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 للرابطة العامة للهيئة مذة1الدورةالث

١٩٩١ ساذي/ذوفهبر تشرين ٢٧ - ٢٠ بودابست،

آل

االعمال جدول (من١١) البند

الكوارث حاالت في االغائة تقريرلجنة

١٩٩١ ايلوداسبتمبر ٢٣ جنيف،



هوجر

 الن ذلك ‘الكوارث مواجهة بسألة متزايد بشكل تهتم نفسها الحكومات وكنلك الجديدة الحكومية غير المننات اضحت

 خالل الوطنية وجمعياتها الرابطة واجهت لقد بالتصاعد. اخذ الكوارث ضحايا عدد وبالتالي للخطر المعرضين عدد

 وفي الحاالت. بعض في نفعا يجدي للكوارإث االستعداد ن١ بوضوح وتبين الكوارث. كبيرمن لعدد المنصرمين العامين

 وذلك١ عليه تكون ان يجب كان الذي المستوى دون لالتحاد الشاملة الفعالية ظلت األمانة، قدرة فيه تنامت الذي الوقت

 الى تحتاج للكوارث« منها المعرضة وخاصة النامية« البلدان في الوطنية الجمعيات تحتاج اليه. ترتقي ان بامكانها الذي

ح
 من للتمكن الحركة اكبرضمن ثقة لتوطيد حاجة هناك ان كما الكوارث. امام للصموبى متزايد استعداد والى تنموي دعم

 الرابطة دور بشأن توصيات وقدمت النطاق. واسعة كارثة طول اعتاب في األقصى مداها الى الحركة موارد كل استخدام

الكوارث. حاالت في لالغاثة الطوارئ وصندوق الكوارث مواجهة استراتيجية حول وكذلك الكوارث ۵طال في التنسيق في

للكوارث المتغير السياق

السياق. هذا اجتماغاتها خالل ناقشت حيث سريعا« بالتفير األخذ الكوارث اغاثة سياق تدرك زالت وما اللجنة كانت

 : كاألتي السياق لهذا األساسية العناصر بعض ولخصت

ضحايا من متزايد عدد عن اسفر الذي األمر الكوارث، من جدا كبير عدد المنصرمتين السنتين خالل بالعالم حل ١

العالم. في والضعفا* للخطر المعرضين األناس عدد الرتفاع نتيجة الكوارث

 وكذلك وقوتها االتصال وسائل لسرعة نتيجة ذلك الكوارث« بمسألة متزايد ادراك العالم ارجا* جميع في يوجد — ٢

الحية. الصور تبادل بفضل

 بتطوير المنغلمات هذه من البعض قام لقد والنامية. المتطورة البلدان في القائمة الحكومية غير المنظمات عدد يتزايد ٠ ٣

 االعالم وسائل من االستفادة على تعمل المنظمات هذه ان كما األحمر، الصليب فلسفة من جراة اكثر فلسفات

فعالية. اكثر بشكل

 العمل فعالية ريادة ألجل االمر هذا لمعالجة حاجة هناك توجد الكوارإث. حاالت في التنسيق مشاكل تفاقمت

ممكنة. درجة اقصى الى المتبرعين وتفهم دعم لكسب وكذلك
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 االفكار وتتباين هذا الكوارث. حاالت في االغاثة بسعة هتزايدا اهتماما المتبرعة والمؤسسات الحكومات تبدي - ه

 الكوارث لمواجهة المتحدة االمم هيكل فعالية تحسين الى ترمي مقترحات من النقاش هذا بشأن المطروحة الحالية

الكوارث. لمواجهة الوطنية الحكومية الغرق الى المتزايد اللجو* تثشد بمقترحات مرورا األوروبية المجموعة في

 يعزى الذي االمر الكوارث، لمواجهة العسكرية والتخزين االمداد فدرة استخدام بامكانية متنام اهتمام هناك يوجد — ٦

 على العسكرية والمخازن االمدادات استخدمت لقد جديدة. بغالهرة ليست انها . الباردة الحرب النتها* جزئيا

سريع. بشكل تزايد المشاركة هذه نطاق ولكن عديدة، سنوات مدى على والدولي الوطني الصعيدين

 المتطورة البلدان لدى ونوجد هذا المتبرعين. الى موجهة الكوارث لمواجهة فعالة صيفة في التفكير مسألة اضحت - ٧

 المنثلمات استجابة ومن للكوارث االستعداد شأن من وللتقليل الكوارث من لالغاثة الدولي البعد اهمية بتأكيد نزعة

 المنظمات تناضل اثاره. تصحيح الى الدولية الغرق عمل يتابع الذي االعالم وسائل اهتمام ويتجه هذا .لها الوطنية

 في "ترى أن اجل من فالة كانت وان حتى االخرى المنظمات من وغيرها االحمر والهالل االحمر الصليب المحلية،

 الجوهري هوالعامل الدولي الفعل بأن االنطباع يعزز الذي األمر الكوارث« مواجهة عن المنقولة الحية الصور

الكوارإث. مواجهة جهود نجاح ورا* يقف الذي

المطروحة والمشاكل االنجازات

 واعتمدت الكوارث حاالت في االغاثة لجنة بها تقدمت التي السابقة التوصيات على ثانية نظرة عملها، اثنا* اللجنة، القت

 المتنامية القدرة كبير وبارتياح االغاثة لجنة الحظت نشاطها. في به تهتدي اخر كدليل الرابطة لعمل االستراتيجية الخطة

 العمل خطة في وردت التي المحددة الخطوات من عدد اتخان تم لقد الماضيتين. السنتين خالل األمانة بها اتصفت التي

: وهي االستراتيجية،

والتقارير، للندا*ات شعبة انشا* -

العمليات، اجرا*ات اعداد -

والتخزين، االمداد شعبة تقوية -

العمليات، تقييم الى المتزايد اللجو* -

الميداني، بالعمل الخاصة النشرات زيادة -

.مؤخرا الكوارث شؤون تسم تأسيس -
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 االتصاالت لوسانل الرابطة واستخدام للرابطة االقليمية المخازن استعراض ضمنها من أخرى، مجاالت هناك وتوحد هذا

 اللجنة الحظت به. القيام يجب الكثير هناك يزال ما انه اال المجال هذا في جيد تقدم احرز وقد والالسلكية. السلكية

 بخصوص تحقيقه تم الذي الكبير والتقدم الطبيعية الكوارث من للحد الدولي العقد في المتواصل الرابطة اسهام وبارتياح

. ١٩٨٨ عام زلزال اعقاب في ارمينيا، في وساق قدم على الجارية التأهيل واعادة االغاثة عطيات في االتحاد مشاركة تقييم

 كبير بعدد الوطنية والجمعيات الرابطة قامت المرتفع الكوارث لعدد نتيجة بأنه العمليات، استعراض لدى اللجنة الحظت

 وحتى ١٩٩١ الثاذي/يذاير كانون بين الواقعة الفترة خالل المثال، سبيل على المذكورة. الفترة خالل االغاثة عطيات من جدا

 جمع وتتطلب الكوارث ضحايا من ضحية طيون ه ,٣ لمساعدة اغاثة ندا* ٤ ٠ توجيه تم الكوارث، لجنة انعقاد موعد

 كبيرمن عدد الحاضرتنفيذ الوقت في عاتقها على الرابطة وتأخذ هذا . ص . ف مليون ٢٥٠ الى تقريبا تصل مساعدة

 من المقدمة المساعدات أن كما الرابطة وفود عدد ازداد لقد األمد. طويلة طبيعة ذات بكونه منها العديد يتصف العمليات

أوألخر. لسبب تام بشكل تمول لم العطيات بعض أن من بالرغم عام بشكل ايجابية بقيت المتبرعين قبل

 كبير بشكل فيها يستثمر التي الحاالت في أنه وهي العطيات، استعراض عقب للعيان بجذت أخرى هامة مالحظة هناك

 عن الجانب هذا بخصوص تقدم أن يمكن التي األمثلة ابرز من جلية. بدنة النتائج تكون للكوارث االستعداد ميدان في

(.١٩٩١ )اعصارسنة وبنغالديثى والالجئين( ١٩٩٠ لعام األرضية )الهزة ايران مثالي هما الماضيتين السنتين

: وهما الحاالت* معظم في صعوبتان تكشفت

.ودوليا وطنيا األحمر والهالل األحمر الصليب فعل رد سرعة

لالحتياجات. بالنسبة الموارد توانن عدم )ب(

 على وطنية جمعية نتمكن لم عندما الحاالت بعض في مشاكل حدثت الفعل* رد سرعة وهي ‘األولى بالصعوبة يتطق فيما

 ألن ذلك الحاالت، بعض في المشكلة هذه تفاقمت وأن وحدث الموارد. من بالمتوفرلديها كاف اولي بشكل الكارثة مواجهة

 الوطنية الجمعية بين اما ات االجرا في الحساسيات بسبب اعيق قد الحركة ضمن الدولية للمساهدة الفعال الحشد

االحمر. للصليب الدولية واللجنة الرابطة اوبين والرابطة

 بالنسبة فيها الممكن غير من كان حاالت حصلت فقد ، الموارد توانن عدم مسألة وهي الثانية، الصعوبة بخصوص أما

يحدث وطالما المتوفر الدعم مالهمة عدم بسبب وذلك الكارثة ضحايا الحتياجات تام بشكل تستجيب ان الوطنية للجمعية

 مشكلة هناك المساعدات. حشد على يعمل كاف عام وعي يتوفر ال حيث البطيئة البداية ذات الكوارث في االمر ذا
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 تستوعبها ال جدا قوية مساعدة تدفق الى تودي النطاق واسعة كارثة ن١ وهي ‘الموارد بخصوص حصلت أخرى معاكسة

وفعال. نحوسريع على المساعدة هذه استخدام في بالتالي تخفق التي الوطنية الجمعية قدرة

المستقبل تحديات

 الى المحتاجين الكوارث ضحايا من متزايدة وربا كبيرة اعداد دائما هناك سيكون : اوال تقدم. مما اثنان شينان هناك يبرن

 هذا بالتغيرسريعا. اخذ االحمر والهالل االحعر الصليب عمل سياق ان ثانيا: االحمر. والهالل االحعر الصليب مساعدة

الكوارث. حاالت في االغاثة صليات مسرح على حكومية« اوغير كانوا حكومية اجهات ‘جدد قادمون ويفد

 أو المحتاجين لألناس المتزايدة األعداد من المتأتبة التحديات هذه مواجهة األحمر والهالل األحمر الصليب حركة تستطيع ال

 فيه يعد الذي الوقت وفي ٠عطها فعالية زيادة اساس على التائمة تلك غير اخرى استراتيجية اي عبر المتنامية المنافسة من

بالفرض. بغيان ال هذا مع انهما اال ضروررين، والنقاش التحليل

 المتنامي الفعال االستخدام اساس على االحمر والهالل األحمر الصليب حركة تبل من المتزايدة االستجابة تقوم ان ينبغي

 امكانية توفر االمر هذا يستوجب اخرى. حكومية غير منظمة اي تضاهيها ال التي الوطنية الجمعيات من الدولية لشبكتها

 مواجهة على قادرة ‘العملية فيه تجري الذي الثقافي للمحيط متفهمة ‘جيدة بموارد مزودة ‘ومجهزة مدربة فرق تشكيل

دولي. اتحاد دعم على االعتماد استطاعتها في واخيرا ‘الدولية الغرق وصول وقبل مباشرة الكارثة

 وبفعالية بسرعة االستجابة يستطيع من افضل هي االحمر والهالل األحمر الصليب حركة ان اخرى بعد مرة ثبت لقد

 معرضة بلدان في الموجودة الوطنية الجمعيات تكون عندما ذلك الميدان، هذا في أخرى منظمة تضاهيها ال يحيث ‘اكبر

 اوكال احدى تعترض طالما فانه ذلك، ومع الكوارث. مواجهة من تمكنها كافية بموارد ومزودة جيدا اعدادا معدة للكوارث

 كاف بشكل لالستجابة الكافية القوة الوطنية الجمعية تعون الحالة، هذه وفي العمل. طريق اعاله اليهما المشار المشكلتان

 الحاجة بسبب العمل في الكلية قدرتها وادماج الدولية االحمر الصليب لحركة الالحق الفعل اويعاق االمر بادئ في

االجرائية. والتغاصيل المجامالت لتسوية

 بشكل الحركة* على يتوجب كما الحركة* أعمال جدول على الصدارة مكان القضايا وهذه البنود هذه نتبوا ان ينبغي

: اآلتي لتحقيق طريقا تجد ان خاص،
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 المعرضة المناطق في وخاصة الثالث، العالم في الوطنية الجمعيات وتنمية للكوارث االستعداد ازا* االلتزام ريادة أ( )

للكوارث.

 تام بشكل االتحاد قدرة استخدام من للتمكن اسرع عمل ات٠اجرا وتطوير اكبر ثقة لتوطيد جديدة مبادرات اتخان )ب(

الكوارث. اوقات في

 المحددة التوصيات اللجنة الحاضرتقدم الوقت في اما المقبلة. اجتماعاتها اعمال جدول على البنوبى هذه اللجنة ستبقي

العامة. الهينة الى التالية

التوصيات

محددة. ثالث توصيات العامة الهيئة طى الكوارث حاالت في االغاثة لجنة تعرض ‘اماله تقدم ما ضو* طى

 الذي التنسيق قضبة الدولية االغاثة جهوبى تنسيق في والرابطة الوطنية الجمعيات دور المعنونة االولى التوصية تتناول

 )الملحق قصيرة توضيح بمالحظة ترار مشروع شكل ني التوصية وترد الحكومية. غير المنظمات بين الجرائه حاجة هناك

 للمصادتة الدولي المؤتمر الى وتحويه هذا القرار مشروع قبول على العامة الهيئة اللجنة تحث االمانة. اعدتها االول(

عليه.

 اعادة الى وصوال باالغاثة مرعدا االستعداد من للدنتقال الكوارث مواجهة استراتيجية المعنونة الثانية التوصية تعيد

 التوضيحية والمالحظة التوصية )ترد ضمنه. من الكوارث مواجهة االتحاد على ينبغي الذي السياسة اطار تاكيد ، التأهيل

الثاني(. الملحق في بها المرفقة القصيرة

 حتى الصندوق قواعد على تعديل اجرا* الكوارث" حاالت في لالغاثة الطوارئ "صندوق المعنونة الثالثة التوصية تقترح

 النص )يرد الكوارث. حاالت في االغاثة عمليات لتنغيذ وكذلك االستعداد لفرض الصندوق الى اللجو* بالمستطاع يكون

الثالث(. الملحق في المبرزة المقترحة التغييرات مع ‘الجديدة والنسخة االصلي
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االول الملحق

الدولية االفاح جهري تنسيق في والرابطة الوطنية الجمعيات دور

 الكوارث، اوقات في الوطنية والجمعيات الرابطة عمل وتوجه تترر التي الكوارث« حاالت في االغاثة وقواعد مبادئتوفر

األحمر. والهالل األحمر الصليب جهود لتنسيق اطارا

 ، الكوارث ضحايا الى الحكومية غير المنظمات قبل من المقدمة االغاثة فعالية تعزيز على تعمل خدمة لتقديم نسعى اننا

 )المتلقية والمضيفة المتبرعة الحكومات ومجموعة الحكومية غير المنظمات من لكل بالنسبة قيمة ذات الخدمة هذه وستكون

العمليات. في التحكم وليس التنسيق تسهيل الممارسة هذه من الهدف ان للتبرعات(.

الحكومية؟ عير المنظمات بين التنسيق لتحسين حاجة وجود ورا» يكمن الذى هوالسبب فما

 الى جزئيا ذلك يرجع وتتنوع. الكوارث حاالت في باالغاثة المعنية الحكومية غير والدولية الوطنية المنظمات عدد يتزايد

 االنسانية االحتياجات توفير مسؤولية التطوعي القطاع عانق على الحكومات تلقي حيث ‘بلدان عدة في الجاري التحول

 اعداد تضاعف والى المتزايد الكوارث عدد الى ايضا يعزى كما للخطر، تعرضا األكثر ولألناس فقرا األكثر للمجموعات

 منغلماتها طريق عن االغاثة بتقديم المتبرعة للحكومات المتنامية الرغبة وهي أخرى، مؤثرة نزعة هناك .جرائها المتضررين

 تقديم بين واضح ترابط اقامة الى الحكومية غير المنظمات لبعض بالنسبة النقطة هذه ادت فقد وهكذا، الحكومية. الوطنية

 فان المنظمات، لبعض بالنسبة اما الحكومي. التمويل من كبير مقدار على الحصول وبين الكوارث حاالت في عاجلة اغاثة

.انسانيا وكذلك ماديا بعدا تأخذ قد ما بفعل القيام ضرورة

 استخدام الى الماضي في ادى قد نحومتباين« طى والمجهزة المختلفة المهارات ذات المتنوعة* الوكاالت في الفرط هذا ان

 غير المواد ارسال اسفرعن قد االغاثة احتياجات بخصوص الوضوح توفر عدم أن كما مجد، غير بشكل االغاثة موارد

 الكمية دون أضى مواد تكون حين في الحاجة، عن يفيض بشكل توفر المواد بعض كون حقيقة ذلك الى يضاف المناسبة.

 يصعب التي أوتلك العام االهتمام عن البعيدة المساعدة الى المحتاجة المناطق بعض تهمل قد الميدان وفي المطلوبة.

 الضو» االعالم وسائل تسلط التي المناطق باتجاه نحوغيرمقصود على تنجذب الوكاالت ألن ذلك اليها، الوصول

عليها".

 مفاجئ كبير حشد عليها يتدفق حينما الحكومات لبعض بالنسبة مربكة مسألة الحكومية غير المنظمات ظاهرة وتعد هذا

 هي ما ؟ المتحدة لألمم كوكاالت ام متبرعة، كحكومات المنغلمات هذه تعامل أن ينبغي هل الخارجية. االغاثة افراد من

 الية تنشئ أن للحكومة يمكن كيف ؟ المساعدة المنظمات هذه تمنح حق بأي ؟ الحكومية غير المنظمات تمثلها التي الجهة
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 في االدارية المواضيع هذه مواجهة في نفسها شديدة حكومات تجد ؟. المنغلمات هن كهذه متنوعة مجموشة مع للتعامل

بالبالد. حلت التي الكارثة ازمة مجابهة فيه تحاول وقت

 ممكنة معونة افضل الضحايا هزال* يتلقى هل كهذه. تعقيدات من يعاني اكثرمن هم الكارثة ضحايا فان الحال« وبطبيعة

؟ واحتياجاتهم وطموحاتهم رغباتهم لبيت هل الحكومية؟ غير المنظمات مجموعة من

والرابطة الوطنية الجمعيات دور

 تعمل مركزية، بأمانة دولي اتحاد عبر مرتبطة محلية وطنية لجمعيات االمد طويل التواجد يضمنها التي االستمرارية ان

 تسمح كهذه استمرارية ان والدولي. الوطني الصعيدين طى التنسيق تحقيق على يساهد مثالي هيكل توفير طى

 تعقب التي التأهيل اعادة نشاطات وفي للكوارث االستعداد في باالسهام األحمر والهالل األحمر الصليب لجمعيات

 والمضيفة(، المتبرعة البلدان )في الوطنية الجمعيات وتتمتع العاجلة. االغاح في فقط االسهام وليس الكارثة، طول

 غير المنغلمات مجموعة في البارزين األعضا* احد الرابطة تعتبر حكوماتها. بثقة البلد« صلب من منظمات بصفتها

باالحترام. تحظى انها كما الحكومية

التحكم طريق عن وليس التسهيل عبر التنسيق

 غير منظمة وبسهولة ستدع حكومية غير منظمة من هناك ليس العمل. لنجاح الرئيسي المفتاح المعلومات نوعية تعد

 غير المنظمات جميع لوكانت ولكن كهذا، امرا تقبل ال ن١ عليها ينبغي انه كما عملياتها، توجيه على تعمل أخرى حكومية

 على اآلخر البعض بعضها قدرات تعرف لوكانت لالحتياجات، عليه متفق واحد حصر اساس على تعمل الحكومية

 تحرزه الذي بالتقدم علم على كانت لوانها كما ضمنه العمل عليها ينبغي الذي التنظيمي للهيكل مدركة انها لو الساحة«

متناسق. بشكل تعمل أن لها جدا المحتمل من لكان االغاثة، عملية

 فيها يطلب التي الكوارث انها على هنا تعرف ) النطاق واسعة الكوارث اوقات في الرابطة، على ينبغي بأنه هنا يقترح لذا

 الجمعية الى الضرورية( والمعدات )مندوب الموارد توفر أن االعتيادية، نشاطاتها الى اضافة المساعدة(، تقديم الرابطة من

: التالية بالمهام القيام على لمساعدتها المتضررة الوطنية

فقط تشتمل بحيث البساطة من الخطوة هذه تكون )قد الوافدة. الحكومية غير المنظمات تسجيل على الحكومة مساعدة (١

م(.  تستخد قد التي التسجيل استمارة من نموذج توفير على

 الحكومة مصادر والى الكارثة مواقع الى باللجو* وذلك االحتياجات حصر عن مطومات منتظمة وتوفير جمع (٢

. المطومات من النوع هذا لجمع الحكومية غير والمنظمات
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فيها. تعمل التي والمواقع الحكومية غير المنظمات به تقوم عما منتظمة مستحدثة معلومات اصدار (٣

القائمة. االحتياجات عن مستحدثة معلومات اصدار (٤

 وغيرها المحلية والعادات التقاليد الحكومة، تعليمات بخصوص الوافدة الحكومية غير المنظمات الى معلومات توفير ه(

المنظمات. هذه تدركها ان ينبغي التي االس من

سهولة. الحكومية غير المنظمات مجموعة الى الوصول طريقها عن الحكومة تستطيع قناة توفير (٦

 حاجة هناك ستكون .سبقا ولكن الكارثة حلول وتت في الرابطة قبل من فقط ليس الموارد، استثمار االمر هذا سيتطلب

 من ما حد الى تتمكن وبحيث كهذا بدور القيام تستطيع بحيث للكوارث المعرضة البلدان في الوطنية الجمعيات العداد

 ما واذا اعاله. اليهما المشار والسادسة الخامسة بالنقطتين يتعلق فيما خاصة القاعدة مستوى على بالعمل االضطالع

 توجد االغاثة، عملية بداية ومنذ المناسب. الوقت في تؤديها ان يجب المهمة هذه تنفيذ في فعالة تكون ان الرابطة ارادت

 الجمعيات الى توفيرخدماتها من الرابطة تتمكن ان وينبغي هذا ومتسقة. متحيزة غير واضحة مطومات لتوفير حاجة

الكارثة. حلول من ايام وليس ساعات بعد الكارثة من المنفس؛ البلدان في الموجودة الوطنية
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زار شروع

السلم اوقات في الكوارث حاالت في المقدمة غبرالحكومية االغالة تنسيق

األحمر، والهالل األحمر الصليب لجمعيات والعشرين السادس الدولي المؤتمر ان

، الكوارث حاالت في الدولية االغاثة عمليات ازا* المتناهية االنسانية الحكومية وغير الحكومية -االستجابة

 بعمليات التيام حالة في والتنسيق والتعاون المطرمات تعزيز مسكة ازا* بها المعترف االغاثة وكاالت مسؤولية يدرك اح

‘الكوارث لمواجهة دولية

 في األحمر للصليب والعشرون الحادي الدولي المؤتمر تبناها التي الكوارث حاالت في االغاثة وقواعد مبادئ الى رد دش اح

 الثالث الدولي والمؤتمر ١٩٧٣ سنة طهران في والعشرون الثاني الدولي المؤتمر عدلها والتي ١٩٦٩ عام اسطنبول

٠١٩٨١ سنة مانيال والعشرعنفي الرابع الدولي والمؤتمر ١٩٧٧ عام بوخارست في والعشرون

 بين المعلومات وتبادل والتنسيق للريط دائم كجهاز للعمل األحمر والهالل األحمر الصليب جمعيات رابطة وظيفة ٠يوكح اح

الكوارث. حاالت في االغاثة وقواعد لمبادئ وفقا الوطنية الجمعيات

 واللجنة الرابطة من يطلب والذي ١٩٧٣ سنة طهران في والعشرعن الثاني الدولي المؤتمر تبناه الذي ٧ بالقراررقم دييى

 لتنسيق المتحدة األمم مكتب مع اكبر بشكل وتعزيزها بل ترابطها على الحفاظ الوطنية والجمعيات األحمر للصليب الدولية

 في بما ‘الكوارث حاالت في االغاثة مساعدات ميدان في وثيقين وتنسيق تعاون تحقيق ألجل الكوارث حاالت في االغاثة

المتخصصة، المتحدة األمم وكاالت مع ذلك

(.١٩٩٩ - ١٩٩٠) الطبيعية الكوارث من للحد الدولي العقد لدعم الرابطة بالتزام ديعر

 االغاثة وكاالت به تقوم الذي المهم بالدور متزايد بشكل تعترف الطبيعية للكوارث المعرضة البلدان حكومات بأنيقر اح

 من نحوفتال على االستفادة الجل اكبر بشكل الياتها تقوية طى وتعمل الكوارث اوقات في والدولية منها الوطنية الطوعية

الحكومية، غير المنغلمات قبل من المقدمة الدولية االغاثة
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 المنظمات به تقوم الذي الدور تحدد للكوارث، االستعداد عن خطة وضع الى للكوارث المعرضة البلدان بحاجة دق

 وتبديد العمل في واالزدواجية الفوضى تفادي ألجل وؤلك الكارثة« وقت في للمساعدة المانحة الحكومية غير الدولية

الكارثة، ضحايا الى المقدمة المساعدات فعالية يضعف بما الجهوه،

 ذلك في بما االنسان صنع من التي وتلك الطبيعية الكوارث لمواجهة االستعداد ايضا يشمل للكوارث االستعداد بأن دق

والنازحين. الالجئين تحركات

 هذه بها تأتي التي المتنوعة والمهارات الكوارث حاالت في باالغاثة المعنية الحكومية غير للعنظمات المتنامي العدد يالط اذ

 جهود مع تنسيقها لوتم فيما الكارثة ضحايا على المتدفقة المنافع من يزيد مما ‘بالكارثة المنكوبة المنطقة الى المنظمات

الوطنية، االغاثة

 فعالية تحسين الى تهدف التي األخرى المتبرعة والمؤسسات المتبرعة للحكومات والمتزايدة الشرعية ديعربالمتطلبات

 العمل عن العالمي العام الرأي الى مشتة صورة تقديم الى الحاجة وكنلك ‘افضل تنسيق غبر الكوارث حاالت في االغاثة

الدولي، االنساني

 طريق عن افضل تنسيق الى بالحاجة عام بشكل يقر للكوارث المعرضة البلدان في الحكومات من متزايدا عددا ان يدرك اذ

االغاثة، جهود تنسيق على لتعمل وطنية تطوعية اووكاالت خاصة جهات تحسين

 تشكيل ضمان وطى الكوارث لمواجهة استعدادا خطوات« اتخان طى للكوارث المعرضة البلدان حكومات دح حم ب\كو

كارثة، وقوع حالة في الشامل التنسيق تحقيق على اللجان هذه تعمل حيث الكوارث حاالت في لالغاثة وطنية لجان

 المنظمات الى اضافة كهذه لجان في األحمر والهالل األحمر للصليب الوطنية الجمعيات تمثيل ضرورة على ب٦| — ١

العالقة، ذات األخرى الوطنية الحكومية غير

 االغاثة وقواعد مبادئ مع وتماشيا الرابطة مع بالتعاون األحمر« والهالل األحمر الصليب جمعيات تقوم أن يوصي - ٢

 حاالت في لالغاثة الحكومية غير المنغلمات جهوه تنسيق تسهيل شأنها من خطوات باتخان الكوارث« حاالت في

األمر، بهذا للقيام أخرى مناسبة وطنية حكومية غير منظمات مساعدة شأنها أومن الكوارث
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 الخطوات هذه ضعن ان ينبغي الدك. هذا ادا* على الوطنية الجمعيات لمساعدة خطوات اتخان على الرابطة ودح|ب - ٣

امور، جملة لحي

 لدك التهيأة على الجمعيات هذه العانة وذلك الكارثة قبل لما لالستعداد الوطنية الجمعيات الى مساعدة تقديم

األهر. لزم كلما االتصاالت ومعدات التدريب توفير ذلك في بما ‘ممكن تسيقي

 خطط ولوضع حينها في االحتياجات حصر على العانتها الكواراث اوقات في الوطنية الجمعيات الى مساعدة تقديم

فعالة،

الوطنية الجمعيات ليساعدوا الكوارث اوقات محدد بشكل ومعينين نحومناسب على مجهزين دوليين عاملين توفير

 الحكومية غير المنغلمات مجموعة ضمن بالكارثة المتعلقة المعلومات واقتسام وتحليل بجمع المتعلق الهام العمل في

والتعاون، التنسيق عمل منه ينطلق للتفاهم مشترك اساس توفير ألجل وذلك المعنية*

 مجموعة بين االمور تسبير على قدراتها تنمية على العانتها الكارثة اوقات في الوطنية الجمعيات الى مساعدة تقديم

بذلك. القيام منها طلب ما اذا المضيفة، والحكومية الحكومية غير المنغلمات

١٩٩١ ايلول/سبتمبر ١٧
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الداني الملحق

التأهيل اعادة ال( وصوال باالغاثة مرودا االستعداد من لالنتقال الكوارث مواجهة استراتيجية

.لها والتصدي المعاناة وتفادي للخطر المعرضين نستهدف

 حينما المواجهة على قابليتنا تعزيز على القائم التقليدي النهج : أولهما اساسيين. شكين للكوارث االستعداد اليوم يتخن

 الذي الجديد النهج وثانيهما، ضروريا. امرا االمدادات وتخنن والمتطوعين الموظفين تدريب يصبح وعندئذ الكارثة، تحل

 الفئة تحديد هنا االستعداد يعني وعليه الجمعية، لغروع االعتيادية التنموية النشاطات من كجز* للكارثة االستعداد يعتبر

 لتخفيف بعمل يضطلع ثم ومن ٠تضررها ورا* يكمن الذي السبب ومعرفة كارثة جرا* من تتضرر أن المحتمل من التي

الخطر. الى والتعرض هذا الضعف

 تكميليين.« هدفين لتحقيق الكارثة ضحايا الى والرابطة الوطنية الجمعية من المقدمة المساعدات تسعى الكارثة« تحل عندما

 المالئمة المأوى توفير سرعة أي المتضررين« للسكان المباشرة األساسية االحتياجات المساعدة تسد أن ينبغي : اال'ول

 مع تماشيا المستمرة المضايقات من الحماية ضمان وكذلك الطبية والخدمات واألغذية الصحية والمرافق الما* وامدادات

 أن ينبغي الضحايا. مستقبل نستشرف أن علينا الكارثة، لمواجهة لعملنا األولى اللحظة منذ : الثاني األساسية. المبادئ

 اعادة على ببساطة يقوم أن مما اكثر مستقبال للخطر والتعرض الضعف تخفيف بذلك، األمر يسمح وحيثما عملنا« يرعى

 التعرض ورا* الكامنة األسباب لتفهم بالسعي والرابطة الوطنية الجمعيات قيام ذلك يتطلب السابقة. حالتهم الى السكان

المتضرر. المحلي المجتمع مع المشاركة من بروح التأهيل واعادة باالغاثة الخاصة نشاطاتها ولتنغيذ للخطر

 تتهدد مواقف جرا* من خطر في النين اولئك انهم طى للخطر والمعرضين الضعفا* الحاضر الوقت في الرابطة نعرف

 التخلص أوعلى المباشرة والتوتر الضغط اثار مواجهة على تدرة اقل لديهم والذين الطويل االمد على أورفاهم حياتهم

 علينا ينبغي ومواجهتها. للكوارث باالستعداد الخاصة نشاطاتنا خالل من لمساعدتهم نسعى الذين األناس هم هؤال* منها.

 مهم الضعفا* ب من عن تحليل اجرا* ان والعجزة. المسنين عن المقولبة التقليدية مفاهيمنا عن بعيدا بالتفكير نشرع أن

 حاجة اكتر هم من الى معونتنا توجيه اردنا ما اذا جوهريا عاماد التحليل هذا ويعد ضعفهم« ورا* - معرفة مثل

 على للحفاظ فقط تسعى وال للخطر والتعرض الضعف تقليل على تعمل بطريقة المعونة هذه تقديم ابتغينا ما واذا اليها

الراهن. الوضع



13 ١٣

 ان ينبغي المقبلة. للكوارث التعرض خطر من الحد الى اساسا الرابطة تهدف الكارثة، تلي التي التأهيل اعادة مرحلة في

 اليدخل ان ينبغي حيث االغاثة بعملية البد* منذ ‘الطوارئ اغاثة ومراحل التأهيل اعادة من لكل ‘بالتخطيط يشرع

.بعد فيما البال في خطرت فكرة انه على التخطيط

العامة الهيئة الى توصب

 : بأن العامة الهيئة الكوارث حاالت في االغاثة لجنة تناشد

 مباشرة اغاثة هوتوفير التأهيل واعادة االغاثة الكوارث« من الوقاية حاالت في الرابطة عمل من الهدف ان اخرى مرة تؤكد

المجتمع. فائت اضعف صالح في جوهرية تحسينات واحداث

الفائت. اضعف الى بالكوارث الخاصة مساعداتها توجيه على الوطنية الجمعيات كل تحث

اليه. تنتمي الذي البلد في الكارثة ضحايا الى الوصول في الوطنية الجمعية حق تؤكد

 في الوطنية الجمعيات الى المالئمة المساعدات توفير بسرعة للنهوض الضرورية الخطوات اتخان في العام األمين تؤيد

الكوارث. حاالت
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الغالث الملحق

الكوارث حاالت في االغاثة الطوارئ صندوق

 شهرتشرين في للرابطة العامة الهينة الصادرعن ٢ ١ القراررتم ني المعتمد الحالي، السندئ نظام هنا يرفق

 يسمح بند اي على اليشتمل ولكنه الكوارث، حلول بعد الصندوق استخدام على النظام هذا ينص . ١٩٨٥ األول/اكتبر

اوالجفاف. والنازحين. الالجنين، مثل المتوقعة للكوارث واالستعداد المسح بعمليات للقيام الصندوق من بالسحب

: النحوالتالي على النظام تعديل يقترح لذا

 الكوارث حاالت في االغاثة مساعدات العداد محلها ويوضع العاجلة االغاثة ألغراض عبارة تحذف (١) المادة في

.. وتنفيذها

: كاألتي )ج( جديدة فرعية فقرة (٤) المادة الى تضاف

 االمدادات وشرام والتدريب المسح )تتضمن ات الجرا سنويا ص . ف ه ٠ ٠ , ٠ ٠ ٠ يتجاوز ال مبلغ سحب ج(

 أو أواالقتصادية أواالجتماعية المناخية الظروف تشيرفيها لحاالت الرابطة استعداد ريادة الى تهدف مسبقا(

كارثة. وقوع احتمال الى السياسية(

 )ج( ٤ القاعدة بموجب الصندوق من مبلغ يسحب حينما بالمثل . الحالية الجملة بعد جديدة جملة )ه( المادة الى يضاف

ندام. توجيه حاال في ممكن وقت اسرع في الصندوق الى المبلغ نفس اعادة ينبغي محتملة، لكارثة مسبقا االمدادات لشرام

ايضا. مرفق التغبيرات، ذلك في بما المقترح، المعدل النص ان

األصلي النص

الكوارث حاالت في لالغاثة الطوارئ صندوق

: للصندوق بالنسبة التالي الجديد النظام تعتمد العامة الهينة

 االغاثة ألغراض ليستخدمها العام األمين تصرف تحت الالزمة المالية الموارد هووضع الصندوق من الفرض - ١

النظام. هذا بموجب العاجلة
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 الخاص االحتياطي والصندوق السابق الكوارث حاالت في لالغاثة الطوارئ 'صندوق بدمج الصندوق هذا انشئ - ٢

للرابطة. العاهة الهينة هن قرار على ٠بذا

االحوال. من حال بأي سويسري فرنك ١,٠٠٠,٠٠٠ عن الصندوق رصيد االيقل يجب - ٣

: التالية للشروط وفقا الصندوق من بالسحب العام لألمين يصرح ٠٣ القاعدة احكام مراعاة هع —٤

.اجلها من ندا* الرابطة تصدر اغاثة عملية الية سويسري فرنك ٥٠٠,٠٠٠ غايته مبلغ سحب أ( )

.اجلها من يصدرندا* ال التي للكوارث سنويا سويسري فرنك ٣٠٠,٠٠٠ غايته مبلغ سحب )ب(

 حصيلة استخدام ومع ممكن وقت اقرب في وذلك ٠ا( ) ٤ القاعدة بموجب المسحوبة المبالغ الصندوق الى ترن - ه

المقابل. الندا*

الرابطة. تتبعها التي االستثمارية السياسة بموجب فورا« استخدامها يتعين ال والتي المتوفرة« األرصدة تستثمر — ٦

 مجموع من المحصل للدخل السنوي المتوسط الى استنادا وذلك سنويا، الصندوق لحساب الفوائد تقيد — ٧

 الجمعيات تقدمها التي المساهمات وتقبل السويسرية. بالغرنكات المدعمة األجل« قصيرة الرابطة اسثمارات

الصندوق. المصادرلغائدة من أوغيرها الوطنية

 .بمعرفتها يدار الصندوق أن باعتبار الرابطة، تعدها التي السنوية المالية الكشوف ضمن الصندوق حسابات تدرج — ٨

الرابطة. مراجعي قبل من للمراجعة الحسابات هذه وتخضع

المقترح المذغًاح التصحب

المعدل( النص تحت خط )وضع

الكوارث حاالت في لالغاثة الطوارئ صندوق نطام

: الكوارث حاالت في لالغاثة الطوارئ لصندوق التالي المنقح النظام العامة الهينة بذى٦٦

 النظام، بموجب ليستخدمها العام االمين تصرف تحت الالزمة المالية الموارد هووضع الصندوق من الفرض - ١

الكوارث. حاالت في االغاثة مساعدات وتنغيذ العداد
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 الخاص االحتياطي والصندوق السابق الكوارث حاالت في لالغاثة الطوارئ "صندوق بدمج الصندوق هذا انشئ

للرابطة. العامة الهينة من قرار على بنا*

٢-

األحوال. من حال بأى سويسرى فرنك ١٠٠٠٠, ٠٠٠ عن الصندوق رصيد يقل أال يجب ٣_

: التالية للشروط وفقا الصندوق من بالسحب العام لألمين يصرح ،٣ القاعدة احكام مراعاة مع

.اجلها من ندا* الرابطة تصدر اغاثة عملعة أللة سويسرى فرنك ٥٠٠, ٠٠٠ غامته مدلغ سحن أ( )

.اجلها من ندا* يصدر ال التي للكوارث سنويا سويسرى فرنك ٣٠٠,٠٠٠ غالته مدلغ سحن )ن(

 االمدادات وشرا* والتدريب المسح تنضمن ) الجرا*ات سنويا ص . ف ٥٠٠٠٠٠٠ لتحاور ال مطلم سحى لن

 أو أواالجتماعية )ألمناخية. الظروف فيها تثير لحاالت الرابطة استعداد ريادة الى تهدف (سبقا

كارثة. وقوع احتمال الى ( أوالسياسية االقتصادية

٤-

 حصيلة استخدام ومع ممكن وقت اترب في ودلك ، (١ ) ٤ القاعدة بموجب المسحوبة المبالغ الصندوق الى ترد

 الى المبلغ نفس اعادة ينبغي )ج( ٤ القاعدة بموجب الصندوق من مبلغ يسحب حيثما وبالمثل المقابل. الندا*

ندا*. توجيه حالة في ممكن وقت اسرع في الصندوق

ه-

الرابطة. تتبعها التي االستثمارية السياسة بموجب فورا، استخدامها يتعين ال والتي المتوفرة, األرهدة تستثمر ٦-

 مجموع من المحهئل للدخل السنوى المتوسط الى استنادا وذلك سنويا، الصندوق لحسان الفوائد تقيد

 الجمعيات تقدمها التي المساهمات وتقبل السويسرية. بالغرنكات المدعمة األجل. قصيرة الرامطة استثمارات

الصندوق. لغائدة المصادر من أوغيرها الوطنة

٧-

 بمعرفتها، يدار الصندوق أن باعتبار الرابطة، تعدها التي السنوية المالية الكشوف ضمن الصندوق حسامات تدرج

الرابطة. مراجعي قبل من للمراجعة الحسابات هذه وتخضع

٨-
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