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   :مقدمة

  من   معينة   منطقة  �عرفها  أو  العالم  �عرفها  قد   ال�ي   الك��ى   الدولية   ال�وارث  ضمن   تندرج   ا�جوائح   أو   األو�ئة  أن   املعروف  من

 الدولية،  ال�حية  األزمة  أو  الدولية  ال�ارثة  ملفهوم  وشامل  دقيق  �عر�ف  وضع   والفقهاء  العلماء  من  كث��   حاول   وقد  .1األرضية  الكرة

  ��   الدولية  ال�ارثة  أو   األزمة   أن  التعار�ف  هذه  مجموع  من   �ستخلص  أن  و�مكن   وا�حة.   وغ��  فضفاضة  �عار�ف  عدة   فقدموا

  ع��   مباشر  �ش�ل  تنعكس   عادية،  غ��  أجواء  خلق  ��  �ساهم  أن  شأ��ا  ومن  ،توقعها  يصعب  بحيث   بالفجائية،  تتسم  واقعة

  أجل  من   ا�جهود  تظافر  إ��  تؤدي  مما  ثقافيا..إ�خ.  بيئيا،  �حيا،  سياسيا،  اقتصاديا،  النوا��:   مختلف   من  اإل�سا�ي  االجتماع

  هذا   سبيل   ��  اتخاذها  يتم  ال�ي  اإلجراءات  تتسم  لذلك  العامة.  ا�حياة  تتأزم  ال  ح�ى  واستمرارها،  تمددها  دون   وا�حؤول  مجا����ا،

 واست�جالية. استثنائية ب�و��ا املس��

 فجائي  حدث  إ��ا"  بالقول:  الدولية  ال�ارثة  أو   الدولية  األزمة  �عر�ف  املتحدة،  لألمم  التا�عة  الدو��  القانون   �جنة  حاولت 

 وواسعة   بليغة  بيئية  أو  مادية  أضرار  حدوث  أو  شديدة،  وآالم  معاناة  عن  �سفر  أو  األرواح،   ��  االنتشار  واسعة  خسائر  عن  �سفر

  الدولية:   األزمة  أو  ال�ارثة  مفهوم  تحديد  ��  التالية  املعاي��  استنتاج  يمكن  املذ�ورة،  التعار�ف  خالل  من  .2األمد"  وطو�لة  االنتشار

  باالنتقال   و��دد   ما،  بلد  أرا��ي  من  واسعة  أجزاء  �شمل  أو  الوطنية  ا�حدود   يتعدى  �ش�ل  كب��ا   ي�ون   أن  يجب  ال�ارثة  حجم  أن  أوال،

  ال�حايا   من  كب��  عدد  عن  �سفر  أو   الس�ان  من  كب��ة  أعدادا  ال�ارثة  ��دد   أن  يجب  ثانيا،  أخرى.  بلدان  أو  أخرى   مناطق  إ��  السريع

  ال�ارثة   تتجاوز   أن  ورا�عا،  العادية.  الظروف  ��  ال�ارثة  ملواجهة  لقاح  أو  دواء  إيجاد   �ستع��ي  أن  ثالثا،  قت��.  أو  مر��ى  �انوا  سواء

 التجارة   وتوقف  مجاعة  من   ذلك  يرافق  وما  للس�ان،  واالجتماعية  االقتصادية  ا�حياة  ع��  خط��  �ش�ل   لتؤثر   اإل�سانية  اآلثار

 البطالة. وانتشار الغذاء و�ح  املوارد  ونضوب

  ��م   وت�حق  البشر  وحياة   �حة  ع��  تؤثر  وال�ي  اإل�سان،  �سب��ا  ال�ي  ال�وارث،  ب�ن  املاضية  القرون   ��  وا�حا  التمي��  �ان

  مثل   اآلثار،  نفس  ذات  الطبيعية  ال�وارث  و��ن  للس�ان،  القسري   والتشر�د  والت�ج��  ا�جماعية  واإلبادة  ا�حروب  مثل  فادحة،  أضرارا

  القواعد   خاصة  اإل�سان،  صنع  من  ال�وارث  لتنظيم  والبدائية  األولية  القواعد  �عض  هناك  �انت  كما  والفيضانات.  وال��اك�ن   الزالزل 

  بمنطق   تفسسر  �انت  بل  القانونية،  القواعد  قبل  من  منظمة  تكن  فلم  الطبيعية  ال�وارث  أما  األضرار.  عن  باملسؤولية  املتعلقة

 الطبيعة. فعل من أو اإللهية  واألفعال الغيب 

 نتيجة  ت�ون   ال�ي  ال�وارث  ب�ن  التمي��  الصعب  من  سيصبح   موضوعية،  عوامل  لعدة  ونتيجة  الثانية،  العاملية  ا�حرب  �عد

  التكنولو��   املستوى   ع��  هائلة  وتحوالت  تطورات  سيعرف   ا�حديث   العصر  وأن   خاصة  الطبيعية.  وال�وارث  اإل�سان  يد  تدخل

  ك��ى   بيئية  �وارث  إ��   سيؤدي  مما  لألرض،  الطبيعية  للموارد   املرعب  واالستن�اف  لألس�حة  الهائل  التطور   مستوى   وع��   والصنا��

  ومن   ال�وكب.  ع��  الطبيعية  ا�حياة  ع��   مباشر   �ش�ل  سيؤثر  ذلك  �ل  لل�ون.  اإل�ولو��  والتوازن   الطبي��   با�حيط  بليغة  وأضرار

 ال�وارث   ب�ن  التمي��،  بذلك   فبدأ  قصد.  غ��  عن  أو  قصد  عن  الطبيعية  ال�وارث  ��   مباشر  �ش�ل  �ساهم  اإل�سان  بأن  بدا  ثمة

   فشيئا. شيئا و�تال��ى   يتضاءل اإل�سان، صنع   من وال�وارث الطبيعية

  للقانون  ودقيقة محددة  �عار�ف إيجاد  حاولوا الباحث�ن  من الكث��  أن  إ��  اإلشارة، تجدر الدو��، القانون  بمفهوم يتعلق  فيما

  عناصر   تتضمن   وأ��ا  واحد،  قالب  ��   تصب   لك��ا  مختلفة  �عار�ف  قدموا  وقد  الدولية،  وال�وارث  األزمات  حاالت   ��  املنطبق   الدو�� 

 
 الذي   "،2020  عام  للعالم  اإل�سانية  �عنوان:"النظرة  تقر�را  املتحدة  األمم  أصدرت  العالم،  أنحاء  مختلف  ��  وتفشيھ  �ورونا   داء  ظهور   وقبل  ،2019  عام  من   دجن��   ��  -1

 ستحتاج   املتحدة  األمم  وأن  عاجلة.  إ�سانية  مساعدات   إ��  سيحتاجون   مليون   168  أن  التقر�ر  وذكر  السنة.  لهذه  ال�وارث  مع  اإل�سانية  واملعاناة  التحديات   واقع  رسم

 تضررا.  الفئات أك�� من  �خص مليون  110 �حوا�� األساسية ا�حاجيات أ�سط لتلبية دوالر مليار 30 إ��
 . 111الصفة .A/69/10 رقم، تحت الدو�� االنون   �جنة عن صادرة وثيقة �� الورادة الثالثة املادة نص التعر�ف، هذا حول  راجع -2
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  الدو��   لقانون ل  النظر  قبيل   من  أهمية،  أك��  و�أ��ا  تبدو  �يال  ،التعار�ف  �عض  عرض  ا�جال،  بھ  �سمح   ما  قدر  ،وسنحاول   .3مش��كة

  و�س��دف   وال�وارث  األزمات  تلك  من  الوقاية   إ��   ��دف   ال�ي  العرفية  أو  املكتو�ة  القانونية  القواعد   تلك  ��  أنھ  الدولية، ع��  لل�وارث

 "مجموعة   أنھ:  ع��  الطبيعية  لل�وارث  الدو��  للقانون   ينظر  شمولية،  أك��  آخر  �عر�ف  هناكو   .4  واملستقبلية  الفور�ة  آثارها  مواجهة

  وع��   البشر   ع��   أضرارها  من  وا�حد   ال�وارث  آثار  ملواجهة  الدو��،   املستوى   ع��   املتخذة،   والتداب��   واإلجراءات  واملبادئ   القواعد   من

   القواعد: من أنواع ثالثة يتضمن ا�جوائح  أو  ال�حية لل�وارث الدو��  فالقانون  املع�ى و��ذا .5اإل�سان" محيط   وع�� املمتل�ات

  القواعد   مثل   ال�ارثة،  حدوث  قبل  تنطبق  قواعد  و��  ال�حية،  وال�وارث  األزمات  من  للوقاية  قواعد −

  ؛ا�حتملة ال�وارث ملواجهة الالزمة واالستعدادات االحتياطات واتخاذ  والتنبؤ   الرصد مجال  �� بالتعاون  املتعلقة

  من   والهدف  الو�اء.  وانتشار  اجتياح   وأثناء  ال�ارثة،  أو  األزمة  أثناء  تطبق  و��   الدولية  ا�حماية  قواعد −

   ؛للمتضرر�ن ا�ختلفة اإل�سانية املساعدات وتقديم الفور�ة اآلثار ملواجهة  الدو�� والتضامن التعاون  هو  القواعد تلك

  حيا��ا   إ��  املتضررة   الشعوب  لعودة  الدو��  التعاون   أساسا  ��م   و��   ال�ارثة،  مرور   �عد   تنطبق   قواعد −

  االقتصادي   محيطهم  وع��  الس�ان  ع��  امل��تبة  اآلثار  مختلف   معا�جة  ذلك   و�تضمن   األزمة،  توقف  �عد  العادية

 .6العادية ا�حياة  إ��  الس�ان عودة قصد  جما��  إطار  �� حلول  إيجاد  ضرورة  تقت��ي وال�ي واإل�سا�ي، واالجتما��

  جيد   ا�جال  هذا   ��  عملها  أن  رغم  واألو�ئة،  ا�جوائح   م�افحة  ��   املتحدة  األمم  هيئة  لدور   نتطرق   لن  أننا  إ��  اإلشارة  وتجدر

 الرئيسة  األجهزة  تؤديھ  الذي   الدور   حيث   من   سواء  املعاصرة،   العلمية   واألبحاث  الدراسات  ��  ك��ى   بأهمية  و�حظى  للغاية،

  الذي   والفر�د   الفعال  الدور   حيث  من   وسواء  واالجتما��،  االقتصادي  وا�جلس   األمن  ومجلس  العامة  ا�جمعية   خاصة  للمنظمة،

 اإل�سانية  املساعدات  تقديم  ميادين  ��  خاصة  امليادين،  مختلف  ��  املتحدة  لألمم  التا�عة  ا�ح�ومية  الدولية  املنظمات  بھ  �ساهم

  تتبناها   ال�ي   التشريعية  املبادرات   ميدان   ��   وكذلك   ال�حية،  وال�وارث  لألو�ئة  للتصدي  العلمية  والدراسات  األبحاث  إجراء  يادينوم

  أخرى   دراسة   موضوع  سي�ون   املتحدة   األمم   دور   موضوع   وسي�ون   املتخصصة،  والو�االت  املنظمات  هذه   ��   األطراف   الدول 

 مستقلة.

 

 

 

 
 عامة.   اإل�سان  صنع  من  وال�وارث  الطبيعية  ال�وارث  وم�افحة  بمنع   الدولية  ا�جماعة  ��  األعضاء  الدول   يلزم  شامل  دو��  صك  اليوم  يوجد  ال  أنھ  إ��  اإلشارة  تجدر  -3

 ال�جوء   مثل  ال�وارث  أنواع  من  واحد  نوع  ع��  بال��ك��  إما   وذلك  الدولية،  اإلل��امات  ��  ال�وارث  مخاطر  من  ل�حد  إدراجھ  عند  تجز�ئيا   ن�جا   الدو��  النظام  إتبع  فقد

 أو  ال�ار��ي  منطقة  مثل  معينة  دولة  ��  أو  منطقة  ��  لل�وارث  اإلستجابة  �شاط  ع��  بال��ك��  أو  �سونامي.  و�ارثة   املناعة،  نقص  و�اء  أو  ومرض  إيبوال،  وو�اء  وا�جاعة

   إفر�قيا. غرب  منطقة أو  آسيا   شرق  جنوب منطقة

  األزمات   حاالت  ��  املساعدة  تقديم   كيفية  �شأن  توج��ات  توفر  ال�ي  القانونية  األدوات  "مجموعة  بأنھ،  ال�حية  لل�وارث  الدو��  القانون   �عر�ف  أيضا   و�مكن  -4

 الك��ى".  ال�حية
 يل��ا. وما 112 ص، سابق،  مرجع .A/69/10 رقم، تحت الدو�� القانون   �جنة عن صادرة وثيقة راجع وغ��ه، التعر�ف هذا حول  -5

  أبرمت  ال�ي  الدولية  واملعاهدات  االتفاقيات  ��  الواردة  القواعد  فقط  �ع�ي  ال  الدو��  القانون   قواعد  عن   ا�حديثف  املنطلق  هذا  من  -6

  وكذلك   واإلقليمية،  العاملية   ا�ح�ومية  الدولية   للمنظمات  الرئيسية  األجهزة  عن  الصادرة  القرارات   إل��ا  تضاف  و�نما  الشأن،  هذا   ��

 الدولية  ا�حاكم  أح�ام  ثم  الغرض.  لهذا  املنعقدة  واإلقليمية  العاملية  الدولية  املؤتمرات  عن   الصادرة  ا�ختامية  والبيانات  اإلعالنات

 الشأن.  هذا   �� الصادرة



   للكوارث الدولي القانون
 الصحیة  واألزمات 

 

 

 

4 

 ال�حية  والطوارئ  ل�جوائح  دو�� قانون  نحو  األول:  املبحث

  ع ومن  البعض   �عضها  عن  اال�عزال  محاولة  متفاوتة.  بدرجات  ا�جوائح   وعاشت  األو�ئة  واألمم  والدول   ا�جتمعات  �ل   ذاقت

 عن  انيحدث  فالتار�خ   .7الو�اء   من  �عا�ي  ضيق   جغرا��  نطاق  ��  ح�ى  مفروضا  �ان  الس�ان  تنقل  منع  إن  بل  بي��ا،  فيما  الس�ان  تنقالت 

 وآثار  سلبية  آثار  اإلجراء  لهذا   و�ان  منھ.  ا�خروج   وحظر  الو�اء  منطقة  إ��   الس�ان  دخول   ومنع   حظر  تم  حيث   النوع،  هذا  من   وقائع

  �سبب   املصابة  املنطقة  ��  الس�ان  من  هائلةال  عداداأل   تنُج   لم  لكن  أخرى،   مناطق   إ��   الو�اء  تنقل  منع   تم  إذ   ،واحد  آن  ��  إيجابية

  قدر   أك��   ليحصد  أخرى   وأمراض  املياه  وندرة  والفقر  ا�جاعة  إ��  ينضاف  الو�اء  ف�ان  ا�خارج.  من  يأ�ي  ودعم  مساعدة  وجود   عدم

 .8ال�حايا من

  األو�ئة   لبعض  واألمصال  اللقاحات  لبعض  الطبية  النتائج   أول   وظهور   ،عشر  التاسع  القرن   ��  العلوم  تطورت  أن  ومنذ  لكن 

  ع��   الشعوب   اعتماد   بدأ  ،والدفت��يا  السل  مرض  تلقيح  إنتاج  مع  العشر�ن   القرن   بداية  ��  ثم  .9وال�ول��ا  والطاعون   ا�جذري   �و�اء

  أو   م�افحتھ،  وسبل  الو�اء   عن  واملعلومات  واملعارف  ا�خ��ات  تبادل  طر�ق  عن  إما  وذلك  ا�جوائح،  تلك  �حار�ة  البعض   �عضها

 آثار  لتجاوز   مختلفة،  طبية   أو  إ�سانية  أو  غذائية  أو  مالية  أو  مادية  مساعدات   ع��  الو�اء  من   املتضررة  والشعوب   الدول   حصول 

  للتشاور   عشر   التاسع  القرن   منتصف   منذ   دولية  مؤتمرات  عقد  عن  ا�حديث  بدأ  اإلطار  هذا   و��  الس�ان.   ع��  الو�اء  وتداعيات 

   .10ا�جوائح  ملواجهة مش��كة أنظمة لبناء الدول  و�عاون  األو�ئة، م�افحة سبل  حول  والتداول 

 
 إ��:  املثال سبيل ع�� الرجوع يمكن األور�ي.  العالم  عرفها   ال�ي وا�جوائح األو�ئة أهم ع�� ومختصرة  مركزة نظرة إللقاء  -7

 - Jean-Pierre Dedet, Les épidémies, de la peste noire à la grippe A/H1N1.collection: univerSciences, Dunod. juin 2010. 

-Céline Deluzarche, Les grandes pandémies qui ont marqué l’histoire, Publié  sur FUTURA sciences. https://www.futura-sciences.com/sciences.14/04/2020.  

إ��.  املثال سبيل ع�� الرجوع فيمكن  ا�جاورة، والدول  واليابان الص�ن خاصة آسيا،  عرف��ا  ال�ي األو�ئة لتار�خ بالنسبة  

- Florence Bretelle-Establet et Frédéric Keck, Penser les épidémies depuis la Chine, le Japon et la Corée. Extrême-Orient Extrême-

Occident ; 37 | 2014. P, 5 et S. 
 الو�اء   إ��  املثال  سبيل  ع��  هنا   اإلشارة  وتكفي  املاضية.  القرون  امتداد  ع��  واألو�ئة  ا�جوائح  من  العديد  عرفوا  األرض  أمم  مثل  مثلهم  املغار�ة  أن   املؤرخون   يذكر  -8

  عام   املتو��   الذه�ي  املنصور   أحمد  املغر�ي  السلطان  أن  درجة  إ��  واسع  نطاق  ع��  ا�جائحة   انتشرت  حيث  عشر  السا�ع  القرن   بداية  ��  املغرب  ضرب   الذي  العظيم

 عدد  دفن  عن  عاجز�ن  �انوا  املغار�ة  من  األحياء  عدد  بأن  ذكروا  �عضهم  أن  درجة  إ��  ا�جائحة  تلك  هول   عن  املؤرخ�ن  من  الكث��  تحدث  وقد  الو�اء.  �سبب  مات  1603

 املو�ى. 

 إ��: الرجوع يمكن وا�جوائح، األو�ئة عصر ��  املغرب تار�خ حول  املعلومات من ملز�د

 . 1992 البيضاء الدار ا�جديدة، النجاح مكتبة عشر. والتاسع عشر الثامن القرن�ن �� باملغرب وا�جاعات األو�ئة تار�خ ال��از، األم�ن محمد -

 . 2002 املغرب الزمن، منشورات املوحدين، عهد مغرب وأو�ئة جوائح بولقطيب، ا�حس�ن  -

  ، 1885  عام  ال�لب  لداء  لقاحا  ليخ��ع  باستور   لويس  وجاء  عشر،  التاسع  القرن   من   الثا�ي  النصف  ��  لل�ول��ا  لقاح  اخ��اع  تم  -9

  �جع   كب��   عاملي   صدى   ا�حدث   لهذا   �ان   وقد  البشر.   ب�ن   املتنقلة  واألمراض  األو�ئة  محار�ة  مجال   ��  حقيقية  ثورة  بمثابة  ذلك   و�ان

  ب�املها  شعو�ا  أفنت  ال�ي  األو�ئة  ع��  اإلنتصارات   من  وملز�د  الط�ي  ا�جال  ��  املكتسبات  من  ملز�د  التعاون   ع��  والشعوب  الدول 

 التار�خ.  ع��  عديدة لسنوات
  -  مراجعة، يمكن املهمة التحوالت هذه حول  - 10

PATRICE BOURDELAI; Histoire de la population, histoire de la médecine et de la santé: cinquante ans d'expérimentations, DYNAIWS. Hisp. Med. Sci. 1992.  

-  Dr Vincent-Pierre COMITI, Histoire de l'histoire des maladies au XIXe siècle. Communication présentée à la séance du 21 janvier 1981 de la Société française 

d'histoire de la médecine. p, 45 et s. 

https://www.dunod.com/livres-jean-pierre-dedet
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  للتعاون   الدولية  القواعد  أو��  بزوغ  القرن   هذا  منتصف  سيعرف  عشر،  التاسع  للقرن   والعلمية  الطبية  املستجدات  ومع

 الدولية   للمراقبة  األو��  ا�حاوالت  ستبدأ  1851  فمنذ   .11ال�حية  والطوارئ   وا�جوائح   األو�ئة  م�افحة  مجال  ��  الدو��  والتضامن 

 بالدرجة  ��م  املؤتمر  هذا  و�ان  .12العام  نفس  ��  باريس  ��  لل�حة  األول   الدو��  املؤتمر  ا�عقاد   خالل  من  املعدية،  واألمراض  لألو�ئة

  ذلك   �عد   وتوالت  عليھ.  والقضاء  األو�ئة  بمحار�ة  يتعلق  ما  �ل   ��   الدول   �عاون   حول   توصيات  عدة  تب�ى   أنھ  غ��  ال�ول��ا،  و�اء  األو��

 .13الصفراء ا�ح�ى وو�اء الطاعون  بو�اء ا�خاصة األخرى  الدولية املؤتمرات

  التعاون   تكثيف  إ��   �لها  ��دف  ال�حة،  حول   دولية  مؤتمرات  عشر   عقدت   قد   �انت  عشر   التاسع  القرن   متم  غاية  و��� 

 األمم   ب�ن  وتفش��ا  النتشارها  والتصدي  ا�جوائح   آثار  من  الوقاية  أجل   من  املش��ك  والعمل  والتضامن  األو�ئة،  �حار�ة  الدو��

 واملو�وئ�ن.  املر��ى  لعالج واملناسبة الفعالة واألمصال اللقاحات  توف�� ضرورة ثمة ومن األور�ية،

  أسفرت   وقد   العامة.  ال�حة  حول   دوليا   مؤتمرا  14  عقد   قد  األور�ية  الدول   �انت  الثانية  العاملية  ا�حرب   اندالع  قبل   ومباشرة 

  ع��   خيمت  ال�ي  والعسكر�ة  السياسية  الظروف  نتيجة  ورق  ع��  ح��ا   ستظل  دولية،  اتفاقيات  ثما�ي  إبرام  عن  املؤتمرات  هذه

 .14العشر�ن  القرن  من األول   والنصف عشر  التاسع القرن  من الثا�ي النصف

 أور�ا  ��  لالنتشار  عادت   أو  انتشرت   ال�ي  ا�خطرة   األو�ئة  من   الكب��   للعدد  ونظرا  الثانية،  العاملية  ا�حرب  ان��اء  و�عد 

  من   العديد  تطو�ر  فتم   األمر��ي،  األور�ي  التعاون   خاصة  األو�ئة  �حار�ة  العل�ي  البحث  مجال  ��  الدو��  التعاون   أنداك  بدأ  ،15املدمرة

 و�نتاج   صناعة  تمت  ذلك  �عد  ثم  وا�حصبة،  األطفال  وشلل  واإلنفلوانزا  الصفراء  ا�ح�ى  �لقاح  و�عاو�ي،  تضام�ي  �ش�ل  اللقاحات

 املرتبطة   واألو�ئة  ،(Méningite)  ال�حايا  ال��اب  وو�اء  (Hépatite)  الكبد  ال��اب  �و�اء  مستعصية  �انت  ألو�ئة  جديدة   لقاحات

  مختلف   من  والعلماء  الباحث�ن  وجمعيات  الباحث�ن  ب�ن  وثيق   دو��   �عاون   هناك  �ان  املسا��   هذه   �ل  ��   ا�خط��ة.  الرئو�ة  باألمراض

  تنسيق   ��  للغاية  رائدا  دورا   العاملية  الدولية   املنظمات  لعبت   وقد   واألمم.  الشعوب   مختلف   ب�ن  وثيق  تنسيق   هناك  و�ان   البلدان،

   املش��كة. وا�جهود  التعاون 

 
 األور�ية   الديبلوماسية  �شطت  جهة  فمن  ،كب��ة  ودبلوماسية  سياسية  تطورات  سيعرف  منھ،  الثا�ي  النصف  خاصة  عشر،  التاسع  القرن   أن  إ��  اإلشارة  املهم  من  -11

 عرفت  وقد  العالم.  ��  النفوذ  مناطق  ع��  املر�ر  الصراع  نتيجة   الدو��  الواقع  ��  ا�حروب  إستمرت  ثانية  جهة  ومن  املستعمرات،  وتقسيم  السلمية  بالطرق   ا�خالفات  �حل

 واحد.  آن �� ا�حروب، وعصر القمم �عصر الف��ة هذه
 وقعت   وقد  الصفراء.  وا�ح�ى  الطاعون   حول   عاملية  �حية  بلوائح  مرفقة  دولية،  �حية  معاهدة  مشروع  ع��  باالتفاق  وانت�ى  أور�ية.  دولة  12  باريس  مؤتمر  حضرت  -12

  االتفاقية.  مشروع ع��  ا�حاضرة الدول  �ل

  اعت��ت   فبينما   املؤتمر،  ��  األطراف  الدول   إجماع  محل  يكن  لم  اإلجراء  هذا  أن   غ��  الص��،  ا�حجر  مسالة  مناقش��ا،  تمت   ال�ي  األمور   ب�ن  من  أنھ  إ��  اإلشارة  وتجدر

  العاملية  التجارة  توقف  إ��  وسيؤدي  الدولية  املالحة  سيعرقل  األمر  هذا  بأن  أخرى   دول   قالت  األو�ئة،  من  للوقاية  مفيدا  إجراء  �ش�ل  الص��  ا�حجر  أن  الدول   �عض

 مأساو�ة.   نتائج عن وسيسفر

 راجع.   املوالية، واملؤتمرات باريس مؤتمر حول  التفصيل من ملز�د - 13

 Bernard HILLEMAND et Alain SÉGAL; Les six Conférences sanitaires internationales de 1851 à 1885, prémices de l’organisation mondiale de la santé. In 

HISTOIRE DES SCIENCES MEDICALES - TOME XLVII - N° 1 - 2013. P 37 et s. 
 اتفاقيات   �انت  و�ما   واألمراض،  األو�ئة  من  مجموعة  ��   والتعاون   التنسيق  ��م  عامة  اتفاقيات  �انت  إما   و��،   لل�حة.  الدولية  باالتفاقيات  االتفاقيات  هذه  سميت  -  14

 ا�حروب   �سبب  التنفيذ  ح��  تدخل  لم  االتفاقيات  هذه  من  العديد  أن  غ��  الصفراء.  ا�ح�ى  واتفاقيات  الطاعون   واتفاقيات  ال�ول��ا  �اتفاقيات  �عينھ،  و�اء  ��م  خاصة

 .أور�ا  تار�خ  من الف��ة هذه عرف��ا  ال�ي
 الدمار   أس�حة  استعمال  �سبب  اإل�ولو��  التوازن   دمار  مع  خاصة   برم��ا،  األور�ية  للشعوب  العامة  ال�حة   ع��  مأساو�ة  آثار  إ��  الثانية  العاملية  ا�حرب  أدت  -  15

 وموت  التحتية بالنيات  �حق الذي الهائل  ا�خراب  و�سبب وا�حيطات. والبحار واألرض واملاء للهواء وا�خط�� املفرط التلوث  و�سبب األس�حة، مخلفات و�سبب الشامل،

 القارات.  مختلف �� األخرى  الشعوب إ�� وانتقلت األور�ية  الشعوب �ل أصابت جدا خط��ة أو�ئة  بانتشار �جل ذلك �ل وا�حيوانات. البشر  من هائل عدد
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  ��  خاصة  األدو�ة،  وصناعة  اللقاحات   إنتاج  مجال   ��  املشتغلة  العمالقة  الشر�ات  بھ  قامت  الذي   الكب��  الدور   يخفى  ال  كما

  عن   للكشف  املتطورة  الطبية  باألجهزة  املرتبطة  التقنية  الصناعات  وتمو�ل   والصيد��،  والط�ي  العل�ي  البحث  مشاريع  تمو�ل  مجال

 .16لها  املناسبة  واللقاحات األمصال وصناعة واألو�ئة، األمراض  طبيعة  وتحديد توالف��وسا ا�جراثيم

 �حايا   وتخلف  الواحدة،  الدولة  إم�انيات  تتجاوز   أمراض  ��  وا�جوائح  األو�ئة  أن   وا�حا  بات  الثانية،  العاملية  ا�حرب  �عد

  أو   الواحدة  الدولة  حدود   تتجاوز   ما  عادة  األو�ئة  أن  و�ما  لوحدها.  مواجه��ا   دولة  أية   ع��  يصعب   واجتماعية  اقتصادية  وت�اليف

  أجل  من  الشعوب،  وتضامن  الدول   �عاون   الضروري   من  أصبح   فإنھ  أخرى،  ودول   مناطق  إ��  لتنتقل  الواحدة  ا�جغرافية  املنطقة

  من   املالي�ن   مئات   أو  عشرات   أرواح   تزهق  وقد   �لھ،  البشري   با�جنس  محدقا  خطرا  �ش�ل   قد   ال�ي  الطبيعية   ال�وارث  هذه   محار�ة

  جماعية  حلول   عن  والبحث  الك��ى،  املعضالت  لهذه  مش��كة  مواجهة  من  إذن  بد  فال  األرضية.  الكرة  جهات  مختلف  ��  الناس

 . 17والتضامن  والتفاهم التعاون  إطار �� وذلك واألمم،  الدول  �ل ف��ا �ساهم

  شروط   لضبط   قانونية  قواعد  وخلق  دولية،  مؤتمرات  إطار  ��   إال   يتم  لن  والتضامن  التعاون   هذا   تنظيم  أن  املؤكد  ومن 

 خاص   دو��   قانون   نظام  إرساء  اتجاه  ��  الكب��ة  ا�خطوات  �عض   يخطو  الدو��  القانون   بدأ   و��ذا   الدو��.  التعاون   وأش�ال  ووسائل

 Un  الص��   لألمن   جما��  نظام  و�رساء  خلق  إ��  الهادفة  الدولية  القانونية  القواعد  عن  ا�حديث  و�دأ  ال�حية،  وال�وارث  با�جوائح 

Système de Sécurité Sanitaire Collective . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ��   إنما  الط�ي،  ا�جال  ��  دقيقة  وتكنولوجيا   ولقاحات  أدو�ة  من  للقارات،   العابرة  واألمراض  األو�ئة  م�افحة  مجال  ��  اليوم  إليھ  التوصل  تم  ما   بأن  التذك��  يجب   -  16

 األور�ية.  واألمم الشعوب فقط ليس األرضية، للكرة األر�ع ا�جهات مختلف ع��  والشعوب واألمم ا�حضارات من الكث�� فيھ ساهمت اإل�سا�ي، للمجتمع مش��كة مس��ة

  سبيل   ع��  م��ا  نذكر  أسباب،  لعدة  وذلك  للغاية.  وضرور�ا  حيو�ا  أمرا  �عت��  الو�اء  ملواجهة  ا�جما��  والعمل  الدو��  التضامن  إن  -  17

 ثمة  ومن   األرض،  مناطق  مختلف  ع��   أك��  �سرعة  يتنقلون   والبشر  البشر،  ب�ن  �سرعة  تتنقل  األو�ئة  أن  أولها،  فقط:  ا�حصر

  املستوى   ع��  مجهود   من  الدولة  تبذلھ  قد  ما  رغم  أنھ  وثان��ا،  القانونية.  القواعد  إطار  ��  بالتعاون   إال  الو�اء  ��  التحكم  �ستحيل

  الدول   �ل  لدى  ليس  وثالثا،  البلد.  من  آخر  م�ان  ��  الو�اء  لظهور   إم�انية  دائما  هناك  فإن  عليھ،  والقضاء  الو�اء   لتطو�ق  الوط�ي

  الدول   �ل  لدى  وليس  البشر،  من  املالي�ن  ��م  قد  ال�ي  ال�حية  الطوارئ   ملواجهة  ال�افية  واللوجستيكية  واملالية  املادية  اإلم�انيات

 .. واألدو�ة. اللقاحات إلنتاج وتقنية  علمية ومؤهالت إم�انيات
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 ال�حية الكوارث مواجهة �� املعاصر   الدو�� القانون   الثا�ي:  املبحث

  �ل   تخاطب  وقواعده  برمتھ،  اإل�سا�ي  ا�جتمع  ��م  الذي  العاملي  الدو��   القانون   ب�ن  التمي��  يجب   املوضوع   هذا  عن  ل�حديث 

  الدولية   املنظمات  إطار  ��   قواعده  تنشأ   الذي   اإلقلي�ي  الدو��  القانون   و��ن  �لھ،  الدو��  ا�جتمع   أو  الدولية  ا�جماعة  أعضاء

   اإلفر�قي. واالتحاد   األمر�كية الدول  ومنظمة األور�ي اإلتحاد  ومنظمة أور�ا مجلس  ةكمنظم  اإلقليمية، أو ا�جهو�ة

 ال�حية  والطوارئ  ا�جوائح   ملواجهة العاملي الدو�� القانون   األول: املطلب

  آلثار   والتصدي  ال�حية  ال�وارث  ومحار�ة  مواجهة   ��  الدو��  للسلوك  املنظمة  العاملية  الدولية  القواعد  عن  حديثنا  إطار  ��

 القانون   فروع  من  عدد   و��ن  العامة،  بال�حة  خاص  عاملي  دو��  قانون   ب�ن  التمي��  يجب  العاملي،  املستوى   ع��  ال�حية  الطوارئ 

  الدو��  القانون   مثل  ال�حية،  وال�وارث  الطوارئ   بي��ا   ومن   الظروف،  مختلف  ��  اإل�سان  �حماية  تتدخل  ال�ي  املعاصر،  الدو��

 للبيئة...  الدو�� والقانون  لالجئ�ن الدو�� والقانون  اإل�سا�ي الدو��  والقانون  اإل�سان  �حقوق 

 عاملية  دولية قانونية وثيقة العاملية، ال�حية  اللوائح   األو��: الفقرة

  ، 1907  عام  منذ   ال�حية  ال�وارث  آثار  وم�افحة  العامة  ال�حة  �حماية  العاملية  الدولية  القواعد  �عض   ظهور   بداية  �انت

  وأصبحت   "،Office International d'hygiène public  العامة  لل�حة  الدو��  "املكتب  إ�شاء  ع��  األور�ية  الدول   وافقت  حينما

 ثم  واملتا�عة  والرصد  املعلومات   وجمع  ا�جوائح،  وتف��ي  األو�ئة  تطور   بمتا�عة  أساسا،  م�لفا،  املكتب  و�ان  لھ.  مقرا  باريس  مدينة

   .18اإلبالغ

  ال�حة   وحفظ  حماية  أولو�ا��ا  من   ستجعل   العاملية   املنظمة  هذه   بأن  بدا  املتحدة،  األمم  و�شأة  الثانية  العاملية  ا�حرب   و�عد 

  املمكنة   الوسائل  ب�ل  األهداف،  هذه  لتحقيق  املتحدة،  األمم  وستعمل  املتنقلة.  واألمراض  األو�ئة  محار�ة  ذلك  ويشمل  العاملية،

   .19العاملية ال�حية ا�خاطر ملواجهة  آلية �أهم الدو��  والتضامن التعاون  لتكثيف 

  مختلف   ��  العامة   بال�حة  املرتبطة  القضايا  ب�ل  س��تم  ال�ي  العاملية  ال�حة  منظمة  املتحدة،  ستن��ئ األمم  1948  عام  منذ

 القانونية   والقواعد  النصوص  مستوى   ع��  خاصة  رائدة،  نتائج   ع��  العاملية  ال�حة  منظمة  مبادرات  وستسفر  العالم.  أنحاء

 لل�حة   دولية  "الئحة  إصدار  أو  بتب�ي  1951  عام  املنظمة  ستبادر  وهكذا  العاملية.  ال�حة  بحفظ   املعنية  العاملية  الدولية

Règlement Sanitaire International."   ��اتخاذ   ��  األعضاء،  الدول   ع��  موضوعية  ال��امات  تتضمن   عاملية  دولية   وثيقة  أول   و 

 ال�حة  ��دد   ال�ي  األخرى،  الطبيعية  وال�وارث  الفتاكة  واألمراض  املتنقلة  واألمراض  األو�ئة  �حار�ة  الفعالة  والتداب��  اإلجراءات

 . 20العامة

 le  ا�جديدة   الدولية  ال�حية  "اللوائح   1969  عام  ر و صد  مع   العاملية،  ال�حة  منظمة  جهود  أفضل،  �ش�ل  ستثمر 

Règlement sanitaire international."  تتضمن  �انت  أ��ا  إال   األطراف،  للدول   ملزمة  دولية  اتفاقية  اعت��ت  اللوائح   هذه  أن  ورغم  

  الصفراء   وا�ح�ى  والطاعون   ال�ول��ا  و�اء  مثل   املشهورة  واألو�ئة  األمراض  �عض  فقط،  ��م،  �انت  أ��ا  بي��ا  من   الثغرات.   �عض

 وا�جذري. 

 
 L'OMS: bateau ivre de la santé publique, les dérives et les échecs de l'agence des nations unies; collection santé, sociètés et culture, dirigée par jean -  راجع، 18

Nadal et Michèle Bertrand. l'Harmattan, 1997. P: 13 et S. 
19 - Marie-Eve Couture Ménard, et David Pavot; les pandémies et le droit: vers une plus grande solidarité ? In R.D.U.S. N°46/2016. P 251 et S. 

 والغرب. الشرق  ب�ن متوترة جد �انت الدولية  العالقات وأن خاصة األنظار، عن �عيدة وظلت ذاك، آن الدو�� باإلجماع تحظ لم االتفاقية هذه أن إ�� اإلشارة تجدر -20
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  وضمان   الدو��   التعاون   تكثيف  إ��  الهادفة  والتشريعات   القواعد  مستوى   ع��  كب��ا  تطورا  ستعرف   املوالية  العقود   أن  غ��

 العامة،  ال�حة  منظمة  ��  األطراف،  الدول   ستعيد  2005  فمنذ   العالم.  ��  الو�ائية  للقضايا  املش��كة  واملعا�جة  واملواجهة  املراقبة

  هناك   أصبحت  وهكذا   العالم،  ��  العامة  ال�حة  جوانب  مختلف  ��م  مت�امال   ص�ا  لتصدر   التقليدية  ال�حية  اللوائح   ��   النظر

   .21م�حقات أو  مرفقات �سع  ولد��ا مفصلة، قانونية مادة 66  تتضمن ،194  العالم دول  ل�ل ملزمة اتفاقية

  دليال   العاملية  ال�حة  منظمة  أصدرت  2009  عام   و��  .200722  عام  التنفيذ  ح��  ا�جديدة  ال�حية  اللوائح   اتفاقية  دخلت

 األعضاء.  للدول   الداخلية  القانونية  واألنظمة   الوطنية  التشريعات  ��  الدولية  ال�حية  اللوائح   نصوص  إدراج  كيفية  حول   إجرائيا

   .23الص�� لألمن جما�� نظام و�رساء خلق   إ�� ��دف عاملية دولية قانونية قواعد هناك  أصبحت  وهكذا

دِخل  اليوم  غاية  فإ��   مستمرة،  املس��ة   زالت  ما
ُ
  مع  لتتالءم  ال�حية  اللوائح   ع��  �عديالت  العاملية  ال�حة  منظمة  ت

  ومن   . 2016  عام  الوثيقة  ع��  طرأت  ال�ي  التعديالت  آخرها  و�ان  العالم.  ��   ال�حية  الظروف  �عرفها  ال�ي   والتطورات  املستجدات

  جائحة   عنھ  أسفرت  ما  �سبب  الدولية  ال�حية  اللوائح   ع��  عميقة  و�عديالت  �غي��ات  ستطرأ  القر�ب،  املستقبل  ��  أنھ،  املؤكد

   .19  �وفيد

 م�افحة  مجال  ��   الدو��   التعاون   ��  تتيحها  ال�ي   الفرص  ��  فقط  ليس   العاملية  الدولية   القواعد  هذه   وحيو�ة  أهمية  تظهر

 إلنتاج  العل�ي  البحث  وتطو�ر  ا�جوائح   وتتبع  رصد  أجل  من  املش��ك  العمل   ��  أو  آثارها،  ملواجهة  مش��كة  حلول   عن  والبحث  األو�ئة

  الفق��ة   الدول   عليھ  تحصل   قد  الذي   الدو��   �� الدعم  أك��   �ش�ل   تظهر  القواعد   هذه  أهمية  و�نما  م��ا.  للوقاية  الضرور�ة  اللقاحات

  الدولي�ن  واألمن  للسلم  ��ديدا  �ش�ل  قد  الهشة  الدول   ��  األو�ئة  انتشار  أن  املؤكد  ومن  الو�اء.  قبل  من  اجتياحها  أثناء  الهشة  والدول 

  ملساعدة  التدخل  الدو��  ا�جتمع   مسؤولية  ومن   واجب  من   أصبح  السبب  لهذا   اإلقلي�ي.  املستوى   ع��  أو   العاملي   املستوى   ع��  إما

 ك  أنھ  إ��  ينضاف  هذا  واألزمات.  ا�حن  هذه  تخطي  ع��   املو�وءة  الفق��ة   الدول 
ً
  أو   �الفيضانات  البيئية  الطوارئ   حاالت  تتسبب  ما  ث��ا

  من  وغ��ه   هذا   الفالحية...�ل  املوارد   و�ح   الغذائية   املواد  نقص  أو  وا�جراد،   والت�حر  األمطار  قلة  أو  ال��بة،  وانجراف  األعاص��

  النازح�ن  الس�ان  أوساط  ��  أو   واملعوزة  الفق��ة  الس�انية  الفئات  أوساط  ��  األو�ئة  تف��ي  إ��  مباشرة  يؤدي   قد  الطبيعية،  ال�وارث

  والعالج  الت�خيص  واختبار  والوقاية  الرصد  يمثل  ا�حاالت  هذه  ��  منعدمة.  أو  قليلة  األو�ئة  ضد  حصان��م  ت�ون   ما  عادة  الذين

 
ً
   مواجهتھ. عن الهشة الدول  ��جز كب��ا،  تحديا

 سياسية   اضطرابات  من  �عا�ي  دول   ��  تنتشر   حينما  الدو��  واالستقرار   األمن  ع��  جدا  خط��ة  آثار  لألو�ئة   أن   كما

  مع   الدو��  والتضامن  املساعدة  فتقديم  ثمة  ومن  اإلم�انيات،   قلة  �سبب  الو�اء  م�افحة  عن  الدول   �جز  نظرا  وذلك  واجتماعية.

  .24الدولي�ن والسلم األمن حماية ملص�حة الدو��  القانون   يفرضھ واجبا �عت�� الدول  هذه 

 

 
عت��ت  -21

ُ
 و�نما   �عينھ،  مرضا  أو  و�اء  ��م  �عد  لم  أ��ا  بمع�ى  وشاملة،  عامة  عاملية  دولية  إتفاقية  بمثابة  الدولية"  ال�حية  "اللوائح   أ

  مصدرها. �ان ومهما نوعها �ان مهما  األو�ئة جميع م�افحة ��  الدول  ع�� متبادلة  إل��امات تفرض
  املذ�ورة.   للمنظمة  اإللك��و�ي  املوقع  ع��  . 2016  عام  العاملية  ال�حة  منظمة  قبل  من  منشور   2005  لعام  الدولية  ال�حية  للوائح  األحدث  النص  راجع  -  22

https://www.who.int   
23  -Le Règlement sanitaire international est une initiative multilatérale prise par les pays pour instaurer un instrument efficace de surveillance mondiale de la 

transmission transfrontière des maladies. Il demeure à ce jour le seul ensemble de dispositions impératives, pour les Etats Membres de l’OMS, relatives à l’alerte 

et à la riposte mondiale aux maladies infectieuses. 
 واألمن   للسلم  ��ديد  بمثابة  إفر�قيا   غرب  ��  إيبوال  ف��وس  إنتشار  إعتبار  حول   .2014  ��  الصادر  2177  رقم  الدو��  األمن  مجلس  قرار  املثال  سبيل  ع��  راجع  -24

 الدولي�ن.
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 األو�ئة  وم�افحة العامة  ال�حة وحماية املعاصر  الدو��  القانون  فروع  الثانية: الفقرة

 األو�ئة   مل�افحة  الدول   ب�ن  الواجب  التضامن  وتكريس   الدو��   التعاون   عن  تتحدث   املعاصر   الدو��   القانون   فروع  من   كث��ا 

 للبيئة،  الدو��  والقانون   اإل�سا�ي  الدو��   والقانون   إل�سان  �حقوق   الدو��  القانون   وم��ا  الدولية،  ا�حدود   ع��  املتنقلة  واألمراض

  ال�ي   القواعد   إن  .االقتصادي  الدو��   القانون   وح�ى  للبحار،  الدو��   والقانون   لل�جرة  الدو��  والقانون   لالجئ�ن   الدو��   والقانون 

  ع��   تقع  ال�ي   العاملية  والتعهدات   الدولية  االل��امات  من   مهمة  ترسانة  �ش�ل  الدو��،  القانون   من  ا�جديدة   الفروع  هذه   تتضم��ا 

  الدو��   التعاون   إطار  ��  ا�جهود   �ل  بذل  ع��  الدول   حث  �س��دف  ال�ي  االل��امات  وهذه  املتحدة.  األمم  ميثاق  ��  األطراف  الدول   عاتق

 .25الس�ان ع��  تداعيا��ا ومواجهة آثارها ومحار�ة  ال�حية لل�وارث التصدي  أجل من  الوثيق

  ومرورا  1948  لعام  العاملي  باإلعالن  بدءا  اإل�سان،  �حقوق   الدو��  القانون   وص�وك  مواثيق  �ل  فقط،  املثال  سبيل  ع��

  أو   ،26واملعاق�ن  والنساء  �األطفال  األ�خاص  من  بفئات  املعنية  ا�خاصة  االتفاقيات  إ��  وصوال  ، 1966  لعام  الدولي�ن  بالعهدين

  واالستعباد،   االس��قاق  تحر�م  أو  القصري   االختفاء  حظر  أو  الالإ�سانية  واملعامالت  التعذيب  كمنع  بذا��ا  ا�حقوق   ببعض  املعنية

  ��   ا�حق  وأن   لإل�سان.  األساسية  ا�حقوق   أهم  إحدى   �ش�ل  باعتبارها  ال�حية  ا�حقوق   عن  تتحدث  وغ��ها،  املواثيق  هذه   �ل

 املنصوص   األخرى   ا�حقوق   ملمارسة  ضرور�ا  �عت��  ال�حية   الرعاية  من  مستوى   أع��  من  االستفادة  ��  وا�حق  ال�حية  السالمة

 .27اإل�سان حقوق  مواثيق �ل  �� عل��ا

 ،194928  لعام  األر�ع  جنيف   معاهدات  ��  الواردة   تلك  خاصة  اإل�سا�ي،  الدو��  القانون   قواعد  تنص  جه��ا،  ومن 

  الدول   �ل   ع��   جيب   ال�ي  والقانونية  ا�حماية  والتداب��  اإلجراءات  من  العديد  ع��  ،197729  عام  الصادر�ن  اإلضافي�ن  وال��وتو�ول�ن

  أو  مدني�ن  �انوا  سواء  با�حماية،  املشمول�ن  ال�حايا  ل�ل  وا�جسدية  والنفسية   العقلية  ال�حة  حماية  أجل  من   ��ا  القيام   األطراف

  الدول   اإل�سا�ي،  الدو��   القانون   قواعد  وتلزم  أسرى.  أو   جر��   أو  مر��ى   أو   مدني�ن   �انوا  وسواء  القتال،  عن  توقفوا   مقاتل�ن

  سواء   املتنقلة،  واألمراض  األو�ئة  مل�افحة  الفعلية  والتداب��  اإلجراءات  بمختلف  بالقيام  دولة)  194(  جنيف  اتفاقيات  ع��  املصادقة

  ع��   احتجازهم  تم  أ�خاص  ف��ا  يوجد  ال�ي  املعتقالت   ��  أو  العسكر�ة  العمليات  �شملها  ال�ي  والقرى   املدن   ��  أو  القتال  مناطق

 املس�ح.  الن�اع مرتبطة  أحداث خلفية

  لل�حايا   اإل�سانية  املساعدات  بتقديم  املتعلقة  القواعد   نذكر   اإل�سا�ي،  القانون   ��  ا�خاصة  األهمية  ذات  القواعد   ومن 

 إنتشار   حالة  ��  خاصة  املس�حة،  الن�اعات  من  املتضررون   إل��ا  يحتاج  ال�ي  والطبية  والعينية  املادية  املساعدات  مختلف  �شمل  وال�ي

  انتشار  إ��  تؤدي   قد  ال�ي   الظروف  مل�افحة  وحمالت   للتلقيح،  حمالت  إجراء  بضرورة  الدول   فتل��م  املعدية.   واألمراض  األو�ئة

 املنظمات  مع  و�التعاون   إم�انيا��ا  بھ  �سمح   ما  حدود   ��  وتوف��،  بتقديم  أيضا  الدول   وتل��م  لألو�ئة،  ا�حاملة  والف��وسات  ا�جراثيم

 
  خط��  �ش�ل  تؤثر  قد  ال�ي   الوخيمة  النتائج  وم�افحة  العامة  ال�حة  �حماية  وفقرات  مواد  من  القانونية  الفروع  هذه  خصصتھ  ما   عن  تفصيل  ب�ل  ا�حديث  يمكن  ال  -25

   والبسيطة. األولية املعلومات �عض إ�� اإلشارة  ع�� سنقتصر لذلك  وا�جسدية. النفسية سالم��م وع�� الناس �حة ع�� وعميق
  دون   البشر  �جميع  بالنسبة  ال�حية  السالمة  ��  ا�حق  صراحة  تنص  ال�ي  12  واملادة  اإل�سان.  �حقوق   العاملي  اإلعالن  من  25  املادة  نذكر  فقط،  املثال  سبيل  ع��  -26

 األمراض   من  للوقاية  والالزمة  ملموسة  محددة  برامج  ع��  املشتملة  التداب��  باتخاذ  االل��ام  عل��ا   الدول   بأن  قائلة:  املادة  هذه  من  جيم)(  الفقرة  وتضيف  استثناء،

 وم�افح��ا.  وعالجها  األخرى  واألمراض واملهنية واملتوطنة الو�ائية
  التعاون   إ��  والدعوة  اإلشارة  ��  تتوا�ى  ال  الشامل  الدوري  التقر�ر  وم��ا   اإل�سان،  �حقوق   الدولية  املؤسسات   تقار�ر  أن  إ��  اإلشارة  من  بد   ال  اإل�سان  حقوق   مجال  ��  -27

 املتضررة.   الدول  ومساندة للقارات، العابرة واألمراض  األو�ئة م�افحة أجل من الدو��

 CICR. Commentaires des Conventions de Genève du   إ��.  خاص  �ش�ل  الرجوع  يمكن  األر�ع،  جنيف اتفاقيات  ملضام�ن  ومفصل  وشامل  دقيق  فحص  إلجراء  -28

12 août 1949 Les quatre volumes de ce Commentaire ont été publiés sous la direction de Jean Pictet, entre 1952 et 1959 
;Protocoles des Commentaire CICR   ��:  ال��وتو�ول�ن،  مواد  �ل  عن  مفصال  و�عليقا  مفصلة  دراسة  ال��وتو�ول�ن،  مضام�ن  حول   التفصيل  من  ملز�د  أنظر  -29

additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949. Publication. 17 octobre 1987. 
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 الفحوصات   �ل  و�جراء  املعدية،  األمراض  بمخاطر  للتوعية  بحمالت  والقيام  األخرى،  الطبية  واملعدات  الالزمة  األدو�ة  اإل�سانية،

 .30ال�حايا  �حة حماية �س��دف  ال�ي

 بالتداب��   األمر  يتعلق  فإنھ  للقارات،  العابرة  واألمراض  با�جوائح   ترتبط  ال�ي  ،االقتصادي   الدو��  القانون   لقواعد  بالنسبة  أما

  اقتصادات   تحتاج  مثال  الوطنية.  االقتصاديات  ع��  ا�جوائح   آثار  م�افحة  إ��  الهادفة  الدولية  واالقتصادية  التجار�ة  واإلجراءات

  حافة   ع��  تصبح  قد  ال�ي   الدول   هذه  ودعم  عاجلة،  دولية  ومالية  اقتصادية  إجراءات  إ��  ا�جوائح   من  واملتضررة  الفق��ة   الدول 

  الدول   إعفاء  أو  املستحقات،  أداء  تأجيل  أو   م��ا  التخفيف  أو  الديون   جدولة  إعادة  قبيل  من   وذلك  ملزما،  واجبا  �عت��  اال��يار

  تخطي   وع��   الصمود  ع��   الدول   قدرات  لدعم  الضرور�ة  املالية  املساعدات  ع��   فضال   عل��ا.  املستحقة   الديون   من  جزء   من   الهشة

 و�اء   من  أو  املالر�ا  من  أو  السيدا  من  �عا�ي  ال�ي   اإلفر�قية  للدول   بالنسبة  مثال  الشأن  هو  كما  للو�اء،  ال�ارثية  النتائج   ومواجهة  األزمة

 .31الو�اء  من  املتضررة الدول  هذه ملساعدة   خاصة صناديق  إ�شاء إ�� ح�ى  الشأن هذا   �� الدو�� ا�جتمع يذهب وقد  السل.

 ال�حية الكوارث  بزمن املع�ي  اإلقلي�ي الدو�� القانون  الثا�ي: املطلب

  الك��ى   اإلقليمية  املنظمات   ��  األعضاء  الدول   تبنت   وقد   ومتطور.  وا�ح  دو��  قانون   فعال  يوجد   اإلقلي�ي  املستوى   ع��

  امللزمة   الدولية  االتفاقيات  من   العديد   (آسيان)،  آسيا  شرق   جنوب   أمم   ورابطة  األمر�كية  والقارة   وأور�ا  إفر�قيا   ��   خاصة  املعروفة

  تنفيذ   ملتا�عة  واألجهزة  اآلليات  من  العديد   أ�شأت  كما  لل�وارث.  والتصدي   األو�ئة  مل�افحة  التعاون   ميدان  ��  األعضاء  للدول 

  األعضاء. الدول  ب�ن الوثيق  والتعاون   الفعال التنسيق  وضمان  الدولية، االل��امات

 الهادي  ا�حيط وأمم آسيا، شرق  جنوب منطقة األو��: الفقرة

  جنوب  أمم  رابطة  اتفاق"  :اسم  تحت   جدا،  املهمة  اإلقليمية  الص�وك  إحدى   توجد  الهادي  وا�حيط  آسيا  شرق   جنوب   ��

 أ�شأت   ملزمة  دولية  واتفاقية  قانو�ي  صك  عن   عبارة  وهو   الطوارئ"،  حاالت  ��  واالستجابة  ال�وارث  حاالت  بإدارة   املتعلق  آسيا  شرق 

  عشر   اليوم  �حد  عليھ  صادقت  . 2009  عام  التنفيذ   ح��  ودخل  2005  عام  االتفاق  هذا   ع��  التوقيع  تم  واإلشراف.  للمتا�عة  آليات

  العديد   يتضمن  حيث  األعضاء،  الدول   ل�ل  ملزم  قانو�ي  صك  بمثابة  االتفاق  هذا  ويعت��   آسيا،  شرق   جنوب  منطقة  دول   من  دول 

  التعاون   حول   2004  عام   آخر   اتفاق  ع��   الهادي   ا�حيط  ومنطقة  آسيا   شرق   جنوب  دول   صادقت  كما   املتبادلة.  االل��امات  من

  .32"�سونامي" �ارثة م��ا محددة،  و�وارث أزمات حاالت  �� الوثيق

 ال�حية  لألزمات الدو�� اإلفر�قي القانون   الثانية: الفقرة

 بمثابة  اإلس��اتيجية  و�عت��  ،2004  عام  منذ   لل�وارث  للتصدي  إس��اتيجية  اإلفر�قي   االتحاد   تب�ى   اإلفر�قي،  املستوى   ع��

 و�اء   م�افحة  حول   املستوى   عا��  إفر�قي  دو��  مؤتمر  ا�عقد  2014  عام   يوليوز   2  و��   االتحاد.  ��  األعضاء  الدول   ل�ل   ملزم   اتفاق

 
  ل�حايا  العامة  ال�حة  وحماية  الو�ائية  ال�وارث  مواجهة  ��  الدول   ��ا   تل��م  أن  يجب  ال�ي  والفعلية  القانونية  واإلجراءات  التداب��  هذه  حول   التفصيل  من   ملز�د   -30

  األحمر.   للصليب  الدولية  ل�جنة  اإللك��و�ي  املوقع  ع��   قانونية،  ونصوص  وتقار�ر  ومقاالت  ومؤلفات  كتب  من  واملصادر  املراجع  ��  كب��ة  وفرة  توجد  املس�حة،  الن�اعات 

www.cicr.org 
 الدو��.  النقد وصندوق  العاملي  للبنك الرس�ي املوقع  ع�� املنشورة والتقار�ر الدراسات من العديد إ�� العودة ير�� التفصيل من ملز�د 31
 وثائق   من  الدو��.  القانون   ل�جنة  ا�خاص  املقرر   أوسبينا،-فالينسيا   إدواردو   السيد  طرف  من  املقدم  ال�وارث،  حاالت  ��  األ�خاص  حماية  عن  السادس  التقر�ر  راجع  -32

 �عدها.  وما  49 ص  .2013 ماي 6 �� بجنيف الصادرة املتحدة األمم
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 اآلثار   ملواجهة  اإلفر�قية  الدول   قبل  من   دؤوب  عمل  بداية   املؤتمر  هذا  و�ان  إفر�قيا،  غرب  دول   من  �حة  وز�ر  11  حضره  إيبوال،

  .33ا�خط��  الف��وس هذا النتشار املأساو�ة

 االستوائية   غينيا  �عاصمة  2015  يوليوز   20  يوم   إفر�قي  دو��  مؤتمر  أشغال  انطلقت   اإلفر�قي،  االتحاد   منظمة  من  ةو�مبادر 

  هدف   .34املستقبل  ��  األخرى   واألو�ئة  الو�اء  هذا  محار�ة  أجل  من   اإلفر�قي  التعاون   عن  ل�حديث  مهمة  مناسبة  املؤتمر  و�ان  ماالبو،

 وليب��يا   كس��اليون   الو�اء،   آثار  من  �شدة   تضررت  ال�ي   الدول   ودعم  بمساعدة  والشر�اء  الدول   ال��ام   إ��   األو��  بالدرجة   املؤتمر

 فعالة  عمل  وأطر  و�س��اتيجيات  سياسات  لوضع  دولية  طر�ق  خارطة  إ�شاء  املستقبل،  ��  املشا��ة  األو�ئة  �حار�ة  والتعاون   وغينيا،

  ال�حية.   والطوارئ   واألو�ئة  ا�جوائح   م�افحة  ��  الناجحة  والتجارب  ا�خ��ات  وتبادل  ،أفر�قيا  ��   املزمنة   واألمراض  إيبوال  مل�افحة

  الدعم   وتوف��  القارة،  ��  �� الص  النظام  و�عز�ز   الثالث،  الدول   إعمار  إلعادة   والدو��  األفر�قي  الدعم  �حشد  املؤتمر  �س��  كما

 م��ا. والوقاية األمراض مل�افحة األفر�قي  للمركز

  يختص   اإلفر�قي،  االتحاد   ملنظمة   تا�عة  آلية  هو  م��ا،  والوقاية  األمراض  مل�افحة  اإلفر�قي  املركز  أن  إ��   اإلشارة  املفيد  من

 من  الوقاية  قدرات  و�عز�ز  األو�ئة  النتشار  واالستجابة  إفر�قيا  ��  األمراض  عن  املعلومات  �عز�ز  م��ا:  ال�حية،  املهام  من  بالعديد

  اإلفر�قية،   البلدان   �افة  ��  م��ا  والوقاية  األمراض   ع��  السيطرة  األو��  بالدرجة   �س��دف  فاملركز  و�ذلك  املراقبة.  شب�ات  خالل

  .35للطوارئ  واالستجابة املراقبة تحس�ن ع��  الدول  ويساعد

  "منظمة   أ�شأت  قد   اإلفر�قية  الدول   �انت  1998  غاية  و���  1960  سنة  منذ   بأنھ  التذك��  يجب  أيضا  اإلفر�قي  املستوى   ع��

  ��  الص��   للتعاون   آلية  أو   بنية  عن  عبارة  و��OCCGE  36الك��ى   املوطنة  واألو�ئة  األمراض   محار�ة  مجال  ��   والتعاون   التنسيق

  والسنغال   ونيجر  ومور�تانيا  وما��  و�وركينافاسو  و�ن�ن  ديفوار  �وت  و��  دول،  ثما�ي  أنذاك  تضم  و�انت  إفر�قيا،  غرب  منطقة

  و��  اليوم،  إ��  كب��ة  بفعالية  �عمل  زالت  وما  1987  عام  اإلفر�قية  الدول   أ�شأ��ا  جديدة  بنية  ��  املنظمة   هذه  وستدمج   .37والطوغو

  و�الة   عن  عبارة  و��  دولة،  15  وتضم  )"،organisation Ouest Africaine de la Santé  )OOAS  لل�حة"،  إفر�قيا  غرب  "منظمة

  .CEDEAO38) (سيدياو إفر�قيا غرب لدول  االقتصادية "ا�جموعة ملنظمة تا�عة متخصصة

 
 ��دد   وهو  إفر�قية  دول   �سع  ضرب  قد  الو�اء  ف�ان  العالم،  ��  العامة  لل�حة  خط��  ��ديد  بمثابة  �عت��  إيبوال   و�اء  بأن  العاملية  ال�حة  منظمة  أعلنت  2014  عام  ��  -33

  ، 2015  عام  متم  ��  العاملية  ال�حة  منظمة  وقالت  عليھ.  والقضاء  لتطو�قھ  الالزمة  اإلجراءات  تتخذ  لم  إذا  القارة  خارج  إ��  سينتقل  ور�ما   إفر�قيا   أرجاء  �ل  ��  باإلنتشار

 وس��اليون   �وناكري   غينيا   من  �ل  ��  �خص  300و  ألف  11  بحياة  أودى  املوا��،  العام  من  أكتو�ر  غاية  إ��  2014  عام  من  ف��اير   شهر  ��  الف��وس  ظهور   منذ  بأنھ،

  122و  ألف  14(  وس��اليون   ؛  وفاة)  حالة  809و   آالف  4و  إصابة  حالة  675و   آالف  10(  وليب��يا  وفاة)،  536و  وألفان  إصابة  حالة  804و   آالف  3(  �وناكري   غينيا   وليب��يا.

 وفاة). حالة 955و آالف  3و بالف��وس إصابة
 اإلقتصادية   القطاعات  عن  وممثل�ن  ا�خارجية  ووزراء  واملالية،  ال�حة  لقطاعات  املمثل�ن  والوزراء  ا�ح�ومات   ورؤساء  الدول   رؤساء  من   عدد  املؤتمر  حضر  -34

  منظمة   مثل  املتحدة  لألمم  املتخصصة  الو�االت  و�عض  "سيدياو"  منظمة  مثل  املتخصصة  اإلفر�قية  الدولية  املنظمات  عن  مندو�ون   حضره  كما   الك��ى،  والصناعية

 إفر�قيا.  ��  السيا��ي القرار  وصناع والباحث�ن العلماء من العديد حضره  كما  واليونيس�و. والفاو العاملية ال�حة

  أجل   من  مخت��ات   ش�ل   ع��  فرعية  وم�اتب  إقليمية  شب�ات  شر�ائھ  بمعية  أ�شأ  قد  اإلفر�قي  املركز  أن  إ��  اإلشارة  وتجدر    -35

  �� النوع هذا   من شب�ات هناك املثال، سبيل  ع�� لها. والتصدي   م��ا والوقاية  ا�جهوي  املستوى  ع��  واألو�ئة  املعدية األمراض  متا�عة

 https://au.int/fr/node/32335 املوضوع.  هذا  حول  التفصيل  من  ملز�د  راجع وكينيا. وزامبيا الغابون  ونيج��يا  مصر من  �ل

  محددة. س�انية مجموعة ��م أو  معينة منطقة �� عادة بتواجدها  معروفة ت�ون  ال�ي األمراض ، endémies les املوطنة  باألمراض  يقصد - 36
 املر�حة    األو�ئة  �عض  تطو�ق  أجل  من  ا�جهود  وتكثيف  املالر�ا.  مثل  األمراض  �عض  ومحار�ة  مل�افحة  اإلفر�قية  ا�جهود  تنسيق  هو  للمنظمة  األسا��ي  الهدف  �ان   -37

 أخرى.  بلدان إ�� لإلنتقال
 موقع   املثال  سبيل  ع��  راجع   ا�جوائح،  وم�افحة  ال�حية  وال�وارث  األو�ئة  محار�ة  ��  ومهامها   وآليا��ا   �شأ��ا   حيث  من  خاصة  املنظمة،  هذه  حول   التف��ي  من   ملز�د   -38

   التا�� العنوان �� األن��نيت  ع��  سيدياو منظمة

https://www.aljazeera.net/citiesandregions/others/2015/6/14/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
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 العر�ي   اإلقلي�ي  املستوى  ع��  الثالثة: الفقرة

  اإلشارة   وتكفي  الطبيعية.   وال�وارث  لألزمات  تنظيما  هناك  نجد  العر�ي  اإلقلي�ي  النظام  أو  العر�ية  املنطقة  مستوى   ع��  ح�ى

  �عز�ز  نذكر:  اإلس��اتيجية  ع��ا  تحدثت  ال�ي  األوليات  ب�ن  ومن  .2020/ 2010  ال�وارث  مخاطر  من  ل�حد   العر�ية  اإلس��اتيجية  إ��

  مخاطر   وتقييم  ورصد  لتحديد  الالزمة  القدرات  بناء  القطاعات؛  مختلف  ��  ال�وارث  مخاطر  من  ل�حد  ومت�امل  شامل  بمن�ج  االل��ام

  ع��   ال�وارث  مخاطر  بإدارة  يتعلق  فيما   املسائلة  تحس�ن  والتدر�ب؛  والبحث  املعرفة  خالل  من  ا�جا��ة  ع��  القدرة  بناء  ال�وارث؛

  .39للطوارئ  االستجابة وعمليات خطط �� ال�وارث مخاطر من ا�حد  إدراج والوط�ي؛  ا�ح�� الصعيد

  14  ب�ن  ما  املمتدة   الف��ة  و��  .201340  عام  باألردن  العقبة  مدينة  ��  ال�وارث  حول   األول   مؤتمرها  العر�ية  الدول   عقدت  كما

 . 41بمصر الشيخ شرم بمدينة ال�وارث مخاطر   من  ل�حد الثا�ي العر�ي  املؤتمر إ�عقد 2014 سبتم�� 16و

 العامة  ال�حة �حماية  األور�ي الدو��  القانون  الرا�عة: الفقرة

  الدول   �ل   لشعوب  العامة  ال�حة  بحماية  املتعلقة  واإلس��اتيجيات  وا�خطط  واآلليات  والتشريعات  القوان�ن  ��   وفرة  توجد

   العامة. لل�حة أور�ي دو�� قانون  عن  ا�حديث �ستطيع أننا درجة  إ�� األور�ي، االتحاد  ومنظمة  أور�ا مجلس منظمة �� األعضاء

  أن   الدراسة  هذه   ��   لنا   يمكن  فال   ا�جادة.  األبحاث  من   العديد   وأجر�ت   املوضوع  هذا  حول   الدراسات  من   الكث��  كتبت   لقد 

  املستوى   ع��  الرائدة  املبادرات  �عض  إ��  ا�حصر  سبيل   ع��  سنش��  لكننا  األور�ية،  الدول   ��  العامة  ال�حة  ��م  ما  ب�ل  نحيط

 وا�جوائح.  األو�ئة وم�افحة  ل�حدود  العابرة لألمراض التصدي إ��  مباشر �ش�ل ��دف  وال�ي املؤسسا�ي املستوى  وع�� القانو�ي

 Le traité sur le  باسم  املعروفة  األور�ي  اإلتحاد   �عمل  املتعلقة  االتفاقية  من   168  املادة  عليھ  نصت  ما  نذكر   البداية  ��

fonctionnement de l'UE (TFUE).  العامة   ال�حة  وحفظ   �حماية  األور�ي  االتحاد   عل��ا  �عتمد  ال�ي  األسس  املادة  هذه   وضعت  وقد 

 العامة؛  ال�حة   تحس�ن  ي��:   ما  إ��  الص��  ا�جال  ��  ��دف  األور�ي  االتحاد  أن  ع��   تؤكد   حيث   ،الك��ى   ال�حية  األزمات  ومواجهة

  النفسية   ال�حة   ع��  خطرا  �ش�ل   ال�ي  واملصادر   األسباب  ومن   األمراض  من  الوقاية  الص��؛   امليدان   ��  وال��بية  والتوعية  اإلخبار

 تنقلها  وطرق   األو�ئة  هذه  أسباب  عن  البحث  طر�ق  عن  وذلك  الك��ى،  ا�جوائح   ومواجهة  م�افحة  اإلتحاد؛  دول   ��  وا�جسدية

   .42العامة ال�حة ع��  خطرا  �ش�ل ال�ي ا�حدودية ع��  ال��ديدات  �ل وم�افحة  واإلنذار املراقبة م��ا؛ الوقاية ووسائل

 
https://www.ecowas.int/institutions-2/organisation-ouest-africaine-pour-la-sante-ooas 

 اإلن��نيت شبكة ع�� التا�� املوقع راجع اإلس��اتيجية، هذه ومحتوى  مضمون  ع�� مفصلة نظرة إللقاء -39

 : https://www.preventionweb.net/files 
 التا��.  العنوان �� ال�وارث  حول  األول  العر�ي للمؤتمر ا�ختامي البيان راجع - 40

 https://www.preventionweb.net/files/31093_aqabadeclarationarabicfinal 
 املع�ي   اإلقلي�ي  العر�ي  املنتدى  نتائج  عنوان:  تحت  املتحدة  األمم  عن  صادرا  تقر�ر  أنظر  إل��ا،  التوصل  تم  ال�ي  والنتائج  املؤتمر  هذا  أشغال  حول   التفصيل   من  ملز�د  -41

 . 2014 شتن�� 22 بتار�خ الصادرة A/conf-224-PC-2/7 رقم املتحدة األمم  وثيقة ال�وارث"،  مخاطر من با�حد
 التا��:   املوقع  ع��  "santé la de l'Europe de fonctionnement Le  عنوان:"  تحت  مهمة  دراسة  أنظر   املوضوع،  هذا  حول   التفصيل  من   ملز�د   -42

https://www.touteleurope.eu/actualite/le fonctionnement de l'europe de la sante.html 
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 العامة   ال�حة  ع��  ا�حافظة  مجال  ��  األور�ية  للدول   املش��كة  األهداف  تحقيق  إ��  �س��  األور�ي  االتحاد   فإن   شك  و�دون 

  ال�حية  السياسات  تحس�ن  مجال  ��   األعضاء  الدول   ب�ن  والتنسيق  التضامن  ع��  والت�جيع  الدو��  التعاون   بتسهيل  وذلك  أور�ا،  ��

 .43األور�ية ا�حدود  ع�� تتنقل ال�ي ا�خاطر ومحار�ة

 ��   اإلقلي�ي،  الدو��  التعاون   ملتا�عة  وا�جالس  وال�جان  والو�االت  اآلليات  من  العديد  األور�ي  االتحاد   أ�شا  ذلك  إ��  و�اإلضافة

 فباإلضافة   االتحاد.  وأمم  لشعوب   ال�حية   السالمة   ع��   خطرا   �ش�ل  ال�ي  ال��ديدات   وم�افحة  العامة  ال�حة  وحماية  حفظ  مجال

  "املركز   فقط،  املثال  سبيل   ع��   نذكر   لذلك.  حاجة  هناك  أن   يبدو  وقت  أي  ��  األعضاء  للدول   ال�حة  وزراء  جمع  االتحاد   إم�انية  إ��

  األور�ية  "الو�الة  ثم  "،le Centre Européen de Prévention et de Contrôle des Maladies  ومراقب��ا  األمراض  من  للوقاية  األور�ي

  ال�حية   والسياسات  لألنظمة  األور�ي  "املرصد   أيضا  وهناك   ". Agence Européenne Santé Publique  العامة  لل�حة

Observatoire Européen des systèmes et Politiques de Santé." لل�حة األور�ية "ا�جنة  Commission Européenne Santé."   

  رائدا   دورا  لعبت  وقد  ل�حدود.  العابرة  واألمراض  األو�ئة  محار�ة  ��  فعال  �ش�ل  تتدخل  وغ��ها  واألجهزة،  اآلليات  هذه  �ل

 األور�ي. للفضاء �ورونا ف��وس اجتياح أثناء املاضية الشهور  خالل

 ال�حية  الطوارئ   ملواجهة األمر��ي اإلقلي�ي  النظام ا�خامسة: الفقرة

  املناطق  ببعض  املرتبطة  املوطنة  األمراض  من  العديد  شهدت  خاصة،  ا�جنو�ية  وأمر��ا  ال�ار��ي  أمر��ا  دول   أن  املعروف   من

 كما   .44األمر�كية  القارة  ��ا  تنفرد   ال�ي  والطفيليات  ا�حشرات  �عض  ف��ا  تتسبب  وأو�ئة  أمراض  و��  الس�انية،  ا�جماعات  ببعض  أو

  ال�ي  ا�جوائح  من   وغ��ها  وا�جذري   وا�حصبة  والطاعون   �املاالر�ا  األو�ئة  من   العديد   انتشار   مبكر،   وقت   منذ   القارة،  شعوب  عرفت

  .45األمر�كية القارة س�ان من األرواح  مالي�ن  حصدت 

  �انت  فإ��ا  عشر،  التاسع  القرن   من  مبكر  وقت  ��  استقاللها  ع��  حصلت  قد  األمر�كية  القارة  دول   من   كب��ا   عددا  ألن  ونظرا

  من  العديد  ذلك  ألجل  وعقدت   شعو��ا.  ب�ن  املنتشرة   واألو�ئة   املتنقلة  األمراض  محار�ة  ��   للتعاون   جماعية  سياسات  وضع  إ��  سباقة

  بمدينة  دو��  مؤتمر  ��  القارة  دول   اجتمعت   حيث  1902  عام  منذ   الدولية  االتفاقيات  من  العديد  وأبرمت  الدولية  املؤتمرات

 لل�حة. دو�� مكتب  إحداث وتم  واشنطن

 Organisation  لل�حة  أمر�كية  ن ما ب�  "املنظمة  اسم  تحت  محكم   إقلي�ي  دو��   تنظيم   إ��   �عد   فيما  سيتحول   املكتب   هذا 

Panaméricaine de la Santé،"  عضو�ة  لد��ا  أور�ية  دول   إ��  إضافة  عضو،   أمر�كية  دولة  35  واشنطن وتضم  بمدينة  مقرها  يوجد 

 
  والتنسيق   التعاون   مجال  ��  األعضاء  للدول   امللزمة  القرارات  من  العديد   أصدرت  األور�ي  االتحاد   أجهزة  أن  بالذكر  ا�جدير  من  43

 التا��:  القرار املثال سبيل ع�� م��ا أذكر ل�حدود، العابرة واألمراض املتنقلة واألمراض األو�ئة �حار�ة
Décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la 

décision n° 2119/98/CE  
 سبعة   حوا��  سنو�ا   بھ  يصاب   حيث  صغ��ة.  طفيلية  حشرة  تحملھ  الذي  األمر��ي  املثقبيات  و�اء  أو  chagas  شا�اس  داء  األمراض،  تلك  من  املثال،  سبيل  ع��  نذكر  -44

 الالتينية.  أمر��ا  �� �خص مالي�ن
 سينخفض   العدد  هذا  أن  غ��  �سمة.   مليون   50  حوا��  يبلغ  �ان  عشر  السا�ع  القرن   أثناء  األمر�كية   القارة  ��  األصلي�ن  الس�ان  عدد  أن  اإلحصائيات  من  الكث��  تذكر  -45

 مأساو�ة   بطر�قة  اإلبادة  تمت  وقد  األور�ي�ن.  البيض  الس�ان  يد  ع��  ا�حمر  الهنود  لها  �عرض  ال�ي  ا�جماعية  اإلبادة  نتيجة  وذلك   وج��،  وقت  ��  املائة  ��  90  بنسبة

 واألوا�ي   الغذائية  واملواد  املال�س  تلو�ث  يتم  ف�ان  أور�ا.  �عرفها   �انت  ال�ي  ا�خط��ة  واألو�ئة  األمراض  قصد،   عن  �شر،  إ��  البيض  املستوطنون   �جأ   حيث  للغاية.

 مساعدات   باعتبارها   األصلي�ن  الس�ان  ع��  وادامل  تلك  توزيع  و�تم  وا�حصبة،  وا�جذري   والتفو�د  واملالر�ا   وال�ول��ا  �الطاعون   األو�ئة  مختلف  تحمل  وجراثيم  بف��وسات

 و�نتقل   الو�اء  ينتشر  أن  �عد  جماعية  مقابر  إ��  ا�حمر  للهنود  الس�انية  التجمعات  �ل   تتحول   جدا  وج��  وقت  و��  البيض،  الس�ان  من  هبات  أو   هدايا   أو  إ�سانية

   وا�جماعات. األفراد ب�ن �سرعة

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:293:0001:0015:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:293:0001:0015:EN:PDF
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  لتنسيق   وطنيا  مكتبا  27  ع��   املنظمة  تتوفر    مالحظ.  عضو�ة  فلد��ا  وال���غال  إسبانيا  أما  وهولندا،  و�ر�طانيا  فر�سا  و��  مشارك 

 والدراسات  األبحاث  لتطو�ر  وذلك  الص��  امليدان  ��   العل�ي  للبحث  مراكز  9  أ�شأت  كما  الوطنية.  ا�ح�ومات  مع  ال�حية  القضايا

 ال�حة   وتحس�ن   املستعصية  األمراض  ومواجهة  األو�ئة،  ومحار�ة  لل�وارث  والتصدي   ال�حية،  ا�خدمات  تجو�د   لفائدة   واالبت�ار

  .46األمر�كية الدول  مختلف �� العامة

  ضمان   ع��  و�سهر   ا�جموعة،  دول   ب�ن  الص��  التعاون   بتطو�ر  امل�لفة  اآلليات  من  العديد  لل�حة  األمر�كية  للمنظمة

 وال�وارث  للطوارئ   والتصدي  ل�حدود،  العابرة  واألمراض  األو�ئة  من  للوقاية  مش��كة  وخطط  إس��اتيجيات  ووضع  ا�جهود   توحيد

 ��   سلطة  أع��  وهو  "،la Conférence Sanitaire Panaméricaine  لل�حة  األمر��ي  ب�ن  ما  "املؤتمر  نجد  بي��ا  من  ال�حية،

  البلدان   �ل  داخل  العامة  ال�حية  باألوضاع  املرتبطة  ا�جاالت  ��  العامة  السياسات  لتحديد   سنوات  خمس  �ل  يجتمع   املنظمة،

 .201747  عام بواشنطن والعشرون  التاسع االجتماع هو  املؤتمر عقده اجتماع آخر و�ان األعضاء،

  ��  املعتمدة   ال�وارث،  حاالت  ��   املساعدة   لتسهيل  األمر�كية  البلدان   اتفاقية  إ��   �ش��   أن   فقط  يكفي   االتفا��،  املستوى   ع�� 

 بمواجهة   مباشرة  واملتعلقة  اإلطالق،  ع��   املهمة  اإلقليمية  الدولية   االتفاقية   و��  .1996  عام  ��   التنفيذ  ح��  ودخلت  1991  عام

  عل��ا   صادقت   وحدها،   ال�ار��ي  بمنطقة  تتعلق  لك��ا  أخرى   دولية   اتفاقيات  نجد  ذلك  إ��  إضافة  األمر�كيت�ن.  ��  الطبيعية  ال�وارث

  �خصوصية   نظرا   وكذلك  الوسطى،  أمر��ا  ��ا   تنفرد  ال�ي  ةواإلي�ولوجي  واملناخية  الطبيعية  الظروف   لطبيعة  نظرا  املنطقة   دول 

  آثارها.   من  والتخفيف  ال�وارث  من  بالوقاية  املتعلقة  1999  معاهدة  االتفاقيات،   تلك  من  نذكر  ال�ار��ي،  منطقة  �عرفها  ال�ي  ال�وارث

  التعاون   لتعز�ز  قانونا  امللزمة  اآلليات  من  شبكة  إ�شاء  االتفاقية  تتو��  كما  ال�وارث.  حاالت  ��  لالستجابة  ا�جهود  تنسيق  إ��  و��دف 

 .48و�دار��ا آثارها من ل�حد والس�� ال�وارث مواجهة ��

 

 

 

 

 

 

 

 
46- Miguel Mérguez; la cooperacion de la organizacion panamericana, ediciones universidad de cuenca ecuador. 2002; P: 35 et S.  

  ع��   املنشورة  املعطيات  من  العديد  و�سهاب  بتفصيل  راجع  لل�حة،  األمر��ي  املؤتمر  خاصة  آليا��ا،  و  وم�ونا��ا  أهدافها   وحول   لل�حة،  األمر�كية  املنظمة  حول   -47

 . https://www.paho.org التا��. العنوان �� املنظمة موقع
 أفضل   لضمان  ا�جهود  لتوحيد  املنشأة  واآلليات  القانونية  القواعد  وحول   املتنقلة،  واألمراض  األو�ئة  محار�ة  مجال  ��  األمر��ي  التعاون   حول   التفصيل  من  ملز�د  -  48

 املنشورة   ا�جادة  الدراسات  من  العديد  إ��  العودة  ير��  املوطنة.  واألمراض  املتنقلة  واألمراض  األو�ئة  محار�ة  ذلك  ��  بما   األمر�كية  للشعوب  ا�جيدة  ال�حة  من  مستوى 

   املثال.  سبيل ع�� أذكر وم��ا  اإلسبانية. باللغة

- PAHO (APHA), El control de las enfermedades transmisibles; publication  2016. /992 pages  

- Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, CIE-10, Edición 2015. Vol 1, 2 y 3. Año de 

publicación: 2016. Páginas: Vol 1:1170 pgs; Vol 2: 231 pgs; Vol 3: 758 pgs. 
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 الدولية  لألزمات الدو�� القانون  ان��اك عن الدولية املسؤولية الثالث:  املبحث

  �عت��   املعاصر،  الدو��  القانون   من  ا�جديدة   الفروع  تتضم��ا  ال�ي  القانونية  القواعد  أن  إ��  الصدد  هذا  ��  اإلشارة  تجدر

 Erga  ا�جميع  مواجهة  ��  حجية  لد��ا  موضوعية  قواعد  ف�ي  ،استثناء  دون   الدول   جميع   عاتق  ع��  تقع  موضوعية  ال��امات  بمثابة

Omnes  .  اآلمرة  القواعد  من  أيضا  �عت��  كما  تحفظ.  ودون   فوري  �ش�ل  تطبق  فإ��ا  الدولية  ا�جماعة  �حياة  ضرور�ة  و�اعتبارها   ��  

 دولية،   اتفاقية  إ��  انضمامها  أو  الدولة  تصديق  �ش��ط  فال  خرقها  دولة  ألية  يجوز   ال   قواعد  و��  .Jus cogens  العام  الدو��  القانون 

  اعتداء   ذاتھ  حد   ��  ويش�ل   الدولي�ن،  واألمن  للسلم  ��ديدا  �ش�ل  القواعد  لتلك  خرق   أي   ألن  ذلك   ��ا.  ملزمة  لتصبح   النوع،  هذا  من

  املسؤولية   يرتب  القواعد  لهذه  خرق   أي   فإن   املنطلق  هذا   ومن   برمتھ.  اإل�سا�ي  للمجتمع  ومش��كة   حيو�ة  مص�حة  ع��  سافرا

 .49الدولية

  طرف  دولة  �ل   تتو��  قائلة:"  الدولية،  املسؤولية  ع��  الدولية  ال�حية  اللوائح   من  السادسة،  املادة  من  األو��  الفقرة  أوردت

  طرف   دولة  �ل  وتخطر  .2  رقم  املرفق  ��  الواردة  القرارات  التخاذ   التوج��ية  املبادئ  بتطبيق  أراض��ا  ��  تقع  ال�ي  األحداث  تقييم

  العاملية،   ال�حية  باللوائح   املع�ي  الوط�ي  االتصال  مركز  طر�ق  عن  متاحة،   اتصال  وسيلة  أكفأ  باستخدام  العاملية  ال�حة  منظمة

  دوليا  قلقا  تث��  عمومية  �حية  طارئة  �ش�ل  قد  ال�ي  األحداث  بجميع  العمومية   ال�حة  معلومات  تقييم  من  ساعة،  24  غضون   و��

 .50األحداث..." لتلك استجابة تنفيذه  يتم ص��  تدب�� وأي القرارات،  التخاذ  التوج��ية للمبادئ وفقا

  ال�ي   الدول   نفس  و��  العاملية  ال�حة  منظمة  ��  دولة)  194(  األعضاء  الدول   أن  وا�ح  �ش�ل   الفقرة  هذه  من  �ستنتج 

 �ش�ل   قد  أحداث   عن   معطيات   أو  معلومات  من  تجمعھ  قد   ما  ب�ل  املنظمة  بإخطار  تل��م  الدولية،  ال�حية  اللوائح   ع��  صادقت

  األضرار  �ل عن  الدولية املسؤولية تتحمل الدولة  فإن ساعة، 24  ظرف ��  املنظمة إبالغ عدم  حالة و�� دوليا.   قلقا يث�� �حيا طوارئا

 األخرى.  الدول  ع��  الص�� الطارئ  ي�حقها قد ال�ي

  ح��   وضعها  ع��  والسهر  القواعد  اح��ام  ��  األعضاء  الدل  ع��  الدولية  املسؤولية  ضمن  تندرج  ال�ي  والتداب��  اإلجراءات  من

  ولتسهيل  األطراف.  للدول   الوط�ي  القانون   إ��   الدولية  اللوائح  ��  عل��ا  املنصوص   القانونية  اإلجراءات  إحالة  ضرورة   نذكر،   التنفيذ، 

  ضمن   الدولية  ال�حة  قواعد  إدراج  وطرق   كيفيات  يب�ن   إجرائيا  دليال  2009  عام  العاملية  ال�حة  منظمة  أصدرت  األمر  هذا

  املعنية،   للدول   الوطنية  األجهزة   قبل  من  القواعد   لهذه  الفعال   االح��ام   ضمان   ��دف   وذلك   األعضاء.  للدول   الوطنية  التشريعات

 الوطنية.  ا�حاكم قبل  من القواعد هذه  تطبيق خاصة

  

 
 من   أو   املدني�ن  املسؤول�ن  من  �انوا  سواء  األفراد  يتحملها   ال�ي  ا�جنائية  املسؤولية  أيضا   و�نما  ،  وا�ح�ومات   الدول   تتحملها  ال�ي  املدنية   املسؤولية  فقط  هنا   نقصد  ال  - 49

  الدولة. داخل العسكر��ن املسؤول�ن
 قلقا  تث�� العمومية  ال�حة طوارئ  من طارئا  �ش�ل قد ال�ي  األحداث  بتقييم �سمح قرارات  التخاذ التوج��ية باملبادئ الفقرة، هذه نص �� الوارد الثا�ي املرفق يتعلق - 50

  األحداث. تلك بوقوع واإلخطار دوليا،
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 خاتمة

  واألمراض  األو�ئة  وم�افحة  العامة  ال�حة  بحماية  املتعلقة  الدولية  القانونية  القواعد   عرفتھ  الذي  الكب��  التطور   رغم

  بوجود  اليوم  ا�جزم   يمكن  ال  فإنھ  اإلقليمية،  القواعد  أو  العاملية  القواعد  مستوى   ع��  سواء  الدولية،  وا�حدود   للقارات   العابرة

  العابرة  األمراض  وانتشار  األو�ئة  تف��ي  أثناء  ال�حة  بحماية  املتعلقة  القواعد  خاصة  العاملية،  لل�حة  مت�امل  عاملي  دو��  قانون 

  الدو��   القانون   باسم  �س�ى  املعاصر  الدو��  القانون   فروع  من  فرع  هناك  بأن  االدعاء  �ستطيع   فال  املتنقلة؛  األمراض  أو   للقارات

  الدو��   القانون   أو  اإل�سا�ي  الدو��   القانون   أو   اإل�سان  �حقوق   الدو��   القانون   غرار  ع��   لألو�ئة،  الدو��  القانون   أو  العامة  لل�حة

  العاملية  ال�حة  حماية  ��م  قواعد  تتضمن  ال�ي  العاملي  الطا�ع  ذات  الوحيدة   الوثيقة  ألن  وذلك  ا�جديد.  الفروع  من  وغ��ها  للبيئة،

 العاملية". ال�حية اللوائح  ��"

ا�حنة  ات�ح  لقد    قاصرة  مازالت  الدولية  القانونية  القواعد   بأن  �ورونا،  جائحة  مع   2020  عام  ��   العالم  عرفها  ال�ي   مع 

  إغالق  إ��  العالم  دول   �ل  سارعت  حيث  مثيل،  لھ  �سبق  لم  ارتبا�ا  الدو��  التعاون   عرف   ا�جائحة  بداية  ��  وأنھ  خاصة  للغاية،

   املنال. �عيد   زال  ما األزمات �� املنشود  الدو��  التضامن  أن  فتب�ن والسلع،  البشر تنقل ملنع والبحر�ة وال��ية ا�جو�ة  حدودها

  �االتحاد   اإلقليمية  الدولية   املنظمات  �عض   مستوى   وع��  املتحدة،  األمم  مستوى   ع��  خاصة  ذلك،  �عد  الوضع  تدارك  ورغم

  إ��   الهادف  العل�ي   البحث  مجال  ��  مش��كة   برامج  ووضع  الو�اء،  �حار�ة  مش��كة  واس��اتيجيات  خطط  وضع  ��   بدأت  حيث  األور�ي،

 القانونية  القواعد  ��  النظر  إعادة  القر�ب،  املستقبل  ��  الضروري   من  بات  فإنھ   .19  �وفيد  ف��وس  ضد  فعال  لقاح  صناعة

  من   مز�د   خلق  الواجب  من   وأصبح  �ورونا.  جائحة  ع��ا  أبانت  ال�ي  الثغرات  معا�جة  ع��   قادرة  جديدة   قواعد  و�ضافة  املوجودة، 

 عاملية   أو�ئة  إ��  تتحول   ال   ح�ى  العالم،  ��  ال�حية   ال�وارث  آثار  متا�عة  ��   الدو��   والتضامن  التعاون   ل��سيخ   الفعالة  الدولية  اآلليات

  وم�افح��ا. تطو�قها و�صعب ف��ا التحكم �ستع��ي 

  ��دف  األو�ئة،  من   �عا�ي  ال�ي  الهشة  واألمم  الفق��ة   الدول   مع   التضامن  برمتھ  الدو��   ا�جتمع   ع��   الواجب  من   بات  أنھ  كما

  �عض  ظروف   أن  املؤكد   ومن   ل�جائحة.  واالجتماعية  واالقتصادية  اإل�سانية  اآلثار  مواجهة  من  تتمكن  ح�ى  الصمود،  ع��   مساعدا��ا

  واألمن   السلم  ع��  قيقياح   خطرا  �ش�ل  قد  اجتماعية،  أو  اقتصادية  أو   بيئية  أو  سياسية  أزمات  من  �عا�ي  ال�ي   والدول   الهشة  الدول 

 لقر�تنا  والسالم  األمن  و�عز�ز  العاملي،  الدو��  ا�جتمع  الستقرار  إضافية  ضمانة  محالة،  ال  سيش�ل،  الدول   تلك  فمساعدة  الدولي�ن،

 ال�وكبية. 
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 مختارة:  مراجع

  ا�جديدة،   النجاح  مكتبة  عشر.  والتاسع  عشر  الثامن  القرن�ن  ��  باملغرب   وا�جاعات  األو�ئة  تار�خ   األم�ن،  محمد  ال��از، •

 . 1992 البيضاء الدار

 . 2002  املغرب الزمن، منشورات  املوحدين، عهد  مغرب وأو�ئة جوائح ا�حس�ن، بولقطيب، •

  املقرر   أوسبينا،-فالينسيا  إدواردو  السيد  طرف   من  املقدم  ال�وارث،  حاالت  ��  األ�خاص  حماية  عن  السادس  التقر�ر •

 . 2013 ماي  6 �� بجنيف الصادرة  املتحدة  األمم وثائق من الدو��. القانون  ل�جنة ا�خاص
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