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قائمة التدقيق والتعليمات غير الملزمة
التي يتبعها مخططو االستجابة للحاالت الطارئة
أ .المقـدمـة
 .1تُبددد الدددو إدراكددا متزايدددا أليمهيددة االسددتعداد للك دوارث الواسددعة النط داق الددق ددد تسددتلز
منها طلب املساعدة الدولية .وبسبب تغد املندا واسدتررار خطدر و دو هجردا ارهابيدة دد
حتتدداح حددد الدددو الددق دأبد عل د تقدددم املسدداعدا الطارئددة إىل طلددب املسدداعدة الثنائيددة أو
اال ليريدة أو حددد الدوليددة وذلد عد طريد منظرددا مثد املركدز األوروي د األطلسدي لتنسددي
االستجابة للكوارث التابع حلل الناتو.
 .2إ ّن التعليرا الدق يتدتر عليهدا هداا البيدان غد ملزمدة و دد ُددم لتعزيدز جاهزيدة الددو
لطلب وتل ّقي املساعدة الدولية .لاا يُنصح باتّباعها م جانب خمطّطدي االسدتجابة للحداال
الطارئة واملديري الاي يترفون عل تنفيا هاه اخلطط.
 .3مت استخدا وثائ هيئا منظرة حل مشا األطلسي واملنظرا الدولية املعنية كقاعدة
للتعليرا و ائرة التحقد  .ذلد أل ّن تعليردا أوسدلو املتعلّقدة باسدتخدا القددرا العسدكرية
واملدنية األجنبية وتعليرا اهليئة االستتارية الدوليدة للبحد واالنقداذ تتدكنن اعددة ائردة
اخلاصة بطلب وتل ّقي املساعدة الدولية.
التحق
ّ

ب .اعتبارات المرحلة التحضيرية لالستجابة للكوارث
التخطيط التنظيمي
 .4اسددتنادا إىل الدددرو املسددتلهرة مد كارثددة االعصددار كاترينددا  Katrinaبددا مد املهد أ ْن
تضددع الدددو خطددة مدداملة إلدارة املسدداعدة الدوليددة الطارئددة يف حددا طلبهددا .وينبغددي علد هدداه
اخلطددة أن تغطّددي األمددور التاليددة :حتديددد ال دوزارا ومجيددع اهليئددا املسددةولة ع د ك د ّ واحددد م د
اجلوانب املتعلقة بعرلية تلقي املساعدة الدولية الطارئة؛ وتوضيح كي ستُدمج هاه املساعدة
مددع اجلهددد الددوط لنسددتجابة للك دوارث؛ وحتديددد مددا إذا كددان هنددا منظرددة أو وكالددة بعينهددا
مسةولة ع عرلية تنسي خمتل جهود اإلغاثة الق تباهلا األطراف الدولية.
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الوضع القانوني الداخلي المؤقت
 .5يتعد ّ علد الدددو أ ْن تأخددا بعد االعتبددار الرتتيبددا التاليددة املتعلّقددة بالعددبا املدداب املدرتبط
باستقدا موظفي االستجابة الدولية حلاال الكوارث:
 1-5هن ددا تتد دريعا دددودة بت ددأن الوض ددع الق ددانو ملد دوظفي االس ددتجابة الدوليد دة حل دداال
الكد دوارث .ل دداا يتعد د ّ إجد دراا الدراس ددا القانوني ددة النزم ددة بس ددرعة؛ ويُستحسد د إجد دراا ه دداه
الدراسا بالتعاون مع املنظرا الدولية األخرى إلجنازها بأ جهد ممك .
 .2-5ينبغي عل الدو أن تستع ّد لضران منح الددو و /أو املنظردا الدق تدوفّر املسداعدة
خيوهلدا مد بد أمدور أخدرى فدتح حسدابا
الطارئة تفويضا انونيا مة تا للعر عل أراضيها ّ
مصرفية واستئجار ومراا وبيع العقارا النزمة فقط لضران إجناز املساعدة.
 .3-5يتع د ّ عل د الدددو و /أو املنظر دا الطالبددة للرسدداعدة الطارئددة وتل د الددق توفّرهددا أ ْن
تتف عل عد مطالبة موظّفي اإلغاثة الدوليي بأ تعويضا ع األضرار املادية  1الق د
يسببوهنا أثناا عرلية توف املساعدة الدولية الطارئة.
 .6ال ينطبد الرتتيددب اآلن د
االيمهدا الواضددح .ويف هددات ْ
أن ترفع ضية التعويض ذا

الدداكر عل د األض درار الددق تُسددبب بصددورة ُمتعردددة أو تددنج ع د
احلدالت ْ يتعد ّ علد السددلطة القضدائية للدولددة الطالبددة للرسدداعدة
العن ة.

عبور الحدود
اخلاصددة بتسددهي نقد املدو ّاد احليويدّدة عد
دجع الدددو علد تو يددع وتطبيد مددا ّكرة التفدداه
ّ
 .7نُتد ّ
2
احلدود.
 .8لتسددهي عرليددة حتديددد طبيعددة ونوعيددة املسدداعدة الدوليددة الطارئددة الددق ُوك د توف هددا يتع د ّ
عل السلطا املعنية بالدولدة الطالبدة للرسداعدة أ ْن تكدون علد درايدة كاملدة بدالقوان والقيدود

 1مبا يف ذل األضرار البيئية الق د حتدث أثناا عرليا اإلغاثة يف حاال الكوارث.
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اخلاصة بنق املواد احليويّة ع احلدود.
ما ّكرة التفاه األوروبية د األطلسية ّ EAPC(D)0031
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واالج درااا الوطنيددة املتعلقددة ب ددخو سددلع وجتهي دزا ومددوظفي اإلغاثددة الدولي دة لكددي تُطلددع
الدو األخرى عليها يف حا طلب املساعدة الدولية.
التمويل
 .9بوجه عا تقع تكالي املساعدة الدولية الطارئدة علد الدولدة الدق تطلدب املسداعدة .وإذا
كاند األخد ة ددادرة وراغبددة يف دفددع تكددالي املسدداعدة الددق تتلقاهددا و /أو كاند الدولددة الددق
تُوفّر املساعدة غ ادرة عل الت ّ هبا فإنه ينبغي حتديد تكلفتها بتدك واضدح مندا البدايدة
طبقا للرعاي واألسعار العاملية.
االتصاالت
ُ .11حتدد اتفا ية تامپ  Tampereإجرااا طلب املساعدة يف جما االتصاال ومدرو
توف ها وإجنازها وتغطية تكاليفها .ومتثّ هاه االجرااا تعليرا مفيدة لتوف هاا النو مد
املساعدة الدوليدة الطارئدة يف حداال الكدوارث الطبيعيدة عنددما تكدون االتصداال دادرة علد
ختفي آثار مث هاه الكوارث.
 .11م د امله د أ ْن ُمتددنح عرلي دا املسدداعدة الدوليددة الطارئددة ح د ّ االتصددا بددن يددود بواسددطة
مجي ددع أن د دوا األجه ددرة النس ددلكيّة (مب د دا فيه ددا األ ر ددار االصص ددناعية واهلوات د د اجلوال ددة وأجه ددزة
النسلكي الفرديّة) وبواسطة اهلوات الثابتة والفداك أو أ ّ وسديلة أخدرى .ومد املهد أيضدا
منحها ح ّ إ امة املنتآ النزمة لتأم التواص ب خمتل موا دع عرليدة املسداعدة الدوليدة
وداخ د د ك د د واح ددد م د د ه دداه املوا ددع .ول دددى دخ ددو ال دددو واملنظر ددا املنخرط ددة يف ت ددوف
املسدداعدة إىل أراضددي الدولددة الطالبددة هلددا ينبغددي عل د األخ د ة أ ْن تددزود بعثددة املسدداعدة الطارئددة
برتددا السلكلية حي ّ هلا استخدامها.
المساعدة العسكرية واألمنية
 .12يف حا طلب درا عسكرية أجنبية لنستجابة للكوارث يتع ّ عل الدو أ ْن تتف
مسد ددبقا عل د د إج د درااا تغطّد ددي :مد ددرو وظد ددروف االنتتد ددار ومد ددا إذا كد ددان اجلند ددود األجاند ددب
سيُسد دلّحون أ ال؛ وم ددا إذا ك ددانوا سيس ددتخدمون اآللي ددا واألزي دداا الراي ددة احليّ ددة للتع دداون م ددع
األطراف املدنية التابعة للدولة الطالبة للرساعدة.
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 .13يتع ّ عل الددو الدق تدوفّر املسداعدة أن تضدر عدد حددوث أ ّ التبدا مدع ّ داخد
الدول ددة الطالب ددة للرسد دداعدة ب د د دور ف ددرق االغاثد ددة العس ددكرية و /أو األمنيد ددة ودور املنظرد ددا
االنسددانية .وطبقددا لتعليرددا أوسددلو ذا العن ددة يتعد ّ علد فددرق االغاثددة العسددكرية واألمنيددة
أ ْن تتفددادى عرومددا تقدددم املسدداعدة املبامددرة (أ ْ وجهددا لوجدده) إىل املتضددرري والرتكيددز بدددال
م ذل عل املساعدة غ املبامرة أو عل دع البنية التحتية.
السياسة االعالمية
 .14طبقا لتعليرا بودابس الثّانية  3ينبغي عل الدو الطالبة للرسداعدة أ ْن تتواصد مدع
مددعوهبا عد وسددائ االعددن بالتنسددي مددع ممثلددي فددرق اإلغاثددة الدوليدة .كرددا ينبغددي علد ممثلددي
ه دداه الف ددرق أ ْن ينس ددقوا مجي ددع أنت ددطته االعنمي ددة م ددع اهليئ ددة احليّددة إلدارة الطد دوار  .وُوكد د
صياغة بيانا حل الناتو م ب احلل نفسه.
ج .إعتبارات مرحلة االستجابة للكوارث
التقييم والطلب
املتضررة أ ْن ُجتر تقييرا سدريعا لتحديدد مدا إذا كاند مضدطرة بالفعد
 .15ينبغي عل الدولة ّ

لطلدب املسداعدة الدوليدة وذلد يف ضدوا االحتياجدا الدق ولّدد ا الكارثدة و ددر ا علد تلبيدة
تل االحتياجا .
 .16ينبغدي أيضدا إمدرا أطدراف دوليدة يف هداه العرليددة التقييريدة .وإذا كاند الدولدة املتضدّدررة
عاجزة ع إجراا التقيدي فدإ ّن هندا وكداال دوليدة عديددة دادرة علد مسداعد ا مثد وكالدة
األم املتحدة لتقيي الكوارث وتنسي االستجابة هلا الق ترّكز عل الكوارث الطبيعيدة وفدرق
الرد السريع واخل اا املدنيون التابعون حلل الناتو باإلضافة إىل هيئا تقيي الكوارث التابعة
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خاصدة بداإلعن اجلرداه
توجيها عرلية ّ
االعن اجلراه بلجنة احلراية املدنية.

أثنداا األزمدا (تعليردا بودابسد الثانيدة) فريد سياسدة
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للرنظرددا الدوليددة األخددرى .وإذا كان د الدولددة املتضد ّدررة حباجددة إىل فددرق تقيددي أجنبيددة فإندده
4
يتع ّ عليها أ ْن تُق ّد طلبا رايا إىل فرق التقيي و /أو الدو الق ستوفّر املساعدة.
التجهيزات والسلع /قضايا النقل
 .17تقضي القدوان الدوليّدة اخلاصدة باالسدتجابة للكدوارث بأنده ينبغدي علد األطدراف املعنيّدة:
أ الدددو الطالب دة للرسدداعدا الدوليددة الطارئددة والدددو الددق توفّرهددا وكددال دو العبددور أن
تقو باآليت:
املتضررة للتعام مع
املستوردة الق حتتاجها الدو
 .1-17إعفاا السلع والتجهيزا اإلغاثية
َ
ّ
الكدوارث وحتقيد التعددايف األوب بعدددها؛ مد مجيددع رسددو اجلرددار والضدرائب وبددا ي التعريفددا
والرسو احلكومية األخرى؛
 .2-17إعفاا هاه املو ّاد م مجيع يود التصدير والعبور واالست اد؛
 .3-17تبسدديط إج درااا تصدددير وعبددور واسددت اد هدداه امل دو ّاد وتقلدديل الوثددائ املطلوبددة إىل
أدىن ح ّد ممك ؛
دتخدمة لتدوف املسداعدة الطارئدة إ ْن
 .4-17السراح بإعدادة تصددير السدلع والتجهيدزا املس َ
رغب الدو الق توفّرها يف االحتفاظ مبا متلكه أصن؛
 .5-17تفدداد أو ختفي د إج درااا تفت ددي س ددلع وجتهي دزا اإلغاث ددة وحيثر ددا يك ددون ه دداا
صعبا استخدا عرليا التحق املسب لتسريع عرلية التفتي ؛
 .6-17الرتتي دب لتفتددي وتسددهي مددرور م دواد اإلغاثددة خددارح أو ددا العر د و /أو يف مكددان
يقع خارح مكتب اجلرار لتفاد أ تأخ غ الضرور .
الموظفون
 .18يتع د ّ عل د أ دولددة منكوب دة أو طالبددة للرسدداعدة أن تددوفّر اآليت خددن الفددرتة النزمددة
إلجناز املساعدة الدولية الطارئة يف حاال الكوارث:
 4أنظر منوذح طلب املسداعدة الطارئدة لنسدتجابة للكدوارث الدا يتبنّداه املركدز األوروي د األطلسدي لتنسدي
االستجابة للكوارث.
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 .1-18إصدار التأم ا وُر َخل العر الق حيتاجها موظفو املساعدة األجنبية مدع ضدران
املتضررة طوا الفرتة النزمة إلجناز املساعدة.
ابلية جتديدها داخ أراضي الدولة ّ

 .2-18االعددرتف املة د جبريددع املددةهن العلريّددة ملددوظفي اإلغاثددة األجانددب مثد مددوظفي
اخلدما الطبية والفني واملهندس وسواه ؛
 .3-18االعرتاف املة جبريع التهادا واملةهن الضرورية الق حيتاجها موظفو اإلغاثة
إلجناز عرله مث ُر َخل يادة املركبا اآللية.
نوعية المساعدة

 .19يتعد ّ علد الدددو و /أو املنظرددا الدوليددة املنخرطددة يف تددوف املسدداعدة الطارئددة ضددران
توف هاه املساعدة طبقا للرعاي الدولية للنوعية مبا فيها تعليرا اهليئدة االستتدارية الدوليدة
5
للبحد واالنقداذ ومعداي احلددود الددنيا ل د"سدف
رروجكد  ."Sphere Projectلداا يتعد ّ
َ
ررس وعل أسا االحتياجا وم دون متييدز
توف املساعدة ع طري موظّف أك ّفاا ومت ّ
تقوض أدوار أو درا األطراف احلية املتاركة يف
ب النا  .ويتع ّ عل هاه املساعدة أال ّ
االستجابة للكارثة.
 .21يتع د د ّ عل د د ال دددو املتض د ّدررة أ ْن تض ددر الس ددراح للرنظر ددا االنس ددانية بالوص ددو إىل
اجلاليا الق حتتاح للرساعدة.
قاعدة متطلبات العمليات
 .21خلّص د تعليرددا اهليئددة االستتددارية الدوليددة للبح د واالنقدداذ االحتياجددا واملتطلبددا
6
دح الدددو باسددتخدا هدداه التعليرددا
د
ص
ن
و
النزمددة إلنتدداا خمدديّ رئيسددي للعر د اإلغدداثي.
ُ
َ
واملددنهج يف مرحلددة اسددتعدادها للحدداال الطارئددة مددع األخددا بع د االعتبددار مجيددع املتطلبددا
رروجكد د ( )2114اللجن ددة
 5امليث دداق االنس ددا واملع دداي ال دددنيا يف دليد د االس ددتجابة للكد دوارث ْس ددف
َ
التوجيهيددة لنس ددتجابة االنس ددانية ومنظرددة العر د املتددرت  InterActionواملنظر ددا اخل يّددة للتع دداون يف
حاال الطوار  VOICEواجملل الدوب للوكاال الطوعية .ICVA
 6تعليرددا اهليئددة االستتددارية الدولي دة للبح د واالنقدداذ صدديغة مددايو  2117التددك  :6-8متطلبددا
خميّ العر اإلغاثي الرئيسي .ص .63-62
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األساس ددية ملثد د ه دداا املخ دديّ كاملي دداه والكهرب دداا والص ددرف الص ددحي والتواصد د الد د بواس ددطة
السدديارا والتدداحنا والقددر م د مو ددع الكارثددة مددع مسدداحة تسدداو  2 411تقريبددا د
مدريطةَ أ ْن تكددون بددارزة علد اخلارطددة وجافّددة ومسدطّحة ومتددرفة علد مو ددع الكارثددة .وُسددر
احلرامددا )
هدداه املتطلبددا أيضددا إىل متطلبددا أمنيددة وغاائيددة وصددحيّة (مبددا فيهددا امل دراحيض و ّ
وأخرى تتعل بالتواص االجتراعي والنو والراحة واالستجرا فضن ع ضرورة تدوف خمدازن
ومرآ للسيارا .
 .22وطبقددا لتعليرددا اهليئددة االستتددارية الدوليددة للبحد واالنقدداذ يتعد ّ علد الددو الطالبدة
للرساعدا الطارئة أ ْن تتّخا االجرااا املناسدبة لضدران أمد وسدنمة مدوظفي الددو و /أو
املنظر ددا الدولي ددة املت دداركة يف ت ددوف املس دداعدة وك ددال س ددنمة وأم د د م د دوا عه ومنت ددآ
ووسائ نقله والسلع والتجهيزا الق يستخدموهنا يف إطار املساعدة الدولية الق تُقد مد
خنهل .
قائمة التدقيق الخاصة بطلب المساعدة الدولية وتل ّقيها وتوفيرها.
طلب المساعدة
اعتبارات الدولة التي توفّر المساعدة

قائمة التدقيق للدولة الطالبة للمساعد
 .1تقيـ ـ ــيم الحاجـ ـ ــة للمسـ ـ ــاعدة :تقي د ددي الوض د ددع
لتحدي ددد م ددا إذا كاند د املس دداعدة الدولي ددة ض ددرورية
والتك الا يتع ّ أ ْن تتخاه هاه املساعدة.

• ينبغ ددي النظ ددر يف إم درا أط دراف دولي دة يف عرلي ددة
اإلغاثة.
•
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 .2الطلــب :يتعد ّ علد الدولددة الطالبددة للرسدداعدة الطلب :يتع ّ تقدم املسداعدة الدوليدة فقدط مبوافقدة
راي منها.
أ ْن تق ّد طلبا رايا لتلقي املساعدة الدوليدة .وينبغدي الدولة ّ
املتضررة وعل أسا طلب ّ
7
أن يتتر الطلب عل اجلوانب التالية:
مفص در االمكان للحالدة الطارئدة
 .1-2وص
ّ
وذلد د د د د اس د د د ددتنادا إىل املعلومد د د د دا املت د د د ددوافرة ل د د د دددى
السد ددلطا الوطنيد ددة مبد ددا فيهد ددا مو د ددع وتد دداري وند ددو
وطبيعة الكارثة وحج الضرر الا سبّبته؛

أن ـ ــواا المس ـ ــاعدة :يتع د د ّ أ ْن تكد ددون ال د ددو ال د ددق
تُطلب منها املساعدة أكيددة مد طبيعدة املسداعدا
الق تستطيع تقدوها ومد وأل ّ فرتة.

 .2-2أنــواا المســاعدة :مثد اخلد ا واخلددما

واملوارد البتريّة والتجهيزا والسلع؛

 .3-2القيود واالعتبارت؛ عل سبي املثا :

يتع د ّ أخ ددا القيـ ـود واالعتب ــارت يف احلس ددبان عن ددد
التحض لتقدم املساعدة إىل الدولة الطالبة هلا.

• أنوا املساعدة الق ال ُوك أن تُقب
• امل د د دوارد ال د د دق متّ تكريس د د ددها م د د د جان د د ددب الدول د د ددة
املتضررة
ّ

فه د مسدداعدا اإلغاثددة تُق د ّد عل د أسددا احلاجددة
وم دون متييز؟

• معلوم ددا ح ددو بع ددض القد دوان والقي ددود الوطني ددة
 ...إخل املتعلّق ددة بد ددخو م ددوظفي اإلغاث ددة ال دددولي
والسلع والتجهيزا الق حيتاجوهنا.

وه ُحت َرت املعاي الدولية للنوعيدة (كتعليردا اهليئدة
االستتارية الدولية للبح واالنقاذ ومعاي متدرو
ْسف )Sphere Project؟

 .4-2نقط ــة االتص ــا يف الدول ددة املتض د ّدررة وتعد د

نقطـ ــة االتصـ ــا  :س د دواا كان د د اس د درتاتيجية و /أو

اس اجلهة الرايدة املسدةولة وتفاصدي التواصد معهدا
عرلياتيّة يتع ّ معرفتها ب إرسا املساعدة.
وأو ا دوامها (الق دد تكدون دد ُمد ّدد إىل 24

ساعة يوميا عل مدار األسبو ).

 .5-2نقــاخ دخــو الدولددة املتضددررة (أ  :املطددار نقـ ــاخ الـ ــدخو  :املعرفد ددة الد يقيد ددة للوجهد ددة وكيفيد ددة
ّ
وامليندداا واملع دابر احلدودي دة ال ي دة) إذا كان د خمتلفددة الوصو إليها.
ع نقطة تسلي املساعدة الدولية؛
ضران إجناز الرتتيبا املطلوبة مع دو العبور.

 7أنظر منوذح طلب املسداعدة الطارئدة لنسدتجابة للكدوارث الدا يتبنّداه املركدز األوروي د األطلسدي لتنسدي
االستجابة للكوارث
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إم د ددعار ح د ددو م د ددا إذا ك د ددان سد د ديت ّ تأس د ددي مرك ـ ــز يت تأسدي مركز السـتقبا وم ـادرة فـرإل اثغااـة
األجنبيــة م د ب د فري د تددابع لوكالددة األم د املتحدددة

الســتقبا وم ــادرة فــرإل اثغااــة األجنبيــة وحددو

لتقيي الكوارث وتنسي االسدتجابة هلدا أو مد بد
املتضررة.
أو فري دوب يدخ الدولة ّ

مو عه؛

 :6-2التعمــيم :إصدددار بيددان ح ددو الدددو و /أو التعميم :إذا اختار الدولة املتض ّدررة املركدز األوروي
املنظرددا اال ليريددة والدوليددة الددق أُرسد إليهددا طلددب د د األطلس ددي لتنسد ددي االس ددتجابة للك د دوارث كاجلهد ددة
املسداعدة واآلليددا املتبعدة ومددا إذا املركددز األوروي د الرئيسددية يف عرليددة اإلغاثددة الطارئددة سدديتع ّ عليه ددا
ّ
األطلس د ددي لتنس د ددي االس د ددتجابة للكد د دوارث س د دديكون إبقدداا هدداا املركددز ُمطّلعددا عل د آخددر التط دوار ذا
العن ة أوال بأو .

اجلهة الرئيسية يف عرلية اإلغاثة الطارئة.

التمويــل :يتع د ّ منددا البدايددة توضدديح مددا إذا كان د
املسد د د دداعدة املطلوبد د د ددة سد د د ددتُق ّد جماند د د ددا أ أ ّن الدولد د د ددة
 .7-2التمويــل :يتعد ّ منددا البدايددة توضدديح مددا إذا
املتضررة ستقو بتغطية تكاليفها.
ّ
كاند املسدداعدة املطلوبددة سدتُق ّد جمانددا أ أ ّن الدولددة
يتعد د ّ احلص ددو علد د موافق ددة الدول ددة املتض د ّدررة بد د
املتضررة ستقو بتغطية تكاليفها.
ّ
القوا العسكرية.
ع
إليها
ة
املساعد
تقدم
ّ
 .3يف حددا طلددب المســاعدة العســكرية أو إذا
ا رتح د د الدول د ددة ال د ددق سد ددتوفر املس د دداعدة اس د ددتخدا وه د تت دوافر الضددرانا الكافيددة لتفدداد أ ّ التبددا
ّ
دور
وا د ددا العس د ددكرية لتوف ه د ددا س د دديتع ّ علد د د الدول د ددة ب د اسددتجابا الق دوا العسددكريّة د األمنيددة و ْ
الطالب ددة للرس دداعدة وتلد د ال ددق س ددتوفرها أن ُحتد دددا املنظرا االنسانية؟
ّ ْ ّ
األمور التالية وأ ْن تتّفقا عليها مسبقا:

• مرو وظروف االنتتار
• م ّدة االنتتار
• ه ستُسلّح القوا األجنبية أ ال
• ه سرتتد األزياا الراية الوطنية
• آليا التعاون مدع األطدراف املدنيدة التابعدة للدولدة
املتضررة.
ّ
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تل ّقي المساعدة
جدو تدقيق الدولة التي توفّر المساعدة

جدو تدقيق الدولة الطالبة للمساعدة

 .1ال ـ ــدخو  :ه د د تت د دوافر الظد ددروف ال د ددق تس د ددرح الدخو :

بإدخد د ددا السد د ددلع والتجهي د د دزا املطلوبد د ددة ومد د ددوظفي • االطّ ددن جم د د ّددا عل د د مجي ددع االتفا ي ددا الثنائي ددة
واال ليري ددة امل م ددة م ددع الدول دة املتض د ّدررة ودو العب ددور
املتضررة؟
اإلغاثة و /أو الفرق الدولية إىل الدولة ّ
• ح د ددر احلد د ددود ومكت د ددب اهلج د ددرة :إدرا الوض د ددع و /أو االط ددن جمد د ّددا علد د وض ددع م ددا ّكرة التف دداه

اخلاصة بنق السلع احليوية ع احلدود؛
اخلاص ملدوظفي اإلغاثدة القدادم ؛ تقلديل إجدرااا
ّ
ّ
ور َخ ددل • احل ددود :تزويددد الدولددة الطالبددة للرس دداعدة جبريددع
م ددنح التأمد د ا ؛ االعف دداا مد د التأمد د ا ُ
املعلوم د ددا الض د ددرورية لض د ددران إص د دددار التأم د د د ا
العر لكام فرتة اإلغاثة عند الضرورة؛
• س ددلطا املط ددارا  :تطبيد د آلي ددا تض ددر م ددنح بسددرعة؛ ويُنص ددح باس ددتخدا وس دديلة لتريي ددز م ددوظفي
رح ددن اإلغاث ددة اجلويّددة أُذون التحليد د يف األجد دواا اإلغاثة القادم ؛
• اجلرددار  :ضددران لصد البيانددا الصددحيحة علد
واهلبو يف املطارا بسرعة؟
داص السددلع والتجهي دزا الددق يددت ّ توف هددا وإب دراز أصددلها
• س د د د د ددلطا اجلر د د د د ددار  :إدرا الوض د د د د ددع اخل د د د د د ّ
للرس د د دداعدة الطارئ د د ددة القادم د د ددة :مب د د ددا فيه د د ددا الس د د ددلع بتفافية؛ وضران اإلعنن الصحيح عد أ ّ أجهدزة
سرتسد
والتجهي د د دزا واملنتج د د ددا الطبي د د ددة واحليوان د د ددا (أ اتصا ؛ وإجراا جدرد د يد للتجهيدزا الدق ُ
املتضررة؛
كن البح ) واملواد اخلطرة ووسائ نقلها؛
إىل الدولة ّ
داص • س ددلطا وم ددرطة امل ددرور :ض ددران االعد درتاف ب ددأ ّن
• سد ددلطا ومد ددرطة املد ددرور :إدرا الوضد ددع اخلد د ّ
لس د د ددلع وجتهيد د د دزا وم د د ددوظفي املس د د دداعدة القادم د د ددة :املركبد ددا اآلليد ددة الد ددق تُسد ددتخد يف إجند دداز املسد دداعدة
االعف دداا مد د الض ددرائب (ض ددرائب اس ددتخدا الط ددرق الدوليددة الطارئددة جددزا ال يتجد ّدزأ م د اجلهددد اإلغدداثي
واجلسد ددور  ...إخل) وتد ددوف املرافق د دة واألم د د واحلرك د ددة وذل د د م د د خد ددن التنسد ددي مد ددع سد ددلطا الدولد ددة
السلسلة عل الطرق.

الطالبة للرساعدة.

 .2االتصاالت :ه تتوافر التدرو النزمدة لتدأم

االتصاالت :هد تتدوافر االجدرااا النزمدة لتنسدي

التواص د ؟ وه د سيُسددرح للفددرق الدوليددة باسددتخدا أ ّ سياسددة أو أنتددطة إعنميددة مددع سددلطا الدولددة
درتددا النس د د د د د د ددلكية الض د د د د د د ددرورية واأل ر د د د د د د ددار الطالبة للرساعدة؟
ال د د د د د د د ّ
االصطناعيّة؟

 .3القيــادة والســيطرة :ه د توجددد هيكليددة للقيددادة القي ــادة والس ــيطرة :ه د مت حتدي ددد نقط ددة االتص ددا

والسدديطرة للهيئددة احليّددة إلدارة الط دوار وه د أُنت د

مددع السددلطا الوطنيددة؟ ه د توجددد هيكليددة للقيددادة
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مركز ميدا لتنسي العرليا ؟ ه مت تعي ضدبّا والسدديطرة للهيئددة احليّددة إلدارة الط دوار وه د أُنت د
مركددز ميدددا لتنسددي العرليددا ؟ هد سدديُع ّ ضددابط
اتصا لكي يتعاونوا مع الفرق الدولية القادمة؟
سه التواص مع السلطا احليّة؟
اتصا يُ ّ
مهرددة أخددرى يف التنســيق :ه د توجددد هيكليددا للتنسددي مددع األم د
 .4التنســيق :ه د تت دار وزارا
ّ

إج د د د د د درااا تل ّق د د د د د ددي املس د د د د د دداعدة؟ إذ تُع د د د د د د ّد وزارا املتّح دددة وممثل ددي الص ددليب األمح ددر ال دددوب (وال ددوط
االتص دداال والنقد د والص ددحة والداخلي ددة (الت ددرطة) بالدولددة املتضد ّدررة) ومددع املةسسددا واملنظرددا غ د
احلكومية األجنبية والوطنية.
م أه املةسسا الق ُوك إمراكها.
 .5األم ـ  :ه د وك د ضددران أم د الفددرق الدوليددة؟ األم ـ  :ه د الدولددة الطالبددة للرس دداعدة ددادرة عل د

ه د تت دوافر الوس ددائ النزم ددة للحف دداظ عل د س ددنمة ضران أم مدوظفي وموا دع وسدلع وجتهيدزا عرليدة
موظفي وموا ع وسلع وجتهيزا املساعدة الدولية؟ اإلغاثد ددة الدوليد ددة؟ إن يك د د األمد ددر كد ددال ه د د
تت دوافر الوسددائ النزمددة للحفدداظ عل د سددنمة هدداه
املوارد؟
ه هنا اتفاق بتأن اسبة موظفي اإلغاثة؟
منطق ـ ــة العملي ـ ــات :هد د د يع د ددرف موظفد د دو اإلغاث د ددة

 .6منطقـة العمليـات :هد هندا حاجدة لبنداا خمديّ
ملددوظفي اإلغاثددة؟ إذا كددان األمددر كددال هد تت دوافر الدوليددة طبيعددة منطقددة العرليددا  :مددا الددا مت تأميندده
يت تأمينه ْبعد؛
الظ د ددروف املناس د ددبة لت د ددأم الس د ددك والغ د ددااا واملد د داا هل وما الا
والكهربدداا ووسددائ النظافددة (امل دراحيض واحلرامددا ) هد د حيد د ّ لف ددرق اإلغاث ددة اس ددتئجار م ددوظّف ليّد د
8
واسد ددتخدا اخل د ددما احليّد ددة األخد ددرى خد ددن فد ددرتة
والتخزي والنق وتقنيا االتصاال  ...إخل؛
املتضرر؟
• ه د حي د ّ لفددرق اإلغاثددة اسددتئجار مددوظّف ليّد توف املساعدة الطارئة للبلد ّ
واستخدا اخلدما احليّة؛
• هد أُخد َا أثدر املسدداعدة الدوليدة علد املدوارد والبددى
التحتي د دة احليّد ددة بع د د االعتب ددار مث د د ازديد دداد حركد ددة
املرور عل الطرق والطلب عل الكهرباا  ...إخل؟
• ه سيُسرح للرنظردا االنسدانية الدق ستتدار
تضررة؟
يف عرلية اإلغاثة بالوصو إىل اجلاليا امل ّ

 .7تمديــد الــدوا  :هد وكد متديددد دوا املكاتددب

 8أنظددر تعليرددا ومنهجيّددة اهليئددة االستتددارية الدولي دة للبح د واالنقدداذ مكت ددب األم د املتحدددة لتنس ددي
التةون االنسانية مايو .2117
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واألجه ددزة الراي ددة ال ددق ت ددةد دورا حاا ددا يف ت ددوف
وإجندداز املسدداعدة الدوليددة يف املوعددد املقد ّدرر وبالتددك

الصحيح؟

 .8الل ـ ـة :ه د د أُخد ددا احل د دواجز اللغويد ددة احترلد ددة الل ــة :ه د أُخ ددا احل دواجز اللغويّددة احترل ددة بع د
ّ
بع د د االعتب د ددار؟ هد د د أُبلغ د د ال د دددو ال د ددق س د ددتوفر االعتبار؟
ّ
املساعدة باللغا الق وك استخدامها؟

نموذج طلب المساعدة في حاالت الكوارث
إىل :املركز األوروي د األطلسي لتنسي االستجابة للكوارث
 +32-2-707.2677عدد الصفحا [ ]
فاك :
ال يد االلكرتو eadrcc@hq.nato.int :
التاري  /الو ([ )DTGتاري وو الرسالة بتو ي غرينيت ]
املتضررة العضو مبجل التراكة األوروبية د األطلسية]
املوضو  :طلب مساعدة[ :اس الدولة ّ
م ْ االس [ :اس نقطة االتصا ]
املةسسة[ :مةسسة نقطة االتصا ]
اهلات [ :ر هات نقطة االتصا ]
الفاك [ :ر فاك نقطة االتصا ]
أو ا الدوا [ :أو ا دوا نقطة االتصا ]
[ .1نو الكارثة]
[تاري وو حدوث الكارثة بتو ي غرينيت ]
[مو ع الكارثة (مع إحداثيا ا اجلغرافيّة أيضا :خطّا الطو والعرض]
املتضررة]
[مساحة املنطقة ّ
املتضرري ]
[تقدير عدد األمخاص ّ
[األضرار األخرى (املنتآ احاصي احليوانا  ...إخل] .
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مفص للوضع]
[ .2تقيي أوب لألضرار ووص
ّ
[ .3تو عا الساعا األربع والعتري والثرا واألربع واالثنت وسبع القادمة]
[ .4أُذكر املوارد اخلاصة املتوافرة لنستجابة للكارثة]
 .5ائرة املساعدا املطلوبة حبسب األولويا ( 1املساعدة ذا األولوية القصوى)
[ 1-5وص نو املساعدة] [تاري تسليرها] [الكرية]
[ 2-5وص نو املساعدة] [تاري تسليرها] [الكرية]
[ 3-5وص نو املساعدة] [تاري تسليرها] [الكرية]
[ 4-5وص نو املساعدة] [تاري تسليرها] [الكرية]
 ...إخل.
[ .6نقطة الدخو ]
[ .7نقطة التسلي ]
 .8خدما اخل اا (أَمر إىل نو االختصاص وإىل مد حتتاجه)
[ 1-8نو االختصاص] [إىل مد]
[ 2-8نو االختصاص] [إىل مد]
[ 3-8نو االختصاص] [إىل مد]
[ 4-8نو االختصاص] [إىل مد]
 ...إخل.
مهرة تساعد يف تعجي تلبية الطلب]
[ .9أض أ ّ معلوما أخرى ّ
تضررة
.11
نقطة االتصا امليدا يف املنطقة امل ّ
االس [ :اس نقطة االتصا امليدا ]
[مةسسة نقطة االتصا امليدا ]
املةسسة:
اهلات [ :ر هات نقطة االتصا امليدا ]
الفاك [ :ر فاك نقطة االتصا امليدا ]
ال يد اإللكرتو [ :عنوان ال يد االلكرتو لنقطة االتصا امليدا ]
أو ا الدوا [ :أو ا دوا نقطة االتصا امليدا ]
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