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  مبادئ أوسلو التوجيهية

                            بشأن استخدام أصول أجنبية                    مبادئ توجيهية   
                    يف عمليات اإلغاثة                   العسكري واملدين         للدفاع  

              حاالت الكوارث   يف  
  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١- ١التنقيح 

  أصالً خـالل فتـرة سـنتني بـدأت يف          " مبادئ أوسلو التوجيهية  "أُِعدَّت    
وجاءت هذه املبادئ نتيجة جهد تعاوين بلغ ذروته يف مؤمتر دويل ُعقد يف . ١٩٩٢عام 

وشارك يف . ١٩٩٤مايو / وأُعلنت يف أيار١٩٩٤يناير /سلو بالنرويج يف كانون الثاينوأ
  :هذا اجلهد الدول واملنظمات التالية

االحتاد الروسي، األرجنتني، أملانيا، إندونيسيا، إيطاليا، بلجيكا، سويـسرا،           
كينيا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، هولندا،          

النمساوية لإلغاثـة يف حـاالت       وحدة القوات     اليابان، الواليات املتحدة األمريكية،  
الكوارث، معهد واتسون جبامعة براون، إدارة األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية، االحتاد           

 األوروبية للشؤون اإلنسانية، املنظمة الدولية للدفاع املدين،        اجلماعةمكتب  /األورويب
هلالل األمحـر،  ، االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر وا   الدولية لصليب األمحر اجلنة  

الفريق االستشاري الدويل للبحث واإلنقاذ، منظمة حلف مشال األطلـسي، اللجنـة            
التوجيهية لالستجابة اإلنسانية، مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، مكتب األمم          
املتحدة لالتصال للشؤون القانونية، جامعة نابويل، جامعة رور، منظمة الصحة العاملية،     

  . منظمة٢٥ دولة و٤٥ مندوباً من ١٨٠وحضر املؤمتر أكثر من . با الغربيةواحتاد أورو
 غري مسبوق لقوات وأصول عـسكرية       نشر من   ٢٠٠٥إن ما حدث يف عام        

دعماً لالستجابة اإلنسانية للكوارث الطبيعية، بعد تزايد االجتاه يف هذا اجملال خـالل             
لعـام  " دئ أوسـلو التوجيهيـة    مبا"األعوام املاضية، قد أكد على احلاجة إىل حتديث         

وعهد الفريق االستشاري املعين باستخدام األصول الدفاعية العسكرية واملدنية، . ١٩٩٤
 هذه إىل قسم    التحديث، بعملية   ٢٠٠٥ديسمرب  /يف اجتماعه السنوي يف كانون األول     

 العسكري ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية لكي يعكـس الـتغريات           - التنسيق املدين   
للمبادئ التوجيهية املتعلقـة    " منط خمطط مماثل     ، متبعاً حية والتنظيمية اجلارية  االصطال
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  باستخدام األصول الدفاعية العسكرية واملدنية لدعم األنشطة اإلنسانية لألمم املتحـدة   
املبادئ التوجيهيـة لألصـول الدفاعيـة       " (٢٠٠٣لعام  " يف حاالت الطوارئ املعقَّدة   

  )."العسكرية واملدنية
 مبادئ أوسلو التوجيهية يف حدث استضافته حكومة النرويج يف          طرحد  وأُعي  
اقترن بانعقاد االجتماع السنوي للفريـق      و ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٧أوسلو يف   

وتصدرت النـرويج   . االستشاري املعين باستخدام األصول الدفاعية العسكرية واملدنية      
ره فرع خدمات الطوارئ بقـسم  وسويسرا والسويد هذا اجلهد يف التحديث الذي يسَّ  

  . العسكري التابع ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية- التنسيق املدين 
إىل العنـوان،   " ةأجنبي" بإضافة كلمة    ١- ١وتتعلق التغيريات يف هذا التنقيح        

 مت التوصـل إليهـا بتوافـق اآلراء يف الـدورة            ٥فضالً عن إضافات إليضاح الفقرة      
  تشاري املعين باستخدام األصول الدفاعية العـسكرية واملدنيـة       االستثنائية للفريق االس  

  . ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٨يف 



 

v 

 احملتويات
  الصفحة

       مقدمة
  ٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املصطلحات والتعاريف الرئيسية

  ١٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اهلدف
  ١٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النطاق
  ١١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املركز
  ١٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التنظيم

  ١٢  . . . . . . . . . . . . التعليقات والتوصيات والتغيريات اليت ُتْدخل مستقبالً
        ملفاهيم         املبادئ وا

  ١٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املبادئ األساسية
  املفاهيم الرئيسية الستخدام أصول الدفاع العـسكري واملـدين         

  ١٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . من جانب وكاالت األمم املتحدة
  املعايري التـشغيلية السـتخدام أصـول األمـم املتحـدة الدفاعيـة             

  ١٧  .................................................العسكرية واملدنية 
  ١٩  .................املعايري التشغيلية الستعمال القوات املنشورة األخرى  

 العسكري لألنشطة اإلنـسانية لألمـم املتحـدة يف          -سيق املدين   التن
  ٢٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الكوارث الطبيعية 

                  املهام واملسؤوليات
  ٢١  .......................................الدولة املتضررة ودول العبور  

  ٢٤  ...............................املنسق املقيم /منسق الشؤون اإلنسانية 
  ٢٦  ..................................الوكاالت اإلنسانية لألمم املتحدة  
  ٢٧  ....................................مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  

  ٢٩  ....اعدة وقادة الدفاع العسكري أو املدين األجانب           الدولة املقدمة للمس    
         املرفقات

  اتفاق منوذجي يغطي املركز اخلاص بأصول الـدفاع     -املرفق األول 
  ٣٢  ................................العسكري واملدين  

   العـسكري   -منوذج لطلب قسم التنسيق املـدين         -املرفق الثاين 
  ٤٥  ........احلصول على أصول دفاع عسكري ومدين      

  ٤٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . راتاالختصا  - املرفق الثالث 
(A)     GE.08-01811    051208   101208  





  

1 

  مقدمة
          الرئيسية          والتعاريف          املصطلحات 

للمصطلحات التالية أمهية جوهرية لتوفري فهم مشترك للمصطلحات املستخدمة     
  .يف املبادئ التوجيهية الواردة يف هذه الوثيقة

كان متـضررين    املساعدة اإلنسانية هي معونة تقدم لـس       :املساعدة اإلنسانية   - ١
ويقصد هبا يف املقام األول السعي إىل إنقاذ األرواح والتخفيف مـن معانـاة              

  ويتعني أن يكـون تقـدمي املـساعدة اإلنـسانية          . السكان املتضررين باألزمة  
وألغـراض هـذه    . وفقاً للمبادئ اإلنسانية األساسية ومبدأي احلياد والرتاهة      

إىل ثالث فئات حسب درجة قرهبا من املبادئ التوجيهية، ميكن تقسيم املساعدة 
وهلذه الفئات أمهيتها نظراً ألهنا تساعد على حتديد أنـواع   . السكان املتضررين 

األنشطة اإلنسانية اليت قد يكون من املناسب دعمها مبوارد عـسكرية دوليـة             
حسب مقتضيات خمتلف الظروف، مع مراعاة إجراء مشاورات مستفيضة مع          

  .ح طبيعة املساعدة وضرورهتاكل األطراف املعنية لشر
  . هي توزيع املواد واخلدمات وجهاً لوجهاملساعدة املباشرة  •
 هي مساعدة تبعد خطوة على األقل عن الـسكان          املساعدة غري املباشرة    •

  .وتنطوي على أنشطة مثل نقل مواد اإلغاثة أو موظفي اإلغاثة
ن قبيل إصالح  وينطوي على تقدمي خدمات عامة مدعم اهلياكل األساسية  •

الطرق وإدارة اجملال اجلوي وتوليد الطاقة من أجل تسهيل تقدمي اإلغاثة،           
ولكنها ال تكون بالضرورة مرئية للسكان املتضررين أو تكون موجهـة           

  .حصراً ملصلحتهم
 يف سياق هذه املبادئ التوجيهية، تعـين        :اإلغاثة الدولية يف حاالت الكوارث      - ٢

الكوارث املساعدة املقدمة من اجملتمـع الـدويل يف         اإلغاثة الدولية يف حاالت     
شكل مواد وعاملني وخدمات إىل دولة متضررة لتلبية احتياجات املتضررين من 

  وتشمل كافة اإلجراءات الالزمة ملنح وتيسري احلركة يف اإلقلـيم،          . كارثة ما 
واإلغاثـة يف حـاالت     . مبا يشمل املياه اإلقليمية واجملال اجلوي لدولة عبـور        

  .الكوارث املقدمة وفقاً للمبادئ اإلنسانية احملددة أعاله هي مساعدة إنسانية
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 تشمل األصول الدفاعيـة العـسكرية       :األصول الدفاعية العسكرية واملدنية     - ٣
 واملدنية ما توفره مؤسسات الدفاع العسكري واملدين األجنبية مـن مـوظفني           

  . الكـوارث ومعدات وإمدادات وخـدمات اإلغاثـة الدوليـة يف حـاالت            
وعالوة على ذلك، وألغراض هذا املشروع، يراد مبؤسسة الدفاع املدين كـل            
مؤسسة تقوم، حتت إشراف احلكومة، بأداء الوظائف املنصوص عليها يف الفقرة 

وإذا كانت  . ١٩٤٩ من الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف لعام         ٦١
شار إليها باسم أصول األمم تلك األصول خاضعة إلشراف األمم املتحدة فإنه ي  

  . املتحدة الدفاعية العسكرية واملدنية
 يراد هبا كل قوات الـدفاع العـسكري واملـدين          :القوات املنشورة األخرى    - ٤

املنشورة يف املنطقة وال تشكل جزءاً من أصـول األمـم املتحـدة الدفاعيـة               
وأية قـوات   وتشمل القوات اليت تنشرها الدولة املتضررة       . العسكرية واملدنية 

  أجنبية تنشر مبوجب اتفاقات ثنائية أو حتت رعاية منظمـات أخـرى غـري              
  .األمم املتحدة

 ينبغي اعتبار أصول الدفاع العسكري واملدين أداة تكمِّل آليات          :املالذ األخري   - ٥
للفجـوة  "استجابة  . اإلغاثة القائمة من أجل تقدمي دعم حمدد ملتطلبات حمددة        

ا بني احتياجات الكارثة اليت ُيطلب من جمتمـع اإلغاثـة        املعترف هب " اإلنسانية
ولذا ال ينبغي طلب أصول أجنبية للدفاع       . تلبيتها وبني املوارد املتاحة لتلبيتها    

العسكري واملدين إال إذا مل يتوفر بديل مدين مقابل وإال إذا كـان اسـتعمال               
ذا فإن أصول   ول. أصول الدفاع العسكري أو املدين ملبياً حلاجة إنسانية حرجة        

غري أن  . الدفاع العسكري أو املدين جيب أن تكون متفردة يف القدرة والتوافر          
األصول األجنبية للحماية املدنية، حني تكون مدنية الطابع وحتتـرم املبـادئ            
اإلنسانية، من شأهنا أن تقدم مسامهة مباشرة وغري مباشرة هامة يف األعمـال             

يم االحتياجات اإلنسانية ومزاياها احملتملة من      اإلنسانية استناداً إىل عمليات تقي    
حيث السرعة والتخصص والكفاءة والفعالية، وخاصـة يف املرحلـة املبكـرة        

إن استخدام أصول احلماية املدنية ينبغي أن حتركه االحتياجات، وأن          . لإلغاثة
يكون مكمالً لعمليات املعونة اإلنسانية ومتسقاً معهـا، وأن حيتـرم الـدور             

  .ي الشامل لألمم املتحدةالتنسيق
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 يتوىل املنسق املقيم رئاسة فريق األمم :املنسق املقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية   - ٦
ويف حالة الطوارئ الناجتة عن كارثة طبيعية، جيوز تكليـف          . املتحدة القطري 

املنسق املقيم أو مسؤول خمتص آخر لألمم املتحدة بالعمل بصفة منسق للشؤون 
حاالت الطوارئ الواسعة النطاق، كثرياً ما يتم تعـيني منـسق    ويف  . اإلنسانية

وإذا مشلت حالة الطوارئ أكثر من بلد واحد، جيوز . مستقل للشؤون اإلنسانية
  . تعيني منسق إقليمي للشؤون اإلنسانية

 :منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ واللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت           - ٧
الطوارئ هو وكيل األمني العام للشؤون اإلنـسانية،        منسق اإلغاثة يف حاالت     

ويتوىل . ويتوىل تنسيق االستجابة الدولية حلاالت الطوارئ والكوارث اإلنسانية      
منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ رئاسة اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت 

تحـدة،  إىل عضويتها مجيع الوكاالت اإلنسانية التشغيلية لألمـم امل        اليت تضم   
وتوجه دعوة دائمة إىل جلنة الصليب األمحر الدولية واالحتاد الدويل جلمعيـات           
الصليب األمحر واهلالل األمحر واملنظمة الدولية للهجرة ومفوضية األمم املتحدة    
لشؤون الالجئني، وممثل األمني العام املعين باملشردين داخلياً، والبنك الـدويل           

اجمللس الدويل للمؤسسات اخلرييـة     (مية الثالثة   واحتادات املنظمات غري احلكو   
واجمللس األمريكي للعمل الدويل الطوعي واللجنـة التوجيهيـة لالسـتجابة           

من عدمه واختيار الشخص    إن قرار تعيني منسق للشؤون اإلنسانية       ). اإلنسانية
الذي يكلف هبذه املهمة أمر يترك البت فيه ملنسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ،             

  .اور مع اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالتبالتش
 هو احلـوار    : العسكري لألمم املتحدة يف امليدان اإلنساين      - التنسيق املدين     - ٨

والتواصل األساسيان بني اجلهات املدنية والعسكرية الفاعلة يف حاالت الطوارئ 
لتنـافس،  اإلنسانية مما يلزم قيامه حلماية وتعزيز املبادئ اإلنسانية، وجتنـب ا          

والتقليل إىل أدىن حد من التضارب، وعند االقتضاء السعي إىل حتقيق أهـداف   
والتنـسيق  . واالستراتيجيات األساسية متتد من التعايش إىل التعاون      . مشتركة

  .مسؤولية مشتركة تتيسر باالتصال والتدريب املشترك
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      اهلدف
اع العـسكري   تستهدف هذه املبادئ التوجيهية بشأن استخدام أصول الـدف          - ٩

اليت سيشار إليها الحقاً بعبارة  (واملدين يف عمليات اإلغاثة يف حاالت الطوارئ        
وضع اإلطار األساسي لالستخدام الرمسي لألصول      ") مبادئ أوسلو التوجيهية  "

األجنبية للدفاع العسكري واملدين يف عمليات اإلغاثـة الدوليـة يف حـاالت         
  .ستخدامالكوارث وحتسني فعالية وكفاءة هذا اال

        النطاق
استخدام أصول الدفاع العسكري واملدين بعـد       " مبادئ أوسلو التوجيهية  "تعاجل    - ١٠

. حاالت طوارئ نامجة عن كوارث طبيعية وتكنولوجية وبيئية يف أوقات الـسلم       
وال تشمل هذه الوثيقة املبادئ واآلليات واإلجراءات املتعلقة بالقوات املـسلحة           

لسالم أو يف إيصال املساعدة اإلنسانية يف حـاالت         املشتركة يف عمليات حفظ ا    
إن استخدام أصول الدفاع العسكري واملدين يف حاالت الـرتاع          . الرتاع املسلح 
العـسكرية  املبادئ التوجيهية املتعلقة باستخدام األصول الدفاعية       "املسلح تغطيه   

 "عقـدة واملدنية لدعم األنشطة اإلنسانية لألمم املتحدة يف حاالت الطـوارئ امل          
  ).٢٠٠٣مارس /آذار - " املبادئ التوجيهية لألصول الدفاعية العسكرية واملدنية("

تشمل هذه املبادئ التوجيهية استعمال أصول األمم املتحدة الدفاعيـة العـسكرية              - ١١
 أي موارد الدفاع العسكري واملدين اليت تطلبها الوكـاالت اإلنـسانية            - واملدنية  

حتت إشراف األمم املتحدة دعماً لألنـشطة اإلنـسانية         لألمم املتحدة ويتم نشرها     
 وما قد يكون متاحاً من أصول الدفاع العـسكري واملـدين األجنبيـة              - حتديداً  
القـوات  "أما القوات األخرى املكلفة مبهام أخرى فيشار إليها باسـم           . األخرى

  ".املنشورة األخرى
سيق أصول الدفاع العسكري    ترد املبادئ واملفاهيم واإلجراءات من أجل طلب وتن         - ١٢

واملدين إذا اعتربت هذه املوارد ضرورية ومناسبة، واالتصال مع القوات العسكرية           
  .األجنبية اليت تضطلع بأنشطة تؤثر على األنشطة اإلنسانية لألمم املتحدة

هذه املبادئ التوجيهية يقصد هبا يف املقام األول أن تـستخدم مـن جانـب                 - ١٣
لألمم املتحدة وشركائها املنفذين والتشغيليني، واملنسقني      الوكاالت اإلنسانية   

املقيمني ومنسقي الشؤون اإلنسانية، وقادة أصول األمم املتحـدة الدفاعيـة           
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العسكرية واملدنية وقادة سائر القوات املنشورة اليت تـضطلع مبهـام دعمـاً             
 للوكاالت اإلنسانية لألمم املتحدة وضباط االتصال الـذين يتولـون تنـسيق           

وينبغي أيضاً  . األنشطة اإلنسانية لألمم املتحدة مع القوات العسكرية األجنبية       
جلميع اجلهات اإلنسانية الفاعلة اإلملام باملبادئ واملفاهيم واإلجراءات املنصوص 

  .عليها يف هذه الوثيقة وتشجيعها على التقيد هبا حسب االقتضاء
املنظمات اإلقليمية االستعانة هبذه كما ميكن لصانعي القرار يف الدول األعضاء و  - ١٤

املبادئ التوجيهية لدى النظر يف استخدام أصول الدفاع العسكري واملدين من           
أجل تقدمي املساعدة للسكان املدنيني يف الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ          

  .التكنولوجية أو البيئية يف أوقات السلم
فاعيـة العـسكرية واملدنيـة يف       تركز هذه الوثيقة على استخدام األصول الد        - ١٥

إن أساس التنسيق الفعـال للمـساعدة       . عمليات اإلغاثة يف حاالت الكوارث    
العسكرية واملدنية أثناء إعادة التعمري واإلصالح يتم إرساؤه غالبـاً يف أثنـاء             

اءعلى أن أنشطة التعمري. املرحلة األوىل لالستجابة الدولية  واإلصالح خترج  البّن
  .لوثيقةعن نطاق هذه ا

       املركز
حظيت هذه املبادئ التوجيهية مبوافقة جلنة األمم املتحدة الدائمة املشتركة بني             - ١٦

وُيَشجَّع الشركاء املنفـذون    . الوكاالت، والوكاالت اإلنسانية لألمم املتحدة    
كمـا ُتـَشجَّع الـدول األعـضاء        . والتشغيليون على اتباع هذه التوجيهات    

نخرط يف عمليات إغاثة أو عمليات حربية استجابة        واملنظمات اإلقليمية اليت ت   
لكوارث طبيعية على استخدام املبادئ واإلجراءات املنصوص عليها يف هـذه           

ويف حني أن عدداً كبرياً من الدول األعضاء قد اشترك يف وضع املبادئ . الوثيقة
واملبـادئ  . التوجيهية وأيد استعماهلا، إال أهنا ليست ملزمة للدول األعـضاء         

  .لتوجيهية تعترب وثيقة حية جيوز إعادة النظر فيها مستقبالً حسب االقتضاءا
  ال متس هذه املبادئ التوجيهية علـى أي شـكل مـن األشـكال احلقـوق                  - ١٧

. أو االلتزامات أو املسؤوليات اليت يقررها القانون الدويل للـدول واألفـراد           
تـسهيل وصـول    ويشمل ذلك على سبيل املثال ال احلصر االلتزام بإجـازة و          

شحنات ومعدات وأفراد اإلغاثة بسرعة ودون عوائق، وتوفري احلمايـة هلـذه            
كما أن هذه املبادئ ال متـس التزامـات         . الشحنات وتسهيل توزيعها بسرعة   
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الدول األطراف يف اتفاقيات األمم املتحدة املتعلقة بـسالمة مـوظفي األمـم          
  وتوكوالهتـا اإلضـافية     وبر ١٩٤٩املتحدة وأمنهم، أو اتفاقيات جنيف لعام       

  .، أو ميثاق األمم املتحدة١٩٧٧لعام 
         التنظيم
تنقسم بقية الوثيقة إىل جزأين، يتضمن الفرع األول املبادئ التوجيهية بـشأن              - ١٨

يف استخدام األصول األجنبية للدفاع العسكري واملدين يف عمليـات اإلغاثـة     
ـ      . حاالت الكوارث  سؤوليات اجلهـات   ويتضمن الفرع الثاين وصفاً ملهام وم

الفاعلة الرئيسية يف حاالت استخدام أصول األمم املتحدة الدفاعية العـسكرية        
واملدنية واحلاالت اليت تطلب فيها األمم املتحدة إىل نشر قوات أخرى لـدعم             

  :وَيلحق بالوثيقة ثالثة مرفقات. األنشطة اإلنسانية
ل الـدفاع   اتفاق منوذجي يغطي املركـز اخلـاص بأصـو        : املرفق األول   •

  العسكري واملدين
لى  العسكري احلصول ع   - منوذج لطلب قسم التنسيق املدين      : املرفق الثاين   •

  أصول دفاع عسكري ومدين 
  االختصارات: املرفق الثالث  •

ْ          ً   التعليقات والتوصيات والتغيريات اليت ُتْدخل مستقبالً  ُ                                    
اعية العـسكرية   أعدت هذه الوثيقة حتت رعاية مشروع أصول األمم املتحدة الدف           - ١٩

املبادئ التوجيهية املتعلقة باستخدام األصـول الدفاعيـة        "وهي تستكمل   . واملدنية
العسكرية واملدنية لدعم األنشطة اإلنسانية لألمم املتحدة يف حـاالت الطـوارئ            

مـارس  / آذار - " املبادئ التوجيهية لألصول الدفاعية العسكرية واملدنية     " ("املعقدة
 العسكري التابع ملكتب األمـم املتحـدة        - نسيق املدين   ويقوم قسم الت  ). ٢٠٠٣

لتنسيق الشؤون اإلنسانية بالعمل كأمانة ملشروع أصول األمم املتحـدة الدفاعيـة            
ويرجى توجيـه   . العسكرية واملدنية ويتوىل مسؤولية صون هذه املبادئ التوجيهية       

 Chief, CMCS, Emergency Services Branch, OCHA (Geneva), Palais:التعليقات إىل

des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland .  وسيتم عرض التغيريات املقترحـة
سنوياً على الفريق االستشاري املعين باستخدام األصول الدفاعية العسكرية واملدنية          

 العـسكري،   - وإدراجها بالتشاور مع الفريق االستشاري لقسم التنسيق املـدين          
ىل منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ واللجنـة الدائمـة          وستحال عند االقتضاء إ   
  .املشتركة بني الوكاالت
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  املبادئ واملفاهيم
                املبادئ األساسية

، جيب تقـدمي    ٤٦/١٨٢وفقاً ملا نص عليه قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة            - ٢٠
  .املساعدة اإلنسانية وفقاً للمبادئ اإلنسانية ومبدأي احلياد والرتاهة

جيب معاجلة املعاناة اإلنسانية أينما وجدت، مع إيـالء         : دئ اإلنسانية املبا  •
. اهتمام خاص ألشد فئات السكان ضعفاً، مثل األطفال والنساء واملـسنني          

  .وجيب أن تكون كرامة وحقوق مجيع الضحايا حمل احترام ومحاية
  جيب تقدمي املساعدة اإلنسانية دون اخنـراط يف أعمـال القتـال            : احلياد  •

 االحنياز إىل طرف من األطراف يف منازعات ذات طابع سياسي أو ديين             أو
  .أو عقائدي

جيب تقدمي املساعدة اإلنسانية دون متييز على أسـاس األصـل           : الرتاهة  •
. العرقي أو نوع اجلنس أو اجلنسية أو اآلراء السياسية أو العنصر أو الدين            

غريها وجيب إعطاء   وجيب االسترشاد يف ختفيف اآلالم باالحتياجات دون        
  .األولوية ألشد حاالت الكروب إحلاحاً

باإلضافة إىل تلك املبادئ اإلنسانية الثالثة، تسعى األمم املتحـدة إىل تقـدمي               - ٢١
وكما جاء أيضاً يف قرار . املساعدة اإلنسانية مولية االحترام التام لسيادة الدول      

  :٤٦/١٨٢اجلمعية العامة 
وسالمتها اإلقليميـة ووحـدهتا الوطنيـة    ينبغي احترام سيادة الدول  "

ويف هذا السياق، ينبغـي أن      . احتراماً كامالً وفقاً مليثاق األمم املتحدة     
توفر املساعدة اإلنسانية مبوافقة البلد املتضرر، ومن حيث املبدأ علـى           

  ".أساس نداء يوجهه البلد املتضرر
 أنشطة إنـسانية هبـذه      تقر الوكاالت اإلنسانية لألمم املتحدة اليت تشارك يف         - ٢٢

املبادئ وقد أدخلت هذه املفاهيم ضمن والية كل منـها وضـمن مبادئهـا              
  .التوجيهية التشغيلية
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من حيث املبدأ، جيب أن ال تستخدم يف دعم األنشطة اإلنسانية لألمـم املتحـدة                 - ٢٣
  أصول الدفاع العسكري واملدين للقوات اليت قد يتبني أهنـا القـوات املتحاربـة              

  .حدات اليت جتد نفسها منخرطة بنشاط يف القتال يف البلد أو اإلقليم املتضررأو للو
  التكامل

ستعترب أصول الدفاع العسكري واملدين أداة تكمل آليات اإلغاثة القائمة لتقدمي   - ٢٤
املعترف بوجودها بني   " للفجوة اإلنسانية "دعم حمدد ملتطلبات حمددة، استجابة      

تمع اإلغاثة تلبيتها يف حالة وقوع كارثة وبـني         االحتياجات اليت ُيطلب من جم    
  .املوارد املتاحة لتلبيتها

  املسؤولية واإلدارة
  ميكن تعبئة أصول الدفاع العسكري واملدين ونشرها مبوجـب اتفـاق ثنـائي         - ٢٥

أو كجزء " قوات منشورة أخرى"أو مبوجب اتفاق إقليمي أو حتالفي باعتبارها       
أصول األمم املتحدة الدفاعيـة العـسكرية       "ا  من عملية لألمم املتحدة بوصفه    

وينبغي توفري كل مساعدات اإلغاثة يف حاالت الكوارث مبا فيهـا           ". واملدنية
أصول الدفاع العسكري واملدين بناًء على طلب الدولة املتـضررة أو مبوافقـة             

  .وباالستناد مبدئياً إىل نداء لطلب املساعدة الدولية. منها
غاثة مناط املسؤولية الشاملة للدولة املتضررة، وتكملـها        تظل مجيع أنشطة اإل     - ٢٦

أصول الدفاع العسكري واملدين األجنبية العاملة يف إطار جهود ثنائية أو جهود 
  .اإلغاثة الدولية

  التكلفة والتمويل
جيب توفري املساعدة اليت تتيحها األصول األجنبية للدفاع العسكري واملـدين             - ٢٧

ملتضررة، إالّ إذا اتفقـت الـدول املعنيـة أو نـّصت        دون تكلفة من الدولة ا    
  .االتفاقات الدولية على غري ذلك

وجيب على الدولة املقدمة للمساعدة اليت تقرر استخدام أصوهلا للدفاع العسكري             - ٢٨
واملدين أن تضع يف احلسبان نسبة التكاليف إىل املنافع املترتبة على هذه العمليـات              

وجيب، مبدئياً، أن تغطى التكاليف املترتبة على       . وفرتمقارنة ببدائل أخرى، إن ت    
استخدام أصول الدفاع العسكري واملدين يف املهام اخلارجية لإلغاثة يف حـاالت            

  .الكوارث، من أموال غري تلك اليت ترصد لألنشطة اإلمنائية الدولية
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  تعيني اهلوية واألمن
 العسكري واملدين يف مهام   يتم من حيث املبدأ، وزع املوظفني األجانب للدفاع         - ٢٩

. اإلغاثة يف حاالت الكوارث غري مسلحني وهم يرتدون البزة الرمسية الوطنيـة      
وتظل الدولة املتضررة هي املسؤولة مسؤولية شاملة، عن توفري األمن الكـايف            

  .لدعم أصول الدفاع العسكري واملدين األجنبية املأذون هبا
  املركز القانوين

 من ميثاق األمم املتحدة، منح األفـراد العـاملني يف           ١٠٥ادة  جيوز، عمالً بامل    - ٣٠
أصول األمم املتحدة الدفاعية العسكرية واملدنية الذين يتم إخطارهم، وتعبئتهم، 
ونشرهم بناًء على طلب مكتب تنسيق الشؤون اإلنـسانية، مركـز اخلـرباء             

متيازات األمم  القائمني مبهمة لألمم املتحدة وفقاً للمادة السادسة من اتفاقية ا         
  .١٩٤٦فرباير / شباط١٣املتحدة وحصاناهتا، اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف 

وسيتم وزع معظم األصول األجنبية للدفاع العسكري واملدين اليت ُنـشرت يف     - ٣١
وينبغي . كارثة طبيعية استناداً إىل اتفاقات ثنائية أو معاهدات متعددة األطراف      

ويف حالة .  مركز القوات املنشورة يف عمليات اإلغاثةأن تتناول هذه االتفاقات 
عدم عقد اتفاقات كهذه، يوَصى بأن تستخدم الدول، الراغبة يف العمل ثنائياً،            
االتفاق النموذجي الذي يغطي مركز أصول الدفاع العسكري واملدين والوارد          

  .يف مرفق هذه الوثيقة
                            ي واملدين من جانب وكـاالت                                                      املفاهيم الرئيسية الستخدام أصول الدفاع العسكر     

             األمم املتحدة
باإلضافة إىل املبادئ املذكورة أعاله ويف إطارها، ُيسترشد باملعايري الستة التالية            - ٣٢

يف استخدام وكاالت األمم املتحدة ألصول الدفاع العسكري واملدين استجابة          
  :لوقوع كارثة طبيعية

سكري واملدين لـدعم  جيب أن تصدر طلبات التماس أصول الدفاع الع   ‘١‘
املنـسق املقـيم،    /وكاالت األمم املتحدة عن منسق الشؤون اإلنسانية      

  .مبوافقة الدولة املتضررة، استناداً إىل املعايري اإلنسانية دون غريها
ينبغي أن يكون استعمال الوكاالت اإلنسانية لألمم املتحـدة لألصـول             ‘٢‘

قط يف حالة عدم تـوفر أي       الدفاعية العسكرية واملدنية كمالذ أخري، أي ف      
  .بديل مدين آخر لتلبية االحتياجات اإلنسانية العاجلة يف الوقت املطلوب
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جيب أن حتتفظ أية عملية إنسانية لألمم املتحـدة تـستخدم أصـوالً               ‘٣‘
وفيما قد تظـل أصـول الـدفاع        . عسكرية بطابعها وصفتها املدنيني   

عملية يف جمموعها العسكري واملدين خاضعة لإلشراف العسكري، فإن ال
جيب أن تظل خاضعة للسلطة واإلشراف الشاملني للمؤسسة اإلنسانية         

وال ُيستدل على ذلك إخضاع األصول العـسكرية لقيـادة          . املسؤولة
  .مدنية أو إشراف مدين من أي نوع

وإذا قامت  . ينبغي أن تتم األعمال اإلنسانية على يد مؤسسات إنسانية          ‘٤‘
دعم األعمال اإلنسانية، فإن هذا الـدور       مؤسسات عسكرية بدور يف     

ينبغي أن ال يشمل، بقدر اإلمكان، تقدمي املساعدة املباشرة، وذلك من           
أجل احملافظة على وجود متييز واضح بني الوظائف واألدوار املعتـادة           

  .للمؤسسات اإلنسانية واملؤسسات العسكرية
غي، بدايـة، أن    كل استعمال لألصول الدفاعية العسكرية واملدنية ينب        ‘٥‘

يكون ذا فترة زمنية ونطاق حمدودين بوضوح، وأن يشمل استراتيجية          
لالنسحاب حتدد بوضوح الكيفية اليت ميكن هبا للمـوظفني املـدنيني           

  .االضطالع هبذه املهمة مستقبالً
ينبغي للبلدان اليت توفر أصول الدفاع العسكري واملدين لدعم العمليات   ‘٦‘

دة أن تكفل مراعاهتا ملدونات األمـم املتحـدة         اإلنسانية لألمم املتح  
  .لقواعد السلوك واملبادئ اإلنسانية

ْن  - ٣٣ تظر من الشركاء املنفذين والتشغيليني وأعضاء اجملتمع املدين الدويل االلتـزام       ُي
مدونة قواعد الـسلوك حلركـة      "هبذه املبادئ األساسية، وُيَشجَّعون على تبين       

 الدولية واملنظمات غري احلكومية يف عمليـات        الصليب األمحر واهلالل األمحر   
  ".اإلغاثة يف حاالت الكوارث

  تاليف االعتماد على املوارد العسكرية
أصول الدفاع العسكري واملدين الذي توفره الدول األعضاء بصورة         إن معظم     - ٣٤

حمددة الستخدام األمم املتحدة يتم حتويله من مهام أخرى وهـذه األصـول             
فإذا نشأت مهام عسكرية ذات أولوية أعلى جيـوز         . قتة فقط متوفرة لفترة مؤ  

أو القوات من جانب الدول األعضاء أو املنظمـات         /استدعاء هذه األصول و   
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وهلذا، فإنه يتعني كمبدأ عام على الوكاالت اإلنسانية لألمـم   . اإلقليمية املعنية 
دول األعضاء  املتحدة أن تتالىف االتكال على املوارد العسكرية، كما ُتَشجَّع ال         

على االستثمار يف زيادة القدرات املدنية بدالً من االستخدام املخصص للقوات           
  .املسلحة يف دعم اجلهات اإلنسانية العاملة

على أنه قد تنشأ ظروف تكون فيها معظم االحتياجات أو األحوال األمنية على   - ٣٥
 يف حينـه    حنو جيعل األصول العسكرية هي احلل األخري لتلبيـة االحتياجـات          

ويف مثل تلك احلاالت، قد يكون من املناسب استعمال املوارد          . وبطريقة فعالة 
أصول : وبوجه عام ميكن تقسيم هذه األصول إىل فئتني       . العسكرية إذا توفرت  

األمم املتحدة الدفاعية العسكرية واملدنية، واملوارد املـستمدة مـن القـوات            
  .املنشورة األخرى

ة بني هاتني الفئتني من املوارد هي أن أصول األمم املتحـدة    إن الفروق الرئيسي    - ٣٦
الدفاعية العسكرية واملدنية توضع حتت إشراف الوكاالت اإلنـسانية لألمـم           
املتحدة، وتنشر على أساس التفرغ لدعم األنشطة اإلنسانية لألمـم املتحـدة            

 وعادة ما يتوافر عدد حمدود فقط من هذه املـوارد ملعظـم حـاالت             . حتديداً
أو دعم كيانات   /أما القوات األخرى املنشورة فهي ختضع لتوجيه و       . الطوارئ

أخرى، تشمل قوات أجنبية مرابطة يف الدولة أو املنطقة املتـضررة، ومـوارد             
عسكرية تقدم مبوجب اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف، وقـوات األمـم            

  .املتحدة حلفظ السالم
                                      ألمم املتحدة الدفاعية العسكرية واملدنية                               املعايري التشغيلية الستخدام أصول ا

إن حتقيق الفعالية يف إدارة وتنسيق اجلهد اإلنساين الشامل يتطلب قيادة موظفني   - ٣٧
وهبذه الصفة، فإن أصول األمـم املتحـدة        . مهنيني يف جمال الشؤون اإلنسانية    

أن غـري   . الدفاعية العسكرية واملدنية ينبغي أن تظل دائماً حتت سيطرة مدنية         
الوكاالت اإلنسانية اليت تستخدم األصول الدفاعية العسكرية واملدنية جيب أن          
تفهم أن سالمة وأمن هذه األصول مها مسؤولية القائد العـسكري أو قائـد              
الدفاع املدين املكلف، وتقدم الدول املقدمة للمساعدة عادة التوجيهـات إىل           

  .خاطر أو غري مناسبة بال داعٍقادهتا لالمتناع عن أداء مهام تراها حمفوفة بامل
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من حيث املبدأ، ميكن استخدام أصول األمم املتحدة الدفاعية العسكرية واملدنية   - ٣٨
غري املسلحة، اليت ُتقبل بصفتها أصوالً حمايدة ونزيهة ومتميزة بوضـوح عـن             

علـى أن   . الوحدات العسكرية األخرى، لدعم كامل جمال األنشطة اإلنسانية       
دمي املساعدة املباشرة ينبغي تقييمها حسب كل حالة قائمـة          مشاركتها يف تق  

وينبغي أن تركز أنشطتها . بذاهتا، وفقط إذا كانت مستوفية ملعايري املالذ األخري
  .على تقدمي املساعدة غري املباشرة والقيام مبهام دعم اهلياكل األساسية

ن حـصراً لـدعم     ينبغي أن يكون أفراد الدفاع العسكري واملدين الذين يعينو          - ٣٩
األنشطة اإلنسانية لألمم املتحدة مميَّزين بوضوح عن القوات املنخرطة يف مهام           
عسكرية أخرى، مبا يف ذلك العنصر العسكري لبعثات حفظ السالم وعمليات           
السالم ودعم السالم، مع منحهم احلماية املناسبة من جانب الدولة املتـضررة            

  .وأي أطراف متقاتلة
ئل املقبولة لتمييز أصول األمم املتحدة الدفاعية العسكرية واملدنية         تتمثل الوسا   - ٤٠

عن قوات األمن والقوات املشاركة يف عمليات عسكرية يف محـل عالمـات             
الوكالة اإلنسانية لألمم املتحدة اليت تتلقى الدعم أو استعمال عالمات الدفاع           

 أصـول األمـم     وإذا كانت . املدين املشمولة باحلماية مبوجب اتفاقيات جنيف     
املتحدة الدفاعية العسكرية واملدنية مستمدة من مؤسسات عـسكرية، جيـوز           

وينبغـي عنـد   . استخدام املناسب من العالمات البيضاء ورموز األمم املتحدة       
  .استخدام أصول الدفاع املدين أن توضع عليها عالمات وفقاً التفاقيات جنيف

ين يقدمون مساعدة مباشرة وعليهم أن      ينبغي عدم تسليح األفراد العسكريني الذ       - ٤١
واملبادئ التوجيهية  . يعتمدوا على ترتيبات األمن للوكالة اإلنسانية املتلقية للدعم       

  .املتعلقة بأمن أفراد األمم املتحدة تضعها إدارة األمم املتحدة للسالمة واألمن
لدفاعية ال جيوز بأي حال من األحوال تفسري طلب توفري أصول األمم املتحدة ا             - ٤٢

العسكرية واملدنية على أنه تأييد ألية عمليات عسكرية أو اختاذه ذريعة للقيام            
  .بعمليات قتالية أو االلتجاء إىل استعمال القوة، أو انتهاك سيادة الدولة

ال جيوز بأي حال من األحوال استعمال أصـول األمـم املتحـدة الدفاعيـة                 - ٤٣
على أنه جيوز   . ة اإلنسانية لألمم املتحدة   العسكرية واملدنية لتوفري األمن لألنشط    

استعمال قوة أمن مستقلة لكفالة األمن يف املناطق اليت قد يتعرض فيها العاملون 
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على . يف جمال اإلغاثة اإلنسانية لالعتداء لدى قيامهم بتسليم املساعدة اإلنسانية
د مـن   وميكن االطالع على مزي   . أن هذه الوثيقة ال تتناول مثل تلك املساعدة       

املعلومات يف هذا الشأن بالرجوع إىل املبادئ التوجيهية غري امللزمـة املتعلقـة     
باستعمال املرافقني العسكريني واملسلحني ملصاحبة قوافل املساعدة اإلنـسانية         

 الذي وافق عليه الفريق العامل للجنة       ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول ١٤النص املؤرخ   (
  ).الدائمة املشتركة بني الوكاالت

                                            ايري التشغيلية الستعمال القوات املنشورة األخرى   املع
القوات املسلحة اليت تنشرها الدول األعضاء أو املنظمات اإلقليمية جيوز هلـا              - ٤٤

أيضاً أن تقدم الدعم للوكاالت اإلنسانية لألمم املتحدة إذا طلب إليها ذلـك             
.  املكلفـني  منسق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم املتحدة أو غريه من املوظفني         

  وعند اضطالع هذه القوات بأنشطة لدعم الوكاالت اإلنسانية لألمم املتحـدة           
أو شركائها املنفذين والتشغيليني، فإن تقدمي ذلك الدعم جيب أن يتقرر حسب          

ويتعني أن تبقى هذه األصـول      . كل حالة على حدة وأن يتم بناًء على طلب        
  .العسكرية خاضعة إلشراف قائد القوة العسكرية

على قوات الدفاع العسكري أو املدين اليت تضطلع مبهـام دعمـاً لألنـشطة                - ٤٥
اإلنسانية لألمم املتحدة أن توفق أساليب عملها مع الظروف القائمة يف بيئـة             

وال جيوز ملنسق الشؤون اإلنسانية أو أي سلطة أخرى مسؤولة لألمم . العمليات
 وشريطة مراعاة أساليب العمـل      املتحدة اإلذن باملهمة إال وفقاً هلذه الشروط      

  .املذكورة جلميع املبادئ اإلنسانية املناسبة
الوحدات العسكرية ووحدات الدفاع املدين اليت ليست مـن أصـول األمـم           - ٤٦

املتحدة الدفاعية العسكرية واملدنية وتضطلع مبهام تقدمي املساعدة ال ُتمنح من           
حها الدولة املتضررة، وال يؤذن حيث املبدأ أية محاية خاصة خبالف تلك اليت متن

  .هلا برفع شعارات الوكاالت اإلنسانية لألمم املتحدة املتلقية للدعم
مثلما حيدث مع أصول األمم املتحدة الدفاعية العسكرية واملدنية، ينبغي أن تستخدم   - ٤٧

  .وكاالت األمم املتحدة القوات املنشورة األخرى بالتنسيق مع الدولة املتضررة
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                                                          العسكري لألنشطة اإلنسانية لألمم املتحدة يف الكوارث الطبيعية-       ق املدين       التنسي
استجابة ملعظم الكوارث الطبيعية الكربى، ستعمل األمم املتحدة على نشر فريق   - ٤٨

وحني تكون هناك حاجة إىل تنسيق      . لألمم املتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق    
ئ هذا الفريق مركـزاً لتنـسيق   عمليات دولية رئيسية للبحث واإلنقاذ، سينش     

ويتم نشر هذه األدوات لتنسيق عمليات اإلغاثـة دعمـاً       . العمليات يف املوقع  
  للسلطة احمللية إلدارة حالة الطوارئ بناًء على طلب منسق الشؤون اإلنـسانية            

 العسكري داخل هذا    - وكثرياً ما يتحقق التنسيق املدين      . أو املنسق املقيم عادة   
  .ور وثيق مع السلطات احمللية والوطنيةاإلطار ويف تشا

للتنسيق األمن واإلمداديات واللوازم الطبية والنقل تشمل اجملاالت البالغة األمهية   - ٤٩
إن تدفق املعلومات يف حينه يف هذه اجملـاالت باسـتمرار أمـر            . واالتصاالت

م وستتاح غالباً يف هذه اجملاالت فرص لتقسي      . جوهري لنجاح املهام اإلنسانية   
املهام والتخطيط هلا على املستويات الرفيعة يف األمم املتحدة وعلى املـستوى            

  .العسكري وامليداين
الطرق الفعالة لتقاسم املعلومات، وعند االقتضاء تقاسم املهام واملـشاركة          من    - ٥٠

يف التخطيط، أن يتم ذلك من خالل تبادل موظفي االتصال بني وكاالت األمم    
ويقوم . العسكرية على املستويات الالزمة   ملختصة والقوات   املتحدة اإلنسانية ا  

 العسكري مبكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية - قسم التنسيق املدين 
  بتقدمي تدريب للجهات العاملة العسكرية واملدنية وذلك يف جمـال التنـسيق            

وارئ  العسكري واالتصال يف كل من الكوارث الطبيعية وحاالت الط         - املدين  
وكونت عدة وكاالت إنسانية تابعة لألمم املتحدة كوادر من املوظفني    . املعقدة

كما يتوفر موظفو اتصال    . ذوي اخلربة يف جمال االتصال مع األفراد العسكريني       
مدربون من خالل األصول الدفاعية العسكرية واملدنية لوكاالت األمم املتحدة          

ستجيب للكوارث الطبيعيـة حلـاالت      اإلنسانية وسائر اجلهات العاملة اليت ت     
  .الطوارئ املعقدة
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  املهام واملسؤوليات
                            الدولة املتضررة ودول العبور

تقع على الدولة املتضررة املسؤولية األساسية عن تقدمي املـساعدة اإلنـسانية              - ٥١
وحيق للدولة املتضررة رفـض اسـتخدام   . لألشخاص املوجودين على أراضيها 

ملدين على أساس كل حالة على حدة، حىت يف حالة          أصول الدفاع العسكري وا   
طلب الدولة املتضررة أو األمني العام لألمم املتحدة إىل وكاالت األمم املتحدة            

  .اإلنسانية تقدمي املساعدة
للدول اليت تتبع سياسة معينة بشأن استعمال أصول أجنبية للدفاع العـسكري        - ٥٢

ا املوقف إىل منسق األمم املتحدة      واملدين داخل حدودها أن تنظر يف إبالغ هذ       
، ومكتب  )يف حالة وجوده  (أو منسق األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية       /املقيم و 

  .األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
تكون السلطات الوطنية يف الدول املتضررة احملتملة مسؤولة عن خطط التأهب             - ٥٣

الدولية، وإجـراءات التـسلم،     للكوارث اليت ينبغي أن تشمل تسلم املساعدة        
واستخدام األصول األجنبية للدفاع العسكري واملدين، والتدريب على تنسيق         

  .وتوظيف هذه األصول
على الدولة املتضررة أن تزود اجملتمع الدويل مبعلومات موقوتة ودقيقة عن طبيعة              - ٥٤

مر يستطيع إذا لزم األ. (وحجم الكارثة من أجل تعزيز فعالية املساعدات اخلارجية
مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية أن يساعد الدولة املتضررة يف هذه 

  ).املهمة من خالل برنامج فريق األمم املتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
على الدول املعرضة للكوارث اليت حيتمل أن تستقبل أصوالً أجنبيـة للـدفاع               - ٥٥

سيق الشؤون اإلنسانية باحتياجاهتا املتوقعة     العسكري واملدين أن تبلغ مكتب تن     
من مساعدات اإلغاثة، وأن تعني مركز اتصال وطنياً وحيداً لتيسري تسلم هذه            

  .املوارد، وأن تؤكد سياستها ومركز اتصاهلا يف بداية أي حالة طوارئ
على الدول اليت تسمح لوكاالت األمم املتحدة اإلنسانية باالستعانة بأصـول             - ٥٦

كري ومدين منشورة بالفعل من جانب دول أخرى داخل حـدودها       دفاع عس 
أن تقوم بإعالم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بأية قيـود مفروضـة علـى              
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استعمال هذه القوات، وأن تدرج هذه القيود يف اتفاقات مركز القوات املربمة            
يف االئتالف املسؤول ممن هلا قوات ترابط       /بني حكوماهتا واحلكومات أو احللف    

وال حيول ذلك دون قيام الدول، حسب كل حالة قائمة بذاهتا، بفرض            . بلدها
  .قيود على استعمال القوات املسلحة املنشورة داخل حدودها

ينبغي أن توفر الدول املتضررة األمن لألصول الدفاعية العسكرية واملدنية لألمم      - ٥٧
ملتحدة وذلك بـنفس    املتحدة اليت تزاول العمل دعماً ألنشطة إنسانية لألمم ا        

الطريقة اليت توفر هبا األمن لسائر أفراد وموارد األمم املتحدة يف جمال األنشطة             
وتتمتع أصول األمم املتحدة الدفاعية العسكرية واملدنية على األقل         . اإلنسانية

بنفس حرية احلركة واحلصانات واالمتيازات واإلعفاءات اليت متنح للوكاالت          
تحدة عند مزاولتها للعمل دعماً هلذه األنشطة، مبا يف ذلـك           اإلنسانية لألمم امل  

  .وهي يف طريقها إىل وحداهتا أو حمطاهتا أو العودة منها
إذا كانت هناك ضرورة للمساعدات الدولية، ينبغي أن تطلبها أو توافق عليها              - ٥٨

الدولة املتضررة يف أقرب وقت ممكن عند بدء وقوع الكارثة لتعظيم فعاليتها إىل 
وعلى الدولة املتضررة أيضاً أن تزود الدول اليت تقدم املـساعدة           . أقصى حد 

. مبعلومات عن كيفية تفصيل املساعدات الدولية وفقاً لعاداهتا وتقاليدها اخلاصة
مساعدة الدولة املتضررة من خالل     يستطيع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية      (

  ).االت الطوارئنشر تقارير عن احلالة وتوجيه نداءات استجابة حل
على الدول املتضررة أيضاً إبالغ مكتب تنسيق الشؤون اإلنـسانية وأي دول              - ٥٩

وكيف تعتزم تنظيم " السلطة احمللية إلدارة حالة الطوارئ"تقدم املساعدة هبيكل 
وينبغي نشر هذه املعلومات فضالً     . أي أصول أجنبية للدفاع العسكري واملدين     

  . أوسع نطاق ممكنعن أماكن مراكز االتصال على
على الدول املتضررة إبالغ الوزارات املختصة وهياكل احلكم احمللي بالوصول            - ٦٠

الوشيك لألصول األجنبية للدفاع العسكري واملدين وأن تيسر عملية نـشرها           
  :بضمان اآليت

  اإلذن بالتحليق واهلبوط  •
  التنازل عن املستندات التجارية  •
  اإلعفاء من الرسوم اجلمركية  •
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  التنازل عن متطلبات تأشريات الدخول  •
  حرية الوصول إىل مناطق الكارثة  •
  اإلقرار بالشهادات  •
  اإلذن باستخدام وسائل النقل واالتصال  •
  توفري األمن ألصول الدفاع العسكري واملدين  •

اتفاقية تامبري املتعلقة بتقدمي موارد االتصاالت "على الدول املتضررة املوقعة على   - ٦١
متديد أحكام هذه   " لكية والالسلكية للحد من الكوارث ولعمليات اإلغاثة      الس

  االتفاقية لتشمل األصول األجنبية للدفاع العسكري واملدين الـيت مت نـشرها            
  .على أراضيها

على الدول املتضررة أن ختطر الدول املقدمة للمساعدة ومكتب تنسيق الشؤون      - ٦٢
م املساعدة عند توقف عمليات اإلغاثـة       اإلنسانية واألطراف األخرى اليت تقد    

وأن تسهل خطط انسحاب األصول األجنبية للـدفاع العـسكري واملـدين            
  .واملنظمات األخرى املقدمة للمساعدة

 هي الدول اليت جتتاز األصول األجنبية للدفاع العسكري واملـدين           دول العبور   - ٦٣
تقـل إىل الدولـة     حدودها الوطنية ومياهها اإلقليمية وجماهلا اجلوي وهـي تن        

وعلى دول العبور، وخباصة تلك الـيت       . املتضررة ومنها وتقوم بعمليات فيها    
تتاخم الدولة املتضررة، أن تيسر حركة األصول الدفاعية العسكرية واملدنية اليت 
تطلبها الدولة املتضررة بنفس الطريقة اليت تيسر هبا حركة بـضائع ومـوظفي            

  .عمليات اإلغاثة
عبور أن تؤكد ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية والـدول املعنيـة           على دول ال    - ٦٤

  .تسهيالت العبور واملساعدات املتاحة فضالً عن الشروط الالزمة احملتملة
على دولة العبور أن تؤكد للدول املشاركة اسم اهليئة احلكومية املسؤولة عـن          - ٦٥

 العابرة هلـا    رصد وتيسري وتنسيق األصول األجنبية للدفاع العسكري واملدين       
  .وإخطار مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بذلك فوراً
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دولة العبور مسؤولة عن سالمة أصول األمم املتحدة الدفاعية العسكرية واملدنية   - ٦٦
وعليها أن تعترف كامالً مبركزها وأن متنحها االمتيازات . أثناء عبورها أراضيها

  .رهاواحلصانات الالزمة وتوفر هلا األمن أثناء عبو
يف حالة عدم وضع إجراءات لتسوية الدعاوى واملنازعات، ينبغي تسويتها وفقاً   - ٦٧

  .لالتفاق النموذجي الذي يغطي املركز اخلاص بأصول الدفاع العسكري واملدين
             املنسق املقيم /                    منسق الشؤون اإلنسانية

عند تعيني منسق للشؤون اإلنسانية، تقع على هذا املنسق مـسؤولية حتريـك               - ٦٨
طلبات التماس أصول دفاعية عسكرية ومدنية لألمم املتحدة أو املوافقة علـى            

فإذا مل يعني منسق للـشؤون      . استعمال موارد دفاعية عسكرية ومدنية أخرى     
اإلنسانية، يترك للمنسق املقيم اختاذ قرار طلب أصول دفاعية عسكرية ومدنية           

ة أخرى، بعد التشاور    لألمم املتحدة أو استعمال موارد دفاعية عسكرية ومدني       
وعلى الشخص الذي يكلف    . مع فريق األمم املتحدة القطري للعمل اإلنساين      

بتنسيق جهود األمم املتحدة أن يكفل احلصول على إذن الدولة املتضررة قبـل        
  .معاجلة الطلب على الصعيد القطري

ل املنسق املقيم أن يقوم قبل طلب هذه األصـو        /على منسق الشؤون اإلنسانية     - ٦٩
بالتشاور مع السلطات املختصة يف الدولة املتضررة ومنسق اإلغاثة يف حاالت           

وإذا توفرت املقدرة والرغبة لدى الدولة املتضررة       . الطوارئ، حسب االقتضاء  
  .لتوفري هيكل التنسيق لكارثة طبيعية، فإنه ينبغي استعمال هذا الترتيب

نسق مقيم، يقـوم منـسق      يف حالة عدم وجود منسق للشؤون اإلنسانية أو م          - ٧٠
اإلغاثة يف حاالت الطوارئ، بالتشاور مع اللجنـة الدائمـة املـشتركة بـني       
الوكاالت، باختاذ قرار استخدام أصول األمم املتحـدة الدفاعيـة العـسكرية        

  .واملدنية لدعم األنشطة اإلنسانية لألمم املتحدة
ت للتنسيق ومبـادئ    يكفل منسق الشؤون اإلنسانية أو املنسق املقيم وضع آليا          - ٧١

توجيهية حمددة لكي تطبقها بفعالية الوكاالت اإلنسانية لألمـم املتحـدة يف            
استجابتها لكارثة طبيعية، لتشمل وسائل تشاطر املعلومات وتبادل مـوظفي          

  .االتصال عند االقتضاء
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املنسق املقيم التخطيط لإلفراج يف أقرب وقـت  /يتوىل منسق الشؤون اإلنسانية     - ٧٢
املوارد الدفاعية العسكرية واملدنية وكفالة عدم اعتمـاد األنـشطة          ممكن عن   

  اإلنسانية لألمم املتحدة على توفر هذه املوارد الدفاعية العـسكرية واملدنيـة            
  .أو غريها ما أن تنتهي الكارثة الطبيعية

إذا نشأت ظروف يرجح فيها أن يطول أمد حالة الطوارئ، أو أن تعود أوضاع   - ٧٣
الظهور، جيب أن تقوم الوكاالت اإلنسانية لألمم املتحدة املتلقيـة          اإلغاثة إىل   

للدعم باختاذ ترتيبات لتلبية هذه االحتياجات من موارد تتوفر مـن الدولـة             
  .املتضررة أو من مصادر مدنية أخرى

عند استخدام أصول دفاعية عسكرية ومدنية من جانب الوكاالت اإلنسانية لألمم             - ٧٤
املنسق املقيم / املنفذين والتشغيليني يقوم منسق الشؤون اإلنسانيةاملتحدة أو شركائها

بكفالة وضع إجراءات تتمشى مع هذه املبادئ التوجيهية وسياسات وقواعد األمم           
  .املتحدة، ملراقبة استخدام أصول األمم املتحدة الدفاعية العسكرية واملدنية

ت اإلنسانية لألمم املتحدة لدى قيام قوات منشورة أخرى بتقدمي الدعم للوكاال  - ٧٥
وشركائها املنفذين والتشغيليني، حسب كل حالة على حدة، يكفـل منـسق            

املنسق املقيم أال يؤدي تقدمي املساعدة اإلنسانية من جانـب    /الشؤون اإلنسانية 
القوات العسكرية إىل تعريض اجلهات اإلنسانية العاملة للخطر، وأن تـتفهم            

. ذه املهام أمهية الغرض اإلنساين هلـذه املهـام        القوات العسكرية اليت تؤدي ه    
  املنسق املقيم أن يـسعى أيـضاً إىل ضـمان          /وعلى منسق الشؤون اإلنسانية   

أال تؤدي أنشطة املساعدة اليت تضطلع هبا قوات منشورة أخرى نيابة عنـه إىل        
  .تعريض اجلهود اإلنسانية لألمم املتحدة للخطر

العسكرية واملدنية، سواء كان منسق الشؤون      على من يطلب املوارد الدفاعية        - ٧٦
اإلنسانية أو املنسق املقيم أو السلطة املعينة من األمم املتحدة، أن يـستعرض             
بانتظام، مع قادة املوارد الدفاعية العسكرية واملدنية أسلوب عمـل القـوات            

وينبغـي أن يـشمل هـذا       . الداعمة وتقدمي املناسب من املشورة والتوجيـه      
أنواع املهام اليت ميكن االضطالع هبـا، وكيفيـة         : عتبارات مثل االستعراض ا 

تسليح الوحدة، وقواعد االشتباك اليت تسري عليها، وأنواع البزات واملعـدات،      
والتسلسل القيادي، واالستعانة بضباط االتصال، ومعايري االنسحاب فيما يتعلق 

م بأنواعها، ومركز القوات مبا يشمل االمتيازات واحلصانات، واملطالبات         باملها
  .وشؤون التأمني مثل التعويض عن األضرار
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                              الوكاالت اإلنسانية لألمم املتحدة
تطلب الوكاالت اإلنسانية لألمم املتحدة استخدام أصول األمم املتحدة الدفاعية   - ٧٧

نسانية أو املنسق املقيم املكلف     العسكرية واملدنية من خالل منسق الشؤون اإل      
  .مبسؤوليات التنسيق يف حاالت الكوارث

فيما عدا احلاالت اليت يكون فيها حدوث خسائر يف األرواح أو معاناة شديدة               - ٧٨
وشيك الوقوع، على الوكاالت اإلنسانية لألمم املتحدة تاليف توجيه طلبـات           

نية وتاليف االستخدام   حملية خمصصة على استخدام أصول دفاعية عسكرية ومد       
غري املنسق ملوارد دفاعية عسكرية ومدنية وتاليف االستخدام غري املنسق ملوارد           

وإذا نشأت حاالت استثنائية استخدمت فيها      . دفاعية عسكرية ومدنية أخرى   
أصول دفاعية عسكرية ومدنية لألمم املتحدة أو موارد دفاعية عسكرية ومدنية           

نية لألمم املتحدة إبالغ ذلـك االسـتخدام إىل         أخرى، على الوكاالت اإلنسا   
املنسق املسؤول، على أن يشمل ذلك الوقت الذي تتوقع اإلفراج فيـه عـن              

  .األصول والكيفية اليت تزمع أن تقلل هبا إىل أدىن حد من استخدامها مستقبالً
على الوكاالت اإلنسانية لألمم املتحدة تدعمها األصول الدفاعية العـسكرية            - ٧٩

. دنية أن تراعي سالمة الوحدات املقدمة للدعم والتسلسل القيادي فيهـا          وامل
وعليها أن تبني بوضوح املهام اليت تريد من الوحدة إجنازها وأن تترك لقائـد              
الوحدة أكرب قدر ممكن من حرية التصرف يف حتديد الكيفية اليت حيقـق هبـا               

  .انية األساسيةالنتيجة املنشودة، شريطة املراعاة التامة للمبادئ اإلنس
ال جيوز يف األحوال العادية استخدام األصول الدفاعية العـسكرية واملدنيـة              - ٨٠

. الداعمة لألنشطة اإلنسانية لألمم املتحدة يف توصيل املساعدة بصورة مباشرة         
وعلى الوكاالت اإلنسانية لألمم املتحدة املتلقية للدعم أن حتاول كلما أمكـن       

  بطريقة ال تشكك يف حيـاد أو نزاهـة الوكالـة           استخدام األصول املذكورة    
  .أو شركائها املنفذين والتشغيليني أو اجلهات اإلنسانية العاملة األخرى

ينبغي للوكاالت اإلنسانية لألمم املتحدة أن تقر بالدعم املقدم مـن األصـول            - ٨١
الدفاعية العسكرية واملدنية ولكن عليها أن تتجنب إصدار أية بيانـات عامـة    

  . وحدات أصول األمم املتحدة الدفاعية العسكرية واملدنيةباسم
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على الوكاالت اإلنسانية لألمم املتحدة اليت تستخدم أصوالً دفاعية عـسكرية             - ٨٢
 العسكري التابع ملكتب تنسيق الشؤون      - ومدنية أن تبلغ قسم التنسيق املدين       

صول األصـول   املنسق املقيم، بو  /اإلنسانية، عن طريق منسق الشؤون اإلنسانية     
املذكورة ورحيلها ومركزها، لكفالة تتبع هذه األصول على النحو الواجـب           

  .وتسجيل مسامهتها واالعتراف هبا من جانب األمم املتحدة
                            مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

  يف إطار مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية جبنيف، تقع علـى قـسم التنـسيق                - ٨٣
ساسية عن تعبئة أصول األمم املتحدة الدفاعية        العسكري املسؤولية األ   - املدين  

  . العسكري يف حالة طوارئ- العسكرية واملدنية وعن التنسيق املدين 
 العسكري معاجلة الطلب الذي يلتمس توفري أصول - يتوىل قسم التنسيق املدين   - ٨٤

األمم املتحدة الدفاعية واملدنية العسكرية، واختاذ ما يلزم من ترتيبات مع الدول 
األعضاء، وتتبع استخدام هذه األصول من جانب الوكاالت اإلنسانية لألمـم           

 العـسكري   - ويرد يف املرفق الثاين منوذج لطلب قسم التنسيق املدين          . املتحدة
  .احلصول على أصول دفاع عسكري ومدين

 العسكري، بدعم من املـاحنني، بربنـامج تـدريب          - حيتفظ قسم التنسيق املدين       - ٨٥
 استخدام األصول الدفاعية العسكرية واملدنيـة لـدعم األنـشطة           للمشتركني يف 

اإلنسانية لألمم املتحدة مع إيالء اهتمام خاص لتدريب موظفي االتصال وإجراءات           
  . العسكري لألمم املتحدة يف امليدان اإلنساين- وأساليب التنسيق املدين 

دول األعضاء، بـسجل     العسكري أن حيتفظ، نيابة عن ال      -على قسم التنسيق املدين       -٨٦
 العسكري  -يضم أمساء موظفي االتصال الذين تلقوا التدريب يف جمال التنسيق املدين            

لألمم املتحدة يف امليدان اإلنساين وأن يساعد يف تعبئة هؤالء املوظفني لدعم منـسق              
  .املنسق املقيم والوكاالت اإلنسانية لألمم املتحدة/الشؤون اإلنسانية

 مشترك لألمم املتحدة للشؤون اللوجستية، يقوم قسم التنسيق         أذا أنشئ مركز    - ٨٧
 العسكري بتنسيق أصول األمم املتحدة الدفاعية العسكرية واملدنيـة          - املدين  

املستخدمة يف دعم اإلمدادات اللوجستية مع ذلك املركز الـذي يـشكل أداة    
 كما  .رئيسية لإلمدادات اإلنسانية يف معظم حاالت الطوارئ الواسعة النطاق        

يقدم هذا القسم املساعدة إىل مراكز معلومات الشؤون اإلنسانية التابعة ملكتب     
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تنسيق الشؤون اإلنسانية من أجل احلصول على املعلومات ذات الـصلة مـن             
القوات العسكرية يف احلاالت اليت يتم فيها إنشاء هذا املركـز أو أي نـشاط               

  .مشابه لتقاسم املعلومات
   العسكري باألدوات الـضرورية لتـسهيل التنـسيق     -  املدين   حيتفظ قسم التنسيق    - ٨٨

 العسكري لألمم املتحدة يف امليدان اإلنساين وتعبئة األصـول الدفاعيـة            - املدين  
  .العسكرية واملدنية، على أن يشمل ذلك إنشاء قواعد بيانات وقدرات لالتصاالت

إلنسانية إنشاء   إىل مكتب تنسيق الشؤون ا     ٤٦/١٨٢عهد قرار اجلمعية العامة       - ٨٩
وحفظ سجل مركزي جلميع العاملني املتخصصني وفرق األخصائيني الفنـيني،          
فضالً عن إمدادات اإلغاثة، واملعدات واخلدمات مبا يشمل األصول الدفاعيـة           
العسكرية واملدنية، املتاحة يف إطار منظومة األمم املتحدة ومن الدول األعضاء           

مات غري احلكومية، ممن تـستطيع األمـم        واملنظمات احلكومية الدولية واملنظ   
  .املتحدة أن تستدعيهم يف خالل مهلة قصرية

 العسكري بدليل الـسجل املركـزي لألصـول         - حيتفظ قسم التنسيق املدين       - ٩٠
واستناداً إىل املعلومات اليت . الدفاعية العسكرية واملدنية يف جمال إدارة الكوارث

ن اإلنسانية بفضل هذا الدليل من      توفرها الدول، يتمكن مكتب تنسيق الشؤو     
ويـتم االتـصال    . مواكبة املوارد واألصول وفقاً الحتياجات كوارث حمددة      

بالدول واملنظمات اليت متتلك قدرات تتصل باجلوانب العسكرية لإلغاثـة يف           
حاالت الكوارث على أساس املعلومات املقدمة يف ردودها علـى اسـتبيانات    

 واملدرجة يف قاعدة بيانـات دليـل الـسجل    مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  
  .املركزي لألصول الدفاعية العسكرية واملدنية

 العسكري على   - يعمل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وقسم التنسيق املدين           - ٩١
تيسري تعبئة ونشر األصول الدفاعية العسكرية واملدنيـة، إذا طلبـت الـدول             

  .يف السجل املركزياألعضاء ذلك، وخاصة تلك األصول املدونة 
املنسق املقيم أو بتوجيه من منسق اإلغاثة       /بناًء على طلب منسق الشؤون اإلنسانية       - ٩٢

 العسكري بنشر ضباط التنسيق     - يف حاالت الطوارئ، يقوم مكتب التنسيق املدين        
 العسكري لألمم املتحدة يف امليدان اإلنساين، إما بشكل مستقل أو كجزء            - املدين  

م املتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق، لتيسري عمل األصول األجنبيـة          من فريق األم  
  .و وافقت عليها الدولة املتضررةأللدفاع العسكري واملدين اليت طلبتها 
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                                                            الدولة املقدمة للمساعدة وقادة الدفاع العسكري أو املدين األجانب
مليـات  الدول أو املنظمات اإلقليمية وقوات حفظ السالم اليت تشارك يف ع            - ٩٣

عسكرية خارج حدودها ينبغي أن تدرج يف التوجيهات أو األوامـر الـيت             
تصدرها لقادة القوات أو الوحدات مؤشرات اسـتخدام مـواردهم لـدعم     

وينبغي للقادة قبل االنتشار يف منطقة الكارثة أن يـضعوا          . عمليات اإلغاثة 
لـدويل،  أساليب عمل قواهتم آخذين يف االعتبار ظروف العمليات والقانون ا    

واملبادئ اإلنسانية األساسية، والتشاور مع الدولة املتضررة، ومنسق اإلغاثـة         
املنسق املقيم أو سلطة خمتصة     /يف حاالت الطوارئ، ومنسق الشؤون اإلنسانية     

 العسكري التابع ملكتب    - للشؤون اإلنسانية، مبا يف ذلك قسم التنسيق املدين         
  .ن املشورة الفنيةتنسيق الشؤون اإلنسانية طلباً للمزيد م

ينبغي للدول املنتظر تقدميها املساعدة يف حالة الطوارئ وهلا موارد عسكرية             - ٩٤
منشورة يف املنطقة املتضررة أو يف جوار قريب أن تتخذ اإلجـراء املناسـب              

وميكن أن يشمل ذلك املعلومات بشأن أية أصـول         . لتيسري عمليات اإلغاثة  
ساسية، مبا يف ذلك نقل مواد اإلغاثة، ونقـل         متاحة لدعم املهام اإلنسانية األ    

األشخاص املعرضني للخطر، وإعادة اخلدمات اإلنسانية األساسية، مبا يف ذلك 
  .الرعاية الطبية

على قادة أصول األمم املتحدة الدفاعية العسكرية واملدنية املكلفة خصيـصاً             - ٩٥
شورة اليت تـؤدي    بدعم األنشطة اإلنسانية لألمم املتحدة، وسائر القوات املن       

مهام الدعم اإلنساين بناء على طلب األمم املتحدة، أن يتجنبوا إثارة الشبهات 
حول حياد ونزاهة هذه الوكاالت، وشركائها املنفذين والتشغيليني، وسـائر          

وباملثل يتعني القيام بكل    . اجلهات اإلنسانية العاملة املستجيبة لكارثة طبيعية     
ـ       رم كرامـة الـسكان املتـضررين وثقافتـهم      األنشطة الداعمة بطريقة حتت

  .وأدياهنم وقوانينهم
مؤسسات الدفاع العسكري أو املدين اليت توفد لدعم أنشطة اإلغاثة ينبغي أن   - ٩٦

حتقق االكتفاء الذايت طوال فترة مهمتها من حيث النقل والوقود واحلـصص            
 لفرض ضغوط   الغذائية واملياه واملرافق الصحية، والصيانة واالتصاالت، جتنباً      

إضافية على السلطات احمللية املثقلة باألعباء أو اجلهات اإلنـسانية العاملـة            
  .املتلقية للدعم
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ما مل يكن هناك نص حمدد باإلعفاء، على أصول األمم املتحـدة الدفاعيـة                - ٩٧
العسكرية واملدنية أن تتقيد بإجراءات األمن والتحرك اليت تضعها إدارة األمم           

ة واألمن لضمان سالمة موظفي األمم املتحدة، وأن تكـون          املتحدة للسالم 
مستعدة لتقدمي املساعدات غري املتصلة باألمن يف إعادة إسـكان أو إجـالء             

  .موظفي األمم املتحدة إذا نشأت ضرورة لذلك
ميتنع على الدول اليت تقوم بتوفري أصول األمم املتحدة الدفاعيـة العـسكرية      - ٩٨

هام يف أغراض مجع معلومات االستخبارات أو الدعاية واملدنية استغالل هذه امل
  .أو عمليات التأثري النفسي

إذا اضطلعت القوات العسكرية مبسؤولية القيام بوظائف مدنية حيوية، مثـل          - ٩٩
توصيل املياه أو توفري الطاقة الكهربائية أو التشغيل املأمون للمطارات، بغض           

ليها، فإن عليها أن تسهل انتقال هذه       النظر عن كيفية أيلولة هذه املسؤولية إ      
الوظائف يف أقرب وقت ممكن بصورة سلسلة إىل السلطة املدنيـة املناسـبة،          
  بالتنسيق مع منسق األمم املتحدة للشؤون اإلنـسانية أو منـسقها املقـيم             

وجيب أن يتم ذلك يف حينـه،       . أو السلطات احمللية إلدارة حالة الطوارئ     /و
هذا الدعم، لضمان عدم تعرض أنشطة اإلغاثـة        وقبل وقت كاف من إهناء      

  .واإلنعاش ألي أثر ضار من جراء أي توقف للخدمات
مجيع الدول األعضاء مطالَبة بإطالع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية علـى             - ١٠٠

أصوهلا الدفاعية العسكرية واملدنية اليت ميكن توافرهـا لعمليـات اإلغاثـة،            
ليل السجل املركزي لألصول الدفاعيـة      وباستكمال السجالت الالزمة يف د    

وينبغـي  . العسكرية واملدنية الذي حيتفظ به مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية        
مراكز االتصال الوطنية، ونوع وكميـة      : تقدمي املعلومات التالية كحد أدىن    

املوارد واخلدمات اليت ميكن توافرها، واملعايري والشروط املـسبقة والقيـود           
بـشأن  ) الالزم لنشر األصول، جمال العمل اجلغـرايف، اخل       التكلفة، الوقت   (

إن تقدمي هذه املعلومات ال يلزم    . استخدام أصوهلا الدفاعية العسكرية واملدنية    
  .احلكومة بتوفري هذه األصول أو أية أصول أخرى يف حالة وقوع كارثة ما

ية ومدنية ينبغي للدول املقدمة للمساعدة اليت تعتزم نشر أصول دفاعية عسكر    - ١٠١
أن تعد ما يكفي من خطط طارئة تتناول االختصاصات الوظيفية لإلغاثة يف            

  .حاالت الكوارث وتكفل جتهيز وتدريب قواهتا مبا فيه الكفاية
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ينبغي على الدول، فور تلقيها طلباً للمساعدة، إبالغ مكتب تنسيق الشؤون             - ١٠٢
ـ    . اإلنسانية بقدرهتا على املساعدة      ة شـروط مـسبقة     كما ينبغي تأكيد أي

  .ومتطلبات تشغيلية
على الدولة املقدمة للمساعدة، فيما يتعلـق بإسـهامها يف األصـول الدفاعيـة                - ١٠٣

العسكرية واملدنية، أن تتيَح املعلومات املناسبة إىل الدولة املتضررة ومكتب تنسيق           
يف الشؤون اإلنسانية، إذا اقتضى األمر، وفقاً لشهادة احلركة املوحدة املقترحـة            

  ).١٩٩٠يونيه / حزيران٢٦اسطنبول، (اتفاقية الدخول املؤقت للبضائع 
على الدولة املقدمة للمساعدة أن تضمن تلبية املعايري الدولية جلودة إمدادات             - ١٠٤

اإلغاثة وتغليفها ووضع العالمات عليها، مع مراعـاة احتياجـات الدولـة            
  .املتضررة وعاداهتا وتقاليدها

قدمة للمساعدة ضمان أن يتصرف عاملوها يف جماالت الدفاع         على الدولة امل    - ١٠٥
وتتقيد أصول . العسكري واملدين وفقاً للمركز املتفق عليه مع الدولة املتضررة

األمم املتحدة الدفاعية العسكرية واملدنية اليت مت نشرها بناء على طلب مكتب 
ة مـن اتفاقيـة     تنسيق الشؤون اإلنسانية وبالتعاون معه بأحكام املادة الرابع       

 ١٣امتيازات األمم املتحدة وحصاناهتا اليت اعتمـدهتا اجلمعيـة العامـة يف             
  .١٩٤٦فرباير /شباط

على الدولة املقدمة للمساعدة أن ختطر يف حينه الدولة املتـضررة ومكتـب               - ١٠٦
تنسيق الشؤون اإلنسانية واألطراف األخرى املقدمة للمساعدة مبدة مساعداهتا 

  .هلا الدفاعية العسكرية واملدنيةوخططها بسحب أصو
يف حالة عدم وضع إجراءات لتسوية الدعاوى واملنازعات، ينبغي تـسويتها             - ١٠٧

وفقاً لالتفاق النموذجي الذي يغطي املركز اخلاص بأصول الدفاع العسكري          
  .واملدين الوارد يف املرفق األول
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  املرفقات
                   بأصول الـدفاع                                   اتفاق منوذجي يغطي املركز اخلاص      -            املرفق األول 

               العسكري واملدين
استناداً إىل املمارسة املتبعة قام الفريق االستشاري املعين باستخدام األصول             

الدفاعية العسكرية واملدنية بإعداد اتفاق منوذجي يغطي املركز اخلاص بأصول الدفاع           
 العسكري واملدين على النحو املبني أدناه، والغرض من منوذج االتفـاق أن يـستخدم             

كأساس لصياغة االتفاقات الفردية اليت تربم بني الدول أو األمم املتحدة والدول الـيت              
تنشر على أراضيها أصول الدفاع العسكري واملدين املشتركة يف عمليـات املـساعدة        

وجيوز أن تدخل على النموذج، بـصفته هـذه         . الدولية لإلغاثة يف حاالت الكوارث    
  .طراف يف كل حالةالتعديالت اليت قد تتفق عليها األ

وميكن، أيضاً، أن يتخذ هذا النموذج، بعد إجراء التغيريات الالزمة، أساساً             
إلبرام اتفاق مع دولة متضررة يف العمليات اليت ال يشترك فيها موظفون من مكتـب               

  .تنسيق الشؤون اإلنسانية
   تعاريف-  أوالً  

 أوسلو التوجيهية بشأن    لغرض هذا االتفاق، تنطبق التعاريف املضمنة يف مبادئ         - ١
استخدام أصول الدفاع العسكري واملدين يف عمليـات اإلغاثـة يف حـاالت             

  ولغرض هذا االتفاق أيضاً سيـشار إىل أي اسـتخدام لألفرقـة،            . الكوارث
احلماية املدنيـة   /أو اخلربات العسكرية وخربات الدفاع املدين     /أو الوحدات، و  

عملية األصـول   "االت الكوارث، بعبارة    لتقدمي املساعدة الدولية لإلغاثة يف ح     
  .الدفاعية العسكرية واملدنية

   سريان هذا االتفاق- ثانياً   
تسري أحكام هذا االتفاق يف أراضي الدولة املتضررة فقط، ما مل ُينص حتديداً               - ٢

  .على غري ذلك
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  )١( سريان اتفاقية امتيازات األمم املتحدة وحصاناهتا- ثالثاً   
فربايـر  / شباط ١٣متيازات األمم املتحدة وحصاناهتا املربمة يف       تسري اتفاقية ا    - ٣

علـى عمليـة أصـول الـدفاع        ") االتفاقية"يشار إليها أدناه باسم      (١٩٤٦
العسكري واملدين إن مت استنفار، وتعبئة، ونشر املوظفني العسكريني وموظفي          

ء وكان هـؤال  . الدفاع املدين بناء على طلب مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية        
يعملون يف إطار آليات التنسيق امليداين اخلاضعة لألحكام املنصوص عليهـا يف            

  .هذا االتفاق
  أو
مبـا يف ذلـك     . متنح الدولة املتضررة لعملية أصول الدفاع العسكري واملدين         - ٤

االمتيازات واحلـصانات   . ممتلكات هذه األصول وأمواهلا وأصوهلا وأعضاؤها     
افة إىل تلك اليت تنص عليها االتفاقية اليت تكـون          باإلض. املبينة يف هذا االتفاق   

  .الدولتان املتضررة واملساعدة طرفني فيها
   املركز املمنوح لعملية أصول الدفاع العسكري واملدين- رابعاً   

متتنع عملية أصول الدفاع العسكري واملدين وميتنع األفراد العاملون يف إطارها             - ٥
  بع اإلنساين للمهام امللقاة علـى عـاتقهم   عن أي فعل أو نشاط يتناىف مع الطا 
وجيب أن تراعي هذه العملية وأن يراعي       . أو ال يتسق مع روح هذه الترتيبات      

وجيب على رئيس . األفراد العاملون يف إطارها كافة القوانني والتنظيمات احمللية   
عملية أصول الدفاع العسكري واملدين أن يتخذ كافة التدابري املالئمة لضمان           

  .اعاة هذه االلتزاماتمر
   وسائل التعرف وعالمات املركبات- ألف   

متنح حكومة الدولة املتضررة لعملية أصول الدفاع العسكري واملدين حق القيام   - ٦
  برفع العلم الوطين أو غريه من وسائل التعـرف املناسـبة يف مقـر قيادهتـا                

وجيـب علـى    . أو معسكراهتا أو غري ذلك من املباين وعلى مراكبها وسفنها         
                                                        

  ، ٩٠ واجمللـد    ١٥األمم املتحدة، سلسلة املعاهدات، اجمللد األول، ص         )١(
 ).باإلنكليزية) (تصويب للمجلد األول (٣٢٧ص 
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املوظفني العسكريني وموظفي الدفاع املدين الذين يتم نشرهم حتت إشـراف           
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية والذين يتمتعون مبركز اخلبري يف بعثـة تابعـة         

  .لألمم املتحدة، أن يضعوا شارة مالئمة متيزهم
   االتصاالت- باء   

لعسكري واملدين حق اسـتخدام     متنح حكومة الدولة املتضررة لعملية أصول الدفاع ا         -٧
. التسجيالت املتاحة فيما يتعلق باالتصاالت على النحو الذي حتتاج إليه لتأدية مهمتها          

وتعاجل املسائل املتعلقة باالتصاالت اليت قد تطرح وال تتوفر بشأهنا أحكام حمـددة يف              
املتعلقـة  هذا االتفاق، وفقاً لألحكام ذات الصلة املنصوص عليها يف اتفاقية تـامبري             

  .بتقدمي موارد االتصاالت السلكية والالسلكية للحد من الكوارث ولعمليات اإلغاثة
  :إسناداً إىل األحكام املنصوص عليها يف اتفاقية تامبري  - ٨

ُتمنح عملية أصول الدفاع العسكري واملدين حـق إنـشاء وتـشغيل             )أ(
 التوابع  حمطات اإلرسال واالستقبال الالسلكيني، باإلضافة إىل شبكات      

االصطناعية إلقامة االتصاالت فيما بني النقاط الالزمة داخل أراضـي          
الدولة املتضررة، وفيما بني هذه النقاط وشبكات اتصاالهتا الـسلكية          

وُتَشغَّل خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية     . والالسلكية الوطنية 
وليـة  وفقاً لألحكام املنصوص عليها يف االتفاقيات والتنظيمـات الد        

لالتصاالت السلكية والالسلكية ويتم حتديد الترددات اليت ميكن هلـذه        
  احملطات أن تستخدمها بالتعاون مع حكومة الدولة املتضررة؛

ُتمنح عملية أصول الدفاع العسكري واملدين، داخل أراضي الدولـة             )ب(
املتضررة حقاً غري مقيد يف إجراء االتصاالت عـن طريـق األجهـزة             

مبا فيها التوابع االصطناعية، واألجهزة الالسلكية املتنقلـة        (الالسلكية  
، واهلاتف، والتلغراف، والفاكس، أو أي وسيلة )واليت ميكن محلها باليد

كما ُتمنح حق تشييد التسهيالت الالزمة للحفاظ على هـذه          . أخرى
االتصاالت أثناء عملية أصول الدفاع العسكري واملدين اليت تستخدمها         

 وفيما بني هذه املباين، مبا يف ذلك مد األسالك واخلطوط           داخل املباين 
األرضية وإنشاء حمطات ثابتة ومتنقلة لإلرسال واالستقبال واستخدام         

ويتم حتديد الترددات اليت ميكن هلذه احملطـات أن    . حمطات إعادة البث  
  تستخدمها بالتعاون مع حكومة الدولة املتضررة؛
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لعسكري واملدين أن تتخـذ، عـن طريـق         ُيسمح لعملية أصول الدفاع ا      )ج(
تسهيالهتا اخلاصة، الترتيبات الالزمة لتجهيز ونقل الربيد اخلاص املوجه من          

. األفراد العاملني يف إطار عملية أصول الدفاع العسكري واملدين وإلـيهم          
وجيب إبالغ حكومة الدولة املتضررة بطبيعة هذه الترتيبـات، وأن تلتـزم      

.  اخلاص بالعملية أو باألفراد العـاملني يف إطارهـا         بعدم التدخل يف الربيد   
وإذا أصبحت الترتيبات الربيدية املطبقة على الربيد       . وبعدم إخضاعه للرقابة  

اخلاص الذي يستلمه األفراد العاملون يف إطار العملية سارية أيـضاً علـى    
حتويل العملة أو نقل الطرود، وجب االتفاق مع حكومة الدولة املتـضررة            

  .لشروط اليت سيؤخذ هبا للقيام بعمليات من هذا القبيلعلى ا
   السفر والنقل- جيم   

متنح حكومة الدولة املتضررة لعملية أصول الدفاع العسكري واملدين ولألفراد            - ٩
العاملني يف إطارها، كما متنح للمركبات، والسفن، والطـائرات، واملعـدات           

ة يف الدولة املتضررة، وأي منطقة      اخلاصة هبا، حرية التنقل داخل املنطقة املنكوب      
وتقوم احلكومة بتزويد العملية بأي معلومات قد . أخرى ضرورية لتأدية مهمتها
  .تكون مفيدة يف تيسري تنقالهتا

ال ختضع املركبات، مبا فيها مجيع املركبات العسكرية، والـسفن والطـائرات              - ١٠
ـ           راءات التـسجيل   املستخدمة يف عملية أصول الدفاع العسكري واملدين، إلج

أو الترخيص اليت تطبقها حكومة الدولة املتضررة، شريطة التأمني على هـذه            
  .املركبات من قبل الغري على النحو املطلوب يف التشريعات ذات الصلة

لعملية أصول الدفاع العسكري واملدين أن تـستخدم الطـرق، واجلـسور،              - ١١
ة، ومرافق املوانئ واملطارات دون واألنفاق، والقنوات، وغريها من اجملاري املائي

  .سداد أية رسوم أو ضرائب أو أعباء
االمتيازات واحلصانات املمنوحة لعملية أصـول الـدفاع          - دال 

  العسكري واملدين
متنح حكومة الدولة املتضررة لعملية أصول الدفاع العسكري واملدين املركـز             - ١٢

 هذا االتفاق، ومتنحهـا     واالمتيازات واحلصانات على النحو املنصوص عليه يف      
  :على وجه اخلصوص احلقوق التالية
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استرياد املعدات واملؤن واإلمدادات وغريها من الـسلع معفـاة مـن              )أ(
الضرائب أو القيود األخرى، على أن تكرَّس حصراً لالستعمال الرمسي          

  يف إطار عملية أصول الدفاع العسكري واملدين؛
ت وغريها من السلع بـدون سـداد        ختليص املعدات واملؤن واإلمدادا     )ب(

الرسوم اجلمركية ورسوم التخزين وخالية من الـضرائب أو القيـود           
األخرى على أن تكرس حصراً لالستعمال الرمسي يف إطار عملية أصول 

  الدفاع العسكري واملدين؛
إعادة تصدير أو التصرف بطريقة أخرى يف ما تبقى من املعدات صاحلاً              )ج(

ة اإلمدادات غري املستهلكة، وغريها من البـضائع      لالستعمال، ويف كاف  
املستوردة أو اليت مت ختليصها بدون سداد الرسوم اجلمركيـة ورسـوم    
تنازل عنه للسلطات احمللية املختصة يف الدولة املتضررة       التخزين، مما مل ُي
أو هليئة تعينها هذه السلطات، أو مل يتم التصرف فيه بطريقة أخـرى،        

  . يتفق عليهاوفقاً للشروط اليت
  لغرض القيام بعمليات االسترياد، أو التخليص، أو التنازل، أو التصدير بأقـل              - ١٣

ما ميكن من التأخري، يتم السعي، يف أبكر وقت ممكن، إىل االتفاق بني عمليـة   
أصول الدفاع العسكري واملدين وبني حكومة الدولة املتضررة علـى إجـراء            

  .ومبادئ أوسلو التوجيهية ومبا يشمل التوثيقيكون مقبوالً للطرفني ومتمشياً 
التسهيالت املمنوحـة لعمليـة أصـول الـدفاع           -  خامساً

  العسكري واملدين
تقوم حكومة الدولة املتضررة، باالتفاق مع رئيس عمليـة أصـول الـدفاع               - ١٤

  العسكري واملدين، بتوفري املساحات الالزمة لتشييد املقـار، أو املعـسكرات،       
ا قد يكون ضرورياً من األماكن ألداء األنشطة التنفيذية واإلدارية          أو غري ذلك مم   

املضطلع هبا يف إطار العملية وإلسكان األفراد املشتركني فيها وبـدون حتميـل             
العملية أي تكاليف مقابل ذلك ودون مساس مببدأ بقاء هذه األمـاكن مجيعهـا    

رة مبعاملتـها كـأرض   أرضاً تابعة للدولة املتضررة، تتعهد حكومة الدولة املتضر     
  .ختضع حصرياً إلشراف وسلطة رئيس عملية أصول الدفاع العسكري واملدين
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تتعهد حكومة الدولة املتضررة ببذل ما بوسعها من جهود ملـساعدة عمليـة               - ١٥
أصول الدفاع العسكري واملدين على احلصول على املياه، والكهرباء، وغـري           

ا أمكن، بدون مقابل، أو، بأنسب      ذلك من التسهيالت، وعلى إتاحتها، حيثم     
األسعار، حيثما مل يكن ذلك ممكناً؛ وتتعهد، يف حال وقف اخلدمة، أو التهديد 

بأن متنح، قدر املستطاع يف إطار سلطتها، احتياجات عملية أصـول           . بوقفها
الدفاع العسكري واملدين نفس األولوية اليت متنحهـا للخـدمات احلكوميـة            

 توافر هذه املرافق والتسهيالت جماناً، تقوم العمليـة         ويف حالة عدم  . األساسية
بسداد ما يترتب عليها من مبالغ وفقاً للشروط املتفق عليهـا مـع الـسلطة               

  .وستكون العملية مسؤولة عن صيانة املرافق املوفرة واحلفاظ عليها. املختصة
اهلا ُتمنح عملية أصول الدفاع العسكري واملدين حق توليد الكهرباء السـتعم            - ١٦

  .اخلاص ونقلها وتوزيعها، حسب االقتضاء
   املؤن، واإلمدادات، واخلدمات، وترتيبات اإلصحاح- ألف   

تتعهد حكومة الدولة املتضررة ببذل ما بوسعها من جهود ملـساعدة عمليـة               - ١٧
أصول الدفاع العسكري واملدين على احلـصول علـى املعـدات، واملـؤن،             

دمات اليت حتتاج إليها من املصادر احملليـة        واإلمدادات، وغريها من السلع واخل    
وعلى العملية، عندما تقوم بالشراء من السوق       . لتأمني إعاشتها وإجناز عملياهتا   

احمللية، أن تتفادى، بناء على املالحظات أو املعلومات اليت تقـدمها حكومـة             
 وتعفي حكومة . الدولة املتضررة هبذا الشأن، أي أثر سيئ على االقتصاد احمللي         

الدولة املتضررة عملية أصول الدفاع العسكري واملدين من ضرائب املبيعات يف           
  .مشترياهتا احمللية الرمسية

  تتعاون عملية أصول الدفاع العسكري واملدين مع حكومة الدولـة املتـضررة              - ١٨
فيما يتعلق خبدمات اإلصحاح واملسائل الصحية، وال سيما مكافحة األمراض           

  .نصت عليه االتفاقيات الدوليةعمالً مبا . املعدية
   تعيني موظفني حمليني- باء   

. لعملية أصول الدفاع العسكري واملدين أن تعني، حملياً، ما حتتاج إليه من املوظفني              - ١٩
وتتعهد حكومة الدولة املتضررة، بناء على طلب رئيس العملية، بتيـسري تعـيني             

  .يع إجراءات هذا التعينياملوظفني احملليني املؤهلني من قبل العملية، وتسر
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مركز األفراد املشتركني يف عملية أصول الـدفاع          - سادساً 
  العسكري واملدين

  االمتيازات واحلصانات - ألف   
ُيمَنح رئيس عملية أصول الدفاع العسكري واملدين وغريه من األفراد، علـى              - ٢٠

  ت وفقـاً   النحو املتفق عليه مع حكومة الدولة املتضررة، االمتيازات واحلصانا        
 من االتفاقية شريطة أن تكـون االمتيـازات      ٢٧ و ١٩ملا هو وارد يف البندين      

واحلصانات املشار إليها فيها هي تلك املمنوحة للمبعوثني الدبلوماسيني مبوجب 
  .القانون الوطين أو الدويل

إذا كانت أصول الدفاع العسكري واملدين تعمل يف إطار آلية التنسيق امليداين              - ٢١
ب تنسيق الشؤون اإلنسانية كأصول دفاعية عـسكرية ومدنيـة لألمـم            ملكت

املتحدة، وجب على النحو املنصوص عليه يف مبادئ أوسلو التوجيهية، إدراج           
األفراد املشتركني يف العملية يف فئة اخلرباء العاملني يف مهمة حـسب مفهـوم            

  .املادة السادسة من االتفاقية
تع األفراد املشتركون يف عملية أصول الدفاع العسكري        يف مجيع احلاالت األخرى يتم      -٢٢

  .واملدين باالمتيازات واحلصانات املنصوص عليها حتديداً يف هذا االتفاق
يتمتع األفراد الذين يتم تعيينهم حملياً لالشتراك يف عمليـة أصـول الـدفاع                - ٢٣

ـ           ا مل  العسكري واملدين باحلصانات بصدد التصرفات الرمسية يف إطار العملية م
  .ينص هذا االتفاق على غري ذلك

يعفى األفراد املشتركون يف العملية من دفع الضرائب على األجور واألتعـاب              - ٢٤
اليت حيصلون عليها من دولة مقدمة للمساعدة، وعلى أي دخل حيصلون عليه             

وهم يعفون أيضاً من مجيع الـضرائب املباشـرة         . من خارج الدولة املتضررة   
  .سوم ونفقات التسجيلاألخرى ومن مجيع ر

ُيمنح األفراد املشتركون يف العملية حق استرياد أمتعتـهم الشخـصية لـدى               - ٢٥
وستمنح حكومـة الدولـة     . قدومهم إىل الدولة املتضررة دون رسوم مجركية      

املتضررة تسهيالت خاصة متكن مجيع األفراد املشتركني يف العملية من مباشرة           
  .إجراءات الدخول واخلروج بسرعة
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لألفراد املشتركني يف عملية أصول الدفاع العسكري واملدين أن خيرجوا، لدى             - ٢٦
مغادرهتم الدولة املتضررة، وعلى الرغم من لوائح الصرف املذكورة أعـاله،           
باملبالغ اليت يؤكد رئيس العملية أهنا اسُتِلمت أو أهنا متثل رصيداً متبقياً معقوالً             

  .من املبلغ املستلم
س العملية مع حكومة الدولة املتضررة ويقدم ما بوسعه من مساعدة يتعاون رئي   - ٢٧

لضمان مراعاة األفراد املشتركني يف العملية للقوانني واللوائح اجلمركية واملالية          
  .املعمول هبا يف الدولة املتضررة وفقاً هلذا االتفاق

   الدخول، واإلقامة، واملغادرة- باء   
ألفراد املشتركني يف عمليـة أصـول الـدفاع         متنح حكومة الدولة املتضررة ل      - ٢٨

  .العسكري واملدين حق دخول الدولة املستفيدة واإلقامة فيها ومغادرهتا
تتعهد حكومة الدولة املتضررة بتيسري دخول األفراد املشتركني يف العمليـة إىل              - ٢٩

وحتقيقاً هلـذا   . أراضيها وخروجهم منها على أن تبقى على علم هبذه التحركات         
، سيعفى األفراد املشتركون يف العملية من اإلجراءات املتعلقة جبـوازات           الغرض

السفر والتأشريات ومن التفتيش من ِقبل سلطات اهلجرة والقيود املوضوعة على           
ويعفى هؤالء، أيضاً، من الشروط الواردة      . دخول الدولة املتضررة واخلروج منها    

تضررة مبا يف ذلك التـسجيل،      يف أي الئحة ناظمة إلقامة األجانب يف الدولة امل        
  .ولكنهم مل حيصلوا على حق اإلقامة الدائمة أو االستقطان يف الدولة املتضررة

  :ألغراض هذا الدخول واخلروج حيتاج األفراد املشتركون يف العملية إىل ما يلي  - ٣٠
احلصول على أمر تنقل فردي أو مجاعي يصدره أو خيضع لسلطة رئيس              )أ(

  طة معنية أخرى للدولة املقدمة للمساعدة؛العملية أو أي سل
  .محل بطاقة هوية تصدرها السلطات املعنية للدولة املقدمة املساعدة  )ب(

   التعرف على اهلوية- جيم   
يقوم رئيس عملية أصول الدفاع العسكري واملدين بتزويد كافـة املـوظفني              - ٣١

سم بالكامل؛ وتـاريخ    اال: املعينني حملياً ببطاقة هوية تتضمن املعلومات التالية      
؛ وتاريخ اإلصدار وتـاريخ انتـهاء الـصالحية؛         )إن وجب (امليالد؛ والدائرة   

  .وصورة فوتوغرافية
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ُيطلَب إىل األفراد املشتركني يف العملية واملوظفني املعينني حملياً إظهار، ولـيس        - ٣٢
تسليم، بطاقات هويتهم بناًء على طلب أحد املوظفني احلكوميني املعنيني مـن            

  .موظفي الدولة املتضررة
   الزي الرمسي واألسلحة- دال   

ُيسمح لألفراد يف عملية أصول الدفاع العسكري واملـدين بارتـداء زيهـم               - ٣٣
ويتم التعرف على   . العسكري أو الزي الرمسي ملوظفي الدفاع املدين يف بلدهم        

ـ            ار هؤالء املوظفني العسكريني وموظفي الدفاع املدين الذين يتم نشرهم يف إط
  .أصول األمم املتحدة الدفاعية العسكرية واملدنية بعالمات مناسبة

تقرر الدولة املتضررة، كجزء من هذا االتفاق، إن كان جيوز لألفراد املشتركني       - ٣٤
  .يف العملية أن حيملوا سالحاً حلماية أنفسهم أثناء تأدية مهامهم الرمسية

   األذون والتراخيص- هاء   
لة املتضررة على أن تقبل، دون رسم أو ضريبة، صالحية أي توافق حكومة الدو  - ٣٥

  شهادة يوفرها، عند الطلب، رئيس عملية أصول الدفاع العـسكري واملـدين            
فيما يتعلق باملؤهالت الفنية واملهنية ألي من أفراد العملية الذين ميارسون مهنة            

  .أو وظيفة مماثلة وتتصل بالعملية
  واملساعدة املتبادلة احملافظة على االنضباط - واو   

يتخذ رئيس عملية أصول الدفاع العسكري واملدين كافة التدابري املالئمة لضمان             - ٣٦
حملياً املعينني االنضباط والنظام يف صفوف األفراد املشتركني يف العملية واملوظفني         

وجيوز، حتقيقاً هلذا الغرض، أن يعني رئيس العملية موظفني حلفظ . على حد سواء
ولـن  . يف املباين واملناطق اليت ينشر فيها األفراد املـشتركون يف العمليـة           األمن  

يستخدم هؤالء املوظفون يف أماكن أخرى إالّ مبوجب ترتيبات تتخذ مع حكومة            
الدولة املتضررة وباالتصال معها يف احلاالت اليت يكون فيها هـذا االسـتخدام             

  .د املشتركني يف العمليةضرورياً للمحافظة على االنضباط واألمن بني األفرا
 أعاله أن حيتجـزوا أي شـخص        ٣٦وجيوز للموظفني اآلنف ذكرهم يف الفقرة         - ٣٧

يوجد، بدون ترخيص، يف املباين اليت تشغلها عملية أصول الـدفاع العـسكري             
احملتجز، على الفور، إىل أقرب موظف خمتص تابع الشخص وجيب تسليم . واملدين

  .ول عن معاجلة أي جرمية أو إزعاج يف هذه املباينحلكومة الدولة املتضررة ومسؤ
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جيوز للموظفني املسؤولني يف حكومة الدولة املتضررة، مع مراعـاة األحكـام              - ٣٨
 أعاله، أن حيتجزوا أي فرد من األفـراد       ٢١ و ٢٠املنصوص عليها يف الفقرتني     

  :املشتركني يف عملية أصول الدفاع العسكري واملدين
  دمه إليهم رئيس عملية أصول الدفاع العسكري واملدين؛بناًء على طلب يق  )أ(
عندما يقبض على هذا الفرد متلبساً جبرمية أو شرع يف اقترافها، على أن   )ب(

يسلم هذا الشخص فوراً، إىل رئيس العملية مـع أي أسـلحة أو أداة              
  .أخرى يتم مصادرهتا

 املتـضررة مـساعدة     تتوىل عملية أصول الدفاع العسكري واملدين وحكومة الدولة         -٣٩
  .إحدامها األخرى على إجراء التحقيقات الالزمة يف اجلرائم اليت هتم أياً أو كالً منهما

تكفل حكومة الدولة املتضررة مقاضاة األشخاص اخلاضعني لسلطتها اجلنائيـة            - ٤٠
ممن يتهمون بارتكاب أفعال هلا عالقة بعملية أصول الدفاع العسكري واملدين           

شتركني يف العملية إن كانت هذه األفعال مما يستوجب املقاضاة          أو باألفراد امل  
  .فيما لو ارتكبت يف حق املسؤولني يف حكومة الدولة املتضررة

   الوالية القضائية- سابعاً 
متنح حكومة الدولة املتضررة جلميع األفراد املشتركني يف عملية أصول الدفاع             - ٤١

عينون حملياً، احلصانة من كل إجـراء       العسكري واملدين، مبن فيهم املوظفون امل     
قانوين يتخذ ضدهم بشأن ما يقولونه أو يكتبونه، وما يضطلعون به من أعمال             

وتستمر هذه احلصانة حىت أثناء الفترة اليت مل يعودوا فيهـا           . بصفتهم الرمسية 
أفراداً يف العملية أو بعد إهناء خدمتهم فيها، وبعد انتهاء سـريان األحكـام              

  .ا االتفاقاألخرى هلذ
إذا رأت حكومة الدولة املتضررة أن أحد األفراد املشتركني يف العملية ارتكب              - ٤٢

جرمية، وجب عليها أن تبلغ رئيس العملية هبذه اجلرمية على الفور وأن تقـدم              
  .إليه ما لديها من إثباتات

 تؤكد حكومة الدولة املقدمة للمساعدة حلكومة الدولة املتضررة أهنا ستمارس           - ٤٣
واليتها القضائية إزاء أي جرمية أو جنحة قد يرتكبها أحد األفراد املشتركني يف 

  .عملية أصول الدفاع العسكري واملدين
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جيب، يف حال رفع أي دعوى مدنية ضد أحد األفراد املـشتركني يف عمليـة                 - ٤٤
أصول الدفاع العسكري واملدين أمام حماكم الدولة املتضررة، إخطار رئـيس           

وجيب على رئيس هذه العملية أن يشهد أمام احملكمـة إن           . ى الفور العملية عل 
  :كان هذا اإلجراء يتصل مبا يقوم به الفرد من مهام رمسية

فإن شهد رئيس العملية بأن اإلجراء يتصل باملهام الرمسية، وجب وقف             )أ(
  . من هذا االتفاق٤١هذه الدعوى وتطبيق أحكام الفقرة 

أن اإلجراء ال ميت باملهام الرمسية بصلة جاز        وإن شهد رئيس العملية ب      )ب(
وإن أكد رئيس العملية أن أحد األفراد املشتركني يف         . مواصلة الدعوى 

  العملية ال يستطيع محاية مصاحله أثناء احملاكمة بسبب مهـام رمسيـة            
أو لغياب مرخص، وجب على احملكمة، بناًء على طلب املدعى عليه،           

ملانع، على أال تتجاوز فتـرة التعليـق        أن توقف الدعوى ريثما يزول ا     
وال جيوز القيام، تطبيقاً ألي حكـم أو قـرار أو أمـر،            . تسعني يوماً 

مبصادرة أي من ممتلكات الفرد املشترك يف عمليـة أصـول الـدفاع             
العسكري واملدين، إن أكد رئيس العملية أهنا ضرورية لتمكني العضو          

الدعوى املدنية، تقييد احلرية    وال جيوز، أثناء    . من تأدية مهامه الرمسية   
الشخصية لفرد مشترك يف العملية سواء كان ذلك لتنفيذ حكم أو قرار   

  .أو أمر، أو إلجباره على القسم، أو ألي سبب آخر
   تسوية املنازعات- ثامناً 

 من هذا االتفـاق، أن تـسوى مجيـع          ٤٧جيب، باستثناء ما ورد يف الفقرة         - ٤٥
ندرج يف إطار القانون اخلاص وتكون عملية أصول املنازعات أو الدعاوى اليت ت

الدفاع العسكري واملدين أو يكون أحد أفرادها طرفاً فيها، وال تكون مشمولة            
بالوالية القضائية اليت تتمتع هبا حماكم الدولة املتضررة بسبب أي حكم مـن             
األحكام املنصوص عليها يف هذا االتفاق، عن طريق جلنة دعاوى تنـشأ هلـذا       

فتعني كل حكومة عضواً من أعضاء اللجنة، ويقوم األمني العام لألمم           . ضالغر
أو تقوم احلكومات وحدها إن مل تكن عملية (املتحدة باالشتراك مع احلكومات 

أصول الدفاع العسكري واملدين قد نشرت وفقاً ألحكام أصول األمم املتحدة           
 التوصل إىل اتفاق بشأن     فإن مل يتم  . الدفاعية العسكرية واملدنية بتعيني الرئيس    

تعيني الرئيس خالل ثالثني يوماً من تعيني العضو األول للجنة، جاز لـرئيس             
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حمكمة العدل الدولية أن يقوم بتعيني الرئيس سواء بناًء على طلب األمني العام             
. لألمم املتحدة، إن اقتضى األمر ذلك، أو بناًء على طلب أي من احلكومـات          

ة وفقاً لنفس األسلوب احملدد للتعيني األصلي على أن ويشغل أي شاغر يف اللجن
وتقـوم اللجنـة    . تبدأ فترة الثالثني يوماً املنصوص عليها فور ظهور الشاغر        

بتحديد إجراءاهتا اخلاصة، على أن يتألف النصاب القانوين الالزم لكافة األغراض           
 أحـد   باستثناء فترة الثالثني يوماً الـيت تعقـب شـغور         (من أي عضوين اثنني     

وجيب، يف مجيع القرارات املتخذة، احلصول على موافقة أي عضوين          ). املناصب
وتكون األحكام الصادرة عن اللجنة هنائيـة وملزمـة، إالّ إذا مسحـت             . اثنني

وتبلغ . ٤٧احلكومات باستئناف الدعوى أمام حمكمة تنشأ وفقاً ملا ورد يف الفقرة 
فإن أدانت أحد األفراد املشتركني يف      األحكام الصادرة عن اللجنة إىل األطراف،       

عملية أصول الدفاع العسكري واملدين، وجب على رئيس العمليـة، أو علـى             
  .حكومة الدولة املقدمة للمساعدة، بذل أقصى اجلهود لضمان االمتثال هلا

جيب تسوية املنازعات املتعلقة بشروط العمل واخلدمة اخلاصة باملوظفني احملليني            - ٤٦
  .جراءات اإلدارية اليت يضعها رئيس العمليةعن طريق اإل

يرفع أي نزاع آخر قد ينشأ بني عملية أصول الـدفاع العـسكري واملـدين                 - ٤٧
وحكومة الدولة املتضررة، وأي دعوى استئناف يوافق الطرفان على إقامتـها           

، إىل حمكمة مؤلفـة مـن       ٤٥إزاء حكم جلنة الدعاوى املنشأة مبوجب الفقرة        
ويسري احلكم املتعلـق  . الّ إذا اتفقت األطراف على غري ذلك ثالثة حمكمني، إ  

بإنشاء جلنة الدعاوى ووضع إجراءاهتا، بعد إدخال ما يلزم من تعديل، علـى             
وتكون قرارات احملكمـة هنائيـة      . هذه احملكمة لدى إنشائها ووضع إجراءاهتا     

  .وملزمة للطرفني
 تنشأ بني حكومـة الدولـة     أي خالفات بشأن مسألة مبدئية تتعلق باالتفاقية،        - ٤٨

  املقدمة للمساعدة وحكومة الدولة املتضررة نتيجـة تفـسري هـذا االتفـاق             
  . من االتفاقية٣٠أو تطبيقه، تسوى وفقاً للبند 

  ترتيبات ملحقة - تاسعاً 
جيوز لرئيس عملية أصول الدفاع العسكري واملدين وحلكومة الدولة املتضررة            - ٤٩

  .التفاقأن يضعا ترتيبات تلحق هبذا ا
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  االتصال - عاشراً 
يتخذ رئيس عملية أصول الدفاع العسكري واملدين وحكومة الدولة املتضررة كافة             - ٥٠

  .التدابري املالئمة لضمان قيام اتصال وثيق ومتبادل على كافة املستويات الالزمة
  أحكام متفرقة - حادي عشر 

فاق إىل االمتيـازات    تتحمل حكومة الدولة املتضررة، حيثما يشار يف هذا االت          - ٥١
واحلصانات واحلقوق املمنوحة لعملية أصول الـدفاع العـسكري واملـدين،           
املسؤولية النهائية عن قيام السلطات احمللية املعنية بتطبيق هـذه االمتيـازات            

  .واحلصانات واحلقوق والتسهيالت والوفاء هبا
 االتفاق أو يف الرسائل     يبدأ نفاذ هذا االتفاق اعتباراً من التاريخ احملدد يف هذا           - ٥٢

  .املتبادلة املصاحبة له بني الدولة املقدمة للمساعدة والدولة املتضررة
يظل هذا االتفاق ساري املفعول حىت مغادرة آخر عناصر عملية أصول الدفاع              - ٥٣

 ٤٤ و٤٣ و٤١العسكري واملدين للدولة املتضررة، باستثناء ما ورد يف الفقرات 
 من الفرع الثامن، والفقرة     ٤٨ و ٤٧ و ٤٦ و ٤٥رات  من الفرع السابع، والفق   

 من الفرع العاشر، اليت تظل سارية املفعول حلني تسوية كافة الدعاوى اليت         ٥٠
  .نشأت قبل إهناء هذا االتفاق أو يف غضون ذلك، ثالثة أشهر من إهنائه
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            العـسكري  -                                   منوذج لطلب قسم التنـسيق املـدين        -             املرفق الثاين 
               اع عسكري ومدين                 احلصول على أصول دف

  
  األمم املتحدة

  األمم املتحدة
  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 

Palais des Nations, CH-1211 Genève 10 
Tel: +41 (0) 22 917 1234 
Fax: +41 (0) 22 917 0023  

  فاكس
  )انظر قائمة التوزيع املرفقة(  :إىل

  )التوزيع املرفقةانظر قائمة (  :فاكس
  ]السنة/لشهرا/اليوم[  :التاريخ

  ]االسم[  :من
   العسكري- رئيس قسم التنسيق املدين 

  فرع خدمات الطوارئ
  طلب أصول دفاع عسكري ومدين  :املوضوع
 طلب أصول - ] عنوان حالة الطوارئ[  :السند

  ]يدرج الرقم[دفاع عسكري ومدين رقم 
  )مبا فيها صفحة الغالف(صفحة ... عليكم تسلم 

  عاجل عاجل عاجل عاجل عاجل
  ]اسم حالة الطوارئ وتارخيها: [بصدد حالة الطوارئ

   العسكري مبكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية - تلقى قسم التنسيق املدين 
  :من أجل] اسم املوقع[يف ] اسم املنظمة الطالبة[طلباً من 

  ] العسكري- لقسم التنسيق املدين ... النموذج [
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  ]:مثال [التفاصيل
  :واملواصفات كما يلي]. ةالوجه[إىل ] موقع املغادرة[الثلوج وملحقاهتا من معدات إزالته من مركبات إلزالة ) أربع (٤نقل 

    املركبات
 Unimog, 400Lشاحنة دفع رباعي طراز  Unimog, U1650 شاحنة دفع رباعي طراز ٢
   مم٥ ٦٢٠ - الطول -   مم٥ ١٠٠ - الطول -
   مم٢ ٢٠٠ - العرض -   مم٢ ١٧٠ - العرض -
   مم٢ ٩٦٠ - االرتفاع -   مم٢ ٨٥٥ -ع  االرتفا-
   كغ٦ ٧٠٠ - الوزن -   كغ٦ ١٠٠ - الوزن -

    Unimog, U2450شاحنة دفع رباعي طراز 
     مم٥ ١٩٠ - الطول -
     مم٢ ٣٤٠ - العرض -
     مم٢ ٨٥٠ - االرتفاع -
     كغ٦ ٨٠٠ - الوزن -

    اللواحق
 VF5Zl نافخة ثلوج طراز ٢ Tarron جرافات ثلوج طراز ٤
   مم١ ٠٦٠ - العرض -   مم٣ ٢٠٠ - العرض -
  مم ٣ ٢٠٠ - الطول -   مم١ ٢٠٠ - االرتفاع -
  )للوحدة( كغ ١ ٠٦٦ - الوزن -   مم مع التركيب١ ٠٠٠ - العمق -
    )للجرافة( كغ ١ ٢٠٠ الوزن مع التركيب -

    ]:مثال [معلومات أساسية
ى اجلبلية النائية باستخدام الطرق اليت يتعذر اجتيازها نتيجة تساقط الثلوج            اإلنسانية العاجلة إىل القر    اتيتأخر إيصال املعون  

 قدرة على إزالة الثلوج فوراً لضمان وصول املعونة إىل هؤالء           فرواحلاجة ماسة إىل مركبات اخلدمة الشاقة هذه لتو       . الكثيفة
  .السكان املعرضني للخطر

  التوقيت
  فوراً

  وسائل االتصال
منظمتكم اهتمام بدعم   /إن كان لبلدكم  ] ُيدرج آخر موعد  [ العسكري يف موعد أقصاه      -لتنسيق املدين   يرجى إبالغ قسم ا   

  . يرجى أيضاً بيان إن كان بلدكم على استعداد لتوفري هذه األصول جماناً. العملية
  .للحصول على مزيد من املعلومات، يرجى االتصال باملوظف املسؤول الوارد بياناته أدناه

  ملسؤولاملوظف ا
  ]االسم[

CMCS, ESB, OCHA-Geneva 
Tel. +41 (0) 22 917 […] 
Mobil phone: +41 (0) 79 […] 
Fax. +41 (0) 22 917 0023 
Back-up tel. nos. +41 (0) 22 917 5755/1394 
Back-up fax no. +41 (0) 22 917 0363 
E-mail: cmcs@un.org 

  رجاء الرد على هذا الطلب يف موعد أقصاه
  ]ُيدرج آخر موعد[
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             االختصارات-              املرفق الثالث 
AFCENT Allied Forces Central Command 
AFDRU Austrian Forces Disaster Relief Unit 
CMCS Civil Military Coordination Section (Part of ESB, OCHA (Geneva)) 
CMCoord Civil-Military Coordination 
DHA Department of Humanitarian Affairs (now OCHA) 
ECHO European Community Humanitarian Office 
ERC UN Emergency Relief Coordinator 
ESB Emergency Services Branch (Part of OCHA (Geneva)) 
HC UN Humanitarian Coordinator 
HIC Humanitarian Information Centre 
IASC Inter-Agency Standing Committee 
ICDO International Civil Defence Organisation 
ICRC International Committee of the Red Cross 
ICVA International Council of Voluntary Agencies 
IDP Internally Displaced Person 
IDRA International Disaster Relief Assistance 
IFRC International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies 
INSARAG International Search and Rescue Advisory Group 
InterAction American Council for Voluntary International Action 
IOM International Organisation for Migration 
LEMA Local Emergency Management Authority 
MCDA Military and Civil Defence Assets 
NATO North Atlantic Treaty Organisation 
NGO Non-Governmental Organisation 
OCHA UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (Formerly DHA) 
OSOCC On-Site Operations Coordination Centre 
RC UN Resident Coordinator 
SCHR Steering Committee for Humanitarian Response 
SHAPE Supreme Headquarters Allied Powers Europe 
SOFA Status of Forces Agreement 
UN United Nations 
UN-CMCoord United Nations Humanitarian Civil-Military Coordination 
UNDAC United Nations Disaster Assessment and Coordination 
UNDSS UN Department of Safety and Security (formerly UNSECOORD) 
UNHCHR United Nations High Commissioner for Human Rights 
UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees 
UNJLC United Nations Joint Logistics Centre 
WHO World Health Organisation 


