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السيد الرئيس،،

"الرجاء ال ُمراجعة عند اإللقاء"

دعت الجمعية العامة في دورتها الحادية والسبعين ،في إطار البند املعنون ” تقرير لجنة
القانون الدولي عن أعمال دورتها الثامنة والستين “الحكومات إلى تقديم تعليقاتها بشأن

توصية اللجنة بإعداد اتفاقية على أساس مشاريع املواد املتعلقة بحمايةاألشخاص في
ً
حاالت الكوارث التي قدمتها اللجن ة ..وكانت لجنة القانون الدولي ووفقا للمادة  23من
نظامها األساس ي ،في اغسطس  ، 2016قررت  ،أن توص ي الجمعية العامة بوضع اتفاقية
على أساس مشاريع املواد املتعلقة بحماية األشخاص في حاالت الكوارث.
السيد الرئيس؛؛

ال غنى عن التعاون الدولي الفعال لحماية األشخاص في حاالت الكوارث  ،حيث تشير
الفقرة (19أ) من املبادئ التوجيهية إلطار س نداي إلى أن "كل دولة تتحمل املسؤولية
األساسية عن اتقاء خطر الكوارث والحد منه ،بوسائل تشمل التعاون الدولي واإلقليمي
ودون اإلقليمي والتعاون عبر الحدود والتعاون الثنائي" .وباإلضافة إلى ذلك ،هناك عدد
كبير من الصكوك التي لها صلة محددة بحماية األشخاص في حاالت الكوارث ،والتي تثبت
ً
أهمية التعاون الدولي في مكافحة آثار الكوارث .وال تشكل هذه الصكوك في حد ذاتها تعبيرا
عن التعاون فحسب ،وإنما تعكس بصفة عامة مبدأ التعاون فيما يتعلق بجوانب محددة
من إدارة الكوارث ترد في نص الصك .ومع ذلك ،ينبغي أال يفسر التعاون على أنه يقلل من
الدور الرئيس ي للدولة املتأثرة  ،على النحو املنصوص عليه في الفقرة  2من املادة ..10
وتتوقف أشكال ال تعاون املمكنة بالضرورة على مجموعة من العوامل من بينها طبيعة
الكارثة ،واحتياجات األشخاص املتأثرين ،وقدرات الدولة املتأثرة والجهات املساعدة
املعنية األخرى .وعلى غرار مبدأ التعاون نفسهُ ،يقصد بأشكال التعاون الواردة في مشروع
ً
ً
املادة  8أن تكون متبادلة ،ألن التعاون ليس فعال انفراديا ،بل هو فعل ينطوي على سلوك
تآزري ألطراف متعددة .لذلك ال ُيتوخى من مشروع املادة تقديم قائمة باألنشطة التي
يمكن أن تضطلع بها دولة مساعدة ،بل بيان املجاالت التي قد يكون من املناسب فيها
تنسيق الجهود بالتشاور بين الدولة املتأثرة وغيرها من الجهات املساعدة  ..ويتجلى
ً
االعتراف بهذا االلتزام أيضا في دمج الدول تدابير الحد من مخاطر الكوارث في سياساتها
وأطرها القانونية الوطنية .والسودان من الدول السابقة في ادراج تلك التدابير في دساتيره
وفي العديد من التشريعات على املستوين االتحادي والوالئي .واهمها قانون حماية البيئة
لسنة  2001و قانون حماية البيئة واملوارد الطبيعية لسنة .2017
السيد الرئيس ،
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ً
يتناول مشروع املادة  14مسألة وضع الدولة املتأثرة شروطا على تقديم املساعدة
الخارجية في إقليمها أو في األقاليم الخاضعة لواليتها أو سيطرتها .ويؤكد مشروع املادة حق
ً
الدولة املتأثرة في فرض شروط على تلك املساعدة ،وفقا ملشاريع املواد هذه وقواعد
القانون الدولي والقانون الوطني الواجبة التطبيق .ويشير مشروع املادة إلى كيفية تحديد
تلك الشروط .فاالحتياجات املحددة لألشخاص املتأثرين بالكوارث ونوعية املساعدة هي
ً
التي توجه طبيعة هذه الشروطُ .ويلزم مشروع املادة أيضا الدولة املتأثرة بأن تحدد ،عند
وضع الشروط ،نطاق املساعدة املطلوبة ونوعها .وتؤكد اإلشارة إلى القانون الوطني حجية
القوانين الداخلية في املنطقة املتأثرة املعنية .غير أنها ال تعني بالضرورة الوجود املسبق
لقانون وطني (قانون داخلي) يتناول الشروط املحددة التي تضعها دولة متأثرة في حال
وقوع كارثة .ورغم عدم وجود ما ُيلزم بوضع تشريع وطني ّ
معين قبل تحديد الشروط ،فإن
هذه الشروط يجب أن تكون متفقة مع أي تشريع داخلي ذي صلة موجود في الدولة
املتأثرة ،على النحو املنصوص عليه في مشروع املادة  .15وعلى الدولة املتأثرة والجهة
املساعدة كلتيهما االمتثال لقواعد القانون الوطني الواجبة التطبيق في الدولة املتأثرة .وال
ً
يجوز للدولة املتأثرة إال أن تفرض شروطا تتفق مع تلك القوانين ،ويجب على الجهة
املساعدة أن تمتثل لتلك القوانين في جميع األوقات طيلة فترة املساعدة.
السيد الرئيس،،

بالجملة ومنذ أن شرعت لجنة القانون الدولي في بحث هذا املوضوع ،تؤيد جمهورية
السودان قرارها باختيار التدوين والتطوير التدريجي للقانون في هذا املجال .كما أنها تؤيد
املقرر الخاص في مسعاه إلى درء العو اقب الوخيمة للكوارث .إن اإلدارة الفعالة للمخاطر
والحماية املدنية ونظم اإلنذار املبكر وإصالح النسيج االجتماعي املتضرر من ّ
جراء الكوارث
الطبيعية أمور تكتس ي أهمية حاسمة لدينا.
وينوه وفد بالدى إلى أن مالحظات الدول ،على مدى عدد من الدورات بشأن املوضوع،
أفضت إلى صقل مجموعة من مشاريع املواد املتعلقة بالحماية الفعالة لألشخاص الذين
تضررت حياتهم ورفاههم وممتلكاتهم من جراء الكوارث .وفي هذا الصدد ،يبدو من
املناسب اعتماد صك قانوني دولي يأخذ بنهج قائم على حقوق اإلنسان وله صلة وثيقة
بدور الدولة املتضررة في ضمان حماية األشخاص وتقديم املساعدة الغوثية في حاالت
الكوارث في إقليمها أو في إقليم خاضع لواليتها أو سيطرتها.. .
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ونرى أن من األهمية بمكان إعداد اتفاقية على أساس مشاريع املواد ،إذ إنها ستعلن
املمارسات القائمة بين الدول ،ومن ثم ستساعد في توضيح وتنظيم تلك املمارسات .ومن
املهم أيضا ضمان التطبيق العملي للقيمة األساسية للتضامن في العالقات الدولية بغية
تعزيز التعاون الدولي في كل مرحلة من مراحل الكارثة...
وشكرا السيد الرئيس
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