلق بحياة األشخاص ،

 العلمية والتقنية اتهمستويا عن النظر بغض ل إلية،الدو تتوصل مجيع مل بشأنه ما

 مــدى محايــة ممــا دفعنــي للبحــث يف املــستدامة ، ُســلم التنميــة عــىل واالقتــصادية
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فيتهـا القواعد الدولية ومعرفة مدى كاإلنسان من تلك الكوارث الفتاكة، لبيان 

وطـرق  حلامية األشخاص من األوبئة التي هتدد بحياة اإلنسان إىل اخلطر ، وكذا

 .كافحتهام

ــرات  -  ــا اجلديــد يكــشف الثغ ــيش االســتثنائي لفــريوس كورون أن التف

ُاملوجودة يف األنظمة الصحية يف دول العامل، ويـربز املخـاطر والفـرص املحتملـة 

للفساد، والتي تقوض من فرص التصدي ملثل هذا الوباء، وحترم الشعوب مـن 

 .الرعاية الصحية املناسبة

ا :  

ســة محـــاية األشــخاص يف حــاالت الكــوارث البيئيــة يف القــانون تقتــىض دار

الدويل إىل الوقوف عىل الضامنات التي منحها املرشع الدويل حلامية األشـخاص 

إ ث  وعىل هدى ذلك فقد ارتأينا تقسيم هـذا البحـث ،من تلك الكوارث 

ا ا  وذ  م : 

  .لكوارث البيئية يف القانون الدويل  مفهوم ا:  ا اول

   .املقصود بالكوارث البيئية يف القانون الدويل : ا اول 

ما التمييز بني الكوارث البيئة وغريها من الكوارث:ا.   

 ما القواعد الدولية حلامية األشـخاص مـن الكـوارث البيئيـة يف : ا

  . القانون الدويل 

  .املبادئ اإلنسانية ملواجهه الكوارث البيئية يف القانون الدويل : ا اول

ما املبادئ الوقائية ملواجهه الكوارث البيئية يف القانون الدويل: ا.  

 ا اآلليات الدولية حلامية األشـخاص مـن الكـوارث البيئيـة يف : ا

  .القانون الدويل 



  

)١٤١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ليــة احلكوميــة يف محايــة األشــخاص مــن دور املــنظامت الدو: ا اول 

  .الكوارث البيئية 

 ما دور املنظامت الدولية غري احلكومية يف محاية األشخاص مـن : ا

  .الكوارث البيئية 

 : ونستعرض فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها يف هذه

 . الدراسة
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  ا اول
ا ارث ا  

ون اما   
  

ــة  ــاة هــيالشــك أن الكــوارث البيئي ، وســائر اإلنــسانية أخطــر هتديــد للحي

 زيـادة التـدهور إىل يـؤدى وتفاقمـه، األرضـيةالكيانات احلية عىل سطح الكـرة 

 ، ممـا جعـل التـرشيعات الداخليـة لـبعض الـدويل عىل املـستوى وانتشاره البيئي

ًبيئة، ختص جانبا كبريا من قواعدها وأحكامها لتنظم الدول فيام يتعلق بمجال ال ً

 املكونة للبيئة من أجل احلد منها والـسيطرة عليهـا وتعـديلها اإلنسانيةاألنشطة 

 .)١(واختاذ التدابري املالئمة ملكافحتها

وقد تؤدى تلك الكوارث البيئية نتيجة دخول مواد غريبة نتج عنهـا إخـالل 

كوناهتـا وهـذا اإلخـالل يتمثـل يف إحلـاق الــرضر بـالتوازن الفطـري القـائم يف م

باإلنــسان يف انتــشار األوبئــة والفريوســات التــي قــد تــؤدى بحيــاة اإلنــسان إىل 

اخلطر،نتيجة اخللل يف النظام األيكولوجى مما يـصبح اهلـواء مـصدر لكثـري مـن 

 .)٢(املخاطر واملضار التي هتدد كل مظاهر احلياة

ـــا فـــريوس ملـــرض ٌالعامليـــة ٌوال خيفـــى أن أمـــر انتـــشار اجلائحـــة  - كورون

شهدها املجتمع الدويل  الذي يعد من أخطر الكوارث البيئة  والذي-١٩كوفيد

                                                        

ية ، دراسة مقارنة يف ضوء أحكام نسانبوجالل صالح الدين، احلق يف املساعدة اإل .د) ١(

، دار الفكر اجلامعي باإلسكندرية، الطبعة األوىل نسانإل وحقوق انساينالقانون الدويل اإل

 .٣١، ٣٠ ، ص٢٠٠٨

 مـع البيئـة، نـسان ،دراسة يف مشكالت اإلنسانزين الدين عبد املقصود، البيئة واإل.د) ٢(

 .٢٠٠، ١٩٩، ص ١٩٨٨منشأة املعارف، اإلسكندرية، الطبعة الثانية



  

)١٤٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 عـىل حيـاة اإلنـسان بـسبب والـذعر آنذاك و التي من خالهلا خلقت حالة من القلق

ًعددا كبريا البلدان ونتج عنة معظم انتشار هذا الوباء العاملي يف  منها اإلصابات من ً

 .)١ (للشفاء من جراء هذا الوباء متاثل من ارق احلياة ، ومنهاف من

وعـىل ذلـك حتـى يمكننـا بيـان مفهـوم الكـوارث البيئيـة يف القـانون الــدويل 

يتطلب بنا أن نوضح املقصود هبا من منظور دويل، وما يميزهـا عـن غريهـا مـن 

 :الكوارث؛ وذلك من خالل  التقسيم التايل

  . ارث ا  امن او اد : ا اول 
ما ا: ا ا  و ارث اا  ا.  

  

  ا اول
ارث ا دا  

ون اما   
  

مــن الثابــت أن تعزيــز الفهــم املــشرتك ملوضــوع الكــوارث البيئيــة  وحماولــة 

فاق العاملي حـول مـا يتعلـق هبـا مـن إشـكاليات ، التوصل إىل حد أدنى من االت

م بعـرض ١٩٩٢قامت إدارة الـشؤون اإلنـسانية التابعـة لألمـم املتحـدة يف عـام 

وثيقة تشمل تعاريف ألغلب املصطلحات األساسية املتعلقة بإدارة الكوارث ، 

وذلك الستخدامها بصفة عامة مـن قبـل  الـسلطات واملامرسـني واملختـصني يف 

حـدوث  يف  ، ومن بينها مصطلح الكارثـة البيئيـة ، والـذي يتمحـورهذا املجال

                                                        
(1) Rothe ،Camilla؛ Schunk ،Mirjam؛ Sothmann ،Peter؛ Bretzel ،
Gisela؛ Froeschl، Guenter؛ Wallrauch ،Claudia؛ Zimmer ،
Thorbjörn؛ Thiel، Verena؛ Janke ،Christian "Transmission of 2019-
nCoV Infection from an Asymptomatic Contact in Germany".New 
England Journal of Medicine. doi:10.1056/NEJMc2001468. 



 

)١٤٤( ا صارث ات ا  ن اما  و  
  

خلل خطري يف حياة جمتمع ما ، مما يسبب خسائر برشية أو مادية أو بيئية واسـعة 

  .)١ (النطاق ، تفوق قدرة املجتمع املضار عىل مواجهتها باالعتامد عىل موارده الذاتية

ئة تصيب اإلنسان والبيئة ًالكوارث هي أخطار كبرية، غالبا ما تكون مفاجو

 لفـرتة تأثريهـا خسائر برشية وبيئية ومادية فادحـة ويـدوم إىلوتؤدي ،املحيطة به

  .)٢(طويلة من الزمن

 يف هــذا املطلــب املقــصود بــالكوارث البيئيــة يف القــانون نتنــاولوعــىل ذلــك 

  : الدويل  من خالل الفرعني التاليني

  .و اارث  امن ا:اع اول
مع اا :وا اا  ا .  

  

  اع اول
ون اما   ارثا   

كارثـة و إنـام يـصبح يعـد بيئيـة خـالل باملنظومـة الإ كـل لـيسمن الثابت أنة 

 ناوبـتتاملجتمـع الـدويل ، ونتيجـة هلـذا اخللـل اخللل كارثة عىل اإلنسان و عىل 

رشية ومواد صناعية ،ال تستطيع املنظومة متثلها يف دورة احليـاة املنظومة أنشطة ب

، لـذا يتطلـب بنـا أن )٣(عميقـة املنظومـة تـصريوالطبيعية أو حتتاج إىل وقت كبري 

 ؟يف القانون الدويل املقصود بالكوارثنوضح 

                                                        
(1) Internationally agreed glossary of basic terms related to disaster 
management, Department of Humanitarian Affairs (D. H. A )  
Geneva, December 1992, p .27 .  

عزة عبد اهللا، التخطـيط إلدارة الكـوارث وأعـامل .د مجال حواش،. د:راجع يف ذلك ) ٢(

 .١٢، ص٢٠٠٥هرة، إيرتاك للنرش والتوزيع، الطبعة األوىل، اإلغاثة،مؤلف مجاعى ،القا

عبد القادر رزيق، التلوث البيئي ،خماطر احلارض وحتديات املـستقبل ، طبعـة ثانيـة .د ) ٣(

 .٥٠ ، ص٢٠٠٦منقحة ومزيدة ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 



  

)١٤٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
تناولت الوثائق الدولية املتعددة مصطلح الكارثة بصفة عامة ولكنها مل تتفق 

عـىل تعريـف واضـح وحمـدد هلـا ولكنهـا تعـد حمـاوالت للوصـول إىل فيام بينهـا 

 .)١(خيرج عن النطاق املحدد للكارثة مفهوم ال

             ما ل ا  ة رطا ا  و

٢٠٠٠ رــي ا ــاة أو "ه ــق رضرا باحلي ــن أن يلح ــع اســتثنائي يمك ــل وض ًك

  .)٢("باألمالك أو بالبيئة

ًذ عىل هذا التعرف بأنة مل يوضح الوضع االستثنائي وما إذا كان مقيدا ويؤخ

يفيد شمولية الوضع االستثنائي حلالتي املفاجـأة  ًبأن يكون مفاجئا أم ال وهو ما

ًوعدمها ، وما يعنى أيضا اشتامل الكارثة حلالة األزمة التـي تتـسم بكوهنـا حالـة 

 .)٣("مفاجئة ، أو هبا بعض عنارص املفاجأة 

                                                        

 لتــسهيل ان األمريكيـةاتفاقيـة البلــد: وتعـد مـن هــذه املحـاوالت عــىل سـبيل املثــال  ) ١(

املساعدة يف حاالت الكوارث، الصادرة عن منظمة الدول األمريكيـة والتـي دخلـت حيـز 

ــاذ يف  ــوبر ١٦النف ــاق١٩٩٦ أكت ــذا االتف ــربم ، وك ــني امل ــة ب ــة حكوم ــسية اجلمهوري  الفرن

 ٢٥ املـدين، واألمـن اتهالكـوارث وإدار من الوقاية جمال يف التعاون بشأن ماليزيا وحكومة

الديباجة، وكذا االتفاقية اإلطاريـة للمـساعدة يف جمـال احلاميـة  من ٤ الفقرة ، ١٩٩٨ مايو

 .٢٠٠٠املدنية عام 

االتفاقية اإلطارية للمساعدة يف جمال احلامية املدنيـة  فقرة ت ،١املادة : راجع يف ذلك ) ٢(

 ٢٠٠٠عام 

ــات و.د)  ٣( ــة  األزم ــدويل يف مواجه ــام ال ــاين، النظ ــد العن ــراهيم حمم ــوارث ، دار إب الك

 .١١٤ ، ص ٢٠٠٧النهضة العربية، الطبعة الثالثة، 



 

)١٤٦( ا صارث ات ا  ن اما  و  
  

و ول ار اص ا  اص  ت اارث، ن 

حالة مفجعـة يتـأثر مـن جرائهـا نمـط "هى) Disaster-hazardous(الكارثة 

ــا  ــن ويالهت ــانون م ــساعدة ويع ــدون م ــاس ب ــصبح الن ــأة وي ــة فج ــاة اليومي احلي

ــة  ــصريون يف حاج ــة واجتامعإىلوي ــة طبي ــأ ، وعناي ــس ،وملج ــة، ومالب ــة  محاي ي

  .)١("واحتياجات احلياة الرضورية األخرى

   وا اا  و      ارثاISDR  فـيام يتعلـق 

 :بمفهوم الكارثة فقد تناولته بعدة مفاهيم

 وآثـار كبـرية خـسائر يتـضمن التجمعات أو املجتمع أداء  اضطراب يف - 

 تفــوق قــدرة التــي يئيــةوالب واالقتــصادية املاديــة والنــواحي األرواح عــىل ســلبية

 .الذاتية موارده باستخدام مواجهتها عىل العمراين املتأثر التجمع أو املجتمع

 األرواح يف فادحة خسائر ًمسببا الناس من كبري عدد به يتأثر حدث هي - 

 .واالجتامعي القومي االقتصاد عىل مبارش وتأثري الطبيعية واملصادر واملمتلكات

 بــدون أو بإنــذار مــا، يقــع جمتمــع اةحيــ يف مفــاجئ مأســاوي اضــطراب - 

مـن  كبـرية أعداد ترشيد أو خطرية إصابات أو بوفاة هيدد أو إنذار، وقد يتسبب

 .والسلطات الطوارئ قدرة األفراد تفوق

                                                        

 )  Add/٤/٥٩٠.A/CN(راجع يف ذلك وثيقة األمم املتحدة رقم )  ١(

H. Fischer, “International disaster response law treaties: trends, 
patterns, and lacunae” in IFRC, International disaster response 
law.principles and practice: reflections, prospects and challenges 
(2003)  , at pp. 24–44  



  

)١٤٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 املجتمـع مـصالح هيـدد، الطبيعـة بفعـل يكـون مـا ًغالبـا مفـاجئ حدث - 

 الكارثة ن شأن وم واالستقرار،الطبيعي بالتوازن وخيل واالقتصادية االجتامعية

 .)١(للمواطن اليومية احلياة تشل و تربك أن

      ون اما   و  ربأهنـا حـدث مفجـع أو " : ا 

سلسلة أحداث مفجعة تؤدى إىل وقوع خسائر يف األرواح عىل نطـاق كبـري، أو 

معاناة وكرب إنسانيني شديدين أو إىل حدوث أرضار مادية أو بيئيـة بالغـة ، ملـا 

 .)٢("ل بشكل خطري بسري املجتمعخي

   ما  وا ا (ICDO) أهنــا عــىل 

 وترتـب اإلنـسان بـسبب فعـل أوحوادث غري متوقعة نامجة عن قوى الطبيعة "

 وتــدمري يف املمتلكــات ويكــون تأثريهــا شــديد عــىل األرواحعليهــا خــسائر يف 

 مواجهتهـا قـدرة املـوارد إمكانياتة وتفوق االقتصاد الوطني واحلياة االجتامعي

  .)٣("الوطنية وتتطلب مساعدة دولية 

                                                        
(1)  International Decade for Natural Hazard Reduction , IDNDR 
program forum : A safer world in the 21 st century : Disaster and 
Risk Reduction , International Forest Fire News ( IFFN )  . No.21, 
October 1999, Pp. 84 -87   

 ، ١٢٠والــستون، ص اخلامــسة الــدورة الــدويل، القــانون جلنــة راجــع يف ذلــك تقريــر) ٢(

 .)  ٦٨/١٠/A(الوثيقة رقم 

 هى منظمـة حكوميـة دوليـة هـدفها  الدولية للحامية املدنيةاملنظمةوحرى بالذكر تعد ) ٣(

هلياكـل تـضمن محايـة ومـساعدة الـسكان، وممتلكـات احلراسـة املسامهة يف تطـوير الـدول 

، وتعرف هـذه نساناألمنية والبيئة يف مواجهة الكوارث الطبيعية ،والكوارث من صنع اإل

ًاهلياكل عموما باسم احلامية املدنية والدفاع املدين والسالمة املدنيـة، ومجيعهـا معنيـة بـإدارة 



 

)١٤٨( ا صارث ات ا  ن اما  و  
  

اختالل خطري يف أداء “ بأهنا ار اد او  اوف 

 وواسـع االنتـشار هيـدد حيـاة اإلنـسان ً جـسيامًااملجتمع، وهـو مـا يـشكل خطـر

ادثــة أو مــن النــشاط والـصحة واملمتلكــات والبيئــة، سـواء كانــت نامجــة عـن ح

الطبيعي أو اإلنساين، وسواء ظهرت فجـأة أو نتيجـة عمليـات طويلـة األجـل، 

 .)١( "ولكن مع استثناء النزاع املسلح

     ر ا  ا ا   ءو 

ّالتحـول املفـاجئ غــري املتوقـع يف أسـلوب احليــاة العاديـة بـسبب ظــواهر "بأهنـا

ن فعل إنسان تتسبب يف العديد من اإلصابات والوفيات أو اخلسائر طبيعية أو م

  .)٢("املادية الكبرية

   ا بأهنا حدث ينجم عنة خسائر كبرية يف األرواح واملمتلكـات و

ًوتلوث للبيئة، وقد تكون طبيعية أو بفعل اإلنسان سواء كان هذا الفعل إراديـا 

                                                                                                                                        

 من الدول هبـدف تعزيـز محايـة األشـخاص مـن حاالت الطوارئ ، والتي أنشأهتا جمموعة

 دولـة،راجع يف ٥٩ إىل ٢٠٢٠الكوارث، ويبلغ عدد الدول املنضمة إىل املنظمة حتـى عـام 

 :هذا الشأن

International Civil Defense Organization (ICDO)  
http://www.icdo.org  
(1) Fidler, David P. “Governing Catastrophes: Security, Health and 
Humanitarian Assistance.” International Review of the Red Cross 
866 (June 2007) : 247–70.  
(2) The ICDO is the intergovernmental organization which federates 
national civil protection, civil defense, civil safety and emergency 
management structures as foreseen under the terms of General 
Assembly resolution 2034 of 7 December 1965.  



  

)١٤٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
الدولـة أو اجلهـود اإلقليميـة أو الدوليـة ًأو غري إراديا ويتطلب ملواجهتهـا جهـد 

   .)١(اوفق حجم الكارثة وحجم اخلسائر التي تنجم عنه

ا مع اا د رهي حادثة كبرية ينجم عنها خسائر " ا

مردها فعـل الطبيعـة  ر ط جسيمة يف األرواح واملمتلكات وقد تكون

سـببتها يـد اإلنـسان  ر    نوقد تكو) الخ.. سيول، زالزل، عواصف(

ًاملخربة سواء كان إراديا عمدا  وتتطلب مواجهتها معونة ؛ً أم ال إراديا باإلمهال؛ً

 أو الدوليـة إذا كانـت قـدرة مواجهتهـا ؛األجهزة الوطنية كافة حكوميـة وأهليـة

  .)٢( تفوق القدرات الوطنية

   ل و   أيت فجأة ، قـد يمكن القول أن الكارثة هي حدث مفجع ي

ًيؤدى إىل وقوع خسائر يف األرواح عىل نطاق واسع مما يشكل خطرا جسيام عىل   ً

صحة و حياة األشخاص واملجتمع البيئي عىل أوسع نطاق ، مما يكون لـه تـأثري 

 .مبارش عىل االقتصاد القومي واالجتامعي 
  

                                                        

مجــال الــدين أمحــد حــواش ، إدارة األزمــات والكــوارث رضورة حقيقيــة ، املــؤمتر .د) ١(

 .٤ ص ١٩٩٨السنوي الثالث إلدارة األزمات والكوارث ، كلية الدفاع الوطني ، أكتوبر 

ــك) ٢( ــع يف ذل ــصل، أ: راج ــة الفي ــربى ،جمل ــوارث الك ــاريخ الك ــان ، ت ــد كنع ــد حمم مح

  :متاح الكرتوين عىل الرابط التايل. ٩٩ ، ص٤١١،٤١٢السعودية، العددان 

 https://books.google.com.eg  



 

)١٥٠( ا صارث ات ا  ن اما  و  
  

مع اا  
ون اما  ا   

  

ئة لإلنسان بصفة عامة يف كوهنا أصـل نـشأته ،و بدايـة مادتـه ترجع أمهية البي

فمنها خلـق و عليهـا و فيهـا حييـا و يـامرس دوره املنـوط بـه،و يف باطنهـا يقـرب و 

ُقوله ب يوارى جثامنه بعد أن يقيض أجله املقرر له ، ُْ ََْ َِْ َوَِ  " :تعـاىلَ

َ ُُْْم ََِْو ُِْىُمَْأ ١("َرة(. 

من املصطلحات التـي تـستخدم ألكثـر مـن معنـى أو  -البيئة -ويعد مدلول

حيث أن هناك من يرى أن احلديث عـن البيئـة يعنـى احلـديث  أكثر من مفهوم ،

عىل الظروف املحيطة باإلنسان يف مكان وزمان ما أو للداللـة عـىل إطـار احليـاة 

 .)٢(والطبيعة

ا املفهـوم باعتبـار التلـوث ومـا يلحقـه مـن وهناك مـن يعكـس التـصور هلـذ

أرضار واستنزاف ملوارد الطبيعة واحتباس حراري ، وطبقة األوزون وما ختلفـه 

احلروب من آثار وخيمة أو من تطورات بيولوجية نوويـة قـد تـؤدى إىل انتـشار 

 .)٣(األوبئة والفريوسات يف البيئة 

 مجـع  جتدر اإلشارة إىل مـا أ يمكننا بيان مفهوم البيئة يف القانون الدويلولكي

تعريف موحـد للبيئـة فقـد تعـددت من حماوالت للتوصل إىل الفقه الدويل علية 

                                                        

 .) ٥٥( اآلية،"طه" سورة ) ١(

حممد طلعت الغنيمـى،بعض االجتاهـات احلديثـة يف القـانون الـدويل العـام، قـانون .د) ٢(

  .٧٧، ٧٠، ص ١٩٧٤م، منشأة املعارف، اإلسكندرية، األم

(3) Ensemble des éléments naturels t artificiel qui entourent un 
individu humain animal ou vegetal , ou une espèce " ,le petite la 
rousse illustré, Paris , 1990 . p 377.  



  

)١٥١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 البيئة عىل أهنا اإلطار الذي يعيش   ف  ؛ التعريفات بتعدد من تناوهلا

فيه اإلنسان بام يضم من ظـاهرات طبيعيـة، وبـرشية، يتـأثر ويـؤثر هبـا، وحيـصل 

من غذاء وكساء ومأوى، ويـامرس فيـه عالقاتـه مـع أقرانـه عىل مقومات حياته 

جمموعـة القواعـد القانونيـة الدوليـة  بأهنـا  ا   ، يف حـني )١(من البرش

 .)٢( املتفق عليها بني الدول للحفاظ عىل البيئة من التلوثالعرفية واالتفاقية

  ا  ادية بأهنا جمموعه العوامل والظروف الطبيعية واالقتص"و

والثقافية التي تتجاوز يف توازن دقيق ،وتشكل الوسـط الطبيعـي حليـاة اإلنـسان 

 ).٣("والكائنات األخرى وحيكمها ما يسمى بالنظام البيئي

    بأهنا جمموعه من العالقات املتبادلة بـني الكائنـات احليـة " و 

مـات حياتـه، مـن يعيش فيه اإلنسان وحيصل منه عـىل مقو التي وبيئتها الطبيعية

 .)٤( البرشبنيغذاء ،وكساء، ودواء ،ومأوى ،يامرس فيه عالقاته مع أقرانه من 

                                                        

يـة الدوليـة للبيئـة مـن التلـوث، املجلـة املـرصية تأمالت حـول احلام، أمحد أبو الوفا.د) ١(

 .٥٠، ص ١٩٩٣ لسنة ٨ رقم للقانون الدويل العام، العدد

ــة البحريــة، رســالة  هاشــم،صــالح.د) ٢( ــة عــن املــساس بــسالمة البيئ  املــسؤولية الدولي

  .٣، ص ١٩٩١دكتوراه، جامعة القاهرة،

ــد .د) ٣( ــريمامح ــد الك ــة ، جامعب ــة البيئ ــانون محاي ــالمة، ق ــك ســعود ،  س ــة املل  ،١.طع

  .١٣ص١٩٩٧

، مطـابع الدوحـة احلديثـة األولاملجلد ، العربيةة حممد احلفار،املوسوعة البيئيسعيد.د) ٤(

 .١٣٥، ص١٩٩٧املحدودة 



 

)١٥٢( ا صارث ات ا  ن اما  و  
  

  ُ  يتوافر عنرصين أساسني يف تعريف البيئة بـصفة "أن  برضورة

  :عامة سواء يف القانون الوطني للدولة أو قواعد القانون الدوى للبيئة

من عنارص طبيعيـة والتـي ال وهو كل ما حييط باإلنسان : ا اول  - 

دخل لإلنسان يف وجودها مثل املاء ، واهلواء ، والرتبة، والبحـار، واملحيطـات ، 

ًواألشكال الطبيعية التي متثل تراثا لإلنسانية التي تأتى من تكوينات صخرية أو 

 .)١(ًجبلية أو رملية ومتثل قيمة ثقافية عاملية وأيضا النباتات واحليوانات

 -  ا ايتمثل يف البيئة الصناعية التي أسهم اإلنسان بتدخله يف : م

البيئة الطبيعية، وقام بإنشاء الصناعات الثقيلة مثـل صـناعة الطـائرات، وسـفن 

 .)٢("الطائرات، وسفن الفضاء والصناعات النووية 

 ما   للبيئة تعريفا واسعا عىل و ً ًهـي اجلـزء الـذي " أم

  )٤(م مفهوما للبيئة١٩٧٢ستوكهومل عام  وقد تبنى مؤمتر، )٣ (تكيف لهيؤثر فيه وي

                                                        

ـــة .د) ١( ـــضة العربي ـــة األوىل ،دار النه ـــة ،الطبع ـــدويل للبيئ ـــانون ال ـــسن افكريين،الق حم

  .١٨،ص٢٠٠٦،

يل بحامية البيئـة مـن التلـوث، دار النهـضة العربيـة،  صالح بدر الدين،االلتزام الدو.د ) ٢(

  .٢١ ،٢٠بدون تاريخ نرش ،ص
(3) The World Bank supported the creation and maintainsongoing 
support of UIS, especially the development of consultative 
mechanisms, new survey strategies, and strengthening national 
education statistics programmes. 

، ســاجد أمحــد الركــابى، التنميــة املــستدامة ومواجهــة تلــوث البيئــة وتغــري املنــاخ.د راجــع

إصدارات املركز الـديمقراطي العـريب للدراسـات االسـتريتيجية والـسياسة واالقتـصادية، 

  .١٢ ص ٢٠٢٠برلني، أملانيا ،طبعة 

 ١٩٧٢ يونيو عـام ١٦ إىل ٥ستوكهومل بالسويد يف الفرتة من إعقد هذا املؤمتر يف مدينة ) ٤(

 البيئــة البــرشية ًمــستهدفا حتقيــق رؤيــة ومبــادئ مــشرتكة إلرشــاد شــعوب العــامل إىل حفــظ



  

)١٥٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
  .)١ ("هنا كل ما حييط باإلنسانبأ

 بأهنا تلك ١٩٧٦ عام البيئة الصادرن  يف قانو اع ام    و

 املــرشع أمـا )٢(املجتمعــات اإلنـسانيةىل  الطبيعــة، واملطبقـة عـعـن علـومالنامجـة 

املحيط احليوي الذي يشمل الكائنات احلية وما " بأهناة البيئ فقد عرف املرصي

حيتويه من مـواد ومـا حيـيط هبـا مـن هـواء ومـاء وتربـة ومـا يقيمـه اإلنـسان مـن 

  .)٣(منشآت

 يمثـل الواسـع مفهـوم البيئـة بمعناهـا  أن و ل    ال        

ر طبيعيـة الوسط أو املجال املكاين الذي يعيش فيه اإلنسان؛ بام يـضم مـن ظـواه

هـذا الوسـط أو املجـال قـد يتـسع ليـشمل منطقـة ، هبا، ويؤثر فيها وبرشية يتأثر

 ال تتعدى رقعة البيـت ً، وقد تضيق دائرته ليشمل منطقة صغرية جداًكبرية جدا

 .الذي يسكن فيه اإلنسان

                                                                                                                                        

وكذلك بحـث الـسبل لتـشجيع احلكومـات واملـنظامت الدوليـة للقيـام بـام جيـب ،وتنميتها 

 .حلامية البيئة وحتسينها

Depuis la Conférence des Nations Unies sur l'environnement tenue à 
Stockholm en 1972, la relation entre les droits de l'homme et 
l'environnement a fait l'objet d'une attention accrue de la part des 
États, des institutions internationales et de la société civile. 
(1) MICHEL PRIEUR, Droit de l’environnement, DALLOZ,PARIS,4 édi�on, 
2001 , P 40. 
(2) “Les deux sens habituels du mot environnement il subsiste 
neamoins deux sens differents dans la langue actuelle; Celui qui est 
issu des sciences de la nature et applique aux societes humaines” 

Prieur (M)  “Droit de l’environnement”,2e edi�on, Dollaz, Paris, 1991, 
P.3. 

  .١٩٩٤ لسنة ٤راجع يف ذلك القانون رقم  ) ٣(



 

)١٥٤( ا صارث ات ا  ن اما  و  
  

ما ا  
ارث اا  ا  

  و  اارث
  

قانون الـدويل التـي جيـوز تطبيقهـا يف حالـة بعينهـا، ٍلتحديد أي من قواعد ال

 ولـيس -ّطبيعية أو تتعلـق بنـزاع  بيئية أو - معرفة السياق وسبب الكارثة جيب

 .يتسنى تطبيق القانون اإلنساين، حتى ومدى احتياجات املتأثرين هبا، نطاقها

ألن هـذا ًا  من تلك األوضاع بشكل دقيق، نظـرًالمن الرضوري وصف كف

 ً، فـضال عـنّحيدد حقـوق والتزامـات خمتلـف اجلهـات الفاعلـة املعنيـةالوصف 

 .القانون الدويل اإلنساين يف حالة النزاع املسلح فقطتطبيق 

وحتى يمكننا بيان الوضع القـانوين للكـوارث البيئيـة  يتطلـب التميـز بينهـا 

 :وغريها من الكوارث عىل النحو التايل 

  . واارث اا  اارث ا: اع اول
مع اا : ارث اا  ثاواا .  
ع اا :ممت ازوا ارث اا  ا.  
اع اارئ: اا و ارث اا  ا.  

  

  اع اول
ارث اا  ا  

ارث اوا  
ًيف التعبـري عــن حــدث حمــدد زمنيــا ار ا يـستخدم مــصطلح 

ًومكانيا ينجم عنة تعرض جمتمع أو جزء منة إىل أخطار مادية شديدة ، وخسائر 

 بإرباك حياهتم ، وتوقف توفري املـستلزمات جتامعييف أفراده تؤثر عىل البقاء اال

 .)١(الرضورية الستمرارها

                                                        
 صالح الدين رشيف،إدارة األزمات يف قطاع الغزل والنسيج ، رسالة دكتوراه منى.د) ١(

 .٧٥، ص ١٩٩٥غري منشورة ، جامعة عني شمس ، كلية التجارة 



  

)١٥٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 فيستخدم  يف وقوع حـدث نجـم عنـة خـسائر ار ا أما مصطلح 

ٌكبرية يف األرواح واملمتلكات وتلوث للبيئة،سواء أكانت إرادية أو غري إرادية، 

ويتطلـب ملواجهتهــا جهـد الدولــة أو اجلهـود اإلقليميــة أو الدوليـة وفــق حجــم 

  .)١(االكارثة وحجم اخلسائر التي تنجم عنه

ّعـىل أهنـا .)٢( عن الكوارث الطبيعيةب األعمالغال يف  الكوارث البيئيةتتاميزو

ّأحـداث مفاجئــة تعطـل ســري احليــاة يف املجتمعـات، وغالبــا مـا تــسبب خــسائر  ُ ًُ ُ ّ ُ

ًفادحة، سواء كانت هذه اخلسائر بـرشية، أو ماديـة، أو بيئيـة، أو اقتـصادية، ويف  ً ً ً ًّ ّ ّ ّ

ُ تفشل املجتمعات يف التعامل مع هـذه اخلـسائر، حيـث تالكوارثمعظم  عتمـد ُ

ّعىل استخدام مواردها، ومصادرها اخلاصة فقط يف مواجهتها، وعىل الرغم من 

ُكون هذه الكوارث طبيعية إال أهنا يمكن أن تنشأ بفعل البرش ّّ)٣( 

                                                        

مجــال الــدين أمحــد حــواش ، إدارة األزمــات والكــوارث رضورة حقيقيــة ،مرجــع .د) ١(

 .٤سابق ص 

احلاصل عىل البيئـة، أن اآلثـار  التلوث وجتدر اإلشارة أن ما يميز الكوارث البيئية عن) ٢(

مـن األمثلـة عـىل  ًالنامجة اللحظيـة تكـون كبـرية جـدا بحيـث أن هلـا تبعـات طويلـة األمـد،

كارثـة   والكـوارث احلاصـلة عـىل املنـشآت النوويـة مثـلالترسب النفطـي الكوارث البيئية

  .وكارثة فوكوشيام تشرينوبيل

(3)  Jared M. Diamond, Collapse: How Societies Choose to Fail or 
Succeed, 2005  



 

)١٥٦( ا صارث ات ا  ن اما  و  
  

عــن القــضايا ٢٠١٦برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة عــام وىف تقريــر أصــدره 

زيـد مـن احـتامل الناشئة التـي تـدعو إىل القلـق البيئـي، جمموعـة العوامـل التـي ت

  .)١( من احليوانات إىل البرش"كورونا"انتقال العوامل املمرضة مثل فريوس 

ّالعوامل البرشية التي يمكن أن تزيد من حدة هذه وىف اآلونة األخرية ترجع  ُ ّ

ُّالكوارث ومدى تكرارها، مثل تغري املناخ، ومظاهر الفقر والتخلـف، وظـاهرة 

  .)٢( وغريهاُّالتوسع العمراين غري املدروس، 

ّ وغالبا ما جترد الكوارث الطبيعية الناس من الطعام، واملأوى، واملدخرات،  ُ ّ ّ ُ ً

ُّوقـد تتــسبب يف تـشتت العــائالت، وإغـالق املــدارس واملرافـق الطبيــة، وتــأخر  ّّ ّ

ُاملساعدات الطارئة، ولتجنب هذه املخاطر املحتملـة ومحايـة األفـراد يف املنـاطق  ُّ

ّطوير نظام إنذار مبكر يتنبأ بموقع وشدة الكارثةّاملعرضة للخطر، جيب ت ّ ّ ُ )٣(.  

                                                        

ويوجز التقرير هذه العوامل يف التعديات التي تطال التنوع احليـوي، كإزالـة الغابـات ) ١(

ـــري  ـــار غ ـــواين واالجت ـــي واحلي ـــاج الزراع ـــف اإلنت ـــتخدامات األرايض وتكثي ـــري اس وتغي

ــاء البــرشية املــرشوع ــرابط . باألحي راجــع يف ذلــك املنتــدى العــريب للبيئــة والتنميــة عــىل ال

  http://afedmag.com :وين االلكرت

 الـصادر عـن جلنـة حقـوق ) ٢٠١٣(١٥عـىل سـبيل املثـال، التعليـق العـام رقـم  انظر) ٢(

، "أحـد أشـد األخطـار املحدقـة بـصحة الطفـل"ملا كـان تغـري املنـاخ  (٥٠الطفل، الفقرة 

ىل جتعل الدول من الشواغل املتعلقة بصحة الطفل حمور اسرتاتيجياهتا الرامية إ"ينبغي أن 

 .) "التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره

 :عىل سبيل املثال انظر) ٣(

 Ashgar Leghari v. Federation of Pakistan (Lahore High Court 
Green Bench, 2015)   Massachusetts v. Environmental Protection 



  

)١٥٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
يف حني ذهبـت اتفاقيـة تـامبري املتعلقـة بتقـديم مـوارد االتـصاالت الـسلكية 

 يف ١٩٩٨والالسـلكية للحــد مـن الكــوارث ولعمليـات اإلغاثــة الـصادرة عــام

حـدوث خلـل خطـري يف حيـاة ": إىل تعريف الكارثـة الطبيعيـة بأهنـا ١/٦املادة

ًع ما ، مما يشكل هتديدا واسع النطاق حلياة البرش أو صـحتهم أو ممتلكـاهتم جمتم

ًأو للبيئة ، سواء كان ذلك اخللـل نامجـا عـن حـادث أو سـبب طبيعـي أو نـشاط 

برشي ، وسواء حدث بصورة مفاجئة أو تطور نتيجة لعمليـات معقـدة طويلـة 

  .)١ ("األجل

قة بحقوق اإلنسان والكوارث وقد عرفت املبادئ التوجيهية التشغيلية املتعل

ـــاالت يف  ـــني الوك ـــشرتكة ب ـــة امل ـــة الدائم ـــي اعتمـــدهتا اللجن ـــة ، والت الطبيعي

آثار األحداث التي تسببت ":م ، حيث عرفت الكارثة الطبيعية بأهنا ٢٠٠٦عام

                                                                                                                                        
Agency (U.S. Supreme Court, 2007)  ؛ Urgenda Foundation v. 
Kingdom of the Netherlands (District Court of The Hague, 2015 
(1) Tampere Convention on the Provision of Telecommunications 
Resources for Disaster Mitigation and Relief Operations, 1998 , Art. 
1 (6) . 

ر واهلالل األمحر قد استخدم وجتدر اإلشارة إىل أن االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمح

 من املبادئ التوجيهية ٢/١نفس التعريف مع استثناء النزاعات املسلحة،وذلك يف املادة 

املتعلقة بتسهيل وتنظيم املساعدات الدولية لإلغاثة واالنتعاش الدويل عىل الصعيد املحيل 

 : ، والتي عرفت الكارثة بأهنا ٢٠٠٧يف حاالت الكوارث الصادرة عام 

''Disaster , means a serious disruption of the functioning of society 
which poses a significant,, widespread threat to human life, health, 
property or the environment , whether arising from accident, nature 
or human activity, whether developing suddenly or as the result of 
long – term processes, but excluding armed conflict "                                        
  



 

)١٥٨( ا صارث ات ا  ن اما  و  
  

فيها خماطر طبيعية من قبيل الزالزل وثورات الرباكني واهنيارات الرتبة وأمواج 

ًواجلفاف ، و حتـدث خلـال خطـريا يف حيـاة جمتمـع مـا، التسونامي والفيضانات  ً

ينتج عنه خسائر برشية أو مادية أو اقتصادية أو بيئية واسعة النطاق، تفوق قدرة 

  .)١ (املجتمع املترضر عىل مواجهتها باالعتامد عىل موارده اخلاصة فقط

،مـن اارث ا   عـن الكارثة البيئية تتاميزيمكن القول أن  ومن ثم

ّعىل أهنا أحداث مفاجئـة تعطـل سـري حيث وقوعها الناتج عن النشاط البرشى  ُ ُ ّ

ًاحلياة يف املجتمعات، وغالبا ما تسبب خسائر فادحة،  ًّ ُ ًبرشيةو ُ ّ. 

مع اا  
ارث اا  ا  

ث اوا  
  

ن أمهية البيئة يف إمكانية وجود حق اإلنسان يف بيئة نظيفـة متوازنـة عـىل متك

فالبـرش تـرتبط مـواهبهم العمليـة العلميـة و الثقافيـة  )٢(األقل يف نطاق القـانون،

 اخـتالف لتـأثري غرائـزهم ذلـك ألن ًبعـاً وثيقا بالبيئة التي حييـون فيهـا ،تارتباطا

املناخ البيئي يؤثر تأثريا كبريا عىل املقومات الوجدانية للبرش فاإلنسان أبن بيئتـه 

الطبيعية و الثقافية و االجتامعية ،كام يتأثر هبا و يـؤثر فيهـا ،كـام أن حركتـه فيهـا 

 .تعتمد عىل نوع العالقة التي تربط بينه و بني هذه البيئة

                                                        
(1) Brookings–Bern project on internal Displacement Human Rights 
and Natural Disaster : Operational Guidelines and Field Manual on 
Human Rights Protections in Situations of Natural Disaster (2008) , 
p.1.                       

 حمــسن افكـــريين ،القــانون الـــدويل للبيئــة ،طبعـــة األوىل ،دار النهــضة العربيـــة ،.د) ٢(

 .١٨،ص٢٠٠٦



  

)١٥٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ز الكوارث البيئية عن التلوث احلاصل عىل البيئة، أن اآلثـار النامجـة ما يميو

 )١ (ًجدا بحيث أن هلا تبعات طويلة األمد اللحظية تكون كبرية

  ث  وا: " هو إدخال امللوثات إىل البيئة الطبيعية، مما يلحق

أن تكـون الرضر هبا، ويسبب االضطراب يف النظام البيئي، وهذه امللوثـات إمـا 

مواد دخيلة عىل البيئة، أو مواد طبيعية، ولكن جتاوزت املستويات املقبولـة، وال 

يقرتن التلوث باملواد الكيميائية فقط، بل يمتد ليشمل التلـوث بأشـكال الطاقـة 

  ".املختلفة، كالتلوث الضوضائي والتلوث احلراري 

  و  ز  أاعأم  ث اا  :  اث ابـه اخـتالط ويقـصد: ا 

 الكربيـت، وهـذا أكـسيد الكربـون وثـاين أكـسيداهلواء بمـواد ضـارة مثـل أول 

يعتـرب هـذا التلـوث مـن و ،التلوث ينتج بسبب دخان املصانع والنفايات السامة

 ال يمكننـا حـرص اهلـواء والتعامـل معـه ألننا التي يصعب التعامل معها األنواع

 .)٢( الرتبةكامدة مثلام نتعامل مع تلوث

وصول بعـض املـواد الـضارة إىل املـسطحات املائيـة  ويقصد به ث ا ا

 النفطيـة مـن التـرسيبات ، وغالبا يكون بـسب واألهنارمثل البحار واملحيطات 

مكررات النفط القريبة مـن الـسواحل واملـسطحات املائيـة، وقـد يكـون بـسبب 

                                                        
(1) Rone Rodiere, Martin Remond-Gouilloud ; La mer droits des 
hommes ou proie des etets, editions A .Pidone Paris, 1980 .p110. 

 القـانون يف الكيامويـة و اإلشـعاعية بـاملواد التلـوث مـن البيئـة محايـة سـعيدان، عيل.د) ٢(

 .٦٥، ص٢٠٠٨اخللدوين ، اجلزائر ، طبعة  دار اجلزائري،



 

)١٦٠( ا صارث ات ا  ن اما  و  
  

تـرب مـن اخطـر  نفايات املصانع داخل ميـاه البحـار واملحيطـات، وهـذا يعأفراغ

  .)١( يؤدي إىل قتل الكائنات البحريةألنه التلوث أنواع

  ث ااملزعجة وغري املرغوبة والتـي تـؤثر األصوات يقصد به :ا 

ّ ،يـرتبط التلـوث الـضوضائي بـالتطور الـصناعي، وأنـشطة اإلنـسانعىل صحة  ّ ّ

 .)٢(ّالطائرات، والقطارات، وغريها: ّالبناء، ووسائط النقل، مثل

 أ و    ارث اا  احلاصـلة   التـرسب النفطـي والكـوارثا

عام  وقعت إشعاعية نووية حادثة ، وهيعىل املنشآت النووية مثل كارثة تشرينوبيل

 يف بريبيـات مدينـة النووية قرب للطاقة تشرينوبل حمطة من ٤ رقم املفاعل  يف٩٨٦

وبعــد )٣(العــامل آنــذاك شــهدها نوويــة ثــةكار أكــرب وتعــد الــسوفيتية، أوكرانيــا شــامل

                                                        
(1) Daniel M, Schwartz & others, The Environment and Violent 
Conflict: A Response to Gleditsch’s Critique and Some Suggestions 
for Future Research, Environmental change and security project 
report, Issue 6, 2000. P. 81.  

 نـساناإل بـني واملـصاحلة املواجهـة معـارصة، بيئيـة الدين، قـضايا زين املقصود عبد.د) ٢(

 .١٣٥، ١٣٣ نرش،ص دار النهضة العربية، بدون تاريخ وبيئته،

 عـام مـن أبريل ٢٦ السبت يوم يف وجتدر اإلشارة أهنا حدثت تلك الكارثة بأوكرانيا ) ٣(

ــدما١٩٨٦ ــان ، عن ــا ك ــرب م ــون موظــف ٢٠٠ مــن يق ــل يف يعمل ــة مفاع ــووي الطاق  الن

 فيهـا وقـع التـي الرابعـة الوحـدة يف وجتربـة حماكـاة عمليـة إجـراء يـتم كان بينام ) ١،٢،٣(

: هذا املعنى  يف قدرت خسائر تلك الكارثة بثالثة مليارات الدوالرات،راجعاالنفجار ، و

أبو اخلري عطية، االلتزام الدويل بحامية البيئة البحرية من التلوث، رسالة دكتوراه جامعه .د

 .٤٣، ص ١٩٩٥عني شمس، 



  

)١٦١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
عرشات السنوات مازالت أثار تلك الكارثـة تـؤثر عـىل صـحة اإلنـسان واألطفـال 

  .)١(حتى اآلن

بالـذعر املجتمـع الـدويل  الذي أصـاب "كرونا "فريوس وباء ويعد كارثة 

شهدها تـآالف القتىل واملصابني، طغـى عـىل كارثـة مـن نـوع آخـر مل مما أدى إىل 

 عـىل  مل يـسبق لـه مثيـلًيواجه العـامل هتديـدا حيث  منذ عرشات السننييةاإلنسان

إىل  حتـى وصـل الوبـاء دد البـرشية مجعـاءُ هيـًشـكل خطـراحياة األشخاص مما 

 من أزمات إنسانية نامجة عـن النزاعـات والكـوارث الطبيعيـة ًبلدان تعاين أصال

ّوتغري املناخ
)٢(.  

     ا وت اص اة       و و  ا 

     أو ا ى اا  تا   ، تنظيم الوضع البيئي العاملي  والتى

ا  و واخلاصة بمنـع تلـوث البحـار بـالنفط ، ١٩٥٤ا ن   وأمهها 

                                                        

أكثـر إذ إن نقص مادة اليود يف غذاء األطفال الذين يعيشون يف املنطقة امللوثة جعلهم ) ١(

ويمكـن . عرضة لإلصابة برسطان الغدة الدرقية واالضطرابات النامجـة عـن نقـص اليـود

 ٤محاية هـؤالء األطفـال بواسـطة تعمـيم إضـافة مـادة اليـود إىل امللـح، الـذي تبلـغ كلفتـه 

إن ": فاليونيـسيوقـال كـول غوتـام ، نائـب مـساعد مـدير ، .سنتات فقط لكـل شـخص

وهو السبب الرئيـيس للتخلـف العقـيل يف . نمو مخ اجلننينقص اليود أثناء احلمل يؤثر يف 

 وحتى األشـكال املعتدلـة مـن نقـص ، ً ويمثل خطرا عىل احلوامل وصغار األطفال، العامل

 يف املائـة ، ممـا ١٥ إىل ١٠اليود قد تؤدي إىل تدين مستوى ذكاء األطفال بنسبة تـرتاوح مـن 

  :راجع يف ذلك  "يتهم كبالغنييؤدي إىل ضعف أدائهم يف املدارس وحيد من إنتاج

https://www.unicef.org/arabic/health/ukraine  
(2) BY THE DEPARTMENT OF GLOBAL COMMUNICATIONS 
United Nations Mobilizes Globally in Fight against COVID-
19.https://www.un.org/ar/coronavirus.  



 

)١٦٢( ا صارث ات ا  ن اما  و  
  

  رريـةلذ بشأن التجارب ا١٩٦٠ ،  بـشأن التـدخل يف أعـايل ١٩٦٩وا 

ه االتفاقيــة هذالكــوارث النامجــة عــن التلــوث وقــد عاجلــت البحــار يف حــاالت 

 الرضورية حلامية الشواطئ يف حاالت وقوع أرضار لإلجراءاتالقواعد املنظمة 

 بشأن صـيد ١٩٧٠وا و ، ناشئة عن كوارث نفطية يف أعايل البحار 

) سكواليونـ( منظمـة إطار املربمة يف ١٩٧٢وا ر     ومحاية الطيور، 

 بشأن منـع التلـوث ١٩٧٢ أووا  بشأن محاية الرتاث الطبيعي والثقايف، 

و ادئ   ن،  النفايـات مـن الطـائرات والـسفإلقاءالبحري من خالل 

              دا ون واا   درةواإلعـالن ، ١٩٧٢ا 

 يف رصح األوىلبــة اللبنــة  ويعتــرب بمثا١٩٧٢ا  العــاملي للبيئــة يف 

 منظمة العمل الدولية ، إطار يف ١٩٧٧؛وا وا   القانون الدويل للبيئة 

 املهنيـة النامجـة يف بيئـة العمـل عـن تلـوث اهلـواء األخطاربشأن محاية العامل من 

واتفاقيات ،  ١٩٨٠واق ا     وعن الضوضاء واالهتزازات، 

 بشأن محاية طبقة ١٩٨٢وا     ؛١٩٨٢   لقانون البحار  املتحدةاألمم

 ن اة اد      ١٩٨٦وا او ا      ؛)١(األوزون

 اإلعالنـاتا الـسياق جمموعـة مـن هذ؛ كـام صـدر يف  وع دث موي      

املتعلقـة بالبيئـة واملواثيق الدولية التي احتوت بدورها عـىل العديـد مـن املبـادئ 

ــصوص ــىل اخل ــا ع  ؛ ١٩٩٢  ارض ادر     وان، منه

                                                        

 يف ترقية التنمية ونقل التكنولوجيا ًاون معا تتعأن األطراف عىل الدول أنوقد قررت ) ١(

ــة وآذواملعرفــة  ــام يتفــق مــع قوانينهــا ولوائحهــا وممارســاهتا العلمي ــك ب ا يف احلــسبان خذل

 .حاجات الدول النامية 



  

)١٦٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 ل طورس ١٦و ــن لذ ا١٩٩٨ ــة باحلــد م ــدول املتقدم ــزم ال ي يل

  . االقتصاديةاألنشطة

ع اا  
ارث اا  ا  

  وازت
  

مـصطلحات  Crisesألزمـات وا Disasters الكـوارثغنى عن البيـان أن 

ــة ال ــدون معرف ــا  ب ــزمــن املمكــن أن نــستخدمها يف حياتن ــنتميي  حيــث أن هام، بي

رق بـالطبع اللكوارث مفهوم خاص هبا واألزمات أيضا مفهوم آخر ويوجـد فـ

 .بني كل منهم البد من معرفته

وخيــضع مــصطلح األزمــة لعــدة مفــاهيم ؛ فمــن حيــث املنظــور االجتامعــي  

 توقف األحـداث املنظمـة واملتوقعـة واضـطراب العـادات "ا تعرف األزمة بأهن

والعرف، مما يستلزم التغيري الـرسيع إلعـادة التـوازن ولتكـوين عـادات جديـدة 

 .)١ ("أكثر مالئمة

 حالـة أو مـشكلة تأخـذ "فمن حيث املنظور الـسيايس تعـرف األزمـة  بأهنـا

ــستدعى اختــاذ قــرار ملواجهــة التحــد ــسيايس وت ــه بأبعــاد النظــام ال ي الــذي متثل

 . )٢("األزمة

 عبارة عن املعانـاة مـن وضـع بأنة ةاألزم تعرف يناإلنساومن حيث املنظور 

ما بعينه ولكنه غري متوقع بحيث أن األزمة تكـون مفاجـأة هـي األخـرى والبـد 

                                                        

السيد عليوة، إدارة األزمات والكوارث، حلول عملية وأساليب وقائيـة، القـاهرة .د ) ١(

 .٧، ص ١٩٩٧قاهرة لالستشارات ، سلسلة دليل صنع القرار ، مركز ال

 .٧السيد عليوة ، املرجع السابق نفسه، ص .د) ٢(



 

)١٦٤( ا صارث ات ا  ن اما  و  
  

عىل األشخاص من التدخل الرسيع من أجل إنقاذ البرشية من تلك األزمة مـن 

 .)١(تخذها األفرادخالل القرارات الرسيعة التي ي

االنقطـاع املفـاجئ يف "ومن حيث املنظور االقتصادي تعـرف األزمـة بأهنـا 

مسرية املنظومة االقتصادية مما هيدد سالمة األداء املعتـاد هلـا واهلـادف إىل حتقيـق 

 .)٢("غايتها

ارثووث ا ال يوجــد أســباب معينــة تــؤدي  إىل أنــة  ا

 تــأيت غــري متوقعــه لــذا فــإن املــسببات اخلاصــة ًامدائــ و حلــدوث تلــك الكــوارث

ىف الغالب األعم قد يكون لإلنسان بالكوارث غري مفهومة أو معلومة للبعض و

تدخل فيها سواء بقصد كام يف احلروب والنزاعات املـسلحة ، وقـد تكـون بغـري 

دخــل قـصد كـام حيــدث يف املعامـل الكيميائيــة بتـرسب الغـازات بغــري قـصد ال 

 .ا لإلنسان هب

 يف املناخ العام من املمكن أن يؤدي إىل حدوث  البيئيالتغيريكون  ًفضال عن

مـن األزمـات وال حيـدث العكـس  الكوارث حتـدث الكثـري بيئية، وتلك كارثة 

ز ، حيـث أن األزمـات أو كثـرة األزمـات ال تـؤدي إىل حـدوث كـوارث

          را    م نما  م    رأ م 
           يا ل ا ام رظ  نمدور ا و ، ما 

                  ا را   أو م ا   ا م

                                                        
(1) Patricia Buirette , Philippe Lagrange , le droit international 
humanitaire , la Découverte, paris, 2008, p 3, 4.  

ات عــىل  لألزمــيوإدارحمــسن أمحــد اخلــرضي، إدارة األزمــات، مــنهج اقتــصادي .د ) ٢(

، ص ١٩٩٥مستوى االقتـصاد القـومي والوحـدة االقتـصادية ، القـاهرة مكتبـة مـدبوىل ، 

٧٠. 



  

)١٦٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
أخــذ كافــة االحتياطــات اخلاصــة بتجنــب وتفــادي الكثــري مــن األمــور ط 

إهنا من البيئية م ما يميز الكوارث هأواخلسائر املرتتبة عىل تلك الكارثة بعينها و

 .)١( ومن املمكن أن تأيت فجأة وغري متوقعةالبرشصنع 

 توزوث ا لكــون اإلنــسان هــو املتــسبب الرئيــيس يف حــدوث 

 :األزمات فإنه يوجد الكثري من املسببات إيل حتدث األزمة والتي من بينها ما ييل 

أو التــرسع يف ،م اخلــاطئ مــن املمكــن أن حتــدث األزمــات نتيجــة للفهــ - 

احلكـم عــىل األمــور أو يف حالـة اختــاذ الكثــري مـن القــرارات اخلاطئــة يف الوقــت 

 . فكل تلك األمور تؤدي إىل حدوث األزمة،اخلاطئ

انتــشار الــشائعات واملزيــد مــن األخبــار املزيفــة مــن املمكــن أن يكــون  - 

 .املسبب الرئييس يف حدوث األزمات

 مـن املمكـن أن يـؤدي إىل ،سليم يف املواقـفعدم اللجوء إىل التقـدير الـ - 

خلق املزيد من األزمات فالثقة بالنفس الزائدة عن احلد من املمكن أن تؤدي إىل 

 .عدم تقدير الطرف األخر ومدى قوته هو األخر مما يؤدي إىل خلق األزمة

 ً يف حالة كثرة األخطاء التي يقع هبا األفراد سواء إن كان األمر مقصودا - 

 .قصودأو غري م

كام أن األزمات من املمكن أن ترتتب عىل الكوارث وخاصة الكوارث  - 

الطبيعية حيث أن الفشل يف السيطرة عىل نتائج تلـك الكـوارث مـن املمكـن أن 

                                                        
(1) Michel Bélanger , Droit international humanitaire général , Gualino 
éditeur , paris , 2e édi�on , 2007 , p 16 



 

)١٦٦( ا صارث ات ا  ن اما  و  
  

أو ،يؤدي إىل حدوث أزمة والتي من بينها األزمات التي حتدث عقب الرباكـني 

 .الزالزل تكون من صنع البرش والطبيعة ال دخل هلا هبا

ام أن اجلهـل والفقـر مـن بـني العوامـل األساسـية والتـي تـؤثر بـشكل  ك - 

مبارش عىل حدوث األزمة وتطورها فتظهر بنـاء عـىل تلـك األمـور االسـتغالل 

واملصالح الشخصية وغريها من األمـور الغـري مـستحبة داخـل املجتمعـات ممـا 

 .يتسبب يف حدوث األزمة

    ل ل      وا   يـق القـانون اإلنـساين، ّلكـي يـتم تطب أنـة

 واألخــرى الناجتــة عــن بيئيــةســيكون مــن الــرضوري التمييــز بــني الكــوارث ال

رغم أن العواقب من حيث االحتياجات قـد تتـشابه، تظـل  ، ترصفات اإلنسان

ّويتمثـل أحـد أهـداف ،  �أساليب العمـل ومـسألة احلـق يف التـدخل خمتلفـة جـدا

 وبالتايل بيئية،من إحداث كوارث جية   البيولوالقانون اإلنساين يف منع احلروب

ّتعتـرب حمظـورة اهلجـامت ضــد البيئـة الطبيعيـة، وضــد الـرضورية حليــاة  األعيـان ّ

ّاملدنيني وضد األعامل أو املنشآت التي تضم قوى خطـرة  ّقـد تتـسبب بـأرضار ، ّ

 وانتشار األوبئة كام حيدث من انتشار وبـاء كرونـا عـىل املـستوى للبيئة الطبيعية 

 .صحة اإلنسانبّمس يل مما يالدو



  

)١٦٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 اع اا  
ارث اا  ا  

  و اارئ
 مالزمــة عــىل state Emergency الطــوارئمــن الثابــت أنــة تــأتى حالــة 

حدوث الكارثة وىف جمال التمييز بني الكوارث البيئية وحالة الطـوارئ يتطلـب 

ا بأوجـه التميـز بينهـا وبـني بنا أن نوضح مفهوم حالة الطوارئ بدايـة ثـم نعقبهـ

 .)١(الكارثة البيئية

ًوتعد حالـة الطـوارئ مـن ضـمن املفـاهيم التـي يـستخدمها الـبعض أحيانـا 

للتعبري عن حـدوث كارثـة مـن الكـوارث الطبيعيـة ، وهـو خلـط بـني املفـاهيم 

يعكس حقيقة عدم الفهم السائد للعالقة التـي جتمـع بـني وقـوع كارثـة طبيعيـة 

  .)٢(وارئوإعالن حالة الط

 عـىل الـصحة أو ً فوريـاًهي كل حالة تـشكل خطـراويقصد بحالة الطوارئ 

  .)٣ (البيئة احلياة أو امللكية الشخصية أو

ً معد سلفا لتأمني البالد ، يرتكز قانوين بأهنا نظام "وعرفها موريس هوريو 

عىل تقوية السلطة التنفيذيـة عـن طريـق نقـل الـسلطة املدنيـة إىل أيـدي الـسلطة 

 .)٤("سكريةالع

                                                        
(1) Y.Loussouarn et P.Bourel : Droit international privé, DOLLOZ, 3 
siemme ed.1988, p5. 
( 2 ) Quarantelli.E.L, Emergencies, Disaster and Catastrophs are 
Different Phenomena , Disaster Research Center , University of 
Delawaer , 2000 , p.2 
(3) UK Government Advice on Definition of an Emergency on 2007-
6-6. 

رشيـف جـاد اهللا ، شـائبة عـدم دسـتورية ومـرشوعية . عبد احلميد الـشوربجى ،د. د ) ٤(

 ، منـــشأة املعـــارف ، ٢٠٠٠إعـــالن ومـــد حالـــة الطـــوارئ واألوامـــر العـــسكرية لـــسنة 

 .٦٢اإلسكندرية، ص 



 

)١٦٨( ا صارث ات ا  ن اما  و  
  

ًوتتطلب معظم حاالت الطوارئ تدخال عاجال هبدف احليلولة دون تفاقم   ً

،وال تـتمكن ًالوضع، إال أنه يف بعض احلاالت قد ال يكون التخفيف منها ممكنـا

 .)١( هيئات االستجابة للطوارئ إال من تقديم رعاية ملطفة عقب وقوع الكارثة

ن بدهييـة مثـل الكـوارث بالرغم من أن بعض حـاالت الطـوارئ قـد تكـوو

احلوادث الـصغرى كـــ الطبيعية التي هتدد العديد من األرواح، فإن العديد منها 

 أن يقرر ما إذا اعتربها حالـة طـوارئ، وخيتلـف ،تتطلب من املراقب أو املترضر

التعريف الدقيق حلالة الطـوارئ واهليئـات املعنيـة هبـا واإلجـراءات املـستخدمة 

ًد، وعادة ما حتدد احلكومة هذه املتغريات، وتكـون هيئاهتـا خالهلا باختالف البل

  .)٢( هي املسؤولة عن ختطيط وإدارة الطوارئ

تظهـر  وتتاميز الكوارث البيئية وحالة الطوارئ حيـث أن حالـة الطـوارئ ال

إال عقب حدوث الكارثة أو وضع استثنائي آخر، من أجل السيطرة عليها عـن 

، ومـن ثـم فهـي )٣(بموجـب تـرشيعات وطنيـةطريق استخدام السلطات العامة 

ًترقى أبدا إىل حد الكارثة البيئية بـل أقـرب إىل أن  حالة قانونية وليست مادية ال

 .تكون نتيجة هلا 

                                                        

حممد أمحد عبد الرسول، ضامنات األفراد يف ظل الظروف االستثنائية يف املجـالني . د ) ١(

 . ٣٦ ، ٢٠٠٨خيل ، دار النهضة العربية ، الداداريالدويل واإل

(2) DE LAUBADERE (André) , Le contrôle juridictionnel du pouvoir 
discrétionnaire dans la jurisprudence récente du Conseil d’Etat, 
Mélanges, Waline, T II, Paris, 1974, p.531. 
( 3 ) CHETRIT (Thierry) , Le plan vigipirate: une illustration de 
cooperation civilo-militaire dans le domaine de la sécurité, Droit et 
Défense, n°4, 1995, pp.57 et s. 



  

)١٦٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
وعىل ذلك فان فرض حالة الطوارئ تأتى يف مرحلة اسـتثنائية نتيجـة وقـوع 

مـن قبـل حـدث  ً وتطبيقا لـذلك مـا)١(الكارثة تم إعالهنا ملواجهه تلك الظروف

املجتمــع الــدويل بــأرسة مــن فــرض حالــة الطــوارئ نتيجــة تفــشى وبــاء كرونــا 

املستجد عىل املستوى الدويل مما أدى إىل قيام الدول بفرض حظـر التجـوال مـن 

أجل إحكام عدم تفشى هذا الوباء يف البالد، من أجل محايـة اإلنـسان مـن تلـك 

 .الكارثة

مـصطلح ) WHO(   مليـة منظمـة الـصحة العاًوتطبيقا لـذلك اسـتخدمت

حالـة طـوارئ صـحية عامـة ذات اهـتامم "حالة الطوارئ الدولية أو حتديـدا 

 يف جمال الـصحة "حدث غري عادي"عندما يكون هناك ) PHEIC ( "دويل

 وحتدث مثـل حالـة الطـوارئ هـذه عنـدما يـؤثر تفـيش ،العامة له أمهية عاملية

 ،وليـةُ تنسيق دتيجيةإسرتامرض عىل أكثر من دولة، وتكون هناك حاجة إىل 

غـري "وجيب أن يكون للحدث تأثري خطـري عـىل الـصحة العامـة وأن يكـون 

 .)٢( وأن يأيت بشكل غري متوقع"عادي

                                                        

 يف حـاالت الطـوارئ نسانحممد مصطفى يونس ، حقوق اإل. راجع يف هذا املعنى د ) ١(

الــدويل العــام ، دار ، دراسـة فقهيــة وتطبيقيــة معــارصة يف ضــوء مبـادئي وقواعــد القــانون 

 . وما بعدها٤٠ ، ص ٢٠٠٠النهضة العربية 

وجتدر اإلشارة إىل أنة مل تستدع منظمة الصحة العامليـة جلنـة الطـوارئ إال يف حـاالت  ) ٢(

، ) H٥N١( ملكافحـة أنفلـونزا الطيـور ٢٠٠٤قليلة، فقد تـم تطبيـق هـذا اإلجـراء يف عـام 

،  باإلضـافة ) سـارس(لتهاب الرئوي احلـاد  للحامية من متالزمة اال٢٠٠٥وكذلك يف عام 

 يف جتدد تفيش مرض شلل األطفال، ٢٠١٤إىل ذلك، دخلت هذه اآللية حيز التنفيذ يف عام 



 

)١٧٠( ا صارث ات ا  ن اما  و  
  

ما ا  
  اا او  اص

ون اما  ارث اا   
  

الـدول أن يتوىل القانون الدويل حلقوق اإلنسان وضع التزامات يتحـتم عـىل 

ً وعنـدما تـصبح الـدول أطرافـا يف معاهـدات دوليـة، يراعـى أهنـا ،حتافظ عليهـا

تضطلع بالتزامـات وواجبـات يف إطـار القـانون الـدويل تتـصل بـاحرتام ومحايـة 

 وااللتزام باالحرتام يعني أنه يتعني عىل الدول أن متتنع ،وتطبيق حقوق اإلنسان

  .)١(تمتع هباعن التدخل يف حقوق اإلنسان أو تقليص ال

أما االلتزام باحلامية فإنه يشرتط عىل الـدول أن تقـي األفـراد واجلامعـات مـن 

 وااللتـزام بـالتطبيق يتـضمن مطالبـة الـدول باختـاذ ،انتهاكـات حقـوق اإلنـسان

 .)٢(إجراءات إجيابية لتيسري التمتع بحقوق اإلنسان األساسية

ليــة، تتعهــد ومــن خــالل التــصديق عــىل معاهــدات حقــوق اإلنــسان الدو 

ــا  ــع التزاماهت ــاق م ــسم باالتف ــة تت ــرشيعات حملي ــدابري وت ــع ت ــات بوض احلكوم

                                                                                                                                        

ُالذي كان يعتقد أنه تم استئصاله، ويف محى اإليبوال يف غرب إفريقيـا، عـالوة عـىل فـريوس 

غــو الديمقراطيــة يف عــام  ومحــى اإليبــوال املــستمرة يف مجهوريــة الكون٢٠١٦زيكــا يف عــام 

 أعلنت منظمة الصحة العاملية حالة الطوارئ الصحية ذات ٢٠٢٠ يناير ٣٠ وىف  ،٢٠١٩

 .البعد الدويل من أجل تفيش فريوس كورونا الذي راح ضحيته أالف القتىل

ــة، الــضامنات القانونيــة الدوليــة والوطنيــة حلاميــة حقــوق .د) ١( ــو اخلــري أمحــد عطي أب

  .١١١، ص ٢٠٠٤ة العربية، الطبعة األوىل ،دار النهضنساناإل

(2)  Charles R. BeiTZ ,The Idea of Humain Rights ,oxford universTy 
Press, Newyourk , 2015 p.9 



  

)١٧١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
فإن النظام القـانوين املحـيل يـوفر احلاميـة القانونيـة  ومن ثم، وواجباهتا التعاقدية

 .)١(األساسية حلقوق اإلنسان املكفولة يف إطار القانون الدويل

 النتهاكــات حقــوق  ويف حالــة إخفــاق اإلجــراءات القــضائية يف التــصدي

اإلنسان، يالحظ أن اآلليات واإلجراءات املتعلقة بالتظلامت الفردية متاحة عىل 

عــىل نحــو حقيقــي  املــستويني اإلقليمــي والــدويل مــن أجــل املــساعدة يف القيــام

 .)٢ (باحرتام وتنفيذ وتطبيق معايري حقوق اإلنسان الدولية عىل الصعيد املحيل

 ،وصـحية، ونظيفـة ،  ببيئـة آمنـة  رضورة تـوافر البـرشية  عـىلاحلياةتعتمد و

جــزء ال يتجــزأ مــن التمتــع الكامــل بمجموعــة كبــرية مــن ، بكوهنــا ومــستدامة

 .)٣ ( احلق يف الصحةحقوق اإلنسان، من بينها

،  ويف الوقــت نفــسه، فــإن محايــة حقــوق اإلنــسان تــساعد عــىل محايــة البيئــة

ارات التــي تــؤثر علــيهم قــادرين عــىل اإلملــام بــالقراألشــخاص وعنــدما يكــون 

                                                        

 ومــضمون آلليــات دراســة " نــسان احلاميــة الدوليــة حلقــوق اإل،أمحــد أبــو الوفــا . د ) ١(

ًاحلامية عامليا وإقليميا ووطنيا  ً  ١٧ صــــ ٢٠١٥الطبعـة الرابعـة . النهضة العربية        دار "ً

.١٢٩. 

( 2 ) Humberto Calamari of Panama, Vice-Chairman of the UN 
General Assembly's Third Committee, presiding, in 1958, over a 
meeting on the draft International Covenant on Civil and Political 
Rights - which built on the achievement of the Universal Declaration 
of Human Rights, using it as its foundation . The Foundation of 
International 
Human,Rights,Lawhttps://www.un.org/ar/sections/universal 
declaration/foundation-international-human-rights-law/index.html 

 دار النهضة العربية طبعة ، مقدمه لدراسة القانون الدويل العام ر،صالح الدين عام. د) ٣(

  .١٢٩ـ ص ٢٠٠٣



 

)١٧٢( ا صارث ات ا  ن اما  و  
  

ــذه  ــرتم ه ــامن أن حت ــىل ض ــساعدوا ع ــستطيعون أن ي ــإهنم ي ــا، ف ــشاركة فيه وامل

  .القرارات حاجتهم إىل بيئة مستدامة

القواعد الدولية حلامية اإلنـسان مـن الكـوارث البيئيـة يف و  ن    

يل عىل يتطلب أن نقسم هذا املبحث إىل مطلبني نتناوهلام بالتفص القانون الدويل

    :النحو التايل

ادئ امم ا اارث ا  امن :ا اول
وا.  

 ما ن             :اما  ارث اا ا دئ اا
وا.  
  

  ا اول
ممدئ اا  

ون اما  ارث اا ا  
  

يف القـانون Human principles ُيـه تعـد املبـادئ اإلنـسانية ممـا الشـك ف

 حتـسني وذلـك مـن أجـل)١(الدويل هـي روح التعـاون ملواجهـه الكـوارث البيئيـة

، Protect the environment البيئـة بحاميـة املتعلقـة الدوليـة املـشاكل معاجلة

 تعددةامل االتفاقيات طريق عن والتعاون املساواة، قدم عىل الدول كل جانب من

 لنحـدد عنـه غنـى ال ًأمـرا يعـد مناسـبة أخرى وسائل أية أو ّالثنائية أو األطراف

 يـتم أنـشطة عـن النامجـة البيئة عىل االعتداءات كل وننهي ونقلل ونمنع بفعالية

 .)٢( الدول كل ومصالح سيادة احرتام مع وذلك املجاالت مجيع يف ممارستها

                                                        
(1) SCHMIDT Pia, signaux précoces et leçons tardives: le principe de 
précau�on 1896–2000 quelques points récapitula�fs, AEE (Agence 
Européenne de l’Environnent) , Copenhague, 2002, p 9. 

  .١٩٧٢ لعام البيئة حول استوكهومل إعالن من ٢٤ رقم راجع يف ذلك املبدأ) ٢(



  

)١٧٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ًدوليا ًاتعاون العاملي البيئي األمن كام يتطلب  مع البيئة، حلامية ًوحمليا ًوإقليميا ّ

 والتنميـة البيئـة بـني وثيـق ربـط إجيـاد من أجل الطبيعية، مواردها عىل املحافظة

  .)١ (النامية أو املتقدمة البلدان يف سواء الشامل بمفهومها

ــذا امل ــالل ه ــن خ ــاول م ــه نح ــانوعلي ــب بي ــه  طل ــسانية ملواجه ــادئ اإلن املب

 مــن لبيئــة الدوليــة لاميــةاحلوبلــورة مبــادئ  القــانون الــدويل الكــوارث البيئيــة يف

 وعليـة نقـسم هـذا املطلـب إىل فرعـان نتنـاوهلام بالتفـصيل عـىل ؟انتشار األوبئـة

 :النحو التايل

   .أ امم: اع اول
مع اا :ا  أ.  
ع اد: اأ ا.  
اع اا :أ اا.  

  

  اع اول
ممأ ا  

  

مبدأ اإلنـسانية أن كـل البـرش تـتم معـاملتهم بـصورة إنـسانية آدميـة يقصد ب

وبصورة متساوية يف كل الظروف من خالل إنقـاذ احليـاة وختفيـف املعانـاة، مـع 

 .)٢(اإلنسانالتأكيد عىل احرتام 

                                                        
(1) TROUCHE Angélique, Le principe de précaution entre unité et 
diversité  étude comparative des systems communautaire et OMC, 
mémoire master 2 recherche droit européen, université Paris 1 
panthéon Sorbonne, 2009, p 286.  
(2) Rubin, Olivier; Dahlberg, Rasmus , A Dictionary of Disaster 
Management, A Dictionary of Disaster Management. Oxford 
University Press,2017,p9. 



 

)١٧٤( ا صارث ات ا  ن اما  و  
  

 مـن الكـوارث -صحةوالـ هدف االستجابة اإلنسانية هو محاية احليـاةويعد 

 الفهـم املتبـادل ة مـن أجـلمبدأ اإلنـساني والتأكيد عىل احرتام كل البش -البيئية

هـو حجـر الزاويـة بـرش، ويتميـز بكونـه والتعاون والصداقة والسالم بني كـل ال

القـانون الـدويل  عنـرص مـن عنـارص  فهـو،حلامية األشخاص يف القانون الـدويل 

تطوير القـوانني املتعلقـة   به يف هيتدي اإلنسان،والقانون الدويل حلقوق،اإلنساين

ويمثـل مبـدأ اإلنـسانية أحـد دعـائم بحامية األشخاص يف حـاالت الكـوارث ، 

 املـنظامت اإلنـسانية العاملـة يف جمـال اإلغاثـة، ه الذي تسرتشد بنساينالعمل اإل

ويـرى الـبعض أن مبـدأ ، )١(أثناء النزاعات املسلحة وحاالت الطوارئ األخرى

 .)٢(نسانية يعنى السعي الدائم نحو تدارك وختفيف معاناة الضحايااإل

يف رشط املعاملـة اإلنـسانية الـوارد يف لـه يـتجىل املبـدأ يف أوضـح صـوره كام 

  .)٣( ١٩٤٩  بني اتفاقيات جنيف لعام  املشرتكة٣املادة 

                                                        

لدوليـة، دراسـة حتليليـة وتطبيقيـة ية انـسانماهر مجيل أبو خـوات ، املـساعدات اإل. د) ١(

 .١١٤ ، ص ٢٠٠٩معارصة يف ضوء قواعد القانون الدويل العام ، دار النهضة العربية ، 

 .٨٥ية، مرجع سابق ، ص نسانبوجالل صالح الدين، احلق يف املساعدات اإل.د) ٢(

 يف املـسلحة بـالقوات واملـرىض اجلرحـى حـال لتحـسني جنيـف اتفاقيـة مثـاال، انظر،) ٣(

 األشـخاص" أن إىل تـشري التـي ١ لفقرة ا ،٣ املادة ، ١٩٤٩  أغسطس ١٢ املؤرخة امليدان

 الـذين املـسلحة القـوات أفـراد فـيهم بمـن العدائيـة، يف األعامل مبارشة يشرتكون ال الذين

 أو اجلـرح أو املـرض بـسبب عـن القتـال العـاجزون واألشـخاص أسـلحتهم، عنهم ألقوا

 متييـز أي ية، دونإنـسان معاملـة األحـوال مجيـع يف يعـاملون آخر، سبب ألي أو االحتجاز

 أو الثـروة، أو املولـد أو اجلـنس، أو املعتقـد، أو الدين أو اللون، أو العنرص عىل يقوم ضار

 ."آخر مماثل أي معيار



  

)١٧٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
حــاالت الكــوارث البيئيــة  يف ويعتــرب املبــدأ أحــد دوافــع تقــديم املــساعدات

عامـة البادئ بأنه من املالعدل الدولية يف قضية قناة كورفو  حمكمة وحيث أكدت

مطلقة وقـت الـسلم أكثـر منهـا يف وقـت "يف النظام القانوين الدويل و ابه سلمامل

ينادى بـه الـصليب  الذي أم مبدأ االنسانية"ًكام أعتربتة أيضا بقوهلا ، )١ (احلرب

ًاألمحر، يعد رشطا أساسيا لكل عمل    .)٢("إنساينً

ــد ا ــث أك ــالل وحي ــة اهل ــر وحرك ــصليب األمح ــات ال ــدويل جلمعي ــاد ال الحت

  :ن مبدأ اإلنسانية يشمل كال منأ، ))IFRCاألمحر

الدعوة إىل أصل احلركة وهو الرغبة يف املساعدة دون متييز بني املصابني  - 

 .أثناء الرصاع

 .الدعوة إىل البعد الثنائي للحركة ومها البعد القومي والبعد العاملي - 

 .عوة إىل محاية احلياة والصحةالد - 

 .)٣(الدعوة إىل حتديد غرض احلركة - 

                                                        
(1)  Corfu Channel case (United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland v. Albania) , I.C.J.Reports 1949, p. 4 at p. 22 . 

ــبه ) ٢( ــة يف قــضية األنــشطة العــسكرية وش راجــع يف ذلــك حكــم حمكمــة العــدل الدولي

 .١٩٨٦العسكرية يف نيكاراجوا عام 

I.C.j:Reports 1986, para,243,p.115 
( 3 ) Consequences of the Fundamental principle of Humanity The 
consequences of the principle of Humanity are not so much boundaries 
and guidelines for the action, as the other Fundamental Principles are: 
the principle of Humanity is rather a constant reminder of what the 
objectives of the Movement are. The principle of Humanity expresses 
what the Movement places beyond anything else: the need to act in 
order to prevent and alleviate human suffering. The International 



 

)١٧٦( ا صارث ات ا  ن اما  و  
  

عىل مبادئ الـصليب األمحـر ثالثـة عنـارص ) Pictet( تعلق بيكتيت وينسب

ــسانية ــدأ اإلن ــة دون" ملب ــا، احليلول ــة وختفيفه ــصحة،  املعان ــة األرواح وال ومحاي

ــرا ــرتام األف ــة اح ــام )١ ("دوكفال ــة وم، ك ــلو التوجيهي ــادئ أوس ــد مب ــايري تؤك ع

  .)٢ (التصدي للمعاناة اإلنسانية أينام وجدتستلزم اإلنسانية ي موهونك أن مبدأ

 :م عـىل أن٢٠٠٣وقد اعتمده معهد القانون الـدويل يف سـبتمرب مـن عـام 

 املساعدة اإلنـسانية تعـرض، وإذا قبلـت فإهنـا تـوزع دون متييـز يـستند إىل "

  .)٣("ً ضعفاأسباب حمظورة ، مع مراعاة احتياجات الفئات األشد

ومن ثم يمكن القول أن اإلنسانية تعني السلوك أو الترصف جتاه اآلخرين ، 

أو القيمة التي وراء كل عمـل إنـساين ، وهـي يف نفـس الوقـت حتمـل مـضمون 

   .اإلحسان باآلدمية

مع اا  
   اأ 

مــن حقــوق اإلنــسان إن مل يكــن أمههــا عــىل  حــق عــدم التمييــزمبــدأ  يعتــرب

وتأتى أمهيـة هـذا احلـق  ، نساين القانون الدويل اإلًإلطالق، فهو مبدأ أساسيا يفا

املساواة مع  أساس متتع الفرد بجميع احلقوق واحلريات األخرى عىل قدم كونه

                                                                                                                                        
Federation of Red Cross and Red Crescent Societies is the world's 
largest.4/12/2018. https://www.ifrc.org. 
( 1 ) Jean Pictet, The Fundamental Principles of the Red Cross 
Proclaimed by the Twentieth International Conference of the Red 
Cross, Vienna, 1965 Commentary (Geneva, Henry Dunant .Institute, 
1979) , pp. 21–27; also available from www.icrc.org 
(2) Oslo Guidelines, para.20; Mohonk Criteria, p. 196  
( 3 ) Institute of International Law, Resolution on Humanitarian 
Assistance .2 September2003, p. 4 



  

)١٧٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ًاإلنــسان مــرشوط ابتــداء باملــساواة وعــدم  ، فــالتمتع بحقــوق األفــرادغــريه مــن

 .)١(زالتميي

حـق عـام تتفـرع   وعدم التمييز هو بمثابـةويمكن القول أن احلق يف املساواة

 حقوق اإلنسان األخرى أو هـو نقطـة االنطـالق لكافـة احلقـوق واحلريـات عنه

ــادئ اإلنــسانية ملواجهــه الكــوارث البيئيــة يف القــانون )٢(األخــرى ، ويف جمــال املب

 أو اجلنس اللون أو العنرص متييز بسبب بدون تقدم املساعدة أن به الدويل  يقصد

ــةالل أو ــدين أو غ ــسيايس أو ال ــرأي ال ــي، أو ال ــة االجتامع ــد أو أو امللكي  أو املول

  .)٣(آخر وضع أي أو وطنية إىل أقلية االنتامء أو األصل الوطني أو العمر،

ــة  مــن٢وعــىل ذلــك تــضمنت املــادة  العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدني

عرتف هبـا يف تلزم كل دولة طرف باحرتام احلقوق امل عىل رضورة أن والسياسية 

العهد وبضامن هذه احلقوق جلميـع األفـراد املوجـودين يف إقليمهـا واخلاضـعني 

لواليتها دون أي متييز بـسبب العـرق أو اللـون أو اجلـنس أو اللغـة أو الـدين أو 

                                                        

 العريف، نساين القانون الدويل اإل،جون ماري هنكرتس، ولويز دوزالد بك:ذلك  يف  راجع) ١(

  .١٤،القاعدة رقم محرمنشورات اللجنة الدولية للصليب األ القواعد،: املجلد األول

(2) Keba Mbaye, “ARTICLE 2, Paragraph 1”, La Charte des Na�ons 
Unies Commentaire ar�cle par ar�cle, 2nd edn, Jean .Pierre Cot and 
Alain Pellet, eds (Paris, ECONOMICA, 1991) , p. 83 

 املدنيــة بــاحلقوق املعنيــة نــةالتمييــز اللج عــدم١٨ رقــم العــام التعليــق:راجــع يف ذلــك) ٣(

وثيقـــة األمـــم املتحـــدة مـــشا إليـــة ب ،) ١٩٨٩ (والثالثـــون الـــسابعة والـــسياسية، الـــدورة

A/٤٥/٤٠ (. ( 



 

)١٧٨( ا صارث ات ا  ن اما  و  
  

الرأي السيايس أو غري السيايس، أو األصل القومي أو االجتامعي، أو الثـروة أو 

  .)١(النسب أو غري ذلك من األسباب

أي نـوع مــن أنــواع التمييــز :ً مـن ذات العهــد أيــضا ٢٦كـام تــضمنت املــادة 

بمقتىض القانون وتكفل جلميع األفراد محاية واحدة وفعالة ضـد التمييـز القـائم 

عــىل أي أســاس مثــل العــرق أو اللــون أو اجلــنس أو اللغــة أو الــدين أو الــرأي 

 أو الثـروة أو النـسب السيايس أو غري السيايس أو األصل القومي أو االجتامعي

 .)٢("أو غري ذلك من األسباب

يض بأنـه ال جيـوز أن تـشمل تـق يبمقتىض العهد يف أوقات الطوارئ العامـةو

هذه التدابري التمييز الذي يكون مربره الوحيد هو العرق أو اللون أو اجلـنس أو 

 . اللغة أو الدين أو األصل االجتامعي

 تلـزم ً مـن ذات العهـد أيـضا٢٠ املادة  من٢وباإلضافة إىل ذلك، فإن الفقرة 

الدول األطراف بأن حتظر بالقانون أية دعوة إىل الكراهيـة القوميـة أو العنـرصية 

 يف حـاالت الكـوارث اإلنسانية  فاملساعدةأو الدينية تشكل حتريضا عىل التمييز

التمييـز بـني األشـخاص اللـذين  عدم أساس قامت عىل إذا إال مقبولة تكون ال

 .)٣("اجه إليهاهم يف ح

                                                        

ــك) ١( ــرة : راجــع يف ذل ــادة١الفق ــة  مــن٢مــن امل ــاحلقوق املدني ــاص ب ــدويل اخل ــد ال  العه

 . ١٩٦٦والسياسية 

   .حلقوق املدنية والسياسية  العهد الدويل اخلاص با من٢٦املادة: راجع يف ذلك) ٢(

 العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة  مـن٢الفقرة الثانية مـن املـادة :راجع يف ذلك) ٣(

   .والسياسية 



  

)١٧٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
َيعـد جنيـف التفاقيات اإلضايف األول الربوتوكول  من٧٠وبموجب املادة  ُ 

حــاالت النزاعــات  يف تــتم التــي اإلغاثــة ألعــامل ًأساســيا ًعــدم التمييــز رشطــا

 الـسكان لدى تتوفر ال عندما تقدم اإلغاثة أعامل والكوارث، وحيث تضمن أن

 وغـري إنـسانية تكـون أن جيـب األعـامل أن هـذه وحتدد هـذه املـادة الكافية، املؤن

َيذكر وباملثل دون متييز جمحف، وجترى الطابع، حيث من متحيزة  التمييـز عـدم ُ

 لـسكان املنـاطق اإلنـسانية تقـدمها املـنظامت التـي اإلغاثـة مـواد لتسليم كرشط

  .)١( املحتلة

أي  عىل اإلنسانية املساعدة تقديم أعامل تنطوي أال ينبغي ذلك عىل وبناء

 وأال ، األعـامل هـذه مـن االسـتفادة مـن يـستبعد أحـد أال جيـب أنـه ييز،أيمت

 وغـريه، أو دينـي عرقـي أسـاس أي عىل املستفيدين بني متييز أي هناك يكون

 الفئـات ألكثـر اإلغاثـة مـواد توزيـع لـدى إعطاء األولوية من هذا يمنع وال

أكثـر  نكوبةم ملنطقة أو السن واملرىض، وكبار السكان، كاألطفال من ًضعفا

 املـساعدة تقـديم أعـامل عمـل مـن كـل ينطـوي أن يتصور ال أنه كام ًترضرا،

  .)٢(متييز عدم عىل اإلنسانية

 والـذي يؤكـد ٤٣/١٣١ويؤكد قرار اجلمعية العاميـة لألمـم املتحـدة رقـم 

 احلــاالت الطبيعيــة، وىف الكــوارث حــاالت عــىل رضورة تطبيــق هــذا املبــدأ يف

                                                        

 .١٩٧٧جنيف  التفاقيات اإلضايف األول الربوتوكول  من٧٠املادة :راجع يف ذلك) ١(

(2) Gayle Tzemach Lemmon, A Syrian War By Other Means, The 
Politicizing of Humanitarian Aid, Foreign Affairs, August, 2016,p17.  



 

)١٨٠( ا صارث ات ا  ن اما  و  
  

 مـن قبـل مـن اعتبار فوق كل التمييز أن يكون مبدأ عدم جيب املامثلة املستعجلة

  .)١( اإلنسانية املساعدة تقديم يستطيعون

العـسكرية  األنشطة قضية ،يفاو ال  و  أت   

 طــابع تأخــذ حتــى ال املــساعدة أن١٩٨٦العــسكرية يف نيكــاراغوم عــام  وشــبه

 مطابقـة املـساعدة تكـون أن فقط بجي لدولة ما،ال الداخلية الشؤون يف التدخل

 البــرش، معانــاة مــن ســبيل التخفيــف يف األمحــر الــصليب كرســته ممارســات ملــا

 جيـب اإلنـسانية، ولكـن وضامن احرتام الشخـصية والصحة احلياة عىل واحلفاظ

 .)٢(إليها حاجة يف هو من لكل متييز دون ُمتنح أن

ع اا  
  أ اد

  

ياد من املبـادئ اإلنـسانية ملواجهـه الكـوارث البيئيـة يف القـانون دأ احلمبيعد 

دميـة وبــصورة أ حياديـة وأن كـل البــرش تـتم معـاملتهم بــصورة الـدويل بمعنـى 

 عـنهم جـراء متساوية يف كل الظروف مـن خـالل إنقـاذ احليـاة وختفيـف املعانـاة

  .تلك الكوارث

 آخـر يقـوم يتميز بمـدلول انية حلياد يف جمال تقديم املساعدات اإلنسومبدأ ا

ــسانية  ــساعدات اإلن ــع امل ــة بتوزي ــشطة املرتبط ــني األن ــز ب ــىل التميي ــضحايا ع  ل

، وأشكال العمل األخرى التي يمكن أن تقوم هبا املنظامت العاملـة يف الكوارث

                                                        

   ٤٣/١٣١قرار اجلمعية العامية لألمم املتحدة رقم : راجع يف ذلك) ١(

 وشــبه العــسكرية األنــشطة قــضية يف الدوليــة العــدل حمكمــة حكــم: راجــع يف ذلــك) ٢(

 .١٩٨٦ عام نيكاراغوا يف العسكرية



  

)١٨١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 فيجـب عـىل املـنظامت اإلنـسانية والعـاملون ،جمال املساعدات الغذائية والطبيـة

للتمييز بني املقاتلني واملدنيني أي غري املقاتلني، فاملـدنيني معها بذل أقىص جهد 

  .)١ (هم وحدهم  الذين هلم احلق يف احلصول عىل املساعدات اإلنسانية

 عـن املـشاركة يف األعـامل اإلنـسانيةكام يقتيض مبدأ احليـاد امتنـاع املـنظامت 

ــة العدائيــة أو ــام بأنــشطة موازيــة دعــام ألحــد األطــراف املتحارب  أو تقــديم ًالقي

  .)٢( املساعدة

 أن اإلغاثـةكام أن احرتام مبدأ  احلياد يوجب عىل املـنظامت العاملـة يف جمـال 

تتجنب اختاذ أي موقف أو ترصف بشأن أسباب النزاع مثل التنديد بانتهاكـات 

حقوق اإلنسان وترك ذلك للهيئات واألجهزة واملنظامت الدولية املعنية بحقوق 

  .)٣( الدولية وجملس حقوق اإلنساناإلنسان كمنظمة العفو 

وقد حرصت منظمة األمم املتحدة واملنظامت التابعـة هلـا عـىل  التأكيـد عـىل 

ــاد يف املــساعدات اإلنــسانية فالعديــد مــن قــرارات ، وجــوب احــرتام مبــدأ احلي

اجلمعية العامة تؤكد عىل وجوب احرتام موظفي اهليئات التي تقدم املساعدات 

ــ ــدأ احلي ــسانية ملب ــررت اد،اإلن ــث ق ــدة وحي ــم املتح ــة لألم ــة العام ــام اجلمعي   ع

                                                        
(1) Noelle Quenivet, "Humanitarian assistance a right or a policy? 
Case study: the security council and the armed conflict in the former 
Yogoslavia " . The Journal of Humanitarian Assistance, http: www. 
Jha. oc / articles/ a 030.                              

ية املجلـة نـسان حياد اللجنة الدولية للصليب األمحر وحياد املساعدات اإلدينز بالتنر،) ٢(

  ١٨٥.، ص١٩٩٦أبريل ، ،  ، مارس٤٨الدولية للصليب  األمحر ، السنة التاسعة ، العدد 

 ، جملـة املحقـق احلـيل نـساينالقـانون الـدويل اإل ية دراسـة يف ضـوءنساناملساعدات اإل) ٣(

  .٣٧٧، ص ٢٠١٦ السنة الثامنة ،عدد الثالثللعلوم القانونية والسياسية ال



 

)١٨٢( ا صارث ات ا  ن اما  و  
  

فـوق كـل اعتبـار ... واحليـدة ... جيـب أن تكـون مبـادئ ... ": عىل أن ١٩٨٨

 .)١( "لدى مجيع من يقدمون مساعدة إنسانية

ــديم  ــال تق ــاد يف جم ــدأ احلي ــزام بمب ــة أن االلت ــنظامت الدولي وتــرى بعــض امل

نسانية عن التدخل يف النـزاع القـائم بـأي املساعدات يعني أن  متتنع املنظامت اإل

ــتم تقــديم املــساعدات اإلنــسانية خــارج النطــاق  شــكل مــن األشــكال ، وأن ي

 .)٢( ًالسيايس وبعيدا عن توزيع مواد اإلغاثة لطرف دون اآلخر

 ٤٦كــام نــصت املبــادئ التوجيهيــة امللحقــة بقــرار اجلمعيــة العامــة رقــم 

ًساعدة اإلنسانية وفقا ملبادئ  لألمـم جيب أن تقدم امل": عىل أنه ١٨٢/١٩٩١/

 .)٣("املتحدة اإلنسانية واحلياد والنزاهة

 كام أكدت عىل هذا املبدأ العديد من الوثائق التي أصدرهتا مـنظامت  تعمـل 

بمجال اإلغاثة ، فقد أشري ملبدأ احلياد يف املبادئ اإلنسانية أثناء العمليـات التـي 

الصادرة عن برنامج األمم املتحدة اإلنامئـي ، تنفذ يف مناطق املنازعات املسلحة 

 . وكذلك معايري للمساعدة اإلنسانية يف حاالت الطوارئ املعقدة

                                                        

  .١٩٨٨ لسنة/ ١٣١/ ٤٣رقم  قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة: راجع يف ذلك ) ١(

يف هذا الشأن ينص النظام األسايس للحركة الدولية للصليب األمحر واهلالل األمحر و) ٢(

طـرف مـن األطـراف يف  لكي حتتفظ احلركـة بثقـة اجلميـع ، متتنـع عـن تأبيـد أي "عىل أنه 

األعامل العدائية أو املشاركة ، يف أي وقت ، يف اخلالفات ذات الطابع السيايس أو العرقـي 

  ."أو الديني أو اإليديولوجي

ـــك) ٣( ـــع يف ذل ـــم :راج ـــة رق ـــة العام ـــرار اجلمعي ـــة بق ـــة امللحق ـــادئ التوجيهي  ٤٦املب

/١٨٢/١٩٩١ . 



  

)١٨٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ياد من املبادئ اإلنسانية ملواجهـه الكـوارث مبدأ احلوعىل ذلك يمكن القول أن 

دميــة أ حياديــة وبــصورة  كــل البــرشالبيئيــة يف القــانون الــدويل ،مــن حيــث معاملــة 

 عـنهم وية يف كل الظـروف مـن خـالل إنقـاذ احليـاة وختفيـف املعانـاةوبصورة متسا

جراء تلك الكوارث وحتقيق مصالح كل الـضحايا ، وعـىل املـنظامت اإلنـسانية أال 

 .تتدخل يف أي خالفات ذات طابع سيايس أو أيديولوجي أو ديني 

اع اا  
اأ ا  

  

أ   جهه الكوارث البيئية يف القـانون الـدويليعد من املبادئ اإلنسانية ملوا

احـاالت  يف تقـديم املـساعدات اإلنـسانية لذا اسـتلزم القـانون الـدويل  ،ا

دون أي اعتبارات   يدار العمل اإلنساين بمعيار موضوعي،الكوارث البيئية بأن

  يف تقديم املساعداتأخرى

ــق  ــصد بتطبي ــال الدراســةيف   integrity هــةالنزاويق ــاةجم ــة  مراع  األولوي

الوحيــدة املــستخدمة عنــد التعامــل مــع مــن حيتــاجون إىل مــساعدة تعتمــد عــىل 

 وعـدم التميـز احلاجة، إذ ال بـد أن تتناسـب درجـة املـساعدة مـع درجـة احلاجـة

ــوارث ــه الك ــراد يف مواجه ــني األف ــة ب ــارات ذاتي ــخاص إىل.العتب ــرتام األش  اح

ًاحـرتام كـامال وتلبيـة  بالكوارث املتأثرين األولويـة  تعطـي بطريقـة متهاحتياجـاً

 .)١(خاص بوجه للخطر املعرضني لألشخاص

                                                        
( 1 ) Peter MacAlister-Smith, Draft international guidelines for 
humanitarian assistance operations  .Heidelberg, Germany: Max 
Planck Institute for Comparative Public Law and International 
Law, .(1991) , para. 6(a)   



 

)١٨٤( ا صارث ات ا  ن اما  و  
  

ًوجدير بالذكر أن مبدأ النزاهـة يـرتبط ارتباطـا وثيقـا بمبـدأ عـدم التمييـز  ً– 

ً ويدل عىل ذلك أن عددا كبريا من الوثائق الدولية املعنيـة –السابق اإلشارة إليه  ً

 النزاهة باإلحالة مبـارشة إىل عـدم باإلغاثة يف حاالت الكوارث الطبيعية تعرف

  .)١(التمييز

ــسياسية  ــة وال ــوق املدني ــدويل للحق ــد ال ــاول العه ــد تن ــدول "وق ــد ال  تتعه

ــة تــساوى الرجــال والنــساء يف األطــراف ــع  يف العهــد بكفال حــق التمتــع بجمي

  .)٢("احلقوق املدنية والسياسية املنصوص عليها يف هذا العهد

 األول التفاقيات جينيف مفهوم النزاهة بأنه اإلضايفكام تناول الربوتوكول 

 أولئـك لفائـدة العمـل إىل املـدعوة املؤسـسة أو الفرد توافرها يف خصلة ينبغي"

  .)٣(:يعانون من تلك األوبئة الذين

                                                        
حـاالت الطـوارئ  يف يةنسانمعايري موهونك للمساعدة اإل: من ذلك عىل سبيل املثال ) ١(

ية دون متييـز نـسانأنـه ينبغـي تقـديم املـساعدة اإل: ة والتي جاء فيها أن النزاهـة تعنـى املعقد

، بسبب األصل األنثى أو نوع اجلـنس أو اجلنـسية أو اآلراء الـسياسية أو العـرف أو الـدين 

وجيب أال يستند ختفيف معاناة األفراد إال إىل احتياجاهتم مع ايالء األولوية ألشـد حـاالت 

  :ذلك  في  انظر"ًا الكرب إحلاح

 Ebersole, J. M., "The Mohonk crhteria for humanitarian assistance 
in complex emergencies, Task Force on Ethical and Legal Issues in 
Humanitarian Assistance",P.196                                                              
    

ملبادئ التوجيهية املستكملة املتعلقة باستخدام األصول العـسكرية وأصـول احلاميـة ًوأيضا ا

 ٢٧ يف  ،١ التنقيح رقم " مبادئ أوسلو التوجيهية "املدنية يف اإلغاثة يف حاالت الكوارث 

 .٢٠فقرة  ، ٢٠٠٦نوفمرب 

 . من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية٣راجع يف ذلك املادة ) ٢(

(3)  Claude Pilloud et al., Commentary on the Additional Protocols 
of 8 June 1977 to the Geneva  Conventions of 12 August 1949 



  

)١٨٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 اإلنـسانية املـساعدة لعمليـات الدولية التوجيهية املبادئ كام تضمن مرشوع

 مجيـع إىل جمحـف متييـز زاهـة ودونبن اإلنـسانية تقديم املـساعدة ينبغي" أنه عىل

 .)١("إليها حاجة ماسة يف يكونون الذين األشخاص

وقد أكد املؤمتر اخلامس والعرشون من للحركـة الدوليـة للـصليب واهلـالل 

ــنة  ــر س ــساعدات ، ١٩٨٢األمح ــديم امل ــة يف تق ــزام بالنزاه ــوب االلت ــىل وج  ع

ًص وفقـا ملعيـار باعتبارها مبدأ عمـل يـسعى إىل التخفيـف مـن معانـاة األشـخا

ًاحلاجـة مـع إعطــاء األولويـة للحاجـات األكثــر اسـتعجاال، وأن النزاهـة تعنــي 

سواء بالنسبة للجنس ، اجلنسية، املعتقـد الـديني ، أو الـرأي  االبتعاد عن التميز

 .)٢(السيايس

ً ونظرا ألمهية مبدأ النزاهة يف العمل اإلنساين فقد حرصـت اجلمعيـة العامـة 

 التأكيـد عـىل وجـوب االلتـزام بمبـدأ النزاهـة كأحـد املبـادئ لألمم املتحدة عىل

                                                                                                                                        
(Geneva: International Committee of the Red Cross, 1987) , 
paragraph 2800–2801 (citing th “Proclamation of the Fundamental 
Principles of the Red Cross”, adopted by resolution IX of the 20th 
International Conference of the Red Cross,Vienna 1965) , and .Pictet, 
Commentary, pp. 33–51  

ــك) ١( ــع يف ذل ــة : راج ــموثيق ــماألم ــدة رق ــع،محاية )  ٦٦/١٠/A( املتح ــصل التاس  الف

 .٣٣٥، ص ٥ حاالت الكوارث، الفقرة يفاألشخاص 

 لتـسهيل وتنظـيم التوجيهيـة املبـادئ مـن ٤ مـن املـادة ) ب (٢الفقـرة : راجع يف ذلك) ٢(

 حـاالت يف املحـيل الصعيد عىل األويل االنتعاش عىل واملساعدة لإلغاثة الدولية العمليات

 .األمحر واهلالل األمحر الصليب جلمعيات الدويل ، االحتاد٢٠٠٧لعام الكوارث



 

)١٨٦( ا صارث ات ا  ن اما  و  
  

األساسية الواجب مراعاهتا يف تقديم املساعدة اإلنسانية ، فقد نص قرارها رقم 

 .)١( عىل أن املساعدة اإلنسانية جيب أن تقدم بموجب مبدأ النزاهة٤٦/١٨٢

 عـىل منـه١٨ يف املـادة ١٩٧٧ الثـاين لعـام اإلضـايفكذلك أكد الربوتوكـول 

كام أشار املؤمتر الدويل للحقوق واألخالق اإلنـسانية ، رضورة احرتام هذا املبدأ

إىل رضورة أن تسمو النزاهة عىل أي اعتبارات أخرى وتفرض نفسها عـىل كـل 

 .عىل املساعدات اإلنسانية قادر

ــز  ــوظيفي يف تعزي ــسلوك ال ــدونات ال ــة م ــا ألمهي ــزامً وإدراك ــادئ االلت  بمب

أصـدرت مفوضـية األمـم املتحـدة  د والنزاهة وعدم التمييز فقداإلنسانية واحليا

 مدونــة لقواعــد ســلوك موظفيهــا يف املقــر ويف ١٩٩٩حلقــوق اإلنــسان يف عــام 

والتي نصت عىل االلتزامات القانونية التي تقع عىل موظفي ، امليدان عىل السواء

  .)٢(ا األمم املتحدة و املبادئ األخالقية التي عىل اجلميع أن يتمسكوا هب

ــيل ــا ي ــىل م ــة ع ــنص املدون ــوق " :وت ــية حق ــو مفوض ــاهتم نح يف أداء واجب

اإلنسان، ومن أجل بلوغ أعـىل مـستوى مـن اجلـودة والنزاهـة والرباعـة املهنيـة، 

احرتام ودعم وتعزيـز مبـدأ األمـم بيلتزم املوظفون بمبادئ ميثاق األمم املتحدة 

 أو اللون أو نـوع اجلـنس أو املتحدة الداعي إىل عدم التمييز عىل أساس العنرص

                                                        

ـــك) ١( ـــع يف ذل ـــم امل :راج ـــة رق ـــة العام ـــرار اجلمعي ـــة بق ـــة امللحق ـــادئ التوجيهي  ٤٦ب

/١٨٢/١٩٩١ . 

 تكمـل أحكـام امليثـاق ولـوائح "وهذه املدونة كام جاء عـىل لـسان املفـوض الـسامي ) ٢(

وأنظمة املنظمة وتواصل حتديد الدور واملسؤوليات واملستوى الرفيع من الـسلوك املتوقـع 

  .   نسانقوق اإلممن يعملون يف برنامج األمم املتحدة حل



  

)١٨٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
االجتامعـي أو الثـروة أو املولـد أو  اللغة أو الدين أو الرأي أو األصل القومي أو

أداء وظائفهم دون إبطاء وبكفاءة وبروح املبادرة واملقدرة ، وكذا أي وضع آخر

 .)١(وحسن النوايا والنزاهة والرباعة املهنية يف مجيع األوقات

ــستثني االخــتالف ــراد يف وهــذا ال ي ــل مــع األف ــة وأســلوب التعام  يف طريق

ًحاالت خمتلفة بناء عىل النوع والعمر
)٢(. 

املساعدات اإلنسانية يتطلب  يف هةالنزاوعىل ذلك يمكن القول بتطبيق مبدأ 

ساعدة، امل األولوية الوحيدة املستخدمة عند التعامل مع من حيتاجون إىل مراعاة

 وعـدم التميـز العتبـارات ع درجة احلاجـةإذ ال بد أن تتناسب درجة املساعدة م

 املتـــأثرين احـــرتام األشـــخاص إىل.ذاتيـــة بـــني األفـــراد يف مواجهـــه الكـــوارث

ًاحرتام كامال وتلبية احتياجا بالكوارث   .متهً

  
  

                                                        

 يف العـاملني مـن  وغـريهمنساناإل حقوق موظفي عىل املنطبقة املعايري:راجع يف ذلك) ١(

-٣، صنـساناإل حقوق اخلامس ،موظفي والعرشون، اجلزء الثاين املتحدة، الفصل األمم

١٨. 

: وهـي التمييـز حلـدوث تـؤدي أن يمكنهـا معـايري مخـسة هنـاك أن إىل اإلشارة وجتدر) ٢(

 .السياسية واآلراء االجتامعية، والطبقة الدينية، واملعتقدات والعرق، ة،اجلنسي

Five criteria which could lead to discrimination are mentioned: 
nationality, race, religious beliefs, class or political opinions. 
However, other factors which may lead to a discrimination are not 
mentioned. Depending on circumstances, a different treatment based 
on sex may be a discrimination or not The International Federation 
of Red Cross and Red Crescent Societies is the world's 
largest. https://www.ifrc.org 



 

)١٨٨( ا صارث ات ا  ن اما  و  
  

ما ا  
ا دئ ااارث اا   

ون اما   
  

ذ األزل جعلته دائم التأمـل والتفكـر إن ارتباط اإلنسان بالطبيعة منالشك  

 فــاهتامملــذلك ، يف أحواهلــا وتقلباهتــا ويف خمتلــف مكوناهتــا النباتيــة واحليوانيــة

 مواجهــه مــسائلاحتلــت  حتى،عــرب البــرشيةاإلنــسان ببيئتــه يرجــع إىل فــرتات 

ًة حيزايالبيئالكوارث    .)١ (حلامية اإلنسان من تلك الكوارث ً هاماّ

التي آلت إليهـا أحـوال عىل املستوى الدويل  املتدهورة بالنظر إىل األوضاعو

لـذلك أصـبح من انتشار األوبئة ومنها انتـشار فـريوس كرونـا املـستجد ، البيئة 

دور املبادئ الوقائية ملواجهـه الكـوارث البيئيـة يف القـانون ًحريا بنا التساؤل عن 

 .الدويل

تساؤل من حيث ال هذا اإلجابة عىل طلبوعليه نحاول من خالل هذا امل    

املبادئ الوقائية ملواجهه الكوارث البيئيـة يف القـانون الـدويل ،وعليـة نقـسم  بيان

 :هذا املطلب إىل فرعان نتناوهلام بالتفصيل عىل النحو التايل

  .أ ا  اارث ا: اع اول
مع اا :ارث اا  أ ا.  

ع اا :ارث اا  أ ا.  
  

                                                        
( 1 ) FRANZ-XAVER Perrez, the world summit on sustainable 
development: environment, precaution and trade– a potential for 
success and/or failure, RECIEL, Avril 2003, p 15.  



  

)١٨٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

  اع اول 
ارث اا  أ ا  

 مبدأ احليطة أحد املبادئ اهلامة لتحقيق السلم البيئي، وحتقيق  املـصاحلة يعد

بني اإلنسان وبيئته، إال أنة غري مكتمل النمو، ويـشوبه الغمـوض، وتثـار حولـه 

قانونية بخصوص مفهومة ، والعنارص املكونـة العديد من اخلالفات الفقهية وال

وال يمكـن بـأي حـال أن نـدرك وأن   له، وقيمته القانونية، وكذا حـدود تفعيلـة

نـــصل إىل حتديـــد القيمـــة القانونيـــة ملبـــدأ احليطـــة إال مـــن خـــالل املامرســـات 

  .)١ (والتطبيقات املستقرة الواضحة

 هلـذا املبـدأ ومـدى وألمهية هذا املبدأ نـستعرض مفهومـة والوضـع القـانوين

  :إلزامية مواجهة الكوارث البيئية وذلك فيام ييل

  بام يف ذلـك - باملنع األعم للرضر البيئي-من الثابت أن مبدأ احليطة  يتعلق

ًداخل احلدود الوطنية، وينـشى إمجـاال قرينـة غـري قطعيـة أو يـشتبه يف أن تكـون 

غياب دليـل عـىل أهنـا ال منطوية عىل خطر التسبب يف رضر للعموم أو للبيئة يف 

 .ًتشكل  خطرا

ًوعىل الرغم من عدم وجود تعريف مقبول عامليا ملبدأ احليطة يمكننا حماولـة 

ًالتعبري عنة لغويا ،بتلك التدابري املتخذة الستدراك أو جتنب الرضورة واحلد من 

  .)٢( أثارها املحتملة

                                                        
(1) DAVANTURE Sandrine, Les relations entre les règles des accords 
multilatéraux sur l'environnement et celles de l'OMC, Université Paris 
2 Panthéon Assas, DEA, 2003, p 3.  
(2) N. de SADELEER , Les principes de pollueur-payeur , de prévention 
et de précaution, Essai sur la genèse et la portée juridique de quelques 



 

)١٩٠( ا صارث ات ا  ن اما  و  
  

 من إعالن ريو ًأما من خالل مفهومة قانونا فقد تضمنته املبدأ اخلامس عرش

 اول  مق وا ا اط   "املتعلق بشأن البيئة والتنمية 

       ب او ،ر و ، ر وث لا أ  را 
ر اءاتذ إورة او ١ ("ا(  

   ،وهو  االتفاقيات الدولية املوقعة بعد انعقاد مؤمتر قمة األرض

ورة اذ ا اط       ًبذلك يعطى معنـى أوليـا للمبـدأ تـضمنت 

ارث اا  نما   ا ا )٢(.  

وحيث أكدت نصوص القانون الدويل مدى إلزامية مبـدأ احليطـة ممـا جعلـه 

ًمبدأ توجيهيـا للـدول يف سياسـاهتا جتـاه البيئـة والـصحة ، لكونـه ال حيـد د بدقـة ً

ًااللتزامات الواجب القيام هبا مما جعلـه جمـردا مـن أيـة قيمـة قانونيـة يف القـانون 

التعاهدى ، كام يـتالحظ بـذكر بعـض اتفاقيـات دوليـة تـنص رصاحـة وبـشكل 

 . دقيق ، وبصيغة آمرة عىل وجوب تطبيقه دون حاجة إىل تدخل آليات تنفيذية

                                                                                                                                        
principles du droit de l’environnement, Bruylant, Bruxelles, Universités 
Francophones,-1999,p.21 .  
(1) Agenda 21 , Rapport de la conférence des na�ons unies sur 
l’environnement et le , Rio de Janeiro 3 -14 juin 1992, volume 1, 
anexe2 résolu�ons adoptées par la développement .p.245 ; conférence, 
NU, New York 1993 sep�èmes, rencontres Interna�onales D’AIX en 
Provence, paris, A ,Pedone 1999, pp.69-77  

، وكـذا اتفاقيـة ١٩٩٢االتفاقية الدولية بشأن التنوع البيولوجي :راجع يف هذا الشأن ) ٢(

، وكـذا ١٩٩٢باريس املتعلقة بحامية الوسـط البحـري لـشامل غـرب األطلـيس املوقعـة يف 

اتفاقية بامكو املتعلقة بمنع استرياد النفايات اخلطرية ومراقبة حركتها عرب احلـدود املوقعـة 

، ١٩٩٢، واالتفاقية اإلطارية لألمم املتحدة حول التغـريات املناخيـة املوقعـة يف ١٩٩١يف 

  .١٩٩٠والربتوكول املتعلق باملواد املسببة إلهتالك طبقة األوزون املوقعة يف 



  

)١٩١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
    ارث اا  أ ا ا و  ارا  ا ، وىف

 من مشاريع املواد ٣ أن ما تضمنته املادة رت  امن او  هذا الشأن 

املتعلقة بمنع الرضر العابر للحدود يستتبع اختاذ ما يناسب من تدابري مـن بـاب 

احلرص الشديد لتجنب أو منع وقوع رضر جسيم غري قابل لالصطالح وذلك 

  .)١( قني علمي لتفشى الفريوسات البيئية القاتلةحتى يف حال عدم وجود ي

 مـا إىل احليطـة ملبـدأ حتديـده يـرق مل الذي الفرنيس، بارين وحيث جاء قانون

الفرنيس املتعلق بشأن  بارين  من قانون٢٠٠إليه، وقد تضمنت املادة  يتطلع كان

ذ مـن اختـا يـؤخر أن جيـب ال التقنـي و العلمـي اليقني غياب إن"التلوث البيئي 

 يمكن معاجلة ًإجراءات مناسبة للوقاية من خطر قد ينتج عنة أرضارا خطرية ال

  .)٢ ("مقبولة اقتصادية نتائجه بتكلفة

وا   ول اا     " أن مبدأ احليطة يقـوم عـىل

عنرصين يتطلب حتققهام لتجنب الكوارث البيئية بتضمن األول الوعي بوجود 

                                                        

 من مـشاريع املـواد املتعلقـة بمنـع ١٠ واملادة ٧ واملادة ١٠ فقرة ٣لك املادة راجع يف ذ) ١(

 .الرضر العابر للحدود

( 2 ) La Loi Barnier n°95-101 du 2 février 1995, l’ar�cle 200-1L 
paragraphe trois stipule comme suit : « l’absence de certitudes, 
compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, 
ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et 
proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et 
irréversibles à l’environnement, à un coût économiquement 
acceptable »  



 

)١٩٢( ا صارث ات ا  ن اما  و  
  

رارها، ويتضمن الثاين الوعي بجوانب اليقني العلمي عن طريـق خماطر أو استم

  .)١("احليطة باملسألة املعنية

وحيث أكدت عىل أن مبدأ التحوط من الكوارث البيئية يعد صلب القانون 

البيئي، حيث أنة ال ينبني عـىل فكـرة جمـردة ، وال هـو عنـرص نظـري يف القـانون 

 القـانون املندرجـة يف إطـار القواعـد الناشئ املنشود، بـل أنـة قاعـدة مـن قواعـد

  )٢(ًالعامة للقانون الدويل بصيغتها القائمة حاليا

       ا اا و       أ ول افـيام يتعلـق بمبـدأ ا

ام ام  ا اي          ارب او    " احليطة

دا مـن املحكمـة أن تـأمر  حيـث طلبـت نيوزيلنـ" م ومزا    ١٩٩٢

باختاذ تدابري احرتازية لوقف تلك التجارب عىل أساس احليطة ، كام طلبت من 

املحكمة إلزام فرنسا إثبات أن عدم خطورة هذه التجـارب عـىل البيئـة املحيطـة 

دفاعهـا بـأن القـانون الوضـعي ال يعـرتف بالطـابع  يف هبا ، وقد متـسكت فرنـسا

وجتنبـا مـن املحكمـة طالب نيوزيلندا بتفعيلة يف احلـال، امللزم ملبدأ احليطة التي ت

                                                        

ر نهيض كانــسادو ترينيــداد، قــضية طــاحونتي اللبــاب عــىل انظـر الــرأي املــستقل للقــا) ١(

  مشار إلية يف الـدورة اخلامـسة والـستون مـن جلنـة القـانون الـدويل ٦٢أوروغواي، الفقرة 

 :ًوانظر أيضا ٣٤ ص ٦٦  فقرة ) ) A/cn٤/٦٦٢بالوثيقة رقم 

Arie Trouwborst, Precautionary Rights and Duties of States Leiden, 
Martinus Nijhoff  Publishers, 2006  . 
(2)  Cass R. Sunstein, Laws of Fear: Beyond the Precautionary 
Principle (New York, Cambridge University Press, 2005) ; Linda 
Cameron, “Environmental risk management in New Zealand is there 
scope to apply a. more generic framework?”, New Zealand Treasury 
Policy Perspectives Paper 06/06 /٢٠٠٦  



  

)١٩٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
تغــض و أن تتجاهــل مطالــب نيوزيلنــدا  رأتاحليطــة اخلــوض يف طبيعــة مبــدأ

أكثر من ذلك أن تغض الطرف عن اختـاذ و  الطرف عن مطلبها يف تفعيل املبدأ،

و ذلـك يف  اإلجراءات الشكلية موقف من القضية و الفصل فيها بحجة خطأ يف

 الذي تقـدمت بـه إن الطلب"فيه  حيث ورد ١٩٩٥ سبتمرب٢٢الصادر قرارها

 .)١ ("نيوزالندا مستبعد

         ن  وامق ا  ورا  ا اا و  و 
 أ ،ا    ن ا  )la vache folle(ض   و 

و ب) CreutsfeldtJakob(تطبيقـا و اإلنـسان، يـصيب  الـذي 

 ١٩٩٦ مــايو ٢٤ يف األوروبيـة حلقـوق اإلنـسان اللجنــة أصـدرت احليطـة ملبـدأ

املؤقت السترياد حلوم البقر من بريطانيا يف تلك اآلونة ، ممـا  ًقرارا يقىض باحلظر

ً،اسـتندا لعـدة  األوروبيـة املجموعـة عـدل ًألقى هذا القرار تأيدا من قبل حمكمة

 دول بـني فـيام املطبقـة احليوانيـة املنتجـات عـىل الصحية ةقرارات متعلقة بالرقاب

 و  ا      ،)٢( احليـة احليوانات بعض تبادالت يف األورويب االحتاد

 واملـرض البقـر مـرض بـني الـسببية عالقـة تثبت التي العلمية القرائن توفر عدم

 حريــة بقاعــدة احلظــر هــذا مــساس إىل كــذلك مــشرية يــصيب اإلنــسان، الــذي

                                                        
(1) C.I.J, Demande d'examen de la situa�on au �tre du paragraphe 63 
de l'arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974, Recueil 1995 dans 
l'affaire des Essais nucléaires, affaire Nouvelle-Zélande contre la 
France, p 23, Par douze voix contre trois, Dit que :« la Nouvelle 
demande en indication de measures conservatoires présentée par la 
Nouvelle-Zélande à la même date doit être écartée ». disponible sur le 
site de la C.I.J : www.CIJ.org. 

  .١٩٩٠يوليو ٢٦ يف  الصادر٤٢٥/٩٠، القرار رقم ١٩٩٤ مايو ٢٤القرار رقم  ) ٢(



 

)١٩٤( ا صارث ات ا  ن اما  و  
  
ــادالتامل ــة ب ــي التجاري ــا الت ــاد األورويب أقره ــد يف االحت ــات عدي ــن االتفاقي  م

 تكـون أال االتفاقيات جيب تلك بنصوص املكفولة احلرية هذه أن إال التجارية،

لالحتــاد  العامـة القانونيـة املبــادئ خلـرق سـببا ال و العامــة الـصحة لتهديـد ًسـببا

 احليطة مبدأ ضوء عىل ملحكمةا فرسته الذي التناسب مبدأ غرار عىل األورويب،

 أو وجـود إمكانيـة حـول العلمـي اليقـني غيـاب حال يف أنه من مقتضاه الذي و

 اختــاذ اهليئــات و للمؤســسات يمكــن اإلنـسان، يمــس بــصحة قــد خطــر درجـة

 الـرضر و اخلطـر بجـالء يبـني العلمي الذي اليقني انتظار دون محائية إجراءات 

  .)١(املحظور بالفعل املرتبط

ل  وا  خيرج عن اختاذ التدابري للخـوف   أن مبدأ احليطة ال ذ

من وقوع اخلطر التي أفرزها التطور العلمـي التكنولـوجي الـذي يـشهده العـامل 

ًاليوم، حيث تتصف تلك األخطار بالتعقيـد والتـي غالبـا مـا يكـون العلـم غـري 

ابـة حجـة أو عـائق حمتاط هبا ، والتي يسودها حالة من عـدم اليقـني العلمـي بمث

لتــأخري التــرصف مــن أجــل مواجهــه خطــر الكــوارث البيئيــة املحدقــة بــصحة 

اإلنسان والتي قد تسبب إىل انتشار الفريوسات واألوبئة احلديثة التي مل يتوصل 

 الـذي "١٩كوفيـد "هلا التطور الطبي إلنقاذ اإلنسان منهـا كــ فـريوس كرونـا 

 .ستوى الدويلراح ضحيته عدد كبري بحياة البرش عىل امل

               دئا  ه  أ ا   الا و
    و  را م ة أا ره اأ ا  أ  

  ل آ؟
 : الذي نتناوله يف الفرع التايلمبدأ الوقـــاية نتعرف عىل ذلك من خالل 

                                                        
(1) CJCE, affaire National Farmers contre l’Union Européenne, affaire 
N° C-157/96 du 5/5/1998, CJCE, Affaire Royaume-Uni contre La 
Commission Européenne, Affaire N° C-180/96 du 5/5/1998.  



  

)١٩٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 مع اا  
أ اارث اا    

  

مبدأ احليطة يقوم عىل تفعيل واختاذ تدابري احتياطية من أجـل  سبق البيان أن

املحافظة عىل البيئة من أية كوارث، وليس البحث يف مواجهـه أو جتنـب ظـاهرة 

ما، وذلك مما يتميز به مبدأ الوقاية من الكوارث البيئيـة  الـذي يعـد مـن املبـادئ 

 .)١(دويل البيئياجلديدة للقانون ال

حيث أن أغلب أهدافه تلزم الدول بأن تتخذ يف إطار التعـاون الـدويل مجيـع 

التدابري الوقائية الالزمة ملنع وقوع األرضار البيئية رشيطة أن يكـون ذلـك بأقـل 

، وبغـض  تكلفة ممكنة من خالل اللجوء إىل أفضل وسائل التكنولوجيا املتاحـة

 نــساينًواء متثلــت يف خطــر إقامــة النــشاط اإلالنظــر عــن ماهيــة هــذه التــدابري ســ

 .)٢ (املحتمل أن يسبب أرضار للبيئة

وعــىل الــرغم مــن التطــور العلمــي اهلائــل يف شــتى املجــاالت املختلفــة عــىل 

مــن انتــشار ٢٠١٩املــستوى الــدويل ، ونتيجــة ملــا شــهده العــامل يف هنايــات عــام 

جـدال  احلقيقـة التـي الإال أنـة يف ١٩الفريوس الوبائي كرونا املعرف ب كوفيد 

فيهــا أن البــرشية مل تتوصــل إىل اإلحاطــة الوقائيــة بكــل يش حــول انتــشار هــذا 

ًالوباء، ومدى الوقوف عىل أسبابة آنذاك ، بل أن هـذه احلقيقـة تـزداد يومـا بعـد  ُ

ًيوم ،وسيبقى هذا دائام عن التبوء بوقوع الكثـري مـن احلـاالت إن مل يقـدم دلـيال  ً

                                                        
( 1 ) THIEFFRY Patrick, Le contentieux naissant des organismes 
génétiquement modifiés : précaution et measures de sauvegarde, 
RTDE (Revue Trimestrielle du Droit Européen)  n°1, France, 1999, p 82.  
(2) Arabic Compendium of International Law UNEP Environmental 
Law Publication, 1995,p202.  



 

)١٩٦( ا صارث ات ا  ن اما  و  
  

 املستقبلية لنشاط إنساين يقي من تلـك الكـوارث البيئيـة قبـل ًيقينيا حول اآلثار

ــسان مــن تلــك  ــة اإلن ــة ، حيــث مــازال العــامل عــاجزا حلامي ًانتــشار تلــك األوبئ

  .الكوارث

مـن القـرن املـايض   الـسبعيناتاتبـدايإىل و ر ظر ا اأ       

، ١٩٧١يئة عـام  املتعلق بالباألمريكيةدرالية يف برنامج احلكومة الفيظهر  يثح

 اسـتكهومل حـول البيئـة اإلنـسانية اإلعـالن النهـائي ملـؤمتربينام ظهر هذا املبدأ يف 

ً، وسجل ظهوره أيضا يف املؤمتر الدويل حول بحر الشامل يف ١٩٧٢الصادر عام 

 ثـم أصـبح ينـدرج هـذا املبـدأ يف مجيـع االتفاقيـات الدوليـة املتعلقـة ١٩٧٦عام 

ىل اإلعـامل بـه يف بـدايات أوائـل التـسعينيات مـن القـرن بحامية البيئة ، ممـا أدى إ

ــايض حيــنام جعلتــه اللجنــة االقتــصادية ألوربــا التابعــة لألمــم املتحــدة يف  امل

 .)١(ً مبدأ ًعاما جيب أن حيكم السياسات البيئية للدول١٩٩٠مايو

وألمهية هذا املبدأ نـستعرض مفهومـة والوضـع القـانوين إلقـرار هـذا املبـدأ 

 :ية مواجهة الكوارث البيئية وذلك فيام ييلومدى إلزام

لتجـاوز سـبق يش مـا،  بـه نقـوم تستخدم مـصطلح الوقايـة للداللـة عـىل مـا

ًوغالبا ما تـستخدم يف املجـال الطبـي والـذي يعنـى جتنـب ومنـع حـدوث خطـر 

أن يقـوم عـىل أسـاس منـع اسـتخدام " بـه ، ويقـصد)٢(صحي عىل حياة اإلنسان

                                                        

إطار القانون الدويل للبيئـة ، دار النهـضة العربيـة ،  يف حممد صاىف يوسف، دارسة. د ) ١(

  .٦٩عبد النارص زيد ، مصدر سابق ، ص.ً، وأيضا د٢٣الطبعة األوىل ، القاهرة ، ص 

(2) KAESSNER Eva Zbinden, Le Principe de précaution en suisse et au 
plan international, Document de synthèse du groupe de travail 
interdépartemental « Principe de précau�on », Suisse, Août 2003, p7. 



  

)١٩٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
املنتجـات البيئيــة ذريعـة عــدم اختـاذ إجــراءات أو الـشك يف سـالمة األنــشطة أو 

تدابري تضمن السالمة البيئية من أجل مواجهه املخاطر البيئية املحتملة استباقها 

 .)١("، وعدم انتظار اليقني العلمي إلثبات سالمة األنشطة

    نإ"در  "را ا  ن  عـىل الـدول ١٩٩٢

يف  الـنهج الوقـائي بحـسب مـا يتوافـق مـع إمكانياهتـا اسععىل نطاق و أن تطبق

ال جيـوز كـام حاالت وجود هتديد خطري من وقوع أرضار ال يمكن إصـالحها، 

ــدابري الفعالــة مــن حيــث  اختــاذ عــدم اليقــني العلمــي حجــة لتأجيــل تطبيــق الت

  . )٢( دون وقوع التدهور البيئياحليلولةالتكاليف من أجل 

ّي مــدخل إىل املبــدأ الوقــائي مــن دون التطــرق  ال يكتمــل أوحــرى بالــذكر ّ

  .بإجياز إىل الفرق بني املبدأ الوقائي والنهج الوقائي

عىل الرغم من وجـود تـشابه ،١٩٩٥ للعام "غارسيا" أشار إعالن وحيث

ّكبري يف الصياغة بني املبدأ والنهج، إال أن الفرق يكمن يف ّ : 

انيـات املحليـة هبـدف ّأنه قد يكون هناك اختالفات عـىل مـستوى اإلمك - 

 . حلامية اإلنسان من تلك الكوارث البيئيةتطبيق النهج

                                                        

ــد.د) ١(  مــع رشح البيئــي لقــانون العامــة النظريــة ، القــانون البيئــي زيــاد، النــارص عب

 طبعــة ٥٩ص  األردن، والتوزيــع، للنــرش فــةالثقا دار األوىل، الطبعــة البيئيــة، التــرشيعات

٢٠١٢. 

 .١٩٩٢ الصادر يف العام "ريو" من إعالن ١٥املادة :راجع يف ذلك ) ٢(



 

)١٩٨( ا صارث ات ا  ن اما  و  
  

ّهنا تدعو إىل تطبيق تدابري فعالة من حيث أ  هبـدف تطبيـق بذل شـتى اجلهـودّ

بـشكل عـام،  أخـذ التكـاليف االقتـصادية واالجتامعيـة بعـني االعتبـار، كالنهج

 .)١ (ّيعترب النهج أخف حدة وأكثر ليونة من املبدأ

 "املبـدأ الوقـائي"ّ يف هذا اإلطار، إن الفرق بـني "ريكووردا"ام ذكرت وك

يف إطار ً، فضال عن أنة  منترش ومثري للجدل يف بعض األحيان"والنهج الوقائي

عارضـت األمـم املتحـدة  حيـث املفاوضات التي تناولت اإلعالنـات الدوليـة، 

ل القــانوين،  ملــا هــذا األخــري مــن دالالت يف املجــا"مبــدأ"اســتعامل مــصطلح 

ّانطالقا من فكرة أن   . هو مصدر من مصادر الترشيع"مبدأ القانون"ً

 هو إلزامي، بالتايل يمكن حمكمة مـا أن تـنقض "املبدأ"ّيعني أن  وذلك مما  

  .)٢ (ًحكام أو تؤكده من خالل تطبيق املبدأ الوقائي

رة بـسيطة ُ ال يعترب املبدأ الوقـائي جمـرد فكـ  ال أم  ا اطر و

 هـذا هـو الوضـع القـانوين ، ًأو مبتغى الرضورة بل مصدرا من مصادر التـرشيع

 .للمبدأ الوقائي يف االحتاد األورويب

                                                        
(1) Allen L. Springer, The International of Pollution: Protection 
of the global Environment in a World of Sovereign States, 
Westport. Connecticut Quorum Books, 1983.p232. 
(2) EDLINGER Sophie, Les limites du principe de précaution à 
travers les jurisprudences de la Cour de justice des Communautés 
européennes et du Conseil d’Etat, D.E.A. de Droit International et 
Communautaire, Université de Droit et Santé de Lille II, 2002-2003, 
p 25.  



  

)١٩٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ّ نفسه، إال "املبدأ" معنى "النهج"ًيف املقابل، غالبا ما ال حيمل مصطلح و  

 .)١(ً ملزما"النهج"ّأنه يف بعض احلاالت قد يكون 

  ا د   ا     ممات اا  إىل بذل ١٩٩٨

اجلهود والتعاون بني املنظامت الدولية احلكوميـة وغـري احلكوميـة يف عـدة أمـور 

ــة  ــن محاي ــة م ــوارث البيئي ــاالت الك ــوء بح ــة والتنب ــدابري الوقائي ــاذ الت ــا اخت منه

 .)٢(اإلنسان

       ما ل ا  ة رطا ا و    ٢٠٠٠ 

     كل عمـل تنجـزه "مبدأ الوقاية من حاالت الكوارث البيئية بأنة

احلامية املدنية التابعة لدولة من الدول لصالح دولة أخرى هبدف تـوقى حـاالت 

  .)٣(الكوارث

  ا ا و          ا ق أ ب أ ق راا ا 

      ارث وادارة ا        ارئت االتأكيـد عـىل مبـدأ  ٢٠٠٥

الوقاية من حاالت الكوارث البيئية بإلزام الدول األطراف بأن تعطـى األولويـة 

للوقاية والتخفيف ، وأن تتخذ التدابري االحتياطية التقاء الكوارث ورصـدها، 

                                                        

 بـه ويتمتـع املخاطر، لتحديد ُيستعمل خاص "منظار" عن عبارة هو الوقائي النهج) ١(

 .٢٠٠٨ للعام "ريكووردا" إعالن يف ورد ما بحسب حكيم شخص كل

 من اتفاقية تابري املتعلقة بتقـديم مـوارد ١فقرة ٣ فقرة ، واملادة ١املادة : راجع يف ذلك) ٢(

 ١٨تصاالت السلكية والالسلكية للحد مـن الكـوارث وعمليـات اإلغاثـة املعتمـدة يف اال

  .١٩٩٨يونيه 

 فقـرة د ، مـن االتفاقيـة اإلطاريـة للمـساعدة يف جمـال احلاميـة ١ذلـك املـادة  يف راجع ) ٣(

 ٢٠٠٠ مايو عام ٢٢املدنية  املعتمدة يف 



 

)٢٠٠( ا صارث ات ا  ن اما  و  
  

ــة يف  ــوارث البيئي ــن الك ــود احلــد م ــيم جه ــستطاع بتعم ــدر امل ــىل ق ــوم ع وأن تق

   .)١(التنمية املستدامة ، والتخطيط املستقبيل عىل كافة املستويات سياسات 

 بعض النظم القانونية يف قانون االحتـاد ملزيد من اإلقرار بمبدأ الوقاية نجدو

املتطلبات القانونية يف بعض الوقائي من أجل حتقيق  هذا املبدأ، تطبيق األورويب

 امليثـاق  إعـالن حـني١٩٨٢ عام دأاملبهذا  الدويل إلقرار ن السلوكأ بش،املناطق

  .)٢(  املتحدةلألمماعتمدته اجلمعية العامة الذي  للطبيعة العاملي

                 ا ارث اا  أ ا ا  و

يف رأهيـا االستـشاري يف فتواهـا    ال او          اار

 ١٩٩٦ النوويـة أو التهديـد هبـا عـام بشأن مدى مـرشوعية اسـتخدام األسـلحة

عندما رأت املحكمة أن مبادئي القانون البيئي من شأهنا أن تطبق يف وقت النزاع 

  .ًاملسلح فضال عن تطبيقها وقت السلم من أجل الوقاية من الكوارث البيئية

     ا  وا رت اأ  يف تقريـر رفعتـه إىل اجلمعيـة العامـة 

 يف اأ ا  بشأن محاية البيئة من النزاع املـسلح إىل ١٩٩٣ملتحدة عام لألمم ا

  .يمكن إصالحها  حالة هتديد البيئة باألرضار البيئية اجلسيمة التي ال

 تقــدم التــي األنــشطة حيظــر أن ينبغــيو ل    ال  

 أي يعـرض  أن النـشاط مقدم ُتظهر مل ما اجلسيم لرضرها مؤكد غري بإمكانيات

 .هذا املبدأ تطبيق كيفية يف البت يف الرضر من ملموس خطر

                                                        

 جنـوب أمـم جنـوب رشق أسـيا  مـن اتفـاق رابطـة٥ ،٤ فقـرة ٣املادة:راجع يف ذلك ) ١(

 ٢٠٠٥ يوليو عام ٢٦املتعلق بإدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ املعتمد يف 

(2) RAMBAUD Patrick, Un nouveau principe du droit communautaire , 
Le principe de précau�on, Édi�on Bruylant, Bruxelles, 2001, p 315. 



  

)٢٠١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
هل متيز مبدأ الوقاية عن غريه من املبادئ من حيث أخطـاره و اال   

 منهـا أم هلـا مـدلول التخفيـفالبينية املؤكدة أم كانت الكارثـة مـشبوهة وجيـب 

 آخر؟

  :يف الفرع التايل الذي نتناوله مبدأ التخفيفنتعرف عىل ذلك من خالل 
  

ع اا  
ارث اا  أ ا  

  

 مــن الكــوارث البيئيــة ، - احليطـة ، والوقايــة -مبــدئي مـن املــستقر عليــة أن

ــث يف  ــيس البح ــة ، ول ــدابري احتياطي ــل واختــاذ ت ــوم األول ؛عــىل تفعي حيــث يق

ً يش ما، وغالبا ما مواجهه أو جتنب ظاهرة ما ، بينام الثاين ؛ يقوم عىل جتاوز  سبق

تستخدم يف املجال الطبي والذي يعنى جتنب ومنـع حـدوث خطـر صـحي عـىل 

 تـأتى نتيجـة حتقـق إ أن أ ا  اارث ا     حياة اإلنسان، 

ًة وانتشارها فعال ، والتي جيب االلتزام هبـا يف هـذه احلالـة عمومـا، يالكارثة البيئ ً

 مـن صـنع الطبيعـة ، وذلـك مـن أجـل تقليـل ًسواء كانت من صنع اإلنـسان أو

  .)١ (حدة حجم اخلسائر البرشية إىل احلد األدنى إن مل يكن القضاء عليها

ومما الشك فيه أن مبدأ التخفيف من الكوارث البيئيـة يـامرس اختـصاصاته  

بالتطبيق ملبدأ املساواة وعدم التدخل يف الـشئون الداخليـة  والتـي حتكمهـا عـدة 

يمكن للدولة ختطيهـا عنـد ممارسـتها الختـصاصاهتا  دود التي المبادئ تبني احل

 .موقف اإلقليم، ومن ثم فهي قواعد سلوكية جيب مراعاهتا 

                                                        
(1) FERETTI Alain, Principe de précaution et dynamique d’innovation, 
Étude du Conseil économique, social et environnemental, Mandature 
2010-2015, Bureau du 12 novembre, France, 2013, p 12.  



 

)٢٠٢( ا صارث ات ا  ن اما  و  
  

 الذي يـشهده املجتمـع يف شـتى التكنولوجيوعىل الرغم من انتشار التطور 

ً بل تزيـد يومـا يشءاملجاالت إال أنة يف احلقيقة غاب عن البرشية اإلحاطة بكل 

 التنبـوءًبأنة كلام تقـدم العلـم ذاتـه ، حيـث مـازال اإلنـسان عـاجزا عـن بعد يوم 

  . بوقوع الكثري من الكوارث البيئية

كرونـا ب  املـسمىالفـريويس العامل من انتـشار الوبـاء شهدهًوتطبيقا لذلك ما 

ً حيث يعد من أخطر الكوارث التي تلحق باإلنـسان والبيئـة أرضارا ١٩كوفيد 

 . هتديد حياة األشخاص للخطر نتيجةيعجز الوقف عنها

وألمهية هذا املبدأ نـستعرض مفهومـة والوضـع القـانوين إلقـرار هـذا املبـدأ 

 :ومدى إلزامية مواجهة الكوارث البيئية وذلك فيام ييل

م    إ        : يقصد بمفهوم التخفيف من الكوارث البيئيـة 

  .)١( ا  أ اارث ا  ان واد

ويؤخذ عىل هذا التعريف عدم حتديد نوعية التـدابري التـي مـن شـأهنا حتقيـق 

الغرض الذي من أجلة تم االتفاق علية، وهـو احلـد مـن أثـار الكـوارث البيئيـة 

 .والتي تندرج حتت مفهوم التخفيف 

كام عرفته اإلسرتاتيجية الدولية للحد من الكوارث الطبيعية عىل أنة التدابري 

وغري اهليكليـة للحـد مـن األثـر الـسلبي للمخـاطر الطبيعيـة والتـدهور اهليكلية 

  .)٢( البيئي واملخاطر التكنولوجية

                                                        

 قليمـياالتفاق املربم بني األعضاء يف رابطة دول الكاربى للتعـاون اإل: راجع يف ذلك) ١(

 .شأن الكوارث الطبيعيةب

قررت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا الرابعة واخلمـسني املنعقـدة يف وحيث ) ٢(

 استئناف أنشطة منع الكوارث وتقليل التعرض للمخاطر التي يقوم هبا العقـد ١٩٩٩عام 



  

)٢٠٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
القانون الدويل إىل  يف ويرجع النص عىل مبدأ التخفيف من الكوارث البيئية

  .إبرام عدد من االتفاقيات الدولية 

  هـدفني رئيـسني٢٠٠٠حيث نص إعـالن األلفيـة الـصادر يف سـبتمرب عـام 

ــا املــرشكة" و" محايــة املستــضعفني"مهــا ــة بيئتن  وهــو يعــربان عــن عــزم "محاي

 . املجتمع الدويل عىل التعاون الدويل من أجل التخفيف من الكوارث البيئة

كام جاء يف اخلطة التنفيذية الصادر يف مؤمتر القمة العـاملي للتنميـة املـستدامة 

 ينبغي " عىل أنة ٢٠٠٢ والذي عقد يف مدينة جوهانسربج بجنوب إفريقيا عام

اعتامد هنج شامل ومتكامل يراعى املخاطر املتعددة من أجل احلد من الكوارث 

 "الطبيعية ، بام يف ذلك االتقاء منها والتخفيف من أثارها

، جيـب ًنـسبيا ً أو غيابـاً مطلقاًغياب اليقني العلمي، سواء كان غياباًونظرا  ل

 .)١(كفيلة بدرء الرضر البيئي،ات إجراءأال يكون حجة للتأخري يف اختاذ 

                                                                                                                                        

 الدويل للحد من أخطار الكوارث ، وذلك من خـالل إنـشاء االسـرتاتيجية الدوليـة للحـد

كـام تـم إنـشاء أمانـة مـشرتكة بـني الوكـاالت وفرقـة العمـل املـشرتكة بـني . من الكوارث

 ٥٤/٢١٩القـرارين (الوكاالت للحـد مـن الكـوارث وذلـك هبـدف تنفيـذ االسـرتاتيجية 

وتتضمن املهـام املوكلـة لفرقـة العمـل عقـد اجتامعـات اخلـرباء ،)  عىل التوايل٥٦/١٩٥و

 .احلد من الكوارثاملتخصصني يف القضايا املتعلقة ب

 املناخيـة التغـريات حـول املتحـدة لألمم اإلطارية االتفاقية بنود إحدى يف ورد ما هذا) ١(

 .١٩٩٢ لعام اإلطارية

Déclaration de Rio, l’or de la conférence des nations unies sur 
l’environnement et le développement (sommet de la terre)  du 03 au 
14 Juin 1992, Art 15 de la déclaration de rio de 1992 stipule comme 
suit : « pour protéger l'environnement, des mesures de précaution 
doivent être largement appliquées par les Etats selon leurs capacités. 
En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de 



 

)٢٠٤( ا صارث ات ا  ن اما  و  
  

 نجـد أنـة يقـوم مبدأ التخفيف من الكوارث البيئيـةومن حيث مدى إلزامية 

ًعىل اختاذ طائفة واسعة من التدابري نظرا لتأثر احلالة الصحية لإلنسان من جـراء 

تلك الكوارث  لذا تتطلب السيطرة عىل األوضاع الداخلية ، ومنع انتشار تلك 

حتهـا مـن أجـل حيـاة األشـخاص ولعـل أن تقـوم تلـك التــدابري  األوبئـة ومكاف

 :ييل برضورة حتقيق ما
 

  ص الا  ض: 

يعــد فــرض حظــر التجــوال مــن التــدابري االحرتازيــة للتخفيــف مــن حــدة 

ًالكوارث واألوبئة املنترشة بيئيا، بغض النظـر عـن وسـائلة ؛ بريـا، أو جويـا، أو  ً ً

التجــوال هــو تقليــل حــدة األمــراض التــي تــصيب ًبحريــا، فاهلــدف مــن حظــر 

 .اإلنسان من جراء تلك الكوارث

 تؤكد عىل أن احلق يف اإلقامة والتنقـل حـق الدويلفإذا كانت قواعد القانون 

ــة ١٢مــن حقــوق اإلنــسان بموجــب املــادة   مــن العهــد الــدويل للحقــوق املدني

لعهـد ذاتـه هـو حـق  مـن ا٤والسياسية ، كام أن هذا احلق بموجب القانون املادة 

 ..)١(قابل للتحليل منة يف ظل الظروف االستثنائية والطارئة  التي متر هبا األوطان

للعدالــة اجلنائيــة وحقــوق  وضــع معهــد رسقوســة الــدويلوىف هــذا الــشأن 

جملـس األمـم  وهي مبادئ غري ملزمة تبناها ما يعرف بمبادئ رسقوسة اإلنسان

ضـوابط لـضبط احلريـة   وتـضمنت١٩٨٤واالجتامعي عام  املتحدة االقتصادي

                                                                                                                                        
certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour 
remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à 
prévenir la dégradation de l'environnement. 

 .والسياسية من العهد الدويل للحقوق املدنية ١٢ وكذا املادة ٤راجع يف ذلك املادة ) ١(



  

)٢٠٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 قـررت بـأن القيـود املفروضـة عـىل حاالت الطوارئ الصحية، حيث الفردية يف

تكـون متوافقـة  احلقوق املدنية والسياسية جيب أن حقوق اإلنسان يف ظل ميثاق

وتفـرض  عىل رضورة سائغة ثابتـة بالـدليل، وقائمة ،احرتام حقوق اإلنسانمع 

 .الئموم  وبشكل مناسبًتدرجييا

اإلنـسان  قد تستند إليهـا الدولـة لتقييـد حقـوق ومن األسباب السائغة التي

عـىل األفـراد لـدواع  الـصحة العامـة، وبالتـايل فـإن احلجـر هي مقتضيات محايـة

وهو احلد مـن ،  و  أن ن معناه  ، بامن ور   أن صحية 

 وأن يكـون احلجـر يف،    ُ    وأن ُ ، املرض واحتواؤه انتشار

    ا وا وأال تشوبه ،    وار اورة ،  أ اود 

  اد دون أــاق ا ، ا ــرص يف نط   اوأن ينح

jurisdiction التي تتمتع هبا الدولة . 

 ون اما  ص ا ا.  

  مؤمترات متعـددة هبـدف١٨٥٢عام  ة منذعقدت العديد من الدول األوربي

 ض اا،  وكـان أغلبهـا يتعلـق  مكافحة األمراض السارية وضـبطها،

 بنتيجـة تـذكر، إال أنـه قـد أبرمـت بعـض كثري منهـا مل ختـرج منـه تلـك الـدولو

 ١٨٩٢الشأن منها اتفاقية البندقيـة لعـام  املعاهدات الدولية يف هناية املطاف هبذا

  يف١٨٩٣قنـاة الـسويس، واتفاقيـة عـام  مرض الكولريا يف طريقوالتي تتعلق ب

  يف شـأن١٨٩٤واتفاقيـة بـاريس لعـام  شأن مرض الكولريا يف الدول األوربية،

 .مرض الكولريا يف طرق مرور احلجاج



 

)٢٠٦( ا صارث ات ا  ن اما  و  
  

،   يف الـرشقامر وء ان     يف شـأن١٨٩٧واتفاقية البندقيـة لعـام  

 لتحديــد اخلطــوات واإلجــراءات التــي واملــؤمتر الــذي عقــد عــىل مــستوى دويل

 .الطاعون يف أوروبا وانتقاله إليها يتوجب اختاذها للحيلولة دون انتشار

 أبرمـت ١٩١٢ويف عام  ١٩٠٣عام  تم توقيع معاهدة إضافية يف باريس  ثم

ـــة ـــاريس، اتفاقي ـــراف يف ب ـــددة األط ـــحية متع ـــصيل  ص ـــسم بالتف ـــت تت وكان

واملعاهـدات الـسابقة هلـا،  فاقيـاتووضعت كبديل عن كافـة االت واالستيعاب

 مادة، كام تبادل املصادقة ١٦٠  دولة وتتكون االتفاقية من٤٠عليها  وقد وقعت

 ، ثـم وقعـت اتفاقيـة ١٩٢٠عـام   دولـة مـن الـدول املوقعـة يف بـاريس١٦عليها

 ١٩١٢كبديل عـن اتفاقيـة عـام  ١٩٢٦متعددة األطراف يف باريس عام  أخرى

 . مادة١٧٢وتتكون من  تلف دول العامل دولة من خم٥٨عليها  ووقع

  ل ل وا   باستقراء الوضع القانوين ملواجهه الكوارث  

ُالبيئية نجد أن مبدأ التخفيف من الكوارث يعد من أهم املبادئ اخلاصة ملواجهه 

 .الكوارث البيئية التي تؤثر عىل صحة اإلنسان 

بادئ الوقائية ملواجهه الكـوارث البيئيـة  الوضع القانوين للمباستقراءإال أن 

نجد أهنا ركـزت عـىل مبـدأ الوقايـة مـن الكـوارث البيئيـة  وأعطتـه األولويـة يف 

البحــث والتطبيــق باعتبــاره املبــدأ األســمى ، وخــط الــدفاع األول ، والــذي لــو 

 له وصـمد يف مواجهـه الكـوارث البيئيـة التـي االستعدادأحسن املجتمع الدويل 

ــاة ا ــشار هتــدد حي ــا يف حاجــه إىل إعــامل مبــدأ التخفيــف مــن انت ــسان  ملــا كن ُإلن

الفريوسات واألوبئة  التي تؤثر عىل صحة اإلنسان ، إال أن املجتمع الدويل هلذا 

 . اليوم منتظر



  

)٢٠٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 ا ا 
  ات او  اص 

ارث اا   
  

 واالتفاقيـات ا املواثيق حرى بالذكر حرصت العديد من احلقوق التي أقرهت

الدولية، عىل كفالة حق اإلنسان يف احلياة وىف سالمة بدنـه وجـسده مـن األوبئـة 

، وال يمكن لإلنسان التمتع هبذا )١(والفريوسات التي تؤثر عىل حياة األشخاص

احلق إال إذا عـاش يف بيئـة صـحية سـليمة، إذ أن تلـوث البيئـة بـصورة املختلفـة 

ن سالمة اهلواء أو املـاء أو الطعـام بـشكل عـام ،ال يمكـن وعنارصه التي تنال م

لإلنسان ممارسة حقه يف احلياة وىف سالمة بدنه عىل الوجه األكمل وذلـك جيعـل 

  ).٢(سالمة البيئة مسألة رضورية للتمتع باحلق يف احلياة وىف سالمة اجلسد

ًوتواجه معظم دول العـامل  هتديـدا ال يقـل خطـورة عـن هتديـدات احلـروب 

لكياموية جراء انتشار فريوس كرونا ، وتتمثـل هـذه اخلطـورة يف تفـشى الوبـاء ا

ًواألمراض يف البيئة، ويبدوا واضحا عجز الدول بشكل منفرد واملجتمع الدويل 

بشكل عام عىل مواجهه هذا التحدي اخلطري ألسـباب تتمثـل يف عـدم الـسيطرة 

 . وقت ظهورهعىل هذه املخاطر

                                                        
(1) Sanjeev, Khagram & others, From the environmental and human 
security to sustainable security and development. Journal of Human 
Development, Vol. 4, No. 2, July 2003. pp. 291-292.  

ناســبة، بحــث  يف بيئــة صــحية منــسانجعفــر عبــد الــسالم، حــق اإل. راجــع يف ذلــك د) ٢(

 بإمــارة الــشارقة ، دولــة ياإلســالممنــشور بمناســبة الــدورة التاســعة عــرش ملنظمــة املــؤمتر 

   .٧اإلمارات العربية املتحدة ، بدون تاريخ نرش، ص



 

)٢٠٨( ا صارث ات ا  ن اما  و  
  

ستقبل التعامـل مــع هـذه التحـديات ألســباب ولـيس باإلمكـان اســتقراء مـ

تتعلق بطبيعتها التـي ال تعـرتف باحلـدود ، األمـر الـذي يـدعو إىل إعـادة بحـث 

ًبرنـــامج املواجهـــة البيئيـــة لتلـــك األوبئـــة ، فـــضال عـــن تبنـــى أولويـــات ذات 

مــستهدفات وقائيــة توســع قاعــدة العمــل األهــيل وتعــزز مــسامهة املجتمعــات 

 .بشكل مبارشاملحلية ومشاركة الفرد 

ونتيجة هلذا األمـر مل يكـن بإمكـان املجتمـع الـدويل املعـارص أن يتغافـل دور 

املنظامت الدولية واإلقليمية يف ترقية ومكافحة األوبئة مـن أجـل محايـة اإلنـسان 

من تلك الكوارث ، وعىل ذلك يمكننا بيان اآلليات الدولية حلامية اإلنسان مـن 

 :بني التاليني الكوارث البيئية من خالل املطل

  اارث   ص  ا  دور ات ا   : ا اول   
ا.  

 ما ا:     ا  تدور ا ا ص ارثا  
ا.   

  ا اول 
 ت ادور ا   

  صا ارث اا    

ة منع املعاناة البرشية حيثام وجـدت والتخفيـف منهـا هبـدف تقتىض اإلنساني

محاية احليـاة والـصحة ، وكفالـة االحـرتام لإلنـسان وتعزيـز التفـاهم والـصداقة 

ًفــضال عــن احــتالل القــضايا اإلنــسانية مكانــة بــارزة يف الــسياسة ، )١(والتعــاون

اجــه الدوليـة، ومــن أســباب تعــاظم دور القــضايا اإلنـسانية ذلــك أنــة عنــدما تو

                                                        
(1) Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, 
Déclaration de principles relatifs aux forêts, conférence des Nations 
Unies sur l’environnement et le développement, Nations Unies, New 
York, 1993, pp 61-65.  



  

)٢٠٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
حكومات العامل مطالب القيام بعمل صعب كثريا ما تكون الوسـائل اإلنـسانية 

 ).١(أسهل خمرج

من اجلدير بالذكر هتتم املنظامت  الدولية بكل احلاالت التي هلا تأثري مبارش و

عىل اإلنسان وصحته، رغم التنوع يف املنظامت الدولية من عامة إىل إقليمية ومن 

حكوميـة؛ كـل هـذه املـنظامت أعطـت قيمـة فعليـة متخصصة إىل مـنظامت غـري 

للبيئة وأدرجتها ضمن أهدافها التي تأسست منهـا ،لكـون البيئـة هـي حـق مـن 

  .)٢ (حقوق اإلنسان وتعد من اجليل الثالث حلقوق اإلنسان

وعىل ذلك نتناول دور املنظامت الدولية حلامية اإلنسان من الكوارث البيئيـة 

 :من خالل الفرعني التاليني

  اارث     ص دور  ا اة   ا      : اع اول 
ا.  

 مع اا :ا   ا ا  صدور  ارثا  
ا.  
  

                                                        

أمحد أبو الوفا، الوسيط يف قانون املـنظامت الدوليـة ، دار الثقافـة العربيـة ، القـاهرة .د) ١(

  .٦٣٢، ص١٩٨٤

(2) Marcelo Dias Varella . Le role des O. N. G. dans le developpemens 
du droit international de lenvironnement, journal du droit 
mternatianal , Janver fevier- mars 2005, n1/2005, p 42. 



 

)٢١٠( ا صارث ات ا  ن اما  و  
  

  اع اول
   دور  ا اة

   اارث اا  ص  
  

ًحل املشاكل البيئية العاملية، وبوصفها حمفال تعمل منظمة األمم املتحدة عىل 

ًدوليا لبناء توافق الرأي والتفاوض عىل االتفاقات، فضال عن معاجلتها مشاكل  ً

عاملية مثل تغري املناخ، وتآكل طبقة األوزون، والنفايات السامة ، وتلوث اهلواء 

 تـدوم واملاء، فهذه مشاكل إن مل تعالج، لن يمكن لألسـواق واالقتـصاديات أن

يف األجل الطويل عىل املستوى الدويل، لكـون األرضار البيئيـة تـستنزف الثـروة 

  ).١ (الطبيعية التي يقوم عليها نمو اإلنسان وبقاؤه

ومنذ نشأة األمم املتحدة فهي هتتم بحامية البيئة اإلنـسانية مـن كافـة أشـكال 

 خاليـة مـن األرضار التي تلحـق باإلنـسان، ويعتـرب حـق اإلنـسان يف بيئـة نظيفـة

التلــوث مــن أهــم تلــك احلقــوق، وقــد ســامهت املنظمــة يف إعــداد الكثــري مــن 

 ).٢(االتفاقيات الدولية اخلاصة بحامية البيئة من التلوث

عـىل رضورة أن تتعـاون الـدول  كام أسهمت يف إصدار امليثاق العـاملي للطبيعـة

 الطبيعة من خالل واملنظامت واألفراد واهليئات غري احلكومية من أجل املحافظة عىل

  ).٣( أنشطة مشرتكة، وحث الدول عىل عقد معاهدات دولية تستهدف محاية البيئة

                                                        
(1) “Mapping human rights obligations relating to the enjoyment of 
a safe, clean, healthy and sustainable environment: focus report on 
human rights and climate change”(June 2014)  
www.ohchr.org/Documents/Issues/Environment/MappingReport/Cli
mateChangemapping15-August.docx . 

 .  من عصبة األمم املتحدة٢٢راجع يف ذلك املادة ) ٢(

 . ١٦٩ضة العربية طبعة ، ص صالح الدين عامر،القانون الدويل للبيئة، دار النه. د) ٣(



  

)٢١١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ًوبالرجوع إىل ميثاق األمم املتحدة حيث جاء يف ديباجته مؤكدا عـىل الـدفع 

بالرقى االجتامعي قدما ورفع مستوى احلياة إىل جو من احلريـة أفـسح يف سـبيل 

 حتقيق التعـاون الـدويل عـىل حـل املـسائل الدوليـة وكذا، )١(ًهذه الغايات اعتزاما

رغبة يف هتيئة دواعي االسـتقرار ،)٢ (ذات الصبغة االقتصادية والثقافية واإلنسانية

 .)٣(والرفاهية لألشخاص

 ٢٧٧/٧٢وقــد اعتمـــدت اجلمعيـــة العامـــة لألمــم املتحـــدة القـــرار رقـــم 

للقـانون البيئـي  هيدف إىل توفري إطـار شـامل "وضع ميثاق عاملي للبيئة"بشأن

ــة  ــزه يف ضــوء التحــديات البيئي ــه ،وتعزي ــادة ترســيخه، وتدعيم الــدويل واىل زي

امللحة، وحتسني تنفيذ القـانون البيئـي الـدويل لتعزيـز أهـداف التنميـة املـستدامة 

  .).٤(وكذلك األهداف والغايات البيئية املتفق عليها عامليا

           ا   ةا ا   ارث      وا  نم
  :ا  ل

أو : ةا ا م)UNEP.( 

 يعترب برنـامج األمـم املتحـدة اإلنامئـي شـبكة التنميـة العامليـة التابعـة لألمـم 

ــوارد  ــدول عــىل املعرفــة واخلــربة وامل ــامج إىل حــصول ال املتحــدة، ويــدعو الربن

 .ملساعدة الشعوب عىل بناء حياة أفضل

                                                        

 .ميثاق األمم املتحدةديباجة : راجع يف ذلك) ١(

 .ميثاق األمم املتحدةالفصل األول من : راجع يف ذلك) ٢(

 .ميثاق األمم املتحدةالفصل التاسع من : راجع يف ذلك) ٣(

 .٢٠١٨مايو ١٠ الصادر يف ٢٧٧/٧٢راجع يف ذلك القرار رقم ) ٤(



 

)٢١٢( ا صارث ات ا  ن اما  و  
  

السلطة البيئية العاملية الرائدة التي تضع جدول األعامل البيئي العـاملي، وهو 

وتعــزز التنفيــذ املتــسق للبعــد البيئــي للتنميــة املــستدامة داخــل منظومــة األمــم 

 .)١(املتحدة، وتعمل كمنارص رسمي للبيئة العاملية

تـشجيع الــرشاكة يف رعايـة البيئــة مـن خــالل إهلــام كـام يقــوم الربنـامج عــىل 

الم ومتكني األمم والشعوب لتحسني نوعيـة حيـاهتم دون املـساس بأجيـال وإع

ً بلدا، وتتعاون ١٦٦وتنترش مكاتب برنامج األمم املتحدة اإلنامئي يف ،)٢(املستقبل

                                                        

   ٢٠١٥ امج األمم المتحدة للبیئة، دیسمبربرن  راجع يف ذلك ) ١(

-Climate Change and Human Rights     

www.unep.org/NewsCentre/default.aspx?DocumentID=26856&Artic
leID=3563 
-Unless We Act Now: the Impact of Climate Change on Children 

www.unicef.org/publications/index_86337.html. 

ـــشاء) ٢( ـــة بإن ـــات املتعلق ـــبحت املقرتح ـــذكر أص ـــرى بال ـــدة  وح ـــم املتح ـــة األم منظم

 يف ) UNEP(احلـايل  األم�م المتح�دة البیئ�ي  تشكك يف فعالية برنامج)  UNEO ( للبيئة

ًا كـون بمثابـة مؤسـسة مرسـاة يف نظـامالتعامل مع نطاق القضايا البيئية العاملية، وأنشئت لت

، وفشلت يف تلبية هذه املطالب، لقد أعيق برنـامج األمـم ) GEG( إلدارة البیئیة العالمیة

ً كربنامج بدال من وكالة متخصصة مثل منظمة التجارة العاملية أو املتحدة للبيئة بسبب لقبه

منظمـة الــصحة العامليــة ، باإلضــافة إىل نقــص التمويــل التطــوعي، أدت هــذه العوامــل إىل 

نداءات واسعة النطاق إلصالح برنامج األمـم املتحـدة للبيئـة، وعقـب نـرش تقريـر التقيـيم 

الـرئيس الفرنـيس "، قام ٢٠٠٧ري املناخ يف فرباير الرابع للفريق احلكومي الدويل املعني بتغ

 دولـة، ودعـا برنـامج البيئـة إىل ٤٦ وبـدعم مـن "نـداء بـاريس للعمـل" بـتالوة "شـرياك 

االستبدال من قبل منظمة األمم املتحدة للبيئة اجلديدة واألقوى، عىل غرار منظمـة الـصحة 



  

)٢١٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
مع هـذه البلـدان ملـساعدهتا يف تطبيـق احللـول التـي أوجـدهتا ملواجهـة حتـديات 

دراهتا املحلية، فإهنـا تعتمـد عـىل التنمية العاملية والوطنية، ومع تطوير البلدان لق

 ).١(برنامج األمم املتحدة اإلنامئي

م:ممون اا  ةا ا .  

 ١٩٩١يرجع إنشاء مكتب األمـم املتحـدة لتنـسيق الـشؤون اإلنـسانية عـام 

باعتباره أحد اهليئات يف أمانة األمم املتحدة ،وهو يدعم تعبئـة ومتويـل وتنـسيق 

ــوارث اإل ــدة والك ــوارئ املعق ــاالت الط ــتجابة حل ــسانية يف االس ــراءات اإلن ج

 . الطبيعية

يرأس منسق شؤون اإلغاثة الطارئة مكتب األمم املتحـدة لتنـسيق الـشؤون 

اإلنسانية، ويرشف عـىل تنـسيق املـساعدة اإلنـسانية املقدمـة مـن األمـم املتحـدة 

 .حلاالت الطوارئ املعقدة والكوارث الطبيعية

ًعمل منسق شؤون اإلغاثة يف حاالت الطوارئ أيضا كمنـسق مركـزي كام ي

 . ألنشطة اإلغاثة احلكومية وغري احلكومية الدولية

ــشؤون  ــسيق ال ــم املتحــدة لتن ــني املفوضــية ومكتــب األم وترجــع العالقــة ب

اإلنسانية إىل أوائل التسعينيات وهي عالقة واسعة النطاق، تـشمل املـشاركة يف 

                                                                                                                                        

ـــ  ــدول ال ــضمنت ال ــة، و ت ــاد األورويب و٥٢العاملي ــدة  دول االحت ــات املتح ــشمل الوالي مل ت

  .األمريكية و الربازيل وروسيا واهلند والصني، وهي أكرب مخس انبعاث لغازات الدفيئة 

 العـام ياإلنامئراجع يف ذلك تقرير التنمية البرشية  الصادر عن برنامج  األمم املتحدة ) ١(

مطبوعـات األمـم  يف عـامل منقـسم ، نساين حماربة تغيري املناخ ، التضامن اإل٢٠٠٧،٢٠٠٨

  .٤٥املتحدة ، ص



 

)٢١٤( ا صارث ات ا  ن اما  و  
  

ص باألمم املتحدة ألزمات النزوح الداخيل لوضع آليات هنج املجموعات اخلا

 . مشرتكة للتنسيق اإلنساين

وحرى بالذكر شهد إصالح منظومة األمم املتحـدة يف العقـد املـايض إنـشاء 

 .ًهنج املجموعات، فضال عن آليات جديدة للتمويل اإلنساين

 وقــد أتاحــت ركــائز اإلصــالح هــذه للمفوضــية ومكتــب تنــسيق الــشؤون 

ــ ــىل اإلن ــة، ع ــسيق وثيق ــات تن ــاء عالق ــساين بن ــال اإلن ــائهام يف املج سانية ورشك

 .الصعيدين امليداين والعاملي 

 وهـي آليـة -ومع ذلك، من خالل اللجنة الدائمة املـشرتكة بـني الوكـاالت 

 تــستطيع املفوضــية ،ومكتــب األمــم -حتديــد التنــسيق املــشرتك بــني الوكــاالت

صنع وتطـوير املنتجـات التـي يعتمـد عليهـا املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، 

أعضاء اللجنة الدائمـة املـشرتكة بـني الوكـاالت للتوجيـه املعيـاري والعمـيل يف 

املجاالت كتقييم االحتياجات وإدارة املعلومات واإلنذار املبكر والتأهب ونوع 

 . اجلنس واإلجراءات اإلنسانية واجلهود املشرتكة حلشد الدعم

ًكام يدير مكتب األمم املتحـدة لتنـسيق الـشؤون اإلنـسانية أيـضا الـصندوق 

وهـو آليـة متويـل مجـاعي تـستفيد منهـا الوكـاالت ،املركـزي ملواجهـة الطـوارئ 

اإلنسانية التابعة لألمم املتحدة، وتستطيع املفوضية احلـصول عـىل التمويـل مـن 

 .هذا الصندوق لعملياهتا عىل املستوى املحيل

  



  

)٢١٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

  ماع ا 
ا ا  دور  

ارث اا  صا      
  

من اجلدير بالذكر أن هناك دور واضح عىل الصعيد الـدويل منـوط بالـدوائر 

الصحية  ملنظمة الصحة العاملية ينبغي هلا تأديته يف محاية صحة الناس وعـافيتهم 

شاملة اجلاريـة عـىل مـستوى من آثار الكوارث البيئية ، مـن أجـل االسـتجابة الـ

 .)١(منظومة األمم املتحدة، وذلك بإتاحة خربهتا يف امليدان الصحي

     ا ّا  و)who()ُهـي الـسلطة التوجيهيـة والتنـسيقية )٢

َضــمن منظومــة األمــم املتحــدة فــيام خيــص املجــال الــصحي، واحلاميــة الــصحية 

ٍ عـن تأديـة دور قيـادي يف معاجلـة لإلنسان عىل املـستوى الـدويل، وهـي مـسئولة ِ

املسائل الصحية العاملية، وتصميم برنـامج البحـوث الـصحية ووضـع القواعـد 

ّواملعايري وتوضيح اخليارات السياسية املسندة بالبينات وتوفري الدعم التقني إىل 

  .)٣ (البلدان ورصد االجتاهات الصحية وتقييمه من أجل محاية اإلنسان

                                                        

سعد السيد، منظمة الـصحة العامليـة، جملـة األمـن واحليـاة ، جامعـة نـايف للعلـوم .د) ١(

 .٧٤ ، ص ٢٠٠٦، ٢٨٢ ، العدد ٢٥األمنية ، جملد رقم 

ٌهي واحدة من عدة وكاالت تابعة لألمم املتحـدة متخصـصة يف جمـال الـصحة، وقـد ) ٢(

 .رها احلايل يف جنيف، سويرسا ومق١٩٤٨ ابريل ٧ُأنشئت يف 

(3) World Healeh Organisation M Global Strategy for health for all 
by the year 2000 – health for all, No, 3, 1981. 



 

)٢١٦( ا صارث ات ا  ن اما  و  
  

 بالشخصية القانونية الدولية التي متنحها احلق  العامليةةوتتمتع منظمة الصح

ًيف إجراء اتفاقيات مع كافـة دول العـامل ، فـضال عـن دورهـا البـارز يف مكافحـة 

  ).١(الكثري من األوبئة واألمراض التي تؤثر عىل صحة اإلنسان

وينص دستور املنظمة عىل التأكيد عىل رضورة التمتع بأعىل مـستوى ممكـن 

 هو أحد احلقوق الرئيسية لكل شخص بدون متيز بـسبب العـرق أو من الصحة

الدين أو الوضع االقتصادي واالجتامعي ، ومنـذ إنـشاء منظمـة األمـم املتحـدة 

ًوهى تتعاون معها تعاونا وثيقا مع منظمة الصحة العاملية يف كافة األمور املتصلة  ً

  ).٢( بالرعاية الصحية

التعـاون  يف  جهودهـاحلادي والعـرشينُمنظمة الصحة يف القرن اوقد بذلت 

احلصول عىل خدمات الرعاية األساسية وعىل الوقوف بـشكل  من أجل الدويل

 .)٣(مجاعي ملواجهة الكوارث عرب الوطنية

وتعمل املنظمة عىل تـدعيم كافـة اجلهـود ملـساعدة الـدول الناميـة مـن أجـل 

فيـات، وتكـريس الوقاية من األمراض واألوبئة والتغلب عـىل ارتفـاع نـسبة الو

ــن أجــلهــوداجل ــة  م ــشار األوبئ ــدول مــن انت ــة ال ــشطة هبــدف محاي ــدعيم األن  ت

                                                        

عبد الكريم علوان، الوسيط يف القانون الدويل العام ، دار الثقافة ، الكتاب الثالث، .د ) ١(

 ٧١، ص ٢٠٠٤ ، عامن طبعة نسانحقوق اإل

ــة ، النظريــة العامــة ، منظمــة األمــم املتحــدة ، .د) ٢( وائــل أمحــد عــالم، املــنظامت الدولي

  .٥٩٩ ، ص ٢٠١٩املنظامت اإلقليمية ،دار النهضة العربية 

(3) The Editors of Encyclopedia Britannica, World Health 
Organization, 2020, available on: 
https://www.britannica.com/topic/World-Health Organization 



  

)٢١٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
واألمراض التي ترتبط بشكل كبري بالفقر، ونقـص امليـاه والغـذاء، وقـد أصـبح 

 .)١(ًهدف املنظمة هو الصحة للجميع معربا عن إرادة حقيقية ملعظم دول العامل

 العديــدة ، مثــل رعايــة فكــان هلــا الفــضل يف القــضاء عــىل بعــض األمــراض

؛ األمومة والطفولة ، ووضع برنامج لتنظيم النسل، والوقاية من  مرض السيدا 

ــراض، ــن األم ــا م ــوم بوغريه ــدول بالكام تق ــد ال ــراض تتزي ــد أم ــصينات ض ح

الـــدفترييا ، واحلـــصبة، والـــسعال الـــديكى، والتيتـــانوس، وشـــلل األطفـــال ، 

، ومـن ١٩خري جائحة كرونا كوفيـد وأنفلونزا الطيور واخلنازير، وىف اآلونة األ

ًهذا املنطلق أضحى هدف املنظمة واضحا بإيقاف هذا املرض واعرتاض انتقاله 

من إنسان ألخر وذلـك مـن خـالل احتـواء هـذا املـرض عـىل املـستوى العـاملي، 

والنجاز هذا اهلدف تقـوم املنظمـة بتوصـيل املعلومـات الـصحية واإلرشـادات 

 إلتباعهـا والـسري طبقـا لتعليامهتـا مـن أجـل محايـة الدقيقة عىل املـستوى الـدويل

 . )٢(األشخاص عىل املستوى الدويل

                                                        

علوانى مبارك، دور املنظامت الدولية املتخصصة واملنظامت الغري حكوميـة يف محايـة .د) ١(

ة، جامعـة البيئة من التلوث، جملة املفكـر ، العـدد الرابـع ، كليـة احلقـوق والعلـوم الـسياسي

  .٦٢٠ ، ص ٢٠١٨حممد بوضياف، 

، دار نـسانأبو اخلري عطية، الضامنات القانونية الدوليـة والوطنيـة حلاميـة حقـوق اإل.د) ٢(

 .٢٣٥، ٢٣٤، ٢٢٣، ص ٢٠٠٤النهضة العربية، الطبعة األوىل 



 

)٢١٨( ا صارث ات ا  ن اما  و  
  

ًوتظــل منظمــة الــصحة العامليــة ملتزمــة التزامــا راســخا باملبــادئ الــواردة يف  ً

  .وذلك من أجل حتقيق األهداف التالية)١(ديباجة دستورها

ًالصحة هي حالة من اكتامل الـسالمة بـدنيا وعقليـا واجتامعيـا - ً ، ال جمـرد ً

  .انعدام املرض أو العجز

 أحـد احلقـوق األساسـية لكـل يعـدالتمتع بـأعىل مـستوى مـن الـصحة  -

ــة  ــسياسية أو احلال ــدة ال ــدين أو العقي ــرص أو ال ــسبب العن ــز ب ــسان، دون متيي إن

 .االقتصادية أو االجتامعية

، وهي  الصحيالسلم واألمنلتحقيق صحة مجيع الشعوب أمر أسايس  -

 .ون األكمل لألفراد والدولتعتمد عىل التعا

 .ما حتققه أية دولة يف جمال حتسني الصحة ومحايتها أمر له أمهيته للجميع -

ـــدان املختلفـــة يف حتـــسني الـــصحة ومكافحـــة  - تفـــاوت التنميـــة يف البل

 .األمراض، وال سيام األمراض السارية، خطر عىل اجلميع

يش بانـسجام النشأة الصحية للطفل أمر بالغ األمهية؛ والقدرة عـىل العـ -

 .يف بيئة كلية متغرية أمر جوهري هلذه النشأة

إتاحة فوائد العلوم الطبية والنفسية وما يتـصل هبـا مـن معـارف جلميـع  -

 .الشعوب أمر جوهري لبلوغ أعىل املستويات الصحية

                                                        

ميـساء فتحـي، تقيـيم جـودة املؤسـسات الـصحية احلكوميـة حـسب : راجع يف ذلك ) ١(

الصحة العاملية ، دراسة حالة الوالدة بمجمع الشفاء الطبي ، كلية التجارة ، معايري منظمة 

 .٧٤ ، ص ٢٠١٦اجلامعة اإلسالمية بغزة ، فلسطني 



  

)٢١٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
الرأي العام املستنري والتعاون اإلجيايب من اجلمهور هلام أمهية قـصوى يف  -

 .حتسني صحة البرش

ت مسئولة عن صحة شعوهبا وال يمكن الوفاء هبذه املـسؤولية احلكوما -

 .إال باختاذ تدابري صحية واجتامعية كافية

    ل و   يمكـن القـول أن منظمـة الـصحة العامليـة هـي الـسلطة 

الرئيسية للتوجيه والتنسيق داخل منظومة األمم املتحدة بـشأن العمـل الـصحي 

، والقــضاء عليهــا، وحتــسني الظــروف الــدويل ، وذلــك مــن أجــل منــع األوبئــة

اإلغاثـة  الغذائية، والصحية، والبيئية لألشخاص عىل املستوى الـدويل،كام تـوفر

ــدم ــات وتق ــب احلكوم ــىل طل ــاء ع ــة بن ــة الطارئ ــسهيالت  ّالطبي ــدمات والت اخل

  .للمجموعات من ذوي االحتياجات اخلاصة

ما ا  
 ا  تدور ا   

ا   ارث اا  ص  
  

ً دورا هامــا يف محايــة غــري احلكوميــة أو املتخصــصةأصــبح دور املــنظامت  ً

اإلنسان من الكوارث البيئية عىل املستوى الدويل ، حيث أهنا يف الوقت احلارض 

تتمتع بعالقات تعاون كبرية ومهمة يف العديد من األطراف الدولية التـي تطلـع 

  . )١(ال عملية التنمية البيئية املستدامةبمامرسة دور هام يف جم

 وتشرتك مجيع املنظامت غـري احلكوميـة العاملـة يف جمـال حقـوق اإلنـسان يف 

هدف مشرتك وهو مجع املعلومات وتسجيلها وعرضها عىل احلكومات للتـأثري 

                                                        
( 1 ) Gaëlle BRETON-LE GOFF l'influence des organisations non 
gouvernementales sur la négociation de quelques instruments 
internationaux, édi�ons YVON Thomson, BRUXELLES, 2001, p 14.  



 

)٢٢٠( ا صارث ات ا  ن اما  و  
  

،كـام عهـدت عـصبة األمـم املتحـدة عـىل أمهيـة دور )١(يف سياساهتا نحـو األفـراد

مية حلامية اإلنـسان مـن الكـوارث البيئيـة والتعـاون بـني العـصبة املنظامت اإلقلي

يوافق أعـضاء العـصبة " عىل أن ٢٥واجلمعيات املتخصصة حيث نصت املادة 

ًعىل التشجيع والدفع قدما بإنشاء مـنظامت الـصليب األمحـر الوطنيـة املـرخص 

حاء هبا، والتي تستهدف حتسني الصحة ، ومنع األمراض ، وختفيف اآلالم يف أن

خدمـة شـعب  يف ،وال تسعى هذه املنظامت إىل الربح وال تنحرص)٢("العامل كافة

 .)٣(دولة بعينها

ــن  ــسان م ــة اإلن ــة حلامي ــنظامت اإلقليمي ــا أن نبــني دور امل ــك يمكنن وعــىل ذل

 :الكوارث البيئية من خالل الفرعني التاليني

ل دور اد او ت ا ا وا: اع اول
ا   صاارث اا  .  

 ع اام :       ا   ا  ت اصدور ا   
ارث اا.  

  

                                                        

، مرجـع نسانأبو اخلري عطية، الضامنات القانونية الدولية والوطنية حلامية حقوق اإل.د) ١(

 .٢٣٧سابق ،ص 

 .  من عهد عصبة األمم املتحدة٢٥راجع يف ذلك املادة  ) ٢(

الدويل ، منـشأة املعـارف  طلعت الغنيمى، الغنيمى يف التنظيم حممد.د:يف هذا املعنى  ) ٣(

سعيد سامل جويىل، املنظامت غـري احلكوميـة يف .ً، وأيضا د٢١٨ ص،١٩٧٤باإلسكندرية، 

 .٥٢ ،ص ٢٠٠٣النظام القانوين الدويل ،دار النهضة العربية 



  

)٢٢١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

  اع اول 
 ود ادور ا ا ت ا   

ل اواارث اا  صا     
  

جهـة )IFRC(دويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر يعترب االحتاد ال

 وهو يتكون من شبكة فريـدة مـن املتطـوعني عـىل نساينجمال العمل اإل يف رائدة

،وهــو يعمــل  قبــل حــدوث الكــوارث وحــاالت الطــوارئ )١(املــستوى الــدويل

 تلبيـة االحتياجـات وحتـسني ظـروف من أجل حتقيـقالصحية، خالهلا وبعدها، 

 .)٢(لمترضرين من جراء أية كوارث وأزمات صحيةاملعيشة ل

ويعد االحتاد من املنظامت الدوليـة غـري احلكوميـة والتـي تتمتـع بالشخـصية 

زمـن الكـوارث التـي هتـم  يف من أعامل إنـسانية به ًالقانونية الدولية نظرا ملا يقوم

، أو ُّ ويقوم بذلك دون حتيز إىل أي جنسية، أو عرق، أو جنس)٣(البرشية بأكملها

ُمعتقد ديني، أو طبقـة اجتامعيـة، أو رأي سـيايس، واالحتـاد ملتـزم بـشعار إنقـاذ  ُ

                                                        

 يف حاالت الكوارث الطبيعية يف القانون الـدويل العـام نسانحممود توفيق، محاية اإل.د) ١(

 رسـالة دكتـوراه جامعــة القـاهرة ،منـشوره ب دار النهـضة العربيــة والـرشيعة اإلسـالمية،

 .٤٧٥، ص ٢٠١٣

،مرجع نـسانأبو اخلري عطية، الضامنات القانونية الدولية والوطنية حلامية حقوق اإل.د) ٢(

 .٢٨٥،٢٦١سابق ،ص 

سعيد سامل جويىل، املنظامت غري احلكومية يف النظام القانوين الدويل ،مرجـع سـابق .د) ٣(

 .٢١٩،ص 



 

)٢٢٢( ا صارث ات ا  ن اما  و  
  

ــسرتشدا ــرتاتيجيةإب ًاألرواح م ــصدي ٢٠٢٠س ــة للت ــل مجاعي ــة عم ــي خط  وه

 ).١(للتحديات اإلنسانية والتنموية الكربى خالل هذا العقد

ًيــساعد االحتــاد أيــضا املجتمعــات املحليــة األشــد ضــعفا للتغلــب عــىلكــام  ً 

األزمات من خالل أنـشطة التأهـب  لتلـك الكـوارث، وتـشمل تعزيـز قـدرات 

أعضائه من مجعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر عـىل تنفيـذ بـرامج فعالـة يف 

جمال اإلغاثة الطارئـة والتأهـب للكـوارث والرعايـة الـصحية واملجتمعيـة، كـام 

 .يمثل هذه اجلمعيات عىل املستوى الدويل

ــذ ــل ال ــشمل العم ــة وي ــة الدولي ــال احلرك ــه فع ــت ب ــشطة إىلًي قام ــم أن  دع

اجلمعيات الوطنيـة لـصالح الـسكان املستـضعفني مـن تعزيـز خـدمات الرعايـة 

  .)٢(  البيئيةللكوارثالصحية، وإرشاك املجتمعات املحلية، والتأهب 

 ويتضمن ذلك زيادة اإلمدادات يف املرافق الصحية، وتوسيع نطـاق بـرامج 

ة مــن املــرض بــام يف ذلــك يف أمــاكن االحتجــاز، الــرصف الــصحي والوقايــ

                                                        

ً بلــدا عــىل املــستوى الــدويل، ويرجــع تأسيــسه إىل عــام ١٥٠ ويــضم االحتــاد حــوايل ) ١(

 مجعيــة للــصليب ١٨٦، ويقــع مقــره يف جنيف،وقــد بلــغ عــدد مقراتــه الوطنيــة إىل ١٩١٩

 . مليون متطوع١٥٠األمحر واهلالل األمحر وحوايل 

حلاميـة يف إطــار العمــل املبـادئ واألعــامل املعتمــدة بـشأن املــساعدة وا:راجـع يف ذلــك) ٢(

 ٧ الصادر عن املؤمتر الدويل السادس والعرشين للصليب األمحر يف ٤،القرار رقمنسايناإل

  .١٩٩٥ديسمرب 



  

)٢٢٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
والتخفيف من اآلثار االقتصادية واالجتامعية لتفـيش املـرض مـن خـالل ضـامن 

 .)١(حصول املجتمعات املحلية عىل اخلدمات األساسية

كام يقدم االحتاد الدعم إىل الدول يف تنفيذ توجيهات منظمة الصحة العامليـة 

، وعـزل املـرىض ١٩وس كورونـا اجلديـد كوفيـدالرامية إىل الكشف املبكر لفري

 .ومعاجلتهم، وتتبع اتصاالهتم

وحتذر املنظمتان مـن أن وقـف االنتـشار العـاملي الـرسيع للجائحـة يتطلـب 

ًهنجا منسقا عىل نطاق يشمل التمويل والدعم عـىل مـستوى الـدول وعـىل  دويل ً

 .املستويات الوطنية

ــ ــة للهــالل األمحــر وال خيفــى اجلهــود العظيمــة للهيئــات واجلمعي ات العربي

والـــصليب األمحـــر يف تقـــديم اإلســـعافات األوليـــة للمـــصابني يف الكـــوارث 

ًوالرصاعات املسلحة، وتقديم املساعدات اإلغاثية، ولقد بدا هذا األمر واضحا 

ــديم اجلرعــات  ــعى املتطوعــون إىل تق ــث س ــريوس كورونــا حي ــة ف يف مواجه

حرتازية ملنع تفـيش الفـريوس، وتقـديم التوعوية بأمهية االلتزام باإلجراءات اال

املساعدات الالزمـة للمتـرضرين مـن اجلائحـة، وتواصـل اهليئـات واجلمعيـات 

الوطنية حراكها الفاعـل يف تطـوير أعامهلـا اإلنـسانية وختفيـف املعانـاة املـستمرة 

للماليني الذي يعيشون يف مناطق النزاعات والكوارث والرصاعات املـسلحة، 

ع عـىل احـرتام مبـادئ القـانون الـدويل اإلنـساين وتـسهيل وحث أطراف الـرصا

وصول مجيع مقدمي املساعدات اإلنـسانية لتوزيـع املـساعدات املنقـذة للحيـاة، 

                                                        
(1) Sudore el . " Limited literacy and mortaliy in the elderly : the 
health ,aging and body . composition study " Journal of General 
lnternal Medicine ,vol .  



 

)٢٢٤( ا صارث ات ا  ن اما  و  
  

ودعم إجراءات وآليات التنسيق لتوطني العمل اإلنساين ليكـون أكثـر شـمولية 

جابة يف معاجلة التحديات اإلنسانية املتزايدة وضامن كفاءة وفعالية رسعة االسـت

ــاة وتــوفري اســتجابة رسيعــة  لتجنــب تعطــل ســبل العــيش وحتــسني جــودة احلي

 .لالحتياجات اإلنسانية

ومن خالل ما سبق يمكن القول جيـب مـضاعفة اجلهـود إلبـراز أمهيـة نـرش 

القيم اإلنسانية وثقافة التسامح من أجـل تعزيـز الـسالمة الـصحية لألشـخاص 

كراهيــة ونبــذ اآلخــر، وإفــساح عــىل املــستوى الــدويل واالبتعــاد عــن خطــاب ال

املجال أمام العاملني يف املجال اإلنـساين مـن مـسعفني ومقـدمي املـواد اإلغاثيـة 

وتأمني احلامية الالزمـة هلـم ليتمكنـوا مـن الوصـول إىل الـضحايا واملستـضعفني 

 .وتقديم اخلدمات اإلغاثية هلم

  اماع 
ا  ت ادور ا   

  ص  اارث ا   ا
  

ــة املحليــة  ــدول واملــنظامت الطبي ــي تتخــذها ال ــك أن اإلجــراءات الت الش

والدولية يف مواجهة الكوارث البيئية إال أنه ال يمكنها منع الوبـاء مـن االنتـشار 

ــاد ــض ازدي ــالل خف ــن خ ــدرج م ــشكل مت ــاءه ب ــستطيع إبط ــا ت ــاالت لكنه  ح

لتي عىل النظم الصحية التعامل معها يف وتقليل عدد احلاالت احلادة ااإلصابات 

ًالوقت ذاته ، وبالتايل يكون دور املنظامت الطبية مسهال وليس رئيـسيا للتعامـل  ً ِّ ُ

، وعىل ذك يمكننـا أن "كورونا"  فريوسمع الكوارث البيئية كوباء عاملي مثل

نستعرض دور املنظامت الطبية غـري احلكوميـة يف محايـة اإلنـسان مـن الكـوارث 

 :ييل ئية من خالل ماالبي



  

)٢٢٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 ود: أو  ءأط :  

تعد منظمة أطباء بال حدود واحـدة مـن أهـم املـنظامت غـري احلكوميـة عـىل 

الصعيد الدويل، وتتمثل مهمتها األساسية يف تقديم املساعدات الطبيـة الطارئـة 

للمجتمعــات املتــرضرة مــن أزمــات خمتلفــة يف العــامل، ســواء كانــت رصاعــات 

،و هي منظمـة طبيـة إنـسانية دوليـة )١( كوارث بيئية أو أمراض وبائيةمسلحة أو

تقدم الرعاية الطبية عالية اجلودة إىل البالد املترضرة مـن األزمـات بغـض النظـر 

 .عن اختالف اجلنس أو دين أو االنتامء السيايس للمصابني أو املرىض

ختلفـة ، شـتى التخصـصات املاملكون مـن  وإذ يسعى فريق العمل التابع هلا

لالنخــراط يف مواقــع نائيــة وبيئــات قاســية مــع مــوارد بــاختالف الفــرق الطبيــة 

ومرافق حمدودة، مع علمهم بمخاطر بعض املهام التي توكل إلـيهم، عـىل نحـو 

 ."١٩-كوفيد"ما هو قائم يف التصدي جلائحة 

ويقوم عمل املنظمة عىل التعـاون بدرجـة رئيـسية مـع خـرباء اللوجـستيات 

ناء وخرباء املياه من أجل إنشاء بنية حتتية طبية أو إعادة بناء وتوفري ومهنديس الب

املرافــق الـــصحية مثـــل املستـــشفيات املهدمــة ملنـــع انتـــشار األوبئـــة أو ظهـــور 

ًاألمراض، وهو ما يتضح جليا يف بؤر الـرصاعات املـسلحة املمتـدة، عـىل نحـو 

تـوفري املـساعدات ًيضاعف من األعباء امللقاة عىل عاتق املنظمـة لتـشمل أيـضا 

                                                        

 سعيد سامل جويىل، املنظامت غري احلكومية يف النظام القانوين الدويل ،مرجع سـابق ،.د) ١(

 .٢١٩ص 



 

)٢٢٦( ا صارث ات ا  ن اما  و  
  

ًالغذائية للسكان الـذين تـرشدهم الـرصاعات وجتـربهم عـىل اهلجـرة بحثـا عـن 

  ).١(ىاملأو

    ل أما  ذ األطبـاء وأطقـم التمـريض العـاملون  يواجـه و

ً حتديا خاصا بالقدرة عىل االستمرار "أطباء بال حدود"واملتطوعون يف منظمة  ً

ام يف ظـل إصـابة العديـد مـنهم بـاملرض، ، السـي"كورونـا"  فريوسيف مواجهة

وفقدان حياهتم يف بعض األحيان، بل قد يتعرض بعضهم ألزمات نفسية حـادة 

من جراء احلاالت املختلفة التي يواجهوهنا، كـام أن الـنقص العـاملي يف معـدات 

 . الوقاية الشخصية تعرض حياهتم للخطر

 مـن اإلصـابة بفـريوس  محايـة العـاملني يف الرعايـة الـصحيةةلذا، من األمهي

، ألن ذلـــك يـــضمن اســـتمرارية تقـــديمهم الرعايـــة للمـــرىض يف "كورونـــا"

  . أو غريه من األمراض املزمنة"كرونا"احتياجاهتم الصحية سواء ارتبطت بـ

                                                        

ً بلـدا عـىل املـستوى ١٩وجتدر اإلشارة أن منظمة أطبـاء بـال حـدود لـدهيا مكاتـب يف ) ١(

مخـسة مراكـز  دولة، كام تـضم املنظمـة ٦٥الدويل من أجل تدعيم املشاريع القائمة يف نحو 

إلدارة عمليات اإلغاثة تتحكم بشكل مبارش باملشاريع امليدانية، وتقرر متى وأين وما هـي 

املساعدات الالزمة ومتى إهناء براجمهـا، يف حـني أن األدوار الرئيـسية للمكاتـب األخـرى 

هي توظيف املتطوعني ومجع التربعات ومساندة الشعوب عرضة للخطر فـضال عـن مجـع 

راجـع .القطاع اخلاص للحفاظ عىل االستقاللية املالية التي تتمتع هبا املنظمةالتربعات من 

ية الدوليـة، دراسـة حتليليـة نـسانماهر مجيـل أبـو خـوات ، املـساعدات اإل. د:يف هذا املعنى

 ، ٢٠٠٩وتطبيقية معارصة يف ضوء قواعد القـانون الـدويل العـام ، دار النهـضة العربيـة ، 

  ١٨٣، ١٨١ص



  

)٢٢٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 م :ء اأط :  

  ء اأط  MDM هي منظمـة فرنـسية غـري هادفـة للـربح إنـسانية 

 الطبية الطارئة وطويلة األجل للسكان الضعفاء مع الـدعوة دولية تقدم الرعاية

 .)١(إىل املساواة يف احلصول عىل الرعاية الصحية يف مجيع أنحاء العامل

ــدة  يف حــاالت و ــاء العــامل تواجــه حتــديات عدي ــت أن منظمــة أطب مــن الثاب

الكوارث البيئية خاصة فيام يتعلق بالرعاية الـصحية لألشـخاص عـىل املـستوى 

 من أجل اختاذ تدابري الوقاية مـن العـدوى الوبـائي ومكافحتهـا وخاصـة الدويل

،وفحص املرىض لتحديد أعراض الوباء ، وإنـشاء نقـاط "التباعد االجتامعي"

عـزل يف املرافـق، وإجـراء دورات تدريبيـة يف إدارة تـدفق املـرىض بالتنـسيق مــع 

حيـان، وتـوفري السلطات الصحية املحلية ومنظمة الصحة العاملية، يف بعـض األ

  .الدعم النفيس االجتامعي للمرىض وعائالهتم

حزمـة مـن التحـديات خـالل تـصدي فريـق ا  أطء ا      و

، مثل ضـعف القـدرة عـىل الـسيطرة "كورونا"عملها يف مناطق خمتلفة جلائحة 

عىل انتشار املرض، وتـوفري الـدعم لألشـخاص يف بيئـات غـري مـستقرة، وعـدم 

دات اخلاصة ببعض املـواد األساسـية، ونقـص تبـادل اخلـربات بـني توافر اإلمدا

أطباء املنظمة، ومحاية العاملني يف جمال الرعاية الصحية، وسيطرة اجلامعـات مـا 

ِّدون الدولة عىل املنافذ بشكل يعقد من فرص احلصول عىل الرتاخيص الالزمـة  ُ

                                                        

برنـار   طبيـب فرنـيس، بـام يف ذلـك١٥ مـن قبـل جمموعـة مـن ١٩٨٠عام تأسست يف ) ١(

 التي كان قد شارك يف تأسيسه MSF أطباء بال حدود بعد أن كان قد غادر منظمة كوشنار

    .١٩٧١يف وقت سابق من عام 



 

)٢٢٨( ا صارث ات ا  ن اما  و  
  

للرعايـة إلدخال املعـدات والعـاملني، ورفـض بعـض الـدول خـدمات املنظمـة 

 ."جهة أجنبية"الصحية باعتبارها 

وهتــدف  املنظمــة إىل تــوفري الرعايــة الطبيــة الطارئــة يف الوقــت املناســب 

خالية من القيود القانونية واإلدارية، والعمـل مـع الـسكان املحليـني لـضامن 

ــن  ــة ع ــالن نياب ــصحية، واإلع ــة ال ــنظم الرعاي ــل ل ــة األج ــتدامة طويل االس

  .)١( املجتمعات املستفيدة

                                                        

أطب�اء ب�ال   انقسام كوشـنري مـن منظمـةMDMوحرى بالذكر يرجع الدافع لتأسيس ) ١(

واختالفه عىل جوانب معينة من سياسات منظمة أطبـاء بـال حـدود، ورأى كوشـنري  حدود

، ) "الـشهادة" (témoignageختلت عن مبدأ املؤسـسني مـن  أطباء بال حدود أن منظمة

يف . والذي يشري إىل أن عامل اإلغاثة عليهم جعل الفظـائع التـي رأوهـا معروفـة للجمهـور

ال تـزال متـارس هـذا املبـدأ يف ظـل ظـروف معينـة، انتقلـت  أطب�اء ب�ال ح�دود مةحني منظ

، ١٩٩٤يف عـام  اإلبادة الجماعی�ة ف�ي روان�دا املنظمة إىل هنج أكثر حياديا نتيجة لتجارب

أطبـاء (ىل النقيض من هذا التحول يف سياسة منظمة أطباء بال حدود، أطباء حول العامل وع

ية عـن الـسياسة، خـشية أن يـساء نـسان تذكر عىل أنه ال يمكن فـصل املـساعدات اإل) العامل

استخدامها من قبل السياسيني ، راجع يف ذلك موقع املنظمة متاح عـىل الـرابط االلكـرتوين 

 :التايل

http://mdm-international.org/  



  

)٢٢٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 ا   
  

 يف حـــاالت الكـــوارث البيئيـة يف القـانون األشـخاصمحـــاية  تعترب قـضية

ًالدويل من أبرز القضايا التي شهدها املجتمـع الـدويل بـأرسة بدايـة مـن هنايـات 

 والتــي نــتج عنهــا حالــة مــن القلــق والــذعر بــسبب انتــشار الوبــاء ٢٠١٩عــام 

، والـذي صـنفته COVID 19  واملعـرف بــ املـستجد"فريوس كورونا"العاملي

منظمة الصحة العاملية واعتربته حالة طارئة للصحة العامة عىل املستوى الـدويل 

املنظومة الصحية يف معظم البلـدان عجزت الرتباطها بالوجود البرشي ؛ حيث 

ًونتج عنة عددا كبـريا مـن اإلصـابات منهـا مـن فـارق احليـاة، ومنهـا مـن متاثـل  ً

بعمل خطة  يف مقـدمتها بوضـع  الدولية جاهده ك قامت املنظامت للشفاء، لذل

آلية محاية اإلنسان من هذا الوباء العاملي واملحافظة عىل التنمية الـصحية العامليـة 

 .الشاملة

 مـن لذلك كان من الرضورة امللحة للمجتمع الـدويل التـضامن سـواء كـان

ملنـع  مـن أجـل كوميـةحلاكومية وغـري احلدولية النظامت من املدول أو ال جانب

انتشار األمراض واألوبئة لكونه يشكل طوق النجاة  حلياة األشخاص ، حيـث 

يعتـرب احلـق يف احليـاة أســاس كـل حقـوق اإلنـسان، والــذي يطلـق عليـة ، حــق 

كـام أن احلـق يف احليـاة مـن ، ًاحلقوق مجيعها، إذ ال وجود لباقي احلقوق من دونه

امات إجيابية حلاميته، مـن خـالل اختـاذ كافـة احلقوق التي تفرض عىل الدول التز

 .التدابري للحد من الوفيات الناجتة عن انتشار األوبئة وغريها من األسباب

ينبغي إعطاء األولوية القصوى للحفاظ عىل صحة وسالمة النـاس وحيث 

إنفـــاق  ويف إمكـــان البلـــدان أن تقـــدم املـــساعدة مـــن خـــالل، اإلمكـــان قـــدر



 

)٢٣٠( ا صارث ات ا  ن اما  و  
  

ظمها الصحية، بام ذلك اإلنفاق عـىل معـدات الوقايـة الشخـصية، ُلدعم ن املزيد

ــن األرسة يف  ــد م ــافة مزي ــشخيص، وإض ــارات الت ــوص، واختب ــراء الفح وإج

  واملـنظامت اإلنـسانيةًيقع حتام عـىل عـاتق التنظـيم الـدويلومن هنا  املستشفيات

 ملواجهــه تلـك الكــوارث البيئيــة َّنــسقةُاملفوريـة وال تكثيـف الــدعم واالســتجابة

 .العاملية من أجل محاية األشخاص من تك الكوارث

مفهوم الكوارث البيئية : ا اولوقد تناولنا يف الدارسة ثالث مباحث 

 ، وفية تعرفنا عىل املقصود بالكوارث البيئية يف القانون الدويل  يف القانون الدويل

من حيث كوهنا تعد حدث مفجـع يـأيت فجـأة ، قـد يـؤدى إىل وقـوع خـسائر يف 

ًاألرواح عىل نطاق واسع مما يشكل خطرا جسيام عىل  صحة و حياة األشخاص  ً

االقتـصاد واملجتمع البيئـي عـىل أوسـع نطـاق ، ممـا يكـون لـه تـأثري مبـارش عـىل 

 .القومي واالجتامعي 

    التميز بني الكوارث البيئة وغريها مـن الكـوارث   أ   معرفـة

بأزمـات أو تعلقـت ّطبيعيـة أو تتعلـق  بيئية  كانـت أو - السياق وسبب الكارثة

يتـسنى ، حتـى ومدى احتياجات املتـأثرين هبـا،  وليس نطاقها- بحاالت طارئة

 .نساين اإل الدويلتطبيق القانون

   ما ول ا  : القواعد الدولية حلامية األشخاص مـن الكـوارث

البيئية يف القانون الدويل ، وفية بينا املبادئ اإلنسانية ملواجهه الكوارث البيئيـة يف 

أ امم، وأ  ا، و أ اد  القانون الدويل كـ 

    ،اأ ا ،املتعلقـة الدولية املشاكل معاجلة حتسني ذلك من أجلو 

 لتحقيـق تعـاون األمـن املـساواة، قـدم عـىل الـدول كـل جانـب البيئة مـن بحامية



  

)٢٣١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ًدوليــا ًتعاونــا العــاملي البيئــي  عــىل املحافظــة مــع البيئــة، حلاميــة ًوحمليــا ًوإقليميــا ّ

 بمفهومهــا والتنميــة البيئــة بــني وثيــق ربــط إجيــاد مــن أجــل الطبيعيــة، مواردهــا

 .النامية أو املتقدمة البلدان يف سواء الشامل

       اٌء املبـادئ اإلنـسانية ملواجهـه الكـوارث البيئيـة يف القـانون

أ ا، و أ     وأ ا، كــ الدويل، باملبادئ الوقائية

     أ  وذ اإلنـسان حتقيق الـسلم البيئـي، وحتقيـق  املـصاحلة بـنيا 

 .وبيئته

ات او  اص  اارث املبحث الثالث  يف كام تناولنا

ــا دور املــنظامت الدوليــة احلكوميــة حلاميــة األشــخاص مــن ا  ، وفيــة بين

منظمـة األمـم املتحـدة يف ُالكوارث البيئية، سواء كانت تلك املنظامت منها دور 

دور منظمة الـصحة العامليـة يف محايـة  ، أو لبيئية من الكوارث اشخاصمحاية األ

 . من الكوارث البيئيةشخاصاأل

كام بينا دور املنظامت الدولية غري احلكومية حلامية األشخاص من الكوارث 

االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر  دورالبيئية وتناولنا فيها 

دور املــنظامت الطبيــة غــري  ، وكــذا  مــن الكــوارث البيئيــةشــخاصيف محايــة األ

رض عــومــن خــالل ال ،  مــن الكــوارث البيئيــةشــخاصاحلكوميــة يف محايــة األ

 : عدة نتائج وتوصيات سنوردها عيل النحو التايل إيلالسابق توصلنا يف بحثنا 



 

)٢٣٢( ا صارث ات ا  ن اما  و  
  

 أو:- ا  

 عىل تركيز ملوثات اهلـواء، يمكـن أن يـؤدي بيئةن تأثري تغري الأنستنتج  - 

من  املاليني فقدان حياهكل صحية كبرية يف مجيع أنحاء العامل، إضافة إىل إىل مشا

 .ًبسبب تلوث اهلواء سنوياالبرش 

، ً معافـاًاحلق يف الصحة ال يعني حق الفرد يف أن يكون سـليامنستنتج أن  - 

وإنام يشمل احلق يف التمتع بظروف وخدمات تفـيض إىل حيـاة كريمـة تـسودها 

 . جمال الصحةاملساواة وعدم التمييز يف

تقع عىل عـاتق الـدول التزامـات إجرائيـة  أن الرضورينستنتج بأنه من  - 

 محايـة اإلنـسان مـن األوبئـة بـرضورة لـضامنووقائية ملواجهـة الكـوارث البيئيـة 

حلاميـة اإلنـسان مـن بل انتـصاف فعالـة ُتوفري سـالواعية بعامة والشاركة ملاحتقق 

 .تلك الكوارث

دالالت  من الكوارث البيئيـة مـن أهـم الـتتميز قضية محاية األشخاص - 

 لكوهنا تؤثر عىل أحد أقـدس احلقـوق، ممـا ًقضية وجود نظراا واضحة عىل أهنال

 .اآلفةيتطلب رضورة التدخل وبشكل فوري لوقف حد هلذه 

حالـة مـن الرفـاه  بأنـه -احلـق يف الـصحة - منظمة الصحة العاملية تعترب - 

 تتحقـق بمجـرد غيـاب مـرض أو  الكامـل، الواالجتامعـياجلـسدي، والنفـيس 

عـىل منهـا دولية هذا املعنـى الواسـع للـصحة، ال ته كافة املواثيقوقد أكد ”عاهة

 واالجتامعيـة االقتـصاديةسبيل املثال ال احلرص العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق 

تقر الدول األطراف يف هذا العهد  أن  منه عىل١٢  املادةوالذي تضمنتهوالثقافية 



  

)٢٣٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
  يف التمتع بأعىل مستوى مـن الـصحة اجلـسمية والعقليـة يمكـنبحق كل إنسان

 .بلوغه

م :تا. 

  ًينبغي أن تنفذ الدول تنفيذا تاما مجيع االلتزامات التي تعهـدت هبـا فـيام ً

باختـاذ اإلجــراءات الوقائيـة والتخفيـف مــن انتـشار األوبئـة واألمــراض يتعلـق 

ــساعدة  ــسان وم ــاة اإلن ــدد حي ــي هت ــة الت ــخاصالبيئي ــساعدات األش ــديم امل  بتق

 .يف جمايل اإلغاثة واإلنعاشاإلنسانية 

  ـــة إحـــدى املهـــام الكـــربى ـــار احلـــد مـــن الكـــوارث البيئ ينبغـــي اعتب

ومسؤوليات األمم املتحدة ويتحقق من خـالل مواصـلة االهـتامم هبـا مـن اجـل 

 .محاية اإلنسان من جراء تلك الكوارث

  املـساعدة وعـىل موظفيهـا يل يف املجتمع الـدوجيب عىل اجلهات الفاعلة

التقيد بقوانني الدولة املترضرة والقانون الدويل الواجب التطبيق، والتنسيق مـع 

السلطات املحلية واحرتام كرامة اإلنسان لألشخاص املضارين مـن الكارثـة يف 

 مجيع األوقات؛

  عىل اجلهات الفاعلة املـساعدة أن تكفـل تقـديم مـساعدهتا لإلغاثـة مـن

ًساعدة األولية لإلنعاش وفقا ملبادئ اإلنسانية واحلياد والنزاهة؛الكارثة وامل بغية  ّ

تقليل اآلثار العابرة للحدود ومـضاعفة فعاليـة أي مـساعدة دوليـة قـد يتطلبهـا 

 .احلال



 

)٢٣٤( ا صارث ات ا  ن اما  و  
  

  عـىل مجيـع الـدول أن تـضع إجـراءات لتيـسري تبـادل املعلومـات ينبغي 

ى واملـنظامت الدوليـة حول ما حيل هبا من كوارث وأن تتعاون مع الدول األخر

 .املعنية باألنشطة اإلنسانية

 شاملة قانونية ومؤسسية مـن أجـل درء ًاُجيب عىل الدول أن تعتمد أطر 

الكوارث والتخفيف من آثارها والتأهب هلـا وتقـديم اإلغاثـة واإلنعـاش التـي 

تراعي بشكل تـام الـدور املـساعد للجمعيـة الوطنيـة للـصليب األمحـر واهلـالل 

 .األمحر

 املجتمـع الـدويل، بـام يف ذلــك اجلهـات املانحـة، واجلهـات الفاعلــة عـىل 

اإلقليمية واملختصة األخرى أن تقدم الدعم للـدول الناميـة وللجهـات الفاعلـة 

املحلية من املجتمع املدين واجلمعيات الوطنية للصليب األمحـر واهلـالل األمحـر 

والتأهب هلا والتصدي لبناء قدراهتا للوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها 

 .هلا عىل املستوى املحيل

 



  

)٢٣٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 

 
  

أو :ا اا.  
 

  ان اا: 

 د.  ما  االنظام الدويل يف مواجهة  األزمـات والكـوارث، دار : إ

 .٢٠٠٧النهضة العربية، الطبعة الثالثة، 

 د.   ا حقـوق الضامنات القانونية الدولية والوطنية حلامية: أ 

 .٢٠٠٤اإلنسان،دار النهضة العربية، الطبعة األوىل 

 د.ا أ أ :  دراســة "احلاميــة الدوليــة حلقــوق اإلنــسان 

ً ومضمون احلامية عامليا وإقليميا ووطنيا آلليات ً  الطبعة ، دار النهضة العربية ،"ً

 .٢٠١٥الرابعة 

 د.     ا أ دوليـة، دار الثقافـة الوسـيط يف قـانون املـنظامت ال :  أ

  .العربية ، بدون تاريخ نرش

 ة  .د ــة :ا ــول عملي ــوارث، حل ــات والك إدارة األزم

وأســـاليب وقائيـــة، القـــاهرة ، سلـــسلة دليـــل صـــنع القـــرار ، مركـــز القـــاهرة 

 .١٩٩٧لالستشارات 

 د.   ح ا ل : احلـق يف املـساعدة اإلنـسانية ، دراسـة مقارنـة يف

 وحقـوق اإلنـسان، دار الفكـر اجلـامعي نـساينالقـانون الـدويل اإلضوء أحكـام 

  .٢٠٠٨باإلسكندرية، الطبعة األوىل 

اا  
  



 

)٢٣٦( ا صارث ات ا  ن اما  و  
  

 اش .د ل  : التخطيط إلدارة الكوارث وأعامل اإلغاثـة، إيـرتاك

 .٢٠٠٥للنرش والتوزيع، القاهرة، الطبعة األوىل، 

 د .دا  ا كالت اإلنـسان البيئة واإلنسان ،دراسة يف مش: ز

 .١٩٨٨مع البيئة، منشأة املعارف، اإلسكندرية، الطبعة الثانية

 د.     : املنظامت غري احلكومية يف النظام القانوين الـدويل

   .٢٠٠٣،دار النهضة العربية 

 د. ا   ر : األولاملجلــد ،املوســوعة البيئـي العربيـة ،

 . ١٩٩٧ مطابع الدوحة احلديثة املحدودة

 د.    ر ا  : االلتـزام الـدويل بحاميـة البيئـة مـن التلـوث، دار

 .النهضة العربية،  بدون تاريخ نرش

 د. ح ا:  دار النهضة ،مقدمه لدراسة القانون الدويل العام 

 .٢٠٠٣العربية طبعة 

 د. ا   :القانون الدويل للبيئة، دار النهضة العربية، بدون 

  .تاريخ نرش 

 د.ح  :  ــة املــسؤولية الدوليــة عــن املــساس بــسالمة البيئ

 .١٩٩١البحرية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،

 د.ا الغنيمــى يف التنظــيم الــدويل ، منــشأة املعــارف : ط

 .١٩٧٤باإلسكندرية، 

 د.  را ا :شائبة عدم دستورية ومرشوعية إعالن ومد 

 . ، منشأة املعارف، اإلسكندرية٢٠٠٠حالة الطوارئ واألوامر العسكرية لسنة 



  

)٢٣٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 د. در رزا  : ، التلوث البيئي خماطر احلـارض وحتـديات املـستقبل

  ٢٠٠٦طبعة ثانية منقحة ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 

 ان .د ا  :ر لوســيط يف القــانون الــدويل العــام ، داا

  .٢٠٠٤الثقافة، الكتاب الثالث، حقوق اإلنسان ، عامن طبعة 

 د. دا ز واملـصاحلة املواجهـة معـارصة، بيئية قضايا: ا 

 .دار النهضة العربية، بدون تاريخ نرش وبيئته، اإلنسان بني

 د. د امع  البيئي لقانون العامة النظرية القانون البيئي، :ز

األردن،  والتوزيـع، للنـرش الثقافـة دار األوىل، الطبعـة البيئيـة، يعاتالترش رشح

  .٢٠١٢طبعة 

 د. ان: ــة محايــة ــاملواد التلــوث مــن البيئ  و اإلشــعاعية ب

 .٢٠٠٨اخللدوين ، اجلزائر ، طبعة  دار اجلزائري، القانون يف الكياموية

 ات    .د أ  :سـة حتليليـة املـساعدات اإلنـسانية الدوليـة، درا

وتطبيقية معارصة يف ضوء قواعد القانون الـدويل العـام ، دار النهـضة العربيـة ، 

٢٠٠٩. 

 ي.دا أ  :إداريإدارة األزمــات مــنهج اقتــصادي و 

لألزمات عىل مستوى االقتصاد القـومي والوحـدة االقتـصادية، القـاهرة مكتبـة 

 .١٩٩٥مدبوىل ، 

 د.   ا :دار النهـضة  طبعة األوىل ، دويل للبيئة،القانون ال

 . ٢٠٠٦ العربية ،
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 د.   : دارســة يف إطـار القــانون الــدويل للبيئــة ، دار

 .النهضة العربية ، الطبعة األوىل ،بدون تاريخ نرش

 د.  ا ط  : بعـض االجتاهــات احلديثـة يف القـانون الــدويل

 .١٩٧٤ف، اإلسكندرية، العام، قانون األمم، منشأة املعار

 ل .دا   : ضامنات األفراد يف ظـل الظـروف االسـتثنائية

   .٢٠٠٨ الداخيل ، دار النهضة العربية ،دارييف املجالني الدويل واإل

 د.  م   : حقوق اإلنسان يف حاالت الطوارئ ، دراسـة

لـدويل العـام ، دار فقهية وتطبيقيـة معـارصة يف ضـوء مبـادئي وقواعـد القـانون ا

 .٢٠٠٠النهضة العربية 

 د.     أ املـنظامت الدوليـة ، النظريـة العامـة ، منظمـة : وا

  .٢٠١٩األمم املتحدة ، املنظامت اإلقليمية ،دار النهضة العربية 
  

  :ا ا) ب(
  

 د.   ا االلتزام الدويل بحامية البيئة البحريـة مـن التلـوث، : أ

 .١٩٩٥الة دكتوراه جامعه عني شمس، رس

 د.   د : محايـة اإلنـسان يف حـاالت الكـوارث الطبيعيـة يف

القــانون الــدويل العــام والــرشيعة اإلســالمية، رســالة دكتــوراه جامعــة القــاهرة 

 .٢٠١٣،منشوره ب دار النهضة العربية 

 د.    ح ا :لة إدارة األزمات يف قطاع الغزل والنـسيج ، رسـا

 .١٩٩٥دكتوراه غري منشورة ، جامعة عني شمس ، كلية التجارة 
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  :اورت ا )ج ( 

 د.أ  ا أ  : ،تأمالت حول احلامية الدولية للبيئـة مـن التلـوث

 .١٩٩٣ لسنة ٨ رقم املجلة املرصية للقانون الدويل العام، العدد

 أ.د   ا  :  جامعة امللـك سـعود قانون محاية البيئة ،، 

١٩٩٧.  

 اش    .د ل ا: ، إدارة األزمـات والكـوارث رضورة حقيقيـة

املــؤمتر الــسنوي الثالــث إلدارة األزمــات والكــوارث ، كليــة الــدفاع الــوطني ، 

  ١٩٩٨أكتوبر 

 د.   ا   : حـق اإلنـسان يف بيئـة صـحية مناسـبة، بحـث

 بإمـارة الـشارقة ، ياإلسالمرش ملنظمة املؤمتر منشور بمناسبة الدورة التاسعة ع

  .دولة اإلمارات العربية املتحدة ، بدون تاريخ نرش

 د.  ا  : ، منظمـة الـصحة العامليـة، جملـة األمـن واحليـاة

 .٢٠٠٦، ٢٨٢ ، العدد ٢٥جامعة نايف للعلوم األمنية ، جملد رقم 

  رك ام :ملتخصصة واملنظامت الغري دور املنظامت الدولية ا

حكومية يف محاية البيئة من التلوث، جملة املفكـر ، العـدد الرابـع ، كليـة احلقـوق 

   .٢٠١٨والعلوم السياسية، جامعة حممد بوضياف، 

   ء : تقييم جودة املؤسسات الصحية احلكومية حسب

 الـشفاء الطبـي ، معايري منظمة الصحة العامليـة ، دراسـة حالـة الـوالدة بمجمـع

 .٢٠١٦كلية التجارة ، اجلامعة اإلسالمية بغزة ، فلسطني 
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