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 ١/٢.اسهر الهينة

انكليزي : األصل

 للرابطة العامة للهيئة الثامنة الدورة

١٩٩١ الحاتيانوفمبر تشربن ٢٧-٢ه بودابست،

االعمال جدول ض (٢٠) البند

اخرى دولية منظعات مع اتفاقات

١٩٩١األلد/اكتربر تشرين



المبرم االتفاق على التصديق
 الكوارث حاالت في االغالة لتنسيق المتحدة االمم مكتب بين

االحمر االحعروالهالل الصليب جمعيات رابطة

تفسيرية مذكرة

 لتوثيق انفاق بروتوكول والرابطة الكوارث حاالت ني االغاثة لتنسيق المتحدة األمم مكتب وثع ١٩٩١ األول/اكتوبر تشرين ٣ في

 لضحايا اطول ومساعدات افضل خدمات توفر كيما اجمع، العالم ني الكوارث حاالت في االغاثة مسائل بشأن التعاون

 تسببها التي األضرار وحصر واقتسام واالعالم الخبرة تبادل طريق عن التعائ الى المؤسستين كال البروتوكول ويدعر الكوارث.

 ات٠ذدا اصدار عند وكذلك المتبرع الدولي للمجتمع والوثيقة السريعة المعلومات وتونير االحتياجات تحديد ولدى الكوارث

 في اللوجستية االغاثة بامدادات المعرفة ووضع األخرى بها تضطلع التي االغاثة عطيات دعم المؤسستان كال وتنوي متالئمة.

 سويا المؤسستان تعمل ان على البروتوكول وينص الخارجي. والعالم الكوارث مواقع بين فعالة اتصاالت نظم وانشا* واحد وعا*

 فضال بها والتنبؤ ومكافحتها منها الوقاية وفي الطبيعية الكوارث دراسة تشجيع طريق عن وذلك الكوارث وطأة من للتخفيف

التقنية. للمعونة مشتركة بمشاريع االضطالع عن

 في هووارد كما الرابطة تفويض الى يشير البروتوكول ان توضح أن في ترغب قد للرابطة العامة الهينة ان الطرفان ويعي

 األساسي النظام في لها وصف الوارد المسلحة النزاعات حاالت في دورها حدود ذلك في بما األساسية المبادئ والى دستورها

األحمر. للصليب الدولية اللجنة مع ١٩٨٩ عام المبرم واالتفاق للحركة

البروتوكول. نطاق بشأن السابق التوضيح شاملة للرابطة العامة الهينة قبل من عليه التصديق عقب البروتوكول سريان وسببدأ

 )األندرو( الكوارث حاالت في االغاثة لتنسيق المتحدة االمم مكتب مع باالتفاق العام لألمين تصرح ان العامة الهينة على ويقترح

عليه. العاهة الهينة تصديق شريطة البروتوكول هذا على يدخل قد تعديل اي بشأن



ن

اتفاق بروتوكول

بين

الكوارث حاالت نى االغارف >.د_-قل".ل .ةالد٦ما| االهم كذكبم.

و

حمر اال والهالل االحمر المليب ت جمعيا رابطة

 منظومة مركز هو الكوارث حاالت في االغاثة لتفيق المتحدة االمم مكتب كان لما

 تها وطا' من وبالتخفيف الكوارث الت حا في االغاثة صائل بتنيق المختمى المتحدة االمم

٠ ( /£1990/63 لقرار’ )

 هو االحمر والهالل االحمر الملبب جمعيات لرابطة الرئيسي الهدف كان ولما

 خاصة بصورة للتضرر القابلة الفائت لقائدة الوطنية للجمعيات االنسانية* االنشطة تشجيع

٠ االساسية* مبادئها وفي دستورها في عليه كالمنصوص ، الكوارمثا من

 في م ولالسها االنسان معاناة من والتخفيف للوقابتة تسعى الرابطة أن وبتث

٠ االنمائي الدعم وتشجيع الدولين االغاثن أعمال تنسيق خالل من العالمي السالم تحقيق

 مفوض الكوارث حاالت في االغاثن لتنسيق المتحدة االمم مكتب أن وحيدتا

 الخرى ا المنظمات تقدمها التي والمساعدات المتحدة االمم منظومة مساعدات ببن بالتنسيق

 ت الحكوما ارشاد في وبالمساهمة ، االحمر والهالل االحمر للمليب الدولين الحركذ وخاصة

 المختصة الطوعين الموسات مع بالتعاون الكوارث لمواجهن المسبق التخطيط بشأن

٠(( ٨ح/816تت(٧)ل القرار ) االحمر والهالل االحمر الطيب جمعيات ’رابطة سيما -وال

 ( ١٩٦٩ اسطنبول ) االحمر للملبب والعشرين الحادي الدولي المؤتمر

 التي ) الكوارث حاالت في لالغاثة االحمر والهالل االحمر المليب وتوايد مبادى، ايتمد قد

 االحمر للهليب والعشرين الثاني الدولي الموءتمر وان التالين(، الموءتمرات في تعديلها تم

 المتحدة االمم مكتب يين قبل من قائما كان الذي الوثيق للتعاون ارتياحه ض أيرب قد

 ودعا االحمر والهالل االحمر المليب ت جمعيا ورابطة' الكوارث حاالت في االغاثة لتنسيق
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 المحافظة الى الوطنية' والجمعيات االحمر والهالل االحمر سيب الدولية واللجنة' الرابطة

 وتدييمها الكوارث حاالت في االغاثة عمليات لتنيق المتحدة االهم خب هع روابطها على

٠(٧ رقم القرار - ا ٩٧٣ طهران ) االغاثة غدات بما يتعلق فيها والتنيق للتعاون تعزيزا

 الكوارث حاالت في االغاثة لتنيق المتحدة االهم هكتب التزام شدة الى ونطرا

 ي— الدول العقد وغايات أهداف بمساندة الحمر ا والهالل االحمر العليب ت جمعيا ورابطة

 ،٩ ءإ قدراتها تحن في ان البلد عدة لمسا اعالنه تم الذي ، الطبيعية الكوارث هن للحد

بتخفيف المتعلقة التحليلية االبحاث ولتشجيع الطبيعية الكوارث اثار هن التخفيف

وقوعها وتقدير الطبيعية' الكوارث تقييم بمدد المالئمة' التدابير بخصوهى واالعالم وطأتها

٠ يواقبها من والحد منها والوقاية

 تكشيف في ولرغبتهما المنظمتين لكلتا االيلة االناتين المهمة الى ونظرا

 لتأدية وتطلعهما وتخفيفها منها والحد الكوارث ين الناتجة المعاناة من للوقاية جهودهما

 اتفقت فقد الكوارث لفحايا. أجال وأطول أفضل هساعدات لتوفير الفعالية هن بمزيد مهامهما.

 : يلي ها على المنظمتان

: للتعاون العاهة المجاالت

 بالكوارث المننعلقة' المائل بشأن الننعاون لتوثيق المنظمتان تعى — ا

 الوطنية ت الجمعيا و ء عفا ال ا الدول المنظمتان وتشجع ٠ منهما كل وههمة تفويض يشمله كما!

٠ بينهما عليه يتفق كما التعاون هذا في م السها ا على االخرى المعنية ت المنظما و العضا¡ء ا

 مور ال ا لمناقشة' دورية مشاورات ء ا جر ا و بتنظيم لمنظمتين ا كلتا تقوم - ٢

 القائمم التعاون٠ب المتعلقة' المائل ض ا ستعر ا و سواء حد على تعنيهما التي الهامة

٠ بينهما فيها!

 لال'ذشطة خامة عناية' تكرس باالغاثة' المتعلقة' المائل الى باالغافة ٠ ٣

 وعند ٠ بالكوارث المرتبطة واالبحاث وللدراسات ونشرها المعلومات جمع الى الرامية

٠ أنشطة من ره تقوم فببما االشتراك الى االخرى المنظمة منظمة كل تدعو االقتضاء
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في االخرى المنظمة بها تضطلع التي االنشطة لساندة منظمة كل تسعى - ٤

 ٠ لالغاثة االستعداد مجال

الكوارث حاالت ض االعالم

 ونطاقها الحوادث وقوع بشأن المعلومات لتبادل المنظمتا,ن تسعى — ه

 العامة االعالمين والمواد المرحلية التقارير بين التنسيق ولضمان ، واثارها وأسبابها.

 المنظمتان وتنظر ٠ الجهود ازدواج لتالفي وكذلك ، الكوارث بشأن منهماة كل عن الما,درة

٠ مشتركذ' عامة اعالمين' مبادرات اتخاف في ، ومالئما. ممكنا دلك كا.ن كلما

أنشطة في الرائدة ت الموءسسا من باعتبارهما. ، المنظمتا.ن تتعاون — ٦

٠ والخبرة االعالم بتبادل يتعلق فيما. وخاصن والمعونة االرشاد توفير في ، الكوارث

 وبياناتها قوائمها على باالطالع االخرى للمنظمة' منظمة' كل تصرح - ٧

 بينهما؛ فيما. المنظمتان وتتعاون ٠ واالخمائيين االستشاريين بالخبراء الخا.صة ساسين ال ا

 الخاصة اللوائح بها تسمح التي الحدود في المالئمة االضافية المعلومات تبادل خالل من

٠ منظمة كل في القوائم بهذه

ودلك امها استخد وفي لالتصا.ل فعاال نظم اقا,ط في ن المنظمتا تتعاون - ٨

٠ الخاوجي والعالم الكارثة موقع بين الربط تأص بغية

منهما كل به يقوم فيما ، مالئما ذلك كان كلما ٠ المنظمتان تتعاون — ٩

٠ الكوارث بشأن والنشر والدراسة بالبحث تتعلق أنشطة من

 الى االنضمام االحمر والهالل االحمر المليب جمعيا.ت رابطة تنوي - ١ ٠

 الالزمة التقنين التدابير اتخذت متى واالراك لالندرو االلكترونية' االعالمية الشبكة

 ٠ الشأن بهذا

الكوارث حاالت فى االغاثذا

 ني االسها.م الى االحمر والهالل االحمر المليب جمعيات رابطة تدعى - ١ ١

االمم لبرنامج المقيمون المندوبون أنشأها التي ، بلد كل في الكوارث تقييم فرق أممال
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. الكوارث حاالت في االغاثة سيق المتحدة االمم مكتب ا االنهائي المتحدة

 واالحنياجانن الخساغر م٣زغب,و بصدد بينهما فيما؛ للنشاور المنظمتان تسعى -١٢

 وتنسيق ات ء الندا هذه ومحتوى منهما كل نداءات صدور توقيت وبشأن الكوارث عن النايجة

٠ نها مضمو

٠ بها تضطلع التي التقييميذ البعثات

االشتراك الى ، مالئما ذلك كان االخرى،كلما اسى' منى كل تدعو ١٣ -

٠ الكوارث عن الناشئة

ت واالحنياجا غر الخسا لتقييم ومعابير مناهج وضع فى المنظمتان تتعاون ١٤-

فى بها للقبام المخطط باالطة االخرى ’اسطمن منظمة' كل تبلغ ١٥-

 المقدمة المساعدة لفعالين تعزبزا االخرى المنظمة عمليات لتدعايم وتسعى ، االغاثة مجال

الكوارث* ضحابا الى

٠ الكوارث عن الناشئة واالحتياجات الخسائر بشأن ودقيقة مالئمة بمعلومات ، المالئم

الوقت وفى ، المتبرعن الجهات امداد لضما.ن المنظمتان تتعاون ١٦-

وكمياتها االغاثة مواد خصائحى بشأن المعلومات المنظمتا.ن تتبا,دل ١٧ -

 مشتركة' بمبا.درات المنظمتا.ن تقوم ء وعنداالقتضا ٠ وتوزبعها ونقلها وتخزبنها وشرائها؛

الكوارث وطأة من التخفيف

٠ عواقبها من التخفيف بغين وذلك وقوعها. وتقدير عنها. الناشئن االوضاع في والتحكم منها

الوقابن وفى الطبيعبذ' الكوارمثة دراسن تشجيع فى ن المنظمتا تتعاون ١٨ -

وأنشطن ت وندوا تدرببية برامح تنظيم امكانية فى بنظر ، الفرض لهذا ١٩ -

٠ االنشطة" هذه بمثل للقيام الالزمة" التدابير وتتخذ ٠ االقتفا، عند مشتركة* ’اعالمين

تعزيز وتنفذ التقنية للمعونة' المشتركذ* المشروعا,ت تشجع وبالمثل »٢-

الوطنية الجمعيات مع بالتشاور وذلك ، بالكوارث المتعلقة الوطنين والبرامح السياسات

٠ المعنين االحمر الهالل أو االحمر للصليب
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 مثل فعالبة" لتقييم الخرى ا المنظمة' بخبرة منظمة كل تسترشد ٠٢١

٠ البرامج هذه

 وذلك تعميمه و المكتسبة الخبرن' رصببل على فظن' للمحا ن المنظمتا تسأدى -٢٢

 في واالدارة للتنظيم المتطورة باالساليب المعرفة ولنشر الخامن برامجها لفعالية تعزيزا

٠ تطبيقها وتشجيع الكوارث حا,الت

السريان مدة - التعديل - ن النفا

 االغاثة لتنسيق المتحدة االمم مكتب مسوعول هذا االنغا,ق بروتوكول يوقع -٢٣

 ينعى لما وفقا الحمر ا والهالل االحمر الصليب ت جمعيا رابطة عام أمين و الكوارث حا;الت في

 لكل ويجوز ٠ ئل الرسا تبادل على وبناع مشترك ق نفا ا بموجب تعديله ويمكن ٠ دستورها, عليه

أشهر بثالثة ع النها ا ريغ تا قبل بذلك بي كتا ر شعا ا ل رسا ا طريق عن نهاوءه ا الطرفين من

الصافي محمد (
 االغاثة لتنسيق المتحدة االمم مكتب ٠ الكوارث حاالت في االغاثة' منسق ، العام األمين وكيل

الكوارث* حادالت في

,نبك ستا بير
٠ حمر ال ا والهالل حمر ال ا الملبب ت جمعبا رايطة م عا أمين

 : التاريخ

: اسا؛ن
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