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قانون الكوارث

ستيفاين هاومر

يكمن الدافع الستحداث قوانني جديدة لالستجابة للطوارئ يف الثغرات املوجودة يف نطاق القانون الدويل الحايل
وتغطيته الجغرافية .وهناك أيضاً ثغرات يف تطبيق املعايري الدولية الحالية وعىل األخص يف قدرة القوانني املحلية
عىل معالجة القضايا القانونية الشائعة يف عمليات اإلغاثة واالستشفاء الدولية من الكوارث.
تتضم ــن مختل ــف االتفاقي ــات والصك ــوك القانوني ــة الناعم ــة
(غـــر امللزمـــة) عـــدداً كبـــراً مـــن التعليـــات التـــي ميكـــن
إتباعهـــا أثنـــاء الكارثـــة وبعدهـــا .وتتضمـــن تلـــك الوثائـــق
أحكامـــاً عـــن املســـاعدة الفعالـــة يف أرض الواقـــع باإلضافـــة
إىل حاميـــة األشـــخاص املتأثريـــن .فعـــى ســـبيل املثـــال ،ال
يحظ ــى األش ــخاص املهاج ــرون بس ــبب الك ــوارث يف بلداه ــم
بتغطيـــة اتفاقيـــة عـــام  1951مـــن ناحيـــة منحهـــم صفـــة
اللجـــوء .ومـــع ذلـــك ،ميكـــن العثـــور عـــى أحـــكام تخـــص
الك ــوارث أو توابعه ــا يف االتفاقي ــات الدولي ــة كالعه ــد ال ــدويل
ح ــول الحق ــوق املدني ــة والسياس ــية ( )1966والعه ــد ال ــدويل
بش ــأن الحق ــوق االقتصادي ــة واالجتامعي ــة والثقافي ــة ()1966
واتفاقي ــة القض ــاء ع ــى جمي ــع أش ــكال التميي ــز ض ــد امل ــرأة
( )1979واتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل (1.)1990
وإضافـــة إىل ذلـــك ،هنـــاك االتفاقيـــة الدوليـــة حـــول
حامي ــة حق ــوق جمي ــع الع ــال املهاجري ــن وأف ــراد أرسه ــم
( 2)1990التـــي تغطـــي املهاجريـــن بفعـــل املنـــاخ ممـــن
يعمل ــون يف الخ ــارج ،لك ــنَّ قلي ـ ً
ـا م ــن ال ــدول ص ــادق ع ــى
تلـــك االتفاقيـــة.

الصـــك الوحيـــد الـــذي يعالـــج رصاحـــة الكـــوارث الناتجـــة
عـــن التغـــرات املناخيـــة هـــو اتفاقيـــة حاميـــة النازحـــن
داخليـــاً يف أفريقيـــا ومســـاعدتهم (( 7)2012وتعـــرف
أيضــاً باتفاقي ــة كامب ــاال) فه ــي تض ــع التزامــاً ع ــى ال ــدول
األعضـــاء بـــأن تتخـــذ التدابـــر الالزمـــة لحاميـــة األشـــخاص
النازحـــن نتيجـــة الكـــوارث الطبيعيـــة أو االصطناعيـــة مبـــا
فيه ــا التغ ــرات املناخي ــة ومس ــاعدتهم .وهن ــاك الت ــزام آخ ــر
تن ــص علي ــه اتفاقي ــة كامب ــاال وه ــو أن ع ــى ال ــدول األعض ــاء
ابتـــكار منظومـــات التحذيـــر املبكـــر يف مجـــاالت النـــزوح
املحتملـــة .وبهـــذا النـــص وبذلـــك االلتـــزام الواقـــع عـــى
الـــدول بشـــأن تأســـيس اســـراتيجيات الحـــد مـــن مخاطـــر
الكـــوارث وتنفيذهـــا ،ميكـــن معالجـــة مســـألة االســـتعداد
للطـــوارئ والكـــوارث وتدابـــر إدارتهـــا والحركـــة املرتقبـــة
للنـــاس جراءهـــا.
وهن ــاك بع ــض الصك ــوك املح ــددة الت ــي وإن كان ــت بح ــد
ذاتهـــا غـــر ملزمـــة فهـــي تـــرك عـــى أقـــل تقديـــر آثـــراً
سياس ــياً وق ــد تش ــر إىل منح ــى ُيعتم ــد أو ق ــد تس ــاهم يف
ظهـــور قواعـــد القانـــون العـــريف .وتضـــم هـــذه الصكـــوك
القانونيـــة الناعمـــة (غـــر امللزمـــة) املبـــادئ التوجيهيـــة
للن ــزوح الداخ ــي ( 8)1998وإط ــار هيوغ ــو للعم ــل (-2005
 )2015الص ــادر ع ــام  2005ال ــذي تضم ــن التقري ــر الختام ــي
للمؤمتـــر العاملـــي حـــول الحـــد مـــن الكـــوارث 9.وإضافـــة
إىل ذل ــك ،هن ــاك مب ــادئ بينريي ــو 10الت ــي ُص ِّمم ــت لتوف ــر
اإلرشـــادات العمليـــة للـــدول وهيئـــات األمـــم املتحـــدة
وإعـــادة املمتلـــكات واألرايض ألصحابهـــا .وهنـــاك أيضـــاً
اإلرش ــادات العملياتي ــة ح ــول حامي ــة األش ــخاص يف أوض ــاع
الك ــوارث الوطني ــة 11الص ــادرة ع ــن اللجن ــة الدامئ ــة العاب ــرة
للهيئـــات ( )2011التـــي تهـــدف إىل تكميـــل اإلرشـــادات
الحاليـــة املتعلقـــة باملعايـــر اإلنســـانية يف أوضـــاع املخاطـــر
الطبيعيـــة.

وهنـــاك اتفاقيـــات حقـــوق اإلنســـان اإلقليميـــة ذات
الصلـــة بهـــذا املوضـــوع وتضـــم االتفاقيـــة األوروبيـــة
لحاميـــة حقـــوق اإلنســـان والحريـــات األساســـية (،)1950
واالتفاقيـــة األمريكيـــة لحقـــوق اإلنســـان ( )1969وامليثـــاق
األفريقـــي املعنـــي بحقـــوق اإلنســـان والشـــعوب()1981
 3.لكـــنَّ أيـــاً مـــن تلـــك املعاهـــدات وال اتفاقيـــة الوحـــدة
األفريقيـــة ( )1969املنظمـــة للجوانـــب الخاصـــة مـــن
مشـــكالت الالجئـــن يف أفريقيـــا تغطـــي األشـــخاص الذيـــن
يغ ــادرون دياره ــم بس ــبب أزم ــة بطيئ ــة الظه ــور أو ترقبــاً
لوق ــوع تل ــك األزم ــة4 .وينطب ــق األم ــر نفس ــه ع ــى إع ــان
قرطاجن ــة املعن ــي بالالجئ ــن ( 5 .)1984أم ــا اتفاقي ــة رابط ــة
دول رشق آس ــيا ح ــول إدارة الك ــوارث واالس ــتجابة يف ح ــاالت
الطـــوارئ( 6 )2005فتتصـــدى لجوانـــب مخاطـــر الكـــوارث وعـــى املســـتوى اإلقليمـــي لالتحـــاد األورويب ،هنـــاك
بالرتكي ــز ع ــى املن ــع وخف ــض اآلث ــار باإلضاف ــة إىل االس ــتعداد إرشـــادات دعـــم الـــدول املســـتضيفة ( )2012وهـــي غـــر
واالســـتجابة لحـــاالت الطـــوارئ وإعـــادة التأهيـــل.
ملزمـــة لتوفـــر الدعـــم للـــدول املســـتضيفة التـــي تقـــدم
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املســـاعدات خـــال الحـــاالت الطارئـــة الكبـــرة ،وتهـــدف القانـــون املحـــي يف التعامـــل مـــع القضايـــا القانونيـــة
اإلرشـــادات تلـــك إىل إكـــال االتفاقيـــات واإلرشـــادات املشـــركة أثنـــاء عمليـــات اإلغاثـــة واالستشـــفاء الدوليتـــن
الدوليـــة الحاليـــة .12و ُت ُّ
حـــث الـــدول غـــر األعضـــاء يف مـــن الكـــوارث.
االتح ــاد األورويب ب ــأن تض ــع يف اعتباره ــا اإلرش ــادات عندم ــا
تطلـــب املســـاعدات الدوليـــة وتتلقاهـــا مـــن حـــال آليـــة و ُيصـــاغ حاليـــاً مـــروع منوذجـــي للقانـــون الـــدويل
الحاميـــة املدنيـــة لالتحـــاد األورويب .وتهـــدف اإلرشـــادات لالس ــتجابة للك ــوارث قي ــد الصياغ ــة ملس ــاعدة ال ــدول ع ــى
إىل إزالـــة أكـــر قـــدر ممكـــن مـــن املعوقـــات املنظـــورة إدم ــاج توصي ــات اإلرش ــادات التوجيهي ــة للقان ــون املذك ــور
املاثل ــة أم ــام املس ــاعدات اإلنس ــانية لض ــان سالس ــة عم ــل يف قوانينهـــا الوطنيـــة 13.و ُيقصـــد مـــن النظـــام النموذجـــي
عمليـــات االســـتجابة للكـــوارث .وتغطـــي اإلرشـــادات أربـــع إكـــال اإلرشـــادات التوجيهيـــة وتوفـــر األداة املرجعيـــة
ـواح ه ــي :التخطي ــط للط ــوارئ وإدارة الط ــوارئ وتنس ــيقها الالزمـــة واملثـــال الـــذي ميكـــن أن يحتـــذي بـــه صانعـــوا
نـ ٍ
يف املوقـــع ،واإلمـــدادات اللوجســـتية والنقـــل واملســـائل القوان ــن أثن ــاء رس ــمهم للترشيع ــات الت ــي تناس ــب ظروفه ــا
القانونيـــة واملاليـــة.
الوطنيـــة .وقـــد أحـــرزت بالفعـــل بعـــض الـــدول تقدمـــاً يف
تنفي ــذ التوصي ــات الت ــي ج ــاءت به ــا اإلرش ــادات التوجيهي ــة
القانون الدويل لالســتجابة للكوارث
منهـــا عـــى ســـبيل املثـــال :كولومبيـــا وموزمبيـــق اللتـــان
يهـــدف االتحـــاد الـــدويل لجمعيـــات الصليـــب األحمـــر اســـتحدثتا سياســـات وترشيعـــات جديـــدة عـــى ضـــوء
والهـــال األحمـــر مـــن خـــال قانونـــه الـــدويل لالســـتجابة اإلرشـــادات.
للكـــوارث إىل رفـــد الـــدول بصـــك يتيـــح لهـــا تجليـــل
ترشيعاتهـــا املعنيـــة وســـد الفجـــوات التقنيـــة إن ُو ِجـــدت .ويعمـــل االتحـــاد الـــدويل لجمعيـــات الصليـــب األحمـــر
والهـــدف تعزيـــز اإلطـــار القانـــوين لالســـتجابة الدوليـــة واله ــال األحم ــر م ــع برنام ــج األم ــم املتح ــدة اإلمن ــايئ ع ــى
للك ــوارث بحي ــث تصب ــح الدول ــة أك ــر اس ــتعداداً للتعام ــل م ــروع مش ــرك إلج ــراء البح ــوث واملقارن ــات واالستش ــارات
مـــع املشـــكالت التنظيميـــة املتعلقـــة بتوفـــر املســـاعدات املتعلقـــة بجهـــود مختلـــف الـــدول لتعزيـــز كيفيـــة دعـــم
الدوليـــة .وال تنطبـــق هـــذه املعايـــر عـــى النزاعـــات قوانينه ــا لخف ــض مخاط ــر الك ــوارث خاص ــة ع ــى مس ــتوى
املس ــلحة وال ع ــى الك ــوارث الت ــي تح ــدث خ ــال النزاع ــات املجتمعـــات املخليـــة وبالرتكيـــز عـــى التنفيـــذ 14.ومـــن
املســـلحة وال تـــويص تلـــك املعايـــر بإجـــراء أي تغيـــرات النواح ــي الت ــي ق ــد يل ــزم فيه ــا توف ــر أط ــر قانوني ــة فعالي ــة
كانـــت عـــى القانـــون الـــدويل واالتفاقيـــات الدوليـــة .مســـألة خفـــض مخاطـــر الكـــوارث يف املســـتوطنات غـــر
الرس ــمية (العش ــوائيات وم ــدن الصفي ــح) الت ــي يع ــاين الن ــاس
أم ــا األح ــكام الرئيس ــية يف اإلرش ــادات فتق ــرح ع ــدداً م ــن فيه ــا م ــن خط ــر الن ــزوح.
التســـهيالت القانونيـــة للدخـــول والعمليـــات عـــى األرض
وتركـــز تركيـــزاً قويـــاً عـــى ترسيـــع اإلجـــراءات النظاميـــة ويف ع ــام  ،2007رشع االتح ــاد ال ــدويل لجمعي ــات الصلي ــب
وتقلي ــص الحواج ــز القانوني ــة واإلداري ــة يف وض ــع الك ــوارث .األحم ــر واله ــال األحم ــر يف إط ــار اس ــراتيجي للتعام ــل م ــع
وباإلضافـــة إىل ذلـــك ،ينبغـــي للـــدول املتأثـــرة ،حســـب األبع ــاد اإلنس ــانية للهج ــرة والن ــزوح الداخ ــي وأع ــدَّ أوراقــاً
قدرته ــا وإىل الدرج ــة املمكن ــة الت ــي تس ــمح به ــا الظ ــروف ،سياســاتية مــن بينهــا سياســة الهجــرة 15.كــا حــدد االتحــاد
أن تفك ــر يف توف ــر بع ــض الخدم ــات املح ــددة (مث ــل :النق ــل يف إس ــراتيجيته لع ــام  2020أهداف ــه الت ــي تضمن ــت :توف ــر
ودع ــم اإلم ــداد اللوجس ــتي واس ــتخدام املب ــاين أو املع ــدات) املســـاعدة وخدمـــات الحاميـــة للمهاجريـــن املســـتضعفني
بتكاليـــف مخفضـــة أو مجانـــاً ملســـاعدة الفاعلـــن.
وتعزيـــز لدونـــة املهاجريـــن واملجتمـــع املضيـــف مـــن
خـــال تحقيـــق األمـــن االقتصـــادي واالستشـــفاء واإلدمـــاج
وضمـــن الدراســـة التـــي قـــادت يف نهايـــة األمـــر إىل إنشـــاء االجتامع ــي ضم ــن املجتمع ــات املحلي ــة ،وتحس ــن الوص ــول
اإلرشـــادات التوجيهيـــة للقانـــون الـــدويل لالســـتجابة املتكاف ــئ لخدم ــات الرعاي ــة الصحي ــة والخدم ــات النفس ــية
للكـــوارثُ ،حـــ ِّددت الثغـــرات يف نطـــاق القانـــون الـــدويل واالجتامعيـــة ،ومراعـــاة معالجـــة القضايـــا البيئيـــة خاصـــة
الحـــايل وتغطيتـــه الجغرافيـــة وكذلـــك حـــددت الثغـــرات منه ــا عوام ــل الس ــحب والج ــذب الخاص ــة بامل ــوارد الن ــادرة
يف معـــارف وتطبيقـــات املعايـــر الدوليـــة الحاليـــة خاصـــة والتغ ــر املناخ ــي والرتكي ــز ع ــى تغي ــر الح ــوار الدائ ــر ح ــول
بخصـــوص عالمـــة االســـتفهام املثـــارة عـــى مـــدى قـــدرة الهجـــرة ،وتعزيـــز الدمـــج االجتامعـــي ومعالجـــة قضايـــا
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إع ــادة دم ــج املهاجري ــن مم ــن اخت ــاروا الع ــودة ومحارب ــة املعاي ــر املنص ــوص عليه ــا يف الصك ــوك القانوني ــة املعني ــة.
ره ــاب األجان ــب والوص ــم بالع ــار والتميي ــز والعن ــف (مب ــا ويف الوقـــت نفســـه ،ليـــس القانـــون وال األنظمـــة ســـوى
يف ذلـــك العنـــف القائـــم عـــى الجنـــدر واالتجـــار بالبـــر أداة واحـــدة تدعـــم خفـــض مخاطـــر الكـــوارث ،ففعاليـــة
والتهريـــب) املـــارس ضـــد املهاجريـــن.
القانـــون تقـــوم أساســـاً عـــى حســـن تنفيـــذه.

ثغرات ومش ــكالت عملية للنازحني

قـــد يكـــون النـــزوح واســـع النطـــاق الناتـــج عـــن الكارثـــة
تبعـــة وســـبباً للظلـــم االجتامعـــي يف آن واحـــد .وتواجـــه
املنظـــات اإلنســـانية وغريهـــا مـــن الجهـــات الفاعلـــة
املس ــاعدة مب ــن فيه ــا ال ــدول العامل ــة يف س ــياق الك ــوارث
ع ــدداً كب ــراً م ــن املش ــكالت العملي ــة الناش ــئة جزئيــاً ع ــن
ثغ ــرات الترشيع ــات الحالي ــة .وباإلضاف ــة إىل ذل ــك ،هن ــاك
مشـــكالت تؤثـــر عـــى الالجئـــن والنازحـــن بغـــض النظـــر
عـــن ســـبب هجرتهـــم مـــع َّأن هـــذا الســـبب غالبـــاً مـــا
يتمثـــل يف األزمـــة أو الكارثـــة وعواقبهـــا.

قـــد ال يكـــون مـــن املمكـــن حـــل كثـــر مـــن املشـــكالت
(الواقعيـــة) (قانونـــاً) .ومـــن هنـــا ،ال يجـــب أن يقتـــر
الرتكيـــز عـــى األنظمـــة الجديـــدة وحدهـــا إذ ال بـــد مـــن
أن ينصـــب أيضـــاً عـــى التنفيـــذ الفعـــي للنظـــم القامئـــة
وإنفاذهـــا .وإنشـــاء إطـــار قانـــوين محـــدد ينطبـــق عـــى
الهجـــرة املدفوعـــة بالعوامـــل البيئيـــة عـــى ســـبيل املثـــال
ال ينبغـــي أن ُينظـــ َر لـــه عـــى أنـــه اإلجابـــة عـــى النـــزوح
املدفـــوع بالتغـــرات املناخيـــة خاصـــة إال مـــا مل يصحبـــه
اإلرادة السياس ــية لتنفي ــذ ذل ــك الص ــك الجدي ــد وإنف ــاذه.

ستيفاين هاومر  HaumerS@drk.deتعمل مستشارة قانونية يف
تســـاهم عـــدة جوانـــب يف إحـــداث ثغـــرات حاميـــة مجال القانون اإلنساين الدويل لجمعية الصليب األحمر األملاين.
املهاجريـــن .فبدايـــة ،غالبـــاً مـــا تفتقـــر الصكـــوك الحاليـــة  .www.drk.deواآلراء الواردة يف هذه املقالة هي آراء الكاتبة
إىل الصفـــة القانونيـــة امللزمـــة ،والقانـــون غـــر امللـــزم ال وال تعكس بالرضورة آراء جمعية الصليب األحمر األملانية.
ميكـــن اســـتخدامه كأداة للمنـــارصة وكســـب التأييـــد .أمـــا
www.ohchr.org/Ar/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx .1
األنظم ــة امللزم ــة فق ــد ال تص ــادق عليه ــا ال ــدول الرئيس ــية www.ohchr.org/Ar/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
أو قـــد ال يخضـــع تنفيذهـــا غـــى رصـــد هيئـــة مســـتقلةwww.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf .
وإضافـــة إىل ذلـــك ،ال تســـترشف االتفاقيـــات املحـــددة www.unicef.org/arabic/crc/files/crc_arabic.pdf
www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf. .2
ً
ً
صـــكا معينـــا لتمكـــن األفـــراد أو األشـــخاص املتأثريـــن pdf?reldoc=y&docid=4c0f58da
فعليــاً م ــن املطالب ــة بحقوقه ــم .ولذل ــك ،ال يعن ــي وج ــود www.refworld.org/docid/3ae6b3b04.html .3
ص ــك قان ــوين بال ــرورة توف ــر الحامي ــة املب ــارشة الفعال ــة www.hrcr.org/docs/American_Convention/oashr.html
www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.
للحقـــوق التـــي يغطيهـــا ذلـــك الصـــك.
pdf?reldoc=y&docid=49426594

ً
الحـــظ َّأن هـــذه الصكـــوك التـــي
وفضـــا عـــن ذلـــكُ ،ي َ
ً
متنـــح حقوقـــا محـــددة لألشـــخاص يف وضـــع اســـتثنايئ
ُتصمـــم بطريقـــة ضيقـــة جـــداً .ونتيجـــة لذلـــك ،قـــد ال
يتمكـــن األشـــخاص مـــن تلبيـــة املتطلبـــات املذكـــورة يف
مختلـــف االتفاقيـــات وعـــى األخـــص منهـــا متطلبـــات
إثبـــات األســـباب املعـــرف بهـــا للحركـــة ،ومـــن هنـــا قـــد
يفقـــد أولئـــك األشـــخاص حـــق التأهـــل للحصـــول عـــى
الحاميـــة .وينطبـــق ذلـــك األمـــر ،عـــى ســـبيل املثـــال،
عـــى األشـــخاص الذيـــن ال يتجهـــون للهجـــرة بســـبب
تأثره ــم بكارث ــة ح ــادة (األم ــر ال ــذي ميث ــل س ــبباً يف بع ــض
االتفاقيـــات) بـــل بســـبب أزمـــة بطيئـــة الظهـــور .كـــا َّأن
األشـــخاص الذيـــن يتنقلـــون طوعـــاً لتجنـــب آثـــار قحـــط
متجـــدد مطـــول أو قحـــط آخـــر ،عـــى ســـبيل املثـــال ،ال
يحصل ــون ع ــى الحامي ــة ع ــى اف ــراض أنه ــم مل يس ــتوفوا
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