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 الرئيس،   ة الس يد
 

بتقرير   علام  بالدي  وفد  الوثيقةحييط  يف  الوارد  العام  حامية   A/75/214  ال مني  حول 

ح  يف  املتضمن الاشخاص  الكوارث  حبامية    االت  املتعلقة  املواد  مشاريع  بشأ ن  تعليقات 

 .الاشخاص أ ثناء الكوارث 
 

 الرئيس،   ة الس يد
 

طار قانوين دويل بشأ ن حامية ال   شخاص أ ثناء الكوارث موضوعا يف  تعترب اجلزائر مسأ ةل وضع ا 

ىل  ابلنظر  سد ثغرة يف النظام القانوين احلايل املتعلق ابلكوارث،  يف    غاية ال مهية ملا يسهم به   ا 

وجود عدد قليل من الصكوك القانونية ذات الصةل واليت تبقى يف مجملها غري ملزمة من الناحية  

هدات الثنائية املتعلقة ابملساعدة املتبادةل، مل  القانونية وغري متناسقة وغري موحدة. ابس تثناء املعا 

غري ملزمة عىل الصعيد احلكويم   يف صكوك  ال  حامية الاشخاص اثناء الكوارث ا  تعاجل مسأ ةل 

طار    . مكتب ال مم املتحدة للحد من خماطر الكوارث ادلويل املتعدد الاطراف، الس امي يف ا 
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علام   بالدي  وفد  مشاريع  يأ خذ  أ ساس  عىل  اتفاقية  وضع  بشأ ن  ادلويل  القانون  جلنة  بتوصية 

ويرحب ابملناقشات بشأ ن هذا البند من    املتعلقة حبامية الاشخاص يف حاالت الكوارث   املواد 

 .جدول ال عامل داخل اللجنة السادسة 
 

القانون من خالل  ز س يادة  ي تعز يعترب بأ ن من شأ ن هذه املواد املسامهة يف  يف هذا الصدد،  و 

جياد  حرص  ا  عىل  هجة    التوازن ها  من  الكوارث  من  املترضرين  ال شخاص  حقوق  بني  املناسب 

تفسري واسع وفضفاض للاكرثة    يالحظ بأ ن هناك   غري أ نه ومبدأ  س يادة ادلول من هجة أ خرى.  

كام   املقرتحة من اللجنةنطاق املواد وهو ما ينعكس عىل    فقرة )أ (  3  عىل النحو املبني يف املادة

بأ ن   تنص  اليت  ابلنطاق  املتعلقة  الاوىل  املادة  يف  وارد  عىل    » هو  هذه  املواد  مشاريع  تنطبق 

عىل حنو يشمل الك من الكوارث  ،  دون حتديد نوعها    « حامية الاشخاص يف حاالت الكوارث 

مهنام لنظام قانوين خمتلف متاما وهذا ما    ، يف حني ختضع لكنشأ  ية والكوارث البرشية امل الطبيع 

القانونية. القواعد  تطبيق  عند  تضارب  خيلق  م   قد  من  الرمغ  هذا  فعىل  تدارك  اللجنة  اوةل 

يف  من    القصور  الاوىل  القو 18املادة  الفقرة  نفس  تطبيق  الصعب  من  س يظل  لكتا  ،  يف  اعد 

الرضوري   من  ذلكل  الواحض  احلالتني.  حيمك  بني  المتيزي  اذلي  القانوين  الطبيعية  النظام  الكوارث 

الوطنية  و  واملامرسات  القوانني  ىل  ا  ابللجوء  املنشأ   البرشية  الكوارث  حيمك  اذلي  القانوين  النظام 

 . خملتلف ادلول 
 

بالدي  وفد  املادة    يتفق  يف  الوارد  النص  اخلارجية"    14مع  املساعدة  تقدمي  "برشوط  املتعلق 

ينص بأ نه جيوز لدلوةل املتأ ثرة أ ن تفرض رشوطا عىل تقدمي املساعدة اخلارجية لها، وأ نه  اذلي  

والقا  التطبيق  الواجبة  ادلويل  القانون  قواعد  مع  متفقة  الرشوط  هذه  تكون  أ ن  نون  ينبغي 

 الوطين لدلوةل املتأ ثرة. 
 

غاثة ومعداهتم  ظفي الا أ ن تكفل حامية مو حتديد الزتامات ادلول املتأ ثرة يف  ويرى بأ نه مادام مت 

 ، تنقلهم  وحرية  دخوهلم  العمل  دمه  ي وتزو وتيرس  ابال ماكن  بتصارحي  اكن  نه  حتديد  فا  أ يضا 

ا  تقدم  اليت  الاخرى  واجلهات  املساعدة  ادلول  أ جل الزتامات  من  الغوثية  أ ال    ملساعدات 



لدلوةل   ادلاخلية  الشؤون  يف  للتدخل  كذريعة  اخلارجية  املساعدة  تقدمي  ال  يس تخدم  املترضرة، 

 س امي حتت غطاء حامية الاشخاص املترضرين من الكوارث. 
 

ابملادة   يتعلق  اخلارجية    13وفامي  املساعدة  عىل  املتأ ثرة  ادلوةل  مبوافقة  ن املتعلقة  نالحظ  فا  يف  نا 

  اذلي   "   تعسفا   "   وجود مغوض واس تعامل غري مالمئ من الناحية القانونية ملصطلح الفقرة الثانية  

وحت  فهمه  اخلارجية  يصعب  املساعدة  عىل  املتأ ثرة  ادلوةل  موافقة  مسأ ةل  ل ن  اجملال  هذا  يف  ديده 

من    للسلطة التقديرية لدلوةل وملبدأ  الس يادة وذلكل نطلب استبعاد هذا املصطلح فقط  ضع  خت

 . مشاريع املواد املتعلقة حبامية الاشخاص أ ثناء الكوارث 
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ىل  أ ن أ ؤكد من جديد الزتام اجلزائر يف اخلتام ، أ ود   بدمعها ل عامل جلنة القانون ادلويل الهادفة ا 

حاالت   يف  ال شخاص  حامية  جمال  يف  ادلويل  القانون  لقواعد  التدرجيي  والتطوير  التدوين 

 .الكوارث

 

 

 


