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القرار رقم 4

اعتماد اإر�سادات ت�سهيل وتنظيم 

غاثة   الم�ساعدات الدولية لالإ

ولي على ال�سعيد المحلي  واالنتعا�ش االأ

في حاالت الكوارث 

حمر، حمر والهالل الأ تمر الدولي الثالثين لل�ضليب الأ اإن الم�ؤ

اإذ ينظر بعين القلق اإلى محنة كافة الذين تلزمهم اإغاثة عاجلة في حالت الط�ارئ 

وم�ضاعدة لالنتعا�س في اأعقاب الك�ارث؛

ن�ضانية، في حالت  و�ضاط الإ �ضا�ضي للب�ضرية ولالأ كد من جديد اأن ال�ضاغل الأ وي�ؤ

�ضا�ضية  ن�ضان الأ فراد وتاأمين راحتهم و�ض�ن حق�ق الإ الك�ارث، ه� حماية الأ

ن�ضانية لل�ضكان المدنيين  غاثة الدولية الإ كما ن�س عليه اإعالن المبادئ ب�ضاأن الإ

تمر الدولي الحادي والع�ضرون لل�ضليب  في حالت الك�ارث الذي اعتمده الم�ؤ

حمر �ضنة 1969؛ الأ

تقديم  اأن  تعتقد  حمر  الأ والهالل  حمر  الأ لل�ضليب  الدولية  الحركة  باأن  ويذكر 

ن�ضان  ن�ضانية وح�ض�لهم عليها يعتبر حقا من حق�ق الإ النا�س كافة للم�ضاعدة الإ

حمر  الأ والهالل  حمر  الأ ال�ضليب  وق�اعد  مبادئ  عليه  تن�س  كما  �ضا�ضية،  الأ

والع�ضرون  ال�ضاد�س  الدولي  تمر  الم�ؤ التي عدلها  الك�ارث  في حالت  غاثة  لالإ

حمر �ضنة 1995؛ حمر والهالل الأ لل�ضليب الأ

يعزز  غاثة  الإ ت�فير  واأن  الدولي،  الت�ضامن  عن  تّعبر  غاثة  الإ عمليات  اأن  ويكرر 

العالقات الحميمة بين النا�س وي�ضهم بالتالي في ت�طيد ال�ضلم العالمي كما جاء في 

حمر �ضنة 1965؛ تمر الدولي الع�ضرون لل�ضليب الأ القرار 18 الذي اعتمده الم�ؤ

مم المتحدة قد اأبرزت مرارا اأهمية تقديم الم�ضاعدة  ويالحظ اأن الجمعية العامة لالأ

�ضخا�س المت�ضررين من الك�ارث، بما في ذلك في قرارها 182/46  ن�ضانية لالأ الإ

 ،2002 ل�ضنة   150/57 1988 وقرارها  ل�ضنة   131/43 1991 وقرارها  ل�ضنة 

مم المتحدة رقم 56/32 ل�ضنة 1977 والقرار  واأن كال من قرار الجمعية العامة لالأ

حمر في دورته الثالثة والع�ضرين  تمر الدولي لل�ضليب الأ رقم 6 الذي اعتمده الم�ؤ

غاثة في حالت الط�ارئ«  �ضنة 1977 اعتمدا مجم�عة من »التدابير لت�فير الإ

غاثة الدولية؛ على وجه ال�ضرعة من اأجل ت�ضهيل عمليات الإ
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 2000 ل�ضنة  لفية  الأ اإعالن  يف  الدويل  املجتمع  قطعها  التي  بالتعهدات  ويّذكر 

ن�ضان واحلد  بتكثيف التعاون من اأجل تقليل عدد الك�ارث الطبيعية ومن �ضنع الإ

من اآثارها، وكذلك يف اإعالن واإطار عمل هي�غ� ل�ضنة 2005 من اأجل حت�ضني 

التاأهب للك�ارث لزيادة القدرة على  �ض�ضية ال�طنية وتعزيز  القان�نية وامل�ؤ طر  الأ

النتعا�س وال�ضتجابة الفعالة للك�ارث على جميع امل�ضت�يات؛

غاثة  ويالحظ بعني الر�ضا ما تق�م به دول عديدة لت�ضهيل امل�ضاعدات الدولية لالإ

والهتمام  اإليها،  حاجة  هناك  كانت  حيثما  الك�ارث  حالت  يف  والنتعا�س 

ن�ضاين الدويل من اأجل حت�ضني تن�ضيق امل�ضاعدات  والن�ضاط املتزايدين للمجتمع الإ

غاثة والنتعا�س يف حالت الك�ارث وفعاليتها؛ الدولية لالإ

نقاذ  ويرحب بالتقدم املحرز يف �ضياغة وت�ضغيل الفريق ال�ضت�ضاري للبحث والإ

التي  الرائدة  ن�ضانية، واجله�د  ون الإ ال�ض�ؤ لتن�ضيق  مم املتحدة  بدعم من مكتب الأ

دنى من معايري اجل�دة وامل�ضاءلة  ن�ضانية ل��ضع احلد الأ بذلتها املنظمات الدولية الإ

غاثة والنتعا�س يف حالت الك�ارث، مثل مدونة �ضل�ك  فيما يتعلق مب�ضاعدات الإ

حمر والهالل  غاثة يف حالت الك�ارث من اأجل احلركة الدولية لل�ضليب الأ الإ

ن�ضاين ومعايريه  حمر واملنظمات غري احلك�مية ل�ضنة 1994، وميثاق ا�ضفري الإ الأ

الدنيا مل�اجهة الك�ارث املعدل يف �ضنة 2004؛

لل�ضليب  والع�رسين  ال�ضابع  الدويل  متر  للم�ؤ  1-1-2 النهائي  بالهدف  ويذكر 

ذلك  كان  حيثما  الدول،  يدع�  الذي   1999 ل�ضنة  حمر  الأ والهالل  حمر  الأ

نظمة  للتاأهب للك�ارث روابط بالأ اأن تدرج يف خططها ال�طنية  اإىل  �رسوريا،  

وليات وا�ضحة جلمعيات  الدولية مل�اجهة الك�ارث، ف�ضال عن اإدراج اأدوار وم�ض�ؤ

حمر ال�طنية، مبا يف ذلك متثيل يف هيئات ال�ضيا�ضة  حمر والهالل الأ ال�ضليب الأ

والتن�ضيق ال�طنية املنا�ضبة؛

لل�ضليب  والع�رسين  الثامن  الدويل  متر  للم�ؤ  2-3 النهائي  بالهدف  اأي�ضا  ويذكر 

حمر ل�ضنة 2003 واإ�رساره على اأن حت�ضني ال�عي بالق�انني  حمر والهالل الأ الأ

وتطبيقها  وت��ضيحها  الك�ارث،  م�اجهة  جمال  يف  املطبقة  واملبادئ  والق�اعد 

وتط�يرها، من �ضاأنه اأن ي�ضاعد على ت�ضهيل وحت�ضني التن�ضيق وال�رسعة وعلى حتقيق 

ولية عنها، وميكنها بالتايل  ج�دة اأن�ضطة ال�ضتجابة الدولية للك�ارث وحتمل امل�ض�ؤ

اأن ت�ضهم ب�ضكل ملح�ظ يف حماية الكرامة الب�رسية يف حالت الك�ارث؛

حمر  حمر والهالل الأ ويالحظ ما خل�س اإليه الحتاد الدويل جلمعيات ال�ضليب الأ

متر الدولي  متر الدويل الثالثني )وثيقة امل�ؤ �ضا�ضية للم�ؤ )الحتاد الدويل( يف ال�ثيقة الأ

والنتعا�س  غاثة  بالإ المتعلقة  الدولية  والمعايير  الق�انين  اإطار  باأن   )1-9/7/30
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المطل�ب  بالقدر  م�ضتعمل  م�ضتتا وغير  يزال  الك�ارث ل  الدوليين في حالت 

وكثيرا ما يفتقر اإلى التن�ضيق بين القان�ن ال�طني والمعايير الدولية، واأنه ل تزال 

في  والنتعا�س  غاثة  لالإ الفعالة  الدولية  الم�ضاعدات  اأمام  قان�نية  عقبات  هناك 

حالت الك�ارث؛

غاثة والنتعا�س  واإذ يعترف باأن زيادة عدد وتن�ع الجهات الدولية الم�ضاركة في الإ

بع�س  اأي�ضا  ا�ضتتبع  ولكنه  مهمة،  فر�ضا  معه  جلب  قد  الك�ارث  حالت  في 

تكامل  و�ضمان  المحتاجين،  �ضخا�س  لالأ فعالة  م�ضاعدة  تقديم  اأمام  التحديات 

غاثة والنتعا�س مع جه�د واآليات ال�ضتجابة المحلية؛ الم�ضاعدات الدولية لالإ

غاثة  واإذ يعترف بالحق ال�ضيادي للدول المت�ضررة بالبحث عن الم�ضاعدات لالإ

والنتعا�س في حالت الك�ارث التي تقدمها الجهات الم�ضاعدة داخل اأرا�ضيها، 

وقب�ل هذه الم�ضاعدات وتن�ضيقها وتنظيمها ومراقبتها؛

�ضا�ضي للقان�ن وال�ضيا�ضة المحليين في هذا ال�ضدد، اللذين  وبالنظر اإلى الدور الأ

الدولي  القان�ن  ومبادئ  معايير  مع  ين�ضجم  ب�ضكل  تط�يرهما  م�ا�ضلة  ينبغي 

المنا�ضبة؛

والنتعا�س  غاثة  لالإ الدولية  الم�ضاعدات  وتنظيم  ت�ضهيل  اإر�ضادات  يعتمد   .1
ولي على ال�ضعيد المحلي في حالت الك�ارث؛ الأ

ال�طنية  �ضيا�ضاتها  تعزيز  في  ر�ضادات  الإ ا�ضتخدام  على  الدول  ي�ضجع   .2
�ض�ضية، واأي�ضًا حين ت�ضع، عندما ترى ذلك منا�ضبًا،  القان�نية، واأطرها الم�ؤ

ر�ضادات  اتفاقات ثنائية واإقليمية للم�ضاعدة في حالت الط�ارئ، علمًا اأن الإ

ل ت�ضكل التزامات قان�نية ملزمة؛

حمر  الأ والهالل  حمر  الأ ال�ضليب  باأن�ضطة  يتعلق  فيما  اأنه  على  ي�ضدد   .3
ر�ضادات ب�ضكل يتما�ضى  غاثة والنتعا�س في حالت الك�ارث، تقراأ الإ لالإ

النظام  ذلك  في  بما  الرا�ضخة،  وممار�ضاتها  ومبادئها  الحركة  ق�اعد  مع 

وق�اعد  ومبادئ   ،  2006 و�ضنة   1995 �ضنة  المعدلة  للحركة  �ضا�ضي  الأ

المعدلة  الك�ارث  في حالت  غاثة  لالإ حمر  الأ والهالل  حمر  الأ ال�ضليب 

ن�ضطة الدولية لمك�نات الحركة  �ضنة 1995، واتفاق اإ�ضبيلية ح�ل تنظيم الأ

�ضافية  حمر ل�ضنة 1997 ، والتدابير الإ حمر والهالل الأ الدولية لل�ضليب الأ

ثر في اأي من الترتيبات  لتح�ضين تطبيق اتفاق اإ�ضبيلية ل�ضنة 2005، ولن ت�ؤ

القان�نية بين مك�نات الحركة فرادى والدول المعنية؛
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كل  تّعرف  اأن  اإلى  ال�طنية  والجمعيات  الدولي  والتحاد  الدول  يدع�   .4
املعنية  احلك�مية  وغري  احلك�مية  الدولية  قليمية  والإ الدولية  املنظمات 

ر�ضادات؛ غاثة والنتعا�س يف حالت الك�ارث بهذه الإ مب�ضاعدات الإ

تي وذلك بالتعاون  ويدع� الحتاد الدويل واجلمعيات ال�طنية اأن تق�م بالآ  .5
قليمية املعنية: مم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية والإ ال�ثيق مع الأ

القان�نية ال�طنية  ال�ضيا�ضة  ر�ضادات يف تعزيز  ن�رس ودعم ا�ضتخدام الإ  )1(

�ض�ضية مل�اجهة الك�ارث؛ طر امل�ؤ والأ

ر�ضادات يف جميع املبادرات احلالية املهمة ل�ضياغة  ت�ضجيع تعميم الإ  )2(

نظام  ل�ضيما  الك�ارث،  من  واحلد  الك�ارث  واإدارة  الق�انني 

قليمية  الإ وبراجمه  الك�ارث  من  للحد  املعززة  الدولية  ال�ضرتاتيجية 

للحد من خماطر الك�ارث؛

م�ا�ضلة جه�دها يف جمايل البحث واملنا�رسة، وو�ضع اأدوات ومناذج   )3(

لتح�ضني التاأهب القان�ين للك�ارث؛

ويدع� الحتاد الدويل اإىل اأن يقدم، بالت�ضاور مع اجلمعيات ال�طنية، تقريرا   .6
متر الدويل احلادي والثالثني لل�ضليب  مرحليا عن تطبيق هذا القرار اإىل امل�ؤ

حمر. حمر والهالل الأ الأ
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هذه  مثل  في  غاثة  الإ تحكم  التي  الق�اعد  من  اأي  في  تغييرات  اإجراء 

التاأثير في  اأو  اأي تغيير  باإدخال  الت��ضية  الظروف. كما لي�س الغر�س منها 

معنى اأو في تطبيق القان�ن الدولي اأو التفاقات الدولية القائمة، ومنها على 

�ضبيل المثال ولي�س الح�ضر:

ن�ضان وقان�ن الالجئين؛ ن�ضاني وقان�ن حق�ق الإ   اأ  .   القان�ن الدولي الإ

الدولية  والمنظمات  للدول  القان�ني  والمركز  القان�نية  ال�ضخ�ضية  ب. 

والهالل  حمر  الأ ال�ضليب  لجمعيات  الدولي  والتحاد  الحك�مية 

حمر؛ حمر واللجنة الدولية لل�ضليب الأ الأ

القان�ن الدولي الخا�س بالمتيازات والح�ضانات؛ ج. 

حمر  الأ والهالل  حمر  الأ لل�ضليب  الدولية  للحركة  الداخلي  النظام  د. 

مك�نات  بين  القائمة  القان�نية  والتفاقات  ول�ائحها  )الحركة( 

الحركة فرادى والدول المعنية؛

هـ.    التفاقات القائمة بين الدول اأو بين الدول والجهات الم�ضاعدة.

التعاريف   .2

ر�ضادات، ُيق�ضد بالكلمات والعبارات ال�اردة اأدناه ما يلي: لت��ضيح هذه الإ

ملم��ضا  ميثل خطرا  املجتمع  ا�ضطراب خطري يف وظائف  “الكارثة”: هي   .1
ووا�ضع النطاق  على حياة الب�رس و�ضحتهم وملكيتهم اأو بيئتهم. وقد يرجع 

تك�ن  وقد  ب�رسي،  ن�ضاط  اإىل  اأو  الطبيعة  اإىل  اأو  اإىل حادث  الكارثة  �ضبب 

جل، با�ضتثناء النزاع امل�ضلح. مفاجئة اأو ناجمة عن تط�رات ط�يلة الأ

لتلبية  املقدمة  واخلدمات  ال�ضلع  هي  الكوارث”:  حالت  يف  غاثة  “الإ  .2
الحتياجات املبا�رسة للمجتمعات املحلية املت�رسرة من الكارثة.

عادة  لإ املخ�ض�ضة  واخلدمات  ال�ضلع  هي  ويل”:  الأ النتعا�ض  “م�ساعدات   .3
كانت  ما  اإىل  الكارثة  من  املت�رسرة  املحلية  املجتمعات  معي�ضة  ظروف 

عليه قبل وق�عها اأو حت�ضينها اإىل حد ما، مبا يف ذلك املبادرات الرامية اإىل 

اأولية حتددها  زمنية  لفرتة  املخاطر،  النتعا�س واحلد من  القدرة على  زيادة 

الدولة املت�رسرة، وذلك بعد تلبية الحتياجات الف�رية للمجتمعات املحلية 

املت�رسرة من الكارثة.

املت�رسرة  املحلية  للمجتمعات  تقدميها  يراد  التي  مدادات  الإ “ال�سلع”: هي   .4
ويل.  غاثتهم اأو لتحقيق انتعا�ضهم الأ من الكارثة لإ
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نقاذ والرعاية الطبية( التي ي�ضطلع بها اأفراد  ن�ضطة )كالإ “اخلدمات”: هي الأ  .5
ويل يف حالت الك�ارث مل�ضاعدة املجتمعات املحلية  غاثة والنتعا�س الأ الإ

املت�رسرة من الكارثة. 

لال�ضطالع  ال�رسورية  ال�ضلع،  خالف  املادية،  �ضياء  الأ هي  “املعدات”:   .6
ويل يف حالت الك�ارث  غاثة اأو تقدمي م�ضاعدات النتعا�س الأ بعمليات الإ

كاملركبات واأجهزة الرادي�. 

غاثة  فراد واملتط�ع�ن الذين يقدم�ن م�ضاعدات الإ غاثة”: هم الأ “اأفراد الإ  .7
ويل يف حالت الك�ارث. اأو النتعا�س الأ

فيها  الممتلكات  اأو  ال�ضكان  يتعر�س  التي  الدولة  “الدولة المت�سررة”: هي   .8
�ضرار من جراء كارثة معينة. لأ

غاثة اأو م�ضاعدات النتعا�س  الإ تقدم  التي  الدولة  هي  “الدولة الم�ساعدة”:   .9
ولي في حالت الك�ارث، �ض�اء ب�ا�ضطة عنا�ضر مدنية اأو ع�ضكرية.  الأ

والنتعا�س  غاثة  الإ اأفراد  منها  ينطلق  التي  الدولة  هي  الم�سدر”:  “الدولة   .10
باتجاه  والمعدات  ال�ضلع  منها  تنطلق  والتي  الك�ارث  في حالت  ولي  الأ

الدولة المت�ضررة.

النتعا�س  م�ضاعدات  اأو  غاثة  الإ ا�ضتلمت  التي  الدولة  هي  العبور”:  “دولة   .11
قليم الخا�ضع ل�ليتها في طريقها اإلى الدولة  ولي رخ�ضة المرور عبر الإ الأ

ولي  غاثة اأو م�ضاعدات النتعا�س الأ المت�ضررة اأو منها في اإطار عمليات الإ

في حالت الك�ارث. 

ن�سانية الم�ساعدة”: هي  كيان اأجنبي اأو اإقليمي اأو دولي حك�مي  “المنظمة الإ  .12
ن�ضانية اأو  غاثة الإ اأو دولي ل ي�ضتهدف الربح، تركز مهمته واأن�ضطته على الإ

ول. النتعا�س اأو التنمية في المقام الأ

هلة  م�ؤ م�ضاعدة  اإن�ضانية  منظمة  هي  هلة”:  ن�سانية الم�ساعدة الموؤ “المنظمة الإ  .13
للح�ض�ل على الت�ضهيالت القان�نية من الدول الم�ضدر اأو دولة العب�ر اأو 

الدولة المت�ضررة، ح�ضب الظروف،عمال بالجزء الخام�س.

فرد  اأي  اأو  م�ضاعدة  دولة  اأو  اإن�ضانية  منظمة  اأي  هي  “الجهة الم�ساعدة”:    .14
اأو اأي كيان اأجنبي اآخر  اإغاثة خيرية،  اأجنبية تقدم  اأو �ضركة خا�ضة  اأجنبي 

ي�ضتجيب لكارثة في اإقليم الدولة المت�ضررة اأو ير�ضل تبرعات عينية اأو نقدية 

اإليها.



115

متر الدويل الثالثون املوؤ

جنيف  26-30 ت�رشين الثاين/ نوفمرب2007

�سا�سية وليات الأ ول: الم�سوؤ الجزء الأ

وليات الدول المت�سررة 3.      م�سوؤ

ولى عن �ضمان الحد من مخاطر  ولية الأ 1.  تقع على الدول المت�ضررة الم�ض�ؤ
دي  وت�ؤ اأرا�ضيها.  في  والنتعا�س  غاثة  الإ م�ضاعدات  وتقديم  الك�ارث 

م�ضاعدة  كجهات  ال�طنية،  حمر  الأ والهالل  حمر  الأ ال�ضليب  جمعيات 

المدني  المجتمع  ومنظمات  ن�ضاني،  الإ الميدان  في  العامة  لل�ضلطات 

المحلية، دورا داعما اأ�ضا�ضيا على ال�ضعيد المحلي.

على  البلد  قدرات  تتجاوز  الكارثة  حالة  اأن  املت�رسرة  الدولة  راأت  اإذا   .2
كليهما  اأو  قليمية  الإ اأو  الدولية  امل�ضاعدة  تلتم�س  اأن  فينبغي  م�اجهتها، 

�ضخا�س املت�رسرين.  ل�ضمان تلبية احتياجات الأ

والنتعا�س يف  غاثة  الإ م�ضاعدات  تن�ضيق  ال�ضيادة يف  املت�رسرة حق  للدول   .3
حالت الك�ارث التي ت�فرها اجلهات امل�ضاعدة على اأرا�ضيها، وتنظيمها 

ور�ضدها وفقا للقان�ن الدويل.

امل�ساعدة اجلهات  وليات  م�سوؤ       .4

املت�رسرة  الدولة  بق�انني  وم�ظف�ها  امل�ضاعدة  اجلهات  تلتزم  اأن  ينبغي   .1
حترتم  واأن  املحلية  ال�ضلطات  مع  تن�ضق  واأن  به  املعم�ل  الدويل  والقان�ن 

وقات. �ضخا�س املت�رسرين من الك�ارث يف كل الأ الكرامة الب�رسية لالأ

والنتعا�س  غاثة  لالإ م�ضاعداتها  تقدمي  امل�ضاعدة  اجلهات  ت�ضمن  اأن  ينبغي   .2
ن�ضانية واحلياد وعدم التحيز، وب�ضكل خا�س: ويل وفقا ملبادئ الإ الأ

اأن حت�ضب اأول�يات امل�ضاعدة ا�ضتنادا اإىل الحتياجات وحدها، اأ. 

�ضخا�س املت�رسرين من الكارثة دون  غاثة وامل�ضاعدات لالأ اأن ت�فر الإ ب. 

اأي متييز )قائم مثال على اجلن�ضية، العن�رس، العرق، املعتقدات الدينية، 

راء ال�ضيا�ضية(؛ الطبقة الجتماعية، ن�ع اجلن�س والعجز وال�ضن والآ

اأو  معنّي،  ديني  اأو  �ضيا�ضي  م�قف  ترويج  اإىل  ال�ضعي  دون  ت�فر  اأن  ج. 

منفعة  ك�ضب  اأو  املت�رسرة،  للدولة  الداخلية  ون  ال�ض�ؤ يف  التدخل 

اقت�ضادية من امل�ضاعدات اخلريية؛

اأو  األ ت�ضتخدم ك��ضيلة جلمع معل�مات ح�ضا�ضة ذات طابع �ضيا�ضي  د. 

م�ضاعدات  اأو  غاثة  الإ بعمليات  لها  اأو ع�ضكري ل عالقة  اقت�ضادي 

ويل يف حالت الك�ارث. النتعا�س الأ



116

متر الدويل الثالثون املوؤ

جنيف  26-30 ت�رشين الثاين/ نوفمرب2007

تي اإىل اأق�ضى حد  ويل اأن تراعي الآ غاثة وم�ضاعدات النتعا�س الأ ينبغي لالإ  .3
ممكن:

الفئات  للن�ضاء وخا�ضة  اإن وجدت،  اخلا�ضة،  الحتياجات  تلبي  اأن  اأ. 

وامل�ضنني  داخليا  والنازحني  طفال  الأ ت�ضمل  قد  التي  �ضعفًا  �ضد  الأ

مرا�س  يدز وغري ذلك من الأ وامل�ضابني بعجز وامل�ضابني بفريو�س الإ

املقِعدة؛

�ضخا�س المت�ضررين واأن تتما�ضى مع اأي  اأن تتنا�ضب مع احتياجات الأ ب. 

من معايير الج�دة الدولية ال�ضارية؛

اأن يجري تن�ضيقها مع جهات محلية وم�ضاعدة معنية اأخرى؛ ج. 

عراف والتقاليد الثقافية والجتماعية  اأن تقدم وتنفذ بطريقة تراعي الأ د. 

والدينية؛

اأن يجري ت�فيرها وت�ضميمها وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها بم�ضاركة  هـ. 

وال�ضباب  الن�ضاء  فيهم  بمن  نف�ضهم،  المت�ضررين  �ضخا�س  الأ

والم�ضن�ن؛

اأن تقدم من قبل م�ظفين اأكفاء تلق�ا التدريب المنا�ضب؛ و. 

اأن تك�ن متنا�ضبة مع قدراتها التنظيمية؛ ز. 

غاثة والنتعا�س المحلية  اأن ت�ضتند اإلى قدرات الحد من المخاطر والإ ح. 

التعر�س  خطر  من  وتقلل  القدرات  تلك  تعزز  بطريقة  تنفذ  واأن 

للك�ارث في الم�ضتقبل.

المجتمع  على  ال�ضلبية  ثار  الآ من  تقلل  بطريقة  تقديمها  يجري  اأن  ط 

والبيئة  التنمية  واأهداف  العمل  و�ض�ق  المحلي  والقت�ضاد  المحلي 

اإلى اأدنى حد ممكن؛

ح�ل  المالئمة  المعل�مات  وبتبادل  ب�ضفافية  ت�فيرها  ُيجري  واأن  ى. 

ن�ضطة والتم�يل. الأ

�سافية لكل الدول وليات الإ 5.      الم�سوؤ

ينبغي للدول التي تقدم التم�يل لجهات م�ضاعدة اأخرى اأن ت�ضجعها على   .1
العمل ب�ضكل ين�ضجم مع اأحكام الفقرة 4. 

ينبغي لجميع الدول اأن ت�ضجع اأفراد الجمه�ر الذين ي�دون الم�ضاهمة في   .2
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تقديم  ولي على  الأ النتعا�س  في  اأو  الك�ارث  في حالت  الدولية  غاثة  الإ

الدولة  طلبتها  التي  غاثة  الإ ب�ضلع  التبرع  اأو  اأمكن  حيثما  مالية  تبرعات 

المت�ضررة �ضراحة فقط.

وليات المتعلقة بالنحراف وكيفية ا�ستعمال الموارد 6.      الم�سوؤ

اأعمال  لتفادي  تتعاون  اأن  الم�ضاعدة  ن�ضانية  الإ والمنظمات  للدول  ينبغي    .1
غاثة  النحراف اأو الختال�س اأو الغ�س المتعلقة ب�ضلع اأو معدات اأوم�ارد الإ

جراءات املنا�ضبة لذلك  ويل يف حالت الك�ارث واتخاذ الإ اأو النتعا�س الأ

ح�ضب القت�ضاء.

التربع  مت  التي  غاثة  الإ و�ضلع  م�ال  الأ ت�ضتعمل  اأن  املت�رسرة  للدول  ينبغي      .2
بها والتي قبلتها يف �ضياق كارثة معينة، بطريقة تتما�ضى مع الغر�س املحدد 

الذي منحت من اأجله.

نذار املبكر والتاأهب اجلزء الثاين: الإ

املبكر نذار  الإ       .7

ثار العابرة للحدود وزيادة فعالية اأي م�ضاعدة دولية  يف اإطار التقليل من الآ  .1
ال�رسيع  التبادل  لت�ضهيل  اإجراءات  الدول  جميع  ت�ضع  اأن  يجب  مطل�بة، 

ت�ضبب  قد  التي  النا�ضئة  املخاطر  فيها  مبا  الك�ارث،  ب�ضاأن  للمعل�مات 

ذلك  يف  مبا  خرى  الأ امل�ضاعدة  ن�ضانية  الإ واملنظمات  الدول  مع  ك�ارث، 

غاثة يف حالت الط�ارئ. مم املتحدة لالإ من�ضق الأ

�س�سية  واملوؤ وال�سيا�سية  القانونية  طر  الأ       .8

وتخطيطا  �ضاملة  �ض�ضية  وم�ؤ و�ضيا�ضية  قان�نية  اأطرا  الدول  تعتمد  اأن  ينبغي   .1
غاثة والنتعا�س،  لها ولالإ والتاأهب  الك�ارث واحلد من وقعها  لل�قاية من 

تاأخذ  واأن  الك�ارث،  خطر  من  للحد  اأو�ضع  برنامج  يف  اأ�ضا�ضي  كعن�رس 

حمر اأو الهالل  طر بعني العتبار دور اجلمعية ال�طنية لل�ضليب الأ تلك الأ

حمر كجهة م�ضاعدة، وُت�رسك املجتمع املدين ومتّكن املجتمعات املحلية  الأ

من حت�ضني اأمنها وقدرتها الذاتية على النتعا�س. وينبغي للدول اأن تخ�ض�س 

املنظمات  من  بدعم  وذلك  طر،  الأ تلك  فعالية  ل�ضمان  الالزمة  امل�ارد 

قليمية والدولية املعنية ح�ضبما ه� منا�ضب. الإ
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غاثة والنتعا�س  طر اأي�ضا م�ضاألة مبا�رسة م�ضاعدات الإ ينبغي اأن تتناول هذه الأ  .2
ر�ضادات.  ويل وت�ضهيلها وعب�رها وتنظيمها ب�ضكل يتما�ضى مع هذه الإ الأ

ويل  غاثة والنتعا�س الأ وينبغي اأن تتيح التن�ضيق الفعلي للم�ضاعدات الدولية لالإ

غاثة يف حالت  مم املتحدة لالإ يف حالت الك�ارث مع مراعاة دور من�ضق الأ

الط�ارئ ب�ضكل كامل ب��ضفه املن�ضق الرئي�ضي مع الدول واملنظمات الدولية 

غاثة الطارئة. كما ينبغي اأن  مم املتحدة لالإ امل�ضاعدة فيما يتعلق بعمليات الأ

يف  وال�ضلطة  ولية  امل�ض�ؤ ذات  الداخلية  احلك�مية  الكيانات  ب��ض�ح  حتدد 

هذه املجالت، وينبغي التفكري يف اإن�ضاء وحدة وطنية للتن�ضيق بغية الربط 

بين الجهات الدولية والحك�مية على كل الم�ضت�يات.

ينبغي للحك�مات ال�طنية، حيثما كان ذلك �ضروريا ومنا�ضبا، اأن ت�ضجع   .3
جهات محلية اأخرى لها �ضلطة في مجالت القان�ن اأو ال�ضيا�ضة ذات ال�ضلة 

الك�ارث،  حالت  في  ولي  الأ والنتعا�س  غاثة  لالإ الدولية  بالم�ضاعدات 

التنظيمية،  جهزة  والأ المحلية  الحك�مات  اأو  المحافظات  كحك�مات 

ر�ضادات.  على اتخاذ الخط�ات الالزمة على م�ضت�اها من اأجل تطبيق الإ

قليمي والدولي للقدرات المحلية 9.      الدعم الإ

في اإطار زيادة القدرة على النتعا�س وتقليل الحاجة اإلى الم�ضاعدات الدولية   .1
ولي في حالت الك�ارث، ينبغي للمجتمع الدولي -  غاثة والنتعا�س الأ لالإ

قليمية وغيرها من الجهات المعنية  بمن في ذلك المتبرع�ن والجهات الإ

النامية واأجهزة المجتمع المدني المحلية وجمعيات  اأن ي�ضاعد الدول   -

الك�ارث  لل�قاية من  بناء قدراتها  حمر على  الأ حمر والهالل  الأ ال�ضليب 

محليا والحد من وقعها والتاأهب لها وم�اجهتها.

قدراتها  تنمية  اأي�ضا على  النامية  الدول  ي�ضاعد  اأن  الدولي  للمجتمع  ينبغي   .2
مالئم  ب�ضكل  والتخطيطية  �ض�ضية  والم�ؤ القان�نية  طر  الأ تطبيق  اأجل  من 

حالت  في  ولي  الأ والنتعا�س  غاثة  لالإ الدولية  الم�ضاعدات  لت�ضهيل 

من  من�ضق  ب�ضكل  للدول  الم�ضاعدة  هذه  تقدم  اأن  وينبغي  الك�ارث. 

الجهات المنا�ضبة.

ولي  الأ غاثة والنتعا�ض  الدولية لالإ الم�ساعدات  الثالث: مبا�سرة  الجزء 

ها في حالت الكوارث واإنهاوؤ
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10.   مبا�سرة الم�ساعدة

ولي في حالت  غاثة اأو النتعا�س الأ ينبغي مبا�ضرة الم�ضاعدات الدولية لالإ  .1
نداء.  اإلى  مبدئيا  المت�ضررة وحدها، وبال�ضتناد  الدولة  بم�افقة  الك�ارث 

وعلى الدولة المت�ضررة اأن تقرر ب�ضرعة ما اإذا كانت ت�د اأن تطلب م�ضاعدات 

ولي واأن تّبلغ قرارها دون تاأخير. ومن اأجل اتخاذ  غاثة اأو النتعا�س الأ الإ

دون  الحتياجات  مقدار  تحدد  اأن  المت�ضررة  للدولة  ينبغي  القرار،  هذا 

خذ في العتبار القيام بح�ضر م�ضترك لالحتياجات مع  تاأخير. ويجب اأن ي�ؤ

خرى. ن�ضانية الم�ضاعدة الأ مم المتحدة والمنظمات الإ الأ

قدر  باأكبر  عليها  والطلبات  الم�ضاعدة  عرو�س  من  كل  تت�ضم  اأن  ينبغي   .2
ممكن من الدقة من حيث ن�ع وكمية ال�ضلع املطل�بة ف�ضال عن اخلدمات 

واخلربات املتاحة اأو املطل�بة. وميكن للدول املت�رسرة اأي�ضا اأن تذكر اأن�اع 

ال�ضلع واخلدمات التي ل حتتاج اإليها والتي ُيرجح اأن ُتعر�س عليها.

الالزمة  باملعل�مات  امل�ضاعدة  اجلهات  تزود  اأن  املت�رسرة  للدول  ينبغي   .3
اأهمية خا�ضة فيما يتعلق بالدخ�ل  التي متثل  عن الق�انني والل�ائح املحلية 

ويل يف حالت  الأ النتعا�س  م�ضاعدات  تقدمي  اأو  غاثة  الإ عمليات  وتنفيذ 

الك�ارث.

الع�سكرية غاثة  الإ مبا�رشة     .11

غاثة اأو تقدمي م�ضاعدات  ينبغي ال�ضتعانة بالقدرات الع�ضكرية يف عمليات الإ

اأو  املت�رسرة  الدولة  بناء على طلب  الك�ارث  ويل يف حالت  الأ النتعا�س 

مب�افقتها ال�رسيحة فقط وبعد النظر يف البدائل املدنية املماثلة. وقبل القيام 

باأي ن�رس من هذا القبيل، ينبغي للدولة املت�رسرة والدولة امل�ضاعدة اأن تتفقا 

على ن�س و�رسوط مثل هذا الن�رس )مبا يف ذلك حتديد مدة الن�رس، ما اإذا كان 

يتعني اأن يك�ن غري م�ضلح اأو ميكن اأن يك�ن م�ضلحا، وارتداء الزي ال�طني 

واآليات التعاون مع اجلهات املدنية(.

امل�ساعدة اإنهاء    .12

غاثة  الإ م�ضاعدات  اإنهاء  امل�ضاعدة  اجلهة  اأو  املت�رسرة  الدولة  ت�د  عندما 

منا�ضبا  اإخطارا  تقدم  اأن  ينبغي  الك�ارث،  ويل يف حالت  الأ النتعا�س  اأو 

خطار، اأن  بذلك. وينبغي للدولة املت�رسرة واجلة امل�ضاعدة، بناء على هذا الإ

ت�ضت�ضريا بع�ضهما مع مراعاة اآثار اإنهاء مثل هذه امل�ضاعدات على املجتمعات 
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املحلية املت�رسرة من الكارثة.

اجلزء الرابع: اأهلية احل�سول على الت�سهيالت القانونية

امل�ساعدة للدول  ت�سهيالت  منح     .13

ي�ضتح�ضن اأن متنح دول العب�ر والدول املت�رسرة الت�ضهيالت القان�نية امل�ضار 

قل، للدول امل�ضاعدة فيما يتعلق مب�ضاعدات  اإليها يف اجلزء اخلام�س، على الأ

ويل التي تقدمها يف حالت الك�ارث. غاثة اأو النتعا�س الأ الإ

ن�سانية الم�ساعدة 14.   منح ت�سهيالت للمنظمات الإ

للقان�ن  وفقًا  المت�ضررة،  والدول  العب�ر  ودول  الم�ضدر  دول  حق  من   .1
هلة للح�ض�ل  ن�ضانية الم�ضاعدة الم�ؤ الدولي القائم، اأن تحدد المنظمات الإ

على الت�ضهيالت القان�نية التي يرد و�ضفها في الجزء الخام�س، فيما يتعلق 

ولي في حالت الك�ارث. غاثة اأو النتعا�س الأ بم�ضاعداتها لالإ

تطلب  التي  الم�ضاعدة  ن�ضانية  الإ للمنظمات  معايير  ب��ضع  الدول  ت��ضى   .2
اإبداء  المعايير  هذه  ت�ضم  اأن  وينبغي  القان�نية،  الت�ضهيالت  على  الح�ض�ل 

يرد و�ضفها  التي  وليات  للم�ض�ؤ العمل وفقا  المنظمة عزمها وقدرتها على 

ر�ضادات. في الفقرة 4 من هذه الإ

ن�ضانية  الإ المنظمات  اأخرى مفرو�ضة على  اأي متطلبات  ت�ضكل  األ  ينبغي   .3
ولي  الأ والنتعا�س  غاثة  الإ م�ضاعدات  ت�فير  على  مفرطا  عبئاأً  الم�ضاعدة 

المنا�ضبة. 

قبل  عليها  الح�ض�ل  اأهلية  تحدد  اأن  الت�ضهيالت  تمنح  التي  للدولة  ينبغي   .4
جراءات  وق�ع الكارثة اأو بعد حدوثها باأ�ضرع ما يمكن. وينبغي اأن تت�ضم الإ

التطبيق. وينبغي  الب�ضاطة و�ضرعة  باأكبر قدر ممكن من  المطبقة  ليات  والآ

تت�ضمن  اأن  ويمكن  بها.  الخا�ضة  المعل�مات  واإتاحة  ب��ض�ح  و�ضفها 

اأو  دولية  نظم  على  تعتمد  اأن  اأو  ثنائية  اتفاقات  اأو  وطنية  قائمة  ا�ضتعمال 

اإقليمية لالعتماد اإن وجدت.

ينبغي اأن يعتمد العمل بالت�ضهيالت القان�نية ال�اردة في الجزء الخام�س بما   .5
يتفق واأحكام الفقرة الفرعية 2 من هذه الفقرة. غير اأن اأهلية الح�ض�ل على 

الت�ضهيالت القان�نية يجب األ تبدل ب�ضكل تع�ضفي اأو بمفع�ل رجعي اأو 

دون اإ�ضعار ينا�ضب الظروف.
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15.   منح الت�سهيالت لجهات م�ساعدة اأخرى

قد ت�د الدول المت�ضررة اأن تمنح، بناء على الطلب، بع�ضا من الت�ضهيالت 

القان�نية ال�اردة في الجزء الخام�س لجهات م�ضاعدة خالف الجهات التي 

غاثة الخيرية،  ت�ضملها الفقرتان 13 و14، كال�ضركات الخا�ضة التي تقدم الإ

ن�ضانية اأو الدول  ثر ذلك ب�ضكل �ضلبي في عمليات المنظمات الإ ب�ضرط األ ي�ؤ

الت�ضهيالت  مثل هذه  تتلقى  التي  الجهة  ُيطلب من  اأن  وينبغي  الم�ضاعدة. 

قل.  اللتزام بال�ضروط نف�ضها ال�اردة في الفقرة 14 على الأ

اجلزء اخلام�ض: الت�سهيالت القانونية لدخول البلد وتنفيذ العمليات

الفقرات  يف  و�ضفها  يرد  التي  القان�نية  الت�ضهيالت  بت�فري  الدول  ت��ضى 

هلة. ويخ�ضع  ن�ضانية امل�ضاعدة امل�ؤ 16-24 للدول امل�ضاعدة وللمنظمات الإ
العامة  العام وال�ضحة  الق�مي والنظام  من  الأ الت�ضهيالت مل�ضالح  منح هذه 

العب�ر  ودول  امل�ضدر  ولدول  املت�رسرة  للدول  العامة  خالق  والأ والبيئة 

املعنية التي متنحها. وينبغي تكييف اإجراءات حماية هذه امل�ضالح ملتطلبات 

ن�ضاين املتمثل يف تلبية  الكارثة املحددة، و�ضمان ان�ضجامها مع ال�اجب الإ

احتياجات املجتمعات املحلية املت�رسرة.

وعندما تدخل الت�ضهيالت املحددة امل��ضى بها هنا يف اإطار اخت�ضا�س 

ال�ضلطات خالف احلك�مة ال�طنية، ينبغي للحك�مة ال�طنية، حيثما اأمكن 

وكان ذلك منا�ضبا، اأن ت�ضجع تلك ال�ضلطات على ت�فري الت�ضهيالت املنا�ضبة 

هلة. ن�ضانية امل�ضاعدة امل�ؤ للدول امل�ضاعدة واملنظمات الإ

غاثة الإ اأفراد      .16

يف  ويل  الأ والنتعا�س  غاثة  الإ باأفراد  يتعلق  فيما  املت�رسرة  للدول  ينبغي   .1
ن�ضانية امل�ضاعدة  حالت الك�ارث التابعني للدول امل�ضاعدة واملنظمات الإ

تي: هلة للح�ض�ل على الت�ضهيالت اأن تق�م بالآ امل�ؤ

العمل  وتراخي�س  مرات،  لعدة  واخلروج  الدخ�ل  تاأ�ضريات  منح  اأ. 

اأرا�ضيها  يف  للتجديد  قابلة  تك�ن  بحيث  اأمكن،  اإن  جمانا  الالزمة 

يف  ويل  الأ النتعا�س  اأو  غاثة  الإ اأن�ضطة  لتنفيذ  الالزمة   للفرتة 

حالت الك�ارث.

ب.  التنازل عن مثل هذه التاأ�ضريات وتراخي�س العمل اأو منحها ب�رسعة يف 

غاثة يف حالت الك�ارث؛ عمليات الإ
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للعاملني  املهنية  هالت  بامل�ؤ قتا  م�ؤ لالعرتاف  �رسيعة  اإجراءات  و�ضع  ج. 

جانب وبرخ�س القيادة  الطبيني واملهند�ضني املعماريني واملهند�ضني الأ

داء وظائفهم خالل املدة  وغريها من الرتاخي�س وال�ضهادات الالزمة لأ

حالت  يف  ويل  الأ النتعا�س  اأو  غاثة  الإ مبهام  لال�ضطالع  ال�رسورية 

هلة  ن�ضانية امل�ضاعدة امل�ؤ الك�ارث، والتي اأكدت الدولة اأو املنظمة الإ

للح�ض�ل على الت�ضهيالت �ضحتها؛

ت�ضهيل حرية ال��ض�ل اإىل املنطقة املت�رسرة من الكارثة وحرية التنقل  د. 

يف  ويل  الأ والنتعا�س  غاثة  الإ اأفراد  �ضالمة  مراعاة  مع  ومنها  فيها 

حالت الك�ارث.

ينبغي لدول الم�ضدر ودول العب�ر اأن تلغي اأو ت�ضدر ب�ضرعة ودون تكلفة   .2
اإن اأمكن، تاأ�ضيرات الدخ�ل اأو العب�ر ح�ضبما ه� منا�ضب بناًء على طلب 

من  الت�ضهيالت،  على  للح�ض�ل  هلة  الم�ؤ الم�ضاعدة  ن�ضانية  الإ المنظمات 

ولي في حالت الك�ارث. غاثة والنتعا�س الأ اأجل اأفراد الإ

اأن  هلة  الم�ؤ الم�ضاعدة  ن�ضانية  الإ والمنظمات  الم�ضاعدة  للدولة  ينبغي   .3
ولي في حالت  غاثة والنتعا�س الأ تحدد مدى اإمكانية تحقيق اأهداف الإ

الك�ارث عن طريق تعيين م�ظفين محليين.

17.  ال�سلع والمعدات

تي فيما  ينبغي لدول الم�ضدر ودول العب�ر والدول المت�ضررة اأن تق�م بالآ  .1
الك�ارث  حالت  في  ولي  الأ والنتعا�س  غاثة  الإ ومعدات  ب�ضلع  يتعلق 

ن�ضانية الم�ضاعدة  درة اأو الم�ضت�ردة من طرف الدول والمنظمات الإ الم�ضّ

هلة للح�ض�ل على الت�ضهيالت اأو نيابة عنها: الم�ؤ

واأج�ر  الجمركية  والر�ض�م  وال�ضرائب  التعريفات  كل  من  ها  اإعفاوؤ اأ. 

الحك�مة؛

ها من كل القي�د على ال�ضادرات والعب�ر وال�اردات؛ اإعفاوؤ ب. 

تب�ضيط وتقليل ال�ثائق المطل�بة للت�ضدير والعب�ر وال�ضتيراد؛ ج. 

تملكها  م�ضتعملة  غير  �ضلع  اأو  معدات  اأي  ت�ضدير  باإعادة  ال�ضماح  د. 

ن�ضانية الم�ضاعدة وت�د الحتفاظ بها. الدولة اأو المنظمة الإ

تق�م  اأن  اأي�ضا  المت�ضررة  والدولة  العب�ر  ودولة  الم�ضدر  للدولة  ينبغي   .2
غاثة في حالت الك�ارث، اأن  تي، فقط فيما يتعلق ب�ضلع ومعدات الإ بالآ

تي: تق�م بالآ
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للعاملني  املهنية  هالت  بامل�ؤ قتا  م�ؤ لالعرتاف  �رسيعة  اإجراءات  و�ضع  ج. 

جانب وبرخ�س القيادة  الطبيني واملهند�ضني املعماريني واملهند�ضني الأ

داء وظائفهم خالل املدة  وغريها من الرتاخي�س وال�ضهادات الالزمة لأ

حالت  يف  ويل  الأ النتعا�س  اأو  غاثة  الإ مبهام  لال�ضطالع  ال�رسورية 

هلة  ن�ضانية امل�ضاعدة امل�ؤ الك�ارث، والتي اأكدت الدولة اأو املنظمة الإ

للح�ض�ل على الت�ضهيالت �ضحتها؛

ت�ضهيل حرية ال��ض�ل اإىل املنطقة املت�رسرة من الكارثة وحرية التنقل  د. 

يف  ويل  الأ والنتعا�س  غاثة  الإ اأفراد  �ضالمة  مراعاة  مع  ومنها  فيها 

حالت الك�ارث.

ينبغي لدول الم�ضدر ودول العب�ر اأن تلغي اأو ت�ضدر ب�ضرعة ودون تكلفة   .2
اإن اأمكن، تاأ�ضيرات الدخ�ل اأو العب�ر ح�ضبما ه� منا�ضب بناًء على طلب 

من  الت�ضهيالت،  على  للح�ض�ل  هلة  الم�ؤ الم�ضاعدة  ن�ضانية  الإ المنظمات 

ولي في حالت الك�ارث. غاثة والنتعا�س الأ اأجل اأفراد الإ

اأن  هلة  الم�ؤ الم�ضاعدة  ن�ضانية  الإ والمنظمات  الم�ضاعدة  للدولة  ينبغي   .3
ولي في حالت  غاثة والنتعا�س الأ تحدد مدى اإمكانية تحقيق اأهداف الإ

الك�ارث عن طريق تعيين م�ظفين محليين.

17.  ال�سلع والمعدات

تي فيما  ينبغي لدول الم�ضدر ودول العب�ر والدول المت�ضررة اأن تق�م بالآ  .1
الك�ارث  حالت  في  ولي  الأ والنتعا�س  غاثة  الإ ومعدات  ب�ضلع  يتعلق 

ن�ضانية الم�ضاعدة  درة اأو الم�ضت�ردة من طرف الدول والمنظمات الإ الم�ضّ

هلة للح�ض�ل على الت�ضهيالت اأو نيابة عنها: الم�ؤ

واأج�ر  الجمركية  والر�ض�م  وال�ضرائب  التعريفات  كل  من  ها  اإعفاوؤ اأ. 

الحك�مة؛

ها من كل القي�د على ال�ضادرات والعب�ر وال�اردات؛ اإعفاوؤ ب. 

تب�ضيط وتقليل ال�ثائق المطل�بة للت�ضدير والعب�ر وال�ضتيراد؛ ج. 

تملكها  م�ضتعملة  غير  �ضلع  اأو  معدات  اأي  ت�ضدير  باإعادة  ال�ضماح  د. 

ن�ضانية الم�ضاعدة وت�د الحتفاظ بها. الدولة اأو المنظمة الإ

تق�م  اأن  اأي�ضا  المت�ضررة  والدولة  العب�ر  ودولة  الم�ضدر  للدولة  ينبغي   .2
غاثة في حالت الك�ارث، اأن  تي، فقط فيما يتعلق ب�ضلع ومعدات الإ بالآ

تي: تق�م بالآ
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هذه  اإلغاء  المتعذر  من  كان  واإذا  التفتي�س.  متطلبات  تقليل  اأو  اإلغاء  اأ. 

غاثة من الجمارك ب�ضرعة ومن  جراءات، تخلي�س �ضلع ومعدات الإ الإ

ول�ية عبر عملية “تخلي�س م�ضبق” حيثما اأمكن؛  باب الأ

العمل و/ الالزمة خارج �ضاعات  خالء  التفتي�س والإ تنظيم عمليات  ب. 

كل  من  للحد  ال�ضرورة  الجمارك ح�ضب  مكتب  غير  مكان  في  اأو 

وينبغي  المت�ضررة.  للدولة  ال�طنية  ال�ضالمة  بق�اعد  عمال  تاأخير، 

هلة اأن تحترم  ن�ضانية الم�ضاعدة الم�ؤ للدولة الم�ضاعدة والمنظمات الإ

الطرق ونقاط الت�ضليم التي تحددها الدولة المت�ضررة. 

والمنظمات  للدولة  ينبغي  اأعاله،  المذك�رة  الت�ضهيالت  من  ولال�ضتفادة   .3
نف  اأن جّتمع وت�ضّ املتفق عليها،  الدولية  للمعايري  امل�ضاعدة، وفقا  ن�ضانية  الإ

الك�ارث  حالت  يف  ويل  الأ والنتعا�س  غاثة  الإ ومعدات  �ضلع  وت�ّضجل 

ب�ضكل منا�ضب، واأن تدرج ق�ائم مف�ضلة مع كل �ضحنة. كما اأن عليها اأن 

لحتياجات  ومالءمتها  ج�دتها  ل�ضمان  واملعدات  ال�ضلع  هذه  كل  تفت�س 

الدولة املت�رسرة والتزامها بالقان�ن املعني للدولة املت�رسرة واملعايري الدولية.

للح�ض�ل  هلة  امل�ؤ امل�ضاعدة  ن�ضانية  الإ واملنظمات  امل�ضاعدة  للدولة  ينبغي   .4
غري  اأو  مرغ�بة  غري  �ضلع  اأي  نقل  ولية  م�ض�ؤ تتحمل  اأن  الت�ضهيالت  على 

ويل يف حالت الك�ارث والتخل�س منها،  غاثة والنتعا�س الأ م�ضتعملة لالإ

اأو  الب�رس  �ضالمة  اأو  �ضحة  تهدد  اأن  ال�ضلع  هذه  �ضاأن  من  كان  اإذا  ل�ضيما 

البيئة.

اخلا�سة واملعدات  ال�سلع     .18

�ضافة اإىل الت�ضهيالت املن�ض��س عليها يف الفقرة 17: بالإ

املعدنية  وال�ضفائح  بالت�ضجيل  قتا  م�ؤ تعرتف  اأن  املت�رسرة  للدول  ينبغي   .1
ن�ضانية  جنبية امل�ضت�ردة من قبل الدول امل�ضاعدة واملنظمات الإ للمركبات الأ

هلة للح�ض�ل على الت�ضهيالت اأو بالنيابة عنها، وامل�ضتعملة يف  امل�ضاعدة امل�ؤ

ويل يف حالت الك�ارث. غاثة وم�ضاعدات النتعا�س الأ عمليات الإ

يف  ت�رسع  اأن  اأو  الالزمة  الرخ�س  منح  تتجنب  اأن  املت�رسرة  للدول  ينبغي   .2
ت�ضدير  اأو  ا�ضترياد  اأو  ا�ضتعمال  اأمام  اأخرى  ع�ائق  اأي  تقلل  واأن  منحها 

واملنظمات  الدول  قبل  من  املعل�مات  وتكن�ل�جيا  الت�ضالت  معدات 

غاثة يف حالت الك�ارث وم�ضاعدات  ن�ضانية امل�ضاعدة يف عمليات الإ الإ
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ويل، اأو بالنيابة عنها. كما ينبغي للدول املت�رسرة اأن متنح )اأو اأن  النتعا�س الأ

ت�ضجع جهات حملية اأخرى، حيثما كان ذلك منا�ضبا، على اأن متنح( الدول 

هلة للح�ض�ل على الت�ضهيالت  ن�ضانية امل�ضاعدة امل�ؤ امل�ضاعدة واملنظمات الإ

لالت�ضالت  ال�ضناعية  قمار  والأ ال�ض�تية  امل�جات  ل�ضتعمال  ول�ية  الأ

متييز  دون  غاثة،   الإ بعمليات  املتعلقة  البيانات  ونقل  والال�ضلكية  ال�ضلكية 

غاثة املحلية اأو التاأثري عليها ب�ضكل �ضلبي. �ضد جهات الإ

الع�ائق  تقلل  اأن  املت�رسرة  والدول  العب�ر  ودول  امل�ضدر  لدول  ينبغي   .3
ت�ضدير  واإعادة  ت�ضدير وعب�ر وا�ضترياد  املفرو�ضة على  دارية  القان�نية والإ

ن�ضانية  الإ واملنظمات  امل�ضاعدة  الدول  قبل  من  الطبية  واملعدات  دوية  الأ

عمليات  في  عنها  نيابة  اأو  الت�ضهيالت  على  للح�ض�ل  هلة  الم�ؤ الم�ضاعدة 

ولي في حالت الك�ارث، اإلى درجة ل  غاثة وم�ضاعدات النتعا�س الأ الإ

الم�ضاعدة  للدول  وينبغي  الدولي.  والقان�ن  العامة  ال�ضالمة  مع  تتعار�س 

اأن تتخذ كل الخط�ات المعق�لة  هلة  والمنظمات الدولية الم�ضاعدة الم�ؤ

دوية والمعدات ومالءمتها و�ضالمتها،  الأ الالزمة ل�ضمان ج�دة مثل هذه 

تي: واأن ت�ضمن ب�ضكل خا�س الآ

على  المت�ضررة  والدول  الم�ضدر  الدول  م�افقة  على  الح�ض�ل  اأ. 

دوية التي ت�ضت�ردها؛ ا�ضتعمال اأي من الأ

تي: دوية التي ت�ضتعملها في عملياتها الخا�ضة بالآ ينبغي اأن تفي الأ ب. 

اأن يجري نقلها وحفظها بطريقة مالئمة ل�ضمان ج�دتها؛  )1(

اأن ت�ضان من الختال�س واإ�ضاءة ال�ضتعمال.  )2(

خرون في الدولة  دوية التي تتبرع بها لكي ي�ضتعملها الآ اأن تفي كل الأ ج.  

تي: المت�ضررة بالآ

)1(  اأن ينتهي تاريخ �ضالحيتها بعد ما ل يقل عن 12 �ضهرا اعتبارا 

على  الم�ضتلمة  ال�ضلطات  تتفق  لم  ما  و�ض�لها،  تاريخ  من 

خالف ذلك؛

)2(  اأن يجري نقلها وحفظها بطريقة مالئمة ل�ضمان ج�دتها حتى 

ت�ضل اإلى الدولة المت�ضررة؛

)3(   اأن ت��ضف ب�ضكل منا�ضب وبلغة مفه�مة في الدولة المت�ضررة 

ال�ضم  اأو  تجارية  بعالمة  المحف�ظ  غير  الدولي  ال�ضم  تحت 

وا�ضم  والق�ة،  الدوائية،  والجرعة  الدفعة،  ورقم  الجني�س، 

ال�ضركة الم�ضنعة، والكمية في العلبة، و�ضروط الحفظ وتاريخ 

ال�ضالحية.
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ن�ضانية  الإ واملنظمات  امل�ضاعدة  للدول  ت�ضمح  اأن  املت�رسرة  للدول  ينبغي   .3
املحليني  غاثة  الإ اأفراد  بتعيني  الت�ضهيالت  على  للح�ض�ل  هلة  امل�ؤ امل�ضاعدة 

واإنهاء عق�دهم ب�ض�رة قان�نية طبقا لق�انني العمل املحلية.

ال�رشائب    .21

ينبغي للدول املت�رسرة اأن تعفي الدول امل�ضاعدة واملنظمات الدولية امل�ضاعدة 

من  وغريها  امل�ضافة  القيمة  �رسيبة  من  الت�ضهيالت  على  للح�ض�ل  هلة  امل�ؤ

ويل  الأ والنتعا�س  غاثة  الإ مب�ضاعدات  مبا�رسة  املرتبطة  الر�ض�م  اأو  ال�رسائب 

يف حالت الك�ارث.

من 22.   الأ
�ضالمة  م�ضاألة  ملعاجلة  الالزمة  التدابري  كل  تتخذ  اأن  املت�رسرة  للدول  ينبغي 

ويل يف حالت الك�ارث التابعني للدول  غاثة والنتعا�س الأ واأمن اأفراد الإ

هلة للح�ض�ل على الت�ضهيالت،  ن�ضانية امل�ضاعدة امل�ؤ امل�ضاعدة واملنظمات الإ

وال�ضلع  واملعدات  النقل  وو�ضائل  واملرافق  املباين  كل  اأمن  ت�ضمن  واأن 

ويل يف حالت  غاثة اأو النتعا�س الأ امل�ضتعملة يف اإطار تقدمي م�ضاعدات الإ

اأن  امل�ضاعدة  ن�ضانية  الإ واملنظمات  امل�ضاعدة  للدول  ينبغي  كما  الك�ارث. 

من  للحد  اخلا�ضة  وعملياتها  تخطيطها  اإطار  يف  املنا�ضبة  اخلط�ات  تتخذ 

منية. املخاطر الأ

�سافية الإ العمل  �ساعات    .23

واخلدمات  املكاتب  ت�ضغيل  �ضمان  اإىل  املت�رسرة  الدول  ت�ضعى  اأن  ينبغي 

غاثة على وجه  غاثة الدولية وتنفيذ عمليات الإ �ضا�ضية لت�ضليم اإمدادات الإ الأ

ال�رسعة، خارج �ضاعات العمل العتيادية عند ال�رسورة.

التكاليف    .24

والنتعا�س  غاثة  لالإ الدولية  امل�ضاعدات  ت�فري  تكاليف  حّتمل  ولية  م�ض�ؤ تقع   .1
الدولة  ر�ضادات، على عاتق  الإ الك�ارث مب�جب هذه  ويل يف حالت  الأ

امل�ضاعدة  للدول  ميكن  اأنه  غري  امل�ضاعدة،  ن�ضانية  الإ املنظمة  اأو  امل�ضاعدة 

التكاليف  لها جزءا من  ت�ضدد  اأن  املت�رسرة على  الدولة  تتفق م�ضبقا مع  اأن 

قتا. عارة املعدات م�ؤ ج�ر اأو لإ والأ




