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يعد التعاون الدولي في مواجهة األزمات والكوارث قائم على أساس التزام أخالقي بين الدول، 
لمرجوة إال انه عندما يتم تنفيذه هناك قواعد قانونية يجب أن يتم مراعاتها تتمثل في األهداف ا

من التعاون لمواجهة األزمات والكوارث، والمبادئ األساسية التي ينبغي مراعاتها وأن يتم 
التعامل بمقتضاها من أجل الحد من انتشار اآلثار المترتبة على األزمات والكوارث ألجل 

دولية في الوقت الراهن تتكاثف الجهود من قبل جميع المنظمات ال. الصالح العام للبشرية ككل
في العالم بأكمله، ومنظمات المجتمع المدني والحكومات والخبراء في مواجهة تحدي يشكل 

صبح جائحة تهديًدا لحياة البشرية يتمثل في انتشار فيروس كورونا والذي اتسع في االنتشار؛ لي
ووهاندولية وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية، والذي يعتبر أزمة كارثية، والذي مدينة 

ثم انتشر في معظم دول العالم وأصبح وباًء ثم جائحة 2019الصينية في األول من ديسمبر 
.دولية بعد ثالثة شهور من انتشاره في الصين

فتتمحور هذه الدراسة إلى التعرف على أهم مبادئ التعاون الدولي في مواجهة األزمات 
والكوارث واآلليات المتبعة في مواجهته، من خالل التعرض ألهم وأبرز اآلليات المتعقلة 
ت بمواجهته وتخفيف أثاره من قبل أهم المنظمات اإلقليمية والدولية، مع عقد مقارنة باآلليا

القائمة على أساس التعاون الدولي والتي من المفترض أن يتم اتخاذها من قبل المجتمع 
.الدولي، مع ما هو قائم اآلن

أزمة) وانتهت هذه الدراسة إلى أنه يوجد قصور في التعاون الدولي لمواجهة األزمة الكارثية 
ات بين الدول، كذلك يوجد بعض القصور في األدوار المفترضة من قبل بعض المنظم( كورونا
.الدولية
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أدىحيثروناكو فيروستفشينتيجةبالعالمالمخاطرتزايدحولالبحثمشكلةتكمن
حدلىعالناميةأومنهاالمتقدمةسواءً الدوليةالمجتمعاتعلىكارثيةنتائجإلى

لىإالبحثفيهدفأخرى،بدولمقارنةدولةلكلالضررحجماختالفمعالسواء،
أهمبيانعمالكارثيةاألزمةهذهمواجهةفيالدوليلتعاون اآللياتأبرزعلىالتعرف
هذهظلفيالكائنةالحاليةالتعاون آلياتفيقصوريوجدوهلتحكمها،التيالمبادئ
الكارثيةاألزمة

الموادصنصو تحليلخاللمنوذلكالوصفي،التحليليالمنهجاتباعتم
ورداممقارنةمعاالختيار،عليهاالواقعمنظمةكلومهامعملتنظمالتي
معوروناكلجائحةالتصديفيالدوليالتعاون لتعزيزآلياتمنالموادفي
.الحالواقععلىموجودهوما

ف من آثارها، وبيان يخفبعدما تم استعراض أسس ومبادئ التنظيم الدولي لمواجهة األزمة الكارثية وآليات التعاون الدولي المعنية بمواجهة األزمة الكارثية والت
.مهماتها ووظائفها المفترضة وفًقا لما نصت عليها وثائق تأسيسها، مع مقارنتها في الوضع الحالي في ظل جائحة كورونا

.رضنستنتج بأن المنظمة الدولية للحماية الدولية، لم يكن لها أي دور إيجابي وفعال في ظل األزمة الكارثية الحالية ولم تقم بدورها المفت1.

لمطلوب، اهومنظمة األمم المتحدة كان لها دور جيد في ظل األزمة الكارثية الحالية من خالل بيانات األمين العام لألمم المتحدة ومواقفه، ولكن ليس2.
.فمجلس األمن لم يتخذ ويصدر أي قرارات إيجابية وفعاله لمواجهة األزمة الكارثية

زز التعاون عو االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر كان له دور إيجابي وفعال في األزمة الكارثية، فقام بالتحرك منذ بداية األزمة3.
.الدولي في مواجهتها وساهم في التخفيف من أثار األزمة عبر ما قام به من مهمات وأدوار

األزمة هة الهالل األحمر القطري كان له دور إيجابي في ظل هذه األزمة الكارثية من خالل التعاون على المستوى الدولي مع الدول في البلدان لمواج4.
.الكارثية

ذ بداية تفشي ة منقام أمير دولة قطر بتعزيز التعاون الدولي في مواجهة األزمة الكارثية وحاول التخفيف من أثارها عبر إرسال مساعدات إلى الدول الموبئ5.
.فيروس كورونا

.مة الكارثيةذه األز المركز العربي للوقاية من أخطار الزالزل والكوارث الطبيعية األخرى، كان دوره سلبي ولم يقم باتخاذ أي دور إيجابي وفعال في ظل ه6.

ت بالعديد من مقامنظمة الصحة العالمية كان لها دور بارز وسعى إلى تعزيز التعاون الدولي في مواجهة األزمة الكارثية منذ بداية األزمة الكارثية، فقد 7.
.األدوار المطلوب لمواجهة هذه الجائحة

ثة طبيعية على جميع الدول أن تقوم بإعداد خطط مستقبلية لمواجهة األزمات الكارثية، فمن الممكن أن تكون الكار 1.
ارث الطبيعية تحدث في موعد ال يعلمه أحد وبالتالي هذا يتطلب خطط مسبقة وآليات مدروسة لمواجهة مثل هذه الكو 

.المستقبلية من أجل مواجهة الكارثة والقدرة على التقليل من اآلثار السلبية المترتبة عليها
كارثية والسيما تفعيل دور المركز العربي للوقاية من أخطار الزالزل والكوارث الطبيعية األخرى، في مواجهة األزمة ال2.

.أثر األزمة الحاليةفي ظل تفشي األزمة الكارثية في عديد كبير من الدول العربية، فقد يساهم ذلك في التخفيف من
حيات ومهام تفعيل دور المنظمة الدولية للحماية المدنية في مواجهة األزمة الكارثية، نظًرا لما تتمتع له من صال3.

.مفترضة
.يةالحث والسعي إلى تعزيز التعاون الدولي بين جميع الدول في العالم، من أجل مواجهة هذه األزمة الكارث4.
.تعديل االختصاصات لمنظمة الصحة العالمية ومنحها المزيد من االختصاصات، وزيادة الدعم المالي لها5.

؟(كوروناجائحة)الكارثيةاألزمةلمواجهةالدوليالتعاون فيقصوروجودمدى
كورونا؟جائحةمواجهةفيالعالميةالصحةمنظمةدورعلىالتعرف
كورونا؟جائحةمواجهةفيالمتحدةاألمممنظمةدورعلىالتعرف

الكارثيةاألزمةهذهظلفيالدوليالتعاون آلياتهيما
األزمات؟معالدوليالتعاملتحكمالتيالمبادئإلىالتطرق 
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