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اإلهداء
إلي من قرن هللا رضاه برضاهما  ،والدِىَّ الكريمين  ،حبيب مرحوم الهاشمي  ،آمد هللا في
عمره وأنزل عليه شآبيب رحمته  ،ورزقه حسن الخاتمة  .والوالدة مريم عبده إبراهيم مسند
ً
راضية مرضيا ً عنها  ،أسال هللا أن يتغمدها برحمته  ،ويرزقها
 ،التي مضت الى ربها ،
النظر الى وجهه الكريم يوم النشور .
وإلي وٌ ْلدِيِ  ...صغاري وصغييراتي األحباء اللذين اليزالون يداعبون الطين ممزوجا ً
بالماء ويسابقون الريح طائرين مع الفراشات .ومن مضى منهم إلى ربه ذخراً لوالديه يوم
العرض األكبر.
أسال هللا أن يكون هذا البحث دافعا ً لمن لم يزل يكابد الحياة منهم الى مراقي العال والرفعة
والسودد  ..دينا ً وعلما ً وخلقاً.
والي زوجتي الغالية التي سهرت وصابرت وجاهدت ألكمل هذا الجهد المتواضع.
وإلى أساتذتي األفاضل  ....وأخواني األعزاء بجامعة الرباط الوطني ـ كلية الدراسات البيئة
وعلوم الكوارث.
إلى كل من أعان في إكمال هذا البحث ممن قدم معلومة أو أرشد الى مظانها  ،أو قرأ بعض
أجزائه فعلق عليها .
إلى كل باحث أمين مع نفسه  ،جاد في عمله  ،يقدر جهود األخرين  ،ويحترم آرائهم ،
ويحفظ حقوقهم .
إلى كل هؤالء وأولئك أهدي ثواب هذا الجهد المتواضع.
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ولو انني اوتيت كل بالغة **** وافنيت بحر النطق في النظم والنثر
لما كنت بعد القول اال مقص اًر *** ومعترفاً بالعجز عن واجب الشكر
ِ
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على معلم البشرية وهادي اإلنسانية وعلى آله
وصحبة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .أتوجهه بالشهكر الجزيهل لكهل مهن سهاهم فهي إ ه ار
هذا البحث إلى حيز التنفيذ ,إلى كل من كان سبباً في تعليمي وتوجيهي و مساعدتي .
إلى الفاضل سعادة الفريق شرطة دكتور  :العادل عاجب يعقوب  .حيث لم يأل جهدًا
في إرشادي وتوجيهي أثناء عملي في البحث.
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مستخلص البحث
هههدا البحههث الههي د ارسههة وتحليههل التش هريعات الدوليههة والوطنيههة ودورههها فههي الحههد مههن
الكوارث واألزمات  ،حيث تتمثهل مشهكلة البحهث فهي أن الكهوارث بكهل أنواعهها وصهنوفها التهي
شهههدها ويش هههدها الع ههالم الي ههوم ه وه ههي ف ههي ت ازي ههد ملح ههوظ للعديههد م ههن األس ههباب أهمه هها الت ي ههر
المنهها ي  ،تتسههبب فههي أضهرار و سهها ر فادحههة  ،هههذا فههي حههين أن التههدابير واالجهراءات التههي
تت ذ غيهر كافيهة لمواجههة ههذا ال طهر ضهد اإلنسهان  ،و هد صهدرت تشهريعات و هوانين وطنيهة
ودولي ههة للح ههد م ههن تل ههو الكه هوارث  ،وعلي ههه ف ههإن مش ههكلة البح ههث تنحص ههر ف ههي تحلي ههل المب ههاد
واألحك ههام العا م ههة الته ههي أرس ههتها هه ههذو التشه هريعات والقه هوانين فه ههي الح ههد مه ههن م ههاطر الك ه هوارث
واألزمات  ،وتوظيفها في بناء أفضل التدابير للمواجهة .مهن هالل اسهت دام المهنهو الوصهفي
التحليلههي للعناصههر الموضههوعية المتعلقههة بموضههو الد ارسههة .و ههد جههاءات الد ارسههة فههي ثالثههة
فصول وعدد من المباحث علي النحو التالي :
الفص ههل األول بعنه هوان الكه هوارث واألزم ههات المفه ههوم والم ههاطر  ،و في ههه تعري هها الكه هوارث
وأنواعههها واألزمههات والم ههاطر التههي تسههببها .والت طههيط االحت هرازي لمواجهههة الك هوارث وأهميههة
التشريع في الت طيط للكوارث واألزمات.
أما الفصل الثاني بعنوان التشهريعات والمنظمهات الوطنيهة للكهوارث  ،و فيهه اسهتع ار
التشه هريعات الوطنيه ههة  ،والمجله هها األعله ههي لل ههدفا المه ههدني  ،ودور الم سسه ههات الطوعيه ههة فه ههي
مواجهة الكوارث.
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أمهها الفصههل الثالههث بعن هوان الم ه تمرات واالعالنههات واالتفا يههات الدوليههة واال ليميههة للحههد
مههن م ههاطر الك هوارث و ههد تنههاول الم ه تمرات ونمههاذ مههن االعالنههات الدوليههة  ،ونمههاذ م ههن
االتفا يات األ ليمية والثنا ية.
توصلت الدراسة الي النتا و التالية  :التنو الكبير في الصكوو القانونيهة القا مهة للحهد
مههن م ههاطر الك هوارث واألزمههات عالمي هًا.مع الحاجههة المسههتمرة الههي اصههدار الصههكوو لتكملههة
النوا ص ومعالجة المشكالت البي ية الحديثة.و العدد المتزايد في الكوارث الطبيعيهة فهي العهالم
أدي الي وجود يقظة انونية دولية في مجال اصدار القوانين والتشهريعات ال اصهة بالحهد مهن
م ههاطر الك هوارث واألزمههات .و اليوجههد نههص ههانوني بمثابههة اإلطههار التنظيمههي المقبههول دولي هًا
لجميع الدول في حال و و كارثة محتملة .
أوصههت الد ارسههة بتضههمين المواثيههق والمعاهههدات فههي التش هريع الههوطني ،والعمههل علههي
انشاء هي ات وطنية للطوار والكوارث واألزمات .وتعزيز اإلطهار القهانوني لالسهتجابة الدوليهة
للكوارث بحيث تصبح الدولة أكثر استعدادًا للتعامل مع المشهكالت التنظيميهة المتعلقهة بتهوفير
المساعدات الدولية.وأن تتبنى الوكاالت والمنظمات واللجان المشتركة العالمية تنظيم شبكات
لتك ههوين آلي ههات للضه ه ط عل ههي الحكوم ههات لس ههن التشه هريعات الوطني ههة ال اص ههة به هها للح ههد م ههن
الكه هوارث وف ههي مج ههاالت تنس ههيق الجه ههود الدولي ههة لمجابه ههة الكه هوارث.و تظ ههافر جه ههود الجه ههات
الفاعلة اإلنسانية كالدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الوطنيهة ،
وا امة شراكات حقيقية بين جميع األطراا المشهاركة فهي حهاالت الكهوارث واالتفهاق علهي آليهة
تنسيق موحدة.
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The abstract

The aim of the study is study and analyzes international and
national legislations and their role in disaster and crisis reduction. The
problem of research is that disasters of all types and types Have
occurred by the world today are increasing significantly for many
reasons, the most important of which is climate change, causing great
damage and losses. And the measures and measures taken are
insufficient to address this threat against human beings. National and
international legislation and laws have been passed to reduce these
disasters. Thus the problem of research is limited to analyzing the
principles and general provisions established by these legislations and
laws in disaster and disaster risk reduction, And to employ them in
building the best coping measures. Through the use of descriptive
analytical approach to the substantive elements related to the subject
of the study. The study was conducted in three chapters and a number
of investigations as follows:
The first chapter entitled disasters and crises concept and risks,
came the kinds of disasters and crises and Existing risk. Projection
precautionary disaster and the importance of the legislation in
planning for disasters and crises that definition.
The second chapter entitled National System for Disaster Risk
Reduction, reviews national legislation, the Supreme Council for
Civil Defense and the role of voluntary institutions in the face of
disasters.
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The third chapter, entitled International and regional
conferences, declarations and conventions for disaster risk reduction,
dealt with conferences and models of international declarations, and
models of regional and bilateral conventions.
The study revealed the following results: The great diversity of
existing legal instruments for disaster risk reduction and global crises.
The continuous need to issue documents to supplement deficiencies
and address modern environmental problems. The increasing number
of natural disasters in the world led to international legal vigilance in
the issuance of laws And legislation on disaster risk reduction and
crisis. There is no legal provision as the internationally accepted
regulatory framework for all states in the event of a potential disaster.
The study recommended the incorporation of covenants and
treaties into national legislation, the creation of national emergency,
disaster and crisis bodies, the strengthening of the legal framework for
the international response to disasters so that the state would be more
willing to deal with regulatory problems related to the provision of
international assistance. Governments need to enact their own
national disaster reduction legislation and coordinate international
disaster response efforts. The efforts of humanitarian actors such as
States and intergovernmental and non-governmental organizations
National organizations, genuine partnerships among all parties
involved in disaster situations and agreement on a unified
coordination mechanism.
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صدق َّللا العويم
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المقدمة :
الحمهد هلل رب العهالمين ،والصهالة والسههالم علهى أشهرا المرسههلين ،سهيدنا محمهد وعلههى
آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين .وبعد...
إن مشههكلة الك هوارث واألزمههات ليسههت مشههكلة جديههدة أو طار ههة بالنسههبة لههضر  ،موانمهها
الجديد فيها هو زيادة شدة وتأثير الكوارث واألزمات كماً وكيفاً في عصرنا الحاضر .
في اآلونة األ يرة بدأت الدراسات القانونية تهتم بقضايا الكهوارث واألزمهات  ،وظههرت
العديه ههد مه ههن الم لفه ههات والبحه ههوث والد ارسه ههات  ،وعقه ههدت عه ههدة م ه ه تمرات وو عه ههت الكثيه ههر مه ههن
االتفا ي ههات الت ههي تع ههالو ه ههذا الموض ههو  ،و مش ههكلة الكه هوارث واألزم ههات ههد أ ههذت حيه ه اًز م ههن
االهتمههام الههدولي بسههبب بعههدها العههالمي ،وأن البي ههة الطبيعيههة وحههدة واحههدة  ،لههذلو فهههي تثيههر
العديد من اإلشكاليات و اصة القانونية منها وهذا ما سنتطرق إليه في هذا البحث .
ال بفضل التقدم التقني الها هل فهي مجهال
أن عالمنا د صار أكثر ارتباطًا ،وا وي تدا ً
اإلتصهاالت  ،فمهن الميسهور األن ألي شه ص ان يقها علهي كهل األحههداث التهي تقهع فههي أي
()12

مكهان  ،وأن يتبههادل الرسهها ل بهل وينهها ت المشههكالت الدوليههة مهع األ هرين  ،وان يبيههع ويشههتري
السههلع وهههو جههالا فههي مكانههه  ،فقههد تالشههت الحههدود  ،وتقاص هرت المسههافات  ،واصههبحنا أمههام
ظههاهرة لالقريههة الكونيههة واذا كانههت البي ههة ال تعههرا الحههدود السياسههية فالملوثههات ت تههرق عههدة
ا طار عبر الههواء أو الميهاو  ،فهإن التهدابير التهي تت هذها األ طهار دا لهها تكهون غيهر كافيهة ،
ولذلو كان من أهم سمات المشكالت البي ية كونها تتطلب تعاوناً دولياً لمكافحتها .
و ههد باتههت مشههكلة الك هوارث واألزمههات ت ه رق فكههر المهتمههين والعلمههاء  ،فبههدءوا يههد ون
ن هوا يا ال طههر  ،ويههدعون لو هها أو الحههد مههن م ههاطر الك هوارث واألزمههات التههي تتعههر

لههه

البي ة نتيجة للنهضهة الصهناعية والتقهدم التكنولهوجي فهي ههذا العصهر،فالكوارث مشهكلة عالميهة
،ال تعتهرا بالحهدود السياسههية لهذلو حظيههت باهتمهام دولههي ،ألنهها فرضههت نفسهها فرضهًا ،والن
التصدي لها يتجاوز حدود موامكانيات التحرو الفردي لمواجهة هذا ال طر الم يا،والحق أن
أ طار الكوارث ال تقل ط ًار عن النزاعات والحروب واألم ار

الفتاكة إن لم تزد عليها.

إن المتابع للكوارث بكل أنواعها وصنوفها التهي شههدها ويشههدها العهالم اليهوم  ،ليهدرو
تمههام اإلدراو فداحههة و طههورة الكارثههة وطني هاً وا ليمي هاً ودولي هاً  ،كمهها يههدرو اآلثههار السههلبية التههي
ت لفها تلو الكوارث سواء منها الطبيعية أم التي هي بفعل  ،مما عجل بوضع تشريعات للحد
مههن آثارههها فههي المسههتوي الههدولي واإل ليمههي والههوطني  ،وذلههو مهها نتطلههع الههي د ارسههته فههي هههذو
الدراسة علي أمل ال رو بنتا و وتوصيات يكون لها دح السبق في هذا المضمار .
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أهمية الموضوع :
تأتي أهمية دراسة الموضو من حيث األتي :
❖ أن القه هوانين والتشه هريعات تمث ههل أه ههم األدوات الت ههي تت ههيح للحكوم ههات أن تطله هع
بتوضيح مس وليات إدارة الكوارث والم اطر وضمان تحقيهق المهوارد المناسهبة
فههي المكههان المناسههب والتصههدي لعوامههل الضههعا الكامنههة مواشهراو المجتمعههات
المحلية والقطا ال اص في تقليل درجة تعرضها للكوارث والم اطر.
❖ القهوانين والتشهريعات ال اصههة بههالكوارث لههم تجههد النصههيب الهوافي مههن البحههث
والدراسة .
❖ تكتسهب ههذو الد ارسهة أهميههة اصهة كونهها تناولهت موضههوعاً مهمهاً يمها حيههاة
اإلنسان والحيوان .
❖ تعتب ههر ه ههذو الد ارس ههة نه هواة علمي ههة يس ههتفاد منه هها ف ههي ح ههاالت س ههن التشه هريعات
والقوانين دا ل و ار السودان .
❖ تعتبر هذو الدراسة اسهامًا في زيادة رصهيد المكتبهة القانونيهة الوطنيهة والعربيهة
عن تشريعات و وانين البي ة ودراسات الكوارث .
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أهداف البحث :
إن الهه ههدا مه ههن هه ههذا البحه ههث هه ههو د ارسه ههة وتحليه ههل دور الق ه هوانين والتش ه هريعات الدوليه ههة
والوطنية في الحد من الكوارث واألزمات ،وذلو من الل توضيح دور تلهو التشهريعات علهي
المستوي الدولي والوطني  ،وما أحرزته الدول والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية فهي وضهع
وسن تلو القوانين  ،والو وا علي مدي تناسب وانين و واعد ومبهاد االسهتجابة الدوليهة فهي
حاالت الكوارث والم اطر  ،والتعرا علي الفجوات التي يسهدها التشهريع فهي أنشهطة وأعمهال
الحد من م اطر الكوارث .
مشكلة البحث :
تتمثههل مشههكلة البحههث فههي أن الك هوارث بكههل أنواعههها وصههنوفها التههي شهههدها ويشهههدها
العالم اليوم ه وهي في ت ازيهد ملحهوظ للعديهد مهن األسهباب أهمهها الت يهر المنها ي  ،تتسهبب فهي
أضرار و سا ر فادحة  ،هذا في حين أن التدابير واالجراءات التي تت ذ غير كافيهة لمواجههة
هههذا ال ط ههر ض ههد اإلنس ههان  ،و ههد ص ههدرت تش هريعات و ه هوانين وطني ههة ودولي ههة للح ههد م ههن تل ههو
الكوارث  ،وعليه فإن مشكلة الدراسة تنحصر في تحليل المباد واألحكام العامة التي أرستها
هذو التشريعات والقوانين في الحد من م اطر الكوارث واألزمات  ،وتوظيفهها فهي بنهاء أفضهل
التدابير للمواجهة.
تمثلت مشكلة هذا البحث في الس ال الر يسي اآلتي :
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❖ ما دور التشريعات الدولية والوطنية في الحد من الكوارث واألزمات ؟
وتتفر منه األس لة الفرعية األتية :ه
❖ هل هنالو تشريعات محلية وا ليمية ودولية للحد من الكوارث واألزمهات  ،ومها ههي
ايجابياتها وسلبيات تطبيقها ؟
❖ ما هي المفاهيم ال اصة بالكوارث واألزمات ؟
❖ الههي أي حههد سههاهمت هههذو الق هوانين الدوليههة والوطنيههة واأل ليميههة فههي الحههد مههن هههذو
الكوارث واألزمات ؟
منهج البحث :
سوا يتبع الباحث إن شاء اهلل تعالى في تناوله لهذا الموضهو المهنهو الموضهوعي و
التحل يلي  ،من الل تحليهل العناصهر الموضهوعية و القانونيهة  ،المتعلقهة بموضهو الد ارسهة ،
على اعتبارها أنسب المناهو في مثل هذو الدراسات والبحوث .
الدراسات ذات العالقة بموضوع البحث :
تطرق الباحث علي بعه

الد ارسهات السهابقة لهها عال هة وثيقهة بموضهو البحهث ،

في مجال دراسات الكوارث المتصلة بالقوانين والتشريعات وهي :
دراسةةا اللالةةب م ع ةةد عدةةل ع ةةد الع يةةدا  ،رسههالة ماجسههتير بعن هوان  :حمايههة
حقهوق اإلنسههان فههي الكهوارث الطبيعيههة بههين الشهريعة والقههانون  ،اشهراا الههدكتور :جههالل الههدين
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محمههد صههالح  ،جامعههة نههايا العربيههة للعلههوم األمنيههة 2011م  ،و ههد تمثلههت أهههم نتهها و هههذو
الدراسة في األتي :
❖ الكارثة هي حالة مفجعة يتأثر من ج ار ها نمط الحيهاة اليوميهة فجهأة ويصهبح النهاا
بههدون مسههاعدة ويعههانون مههن ويالتههها ويصههيرون فههي حاجههة الههي حمايههة  ،وملجههأ ،
وعناية طبية واجتماعية واحتياجات الحياة الضرورية األ ري .
❖ لضنسههان حههق فههي و ايتههه وحمايتههه وتعويضههه فههي الك هوارث الطبيعيههة فههي الش هريعة
اإلسالمية والقانون .
دراسةةةا م ع ةةةاد الةةةدي

ةةةير د بعنه هوان  :الق ههانون البي ههي ف ههي الس ههودان ،الجمعي ههة

السودانية لحماية البي ة 2002م ،و د جاءت أهم نتا و الدراسة علي النحو التالي :
❖ مفهوم القانون الشامل للبي ة في السودان لم يعرا اال م ًار.
❖ كانه ههت الش ه ه ون البي يه ههة فه ههي السه ههودان تعه ههالو فه ههي ه هوانين متعه ههددة تتنه ههاول األر
،والشجر والمياو  ،ثم صحة األنسان.
❖ بعه

المفهردات القانونيهة ال اصهة بالبي هة ظههرت فهي هانون ال ابهات  ،واأل ارضهي

والحيوانات الوحشية  ،والصحة العامة.
دراس ةا م اللال ةةام الجدي ةةا يةةال ل  ،لنيههل درجههة الههدكتوراة فههي القههانون الههدولي  ،كليههة
الحق ههوق جامع ههة أثين هها ،بعنه هوان التط ههورات األ يه هرة ف ههي القه هوانين الدولي ههة لالس ههتجابة للكه هوارث:
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االستقصا ية العمل و واعهد  IDRLفهي اإلغاثهة مهن الكهوارث فهي العهام 2013م  ،و هد جهاءت
أهم نتا و الدراسة علي النحو التالي :
❖ التنو الكبير في الوثا ق القانونية الدولية في حاالت الكوارث .
❖ ال يوجد نص انوني ملموا بمثابة اإلطار التنظيمهي المقبولهة دوليها لجميهع الهدول
في حال و و كارثة محتملة.
❖ الت ازيههد الكبي ههر فههي ع ههدد حجههم الكه هوارث الطبيعي ههة دعهها ال ههدول إلههى تحقي ههق اليقظ ههة
التش يلية والتقنية القانونية التي يجب عرضها في هذا الصدد.
❖ ظههور فهر جديهد مهن فهرو القهانون الهدولي ال هاص بهالقوانين والقواعهد والمبهاد
الدولية لالستجابة للكوارث.
ّ
تنويم البحث :
ههام الباحههث بتقسههيم البحههث علههى ل 3فصههول ،وعههدد مههن المباحههث وهههي علههى النحههو
التالي:
الفصل األول  :الكوارث واألزمات المفهوم والمخاطر
المبحث األول  :مفهوم الكوارث واألزمات
المبحث الثاني  :المهددات والم اطر الناجمة عن الكوارث
المبحث الثالث  :الت طيط اإلحترازي لمواجهة الكواث واألزمات
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المبحث الرابع  :أهمية التشريعات في الت طيط والتنظيم لمواجهة الكوارث
الفصل الثاني  :التشريعات والمنومات الوطنية للكوارث
المبحث األول  :التشريعات الوطنية إلدارة الكوارث
المبحث الثاني  :آليات تطبيق انون البي ة في السودان
المبحث الثالث  :دور الم سسات الطوعية في الحد من م اطر الكوارث
الفصل الثالث  :األطر التشريعية في الماتمرات و اإلعالنثات واالتفاقيثات الدوليثة واإلقليميثة
للحد من مخاطر الكوارث
المبحث األول  :الم تمرات الدولية
المبحث الثاني  :االعالنات الدولية
المبحث الثالث  :االتفا يات الدولية
المبحث الرابع  :االتفا يات اال ليمية و الثنا ية
المبحث ال اما  :تطبيق المباد والقواعد القانونية
المبحث السادا  :مو ا السودان من االتفا يات والمعاهدات الدولية
نتائج الدراسة
توصيات الدراسة
المصادر والمراجأ
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الفصل األول
الكوارث واألزمات المفهوم والمخاطر
تح ههدث الكه هوارث نتيج ههة و ههو أح ههداث طبيعي ههة أو اص ههطناعية م تلف ههة ف ههي المص ههدر
ال أو أنماط هًا متنوعههة تت هراوح
ومتباينههة فههي الشههدة  ،حيههث يمكههن لهههذو الك هوارث أن تأ ههذ أشههكا ً
آمادههها بههين عههدة ث هوان الههي عههدد مههن السههنين  ،أمهها فداحههة آثههار أو نتهها و هههذو األحههداث فقههد
ت تلا اعتماداً علي مهدى تهد ل اإلنسهان فهي جعهل البي هة المحيطهة ابلهة لالسهتجابة أو أكثهر
عرضة لضضرار الناجمة عن الحدث .
في سبيل الت طيط لمواجهة م اطر الكوارث واألزمات  ،والسيطرة عليها موازالة آثارهها
ال تعريا الكوارث واألزمهات  ،و صها ص حالهة الطهوار الناجمهة عنهها ثهم نتطهرق
سنتناول أو ً
للت طههيط إلدارة م ههاطر الك هوارث واألزمههات  ،والت طههيط اإلحت هرازي للط هوار واألزمههات  ،ثههم
نظام اإلنذار المبكر للطوار واألزمات ..
المبحث األول  :مفهوم الكوارث واألزمات
أو ًال مال وارث
تعريا الكارثة  :هي الحادثة غير المتو عة الناجمة عن وى الطبيعهة مثهل لالهزالزل ،
الفيضانات  ،العواصا أو بسهبب فعهل اإلنسهان سهواء كهان إراديهاً أو ال إراديهاً ويترتهب عليهها
س هها ر فه ههي األرواح وته ههدمير ف ههي الممتلكه ههات ت ه ه ثر عله ههي اال تص ههاد اله ههوطني ونظه ههام الحيه ههاة
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االجتماعية  ،و درة مواجهتها تفوق درة السلطات الم تصة وتتطلهب تعاونهًا م تهًا  ،أو تفهوق
درة الدولة وتتطلب معونة دولية

)(1

.

عرفت أيضاً بأنها " :إضطراب في أداء المجتمهع أو التجمعهات يتضهمن سها ر كبيهرة
وآثار سلبية علهي األرواح والنهواحي الماديهة واال تصهادية والبي يهة التهي تفهوق هدرة المجتمهع أو
التجمع العمراني المتأثر علي مواجهتها باست دام مواردو الذاتية"

)(2

.

عرفت أيضاً بأنها " :عبارة عن أحداث جسيمة ومفاج ة غالباً ما تحدث بفعل الطبيعة
 ،تهههدد المصههالح الوطنيههة للههبالد  ،وت ههل بههالتوازن الطبيعههي لضمههور  ،وتشههارو فههي مواجهتههها
كافة أجهزة الدولة" ).(3
كما عرفت أيضًا بأنها " :حهدث مفهاجي يتميهز بضهيق الو هت  ،ويه دي الهي إضهطراب
الحيههاة اليوميههة  ،وين ههتو عنههه س هها ر فههي األرواح  ،والممتلكههات بنوعيه هها ال اصههة والعام ههة ،
وتتطلب مواجهتها والحد من أضرارها تضافر الجهود المحلية والدولية"

)(4

) (1ع د عد ل صديق  ،إدارة ال وارث  ،جا عا لايف العر يا لدعدو األ ليا  ،الرياض ، 1988 ،ص .66

) (2أ الا األ

ال تعدة لالستراتيجيا الدوليا لدعد

ال وارث  ،صلدعات االستراتيجيا الدوليا لدعد ة

اةالر ال ةوارث  ،جليةف ،سويسة ار ،

ايو  ، 2009ص.8

) (3اهر ج ال الدي عدةل ،إدارة ال ةوارث  ،عةث قةد الةل اللةدوة العد يةا التاسةعا والع ةرو اااللقةاا والتةدال السةريل يةل وا ةف ال ةوارث
الل يعيا) ،ال ر ز العر ل لددراسات األ ليا والتدريب ،الرياض 1414،هة ،ص.5
) (4ع د اهلل

عدل الةر ي  ،االجةراتات األ ليةا يةل ال ةوارث الو ا يةا ة دراسةا سةعيا عدةل ع ةل الةوادج ال تصةد

السعوديا)  ،رسالا اجستير قد ا الل  ،أ ادي يا لايف العر يا لدعدو األ ليا  ،الرياض  ، 2002،ص . 29
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جا از ا ال د ةا العر يةا

عرفت الكوارث أيضًا " :هي الحوادث التهي تقهع عنهدما يتعهر

عهدد كبيهر مهن النهاا

الحههداث صههوي لههديهم ابليههة للتههأثر بههها  ،ويههنجم عههن ذلههو جرحههي ومههوتي ويصههاحبها غالب هًا
دمار للممتلكات والظروا المعيشية"

)(1

.

ظهههر أ ي ه اًر رأي يعههرا الكارثههة علههي أنههها " :تحههول مههدمر وعنيهها فههي أسههلوب الحيههاة
الطبيعية والبشرية محدثاً بصورة مفاج ة اض ار اًر مادية علي نطاق واسع م لفاً عدداً كبيه اًر مهن
الجرحى والوفيات  ،ومن ثم البد من توافر عناصر

ثالث)(2

:

 المفاجأة . اتسا ر عة الدمار . شمول أعداد كبيرة من األفراد.ثالياً م األز ات
يمكههن ارجهها األصههل التههاري ي لمصههطلح األزمههة الههي علههم الطههب اإلغريقههي القههديم ،
حيث است دم هذا المصطلح للداللة علي وجود نقطة تحول مهمة  ،أو لحظات مصهيرية فهي
تطور المر

 ،يتو ا عليها إما شفاء المري

الل فترة صيرة  ،مواما موته

لقههد تعههددت تعريفههات األزمههات  ،فا تلفههت فههي بع ه
أ رى  ،فيما يلي عر

لبع

)(3

.

الجوانههب  ،واتفقههت فههي جوانههب

هذو التعريفات :

) (1لظ ا الصعا العال يا ،ال تب اإل دي ل ل رق ال توسل ،دليل ع دل صعا ال ي ا يل اللوارئ وال وارث،األس لدريا ، 2007ص . 4
) (2ج ال صال ،السال ا

ال وارث الل يعيا وال االر ال ريا  ،الل عا األولل  2002دار ال روق  ،القاهرة  ،ص . 17

) (3ع اس ر دج الع ارج  ،إدارة األز ات يل عال

تغير  ،ر ز االه ار لدترج ا والل ر  ،القاهرة  ، 1993 ،ص . 17
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تعرا األزمة بأنها " :ظرا انتقالي يتسم بعدم التوازن  ،ويمثهل نقطهة تحهول فهي حيهاة
الفرد أو الجماعة  ،أو المنظمة أو المجتمع  ،وغالبًا ما ينتو عنه ت يير كبير").(1
تعرا أيضاً بأنها " :حالة توتر ونقطة تحول  ،تتطلب ار اًر ينتو عنه موا ا جديدة ،
سلبية كانت أو ايجابية  ،ت ثر علي م تلا الكيانات ذات العال ة").(2
كما يشير أحدهم الي ثالثة تعريفات لضزمة :
األول  :أن األزمة هي "تحول مفاجي عن السلوو المعتاد  ،وهي تعني تداعي سلسلة
من التفاعالت يترتب عليها نشوء مو ا مفاجي ينطوي علي تهديد مباشهر للقهيم أو المصهالح
الجوهرية للدولة  ،مما يستلزم معه ات اذ ه اررات سهريعة فهي و هت ضهيق  ،وفهي ظهروا عهدم
التأكد حتى التنفجراألزمة الي مواجهة

)(3

.

الثالل  :أن األزمة تعني انقطاعاً أو روجاً عن النمط المعتهاد للتفاعهل بتهأثير سلسهلة
المت يرات التي تحهيط بمو ها معين،بحيهث ينطهوي ههذا التطهور المفهاجي علهي ه اررات سهريعة
وفي ظروا عدم التأكد" ).(4
الثالث  :أن األزمة عبارة عن حالة من التوتر الدولي الذي يمكهن أن يتطهور أو يتعقهد
الي حالة الن از المسلح").(5
(1) Oxford Dictionary, Oxford: the Clarendan Press, 1992, P194.
) (2يهد أع د ال عال  ،إدارة األز ات ،األسس وال راعل واآلليات،أ ادي يا لايف العر يا لدعدو األ ليا ،الرياض  ، 1999 ،ص . 24
) (3أع د عا ر  ،قد ا يل إدارة األز ات  ،جا عا لاة السويس  ،القاهرة  ، 1989 ،ص . 3
) (4ال رجل السا ق  ،ص .4

) (5ال رجل السا ق  ،ص . 8
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تعرا أيضًا بأنها“ :عبارة عن لل يه ثر تهأثي ًار شهديدًا علهي المنشهأة  ،كمها أنهها تههدد
االفتراضات الر يسة التي تقوم عليهها المنشهأة  ،وههذا يعنهي أن األزمهة فهي جوهرهها ههي تهديهد
مباشر وصريح لبقاء المنشأة واستمرارها").(1
كذلو األزمة تعني "تو ا األحداث المنتظمة والمتو عة  ،واضطراب العهادات والعهرا
مما يستلزم الت يير السريع العادة التوازن ولتكوين عادات جديدة أكثر مال مة").(2
األزمة في معهاجم الل هة العربيهة تعنهي الشهدة والقحهط و لأزم عهن الشهي أمسهو عنهه ،
كمها تههدل كلمههة لاألزمههة وجمعههها أزمههات علههي الشههدة والضهيق كالحههديث عههن أزمههة ا تصههادية
وأزمة سياسية ).(3
كم ه هها تش ه ههير ال ه ههي حال ه ههة طار ه ههة ومو ه هها اس ه ههتثنا ي م ه ههاير  ،وم ه ههالا

لمجري ه ههات

األموراالعتيادية  ،كما يأتي المصطلح لمأزم وهو الطريق الضيق بهين جبلهين ولهم تكهن كلمهة
أزمة شا عة االستعمال في األدبيات العربية القديمة ).(4

) (1ع د ر اد الع الوج  ،ادارة األز ات  ،تجارب عديا وعال يا ،
) (2أع د ز ل دوج  ،عج العدو االجت اعيا ،

ت ا عي

س  ،القاهرة  ، 1993،ص . 3

ت ا ل لا  ،يروت  ، 1982 ،ص . 82

) (3ال لجد يل الدغا واألعال  ،ل ،34يروت  ،دار د

ق  ، 1994 ،ص .10

) (4سدوى عا د ال ال  ،دور القيادة يل إدارة األز ا  ،تاب األ ا  ،العدد ، 166 :الدوعا لر  ،ر يل األول 1436هة  ،ص. 42
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تعرا األزمة بأنها " :نقطة تحول يحدث عنهدها ت ييهر الهي األفضهل أو األسهواء وههي
لحظة حاسمة أو و ت عصيب في حياة المنظمة وفي الل ة العربية فإن كلمة أزمة تشير الي
حدث عصيب يهدد كيان الوجود اإلنساني أو الجماعة البشرية".(1).
أن الكوارث هي حدث أو وا عة حدثت فعهالً ينهتو عنهها أضهرار فادحهة فهي األرواح أو
الممتلكات أو في كليهمها معهاً  ،بعكها األزمهة فهي مراحلهها األولهي عنهد و وعهها ال ينهتو عنهها
بالضههرورة سهها ر ماديههة أو بشهرية فههي بههدايتها  ،إال أنههه عنههدما تتفهها م وتنفجههر أحههداثها ت ه دي
الى حدوث سا ر ماديهة وبشهرية كبيهرة أو فهي كليهمها فهإن الحهدث ينتقهل مهن كونهه أزمهة الهي
كارثههة  ،فالكارثههة هههي لحظههة تفهها م وانفجههار األزمههة وحههدوث أض هرار ماديههة أو بش هرية فادحههة ،
ف طهها الطهها رات يشههكل فههي حههد ذاتههه أزمههة وتفجيرههها وحههدوث سهها ر ماديههة وبش هرية فادحههة
تنقل الحدث من كونة أزمة الي كارثة  .بالرغم من تشابه المترادفات المتعلقة بالكارثة واألزمة
وال طهر اال أن األزمهات هد تمتهد وتتحهول الهي كهوارث أو أشهد أثه ًار كمها نهري اليهوم فهي األزمههة
السورية .

) (1ع د أع د الليب هي ل  ،هارات إدارة األز ات وال وارث وال وا ف الصع ا  ،الهي ةا ال صةريا العا ةا لد تةاب  ،القةاهرة  ، 2006،ص 22

.
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المبحث الثاني  :المهددات والمخاطر الناجمة عن الكوارث
الم اطر  :وهي احتمال ظههور حهدث يحمهل أضه ار اًر كامنهة أو محتملهة فهي منطقهة مها
ضمن زمن محدد

)(1

.

كمهها تعههرا الم ههاطر بأنههها " :الظههاهرات  ،واألحههداث  ،التههي يمكههن أن تقههع فههي البي ههة
أو المنطقة وتهدد مكوناتها الطبيعية والبشرية وينتو عنها سا ر مادية وبشرية جسهيمة ،
ويههتم التعههرا عليههها مههن ههالل سههجالت الو هها ع واألحههداث التههي تعرضههت لههها المنطقههة فههي
الماض ههي وم ههن الد ارس ههات العلمي ههة والشه هواهد والمه ه ثرات المالحظ ههة ف ههي الو ههت الحاض ههر،
وت تل هها الم ههاطر ف ههي توزيعه هها الج ارف ههي وأس ههبابها واآلث ههار الت ههي تن ههتو عنه هها والس ههبل
واالجراءات التي يمكن أن تت ذ لمنعها  ،والت فيا من آثارها).(2
ال طههورة  :وهههي درجههة التو ههع لمحسههوبة بالما ههة لفق هدان األرواح أو كميههة األض هرار
للممتلكات أو مستوي االضطراب لال تصاد إثر و و الكارثة .
الطه هوار  :ه ههي وض ههع أو حال ههة تتمي ههز بان ف هها

ملح ههوظ ف ههي ههدرات الن ههاا عل ههي

االحتف ههاظ بظ ههروا حي ههاتهم العادي ههة  ،م ههع م هها يتب ههع ذل ههو م ههن م ههاطر عل ههي الص ههحة والحي ههاة
وظروا العيت.

) (2إ راهي

)(3

(1) “U,N” D.R.O Natural Disaster & Vulnerability Analysis, Geneva 1982.
سدي ا األعيدب  ،ال وارث وتداعياتها  ،جا عا اال ا ع د سعود اإلسال يا ،الرياض 1431،هة  ،ص . 18

) (3ال تب اإل دي ل ل رق ال توسل لظ ا الصعا العال يا  ،دليل ع دل صعا ال ي ا يل اللوارئ وال وارث ،األس لدريا  ، 2007ص .12
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تعههرا الك هوارث بأنهها الظههاهرات واألحههداث التههي و عههت فههي البي ههة أو المنطقههة  ،ونههتو
عنه هها س هها ر بشه هرية ومادي ههة جس ههيمة وت ههدمير للبني ههة التحتي ههة والمس ههاكن وتشه هريد للس ههكان
موارب ههاو للحي ههاة الس هها دة اليومي ههة  ،التعليمي ههة واإلداري ههة واال تص ههادية واالجتماعي ههة واألمني ههة
والصههحية و ههد تكههون الك هوارث مفاج هة أو متو عههة س هريعة كههالبراكين وال هزالزل واالعاص ههير
المدارية واألموا البحرية العاتية "التسونامي" المصاحبة للزالزل البحرية وانفجهار المحطهات
النوويه ه ههة ومصه ه ههانع الم ه ه هواد ال ط ه ه هرة االشه ه ههعاعية والكيميا يه ه ههة وك ه ه هوارث بطي ه ه ههة الحه ه ههدوث
كالمجاعات والتصحر وانتشار األوب ة واألم ار

الفتاكة

)(1

.

تكههون الك هوارث أحيان هًا م ههاطر متو عههة الحههدوث  ،و ههد التكههون متو عههة  ،ول هيا كههل
طهر يههدد المنطقهة ينههتو عنهه كارثهة  ،ولكهن تحههول ال طهر الهي كارثهة ههد ينهتو عهن تصههرا
ال األمطار والسيول التي تنتو عنها التشكل ط ًار دا مًا  ،ولكن د تتحهول الهي
اإلنسان فمث ً
ك هوارث عنههدما يتههد ل اإلنسههان فههي ت ييههر جيومورفولوجيههة األوديههة ) ،(2بت ييههر مسههاراتها أو
عمل حواجز تقطعها أو اإلستيطان أو ا امة منشأة في بطونها أو ريبًا جدًا منهها  ،بحيهث
تحتجز وتعر ل جريان الميهاو فيهها فيرتفهع منسهوب الميهاو فهي مجهاري األوديهة وتفهي

) (1ع د ج ال الدي

نحهو

ظدو  ،إدارة األز ةات األ ليةا و واجهةا ال ةوارث الل يعيةاو ،جا عةا لةايف العر يةا لدعدةو األ ليةا  ،الريةاض ، 2012 ،

ص. 20

) (2جيو وريولوجيةا األوديةام تعلةل عدة

ة ل األرض ،اإللجديزيةا  : Geomorphologyتر ةز عدةل دراسةا التيةاريس ا الج ةال والسةهول

واألوديا واأللهار والصعارج والسواعل) وأس اب ل أتها وتلورها .هاا العد

ا هو إال عد ااص دارسا الظواهر الل يعيا ال وجودة عدل ظهةر

ظواهر وال ةاتات ااصةا ل يعيةا ل ةات األرض هةا.يقو عدة

ة ل األرض تعديةل التيةاريس وال عةث ل هة تةاريو وتلةور و تل ة

األرض

التغييرات ال ستق ديا ع لريق ج وعا

ع ديات ال العظا األرييا وتجارب يل ال ات رات ول ااج ر يا.او يديا ال وسوعا العرة) .

()28

المنههاطق المجههاورة لههها  ،حيههث المبههاني والم ارفههق والمنشههأت والم هزار والطههرق أو نتيجههة لههذلو
تحدث الفيضانات

)(1

يتع ههر
األر

.

الع ههالم لم ههاطر وكه هوارث طبيعي ههة متنوع ههة  ،الي ل ههو منه هها مك ههان م ههن س ههطح

وتقههع عل ههي اليابس ههة والم ههاء وف ههي المن ههاطق المتقدم ههة والمت لف ههة وال ني ههة والفقيه هرة ،

وأنواعهه هها كثي ه هرة فمنهه هها المحله ههي واال ليمه ههي والعه ههالمي  ،ومنهه هها شه ههديد ال طه ههورة والمتوسه ههط
والضههعيا ومنههها مههاي ثر مباش هرة وغيههر مباش هرة علههي األرواح والممتلكههات العامههة وال اصههة
ومنها ما ليا له تأثير ).(2
ت تله هها الم ه ههاطر الناجمه ههة عه ههن الك ه هوارث حسه ههب مسه ههببات و وعهه هها  ،اله ههي م ه ههاطر
جيوفيزيا يه ههة

)(3

وم ه ههاطر حيويه ههة  ،والم ه ههاطر الجيوفيزيا يه ههة تنقسه ههم اله ههي م ه ههاطر أرضه ههية ،

وم اطر حيوية  ،وم اطر ما ية وم اطر حيوية).(4

) (1ع د ج ال الدي

ص. 29

ظدو  ،إدارة األز ةات األ ليةا و واجهةا ال ةوارث الل يعيةاو ،جا عةا لةايف العر يةا لدعدةو األ ليةا  ،الريةاض ، 2012 ،

) (2لارق الج ال  ،االستراتيجيا العا ا ل واجها ال وارث  ،القاهرة  ، 2007 ،ص .7

) (3االر جيوييزيا يا م تعلل ال اةالر الجيولوجيةا االتا يةف زلةزال والهيةار ليةا رسة الاة ار ل .يةل ال لةالق العيةريا ارسة الاة ار ل يا ةدة،
التازي تعت األرض و ل الا از ) .رس الا ار ل الجيولوجيا .عد اآلثةار .اللةب ال ةرعل اأج الةدي ايةر القةالولل ،الةو .).الهلدسةا ال دليةا

االات ارات اير ال تد ا  (NDT).ا يس ل ة و راول يدد "والدي التعقيقات .الااا ر اير ال ل جرة ا ف الااا ر واأللغا اير ال ل جرة ) .سال ا
السدود .تل يقات ال ليا التعتيا لديها أ ثر

وعلصر يل الهلدسا الجيوييزيا يا  ،و هو ،التعا ةل ةل

الالرة ال ا لا ثل اللرق السريعا والج ديا ،وهاا اللو

ةف وتوصةيف ظةروف رصةف اللةرق

التل يق د يللوج عدل ال ف ع ال رااات تعةت اللةرق سة ب الع ريةات تعةت

األرض اأج التعدي أو األل اق) ،أو وصف لسال ا اللس يا لتعزيز الهيا ةل ال لا يةا يةل هيا ةل الجسةور أو وسةا ل اللقةل األاةرى  ،اع ةد الجديةل
هويدى و ع د اع د هي ل  ،اساسيات الجيولوجيا التاريايا ،
) (4إ راهي

ت ا الدار العر يا لد تاب. ) 2004 ,

سدي ا األعيدب  ،ال وارث وتداعياتها  ،جا عا اال ا

عد

()29

سعود اإلسال يا ،الرياض 1431،هة  ،ص. 22

أو ًال م ال االر وال وارث األرييا
تشه ههمل األحه ههداث والو ه هها ع الته ههي تحه ههدث فه ههي األر
األرضهية وال هازات السهامة التههي ت هر مهن بههاطن األر

كه ههالبراكين وال ه هزالزل واله ه هزات
والتصهدعات والتشهققات األرضههية

واالنهيارات السفحية الطينية والحصوية  ،وزحا الرمال).(1
ثالياً م ال االر الجويا
تت ههألا م ههن األح ههداث  ،والظ ههاه رات الت ههي تق ههع ف ههي الج ههو كاألعاص ههير  ،والعواص هها
الهوا ية كالهربكين والتيفون والترنيدو والعواصا الترابية  ،والموجات الهوا ية الباردة والحارة
والبههرد والصههقيع واألمطههار ال زي هرة والضههباب والبههرق والص هواعق والح ار ههق التههي تشههتعل
بسبب الصواعق والجفاا والقحط  ،وغيرها من الظاهرات التي تقع بسبب عوامل جوية).(2
ثالثاً م ال االر ال ا يا
هي األحداث والظاهرات الما ية التي تقع في البحار والمحيطهات والسهواحل البحريهة
وعلههي اليابسههة وتشههكل ط ه ًار علههي البي ههة ومكوناتههها كههاألموا البحريههة "التسههونامي" والمههد
والج ههزر وال ههدوامات الما ي ههة والس ههيول والفيض ههانات واإلنهي ههارات الثلجي ههة  ،وتص ههنا بعه ه

) (1ع د ج ال الدي

ظدو  ،ال رجل السا ق  ،ص .23

) (2ال رجل السا ق  ،ص .24

()30

الم ه ههاطر الحيويه ههة والم ه ههاطر الما يه ههة بالم ه ههاطر الجويه ههة الما يه ههة كه ههالهربكين

)(1

والترنيدو

)(3

والتيفه ههون

)(2

والدوامات الما ية  ،ألنها رياح وعواصا شديدة مصحوبة بمياو).(4

را عاً م ال االر العيويا
ه ههي األمه ه ار

واألوب ههة واآلف ههات الت ههي تص ههيب الكا ن ههات الحي ههة الم تلف ههة  ،وتنقس ههم

الم اطر الحيوية الى م اطر إنسانية وحيوانية ونباتية :
ال اةةالر اإللسةةاليا م تشههمل األمه ار

واألوب ههة الجرثوميههة  ،والبكتيريههة التههي يتعههر

لههها اإلنسههان فتميتههه  ،أو تصههيبه بالعلههل والمصهها ب والتشههويه كمههر

الطههاعون والسههرطان

واإليهدز والسههل والكههولي ار والمالريهها وأنهوا مههن االنفلههون از وغيرههها مههن األمه ار
يتعر

واألوب ههة التههي

لها اإلنسان مباشرة أو غير مباشرة مهن هالل مالمسهته للحيوانهات  ،أو أكهل لحومهها

أو تناول ألبانها ومشتقاتها

)(5

.

) (1الهر ي م يلدق عدل األعاصير ال داريا يل اديج ال سيك ،وجزر الهلد الغر يا ،و ه جزيرة يدوريدا يل جلةوب ةرق الواليةات ال تعةدة،
وتت و عواصف الهر ي علد ا تقوى االلا ايات الجويا ال داريا عل الهوات الرلب العار يوق ال عيلةات ال داريةا ،ع ةد الجديةل هويةدى و
ع د اع د هي ل  ،ال رجل سا ق،ص . 136

) (2التي و م ثل الهر ي يعدث يل جلوب رق سيا و ص ا ااصا يةل عةر الصةي وجةزر ال د ةي وجلةوب اليا ةا يةل ال تةرة ةا ي

ةايو

وديس ر.واير هاه ال لالق تعدث األعاصير ال داريا أييا يل جهات داريا أاةرى ثةل ادةيج ال لغةال وال عةر العر ةل و ةر ل جزيةرة دا ةقر
و رق و ال استراليا،ال رجل السا ق ،ص .137

) (3الترليدو م هوأعلف ألوا العواصف التل تعدث يل العروض الوسلل  ،ويلدق عديها أعيالاوالتو يسترو ويت ةو الترليةدو ة دوا ةا هوا يةا
إعصاريا عول يغل ديد االلا اض،ويل أ ع صغر هاه الدوا ا اإلعصاريا العدار ديد يل اليةغل ،

ةا ية دج إلةل سةرعا وعلةف الريةا

التل تصل عادة ا ي  300,200يل يل الساعا وي دغ عدل تعر ها  60يال يل الساعا أو أ ثر ،ال رجل السا ق ،ص . 137
) (4ع د ج ال الدي

ظدو ، ،ال رجل السا ق  ،ص م .25

) (5ال رجل السا ق  ،صم .23
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التههي تصههيب الحيوانههات  ،والطيههور بأنواعههها ،

ال اةةةالر العيواليةةةا م هههي األم ه ار

وتشههكل ط ه ًار عليههها ومههن ثههم علههي اإلنسههان نتيجههة مالمسههتها أو أكههل شههي ًا مههن منتجاتههها
كجنون البقر والطاعون والحمى المالطية وانفلون از الطيهور وأنفلهون از ال نهازير  ،وغيرهها مهن
األم ار

الحيوانية التي ت دي الي نفو ها  ،واصابة الذين من حولها من البشر).(1
ال االر الل اتيا م هي األم ار

واألوب هة الفطريهة والبكتيريهة  ،والفيروسهية  ،التهي

تصيب النباتات والمحاصهيل الزراعيهة بأنواعهها فته دي الهي تلفهها أو ضهعا نموهها  ،أو تهدني
الذبول الوعا ي ) ،(2وسوسة الن يل الحم ارء  ،والعناكب النباتية والحشهرات

انتاجها  ،كمر

والحلزونيات وغيرها من األم ار

واآلفات التي تصيب النباتات علي ا تالا أنواعها.

)(3

اا ساً م ال االر وال وارث ال ريا
هههي الو هها ع والمصهها ب التههي يمكههن أن تحههدث أو سههبق أن و عههت فههي البي ههة أو
المجتمع ههات بس ههبب تص ههرا اإلنس ههان أو نتيج ههة عمل ههه أو نش ههاطه الم تل هها فه ههو المتس ههبب
مباشرة أو غير مباشرة بقصد أو ب ير صد في وجودهها وحهدوثها  .الم هاطر الناتجهة عهن
تص ههرفات وس ههلوكيات البش ههر كثيه هرة  ،منه هها م ههاطر ا تص ههادية وص ههناعية وتقني ههة وزراعي ههة
وغذا يههة وفكريههة وعقديههة واجتماعيههة وغيرههها مههن المشههكالت  ،والو هها ع التههي ت ه ثر عل ههي
) (1ع د ج ال الدي

ظدو ،ال رجل السا ق  ،ص .23

) (2رض يلرج الير يصيب عوالل  300لو ل اتل

ثلا يات ال دقا ،لها عدد ير

ل اتات ال صيدا ال االجاليا التل ت ل عوا ل ر يسيا

لد لر .يعيش ال لر ال س ب يل التر ا ،ويدال إلل الل ات عة لريةق الجةرو يةل الجةار ،ويتعةرك إلةل أعدةل دااةل األلسةجا الوعا يةا لدسةاق .
أعدل ألس ل ،والك لتيجا ل و ال لر داال األ لسجا الوعا يا لدغص ،

يلت ر الا ول يل األاصا

لق ا ال ر  ،يي دأ الا ول

) (3ع د ج ال الدي

ةا يو ةف تةديق ال ةات والعلاصةر الغاا يةا

األعدل ،و ل زيادة ل و ال لر يل الساق يلت ر الا ول إلل األس ل. .او يديا ال وسوعا العرة) .

ظدو ،ال رجل السا ق  ،ص .25

()32

البي ة ومكوناتها الم تلفة وحينما تقع هذو األحداث في البي ة أو ينتو عنها سا ر جسهيمة
فههي األرواح والممتلكههات فإنههها تتحههول مههن م ههاطر بش هرية الههي ك هوارث بش هرية  ،ويمكههن أن
تصنا الم اطر والكوارث البشرية الي األنوا التالية

)(1

:

ال اةةالر اال تصةةاديا م تتضههمن المصهها ب واألزمههات اال تصههادية التههي تحههدث بسههبب
نشاط اإلنسان اال تصادي  ،ومنها ):(2
 اسههتنزاا الم هوارد والثههروات الطبيعيههة الجوفي ههة كالمعههادن والبتههرول والميههاو والمه هواردوالثروات السطحية كالنباتات والحيوانات.
 تلههوث الميههاو وتههدهور وتلههوث التربههة بسههبب النشههاط الز ارعههي واسههت دام الم صههباتوالمبيدات الكيماوية وانتشار األوب ة واألم ار

والفطريات التهي تصهيب المحاصهيل

الزراعية  ،مما يقلل من انتاجها كماً وكيفاً وارتفا اسعار المواد ال ذا ية .
 كسههاد النشههاط التجههاري والمضههاربات الماليههة ي ه دي الههي سهها ر ماليههة كبي هرة لضف هرادوالشركات كما يحدث اآلن كثي اًر في أسواق األسهم المحلية والعالمية.
ال اةةةالر الغاا يةةةا م يتسههبب اإلنسههان فههي نش ههوء أزمههات غذا يههة  ،نتيجههة عههدم ت ههوفر
الكفايههة مههن ال م هواد ال ذا يههة المعروضههة فههي األس هواق  ،أو احتكارههها مههن بههل بع ه

التجههار

بسبب اشتعال الحروب وعدم استتباب األمن وتشكل المواد ال ذا ية طه ًار علهي اإلنسهان فهي

) (1إ راهي

سدي ا األعيدب ،ال رجل السا ق  ،ص.25

) (2ع د ج ال الدي

ظدو ،ال رجل السا ق  ،ص .24
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بعه

األو ههات بسههبب تعرضههها للسههموم والمبيههدات الزراعيههة الم تلفههة التههي يبههال كثيههر مههن

المزارعين في است دامها في السنوات األ يرة لزيادة اإلنتا الزراعي والقضاء علهي اآلفهات
والفطريات النباتية).(1
ال اةةةةالر الصةةةةلاعيا والتقليةةةةا م وهه ههي الم ه ههاطر الته ههي تنه ههتو ع ه هن اسه ههت دام اآلالت
والتقنيات الحديثة في الصناعة وتوليد الطا ة وما ينهتو عنهها مهن اشهتعال الح ار هق وتسهرب
الم هواد الكيماويههة واالشههعاعية والم هواد السههامة الم تلفههة  ،التههي ت ه ثر فههي البي ههة وتتسههبب فههي
انتشار األم ار

واألوب ة وتشريد و تل األنسان والكا نات الحية األ رى).(2

االر التجارب العد يا م يقوم العلماء في المجاالت السلمية وغير السلمية والطبيهة
وال ذا يههة وف ههي مج ههاالت الطا ههة ب ههاجراء التجههارب ف ههي ال ههالا الج ههوي وف ههي األر

وف ههي

يعههان البحههار والمحيطههات وعلههي الحيوانههات والنباتههات واإلنسههان وينههتو عههن ذلههو انتشههار
السموم والمواد الكيماوية واالشعاعية فهي البي هة وانتشهار األوب هة  ،واألمه ار
كاألورام ال بيثة وأم ار

المستعصهية ،

السرطان بأنواعه).(1

ال االر العر يا م تشهتعل الحهروب المحليهة واإل ليميهة والعالميهة ألسهباب وأههداا
م تلف ههة بلي ههة وا تص ههادية وديني ههة واس ههتعمارية وسياس ههية  .ت ل هها ه ههذو الح ههروب وراءه هها

) (1إ راهي

سدي ا األعيدب  ،ال رجل السا ق  ،ص .25

) (2ال رجل السا ق  ،ص .25
) (1ال رجل السا ق  ،ص .26
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مشكالت وأزمات اجتماعية وا تصادية وبي ية جوية وأرضهية وما يهة وحيويهة و تهل وتشهريد
لسكان المناطق التي تقع فيها وكثي ًار ما يتجاوز تأثيرها مناطق النزاعات والحروب

)(2

.

هدر طهر لمها تسهببه مهن
االر وسا ل اللقل م أصبحت وسها ل النقهل الم تلفهة مص اً
حهوادث ينههتو عنههها تههل واصههابة اآلالا مههن البشهر سههنوياً نتيجههة حهوادث الطيهران والمالحههة
البحريههة والقطههارات والسههيارات و ههد تجههاوز عههدد االصههابات والقتلههي السههنوي لحركههة النقههل
المواصههالت عههدد االصههابات والقتلههي التههي تنههتو عههن األم ه ار

فههي كثيههر مههن دول العههالم ،

اص ههة ال ههدول النامي ههة لأنظ ههر ملح ههق ر ههم ل 1احص هها يات وفي ههات األمه ه ار

المعدي ههة وغي ههر

المعدية وحوادث النقل البري للعام2017م  .كما أن وسا ط النقل تساهم في تلوث البي ة بمها
تبثههه مههن أول أكسههيد الكربههون وثههاني أكسههيد النتههروجين والرصههاص والهيههدروكربونات السههامة
وارتفا ح اررة الجو نتيجة االحتراق الدا لي في المحركات ،كذلو مايحصل من تسرب للمهواد
ال طرة والسامة المنقولة بالمركبات والحاويات الكبيرة  ،نتيجة حوادث مرورية أو تسرب في
الصهاريو ).(1
التدةةةوث ال ي ةةةل م يع ههد التل ههوث البي ههي م ههن م ههاطر العص ههر الح ههديث نتيج ههة التق ههدم
الصههناعي وتعههدد النشههاط البشههري الههذي يههزداد بزيههادة سههكان األر
) (2ال رجل السا ق  ،ص .25

) (1يقيل لعو  1.25ديو لس ا لع ه
ال ا الع ريا  29- 15سةلا %90، .

ويشههمل التلههوث البي ههي

ل عا لتيجا عوادث ال رور ،ت ثّل اإلصا ات اللاج ا ع عوادث ال رور أه أس اب وياة ال ة اب

ة الوييةات العال يةا اللاج ةا عة عةوادث اللةرق يةل ال دةدا ال لا يةا الةدال وال دةدا ال توسةلا

أ ّ تدك ال ددا ت تدك إ ّال تقري ا لصف ال ر ات ال وجودة يل العال ،يلت ل لصف
الدال ،عدل الرا
عريي لدالرو ،وهاه ال ا ت ل الراجدي و ار ل الدارجات و ار ةل الةدارجات اللاريةا ،ة ال تو ةل أ ترت ةل عةدالت
ي ا و ستاد ل اللرق ال ّ
عةوادث ال ةرور ،إ لة تتّاةا إجةراتات
ل لظ ا الصعا العال يا) .

ي وتو يل لةرق العةال تقري ةاً إلةل

ةألها ،لتصة

سةا ل سة ب ة أسة اب الويةاة الر يسةيا عدةول عةا .2030القةالً عة ال و ةل الرسة ل
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تلههوث اله هواء والمههاء والترب ههة والتلههوث الصههوتي والضههو ي وأص ههبحت كثيههر مههن االجه هواء
والمي ههاو ملوث ههة التتناس ههب الكا ن ههات الحي ههة كم هها أن كثيه ه ًار م ههن الت ههرب أص ههبحت ميت ههة وغيه ههر
منتجة).(2
نتيجة لذلو كثرت األم ار
وا تفت بع

البشرية والحيوانيهة والنباتيهة و لهت المحاصهيل الزراعيهة

النباتات الطبيعية وارتفعت حه اررة الجهو التهي ته ثر مباشهرة وغيهر مباشهرة علهي

البي ه ههة البش ه هرية والنباتيه ههة والحيوانيه ههة لأنظه ههر ملحه ههق ر ه ههم ل 2حجه ههم المشه ههاكل البي يه ههة للعه ههام
2017م .
ال اةةةالر ال ريةةةا والعقا ديةةةا م تع ههد الم ههاطر الفكري ههة والعقدي ههة أ ط ههر المص هها ب
والم اطر أليمان أصحابها بصحتها و طأ اآل هرين وامتهدادها الزمنهي وانتشهارها الج ارفهي
الواسع وكثرة الم منين بها .مهن آثارهها الصهراعات التهي تحهدث علهي مهر القهرون بهين أتبها
الديانات السماوية والعقا د والمهذاهب التهي تفرعهت منهها ولتعصهب كثيهر مهن أتباعهها لمعتقهدو
ومذهبه وتكفيرو وكراهيته لآل رين نتو عنهها صهراعات طاحنهة

)(1

) (2إ راهي

بهين معتنقيهها فهي منهاطق

سدي ا األعيدب ،ال رجل السا ق  ،ص .26

) (1عرب إ ادة يد ال سد ي يل إيريقيةا الوسةلل لةا تلعةل دجوتوديةا لدةل يلاير ةالو الثةالل  2014ار ةت الة الد يةل دوا ةا ة العلةف

اللا ل واألع ال االلتقا يا التل ت لها ال يدي ةيات ال سةيعيا يةد سةدعل سةيدي ا وال ةدليي ال سةد ي  .وزاد اسةتهداف ال سةد ي

سا ا  -الزا ،وهل سيعيا ر اسا ال الد .وتتعدث التقارير الواردة

هلاك ع لرق

لةا تولةت

عا لدقتل اسةتادا السةوالير وال ة وس ،و ةدو ت ييةز

ي رجل أو ا رأة أو ل ل .ال زيد= : http://islamstory.com/detailes.php?module=artical&slugايريقيا -الوسلل -عرب -عدل -

االسال .
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كثي هرة مههن سههطح األر

 ،اسههتمر بعضههها ألكثههر مههن ما ههة سههنة

)(2

 ،نههتو عنههها تههل وتش هريد

الماليين من البشر وتدهو ًار ا تصادي وحدوث مجاعات وانتشار األم ار

واألوب ة .

يعههد فههي الو ههت الحاض هر العامههل الفكههري والعقههدي عههامالن مهمههان فيمهها يحههدث فههي
العالم من صراعات وحروب واحتالل وتفجيهرات فهي كثيهر مهن دول العهالم  .كهان لهها آثهار
سه ههلبية حيه ههث أدت اله ههي ته ههل واصه ههابة وتش ه هريد سه ههكان المنه ههاطق الته ههي و عه ههت فيهه هها واصه ههابة
ا تصادها بالشلل  .هذا الي جانب فقدان سكانها األمهن واإلسهتقرار الهذي كهان يسهود المنهاطق
التي و عت فيها.
ال اةةةةةالر االجت اعيةةةةةا والسةةةةةدو يا  :ض ه ههعا دور الضه ه هوابط الديني ه ههة واألعه ه هراا
االجتماعيههة الجيههدة التههي تحههدد العال ههة بههين البشههر وتوجههه اإلنسههان نحههو األفضههل واحت هرام
اآل هرين واإلثههارة وحههب ال ي هر لهههم وط هت المصههالح الماديههة وحههب الههذات علههي حسههاب
حقههوق اآل هرين و ههد نههتو عههن ذلههو كثيههر مههن الم ههاطر واألم ه ار

االجتماعيههة والصههحية

والنفسية ومنها انتشار الفساد و الرشوة في المجتمعات والسهر ات الماديهة والفكريهة وجه ار م
القتهل واالغتصهاب واال تطهاا والتفكههو األسهري وارتفها نسههب الطهالق وتعهاطي موادمههان
الم درات واالنتحار والعال ات الجنسية غير المشروعة والشذوذ الجنسي لأنظهر ملحهق ر هم

إدعةل ال دةوك اإللجديةز العةرش
) (2عةرب ال ا ةا عةا ع ةارة عة صة ار لويةل ةي يرلسةا والجدتةرا ،و ةد دا  116سةلا ن ة  1337إلةل ّ .1453
ن
اإللجديةز ن ة يرلسةا ،اسةتثلات اليةه.و الت
أجده .هاه العرب ولعت نع ّةدة يتةرات لويدةا ن ة السةالن ةل أ تلتهةل لةرند
ال رلسل و ايعوا
ن
العرب سدسدا ة اللز ن
سدسةدا
اعةات ،ا ةا اللسة ا لتع يةر وعةرب ال ا ةا عةا و يقةد ةا تع ية ار تأريايةا اصةلد العقةاً ن ة ن ةل ال ة راي لوصةف
ن
األعداث  ،.لجاة سدي عاسيس  ،معجم المعارك التاريخية  ،دار زهران للنشر والتوزيع  ،عمان األردن 2011 ،م ،ص . 461
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ل 3عه ههدد المصه ههابين باأليه ههدز واالنتحه ههارات للعه ههام 2017م ومه هها نه ههتو عنهه هها مه ههن أم ه ه ار
طيرة).(1
ال وارث اير التقديديا  :المعني بالكوارث غير التقليدية تلو التي تنشأ من مهواد غيهر
تقليدية في الكوارث التي تسبب فيها اإلنسان وأصبح هنالو مصهطلح فهي األدبيهات لضسهلحة
التي تصنع منها هذو المواد وهي أسلحة الدمار الشامل وهي ثالثهة أنهوا علهي وجهه التحديهد
 ،النووية والكيميا ية والبيولوجية).(2
ه ههي األس ههلح ة الت ههي يمكنه هها ت ههل أع ههداد كبيه هرة م ههن البش ههر أو تس ههبب س هها ر فادحه هة
للمنشأت والمرافق العامة أو ال اصة أو الطبيعية أو المنطقة المحيطة بوجه عام .وتفصيلها
علي النحو التالي

)(3

:

األسدعا اللوويا والاريا  :وتحدث نتيجة وجود نظا ر مشعة ومتفاعالت نووية .
األسةةدعا ال ي يا يةةا  :وهههي عبههارة عههن مجموعههة مههن ال ههازات السههامة يههتم تحضههيرها
كيميا ياً مثل غاز الدمو وغاز القي وال از ال انق  ،وغاز األعصاب .
األسةةدعا ال يولوجيةةا

)(1

 :وهههي األكثههر تههدمي ًار وتتكههون مههن كا نههات حيههة معديههة تعههيت

وتتكه ههاثر ويمكه ههن صه ههنع ترسه ههانة منهه هها ه ههالل و ه ههت صه ههير وبامكانيه ههات ماديه ههة وتكنولوجيه ههة
بسيطة).(2
) (1إ راهي

سدي ا األعيدب ،ال رجل السا ق  ،ص  25ة .29

) (2ع اس ع ود أ و ا ا  ،واجها ال وارث اير التقديديا  ،جا عا لايف العر يا لدعدو األ ليا  ،الرياض  ، 2009 ،ص . 122
) (3ال رجل السا ق  ،ص .123
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المبحث الثالث  :التخطيط اإلحترازي لمواجهة الكوارث واألزمات
يتطل ههب الت ط ههيط إلدارة الكه هوارث اإلدراو واإل تن هها بوج ههود الم ههاطر  ،بمعن ههي إدراو
م سسههات وهي ههات المجتمههع المههدني واألجه هزة األمنيههة الم تصههة بمواجهههة الك هوارث وصههانعي
القرار بأهمية إدارة الكوارث ووضع طهط مسهبقة لهذلو وتهوفير كافهة االمكانيهات التهي تضهمن
تطبيه ههق ال طه ههة مه ههن ه ههالل تحديه ههد جهه ههة أو لجنه ههة محه ههددة مس ه ه ولة لوضه ههع وتنفيه ههذ عملي ه ههة
الت طيط).(1

 500ديو
) (1ناالل القر ال ايل ،تويل أ ثر
ن ل اليا اليي االل هج اته عدل الصي يل العةرب العال يةا الثاليةا .ياألسةدعا ال يولوجيةا
ل س ات األ راض ،أو الس و  .و الت عظ ها
اص

األ راض ال عديا .ع ةرات اآلالف ة هةاه الوييةات سة ب اإللةالق ال تع ةد

ع ارة ع ألظ ا عقدة تل ر ال ا لات ال س ا لأل راض ،و الك ال لتجا لدس و والك لقتل ال ر ،والعيوالات ،والل اتات .ت

ل هةاه األسةدعا

ل ال ا لات الد يقا ال تريا ،وال لريات ،والةة يروسات ،و ةالك السة و ال وجةودة يةل الل يعةا ال ةرزة واسةلا هةاه ال ا لةات ،أو ال

ةتقا ة

يةز هةل األسةدعا
الل اتةات والعيوالةات .تلةدرج األسةدعا ال يولوجيةا ،واللوويةا ،و ةالك ال ي يا يةا تعةت سة ل أسةدعا الد ارال ةا ل ل ة األ ثةر ت ًا
أييةا ة ن
صةغر العجة  ،وسةهولا العصةول عديهةا
ال يولوجيا والةك أللهةا أول أسةدعا الةد ار ال ةا ل ال سةتاد ا يةل العةروب ،ول ةا تت يةز ةه ً
وسهولا استادا ها ،والت ارها السريل اإليايا إلل درتها التد يريا ال تا ا ،ع د الجاويش ،تقرير علوا م األسةدعا ال يولوجيةا هةل األ ثةر

ديال ع األسدعا اللوويا  ،أ ريل . 2015
ار يل التاريو ..يهل ستص
د ًا
ً
) (2ع اس ع ود أ و ا ا  ،رجل سا ق  ،ص .124

) (1ييعا يهد اازج السهدل  ،تلد ات التاليل االستراتيجل ودورها يل العد
العر يا لدعدو األ ليا  ،الرياض  ، 2011 ،ص.36
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أيرار ال وارث  ،رسالا اجستير قد ا الل جا عا لايف

أك ههدت التج ههارب أن ههه اليمك ههن تحقي ههق الس ههيطرة الفعال ههة عل ههي الكه هوارث ب ههدون األع ههداد
والتدريب علي ما نسميه في الدفا المدني "إدارة الكارثة".
بعمههق فههي مهههام الههدفا المههدني الم تلفههة ولكننهها

اليمكههن فههي هههذا البحههث ان ن ههو

نركز في هذا المبحث علي مهامه المرتبطة مباشرة بهإدارة الكارثهة و التهي تعتمهد بالتهالي علهي
مجالين ر يسيين  :ه
 المجال األول  :طة اإلستعداد لمواجهة الكارثة . -المجال الثاني  :اال تبارات والتجارب إلدارة الكارثة.

)(2

و بههل التعههرا علههي مسههتلزمات وضههع طههة الط هوار لمواجهههة الك هوارث يجههب علينهها
معرفة صا ص هذو ال طة وتتمثل في ما محاور هي

)(1

:

 أن تكون بسيطة التعبير واإلستذكار . سهلة االتبا والتنفيذ . سريعة التوزيع والتطبيق . مجربة و ابلة للتحقيق واإلثبات . مرنة في المراجعة والتحديث .) (2ع د عد ل صديق ،إدارة ال وارث  ،جا عا لايف العر يا لدعدو األ ليا  ،الرياض ، 1988 ،ص.69
) (1االد جهاد يه ل  ،ال رجل السا ق  ،ص. 38

()40

ف ههي ض ههوء ال ص هها ص آنف ههة ال ههذكر يمكنن هها تحدي ههد مس ههتلزمات ط ههة فاعل ههة لمواجه ههة
الكوارث علي النحو التالي

)(2

:

 أن تكههون ال طههة وا عيههة و ابلههة للتكيهها  ،تحتههوي علههي م ش هرات للم هوارد البش هريةوالماديههة والمعههدات الواجههب توفرههها فههي المنطقههة الج رافيههة المطلههوب وضههع ال طههة
لها .
 أن ت من ال طة التنسيق والتعاون بهين جههات م تلفهة رسهمية وشهبه رسهمية وأهليهةلها عال ة بالموضو .
 أن تههوفر ال طههة القيههادة الالزمههة إلدارة نظههام متكامههل للسههيطرة بحيههث يحتههوي علههياجراءات د يقة الستالم وبث اإلنذارات والحصول علي المعلومات.
 أن تستند ال طة في عملها در اإلمكان علي جههات ا مهة فعليهًا دون اللجهوء الهياس ههتحداث أو ايج ههاد كيان ههات جدي ههدة م ههن ش ههأنها أن تثق ههل كاه ههل الدول ههة وأجهزته هها
اإلدارية .

)(1

يعههد علههم إدارة الك هوارث مههن العلههوم اإلنسههانية الحديثههة التههي زادت أهميتههها فههي عص هرنا
الحاض ههر ،فه ههو عل ههم إدارة توازن ههات الق ههوي  ،ورص ههد حركته هها واتجاهاته هها  ،وعل ههم المس ههتقبل ،

) (2أ عاث اللدوة العد يا الاا سا ،ال ديلا وال وارث  ،الج هوريا التولسيا  ،دار الل ر ال ر ز العر ل لددراسات األ ليا والتةدريب  ،الريةاض ،
1408هة ال وايق  ، 1986ص. 38

) (1االد جهاد يه ل  ،ال رجل السا ق  ،ص. 38

()41

والتكيا مع المت يرات  ،وتحريو الثوابت و وي الفعل في كافة المجاالت اإلنسانية والسياسهية
واال تصادية والعسكرية واالجتماعية والثقافية وغيرها .

)(2

له ههذلو فهه ههو مطاله ههب به ههالت طيط واله ههتحكم فه ههي ظ ه هواهر يكتنه هها عناصه ههرها الكثيه ههر مه ههن
ال مو

 ،موازاء التحديات التي يواجهها هذا العلم واآلمهال المعقهودة عليهه تيبنهي فاعليتهه علهي

درتهه علهي اكتشههاا االحتمهاالت والم شهرات بمهها يمكنهه مههن التنبه المسهتقبلي الههذي يعهين فههي
تحديد الكوارث المتو عة والعمل علي الحيلولة دون و وعها أو مجابهتهها عنهد حهدوثها  ،موا ازلهة
آثارها بعد حدوثها وانتها ها.

)(3

إدارة الكهوارث هههي أسههلوب إداري مههن أسههاليب مواجهههة الكهوارث وتأثيراتههها  ،ذا طبيعههة
اصة تميزو من غيرو من األسهاليب اإلداريهة  ،تمهارا فيهه مجموعهة مهن األنشهطة والوظها ا
واإلجراءات بل وأثناء وبعد و و الكوارث لمواجهتها في مراحلها الم تلفة بهدا منع حدوثها
أو تكرارها كلما كهان ذلهو ممكنهاً  ،والتقليهل أو الحهد مهن أضهرارها عنهد حهدوثها  ،موا ازلهة آثارهها
بعد و وعها وانتها ها.

)(1

ادئ التاليل م

) (2ع د أع ةد الايةيرج  ،إدارة األز ةات ةلهج ا تصةادج لعةل األز ةات عدةل سةتوج اال تصةاد القةو ل والوعةدة اال تصةاديا ،

اد.ت) القاهرة  ،ص. 52

ت ةا ةد ولل

) (3عس أ ر الليب  ،إدارة ال وارث  ،جدا اإلدارة العا ا العدد ر ا1410 ،)65هة الرياض  ،ص. 25

) (1أع ةةد ع ةةد وسةةل الزهرالةةل ،األسةةس اللظريةةا والعد يةةا إلدارة ال ةوارث و ةةدج تل يقهةةا يةةل إدارة األز ةةا  ،رسةةالا اجسةةتير ايةةر ل ةةورة

 ، 1997أ ادي يا لايف العر يا لدعدو األ ليا  ،الرياض  ،السعوديا  ،ص .34

()42

من المهم التفكير في تنفيذ تدابير ملموسة للحد من م اطر الكوارث في جميع مراحل
عملية الت طيط بأكملها  ،ولهيا اإلنتظهار حتهي اإلنتههاء مهن تنفيهذ ال طهة  ،ويجهب أن تكهون
األولوية بالتركيز علي األعمال التي تكون مواردها ملموسة بسهرعة  ،ههذا سهوا يحفهز جميهع
المعني ههين  ،وي ل ههق ال ههوعي بأهمي ههة الح ههد مه ههن م ههاطر الكه هوارث ف ههي المدين ههة  .وعن ههدما يه ههتم
اس ههتيعاب ذل ههو ض ههمن التواف ههق االجتم ههاعي  ،فس ههوا تك ههون الف ههرص أكب ههر ل ض ههطال به ههذو
اإلجراءات واستدامتها

)(2

.

يجب مالحظة أن إعداد طة هو عملية تست رق و تهًا أطهول بكثيهر ممها يتو هع معظهم
الناا  .واذا تمت العملية بعجلة فقد تفقد الفرصة لتحقيق المشاركة .
أن تطبي ه ههق المب ه ههاد التالي ه ههة ف ه ههي جمي ه ههع الم ارح ه ههل ،س ه ههوا يجع ه ههل عملي ه ههة الت ط ه ههيط
اإلستراتيجي أكثر فاعلية  :ه
 تشهجيع الحكومههات المحليهة علههي اإلضههطال بهدور ريههادي فهي تطههوير القههدراتالمحلية ل لق القدرة علي المجابهة .
 است دام المدا ل التشاركية وتعزيز المشاركة الكاملة للمحرومين تاري يًا  ،بمهافي ذلو األطفال والسكان األصليين والمعو ين وكبهار السهن  ،مهن أجهل تعزيهز
النسيو االجتماعي للمدينة .

) (2ال رجل السا ق  ،ص .36

()43

 -تطبيق مباد اإلشراو بين الجنسين

)(1

.

 اإللتزام بالمرونة والشفافية والمساءلة . تحديد مس وليات واضحة وتحديد أهداا واجراءات وا عية . -البن ه ه ههاء عل ه ه ههي مب ه ه ههاد اإلس ه ه ههتدامة

)(2

لف ه ه ههي المج ه ه ههاالت اال تص ه ه ههادية والبي ي ه ه ههة

واالجتماعية  ،والقدرة علي المجابهة .
 زي ههادة ال ههوعي وتنمي ههة الش ههعور بملكي ههة ال ط ههة  ،وال ههذي يش ههترو فيه هها المجتم ههعبأكمله.

)(1

إن إدارة الك ه هوارث فه ههي منهجيتهه هها العلميه ههة والعمليه ههة المتكامله ههة تهه ههدا اله ههي استش ه ه ارا
المستقبل  ،ودرء أو ت فيا حدة أو مجابهة تهديدات الكوارث لحياة اإلنسان وأمنهه وممتلكاتهه
ومقومههات بي تههه  ،مههن ههالل ات ههاذ االحتياطههات الالزمههة  ،ووضههع ال طههط الالزمههة للك هوارث
المتنبأ بحدوثها  ،وتصميم النظم التي ت من الحد من مسببات الكارثة أو تقليص مها يمكهن أن
يترتب عليها من آثار تدميرية عند و وعها .

) (1أ الةةا األ ة ال تعةةدة لالسةةتراتيجيا الدوليةةا لدعةةد ة

)(2

اةةالر ال ةوارث وUNISDRو  ،رلةةا ج األ ة ال تعةةدة اإلل ةةا ل وUNDPو  ،واالتعةةاد

الةدولل لع ايةا الل يعةا وIUCNو ،و راعةاة اللةو االجت ةاعل يةل العةةد ة

يوليو  ، 2009ص . 28

) (2االستدا ا اإللجديزيا  : Sustainabilityهل صلد

اةالر ال ةوارث  ،السياسةات والتوجيهةات الع ديةا  ،جليةف سويس ةرا،

ي ل يصف يف ت قل اللظ العيويا تلوعا و لتجا ةل ةرور الو ةت .واالسةتدا ا

اللس ا لد ر هةل القةدرة عدةل ع ةظ لوعيةا العيةاة التةل لعي ةها عدةل ال ةدى اللويةل وهةاا ةدوره يعت ةد عدةل ع ةظ العةال الل يعةل واالسةتادا

ال س ول لد وارد الل يعيا .لقد أص

صلد االستدا ا واسل الللاق وي

ةدتا
تل يقه تقري ا عدل ةل وجةه ة وجةوه العيةاة عدةل األرضً ،

ة ال سةةتوى ال عدةةل إلةةل ال سةةتوى العةةال ل وعدةةل ةةدى يت ةرات ز ليةةا اتد ةةاEarth Policy Institute Natural Systems. ،
www.earth-policy.org, Data Center. Retrieved on: 2009-11-07.
) (1دليل يادات الع و ةات ال عديةا  ،يةف لجعةل ال ةد أ ثةر ةدرة يةل جا هةا ال ةوارث  ،سةاه ا يةل الع دةا العال يةا  2010ة ، 2015

اصدارات األ

ال تعدة جليف ة سويس ار  ،ارس  ، 2012ص. 61

) (2يهيد عايض ال

رج  ،ال دال اإل داعل إلدارة األز ات وال وارث  ،الرياض  ،ال د ا العر يا السعوديا 1423 ،هة  ،ص . 25

()44

ها إدارة ال وارث م
يقههع علههي عههاتق إدارة الك هوارث مهههام ومس ه وليات كبي هرة تتطلههب ههد اًر عالي هاً مههن ت هوافر
االمكاني ههات الالزم ههة لت ههتمكن م ههن إدارة المه ههام واألعم ههال المن ههاط به هها تج ههاو مواجه ههة الكه هوارث
والت فيا من حدتها  .وهذو المهام كما يلي

)(3

:

 تصنيا وتحليل الم اطر والكوارث بأنواعها الم تلفة وتحديد مو عها . تقدير احتمال نسبة حدوث الكوارث وال سا ر الناجمة عنها . جمع كافة المعلومات والبيانات المتهوفرة عهن الكهوارث والم هاطر لهدي الجههاتالم تلفة في الدولة والحرص علي تحديثها باستمرار .
 التنسيق واإلعداد واإلشراا والمتابعة لجميع حاالت الكوارث المحتمل حدوثها. تحديد وحصر كافة اإلمكانيات المتوفرة لمالية ه مادية ه بشرية ....الخ . إعداد طة طوار نموذجيهة وشهاملة تشهترو فيهها جميهع الجههات ذات العال هة.
 التنسههيق فههي ت ههوفير الم ههزون اإلس ههتراتيجي لحههاالت الطه هوار لميههاو ه غههذاء هبترول .
 التنس ههيق ف ههي عق ههد الن ههدوات والمه ه تمرات وورت العم ههل واالجتماع ههات ال اص ههةبالكوارث علي مستوي الدولة .
) (3ع د اهلل ع د القرلل  ،أسس إدارة ال وارث  ،لا ل الع يل  ،الرياض  ،ال د ا العر يا السعوديا 1426 ،هة  ،ص. 82

()45

ال بأول مع كافهة الجههات
 يادة سير عمليات مواجهة الكوارث ومتابعة سيرها أو ًالمشاركة .

)(1

 -التدريب علي أسلوب مواجهة م تلا الكوارث المحتمل مواجهتها .

 إدارة الكه هوارث مسه ه ولة ع ههن ام ههداد مجموع ههات مت ههذي القه هرار بالبيان ههات ع ههنالمو هها الحههالي وتحضههير التوصههيات ب صههوص أفضههل أسههلوب للتعامههل مههع
الكارثة في كل مرحلة من مراحل تطورها.

)(1

 تنفيذ ال طة والسيطرة علي الكارثة حيث تهدار الكارثهة وفقهًا لل طهة الموضهوعةوالتي يجهب أن تتسهم بالمرونهة لمواجههة المسهتجدات غيهر المتو عهة  ،ويهتم ههذا
مههن ههالل اسههتم اررية تههدفق المعلومههات  ،وفههي حالههة فشههل ال طههة نتيجههة لعههدم
انسجامها مع الظروا المتطورة يتم اتبا ال طة البديلة  ،ويتم كل ههذا بتتهابع
د يههق لمجري ههات األمههور وتطوره هها  ،فههإدارة الكارث ههة تعنههي ال ههتحكم الكامههل فيه هها
والسيطرة التامة عليها في كل مراحلها .
 تقهويم آثههار الكارثهة سهواء كانهت ايجابيههة أو سهلبية  ،وتحديههد الهدروا المسههتفادةلضستعانة بها في إدارة كوارث مستقبلية .

)(2

) (1ع د اهلل ع د القرلل  ،أسس إدارة ال وارث  ،لا ل الع يل  ،الرياض  ،ال د ا العر يا السعوديا 1426 ،هة  ،ص. 84
) (1عس أ ر الليب  ،ال رجل السا ق  ،ص. 490

) (2ع اس ع ود أ و ا ا  ،إدارة األز ا يل ال جال األ لل  ،جدا ال ر ال رلل  ،ال جدد ال ار ل  ،العةدد الثالةث  ،ديسة ر  ، 1995ةرلا
ال ار ا  ،اإل ارات العر يا ال تعدة  ،ص. 300

()46

وتأكيهدًا لمها ذكهر أنفهًا فقهد باشهرت مجموعهة مهن الوكهاالت اإلنسهانية غيهر الحكوميهة إلهى
جانهب الحركهة الدوليهة للصهليب األحمهر والههالل األحمهر مشهرو "اسهفير" فهي عهام1997م ،
وكهان ههدفهم ههو تحسهين جهودة أعمهالهم فهي مجهال االسهتجابة للكهوارث ،واسهتعدادهم لقبهول
المسهاءلة عهن ذلهو .و هاموا بإرسهاء فلسهفة مشهرو "اسهفير" علهى معتقهدين أساسهيين أولهمها :أن
السكان المتضررين من الكوارث أو النزاعات لديهم الحق في الحياة بكرامة ،وبالتهالي لهديهم حهق
الحصهول علهى المسهاعدة ،وثانيهمها :أنهه ينب هي ات هاذ كافهة ال طهوات الممكنهة لت فيها المعانهاة
اإلنسانية الناجمة عن الكوارث أو النزاعات.
وفهي إطهار المسهعى الجهاد نحهو دعهم ههذين المعتقهدين األساسهيين ،فقهد وضهع مشهرو
"اسفير" إطا ًار للميثاق اإلنساني ،وحدد مجموعة من المعايير الدنيا في أربعة طاعات ر يسية
منقذة للحياة ،موزعة علي الفصول التقنية لدليل مشرو اسفير وهي :اإلمداد بالماء واإلصحاح
والنههو

بالنظافهة ،واألمهن ال هذا ي والت ذيهة ،والمهأوى والمسهتوطنات واللهوازم غيهر ال ذا يهة،

ومجال العمل الصحي.
أمها المعهايير األساسهية فههي معهايير عمليهة ،وتنطبهق علهى جميهع الفصهول التقنيهة.
والمعايير الدنيا هي معهايير تقهوم علهى األدلهة ،وتمثهل آراء طاعيهة بشهأن أفضهل الممارسهات فهي
مجهال االسهتجابة اإلنسهانية .وكهل معيهار مصهحوب بتهدابير أساسهية ،وم شهرات ر يسهية،
ومالحظات إرشادات) يأتي وصفها في" كيفية اسهتعمال المعهايير"  ،تعطهي توجيههًا بشهأن كيفيهة
تحقيقه.
()47

وتصا المعايير الدنيا الشروط التي يتحتم تحقيقها فهي أي اسهتجابة إنسهانية لكهي يتسهنى
للسهكان المتضهررين مهن الكهوارث البقهاء علهى يهد الحيهاة ،واالنتعهات بك ارمهة وفهي ظهل ظهروا
مستقرة .وفي صميم الفلسفة التي تقها وراء مشهرو "اسهفير" يكمهن إشهراو السهكان المتضهررين
في العملية التشهاورية ،وبالتهالي ،فقهد كهان ههذا المشهرو مهن أوا هل مها يعهرا اآلن باسهم مبهادرات
الجودة والمساءلة.
ههذا الهدليل يكهون مفيهداً ألنشهطة التأههب للكهوارث والت طهيط للطهوار  ،وألن ههذا الهدليل
غيهر مملهوو ألي منظمهة ،فإنهه يحظهى بقبهول واسهع النطهاق مهن جانهب القطها اإلنسهاني ككهل،
وأصبح من مجموعات المعايير التي تحظى بأكبر در من الشهرة واالعتهراا الهدولي فيمها يتعلهق
باالستجابة اإلنسانية ،ويست دم كأداة اتصال وتنسيق مشتركة بين الوكاالت.

)(1

العيل الدياعيا :
من بين األساليب المعتمدة في مواجهة األزمات العمهل علهي امتصهاص األزمهة حتهى
يمنههع تفهها م الوضههع ومههن أجههل تحسههيا صههانع األزمههة بأهميتههه موارضههاء ل ههرورو مههن ههالل
االسهتجابة للمطلهب سياسهيا كهان أو ا تصهاديا حتهى توجهد اآلليهات لحجهب السهيا ات المشهجعة
على بروز األزمة مجددًا

)(1

)(2

رو اس ير  ،ال يثاق اإللسالل وال عايير الدليا يل جال االستجا ا اإللساليا  ،اصدار عا  ، 2011ص.4

) (2عس أع د الاييرج  ،ادارة األز ات  ،ج وعا الليل العر يا  ، 2003 ،ص.214
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األسهاا الههذي يرتكههز إليههه هنهها هههو الت طههيط االسهتراتيجي عههن طريههق لتحديههد وتقيههيم
الم ههاطر -تحدي ههد المه هوارد المتاح ههة  -وض ههع س ههيناريو مواجه ههة األزم ههة  -ت ههدريب األفه هراد
والمجموعات – تقييم تجربة المواجهة بعد حدوث األزمة .
الهدا العلمهي مهن إدارة أزمهة ههو الحفهاظ علهى سهالمة الكيهان اإلداري حيهث ال تكهون
األزمة سببا في حدوث شرخ ي دي إلى انهيار النظام بالكامل .لكن وضهع النظهام الو ها ي ههو
أهههم مهها يمكههن اللجههوء إليههه لمعالجههة مهها يترت ههب علههى األزمههة مواحههداثياتها باعتمههاد الت ط ههيط
االستراتيجي المسبق  .كما أن المو ها األزمهوي يجهب أن يهتم التعهاطي معهه بعيهدا عهن هانون
“الفعل و رد الفعل” أ هذا بعهين االعتبهار السهقوا الزمنيهة الكفيلهة بتجهاوز الضه ط األزمهوي و
اعتماد ثنا ية“ مركزية القرار” و “ال مركزية التنفيذ)” .(1
المبح ث الرابأ  :أهمية التشريعات في التخطيط والتنويم لمواجهة الكوارث
م ههن أج ههل إنج ههاح ط ههة متكامل ههة وفاعل ههة لمواجه ههة الكه هوارث الب ههد م ههن االعتم ههاد عل ههي
الس ههلطة التشه هريعية للدول ههة لتم ههنح ال ههدعم الق ههانوني ال ههالزم للتنفي ههذ  ،ولك ههن وف ههي حال ههة وجه ههود
تشريعات انونية مناسبة فإن كتيب الصليب األحمر للنجهدة مهن الكهوارث  ،يقتهرح يهام الدولهة
بتشريع انون أو مرسوم م ت للنجهدة مهن الكهوارث يمكهن عنهد تطبيقهه تعيهين أو تسهمية هي هة
مركزية عليا تعطي اليها السلطات والصالحيات وتناط بها المس وليات الالزمة للت طهيط لأي
الو اية واإلستعداد لمواجههة الكهوارث  ،وفهي ههذو الحالهة فمهن الحكمهة ومنطهق ترشهيد اإلنفهاق
) (1سدسدا ر ز الا رات ال هليا لإلدارة،إدارة األز ات :التاليل ل ا د ال يعدث .العدد ر م ا )37القاهرة ، 2002 ،ص.65
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أن تشكل هذو الهي ة المركزية ضمن الو ازرة أو الم سسة أو المديريهة األ هرب بطبيعهة تشهكيلها
و ا تصاصها الي مواجهة الكوارث وت فيا وطأة أثارها.

)(2

اذا كان حجم الكارثة يتطلب علي المسهتوى الهوطني ه ماسهبقت اإلشهارة إليهه ه فإنهه فهي
أحيهان أ هرى يكههون حجمهها كبيهر لدرجههة تجعهل اإلمكانيههات الوطنيهة كلهها عههاجزة عهن مواجهههة
المو ها  ،فتضهطر الجههة المسه ولة الهي االسهتعانة بجههات ارجيهة سهواء فهي إطهار اتفا يههات
التعههاون الثنا يههة بههين دولههة ودولههة  ،أو مههن ههالل المنظمههات الدوليههة المت صصههة فههي مجههال
مواجهة الكوارث والحماية واالنقاذ المدنيين).(1
ومما ي كد ذلو رار الجمعية العامة لضمهم المتحهدة ر هم " 182/46لهدي يهام المجتمهع
اإلنساني بتوفير مساعدات طار ة يجري توجيهه بواسهطة هرار الجمعيهة العامهة لضمهم المتحهدة
ر م " 182/46تعزيز تنسيق المساعدات الطار ة اإلنسانية لضمم المتحدة" ويضع القرار اطا اًر
للمساعدات اإلنسانية فضالً عن مجموعة من المباد التوجيهية .
اعتمههدت الجمعيههة العامههة لضمههم المتحههدة الق هرار فههي  19كههانون األول/ديسههمبر1991م
وتأثر القرار بالتطورات العالمية في ذلو الو ت  .واثناء حهرب ال لهيو كانهت مسهاعدات األمهم
المتحههدة اإلنسههانية للنههازحين مههن ج هراء الص ه ار تعههاني نقههص التنسههيق ممهها تسههبب فههي تك هرار

) (2أ عاث اللدوة العد يا الاا سا ،ال ديلا وال وارث  ،الج هوريا التولسيا  ،دار الل ر ال ر ز العر ل لددراسات األ ليا والتةدريب  ،الريةاض ،

1408هة ال وايق  ، 1986ص. 39

) (1العجةةوج عسة  ،التلسةيق ةةي األجهةزة ال عليةةا يةةل ع الةا ال ةوارث  ،دار الل ةةر ةةال ر ز العر ةل لددراسةةات األ ليةةا والتةةدريب  ،الريةةاض ،

 ، 1986ص.187
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الجهود  ،وهو األمر الذي أبرز الحاجة الي وجود منظمة لها صالحيات محددة فيمها ي هتص
بتنسيق المساعدات للمتضررين في الطوار .
وضع القرار  182/46ترتيبات جديدة للتنسيق اإلنساني ودعهم المكانهة القا مهة لمنسهق
األمههم المتحههدة لضغاثههة فههي الك هوارث واعههادة تسههميته "منسههق األغاثههة فههي الط هوار "  ،وكانههت
صههالحيات منسههق االغاثههة فههي الك هوارث محههدودة حيههث لههم تكههن تشههمل الط هوار المعقههدة و ههد
سههاهم الق هرار  182/46فههي معالجههة هههذو الفجههوة مههن ههالل لههق منصههب منسههق االغاثههة فههي
الط هوار حيههث يتههولى تسههعة مجههاالت مههن المس ه وليات تشههمل تنسههيق المسههاعدات اإلنسههانية
وتس هههيل الوص ههول ال ههي من ههاطق الطه هوار وتنظ ههيم مه ههام تقي ههيم االحتياج ههات واع ههداد الن ههداءات
المشتركة وحشد الموارد .
ويشتمل القرار على " "12مبد اً توجيهياً اص بالمساعدات بما في ذلو :
 ينب ههي تههوفير المسههاعدات اإلنسههانية بمهها يتماشههى مههع مبههادىء اإلنسههانيةوالموضوعية والحيادية.
 يجهب إحتهرام سهيادة الهدول وسهالمتها اإل ليميهة ووحهدتها الوطنيهة بمها يتماشهى مهعميثاق األمم المتحدة .وفي هذا السياق يتعين توفير المساعدات اإلنسانية بموافقة
الدولة المتضررة.
 يقهع علهى عهاتق كهل دولهة أوالً و بهل كهل شهىء مسه ولية رعايهة ضهحايا الكهوارثالطبيعية وأي طوراىء أ رى تقع على أراضيها.
()51

 يتعهين علهى الهدول التهي يوجهد بهها مجتمعهات تعهاني الحاجهة أن تسههل عمهل تلهوالمنظمات فيما يتعلق بتوفير المساعدات اإلنسانية).(1
كما أسا القرار 182/46اللجنة الدا مة المشهتركة بهين الوكهاالت والصهندوق المركهزي
المتجدد للطوار الذي أصبح في 2005م الصهندوق المركهزي لمواجههة الطهوار وعمليهة النهداء
الموحد و د تم تنقيح وتوسيع تلو اآلليهات وههي تعتبهر اآلن ركها ز هامهة فهي المنظومهة اإلنسهانية
الحالية.
علههي هههذا المسههتوى أيض هاً يطههرح مشههكل تحديههد الحاجيههات الحقيقيههة لمواجهههة الكارثههة
واآلثار المترتبة علي و وعها  ،وهذا يقود أيضاً الي تحديد الجهات التي تتوفر لهديها امكانهات
المواجهههة البش هرية أو الماديههة وتكههون علههي اسههتعداد لوضههع هههذو االمكانههات رهههن اشههارة الدولههة
المتضههررة س هواء بشههكل مباشههر ه أي بههين دولههة وأ ههرى ه أو عههن طريههق منظمههة أو منظمههات
أ ليمية أو شهبه أ ليميهة أو دوليهة مت صصهة .األمهر الهذي يتطلهب وجهود اتفا يهات أو مهذكرات
تفاهم أو برتكوالت ذات طابع انوني .
أن هههذو المهمههة يجههب أن يقههوم بههها الجهههاز الههوطني للحمايههة المدنيههة كم اطههب وطنههي
صه ههاحب األ تصه ههاص مه ههع األجه ه هزة المماثله ههة له ههه فه ههي اله ههدول األ ه ههرى  ،ودا ه ههل المنظمه ههات
المت صصههة  .فاالسههتعانة الدوليههة لمواجهههة الك هوارث تتطلههب توضههيح اطارههها القههانوني علههي
أكثههر مههن صههعيد باالضههافة الههي الكفههاءة التقنيههة والعمليههة أثنههاء عمليههة االنقههاذ واالغاثههة  ،إن
) (1أوت ا يل رسالا  ،رار الج عيا العا ا لأل

ال تعدة ر . 182 46
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األمر يتعلق بوصول معدات لضنقاذ وفهرق مت صصهة لالنقهاذ واالغاثهة مهن دولهة الهي دولهة ،
ونقل ذلهو به ًار أو بحه ًار أو جهوًا فهي و هت محهدد مهن مكهان الهي مكهان وتهوفر ضهمانات لسهالمة
فرق االنقهاذ ومعهداتهم وعهدم تهديهد أو مها األمهن العهام للدولهة التهي و عهت فيهها الكارثهة الهي
أ ههر ا مههة المسههتلزمات  .وهنهها يجههب علههي الجهههاز الههوطني للحمايههة المدنيههة أن يههوفر زيههادة
علي ما سبق ذكرو الشروط التالية :
 ضههمانات االعفههاء مههن دفههع الرسههوم والضه ار ب والتعريفههات الجمركيههة واالعبههاءاأل رى المماثلة علي المعدات التي ستستعمل في عملية مواجهة الكارثة

)(1

.

 مههنح تأشههيرات د ههول و ههرو سهريعة لمرافقههي معههدات االنقههاذ واالغاثههة وكههذلوالعضاء الفرق المت صصة في االنقاذ واالغاثة

)(2

.

 االعفههاء مههن شههرط الحصههول علههي ر ههص للتصههدير واالسههتيراد بالنسههبة لهههذوالمعدات

)(3

.

 -تعجيل اجراءات الت ليص الجمركي

)(4

.

 ات اذ االجراءات الالزمة لضمان سالمة المعدات وأفراد االنقاذ واالغاثة. -تسهيل عبور المعدات واألفراد عبر الطرق الم تلفة .

) (1ال ادة 2 3

ات ا يا التعاو العر ل يل جال تلظي وتيسير ع ديات اإلااثا لسلا . 1987

) (3ال ادة 2 4

ات ا يا التعاو العر ل يل جال تلظي وتيسير ع ديات اإلااثا لسلا . 1987

) (2ال ادة 1 4
) (4ال ادة 3 3

ات ا يا التعاو العر ل يل جال تلظي وتيسير ع ديات اإلااثا لسلا . 1987
ات ا يا التعاو العر ل يل جال تلظي وتيسير ع ديات اإلااثا لسلا . 1987
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 تسهيل تحليق الطا رات المدنية والعسكرية منهها التهي تسهتعمل فهي عمليهة نقهلالمع ههدات واألفه هراد وك ههذلو للت ههد ل  ،م ههع م ارع ههاة ي ههود األم ههن ال اص ههة بالبله هد
المتضرر).(5
 ضرورة تفادي ما يمكهن أن ته دي إليهه المنافسهة الدوليهة فهي عمليهة االسهتجابةلطلب البلد المتضرر حتى التفوق المساعدة حجم الكارثهة ومتطلباتهها  ،وحتهى
التست ل ظروا مواجهة الكارثة فهي أنشهطة هد تمها بهأمن البلهد المتضهرر أو
سيادته .
 التنسهيق التهام بهين المسههاعدة ال ارجيهة وامكانيهات البلههد المتضهرر وفهق م طههطزمني محكم).(1
تتبههين األهميههة الكبههرى لهههذا الجهههاز و حجههم المس ه وليات التههي عليههه أن يضههطلع بههها
س هواء علههي المسههتوى الههدولي أو الههوطني فههي ظههروا التحتمههل أي تههأ ير أو تماطههل  ،فهههو
مطال ههب بالتنس ههيق المحك ههم م ههع أجهه هزة األم ههن المتع ههددة وك ههذلو م ههع الجه ههات المالي ههة لض ههمان
وصهول المعههدات وفههرق االنقههاذ فههي و ههت وجيههز الهي مكههان و ههو الكارثههة  ،و بههل ذلههو مطالههب
بايجاد هذو المعدات وهذو الفرق علي المستوى الدولي ومطالب بعد ذلو بتوفير ضمانات لهها
والسهر علي حسن أدا ها للوظا ا التي حددها.

) (5ال ادة 6 3

ات ا يا التعاو العر ل يل جال تلظي وتيسير ع ديات اإلااثا لسلا . 1987

) (1العجوج عس  ،ال رجل السا ق  ،ص. 190
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لههن يق ههوم به ههذو الوظ هها ا اال جه ههاز م ههن مس ههتوى ع ههال باس ههتطاعته ال ههتحكم ف ههي جمي ههع
المصالح التي لها عال ة بمجهاالت عملهه أثنهاء و هو الكارثهة واصهدار التعليمهات المحهددة فهي
الو هت المناسههب  ،جههاز يتمتههع بكفهاءة فنيههة كبيهرة وبمصهدا ية فههي مسهتوى مسه ولياته الوطنيههة
والدولية .
لتحقيه ههق ذله ههو البه ههد أن يتمته ههع الجهه ههاز اله ههوطني للحمايه ههة المدنيه ههة بالمبه ههاد واألحكه ههام
القانونية واألطر التشريعية التي تسمح له باداء وظيفته والتصدي للكوارث بالوجه المطلوب .

()55

الفصل الثاني
التشريعات والمنومات الوطنية للكوارث
المبحث األول  :التشريعات الوطنية إلدارة الكوارث
راعل تلور الت ريعات الولليا لد وارث م
العمههل الطههوعي و اإلنسههاني متجههزر فههي المجتمههع السههوداني و لههه إرث ههديم ينبههع مههن
علههى عمههل ال يههر و إغاثههة الملهههوا و إكه هرام

ك هريم معتقداتههه و يمههه و ثقافتههه التههي تح ه

الض ههيا و نج ههدة المس ههت يث م ههن ههالل العم ههل الجم ههاعي و النفي ههر و إص ههالح ذات الب ههين و
مساعدة ذوى القربى و الضعفاء و المحتاجين

)(1

.

ال و أنماط هًا متعههددة لممارسههة
ارتكهها ًاز علههى القههيم الموروثههة  ،فقههد شهههد السههودان أشههكا ً
العمههل ال يههري و ظلههت فههي ح هراو و تطههور مسههتمر لتلبيههة االحتياجههات مههع مواكبههة المفههاهيم
الجديههدة للعمههل الطههوعي و اإلنسههاني  .هههذا التطههور أسههتدعى سههن تش هريعات وطنيههة منظمههة
به ههدأت بعه ههد االسه ههتقالل فه ههي عه ههام 1956م بصه ههدور أول ه ههانون لتسه ههجيل المنظمه ههات ال يريه ههة
بالسودان  ،تبعهه هانون اإلغاثهة و إعهادة التعميهر فهي العهام 1986م مهرو اًر بقهانون مفوضهية
الع ههون اإلنس ههاني ف ههي الع ههام  1995م و ههانون تنظ ههيم العم ههل الط ههوعي اإلنس ههاني ف ههي الع ههام
2006م و انتهههاء بمقتههرح ههانون العههون اإلنسههاني فههي عههام 2014م بعههد إل ههاء و ازرة الش ه ون
اإلنسانية .
) (1لالل ال دك  ،ور ا ع ل قد ا الل م الور ا التدري يا ع الا االعتياجات السلويا إلدارة اللوارئ يل ال أ اإللسالل ،الارلةو – 26
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وييا العو االلسالل التعاو

ل ر ز التدريب ال تقد جا عا الارلو  ،ص .5
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تعرضت البالد في بداية الثمانينات ل1984-83م إلهى كهوارث و أزمهات كبيهرة
تمثلت فهي الجفهاا و التصهحر و نقهص ال هذاء ثهم حهرب الجنهوب

)(1

التهي اسهتمرت منهذ العهام

1983م و حتى العام 2005م و نتيجة لذلو تنامي دور وكاالت األمهم المتحهدة و المنظمهات
األجنبية في جنوب السودان السيما أثناء فترة برنامو شريان الحياة

)(2

 ،و بل األمر مداو مهع

تداعيات أزمة دارفور في العام 2003م حيث شهد اإل ليم واحدة من أكبر العمليات اإلنسانية
في العالم .
به ههرزت الحاجه ههة إلنشه ههاء جهه ههاز وطنه ههي إلدارة المسه ههاعدات اإلنسه ههانية مواعه ههادة التأهيه ههل
واألعمههار مباش هرة ههالل العههام 1984م وفههي إعقههاب كارثههة الجفههاا والمجاعههة التههي ض هربت
الس ههاحل اإلفريقه هي وت ههأثر به هها طاع ههات عريض ههة م ههن الس ههكان ونفق ههت فيه هها إع ههداد كبيه هرة م ههن
الحيوان ههات .أح ههدثت ه ههذو الكارث ههة اض ههطرابًا كبيه ه ًار ف ههي حي ههاة ومنظوم ههة المجتمع ههات المحلي ههة
اال تصادية االجتماعية وكان من أبهرز مظاهرهها الحهراو السهكاني الكبيهر والهذي ال تهزال آثهارو
ماثلة حتى اآلن.

)(3

) (1عرب أهديا دأت يل عا  ، 1983دأت عد  11عا ا

األجزات الجلو يا

ج هوريا السودا أو يل للقا الع

و ار يعيتها ا يقارب  1.9ديو

ال دليي  ،ولز أ ثر

العرب األهديا السوداليا األولل ةي أعةوا  1955إلةل ، 1972دارت عظ هةا يةل

الااتل الاج يعرف جلوب السودا  ،وتعت ر إعدى ألول وأعلف العةروب يةل القةر
 4اليي

لا دت العرب .ويعد عدد اليعايا ال ةدليي لهةاه العةرب أعةد أعدةل

اللسب يل أج عرب لا العرب العال يا الثاليا ،التهل الص ار رس ياً ل تو يل ات ةاق لي ا ةا لدسةال يةل يلةاير  2005وا تسةا السةدلا والثةروة
ي ع و ا ر يس السودا ع ر ال ير و ي

) (2دأت ع ديا ريا العياة يل السودا
الثاليا ا 1989ة . ) 2005

ا د وات العر ا ال ع يا لتعرير السودا

الد تور جو

رلق.

ل  25عا اً ،سعت إلل د يد العو إلل اليي ال عتاجي والعالقي يل العرب األهديا السوداليا

) (3لالل ال دك  ،ال رجل السا ق  ،ص .7

()57

أدت تلههو الكارثههة إلههي تههدافع المنظمههات بم تلهها انتماءاتههها واهتماماتههها ب ههر

تقههديم

المسههاعدات اإلنسههانية وفههي العههام 1985م تههم إنشههاء مفوضههية العههون اإلنسههاني والت هي م ههرت
بالعديد من المراحل حتهى انتههى أ يه ًار إلهي مفوضهية العهون اإلنسهاني حسهب التسلسهل الزمنهي
الموضح لأنظر ملحق ر م ل 4م ارحل تطور وانين العمل الطهوعي واإلنسهاني فهي السهودان
.
يعد التشهريع مهن أههم المصهادر األصهلية للقواعهد القانونيهة إال أنهه لهم يتطهور فهي كثيهر
م ههن دول الع ههالم الثال ههث  ،بينم هها ص ههدرت العدي ههد م ههن القه هوانين البي ي ههة ف ههي ال ههدول الص ههناعية
كالواليهات المتحههدة  ،موانجلته ار  ،وفرنسهها  ،وغالهب الههدول األوروبيهة  ،و ههد وصهلت بعضههها الههي
وضعه من ضمن مباد الدستور .
أن معظم الدول بما فيها الدول الصناعية لم تكن تفرد انوناً متكامالً لحمايهة البي هة ،
وانما تجد نصوصهاً مبعثهرة هنها وهنهاو تتحهدث عهن الحمايهة البي يهة  ،وفهي السهودان مهثالً نجهد
حماية البي هة منصهوص عليهها فهي هانون الصهحة العامهة والقهانون الز ارعهي و هانون المهوارد
الما ية و انون مشرو الجزيرة و انون مكافحة اآلفات ...الخ .
و القه ههانون يلعه ههب دو ًار محوري ه هًا مهم ه هًا فه ههي دول العه ههالم الثاله ههث ألنه ههه يوجه ههه المجتمه ههع
بالطريقة التي تريدها الف ة الحاكمة لتنفيذ سياساتها  ،وهو مها يعهرا بالهندسهة المجتمعيهة .أن
مفهههوم القههانون الشههامل للبي ههة فههي السههودان لههم يعههرا إال م ه اًر  ،و ههد كانههت الش ه ون البي يههة
تع ههالو فه ههي ه هوانين متعه ههددة تتنه ههاول األر

 ،والش ههجر والميه ههاو  ،ثه ههم ص ههحة اإلنسه ههان والبي ه ههة
()58

الطبيعيههة فههي مفههردات انونيههة فههي هوانين ال ابههات واأل ارضههي والحيوانههات الوحشههية والصههحة
العامههة  .سههوا نسههتعر

فههي هههذا المبحههث المظههاهر المتعههددة ثههم نعههر علههي ههانون حمايههة

البي ة ).(1
أن مصه ههادر القه ههانون السه ههوداني كانه ههت وال ازله ههت هه ههي الش ه هريعة اإلسه ههالمية و العه ههرا
والتشريع .
ال ريعا اإلسال يا

)(2

م

وفقهًا للدسههتور السههوداني فههإن الشهريعة اإلسههالمية هههي المصههدر األساسههي ،وفههي مجههال
البي ههة ت ههنص عل ههي مب ههاد عام ههة ح ههول اس ههت دامات األر
الشريعة اإلسالمية علي أن لاألر

لمهن يفلحهها مواحيهاء األر

والش ههجر والمي ههاو  ،ف ههالنص ف ههي
المهوات

)(3

مقهدم علهي غيهرو

مههن الحقههوق والواجبههات كمهها نجههد أن ههانون المعههامالت المدنيههة لسههنة 1984م يفصههل أحكههام
الشريعة اإلسالمية المتعلقة باألراضي واست دامها).(4

) (1ييةل أع ةد ع ةد ييةةل  ،ةالو ال ي ةا  ،قةةررات جا عةا السةودا ال توعةةا  ،رلةا ج القةالو  ،دار جا عةةا السةودا ال توعةا لدل ةةر ،

الل عا األولل  ، 2007 ،ص . 122
) (2ال ادة ا)1 5
) (3ع سعيد

الدستور السودالل لسلا . 2005

زيد ريل اهلل عله  ،ع الل ل صدل اهلل عديه وسد ال م و

أعيات أرياً يته يهل له و  ،رواه الثالثةا وعسةله التر ةاج ،

وأارجه ال اارج يل تاب ال زارعا  ، 425 5وأارجه أيياً أ ودا ود يل تاب الاراج ول ئ واأل ارة . 158 2

) (4ال ادة ا)560

السقل يهو أولل ها

ةالو ال عةا الت ال دليةا السةودالل لسةلا  1984م وا )1ة أعيةا أريةا واتةا عيةدة عة الع ة ار
ايره و

ع ر اًر يل أرض وات عيدة ع الع ار يهو أولل ا ها......الو .

()59

الزراعةا أو ال لةات أو

أن اإلسالم دين البشرية  ،الذي يواكب التقدم الحضاري ويستوعب مشكالت الحضارة
 ،فإنههه لههم يهمههل ضههية كبههري مثههل البي ههة  ،ولههم ي فههل عههن وضههع الحلههول الناجعههة لمظاهرههها
السلبية وأمراضها العديدة  ،وما يترتب علي ذلو من كوارث تهدد النو البشري .
العرف

)(1

م

هههو المصههدر األساسههي لق هوانين األ ارضههي  ،حيازتههها والتصههرا فيههها  ،كمهها أنههه يحكههم
اسههت دام الميههاو علههي المسههتوي المحلههي  ،وكانههت اإلدارة األهليههة تلعههب الههدور األساسههي فههي
تطبيهق العهرا  ،ولكههن دورهها صهار ضههعيفاً بعهد أن تهم إل ا ههها عهام 1973م  ،و هد أدي ذلههو
الههي نتهها و سههلبية فههي مجههال الحكههم واإلدارة وأسهههم فههي الكثيههر مههن عههدم اإلسههتقرار  ،وتفشههي
انفهراط األمههن فههي الريهها السههوداني

)(2

 ،كمهها أدي الههي تههدهور بي ههي ملحههوظ  ،ظهههر فههي إ ازلههة

العطاء الشجري وما سببه من تصحر ).(3

) (1ال ادة ا)2 5

الدستور السودالل لسلا . 2005

) (2أ ر ثةال عدةل الةك ةايجرج يةل لةالق وواليةات داريةور األ  ،عيةث يوجةد أ ثةر ة  5اليةي لةاز يةل السةودا  ،لصة ه يةل داريةور.
األرايل تتدهور لتيجا إزالا الغا ات واألساليب الزراعيا ال د ِّ رة واالزدياد ال ير يل أعداد ال ا يا

 27ديولةاً الةل  135ديولةاً .وية ثر تغيةر

ال لاخ عدل لالق ثيرة ،اصوصاً داريور عيث الا ض عدل سقول األ لار قدار الثدث االل الة  80عا ةاً ال ايةيا ،ةا أدى الةل الا ةاض

التاج الغاات لس ا  70يل ال ا  ،السودا وعروب ال ي ا  ،جدةا ال ي ةا والتل يةا  ،العةدد ا )114سة ت ر  ، 2007ةر ا ال ل ةورات التقليةا
ال عدودة  ،يروت  ،ص .20

) (3ييل أع د ع د ييل ،ال رجل السا ق  ،ص.125

()60

أن ذل ههو الت ههدهور البي ههي ك ههان ل ههه الق ههدح المعل ههي ف ههي كارث ههة الجف ههاا والتص ههحر الت ههي
تعرضت له البالد في ثمانينات القرن الماضي

)(1

.

الت ريل م
التش هريع يههتم اصههدارو فههي العههادة ليقابههل االحتياجههات التههي تنشههأ  ،فقههانون المعههامالت
المدنية لسنة 1984م تضمن مباد الشريعة اإلسالمية

)(2

.

دعههت الحاجههة الههي اصههدار ههانون شههامل للبي ههة  ،و ههد أشههار بع ه

ال ب هراء الههي أن

تطبيههق أحكههام ههانون حمايههة البي ههة يجههب أن يكههون موجه هًا الههي الف تههين اللتههين تقومههان بتههدمير
الموارد الطبيعية  ،وهما فقراء الريا وأغنياء المدن.
القوالي اات الصدا ال ي ا يل السودا م
أو ًال ةةةةالو تسةةةةويا األرايةةةةل وتسةةةةجيدها لسةةةةلا  1925م معالجه ههة ملكيه ههة األر
وحيازتههها واإلنتفهها بههها  :إن األر

هههي أغلههي الم هوارد الطبيعيههة فههي السههودان  ،حيههث أنههها

يعتمههد عليههها فههي تههوفير ال ههذاء والعمههالت األجنبيههة مههن عا ههدات الصههادرات  ،ورغههم ذلههو فههإن

) (1الج اف والتصعر يرب السودا يل الس عيلات يل للقا الزااوة وأدج إلل هجرة الزااوة جلو ا ث جاتت ارثا الج اف الثاليا يل 1982
 1983-ووصةل

تةةه  1984ي الةت  1984هةةل االسةلا ال اسةرة لدظهةر) يل قةةت أعةداد ها دةةا ة الثةةروة العيواليةا ا األ قةةار  ،%100اليةةأ

 ،%80ال ةاعز  ،%60الج ةال  )% 20هةاا الل ةوق أدى إلةل ظهةور لةالق جديةدة لتج ةل الثةروة العيواليةا
ووصف العالا االل تدك السلوات ة االعالا ال ي ا) وتو ل أ يأتل الج اف رة ثاليا يال د

ت وي

للقةا ال ةويد  ،سةوق أ وزيةد ،

ازو إستراتيجل تعولا

ةا عةدث ة

ج اف عا  1984وع تدهور التر ا يقول ألها الت األ ثر تأث ار يتس ب اإللجراف يل إزالا الجزت السلعل ودي جزت يةر ة التر ةا ال ث ةا

الر ديا التل زع ت عتل تقدصت ال ساعات الزراعيةا والغا يةا ،ع ةده اتةار وسةل  ،داريةور ة أز ةا دولةا الةل صة ار القةوى العظ ةل  ،ر ةز
الزيرة لددراسات  ، 2009 ،ص.31
) (2ال ادة 6

الو ال عا الت ال دليا السودالل لسلا . 1984

()61

اهتمام الحكومهات المتعا بهة بهاألر

ظهل ضهعيفًا  ،فلهم يهتم العمهل علهي جمهع هوانين األر

المتعههددة والمتعارضههة وتنسههيقها  ،بههل أن المشههكالت التههي تحههدث اليههوم هههي نتيجههة لتعههار
سياسات الحكومات المتعا بة حول األر

)(1

.

وتمثههل األرضههي غيههر المسههجلة كم هاً ههها الً ل %95مههن جملههة أ ارضههي الههبالد  ،ومههع
اسههتثناء المسههاحات القليلههة لض ارضههي حههول ضههفاا النيههل التههي سههجلت بههإعالن الحكومههة أنههها
أراضي حكومية في العام 1970م دون أن يتم تنظيم الحيازات القا مة بالفعل

)(2

.

أن ه ههانون تسه ههجيل وتسه ههوية األ ارضه ههي لعه ههام 1925م يه ههنص عله ههي أن كه ههل األ ارضه ههي
وال ابههات البههور

)(3

وغيههر المسههكونة هههي أ ارضههي حكوميههة

)(4

 ،كمهها نههص علههي اج هراءات تأكيههد

الملكي ههة والحق ههوق األ ههري المتفرع ههة منه هها  ،وطريق ههة تس ههجيلها عن ههدما ي ههتم إع ههالن أن األر
حكومية تجري تسويتها  ،وعلي الرغم من أن الحكومة آلت لهها ملكيهة األ ارضهي  ،إال أنهها لهم
تههتمكن مههن فههر

سههيطرتها علههي اسههت دامات األ ارضههي وحيازتههها  ،و ههد حههدث عههدم وضههوح

) (1ييل أع د ع د ييل  ،ال رجل السا ق  ،ص .113
) (2ال رجل السا ق  ،ص .113

) (3علل ور يل عاج الدغا العر يا م ال ور ال ت م األرض ل أ تصد َّ
جاز وع أ ل ع يد م هل األرض التل ل تزر
لدزر ن وهو
ٌ
و ال أ و علي ا م ال ور م األرض ُّدها ل أ تستارج عتل تصد َّ
لدزر أو الغرس.
) (4ال ادة  19أ تلص عدل األتل م ) (1يجوز ل ساعد سةجل األرايةل أ يةأ ر ةأ ت سة وأ تسةجل اسة الع و ةا أيةا أرايةل تقةل دااةل
للقته إاا ا ا تلل اآلتةةل :اأ) أ األرايل ور أو اا ات أو اير أهولا  .واب) ليس هلالك اص ار يلالب أيا عقوق ييهةا أو ي ةارس

أيا عقوق عديها (2) .ل تسجيل أيا أرض اس الع و ا وجب هاه ال ادة يجب عدل الوالل أ يعد أ هلالك ليا يل التسجيل  ،وأ يلدب
أج اص يعترض عدل التسجيل أ يالره اال ل هر واعد األس اب التل ي لةل عديةه اعترايةه  ،ويل ةر الةك اإلعةال

يراها الوالل يدا إليصاله لعد

اللريقةا التةل ةد

ل األ ااص ال عليي  (3) .ال تسجل أيا أرض اس الع و ا وجب أع ا هاه ال ادة ا ل ي هد الوالل لدى

ساعد ال سجل أله د القيل هر

تاريو إصدار اإلعال ال ا ور  ،وأ التعريات الالز ا د أجريت عديةاً وألةه عسةب عدة الةوالل لةيس

هلاك اص ي غل األرض أو يلالب أيا عقوق ييها أو ي ارس أيا عقوق عديها(4) .ي و ألج تيرر
ال ادة العق يل أ يستألف االل سلتي

تسجيل أجرج وجب أع ا هاه

الك التسةجيل لد ع ةا ال دليةا العا ةا التةل تقةل يةل دا رتهةا األرض (5) .ةل أ ةر يصةدره سةاعد

ال سجل وتسجل قتياه أرض اس الع و ا ويقاً لهاه ال ادة يجب أ يل ر عدياً ويل الجريدة الرس يا.

()62

عنههدما حولههت سههلطة ت صههيص األ ارضههي مههن اإلدارة المحليههة الههي المحليههات  ،وم ه ًار الههي
حكومات الواليات  ،مع أن المحليات والحكومات الوال يهة لهيا لهديها المعلومهات الكافيهة عهن
األراضي وت طيطها والسيطرة عليها واست دامها مما لق فراغًا  ،و هد هام هانون المعهامالت
المدنية بإل اء العديد من وانين األراضي مثل انون التصرا في أراضي القري والمدن غيهر
المأهولة  ،و انون األراضي غير المسجلة  ،و انون تقييد تصرا السودانيين في األ ارضهي

)(1

.
أمهها ههانون المعههامالت المدنيههة لسههنة 1984م فهههو عبههارة عههن لطههة مههن هوانين دول
ال المههادة
مسههلمة لباكسههتان  ،األردن ولههذلو فههإن نصوصههه ليسههت واضههحة بدرجههة كافيههة فمههث ً
التي تنص علي منح حق اإلنتفا لمهن يحهي األر

) (1ال ادة 2

الدوا

الو ال عا الت ال دلل لسلا  1984تةلص عدةل و تدغةل ة تةاريو الع ةل هةاا القةالو القةوالي اآلتيةا عدةل أ تظةل ةل

واإلجراتات واألوا ر التل صدرت

وجب أج لها ساريا إلل أ تدغل أو تعدل وجب أع ا هاا القالو

اأ) الو تقييد تصرف السوداليي يل االرايل لسلا1918

اب) الو التصرف يل أرايل ال د والقرى اير ال أهولا لسلا1922

اج) الو استرداد األ وال اليا عا وال سرو ا لسلا 1924
اد) الو ال عا لسلا1928

اهة) الو التقاد ال سب لد د يا والتقاد ال سقل لسلا 1928
او) الو األرايل اير ال سجدا لسلا1970

از) الو تقييد اإليجارات لسلا 1982

ا ) الو ال يل لسلا1974

ال) الو الو الا لسلا1974

اج) الو العقود لسلا1974
اك) ال صل الاا س

المهوات بعيهدة عهن العمهران بالز ارعهة أو

الو تسويا األرايل وتسجيدها لسلا . 1925

()63

البناء أو السقي ولكن "األر
انون آ ر

)(1

الموات" لم تعرا ال فهي هانون المعهامالت المدنيهة وال فهي أي

.

مثهال آ ههر هههو مهها نصههت عليههه المههادة مههن ههانون المعههامالت المدنيههة السههوداني لسههنة
1984م :ب تحهدد مهدي حهق االسهتعمال وحهق السههكني بحاجهة صهاحب الحهق وأسهرته ألنفسهههم
فحسب مع مراعاة السند المنشي للحق  .واذا كانهت الحكومهة تملهو  %95مهن األ ارضهي فهإن
اآللية القانونية المنش ة للحق حتى ولو كانت موجودة ليست معروفة

)(2

.

أن هناو ارتباطاً وثيقهاً بهين عهدم وضهوح نصهوص هوانين األ ارضهي وحيازتهها والحمايهة
البي ية لها من جانب  ،وبين است داماتها واسهتهالو المهوارد الطبيعيهة مهن جانهب آ هر  ،ومهن
غياب واضح في التشريعات الوطنيهة التهي تقيهد االنتفها باأل ارضهي فهي حهاالت الكهوارث  ،أو
للحد من تلو التصرفات واالست دامات حيال الحد من الكوارث.
ثالياً والي الزراعةا م األ ارضهي المرويهة  :يالحهظ أن معظهم االسهتثمار الز ارعهي فهي
السههودان يههذهب لض ارضههي المرويههة  ،باد هًا بمشههرو الجزيهرة  ،ثههم امتههداد المنا ههل  ،ثههم مشههرو
حلفها  ،فالرهههد  ،والسهوكي  ،وكههل ههذو المشههروعات تهم انشهها ها بموجهب ههانون  ،تفرعهت منهها
لوا ح متعددة  ،و د صدرت تلو القوانين في فترات متباينة وهي علي النحو التالي :

)(1

) (1ال ادة 560
) (2ال ادة 699

الو ال عا الت ال دليا لسلا . 1984

الو ال عا الت ال دليا السودالل لسلا . 1984

) (1ة دت تدةةك الد ةوا

ال وصل ها.

يةةرورة زراعةةا  %10ة ال سةةاعا ال لوعةةا لد سةةتث ري

()64

اال ةةجار و ةةالك ةةددت عدةةل االلت ة از الةةدورات الزراعيةةا

 قانون إبادة الجراد لسنة 1907م . قانون أمراض النبات لسنة 1913م. قانون مكافحة األفات الزراعية لسنة  1919م. قانون القطن لسنة 1926م. قانون ارض الجزيرة لسنة 1927م. قانون حماية المزارعين في دلتا القاش ودلتا طوكر لسنة 1928م. قانون مراقبة سحب مياه النيل لسنة 1939م. قانون االستيالء على شتل النخيل لسنة 1947م. قانون مكافحة أعشاب الهايسنث المائية لسنة 1960م. قانون رقابة المحاصيل لسنة 1972م. قانون مبيدات اآلفات لسنة 1974م. قانون مشروع الجزيرة لسنة 1984م. قانون التقاوي لسنة  1990م. قانون الغابات لسنة ( 1989تعديل لسنة 2002م ).ولكههن الحمايههة البي يههة لههم يههنص عليههها فههي الق هوانين أو فههي الل هوا ح ،كمهها أنههه لههم يههنص
علي اآلليات ال اصة بالحد من م اطر الكوارث في تلو القوانين

)(2

.

ثالثاً الو هي ا الزراعا اآلليا ر  14لسلا  1968م الزراعة اآللية تهم ت صهيص
مسه ههاحات واسه ههعة مه ههن األ ارضه ههي للز ارعه ههة اآلليه ههة بتشه ههجيع مه ههن البنه ههو اله ههدولي  ،و ه ههد نشه ههأت
المش ههروعات بموج ههب ههانون هي ههة الز ارع ههة اآللي ههة  ،الت ههي آل ههت مه ه ًار للوالي ههات وفقه هًا لقه هوانين
اإلستثمار المتعددة  ،و د أدي األستثمار في طا الزراعة اآلليهة الهي تأكهل التربهة والتصهحر
) (2ييل أع د ع د ييل  ،ال رجل السا ق  ،ص . 128
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بفعل القطع الجا ر لل ابات واالست دام المفرط لضراضي  ،والشي المحمود ههو صهدور لهوا ح
تههنص علههي الحمايههة بواسههطة األحزمههة الشههجرية  ،واسههت دام الم صههبات  ،والههدورة الزراعيههة
للحفههاظ علههي صههوبة التربههة  ،ولكههن تنفيههذ هههذو الل هوا ح ظههل ضههعيفًا  ،كمهها أنههه لههيا هنههاو
عقوبة علي سوء است دام األر

).(1

أن األسه هوأ م ههن ذل ههو أن هن ههاو مس ههاحات واس ههعة م ههن األ ارض ههي ت ههم اس ههتثمارها زراعيه هاً
باعتبارها ل ار الت طيط وليا للدولة أي ر ابة عليها دون المراعاة ألي ضوابط للحد من
الكوارث في تلو األراضي

)(2

را عةةةاً

.

ةةةرو التصةةةرف يةةةل األرايةةةل ال لريةةةا لسةةةلا  1953م الز ارع ههة المطري ههة

التقليديههة فههي العههادة ال تسههبب الز ارعههة المطريههة اض ه ار اًر بالبي ههة  ،فهههي مسههاحات ص ه يرة يههتم
زراعتههها إلطعههام الفق هراء مههن الم هزارعين  ،وال يههتم طههع أشههجار كثي هرة  ،ويقههوم الم هزار بتركههها
بو اًر

)(3

عندما يقل انتاجها لمدة طويلهة هد تصهل الهي عشهرين عامهاً  ،بعهد ههذو المهدة يمكهن أن

تس ههتعيد ص ههوبتها  ،ولك ههن نظه ه اًر للنم ههو الس ههكاني  ،والهجه هرة الدا لي ههة  ،وانحس ههار مس ههاحات
الزراعة المطرية التقليدية  ،نتيجة التوسع في الزراعة اآللية فقد صارت فترة بوار األر

أل

 ،ممهها يه دي الههي افتقههار التربههة وضههعا اإلنتاجيههة  ،كمهها أن السههكان اضههطروا لز ارعههة الههد ن

) (1ييل أع د ع د ييل  ،ال رجل السا ق  ،ص . 128
) (2ال رجل السا ق  ،ص . 115

) (3علل ور يل عاج الدغا العر يا م ال ور ال ت م األرض ل أ تصد َّ
جاز وع أ ل ع يد م هل األرض التل ل تةزر و ةال
لدزر ن وهو
ٌ
أ و علي ا م ال ور م األرض دُّها ل أ تستارج عتل تصد َّ
لدزر أو الغرس.
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فهي تلهو األ ارضهي الفقيهرة ممها زاد مهن معهدل التصهحر فاصهبحت ههذو األ ارضهي تسهت دم فقههط
للرعي

)(1

.

اا س ةاً ةةالو الع ة ال عدةةل لسةةلا  1995م تنظههيم الم ارعههي  :و ههد جههاء فههي هههذا
القههانون فههي القسههم الثالههث الز ارعههة والم هوارد الطبيعيههة والثههروة الحيوانيههة

)،(2

وكمهها ذكرنهها ،فههإن

منههاطق الرعههي ههد انحسههرت نتيجههة للتوسههع فههي الز ارعههة اآلليههة  ،ثههم أن الثههروة الحيوانيههة زادت
بمعههدالت ياسههية نتيجههة لتقههدم ال ههدمات البيطريههة  ،و ههد أدي هههذان العههامالن الههي ت يههر فههي
ملكية األراضي وحيازتها  ،إذ يحاول الرعاة االستحواذ علي مزيد من األراضي للرعهي  ،عبهر
إ امههة أمههاكن دا مههة  ،أو م تههة للم ارعههي  ،فههي تجاهههل كامههل للقواعههد العرفيههة والقانونيههة التههي
تقسههم الم ارعههي والز ارعههة  ،و ههد أدي ذلههو الههي حفههر اآلبههار بصههورة عش هوا ية أدت الههي تههدهور
المراعي وانحسار النباتات حول هذو اآلبار .
وفق هاً لتنههو البي ههات الطبيعيههة للم ارعههي فههي السههودان ومهها يتبعههها مههن تنههو فههي تركيههب
ونوعيههة العشهها ر النباتيههة لتأثيرههها بنههو وطبيعههة اسههت دام اإلنسههان للم هوارد المتاحههة بههالمراعي
مواد اركهاً ألهميهة طها الثهروة الحيوانيهة كأحهد المقومهات العامهة فهي دعهم اال تصهاد الهوطني لمها
يسهههم بههه مههن دعههم الصههادر واالسههتهالو المحلههي ومههن المعههروا أن القطهها يعتمههد بصههفة
أساسية على موارد المراعي الطبيعية التي توفر ما يربو على  %78من االحتياجات ال ذا ية
كمهها تههوفر الم هوارد العلفيههة األ ههرى كالمحاصههيل العلفيههة وبقايهها المحاصههيل ون هواتو الصههناعات
) (1ييل أع د ع د ييل  ،ال رجل السا ق  ،ص . 151

) (2ال ادة  16 3تلص عدل واإلسها يل تعسي ال راعل ورعايتهاو.
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الزراعية واألعالا الجزء المتبقي غي احتياجاته الشيء الذي يتطلب حماية وترشهيد اسهت دام
تلو الموارد.
سادسةةةاً م ةةةالو تلظةةةي ال عايظةةةا عدةةةل ال راعةةةل وتل يةةةا ال ةةةوارد العد يةةةا لسةةةلا
 2015تمشهياً مهع سياسهات الدولهة باألهتمهام بهالموارد الرعويهة ووضهع ال طهط والبهرامو التهي
تمكن من توطين الرعي بالسودان وفقاً إلسهتراتيجية بي يهة تكفهل المحافظهة علهى التهوازن البي هي
وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة.
تاكيهداً ألهميههة وضهع اطههار ههانوني وم سسههي وسههعياً للنههو

بهههذا المرفههق العههام مههن

م ارفههق الم هوارد الطبيعيههة والتصههدي للمهههدادت التههي ت ه ثر سههلباً علههى إنتاجههه كمهها ونوع هاً ،مثههل
الممارسههات ال اط ههة دا ههل الم ارعههي كإض هرام الح ار ههق موا ازلههة ال طههاء النبههاتي والرعههي الجهها ر
والتوسع في الزراعة ار الت طيط ،فضآل عن ضعا التنسيق الكهافي بهين األجههزة المهتمهة
بهالموارد الطبيعيهة وغيهاب طهة متكاملهة السهت الل األر

تالفيهاً لآلثهار البي يهة المهدمرة التهي

نتجههت عههن تعريههة التربههة وزحهها الصههحراء علههى منههاطق المرعههي واال ارضههي الزراعيههة ومهها
صاحب ذلو من هزات اجتماعية مثل النزوح الجماعي للمدن الكبرى او التجمهع حهول مهوارد
الميههاو بأعههداد كبي هرة مههن الماشههية تفههوق حمولههة المرعههي ممهها يفهها م مههن أزمههة التعريههة وأتسهها
التصحر.
واسههتيعاباً للسياسههة الزراعيههة الرشههيدة التههي تنههادي بتكام هل الحي هوان فههي الههدورة الزراعيههة
للمشههاريع الزراعيههة الكبههرى مههن ههالل األهتمههام بههاألعالا المرويههة واالتجههاو نحههو اسههتز ار
()68

المراعي موا امة المزار الرعوية لتحديث نمط اإلنتا لمواكبة الحاجة المت ازيهدة لمنتجهات الثهروة
الحيوانيههة وسههد الفجههوة الناتجههة عههن تههدني غطههاء الم ارعههي الطبيعيههة وزيههادة االعتمههاد علههى
الم لفات الزراعية وم لفات التصنيع الزراعي ).(1
سا عاًم الو الغا ات وال وارد الل يعيا ال تجددة لسلا  2002ال ابات لقد أرسي
م ه تمر نيروبههي عههام 1985م والههذي انعقههد تحههت مسههمي حيههازة الشههجرة واألر
وانين األراضي واألشجار  ،وفي السودان مباد حيازة األر

العال ههة بههين

عبر األشجار المزروعة فيها

د تطور عبر أشجار الصم العربي  ،ففهي منهاطق السهافنا السهودانية جلبهت أشهجار الصهم
العربهي يمهة إضهافية لض ارضهي الرمليهة فههي تلهو المنهاطق القاحلهة  ،حيهث أن حيهازة األ ارضههي
فههي تلههو المنههاطق ليسههت أم ه ًار صههعبًا  ،ولهههذا فههإن سههكان تلههو المنههاطق اليقومههون باإلهتمههام
بأشجار الصم ورعايتها  ،ما لم يتم تأكدهم من أن حيازتهم معلومة ومحمية

بقانون)(2

.

رغههم أن طههع األشههجار ممنههو وفق هاً لقههانون ال ابههات والم هوارد الطبيعيههة المتجههددة لسههنة
2002م

)(1

 ،وباألوامر المحلية فهي منهاطق غهرب السهودان

)(2

 ،اال أن ههذو القهوانين ال تنفهذ ،

وذلو لضعا الوجهود الحكهومي فهي الريها بعهد حهل اإلدارة األهليهة  ،وألنهه لهيا هنهاو بهدا ل

) (1اريا ليا ت ادل ال عدو ات لدتلو ال يولوجل  -السودا .
) (2ييل أع د ع د ييل  ،ال رجل السا ق  ،ص . 161

) (1ال ادة 1 40

أو يستغل ألج ارض

الو الغا ات وال وارد الل يعا ال تجددة لسلا  2002تةلص عدةل و ال يجةوز ألج ةاص أ يقلةل أو يأاةا أو يسةتهدك
األاراض أيا جرة لا يا أو سا لا يل أرض تعت تصرف الع و ا اير ال لالق ال عجوزة أو يستغل أو يستهدك أج

جرة أو لاتجاً علها إال قدار ا ي و

د تعصل س قاً عدل راصا أو تصري

الك

ال دير العا أو

ي ويه .و

) (2أصدرت و ازرة الزراعا واليا جلةوب داريةور ،ة ار ار ألغةت عدةل أساسةه اإليةرادات ال رويةا عدةل الغا ةات و لعةت لةل األ ةجار ،هدف اعةادة
زراعا األعز ا ال جريا ل لل التصعر وتأ ي ال عاصيل الغاا يا وعارت ال واللي
ل

ياالف رار لل القلل.لياال . 2015
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لل األ ةجار

ةا هةددت ةرض عقو ةات صةار ا عدةل

للطا ة ومواد البناء  ،ولن يهتم إيقهاا طهع األشهجار مها لهم يهتم إيجهاد بهدا ل  ،ههذا بهالرغم مهن
صههدور هوانين تشههجيع ز ارعههة األشههجار  ،كقههانون هي ههة تنميههة غههرب السههافنا 1978م و ههانون
الحكم المحلي 1981م .
ورغههم أن االهتمههام بالقطهها ال ههابي ظههل موجههوداً لههدي الحكومههة السههودانية حتههي بههل
اإلسههتقالل ورغ ههم وجههود إدارة لل اب ههات عريق ههة ومسههتقرة ك ههذلو  ،إال أن ههه ولضسهها ف ههإن معظ ههم
ال ابات المحمية د أزيلت حتهى الحهزام األ ضهر الهذي كهان موجهوداً حهول العاصهمة

)(3

 ،واذا

كهان ذلهو هد حهدث بههذو الصهورة المحزنهة فهإن الوضهع المهزري لضشهجار فهي المنهاطق النا يهة
اليحتا لتعليق.
أ فقههت إدارة ال ابههات فههي سههيطرتها علههي ال ابههات القوميههة المحجههوزة مههع االحتياجههات
االجتماعية العريضة لسكان الريها  ،وكسهبهم لجانبهها  ،وتكهوين لجهان محليهة لمسهاعدتها فهي
المحافظة علي الثروة ال ابية  ،وعلي األ ارضهي ذاتهها  ،ولهيا مجهرد االعتمهاد علهي نصهوص
القوانين التي ال تجد من ينفذها .
ثا ل ةاً ةةالو الع ة ال عدةةل لسةةلا  1995م و ههد جههاء فههي هههذا القههانون فههي القسههم
ال ههاما "الصههحة" مههايتعلق ب هإدارة ميههاو الشههرب

)(1

 :لقههد عههالو ههانون الصههحة العامههة القههومي

لسههنة 2008م و ههانون صههحة البي ههة السههوداني لسههنة 2009م كههل مهها يتعلههق بميههاو الصههرا
) (3الع از األايةر ع ةارة عة عة از

ساعا  6الف و 35يدالا ،لع ايتها

ةجرج يقةل جلةوب ديلةا الارلةو عدةل عةد  10يدةو ترات ر عةا .و ةد تة إل ةا ه يةل العةا  1977يةل
الزعف الر دل والعواصف .ول

ت ت إزالتةه يةل العةا  1991سة ب عةد تسةجيده الولةا يةل سةجالت

األرايل الزراعيا .و س ت أراييه يل الل س ليا صارت عاليا أعيات ااألزهرج والسد ا وج رة جلوب) .

) (1ال ادة  2 5تلص عدل و اإل راف عدل ياه ال رب اارج للاق إ راف هي ا ياه ال د و لل تدوثها وتأ ي
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صادرهاو.

الصحي  ،ومايهمنا هنا مياو الشهرب النيليهة والجوفيهة أن مشهروعات الهري الكبهرى فهي الجزيهرة
والمنا هل والرههد تعتمههد علهي ميههاو النيهل وروافههدو التهي تحكمههها اتفا يهة ميههاو النيهل لعههام 1959م
بههين السههودان ومصههر  ،والتههي تحههدد حصههص كههل مههن البلههدين ) ،(2و ههد صههدرت العديههد مههن
الله هوا ح تنفي ههذاً لق ههانون تنظ ههيم طلمب ههات الني ههل لع ههام 1939م والال ح ههة العام ههة للطلمب ههات لع ههام
1951م  ،وعدد من اللوا ح لضعوام 1953م ه 1969م وتهدا كل هذو القوانين واللوا ح لمنع
است دام مياو النيل دون تر يص  .وحقوق المياو األ ري غير معلومة بصورة كافية

)(3

تاسعاًم والي الصعا العا ا م الصحة العامهة

)(1

:صهدرت هوانين متعهددة

)(2

.
كقهانون

الصهيدلة والسهموم لعههام 2003م وههو يتنههاول العمهل الصهيدالني وتههداول األدويهة  .أن م ههاطر

) (2ات ا يا ياه الليل ي
عقها ال تسب

عدل يا

عصته.

صر والسودا لسلا  ، 1959تلص عدل االلت ا ال ا ل ياه الليل عدل عدد

ياه الليل و دره  48ديار تر

صر إل ات السد العالل و يا السودا

) (3ال ادة 592

عب سلوياً و الك عق السودا ال قدر أر عةا ديةار تةر

ال لود

أه ها :اعت اظ صر

عةب سةلوياً  .و وايقةا الةدولتي

إل ات ا از الروصيرص عدل الليل األزرق و ا يستت عه ة أع ةال تدةز السةودا إلسةتغالل

الو ال عا الت ال دليا لعا  1984تلص عدل األتل م وا )1ال ةرب هةو لو ةا االلت ةا

ال يةاه سةقياً لةألرض أو الغةرس

.ا )2ل ل اص أ يلت ل وارد ال ياه ويروعها وجداولها اات ال ل عا العا ا  ،والك ل قاً ل ا تقتيل ه القوالي واللظ الااصا واألعراف .
) (1تعريةف الصةعا العا ةا عسةب لظ ةا الصةعا العال يةا  (WHO) World Health Organizationيةل عةا  :1948هةل عالةا ة

ال عاياة ال ا دا جسديا ول سيا واجت اعيا ،ال جرد الت ات ال رض أو العجز.
) (2والي الصعا العا ا يل السودا تت ثل يل القوالي التاليا م
-

قانون الصيدلة والسموم لسنة . 1963
قانون رعاية األطفال لسنة 1971م.
قانون تنظيم العمل باإلشعاعات المؤينة لسنة . 1971

-

قانون القومسيون الطبي لسنة . 1974

-

قانون تسجيل المواليد والوفيات لسنة . 1972

-

قانون الحجر الصحي لسنة . 1974

-

قانون الصحة العامة لسنة. 1975
قانون صحة البيئة لسنة 1975
قانون األنسجة واألعضاء البشرية لسنة . 1978

-

-

قانون الصحة المدرسية لسنة. 1974

قانون رعاية األحداث لسنة . 1983

قانون رعاية وتأهيل المعوقين لسنة . 1984

()71

سههوء اسههت دام األدويههة والعقهها ير م ههاطر جسههمية وذلههو بسههبب اسههتيراد أدويههة غيههر مال مههة أو
م شوشة  .هذا و هد صهدر هانون تنظهيم العمهل باإلشهعاعات الم ينهة لعهام 1971م وههو يهنظم
العمل بطب األشعة ويضع ضوابط حول ذلو  .وكهذلو هانون الحجهر الصهحي لعهام 1974م
و ههانون الهي ههة العامههة للمواصههفات والجههودة 1993م  ،و ههانون الصههحة العامههة لعههام 1975م ،
كل هذو الحهزم مهن القهوانين تههدا الهي مكافحهة التلهوث ومنهع د هول األطعمهة الفاسهدة حفاظهاً
علي الصحة العامة.(3).
عا راً م والي ال ترول إن أول انون صدر في هذا الصهدد ههو هانون البتهرول لعهام
1931م  ،ثم تالو انون الثروة البترولية لعام 1972م ،و انون الم سسهة العامهة للبتهرول لعهام
1976م ،وأ ي ه ًار ههانون الثههروة النفطيههة لعههام 1998م  ،وهنالههو تعههديالت أد لههت علههي ههانون
الهي ة العامة لضبحاث الجيولوجية،إن انون الثروة النفطية ينطوي علي م اطر بي يهة معلومهة
.
القانون البيئي في السودان :
أوالً  :القوانين االتحادية :
الو اللوارئ وع ايا السال ا العا ا لسلا  1997م

) (3أع د ا ر ال يو  ،تدوث ال ي ا

لظور الولل ،دار اللهيا  ،القاهرة  ، 2005 ،ص. 45
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هههذا القههانون يمههنح الحههق لههر يا الجمهوريههة اعههالن حالههة الط هوار فههي جميههع أنحههاء
السودان أو في أي جزء أو أجزاء تعرضت ألي من الم اطر األتية

)(1

:

لأ

ال زو األجنبى أو الحصار .

لب

ال طر الحال أو الجسيم الهذي يههدد الوحهدة الوطنيهة أو سهالمة الهوطن أو أي
جزء منه .

ل

األزمة التي تهدد ا تصاد البالد .

لد الحرب أو التمرد أو القتال غير المشرو .
لو تعطل العمل أو المرافق العامة .
لز الكوارث الطبيعية أو المجاعة أو األوب ة.
لح

أي حالههة أ ههرى تشههكل فههي نظههر ر ههيا الجمهوريههة تهديههدا وشههيو الو ههو علههى

السودان أو السالمة العامة أو حياة المجتمع أو جزء عام منه.
الو ع ايا ال ي ا لسلا : 2001
أن االهتمههام الههدولي بحمايههة البي ههة  ،والههذي جههاء نتيجههة طبيعيههة للك هوارث البي يههة التههي
اجتاحههت العههالم  ،والتههي أهمههها ح هوادث نهها الت الههنفط العمال ههة "تههوري كههانيون 1967م"

)(1

"أكسون فالديز 1989م"

)(2

) (1ال ادة 4

.

الو اللوارئ وع ايا السال ا العا ا لسلا . 1997
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ثههم

وجههاء حههادث المفاعههل النههووي الههذري األك ارنههي فههي تش هيرنوبيل عههام 1986م

)(3

ليلفههت

أنظار العالم ل طورة المشكالت البي ية  ،ونتيجة لذلو انعقدت م تمرات دولية تم ضت عنها
اتفا يات في مجال حماية البي ة  ،ولم يكهن السهودان بعيهدًا عهن ههذو التطهورات الدوليهة فانضهم
لمعظم هذو المعاهدات

)(1

) (1عدثت يل اريس عا 1967
ع

.

والئ إل دت ار وهل أول عادث لتعل لا دا ل ل

القرب

دى األالار اللاج ا ع التدوث الل لل لد ات  ،وأدى الك إلل ل ت ألظار العال إلل هاه ال

ا أعدث دوياً ها الً يل األوسال العد يا لااك
دا اعدل عدلا ال يل ،ر التدةوث ال ي ةل

يل والي ع ايا ال ي ا العر يا م دراسا قارلا،ال ر ز القو ل لالصدارات القالوليا  ،الل عا األولل،ال وصل ، 2013 ،ص.)134

تعريت اللا دا لعادث أدى إلل ت قق الجزت الس دل لها علد جلوعها عدل ال عاب ال رجاليا ال س اة الج عيث السة ب ةا يقةدر
) (2علد ا ّ
الزيت الاا يل ياه اديج األ ير ويديا يل أالس ا ،ا ه ا الرع أع د ،ه ا عدةل دردور  ،اةالر تسةرب الةل ل
لعو  11ديو جالو
وادارتها  ،ال ت ا اال ادي يا  ،القاهرة ، 2009،ص.37

) (3تعد أ ر ارثا لوويةا ةهدها العةال .يةل يةو السة ت  26أ ريةل ة عةا  1986عيةث ةا

ةا يقةرب ة  200وظةف يع دةو يةل

اللا ا اللووج ا )1،2،3يل ا ا يت إجرات ع ديا عا اة وتجر ا يل الوعدة ال ار عا التل و ل ييهةا االل جةار.
يل االل جار عيث أ التع

تعريه

يل الع ديا اللوويا ا يت أع دة

ا رة لإل عا  ،وت ايلت التقديرات

اعةل

ةا سةاه عا ةل ليةا ال اعةل

الجراييت .وتس ب صر  31ة العةا دي ورجةال اإلل ةات ال علةا جةرات

أ العدد العقيقل ليعايا هاه ال ارثا ،عيةث ةدرت األ ة ال تعةدة عةدد ة

تدةوا سة ب العةادث

أر عةا الف ةةاص ،و الةت السةةدلات األو راليةا إ عةةدد اليةعايا ي دةةغ ث اليةا الف ةةاص و ة ت لظ ةةات دوليةا أاةةرى يةل هةةاه األر ةةا

وتو عت وياة ا ي ع رة الف وأ ثر

تسةعي ألةف ةاص لتيجةا إصةا ته سةرلا الغةدة الدر يةا ال يةت .عةد تسةرب اإل ةعا يةل و ةت

صةير تة لةل العديةد ة األ ةجار والغا ةات ال عيلةا سة ب سةتويات اإل ةعا العاليةه .وسة يت ال للقةا ال عيلةا ال علةا اللوويةا“ الغا ةا
الادق.ا ع د ع د اهلل ع د

الع رات ”والك أل ّ لو األ جار تعول إلل لو زلج يدل سالل .يل لهايا ال لاف ت جرف ودي األ جار ي
لع ةا  ،ية الات اسةتادا اللا ةةا اللوويةةا يةل األاةراض السةةد يا م دراسةا الوليةةا يةةل يةوت القواعةةد والوثةةا ق الدوليةا ،دار اللهيةةا العر يةةا،
، 2001ص. )212

) (1اإلت ا يةات الدوليةا واال دي يةا التةل صةادق عديهةا السةودا يةل جةال ال ي ةا :اإت ا يةا ال عايظةا عدةل العيولةات والل اتات،اإلت ا يةا العا ةا

لد عايظا عدل الل اتات،إت ا يا عظر اجرات التجارب لالسدعا اللوويا يل الغالف الجوج وتعت ال ات ،إت ا يا ويةل لجلةا دا ةا ل ايعةا الجةراد

الصعراوج يل ال رق االدلل ،اإلت ا يا االيريقيا لد عايظا عدل الل يعا وال وارد الل يعيا،إت ا يا ال لةالق الرل ةا اات االه يةا العال يةا ي ةات
لدليور،إت ا يا ع ايا ال وروثات الل يعيا ،اإلت ا يا العال يا لدتجارة يةل العيولةات والل اتةات ال هةدده االلقراض،إت ا يةا ع ايةا الةوا العيوالةات

ال ريا ال هاجرة ،إت ا يا اال

ال تعةدة لقةالو ال عةار  ،اإلت ا يةا اال دي يةا لد عايظةا عدةل ي ةا ال عةر االع ةر وادةيج عةد  ،روت ةول التعةاو

اال دي ةةل ل ايعةةا التدةةوث اللةةاتج ة الزيةةوت وال ةواد اليةةارة االاةةرى عدةةل ي ةةا ال عةةر االع ر،إت ا يةةا يييلةةا الااصةةا ل قةةا االوزو ،اال ت ا يةةا

ال عليةةا االلةةاارال

ر لالل جةةارات اللوويةةا ،روت ول ةةولتل لد ةواد ال سةةتل اة لل قةةا االوزو ،إت ا يةةا ةةازل الااصةةا ةةالتع

الالرة ع ر العدود ،إت ا يا ا ا و ال ااصا االستيراد يل ايريقيا والتع

الليلاو ازرة الاارجيا السوداليا .) 2017 ،

يةةل لقةةل الل ايةةات

يل ع ديات لقل الل ايات الالةرة ع ةر العةدود وادارتهةا ،ةادرة عةوض

()74

امههت الجمعيههة السههودانية لحمايههة البي ههة  ،وهههي جمعيههة شههديدة النشههاط ويههة األثههر إذ
تضم عهددًا وافه ًار مهن العلمهاء والم تصهين بأ امهة العديهد مهن المنتهديات التهي أوصهت بضهرورة
إصدار انون شامل لحماية البي ة  ،فكان أن صدر انون حماية البي ة لعام 2001م.
الو ع ايا ال ي ا لعا  2001م
كانههت الق هوانين الجنا يههة السههودانية منههذ ههانون 1952م  ،و ههانون 1974م  ،ثههم ههانون
1983م  ،وم ه اًر ههانون 1991م  ،كانههت كلههها تفههرد عقوبههة علههي تلههوث اله هواء  ،وال ههذاء ،
وعلي الضوضاء  ،واإلضرار بالصحة العامة  ،كما نصت علي ايقاا اإلزعا العام

)(2

.

أمهها ههانون حمايههة البي ههة لعههام 2001م فقههد جههاء فههي ل 27مههادة موزعههة علههي مسههة
فصههول  ،ولعههل أهههم مهها أحتههوي عليههه هههو تعريفههه للبي ههة  ،والتلههوث  ،وحمايههة البي ههة  ،والم هوارد
الطبيعية  ،والسلطة الم تصة .
جاء في أهداا القانون

)(1

:

 حماي ههة البي ههة وتوازنه هها الطبيع ههي  ،والمحافظ ههة عل ههي مكوناته هها م ههن العناص ههراألساسية  ،ونظمها االجتماعية  ،والثقافية لتحقيق السهالمة والتنميهة المسهتدامة
لصالح األجيال .

) (2الو ع ايا ال ي ا لعا . 2001
) (1ال ادة 4

الو ع ايا ال ي ا السودالل لسلا . 2001
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 تر ي ههة البي ههة  ،واألس ههت دام المس ههتدام للمه هوارد الطبيعي ههة  ،لتنميته هها والمحافظ ههةعليها.
 الربط بين ضايا التنمية والبي ة . التأكيد علي مس ولية السلطة الم تصة عن حمايهة البي هة والسهعي لتحقيهق ههذوالحماية .
 تنشيط دور السلطة الم تصة واألجهزة التابعة لهها ومهع الت ار هي والقصهور فهياألداء .
يالحظ أن هذو األهداا شاملة لو تحققت ألمكن تحقيق حماية بي ية حقيقية  ،كما أن
اله هربط ب ههين التنمي ههة والمحافظ ههة عل ههي البي ههة ه ههو أم ههر مه ههم ل ههم يتحق ههق عل ههي مس ههتوي ال ههدول
الصناعية الكبري  ،ويشار الي أن الصين تتطور فيها التنمية بصورة متسهارعة  ،وتعهاني مهن
تدهور البي ة في مدنها الكبرى

)(1

.

مههن ايجابيههات القههانون أنههه أنشههاء مجلسهاً للبي ههة والم هوارد الطبيعيههة

)(2

 ،وذلههو أن ال هربط

بينهما ضروري لحسن است دام هذو الموارد بما ال ي دي الي التهدهور البي هي .ويحمهد للقهانون

) (1أع د ا ر ال يو ،ال رجل السا ق  ،صم .51
) (2ال ادة 5

الو ع ايا ال ي ا لسلا  2001تلص عدل م

ا )1يل أ جدس يس ل وال جدس األعدل لد ي ا وال وارد الل يعياو  ،وت و له ال اصيا اإلعت اريا.
ا )2ي و

قر ال جدس الر يسل واليا الارلو .

) (3ي و ال جدس تعت إ راف ر يس الج هوريا.
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إنشههاء محكمههة م تصههة بقضههايا البي ههة والتههي صههارت هم هًا محلي هًا موا ليمي هًا ودولي هًا  ،كمهها يجههري
تدريب الكوادر في القضايا البي ية .
أن السودان بعد تشريع هذا القانون د طي ال طوة األولي نحو تلما ووضع هانون
نموذجي للحد من م اطر الكوارث .
الو الديا ال دلل لسلا  2005م
يقصههد بههه مجموعههة مههن التههدابير واإلج هراءات الفنيههة واإلداريههة والقانونيههة المنصههوص
عليههها مههن هههذا القههانون والق هوانين األ ههري ذات الصههلة بأعمههال الههدفا المههدني التههي تت ههذها
الدولة للحيلولة دون التعهر

للكهوارث والتقليهل مهن آثارهها الضهارة علهي المنشهتت والممتلكهات

والبي ههة وحمايههة السههكان ومصههادر الثههروة الوطنيههة والممتلكههات العامههة وال اصههة والم سسههات
وتأمين سالمة المواصالت واالتصاالت واغاثة المنكوبين).(1
ثانياً  :القوانين البيئية الوالئية
الو ع ايا الصعا العا ا واليا الارلو لسلا : 1999
ج ههاء الق ههانون ف ههي ل 10مه هواد ول 3فص ههول  ،موضه هحاً الس ههلطات الم تص ههة بحماي ههة
الصحة العامة بوالية ال رطوم  ،والشروط ال اصة بالمواد الكيميا ية ومدى التلوث وال هواص
الطبيعية لمياو الشرب وفقاً للمعايير الدولية  ،كما وضع الشهروط الكفيلهة لحمايهة اإلنسهان مهن

)(1

ال ادة 3

الو الديا ال دلل لسلا . 2005
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األضه هرار الصه هحية  ،ومواص ههفات أم ههاكن ال ههت لص م ههن النفاي ههات  ،وط ههرق م ههنح التص ههاديق
للشهركات العاملهة فههي مجهال مكافحهة الحشهرات والمبيهدات وتحديههد أمهاكن الههذبيح  .كمها وضهح
العقوبات ال اصة بم الفة مواد القانون .
الو الصعا ال هليا لواليا الارلو لسلا : 2011
ج ههاء الق ههانون ف ههي ل 36م ههادة عله ههي س ههبعة فص ههول  ،متن ههاوالً المه هواد ذات ال ه هواص
الفيزيا يههة أو الميكانيكيههة أو البيولوجيههة أو الكيميا يههة أو أي مههادة أو مهزيو مههن الم هواد يشههكل
طورة بحكم واصه الكيميا ية أو الفيزيا ية أو السمية أو ابليتهها ل نفجهار أو االشهتعال إمها
وحدها أو في تركيب مع غيرهها  ،والتهي إذا لهم تتبهع احتياطهات ووسها ل الو ايهة والسهالمة عنهد
نقلههها أو تههداولها أو ت زينههها أو الههت لص مههن نفاياتههها ههد ينشههأ عههن ذلههو ضههرر ل نسههان أو
الحيهوان أو النبههات أو البي ههة بشههكل عههام .كمهها يلتههزم المنشههاة وفروعههها بههإجراء تقيههيم وتحليههل
للم اطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتو عة مواعداد طة طوار لحماية المنشهاة والعمهال
بههها عنههد و ههو الكارثههة علههى ان يههتم ا تبههار فاعليههة هههذو ال طههة مواجهراء بيانههات عمليههة عليههها
للتأكد من كفاءتها وتدريب العمال لمواجهة متطلباتها).(1

) (1ال ادة 19
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المبحث الثاني  :آليات تطبيق قوانين البيئة في السودان
أوالً  :مجالس الدفاع المدني
منههذ بههدء ال ليقههة حههاول اإلنسههان أن يقههي نفسههه مههن ويههالت الك هوارث فسههكن الكهههوا
والمن ههاطق المرتفعة.ومن ههذ أن تع ههرا عل ههى طبيع ههة ه ههذو األر

وه ههو يواج ههه الم ههاطر بكاف ههة

أنواعه هها منه هها الم ههاطر الطبيعي ههة كاألمط ههار الش ههديدة وم هها يص ههاحبها م ههن صه هواعق وس ههيول
وفيضانات وكذلو األعاصير والزالزل والبهراكين وغيرهها مهن الم هاطر الطبيعيهة التهي ال ي لهو
منههها أي طههر فههي العههالم وكههذلو م ههاطر األوب ههة واألم ه ار

التههي كانههت تفتههو بالمجتمعههات

البشرية  .مع تطور الحياة ازدادت الم اطر التي تواجه اإلنسان ومنهها الح ار هق الصه يرة فهي
المساكن وغيرهها كمها أصهبح اإلنسهان يواجهه م هاطر الحهوادث الكبيهرة فهي المجمعهات السهكنية
والتجاريهة والصههناعية ناهيههو عههن الح ار ههق التههي تنشهأ عههن الحههروب وأعمههال الت ريههب و هنههاو
م اطر الحروب النووية والكيماوية والجرثومية ...الخ .التي تواجه اإلنسان في هذا العصر.
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و ههد تط ههور م ههع اإلنس ههان مفه ههوم الو اي ههة م ههن األ ط ههار وات ههاذ االحتياط ههات والت ههدابير
الالزمة لمواجهة األ طار التي يواجههها بحسهب تلهو الم هاطر ومهع ازديهاد تلهو الم هاطر مهع
تطههور الحيههاة ظهههرت الحاجههة إل امههة منظمههات أ ههذت مسههميات متعههددة لكالحمايههة المدنيههة
لالههدفا المههدني لالههدفا االجتمههاعي لالههدفا السههلمي وغيههر ذلههو مههن المسههميات مههن أجههل
المحافظههة علههى أرواح النههاا ومسههاعدتهم عنههد حههدوث ك هوارث طبيعيههة أو صههناعية فههي زمههن
السههلم أو الحههرب و كانههت إج هراءات الههدفا المههدني بدا يههة فههي ذلههو الو ههت لههذا ظهههرت أهميههة
الدفا المدني بعد الحرب العالمية األولى سنة 1914م حيهث كانهت ال سها ر بهين العسهكريين
أكثر منها بين المدنيين  .بعد الحهرب العالميهة الثانيهة سهنة 1945م بهدأت الهدول تعهي أهميهة
جهاز الدفا المدني نتيجة ال سا ر الكبيرة بين المدنيين و كذلو الدمار الذي لحق بالمنشتت
الم تلفة والم اطر الكبيرة التي تواجهه اإلنسهان وأصهبحت تههدد البشهرية كالناتجهة عهن انفجهار
المفاعالت النووية التي تست دم ألغه ار

سهلمية كمها حهدث فهي محطهة لتشهرنوبل السهوفيتية

ومثههال انفجههار المحههرو الثالههث بمفاعههل فوكوشههيما اليابههاني الههذي حههدث م ه ار بسههبب ال هزالزل
وموجهات اعصهار التسهونامى و هد يحهدث فهي بعه

الهدول التهي لهديها م هاطر مهن ههذا النهو

تسرب إشعاعي.
بدا مفهوم الهدفا المهدني بمها ههو معهروا فهي بلهدان العهالم المتقهدم بإنشهاء األساسهات
والقواعههد العامههة للههدفا المههدني للمسههاهمة فههي مجههاالت الح هوادث العامههة فههي الطي هران المههدني
والسهكو الحديديهة والح ار ههق واالنفجهارات والمههرور واالنهيهارات والفيضههانات واألعاصهير وغههرق
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الب هوا ر وال هزالزل وانهيههار السههدود والتلههوث الكيميهها ي والههذري والتسههمم وذوبههان الثلههو واألوب ههة
السه ههامة والمجاعه ههة والحه ههروب األهليه ههة والحه ههروب التقليديه ههة والكيميا يه ههة والبيولوجيه ههة والنوويه ههة
وغيرها) .(1لذا يجب وضع دراسات مال مة وبحوث أكاديمية وتطبيقية تعالو الم اطر السابقة
والتي يتو ع أن يزداد تأثير بعضها بين حين وآ ر في العقود القادمة.
أما أهم األجهزة التنظيمية للدفا المدني فتتمثل باإلنذار والتنبيه واالتصهاالت واألمهن
أو الم ههابرات ومكافحههة الح ار ههق واإلنقههاذ وأم ههن الميههاو والكهربههاء وال ههاز واإلسههعاا واإلغاث ههة
والنقههل والص ههيانة والمالج ههي كم هها أن الهيكلي ههة اإلداري ههة تت يههر م ههن بل ههد آل ههر حس ههب وض ههعها
السياسي واال تصادي واالجتماعي والج رافي حيث تتكون من أ سام مت صصة ترسم سياسة
بحوث التطوير والعمل الميداني وعال تها مع أجهزة الهدول األ هرى مهن هالل وضهع الم ارجهع
والنظم القانونية واإلعالمية والتوعية الم تلفة).(1
اهتمههت بعه

الههدول فههي مسههاهمة الههدفا المههدني فههي القطهها الصههناعي وذلههو بهههدا

حمايههة الصههناعة واإلبقههاء عليههها واسههتمرارها علههى المسههتويين الههوطني واإل ليمههي فههي حههاالت
الطهوار والحههرب والسههلم وعلههى تزويههد هههذا القطهها الحيههوي الهههام والههذي جمههع فههي طياتههة كههل
مايتعلق بتوفير الحماية في جميع مجاالت الحياة من إطفاء ومكافحة ح ار ق  ,موانقاذ ,مواسعاا
,وو ايههة ,وحمايههة ميدانيههة ,وحمايههة ذاتيههة ,بالمعههدات الحديثههة المتطههورة مواعههداد الرجههال القههادرين

) (1ل ورات الديا ال دلل ال د ا العر يا السعوديا.
) (1ع د
ص.35
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علههى تقيههيم هههذو الم ههاطر ومواجهتههها مسههلحين باإليمههان بههاهلل وبالمعرفههة والقههدرة التههي تمكههنهم
بإذن اهلل من تحقيق الحماية والسالمة للبالد وللسكان).(1
من ذلو الو ت بدا تطور تعريا الهدفا المهدني مهع تطهو ار لثهورة الصهناعية فهي الهبالد
وأعتبههر الههدفا المههدني مههن األجه هزة المس ه ولة عههن حمايههة المجتمههع والثههروات اال تصههادية فههي
الدول ضد كافة الم اطر سواء كانت مصادرها الطبيعية أو كان مصدرها اإلنسان ).(2
اإلنسان يسعي بحكم طبعه وفطرتهه الهي الحهذر وحمايهة نفسهه وممتلكاتهه مهن األ طهار
المحد ههة  ،وذلههو بأنشههطة شههتي علههي أرسههها مهها يعههرا بالتنظيمههات الو ا يههة  ،والههدفا المههدني
يعتبهر الجهههاز أو وسههيلة الدولههة القهادر علههي اعههداد هههذا اإلنسهان وتهي تههه ألداء دور فعههال فههي
م تلا الظروا واألحوال لهذو المواجهة .
رغم تباين دول العالم وا تالا ر يتهم للدفا المدني إال أن هناو اسمًا مشتركًا لهدي
كههل الههدول يجعههل عمههل الههدفا المههدني مهمههة وطنيههة بال ههة األهميههة والههدور والمكانههة لحمايههة
ثروات البالد الصناعية والثقافية  ،واإلجتماعية بل وكل الثروات .
اإلنسههان فههي ه ه ذا العصههر يعههيت مت ي هرات س هريعة ومتتاليههة وبطبعههه فإنههه ينشههد األمههن
والحماية من م ثرات أسلحة التدمير والصراعات واألزمات والحروب  ،كما يسعي الهي تجنهب
الم اطر المصاحبة لالست دامات الصناعية ومها تفهرزو مهن أحهداث مأسهاوية و طيهرة  ،فهرغم
) (1التلور التاريال لل أة الديا ال دلل و ار عده يل ال د ا العر يا السعوديا  ،اصةدار الةديا ال ةدلل ال د ةا ،
والل ر  ،الرياض  ،دو تاريو ل ر،ص.10
) (2ع د
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سسةا األلةوار لدل اعةا

دور الصهناعة الكبيهر فهي رفهاو اإلنسهان وتقدمهه  ،إال أن لهها جوانهب مفجعهة  ،والشهواهد كثيهرة
كحادثتي تشرينوبل النووية وبوبال الكيماوية

)(1

 ،كما أن الكوارث الطبيعية والقدرية تزداد يومًا

بعد يوم وتسجل أر امًا مذهلة في عدد القتلي والمشردين.
لمواجه ههة تل ههو التهدي ههدات ف ههإن اإلنس ههان يبح ههث وبش ههكل مل ههح الت ههاذ ت ههدابير و ا ي ههة
ودفاعية واج ار ية لحماية نفسه وممتلكاته من التبهدد والضهيا  ،وذلهو بسهن األنظمهة والقهوانين
موانشاء أجهزة الدفا

المدني المتمكنة القادرة علي تعب ة المهواد واإلمكانهات لمواجههة الحهاالت

الحرجة  .بالعودة الي دراسة تدابير الدفا المدني في دول العالم نجد أنها ترتفع في مسهتواها
وتطههوير أنظمتههها بقههدر احتهرام تلههو الحكومههات لشههعوبها ومواطنيههها  ،كمهها أن مههدي اسههتجابتها
لتقديم الحماية والو اية هي المقياا لمدي كفاءة تلو التنظيمات وفي ذلو تصنا دول العهالم
في نظرتها للدفا المدني الي أربع ف ات ):(2
ال ةةا األولةةل  :لههديها القههوة والههرد النههووي  ،أو أنههها تعههيت فههي ظههل الههرد النههووي ،
وهذا يكفهي لهرد الهدول األ هري الطامعهة فهي النيهل منهها أو مهن اسهتقاللها  ،وغالبهاً فهإن لتلهو
الهدول احتياطههات ضه يلة فههي مجههال حمايههة السههكان مههن العمليههات الحربيههة  ،فلههدي ألمانيهها مههن
الم ابي ما يحمي  %3.5من سكانها  ،ولدي فرنسها مها يهأوي  %4فهي حهين أن اليابهان وههي
الدولههة الوحيههدة فههي العههالم التههي عانههت وجربههت مأسههاة السههالح النههووي ههالل الحههرب العالميههة

) (1ارثا و ال
يوليو

أسوأ ال وارث الصةلاعيا يةل التةاريو ،عةدثت يةل ديلةا و ةال يةل الهلةد علةد ا عصةل ال جةار يةل صةلل ال يةدات ل ةر ا

ار ايد يل لتصف ليدا  3ديس ر 1984

) (2ع د

ا أدى إلل اللالق ااز يثيل إيزوسيالات وتعرض أ ثر
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لصف ديو لس ا .

الثانية  ،تس ر من بناء الم ابي وتعتبرهها غيهر مجديهة فهي مواجههة السهالح النهووي  .اضهافة
الههي مهها تقههدم فههإن هههذو الف ههة ت تلهها مههع غيرههها فههي نفهها الف ههة فههي مجههال معالجههة األ طههار
الطبيعية والصناعية  ،فلقد كان اإلنطبا السا د بأن لهدي مها يسهمي باإلتحهاد السهوفيتي سهابقًا
دفهها مههدني مههنظم و ههوي  ،إآل أن أحههداث زل هزال أرمينيهها فههي  8ديسههمبر1988م أثبتههت عكهها
ذلههو عنههدما وصههلت فههرق اإلغاثههة واإلنقههاذ ال ارجيههة الههي مههدن لينكههان وسههتاكا وكبروفاكههان
بأرميني هها ي ههوم  9ديس ههمبر 1988م  ،أي ب ههل وص ههول المس ههاعدات الفعلي ههة م ههن موس ههكو بعش ههر
سهاعات  ،وأدرو الجميههع مههدي الهنقص الشههديد فههي فهرق اإلنقههاذ وفههي تجهيهزات الههدفا المههدني
مههع مهها صههاحب ذلههو مههن غيههاب فههي تنظههيم اإلغاثههة والحههظ الجميههع بههأن الر سههاء فههي مو ههع
الكوارث أكثهر مهن المر وسهين  ،والكهل يعطهي تعليمهات متنا ضهة  ،ولهوال المعالجهات الصها بة
من فرق اإلغاثة ال ارجية لمها تجهاوزت موسهكو ههذو المحنهة فهي  23ديسهمبر 1988م  ،وههو
أ ر يوم تمت فيه إزالة األنقا

)(1

.

ال ا الثاليا  :التمتلو الهرد النهووي ولكهن لهها تقاليهدها فهي الحيهاد والبعهد عهن د هول
الصراعات المس لحة  ،مثل السهويد وفنلنهدا وبعه

الهدول األسهكندنافية وسويسه ار  ،ولههم ر يهة

فههي أن الههدفا المههدني يكفههي لصههمودها واسههتقاللها  ،كمهها أن لههديها مههن التنظيمههات مهها يكفههي
لمعالجة حاالت الطوار والكوارث الم تلفة  ،فلكل مواطن مكان بالم ابي المنتشرة في طول
البالد وعرضها  ،كما أن له دو اًر معروفاً ي ديه  ،وعند م الفة ذلو فإنه مس ول أمهام القضهاء

) (1ع د
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و يالحههق انونيهًا  ،وأشههير هنهها الههي النقههات الههدا ر فههي االتحههاد السويسههري حههول جههدوي وجههود
الج ههيت السويس ههري طالم هها أن سويسه ه ار بل ههد محاي ههد م ههع االتج ههاو نح ههو تط ههوير ال ههدفا الم ههدني
وتقليص دور الجيت  ،وفي ذلو تقوية للجبهة الدا لية ).(1
ال ةا الثالثةا  :دول امهت بإنشههاء الهدفا المهدني منهذ نهايههة الحهرب العالميهة الثانيههة ،
أو في األو ات الالحقة لهذلو  ،ولهديها تنظيمهات و هوانين للهدفا المهدني إال أنهها غيهر مكتملهة
أو أن معظم هذو القوانين معطلة  ،وباألصح فإن معظم مهواد تلهو القهوانين غيهر نافهذة لهنقص
فههي المهوارد الماليههة أو بسههبب إعطههاء األولويههة لمشههاريع ال ههدمات كالصههحة والطههرق  ،ويعههاب
علي بع

هذو الدول الهنقص الواضهح فهي تنظيماتهها وعهدم اشهتمالها علهي البنيهات األساسهية

للههدفا المههدني واإلغاثههة وفههرق األنقههاذ واألسههعاا وبالتههالي فههإن ذلههو يههنعكا علههي ههدرتها فههي
مواجهههة الكهوارث الكبيهرة والطبيعيههة والصههناعية  ،و تبله نسههبة الحمايههة مههن المه ثرات الحربيههة
في كل منها بما يقل عن  %1من سكان تلو الدول

)(2

.

ال ةةةا الرا عةةةا  :دول ليسههت ل ههديها هوانين أو بنيههات تنظيمي ههة مال مههة للم ههاطر الت ههي
تواجهها  ،فههي تواجهه م هاطر المجاعهات والفيضهانات واألعاصهير ويتعهر

مواطنوهها للقتهل

والتشرد بسبب عدم تهي ة الدفا المدني ورغم تكرر و و هذو الم اطر  ،فإن الهدفا المهدني
بقي في كل منها دون تطوير).(1

) (1ع د
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الديا ال دلل السودا الل أة والتلور م
عههرا السههودان اشههكاال بدا يههة مههن الههدفا المههدني منههذ ب هواكير القههرن الماضههي إ تصههر
تشههكيلها ودورههها علههى مفهههوم مكافحههة الح ار ههق واالحتيههاط ضههدها .وكانههت هههذو الفههرق تتميههز
بكونههها فر هًا مدنيههة اليربطههها ببعضههها اربههط موحههد وكانههت بههالرغم مههن ا تصههارها علههى مهمههة
اإلطفاء تعوزها اإلمكانيات .لأنظر الملحق ر م ل 5تاريخ إنشاء فرق اإلطفاء بالسودان

.

حيث بدأت دمات اإلطفاء بالسودان عهام 1907م مهع بهدايات هدمات السهكة حديهد،
امهت أول نهواو لفر ههة مطهافي منظمههة فهي ابريهل1952م كوحههدو صه يرة بقههوة وامهها  110مههن
الصا والجنود من بوليا والية ال رطوم.
ص ههدر أول ههانون ي ههنظم وض ههعية المط ههافي كق ههوة نظامي ههة رابع ههة بع ههد الس ههجون ك ههإدارة
مركزية في عام 15فبراير 1978م.

)(2

في عام 1979م بات اذ الحكم الالمركزي نظاما للحكم في السهودان اضهحت المطهافي
ال مركزية بر اسة ص يرة في ال رطوم وضم اليه كل وحدات المطافي بهالمرافق لالسهكة حديهد
– النقهل النههري – المهواني البحريهة – الطيهران المهدني – السهكر – النقهل الميكهانيكى سهابقا –
الم ازن والمهمات سابقا وأصبحت تتبع لوزير الدا لية.

)(1

) (2ق ولةا ع ةد ع ةد اهلل ع ةد ال ةري  ،تقيةي ال اعديةا التلظي يةا ألدارة الةديا ال ةدلل واليةا الارلةو يةل واجهةا ال ةوارث  ،رسةالا د تةةوراه
قد ا الل جا عا الارلو ة عهد الدراسات ال ي يا  ،سلا  ، 2010ص.63

) (1ع اد الدي ع د الدليف ع د  ،ال رجل السا ق ص.45
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حيث أن وانين المطافي الثالثة ل1988 – 87 -79م نصت جميعًا علهى أن تقهوم
هههذو الق هوات بمسههاعدة جهههات اال تصههاص فههي حههاالت الط هوار والكهوارث باإلضههافة لمهمتههها
األساسهية المت صصههة و ههد ظلهت هههذو القهوات تقهدم بعه

ال ههدمات األ هرى التههي تعتبههر مههن

أعم ههال ال ههدفا الم ههدني كإنق ههاذ األشه ه اص المحصه هورين أو الس هها طين ف ههي اآلب ههار  .وكان ههت
إمكانياتها متواضعة ل ساللم – الحبال – الكشافات – أجهزة التنفا – ال برة فهي اإلسهعافات
األولية ).(2
تههم توحيههد كههل فههرق اإلطفههاء فههي الههبالد فههي صههعيد نظههامي واحههد  .ولكههن هههذو الق هوات
اسههتمرت فههي أداء المهههام األصههلية ل اإلطفههاء – االحتيههاط ضههد الحريههق – بشههكل ر يسههي مههع
القيهام بههبع

المهههام اإلضههافية كهاألمن والسههالمة فههي بعه

ومشرو الجزيرة والرهد وسكر النيل األبي

الم ارفهق الحيويههة كقطهها البتههرول

.

فهي ديسهمبر 1991م صهدر أول هانون لجههاز الهدفا المهدني وأنشهي بموجبهه المجلها
األعلي للدفا المدني كجهاز يعني بالكوارث القومية بر اسة وزيهر الدا ليهة وعضهويه الهوزراء
ذوي الصلة).(1

) (2ع ةةةةاد الةةةةدي ع ةةةةد الدليةةةةف ع ةةةةد  ،قد ةةةةا عةةةة الةةةةديا ال ةةةةدلل  ،و ةةةةل الةةةةديا ال ةةةةدلل لواليةةةةا لهةةةةر الليةةةةل عدةةةةل اإللترلةةةةت م
http://www.rnspolice.gov.sd/dep/civdef.htm
ثةل لةو ازرة
يلةوب علةه وعيةةويا ةل ة
الو جهاز الديا ال دلل تلص عدل م ي ل ال جدس ر اسا الر يس أو
) (1ال ادة 2 4
الديا  ،ال دير العا
الثقايا واإلعال ،

قر ار ،دير عا وات ال رلا ،

ثل لو ازرة ال اليا ،

ثل لو ازرة اللقل وال واصالت والسياعا ،

ثل لو ازرة الزراعا وال وارد الل يعيا والثروة العيواليا،

ثل لو ازرة الصعا،

ثل لو ازرة ال اب والريايا.

ثل ل ل والل
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والة الواليات أو

ثةل لةو ازرة الةرج وال ةوارد ال ا يةا ،

ثل لو ازرة التر يا والتعدي ،
يلوب عله.

ثةل لةو ازرة

ثل لةو ازرة الاارجيةا ،

فههي ينههاير 1992م تههم دمههو الق هوات النظاميههة تحههت لهواء هوات الشههرطة وأصههبحت إدارة
الههدفا المههدني إحههدى إدارات الشههرطة المت صصههة  ،مواكبههة للت يي هرات الدسههتورية فههي الههبالد
صدر انون الدفا المدني للعام 2005م وجعل الدفا المدني جهها ًاز أساسهيًا ور يسهًا فهي درء
الكوارث ومس والً عن تطبيق ومراجعة وتقييم وسا ل وطرق الو اية والسالمة.
وتههم وضههع مجموعههة مههن اإلج هراءات والتههدابير الو ا يههة التههي تواكههب النهضههة التنمويههة
الشاملة التي عمت البالد وب اصة التنمية الصناعية وتفاعل معها .
من هذا المنطلق حرصت البالد على إيجاد مراكز للدفا المدني في م تلا الواليات
والمن ههاطق آ ههذة ف ههي االعتب ههار مع ههايير مح ههددة حس ههب متطلب ههات ك ههل والي ههة و محلي ههة ووف ههق
اإلمكانيات المتاحة).(2
تم تأسيا المجلا األعلي للدفا المدني في عام 1991م تحت ر اسة وزير الدا لية
وبموجب انون الدفا المدني لسنة 2005م يعتبر المجلا األعلي للدفا المدني هو المركز
الر يس ههي إلدارة الطه هوار ف ههي ال ههبالد كم هها ه ههو موض ههح ف ههي الديباج ههة لنس ههبة لو ههو الكه هوارث
والنكبههات الطبيعيههة فههي الههبالد ههالل السههنوات الماضههية وهنالههو حاجههة ماسههة إلنشههاء منظمههة
دا لية لحماية الجبهة الدا لية وحفظ األرواح وحماية الممتلكات الش صية والعامة للمواطنين
من كل أنوا ودرجات الكوارث الطبيعية أو التي من صنع اإلنسان ).(1

) (2ع ود ع د ل صديق  ،الديا ال دلل يل الصلاعا  ،دار الل ر ال ر ز العر ل لددراسات األ ليا والتدريب  ،الرياض 1411 ،هة ص.23
) (1ال ادة 4

الو الديا ال دلل لسلا . 1991
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استراتيجيا الديا ال دلل م
استراتيجية الدفا المدني تنبني علي تنفيذ طة الدولهة بإت هاذ كافهة التهدابير والوسها ل
الكفيلة بدرء الم اطر مواعادة إصالح المرافق الم تلفة التهي تهأثرت بالكارثهة فهي إيجهاد المنهاخ
المناسهب لمجههاالت اإلنتهها والسههيطرة عليههها وتوجيهه الجهههود اإلنتاجيههة تحههت ظههروا الطهوار
لتأكيههد اسههتم اررية عمههل كههل الم ارفههق فههي منههاحي الحيههاة الم تلفههة ودعههم ههدرات الههدفا المههدني
لمواجهة كل أنوا ودرجات الكوارث والم اطر.

)(2

أاراض الديا ال دلل يل السودا م
وفق هًا لقههانون الههدفا المههدني لسههنة 1991م فههإن أغ ه ار
تتمثل في األتي

)(3

الههدفا المههدني فههي السههودان

:

 و ايه ه ههة المه ه ههدنيين وته ه ههامين سه ه ههالمة المواصه ه ههالت وحمايه ه ههة المبه ه ههاني والمنشه ه ههاتوالم سسهات والمشهروعات العامهة والممتلكهات ال اصهة فهي حهاالت الطهوار أو
الكوارث العامة عن طريق ات اذ اإلجراءات والتهدابير المنصهوص عليهها فهي
هههذا القههانون والل هوا ح الصههادرة بموجبههه مههع كفالههة األمههن القههومي فههي مثههل هههذو
الظروا.
 تقليههل احتمههاالت و ههو الك هوارث والعمههل علههى و فههها وتطويقههها ومنههع انتشههارهاوتقليل األضرار الناتجهة عن و وعها وت فيا مضاعفاتها.
 إحياء وتطوير العادات السودانية السمحة في العمل الجماعي كالنفير.) (2ع د ي اد ،
) (3ال ادة 8

هو الديا ال دلل ادارة ال وارث  ،أ ادي يا ال رلا  ،الارلو  ، 1996ص. 68

الو الديا ال دلل لسلا . 1991
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 بث الثقافة ال اصة بعمليات الدفا المدني بين المواطنين.إاتصاصات الديا ال دلل يل السودا

يل عاالت ال وارث م

هاء عله ههى
 التوص ههية للجهه ههات الم تص ههة به ههإعالن منطق ههة مه هها منطق ههة ك ه هوارث بن ه ًالمعلومات الواردة إليه.

 الوصول الفوري إلى أماكن الكوارث والعمل على و ا الكارثة وتطويقها ومنعانتشارها وتقليل األضرار الناتجة عن و وعها وت فيا مضاعفاتها.
-

إعههداد وتنفيههذ طههط إ ههالء بع ه

المنههاطق واألحيههاء مههن سههكانها مواغاثههة

المنكوبين.
 تنظيم وتقييد حركة المرور.-

تههوفير وتنظههيم وتوزيههع الم هواد ال ذا يههة والميههاو وغيرههها مههن الم هواد األساسههية
للمواطنين.

 -تقههديم

ههدمات اإلسههعاا الفههوري للمصههابين فههي الح هوادث الحههاالت المرضههية

الطار ة.
 -إستنفار فرق اإلنقاذ لدرء الكوارث.

)(1

المبحث الثالث  :موقف السودان من االتفاقيات والمعاهدات الدولية
أو ًال م ل أة وتلور إدارة القالو الدولل واالت ا يات

)(1

نصت ال حة تنظيم ديوان النا ب العهام لسهنة 1975م علهى تكهوين الهديوان الهذي شهمل
ضههمن إدا ارتههه الم تلفههة إدارة العقههود التههي أيسههندت لههها فههي ذلههو الو ههت ا تصاصههات صههياغة

) (1ال ادة 2 9

الو الديا ال دلل لسلا . 1991

) (1و ازرة العدل السوداليا.www.http://moj.gov.sd ،
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االتفا يات والمعاهدات الدولية التي تكون الحكومهة طرفهًا فيهها بجانهب صهياغة العقهود الدوليهة.
أيض هًا كههان لههها ا تصههاص إبههداء ال هرأى بشههأن المعاهههدات والعقههود التههي تيحههال إليههها وتفسههير
نصوصها.
بموجهب ال حهة تنظههيم ديهوان النا هب العههام لسهنة 1976م تهم إل ههاء ال حهة 1975م وتههم
إنشاء اإلدارة العامة للعقود واالتفا يات الدولية التي كهان مهن ا تصاصهاتها تمثيهل الهديوان فهي
أي مفاوضهات تجريهها أجههزة الدولهة إلبهرام العقهود أو االتفا يهات أو المعاههدات الدوليهة موابهداء
الرأى بشأنها وصياغة االتفا يات الدولية والعقود.
في العام 1981م تم إنشاء إدارة تحت مسمى إدارة القانون العام بموجب ال حة النا ب
العههام لتنظههيم الههديوان لسههنة 1981م ت ههتص بتمثيههل الههديوان موابههداء ال هرأى القههانوني فههي أي
مفاوضهات تجريهها الدولهة إلبهرام العقهود اإلداريهة واالتفا يههات الدوليهة .أيضهاً صهياغة ومراجعههة
العقود اإلدارية واالتفا يات الدولية مواصدار الشهادات القانونية المتعلقة باالتفا يات الدولية.
في العام 1983م ت ّير مسهمى اإلدارة بموجهب ال حهة و ازرة العهدل لتنظهيم الهو ازرة إلهى
إدارة العقود واالتفا يات والقانون الدولي فصارت اإلدارة تضهم شهعبة العقهود وشهعبة االتفا يهات
الدوليهة وشهعبة القهانون الهدولي .تولهت ههذو اإلدارة تمثيهل الهو ازرة موابهداء الهرأى القهانوني فهي أي
مفاوضههات تجريههها أجه هزة الدولههة إلب هرام العقههود واالتفا يههات الدوليههة .أيض هاً مراجعههة وصههياغة
العقههود واالتفا يههات الدوليههة ،وصههياغة أداة التصههديق لالتفا يههات الدوليههة ،وتحريههر مواصههدار
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الشهادات الدالهة علهى الصهياغة والمتعلقهة باالتفا يهات الدوليهة و هد صهدر هرار مجلها الهوزراء
ر م  88لسنة 1988م لتحديد وتنظيم إجراءات ابرام العقود واالتفا يات.
تههم إنشههاء اإلدارة كههإدارة مت صصههة ا مههة بههذاتها بموجههب هرار وزيههر العههدل فههي العههام
1998م وذلو استجابةً للنمو والتطور السريع في العال ات الدولية ،ومواكبةً للتطورات الدولية
ومها أيسهتحدث مهن موضهوعات فههي م تلها مجهاالت القهانون الهدولي اال تصهادية واالجتماعيههة
والثقافية والمدنية والسياسية فضالً عن التوسع في العال ات الثنا ية.
بعد إنشاء اإلدارة كهإدارة مت صصهة ،وازديهاد وتوسهع مهامهها فهي ظهل تطهور المصهالح
والعال ههات الدوليههة ،وتلبيههة للوا ههع الجدي ههد ل ه دارة بوصههفها إدارة مت صصههة و ا مههة ب ههذاتها،
ودورهها الههام فهي إبهرام االتفا يهات الدوليهة ومها ترتبهه مهن آثهار انونيهة والت ازمهات علهى حكومهة
جمهوريهة السهودان فهي عال اتهها الدوليهة ،كهان البهد لههذو اإلدارة مهن إطهار هانوني جديهد أكثهر
د ة و وة يحدد اإلجراءات والضهوابط القانونيهة المتعلقهة بعمهل اإلدارة ،وههو مها تحقهق بصهدور
هرار مجلهها الههوزراء ر ههم ل 195لسههنة2002م الههذي نظههم إج هراءات إب هرام االتفا يههات الدوليههة
تحقيقاً للدور القانوني اإلج ار ي والر ابي ل دارة.
صاحب هذا التطور اإلج ار ي وزيادة حجم العمل بهاإلدارة ضهرورة عمليهة لرفهع مسهتوى
ههدرات و ب هرات المستش هارين القههانونين عههن طريههق التههدريب الههدا لي وال ههارجي لالضههطال
بهدورهم القهانوني فهي د ارسهة وصهياغة مواتمهام إجهراءات االتفا يهات وتقهديم الهرأي القهانوني حهول
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ضههايا ذات صههلة بعمههل اإلدارة ضههمن منظومههة و ازرة العههدل ،وم ارعههاة مصههالح السههودان مههن
الل توافق أحكام االتفا يات مع القوانين السودانية والتوجهات العامة للدولة وفقًا للدستور.
ثالياً م ااتصاصات إدارة القالو الدولل واالت ا يات
ت ههتص إدارة القههانون الههدولي واالتفا يههات بالمسهها ل والموضههوعات الدوليههة فههي إطههار
القانون الدولي وم سساته الدولية واإل ليمية ،وتقوم بالدراسات والتوصيات واإلجراءات الالحقة
بالنسههبة لعال ههة هههذو المسهها ل والموضههوعات بم سسههات الدولههة وأجهزتههها .كمهها ت ههتص اإلدارة
بالمشههاركة وتمثيههل السههودان أمههام المحافههل الدوليههة واإل ليميههة وفههي مجههال التعههاون الثن هها ي.
تفصيالً لهذو اال تصاصات: -
 دراسة الوثا ق القانونية الدولية من معاههدات واتفا يهات وبروتوكهوالت ومهذكراتتفاهم وبرامو تنفيذية وأى وثا ق دولية أ رى ترد إلى اإلدارة.
 تحدي ههد المس ههمى الق ههانوني المناس ههب للوثيق ههة الدولي ههة حس ههب طبيع ههة الموض ههووااللتزامات المترتبة عليه.
 مراجعة صياغة الوثا ق القانونية الدولية واإل ليمية والثنا ية التي ينوى السودانالتو يع عليها.
 إعههداد الش هههادات الدال ههة عل ههى الص ههياغة وأدوات التصههديق ب ههالل تين العربي ههةواإلنجليزية لالتفا يات الدولية التي ينوى السودان التصديق عليها أو االنضمام
إليها.
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 -إعداد الرأى القانوني لالتفا يات الدولية المتعلقة بالقرو

.

 التوصية للجهات الفنيهة ذات الصهلة بموضهو االتفا يهة بعرضهها علهى مجلهاالههوزراء المههو ر أل ههذ العلههم بههها مواجازتههها وتكملههة اإلج هراءات التش هريعية لههها
بالمصههاد ة عليه هها م ههن المجل هها ال ههوطني أو ر ههيا الجمهوري ههة لحس ههب انعق ههاد
المجلا الوطني من عدمه .
 المتابعة مع إدارة التشريع في نشر االتفا يات الدولية في الجريدة الرسمية. تمثي ههل و ازرة الع ههدل ف ههي أعم ههال اللج ههان التحض ههيرية لالتفا ي ههات الثنا ي ههة دا ههلو ار السودان.
 تمثيههل و ازرة العههدل فههي أعمههال اللجههان العليهها والو ازريههة المشههتركة دا ههل و ههارالسودان.
 تمثيههل و ازرة العههدل فههي اجتماعههات ال ب هراء القههانونيين فههي المنظمههات الدوليههةواإل ليمية العتماد االتفا يات الدولية واإل ليمية من ناحية الصياغة القانونية.
 تمثي ههل و ازرة الع ههدل ف ههي لج ههان تقي ههيم عم ههل المنظم ههات الدولي ههة واإل ليمي ههة ف ههيالسودان.
 تمثيه ههل و ازرة العه ههدل فه ههي إعه ههداد وصه ههياغة الوثه هها ق القانونيه ههة مه ههن اتفا يه ههاتوبروتوك هوالت ومههذكرات تفههاهم فههي مجههال التعههاون القههانوني والعههدلي وعرضههها
على مجلا الوزراء المو ر إلجازتها.
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 المشاركة في اللجهان الوطنيهة المشه ّكلة لتنفيهذ االتفا يهات الدوليهة وتضهمينها فهيالتشريعات الوطنية.
 المشه ههاركة فه ههي الم ه ه تمرات واالجتماعه ههات الدوليه ههة واإل ليميه ههة ال اصه ههة بتنفيه ههذاالتفا يات.
 المشههاركة فههي الههورت والسههمنارات والحلقههات العلميههة ال اصههة باالتفا يههات علههىالمستوى الوطني واإل ليمى والدولي.
 إعداد الدراسات والبحوث القانونية في موضوعات القانون الدولي الم تلفة.ثالثاً م أ سا إدارة القالو الدولل واالت ا يات
مههن أجههل مواكبههة التطههورات الدوليههة فههي المجههاالت الم تلفههة ،ولتسهههيل العمههل دا ههل
اإلدارة وتجويد الرأي القانوني في مجال القانون الدولي ،فقد تم تقسيم اإلدارة إلهى أ سهام وذلهو
لفا دة وحسن سير العمل ،مع العلم بهأن ههذو األ سهام ليسهت أ سهام جامهدة بهل سلسهلة مترابطهة
ومتدا لة تعمل على تعميق وتنمية درات المستشارين باإلدارة هذو األ سام هي -:
س القالو الدولل وال لظ ات الدوليا :يتولى هذا القسم دراسة ومراجعة المعاهدات
واالتفا ي ههات الت ههي تبرمه هها المنظم ههات الدولي ههة واإل ليمي ههة العام ههة مث ههل منظم ههة األم ههم المتح ههدة
واالتحهاد األفريقههى وجامعههة الههدول العربيهة مواجهراء الصههياغة لهها موابههداء الهرأى حولههها مواصههدار
األدوات القانونية في اإلطار الدولي .كما ييعنى القسم بدراسة ومراجعة االتفا يات الدولية التي
تبرمههها المنظمههات الدوليههة التجاريههة واال تصههادية مثههل الصههناديق الدوليههة والعربيههة واألفريقيههة
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موابههداء ال هرأي حههول نصوصههها وأحكامههها ،مواعههداد األدوات القانونيههة والشهههادات الدالههة علههى
الصياغة مع إعداد وصياغة الرأى القانوني المصاحب والالزم لنفاذ اتفا يات القرو

.

س ة القةةالو الجلةةا ل الةةدولل :ي ههتص هههذا القسههم بد ارسههة االتفا يههات الدوليههة التههي
تهدا إلى حماية المجتمع الدولي من العوا ب واآلثهار الجنا يهة المترتبهة علهى ارتكهاب الجه ار م
الدولية والتي تزايد عددها واتسع نطا ها نتيجهة لتشهابو المصهالح الدوليهة وتعهدد صهور السهلوو
اإلجرامى .كمها ي هتص بد ارسهة االتفا يهات التهي تهنظم المسها ل ذات الصهلة بحقهوق المهواطنين
والموضههوعات ال اصههة باألجان ههب واأل ليههات والمه هرأة والطفههل .أيض هًا ي ههتص القسههم بد ارس ههة
المعاهدات واالتفا يات الدوليهة ال اصهة بتنظهيم التعهاون الهدولي لمنهع ومكافحهة الجه ار م الدوليهة
التي تضر بمصالح عدد كبير من الدول ،مثل الجريمهة المنظمهة عبهر الوطنيهة وجه ار م الفسهاد
والم درات وغسيل األموال وج ار م اإلرهاب واالتجار بالبشر.
س ات ا يةات ال يةاه وال عةار وال ي ةا والعةدودم ي هتص ههذا القسهم بالقواعهد القانونيهة
العرفيههة واالتفا يههات التههي تههنظم وضههع البحههار بأج از ههها وتفرعاتههها مههن ميههاو إ ليميههة ومنههاطق
متا مههة ومن ههاطق ا تصههادية

الص ههة وج ههرا ههاري والبح ههر الع ههام والمم هرات الما ي ههة الدولي ههة

و لجان دولية و ها البحهر واسهت دام ههذا القها ومها تحتهه ومها فو هه مهن ميهاو وأيضهاً المالحهة
والصيد والثروات الطبيعية.
س االت ا يات الثلا يا :يضم هذا القسم اتفا يات التعاون العربهي واألوربهي واألفريقهي
واآلسيوي ،وي تص بصياغة موابداء الرأي في كهل اتفا يهات التعهاون الثنها ي مهع الهدول الشهقيقة
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والصديقة والتي تشمل االتفا يهات والبروتوكهوالت ومهذكرات التفهاهم والبهرامو التنفيذيهة وجميعهها
تنظم وتحكم التعاون بين السهودان والهدول األ هرى .باإلضهافة إلهى متابعهة ومشهاركة القسهم فهي
أعمال اللجان التحضيرية والو ازرية والعليا المشتركة والمعنية بالتعاون والعال ات الثنا ية.
س األر ة ا والعوسة ا :ي هتص بكافهة أعمهال الجمهع والتصهنيا والفهرسهة واألرشهفة
الور ية واإللكترونية لالتفا يات التي يكهون السهودان طرفهاً فيهها .كمها ي هتص بأرشهفة وحوسهبة
االتفا يههات التههي صههادق عليههها السههودان والمتابعههة مههع إدارة التش هريع فههي نشههرها فههي الجريههدة
الرسمية.
سةةة الدراسةةةات ال عةةةوث م اله ههدا م ههن ه ههذا القس ههم ه ههو مواكب ههة ومتابع ههة الت ييه هرات
والمتطلبات في مجال القانون الدولي ويهتم بالدراسات والبحوث القانونية في مجاالت القانون
الههدولي بفرعيههه العههام وال ههاص للوصههول إلههى المعرفههة الد يقههة والمفيههدة ،ولتطههوير المعلومههات
الموج ههودة أو إض ههافة معلوم ههات جدي ههدة .أيضه هاً يه ههتم القس ههم بتطبيق ههات الق ههانون ال ههدولي عل ههى
المستوى الوطني والدولي.
را عاً م سجل السودا يل جال ال ي ا إ دي ياً ودولياً

)(1

السودان بإتسا مساحته ومو عه الج ارفهي وتنوعهه المنها ي تميهز ببي هة ثهرو ومتنوعهه
,وبالرغم من تصهنيفه ضهمن الهدول اال هل نمهواً فهان السهودان لديهه إهتمامهاً كبيه اًر بقضهايا البي هة
وظل حريصاً على المحافظة على البي ة المتميزو فيهه بجانهب حرصهه علهى التكيها مهع االثهار
) (1و ازرة الاارجيا السوداليا .www/http://mofa.gov.sd/new ،
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السالبة لت ير المناخ بصفة اصة ,وذلو بسهن التشهريعات والقهوانين لحمايهة البي هة والمحافظهة
عليه هها  ,باالض ههافة ال ههى اإلعتن ههاء بالت صص ههات المتعلق ههة بمج ههال البي ههة ف ههى التعل ههيم الع ههالي
والم اركهز البحثيهة ,و يمتلهو السهودان األن ن بهة مهن أفضهل العلمهاء والم تصهين فهى مجهال
البي هة المشههود لههم عالميهاً ,و هد أسههم ذلهو فهى أن يتبهوأ السهودان مو عهاً متقهدماً دوليهاً موا ليميهاً
فى ملا البي ة  ،ومثال لذلو :
-

ترأا السودان مجموعة اله 77والصين للعام 2009م اصهة فهي مفاوضهات
ت يههر المنههاخ فههي فت هرة أساسههية م هن تههاريخ اإلتفا يههة ,حيههث كههان مههن المتو ههع
الوصههول الههي إتفا يههة جديههدة حههول ت يههر المنههاخ فههى نهايههة ذلههو العههام بمدينههة
كوبنهههاجن العاصههمة الدنماركيههة كمهها ههاوم السههودان بالتعههاون مههع بعه
الناميهة النشهطة فهى المفاوضهات مسهعى بعه

الههدول

الهدول المتقدمهة العتمهاد اتفا يهة

ذات طهابع سياسههى بحهت واهمهال وثيقتههى التفهاو

التههى توصهل اليههها ال بهراء

عقههب مفاوضههات مضههنية .كمهها سههاهم السههودان ههالل تر سههه المجموعههة فههى
التوصل الى اتفاق وحلول للعديد من القضايا محل ال الا دا ل المجموعهات
اال ليميههة المكونههة لمجموعههة ال ه 77والصههين .و ههد ههاد السههودان مجموعههة الههدول
النامية بفعالية وجدت االشادة من كافة الدول االعضاء بالمجموعة,
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-

يتهرأا السهودان ممهثال فهي وزيهر البي هة وال ابهات والتنميهة العمرانيهة ,المجلها
الحاكم لبرنامو االمم المتحدة للبي ة ) (UNEPفى الفترة 2013م الى 2015م
كأول ر يا للنظام الجديد للمجلا الحاكم ذو الطبيعة القارية.

-

تم إنت اب السودان م اًر فى المه تمر ر هم  19للهدول االعضهاء فهي اتفا يهة
االمم المتحدة اإلطارية لت ير المناخ الذي عقد بوارسو فى الفترة من 22-11
نههوفمبر 2013م ر يسهها للمجموعههة االفريقيههة فههى مفاوض هات المنههاخ ,وتههتل ص
مهام المنصب في:
➢ التح ه ههدث بإس ه ههم المجموع ه ههة وتق ه ههديم بياناته ه هها ف ه ههى الجلس ه ههات الر يس ه ههية
للم تمرات ويشمل ذلو إعداد البيانات مواجازتها بواسطة المجموعة.
➢ إدارة عملي ههة مش ههاركة المجموع ههة ف ههى المفاوض ههات م ههن ههالل تعي ههين
المنسقين للمجموعة لكل المواضيع وتهوفير الهدعم لههم مهن هالل تنظهيم
االجتماعات التحضيرية وتوفير اماكن االجتماعات.
➢

يهادة االجتماعهات واللقهاءات مهع مجموعهات الهدول األ هري لتنسهيق
الموا هها والتش ههاور وتب ههادل اآلراء م ههع أمان ههة اإلتفا ي ههة لض ههمان لس ههير
المفاوضات والتأكد من مصالح وأهداا المجموعة ويشمل ذلو لقهاءات
مع ر اسة الم تمر والدول المضيفة.
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الت ةةةريعات ال ي يةةةا الولليةةةةام يعتب ههر الس ههودان م ههن أوا ههل ال ههدول الت ههي ام ههت بس ههن
تشريعات وطنية في مجال البي ة  ،وعلى سبيل المثال وليا الحصر:
-

انون الكبريت لعام 1932م.

-

انون مصا د األسماو البحرية 1937م.

 انون حماية البي ة لعام 2001م. انون المبيدات ومنتجات مكافحة اآلفات لسنة 1994م. انون ال ابات والموارد الطبيعية المتجددة لسنة 2002م.ااتصاصةةات إدارة ال ي ةةا ةوزارة الاارجيةام متابعههة التطههورات البي يههة علههي المسههتوي
المحلي واال ليمي والدولي .و تقوم اإلدارة باستقطاب الدعم الفني والمهادي مهن تلهو المنظمهات
الدوليههة واال ليميههة المعنيههة بالبي ههة والههدول المانحههة إلنفههاذ الب هرامو البي ههة الم تلفههة مههن وا ههع
االتفا يات والقوانين البي ية التي إنضم لها السودان.
إدارة ال ي ةةا والجهةةات ال تاصصةةا م تتعههاون إدارة البي ههة فههى عملههها مههع الم سسههات
الحكومية وغير الحكومية الم تصة ,المعنية والناشطة فى مجال ا تصاصها وتشمل:
 و ازرة البي ة وال ابات والتنمة العمرانية. المجلا االعلي للبي ة والموارد الطبيعية. الهي ة العامة لالرصاد الجوي. المجلا القومي للتنمية العمرانية . و ازرة الصناعة.()100

 و ازرة الزراعة والرى. و ازرة الموارد الما ية والكهرباء. و ازرة المعادن. م اركههز البحههوث وم سسههات المجتمههع المههدني الناشههطة فههى مجههال حمايههة البي ههةبم تلا مجاالتها).(1
المبحث الرابأ  :دورالماسسات الطوعية في الحد من مخاطر الكوارث
بدأ العمل الطوعي في شكل مبادرات اجتماعية اعدية وتطور عبرها وما تزال
كثيههر مههن المجتمعههات تحههافظ علههي هههذا اإلرث فههي شههكل م سسههية تتصههل بعاداتههها وتقاليههدها.
لكي تقوم منظمات المجتمع المدني لالوطنية واألجنبية  ,المنتشرة فهي معظهم دول العهالم التهي
تعهاني مهن تهدهور فههي أوضهاعها البي يهة أو اال تصههادية أو االجتماعيهة أو السياسهية فهرادي أو
مجتمعهة ,بهدورها علهي أكمهل وجهه البهد لهها مهن التركيهز علهي آليهات العمهل الطهوعي الموروثههة
لههدي الههدول أو المجتمعههات التههي تتعامههل معههها ،ذلههو الن لهههذو اآلليههات دور كبيههر فههي تفعيههل
دور المنظمات وتيسير ما تقوم به من نشهاطات سهواء أن ارتبطهت بتنميهة مجتمهع مها أو بهدرء
كارثة عنه).(1

) (1و ازرة الاارجيا السوداليا ،ال رجل السا ق.
) (1ع ر صل ل عياتل  ،دور ليات التلو يل إدارة ال ةوارث يةل السةودا  ،جدةا دراسةات ايريقيةا  ،العةدد  ، 38ر ةز ال عةوث و الدراسةات

االيريقيا  ،جا عا ايريقيا العال يا  ،الارلو  ، 2007،ص .2
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ال ال ههي دور آلي ههات التط ههو ف ههي إدارة الكه هوارث
وس ههوا نتط ههرق ف ههي ه ههذا المبحه هث أو ً
بالسودان ثم الي إحدي م سسات العمل الطوعي في السهودان ممثلهة فهي منظمهة أنها السهودان
"مركز الطوار والكوارث موادارة األزمات" .
أوالً م دور ليات التلو يل إدارة ال وارث
يعرا التطو بانه ال دمات التي تقدم ار إطار العمل ،دون تو ع ألي منفعة أو
أي مردود مادي ،على أن تعود هذو ال دمات بال ير على المجتمع ككل .بمعني آ ر هو
كل جهد جسماني أو عقلي يبذله األفراد أو الف ات أو الجماعات مبادرين طا عين م تارين
أح ار ار بقصد تقديم دمات أو إسداء نفع اجتماعي أو ا تصادي لمصلحة اآل رين دون
مقابل مادي أو عيني.
تتفاوت م سسات التطو بين التقليدية القا مة علي تبادل ال دمات واالستجابة
الجماعية لحاجات المجتمع في أو ات الشدة لالنفير ,الفز والم سسية القا مة علي الت طيط
والتنفيذ والمتابعة والتنسيق والتمويل ال ارجي  ..إلخ

والمتمثلة في منظمات المجتمع

المدني .للتطو نماذ عدة ,فيمكن أن يكون ببذل الجهد العضلي أو بالتبر بالمال والدم
لذوي الحاجة أو باألفكار ويمكن أن يتمثل حتى في إسداء النصح واإلرشاد).(1
إن التطو هو مة العطاء بالنسبة للمتطوعين والمجتمع علي السواء.ذلو آلن
المتطو يبذل ار

ل يرو ما زاد عن حاجته من درات جسمانية ومادية واجتماعية

) (1ع ر صل ل عياتل  ،ال رجل السا ق ،ص.3
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وا تصادية وغيرها .أما بالنسبة للمجتمع فإن هذا البذل يعبر عن يم المجتمع الفاضلة في
إطار التراحم والتكافل والتعاضد وال يتقيد العمل الطوعي بزمان ومكان معينين أو بمجتمع أو
بدين أو بعرق دون اآل ر طالما أن هدفه أنساني في المقام األول).(2
بهذا المفهوم يصبح التطو في منظومة الفكر المادي على طرا نقي

لمفهوم

الواجب ومن هنا أتي التفريق بين العمل الطوعي وغير الطوعي .علي ذات النهو بين
القطا

ال يري لالالربحي  ،و طا

األعمال لالربحي

والمنظمات الحكومية وغير

الحكومية.
ي تلا األمر في الفكر اإلسالمي والمسيحي؛ إذ يتصل التطو في الفكر اإلسالمي
بالفر  ،كاتصال السنة بالواجب .و د ينتقل العمل الواحد من مو ع التطو إلى مو ع
الفريضة ِ
الملزمة .إذ أن األعمال المرتبطة بفرو

الكفاية غالبا ما يتم القيام بها لمصلحة

المجتمع بواسطة أفرد أو جماعات لها الرغبة والتأهيل للقيام بمثل هذو األعمال طوعا .فإن
لم ينه

به أحد صار العمل المطلوب فرضاً يملزماً ،ويأثم الجميع ما لم يقم هذا الفرد أو

تلو الف ة أو الجماعة أو غيرها بأدا ه على الوجه الذي يكفي حاجة المجتمع .لقد حث

) (2ال رجل السا ق ،ص. 4
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اإلسالم في مواضع عدة علي أهمية التطو  ,منها
لَّهي"

)(1

ط َّو َ َ ْي ًار َفهيَو َ ْير
وله تعاليَ " :ف َمن تَ َ

ط َّو َ َ ْي ًار َفِإ َّن الّله َش ِ
اكر َعلِيم "
و وله تعالي َ " :و َمن تَ َ
َ

)(2

جاءت التوجيهات النبوية تحث وتشجع المتطو باألجر الوافر في اآل رة ،حتى وصل
األمر أن يكون ذلو التطو وتلو ال دمات المبذولة أفضل من كل أنوا العبادة الفردية ،ألن
التطو عبادة يحصد ريعها المجتمع  ،فمن تلو التوجيهات النبوية وله صلى اهلل عليه وسلم
" :ل ن يمشي أحدكم في حاجة أ يه  ،ير من أن يعتكا في مسجدي هذا شه اًر" ويقول
صلى اهلل عليه وسلم في حديث آ ر " :أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين" وأشار إلى
الوسطى والسبابة .و لعل في وله " :إن هلل عبادًا ا تصهم بقضاء حوا و الناا حببهم في
ال ير وحبب ال ير إليهم أنهم آمنون من عذاب يوم القيامة" وفي وله صلى اهلل عليه وسلم
" :من كان له فضل ظهر فليعد به على من ال ظهر له" وفي وله " ير الناا أنفعهم
للناا" دعم ال محدود لقيم التطو .
يدعو اإلنجيل إلي التسامح ويعضد ثقافة بناء السالم ويعمل علي إشاعة يم الحب
واإليثار بين الناا ,إذ يقول "أن تحب ريبو كنفسو" وفي هذا تشابه لقوله " حب أل يو
ما تحب لنفسو").(1

) (1سورة ال قرة اآليا م ا )184و ر
ا يا ال لسو يل عقه ا اي

ل )

اإليلار وال ديا اإ

علل األيا يل ت سير الجاللي و ال ا

ع اسم إال العا ةل وال ريةل إاا أيلرتةا اويةا عدةل الولةد يإلهةا

تلو اي ار) الزيادة عدل القدر ال ا ور يل ال ديا ايهو) أج التلو اايةر لةه  ،وأ تصةو وا) تةدأ ا ةره اايةر

لت تعد و ) أله اير ل

يايعدوهو .

ادصةا هةا هلل تعةالل ,يةإ اهلل
) (2سورة ال قرة اآليا م ا )158و ر علل األيا يل الت سةير ال يسةر و ة يعةل اللاعةات لواعيةا ة ل سةه
ً
أعدا ثقال ارةو.
تعالل ا ر يثيب عدل القديل ال ثير ,عدي أع ال ع اده يال ييعها ,وال ي اس ً
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ساهمت البي ات الج رافية المتنوعة والتدا ل اإلثني والثقافي في السودان في لق
أساليب عدة مواستراتيجيات إيجابية للتكيا مع شح الموارد موادارتها من ناحية ,والكوارث
الطبيعية والبشرية من ناحية أ ري وأصبحت هذو اإلستراتيجيات تشكل بطريقة أو بت ري
ارطة البناء االجتماعي وثقافة التعايت السلمي في السودان وفي ما يلي عر

لبع

هذو اآلليات:
لأ ال ار و ا :هي آلية من آليات ف

النزاعات في دارفور .والراكوبة ل ة هي الثقيفة

وتعنى مظلة تبنى من المواد المحلية لحشا ت جافة " ت" وفرو أشجار يستظلل بها عند
الظهيرة .يكثر وجودها في المناطق الزراعية وفي فناء المنازل في المناطق الريفية
والحضرية علي السواء في السودان .ويعبر عن معني الراكوبة اصطالحا للداللة علي
أمرين) :(1يشير األول إلي اتفاق طرفين صمين علي الجلوا علي ما دة المفاوضات لف
ن از بينهما .الثاني إلي جلوا الطرفين فعال تحت الراكوبة بوجود طرا ثالث محايد ,يستمع
في هذو الجلسة للمرافعات ويصدر الحكم ويبرم عقد صلح بين الطرفين  .وهي بهذا المعني
أ رب إلي مفهوم كلمة "مجالا الصلح" الشا عة في معظم ربو السودان.
إن بول الطرفان ال صمان علي مبدأ الراكوبة ,الذي يتقدم يبادر به عادة الطرا
الثالث المحايد إعالن للهدنة،وفي الهدنة أو التأجيل إيضاح لداللة أ ري ضمنية تشير إلي
دور الراكوبة لل ة في االحتفاظ باألشياء التي ال حاجة للناا بها في الو ت الراهن ,فترفع
) (1ع ر صل ل عياتل  ،ال رجل السا ق  ،ص . 4
) (1ال رجل السا ق ،ص . 5
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علي سقا الراكوبة أو فو ها لحين الحاجة .وللراكوبة بعد آ ر يتصل بسعة المكان ورحابته
و لوة من االلتزام المفرط في الجانب البرتوكولي والضيافة).(2
وحتى تسود روح التسامح بين الطرفين يتصل بالراكوبة سلوو عرفي آ ر يسمي
براد الشاي .وهو تعبير عن رضا الطرا المدان و بوله الحكم الذي صدر في حقه .ويتمثل
أن يقوم الطرا المدان بتكريم الطرا الثاني في الن از والطرا الثالث المحايد .علي الرغم
من أن هذا التكريم يرمز له ببراد الشاي إال أنه في وا ع األمر يوم تذبح فيه الذبا ح وتعد
فيه الوال م ويشرب فيه الحضور الشاي تعبي ًار عن القبول بالحكم والتسامح والسالم).(1
لب الل ير :هو آلية أ ري هي آليات العمل الطوعي في مجال التنمية شا عة في
معظم ربو السودان .تقوم فكرته علي إدارة الو ت ,وذلو باستنفار عدد من الناا ل نجاز
عمل معين في و ت معين يصعب القيام به في الظروا "العادية" ،وهو عمل طوعي
الص غير مأجور .األصل فيه استنفار الناا وشحذ هممهم بواسطة مبادر أو صاحب
الشأن نفسه ألداء مهمة لصالح فرد مستضعا أو أفراد أو جماعات للنفير صور عدة تظهر
في كثير من الممارسات اليومية .من هذو الصور النشاطات المتصلة بالعمل الزراعي مثل
الزراعة والنظافة والحصاد والمتصلة بتوفير مياو الشرب كحفر اآلبار والحفا ر ونظافتها
والمتصلة بالمسكن كبناء الدور إلي غير ذلو من األعمال التي تتطلب المجهود العضلي
الجماعي .ليا بالضرورة غالبًا ما تتصل أعمال النفير بالزراعة المطرية الجروا والزراعة
) (2ال رجل السا ق  ،ص .6
) (1ال رجل السا ق ،ص. 6
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الحوضية التي يكون عامل الو ت حاسما في تحديد و ت الزراعة والنظافة وغيرهما .اصة
إذا ما وضعنا في الحسبان ارتباط الزراعة المطرية بنظام العين لالذ ار "الض ار " ,النترة,
الطرفة الجبهة

)(2

 . .....فإن فات الو ت المعين للزراعة ,والمتفق عليه عرفًا استنادا علي

ال برة والتراكم المعرفي ا تلفت معايير النشاطات الزراعية األ رى ألن لكل عينة نشاط
معين ي دي فيها .فمن تو ع فوات أوان الزراعة استنفر من يحسب فيهم ي ار لمساعدته فيأتي
كل متطو بمعوله وو ته وساعدو .ويقوم المستنفر بتوفير ال ذاء الكافي للمتطوعين).(1
ل

ال ز م وهو آلية من آليات العمل الطوعي القا مة علي العدالة ونصرة وم ازرة

الضعيا .د يكون الضعيا هذا ويا بمعايير القوة في المجتمع الذي يعيت فيه .ولكنه عند
حدوث النا بات يصبح في أما الحاجة إلي وة اآل رين ليزيدوو وة .وتتمثل النا بات في
مشاهد عدة منها ا تفاء أثر مال مسروق أو نجدة غريق أو البحث عن حيوانات أو بها م
سر ت أو ضلت أو است اثة ملهوا طلب النجدة و ال بلهجة سودانية يا "أبو مروو" وكان
في مو ا ال يحسد عليه).(2
بل ة إدارة الكوارث يكون الش ص المست يث هذا في "مرحلة الطوار " وهي أولي
مراحل مواجهة الكارثة وتتميز بقصر الفترة الزمنية ,مقارنة ببقية المراحل والت بط وكثرة
األ طاء اصة إن كانت التدابير المتصلة باالستعداد للكوارث ضعيفة .لعل في هذا تبرير

) (2الا ار والي ار و ,اللترة ,اللريا الج ها  ،وا يت اصلد عديها عرياً يل السودا لدزراعا .
) (1ع ر صل ل عياتل  ،ال رجل السا ق ،ص . 6
) (2ال رجل السا ق  ،ص .7
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لما يحدث من تل نفا ب ير صد أو إلحاق أذي جسيم لش ص غير مقصود إذا ما
ال ًً علي وجود لصوص في منزله .و د يحدث القتل أو إلحاق األذى
ال دا ً
است اث أحد لي ً
لظن الفاعل أنه يصيب اللص فيصيب آ ًار).(1
لد الهدقي م هو آلية متميزة من آليات العمل الطوعي أنفرد بها أهل شرق السودان
وسادت بين أفراد بيلة الهدندوة علي وجه التحديد .فالهلقين عبارة عن هدايا عينية تقدم عادة
في شكل حيوانات من أفراد القبيلة لكل من تأهل للحياة الزوجية .ويقوم العريا بجمعها
بنفسه .إذ ي ر في جولة تست رق من سبعة أيام إلي عشرة أيام تبدأ عادة في اليوم ال اما
من زواجه يقصد فيها أهلة وأ اربه .يصطحبه في هذو الجولة ,علي ظهور الجمال مجموعة
من الشباب من أبناء عمومته وأ واله عند وصولهم دار أحد األ ارب يكرمون وتقدم لهم
هدية في شكل رأا أو رأسين من الضأن أو الماعز أو اإلبل علي هذا المنوال يسير الحال
إلي أن يطوا العريا بمعظم أهله وأ اربه يجمع في نهاية األمر ما تجود به أريحيتهم من
حيوانات تتراوح بين  20 - 10رأسًا من م تلا أنوا
المفتر

الحيوانات وهي الثروة التي من

أن يبدأ بها العريا حياته الجديدة عليه فان الهلقين في وا ع األمر وسيلة من

وسا ل التأهيل اال تصادي ووسيلة من وسا ل توزيع الثروة إذ أن فيه ضمان أن يظل كل فرد
مالكاً لعدد من الحيوانات ).(2

) (1ع ر صل ل عياتل  ،ال رجل السا ق  ،ص . 8
) (2ال رجل السا ق  ،ص . 8
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لهه اليتها وت :هو أيضا آلية من آليات العمل الطوعي سادت بين أفراد بيلة
الهدندوة .وهو نظام إهداء أشبه بأن يتبر المرء بأرباحه مع احتفاظه برأا المال .يعبر
اليتهاموت عن دور الفرد الموسر إن كان يملو ثروة حيوانية كبيرة االجتماعي تجاو المعوزين
في المجتمع .يتمثل ذلو في إهدا هم ص ار الحيوانات أو تسليفهم حيوانات مدرة لضلبان
علي أن يقوم الفرد المعوز برعايتها واالستفادة من ألبانها وردها إلي صاحبها إن جا
ضرعها .وللموسر في هذو الحالة أن يستردها أو يبدله غيرها أو أن يهديها له كلية وهذا هو
المحمود).(1
يعكا اليتهاموت أو ما يسمي "بالقطيفة" في وسط السودان صورة حية من اإليثار
و التكافل االجتماعي وفي ذلو أمن غذا ي لضسر الفقيرة.
لو صور أارج :هنالو صور أ ري كثيرة ومتعددة ال يتسع المجال لذكرها تتمثل
في تزويو العلماء ورجال الدين الوافدين ,وفاءاً لهم وتقدي اًر ل دمتهم الجليلة تشجيعهم على
االستقرار لكي ي سسوا ال الوي ودور العبادة ويعلموا الناا أمور دينهم ودنياهم .شجع على
ذلو سالطين دارفور حيث دم إلى دارفور غالبية العلماء بدعوة كريمة منهم فأحسنوا
وفادتهم وملكوهم األراضي.
صور أ ري تتمثل في المسيد وهو مقر صوفي يعلم القران ويأوي ويكرم الضيا
لالتكية ويساهم في حل المشكالت االجتماعية ويساهم في ميزانية تسيير المسيد ال يريين
) (1ال رجل السا ق  ،ص.9
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بالمنطقة التي يوجد فيها .وكثي ار ما أعتبر المسيد نواة لقرية أو مدينة سودانية كما حدث في
مسيد كل من "أم ضوا بانو طيبة الشيخ عبد البا ي و الزريبة و ود حسونة".
من الصور األ رى ,الض ار وهو غرفة كبيرة أو ديوان كبير في الحي أو القرية,
يجتمع فيه الرجال لمنا شة ضاياهم ويتناولون فيه وجباتهم التي يساهم فيها جميعهم كل بما
توفر له ومن لم يجد في بيته شيء فال حر عليه موان كان هنالو ضيوفاً أكرموا ضمن
الحضور.
هنالو السبيل ,وهو جرار الماء البارد تعد للسابلة يشرب منة ال ادي وال ار ح يمض
متى ما فرغ أو كاد بواسطة القا م عليه الذي بجانب ذلو يتولي نظافته وحمايته .ومنها
المساهمة في األفراح واألتراح لالكشا والمساهمات العينية موايواء طلبة العلم ورعايتهم.
كما ت صصت بع
والعالي كاست جار بع

ضروب العمل الطوعي بالمساهمة في نفقات التعليم العام

الم ثرين الدور في بع

األحياء لتستقل سكنا لطالب الجامعات.

ديما تكفل صندوق البجا بكل بنفقات التعليم العالي لمجوعة من الطالب أوفدهم للدراسة
الجامعية بسوريا ومصر هم اآلن من رواد الحركة الثقافية والسياسية بشرق السودان).(1

) (1ع ر صل ل عياتل  ،ال رجل السا ق  ،ص.12
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اآلليات المذكورة هي ماجرت عليه عادة

)(1

وعرا

)(2

أهل السودان في حاالت

الكوارث  ،وهي من آليات الحد من م اطر الكوارث علي المستوي المجتمعي المعروفة في
السودان ،واوضح دليل علي ذلو ا تيار مجتمع جزيرة

توتي)(3

في اليوم العالمي للكوارث

من بل برنامو األمم المتحدة للحد من م اطر الكوارث،ضمن أفضل ثمانية مناطق العالم
في است دام المهارات التقليدية والثقافية للحد من م اطرالفيضان)،(4ولجزيرة توتي تاريخ
طويل من الص ار مع فيضان نهر النيل ،وكان أبرزها فيضان عام 1946م الذي كاد أن
ي رق الجزيرة لوال بسالة األهالي وصمودهم..
ثالياً م ال سسات اللوعيا و لظ ا ألا السودا ة ر ز اللوارئ وال وارث وادارة األز اتو
مركه ههز الط ه هوار والك ه هوارث موادارة األزمه ههات هه ههو إحه ههدي إدارات منظمه ههة أنه هها السه ههودان
متميز من صهفوة بهراء إدارة األزمهات والكهوارث الممارسهين والهذين
اً
المت صصة ،يضم فريقاً
تتوفر لديهم سابق برة عريضة للتعامل والسيطرة على األزمات والكوارث الم تلفة من الل
براتهم السابقة باألجهزة والو ازرات ومنظمات العمل الطوعي المعنية بالتعامل مع كافة أنوا
) (1العادة م ع ارة ع ا يستقر يل الل وس

األ ور ال ت ررة ال ق ولا علد الل ا السدي ا  ،واالعادة ع ةا) ة القواعةد ال ه ةا يةل ال قةه

االسةال ل  ،وهةةل دليةل عدةل يسةر ال ةةريعا االسةال يا ورعايتهةةا ل صةةال ال جت ةل ال سةةد ،ايعقةوب ة ع ةد الوهةةاب ال اعسةي  ،اعةةدة العةةادة
ع ا ودراسا لظريا تأصيديا تل يقياو ،

) (2العرف :هو ج وعا

ت ا الر د  ،الل عا الثاليا  ،الرياض ، 2012،ص . )21

ال عايير أو ال اهي أو ال عةايير االجت اعيةا أو ال قةاييس ال ت ةق عديهةا أو ال لصةوص عديهةا أو ال ق ولةا
عيلا

ةل

ثير ا تأتل يل صورة عادة .و د تتعول ألوا
عا  ،والتل ًا
أو إل اا العرف اعدل س يل ال ثال ،القوالي التل تعدد جالب اللريق الاج يل غل أ تسير ييه ال ر ات) .ويل ال ي ةا االجت اعيةا ،ر ةا يعةت ظ

العرف لا ل والقالو اير ال توبو
الت ريل يل السودا .

القواعد أو العادات إلل ةالو  ،ور ةا يةت إداةال ت ةريل تلظي ةل لصةيااا

العادات ا ثالً ،اللريقا التل يرعب ها اللاس عيه ال عض ،ال صايعا األيدج) وهةو ة

صةادر

) (3تقل جزيرة توتل يل السودا علد لقلا التقات لهرج الليل األزرق واأل يض يل العاص ا الارلةو  ،وتعةيل جزيةرة تةوتل ثةالث ةد ر يسةيا
وهل العاص ا الارلو  ،و عرج ،وأ در ا  ،وت دغ ساعا هاه الجزيرة تسع ا ا وا سي يدالاً .

) (4ررت الج عيا العا ا لأل
ال وارث ،والهدف

وعةدا لالعت ةال ةاليو الةدولل لدعةد
ال تعدة يل  21ةالو األول عةا  2010تعديةد 13أ تو ر ت ةري األول
ً

االعت ال هو توعيا اللاس ي يا اتااا إجراتات لدعد
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الر تعريه لد وارث.

هز مههن صههفوة أسهاتذة الجامعههات
األزمهات والكهوارث ،وكهذلو يضههم المركهز فريقهًا متمي ًا
المت صصهين فهى علهوم إدارة األزمهات و كافهة العلهوم اإلنسهانية المرتبطهة بمجهاالت اإلدارة
والسهيطرة علهى األزمهات والكهوارث باإلضهافة الهي عهدد مهن المتطهوعين المهدربين تهدريبًا عهالي
المستوي علي اعمال الطوار والكوارث موادارة األزمات

)(1

.

مجال عمل المركز :
تتسهع مجهاالت عمهل المركهز وتتنهو لتشهمل كافهة أنهوا األزمهات والكهوارث الطبيعيهة
والصناعية والتكنولوجية والبي ة سواء كانت من فعل الطبيعة او من تد ل اإلنسان فيها و تمتد
لتشمل كل السودان والعالم ال ارجي.

)(2

كهذلو هدمات إنشهاء وتصهميم وحهدات إدارة األزمهات بهالو ازرات واألجههزة الحكوميهة
والهي ات المس ولة عن التعامل مع األزمات والكوارث.
كما يقدم المركهز هدمات تصهميم وتطهوير الهنظم واإلجهراءات المرتبطهة بفعاليهات إدارة
األزمهات وكهذلو إجهراءات و طهط التنسهيق مهع األجههزة الحكوميهة المسه ولة عهن التعامهل مهع
األزمات والكوارث).(3
يقدم المركز العديد من ال دمات الهامة التى تعمل على تنمية مهارات و درات صانعى
القهرار فهى إعهداد د ارسهات و ه ار ط الم هاطر مواعهداد طهط وسهيناريوهات مواجههة األزمهات

) (1صعب ع يب رعو  ،دليل ر ز اللوارئ وال وارث وادارة األز ات  ،لظ ا ألا السودا  ،الارلو ، 2012ص .3
) (2ال رجل السا ق ،ص. 4

) (3ال ادة  2 2ال عا تلظي ع ل ر ز اللوارئ وال وارث وادارة األز ات  ،لظ ا ألا السودا  ،لسلا . 2013
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والكهوارث واألسهاليب التطبيقيهة للتعامهل مهع العنصهر االنسهانى ووسها ل اإلعهالم فهى حالهة
األزمات والكوارث).(1
كما يقدم المركز العديد من ال دمات االستشارية فى المجاالت المتعددة المرتبطة بإدارة
األزمهات والكهوارث وذلهو مهن هالل إعهداد طهط مواجههة األزمهات والكهوارث والسهيناريوهات
واألساليب العالمية الحديثة المتبعة للحد من ال سا ر فى حالة حدوث األزمات والكوارث).(2
الهدف من المركز :
نشثر المعرفثة وزيثادة الثوعى بأهميثة تبنثى وتطبيثق مثدلل ادارة االزمثات فثى الماسسثات
ومنومات المجتمأ المدني .
يسهعى المركهز إلهى نشهر المعرفهة وزيهادة الهوعى بأهميهة و طهورة تبنهى وتطبيهق أدوات
وأسهاليب إدارة األزمهات والكهوارث والتهى أصهبح اسهت دامها حتميهاً لهدى مت هذي القهرار فهى
الم سسهات ومنظمهات المجتمهع المهدني لتفهادى الو هو فهى األزمهات والكهوارث والحهد مهن
ال سا ر واآلثار السليبة لالزمات والكوارث فى حالة و وعها .كما أصبحت اآلن إدارة األزمات
تحدى حقيقى ل دارة فى ظل المت يرات العالمية بما تحمله من تحديات وت يرات سريعة تحمل
فى طياتها العديد من الم اطر التى تحيط بكافة الم سسات ومنظمات المجتمع المدني).(1
ويهتم تحقيهق ذلهو الههدا مهن هالل تهوفير العديهد مهن البهرامو التدريبيهة والشههادات
المهنيهة المت صصهة والمه تمرات والسهمنارات وورت العمهل المت صصهة فهى إدارة األزمهات
والكوارث على م تلا أنواعها ،والتى ت طى كافة احتياجات منظمهات المجتمهع المهدني وكافهة
) (1ال رجل السا ق  ،ص .5
) (2ال ادة  5 2ال عا تلظي ع ل ر ز اللوارئ وال وارث وادارة األز ات  ،لظ ا ألا السودا  ،لسلا . 2013

) (1صعب ع يب رعو ،ال رجل السا ق  ،ص.6
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أنوا وكافة أنوا الم سسات التجارية والصناعية والزراعية وصهناعة البتهرول و الفهه ،وذلهو
من الل طة سنوية للبرامو التدريبية.
إعداد القيادات والكوادر الماهلة
يههدا المركهز إلهى إعهداد جيهل متميهز مهن القهادة صهانعى القهرار المه هلين بأحهدث
األسهاليب العلميهة والتطبيقيهة إلدارة األزمهات والكهوارث والهذين تهوفر لهديهم كافهة األدوات
واألساليب التى تمكهنهم مهن التنبه بالم هاطر واألزمهات والكهوارث ولهديهم كافهة االسهتراتيجيات
وال طهط والمههارات وال بهرات والقهدرات لتفهادى حهدوث األزمهات والكهوارث والتعامهل والسهيطرة
عليها والحد من ال سا ر فى حالة حدوثها .ذلو من الل صقل مهارات وتنمية درات كبار
القهادة مهن هالل المشهاركة فهى العديهد مهن البهرامو التدريبيهة التطبيقيهة والشههادات المهنيهة
المت صصهة

)(2

فهى إعهداد يهادات إدارة األزمهات والكهوارث والتهى يقهدمها المركهز مهن هالل

فريق من ال براء والمستشارين الممارسين لمجاالت إدارة األزمات والكوارث).(1
المساعدة فى ترشيد طرق صنأ القرارات قبل وأثناء وبعد األزمات والكوارث
يقهدم المركهز العديهد مهن ال هدمات االستشهارية والبحهوث والد ارسهات التهى تعمهل علهى
مسهاعدة مت هذى القهرار الت هاذ القه اررات الصهحيحة والفعالهة بهل وأثنهاء وبعهد حهدوث األزمهات
والكهوارث .ويتمثهل ذلهو فهى العديهد مهن ال هدمات االستشهارية منهها علهى سهبيل المثهال اعهداد
طهط مواجههة األزمهات والكهوارث وال ه ار ط المكانيهة والزمنيهة للم هاطر المتو عهة  ،و هدمات
) (2عدل س يل ال ثال م ال هادات ال عت دة

ال هليو يل جال ال ساعدة اإللساليا والع ايا وهل عدل اللعو التةالل م ةهادة يهة اللظةا

اإلي ولةوجل اإللسالل،و ةهادةاأللر القالوليةا الدوليةا لدع ةل اإللسالل،و ةهادة تل يةق ال ةادئ اإللسةاليا يةل ال ارسةا .االيةايا الةل ةهادة

ال رلا ج التعييرج ال تعا

هادة PMD PROوادارة ال

اريل التل وياو.

) (1ال ادة  8 2ال عا تلظي ع ل ر ز اللوارئ وال وارث وادارة األز ات  ،لظ ا ألا السودا  ،لسلا . 2013
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انشاء وحدات ادارة االزمات والكوارث بالجههات والهي هات والمنظمهات واألجههزة المعنيهة بهإدارة
األزمات والكوارث.

)(2

تنويم وإدارة المركز :
يهتم إدارة المركهز مهن هالل إدارة ولجنهة استشهارية فنيهة مهن ال بهراء مهن أسهاتذة
الجامعات السودانية و المشهود لهم بالكفاءة في مجال إدارة األزمات والكوارث باإلضهافة الهي
ال براء ذوي ال برة العملية المتميزة مما يضاعا من فعالية برامو عمل المركز).(3

الخدمات واألنشطة :
عمل دراسات متكاملة عن األلطار وعمل لريطة المخاطر:
عمهل د ارسهات متكاملهة عهن األ طهار والتهديهدات التهي تواجهه الواليهة أو المحليهة أو
الوحهدة اإلداريهة وعمهل ريطهة م هاطر علهى المسهتوى الهوطني وعلهى مسهتوى الواليهة وعلهى
مستوى المحلية وعلى مستوى المدينة وبالتالي المساعدة في رسم ال طط والسيناريوهات لدر ها
او التعامل معها في حالة حدوثها.

)(1

تصميم لطط إدارة األزمات والكوارث:

) (2صعب ع يب رعو ،ال رجل السا ق  ،ص.6
) (3ال ادة  10 2ال عا تلظي ع ل ر ز اللوارئ وال وارث وادارة األز ات  ،لظ ا ألا السودا  ،لسلا . 2013
) (1صعب ع يب رعو ،ال رجل السا ق  ،ص.7
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وضهع وتطهوير وتحسهين طهط إدارة األزمهات والكهوارث وال طهط البديلهة للمنظمهات
وترشيد اررات األجههزة المعنيهة فهي الم سسهات والمنظمهات وذلهو بترجمهة األفكهار والنظريهات
العلمية الي طط تطبيقية تعمل على التعامل الفعال والسريع مع األزمات والكوارث.
تصميم نوم التعاون مأ الجهات المعنية باألزمات والكوارث:
صهياغة وتطهوير نظهم مواجهراءات التنسهيق والتعهاون مهع الجههات المعنيهة بالكارثهة
والسلطات واألجهزة الحكومية لمواجهة األزمات والكوارث
إعداد القيادات الماهلة:
إعداد القيادات والكوادر الم هلة إلدارة األزمات والكوارث

تقديم البرامج التدريبية فى مجال ادارة األزمات والكوارث:
تنمية المهارات وصقل ال برات وزيادة الرصيد المعرفي وصقل ال برات في مجال إدارة
االزمات والكوارث وذلو من الل تقديم البرامو التدريبيهة والشههادات المت صصهة فهي مجهال
إدارة االزمات والكوارث.
إجراء البحوث والدراسات المعنية بإدارة األزمات والكوارث وفقا لآلتى:
أ  -ال عوث التل يقيا ل واجها األز ات وال وارث:
اجهراء البحهوث التطبيقيهة التهي تههتم بهدرء األزمهات والكهوارث او مواجهتهها والتقليهل مهن
سا رها ال هل حهد ممكهن واالسهتفادة مهن ايجابياتهها فهي تحقيهق عا هد ا تصهادي للم سسهات أو
منظمات المجتمع المدني ).(1
) (1صعب ع يب رعو ،ال رجل السا ق  ،ص.12
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ب – رلا ج اال عاث الااصا:
تهأتي ههذو االبحهاث بمبهادرات مهن المنظمهات والهي هات والم سسهات او الواليهات او
الو ازرات وتمويل من هذو الجهات وتعود بالفا دة علي الجهة الطالبة والمجتمع.
ج – رلا ج اال عاث االست اييا:
يهدا هذا البرنامو الي تقديم منحه بحثية ص يرة بصورة مستعجلة نسبيًا لمشاريع تمهد
نتا جها الطريق الي اجراء المزيد من االبحاث مستقبال ًًفي نفا المجال.

د  -رلا ج اال عاث الت ديف:
يتم تكليا اساتذة مت صصين للبحث عن انجح السبل لحل المشكالت العلمية والبي ية
والتكنولوجية واالجتماعية بالوالية أو علي المستوي الوطني.
نشر ثقافة إدارة األزمات والكوارث:
نشر ثقافة ادارة األزمات والكوارث وزيهادة الهوعى بم اطرهها وسهبل التعامهل معهها حهين
و وعهها مهن هالل المه تمرات والسهمينارات والمنا شهات الجماعيهة وورت العمهل والهدورات
التدريبية والتى تدور حول موضوعات إدارة األزمات والكهوارث مهن هالل تبهادل ال بهرات بهين
الباحثين وال بهراء والمشهت لين فهي م تلها القطاعهات وذلهو علهي المسهتوي الهوطني واإل ليمهي
والعالمي.
ترجمة وتلخيص ونشر التقارير الدولية الخاصة بإدارة األزمات والكوارث :
()117

د ارسهة وتل هيص وترجمهة التقهارير الدوريهة الصهادرة مهن الجههات الكبهرى العالميهة
)(1المعنية بالم اطر واألزمات والكوارث وكذلو تقارير التو عات السنوية التى تتناول األزمات
و الكوارث وسبل الت لب عليه.
عمل المكتبات والوحدات المتخصصة فى مجال إدارة األزمات والكوارث:
عمهل المكتبهات والوحهدات المت صصهة ومصهادر المعرفهة فهى مجهال إدارة األزمهات
والكوارث التى تحتوي على كل المصادر التي نشرت في هذا الت صص وكهذلو األفهالم التهي
ت هدم العمليهة التدريبيهة ،وموا هع االنترنهت الهامهة فهى ههذا المجهال .بحيهث تصهبح المكتبهة أو
المركز مصد ار مهما للبحث العلمي والتدريب االداري في مجال إدارة األزمات والكوارث.

)(1

دعم التكامل بين مختلف فروع المعرفة اإلنسانية عند دراسة األزمات والكوارث:
دعم التكامل بين م تلا فرو المعرفة اإلنسانية عنهد د ارسهة األزمهات والكهوارث وذلهو
مهن هالل دعهم الد ارسهات والبحهوث والعال هات الوثيقهة التهي تربطهها بم تلها الت صصهات
العلميهة مثهل علهم الهنفا وعلهم االجتمها
وغيرها.

وعلهم االدارة والبي هة والطهب والتمهري

)(2

) (1عدل س يل ال ثال م ال ار لا الدوليا ل ديرج اللوارئ) (IAEMو االتعاد الةدولل لج عيةات الصةديب األع ةر والهةالل األع ةر،و

ال

والقهانون

و اإللساليا لأل

ال تعدة،واالتعاد األور ل ....الو .

) (1صعب ع يب رعو ،ال رجل السا ق  ،ص.14
) (2ال رجل السا ق  ،ص.15
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تةب تلسةيق

الفصل الثالث
األطر التشريعية في الماتمرات و اإلعالنات واالتفاقيات الدولية واإلقليمية للحد من مخاطر
الكوارث
ظلت البي ة تمثل دا ماً الضرورة الالزمهة للحيهاة  ،اال أن االهتمهام بهالتوازن بهين الحيهاة
البش هرية والبي ههة لههم يأ ههذ بعههداً دولي هاً إال بعههد ال مسههينيات  ،وفههي السههنوات التههي بههدأت تتجمههع
وتتكامل فيها األجزاء غير المرتبطة افتراضاً لتكون صورة تفصح عن عالم مجههول المسهتقبل
 ،أدت كتههب ومقههاالت "كشهها المسههتور وب هواطن األمههور" مثههل روايههة ارشههيل كارسههون "الربيههع
الصههامت" ل1962م  Carsonوالكاتههب ههارت هههاردن "ماسههأة الم هوارد" ل1968م Hardin
الههي اسههتنفار همههة الههدول منفههردة والمجتمههع الههدولي ككههل  ،كمهها أدت سلسههلة مههن الكهوارث الههي
تههأجيو نههار الثههورة البي يههة مههثالً  :تسههبب الثالينومايههد  Thalidomideلعقههار مهههد يوصهها
للحوامههل فههي تشههوو األجنههة  ،وتسههبب حههادث النا لههة تههوري كههانيون  Torrey Canyonفههي
تهدفق الههنفط علههي سهواحل فرنسهها الشههمالية ال ار عهة  ،وأرجههع العلمههاء السههويديون مههوت األسههماو
والكا نات األ رى في آالا البحيرات السهويدية الهي انتقهال الههواء الملهوث مسهافات بعيهدة مهن
أوربا ال ربية ).(1
بنهاية الستينيات دوي صوت االهتمامهات البي يهة فهي كهل أرجهاء العهالم ال ربهي  ،بينمها
اس ههتمر ت ههدمير البي ههة ف ههي الع ههالم الش ههيوعي بأس ههم التح ههول الص ههناعي  .وأعتب ههر الع ههالم الن ههامي
االهتمامهات البي يههة نوعهاً مههن التههرا ال ربههي  ،حيهث أبههدت السههيدة أنههدي ار غانههدي ر يسههة وزراء
)(1

ل وعات رلا ج األ

ال تعدة لد ي ا ،تو عات ال ي ا العال يا ا ، )3الل عا األولل  ،جليف  ، 2002 ،ص . 2
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الهنهد  ،التههي لعبهت دو ًار ر يسههيًا فهي توجيههه أجنهدة مه تمر األمهم المتحههدة حهول البي ههة األنسههانية
الذي عقد فهي أسهتكهولم عهام 1972م  ،اهتمامهات الهدول الناميهة و الهت "إن الفقهر ههو أسهواء
أشههكال التلههوث ).(1وكمهها ههال ر ههيا الوفههد الصههيني الههي م ه تمر أسههتكهولم "أننهها نتمسههو بههأن
البشرية أغلي وأثمن من كل األشياء الموجودة في العالم

)(2

.

فههي بدايههة السههبعينيات أنصههب االهتمههام أوالً علههي البي ههة البيوماديههة ، Biophysical
مهثالً حههول ضهايا إدارة الحيههاة الفطريههة  ،والمحافظهة علههي التربههة  ،وتلهوث الميههاو  ،والتصههحر
وتههدهور األ ارضههي وأعتبههرت البش هرية المتسههبب الر يسههي فههي هههذو المشههاكل  ،و ههد امههت فههي
ال رب والزالت ا مة الي حد ما مدرستين فكريتين أساسيتين حول التدهور البي ي .
المدرس ههة الفكري ههة األول ههي  :ترم ههي ب ههاللوم عل ههي الجش ههع والس ههعي ال ههد وب ال ههي النم ههو
اال تصادي .
أما المدرسة الفكرية الثانية  :ترمي باللوم علي النمو السكاني  ،و د وصهفها أحهد رواد
هذو المدرسة صريحة بأن "عهدم مكافحهة التلهوث وعهدم تحديهد لالنسهل والنمهو السهكاني تشهكل
المهددات الحقيقية التي تهدد أسلوب حياتنا وحياتنا في حد ذاتها ).(3

(1) Strong, M. (1999). Hunger, Poverty, Population and Environment. The Hunger Project Millennium
Lecture, 7 April 1999. P .8.
(2) Clarke, R., and Timberlake, L. (1982). Stockholm Plus Ten — Promises, Promises? The Decade since
the 1972 UN Environment Conference. London, Earth Scan. P.12
(3) Stanley Foundation (1971) Sixth Conference on the United Nations of the Next Decade. Conference
held 20–29 June 1971, Sianai, Romania. P.16.
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أما عقد الثمانينيات فقد أتسم بهالتراجع عهن األلت ازمهات االجتماعيهة  ،و هد لفهت العلمهاء
انتباهنهها ال ههي مش ههاكل عاجل ههة ومعق ههدة ته ههدد بقا نهها م ههن احته هرار ع ههالمي ومهه هددات ته ههدد طبق ههة
األوزون التي تحمي األر

 ،وتصحر يلتهم األراضي الزراعية  ،واستجبنا بطلب المزيد مهن

التفاصهيل وأوكلنا حهل هذو المشاكل الي م سسات غير مجهزة للتعامل معها

(1).

م ههن هنه هها ظهه ههر األرتب ههاط األشمه ه هل به ههين ض ههايا البي ه ههة والتنميه ه هة وتكون ههت العديه ههد مه ههن
المنظمات غير الحكومية  ،مما يدل علي زيادة وة القطا غيهر الحكهومي  ،ففهي أوربها د هل
حزب ال ضر الحلبة السياسية  ،وارتفعت سريعًا عضوية منظمات المجتمع المدني البي ية .
ف ههي غمه هرة الحه هوادث الص ههناعية ف ههي الثمانيني ههات

)(2

الصههناعية ففههي عههام 1984م ههام اليونيههب

)(3

تن ههامي الضه ه ط عل ههي الم سس ههات

بتنظههيم م ه تمر الصههناعة العههالمي حههول اإلدارة

البي ية  ،وفي نفها العهام هام طها الصهناعات الكيميا يهة فهي كنهدا بانشهاء "العنايهة المسه ولة"
كأحدى أوا ل المحاوالت الستحداث مبهاد و واعهد اإلدارة البي يهة السهليمة فهي طها األعمهال
 .بنهاية العقد أد ل مفهوم "الكفاءة األيكولوجية" الي القطا الصناعي كوسيلة لتقليص األثر
البي ي مع زيادة الفا دة في نفا الو ت من جانب آ ر  ،لم يشارو طا الصناعة في الدول
(1) WCED (1987). Our Common Future: The World Commission on Environment and Development.
Oxford, Oxford University Press. P.23.
) (2ارثا و ال أو ارثا يوليو ار ايةد ة أسةوأ ال ةوارث الصةلاعيا يةل التةاريو ،عةدثت يةل ديلةا و ةال يةل الهلةد علةد ا عصةل ال جةار يةل
ار ايد يل لتصف ليدا  3ديس ر 1984

صلل ال يدات ل ر ا يوليو

ا أدى إلل اللةالق اةاز يثيةل إيزوسةيالات وتعةرض أ ثةر ة لصةف

ديو لس ا لهاا لغاز ول رّ ات ي يا يا ارى .دغت عصيدا الوييات ال وريا الرس يا  2259اصاً ،وأ دت ع و ا واليا اديا راديش العقاً

عصةةول  3787ويةةاة لتيجةةا اللةةالق الغةةاز ،ا ع ةةد ع ةةدال ري عةةدا  ،العيةةاة الاي ةراتم التدوث،الع ي ةةا لدل ةةر  ،ال د ةةا العر يةةا السةةعوديا ،

الرياض  ، 2016،ص. )16
) (3اليوليب م رلا ج األ

العقاد

ت ر األ

ال رلا ج ستا

ال تعدة لد ي ا ا  UNEPيوليب) هو جها الل ال ال علل ال ي ا والتا ل ل لظ ا األ

ال تعدة .أل ةئ ال رلةا ج و ةت

ال تعةدة ل ي ةا اإللسةا يةل ديلةا سةتو هول السةويد يةل يوليةو العةا  ، 1972ويقةل قةره يةل ديلةا ليرو ةل يةل يليةا ولةدى

اتب إ دي يا يل لالق اتد ا

العال .
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النامية اال في القليل ه اذا وجد ه من هذو االهتمامات ولكن كان هنالهو جهدل حهول أثهار هجهرة
الصناعة الي "بالوعة التلوث" في الجنوب ).(1
أما عقد التسعينيات فقد أتسم بالتبحر في مفهوم التنمية المستدامة وأهميتها  ،صاحب
ذلهو توجهههات متسههارعة نحههو العولمههة  ،اصههة فيمهها يتعلههق بالتجههارة والتقنيههة .وتنامههت القناعههة
بوجود أعداد متنامية من المشاكل البي ية

)(2

في دول الجنوب

)(3

مهع تنهامي مطالهب المنظمهات

الجديدة بتش يص هذو القضايا وتقديم الحلول الي الدول النامية .
تم انشاء مركز البي ة األ ليمي في هن اريها عهام 2000م  ،لمعالجهة ضهايا البي هة فهي
وسهط أوربها مابعهد انهيهار االتحهاد السهوفيتي و هد بهذل القطها الصهناعي ال هاص جههوداً كبيهرة
ف ههي "ترتي ههب البي ههت" ليص ههبح ف ههي حل ههة بي ي ههة أفض ههل م ههع تن ههامي ضه ه م وسه هريع ف ههي اس ههت دام
اإلنترنت واالتصاالت اإللكترونية

)(4

.

بدأ هذا العقد بداية بي ية سي ة  ،حيث فقدت اآلا اآلرواح عام 1991م بسهبب حهرب
ال لههيو

)(1

المنههاطق بسههبب إشههعال ماليههين البراميههل مههن الههنفط

 ،مههع ظههالم جز ههي فههي بع ه

) (1تو عات ال ي ا العال يا ا ، )3ال رجل السا ق  ،ص . 11

) (2االعت اس العرارج  ،التصعر  ،تدوث التر ا ،التدوث اليو ل  ،ال لر الع يل ...،الو .
) (3عد

ال و جلوب و يس ل أييا ال رالت  ،هو ال وه ةل ي صةل الةدول ال تقد ةا ادول ال ة ال) والةدول ال قيةرة والتةل يةل لةور الل ةو

ادول الجلوب) .يل العقيقا ي ه هاا ال صةل العةد ال وجةود ةي لصةف األرض ال ة الل ولصةف األرض الجلو ل،وأصةل التسة يا ظهةرت سةلا
1980يل التقرير الاج ال علو

االف ال تاب.

ال ة جلوبم رلا ج

أجل ال قات لد ست ار األل الل السا ق ييدل رالت ،و د ت رس اريلا التقسي عدل

(4) Bennett, M. (1995). The Gulf War. Database for Use in Schools

) (1عرب الاديج الثاليا ،تس ل الك ع ديا عاص ا الصعرات أو عرب تعرير ال ويةت  17يلةاير إلةل  28ي رايةر  ،1991هةل عةرب ةلتها ةوات
التعةالف ال ولةا ة  34دولةا قيةادة الواليةات ال تعةدة األ ري يةا يةد العةراق عةد أاةا اإلا

ة األ ة ال تعةدة لتعريةر ال ويةت ة االعةتالل

الع ار ةل .تلةور اللة از يةل سةياق عةرب الادةيج األولةل ،ويةل عةا  1990اتهة العةراق ال ويةت سةر ا الةل ل ع ةر الع ةر لريقةا ا دةا ،وعلةد ا
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عمدًا حيث أدت بقعة الزيت الناتجة عن تسهرب مهابين  0,5الهي  11مليهون برميهل مهن الهنفط
ال ام  ،أدت وفقًا للتقارير الهي نفهوق مهابين  15000الهي  30000مهن الطيهور البريهة اضهافة
ال ههي تل ههوث حه هوالي  %20م ههن غاب ههات الق ههرم

)(2

ف ههي ال ل ههيو  ،وتض ههررت  %50م ههن الش ههعب

المرجانية ).(3
لم ينجو ال الا الجوي من ذلو فقد أحرق حوالي  67مليون طن مهن الهنفط ممها تولهد
حهوالي  2.1مليهون طهن مههن ال هام و 2مليهون طههن ثهاني أكسهيد الكبريههت ).(4فهي أمهاكن أ ههرى
من العالم وبينما كان التقدم التقني يعيد صياغة المجتمعات الصهناعية لهم تمتهد فا هدة ذلهو إال
الي أجزاء ليلة من العالم النامي وتض مت آلة الموت بسبب األم ار
والمالريهها واألم ه ار

المعدية لمثل األيهدز

الصههدرية واالسهههاالت و تلههت مايزيههد عههن  160ضههعا تلههي الك هوارث

الطبيعية في عام 1999م  .بما في ذلو زالزل تركيا عهام 1999م  ،وفيضهانات فنهزويال عهام
1992م  ،وأعاصير الهند عام1999م ).(1

اجتاعت العراق ال ويت يريت عقو ات ا تصاديا عدل العراق ولالب جدس األ
رل.

القوات الع ار يا االلسعاب

األرايةل ال ويتيةا دو

يةد أو

) (2تل و اا ات القر وال لجرووفو يل ستلقعات الغا ات ال العا عدل لول ساعل الاديج و د وصل لول الساعل الاج تل و ه اا ات القةر

السواعل السعوديا  700د ،ا ع د ع دال ري عدا  ،العياة الايراتم الغا ات واألرايل الرل ا ،رجل سا ق  ،ص . )46
(3) The Environmental Impacts of War. Island Press(1999). P.27.
(4) Bennett, M. (1995). The Gulf War. Database for Use in Schools. P.19.
(1) IFRC (2000). World Disasters Report 2000. Geneva, International Federation of Red Cross and Red
Crescent Societies, P.25.
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وبحلههول عههام 1997م ومههع ا تهراب نهايههة القههرن العشهرين وصههلت معانههاة ح هوالي 800
مليون ش ص وما يقرب من 14مليون من سكان العالم ليا فقط الي التضور جوعًا يوميهًا ،
بل الي افتقار ابجديات التنمية المستدامة األساسية من راءة وكتابة وما إليها من مهارات).(2
في مجال الحاكمية

)(3

استمرت أحه داث الثمانينيهات ته ثر علهي التطهورات السياسهية فهي

كافههة أرجههاء العههالم  ،ولههم يسهتثني أي مههن األ هاليم حيههث أسههقطت أنظمههة الدكتاتوريههة واألنظمههة
العسههكرية جماهيري هاً مههن الحكههم  ،ونفيههت حكومههات الحههزب الواحههد الههي مقاعههد المعارضههة فههي
بع

الدول األوربية بواسطة النا بين المتحمسين  ،وبدأت الشعوب في ممارسهة حقو هها فهي

انت اب يادتها والمطالبة بالمصدا ية والمس ولية .
بههالرغم مههن هههذا الت ييههر الجههذري فههي أنظمههة الحكههم  ،لههم يكههن هنالههو اال اليسههير مههن
األثر الفوري علي النواحي البي ية في معظم الدول

)(4

.

أصبحت عمليات رصهد الفضهاء أداة ر يسهية لم ار بهة الت يهر البي هي ممها يسهاعد صهنا
السياسههة  ،والمسههاعدة فههي تنفيههذ الل هوا ح المرتبطههة بالبي ههة  ،وتحسههين ادارة الك هوارث واإلنههذار
المبكر واألمثلة علي ذلو تشمل نموذ الكمبيوتر التابع لوكالة ناسا الذي يتو ع أزمات نقص
الطع ههام  ،ومكتبه هًا جدي ههدًا لشه ه ون الفض ههاء ال ههارجي يتب ههع لضم ههم المتح ههدة كج ههزء م ههن الش ههبكة
(2) UNESCO (1997). Address by UNESCO Director-General at the Special Session of the General
) (3العا يا الر يدة أو ا الع

الصال )م و هو الع

Assembly: Earth Summit, 25 June. 1997. , P.14.
الاج يدع ويصو رياه اإللسا ويقو عدةل توسةعا ةدرات ال ةر وايةاراته ويرصةه

وعريةةةاته اال تصةةةاديا واالجت اعيةةةا والسياسةةةيا الةةةو ،ا ةةةدعت ع ةةةد ع ةةةود أ ةةةو اللصةةةر ،العو ةةةا الر ةةةيدة م يةةة إدارة ال سسةةةات عاليةةةا

الجودة،ال وعا العر يا لدتدريب والل ر ، 2015 ،ص .)44

) (4تو عات ال ي ا العال يا ا ، )3ال رجل السا ق  ،ص . 15
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المستقبلية الم صصة لتنفيذ برنامو األمم المتحدة للمعلومات القا مهة علهي الفضهاء وال اصهة
بههادارة الك هوارث والتجههاوب مههع الط هوار والم ار بههة العالميههة للبي ههة واألمههن ودعههم نظههم األنههذار
المبكر علي المستويات العالمية واإل ليمية

)(1

المبحث األول  :الماتمرات الدولية
أما الم تمرات الدولية ال اصة بالبي ة فنورد منها ما يلي:
ةة ت ر سةةةتو هول لعةةا  1972م وهههو أهههم م ه تمر دولههي للبي ههة  ،حيههث أنههه بههل
المه تمر لهم يكهن هنهاو صهو دولهي يهنص علهى الحهق فهي بي هة نظيفهة  ،تبنهى المه تمر إعهالن
ستوكهولم الهذي يتكهون مهن ثالثهة صهكوو مواعالنهًا يتضهمن  26مبهدأ  ،و طهة عمهل تتضهمن
 109توصية  ،حيث ربط المبدأ األول بين البي ة وحقوق اإلنسان .

)(2

ت ر ريودج جةاليرو 1992م وكهان ال هر

منهه ههو بلهورة االسهتراتيجيات والتهدابير

الالزمههة إليقههاا آثههار التههدهور البي ههي .و هد اعتمههد جههدول أعمههال القههرن  21مههن ههالل تحديههد
حقوق ومس وليات الدول فيما يتعلق بهذو القضايا من مباد ه:
 علهى أن البشهر ههم فههي صهميم االهتمامهات المتعلقهة بالتنميهة المسهتدامة .يحههقلهم أن يحيوا حياة صحية ومنتجة في و ام مع الطبيعة.

) (1جيرو س جدي  ،وثيودور ج جوردو  ،عالا ال ستق ل يل األل يا  ، 2009 ،ص .132
) (2العق يل ي ا صعيا  ،ال رجل السا ق  ،ص.296
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 أن عههدم اليقههين العلمههي ال ينب ههي أن ت ه ر ات ههاذ تههدابير لمنههع الت هدهور البي ههيحيث توجد تهديدات بأضرار طيرة أو ال رجعة فيها.
 أن يكون للدول الحهق السهيادي فهي اسهت الل مواردهها ال اصهة ولكهن ال تسهببضر ار لبي ة الدول األ رى.
 أن القضاء على الفقر وتقليل التفاوت فهي مسهتويات المعيشهة فهي جميهع أنحهاءالعالم هي "ال غنى عنه" من أجل التنمية المستدامة.
 أن المشاركة الكاملة للمرأة أمر ضروري لتحقيق التنمية المستدامة. أن تعترا البلدان المتقدمة بالمس ولية التي تتحملها في السعي الدولي لتحقيقالتنمية المستدامة في ضوء الض وط التهي تلقيهها مجتمعاتهها علهى كاههل البي هة
العالمية والتكنولوجيات والموارد المالية التي تحت تصرفها.
ةةة ت ر و لهةةةاج  2009م يعق ههد م ه تمر األم ههم المتح ههدة لت ي ههر المن ههاخ ف ههي ديس ههمبر
 2009بكوبنهاجن،ال هدنمارو .والههذي كههان لههدول م ه تمر األط هراا دو ار فيههه فمههن ههالل هههذا
االتفاق وافقت البلدان على الحد من ارتفا درجات الحه اررة العالميهة عبهر االلتهزام بت فيضهات
كبيهرة مههن االنبعاثههات  ،وزيههادة التمويههل السههت ناا العمههل فههي العههالم النههامي للتعامههل مههع ت يههر
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المنهاخ .لقهد دعهم ههذ االتفهاق مهن جانهب أغلبيهة البلهدان .أعربهت  141دولهة عزمهها علهى أن
تكون على النحو الوارد في اتفاق كوبنهاجن.

)(1

ةةة ت ر ةةةال و  : 2010يعق ههد مه ه تمر األم ههم المتح ههدة لت ي ههر المن ههاخ ف ههي ديس ههمبر
 2010بكانكون،المكس ههيو حي ههث ام ههت األطه هراا باالنته ههاء م ههن إع ههداد اتفا ي ههات ك ههانكون،
ويوجب مسهار ههذو االتفا يهة كمها يشهير المقهرر  1المهادة  16إلهى إد اركهه إلهى الحاجهة لعمهل
ت فيضهات كبيهرة فهي االنبعاثهات العالميههة بهههدا الحهد مههن زيهادة درجههات الحه اررة العالميههة بمهها
يساوي  °2درجة م وية.
و ههد اعتمههد الم ه تمر اتفا يههة األمههم المتحههدة اإلطاريههة بشههأن ت يههر المنههاخ المعقههود فههي
كانكون في عام 2010م ،اعتمدت الحكومات اتفا ات كانكون ،التي ترسهي أسها أوسهع جههد
جماعي للحد من انبعاثات الكربون ومواجهة تحديات ت ير المناخ الطويلة األجل.
وتشمل اتفا ات كانكون أيضا أشمل مجموعة أ رتها الحكومات لمساعدة الدول النامية
على التصدي لت ير المناخ ،بطرق منها التمويل والتكنولوجيا ودعم بناء القدرات.
ة ت ر دير ةا  2011م يعقهد مه تمر األمههم المتحهدة لت يهر المنهاخ فهي ديربههان،جنوب
إفريقيا فهي الفتهرة مهن  28نهوفمبر وحتهى  11ديسهمبر 2011م  .وت طهي نتها و مه تمر ديربهان
موضههوعات كثي هرة ييههذكر منههها تحديههد فت هرة الت هزام ثانيههة بموجههب بروتوكههول كيوتههو و ه ار اًر حههول
) (1عتةةل  27أ ريةةل  ،2011وايقةةت الةةدول االعيةةات يةةل ال لظ ةةا االست ةةاريا التاليةةا اس ة اته عدةةل ات ةةاق و لهةةاج وهة م ةةلغالديش ،
وتسوالا ،رولل دار السال  ،ال ا يرو  ،الصي  ،رص ،اا يا ،االا ،الهلد ،الدوليسيا ،اليا ا  ،األرد و يليا و وري ةيوس و لغوليةا ولي ةال

وليجيريا وج هوريا وريا  ،سيراليو  ،السلغال,سيراليو ,سيلغايورة,جلوب ايريقا,اال ارات,تلزاليا,و اوالدا.
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العمههل التعههاوني طويههل األجههل بموجههب االتفا يههة واالتفههاق علههى تش ه يل الصههندوق األ ضههر
للمناخ،كما وافقت األطراا على بدء عمل الفريق العامهل الم صهص المعنهي بمنهها ديربهان
للعمهل المع ّهزز يليكلها بمهمهة “إعهداد بروتوكهول وأداة انونيهة أ هرى أونتيجهة متفهق عليهها ذات
وة انونية بموجب االتفا ية يتم تطبيقها على كهل األطهراا”،ومهن الم طهط أن يسهتكمل فريهق
العمههل هههذا المفاوضههات فههي 2015م ،ويجههب أن تههد ل النتهها و حيههز التنفيههذ اعتبهها اًر مههن عههام
2020م .
ت ر ةو 2012م  :بشهأن ت يهر المنهاخ :انعقهد ههذا االجتمها فهي الفتهرة مهن -14
 25مههايو 2012م فههي بون،ألمانيا،و ههد تض ههمن المه ه تمر  36جلسههة للهي ههة الفرعيههة للتنفي ههذ
والهي ههة الفرعيه ههة للمشه ههورة العلميه ههة والتكنولوجيه ههة ،وتضه ههمن الم ه ه تمر أيضه هها الفريه ههق العامه ههل
الم صههص المعنههي بالعمههل التعههاوني الطويههل األجههل بموجههب االتفا يههة فههي دورتههه ال امسههة
عشر،والفريق العامل الم صهص المعنهي بهالنظر فهي االلت ازمهات اإلضهافية لضطهراا المدرجهة
فهي المرفههق األول بموجههب بروتوكههول كيوتههو فهي دورتههه السههابعة عشههر،والدورة األولههى للفريههق
المعزز،وف ههي ظ ههل دورة الفري ههق العام ههل
العام ههل الم ص ههص المعن ههي بمنه هها ديرب ههان للعم ههل
ّ
الم صههص المعنههي بههالنظر فههي االلت ازمههات اإلضههافية لضط ه ارا المدرجههة فههي المرفههق األول
بموجهب بروتوكهول كيوتهو،تم التركيهز علهى القضهايا المزمهع االنتههاء منهها مهن أجهل إ هرار فتهرة
االلتزام الثانية بموجب بروتوكول كيوتو و ا تتهام أعمالهه فهي مه تمر األطهراا العامهل بوصهفه
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اجتما األطهراا فهي بروتوكهول كيوتهو .وظهل هنهاو العديهد مهن المسها ل المعلقهة،بما فهي ذلهو
طول الفترة الزمنية الثانية لاللتزام بموجب بروتوكول كيوتو وترحيل الوحدات الفا ضة.
أوفههت الحكومههات بوعودههها المقطوعههة فههي كههانكون واسههتجابت مهرة أ ههرى لنههداء األمههين
العام الداعي إلهى ات هاذ إجهراءات .ورسهم منهها عمهل ديربهان الطريهق نحهو اتفهاق جديهد ملهزم
انون هاً يسههري علههى الجميههع؛ وألههزم الحكومههات بالتعهههد بفت هرة الت هزام الثانيههة لبروتوكههول كيوتههو؛
واعلن عن إنشاء صندوق المناخ األ ضر.
عادثات ال وك

أ تغير ال لاخ  : 2012انعقدت هذو الجلسة غير الرسمية في

مههابين  30أغسههطا إلههى  5سههبتمبر 2012م فههي بههانكوو بتايالنههد،وبموجب الفريههق العامههل
المعزز،اجتمع ههت األطه هراا ف ههي جلس ههات ما ههدة
الم ص ههص المعن ههي بمنهاج ههديربان للعم ههل
ّ
مسههتديرة لمنا شههة ر يتههها و الطموحههات ال اصههة بههالفريق العامههل الم صههص المعنههي بمنههها
المعزز،والنتا و المرجوة وكيفية تعزيز المبادرات التعاونيهة الدولية،باإلضهافة إلهى
ديربان للعمل
ّ
العناصههر التههي يمكههن أن تشههكل وتضههبط أعمههال الفريههق العامههل الم صههص المعنههي بمنههها
المعزز.
ديربان للعمل
ّ
ركههز الفريههق العامههل الم صههص المعنههي بههالنظر فههي االلت ازمههات اإلضههافية لضط هراا
المدرجههة فههي المرفههق األول بموجههب بروتوكههول كيوتههو علههى تسههوية القضههايا المعلقههة لضههمان
االنتهاء من أعمال الفريق في الدوحة بنجهاح مهن هالل التوصهية بإد هال تعهديل علهى مه تمر
األطهراا العامهل بوصهفه اجتمها األطهراا فهي بروتوكهول كيوتهو مهن أجهل إ اررو،ويسهمح ذلهو
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بفتهرة التهزام ثانيهة بموجهب البروتوكهول تبهدأ علهى الفهور اعتبها ًار مهن  1ينهاير 2013م .وأصهدر
الفريههق العامههل الم صههص المعنههي بههالنظر فههي االلت ازمههات اإلضههافية لضط هراا المدرجههة فههي
المرفق األول بموجب بروتوكول كيوتهو تقهارير غيهر رسهمية تحهدد عناصهر ات هاذ هرار الدوحهة
بإ رار تعديالت على بروتوكول كيوتو.
اسههتمر الفريههق العامههل الم صههص المعنههي بالعمههل التعههاوني الطويههل األجههل بموجههب
االتفا ية في العمل على التوصل إلى حلول مهن أجهل إنجهاز مههام محهددة صهادرة عهن مه تمر
األطراا في دورته السابعة عشر.

)(1

ت رالدوعةةا لتغيةةر ال لةةاخ ديسة ر الو األول  : 2012عقههدت الههدورة الثامنههة
عش هرة لم ه تمر ت يههر المنههاخ فههي العاصههمة القطريههة الدوحههة و رجههت بق ه اررات عديههدة ،أبرزههها
إد ال تعديالت على بروتوكول كيوتو لتحديهد فتهرة التهزام ثانيهة هالل  ،2013-2020والعمهل
عل ههى تقل ههيص انبعاث ههات ال ههازات الدفي ههة ف ههي البل ههدان المتقدم ههة بمع ههدل  % 18عل ههى األ ههل،
واالتفاق على إنهاء عمل الفريق العامل الم صهص المعنهي بهالنظر فهي االلت ازمهات اإلضهافية
لضطراا المدرجة في المرفق األول بموجب البروتوكول المذكور.
ة ت ر وارسةةو لتغيةةر ال لةةاخ لوي ر ت ةةري الثةةالل  : 2013عقههدت الههدورة التاسههعة
عش هرة لم ه تمر األمههم المتحههدة للمنههاخ فههي العاصههمة البولنديههة وارسههو ،وتميههزت بههإ رار اتفههاق
لتمويل مكافحة ت ير المناخ.
) (1ال عهد الدولل لدتل يا ال ستدا ا  ،ل رة

اويات األرض ،ال جدد ر  ، 556 ، 12االثلي  26لوي ر . 2012

()130

ت ر ليويورك لتغير ال لاخ س ت ر أيدول  : 2014عقدت الدورة العشرون لم تمر
األمم المتحدة للمناخ في نيويورو ،وطرحت فيها مبادرات طاعية في مجهال الطا هة وال ابهات
والنقل والزراعة.
ت ر اريس لتغير ال لاخ 30لوي ر ت ري الثالل إلل  11ديس ر الو األول
: 2015احتضنت العاصمة الفرنسية باريا الهدورة الحاديهة والعشهرين ،ويهراهن عليهها لت ييهر
عدد من المفاهيم ال اصة بالمفاوضات حول المناخ ،واالنتقال مهن تقاسهم األعبهاء إلهى تقاسهم
الفرص.

المبحث الثاني  :اإلعالنات الدولية
إن المصهادر والنصهوص الدوليهة التهي تكفهل حمايهة البي هة تشهكل فهي مجملهها القهانون
الدولي للبي ة  ،الذي يعتبر من الفرو المستحدثة في القانون الهدولي  ،كمها تتجلهى أهميهة ههذا
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الفر في تطور هانون المسه ولية الدوليهة ومنهها المسه ولية علهى أسهاا الم هاطر  ،والمالحهظ
أن هذا الفر يحتا إلى صياغة واعد دولية جديدة لمواجهة الم اطر البي ية الجديدة.

)(1

أوالً م اعال ستو هول لعا  1972م
بأن عناصر البي هة ههي مهن العوامهل األساسهية لرفهاو
اإلعالن الذي يعد اعترافًا واضحًا ّ
وحي ههاة اإلنس ههان  .أك ههد ف ههي أول مب ههدأ م ههن مباد ههه عل ههى أن ل نس ههان حقه هاً أساس ههياً ف ههي الحري ههة
والمساواة وفي ظروا حياة  ،في بي ة تسمح نوعيتها بالحيهاة فهي ظهل الك ارمهة وبتحقيهق الرفهاو
 ،وأن علههى اإلنسههان واجب هاً مقدس هاً لحمايههة وتحسههين بي تههه مههن أجههل الجيههل الحاضههر واألجيههال
المقبلة).(2
و د نص المبدأ  21من إعالن استوكهولم على أن " للدول وفقًا لميثاق األمهم المتحهدة
ومباد القانون الدولي  ،حهق سهيادي فهي اسهتثمار مواردهها طبقهًا لسياسهتها البي يهة ال اصهة ،
وهي تتحمل مس ولية ضمان أن األنشطة المضطلع بها دا هل حهدود واليتهها أو تحهت ر ابتهها
ال تضر بي ة دول أ رى أو بي ة مناطق تقع ار حدود الوالية الوطنية ").(1
ويعتبر ههذا المبهدأ مهن أههم مبهاد إعهالن اسهتوكهولم  ،حيهث عمهل علهى التوفيهق بهين
مس ههألتين مهمت ههين :األول ههى ه ههي حري ههة الدول ههة ف ههي ممارس ههة م هها تش ههاء م ههن أنش ههطة اس ههتثمارية
) (1ج ال ع د اللاصر الل  ،القالو الدولل العا ال دال وال صادر ،دار العدو لدل ر والتوزيل  ،علا ا  ، 2005 ،ص .24

) (2يةةلص ال ةةدأ األول ة اعةةال اسةةت هول
ال لاس ا يل ي ا لوعيا تس

ةةأ

ة ت ر األ ة ال تعةةدة ال علةةل ال ي ةةا والتل يةةا ولاللسةةا عةةق أساسةةل يةةل ظةةروف العيةةاة

له العيش ار ا وسعادة  ،وعديه س وليا ع ايا الل يعا لالجيال القاد او .

) (1جو ،هلو س،تقريرالا يرال ستقل،ال علل سألا الت از ات عقوق اإللسا ال تعدقا الت تل ي ا أ لا ولظي ةا وصةعيا و سةتدا ا ،قد ا إلةل
جدس عقوق اإللسا يل دورته ، 22ر ز الوثيقا. A /HRC/22/43
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لمواردها في حدود سيادتها اإل ليمية  ،والثانية هي أال تتسبب ههذو الحريهة فهي اإلضهرار ببي هة
ال ي ههر أو ههار الح ههدود الس ههيادية للدول ههة مث ههل الموا ههع الت ههي تش ههكل ت ارثه هًا مش ههتركًا ل نس ههانية
جمعاء.

)(2

وفي هذا الشأن يقرر المبدأ ر م  24مهن إعهالن اسهتوكهولم حهول البي هة لعهام : 1972
"أنه يجب تحسين معالجة المشاكل الدولية المتعلقة بحماية البي ة بروح التعاون من جانهب كهل
الدول الكبيرة والص يرة على دم المساواة ،والتعهاون عهن طريهق االتفا يهات المتعهددة األطهراا
أو الثّنا يههة أو أيههة وسهها ل أ ههرى مناسههبة يعههد أم ه ار ال غنههى عنههه لنحههدد بفعاليههة ونمنههع ونقلههل
وننهههي كههل االعتههداءات علههى البي ههة الناجمههة عههن أنشههطة يههتم ممارسههتها فههي جميههع المجههاالت
وذلو مع احترام سيادة ومصالح كل الدول").(3
دوليهها موا ليمي هاً ومحلي هاً لحمايههة
وبعبههارة أ ههرى يتطلههب األمههن البي ههي العههالمي تعاونهها ّ
البي ههة ،مههع المحافظههة علههى مواردههها الطبيعيههة ،بمعنههى ضههرورة إيجههاد ربههط وثيههق بههين البي ههة
والتنمية بمفهومها الشامل سواء في البلدان المتقدمة أو النامية).(1
أن ههذا المه تمر شههكل منعطفهًا تاري يهًا طيه ًار  ،وكههان بدايهة االنطال هة الحقيقيههة لبههدء
االهتمههام بالبي ههة اإلنسههانية عموم هًا  ،حيههث تم ه

عنههه يههام الجمعيههة العامههة لضمههم المتحههدة

بإنشهاء برنهامو األمهم المتحهدة للبي هة ( UNEP ) United Nations Environment
) (2رياض صال أ و العلا ،دور القالو الدولل يل ع ايا ال ي ا ،دار اللهيا العر يا ،القاهرة ،الل عا الثاليا ، 2008 ،ص .29
) (3ال رجل السا ق  ،ص. 31

) (1أ ادي يا لايف لدعدو األ ليا ،أ

وع ايا ال ي ا ،اللدوة العد يا الثاليا واألر عو  ،ر ز الدراسات وال عوث ،الرياض  ، 1998ص.44
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 ،Programومهمت ههه العناي ههة بشه ه ون البي ههة والتع ههاون ال ههدولي ف ههي مج ههال حماي ههة البي ههة
اإلنسانية بوجه عام.
ترتبط األلت ازمهات البي يهة أساسهاً بالمصهلحة المشهتركة لالنسهانية  ،فهي حهين اليوجهد أي
مقابه ههل لله ههدول المتعا ه ههدة عله ههي االلت ازمه ههات المنصه ههوص عليهه هها فه ههي المعاهه ههدات عم ه هالً بفك ه هرة
المصلحة المشتركة للبشرية كالتزامها بعدم تلويث المحيطهات والمحافظهة عهل األنهوا المههددة
األنقه ار

أو حمايههة طبقههة األوزون  ،وعليههه فههإن المصهلحة المشههتركة للبشهرية هههي التههي تقههود

الههدول لقبههول هههذو االلت ازمههات دون فا ههدة مباش هرة أو مكافههأة مادامههت هههذو االلت ازمههات ضههرورة
لتجنب الكوارث البي ية التي ت ثر علي البشرية جمعاء).(2

ثالياًماالعال العال ل لدل يعا  1982م
أكهد هههذا االعههالن علهى أنههه يجههب علههى اإلنسهان أن يكتسههب المعرفههة الالزمههة صههيانة
وتنميههة درتههه علههى اسههت دام الم هوارد الطبيعيههة بطريقههة تكفههل الحفههاظ علههى األن هوا اإلحيا يههة
والنظم االيكولوجية لصالح األجيال الحاضرة والمقبلة .و د ر بعدد من المباد العامة وهي
:

) (2اديجا لت لال  ،اللظا الدولل ال ي ل  ،جدا القالو واألع ال  ،جا عا العس األول  ،س ت ر . 2014
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 -يج ههب ع ههدم تعه هري

"الحيوي ههة الجيني ههة" عل ههي كوك ههب األر

لل ط ههر  :يج ههب أن

تكون اعداد كافة أشكال الحياة ه المتوحت منه والم لا ه كافية لبقا هها علهي األ هل
 ،عليه يجب حماية الموا ل الالزمة لهذا ال ر .
 يجه ههب أن ت ضه ههع كافه ههة أرجه ههاء الك ه هرة األرضه ههية  ،البريه ههة منهه هها والبحريه ههة لمبه ههادالمحافظة هذو ويجب أن تولي المناطق الفريدة حماية اصة بجانب النماذ التي
تمثه ههل م تله هها أن ه هوا األنشه ههطة األيكولوجيه ههة وموا ه ههل األن ه هوا النه ههادرة أو المهه ههددة
باألنق ار

.

 يجب ادارة األنظمة األيكولوجية والكا نات بجانب موارد األراضي والمهوارد البحريهةوم ه هوارد ال ه ههالا الجه ههوي الته ههي ينتفه ههع بهه هها االنسه ههان  ،ادارة تحقه ههق وتحه ههافظ عله ههى
انتاجيتهه هها المسه ههتدامة المثله ههى  ،ولكه ههن له ههيا بطريقه ههة تهه ههدد سه ههالمة هه ههذو األن ه هوا
واألنظمة األيكولوجية األ رى المتعايشة معها .
 يج ههب حماي ههة الطبيع ههة م ههن الت ههدهور ال ههذي تس ههببه الح ههروب أو األنش ههطة الطفيلي ههةاأل رى .
ثالثاًم إعال جوهالس رغ لسلا  2002م
جههاء انعقههاد هههذو القمههة الثانيههة لههضر

حههول التنميههة المسههتدامة فههي جوهانسههبرغ  ,مههن

أجههل تأكيههد وتجديههد التعهههدات التههي التههزم بههها ههادة العههالم فههي ريههو ولتحديههد األولويههات للعمههل
المسهتقبلي حهول المسها ل المثهارة سهابقًا والمسهتجدة الحقهًا .و حهدد األمهين العهام لضمهم المتحههدة
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مسههة موضههوعات ي ارههها ممهها تسههتحق اهتمام هًا اصه هًا مههن القمههة وهههي  :لالمههاء ه الطا ههة ه
الصحة ه الزراعة ه تنو األحياء .حيث تمت مراجعة التقهدم الهذي تهم إحه ارزو فهي تطبيهق أجنهدة
القرن  ، 21حيث صدر عنه طط عمل في مجهاالت محهددة مثهل الميهاو والطا هة واالحتبهاا
الحراري).(1
را عاً ًً م االعال العال ل ل قات الل ل وع ايته ول ا ه 1990م
عقدت ههذة القمهة فهي  30-29مهن سهبتمبر  1990فهي المقهر الر يسهى لضمهم المتحهدة
بمدينة نيويورو كانت القمة تجمع أكبر عدد من ر ساء الدول والحكومهات أكثهر مهن أى و هت
مضهى لضلتهزام بوضهع مجموعهة مهن األههداا لتحسهين حالهة األطفهال فهي جميهع أنحهاء العهالم
بحلول عام 2000م .كانت هذة المرة األولى في م تمر األمم المتحدة التي يوضع فيها جدول
أعمهال موسهع لمجموعهة واسهعة مهن األههداا فهي مجهاالت الصهحة والتعلهيم والت ذيهة وحقهوق
اإلنسهان .وكانهت النتيجهة الر يسهية لمه تمر القمهة العهالمي ههو التو يهع المشهترو علهى اإلعهالن
العهالمي لحمايههة وتنميهة األطفههال و طههة عمهل تضههم مجموعهة مفصههلة مههن األهههداا المتصههلة
باألطفال.حههددت القمههة العالميههة نظههم لمههدة عقههد مههن األلت هزام رفيههع المسههتوى حههول القضههايا
المتعلقة باألطفال في جميع أنحاء العالم).(1

) (1ج اعا الال األاير ال ي يا ال ويتيا  ،التل يا ال ستدا ا لريقلا لعو ال ستق ل  ،إصدار ااص لاسة ا االعت ةال العةال ل يةو األرض ،

ديس ر  ، 2008ص .3

) (1تلص ال ادة  20ز عدل م وسلع ل عدل تا يف علا اليي األل ةال الةاي يعي ةو يةل ظةروف صةع ا لدغايةا ثةل يةعايا لظةا ال صةل

العلصةةرج واالعةةتالل األجل ةةل واليتةةا ل وأل ةةال ال ةوار وأ لةةات الع ةةال ال هةةاجري واألل ةةال ال
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ةةردي ويةةعايا ال ةوارث الل يعيةةا والصةةلاعيا ،

المبحث الثالث  :االتفاقيات الدولية
يكمههن الههدافع السههتحداث هوانين جديههدة لالسههتجابة للكهوارث فههي الث هرات الموجههودة فههي
نطهاق القهانون الهدولي القها م  .و ت طيتهه الج رافيهة ،وهنهاو أيضها ث هرات فهي تطبيهق المعهايير
الدولية الحالية ،و صوصها فهي هدرة القهوانين المحليهة لمعالجهة المسها ل القانونيهة فهي عمليهات
اإلغاثة من الكوارث واالنتعات الدولية.
تتضمن االتفا يات والمعاهدات الدوليهة الم تلفهة أدوات تحتهوي علهى مجموعهة واسهعة
من التعليمات واللوا ح ذات الصلة التي يمكن أتباعهها فهي أثنهاء و هو وبعهد حهدوث الكارثهة .
حيث تتضمن األحكام المتعلقة بالمساعدة الفعالة على األر
وال عةةو ي واألل ةةال ال سةةتغدي وال عةةرو ي اجت اعي ةاً ًً وال ةةد ة

ال عن حمايهة األشه اص
فض ً

سةةاعدة األل ةةال العةةا دي ولدقيةةات عدةةل الت ةةغيل ايةةر ال

وسل ال صارى جهدلا أيياً لي ا عد استدراج األل ال وجره الل هاويا التعالل ال ادرات .

()137

ةةرو لألل ةةال

المتضههررين علههى سههبيل المثههال ،واألشه اص الههذين يهههاجرون بسههبب كارثههة فههي وطههنهم وذلههو
بموجههب اتفا يههة عههام 1951م المتعلقههة بمههنحهم وضههع الالج ههين

)(1

ومههع ذلههو ،يمكههن العثههور

احكهام ت ههص ت ههص الكهوارث أو توابعههها فههي االتفا يههات الدوليههة ،مثههل العهههد الههدولي ال ههاص
ب ه ههالحقوق المدني ه ههة والسياس ه ههية 1966م

)(2

واالجتماعيههة والثقافي ههة 1966م

)(1

1979م

)(2

 ،والعه ه ههد ال ه ههدولي ال ه ههاص ب ه ههالحقوق اال تص ه ههادية

و اتفا يههة القض ههاء علههى جمي ههع أشههكال التميي ههز ضههد المه هرأة

 ،واتفا ية حقوق الطفل 1990م

)(3

.

) (1االت ا يا الااصا ويل الالج ي الصادرة عا  1951وتعديال تها التل اعت ةدها ة ت ر األ ة ال تعةدة لد ويةي ال علةل ويةل الالج ةي

وعدي ل الجلسيا ،جليف ،ال ة رخ يةل  25- 2ت وز يوليةو  ، 1951ودادةت عيةز الل ةاا اعت ةا اًر ة  22ليسةا أ ريل ، 1954وتةلص االت ا يةا
يل ال ادة  23عدل م وت ل الدول ال تعا دة الالج ي ال قي ي

صورة لظا يا يل ا دي ها ل س ال عا دا ال لوعا ل والليهةا يةل جةال االااثةا

وال ساعدة العا او .

) (2العهد الدولل الااص العقوق اال تصاديا واالجت اعيا والثقاييا  ، 1966اعت د وعرض لدتو يل والتصديق وااللي ا

وجب رار الج عيا

العا ةةا لأل ةة ال تعةةةدة  2200ألةةف اد )21ال ةةة رخ يةةل  16الو ديسةةة ر ، 1966و ةةدأت الل ةةةاا يةةل  23اار ةةةارس ، 1976وتةةلص يةةةل

ال ادة 1 4عدل م ويل عاالت اللوارئ االستثلا يا التل تهدد عياة األ ا  ،وال عد

يا ها رس ياً يجوز لددول األلراف يل هاا العهد أ تتاا يةل

أييق العدود التل يتلد ها الويل تدا ير التتقيد االلتزا ات ال ترت ا عديهةا قتيةل هةاا العهةد  ،ةريلا عةد
األارى ال ترت ا عديها

أو األصل االجت اعلو .

قتيل القالو الدولل وعد اللوا ها عدل ت ييز ي و

لايةاة هةاه التةدا ير لاللت از ةات

رره الوعيد هو العرق أو الدةو أو الجةلس أو الدغةا أو الةدي

) (1العهد الدولل الااص العقوق اال تصاديا واالجت اعيا والثقاييا ، 1966اعت د وعرض لدتو يل والتصديق وااللي ا

وجب رار الج عيةا

العا ةةا لأل ة ال تعةةدة  2200ألةةف اد  )21-ال ة رخ يةةل  16ةةالو األول ديس ة ر ، 1966تةةاريو الل ةةاا  3ةةالو الثالل يلةةاير ، 1976تةةلص

ال ادة 1 1عدل م ولج يل ال عوب سعياً ورات أهدايها الااصا ،التصرف العر ثرواتها و واردها الل يعيا دول ا ااالل أيا الت از ةات ل ثقةا عة

قتييات التعاو اال تصادج الدولل القا عدل دأ ال ل عا ال ت ادلا وع القالو الدولل والجوز يةل أيةا عةال عر ةا أج ةعب ة اسة اب

عي ه الااصةاو ،

ال عوب

ةا تةلص ال ةادة  25عدةل م ولةيس يةل أج ع ة

عق اصيل يل عريا الت تل واأللت ا

ة اع ةا هةاا العهةد ةا يجةوز تأويدةه عدةل لعةو يقيةد ساسةه ةا لج يةل

دياً ًً ثرواتها و واردها الل يعياو .

) (2ات ا يا القيات عدل ج يل أ ال الت ييز يةد ال ةرأة  ، 1979تةلص ال ةادة  14أ عدةل م وتتعهةد الةدول األلةراف اتاةاا ج يةل ةا يدةز ة

تدا ير عدل الصعيد الوللل تستهدف تعقيق االع ال ال ا ل لدعقوق ال عترف ها يل هاه االت ا ياو .

) (3وات ا يةةا عقةةوق الل ةةل  ، 1990ا رتهةةا الج عيةةا العا ةةا لأل ة ال تعةةدة يةةل  20ت ةةري الثةةالل لوي ر ، 1989ودادةةت عيةةز التل يةةا يةةل

2أيدول س ت ر ، 1990وتلص ال ادة  22عدل م و تتاا الدول األلراف يل هةاه االت ا يةا التةدا ير ال ال ةا لت ةل لدل ةل الةاج يسةعل لدعصةول
عدل ر ز الجئ ،أو الاج يعت ر الج ا ويقا لدقوالي واإلجراتات الدوليا أو ال عديا ال ع ةول هةا ،سةوات صةع ه أو لة يصةع ه والةداه أو أج ةاص
ار ،تدقل الع ايا وال ساعدة اإللساليا ال لاس تي يل الت تةل ةالعقوق ال لل قةا ال ويةعا يةل هةاه االت ا يةا ويةل ايرهةا ة الصة وك الدوليةا

اإللساليا أو ال تعدقا عقوق اإللسا التل ت و الدول ال ا ورة ألرايا ييها.
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واضافة الي ذلو هنالو االتفا ية الدوليهة حهول حمايهة حقهوق جميهع العمهال المههاجرين
وأفراد أسرهم 1990م

)(4

والتي ت طي المهاجرين بفعل المناخ ممن يعملهون فهي ال هار  ،لكهن

ال من الدول صادق علي تلو االتفا ية .
لي ً
وهنالههو اتفا يههات حقههوق اإلنسههان اإل ليمههة ذات الصههلة بهههذا الموضههو وتضههم االتفا يههة
األوربية لحمايهة حقهوق اإلنسهان والحريهات األساسهية 1950م

)(5

اإلنسان 1969م

)(1

 ،واالتفا يهة األمريكيهة لحقهوق

والميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب 1981م

)(2

 ،لكن أياً من تلهو

المعاهدات وكذلو االتفا ية األفريقية المنظمة للجوانهب ال اصهة بمشهاكل الالج هين فهي افريقيها
1969م

)(3

والتي ت طي األش اص الذين ي ادرون ديارهم بسبب أزمة بطي ة الظهور أو تر بًا

) (4االت ا يا الدوليا عول ع ايا عقوق ج يل الع ال ال هاجري وأيراد أسةره ، 1990اعت ةدت قةرار الج عيةا العا ةا لال ة ال تعةدة 158 45
ال رخ يةل  18ةالو األول ديسة ر ، 1990تةلص ال ةادة  1 17عدةل م ويعا ةل الع ةال ال هةاجرو وأيةراد أسةره الةاي يعر ةو
عا دا الساليا ل اعت ار ال ار ا ال تاصدا لأللسا وهويته الثقاييا.و ،

ة عيةاته

ا تلص ال ادة 70عدل م وتتاا الةدول األلةراف تةدا ير ال تقةل واتةاة

ع التدا ير التل تلل ق عدل رعاياها لي ا أ ت و ظروف ع ل و عي ا الع ال ال هاجري وايراد اسره الاي ه يةل ويةل لظةا ل ت قةا
ل عايير ال ال ا الصعيا والسال ا والصعا و ادئ ال ار ا االلساليا و .

) (5ال ادة 3 4ج تلص عدل م واليعت ر ع الً ج رياً أو ال از ياً عسب هاه ال ادة م أج اد ا تلد ا يل عال وجود أز ات أو ةوارث تهةدد عيةاة

أو رياهيا الج اعاو .

) (1االت ا يا األ ري يا لعقوق اإللسةا  1969ال ةادة  1 4تةلص عدةل“ :ل ةل إلسةا العةق يةل أ ت ةو عياتةه عتر ةا ،هةاا العةق يع يةه

القالو  ،و

عياته صورة تعس يا.وال ةادة 3ج تةلص عدةل م و ألاةراض هةاه ال ةادة ،ال

ل عا  ،لا لعظا الع ل ،وال يجوز أ يعر أعد

ي ل ا يدل ع الً إل از ياً أو ا اً :أيا اد ا ت رض يل أو ات الالر وال وارث التل تهدد وجود الج اعا أو رياهتها.
) (2ال يثاق اإليريقل لعقوق اإللسا وال عوب ، 1981ت ت اجازته

ل جدس الر سات األيار ا دورته العاديا ر  18يل ليرو ل ة يليةا

يل يوليو ، 1981تلص ال ادة  1 21عدل م و تتصرف ج يل ال عوب عريا يل ثرواتها و واردها الل يعيا .وي ارس هاا العق ل صدعا الس ا

وعده .وال يجوز عر ا
الل يعيا دو

ةعب ة هةاا العةق ةاج عةال ة األعةوالو.وتةلص ال ةادة  3 21عدةل م و ي ةارس التصةرف العةر يةل الثةروات وال ةوارد

ساس االلت از

تل يا تعاو ا تصاد دولل ا عدل اساس االعت ار ال ت ادل والت ادل ال لصف و ادئ القالو الدولل.

) (3االت ا يةةا األيريقيةةا ال لظ ةةا لدجوالةةب الااصةةا
لظ ا الوعدة األيريقيا القيةا

ةةا ل الالج ةةي يةةل ايريقيةةا  ، 1969تةةلص ال ةةادة  1 2عدةةل م وتتعهةةد الةةدول األعيةةات

ةل ةايل اسةتلاعتها يةل الةار الت ةريعات الااصةا هةا  ،اليةوات الالج ةي و الةا ا ةا ته ل ة اليسةتليعو

ألس اب جديا العودة الل دده األصل  ،أو ال دد الةاج يع دةو جلسةيتهو  ،وتةلص ال ةادة  2 2عدةل م ويعت ةر ةل عةق االلتجةات ع ةالً السةالياً

والي

أ يعت ر

جالب أيا دولا ع الً اير ودجو .
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لو و تلو األزمة  ،وينطبهق األمهر نفسهه علهي إعهالن رطاجنهة المعنهي بهالالج ين

1984م)(4

.

أمهها فههي افريقيهها اتفا يههة حمايههة ومسههاعدة المشههردين دا لأيهها فههي أفريقيهها ،والتههي تيعههرا
باتفا يههة كمبههاال لسههنة 2012م

)(1

وهههي تضههع الت ازم هاً علههي الههدول االعضههاء بههأن تت ههذ التههدابير

الالزم ههة لحمايه ههة األشه ه اص النه ههازحين نتيج ههة الك ه هوارث الطبيعي ههة أو االصه ههطناعية بم هها فيهه هها
الت يرات المنا ية ومساعدتهم  ،وهنالو إلتزام أ ر تهنص عليهه االتفا يهة وههو أنهه علهي الهدول
العضاء ابتكار منظومات اإلنذار المبكهر فهي مجهاالت النهزوح المحتملهة  ،وبههذا الهنص وذلهو
) (4إعال

وا ت ار

رلاجلا ال علل الالج ي  ، 1984صك تاريال إ دي ل علل الالج ي و د ساه يل توسيل تعريف الالجئ يل أ ري ا الالتيليا

لاهج جديدة لتد يا االعتياجةات اإللسةاليا لالج ةي وال هجةري

ةرو

ة التيةا

والتعةاو  ،تةلص ال ةادة 3م و ...يتية

تعريةف أو

هو الالجئ ال وصل اسةتادا ه يةل ال للقةا إلةل جالةب علاصةر ات ا يةا عةا  1951و روتو ةول  1976الالج ةي الةاي يةروا ة

الدهة

س ب تعرض عيةاته أو سةال ته أو عةريته لدتهديةد سة ب العلةف ال ع ة أو العةدوا األجل ةل أو اللزاعةات الدااديةا أو االلتها ةات الجسةي ا

لعقوق اإللسا أو أج ظروف أارى تعدث ايلراب يل اللظا العا و .
) (1ويل  23ت ري األول أ تةو ر  ، 2009وَّةل االتعةاد األيريقةل عدةل ات ا يةا ع ايةا و سةاعدة ال ةردي دااديفةا يةل أيريقيةا ،والتةل تعةرف
عزي ار يوليا  ، 2015وَّعت  39دولا عدل االت ا يا ،يد أ هلاك  22دولا يقل هل التل صةد ت عدةل
ار
أييا اس ات ا يا اال .واعت ًا
ً
االت ا يا وهل :ألغوال ،لي  ،ور يلةا ياسةو ،ج هوريةا أيريقيةا الوسةلل ،ت ةاد ،اةا و  ،اا يةا ،ايليةا يسةاو ،سةاعل العاجةل ،ليسةوتو ،ةالل،
الوج ،الليجر ،ليجيريا ،روالدا ،ج هوريا الصعرات العر يا الدي قراليا ،سيراليو  ،سوازيدلد ،تواو ،أوالدا ،از يا وزي ا وج .ودادةت االت ا يةا

عيةز الل ةاا يةل  6ةالو األول ديسة ر2012
ال تعدة

ا ةرة ة

.وت يةد هةاه االت ا يةا الجديةدة تعريةف ال

أ الت رد الداادل ،ال ادة  1ك م توي االلت از ات ال تعدقا ع ايا و ساعدة ال

ي ا اعت ار

ية و ال ةادئ التوجيهيةا .وتتية

ات ا يةا

ادئ اإللساليا و ار ا اإللسا لدى ال

ةاال أع ا ً ةا

ةردي دااديفةا الةوارد يةل ال ةادئ التوجيهيةا لأل ة

جالةب الةدول األلةراف ال سةت دة

ردي دااديفا

ةأ االلت از ةات ال تعدقةا الةدول األلةراف،و ال ةادة  3م تهةدف إلةل

ردي داادفيا؛ واعت ار وي ا ع ايا عقوق اإللسا لد

الت ييةز والع ايةا ال ت اي ةا لدقةالو م العتة ار القةالو الةدولل اإللسةالل ،ول الةا تقةدي ال سةاعدة إلةل ال

ردي دااديفا ،ا يل الةك عةد

ةردي دااديفةا و ةالك تعزيةز االعت ةاد

أييا االلت از الااص ال سة اعدة ال ت ادلةا ةي الةدول .ويةل الوا ةل ،وعيث ةا ال ت ةو ال ةوارد اييةا لت ةي الةدول ة
الااتل .وتتوال االت ا يا ً
اف إلل ال ردي دااديفا ،يل غل أ تتعاو وأ تدت س ساعدة ال لظ ات الدوليا واإللساليا .وهل ِّ
ل ٍ
أييا
تقدي الع ايا وال ساعدة
توير ً
سسا لدتدال ال ادة 8م يل عالا ج ار العرب ،واإل ادة الج اعيا ،والج ار يد اإللساليا ،ةا يت ةق ةل األع ةا اات الصةدا يةل يثةاق االتعةاد
أ ً
أايرا ،تتي االت ا يا أع ا ً ا أ التولي أو تعديد ال و ل ال ادة .11
األيريقل .و ً
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اإللتهزام الوا ههع علههي الههدول بشههأن تأسههيا اسههتراتيجيات الحههد مههن م ههاطر الكهوارث وتنفيههذها ،
يمكههن معالجههة مسههألة االسههتعداد للط هوار والك هوارث وتههدابير إدارتههها والحركههة المتو عههة للنههاا
حال حدوثها).(2
وهنالهو بعه

المعاههدات المحههددة التهي موان كانههت بحههد ذاتهها غيههر ملزمهة فهههي تتههرو

علي أ ل تقدير أث اًر سياسياً و د تشهير الهي منحهى يعتمهد علهي أو هد تسهاهم فهي ظههور واعهد
القههانون العرفههي وتضههم هههذو المعاهههدات القانونيههة الناعمههة لغيههر الملزمههة المبههاد التوجيهيههة
للنههزوح الههدا لي 1998م واطههار عمههل هيوغههو لسههنة 2005م والههذي يتضههمن التقريههر ال تههامي
للمه ه تمر الع ههالمي ح ههول الح ههد م ههن الكه هوارث واض ههافة ال ههي ذل ههو هنال ههو مب ههاد بينيري ههو والت ههي
صممت لتوفير اإلرشهادات العمليهة للهدول وهي هات األمهم المتحهدة وال اصهة باعهادة الممتلكهات
واأل ارض ههي الص ههحابها  ،وهنال ههو ايضه هًا اإلرش هها دات العملياتي ههة ح ههول حماي ههة األشه ه اص ف ههي
أوضهها الك هوارث الوطنيههة الصههادرة مههن اللجنههة الدا مههة العههابرة للهي ههات لسههنة 2011م والتههي
تهدا الي تكميل اإلرشادات المتعلقة بالمعايير اإلنسانية في أوضا الم اطر الطبيعية .
بالرغم من أن بع

االتفا يات البي ية الدولية يعود تاري هها إلهى بهدايات القهرن العشهرين،

إال أن التلهوث البي هي واسهتنزاا المهوارد لهم يجهد االهتمهام الكهافي إال فهي السهتينات .و هد أدى ههذا

(2) Thomas Gammeltoft-Hansen. Access to Asylum: International Refugee Law and the Globalisation of
migration control. Cambridge University Press.2011.
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االهتمهام إلهى يهام االتفا يهات البي يهة المتعهددة األطهراا الملزمهة التهي نعرفهها اليهوم .كمها تهم يهام
وتطور االتفا يات والقوانين البي ية وذلو من الل جيلين مترابطين:

)(1

 الجيهل األول عبهارة عهن ضهايا فرديهة ،تتنهاول االسهت دام فهي شهكل اتفا يهات و هوانينطاعيهة تتنهاول أسها تحديهد واسهت الل المهوارد الطبيعيهة مثهل الحيهاة البريهة والبي هة
البحرية والجوية.
 أمها الجيهل الثهاني مهن االتفا يهات فهإن توجههها شهمولي نحهو القضهايا بهين القطاعهاتواألنظمة.
في أوا ل القرن هدفت االتفا يات البي يهة اصهة تلهو التهي ت طهي األسهماو والطيهور ،إلهى
تنظهيم اسهت اللها والحفهاظ علهى فا هدتها اال تصهادية أكثهر مهن أن تههتم بحمايتهها مهن أجهل ذاتهها.
ومهن أوا هل االتفا يهات الدوليهة ،معاههدة 1900م لحمايهة الحيوانهات ،والطيهور ،واألسهماو فهي
أفريقيها وو عهت ههذو االتفا يهة فهي لنهدن مهن بهل القهوى االسهتعمارية األوروبيهة لحمايهة حيوانهات
الصيد في شرق أفريقيا من الل تقليل صادرات العا من تلو المنطقة.
وبزيهادة المعرفهة والعلهوم البي يهة ،حهدث تحهول تهدريجي للمهذاهب االسهتهالكية نحهو حمايهة
عامة للفصا ل المعرضة لضنق ار

وأن منع الصيد ،مو تَا كان أو دا مهَا ،يعطهى المجهال لضنهوا

(1) Francesco Francioni, Tullio Scovazzi , International Responsibility For Environmental Harm,1991.
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أن تت ذى وتتكهاثر .اهتمهت معظهم االتفا يهات البي يهة مهن الجيهل األول ومتعهددة األطهراا بالبي هة
البحرية .ومن أمثلة تلو االتفا يات:

)(1

 معاهدة م تمر 1972م لمنع تلوث البي ة البحرية بدفن النفايات والمواد األ رى. ومعاهدة 1973م الدولية لمنع التلوث من السفن التي وضعت). (UNCLOS معاهدة األمم المتحدة لقانون البحهار لعهام 1982م مبهاد التعامهل مهع مههدداتالبي ة البحرية والموارد البيولوجية للبحار.
كمها تبنهت العديهد مهن ههذو االتفا يهات حمايهة البحهار اإل ليميهة .وتشهكل  13طهة عمهل
إ ليمية و  9معاهدات بحرية إ ليمية وبروتوكوالتها اليوم شبكة االلتزامات المفصلة ل البية الدول
الساحلية نحو البي ة البحرية.
شكل م تمر األمم المتحدة للبي ة اإلنسانية الذي عقد في سهتوكهولم فهي عهام 1972م أول
ال يتضهمن كهل أوجهه الحمايهة البي يهة .
محاولة لالبتعاد عهن التوجهه القطهاعي إلهى توجهه أكثهر شهمو َ
و هد انعكسهت ههذو المحاولهة فهي إعهالن مه تمر األمهم المتحهدة لبي هة اإلنسهان و طهة عمهل بي هة
اإلنسان التي تم تبنيها في ستوكهولم .واستمرت االتفا يات البي ية بل وبعد م تمر ستوكهولم في
ال عن المعالجة الشمولية لتفاعل المجتمع مهع البي هة .وتتضهمن األمثلهة
التأكيد على المحافظة بد َ
معاهدة األراضي الرطبة والم مورة ذات األهمية الدولية:

)(1

(1) Neil Carter, The Politics of the Environment: Ideas, Activism, Policy,2007, Cambridge University
Press.
(1) Helmut Volger, A Concise Encyclopedia of the United Nations, Brill, 2010.
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 الموا ل الطبيعية للطيور الما ية سنة 1971م معاهدةل رامسار . معاههدة  1972لحمايههة التهراث الثقهافي والطبيعههي العهالمي ،معاههدة لالتهراثالعالمي .
 -معاهدة التجارة الدوليهة فهي النباتهات والحيوانهات المههددة بهاألنق ار

سهنة 1973م

.
 معاهدة المحافظة على أنوا الحيوانات البرية المهاجرة.كل ههذو المعاههدات تتنهاول التنهو البيولهوجي أصهبحت حمايهة الحيوانهات والنباتهات واحهدة
مهن أكثهر المواضهيع تطهو ًار فهي القهانون البي هي الهدولي الهذي ت طيهه االتفا يهات البي يهة متعهددة
األطراا  .وبعد م تمر ستوكهولم برزت اتفا ية بي ية أ رى وهي معاهدة تلوث الههواء لمسهافات
بعيدة التي تبنتهها تقريبهَا جميهع الهدول األوروبيهة باإلضهافة إلهى كنهدا والواليهات ) (LRTAPعبهر
الحدود المتحدة.
يقوم الجيهل الثهاني مهن االتفا يهات والقهوانين البي يهة متعهددة األطهراا علهى تنهاول شهمولي،
حيهث تفهر

ههذو االتفا يهات اسهت الل كهل األنهوا بطريقهة مسهتدامة أوال تسهت ل علهى اإلطهالق.

ولجعل ذلو ممكناَ يتوجب حماية أو توسهيع أو تحسهين موا هل ههذو األنهوا .و هد وضهع ههذا الجيهل
الثاني من االتفا يهات فهي لهب مه تمر األمهم المتحهدة للبي هة والتنميهة و مهة األر

الهذي عقهد فهي

ريو دي جانيرو في عام 1992م الذي مثلت فيه الدول األعضاء في األمم المتحدة .ويعتبر هذا
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المه تمر معلمهَا فهي تهاريخ القهانون البي هي ،موكهدَا الش صهية العالميهة لحمايهة البي هة وتكاملهها مهع
التنمية .كما فتح باب التو يع على معاهدتين جديدتين هما:

)(1

 معاههدة األمهم المتحهدة االطاريهة للت يهرات المنا يهة وتعتبهر ههذو االتفا يهة اتفا يهةطاعيهة ألنهها تتعامهل مهع المنهاخ وال هالا الجهوي لكنهها شهمولية وممتهدة فهي
مفعولها.
 معاههدة التنهو البيولهوجي التهي تسهعى لجمهع ضهايا الز ارعهة وال ابهات ومصها داألسماو واست الل األراضي والمحافظة على الطبيعة بطرق جديدة.
و د أظهرت هاتين المعاهدتين صعوبة إنشاء االتفا يات التهي تشهمل عهدة طاعهات ،و هد
سيسههت هههاتين االتفهها يتين لدرجههة عاليههة وصههوحبت بصهراعات ديبلوماسههية كبيهرة

ههالل

المفاوضهات .وذلهو ألن االتفا يهات الشهمولية المتعهددة القطاعهات تشهمل عهدة مواضهيع م تلفهة
ومتدا لهة مهن النهواحي القانونيهة والسياسهية ،فههذو االتفا يهات هد تولهد المزيهد مهن الن ازعهات
والمشاكل بالمقارنة مع االتفا يات البي ية القطاعية.

)(1

شجع م تمر ريو أيضَا على يام اتفا يات بي ية متعهددة األطهراا عالميهة أ هرى تتضهمن،
لأنظر ملحق ر م ل 11االتفا يات البي ية متعددة األطراا .

(1) Gregory L Rose , Gaps in the Implementation of Environmental Law at the national, Regional and
Global Level (1), October 2011 -Kuala Lumpur, Malaysia
) (1االت ا يات ال ي يا الدوليا  ،رلا ج األ

ال تعدة اآلل ا ل  ،جدس اللواب  ،جليف  ، 2002 ،ص . 4
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يرى الباحث أنه بينما وضهعت آليهات السياسهة البي يهة فهي مكانهها الصهحيح فهي السهنوات
األ يرة إال أن هناو لق متزايد حول فعاليتها وتطبيقها.
تسعى معظم اآلليات السياسية إلهى ت ييهر سهلوو المجموعهات المسهتهدفة ،ممها يه دي إلهى
تحسهن فهي حالهة البي هة  .موان تطبيهق السياسهات البي يهة لهيا نشهاط حكهومي فحسهب ،بهل يمكهن
للمنظمهات الدوليهة والهروابط التجاريهة والحكومهات المحليهة والمنظمهات غيهر الحكوميهة والمجتمهع
عامهةَ المشهاركة فهي ههذا النشهاط ،ويجهب علهى المجتمهع التعامهل عمليهاَ مهع لهيط مهن أدوات
السياسة البي ية منها:

)(1

 مجموعة من القوانين المعقدة التي توجه إجراءات السيطرة والتحكم . اآلليات اال تصادية. عمليات اإلنتا األنظا . العمل التطوعي من بل المجتمع. األعمال الحرة الخ....إت ا يا عظر إستادا تقليات التغيير يل ال ي ا ألاةراض عسة ريا أو أليةا أاةراض
عدا يا أارى م
هههي إتفا يههة دوليههة غرضههها منههع إسههت دام تقنيههات تعههديل البي ههة ألغ ه ار

عسههكرية أو

عدا يههة .تههم إ هرار هههذو المعاهههدة فههي 10ديسههمبر  1976مههن بههل الجمعيههة العامههة لضمههم
) (1االت ا يات ال ي يا الدوليا  ،رلا ج األ

ال تعدة اآلل ا ل  ،ال رجل السا ق  ،ص. 5
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المتحدة ،وتم فتح باب التو يعات في 18مايو  1977في جنيا ،ود لت حيهز التنفيهذ فهي 5
أكتوبر1978م  .حتهى تهاريخ 24سهبتمبر ، 2013و عهت  48دولهة علهى المعاههدة مهن مجمهل
 76دولة منضمة إليها مهن جملهة  197دولهة م ولهة للتو يهع 193 ،عضهو فهي األمهم المتحهدة
أودعههت هههذو اإلتفا يههة إلههى األمههين العههام لضمههم المتحههدة ،حيههث تتههألا مههن عش هرة م هواد مرفقههة
بملحق لدى اللجنة االستشارية لل بهراء. .لأنظهر ملحهق ر هم ل 6نهص إتفا يهة حظهر إسهت دام
تقنيات الت يير في البي ة ألغ ار

عسكرية أو ألية أغ ار

عدا ية أ رى .

المبحث الرابأ  :اإلتفاقيات اإلقليمية والثنائية
أوالً م االت ا يات اإل دي يا
علي المستوي اإل ليمهي نجهد االسهتراتيجية العربيهة للحهد مهن م هاطر الكهوارث 2020م
وبع

االتفا يات غير الملزمة لتوفير الدعم للدول المستضيفة والتي تقدم المسهاعدات هالل

الحههالت الطار ههة الكبي هرة وتهههدا تلههو االرشههادات الههي اكمههال االتفا يههات واالرشههادات الدوليههة
القا مههة وتحههث الههدول غيههر األعضههاء فههي اإل لههيم العربههي بههأن تضههع فههي اعتبارههها االرشههادات
عن ههدما تطل ههب المس ههاعدات الدولي ههة وتتلقاه هها م ههن ههالل آلي ههة الحماي ههة المدني ههة لجامع ههة ال ههدول
العربية  ،وتهدا اإلرشادات الي إزالة أكبهر هدر ممكهن مهن المعو هات المنظهورة والماثلهة أمهام
المساعدات اإلنسانية لضمان سالمة عمل عمليهات االسهتجابة للكهوارث  ،وت طهي االرشهادات
اربع جوانب هي  :الت طيط للطوار وتنسيقها في المو ع  ،واالمدادات اللوجسهتية  ،والنقهل ،
والمسا ل القانونية والمالية .
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يرجهع تهاريخ التشهريعات البي يهة علهى األ هل إلهى منتصها القهرن التاسهع عشهر ومنهذ ذلهو
الحين ،امت نشاطات وطنية مكثفة فيما ي ص التشهريعات البي يهة موا امهة الم سسهات للنظهر فهي
الموضوعات البي ية وذلو في فترتين ر يسيتين هما:
انتشهرت الهمهوم البي يهة فهي السهتينات ،بعهد حهوادث معينهة مثهل تحطهم نا لهة الهنفط تهورى
كهانيون عهام 1967م  ،وتسهرب الكيماويهات السهامة مثهل أحهداث ميناماتها باليابهان وبوبهال بالهنهد
كما تزايد االهتمام بالمبيدات المستعصية .وأدت هذو األحداث إلى العديد من الضوابط والقوانين
البي ية الجديدة اص َة في الدول المتقدمة.
الفتهرة الثانيهة مها ازلهت مسهتمرة وتشهمل كهل دول العهالم تقريبهاً .ويعهود تاري هها إلهى مهة
األر

عهام1992م  .عنهدما أعهد تقريهر البي هة العالميهة  ،وعهدة تقهارير عهن الجههود التهي بهذلت

لقيهام الم سسهات والتشهريعات الوطنيهة مهن أجهل تحقيهق التنميهة مهن هالل تحسهن البي هة .وههذا
النشاط مستمر في كل من الدول النامية والمتقدمة .ويتم تطبيقه من الل استراتيجيات و طهط
بي ية وطنية باإلضافة إلى برامو عمل ،مدعوماَ بالمبادرات واالتفا يات الدولية.

)(1

وبينمها ال تهزال بعه

الهدول فهي مرحلهة صهياغة القهوانين المتعلقهة بتنفيهذ االتفا يهات ،تبقهى

معظم الوسا ل القانونية على حالها في التعامل مع القضايا البي ية الر يسية .ولم تطور حتهى اآلن
أدوات ا تصادية لتحسين تنفيذ االتفا يات الدوليهة .و هد بهدأ فهي اسهتعمال بعه

) (1االت ا يات ال ي يا الدوليا  ،رلا ج األ

ال تعدة اآلل ا ل  ،ال رجل السا ق  ،ص. 8
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الوسها ل لتطبيهق

ههذو االتفا يهات مثهل الحهوافز وت فهي

الضه ار ب والرسهوم واسهتراتيجيات التسهعير واإلجهراءات

األ رى غير المباشرة.
مهن جههة أ هرى ،ي تلها الهوعي الشهعبي باالتفا يهات البي يهة متعهددة األطهراا ،إذ يحظهى
بروتوكهول مهونتلاير ومعاههدة التنهو البيولهوجي ومعاههدة مكافحهة التصهحر ومعاههدة الت يهرات
المنا يهة باهتمهام كبيهر ،و هد لعبهت وسها ل اإلعهالم دو اًر ر يسهياَ فهي تعزيهز الهوعي الشهعبي مهن
الل لفت االنتباو إلى جدية القضايا البي يهة .وبثهت بهرامو دوريهة إذاعيهة وتلفزيونيهة حهول ضهايا
تدهور األراضي والتصحر و سارة التنو البيولوجي والتلوث البحري في كافة الدول .و هد تمهت
ت طيهة ههذو القضهايا أيضهَا فهي المناسهبات الوطنيهة والدوليهة .و صصهت بعه

الصهحا

والمجالت صفحات اصة للمسا ل البي ية .و ضايا الحد من م اطر الكوارث .
وسهاعدت المنظمهات الحكوميهة وغيهر الحكوميهة علهى زيهادة ههذا الهوعي .فقهد كهان دور
المنظمهات غيهر الحكوميهة ملحوظهاَ بشهكل كبيهر وال سهيما فهي دول مثهل لبنهان حيهث تتمتهع ههذو
المنظمات بحضور جيد وصوت مسمو .إال أن دورها في معظم الدول ما يزال ضعيفاَ.
عمومهَا ،ركهزت معظهم الهدول علهى إ امهة م سسهات أو توسهيع صهالحيات الم سسهات
القا مهة لتنفيهذ االتفا يهات البي يهة العالميهة .وكهان التركيهز علهى وضهع الد ارسهات ذات األولويهة
مواعهداد االسهتراتيجيات وتطهوير طهط العمهل والبهرامو .إال أن التقهدم فهي التنفيهذ علهى المسهتوى
الميداني ما يزال ض يالً  .ومع أنه من المبكر تقييم تأثير االتفا يهات ،إال أن الهوعي العهام يتنهامى
وهنالو مو ا ايجابي من معظم االتفا يات البي ية الدولية واال ليمية يزداد سريعاً.
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و أهم االتفا يات اإل ليمية هي:
 معاهدة الكويت اإل ليمية للتعهاون حهول حمايهة البي هة البحريهة مهن التلهوث ،وتضهمكل دول مجلا التعاون ال ليجي الست والعراق موايران.
 المعاههدة اإل ليميهة للحفهاظ علهى بي هة البحهر األحمهر و لهيو عهدن ،وتضهم ثهالثدول في غرب آسيا هي األردن والسعودية واليمن.
 معاههدة حمايهة البحهر المتوسهط مهن التلهوث وبروتوكوالتهها ال مسهة وتضهم لبنهانوسههورية  .مههن غههرب آسههيا.لأنظههر ملح هق ر ههم ل 7ا مههة االتفا يههات البي يههة
اإل ليمية الر يسية .
إن مسهتوى االلتهزام باالتفا يهات اإل ليميهة أعلهى مهن االلتهزام باالتفا يهات العالميهة .مهثالَ
أعهدت كافهة الهدول لالثمانيهة المو عهة علهى اتفا يهة الكويهت اإل ليميهة وبروتوكوالتهها طهط عمهل
وطنية.
لم تنشأ أية م سسات وطنية لتطبيق االتفا يات التي تعالو البي ة البحرية ،وتقع المس ولية
على عاتق الم سسات الوطنية المس ولة عن إدارة المناطق الساحلية أو الموارد البحرية .كما لهم
توضع أية وانين وطنية جديدة ب صوص هذو االتفا يات أو لحمايهة المنهاطق البحريهة والسهاحلية
التهي ت طيهها القهوانين الوطنيهة الحاليهة.لأنظهر ملحهق ر هم ل 8اتفا يهة انشهاء الوكالهة اإلفريقيهة
لمواجهة الم اطر .
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امت األطهراا المو عهة علهى اتفا يهة برشهلونةل لبنهان وسهورية بتنفيهذ االتفا يهة مهن هالل
عدة و ازرات ومن الل األطر التشريعية القا مة .و د نفهذ مركهز ال طهة الزر هاء للنشهاط اإل ليمهي
عهددَا مهن الد ارسهات فهي إطهار طهة عمهل حهو
والحاضر والمستقبلي فيما بين البي ة والتنمية في حو

البحهر المتوسهط تتعلهق بالتفاعهل الماضهي
المتوسط مع األ ذ بالحسهبان أثهار النمهو

السهكاني والتوسهع الحضهري وازديهاد الصهناعة والز ارعهة والتجهارة والسهياحة والنقهل .وينفهذ مركهز
النشهاطات اإل ليميهة لبهرامو العمهل ذات األولويهة ،مشهروعات ار هدة تركهز علهى اإلدارة المتكاملهة
للمنطقة السهاحلية فهي لبنهان وسهورية .و هد شهاركت هاتهان الهدولتان أيضهاَ فهي مبهادرة برنهامو األمهم
ومرفق البي هة حهول مصهادر التلهوث البحهري القهادم مهن اليابسهة بموجهب ) (UNEPالمتحهدة للبي هة
طهة عمهل حهو

المتوسهط وههي عبهارة عهن ممارسهة متعهددة النهواحي تعمهل علهى التعهرا علهى

البه ر السهها نة والمنههاطق الحساسههة واالسههتراتيجية و طههة العمههل وتقههديرات تكههاليا العمههل
اإلصالحي .ويطور مركز االسهتجابة العاجلهة للتلهوث البحهري اإل ليمهي للمتوسهط نظهام معلومهات
إ ليمي من أجل االستعداد للتعامل بسرعة مع التلوث الطار .

)(1

حهدد مركهز النشهاط اإل ليمهي للمنهاطق المحميهة ال اصهة بالتعهاون مهع األطهراا المو عهة
123منطقهة فهي حهو

هاء علهى مبهادرة أوروبيهة
المتوسهط تحتها للحمايهة ال اصهة وذلهو بن َ

متوسهطية .كمها أعهد طهط لبنهاء القهدرات فهي الم سسهات الوطنيهة ،و هد أدت مراجعهة اتفا يهة

) (1االت ا يات ال ي يا الدوليا  ،رلا ج األ
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برشهلونة لعهام  1995فهي عهام  1997إلهى وضهع طهة للحهد مهن الملوثهات القادمهة مهن اليابسهة
موازالة معظمها بحلول عام 2025م .
وافق مرفق البي ة العالمي بعد حوالي  15سنة على تمويل طهة عمهل اسهتراتيجية أعهدتها
المنظمهة اإل ليميهة للمحافظهة علهى بي هة البحهر األحمهر و لهيو عهدن فهي حهدود  19مليهون دوالر
أميركي.

ات ا يا التعاو العر ل يل جال تلظي وتيسير ع ديات اإلااثام
والصه ههادرة بته ههاريخ 1987/9/22م  ،حيه ههث إن حكومه ههات اله ههدول األط ه هراا فه ههي هه ههذو
االتفا ية انطال ًا من الروابط األ وية القا مة بين الدول العربية موايمانًا بوحدة الهدا والمصهير
لضمة العربية ورغبة منها في تنمية الهروابط اإلنسهانية بهين دول جامعهة الهدول العربيهة واسهتنادًا
إلى ما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربيهة وتأكيهدًا ألهميهة التعهاون بهين
الهدول العربيهة فهي مجهال اإلغاثهة فهي حهاالت الكهوارث الطبيعيهة والظهروا الطار هة وأ هذًا فهي
االعتبار المعو ات والصعوبات التي د تعتر

وصول فرق ومواد اإلغاثة لضهحايا الكهوارث

الطبيعيههة والظههروا الطار ههة بالسههرعة الالزمههة لتحقيههق الهههدا المرجههو منهههالأنظر ملحههق ر ههم
ل 9نص اتفا ية التعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات اإلغاثة .

()152

ثالياً م ل ااج االت ا يات الثلا يا
يمكههن القههول بههأن العمههل الههدولي علههى المسههتوى الثنهها ي يعتبههر محههدودًا الههى حههد كبيههر
بالمقارنههة مههع المسههتويين السههالفي الﺫكههر  ،ألن الههدول عههادة مهها تههنظم عال اتههها المتبادلههة مههع
بعضههها الههبع

بصههورة ثنا يههة ووفقهها المقتضههيات مبههدأ السههيادة ومههن تطبيقههات العمههل الههدولي

على هﺫا المستوى نشير الى المعاهدات االربعة التالية :
 المعاهدة المجرية – النمساوية  1956بشأن االست دامات اال تصادية للمياو . المعاهدة الهندية – الباكستانية  1960بشأن است دام نهر الهندوا. االتفاق الروسي – البولندي  1964بشأن المحافظة على المياو السطحية والجوفيةومكافحة التلوث .
 -المعاهدة االمريكية – الكندية  1972بشأن أحوا
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المياو في البحيرات العظمى .

وأ ي ه ًار يمكههن القههول وبههالرغم مههن النمههو المههزدو للقههانون الههدولي البي ههي علههى المسههتوى
الكمي والنوعي  ،اال انه مهازال يعهاني مهن صهعوبات تتعلهق بتطبيقهه  ،فههو فهي ال الهب يهأ ﺫ
شكل توصيات غير ملزمة للدول  ،مما ي ثر سلبًا في حال حدوث الكوارث البي ية ).(1

المبحث الخامس  :تطبيق المبادئ والقواعد القانونية
القالو الدولل لالستجا ا لد وارث م
يهههدا االتحههاد الههدولي لجمعيههات الصههليب األحمههر والهههالل األحمههر مههن ههالل انونههه
الهدولي لالسههتجابة للكهوارث الهي حههث الههدول بسهن تشهريعات تتههيح لهها سههد الفجهوات التقنيههة أن
وجهدت  ،والههدا مههن ذلهو تعزيههز اإلطهار القهانوني لالسههتجابة الدوليهة للكهوارث بحيهث تصههبح
الدولة أكثر استعداداً للتعامهل مهع المشهكالت التنظيميهة المتعلقهة بتهوفير المسهاعدات الدوليهة ،
وال تنطبه ههق هه ههذو المعه ههايير عله ههي الن ازعه ههات المسه ههلحة وال عله ههي الك ه هوارث الته ههي تحه ههدث ه ههالل
الن ازعههات المسههلحة وال توصههي تلههو المعههايير بههإجراء أي ت يي هرات كانههت علههي القههانون الههدولي
واالتفا يات الدولية .
أمهها األحكههام الر يسههية فههي اإلرشههادات فتقتههرح عههدداً مههن التسهههيالت القانونيههة للههد ول
والعمليات علي األر

وتركز تركي اًز وياً علي تسريع اإلجراءات النظامية وتقلهيص الحهواجز

القانونيهة واإلداريههة فههي وضههع الكهوارث  ،ذلههو باإلضهافة الههي أنههه ينب ههي للههدول المتههأثرة حسههب
) (1االت ا يات ال ي يا الدوليا  ،رلا ج األ
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ههدرتها والههي الدرجههة الممكنههة التههي تسههمح بههها الظههروا أن تفكههر فههي تههوفير بع ه

ال ههدمات

المح ههددة مثه ههل ل النقه ههل ودعه ههم اإلمه ههداد اللوجس ههتي واسه ههت دام المبه ههاني أو المعه ههدات بتكه ههاليا
م فضة أو مجانًا لمساعدة المستجيبين

)(1

.

وضهمن الد ارسهة التهي هادت فهي نهايهة األمهر الهي إنشهاء االرشهادات التوجيهيهة للقههانون
ال ههدولي لالس ههتجابة للكه هوارث  ،ح ههددت الث ه هرات ف ههي نط ههاق الق ههانون ال ههدولي الح ههالي وت طيت ههه
الج رافي ههة وك ههذلو ح ههددت الث ه هرات ف ههي مع ههارا وتطبيق ههات المع ههايير الدولي ههة الحالي ههة اص ههة
ب صوص عالمة االستفهام المثارة علهي مهدي هدرة القهانون المحلهي فهي التعامهل مهع القضهايا
القانونية المشتركة أثناء عمليات االغاثة والتعافي الدوليتين من الكوارث .
ويص ههاغ حاليه هاً مش ههرو نم ههوزجي للق ههانون ال ههدولي لالس ههتجابة للكه هوارث ي ههد الص ههياغة
لمسههاعدة ال ههدول عل ههي إدم هها توص ههيات اإلرش ههادات التوجيهي ههة للق ههانون الم ههذكور ف ههي وانينه هها
الوطنية .
ويقص ههد م ههن النظ ههام النم ههوذجي إكم ههال اإلرش ههادات التوجيهي ههة وت ههوفير األداة المرجعي ههة
الالزمههة والمثههال الههذي يمكههن أن يحتههذي بههه صههانعوا الق هوانين أثنههاء رسههمهم للتش هريعات التههي
تتناسب ظروفها الوطنية  ،و هد أحهرزت بالفعهل بعه

الهدول تقهدمًا فهي تنفيهذ التوصهيات التهي

) (1ستي الل هاو ر  ،قالا علوا م الو ال وارث ،ل رة الهجرة القسريا  ،ر ز دراسات الالج ي جا عا أ س ورد  ،العدد ا ، )45ارس
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جاءت بها االرشهادات التوجيهيهة منهها علهي سهبيل المثهال كولومبيها وموزمبيهق اللتهان اسهتحدثتا
سياسات وتشريعات جديدة علي ضوء االرشادات .
ويعمهل االتحههاد الههدولي لجمعيههات الصههليب األحمههر والهههالل األحمههر مههع برنههامو األمههم
المتح ههدة اإلنم هها ي عل ههي مش ههرو مش ههترو إلجه هراء البح ههوث والمقارن ههات واإلستش ههارات المتعلق ههة
بجهود م تلا الدول لتعزيز كيفية دعم وانينها ل ف

م اطر الكوارث اصة علي مستوى

المجتمعههات المحلي ههة وب ههالتركيز عل ههي التنفي ههذ  .لأنظههر ملح ههق ر ههم ل 10المرس ههوم النم ههوذجي
للطوار لتسهيل وتنظيم المساعدات الدولية في الكوارث .
ومههن الن هواحي التههي ههد يلههزم فيههها تههوفير أطههر انونيههة فعاليههة مسههألة ف ه

م ههاطر

الكوارث في المستوطنات غير الرسهمية لالعشهوا يات ومهدن الصهفيح التهي يعهاني النهاا فيهها
من طر النزوح .
وفههي عههام  2007م شههر االتحههاد الههدولي لجمعيههات الصههليب األحمههر والهههالل األحمههر
ف ههي إط ههار اس ههتراتيجي للتعام ههل م ههع األبع ههاد اإلنس ههانية للهجه هرة والن ههزوح ال ههدا لي وأع ههد أو ار ه هًا
سياسههاتية مههن بينههها سياسههة الهج هرة  ،كمهها حههدد االتحههاد فههي اسههتراتيجيته عههام 2020م أهدافههه
الت ههي تض ههمنت ت ههوفير المس ههاعدة و ههدمات الحماي ههة للمه ههاجرين المستض ههعفين وتعزي ههز ههدرات
المهه ههاجرين والمجتمه ههع المضه ههيا مه ههن ه ههالل تحقيه ههق األمه ههن اال تصه ههادي والتعه ههافي واإلدمه هها
االجتمه ههاعي ضه ههمن المجتمعه ههات المحليه ههة  ،وتحسه ههين الوصه ههول المتكه ههافي ل ه ههدمات الرعايه ههة
الص ههحية وال ههدمات النفس ههية واالجتماعي ههة  ،وم ارع ههاة معالج ههة القض ههايا البي ي ههة اص ههة منه هها
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عوامل السحب والجذب ال اصة بالموارد النادرة والت ير المنا ي والتركيز علي ت ييهر الحهوار
الدا ر حول الهجرة  ،وتعزيز الهدمو االجتمهاعي ومعالجهة ضهايا اعهادة دمهو المههاجرين ممهن
ا تاروا العودة ومحاربة رهاب األجانب والوصم بالعار والتمييهز والعنها لبمها فهي ذلهو العنها
القا م علي الجندر واالتجار بالبشر والتهريب الممارا ضد المهاجرين).(1
د يكون النزوح واسع النطاق الناتو عن الكارثة تبعة وسهبباً للظلهم االجتمهاعي فهي آن
واحههد وتواجههه المنظمههات اإلنسههانية وغيرههها مههن الجهههات الفاعلههة المس هاعدة بمههن فيههها الههدول
العامل ههة ف ههي س ههياق الكه هوارث ع ههددًا كبيه ه ًار م ههن المش ههكالت العملي ههة الناشه ه ة جز يه هًا ع ههن ث ه هرات
التش هريعات الحالي ههة  ،وباإلض ههافة ال ههي ذل ههو هن ههاو مش ههكالت ته ه ثر عل ههي الالجيه ه ن والن ههازحين
ب ه

النظههر عههن سههبب هج هرتهم مههع أن هههذا السههبب غالب هًا مهها يتمثههل فههي األزمههة أو الكارثههة

وعوا بها .
تس ههاهم ع ههدة جوان ههب ف ههي إح ههداث ث ه هرات حماي ههة المه ههاجرين فبداي ههة غالبه هاً م هها تفتق ههر
االتفا يات الحالية الي الصفة القانونية الملزمة والقانون غيهر الملهزم ال يمكهن اسهت دامه كهأداة
للمناصرة وكسب التأييد  ،أما االتفا يهات الملزمهة فقهد ال تصهادق عليهها الهدول الر يسهية أو هد
ال ي ضع تنفيذها علي رصد هي هة مسهتقلة  ،واضهافة الهي ذلهو ال تحتهوي االتفا يهات المحهددة
بنداً معينهاً لتمكهين األفهراد أو األشه اص المتهأثرين فعليهاً مهن المطالبهة بحقهو هم ولهذلو اليعنهي
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وجههود اتفا يههة انونيههة بالضههرورة تههوفير الحمايههة المباش هرة والفعالههة للحقههوق التههي ت طيههها تلههو
االتفا ية .
وفضالً عن ذلو يالحظ أن هذو االتفا يات تمهنح حقو هاً محهددة لضشه اص فهي وضهع
اسه ههتثنا ي وتصه ههمم بطريقه ههة ضه ههيقة جه ههداً ونتيجه ههة له ههذلو ه ههد ال يه ههتمكن األش ه ه اص مه ههن تلبيه ههة
المتطلبههات المههذكورة فههي م تلهها االتفا يههات وعلههي األ ههص منههها متطلبههات إثبههات األسههباب
المعتههرا بههها للحركههة ومههن هنهها يفقههد أول ههو األش ه اص حههق التأهههل للحصههول علههي الحمايههة
وينطبق ذلو األمر علي سبيل المثال علي األش اص الذين ال يتجهون للهجهرة بسهبب تهأثرهم
بكارثة حادة لاألمر الذي يمثل سببًا في بع

االتفا يات بل بسبب أزمة بطي ة الظهور كما

أن األش اص الذين يتنقلون طوعًا لتجنب آثار الجفاا علهي سهبيل المثهال ال يحصهلون علهي
الحمايههة علههي افت ه ار

أنهههم لههم يسههتوفوا المعههايير المنصههوص عليههها فههي االتفا يههات القانونيههة

المعنيههة وفههي الو ههت نفسههه لههيا القههانون وال األنظمههة سههوي أداة واحههدة تههدعم ف ه
الكوارث ففعالية القانون تقوم أساسًا علي حسن تنفيذو

)(1

م ههاطر

.

د اليكهون مهن الممكهن حهل الكثيهر مهن المشهكالت الوا عهة انونهاً ومهن هنها اليجهب أن
يقتصهر التركيهز علهي القهوانين الجديهدة وحهدها إذ البههد مهن أن ينصهب أيضهاً علهي تنفيهذ فعلههي
للههنظم القانونيههة القا مههة وانفاذههها وانشههاء إطههار ههانوني محههدد ينطبههق علههي الهج هرة المدفوعههة
بالعوامل البي ية علي سبيل المثال الينب ي أن ينظر له علي أنه اإلجابة علهي النهزوح المهدفو
(1)www.ifrc.org/en/what-we-do/idrl/about-disaster-law/legislation-for-disaster-risk-reduction/law--drr.
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بههالت يرات المنا يههة اصههة إال مهها لههم يصههحبه اإلرادة السياسههية لتنفيههذ تلههو اإلتفا يههة الجديههدة
وانفاذها .
األلر القالوليا الدوليا م
يأ هذ تقهديم المسهاعدة اإلنسهانية فهي مجموعههة متنوعهة مهن اإلعهدادات تحهت االحههتالل،
ف ههي الن ازع ههات المس ههلحة الدولي ههة والدا لي ههة ،وف ههي ح ههال و ههو كه هوارث طبيعي ههة أو م ههن ص ههنع
اإلنسهان .االحتياجههات اإلنسههانية فههي كثيههر مههن األحيهان واسههعة  ،وكههذلو التحههديات فههي تقههديم
المساعدة هالل الصه ار فهي دارفهور علهى سهبيل المثهال ،كهان العهاملين فهي المجهال اإلنسهاني
والمركب ههات عرض ههة لهجم ههات عس ههكرية وبع ههد تس ههونامي المح ههيط الهن ههدي ف ههي ع ههام 2004م،
والحواجز التنظيمية ل غاثة في حاالت الكوارث تعيق فعالية وكفاءة المساعدة.
األطر القانونية الدولية للعمهل اإلنسهاني لهيا فقهط تهوفير التوجيهه بشهأن كيفيهة التعامهل
مههع مثههل هههذو الحههاالت ،ولكههن يمكههن أيضهها أن تكههون أدوات ويههة كمهها فههي الههدعوة لتحقيههق،
وحمايههة السههكان المههدنيين المتضههررين علههى سههبيل المثههال عنههد المفاوضههات والحجههو للوصههول
يمك ههن تعزي ههز ب ههالرجو إل ههى االلت ازم ههات القانوني ههة المح ههددة لضطه هراا النه ه از المس ههلح للس ههماح
بالوصول.

)(1

(1) Roberts, A. and Sivakumaran, S. (2012). Lawmaking by nonstate actors: Engaging Armed Groups in
The Creation of International Humanitarian Law, Yale Journal of International Law .
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تشههمل األطههر م تلهها فههرو القههانون الههدولي ،علههى أن يكههون القههانون الههدولي اإلنسههاني
األبرز لالقانون الدولي اإلنساني  ،الذي يحكم أثناء النزاعات المسلحة .المباد اإلنسانية مهن
اإلنسانية وعهدم التحيهز لهها أسهاا فهي القهانون الهدولي اإلنسهاني .باإلضهافة إلهى تنظهيم وسها ل
وأسههاليب الح ههرب ،القههانون ال ههدولي اإلنس ههاني يحههدد حق ههوق وواجب ههات أط هراا النه ه از المس ههلح،
وال ههدور المحتم ههل للوك ههاالت اإلنس ههانية فيم هها يتعل ههق بالمس ههاعدة

وكان ههت س ههلطات االح ههتالل

األط هراا الوحيههدة ملزمههة أصههال لتههوفير المسههاعدة اإلنسههانية مههع مههرور الو ههت ومههع ذلههو تههم
تمديههد هههذا االلت هزام لت طيههة الن ازعههات المسههلحة الدوليههة والدا ليههة األ ههرى ،إلههى حههد كبيههر مههن
ههالل القههانون الههدولي العرفههي و القههانون الههدولي لحقههوق اإلنسههان والقههانون الههدولي لالج ههين
والقههانون الجنهها ي الههدولي يمكههن أن يعمههل فههي نفهها الو ههت القههانون الههدولي اإلنسههاني ،والجمههع
بينهم ل لق إطار انوني شامل والتي أنش ت للحماية والمساعدة.
القوانين الدولية لالستجابة للكوارث والقواعد والمباد

) (IDRLهي مساحة جديدة من

سماة محور االستهداا والوكاالت اإلنسانية العاملة في المنهاطق المنكوبهة ال ت ضهع للقهانون
الدولي اإلنساني  IDRLهو مجموعة مجزأة من المعاهدات والق اررات والمبهاد التوجيهيهة غيهر
الملزمة .وهو إطار أضعا من القانون الهدولي اإلنسهاني والقضهايا التنظيميهة ههي أكثهر تعقيهدًا
في تقديم المساعدة في حاالت الكوارث في النزاعات المسلحة و د تم إحهراز تقهدم ،ولكهن مهع
المباد التوجيهية الجديدة ومحاوالت لوضع إطار للكوارث أكثر تماسكاً.

)(1

(1) Bannon, V. (2008). International Disaster Response Law and The Commonwealth: Answering the call
to Action. Commonwealth Law Bulletin .
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يبقى اإلطار القانوني للحصول على المساعدة أيضا غير واضح فهي مجهاالت أ هرى
واحد مهن هه الء ههو مهدى القهانون الهدولي ملهزم علهى الجههات الفاعلهة غيهر الحكوميهة -تحهديا
اصا في النزاعات المسلحة غير الدولية عندما تسهيطر جماعهات مسهلحة فهي المنهاطق التهي
الس ههكان الم ههدنيين ه ههم ف ههي أم هها الحاج ههة إليه هها .وباإلض ههافة إل ههى ذل ههو ،عل ههى ال ههرغم م ههن أن
"مسه ولية الحمايههة" و ههد تههم االعت هراا بمثابههة 'القاعههدة الناشه ة ،لههم تضههع موضههع التنفيههذ حالههة
متناسقة التي يمكن أن توفر للتد الت القانونية دون موافقة الدولة من أجل حمايهة المهدنيين .
وهذا واضح في استجابات م تلفة لضزمات اإلنسانية األ يرة في ليبيها وسهوريا ،مهع عمهل أذن
في السابق ولكن ليا هذا األ ير.
حتى في المناطق التي يقام فيها القانون بشهكل جيهد ،واالمتثهال واإلنفهاذ تعتبهر تحهديا .
هناو العديد مهن األسهاليب واآلليهات الالزمهة لتشهجيع االمتثهال للقهانون الهدولي اإلنسهاني ،مثهل
العقوبهات العسههكرية والتههدابير التأديبيههة ،وبعثههات تقصهي الحقهها ق والشههكاوى الفرديههة مههن ههالل
هي ههات حقههوق اإلنسههان .فههي السههنوات األ ي هرة ،ظهههرت القههانون الجنهها ي الههدولي باعتبههارو آليههة
هامة لتطبيق القانون الدولي اإلنساني من الل عقد األفراد لحساب االنتهاكات.

)(1

ال اهي وال ادئ واألع ا القالوليا

(1) International Legal Frameworks for Humanitarian Action ,Topic Guide, University of
Birmingham,2013.
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القانون الدولي العام ليشار اليه عادة باسم "القانون الدولي" يحكم العال هات فيمها بهين
الكيانات ذات ش صية اعتبارية دولية :الدول ذات السيادة والجهات الفاعلهة الدوليهة األ هرى،
مثل المنظمهات الحكوميهة واألشه اص الطبيعيهين األفهراد .الش صهية القانونيهة نسهبت إلهى ههذو
الكيانات يعني أن لديهم حقوق ،حمايات والمس وليات وااللتزامات بموجب القانون الدولي.
االستجا ا لد وارث القوالي والقواعد وال ادئ الدوليا:
القوانين الدولية لالسهتجابة للكهوارث والقواعهد والمبهاد ) (IDRLههي منطقهة جديهدة مهن
التركيز تهدا إلى توسيع اإلطار اإلنساني الهدولي لت طيهة المسهاعدات اإلنسهانية للسهكان فهي
سياق الكوارث الطبيعيهة  .ويههدا إلهى تيسهير تقهديم المسهاعدة اإلنسهانية إلهى األشه اص الهذين
ال يس ههتفيدون م ههن الحماي ههة للق ههانون ال ههدولي اإلنس ههاني ،ذات الص ههلة فق ههط ف ههي ح ههاالت النه ه از
المسلح .ال تستند على واعد  IDRLبشهأن معاههدة األساسهية لأو المعاههدات األساسهية ولكهن
تسه ههتمد م ه هن مجموعه ههة واسه ههعة مه ههن المصه ههادر  -المعاهه ههدات والق اررات،اإلعالنه ههات والق ه هوانين،
والمبههاد التوجيهي ههة والبروتوكه هوالت واإلجه هراءات .نظ ههام معقههد ومجه هزأ ،ولك ههن ظه ههرت بعه ه
المواضيع المشتركة ).(1
أه يا القالو الدولل لدجهات ال اعدا اإللساليا م

(1) Evans, G. (2006-7). From Humanitarian Intervention to The Responsibility to protect. Wisconsin
International Law Journal.
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وجههود ت صصههات م تلفههة ومصههادر القههانون الههدولي ذات الصههلة الحمايههة والمسههاعدة
اإلنسانية النتا و في إطار شامل ينطبق على مجموعة من الظروا .و د وفر القهانون الهدولي
اإلنساني أساا المباد اإلنسانية األساسهية ،مثهل اإلنسهانية وعهدم التحيهز .وبالتهالي يمكهن أن
ت ههوفر نظه هرة ثا ب ههة ،أو تض ههيا وزنه هاً له هه ومب ههاد المس ههاعدات اإلنس ههانية الت ههي تعتم ههد الجه ههات
الفاعلههة اإلنسههانية .وتشههمل هههذو الجهههات لههيا فقههط مقههدمي المسههاعدات بشههكل مباشههر ولكههن
أيضا الجماعات والمجتمعات المحلية والدعوة إلى الحصول على مساعدة أفضل.
العديد مهن المشهاكل التهي يهتم تناولهها فهي معاههدات القهانون الهدولي اإلنسهاني مها ازلهت
تعكا اهتمامات الجهات الفاعلة اإلنسانية التي نواجهها اليوم .على سبيل المثهال ،و هد تنهاول
القهانون الهدولي اإلنسههاني الم هاوا مهن انحهراا ميهزان القههوى فهي الصه ار المسههلح مهن ههالل
تحويهل أو إسهاءة اسهت دام المسهاعدات اإلنسهانية مهن بهل أطهراا النه از مقيهدة الوصهول إلهى
السههكان المحتههاجين ف ههي حههاالت النه ه از المسههلح ال يه هزال يمثههل تحههديًا ر يس ههيًا

ههد يههتم تعزي ههز

المفاوضات والحجهو مهن أجهل الوصهول بهالرجو إلهى الت ازمهات انونيهة دوليهة محهددة ألطهراا
الن از للسماح بالوصول سواء على أساا القانون الدولي اإلنساني ،او انون حقوق اإلنسهان
أو غيرها من الت صصات للقانون الدولي .وسوا تنا ت ههذو األحكهام الم تلفهة فهي المبهاد
اإلنسهانية والمسهاعدات اإلنسهانية فههم مهن الت صصهات القانونيهة الم تلفهة وأهميتهها موامكانيهة
تطبيقهها علهى حالههة معينهة تمكهن موا هها أ هوى والهدعوة لحمايههة ومسهاعدة السهكان المحتههاجين
نجاح هذو االستراتيجيات القانونية ،مع ذلو بالسياق وتعتمد على العديد من العوامل األ رى.
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نتائج البحث :
و د لصت الدراسة الي النتا و التالية وهي :

 التن ههو الكبي ههر ف ههي الص ههكوو القانوني ههة القا م ههة للحه هد م ههن م ههاطر الكه هوارث واألزم ههاتعالميه ه هًا .مع الحاج ه ههة المس ه ههتمرة ال ه ههي اص ه ههدار الص ه ههكوو لتكمل ه ههة النه ه هوا ص ومعالج ه ههة
المشكالت البي ية الحديثة.
 اليوجههد نههص ههانوني بمثابههة اإلطههار التنظيمههي المقبههول دولي هاً لجميههع الههدول فههي ح هالو و كارثة محتملة .
 تتضمن االتفا يات والمعاهدات الدوليهة الم تلفهة أدوات تحتهوي علهى مجموعهة واسهعةمن التعليمات واللوا ح ذات الصلة بالكوارث .
 العدد المتزايد في الكوارث الطبيعية في العهالم أدي الهي وجهود يقظهة انونيهة دوليهة فهيمجال اصدار القوانين والتشريعات ال اصة بالحد من م اطر الكوارث واألزمات .
 تمثل المسا ل القانونية أحدي معو ات تقديم المساعدات اإلنسانية في حاالت الكوارثواألزم ه ههات  ،صوصه ه هاً ف ه ههي مج ه ههال التنس ه ههيق والت ط ه ههيط ف ه ههي المو ه ههع  ،واالم ه ههدادات
اللوجستية  ،والنقل والمسا ل المالية.
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 ظهههرت العديههد مههن آليههات تطبيههق الق هوانين البي يههة علههي المسههتوي الههوطني والههدولي ،نتيجة للحراو التشريعي والقانوني في مجال وانين الحد من م اطر الكوارث .
 سههاهمت التش هريعات فههي تنظههيم المسهها ل القانونيههة فههي مجههال هوانين الح هد مههن م ههاطرالكوارث المستوي الوطني والدولي.
 تطلهب المعاههدات مهن الهدول تنفيهذ التزاماتهها الم تلفهة فهي وانينهها المحليهة فهي مجهالوانين الحد من م اطر الكوارث المستوي الوطني.
 -تصهاغ القهوانين الوطنيهة باسهت دام المبهاد

التوجيهيهة لمواجههة الكهوارث وغيرهها مهن

الصكوو الدولية.

توصيات البحث :
 يجههب االهتمههام ب هالقوانين ال اصههة بتنسههيق الجهههود التههي تهههتم برعايههة وحمايههة الف ههاتال اصة "األطفال ه كبار السن ه النساء" في حاالت الكوارث .
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 العمههل علههي اصههدار اطههار ههانوني عههام لتنسههيق الجهههود المحليههة والعالميههة فههي حههاالتالكوارث .
 تضمين المواثيق والمعاهدات في التشهريع الهوطني ،والعمهل علهي انشهاء هي هات وطنيهةللطوار والكوارث واألزمات .
 تعزيز اإلطار القانوني لالستجابة الدولية للكوارث بحيث تصهبح الدولهة أكثهر اسهتعداداًللتعامل مع المشكالت التنظيمية المتعلقة بتوفير المساعدات الدولية.
 أن تتبن ههى الوك ههاالت والمنظم ههات واللج ههان المش ههتركة العالمي ههة تنظ ههيم ش ههبكات لتك ههوينآلي ههات للضه ه ط عل ههي الحكوم ههات لس ههن التشه هريعات الوطني ههة ال اص ههة به هها للحه هد م ههن
الكوارث وفي مجاالت تنسيق الجهود الدولية لمجابهة الكوارث.
 تظههافر جهههود الجهههات الفاعلههة اإلنسههانية كالههدول والمنظمههات الدوليههة الحكوميههة وغيههرالحكومية والمنظمات الوطنية  ،وا امة شراكات حقيقيهة بهين جميهع األطهراا المشهاركة
في حاالت الكوارث واالتفاق علي آلية تنسيق موحدة .
 نشر عمل القهانون الهدولي لمواجههة الكهوارث علهى الصهعيد اإل ليمهي وبنهاء القهدرات علهىالصعيد الوطني.
 تشهجيع إد ار إرشهادات القهانون الهدولي لمواجههة الكهوارث فهي األطهر السياسهية والقانونيهةالوطنية المتعلقة بإدارة الكهوارث وتهوفير الهدعم الفنهي لههذو ال ايهة ،وذلهو بالتعهاون الوثيهق
مع األمم المتحدة وغيرها من الشركاء الدوليين واإل ليميين المناسبين.
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المالحق
ملحق رقم ( : )1احصائيات حوادث النقل البري و وفيات األمثراض المعديثة وييثر المعديثة
في العالم للعام 2017م :
سبب الوفاة

عدد الوفيات
5.715.264

األم ار

3.615.798

مر

السرطان

431.842

مر

المالريا

594.305

حوادث النقل البري
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المعدية

ملحق رقم ( : )2حجم المشاكل البيئية في العالم للعام 2017م :
المشكلة البيئية

البيان
2.289.752

مساحة ال ابات المفقودة هذا العام "هكتار"

3.082.33

فقدان األ ارضي الصالحة للزراعة من الل تاكل التربة هذا العام "هكتار"

16.838.580.00

انبعاث ثاني اكسيد الكربون ل co2هذا العام "طن"

5.283.59

مساحة األ ارضي المتصحرة هذا العام "هكتار"

4.311.566.00

المه هواد الكيميا يه هة المطلق ههة م ههن ب ههل المعام ههل والمص ههانع ف ههي الهه هواء
واألر

والماء هذا العام "طن"

ملحق رقم ( : )3عدد المصابين األيدز واالنتحارات في العالم للعام 2017م :
المشكلة البيئية

البيان
39.091.45.00

عدد المصابين باأليدز هذا العام

472.155

عدد االنتحارات

ملحق رقم ( : )4مراحل تطور قوانين العمل الطوعي واإلنساني في السودان:
❖ 1957م إصدار انون تسجيل الجمعيات ال يرية الوطنية  -تتبع لجهاز التفتيت
اإلداري التابع لر اسة الجمهورية
❖ 1984م إنشاء اللجنة العليا ل غاثة  -تتبع لمجلا الوزراء
❖ 1986م إنشاء مفوضية اإلغاثة مواعادة التعمير
❖ 1988م انون تنظيم العمل الطوعي األجنبي بالسودان
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❖ 1989م إنشاء و ازرة اإلغاثة مواعادة التعمير والالج ين وتضم مفوضية اإلغاثة مواعادة
التعمير
❖ 1990م إل اء الو ازرة واإلبقاء على مفوضية اإلغاثة مواعادة التعمير
❖ 1993م إنشاء مفوضية العمل الطوعي واإلبقاء على مفوضية اإلغاثة مواعادة
التعمير
❖ 1995م إنشاء مفوضية العون اإلنساني بعد دمو مفوضية العمل الطوعي في
مفوضية اإلغاثة مواعادة التعمير  -انون المفوضية للعام 1995
❖ 1996م وضع مفوضية العون اإلنساني تحت إشراا وزير الت طيط االجتماعي
❖ 1999م وضع مفوضية العون اإلنساني تحت إشراا و ازرة التعاون الدولي
❖ 2003م إنشاء و ازرة الش ون اإلنسانية وتعتبر مفوضية العون اإلنساني الذ ار
التنفيذي الفني لها.
❖ 2006م و ازرة الش ون اإلنسانية – مفوضية العون اإلنساني  -إصدار انون تنظيم
العمل الطوعي واإلنساني
❖ 2011م إشراا و ازرة الرعاية والضمان االجتماعي مرسوم جمهوري ل(39
❖  2012م إشراا و ازرة الدا لية مرسوم جمهوري ل(29
❖ 2014م رار جمهوري بإشراا و ازرة الرعاية والضمان االجتماعي على مفوضية
العون اإلنساني.
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ملحق رقم (: )5تاريخ إنشاء فرق اإلطفاء في السودان :
1916م

فر ة مطافي السكة الحديد والميناء ل مع نشأة ال ط الحديدي

1942م

فر ة مطافي الحملة الميكانيكية ل النقل الميكانيكي

1947م

فر ة مطافي الطيران المدني ل مع نشأة شركة ال طوط السودانية

1948م

فر ة مطافي مديرية ال رطوم ل ثكنات الجيت اإلنجليزي

1951م

فر ة مطافي مشرو الجزيرة

1952م

أول فر ه ه ه ههة عل ه ه ه ههى المس ه ه ه ههتوى المرك ه ه ه ههزي ل ب ه ه ه ههال رطوم اس ه ه ه ههتمرت لفته ه ه ه هرة
ع ه ه ه ههامين س ه ه ه ههرحت ف ه ه ه ههي نهايته ه ه ه هها بع ه ه ه ههد أن ب ه ه ه ههدأ للمس ه ه ه ههتعمر أن أحه ه ه ه هوال
ال ضب الشعبي الذي بدأ بحريق القاهرة الشهير د هدأ.

1954م

أول فر ة نظامية ضمن سلو بوليا مديرية ال رطوم

1962م

إلحه ههاق الفر ه ههة ب ه ههو ازرة الحكوم ه ههة المحلي ه ههة الفتت ه ههاح ع ه ههدد م ه ههن المحط ه ههات
بمدن األ اليم الكبرى .
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1972م

صدور ه اررات و ازريهة لضهم فر هة الطيهران المهدني والسهكة حديهد والمينهاء
إلى القوة الر يسية النظامية.

1978م تم ضم الفر ة الر يسية لفر ة الحكومة المحلية لو ازرة الدا لية وصدور أول انون
يحدد نظامية القهوة ل  15فبراير  1978 /م .
1979م

صهدور هوانين الالمركزيههة التههي أل هت و ازرة الدا ليههة وعههدلت ههانون المطههافي

األول لينطب ه ه ههق عل ه ه ههى جمي ه ه ههع الف ه ه ههرق الت ه ه ههي تتب ه ه ههع للقط ه ه هها الع ه ه ههام حي ه ه ههث ك ه ه ههان الق ه ه ههانون
األول ال يشملها وأيلولة تبعية وة المطافي لمجلا الوزراء ل وزير ش ون مجلا الوزراء .
1981م
 1982م

إنشاء و ازرة للش ون الدا لية ونقل تبعية القوة اليها .
صههدور ه اررات و ازريههة حولههت األف هراد المههدنين فههي الم سسههات العامههة ل مشههرو
الجزيه هرة مش ههرو الره ههد – الم سس ههات الزراعي ههة – المص ههانع القومي ههة الكب ههرى
للسههكر وال ههزل والنسههيو– المصههالح والوحههدات الحكوميههة إلههى القههوة النظاميههة
استنادا إلى أحكام انون المطافي لسنة 1979م  .وصهدور أول لهوا ح نظاميهة
ل الال حه ههة العامه ههة – الال حه ههة الماليه ههة – ال حه ههة التر يه ههات عله ههى نسه ههق ل ه هوا ح
البوليا آنذاو .

 1985م

إعههادة و ازرة الدا ليههة وعههودة ههوة المطههافي الموحههدة كقههوة نظاميههة ثالثههة ل بعههد

الشرطة والسجون في ترتيب أ دمية القوات النظامية التابعة للو ازرة و تها .
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1988م

صدر انون المطافي الثالث الذي عنى بإزالة سهلبيات وث هرات القهانون الثهاني

ل ه ههانون 1979م الالمركزيه ههة وأعه ههادت السه ههلطات المركزيه ههة واله ههذي توسه ههع فه ههي مه ههنح المزيه ههد
من الصالحيات للر اسة واأل اليم والوحدات العامة.

ملحق رقم ( : )6إتفاقية حور إستخدام تقنيثات التغييثر فثي البيئثة أليثراض عسثكرية أو أليثة
أيراض عدائية ألرى:
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)173(

)174(

)175(

)176(

)177(

)178(

)179(

ملحق رقم ( )7االتفاقيات البيئية اإلقليمية

الرئيسية(1):

تاريو التو يل

اس االت ا يا
معاهدة إنشاء مفوضية للحد من الزحا الصحراوي في الشرق األدنى

1965م

معاهدة حماية البحر األبيض المتوسط من التلوثMAP B

1976م

معاهدة الكويت اإلقليمية للتعاون حول حماية البيئة البحرية GCC

1978م

المعاهدة اإلقليمية للحفاظ على بيئة البحر األحمر ولليج عدن

1982م

البروتوكول الخاص بالتعاون اإلقليمي لمكافحة التلوث بالنفط والموارد
الضارة األلرى في حاالت الطوارئ
البروتوكول الخاص بالتلوث البحري النثاتج عثن استكشثاف واسثتغالل
الرصيف القاري
بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث من المصادر البرية

1982م
1989م
1990م

االتفا ية االفريقية لحفظ الموارد الطبيعية

 1968م

اتفا ية هلسنكي بشأن حماية البي ة لبحر البلطيق

1974م

مباد هلسنكي الصادرة عن م تمر االمن والتعاون االوروبي

1975م

اتفا ية برشلونة بشأن حماية البحر االبي

المتوسط من التلوث

1976م

اعالن ال مباد الصادر في اطار مجلا اوروبا بشأن مكافحة التلوث الهوا ي

1978م

اتفا ية حماية البي ة المبرمة بين الدول االسكندنافية

1979م

االتفا ية االوروبية عام بشأن حفظ االحياء البرية والسواحل الطبيعية االوروبية

1979م

االتفا ية المبرمة في اطار اللجنهة اال تصهادية االوروبيهة بشهأن مكافحهة

1979م

التلوث البعيد المدى عن الحدود

ملحق رقم ( )8اتفاقية انشاء الوكالة اإلفريقية لمواجهة المخاطر

)(1

تو عات ال ي ا العال يا لسلا  ، 2000رلا ج اال

ال تعدة لد ي ا .

()180

)181(
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)184(
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)186(

)187(

)188(

)189(

)190(

)191(

)192(

)193(

)194(

)195(
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ملحق رقم ( )9اتفاقية التعاون العربي في مجال تنويم وتيسير عمليات اإلياثة
اتفاقية التعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات اإلغاثة
بطاقة االتفاقية :الحالة :إقليمية اداة المصادقة :مرسوم الرقم  78لسنة 1990رقم10 :تاريخ الصدور 1987/09/22 :الموافق
هجريتاريخ مصادقة قطر ............... :الموافق  1410/10/15هجريعدد المواد10 :مقر التوقيع :غير محدد

الجريدة الرسمية ........................................................... .............................:
إن حكومات الدول األطراف في هذه االتفاقية:
انطالقا ً من الروابط األخوية القائمة بين الدول العربية.
وإيمانا ً بوحدة الهدف والمصير لألمة العربية.
ورغبة منها في تنمية الروابط اإلنسانية بين دول جامعة الدول العربية.
واستناداً إلى ما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية.
وتأكيدا ً ألهمية التعاون بين الدول العربية في مجال اإلغاثة في حاالت الكوارث الطبيعية والظروف الطارئة.
وأخذا ً في االعتبار المعوقات والصعوبات التي قد تعترض وصول فرق ومواد اإلغاثة لضحايا الكوارث الطبيعية والظروف الطارئة
بالسرعة الالزمة لتحقيق الهدف المرجو منها.
اتفقت على ما يلي:
المادة 1
ألغراض هذه االتفاقية تعني المصطلحات اآلتية المعاني المبينة قرين كل منها:
(أ) الكوارث الطبيعية:
تعني الزالزل ،الفيضانات ،واالنزالقات الجبلية واألعاصير وموجات المد والجزر ،والجدب والجفاف ،وانفجار البراكين والنكبات
األخرى المشابهة.
(ب) الظروف الطارئة:
تعني الحرائق الكبيرة ،والحوادث المفجعة الناتجة عن وسائل النقل والمصانع والمناجم والنزاعات المسلحة واألوبئة وتلوث البيئة
والبحار والنكبات المشابهة.
(جـ) عمليات اإلغاثة:
وتعني مختلف الخدمات المتعلقة باإلغاثة ،وبصورة خاصة مجموعة المواد المطلوبة بصفة عاجلة وكذلك األفراد والخدمات األخرى
التي تصل من الخارج بناء على موافقة هيئات اإلغاثة المحلية بالنظر إلى أهميتها البالغة والتي يكون الهدف منها إنقاذ ضحايا
الكوارث الطبيعية والظروف الطارئة أال يكون القصد منها أهدافا ً تجارية.
(د) مواد اإلغاثة:
وتعني جميع المواد التي تستخدم في إغاثة ضحايا الكوارث الطبيعية والظروف الطارئة كوسائل النقل األخرى والمواد الغذائية
والطبية ،والمالبس واألغطية ،والخيام ،والمنازل الجاهزة ،والمواد األخرى ذات األهمية القصوى المرسلة كمعونة للمتضررين من
الكوارث الطبيعية والظروف الطارئة.
المادة 2
يشمل نطاق هذه االتفاقية تنظيم وتسهيل اإلجراءات وتنسيق أعمال اإلغاثة بين الدول األعضاء في مجاالت الكوارث الطبيعية
والظروف الطارئة التي تكون الدولة المنكوبة قاصرة عن مواجهتها بصورة منفردة ،ويتم ذلك بموافقة السلطات المختصة في هذه
الدولة.
المادة 3
تتعهد الدول األعضاء بتقديم كافة المساعدات والتسهيالت لشحن أو عبور مواد اإلغاثة المرسلة إلى الدول المنكوبة سواء من
أراضيها أو عبرها وبصفة خاصة التسهيالت التالية:
 -1اعت ماد المستندات والشهادات الصادرة من السلطات الرسمية أو هيئات اإلغاثة بالدول األعضاء المرسلة منها ،حول أنواع
وكميات مواد اإلغاثة المرسلة وإعفائها من تقديم شهادات المنشأ أو الفواتير أو تصاريح االستيراد أو التصدير أو غيرها من
المستندات التي تطلبها السلطات الرس مية في الدول األعضاء بسبب تصدير مواد اإلغاثة أو مرورها عبر أراضيها بشرط أن تكون
ف عن أنواعها ،وكمياتها وقيمتها التقديرية وموقعا ً على هذا البيان من المسئول بالجهة الحكومية أو
هذه المواد مصحوبة ببيان وا ٍ
هيئة اإلغاثة المختصة ومختوما ً كما يجب وضع خاتم الجهة أو الهيئة المذكورة وشعارها إن وجد على العبوات المحتوية على هذه
المواد ،وذلك دون اإلخالل بأي تشريع أو نظام يتعلق بمواد ممنوع استيرادها أو محظور تصديرها في الدول األعضاء.
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 -2تسهيل اإلجراءات الجمركية في مراكز الحدود الجوية والبرية والبحرية في الدول األعضاء التي تشحن منها أو تمر عبر
أراضيها مواد اإلغاثة وإعطاؤها األولوية في اإلفراج عنها بالسرعة الممكنة .والحرص على حفظها في مكان آمن وحراستها لحين
تمكنها من العبور إلى الجهة المقصودة وذلك دون اإلخالل بتطبيق األحكام المتعلقة باآلداب العامة أو األمن العام أو الصحة العامة
المحافظة على الثروة النباتية والحيوانية.
 -3إعفاء مواد اإلغاثة من الرسوم الجمركية وأية رسوم أو ضرائب أخرى مقررة على الواردات أو الصادرات أو بضائع المرور
في الدول األعضاء.
 -4تسهيل مرور ودخول وسائل النقل المختلفة التي تحمل مواد اإلغاثة للدول األعضاء وإعفاؤها من القيود المفروضة على مرورها
أو دخولها في األحوال العامة.
 -5تقديم تخفيض في أجور النقل لمواد اإلغاثة على وسائل النقل الجوي والبري والبحري الوطنية يتفق عليها بين الدول األعضاء
على أن تكون خدمات النقل بالمجان على وسائل النقل الوطنية التابعة للجهة المنكوبة ومنح مواد اإلغاثة أولوية الشحن على غيرها
من المواد األخرى على هذه الوسائل لتيسير وصولها إلى الجهة المنكوبة بالسرعة الممكنة.
 -6منح كافة وسائل النقل المدنية والعسكرية الوطنية التراخيص والتسهيالت الالزمة لزيادة عدد رحالتها ،ومنحها حق المرور
والهبوط والرسو عبر أراضى وأجواء وموانئ الدول األعضاء ليتسنى نقل مواد اإلغاثة إلى الجهات المنكوبة بالسرعة الممكنة.
المادة 4
تتعهد الدول األعضاء بتقديم التسهيالت الالزمة لتنقالت فرق اإلغاثة ومندوبي الدول األعضاء الذين توفدهم في مهمات تتعلق
بأعمال اإلغاثة وبصفة خاصة:
 -1منح مندوبي اإلغاثة الذين يحملون شهادات صادرة عن الجهات الحكومية أو هيئات اإلغاثة المعتمدة في الدول األعضاء تأشيرات
الدخول أو المغادرة الالزمة لدى وصولهم أو مغادرتهم مراكز الحدود بالدول األعضاء دون أي تأخير متى كان الغرض من دخولهم
لهذه الدول بسبب أعمال اإلغاثة.
 -2تقديم التسهيالت الالزمة لنقل مندوبي اإلغاثة مع مواد اإلغاثة المرافقة لهم إلى الجهات المنكوبة على وسائل النقل الجوية
والبحرية والبرية الوطنية بالدول األعضاء وإعطائهم األولوية على غيرهم من الركاب مع منحهم تسهيالت سفر مجانية أو مخفضة
على الوسائل المذكورة.
المادة 5
تتعهد الدول األعضاء بتقديم التسهيالت الالزمة للهيئات ولجان اإلغاثة الوطنية المعتمدة بما في ذلك خدمات االتصاالت السلكية
والالسلكية في حالة وقوع كوارث أو ظروف طارئة إلحدى الدول األعضاء سواء أكان ذلك بالنسبة لالتصاالت الداخلية أو
الخارجية.
المادة 6
تتولى األمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب من خالل مكتبها المتخصص بالحماية المدنية واإلنقاذ تنفيذ هذه االتفاقية.
المادة 7
تصدق الدول الموقعة على هذه االتفاقية طبقا ً لنظمها الداخلية ،وتودع وثائق التصديق لدى األمانة العامة لجامعة الدول العربية.
المادة 8
يجوز للدول األعضاء في جامعة الدول العربية التي لم توقع على هذه االتفاقية أن تنضم إليها وذلك بإيداع وثيقة انضمامها لدى
األمانة العامة لجامعة الدول العربية.
المادة 9
يتم تعديل أحكام هذه االتفاقية بموجب قرار من مجلس الجامعة وبأغلبية ثلثي أعضائه.
المادة 10
تصبح هذه االتفاقية نافذة بعد شهر من إيداع وثائق تصديق سبع من الدول الموقعة عليها ،وتسري في شأن الدول العربية األخرى
بعد شهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها لدى األمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وإثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم فيما بعد على هذه االتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها.
أبرمت هذه االتفاقية باللغة العربية في مدينة  .............في يوم .............سنة ............هـ
الموافق...............سنة....................م من أصل واحد يحفظ باألمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة طبق األصل
لكل دولة من الدول المتعاقدة .

ملحق رقم ( )10المرسوم النموذجي للطوارئ لتسهيل وتنويم المساعدات الدولية في
الكوارث
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)199(

)200(

)201(

)202(

)203(

)204(
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)206(

ملحق رقم ( )11االتفاقيات البيئية متعددة األطراف
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❖ المعاهدات حول الثروة السمكية المهاجرة والمقيمة 1995م .
❖ معاهدة مكافحة التصحر ل1994 CCDم .
❖ معاهههدة اإل طههار بالموافقههة المسههبقة )(PICعلههى الم هواد الكيماويههة ال ط هرة
1998م.
❖ اتفا ية لندن  1954وال اصة بمنع تلوث البحار بالنفط .
❖ اتفا ية باريا  1960بشأن التجارب الﺫرية.
❖ اتفا يههة  1969بشههأن التههد ل فههي أعههالي البحههار فههي حههاالت الك هوارث الناجمههة
عن التلوث.
❖ اتفا ية بركسيل  1970بشأن صيد وحماية الطيور.
❖ اتفا ية بهاريا عهام  1972المبرمهة فهي اطهار منظمهة لاليونسهكو بشهأن حمايهة
التراث الطبيعي والثقافي .
❖ اتفا يههة اسههلو  1972بشههأن منههع التلههوث البحههري مههن ههالل الق هاء النفايههات مههن
الطا رات والسفن .
❖ مجموع ههة المبه ههاد الصه ههادرة عه ههن منظمه ههة التعه ههاون والتنميه ههة اال تصه ههادية عه ههام
.1972
❖ االعالن العالمي للبي ة في استوكهولم سنة  1972ويعتبر بمثابهة اللبنهة االولهى
في صرح القانون الدولي للبي ة .
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❖ اتفا ية واشنطن  1977في اطار منظمة العمهل الدوليهة  ،بشهأن حمايهة العمهال
من اال طار المهنية الناجمة في بي ة العمل عن تلوث الهواء وعن الضوضهاء
واالهت اززات .
❖ الميثاق العالمي للطبيعة سنة . 1980
❖ اتفا يات االمم المتحدة لقانون البحار عام . 1982
❖ اتفا ية فيينا  1982بشأن حماية طبقة االوزون.
❖ االتفا ية الدولية المبرمهة سهنة  1986بشهأن المسهاعدة المتبادلهة فهي حالهة و هو
حادث نووي.
❖ بروتوك ههول طوكي ههو  16م ههارا  1998الﺫي يل ههزم ال ههدول المتقدم ههة بالح ههد م ههن
االنشطة اال تصادية.

المصادر و المراجأ
أوالً  :الكتب العربية :
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ل1

إبراهيم بن سليمان األحيهدب  ،ال ةوارث وتةداعياتها  ،جامعهة االمهام محمهد بهن
سعود اإلسالمية ،الريا

ل2

1431،هه .

أحمد بابكر الشيخ  ،تدوث ال ي ا

لظور الولل ،دار النهضة  ،القهاهرة

2005 ،م.
ل3

أحم ههد زك ههي به ههدوي  ،عجةةةة العدةةةةو االجت اعيةةةةا  ،مكتبه ههة لبن ههان  ،بيه ههروت ،
1982م .

ل4

أحمههد عههامر  ،قد ةةا يةةل إدارة األز ةةات  ،جامعههة نههاة السههويا  ،القههاهرة ،
1989م .

ل5

جمههال صههالح ،السةةال ا ة ال ةوارث الل يعيةةا وال اةةالر ال ةةريا  ،الطبعههة
األولي  ،دار الشروق  ،القاهرة2002م .

ل6

جمههال عبههد الناصههر مههانع  ،القةةالو الةةدولل العةةا ال ةةدال وال صةةةادر ،دار
العلوم للنشر والتوزيع  ،عنابة 2005 ،م .

ل7

الحجوي حسن  ،التلسيق ي األجهزة ال عليا يل عالا ال وارث  ،دار النشر
بالمركز العربي للدراسات األمنية والتدريب  ،الريا

ل8

1986 ،م .

الد جهاد فهمهي  ،التاليل ل واجهةا ال ةوارث  ،جامعهة نهايا العربيهة للعلهوم
األمنية  ،الريا

1988،م .
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الدليل التعريفي  ،ر ز اللوارئ وال وارث وادارة األز ات  ،منظمة أنا السهودان

ل9

 ،ال رطوم 2012 ،م.
ل10

دليل ع دل صعا ال ي ا يل اللوارئ وال وارث  ،منظمهة الصهحة العالميهة ،

المكتب اإل ليمي لشرق المتوسط طبعة 2007م .
ل11

ريا

صالح أبو العطها ،دور القالو الدولل يل ع ايا ال ي ا ،دار النهضهة

العربية ،القاهرة ،الطبعة الثانية2008 ،م.
ل12
ل13

طارق الجمال  ،االستراتيجيا العا ا ل واجها ال وارث  ،القاهرة 2007 ،م.
عب ههاا رش ههدي العم ههاري  ،إدارة األز ةةةات يةةةل عةةةال

تغيةةةر  ،مرك ههز االهه هرام

للترجمة والنشر  ،القاهرة 1993 ،م .
ل14

عبهاا محمهود أبهو شهامة  ،واجهةا ال ةوارث ايةر التقديديةةا  ،جامعهة نههايا

العربية للعلوم األمنية  ،الريا
ل15

2009 ،م .

عبد الجليل هويدى و محمد احمهد هيكهل  ،اساسةيات الجيولوجيةا التاريايةا ،

مكتبة الدار العربية للكتاب2004 ,م.
ل16

عبد اهلل محمد القرنهي  ،أسةس إدارة ال ةوارث  ،مطهابع الحمضهي  ،الريها

،

المملكة العربية السعودية 1426 ،هه .
ل17

عبههدو م تههار موسههي  ،داريةةور ة أز ةةا دولةةا الةةل ص ةرا القةةوى العظ ةةل ،

مركز الزيرة للدراسات 2009 ،م.
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ل18

علهي عههدنان الفيههل ،ةةر التدةةوث ال ي ةةل يةةل ةوالي ع ايةةا ال ي ةةا العر يةةا :

د ارس ه ههة مقارن ه ههة ،المركز الق ه ههومي لالص ه ههدارات القانوني ه ههة  ،الطبع ه ههة األولي،الموص ه ههل ،
2013م.
ل19

فضل أحمد محمد فضل  ،الو ال ي ا  ،مقررات جامعة السودان المفتوحة ،

برنامو القانون  ،دار جامعة السودان المفتوحة للنشر  ،الطبعة األولي 2007 ،م.
ل20

فهد أحمد الشعالن  ،إدارة األز ات ،األسس وال راعل واآلليات،أكاديمية نايا

العربية للعلوم األمنية ،الريا
ل21

فهيد عاي

1999 ،م .

الشمري  ،ال دال اإل داعل إلدارة األز ات وال وارث  ،الريا

،

المملكة العربية السعودية 1423 ،هه .
ل22

يف لجعل ال د أ ثر درة يل جا ها ال وارث  ،دليهل يهادات الحكومهات

المحلية  ،مسهاهمة فهي الحملهة العالميهة 2010م ه 2015م  ،اصهدارات األمهم المتحهدة
جنيا ه سويس ار  ،مارا 2012م .
ل23

مجلهها الن هواب اللبنههاني ،ال طههة الوطنيههة لحقههوق اإلنسههان  ،العةةق يةةل ي ةةا

سدي ا  ،بيروت 2008م .
ل24

محسن أحمد ال ضيري  ،ادارة األز ات  ،مجموعة النيل العربية 2003 ،م.

ل25

محمهد أحمههد ال ضهيري  ،إدارة األز ةةات ةةلهج ا تصةةادج لعةةل األز ةةات عدةةل
ستوج اال تصاد القو ل والوعدة اال تصاديا  ،لد.ت القاهرة  ،مكتبة مدبولي .
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ل26

محمد أحمد الطيب هيكل  ،هارات إدارة األز ات وال وارث وال وا ف الصع ا

 ،الهي ة المصرية العامة للكتاب  ،القاهرة 2006،م .
محمد بن صالح العصيمي ،الديا ال دلل يةل العةرب والسةد  ،دار النشهر

ل27

بالمركز العربي للدراسات األمنية والتدريب  ،الريا
ل28

1993 ،م.

محمه ههد جم ه ههال ال ه ههدين مظل ه ههوم  ،إدارة األز ةةةةةات األ ليةةةةةا و واجهةةةةةا ال ةةةةةوارث

الل يعياو ،جامعة نايا العربية للعلوم األمنية  ،الريا
ل29
الريا
ل30

2012 ،م.

محمد حلمي صهديق  ،إدارة ال ةوارث  ،جامعهة نهايا العربيهة للعلهوم األمنيهة ،
1988 ،م .
محمد رشاد الحمالوي  ،ادارة األز ات  ،تجارب عديا وعال يا  ،مكتبة عهين

شما  ،القاهرة 1993،م .
ل31

محمد عبد اهلل محمد نعمان  ،ي الات استادا اللا ا اللوويا يل األاراض

السةةد يا  :د ارسههة انونيههة فههى ضههوء القواعههد والوثهها ق الدوليههة ،دار النهضههة العربيههة،
2001م.
ل32

محمهد عبههدالكريم عههدان ،العيةةاة الايةراتم التدةةوث،العبيكههان للنشههر  ،المملكههة

العربية السعودية  ،الريا
ل33

2016،م.

محمههود حلمههي صههديق  ،الةةديا ال ةةدلل يةةل الصةةلاعا  ،دار النشههر بههالمركز

العربي للدراسات األمنية والتدريب  ،الريا
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1411 ،هه.

ل34

مهدحت محمههد محمههود أبههو النصههر ،العو ةةا الر ةةيدة م ية إدارة ال سسةةات

عاليا الجودة،المموعة العربية للتدريب والنشر 2015 ،م.
ل35

صةةلدعات االسةةتراتيجيا الدوليةةا لدعةةد ة

اةةالر ال ةوارث  ،أمانههة األمههم

المتحدة لالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث  ،جنيا ،سويس ار  ،مايو 2009م .
ل36

مص ههعب حبي ههب مرح ههوم  ،دليةةةل ر ةةةز اللةةةوارئ وال ةةةوارث وادارة األز ةةةات ،

منظمة أنا السودان  ،ال رطوم2012م .
ل37

مطبوعات برنامو األمم المتحدة للبي ة  ،تو عات ال ي ا العال يا ا ، )3الطبعة

األولي  ،جنيا 2002 ،م.
ل38

المعهد الدولي للتنمية المستدامة  ،ل رة

اويةات األرض ،المجلهد ر هم ، 12

 ، 556االثنين  26نوفمبر 2012م .
ل39

ال لجد يل الدغا واألعال  ،ط ،34بيروت  ،دار دمشق 1994 ،م.

ل40

نجاة سليم محاسيا  ،معجم المعارك التاريخية  ،دار زهران للنشر والتوزيع ،

عمان األردن 2011 ،م.
ل41

هب ههة ال ههرحمن أحم ههد ،هش ههام عل ههى دردور  ،اةةةالر تسةةةرب الةةةل ل وادارتهةةةا ،

المكتبة االكاديمية  ،القاهرة 2009،م.
ل42

يعق ههوب ب ههن عب ههد الوه ههاب الباحس ههين ،اعةةةدة العةةةادة ع ةةةا ودراسةةةا لظريةةةا

تأصيديا تل يقياو  ،مكتبة الرشد  ،الطبعة الثانية  ،الريا
ثانياً  :المجالت والدوريات
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2012،م.

أحم ههد زك ههي به ههدوي  ،عجةةةة العدةةةةو االجت اعيةةةةا  ،مكتبه ههة لبن ههان  ،بيه ههروت ،

ل1

1982م.
إدارة األزمههات :التالةةيل ل ةةا ةةد ال يعةةدث .سلسههلة مركههز ال ب هرات المهنيههة

ل2

ل دارة ،العدد ر م  :ل 37القاهرة2002 ،م.
جماعههة ال ههط األ ضههر البي يههة الكويتيههة  ،التل يةةا ال سةةتدا ا لريقلةةا لعةةو

ل3

ال ستق ل  ،إصدار اص بمناسبة االحتفال العالمي بيوم األر

 ،ديسمبر 2008م

.
ل4

حسههن أبشههر الطيههب  ،إدارة ال ةوارث  ،مجلههة اإلدارة العامههة 1410 ،هه ه العههدد
ر م ل 65الريا

ل5

.

ديجة بنت طاط  ،اللظا الدولل ال ي ل  ،مجلة القهانون واألعمهال  ،جامعهة
الحسن األول  ،سبتمبر 2014م .

ل6

ستيفاني هاومر  ،مقالة بعنوان  :الو ال وارث ،نشرة الهجرة القسرية  ،مركز
دراسات الالج ين جامعة أكسفورد  ،العدد ل ، 45مارا 2014م .

ل7

سلسههلة مركههز ال ب هرات المهنيههة ل ه دارة،إدارة األز ةةةات :التالةةةيل ل ةةةا ةةةد ال
يعدث .العدد ر م  :ل 37القاهرة2002 ،م.

ل8

الس ههودان وح ههروب البي ههة  ،جدةةةا ال ي ةةةا والتل يةةةا  ،الع ههدد ل ، 114ش ههركة
المنشورات التقنية المحدودة  ،بيروت  ،سبتمبر 2007م.
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عبههاا محمههود أبههو شههامة  ،إدارة األز ةةا يةةل ال جةةال األ لةةل  ،مجلههة الفكههر

ل9

الشه ههرطي  ،المجله ههد ال اربه ههع  ،العه ههدد الثاله ههث  ،ديسه ههمبر 1995م  ،شه ههرطة الشه ههار ة ،
اإلمارات العربية المتحدة.
محم ههد فه ه اد ،

ل10

هةةةةو الةةةةديا ال ةةةةدلل ادارة ال ةةةةوارث  ،أكاديمي ههة الشه ههرطة ،

ال رطوم 1996م.
ثالثاً  :الرسائل الجامعية
أحمد محمد موسى الزهراني ،األسس اللظريةا والعد يةا إلدارة ال ةوارث و ةدج

ل1

تل يقها يل إدارة األز ا  ،رسالة ماجستير  ،أكاديمية نايا العربية للعلوم األمنيهة ،
 ،السعودية1997،م.

الريا

عبد اهلل بن علي الرميح  ،االجةراتات األ ليةا يةل ال ةوارث الو ا يةا ه د ارسهة

ل2

مسحية علي حمى الوادي المتصد بجهازان  ،رسهالة ماجسهتير مقدمهة الهي  ،أكاديميهة
نايا العربية للعلوم األمنية  ،الريا
ل3

2002،م .

فهد أحمد الشعالن  ،إدارة األز ات ،األسس وال راعل واآلليات،أكاديمية نايا
العربية للعلوم األمنية ،الريا

ل4

1999 ،م.

فيحان فهد غازي السهلي  ،تلد ات التاليل االسةتراتيجل ودورهةا يةل العةد
أيرار ال وارث  ،رسالة ماجستير مقدمة الهي جامعهة نهايا العربيهة للعلهوم األمنيهة
 ،الريا

2011 ،م .
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ل5

مقبولههة محمههد عبههد اهلل عبههد الك هريم  ،تقيةةي ال اعديةةا التلظي يةةا ألدارة الةةديا
ال ةةدلل واليةةا الارلةةو يةةل واجهةةا ال ةوارث  ،رسههالة دكتههوراو مقدمههة الههي جامعههة
ال رطوم ه معهد الدراسات البي ية  ،سنة 2010م.

رابعاً  :أوراق العمل و البحوث
ل1

ةارا يةل
 ،محمد الجاويت ،تقرير بعنوان  :األسةدعا ال يولوجيةا هةل األ ثةر د ً
التاريو .يهل ستص

ل2

ديال ع األسدعا اللوويا  ،أبريل 2015م.
ً

أكاديميههة نههايا للعلههوم األمنيههة ،أ ة وع ايةةا ال ي ةةا ،النههدوة العلميههة الثانيههة
واألربعون ،مركز الدراسات والبحوث ،الريا

ل3

أمان ههة األم ههم المتح ههدة لالس ههتراتيجية الدولي ههة للح ههد م ههن الكه هوارث  ،صةةةلدعات
االستراتيجيا الدوليا لدعد

ل4

1998م.

االر ال وارث  ،جنيا ،سويس ار  ،مايو 2009م.

أمانه ه ههة األمه ه ههم المتحه ه ههدة لالسه ه ههتراتيجية الدوليه ه ههة للحه ه ههد مه ه ههن م ه ه ههاطر الك ه ه هوارث
" ، "UNISDRبرن ههامو األم ههم المتح ههدة اإلنم هها ي " ، "UNDPواالتح ههاد ال ههدولي لحماي ههة
الطبيع ههة " "، "IUCNراعةةةاة اللةةةو االجت ةةةاعل يةةةل العةةةد ةةة

اةةةالر ال ةةةةوارث ،

السياسات والتوجيهات الع ديا  ،جنيا سويسرا ،يونيو 2009م.
ل5

أوتشا في رسالة  ،رار الج عيا العا ا لأل
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ال تعدة ر م .182/46

التلةةةور التةةةاريال لل ةةةأة الةةةديا ال ةةةدلل و ةةةرا عدةةةه يةةةل ال د ةةةا العر يةةةا

ل6

السةةةعوديا  ،اص ههدار ال ههدفا الم ههدني بالمملك ههة  ،م سس ههة األنه هوار للطباع ههة والنش ههر ،
الريا
ل7

 ،بدون تاريخ نشر.
التطور التاري ي لنشأة الدفا المدني وم ار حله في المملكة العربية السعودية ،

اصدار الديا ال دلل ال د ا  ،م سسة األنوار للطباعهة والنشهر  ،الريها

 ،بهدون

تاريخ نشر.
جماعههة ال ههط األ ضههر البي يههة الكويتيههة  ،التل يةةا ال سةةتدا ا لريقلةةا لعةةو

ل8

ال سةةةةةتق ل  ،إص ه ههدار ه ههاص بمناس ه ههبة االحتف ه ههال الع ه ههالمي بي ه ههوم األر

 ،ديس ه ههمبر

2008م.
جون،هنهوكا،تقريرالا يرال سةتقل،ال علل

ل9

سةألا التزا ةات عقةوق اإللسةا

ال تعدقةا ةالت تل ي ةا أ لةا ولظي ةا وصةعيا و سةتدا ا،مقدمهة إلهى مجلها حقهوق
اإلنسان في دورته ، 22رمز الوثيقة. A /HRC/22/43
ل10

سلوى حامد المال  ،دور القيادة يل إدارة األز ا  ،كتاب األمة  ،العدد166 :

 ،الدوحة طر  ،ربيع األول 1436هه.
ل11

طه ههالل المله ههو  ،ور ه ههة عمه ههل مقدمه ههة اله ههي  :الور ةةةةا التدري يةةةةا عةةةة الةةةةا

االعتياجات السلويا إلدارة اللوارئ يل ال أ اإللسةالل ،ال رطهوم  28 – 26ينهاير
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 2016م  ،مفوض ههية العه ههون االنسه ههاني بالتعه ههاون مه ههع مركه ههز الته ههدريب المتقه ههدم جامعه ههة
ال رطوم .
عمر مصطفي حياتي  ،دور ليةات التلةو يةل إدارة ال ةوارث يةل السةودا

ل12

،مجلههة د ارسههات افريقيههة  ،العههدد  ، 38مركههز البحههوث و الد ارسههات االفريقي هة  ،جامعههة
افريقيا العالمية  ،ال رطوم 2007،م.
ل13

م ههاهر جم ههال ال ههدين عل ههي ،إدارة ال ةةةوارث  ،بح ههث مق ههدم ال ههي الن ههدوة العلمي ههة

التاسههعة والعشههرون لاالنقههاذ والتههد ل الس هريع فههي موا هها الك هوارث الطبيعيههة  ،المركههز
العربي للدراسات األمنية والتدريب ،الريا
ل14

محم ههد فه ه اد ،

1414،هه .

هةةةةو الةةةةديا ال ةةةةدلل ادارة ال ةةةةوارث  ،أكاديمي ههة الشه ههرطة ،

ال رطوم 1996م .
ل15

المدينههة والك هوارث  ،أ ع ةاث اللةةدوة العد يةةا الاا سةةا  ،الجمهوريههة التونسههية ،

دار النشر بالمركز العربهي للد ارسهات األمنيهة والتهدريب  ،الريها

1408 ،ه ه الموافهق

1986م.
ل16

مشههرو اسههفير  ،ال يثةةاق اإللسةةالل وال عةةايير الةةدليا يةةل جةةال االسةةتجا ا

اإللساليا  ،اصدار عام 2011م.
ل17

المعهد الدولي للتنمية المستدامة  ،ل رة

 ، 556االثنين  26نوفمبر 2012م .
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ل18

برنامو األمم المتحدة اآلنما ي  ،االت ا يات ال ي يا الدوليةا  ،مجلها النهواب

 ،جنيا 2002 ،م.
لامساً :القوانين الوطنية والوالئية
ل1

الدستور السوداني لسنة 2005م .

ل2

انون البترول لعام 1931م .

ل3

انون الثروة البترولية لعام 1972م .

ل4

انون الثروة النفطية لعام 1998م .

ل5

انون الحجر الصحي لعام 1974م .

ل6

انون الحكم المحلي 1981م .

ل7

انون الدفا المدني لسنة 1991م .

ل8

انون الصحة العامة القومي لسنة 2008م .

ل9

انون الصحة العامة لعام 1975م .

ل10

انون الصحة المهنية لوالية ال رطوم لسنة 2011م .

ل11

انون الصيدلة والسموم لعام 2003م .

ل12

انون الطوار وحماية السالمة العامة لسنة 1997م .

ل13

انون المعامالت المدنية السوداني لسنة 1984م .

ل14

انون الهي ة العامة للمواصفات والجودة 1993م .
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ل15

انون تنظيم العمل باإلشعاعات الم ينة لعام 1971م .

ل16

انون تنظيم طلمبات النيل لعام 1939م .

ل17

انون حماية الصحة العامة بوالية ال رطوم لسنة 1999م .

ل18

انون صحة البي ة السوداني لسنة 2009م .

ل19

انون هي ة تنمية غرب السافنا 1978م.

ل20

ال ح ههة تنظ ههيم عم ههل مرك ههز الطه هوار والكه هوارث وادارة األزم ههات  ،منظم ههة أنه هها

السودان  ،لسنة 2013م .
ل21

موسوعة وانين السودان النس ة الاللكترونية .

سادساً  :االعالنات واالتفاقيات الدولية واالقليمية
االتفا ي ههة األفريقي ههة المنظم ههة للجوان ههب ال اص ههة بمش ههاكل الالج ههين ف ههي افريقي هها

ل1

1969م.
ل2

االتفا ية األمريكية لحقوق اإلنسان 1969م.

ل3

االتفا ية األوربية لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية 1950م.

ل4

اتفا ية التعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات اإلغاثهة لسهنة 1987م
.

ل5

االتفا ية ال اصة بوضع الالج ين الصادرة عام 1951م.
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االتفا يههة الدوليههة ح ههول حمايههة حق ههوق جميههع العمههال المه ههاجرين وأف هراد أس ههرهم

ل6

1990م.
ل7

اتفا ية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979م.

ل8

اتفا ية انشاء الوكالة األفريقية لمواجهة الم اطر .

ل9

اتفا ية حقوق الطفل 1990م.

ل10

اتفا ية مياو النيل بين مصر والسودان لسنة 1959م.

ل11

االعالن العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونما ه1990م.

ل12

االعالن العالمي للطبيعة 1982م.

ل13

إعالن جوهانسبرغ لسنة 2002م.

ل14

اعالن ستوكهولم لعام 1972م.

ل15

إعالن رطاجنة المعني بالالج ين 1984م.

ل16

العهد الدولي ال اص بالحقوق اال تصادية واالجتماعية والثقافية 1966م.

ل17

الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب 1981م.
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